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دراسة مقارنة إلاضافة مسايق بع

النبااات الببقة لل العمققة الذذايقة م الماضاد اليقوي

االمبرولقوم ودراسة اأثقرها في صفات الدم الخموقة والكقمويقوقة واألداء اإلنااجي ألفراخ فروج الميم
Rose 308
سامي عو

الكبقسي

جامعة االنبار -كمقة العموم الاببقققة-هقت

الخالصة
اليدف من الدراسو ىو مزج بعض المساحيق النباتية الطبية مع العميقة الغذائية ومقارنتيا مع المضاد الحيوي االمبروليوم ودراسة تأثيرىا
كمساعدات غذائية في تحسين الصفات الدمية والمصمية واإلنتاجية ألفراخ فروج المحم .Rose 308استعممت مساحيق أربع نباتات طبية أُضيفت
إلى عميقة فروج المحم  ، Rose308اما معاممة العالج الكيميائي االمبروليوم فقد أُضيف الى الماء بتركيز  0.5غم  /لتر ،ومن النباتات ذات
الفوائد الطبية ىو نبات إكميل الجبل و القشور الجمدية لنبات الرمان و نبات الصنوبر و نبات الصفصاف.
الصفات المدروسة التي تضمنتيا الدراسة ىي :صفات األداء اإلنتاجي ،فحوصات الدم الكامل و الصفات الكيموحيوية لمدم .اثبتت الدراسو ان
صفات األداء اإلنتاجي التراكمي لممدة  42-1يوماً قد حدث فييا فروقات معنوية ( ) P≤ 0.05بالنسبة لمجموعة السيطرة مقارنة مع المعامالت
األخرى ،وقد ات ضح أن أفضل المعامالت في تحسين صفات األداء اإلنتاجي عند مزجيا مع العميقة وحساب المدة الزمنية لفترة التربية ومقاومة
الجسم لألمراض ونسبة اليالكات ىي المعاممة التي أضيف ليا مسحوق قشور نبات الرمان مقارنة مع الصفات اإلنتاجية لممعامالت األخرى
ومقارنة مع السيطرة ،كما خفضت المعاممة من نسب اليالكات.مَا تبين بان النسب الدموية بكامل صفاتيا ليذه المجموعة متقاربة مع النسب
الدموية لمجموعة السيطرة  .حيث كان ليا دور فاعل في زيادة كمية خضاب الدم  ،خاليا الدم الحمراء و الصفيحات الدموية ،وانخفاض نسبو
سرعة ترسب كريات الدم الحمراء مقارنة مع السيطرة وبقية المعامالت االخرى ،ازدادت معنوياً لعدة عوامل مصمية منيا مستوى البروتين الكمي ,
مستوى االلبومين،معدل حامض البوليك ومستوى الكرياتنين والمستوى الكمي لم مكولسترول والدىون الثالثية والدىون عالية الكثافة والدىون واطئة
الكثافة ،كما ان اعطاء بعض المستخمصات الطبيعية لمنباتات قد ادى الى حصول استقرار معنوي في النتائج.وجدت النتائج النيائية لدراستنا ان
مسحوق قشور نبات الرمان كان افضل المعامالت من حيث تحسين صفات االداء االنتاجي ومؤشرات الصفات الدمية والمصمية وااليونية بينما
كان اقل انخفاض معنوي لممؤشرات المذكورة اعاله ىو في مسحوق اوراق نبات اكميل الجبل.
كممات مفاايقة :النبااات الببقة  ،العمققة الذذايقة  ،االمبرولقوم ،أفراخ فروج الميم Rose 308

المقدمة

ولكن ضعف االستجابة المناعية لمسالالت الحديثة لفروج المحم
ودجاج البيض جعميا عرضة لألمراض واليالكات المستمرة ،

لعدة سنوات خمت كانت الوسيمة الوحيدة لمسيطرة عمى األمراض في

وأصبحت مشكمة انتشار األمراض وعالجيا واحدة من أىم المشاكل

صناعة فروج المحم ىي بإضافة المضادات الحيوية إلى األعالف ،

التي تعترض التوسع في تربية الدواجن ،

إال أن بروز ظاىرة المقاومة ليذه المضادات من قبل األحياء

ويبدو أن المحاوالت

التي تبدييا الصناعات الدوائية لتطوير جيل جديد من المضادات

المجيرية  ،جعل المخاطرة تييمن عمى الثبات االقتصادي لصناعة

جعل من عممية التحدي لظاىرة المقاومة التي تبدييا األحياء

الفروج ) ، (1ونظ اًر لمقيمة الغذائية العالية لمنتجات الدواجن(المحم

المجيرية تفرض عمى الباحثين جيوداً عممية كبيرة لمبحث عن

والبيض) فقد ازداد الطمب االستيالكي عمييا في جميع أنحاء العالم

طرائق بديمة لمسيطرة عمى ىذه األمراض (. )3

مما ولد ضرورة ُممحة تيدف نحو تحسين السالالت المستخدمة في
التربية لغرض االرتقاء في إنتاجيتيا إلى مستويات عالية (، )2
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ومن الطرائق البديمة ىي االعشاب والنباتات حيث أُدخمت العديد

براي العمل

اظيرت تأثيرات مختمفة في الصفات االنتاجية والمناعية وذلك

كمية العموم  /جامعة االنبار  /قسم عموم الحياة بدءاً من يوم

وقد اشارت العديد من الدراسات الحديثة الى امكانيو استخدام بعض

 42( 2012/11/7يوماً )  ،استعممت  108فرخ فروج لحم (

لحيوانات المزرعة ( ، )4بما ان العالقة واضحة بين التغذية

بمعدل وزن  38±0.5غم لمفرخ الواحد والتي جيزت من قبل مفقس

من النباتات في تغذية فروج المحم ومنيا النباتات الطبية  ،أذ

أُجريت الدراسة في إحدى قاعات البيت الحيواني في

باحتوائيا عمى مواد كيمياوية طبيعية مغذية (. )1

الخميس الموافق  2012/9/27لغاية يوم األربعاء الموافق

ىذه النباتات لتحسين الصفات المناعية واالنتاجية والفسمجية

 ) Ross 308بعمر يوم واحد غير مجنسة ( ذكور واناث )

