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تأثير إضافة نبات السبانخ (  ) Spinachالمجفف بمستويات مختلفة الى
عليقه فروج اللحم (  ) Rossفي بعض الصفات االنتاجيه والكيموحيويه
عدنان نعمه االسدي
كلٌة ألزراعه /جامعة الكوفة

علً عبد الرزاق سعٌد الصائغ
كلٌة ألزراعه  /جامعة الكوفة

الخالصة
أجرٌت التجربة فً قاعة بحوث الطٌور الداجنه التابعة لقسم الثروة الحٌوانٌة بكلٌة ألزراعه  /جامعة الكوفة بتارٌخ
 2010 / 11 / 15واستمرت  6أسابٌع  ,استخدم فً التجربة  200من أفراخ لحم روز(  ) Rossبعمر ٌوم واحد وزعت
على  4مجامٌع كل مجموعه  25فرخه  .الهدف من التجربة هو لبٌان تأثٌر إضافة نبات السبانخ المجفف إلى علٌقه فروج
اللحم وبمستوٌات مختلفة فً الوزن النهائً والزٌادة ألوزنٌه الكلٌة لألفراخ .وبعض الصفات الكٌموحٌوٌه للدم .
ألمجموعه الالولى أعطٌت مسحوق السبانخ المجفف بالعلٌقه بنسبة T1 = . % 2
ألمجموعه ألثانٌه أعطٌت مسحوق السبانخ المجفف بالعلٌقه بنسبة T2= % 4
ألمجموعه ألثالثه أعطٌت مسحوق السبانخ المجفف بالعلٌقه بنسبة T3 = % 6
ألمجموعه الرابعة اعتبرت مجموعة سٌطرة لم ٌضاف إلى علٌقتها أي نسبة من مسحوق السبانخ المجفف .
أعطٌت األفراخ هذه النسب فً عالئقها منذ الٌوم األول من عمرها واستمرت  6أسابٌع .ظهر هناك فرق معنوي بٌن
أفراخ المعاملة  % 6 = T3والثانٌة , % 4 = T2األولى  %2 = T1فً الزٌادة ألوزنٌه النهائٌة لألفراخ  ,وان المعاملة
 T3تفوقت معنوٌا معنوي على مستوى(  )P< 0.05بٌن  T1و T2ومجموعة السٌطرة  ,علما إن األفراخ أعطٌت نفس
ألعلٌقه وان معدل استهالكها واحد للعلف .ألمجموعه الثالثة  % 6 = T3أعطت أعلى وأحسن زٌادة وزنٌه نهائٌه مقارنة
مع باقً المجامٌع ومجموعة السٌطرة مما ٌدل على إن للسبانخ تأثٌر على الوزن النهائً لألفراخ وممكن استعماله فً
العالئق مستقبال وبمعدل تحوٌل غذائً جٌد وبكلفه قلٌله .أجرٌت تحالٌل مختبرٌه على عٌنات من الدم المأخوذة من جمٌع
المجامٌع وتم قٌاس نسبة السكر فٌها فوجدت فروق معنوٌة بٌن ألمجموعه الثالثة وبقٌة المجامٌع حٌث سجلت أدنى
مستوى للسكر هو  186ملغ  100 /مل دم  .وكذلك قٌاس مناعة الدجاج (حجم االضدات ) ضد مرض النٌوكاسل فكانت
ألمجموعه الثالثة تقرأ أعلى نسبه هً  1/ 160عن بقٌة المجامٌع بفارق معنوي عند مستوى  P<0.05كبٌر .كذلك تم
قٌاس نسبة الكولسترول فً الدم وظهر إن أفراخ ألمجموعه الثالثة سجلت أدنى مستوى من الكولسترول هً  125ملغ /
 100مل دم  .بفارق معنوي كبٌر عند مستوى(  )p<0.05عن باقً المجامٌع .تم قٌاس نسبة حامض الٌورٌك بالدم
فظهرت ألمجموعه الثالثة أعلى مستوى له عن بقٌة المجامٌع ومجموعة السٌطرة بفارق معنوي واضح عند مستوى(
 ) P<0.05هو . L/ mol 6أما قٌاس نسبة الهٌموغلوبٌن  HBفً الدم فسجلت ألمجموعه الثالثة أعلى نسبه هً 11.5
غم  100 /مل دم  .عن بقٌة المجامٌع فً حٌن لم تبٌن هناك فرق بٌن مستوى ألمجموعه األولى ومجموعة السٌطرة .إما
قٌاس  PCVمكداس الدم فقد ظهر إن أفراخ ألمجموعه الثالثة سجلت معدل أعلى بفارق معنوي كبٌر عند مستوى(
 )P<0.05عن بقٌة المجامٌع ومجموعة السٌطرة هو . % 33كما حسبت أعداد كرٌات الدم الحمراء فكانت أفراخ
ألمجموعه الثالثة قد سجلت أعلى مستوى من األعداد عن بقٌة المجامٌع ومجموعة السٌطرة وهو ,2.40ملٌون  /مل دم
ٌ.تضح من النتائج ان إضافة نبات السبانخ المجفف الى عالئق الدجاج ٌزٌد من نسب فعالٌات الخالٌا المختلفة فً الجسم
وٌزٌد من القوه المناعٌة .

