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إضافة مسحوق ثمار نبات الحنظل (  ) Citrullus Colocynthisإلى عليقة
فروج اللحم لمعالجة مرض الكوكسيديا نوع اميريا تنال
علً عبد الرزاق سعٌد الصائغ
ماجد محسن سلمان العامري
كلٌة الزراعة /جامعة الكوفة

الخالصة
نفذت هذه التجربة فً حقول بحوث الدواجن فً كلٌة الزراعة  /جامعة الكوفة بتارٌخ  , 2010 / 11/ 15الهدف
من التجربة هً معالجة اإلصابة بالكوكسٌدٌا نوع ( أمٌرٌا تنال ) فً أفراخ اللحم نوع  Rossومعاملتها بمسحوق ثمار
نبات الحنظل المجفف بعد إضافته بنسب مختلفة إلى علٌقة األفراخ  0استعمل فً التجربة  100طٌر بعمر ٌوم واحد ,
وزعت عشوائٌا إلى أربع معامالت وهً T1 :و T2و T3و (T4معاملة السٌطرة )  .غذٌت على علٌقة اعتٌادٌة بنسبة
بروتٌن  % 22.5وطاقة ممثلة ;  2900كغم سعره /كغم  .بعد مضً خمسة أٌام من اإلصابة وعند عمر ٌ 27وما" تم
إضافة مسحوق ثمار الحنظل إلى العلٌقة بنسبة  % 0.0 ,0.15,0.10, 0.05للمعامالت T1و T2و T3و T3و T4
على التوالً .جمٌع الطٌور شفٌت تماما وتمتعت بصحة جٌدة بعد تناول مسحوق الحنظل ولمدة  6أٌام مقارنة بطٌور
مجموعة السٌطرة ( بدون إضافة ) إذ كانت نسبة الهالكات فٌها  % 28مع استمرار العالمات السرٌرٌة المرضٌة الحادة
وتبٌن آن هناك فروق معنوٌة وعلى مستوى  P< 0.05بٌن المعامالت ذاتها وبٌن مجموعة السٌطرة وان أفضل نسبة
إضافة وبفارق معنوي هً  % 0.15لمسحوق ثمار نبات الحنظل .

المقدمة
الفئران واإلنسان ( األطفال أكثر عرضة لإلصابة فً
األجواء الحارة والمعتدلة ) بصورة مباشرة عن طرٌق
تناول البٌوض أو عن طرٌق تناول خنفساء الطحٌن
 ribolium confusumالوسٌط المصاب بالطفٌلً
.والكوكسٌدٌا من الطفٌلٌات الوحٌدة الخلٌة التً تعٌش
داخل خلٌة المضٌف وهذه الطفٌلٌات تصٌب جمٌع أنواع
الحٌوانات ما عدا الفصٌلة الخٌلٌة [  ]14عندما توجد
بأعداد كبٌرة فً المضٌف تسبب مرض ٌسمى بداء
االكرٌات  . Coccidiosesوتوجد عدة أصناف من
هذه الطفٌلٌات ٌعود معظمها إلى جنس االمٌرٌا (
 . ]17 [ ) Emeriaكما تعتبر الكوكسٌدٌا من الطفٌلٌات
ذات المضٌف الخاص فمثال الكوكسٌدٌا التً تصٌب
الرومً التصٌب الدجاج أو البط والتً تصٌب األغنام
التصٌب الخنازٌر أو األبقار[  , ]20وهناك تسعة
أصناف ممٌزة من الكوكسٌدٌا تصٌب الدجاج تختلف
بٌنها من الناحٌة المرضٌة وموقعها من األمعاء وشدة
ضراوتها على المضٌف ومن هذه األنواع األشد ضراوة
وتصٌب األعورٌن فقط هً أمٌرٌا تنال E.Tenella
[ ]21وتسبب خسائر اقتصادٌة فادحة .إن الهدف من
التجربة هو استخدام مسحوق ثمار الحنظل مع العلٌقة
فً معالجة أو تقلٌل شدة اإلصابة بالكوكسٌدبا االعورٌة
كبدٌل طبٌعً من دون استخدام مضادات الكوكسٌدٌا
الدوائٌة ( الكٌمٌائٌة ) .