والتاثير المناعي فقد زادت اىمية الدراسات التي تعتمد عمى

الواحة المحمي ( ناحية كبيسة – ىيت – االنبار )  ،استعممت

االحتياجات الغذائية القياسية ودورىا في البناء المناعي لمجسم ()5

أقفاص (100سم طول 50 xسم عرض  60 xسم ارتفاع ) لتمثل

 ،وكان ىذا حاف از لمباحثين الستعمال النباتات الطبية والتي اثبتت

مكرر من مكررات التجربة ووضع داخل كل قفص  6أفراخ

ان ليا القدره عمى تحسين الصفات االنتاجية والمناعية والفسمجية

وبمعدل  3مكررات لكل معاممة ( 18فرخ لكل معاممة ) وجيزت

لمطيور الداجنة (.)6

حممتين لمماء  Nippleومعمفين وفرشت أرضية األقفاص بنشارة

ومن النباتات ذات الفوائد الطبية ىو نبات إكميل الجبل

الخشب وبواقع  3سم عمق الفرشة حسب (. )11

 Rosmarinus officinalisالذي يحتوي عمى حامض الكافييك

أعطيت األفراخ العميقة التجارية والخالية من مضاد

وحامض الروزمارينك  .كما ُيحسن تناول شاي إكميل الجبل الدورة
الدموية ويساعد عمى انتظاميا .ويستخدم زيت إكميل الجبل إلراحة

واستعممت عميقة البادئ من عمر يوم ولغاية  11يوم ًا واستعممت

المفاصل باستعمال الزيت ) . )7أما القشور الجمدية لنبات الرمان

من  23يوم إلى نياية التجربة وكما موضح في الجدول (. )1

االكريات والمجيزة من قبل شركة الذىبية لألعالف Golden

آالم المفاصل المصاحبة ألدوار البرد وذلك عن طريق تدليك

عميقة النمو من  22-11يوم  ،أما عميقة النيائي فقد استعممت

 ، Punica granatumالتي تحتوي عمى مادة ممونة دابغة

كما لُقحت األفراخ بمقاح نيوكاسل عترة السوتا +

قاعدية مميزة تعرف باسم  . )8( Tanninsيميا نبات الصنوبر

طريق الرش الخشن ) بعمر يومين  ،لقاح نيوكاسل عترة السوتا (

استخدمت لمصباغة منذ مئات السنين بسب احتوائيا عمى مادة

التياب الشعب اليوائية المعدي  ( Infections Bronchitisعن

 Pinus brutiaىي شجرة دائمة الخضرة تحوي جذورىا وسوقيا

عن طريق الرش الخشن وماء الشرب ) بعمر  9أيام  ،لقاح

عمى مادة راتنجية زيتية  ،ولمصنوبر فائدة طبية ال تخفى عمى أحد

كمبورو عترة لوكارد ( عن طريق ماء الشرب ) بعمر  14يوماً ،

براعمو ويشرب ضد الرشوحات المستعصية والنزالت الصدرية عامة

وماء الشرب) بعمر  17يوماً  ،لقاح كمبورو عترة لوكارد ( عن

الصناعات وفي الطب مطي اًر ومحم اًر لمجمد ويستعمل موضعياً في

السوتا ( عن طريق الرش ) بعمر  23يوم (. )12

حيث انو يوصف ألمراض الصدر ،مكافح لمسعال ،يؤخذ منقوع

لقاح التياب الشعب اليوائية المعدي  ( IBعن طريق الرش الخشن

وكل عمل مجاري التنفس  ،كما أن زيت التربنتين يستعمل في

طريق ماء الشرب ) بعمر  19يوماً  ،وأخي اًر لقاح نيوكاسل عترة

طب األسنان لوقف النزيف بعد قمع األضراس  ،كما يستعمل

كما أُضيف خميط من الفيتامينات والمواد المعدنية

لتسكين المغص وطرد الديدان كما أن لو فائدة غذائية حيث ان

 Vitamins and Mineralsلمماء والمجيزة من شركة

القدماء كانوا يستخرجون من الصنوبر دقيقاً لصنع الخبز ويعتصر

plus

من بذوره الزيت  ،ويدخل في صنع عدد من المأكوالت كتوابل

 Growviteبعد كل تمقيح لمدة  3-2يوم (.)13
أُستعممت مساحيق أربع نباتات طبية أُضيفت إلى عميقة

ومزين ليا ومطيب لنكيتيا وطعميا (. )9

فروج المحم  ، Rose308اما معاممة العالج الكيميائي االمبروليوم

واخي ار نبات الصفصاف  Salix acmophyllaىو نوع من

فقد أُضيف الى الماء بتركيز  0.5غم  /لتر ( ما يعادل 0.5

النباتات الشجرية الخضراء التي تزرع في المناطق الرطبة  ،يحتوي

ممغم /مل ) وحسب التعميمات المدونة عميو  ،إضافة إلى معاممة

نبات الصفصاف عمى السكريات والصمغ وزيوت طيارة وأحماض

السيطرة ( ماء فقط )  ،وتم تييئة الظروف الالزمة لتربية الفروج

والكموكوسيدات وعناصر أخرى (. )10

خالل فترة التجربة ُ ،غذيت األفراخ بعميقة غذائية تحتوي عمى
النباتات المذكورة بمحتوى  20غم مسحوق نباتي  1 /كغم عميقة

ىامة كالساليسيميك إضافة إلى حمض العفص والقمويدات والراتنج
لذلك ىدفت دراستنا إلى مزج بعض المساحيق النباتية الطبية مع

لمدة  42يوماً (أُضيفت المعامالت منذ اليوم االول ) (. )14

المحم  Ross 308ومالحظة إمكانية خمطيا مع العميقة كمكمالت

مكررات التجربة واستخرجت الزيادات الوزنية األسبوعية والمعدل

العميقة الغذائية ودراسة فعاليتيا كمواد مساعدة لمتغذية ألفراخ فروج

وزنت األفراخ اسبوعياً وبصورة فردية لكل مكرر من

غذائية وكمساعدات في تحسين الصفات اإلنتاجية والدمية

العام (  42-1يوماً ) وكذلك معامل التحويل الغذائي األسبوعي

والمصمية واإلنزيمية والمناعية ألفراخ فروج المحم .
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ونسبة اليالكات األسبوعية ولمفترة السابقة الذكر حسب ()12