المقدمة
الطممب القممدٌم وأكممدها الطممب الحممدٌث ووصممفها الطممب
الشمعبً كذممذاء ودواء مهمممٌن للذاٌممة . ) 1,2 (.أكممد ()5
إن السممبانخ ٌحتمموي علممى ( 0.29ممماٌكرو غممرام 100 /
غممم حممامض الفولٌممك ) وان لممه دور مهممم فممً عملٌممات
تخلٌمممممق ( البٌمممممورٌن والبٌرمٌمممممدٌن ) وفمممممً تحممممموالت
األحممماض االمٌنٌممه  ,وأضمماف ( )1بممان السممبانخ ٌعتبممر
من أكثر النباتات تذذٌمه لذنماه بالحدٌمد وحمامض الفولٌمك
وأشار ( )11الى إن محتموى السمبانخ ممن الحدٌمد ٌصمل
إلى (  4ملذمم  100 /غمم ) وهمً نسمبه مرتفعمه مقارنمة
مع بقٌه النباتات .ومن جهه أخرى ذكر ( )3إن السمبانخ
ٌحتمموي علممى  8100وحممده دولٌممه مممن فٌتممامٌن  Aوأكممد
( )11إن ذلك ٌقارب محتموى (  4.2ملذمم ) ممن بٌتما –
كاروتٌن فً السبانخ .وأكمد ( )9علمى إن السمٌبانخ ٌزٌمد
النشمماط العممام للكممائن الحممً وٌقمموي القلممب وٌنشممط الكبممد

اتسممممت العدٌمممد ممممن النباتمممات بالصمممفة العالجٌمممة
لكثٌممر مممن األمممراض وسمممٌت باألعشمماب الطبٌممة()14
وأخذت بعض النباتات اهتماما كبٌرا من كونهما أعشماب
طبٌة إذ امتدت استعماالتها من العالجٌة الى الصمناعات
ومواد التجمٌل ومن ثم كعلف حٌوانً حٌث بمدأت تمدعم
االقتصاد بطرائق غٌر مباشره ( )13كما هو الحمال فمً
نبممممات السممممبانخ .السممممبانخ (  ) Spinachأو االسممممفاناخ
اسممه الالتٌنمً –  Spinacia Oleraceaوهمو نبمات
بقلممً معممروف منممذ القممدم ,حملممه الفمماتحون العممرب إلممى
األنمممدلس ومنهممما انتشمممرت زراعتمممه فمممً فرنسممما واسممممه
بالفرنسٌة  Lepinardوباقً دول أوربا والعالم .عرفهما
الفمرس والعممرب وورد ذكرهمما مممن قبممل األطبمماء العممرب
القممدامى مثممل ابممن سممٌنا  ,داود األنطمماكً  ,القممز وٌنممً
وغٌرهم .السبانخ ذات خواص طبٌة متعددة تحدث عنها
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.كممما ذكممر ( )12إن السممبانخ ٌحتمموي علممى كمٌممه مممن
ٌوضممممح محتمممموى السممممبانخ مممممن المكونممممات األحممممماض
االمٌنٌه واألمال والمعادن والفٌتامٌنات ( . ) 11,3,1
األلٌاف  % 0.7وهً قابله للهضم بسبب وفمرة األممال
المعدنٌمممممة خصوصممممما أممممممال المنذنٌمممممز أضمممممافه إلمممممى
الفٌتامٌنات واألحماض المهمه األخرى .والجدول التالً
المادة

التحلٌل الكٌمٌاوي للنبات (  %غم ) كما جاء فً ( -: )11 ,3 ,1
األمال المعدنٌه
الفٌتامٌنات
أحماض أمٌنٌه
(ملذم ) %
(ملذم ) %
( ملذم ) %

الماء
بروتٌن
سكرٌات
دهون

الكمٌه
 /غرام
%
91.6
3.5
4.3
0.3

لٌوسٌن
لٌسٌن
فالٌن
ترٌتوفان

كاربوهدرات

0.5

ارجنٌن

اوكزاالت

440
ملذم

190
160
140
40

كلوروفبل

فٌتامٌنA
فٌتامٌنE
فٌتامٌنC
فٌتامٌنK
فٌتامٌنB1

4.3
1.6
50
350
ماٌكروغرام
110
ماٌكروغرام
330
ماٌكروغرام
330
ماٌكروغرام

فٌتامٌنB8
فٌتامٌنB9
فٌتامٌنB12

0.29

فٌتامٌنB2
فٌتامٌنB6

صودٌوم
بوتاسٌوم
مذنٌسٌوم
كالسٌوم

65
635
60
135

حدٌد

4

فسفور

55

كلور

55

منذنٌز
نحاس
زنك
فلور
الٌود
البورون
الكوبلت
المولٌبدٌن
الزرنٌخ

760
130
500
110

السكرٌات
(ملذم ) %
كلوكوز
فركتوز
سكروز

130
130
300

الطاقه  100 /غم ٌنتج  33كٌلوكالوري
التالٌة وهً إضافة مستوٌات مختلفه من نبات السبانخ
المجفف الى علٌقه الدواجن وخاصة فروج اللحم
لمعرفة تأثٌرها فً معدل وزن الجسم النهائً والزٌادة
الوزنٌه لألفراخ وبعض الصفات الكٌموحٌوٌه للدم .

