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الخالصة

اجري البحث لدراسة اثر اضافة اال سبرين في العمف لتحسين االداء االنتاجي والصحي الفراخ المحم المرباة بكثافة عالية ( 55فرخ

 /متر مربع)  .تم توزيع  99فرخ لحم بعمر اسبوع واحد عمى معاممتين  ،حيث كانت المعاممة االولى بدون اضافة االسبرين (معاممة
السيطرة)  ،والمعاممة الثانية غذيت فييا االفراخ عمى عميقة مضافا ليا  % 9.0من االسبرين  ،وتم تقسيم كل معاممة الى ثالث مكررات

وخصص قفص واحد بمساحة  5متر مربع لكل مكرر  ،وتم تسجيل وزن الجسم الحي والزيادة الوزنية واستيالك العمف ومعامل التحويل

الغذائي واعداد اليالكات الكمية واليالكات الناتجة عن الحبن ( )Ascitesكل اسبوعين  ،فضال عن دراسة نشاط بعض انزيمات الدم

والتي شممت  GOTو  GPTو  ALPعند عمر سبعة اسابيع  .بينت النتائج ماياتي :

ادت اضافة  % 9.0من االسبرين في العمف ( )T2الى تحسين االداء االنتاجي الفراخ المحم مقارنة بمعاممة السيطرة ( )T1عند

ابتداء من االسبوع الخامس  ،حيث تفوقت افراخ معاممة اضافة االسبرين في معدل وزن الجسم الحي والزيادة
التربية بكثافة عالية و ً
الوزنية ومعامل التحويل الغذائي  ،فضال عمى انخفاض نسبة اليالكات الكمية واليالكات الحاصمة بسبب الحبن  ،كما ادت اضافة

االسبرين الى خفض شدة حالة الحبن وتمثل ذلك بانخفاض نسبة وزن الكبد والقمب وانخفاض نشاط انزيمي  GOTو  GPTمقارنة

بمعاممة السيطرة  .لذا ينصح باضافة االسبرين في عمف افراخ المحم عند تربيتيا بكثافات عالية لتقميل االجياد الناتج عن التزاحم
وخفض ظيور الحبن .
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Summary
The objective of this study was to determine the effect of dietary aspirin on performance, health
status of broilers reared in high density (15 birds / m 0) . Ninety chicks 7 days old were distributed into
two treatments , chicks in T1 fed a diet without aspirin (control) , chicks in T2 fed a diet supplemented
with 0.2 % aspirin . Each treatment was subdivided into three replicates and each replicate reared in 1
X 1 m pen. Live body weight, weight gain , feed consumption , feed conversion ratio and mortality due
to ascites biweekly were recorded , also activity of some blood enzymes included GOT , GPT and ALP
at 7 weeks of age . The data obtained revealed the following :
Adding 0.2 % of aspirin in diet (T2) enhanced performance of broiler chicks compaired with control
(T1) when reared in high density and the enhancement started at week 5 , dietary aspirin increased live
body weight , weight gain , feed conversion ratio and decreased total mortality and mortality due to
ascites , also dietary aspirin decreased ascites syndrome through decrease of liver and heart weight
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percentages and decrease the activity of GOT and GPT at 7 weeks of age . Adding 0.2 % of aspirin in
broiler diet are recommanded to reduce crowding stress and ascites syndrome during high density
production.
المقدمة

تعد متالزمة الحبن ( ) Ascites Syndromeمشكمة حقيقية في حقول تربية الدجاج وىي حالة تجمع السوائل داخل التجويف

البطني  ،وتحدث اليالكات بيذه المتالزمة من خالل تجمع السوائل في محفظة القمب باالضافة الى تضخم البطين االيمن وصمامو مع

حدوث تغيرات مختمفة في الكبد تشمل االحتقان وظيوره بالشكل المبرقش ( )Mottlingوالمنكمش ( . )1ان نقص االوكسجين ىو

السبب الرئيسي لحدوث متالزمة الحبن باالضافة الى وجود عوامل تغذوية وبيئية اخرى ( 2و  . )3يسبب نقص االوكسجين حدوث
زيادة في نتاج القمب والرئة وىذا يؤدي الى حدوث تغيرات في مؤشرات الدم حيث تزداد قيمة حجم خاليا الدم المرصوصة ( Packed