اإلنتاجي حسب (. )13

،

وحسب معدل النمو النسبي ( ، )14وكذلك قياس عامل الكفاءة
ُ
الجدول ( )0الاركقب الكقمقايي لمعمققة المساعممة في الدراسة
عمف بادئ Starter

عمف نامي Grower

عمف نهايي Finisher

المرحمة األولى يبدأ من عمر ( -1

المرحمة الثانية يبدأ من عمر (

المرحمة الثالثة يبدأ من عمر (

 )10يوم

 )22-11يوم

 -23لمبيع) يوم

البروتين

%20

%19

%18

الطاقة (كيمو سعرة  /كغم عمف )

3000

3100

3200

الدىون

%3.5

%4.5

%4.8

الرماد

%5.7

%5.1

%4.8

األلياف

%2.9

%2.7

%2.5

الكالسيوم

%0.95

%0.9

%0.8

الفسفور

%0.8

%0.75

%0.65

اليسين

%1.35

%1.25

%1.035

ميثونيين

%0.51

%0.485

%0.43

سيستين

%0.385

%0.36

%0.35

ميثونيين  +سيستين

%0.9

%12

%0.775

الرطوبة كحد أعمى

%12

%12

%12

الاركقب الكقمقاوي

* يسبت ققم الاركقب الكقمقاوي لممواد العمفقة الداخمة في اركقب العمف ببقا لما ورد في اقرقر مجمس البيوث الوبني األمرقكي (. )15

الصفات المدروسة

األسبوعية والنيائية ( التجربة  42يوماً) حسب المعادالت التي

أوردىا (: )12

صفات األداء اإلنااجي :وزنت جميع األفراخ اسبوعياً وبصورة

فردية لكل مكرر من مكررات التجربة واستخرجت الزيادات الوزنية

اىشيادة اىىسّيت ىفخزة ٍعيْت = وسُ اىجسٌ في ّهايت اىفخزة – وسُ اىجسٌ في بدايخها

وكذلك استيالك العمف حسب المعادلة التالية :
اىعيف اىَسخهيل اىنيي = اىعيف اىَضاف في بدايت اىَدة – اىعيف اىَخبقي في ّهايخها
واساخرج معدل استيالك العمف لمطير الواحد حسب المعادلة التالية :
ٍعده اسخهالك اىعيف ىيطيز اىىاحد = ٍعاٍو اىخحىيو اىغذائي × اىشيادة اىىسّيت
ُحسب معامل التحويل الغذائي أيضاً وفقاً لممعادلة
مَيت اىعيف اىَسخهينت خاله اىفخزة
ٍعاٍو اىخحىيو اىغذائي = --------------------------------------------------------------
(ٍجَىع أوساُ اىطيىر اىحيت ٍ +جَىع أوساُ اىطيىر اىهاىنت )ٍ-جَىع أوساُ اىطيىر في بدايت اىفخزة
غٌ عيف/غٌ سيادة وسّيت

سجمت اليالكات ووزنت حال حدوثيا و ُحسب معدل النمو النسبي كما ذكر الباحثين ) (13وفقاً لممعادلة اآلتية :
( اىىسُ في ّهايت اىفخزة – اىىسُ في بدايت اىفخزة )
100طيور من كل مكرر من مكررات التجربة
 -------------------------------------أ×ربعوُذبيت
Hematological
Tests
ٍعيْت =
اىَْى اىْسبي ىفخزة
فيوصات الدم الكامل ٍعده
معاممة ) في اليوم  42من التربية ،
بدايت كل
في من
اىىسُطير
12 +
معدل
اىفخزة )
 ( 0.5اىىسُ في ّهايت (اىفخزة
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جمع دم كل طير مذبوح في أنبوبتين  :األولى تحوي عمى مانع

 -0يساب العدد الكمي لخالقا الدم البق

التخثر  EDTAإلجراء فحوصات الدم الكامل أما األنبوبة الثانية

يسبت عمى شريحة  Hemocytometerإليجاد العدد الكمي

فال تحوي عمى مانع تخثر وذلك إلجراء فحوصات الدم

لخاليا البيض حيث طبقت معادلة )-: (16

الكيموحيوية والفحوصات
التي أجريت ىي :

عدد خاليا اىدً اىبيضٍ /يٌ  = 3عدد خاليا اىدً اىبيض في اىَزبعاث األربعت اىطزفيت 50 X
)( cell / mm3

 -6يساب عدد خالقا الدم اليمر

يسبت عمى شريحة  Hemocytometerإليجاد العدد الكمي لخاليا الدم الحمر حيث طبقت معادلة )-: (16

N

عدد خاليا اىدً اىحَز في ٍ 3و = 0
-3ققاس اركقز خاضاب الدم ( اقدقر اركقز الهقموكموبقن )
اساخدمت طريقة Drabkin

5استعممت طريقة ( )23والمعتمددة عمدى التحمدل اإلنزيمدي

لتقدير تركيز صبغة

الييموكموبين (خضاب الدم) في عينة الدم

لمكموكددوز باسددتخدام عدددة التقدددير الجدداىزة مددن شددركة Bionerieux
األمريكية .

) . ( 17

 -5اقدقر مساوى الكولسارول الكمي في مصل الدم

ببقت المعادلة التالية :

ت ددم إتب دداع طريق ددة التحم ددل اإلنزيم ددي لتق دددير مس ددتوى الكولس ددتيرول

Hb ( g/L ) = ABS. X 367.7

 -4يجم خالقا الدم المرصوصة أو مكداس الدم

الكمددي فددي مصددل الدددم وحسددب طريقددة ( )24باسددتخدام عدددة التقدددير
الجاىزة من شركة . Bionerieux

قيست النسبة المئوية لحجم خاليا الدم المرصوصة حسب

 -6اقدقر الكمقسرقدات الثالثقة في مصل الدم

طريقة ( )18بواسطة مسطرة خاصة تسمى Micro Hematocrit

تم تقدير تركيز الكميسدريدات الثالثيدة فدي مصدل الددم بطريقدة التحمدل

Reader
 -5ققاس معدل ارسقب كرقات الدم اليمر)(ESR

اإلنزيمددي وحسددب طريقددة ) (25باسددتخدام عدددة التقدددير الجدداىزة مددن
شركة .Bionerieux

استخدمت طريقة . )19( Westergrene's Method

 -7اقدقر اركقز البرواقن ألدهني عالي الكثافة في مصل الدم

 -6يساب معدل الصفقيات الدمقة
استخدم

عداد

خاليا

الدم

Haemocytometer

× 33 ×95× 933

ت د ددم قي د دداس تركي د ددز  HDLف د ددي مص د ددل ال د دددم بطريق د ددة التحم د ددل

ومحمول

األنزيمي وفقاً لما جداء بدو ) (26باسدتخدام عددة التقددير الجداىزة مدن

 Ammonium Oxalate 1%لحساب الصفيحات الدمية (. )19

شركة  BioLaboالفرنسية .