وبناءا على ما جاء فً ألمقدمه ولكون نبات
السبانخ له أثار صحٌه عدٌدة حسب ما ذكره ( 1 2, 4,
 ) 5اهمها مجدد للخالٌا واالنسجه  ,داعم للجهاز
المناعً  ,مقوي البنٌه ألجسدٌه ونقص النمو  ,منشط
للقلب والعضالت (  ) 6,7,8,فقد تم إجراء الدراسه

المواد وطرائق العمل
ألمجموعممه ألثالثممه  = T3أضممٌف إلٌهمما نسممبة  % 6مممن
نبات السبانخ المجفف إلى علٌقتها .
ألمجموعه الرابعة  = T4اعتبرت مجموعة سٌطره لم
ٌضاف إلى علٌقتها أي نسبه من نبات السبانخ المجفف
وإنما أعطت العلٌقه االعتٌادٌة لفروج اللحم كما فً بقٌة
المعامالت.وزنت األفراخ بعمر ٌوم واحد عند الفقس
وكان معدل وزنها  40غرام للفرخه الواحده  .غذٌت
األفراخ لكل المجامٌع منذ الٌوم األول من عمرها
العلٌقة المخصصه لها وحسب النسب المتفق علٌها (
.) 1994 , NRCدرجة حرارة الحقل كانت 34—33
م فً األسبوع األول إلى  25—20م فً األسبوع
االخٌرمن التجربه مستعملٌن الحاضنات الذازٌه ٌ.قدم

أجرٌت التجربة فً قاعه بحوث الطٌور الداجنه
ألتابعه لقسم الثروه الحٌوانٌه فً كلٌة ألزراعه  /جامعة
الكوفة بتارٌخ  2010 / 11 / 15واستمرت  6أسابٌع ,
استخدم فً التجربه أفراخ لحم روز ( )Rossبعمر ٌوم
واحد وكان عددها  200فرخه وزعت على أربع
مجامٌع كل مجموعه تحتوي على  25فرخه .وبواقع
مكررٌن .
المعامالت
ألمجموعمه األولمى  = T1أضمٌف إلٌهما نسمبة  % 2ممن
نبات السبانخ المجفف إلى علٌقتها .
ألمجموعمه ألثانٌممه  = T2أضممٌف إلٌهمما نسممبة  % 4مممن
نبات السبانخ المجفف إلى علٌقتها .
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وهً مخصصه لفروج اللحم حسب ما جاء (  ) 15كما
الماء بمناهل بالستٌكٌه ٌدوٌه سعة الواحد  5لتر أضافه
موضحه فً الجدول ( . ) 1
إلى معالف ذا سعه 5كذم.تم تركٌب العلٌقه داخل الحقل
جدول (  ) 1العلٌقه المستخدمة فً معامالت التجربه.
ألمعاملممه الرابعممة T4
ألمعامله ألثالثه T3
ألمعامله ألثانٌه T2
ألمعامله األولى T1
المكونات الذذائٌه
( السٌطره )
50
50
50
50
حنطه
20
20
20
20
ذره
25
19
21
23
صوٌا *
1.5
1.5
1.5
1.5
برٌمكس **
1.2
1.2
1.2
1.2
كلس
2.3
2.3
2.3
2.3
ملح الطعام
00
6
4
2
سبانخ مجفف ***
100
100
100
100
المجموع
* *برٌمكس ٌ -:حتوي علمى فوسمفات ثنمائً مٌثماٌولٌن ومجموعمه فٌتامٌنمات  ,مجموعمة معمادن  ,أكسمده مضماده للمتعفن تمم تجهٌمزه ممن قبمل شمركة
 BASFااللمانٌه بما ٌتفق مع احتٌاجا ت جو العراق والسالله .
 /كذم من الكسبه .
* الصوٌا  -:من مصدر ارجنتٌنً تحتوي على  48 %بروتٌن و  2230كٌلو كلوري سعره
*** مسحوق السبانخ المجفف ٌحتوي على بروتٌنات تم تعوٌضها من الصوٌا .

الكمٌممه أسممبوعٌا وتسممجٌلها مممع المموزن  .وكانممت ألتذذٌممه
حره ( . ) ad libtumفمً نهاٌمة األسمبوع السمادس ممن
التجربه تم اخمذ عٌنمات ممن المدم لحسماب أعمداد كرٌمات
المممدم الحممممراء وحسمممب الطرٌقمممه التمممً ذكرهممما ( ) 15
وحسمماب مكممداس الممدم (  ) PCVوفقمما لطرٌقممة ( ) 17
وقٌاس مناعة الدم  HBوفقا لطرٌقمة (  ) 18وتمم قٌماس
نسمبة الكلوكموز علممى جهماز  Accu—Checkوقٌمماس
الكلوسممترول فممً الممدم وفقمما لطرٌقممة (  , ) 19وقٌمماس
المناعه  H.Iوحامض الٌورٌك .

