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تأثير إضافة المعزز الحيوي المتعدد مع بعض مضادات األكسدة في الغذاء على الصفات
اإلنتاجية واالستجابة المناعية لفروج اللحم تحت ظروف الصيف لجنوب العراق

علي حبيب صافي الفياض
قسم الصحة العامة -إدارة دواجن
إعدادية زراعة أكد -قسم اإلنتاج الحيواني -التعليم المهني
ذي قار – العراق

الخالصة
أجريت هذه الدراسة لمعرفة تأثير المعزز الحيوي المتعدد (MSP) Multi-strain probiotic
وفيتامين  (VC) Cوبذور الحبة السوداء المجروشة Nigella sativa) Crushed black cumin
 (NSS) )seedsفي عليقة فروج اللحم المعرض لدورة ح اررة تتراوح بين ) (c˚ 28-38-28خالل 24
ساعة

في اليوم على طول فترة التجربة) 224) .

طير بعمر يوم واحد غير مجنسة

من نوع

( , )Hubbard-flexوزعت بشكل عشوائي على ) (7معامالت بواقع ) (32طير لكل معاملة  ,قسمت
كل معاملة إلى مكررين بواقع ) (16طير لكل مكرر ,غذيت جميع المعامالت على عليقة متزنة من ناحية
البروتين والطاقة  ,وكانت المعامالت كاألتي (: T1 :معاملة السيطرة السالب )غذيت عليقة أساسية بدون
أية إضافة : T2 .عليقة أساسية  500 +ملغم معزز حيوي /كغم  : T3.عليقة أساسية  500 +ملغم
فيتامين / Cكغم : T4.عليقة أساسية  10 +غم بذور الحبة السوداء المجروشة /كغم : T5.عليقة
أساسية 500 +ملغم معزز حيوي/كغم 500 +ملغم فيتامين / Cكغم  :T6 .عليقة أساسية  500+ملغم

Key words: Probiotic , Antioxidant, Broilers, Heat stress, Performance, Immune Response
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معزز حيوي/كغم  10 +غم بذور الحبة السوداء /كغم ( : T7.معاملة السيطرة الموجب) غذيت عليقة
أساسية بدون أية إضافة وبدون إجهاد حراري أي تحت درجة ح اررة يومية دورية تتراوح بين الحد األعلى
واألدنى ) , (c˚28-30-28أخذت القياسات للصفات اإلنتاجية والمناعية في نهاية األسبوعين ). (7,4
وأظهرت النتائج انخفاض معنوي ) (P<0.05للمعاملة ) (T1عن جميع المعامالت في معدل وزن الجسم
الحي والزيادة الوزنية اليومية وكفاءة التحويل الغذائي والدليل اإلنتاجي وارتفاع نسبة الهالكات ,وبينت
النتائج تفوق معنوي للمعاملتين )(T6,T5

على المعامالت ) (T4, T3 ,T2وفي جميع الصفات

المدروسة ,كما أشارت النتائج إلى ارتفاع معنوي في معيار األضداد لحمة مرض نيوكاسل للمعاملتين
) (T5,T3مقارنة ببقية المعامالت .
نستنتج من هذه الدراسة بان المجاميع المعاملة بالمعزز الحيوي المتعدد مع مضادات األكسدة
قادرة على عكس التأثيرات السلبية الناتجة من اإلجهاد الحراري الدوري أفضل من استخدامها منفردة في
العليقة.