الصفات الكقمويقوقة لمدم

 -8يساب كمقة البرواقنات الدهنقة وابية الكثافة جداً ( VLDL

 -0اقدقر البرواقن الكمي في مصل الدم

) والبرواقنات الدهنقة وابية الكثافة ( . ) LDL

قُ دددر الب ددروتين الكم ددي لمص ددل ال دددم حس ددب طريق ددة بايوري ددت الموني ددة

حسد ددبت كميد ددة البروتيند ددات الدىنيد ددة واطئد ددة الكثافد ددة جد ددداً (

المنتجة من شركة . )20( . Biolinear
باستخدام عدة التقدير ُ
 -6اقدقر األلبومقن الكمي في مصل الدم

 ) VLDLباستخدام المعادلة المذكورة من قبل ) (27وكما يمي :

VLDL ( mg/100ml ) = Triglycerides / 5

قُ دددر تركي ددز األلب ددومين ف ددي مص ددل ال دددم حس ددب طريقد ددة
التحمل األنزيمي لأللبومين التدي ذكرىدا ) (19باسدتخدام عددة التقددير

أما (  ) LDLفقد تم استخراجو من المعادلة المذكورة من قبل
) (28وكما يمي :

الجاىزة من شركة  Bionerieuxاألمريكية .

Low Density Lipoproteins (mg/100ml)= Total

 -3يساب اركقز كموبقولقن مصل الدم

)Cholesterol – (HDL+vLDL

ُحسدب تركيدز كموبيدولين مصدل الددم بعدد اسدتخراج تركيدز البددروتين
الكمي واأللبومين كما في المعادلة التي ذكرىا ) (22,21التالية :
– )Serum Globulin (g/dl) = S. Total Protein (g/dl

 -9اقدقر فعالقة اإلنزقم الناقل لمجموعة األمقن ()AST

)S. Albumin (g/dl

قُ دددرت فعالي ددة ىد ددذا اإلند دزيم ف ددي مصد ددل ال دددم باالعتم دداد عمد ددى
الطريق ددة الموني ددة  Colorimetric Methodوت ددم عم ددل خطد دوات

 -4اقدقر اركقز الكموكوز في مصل الدم
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الفح ددص حس ددب تعميم ددات ش ددركة  Randoxالمجيد دزة لي ددذه الع دددة ،

التغذية وقد ازدادت المؤشرات المناعية وكفاءتيا الدفاعية عند

وقرأت العينات استناداً إلى(.)29

اعطاءىا مع العميقة  ،كما خفضت المعاممة من نسب اليالكات
وربما يعود السبب في كفاءة مسحوق قشور نبات الرمان الى نوع

 -01اقدقر فعالقة اإلنزقم الناقل لمجموعة األمقن ()ALT

المواد الفعالة فقد استخدم بشكل واسع في العالجات الطبية التجارية

قُدددرت فعاليددة األن دزيم فددي مصددل الدددم باسددتخدام الطريقددة المونيددة مددن

( مواد دابغة لألمعاء ) لعالج حاالت متنوعة من األمراض

خد د ددالل اسد د ددتخدم العد د دددة الج د د داىزة والمنتجد د ددة مد د ددن شد د ددركة Randox

الحتوائو عمى مادة ممونة دابغة تعرف بالتانينات  ، Tanninsمما

اإلنكميزية وفقاً لطريقة (.)29

جعل ىذا حاف از لمباحثين الستعمال النباتات الطبية والتي أثبتت أن

 -00اقدقر فعالقة لنزقم الفوسفااقز القاعدي () ALP

ليا ألقدره عمى تحسين الصفات اإلنتاجية والمناعية والفسمجية

تم قياس فعالية اإلنزيم حسب طريقة ( )30بواسطة عدة

لمطيور الداجنة (. )34

القياس من شركة . Bionerieux

كمد ددا أكد ددد ( )35مد ددن أن إعطد دداء خالصد ددات مسد ددحوق قشد ددور نبد ددات

 -06اقدقر اركقز الكالسقوم في مصل الدم

الرمدان  Punica granatumإلدى الطيدر يعطيدو حمايدة كاممدة ضدد

تم قياس تركيز الكالسيوم في مصل الدم حسدب الطريقدة

األم دراض  ،حيددث ي دؤازر المناعددة الفاعمددة فددي الجسددم ممددا يقددوي مددن

الموصد د ددوفة مد د ددن قبد د ددل ) (31بواسد د ددطة عد د دددة القيد د دداس مد د ددن شد د ددركة

مناعة الطير ويساعده في التخمص من األمراض وىدذا يسداعد بددوره

). Bioleanir (France

في إعادة بناء األنسجة مما يؤثر ايجابداً فدي األداء اإلنتداجي لمطيدر،

الايمقل اإليصايي

كما أوضح ( )36بان اعطاء مستخمصات بعض النباتدات قدد يعتبدر

اج د د ددري التحمي د د ددل اإلحص د د ددائي باس د د ددتعمال برن د د ددامج  SASالج د د دداىز

مكم ددل غ ددذائي ( supplement

اإلصد د دددار  9.1واختبد د ددرت الفروقد د ددات المعنويد د ددة باسد د ددتعمال اختبد د ددار