بالنظر لما تتركه العقارات الكٌمٌائٌة من أثار
جانبٌة  ,اتجهت األبحاث نحو استخدام النباتات فً عالج
اإلمراض المختلفة ومنها نبات ثمار نبات الحنظل (
 ) Citrullus colocythisالذي ٌسمى الرقً البري أو
التفاح المر أو العلقم [  ] 9و [  .] 7إذ ٌمتلك هذا النبات
خصائص دوائٌة وٌدخل فً تركٌب الكثٌر من األدوٌة
والعقاقٌر الطبٌة [  ] 8وٌعد من محاصٌل البذور الزٌتٌة
التً تستعمل فً اإلغراض الصناعٌة الحتواء بذوره
على نسبة عالٌة من الزٌت (  ) % 19-17حٌث تؤخذ
البذور بعد تحمٌصها والزٌت المستخرج منها ٌستخدم
كمسحات عالجٌة على موضع األلم [ .] 19تعد الثمار
الجزء السام إذا ماتناولت بكمٌات كبٌرة الحتوائها على
المادة السامة  .والتً تعرف بالـ Tetracyclin
 ]16 [ Triterpenes;Cucurbitacinesوهً مرة
المذاق بسبب احتوائها على الكالٌكوسٌدات مثل
 Colocynthisوالمواد الراتنجٌة [  , ]15كما أن
المستخلصات الفٌنولٌة والقلوٌدٌة لنبات الحنظل لها تأثٌر
تثبٌطً [  ] 5مما أدى استخدام المستخلص المائً
لنبات الحنظل فً قتل ٌرقات الدور الرابع لبعوضة
 ] 11 [ Culex—Molestusكما تمكنت [ ] 2
باستعمالها المستخلص المائً لنبات الحنظل بالقضاء
على الدودة الشرٌطٌة القزمة Hymenolips nana
والمعروفة باسم  Vampirolip nanaالتً تصٌب

المواد وطرائق العمل
 ]10جدول رقم ( .) 1تم عزل حوٌصالت الكوكسٌدٌا
من حاالت وردت إلى المستشفى البٌطري فً محافظة
النجف االشرف من حقول مصابة بامٌرٌا تنال فً
المحافظة وحفظت بمحلول بوتاسٌوم داٌكرومٌت % 2
عند درجة حرارة  30م ولمدة  3أٌام قبل استالمها من
المستشفى وخالل هذه المدة ٌتم تمرٌر تٌار هوائً فً
المحلول الحاوي على الحوٌصالت عدة مرات بالٌوم
لحٌن إكمال نضوج جمٌع الحوٌصالت المعزولة  .تم
استالم الحوٌصالت المعزولة الناضجة وتم تجرٌعها فً
ثالثة أفراخ وذلك بغٌة تكاثرها وبعد مرور  5أٌام من

تم إجراء التجربة فً حقل بحوث الدواجن التابع
لقسم الثروة الحٌوانٌة فً كلٌة الزراعة  /جامعة الكوفة
بتارٌخ  2010 / 11/ 15واستعمل فً التجربة 100
طٌر فروج لحم نوع روز  Rossوبعمر ٌوم واحد ،
وزعت األفراخ عشوائٌا" إلى أربع معامالت وخمس
مكررات لكل منها و كل مكرر ٌحتوي على  5أفراخ ،
جهزت األقفاص بحاضنات غازٌة ومعالف ومناهل
ٌدوٌة وفرشت األرضٌة بنشارة الخشب وبسمك  8سم
.علٌقة الدواجن ركبت فً الحقل وهً خالٌة من
مضادات الكوكسٌدٌا كما هو متبع فً المعامل التجارٌة [