المقدمة
في الوقت الذي شهد العالم فيه تطور كبير في مجال إنتاج الهجن التجارية لفروج اللحم التي تميزت في
سرعة النمو وكفاءة عالية في التحويل الغذائي في الظروف البيئية المالئمة  ,فان صناعة الدواجن في
كثير من بلدان العالم تواجه مشاكل كثيرة أهمها اإلجهاد الحراري وهو عدم قدرة فروج اللحم على تبديد
الح اررة الزائدة عن طريق االشعاع وهذه الحالة تحدث عندما يربى تحت درجة ح اررة أعلى من  30م ومن
ثم تبدأ العمليات الفسيولوجية المعقدة والتي تؤدي الى تدهور الصفات االنتاجية (Cooper and
) , Washburn, 1998كما نالحظ بان مناخ العراق يتميز باتساع معدل التباين خالل السنة الواحدة
مابين  c˚17.7شتاء و c˚44صيفا فضال عن التباين في درجات الح اررة مابين الليل والنهار خالل اليوم
الواحد ,التي قد تصل إلى أكثر من ˚ ( 10cابراهيم  ) 2003,وهذا يسبب إجهاد حراري كبير مؤديا إلى
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تراجع الصفات اإلنتاجية والمناعية (Hai and Zahang., 2000; Naseem et al.,2005; Zahraa.,
) 2008 ;Niu et al.,2009أجرى ) (Sohail et al., 2012 aدراسة على فروج اللحم المعرض
لإلجهاد الحراري طيلة فترة تربيته البالغة ( )42يوم  ,سجل خاللها انخفاض في استهالك العلف -
) )%16.4وانخفاض الوزن الحي ) )%-32.6وتراجع كفاءة التحويل الغذائي) .)%+25.6ويؤدي تعرض
الفروج إلى الح اررة العالية إلى ضعف الجهاز المناعي بعدم تكوين األجسام المضادة وفقدان وظيفة
البلعمة للخاليا البلعمية الكبيرة وانخفاض أوزان األعضاء اللمفاوية المسئولة عن تحفيز المناعة
) (Bartlett and Smith.,2003;Deng et al.,2012ويحدث خلل في التوازن الميكروبي في القناة
الهضمية واتاحة الفرصة للبكتريا المرضية في التنافس الغذائي واالستيطان في األمعاء (Krion et
) al.,2001وبالتالي يؤدي إلى تغيير خصائص لحم الفروج الفيزيائية والكيميائية المتمثلة بانخفاض
القيمة الغذائية ) (Imik et al.,2012ويعود السبب إلى إن اإلجهاد الحراري يؤدي إلى تحرير أشكال
األوكسجين الحرة  (ROS)Reactive oxygen speciesالتي تؤثر على وظيفة السلسلة التنفسية في
المايتوكوندريا )(Droge.,2002

ويتم تحرير هرمون الكورتيكوستيرون

الذي يعمل

على

تثبيط

المناعة ) . (Sahin and Kucuk.,2003;Marketon and Glaser.,2008;Zahraa.,2008فالبد
من إيجاد الوسائل التي تخفف من التأثيرات السلبية الرتفاع درجات الح اررة وتباينها فوجد بان المعزز
الحيوي المتعدد

 Multi-strain probioticيؤدي إلى تحسن الصفات اإلنتاجية مثل زيادة معدل

استهالك العلف وتحسن معامل التحويل الغذائي وخاصة في حاالت التثبيط المناعي الناتج من عوامل
اإلجهاد وبعض اإلصابات المرضية وخاصة المعوية) , (Ahmed.,2006حيث يعمل المعزز الحيوي
من خالل عدة آليات منها إقصاء البكتريا المرضية من القناة الهضمية وهذا ينعكس على صحة فروج
اللحم ونموه) (Kabir et al.,2004وعلى سالمة المتعلقات اللمفاوية للجهاز المناعي في األمعاء
 (GALT) Gastrointestinal Associated Lymphoid Tissuesوالتي تعمل على تحفيز
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قطبي المناعة الخلوية والخلطية وخاصة التحفيز على إنتاج األجسام المضادة نوع ) (IGAمن النسيج
ألطالئي لألمعاء )(Ahmed.,2006

وأيضا يعمل المعزز الحيوي

على استطالة زغابات األمعاء

وتوسيع دائرة الهضم واالمتصاص )(Awad et al.,2006;Elijah and ofong.,2012

وتقوم

مستحضرات المعزز الحيوي بإنتاج الحوامض وتغيير األس الهيدروجيني وخلق بيئة لم تستطع البكتريا
المرضية مقاومتها  ,وبالتالي تزداد فعالية اإلنزيمات الهاضمة لفروج اللحم المعرض لإلجهاد الحراري
وتقليل احتمالية اإلصابة بالتهاب األمعاء التنخري والذي يعتبر سبب رئيسي في تدهور معامل التحويل
الغذائي وانخفاض الوزن ) . (McReynolds et al.,2009هناك وسائل تغذية أخرى للتخفيف من
اآلثار السلبية لإلجهاد الحراري ومن خاللها يكتسب فروج اللحم مقاومة قد تكون أفضل من المقاومة التي
يعطيها المعزز الحيوي بمفرده وهي( مضادات األكسدة ) التي تعمل على الوقاية من اإلجهاد التاكسدي
الناتج من اإلجهاد الحراري  ,علما أن جسم الدواجن يمتلك عدة آليات دفاعية للسيطرة على إنتاج الجذور
الحرة أو تحديد مخاطرها أو إعادة بناء األنسجة التالفة إذا كان اإلجهاد ضمن حدود معينة (Sabu and
) Kuttan.,2002ومن ابرز مضادات األكسدة هو ( فيتامين  )Cالذي يعمل من خالل تأكسده بسرعة
ليكون  Dehydroascorbic acidوهذا التفاعل عكسي إذ يشكل جزءا من نظام (األكسدة-
االختزال)الخلوي وزيادة االنجذاب الكيماوي وهذا مايجعله يرفع االستجابة المناعية من خالل حماية أغشية
الخاليا من التحلل وحماية األحماض الدهنية غير المشبعة فيها من األكسدة وخاصة الخاليا اللمفاوية نوع
) (B,Tومن خاللها يزداد إنتاج األضداد في الدم) , (Kidd.,2004;Zahraa.,2008وقد