االيجابيددة (  ) Conferring Active immunityضددد األمدراض

 Duncanمتعدد الحدود عند مستوى معنوية . )32( 0.05

وقددد ي دؤازر الجيدداز المندداعي ويطددور آليددة الدددفاع فددي الجسددم  .لقددد

الناايج والمناقشة

أش ددار ( )35ان إعط دداء بع ددض المستخمص ددات النباتي ددة باس ددتطاعتيا

تبددين مددن الجدددول ( )2بددأن صددفات األداء اإلنتدداجي التراكمددي لممدددة

التقميل من شددة األمدراض والدتخمص منيدا تددريجياً وحصدول المناعدة

 42-1يومداً قدد حددث فييدا فروقدات معنويدة ( ) P≤ 0.05بالنسدبة

لمطيددر بسددبب العمددل ألت د زري بددين المناعددة المتحددررة فددي الجسددم مددع

لمعاممددة السدديطرة مقارنددة مددع المعددامالت األخددرى  .فقددد تددم مالحظددة

المستخمصد ددات المعطد دداة  ،ممد ددا يسد دداىم فد ددي تحسد ددن صد ددفات األداء

اس ددتقرار معن ددوي ف ددي ص ددفات األداء اإلنت دداجي لمعامم ددة قش ددور نب ددات

اإلنتاجي وربما قد يكون ىدذا مدا حصدل فدي معاممدة إعطداء مسدحوق

الرمدان  ، Punica granatumمدع زيدادة ممموسدة فدي معددل وزن

قشور نبات الرمدان  ، Punica granatumكمدا اوضدح ) (37بدان

الجس د ددم (2956.706غ د ددم ) والزي د ددادة الوزني د ددة ( 2920.653غ د ددم)

المركب د ددات المستخمص د ددة م د ددن قش د ددور وح د ددب واوراق ولح د دداء الرم د ددان

لمطيد ددر الواحد ددد  ،إضد ددافة إلد ددى معد دددل النمد ددو النسد ددبي ()183.78%

 Punica granatumكددان ليددا تدداثير فعددال جدددا ضددد ان دواع مددن

مقارن د ددة م د ددع معامم د ددة الس د دديطرة (2944.044غ د ددم ) ()2907.813

البكتري ددا الت ددي تص دديب ال دددجاج ومني ددا الس ددالمونيال وق ددد اعان ددت عم ددى

( )% 180,36عم د ددى الت د د دوالي  .وقد د ددد لد د ددوحظ أيض د د داً بد د ددان ىنالد د ددك
انخفدداض معنددوي بمعاممددة نبددات اكميددل الجبددل

اتم ددام نم ددو ال دددجاج ب دددون مش دداكل ت ددذكر ك ددون النب ددات يحت ددوي عم ددى

Rosmarinus

الكثيد ددر مد ددن المركبد ددات الفعالد ددو ومضد ددادات اكسد دددة ومد ددا شد ددابو ذلد ددك

 officinalisلجميد ددع صد ددفات األداء اإلنتد دداجي مقارند ددة مد ددع السد دديطرة

( antioxidant , anti-atherosclerotic , antibacterial ,

والمعد ددامالت األخد ددرى  ،وان اقد ددل انخفد دداض معند ددوي كد ددان فد ددي ىد ددذه

 ، ) anthelmintic , antiviralوىددذا يتفددق مددع نتددائج البحددث

المعاممة  ،إضافة إلى ذلك فقد شدوىد بدان ىنالدك اختالفدات معنويدة

الحاليددة  .وقددد لددوحظ ايض داً فددي الجدددول (  ) 2أن ىنالددك انخفدداض

متفاوتددة فددي ص ددفات األداء اإلنتدداجي لممعددامالت مقارن ددة فيمددا بيني ددا

معنوي ( ) P>0.05في معاممة نبات اكميل الجبل Rosmarinus

ومع معاممة السيطرة .

 officinalisم ددن ناحي ددة مع دددل وزن الجس ددم ومع دددل الزي ددادة الوزني ددة

وقد د ددد اتضد د ددح أن أفضد د ددل المعد د ددامالت فد د ددي تحسد د ددين صد د ددفات األداء

ومع دددل اس ددتيالك العم ددف الكم ددي ومعام ددل التحوي ددل الغ ددذائي وعام ددل

اإلنتداجي عندد مزجيدا مدع العميقددة وحسداب المددة الزمنيدة لفتدرة التربيددة

الكفاءة اإلنتاجي مقارنة مع السيطرة  ،لقد ذكدر( )38مدن أن ىنالدك

ومقاومد ددة الجسد ددم لألم د دراض ونسد ددبة اليالكد ددات ىد ددي المعاممد ددة التد ددي

تغي د درات مناعيد ددة وتغي د درات فد ددي األداء اإلنتد دداجي لفد ددروج المحد ددم عند ددد

أضد دديف ليد ددا مسد ددحوق قشد ددور نبد ددات الرمد ددان مقارند ددة مد ددع الصد ددفات

إعطاء مسحوق أو مستخمص بعض النباتدات ومدن ضدمنيا مسدحوق

اإلنتاجية لممعامالت األخرى ومقارنة مع السيطرة .
لقد أوضح

اوراق نبدات  Rosmarinus officinalisوالتدي تظيدر عمدى الطيدر

) (33بان مسحوق بعض النباتات قد

استخدم بنسبو 5غم لكل كيمو غرام عميقة

 ) Dietaryف ددي م ددنح الحص ددانة

بس ددبب الت ددأثر الس ددمبي ف ددي األداء اإلنت دداجي فت ددؤثر ب ددذلك عم ددى وزن

كمكمالت غذائية

الجس ددم ويس ددبب انخف دداض معام ددل التحوي ددل الغ ددذائي وع دددم االس ددتفادة

لمدجاج  ،وان ىذه النسبة قد زادت من قيمة األداء اإلنتاجي عند
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الكاممددة مددن بروتينددات العمددف والتددي تسدداىم فددي تحويددل الغددذاء إلددى

األعضداء األخدرى فدي الجسددم مقارندة مدع السدديطرة وقدد أعدزى السددبب

طاقة يستفاد منيا الجسم في عمميات البناء والنمو .

إلى نوع المركبات الفعالة الموجودة في النبات .