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ٌ 26وم من عمرها  .بعد الٌوم الخامس من تجرٌع
التجرٌع ظهرت العالمات المرضٌة وتم جمع البراز
األفراخ (أي عند عمر ٌ 27وما") ظهرت العالمات
ولمدة ثالثة أٌام بعدها تم إعدام األفراخ الثالثة الن
الكمٌة المجموعة كانت كافٌة إلجراء التجربة .بعد
المرضٌة السرٌرٌة على جمٌع األفراخ والتً تضمنت
تصفٌة البراز من الشوائب وبطرٌقة الطفو والترسٌب
الخمول و نفوش الرٌش واالىسهال الدموي و قلة الشهٌة
وكانت نسبة اإلصابة  ( % 100صورة رقم . ) 1
استخلصت أعداد كبٌرة من الحوٌصالت التً استكمل
وعند عمر ٌ 27وما" أعطٌت المعامالت مسحوق ثمار
إنضاجها بتمرٌر تٌار هوائً خالل فترة حفظها والمنوه
عنها أعاله وبعد التأكد من نضجها تم حفظها فً الثالجة
الحنظل المجفف كإضافات وفق النسب التالٌة :المعاملة
عند درجة حرارة  4م لحٌن استخدامها  .تم حساب عدد
األولى (  ) T1=5g / 100 kوالمعاملة الثانٌة ( =T2
الحوٌصالت فً السنتمتر المكعب الواحد من العالق
 ) 10g / 100 kوالمعاملة الثالثــــة( T3=15 g /
باستعمال شرٌحة الماك مستر ( ) Mc master
 )100kوالمعاملة الرابعة لم تعطى أي نسبة واعتبرت
وبطرٌقة [  . ]22جرعت أفراخ المعامالت الــ T3,
مجموعة سٌطرة  ،حتى عمر ٌ 32وما" .تم تحلٌل
T2 ,T1بالعالق الحاوي على حوٌصالت الكوكسٌدٌا (
النتائج باستخدام اختبار  Fكأحد الطرق لتحلٌل التباٌن
أمٌرٌا تنال) وبمعدل  20,000ألف حوٌصلة لكل فرخ
فً معرفة االختالفات ( الفرو قات المعنوٌة ) بٌن
فً بداٌة األسبوع الرابع ( أي عند عمر ٌ 22وما")
المتوسطات الحسابٌة للمعامالت التجرٌبٌة ومعاملة
باستعمال ماصة قٌاس  3سم وأدخلت فً الحوصلة
السٌطرة [ . ]12
مباشرة" عن طرٌق الفم [ ، ]22حٌث بلغت األفراخ
جدول رقم ( ٌ ) 1بٌن تركٌبة العلٌقة المستخدمة فً المعامالت األربعة الداخلة فً التجربة [ ]10
المكونات الغذائٌة
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السٌطرة
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*= البرٌمكس ٌ --:حتوي على فوسفات ثانً مٌثاٌولٌن  ,مجموعة فٌتامٌنات  ,مجموعة معادن ,
مضادة للتعفن تم تجهٌزه من قبل شركة  BASFاأللمانٌة بما ٌتفق مع احتٌاج العراق والساللة .
**= كسبة فول الصوٌا  -:من مصدر أجنبً ( أرجنتٌنً ) تحتوي على  % 48بروتٌن و  2230كٌلو سعره
 /كغم من الكسبة .
/
*** = مسحوق ثمار الحنظل المجفف لم ٌدخل ضمن تركٌبة العلٌقة بل أضٌف إلٌها وفق النسب اعاله
وبالغرامات.