 )Cell Volumeوعدد خاليا الدم الحمر وبالتالي زيادة ىيموغموبين ولزوجة وضغط الدم وحدوث الخثرة الدموية عند الحالة الشديدة (4

و . )5

البروستوكالندينات ىي مركبات تتكون من حمقة خماسية ومن االحماض الدىنية  ، C20يتم تخميق ىذه المركبات من الحامض

الدىني االراكيدونك وتفرز من االنسجة واالعضاء المختمفة كالكبد والرئة والقناة اليضمية والكمية الى الدم لتتحكم بانبساط وتقمص

االوعية الدموية ( )6كما تسيم البروستوكالندينات في حدوث الخثرة الدموية  ،ويمعب االسبرين دو ار ميما في تثبيط البروستوكالندينات
عن طريق استرة الحامض االميني السيرين في الجزء الفعال لالنزيم المصنع وىو  Prostoglandin synthetaseوبصورة غير

عكسية ( ، )7وقد لوحظ ان تناول االسبرين يعمل عمى عدم ثخثر الدم حتى عند حدوث النزيف الداخمي لمقناة اليضمية ( ، ) 8وان
اعطاء افراخ المحم المرباة في المرتفعـات العالية تراكيز مختمـفة من االسـبرين ( )% 9.09 – 9.95عن طريق العمف ساىم وبنجاح في

خفض ظيور متالزمة الحبن وتعزيز االداء االنتاجي (. ) 9

تعتبر زيادة كثافة الطيور في المتر المربع الواحد من الوسائل اإلدارية المستخدمة لزيا دة االنتاجية  ،لكنيا في الوقت نفسو تسبب

انخفاضا في األداء اإلنتاجي لمطيور إضافة إلى زيادة في اليالكات نتيجة االجياد وظيور حالة الحبن ( ، )59لذلك وبيدف تقميل
اإلجياد الناجم عن زيادة الكثافة في المتر المربع الواحد البد من استخدام مواد مخففة لإلجياد ( 55و  ، )50لذا ييدف البحث دراسة

اضافة االسبرين في العمف واثره في االداء االنتاجي واليالكات بسبب الحبن وبعض األنزيمات المتأثرة باإلجياد وىي  GPTو GOT

و  ALPفي افراخ المحم المرباة بكثافة عالية .

االفراخ

المواد وطرق العمل

تم تنفيذ ىذا البحث في كمية الطب البيطري  /جامعة بغداد  ،باستخدام  99فرخ لحم نوع لوىمان والمجيزة من احد المفاقس االىمية

في ابي غريب .

ربيت االفراخ في اقفاص ذات مسافات ثابتة وخصص قفص واحد بمساحة  5متر مربع لكل مكرر داخل مسكن واحد وبثالث

مكررات ( 55فرخ  /متر مربع) .
التغذية :

تمت تغذية أفراخ المعاممة االولى عمى عميقة اساسية احتوت عمى  %05.5بروتين وطاقة ممثمة  0959كيموسعرة  /كغم عمف

لممعاممتين  ،اما افراخ المعاممة الثانية فتمت تغذيتيا عمى نفس العميقة االساسية السابقة مع اضافة  % 9.0من االسبرين الييا وكانت

التغذية بصورة حرة طيمة مدة البحث  .استخدم االسبرين التجاري ( )Acetylsalicylic acidوتم الحصول عميو من السوق المحمية
وتم اضافتو بتركيز  099غم  599 /كغم عمف .
الصفات المدروسة :

وزنت الطيور فرديا عند عمر اسبوع واحد وبعد كل اسبوعين من مدة البحث التي استمرت سبعة اسابيع كما حسبت الزيادة الوزنية

ومعدل استيالك العمف ومن خالل ذلك تم حساب معامل التحويل الغذائي لنفس المدد الزمنية ( ، )50وجرى تسجيل اعداد اليالكات

الكمية وبعد اجراء التشريح تم عزل اليالكات الناتجة عن متالزمة الحبن من خالل مالحظو وجود تجمع السوائل في التجويف البطني