) )7ان اضددافة  0.2مددل مددن زيددت نبددات اكميددل الجبددل

وق د ددد اختمف د ددت نتائجن د ددا م د ددع ( )39حي د ددث أض د دداف  480ممغ د ددم م د ددن

لقددد أوضددح

 rosemary essential oilالددى لحددم الدددجاج الددذي تنمددو عميددو

مس ددتخمص مس ددحوق  Rosemaryالم ددائي ال ددى ك ددل كغ ددم م ددن وزن

بكتريدا السددالمونيال قددد أعطددى عدددم وجددود فددروق معنويددة  ،ولكددن عنددد

الد دددجاج وقد ددد سد دداعد الجيد دداز المند دداعي عمد ددى الد دددفاع ضد ددد االحيد دداء

اطعددام الدددجاج بيددذا الزيددت عددن طريددق التجريددع فقددد اعطددت فددروق

المجيريد ددة الممرضد ددة لمد دددجاج  ،وقد ددد اشد ددار ايض د داً بد ددان مسد ددتخمص

وان اعطاء مسدحوق نبدات  Rosmarinus officinalisمدع العميقدة

ال ددتخمص م ددن الج ددذور الحد درة الت ددي ت ددؤثر ف ددي مس ددتوى النم ددو واالداء

مسددحوق  Rosemaryقددد عمددل كمضدداد اكسدددة وسدداعد الجسددم فددي

معنوية طفيفة لالداء االنتاجي وبعض المؤشدرات الدميدة والمصدمية ،

االنتاجي لمدجاج .

لم دددة ثالث ددة اس ددابيع يقم ددل م ددن وزن الطي ددر  ،كم ددا ي ددؤثر عم ددى أوزان

الجدول ( )6قمثل صفات األداء اإلنااجي ومساوى المعنوقة من  46-0قوماً (الاراكمي اإلجمالي ) لماجربة
انًعايالث

يعدل وسٌ انجسى
(غى)

انشيادة انىسنيت
(غى)

استهالك انعهف
انكهي غى 6/أسابيع

يعايم انتحىيم
انغذائي
غى عهف/غى سيادة
وسنيت

نسبت انهالكاث
()%

يعدل اننًى اننسبي
()%

عايم انكفاءة
اإلنتاجي

سيطزة Control

2944.044
A

2907.813
A

3871.95
A

1.69
A

0
A

180,36
A

300.84
A

اىصفصاف Salix
acmophylla

2665.494
B

2625.673
B

3431.661
B

1.43
A

0.166667
A

165.16
B

213.21
B

إمييو اىجبو
Rosmarinus
officinalis

1970.056
C

1939.923
C

2828.822
C

1.25
B

0.333333
B

165.64
B

163.44
C

2888.133
A

2850. 34
A

3841.261
A

1.58
A

0
A

181.19
A

285.64
A

2956.706
A

2920.653
A

3882.65
A

1.66
A

0
A

183.78
AB

299.11
A

2898.417
A

2860.613
A

3851.872
A

1.56
A

0
A

181.74
A

296.12
A

25.888
2720.475
0.0003

56.895
2684.168
0.025

164.78
3618.036
0.0001

0.05
1.528333
0.0003

0.0002
0.083333
0.004

2.0009
176.3117
0.009

5.54
259.7267
0.019

اىصْىبز Pinus
brutia
قشىر اىزٍاُ
Punica
granatum
االٍبزوىيىً
( عالج ميَيائي )
Amprolum
االنحزاف انًعياري
انًتىسط انعاو
يستىي انًعنىيت

* األيرف المخامفة اضمن العمود الوايد اشقر لل وجود اخاالفات معنوقة بقن المعامالت بمساوى معنوقة 1.15
بينما تراوحت المعامالت االخرى في نسبيا فيما بينيا وبين معاممة

الاذقرات الدمقة

السيطرة  ،وكانت معاممة نبات اكميل الجبل

فيوصات الدم الكامل Hematological Tests

Rosmarinus

تبين من الجدول ( )3بأن ىنالك اتفاق معنوي بين معاممة مسحوق

 officinalisاكثر النباتات انخفاضاً معنوياً بكامل صفاتيا الدمية

 ، Controlاذ تبين بان النسب الدمية بكامل صفاتيا ليذه المعاممة

لقد اختبر ) (40أكثر من  200مستخمص نباتي لمعرفة تأثيرات

قشور نبات الرمانPunica granatum

مقارنة مع النباتات االخرى ومع السيطرة ايضاً .

مقارنة بالسيطرة

ىذه النباتات عمى التغيرات الدمية والمصمية عمى انواع من الطيور

متقاربة مع النسب الدمية لمعاممة السيطرة .
اتضحت النتائج لتوثق الزيادة المعنوية لبعض المؤشرات الدمية

 ،وقد اوضح ان اضافة المستخمصات تُغير من الصفات الدمية ،
ومن ىذه النباتات ما يزيد معنوي ًا من الصفات المناعية وتحسين

 Platelateوانخفاض نسبو  ESRمقارنة مع

النباتات االخرى عمى تغيير الصفات الدمية نحو االنخفاض

الضرورية إلتمام ايصال المواد الغذائية الى خاليا الجسم المختمفة

بعض الصفات الدمية (  ) PCV , Hb , RBCفيما تعمل بعض

وان معاممة قشور الرمان كانت ليا دور فاعل في زيادة كمية Hb
و  RBCو

المعنوي.

السيطرة وبقية المعامالت االخرى .
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ان اعطاء مسحوق قشور نبات  Punica granatumغير

المعنويددو واالنخفدداض المعنددوي عنددد مسددتوى معنويددة  P≥0.05وقددد
عزى ذلك إلى نوع المواد الفعالو في النباتات  ،كمدا بدين بدان االنداث

الصفات نحو الزيادة المعنوية في بعض المؤشرات الدمية
الضرورية الدامة ايصال المواد المغذية الى كافة خاليا الجسم عمى

اكث ددر تحسسد داً لممستخمص ددات مني ددا لم ددذكور  .لق ددد اش ددار ) )42ب ددان

القيم نحو النمو السمبي واالنخفاض المعنوي ( الجدول  ) 3وىذا

مع العميقة قد اعطى فروق معنوية عالية خالل مقارنتدة مدع السديطرة

اضدافو مسدتخمص قشدور الرمدان  Punica granatumالمضداف

عكس نبات إكميل الجبل  Rosmarinus officinalisالذي غير

يتوافق مع نتائجنا.