= % 22.5
نسبة البروتٌن الكلً
الطاقة الممثلة /كغم علف = Kg / k ca 2900

النتائج والمناقشة
المعامالت عند عمر ٌ 28 ,27وما ( بعد ٌومٌن من
إضافة مسحوق ثمار الحنظل إلى العلٌقة ) .إال أن
التحسن بدأ ٌظهر على صحة الطٌور العامة تدرٌجٌا
واعتبار من الٌوم الثالث إلضافة مسحوق ثمار الحنظل
( عند عمر ٌ 29وما ) ( صورة رقم  , ) 2إذ انقطع
اإلسهال الدموي تماما واقتصر على  % 30من الطٌور
تعانً اإلسهال المائً فً المعاملة األولى و  % 18من
الطٌور تعانً اإلسهال المائً البسٌط فً المعاملة الثانٌة
فً حٌن توقف اإلسهال نهائٌا لدى طٌور المعاملة الثالثة
بالرغم من ان عالمات الخمول والتعب الزالت هً

ٌظهر الجدول رقم (  ) 2العالمات السرٌرٌة
لإلصابة بالكوكسٌدٌا ( أمٌرٌا تنال ) وابتداءا" من عمر
ٌ 27وما وهو الٌوم الذي بدأ فٌه إضافة مسحوق ثمار
نبات ثمار الحنظل الى العلٌقة وفقا"للنسب (  0.05و
 0.10و  0.15و ) % 0.0لكل من المعامالت T4, ,
 T3 , T2, T1 ,على التوالً  .من المؤكد إن نسبة
اإلصابة بالكوكسٌدٌا هً % 100ولجمٌع الطٌور فً
معامالت التجربة قد حصلت وخالل الخمسة األٌام بعد
عمر ٌ 21وما" أي عند عمر ٌ 26وما"  .استمرت
العالمات المرضٌة الحادة بالظهور على جمٌع طٌور
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والمواد المرة
Tetracyclin
triterpenes
مظهرا لجمٌع الطٌور فً المعامالت ( T3, T2, T1,
) وهذا ٌعكس التفوق المعنوي عند مستوى P< 0.05
كالقلوٌدات والكالٌكوسٌدات والصابونٌات وكذلك
الدهون الثابتة [  ]3والتً الٌمكن لهذه االمٌرٌا من
لدى طٌور المعاملة الثالثة مقارنة" مع طٌور المعاملة
األولى والثانٌة فً مدى االستجابة إلضافة % 0,15
االستفادة منها فً تحرٌر الطاقة لصعوبة تحللها عالوة"
على ماتحدثه من تشنجات عضلٌة تبطئ الفعالٌات
من مسحوق ثمار نبات الحنظل فً المقاومة والقضاء
الحٌوٌة ومنها تحرٌر الطاقة على شكل  ATPمن اكسدة
على الكوكسٌدٌا ( أمٌرٌا تنال ) .أما عند عمر 31, 30
الكلوكوز [  ]18الذي انخفض معدل امتصاصه ونتٌجة
ٌوما تماثلت جمٌع الطٌور للشفاء التام والشامل وتمتعت
لذلك ٌنفذ تدرٌجٌا" مخزون االمٌرٌا من الكالٌكوجٌن [
بحرٌة الحركة والنشاط والصحة الجٌدة وبنسبة تجاوزت
 ]2وبالتالً سوف ٌحد من نشاطها وتقل أعدادها لعدم
 % 98من الطٌور فً المعامالت ( T3, T2, T1
صورة رقم  ) 3بالمقارنة مع المعاملة  ( T4معاملة
إمكانٌة تكاثرها و الهالك بفترة التزٌد عن سبعة أٌام من
السٌطرة ) وعند مستوى  P< 0.05والتً ازدادت
إضافة مسحوق ثمار الحنظل وهً نتائج تتفق مع ما
توصل إلٌه [  ]1من أن هذه الثمار تعد الجزء السام من
الحالة الصحٌة لطٌورها سوءا وتدهورا من حٌث
النبات الحتوائها على المادة السامة التً تعرف
اإلسهال الدموي الحاد ونفش الرٌش وتجمع الطٌور فً
مع وجود الصابونٌات
Cucurbitacines
مجموعات وانزواء الرأس تحت الجناح مع فقدان الشهٌة
والكالٌكوسٌدات كمجموعة فعالة ومهمة [ , ]3وبٌن [
وانخفاض الوزن .كما تفوقت المعاملة  T4معنوٌا وعند
 ]4إن الفعالٌة اإلحٌائٌة لثمار نبات الحنظل ٌعود
مستوى  P< 0.05فً ارتفاع نسبة الهالكات التً بلغت
الحتوائها على الـ  ( Fixed oilالدهون الثابتة ) ,
 ( % 28من عمر ٌ 30—22وما ) بالمقارنة مع