ومالحظ و تضخم القمب والكبد ووجود السوائل حول القمب بعدىا جرى استخراج النسبة المئوية لميالكات  ،وتم حساب النسبة المئوية
لوزن الكبد والقمب عند عمر  7اسابيع (. )9
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عينات الدم :

عند عمر  7أسابيع ذبحت  3طيور من كل مكرر وبصورة عشوائية وجمعت عينات الدم في أنابيب جمع الدم وبعد تخثر الدم

وضعت االنابيب في جياز الطرد المركزي وبسرعة  3999دورة  /الدقيقة لمدة  55دقيقة ألجل فصل مصل الدم والذي حفظ في درجة
ح اررة  09-م ºلحين أجراء الفحوص المختبرية والتي تضمنت فعالية أنزيمات  ALP,GPT,GOTوقد تم قياس فعالية ىذه اإلنزيمات

باستخدام عدة محاليل قياسية جاىزة ( ) kitsمن انتاج شركة  Randoxوحسب التعميمات المرفقة بيا .
التحميل اإلحصائي :

تم أجراء التحميل اإلحصائي لمصفات المدروسة باستخدام التصميم العشوائي الكامـل (  ) CRDواختبرت معنوية الفروق

بين المعامالت بأستخدم اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى معنوية  9.95و  9.95وباستخدام البرنامج االحصائي الجاىز SAS

(. )53

النتائج

يتضح من الجدول (جدول  ) 5تاثير اضافة االسبرين في العمف في معدل وزن الجسم الحي (غم) الفراخ المحم المرباة بكثافة

عالية ( 55فرخ  /متر مربع)  ،حيث لم تظير فروق معنوية في معدل الوزن الحي عند االسبوع الثالث (عمر  05يوم) وقد بمغ 098

و 359غم لممعاممتين االولى والثانية عمى التوالي  ،ومع تقدم العمر ظير تفوق معنوي ( )P<0.05الفراخ معاممة اضافة االسبرين عمى
معاممة السيطرة وقد بمغ معدل الوزن الحي  760و  848غم لممعاممتين االولى والثانية عمى التوالي عند عمر  35يوم  ،واستمر

التفوق المعنوي ( )P<0.05لالفراخ المغذاة عمى عمف يحتوي االسبرين عمى افراخ معاممة السيطرة حيث بمغ معدل الوزن الحي 5069
و  5449غم لممعاممتين االولى والثانية عمى التوالي عند عمر  49يوم .

الجدول ( :)1تاثير اضافة االسبرين في العمف في معدل وزن الجسم (غم) الحي الفراخ المحم
العمر (يوم)

 % 0.0اسبرين

 % 0.2اسبرين

المعنوية

7

595
a
098
a
760
b
5069
b

594
a
359
a
848
a
5449
a

N.S.

21
35
44

N.S.
*
**

االحرف الصغيرة المختمفة ضمن الصف الواحد تشير الى وجود فروق معنوية :

** عند مستوى ()P<0.01
* عند مستوى ()P<0.05

 N.S.عدم وجود فروق معنوية.
الجدول (جدول  ) 0يبين تاثير اضافة االسبرين في العمف في معدل الزيادة الوزنية (غم) الفراخ المحم المرباة بكثافة عالية (55

فرخ  /متر مربع)  ،حيث لم تظير فروق معنوية لتاثير اضافة  % 9.0من االسبرين في معدل الزيادة الوزنية لممدة من  05 - 7يوم

 ،ومع تقدم العمر تفوقت معنويا ( )P<0.05افراخ معاممة اضافة االسبرين مسجمة زيادة وزنية ومقدارىا  509و  590غم خالل المدة

من  35 -00و المدة من  49 – 36عمى التوالي مقارنة بافراخ معاممة السيطرة التي حققت زيادة وزنية ومقدارىا  464و  597غم

خالل المدتين المذكورة اعاله عمى التوالي .
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الجدول ( )2تاثير اضافة االسبرين في العمف في معدل الزيادة الوزنية كل اسبوعين (غم)
الفراخ المحم .

المدة العمرية (يوم)

 % 0.0اسبرين

 % 0.2اسبرين

المعنوية

21 - 7

593
a
464
b
597
b

055
a
509
a
590
a

N.S.