الرعاٌه الصحٌه
تممم تلقممٌح األفممراخ بعمممر  7أٌممام بلقمما نٌوكاسممل ولقمما
الكمبورو سوٌه مع ماء الشرب
تم تلقٌح األفراخ نعممر  14أٌمام بلقما الكمبمورو الثمانً
بماء الشرب .
تممم تلقممٌح األفممراخ بعمممر ٌ 21مموم بلقمما نٌوكاسممل الثممانً
بماء الشرب .
لمممم تعطمممى األفمممراخ أي مضمممادات حٌوٌمممه أو فٌتامٌنمممات
طٌلة فترة التجربه ألبالذه  6أسمابٌع ٌ .متم توزٌمع العلمف
ٌومٌممما بصممموره متسممماوٌه لجمٌمممع المعمممامالت وتحسمممب

النتائج
ألمجموعه وبشكل طردي لذاٌة األسمبوع السمادس حٌمث
بلممغ مجممموع العلممف المسممتهلك  74.500كذممم ووزن
الجسممم الحممً  31.500كذممم وكممما موضممح فممً الجممدول
رقم (. ) 2

تشٌر نتائج اسمتهالك العلمف ووزن الجسمم الحمً
والزٌاده الوزنٌه ( جدول رقم  ) 2للمجموعه األولى إن
العلممف المسممتهلك مممن قبممل األفممراخ فممً األسممبوع األول
والثانً نفس الكمٌمه إال إن هنماك زٌماده وزنٌمه ملحوظمه
على األفراخ فمً األسمبوع الثمانً وبمدأ اسمتهالك العلمف
بالزٌاده من األسبوع الثالث مع زٌاده فمً الموزن ضممن

جدول (  ) 2تأثٌر إضافة مسحوق نبات السبانخ المجفف بنسبة  % 2إلى العلٌقه المخصصه للمعامله األولى : 1
معاملة السٌطره T4
العلممممممممممممممف المممممممممممممموزن الهالكات
العمرباالسبوع
المسمممممممتهلك األسمممممبوعً
العلف
كذم
كذم
الهالك
العمر المستهلك الوزن
3.400
3.375
1
2.750
3.0
1
الٌوجد
الٌوجد
3.235
7.250
2
7.500
3.0
2
=
=
11.470
12.500
3
11.600
8.0
3
=
=
19.800
22.000
4
24.600
16.0
4
=
=
23.500
22.000
5
30.00
22.0
5
=
=
24.500
23.500
6
31.500
22.500
6
=
=
24.500
90.625
0.0
31.500
74.500
المجموع
أمما نتممائج ألمجموعممه ألثانٌمه  T2والمضمماف إلممى
علٌقتها نسبة  % 4ممن مسمحوق نبمات السمبانخ المجفمف
إن كمٌة العلف ا لمستهلكه نفسها فمً ألمجموعمه األولمى

إال إن الزٌمماده فممً المموزن كممان ملحوظ مه بعممد األسممبوع
الثالث لذاٌة األسبوع السمادس كمما موضمح فمً الجمدول
رقم (. ) 3
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جدول ( ) 3تأثٌر إضافة مسحوق نبات السبانخ المجفف بنسبة  % 4إلى العلٌقه المخصصه للمعامله ألثانٌه : T2
معاملة السٌطره T4
العمممممممممممممممممر العلمممممممممممممممف الممممممممممممممموزن الهالكات
المسمممممممتهلك األسمممممبوعً
باألسبوع
العلف
كذم
كذم
الهالك
المستهلك الوزن
العمر
3.400
3.375
1
2.750
3.0
1
الٌوجد
الٌوجد
3.235
7.250
2
7.500
3.0
2
=
=
11.470
12.500
3
12.833
8.0
3
=
=
19.800
22.000
4
25.166
16.00
4
=
=
23.500
22.000
5
31.66
22.00
5
=
=
24.500
23.500
6
32.500
22.500
6
=
=
24.500
90.625
0.0
32.500
74.500
المجموع
واحده إال إن الموزن الكلمً ٌختلمف فقمد كمان هنماك فرقما
معنوٌ ما بممٌن مجممموع وزن ألمجموعممه ألثالثممه  T3وبممٌن
 T2و T1وكما موضح فً الجدول رقم (. )4

أممما نتممائج ألمجموعممه ألثالثممه والتممً أضممٌف إلممى
علٌقتها مسحوق نبات السبانخ بنسبة  % 6فقد تبمٌن انهما
تختلف من ناحٌة الوزن عن ألمجموعمه األولمى والثانٌمة
فً حٌن إن كمٌة العلف المستهلك لكل المجمامٌع كانمت

جدول ( )4تأثٌر إضافة مسحوق نبات السبانخ المجفف بنسبة  % 6إلى العلٌقه المخصصه للمعامله T3
معاملة السٌطره T4
العمممممممممممممممممر العلمممممممممممممممف الممممممممممممممموزن الهالكات
المسمممممممتهلك األسمممممبوعً
باألسبوع
العلف
كذم
كذم
الهالك
المستهلك الوزن
العمر
3.400
3.375
1
2.416
3.0
1
*
واحد
الٌوجد
3.235
7.250
2
6.333
3.0
2
=
الٌوحد
11.470
12.500
3
13.500
8.0
3
=
=
19.800
22.000
4
26.333
16.0
4
=
=
23.500
22.000
5
31.666
22.0
5
=
=
24.500
23.500
6
37.500
22500
6
=
=
24.500
90.625
0.0
37.500
74.500
المجموع
* كما لوحظ هناك فرخ واحد هلك فً األسبوع األول من التجربه من ضمن  25فرخه داخله