واثبت [  ]6أن المركبات الفعالة الموجودة فً مسحوق
المعامالت  T3, T2, T1والتً بلغت نسبة الهالكات
فٌهـــا  8 :و  4و  % 0.0.على التوالً لتتفوق
الثمارهً القلوٌدات والكالٌكوسٌدات والصابونٌات
والراتنجٌٌات  .فً حٌن اعزي التأثٌر التثبٌطً
معنوٌا" وعلى مستوى  P< 0.05المعاملة الثالثة فً
لمسحوق الثمار إلى وجود المركبات الفٌنولٌة والقلوٌدٌة
انخفاض نسبة الهالكات (  ) % 0.0على المعاملتٌن
[  , ]5كما تطابقت هذه النتائج مع نتائج [ ] 13الذي
األولى والثانٌة والتً تمٌزت معنوٌا" عند مستوى < P
بٌن أن المقاومة اإلحٌائٌة التً ٌبدٌها مسحوق ثمار
 0.05فٌما بٌنها لتصبح المعاملة الثالثة ( ) % 0.15
الحنظل تعود لفعل القلوٌدات التً تضفً صفة القاعدٌة
أفضل النتائج معنوٌا" ثم المعاملة الثانٌة تلٌها المعاملة
على الوسط باالضافة إلى دور المواد الفعالة المره
األولى بعد فترة ال تزٌد عن سبعة أٌام من إضافة
والسامة التً تسبب تقلصات وتشنجات شدٌدة لالمٌرٌا
مسحوق ثمار نبات الحنظل إلى العلٌقة.وٌعزي سبب
ذات االثر السلبً على اداء الفعالٌات الحٌوٌة .
ذلك إلى احتواء مسحوق ثمار الحنظل من المواد الفعالة
كالفٌنوالت والمواد الراتنجٌة والمواد ذات السمٌة العالٌة
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Addition powder Citrullus Colocynthis Fruits to the
broiler ratio for treat’s coccidiosis type E.tenella
M.M. S. ALamery
A.A. R. ALsaeq
Coll. of Agri /Unive. of Kufa

Abstract
The experiment was carried out in the poultry researches farm / Animal resource
department in Agricultural College of University of Kufa , at 15/ 11/2010 .The aim of this
study to detect the ability of powder citrullus colocynthis fruits to prevent coccidioses type Etenella . The experiment included 100 broiler chickens and they were divided into four
treatments ( T1, T2, T3, T4, ) each treatment contain 25 chickens ( 5 birds / Replications )
were inoculated oocyst of the E . tenella .After 5 days from inoculation , Added the powder
Citrullus Colocynthis fruits to the ratio with different levels ( 0.05 , 0.10 , 0.15 , 0.00 %) to
all the treatments (T1, T2, T3 ,T4) respectively . The T4 ( not give it any addition) as a
control treatment .All the birds had been best healthy and become good active after eating
powder Citrullus Colocynthis Fruits for six days comparing with the control (T4 ) . The
significant superior ( P< 0.05 ) in the mortality percentage to fourth treatment were 28 %
compared to other treatments , with continues the clinical symptom in acute case and showed
Significant different ( P< 0.05 ) between same treatments and compared to the control .The
best present addition with significant different was 0.15 % from powder Citrullus Colocynthis
Fruits to treats coccidioses (E. tenella ) in broiler chicken .
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