وقددد حسددن مددن صددفات االداء االنتدداجي والصددفات المصددمية المناعيددة

لق ددد ذك ددر ( )41ب ددان د ارس ددتو اجري ددت عم ددى  30ف ددرخ دج دداج مج ددنس

التددي سدداعدت فددي نمددو الدددجاج وزيددادة وزنددو طبيعي داً خددالل التجربددة

ذكددور و 30فددرخ دجدداج مجددنس اندداث لمدددة  56يددوم  ،وقددد وجددد بددان
ىنالدك تغيدرات دميدة ( PCV , Hb , RBC, MCV, MCHC ,

التددي اسددتمرت  32يوم داً مددن خددالل دباغددة االمعدداء بددالمواد التانيني دة

الموجد ددودة فد ددي قشد ددور الرمد ددان وكد ددذلك مد ددن خد ددالل مكافحد ددة الديد دددان

 )WBC, MCHومصدمية ()Cholesterol , Triglycerides

المعويددة التددي تيدداجم االمعدداء وتمنددع الزغابددات مددن امتصدداص الم دواد
النافعة لمجسم .

عند ددد إضد ددافة بعد ددض مستخمصد ددات النباتد ددات تنحصد ددر بد ددين الزي د ددادة

الجدول (  ) 3الققاسات الدمقة في المعامالت
انًعايالث
سيطزة
انصفصاف
إكهيم انجبم
انصنىبز
قشىر رياٌ
االيبزونيىو ( عالج كيًيائي )
االنحزاف انًعياري
انًتىسط انعاو
يستىي انًعنىيت

Hb
mg/dl
10.87 A
9.23 B
7.47 C
9.60 B
11.73 A
10.73 A
1.49
9.94
0.002

PCV %
34.67 B
28.67 C
23.00 D
28.67 C
38.33 A
34.33 B
5.40
31.28
0.05

WBC
Cell/ml
17600.00 C
15433.33 D
22066.67 A
19333.33 B
17666.67 C
17566.67 C
2333.78
18277.78
0.03

RBC
Cell/ml
3470000.00 A
2923333.33 B
2246666.67 C
3010000.00 B
3833333.33 A
3433333.33 A
547613.06
3152777.78
0.0011

Platelet
Cell/ml
34333.33 A
29600.00 B
20933.33 C
29833.33 B
35166.67 A
32800.00 A
5144.87
30444.44
0.013

ESR
mm/hr
2.33 C
4.00 B
7.00 A
4.00 B
1.97 C
2.33 C
1.86
3.61
0.07

* األيرف المخامفة اضمن العمود الوايد اشقر لل وجود اخاالفات معنوقة بقن المعامالت بمساوى معنوقة 1.15
فت درة التسددمين لممدددة مددا بددين  42-14يومددا قددد ازدادت معنوي داً لعدددة

الاذقرات المصمقة

عوامددل مصددمية منيددا

الصفات الكقمويقوقة لمدم

total protein, ( serum protein

 )albumins, uric acid, creatinineو( TG, TCHL, lipid

تبين أن أفضل المعامالت معنوياً فدي جميدع االختبدارات

 )HDLو  (Ca, P(i), Mg, Fe) mineralوان اعطدداء بعددض

المصد ددمية ىد ددي معاممد ددة قشد ددور نبد ددات الرمد ددان مقارند ددة مد ددع السد دديطرة

المستخمص د ددات الطبيعي د ددة لمنبات د ددات ق د ددد ادى ال د ددى حص د ددول اس د ددتقرار

والمعددامالت األخددرى  .وقددد تبددين أيض داً بددان اقددل المعددامالت معنوي داً

ىدي معاممدة اكميددل الجبدل Rosmarinus officinalisفدي جميددع

معند ددوي فد ددي نس د ددب ىد ددذه المعد دداير المص د ددمية وااليونيد ددة  ،وقد ددد ذكد د در
البدداحثون بددان ىددذه النباتددات ىددي مكمددالت غذائيددة ومضددادات اكسدددة

صفاتيا المصمية من حيث رجدوع نسدبيا إلدى الحالدة الطبيعيدة مقارندة

مع السيطرة والمعامالت األخرى  .الجدول (. )5()4

تسدداعد الدددجاج فددي الددتخمص مددن الجددذور الح درة والعمميددات االيضددية

فقددد بددين ) (33بددان مسددحوق بعددض النباتددات قددد اسددتخدم كمكمددالت

الض ددارة او التغم ددب عميي ددا او تس دداعد الجي دداز المن دداعي ف ددي مج دداراة
التغي درات التددي تط د أر عمددى الجسددم وبددذلك تحددافظ عمددى عمميددة الزيددادة

غذائيددة لمدددجاج لمدددة  44يومددا  ،وان ىددذه النسددبة قددد زادت مددن قيمددة

الوزنية لمكائن الحي بشكميا المثالي ). ) 44

المتغيدرات المصددمية ( الكولسددتيرل  ،الدددىون الثالثيددة ) عنددد التغذيددة
وقد ازدادت المؤشرات المناعية وكفاءتيا الدفاعية عندد اعطاءىدا مدع
العميقددة  ،امددا ) )43فقددد ذكددر بددان الدددجاج نددوع  Ross308وخددالل

05

مجمة جامعة االنبار لمعموم الصرفة  .المجمد العاشر  ،العدد الثاني لسنة 6106
الجدول ( )4الققاسات المصمقة في المعامالت
إنشيًاث انكبد

انًعايالث

Total Protein
g/100ml

Total Albumin
g/100ml

Total Globulin
g/100ml

)GPT (ALT
U/dl

)GOT (AST
U/dl

ALP U/dl

0.0001

0.005

Cholesterol
mg/dl

0.0333

0.0788

0.0233

HDL mg/dl

3.91

2.74

1.17

17.66

28.65

LDL mg/dl

0.68

0.24

0.76

1.17

Triglyceride
mg/dl

سيطرة
قشور رمان
إكليل اجلبل
الصنوبر
الصفصاف
االمربوليوم
االحنراف
املعياري
املتوسط العام
مستوى
املعنوية