جدول ( )5نتائج التحلٌالت الكٌموحٌوٌه للدم التً أجرٌت للمعامالت المختلفة عند نهاٌة التجربه فً األسبوع السادس .
كلكوز ملذم  100 /مل بالزما
كولسمممترول ملذمممم  100 /ممممل حامض الٌورٌك
المعامله
 / Molلتر
بالزما
5 c
155 b
195 b
T1 2%
5
c
145 b
190 b
T2 4%
6
a
125
c
186 c
T3 6%
4
b
160
a
210 a
السٌطره T4
عنممممد مسممممتوى  P<0. 05بممممٌن ألمجموعممممه األولممممى
ومجموعمممة السمممٌطره وكمممذلك بمممٌن ألمجموعمممه ألثانٌمممه
والسممٌطره وقممد سممجلت ألمجموعممه ألثالثممه اقممل مسممتوى
للكولسترول فً الدم وهً  125ملم  100 /مل دم .كمما
تشٌر نتائج فحص حمامض الٌورٌمك فمً المدم بمان أعلمى
نسبه له سجلت فً ألمجموعه ألثالثه  Mol / L.6وكمان
هناك فرق معنوي بٌنهما وبمٌن مجموعمة السمٌطره حٌمث
كانت  Mol / L.4فً حٌن لم تظهر هنماك فرقما معنوٌما
بٌن ألمجموعه األولى والثانٌة ).

تشمممممٌر النتمممممائج الموضمممممحة فمممممً الجمممممدول ()5
والمؤخوذه من دم األفراخ ألداخله فً التجربه عند عمر
 6أسابٌع ,ظهر هناك فرقا معنوٌا لمستوى الكلوكوزبٌن
المجموعات األولمى والثانٌمة والثالثمة عنمد مسمتوى <P
 0.05حٌممث ظهممران مجموعممة السممٌطره سممجلت أعلممى
مستوى من السكر فً الدم فً حٌن إن اقل نسبه سجلت
فً ألمجموعه الثالثة التً غذٌت نسبة  6%من مجفمف
السممممبانخ حٌممممث سممممجلت  186ملممممم 100 /مممممل بالزممممما
مقارنتممما بمجموعمممة السمممٌطره . 210أمممما نتمممائج فحمممص
الكولسممترول فقممد ظهممران هنمماك فروقما معنوٌممه واضممحه
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جدول (ٌ )6بٌن التحلٌالت الدموٌه التً أجرٌت للمعامالت عند نهاٌة التجربه فً األسبوع السادس.
 R.B.Cملٌون /ملم دم
 PCVمكداس الدم %
 HBغم  100 /ملم دم
المعامالت
2.30
30
9 b
T1 % 2
2.20
30
8 c
T2 % 4
T3 % 6
مجموعة السٌطره T4

33
32.5

11.5 a
9 b

فقممد ظهممرت إن نسممبة الهموغلمموبٌن (  ) HBفممً
الممدم ألمجموعممه ألثالثممه كانممت أعلممى وهممً  11.5غممم /
 100ممممل  .وهنممماك فمممرق معنممموي كبٌمممر بٌنهممما وبمممٌن
مجموعمممممة السمممممٌطره عنمممممد مسمممممتوى  , P<0.05أمممممما
ألمجموعممه األولممى فلممم ٌسممجل فرق ما معنوٌ ما بٌنهمما وبممٌن
مجموعممة السممٌطره  ,كممما إن ألمجموعممه ألثانٌممه سممجلت
اقل نسمبه للهموكلموبٌن ممن بمٌن المجمامٌع  .تشمٌر نتمائج
فحممص (  ) PCVمك مداس الممدم بممان ألمجموعممه األولممى
والثانٌه أعطت نفس النتائج وهً  30 %فً حٌن هنماك
فمممرق معنمممموي بٌنهمممما وبمممٌن مجموعممممة السممممٌطره التممممً

2.40
2.00

سجلت , 32.5 %كما إن ألمجموعه ألثالثه سجلت أعلى
نسممبه وهممً  33 %بفممارق معنمموي كبٌممر بٌنهمما وبممٌن
مجموعمممة السمممٌطره والمجمممامٌع األخمممرى عنمممد مسمممتوى
. P<0.05أممما أعممداد خالٌمما الممدم الحمممراء  RBCفقممد
كمممان عمممددها فمممً ألمجموعمممه ألثالثمممه أعلمممى ممممن بقٌمممة
المجامٌع ومجموعة السٌطره حٌث بلذمت  2.40ملٌمون
 100 /ممممل دم بفمممارق معنممموي واضمممح عنمممد مسمممتوى
 P<0.05وكمممذلك ألمجموعمممه األولمممى والثانٌمممه بفمممارق
معنوي بٌنها وبٌن مجموعة السٌطره والمجموعة ألثالثمه
.