35 -22
44 - 36

*
*

االحرف الصغيرة المختمفة ضمن الصف الواحد تشير الى وجود فروق معنوية :

* عند مستوى ()P<0.05

 N.S.عدم وجود فروق معنوية.

يتبين من الجدول (جدول  ) 3تاثير اضافة االسبرين في العمف في معدل استيالك العمف (غم) الفراخ المحم المرباة بكثافة

عالية ( 55فرخ  /متر مربع)  ،حيث لم تكن الفروق معنوية احصائيا في معدل استيالك العمف لممدة من  05 - 7يوم وقد بمغت 309

و  359غم لممعاممتين االولى والثانية عمى التوالي  ،ومع تقدم العمر سجمت افراخ معاممة اضافة االسبرين استيالك عمف ومقداره
 5963و  5439غم خالل المدة من  35 -00و المدة من  49 – 36عمى التوالي وبتفوق معنوي ( )P<0.05عمى معاممة السيطرة
التي حققت استيالك عمف ومقداره  979و  5398غم لممدة من  35 -00و المدة من  49 – 36عمى التوالي .

الجدول ( :)3تاثير اضافة االسبرين في العمف في معدل استهالك العمف كل اسبوعين(غم)
الفراخ المحم .

المدة العمرية (يوم)

 % 0.0اسبرين

 % 0.2اسبرين

المعنوية

359
a
5963
a
5439
a

N.S.

309
21 - 7
a
979
35 -22
b
5398
44 - 36
b
االحرف الصغيرة المختمفة ضمن الصف الواحد تشير الى وجود فروق معنوية :

*
*

* عند مستوى ()P<0.05

 N.S.عدم وجود فروق معنوية.
تاثير اضافة االسبرين في العمف في معدل معامل التحويل الغذائي الفراخ المحم المرباة بكثافة عالية موضحة بالجدول (جدول

 ، )4حيث لم تظير فروق معنوية في معدل معامل التحويل الغذائي عند نياية االسبوع الثالث (عمر  05يوم) وقد بمغت القيم 5.66

و 5.67لممعاممتين االولى والثانية عمى التوالي  ،ومع تقدم العمر ظير تفوق معنوي ( )P<0.05الفراخ معاممة اضافة االسبرين مسجمة

ادنى القيم مقارنة بمعاممة السيطرة  ،وقد بمغ معدل معامل التحويل الغذائي  0.99و  0.95لممعاممتين االولى والثانية عمى التوالي
خالل المدة من  35 -00يوم  ،واستمر التفوق المعنوي ( )P<0.05لالفراخ المغذاة عمى عمف يحتوي االسبرين عمى افراخ معاممة
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السيطرة حيث بمغ معدل معامل التحويل الغذائي  0.43و  0.58لممعاممتين االولى والثانية عمى التوالي خالل المدة من  49 – 36يوم

.

الجدول ( :)4تاثير اضافة االسبرين في العمف في معدل معامل التحويل الغذائي كل اسبوعين
الفراخ المحم .

المدة العمرية (يوم)

 % 0.0اسبرين

 % 0.2اسبرين

المعنوية

5.67
a
0.95
b
0.43
b

N.S.

5.66
21 - 7
a
0.99
35 -22
a
0.58
44 - 36
a
االحرف الصغيرة المختمفة ضمن الصف الواحد تشير الى وجود فروق معنوية :

*
*

* عند مستوى ()P<0.05

 N.S.عدم وجود فروق معنوية.
يتضح من الجدول (جدول  )5تاثير اضافة االسبرين في العمف في اعداد ىالكات افراخ المحم المرباة بكثافة عالية ( 55فرخ /

متر مربع)  ،حيث ادت اضافة االسبرين الى انخفاض معنوي ( )P<0.05في اعداد اليالكات الكمية وقد سجمت ىالك فرخ واحد من

اصل  45فرخ مقارنة بمعاممة المقارنة التي سجمت ىالك  3افراخ من اصل  45فرخ عند نياية االسبوع الثالث  ،كما ظير تفوق معنوي
( )P<0.05الفراخ معاممة السيطرة عمى معاممة اضافة االسبرين في اعداد اليالكات الكمية خالل المدة من  35 -00يوم وقد بمغت 3

و 0ىالك وبنسبة ( )% 7.54و ( )% 4.55لكل منيما عمى التوالي  ،واستمر التفوق المعنوي ( )P<0.05الفراخ معاممة السيطرة
عمى معاممة اضافة االسبرين في اعداد اليالكات الكمية خالل المدة من  49 – 36يوم حيث بمغت  7و  3ىالكات وبنسبة (57.95

 )%و ( )% 7.54لممعاممتين االولى والثانية عمى التوالي .