أشا ار

) (Anwar et al.,2004;Hind and Omer.,2012بان فيتامين  Cأدى إلى زيادة معيار األضداد
لفيروس مرض نيوكاسل في فروج اللحم .أما اآللية األخرى لعمل فيتامين  Cفانه يكﱠون جذر االسكوربيت
 Ascorbate radicalالذي يزيل أصناف األوكسجين الفعالة ) (ROSمثل جذر األوكسجين
والهايدروكسيل واألوكسجين المفرد ومن خالل هذه اآلليات فان فيتامين ( )Cيعمل مثبط إلفراز هرمون
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اإلجهاد (الكورتيكوستيرون) من قشرة الغدة الكظرية مما ينعكس على نشاط الغدة الدرقية وبالتالي تحسين
ايض الدهون في ظروف اإلجهاد ( الحميد ) 2001,وهذا يؤدي إلى تحسن الصفات اإلنتاجية من خالل
زيادة الوزن وأوزان األعضاء الداخلية للجسم وخاصة األعضاء اللمفاوية مثل (غدة فابر يشيا ,الطحال ,
التويثة ) ) (Naseem et al.,2005وبالتالي زيادة إنتاج الخاليا اللمفاوية على حساب المتغايرات وكذلك
رفع مستوى الكلوبيولينات المناعية) (Hind and Omer.,2012) (IgG,IgMومن خصائص فيتامين C
األخرى يعمل متآز ار مع الكثير من مضادات األكسدة مثل فيتامين  Eوفيتامين  Aوبعض المعادن
األخرى أما دور الحبة السوداء كمضاد لألكسدة ولكونها بذور زيتية سوداء تحتوي على مادة Nigellone
التي تعد احد مضادات األكسدة الفعالة  ,ولها تأثير ايجابي في رفع مناعة الجسم من خالل تحفيز
الجهاز المناعي ولها تأثير تثبيطي للبكتريا السالبة والموجبة لصبغة كرام(الشحات ) 2000,كما إنها
تحتوي على العديد من المواد الفعالة مثل الثايموكوينون فضال عن محتواها من البروتينات والفيتامينات
والعناصر المعدنية والزيوت الطيارة التي يعزى لها التأثير الطبي) , (Al-Kaisey et al.,2002أضيفت
ين ( الخفاجي 2005,
بذور الحبة السوداء إلى عليقة فروج اللحم المعرض لإلجهاد الحراري من قبل الباحث ﱠ
; أحمد ) 2005,وحصلوا على نتائج ايجابية في زيادة معدل وزن الجسم وتحسن كبير في معامل التحويل
الغذائي وتحسن صفات الدم والمناعة والصفات النوعية للذبيحة  .وقد أفاد ) Saeid et al., (2013عند
إضافة بذور الحبة السوداء في عليقة فروج اللحم طول فترة التربية البالغة ) (6أسابيع أدت إلى زيادة في
استطالة زغابات األمعاء وهذه من أهم الخواص المشتركة بين المعزز الحيوي وبذور الحبة السوداء لزيادة
كفاءة البكتريا النافعة في تحسين عملية الهضم واالمتصاص ,كما استعملت بذور الحبة السوداء لتحسين
المستوى المناعي في فروج اللحم ) (Nafez et al.,2010 ;Shewta and Taha.,2012لذا كان هدف
التجربة هو معرفة التأثيرات االيجابية من خالل استخدام مضادات األكسدة (فيتامين  Cوبذور الحبة
السوداء ) مع المعزز الحيوي المتعدد لعكس التأثيرات السلبية الناتجة من اإلجهاد الحراري.
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المواد وطرائق العمل
تصميم التجربة :
أجريت هذه الدراسة في حقل أهلي بمدينة الرفاعي التابعة لمحافظة ذي قار للفترة من  2/7/2012ولغاية
 , 20/8/2012حيث استخدم  224طير فروج اللحم من ساللة ) (Hubbard-flexغير مجنس بعمر
يوم واحد  .ربيت على الفرشة لغاية عمر  49يوم وقدم لها الماء والعلف بشكل حر  Ad-libitumوزعت
على  7معامالت  ,احتوت كل معاملة على  32طير ,قسمت كل معاملة إلى مكررين بواقع  16طير
في كل مكرر ,وربيت جميع المكررات في أكنان ) (Pensمن األسالك والخشب بمساحة  3م(2 x 1.5) ²
م لكل مكرر ,ووضعت المعامالت ) (6,5,4,3,2,1في أحد طرفي قاعة التربية بينما المعاملة )(7
وضعت في الطرف اآلخر منها  ,استعمل نظام إضاءة مستمر طول فترة التجربة وكانت المعامالت
كاآلتي  : T1 :مجموعة السيطرة السالب  :عليقة أساسية بدون أية إضافة  : T2.عليقة أساسية 500 +
ملغم معزز حيوي /كغم  : T3.عليقة أساسية  500 +ملغم فيتامين / Cكغم  : T4.عليقة أساسية 10 +
غم بذور الحبة السوداء المجروشة /كغم  :T5.عليقة أساسية  500 +ملغم معزز حيوي/كغم 500 +
ملغم فيتامين/ Cكغم  : T6.عليقة أساسية  500 +ملغم معزز حيوي/كغم  10 +غم بذور الحبة السوداء
المجروشة /كغم علف ( :T7.مجموعة السيطرة الموجب)  :عليقة أساسية بدون أية إضافة وبدون إجهاد
حراري أي تحت درجة ح اررة يومية دورية بين الحد األعلى والحد األدنى ) (c˚28-30-28على طول فترة
التجربة  ,والغاية من المعاملة ) (T7لغرض المقارنة مع معاملة السيطرة السالب ) (T1لمعرفة مدى تأثير
اإلجهاد الحراري ضمن الحدود ) (38-30م˚ومن ثم حساب نسبة تأثير اإلضافات الغذائية في تقليص
الفارق بين المعاملتين .
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التغذية وادارة التجربة :
أعطيت جميع المعامالت لقاح ضد مرض نيوكاسل بعمر ) (30,17,7يوم على التوالي واستخدمت عترة
(السوتا) ولقحت الطيور ضد مرض الكمبورو بعمر  14يوم عن طريق ماء الشرب وفق ماجاء( ناجي,
 .)2006غذيت الطيور على عليقة متزنة بالبروتين والطاقة والعناصر المعدنية وعلى مرحلتين هما عليقة
البادئ من عمر ) (28-1يوم وعليقة نهائية من عمر ) (49-29يوم وكما موضح في جدول ) (1وحسبت
استنادا إلى ) (NRC.,1994واستخدمت في عليقة التجربة المواد التالية  :المعزز الحيوي المتعدد(Multi-
)  strain probioticواسمه التجاري )® (poultry starوهو منتج أجنبي من شركة بايومين تم
الحصول عليه من السوق المحلي وهو يحتوي على أنواع من البكتريا العالجية (Lactobacillus ,
)  Enterococcus , Pediococcus , Bifidobacteriumوتركيز المنتج 10¹¹ CFU/kg