جدول (ٌ )7بٌن التحلٌالت المناعٌه التً أجرٌت للمعامالت عند نهاٌة التجربة فً األسبوع السادس .
المناعه * HI
المعامالت
1/ 40
T1 % 2
1/ 80
T2 % 4
1/ 60
T3 % 6
1 / 40
مجموعة السٌطرة T4
* حسب تقرٌر المستشفى البٌطري فً النجف .

المجموعممه الثالثممه سممجلت أعلممى نسممبه وهممً 1/ 160
وتلٌها المجموعه ألثانٌه . 1/ 80

أما نتائج التحلٌل المنماعً (  ) HIلمم ٌظهمر هنماك فرقما
معنوٌا بٌن المجموعه األولى ومجموعة السمٌطره حٌمث
كال أعطت نسبه منخفضه وهً  1/ 40فً حٌن سمجلت

ألمناقشه
المجموعممه الثالثممه  T3والتممً سممجلت أعلممى نتممائج فممً
المممموزن النهممممائً مممممن المجموعممممه األولممممى والثانٌممممه و
مجموعمممة السمممٌطره حٌمممث معاممممل التحوٌمممل الذمممذائً
 1.986كذممم  /كذممم وزن حممً  ,وهنمماك فممرق معنمموي
واضمممح علمممى مسمممتوى  p<0.05بمممٌن همممذه المجموعمممه
والمجموعممة األولممى والثانٌممه ومجموعممة السممٌطره .كممما
لوحظ إن هناك فرخ واحد هلك فً األسبوع األول ممن
التجربمممه فمممً المجموعمممه الثالثمممه وعنمممد إجمممراء الصمممفه
التشممرٌحٌه علٌممه لممم ٌالحممظ أي عالمممات مرضممٌه وان
جمٌع األعضاء الداخلٌه سلٌمه ماعمدا هنماك تضمخم فمً
الكلى مع ترسمبات واضمحه لحمامض الٌورٌمك فٌهما ممما
ٌممدل علممى إن نسممبة  % 6مممن مسممحوق نبممات السممبانخ
المجفف كان السبب فً همالك همذا الفمرخ نتٌجمة لزٌمادة
نسبة البروتٌن فً العلٌقه عمن الحمد المقمرر أضمافه إلمى
إن االوكزاالت الموجوده فمً السمبانخ قمد سماعدت علمى
تضخم الكلى وترسٌب الٌمورك اسمد ( الصموره ) .وهمذا
متفق ما ذكمره ( ) 8ممن إن نبمات السمبانخ ٌحتموي علمى
كمٌه ممن االوكمزاالت تسمبب عمدم امتصماص الكالسمٌوم
مممن الجسممم .إن هممالك فممرخ واحممد مممن هممذه المجموعممه