3.49 B
3.67 B
5.25 A
3.87 B
3.43 B
3.73 B

2.72 A
2.60 A
2.53 A
2.87 A
2.90 A
2.80 A

0.77 BC
1.07 B
2.72 A
1.00 B
0.53 C
0.93 B

18.17 A
18.43 A
15.67 B
17.31 A
18.40 A
18.00 A

27.38 B
28.48 B
33.00 A
28.17 B
27.27 B
27.60 B

234.00 A
237.67 A
132.67 C
196.00 B
201.33 B
218.00 A

190.27 A
137.77 B
143.00 B
188.00 A
193.67 A
180.33 A

56.30 B
31.67 B
92.33 A
70.00 B
63.00 B
84.67 A

126.66 A
94.97 B
31.67 C
108.80 A
123.73 A
86.67 B

36.53 B
55.67 B
95.00 A
46.00 B
34.67 B
45.00 B

7.31 C
11.13 B
19.00 A
9.20 B
6.93 C
9.00 B

37.83

23.97

23.49

34.93

21.98

4.40

203.28

172.17

66.33

95.42

52.14

10.43

0.0001

0.0001

2.10

0.0333

0.001

0.05

0.004

* األيرف المخامفة اضمن العمود الوايد اشقر لل وجود اخاالفات معنوقة بقن المعامالت بمساوى معنوقة 1.15
وتحويددل الم دواد الددى طاقددة يسددتفاد منيددا الخاليددا فددي عمميددات التغذيددة

الاذقرات األقونقة

وال ددتخمص مد ددن الم د دواد الفائضد ددة  ،كم ددا اكد دددوا بد ددان نسد ددبة الكالسد دديوم

تبدين أن ىنالدك توافددق فدي المعنويدة فددي كميدة الكموكدوز فددي

ارتفعت في الدجاج البياض نوع  Luhmannلتقوية العظدام وكدذلك

الدددم وكمي ددة الكالس دديوم ف ددي معامم ددة قشددور نب ددات الرم ددان مقارن ددة م ددع
السدديطرة  .وان أفضددل المعددامالت معنوي داً ىددي معاممددة قشددور نبددات

تكد ددوين قش د درة البيضد ددة الكمسد ددية التد ددي تسد دداعد فد ددي المحافظد ددة عمد ددى

الرمان مقارنة مع السيطرة  .الجدول (. )4

محتويددات البيضددة  .فددي حددين بددين بعددض البدداحثين ( )42بددان نبددات
اكمي د ددل الجب د ددل يحت د ددوي عم د ددى مركب د ددات فعال د ددو تخف د ددض معنويد د داً م د ددن

لقدد اشدار كدل مدن) )42,43,45بدان اضدافة مسدحوق بعدض النباتدات

المؤشد د درات الدمي د ددة والمص د ددمية وااليوني د ددة وبالت د ددالي ت د ددؤثر ف د ددي االداء

ومدن ضدمنيا نبدات قشدور الرمددان قدد زاد معنويداً مدن نسدبو السددكريات

االنتاجي والزيادة الوزنية لمدجاج .

الض ددرورية ف ددي اس ددتيالك الطاق ددة وال دددخول ف ددي العممي ددات االيض ددية

الجدول ( )5الققاسات األقونقة في المعامالت
المعامالت

المادة
Glucose mg/dl

Calcium mg/ L

سيطرة

210.00 A

قشور رمان

211.67 A

اكميل الجبل

128.00 C

9.77 B

الصنوبر

167.33 B

9.33 B

الصفصاف

181.67 B

االمبروليوم (عالج كيميائي )

201.33 A

10.88 A
10.17 A

B
A

9.16
10.36

االنيراف المعقاري

31.20

3.5643

الماوسب العام

183.33

9.945

مساوى المعنوقة

اقل من 0.00001

اقل من 0.00001

* األيرف المخامف ة اضمن العمود الوايد اشقر لل وجود اخاالفات معنوقة بقن المعامالت بمساوى معنوقة 1.15

االسانااجات

الصد ددفات الدميد ددة والمصد ددمية وااليونيد ددة بينمد ددا كد ددان اقد ددل
انخفد دداض معند ددوي لممؤش د درات المد ددذكورة اعد دداله ىد ددو فد ددي

 -1ان مسددحوق قشددور نبددات الرمددان كددان افضددل المعددامالت

مسحوق اوراق نبات اكميل الجبل.

مد ددن حيد ددث تحسد ددين صد ددفات االداء االنتد دداجي ومؤش د درات
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Comparative study for adding some medical plants powders to the
rasion with Amprolium on hematology, serology and productive
properties of broiler chickens Rose 308
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E.mail: dean_coll.science@uoanbar.edu.iq

Abstract
The purpose of the study is to mix some medicinal plant powders with the food diet and to compare them with
the Amberolium antibiotic and to study their effect as dietary aids in improving the hematological , serological,
and productive characteristics of the broiler chickens (Rose 308).The four types of medicinal plants were
added to the Rose308 broiler Rosemary ,peel of pomegranate, pine and willow plants, and treatment of
amberolium was added to water at a concentration of 0.5 g / L. our research includes studies the following :
complete blood pictures, biochemical blood parameters ,and all the results oversoften to SSD statistic
programs The results of the study showed that the cumulative performance characteristics of the period (1-42
days) showed significant differences (P< 0.05) For the treatment of control compared with other treatments. It
was found that the best treatment in improving the performance characteristics when mixed with the diet and
calculating the length of time of breeding period and the body's resistance to diseases and the percentage of
losses is the treatment to which the pomegranate powder was added compared with the production
characteristics of the other treatments and compared with the control , And the treatment was reduced from the
loss rate. The efficiency of the pomegranate peel powder to the type of active ingredient may have been widely
used in commercial medical treatments, and the blood parameters ratios of this treatment were closely
correlated with the control ratios. As it had an active role in increasing the amount of( Hb , RBC and Platelate)
and lower the levels of ESR compared with control and the rest of the other transactions, either serological
factors which include: (Total serum protein, albumins, uric acid, creatinine)& (Lipid TC, TG, HDL).It was
also found that giving some natural extracts of plants has led to a significant stability of the serological factors.
(lipid TC, TG, HDL), and some natural extracts of plants have resulted in significant stability in the results,
The final results of our study found that peel of pomegranate powder was the best treatment in terms of
improvement of the performance traits and the indicators of the hemolytic , serological and ionic
characteristics, while the lowest of the above indicators was in the powder of rosemary leave.

02