الجدول ( :)5تاثير اضافة االسبرين في العمف في اعداد هالكات افراخ المحم ونسبتها المئوية
المدة العمرية (يوم)

 % 0.0اسبرين

21 - 7

45 / 3

35 -22

44 – 36

(. )%

 % 0.2اسبرين
45 / 5

()% 0.00
b
44 / 0

()% 6.67
a
40 / 3

()% 4.55
b
40 / 3

()% 7.54
a
39 / 7

()% 7.54
b

()% 57.95
a

االحرف الصغيرة المختمفة ضمن الصف الواحد تشير الى وجود فروق معنوية  **:عند مستوى ()P<0.01
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* عند مستوى ()P<0.05

 N.S.عدم وجود فروق معنوية.

يتبين من الجدول (جدول  )6تاثير اضافة االسبرين في العمف في اعداد اليالكات الناتجة عن الحبن في افراخ المحم المرباة

بكثافة عالية ( 55فرخ  /متر مربع)  ،حيث ادت اضافة االسبرين الى انخفاض اعداد ىذه اليالكات ولم يسجل اي ىالك من بداية
التجربة حتى نياية االسبوع الخامس مقارنة بمعاممة السيطرة التي سجمت ىالك فرخ واحد ()% 0.00

خالل المـدة مـن  35 -00يـوم  ،وقـد سـجمت معاممـة اضـافة االسـبرين ىـالك فـرخ واحـد مـن اصـل  45فـرخ مقارنـة بمعاممـة المقارنـة التـي

سجمت ىالك  3افراخ من اصل  45فرخ خالل المدة من  49 – 36يوم وبنسبة  % 6.85و  % 0...لكل منيما عمى التوالي

الجدول ( :)6تاثير اضافة االسبرين في العمف في اعداد هالكات افراخ المحم الناجمة عن
الحبن .

المدة العمرية (يوم)

 % 0.0اسبرين

 % 0.2اسبرين

21 - 7

45 / 9

45 / 9

35 -22

45 / 5

45 / 9

المعنوية

N.S.

44 – 36

()% 9.99
b
45 / 5

()% 0.00
a
44 / 3

()% 0.00
b

()% 6.85
a

*

*

االحرف الصغيرة المختمفة ضمن الصف الواحد تشير الى وجود فروق معنوية :

* عند مستوى ()P<0.05

 N.S.عدم وجود فروق معنوية.
تاثير اضافة االسبرين في العمف في معدل نسبة وزن الكبد والقمب الى وزن الجسم الفراخ المحم المرباة بكثافة عالية موضحة

بالشكل (شكل  ، )5حيث ظير تفوق عالي المعنوية ( )P<0.01في معدل نسبة وزن الكبد والقمب الى وزن الجسم الفراخ معاممة

السيطرة وقد سجمت  3.6و  % 5.3عمى التوالي  ،في حين بمغت النسب الفراخ معاممة اضافة االسبرين  0.9و  % 9.8عمى التوالي

.
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بكثافة عالية

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0.00%

0.20%
نسبة وزن القلب

نسبة وزن الكبد

الشكل ( :)1تاثير اضافة االسبرين في العمف في نسبة وزن الكبد والقمب من وزن الجسم
الفراخ المحم عند عمر سبعة اسابيع .

الجدول (جدول  )7يوضح تاثير اضافة االسبرين في العمف في معدل نشاط بعض انزيمات دم افراخ المحم المرباة بكثافة عالية

( 55فرخ  /متر مربع)  ،حيث ظيرت فروق عالية المعنوية ( )P<0.01لتاثير اضافة  % 9.0من االسبرين في معدل نشاط انزيمي
 GOTو  ، GPTاذ انخفضت القيم مقارنة بافراخ معاممة السيطرة  ،وفي نفس الوقت لم تظير فروق معنوية في نشاط انزيم ALP

بين المعاممتين .