على ضوء النتائج الوارد ذكرها أنفما ابتمداء ممن
المجموعممه األولممى  T1جممدول ( رقممم ٌ )1الحممظ هنمماك
زٌاده فً الوزن بدأت ممن األسمبوع الثمانً ممن التجربمه
وان هذه الزٌاده تتناسب طردٌا مع العمر وكمٌة العلف
المسممممتهلك وان هنمممماك فممممرق معنمممموي علممممى مسممممتوى
 p<0.05واضمممممح بمممممٌن همممممذه المجموعمممممه ومجموعمممممة
السٌطره وان الحصٌله النهائٌه كانت استهالك 74.500
كذم من العلف أنمتج  31.500كذمم ممن اللحمم وان قٌممة
التحوٌل الذذائً كانت  2.365كذم  /الوزن الحً مقابل
 3.698كذم  /وزن الحً لمجموعة السٌطره وفً نفمس
المده وهً  6أسابٌع كما لوحظ بأنه التوجد هالكات فً
هذه المجموعه وان األفراخ تتمتمع بنشماط وحٌوٌمه وهمو
متفق مع ماذكره كل من (. ) 7,6,4 ,2 ,.أما المجموعه
الثانٌمممه  T2فقمممد كانمممت نتائجهممما أعلمممى ممممن المجموعمممه
األولممى مقارن مة بمجموعممة السممٌطره حٌممث كممان معامممل
التحوٌممل الذممذائً  2.292كذممم  /وزن حممً وفممً نفممس
المده  ,كما لوحظ إن أفراخ هذه المجموعه لم ٌوجد فٌها
هالكات وان األفراخ تتمتمع بصمحه جٌمده ونشمطه وهمذه
الحالمممه متفمممق علٌهممما كمممل ممممن ( . )7,6,4 ,2 ,أمممما
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( )13,11,10,7,6 , 2,بمان السمبانخ ٌخفمض مسمتوى
ٌشممكل نسممبه  % 4مممن مجممموع األفممراخ وهممذه النسممبه
الكولسترول فً الدم وهذا ما اظهرتمه التجربمه انمه كلمما
عالمٌه تحدث فً اكبر الشركات المنتجمه للمدواجن وفمً
كانت نسبة السمبانخ فمً العلٌقمه اكبمر كلمما كمان مسمتوى
أحسممن العممروق المعروفممه وفممً أفضممل ظممروف التربٌممه
الكولسمممترول اقمممل .كمممما تشمممٌر نتمممائج فحمممص حمممامض
وقمممد عوظمممت همممذه الخسممماره بمممالوزن اإلضمممافً وقلمممة
الٌورٌك (  ) Uric acidإلى إن مستوى الحمامض فمً
اسمممتهالك العلمممف .كمممما وان العلٌقمممه كانمممت خالٌمممه ممممن
الممدهون حسممب ممما جمماء فممً ( ) 15وتممم اسممتبعادها مممن
المجموعممه األولممى والثانٌممه ومجموعممه السممٌطره تسممٌر
ضمممن الحممد الطبٌعممً فممً حممٌن ان نسممبة الحممامض فممً
العلٌقممه لكممً الٌحممدث تممداخل فممً الزٌمماده الوزنٌممه مممن
المجموعممه الثالثممه زادت عممن الحممد الطبٌعممً وهممو L/
جراء تمراكم الشمحوم حتمى ٌكمون الموزن النهمائً راجمع
 mol 6مما ٌدل على ان البروتٌنات الموجوده بالسمبانخ
إلى مكونمات العلٌقمه  .ولموحظ ممن خمالل فتمرة التجربمه
إن األفراخ لم تصاب بأي عالمات مرضمٌه بسمٌطه ولمم
مع كمٌه البروتٌن فمً العلٌفمه قمد سماهم فمً زٌماده نسمبة
الحامض فً الدم وهذا كان سبب هالك احد األفراخ فً
تعط مى أي مممن المضممادات الحٌوٌممه أو الفٌتامٌنممات وان
األسممممبوع األول مممممن التجربممممه وعنممممد إجممممراء الصممممفه
هممذه األفممراخ تتمتممع بحالممه صممحٌه جٌممده لممم تحتمماج إلممى
التشرٌحٌه علٌه ظهر هناك تضخم فً الكلى مع وجمو د
مثل هذه األجراء حتمى علمى سمبٌل الوقاٌمه .وهمذا متفمق
ترسبات من الحامض علٌهما ) ,12,14,13) 6,3,2,
مع كل الباحثٌن المذكورٌن من إن السبانخ ٌملك أمكانٌه
.أمممما نتٌجمممه فحمممص الهٌموغلممموبٌن  HBفمممً المممدم فقمممد
تذذوٌه عالٌه ,و مقوي للجهماز المنماعً  ,والعضمالت ,
ظهرت بان المجموعه الثالثمه والتمً غمذٌت نسمبة 6%
والضعف الجسدي ,وقصمور النممو وٌمكمن إضمافته المى
عالئق الدجاج وبنسبة  % 6الاكثرللحصول علمى إنتماج
من السبانخ فً العلٌقه كان لها أعلى مستوى ولم ٌسمجل
لحممم و اسممتهالك علممف قلٌممل وتحوٌممل غممذائً عممالً وان
هناك فمرق بمٌن المجموعمه األولمى ومجموعمة السمٌطره
الممدجاج لدٌممه مقاوم مه لألمممراض مممما ٌسمماهم فممً خفممض
وهذا الفمرق متوقمع حٌمث أشمار بعمض البماحثون ( ) 1
كلفة العالج واإلجراءات الوقائٌمه .عنمد مراجعمة النتمائج
الى ان فمً السمبانخ نسمبه عالٌمه ممن الحدٌمد  4ملمغ %
الموضحه فً الجدول رقم ( )5ظهران هناك فمرق فمً
ممممما سممماعدت علمممى ارتفممماع نسمممبة الهٌموغلممموبٌن فمممً
مستوٌات السكر بٌن المجامٌع ومجموعة السٌطره حٌث
المجموعمه الثالثمه والتمً أخمذت اكبمر كمٌمه ممن السممبانخ
سجلت مجموعة السٌطره  210وهو أعلى مسمتوى بمٌن
فً العلٌقه .عند فحص مكداس الدم (  ) PCVظهمر إن
المجامٌع فً حٌن سجلت المجموعه الثالثه اقمل مسمتوى
المجموعه الثالثه سمجلت أعلمى نسمبه وهمً  % 33عمن
وهو  186ملم  100 /مل دم  .وهذه النتٌجمه همً نفسمها
مستوى المجموعه األولمى والثانٌمه ومجموعمة السمٌطره
التً أشار إلٌها الباحثون على إن السمبانخ ٌخفمض نسمبة
للسمممبب نفسمممه وهمممً كمٌمممة الحدٌمممد واألممممال األخمممرى
السممكر فممً الممدم ( ) 7,6وظهممر انممه كلممما زادت نسممبة
الموجوده فً السبانخ سماعد علمى إظهمار همذه النتٌجمه (
. ) 1أما حساب أعداد كرٌمات المدم الحممراء  RBCفقمد
السمممبانخ فمممً العلٌقمممه كمممان مسمممتوى السمممكر فمممً المممدم
انخفضممت نسممبته وهممذا ممما ظهممر فممً المجموعممه األولممى
ظهمممر إن اعمممداد هممما فمممً المجموعمممه الثالثمممه أعلمممى ممممن
والمجموعه الثانٌمه واتفماق البماحثٌن .أمما نتمائج الفحمص
اعدادها فً المجموعه األولى والثانٌه والتً بلذت 2.4
المنمممماعً (  ) HIظهممممر بمسممممتوى غٌممممر متوقممممع فمممممن
 0ملٌون  /مل دم وهمذا مما اتفمق علٌمه البماحثون ممن إن
المفروض إن النتائج التحلٌل تعطً قراءات أعلى لربما
السبانخ ٌحتوي علمى كمٌمات ممن الفٌتامٌنمات والبمروتٌن
الاسباب فنٌه أما تتعلق بنوعٌة اللقا أو بطرٌقة أعطماء
واألمال المعدنٌة المفٌده أدت إلمى زٌمادة اعمداد كرٌمات
اللقمما وهممو لقمما النٌوكاسممل  .وعلٌممه فممان النتممائج تشممٌر
الدم الحممراء (. ) 11,3,1,.علمى ضموء النتمائج السمابقه
إلممى إن المناعممه ضممد مممرض النٌوكاسممل س مجلت أعلممى
تبممٌن ان نبممات السممبانخ مفٌممد عنممد إضممافته إلممى عالئممق
مستوى لهما فمً المجموعمه الثالثمه  1/ 160وهمً نتٌجمه
الدجاج وان أعلى نسبه ممكن أضافتها همً  % 6وهمً
ٌتفمق علٌهمما بعممض البمماحثٌن بمان السممبانخ مقمموي للجهمماز
النسممبه التممً ٌتحملهمما الطٌممر وان زادت عممن ذلممك لربممما
المنمممممممماعً (. ) ,10,7,6,2.تشممممممممٌر نتممممممممائج فحممممممممص
حممدثت هالكممات لألسممباب التممً ذكرناهمما سممابقا كممما إن
الكولسترول فً الدم إن مجموعة السٌطره سجلت اعلً
النتممائج التحلٌممل المختبرٌممه للممدم أثبتممت صممحة البمماحثٌن
مستوى بالرغم من عدم إضافة الزٌمت للعلٌقمه فمً حمٌن
على فوائد السبانخ لٌس فقمط بإضمافته علمى العلٌقمة بمل
إن هناك انخفاض ملحوظ وفرق معنوي فً المجموعه
حتمممى لمممو أكمممل مطبوخممما آو نٌنممما وٌقمممً ممممن األممممراض
األولى والثانٌه مع مجموعة السٌطره فً حٌن اقل نسمبه
ومقوي للمناعه وخافض للسكر والكولسترول .
كانممت فممً المجموعممه الثالثممه  125ملممم  100 /مممل دم .
وهذه النتٌجمه متوقعمه حسمب مما ذكمره كمل ممن البماحثٌن
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Effect added dry spinach with different level on the
broiler ratio ( Ross ) on the live body weight and on
properties of blood and chemotherapy .
A. A .S. Alsaeeq

A.N. Alasadi

Abstract
The experiment was dowing in farm research of poultry lead to Animal Resource with
agricultural college of Kuffa university in 15/ 11/ 2010 until continues for 6 week . the
number of chicken in this experiment was 200 chick type ( Ross ) at one day old and divided
into 4 groups each group contain 25 chick with 2 replication .The aim of experiment is to
know the effect of dry spinach with different levels on the some of production preparation of
chicken .
The first group T1 give 2 % of dry spinach to the ratio .
The second group T2 give 4 % of dry spinach to the ratio.
The third group T3 give 6 % of dry spinach to the ratio .
The forth group T4 is control which not take any percent of dry spinach ,The compound of
the ratio is same structure to all the groups and give at one day old and presses to 6 week .
There are significant difference in live weight between the treatment T1,T2,T3,and T4,. the
beast weight is get in group T3.6 % with significant level at p< 0.05 .The experiment was
indicate the percent 6 % from dry spinach can be use in the ratio of broiler chicken to
increase the end live weight .the effect of dry spinach with deference level on the some
quality properties of blood and chemotherapy include , Glucose ,Cholesterol , HI , Uric acid ,
Hemoglobin , PCV , and number of RBC.The ratio give to all groups at one day old and
presses to end of 6 week from the old .The chinches was vaccinated by Newcastle disease
two time in age at 7 day and 21day in dirking water .Take sample from blood of each group
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at 6 week of age and examine for Glucose level , found the T3 have less level about 186m/
100 ml blood and there are significant deference from other group at level p< 0.05 .The result
of Haemoglutination test ( HI ) Indicate the group T3 posses higher level of immune against
ND disease from other group which record about 1/ 160.The examination of blood
Cholesterol indicate that the T3 have lower level from other group 125 m / 100 ml blood .The
test of Uric acid indicate the T3 recorded higher level of uric acid in the blood 6 mol / L
.from other group .The result of Hemoglobin ( HB ) test is indicate that the T3 group have
high level about 11.5 mg / 100 ml blood .Examination of ( PCV ) indicate that the T3 group
recorded high level about 33 % from the blood .The number of red blood cell ( RBC )
indicate that the T3 group have high number of RBC from other group about 2.40 million /
ml blood .The experiment was explain the dry spinach at level of 6 % have the best effect on
chemotherapy and on the quality properties of blood , and the result of dry spinach have
powerful to increase the immunity and growth of different tissue and very useful to inter the
ratio of broiler in the future .

013