الجدول ( :)7تاثير اضافة االسبرين في العمف في نشاط بعض انزيمات دم افراخ المحم عند
عمر  7اسابيع .

المدة العمرية (يوم)

 % 0.0اسبرين

 % 0.2اسبرين

المعنوية

GOT
(وحدة/لتر)
GPT
(وحدة/لتر)
ALP
(وحدة 100/مل)

156.6
a

131.2
b

**

4.95
a

4.40
b

**

25.3
ab

26.1
a

N.S.

االحرف الصغيرة المختمفة ضمن الصف الواحد تشير الى وجود فروق معنوية :
** عند مستوى ()P<0.01

 N.S.عدم وجود فروق معنوية.
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المناقشة

تؤدي زيادة الطيور المرباة في المتر المربع الواحد الى زيادة انتاجية المتر المربع الواحد عند حسابيا عمى اساس الوزن الكمي

المنتج لكنيا في نفس الوقت تخفض انتاجية الطير الواحد بسبب التزاحم فضال الى ظيور مشاكل صحية عديدة منيا انتشار األمراض

( 14و  )15وبالتالي انخفاض االداء االنتاجي المتمثل بالوزن الحي والزيادة الوزنية ومعامل التحويل الغذائي ( ، ) 16وممكن ان تظير
مشكمة اقتصادية عند حدوث خمل في التيوية وحدوث نقص االوكسجين وىو السبب الرئيسي لحدوث متالزمة الحبن وينتج عنيا تجمع
السوائل في محيط القمب باالضافة الى تضخم البطين االيمن وصمامو مع حدوث تغيرات مختمفة في الكبد تشمل االحتقان وظيوره

بالشكل المبرقش ( )Mottlingوالمنكمش ( )1وبالتالي زيادة نسبة اليالكات ( ، )9وان زيادة نشاط إنزيمات  GOTو  GPTعند
التربية بكثافات عالية يعود إلى إن كثافة التربية عامل اجياد فيزيائي وأن اإلجياد بشكل عام يزيد من نشاط األنزيمات المسؤولة عن

عممية تصنيع سكر الكموكوز من مصادره غير الكاربوىيدراتية (  ) 17( ) Glucogenesisوىذا ماحصل في افراخ معاممة السيطرة

التي كانت متدنية في اداءىا االنتاجي وفي نفس الوقت سجمت نسبة ىالك مرتفعة  ،اما افراخ المعاممة الثانية التي غذيت عمى عمف

يحتوي  % 9.0من االسبرين فنجد انيا قد حققت اداء انتاجي متفوق كما سجمت نسبة ىالكات كمية وىالكات بسبب الحبن منخفضة
معن ويا مقارنة بافراخ معاممة السيطرة وىذا ناتج عن دور االسبرين في تثبيط عمل البروستوكالندينات المسؤولة عن تقمص وانبساط
االوعية الدموية وتقميل حدوث الخثرة الدموية ويتم ذلك عن طريق استرة الحامض االميني السيرين في الجزء الفعال لالنزيم المصنع وىو

 Prostoglandin synthetaseوبصورة غير عكسية ( )7واعادة التوازن الى مؤشرات الدم ومنو االنزيمات التي تتغير بسبب اجياد

الكثافة او بسبب نقص االوكسجين  ،وقد لوحظ ان تناول االسبرين يعمل عمى عدم ثخثر الدم حتى عند حدوث النزيف الداخمي لمقناة

اليضمية ( ، ) 8ولوحظ ان اعطاء افراخ المحم المرباة في المرتفعـات العالية تراكيز مختمـفة من االسـبرين تراوحت من  9.95الى 9.09
 %عن طريق العمف ساىم وبنجاح في خفض ظيور متالزمة الحبن وتعزيز االداء االنتاجي (.)9

نوصي باضافة االسبرين في عمف افراخ المحم عند تربيتيا بكثافات عالية لتقميل االجياد الناتج عن التزاحم وخفض ظيور

متالزمة الحبن او تقميل شدتيا .
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