من

البكتريا واستخدم في عليقة التجربة بتركيز  500ملغم/كغم  ,استخدم فيتامين  (VC) Cبتركيز 500
ملغم/كغم

وتم الحصول عليه من السوق المحلي  ,استخدمت بذور الحبة السوداء Nigella sativa

 (NSS) seedsالمجروشة بتركيز  10غم/كغم مع عليقة التجربة أي بتركيز  . %1وتمت مراقبة درجات
الح اررة في قاعة التجربة لكي التتجاوز أعلى من ) ( c˚38في النهار وذلك باستعمال وسيلة التبريد
المحلية (نظام التبريد الصحراوي) لتبريد المساحة المخصصة للمعامالت الستة ,بينما معاملة السيطرة
الموجب) (T7تحت تأثير درجة ح اررة ) (c˚10تمت السيطرة عليها باستعمال مبردات الهواء لتبريد
المساحة المخصصة لمكرريها ) (6م ²أما في الليل استقرت درجة الح اررة على
التجربة لجميع المعامالت.
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جدول ) (1تركيب العليقة المستخدمة في التجربة والتحليل الكيميائي المحسوب لها
العليقة البادئة%

العليقة الناهية%

) (28-1يوم

) (49-29يوم

ذرة صفراء

48

57

حنطة

11

10

كسبة فول الصويا)(%44

32

25

٭مركز بروتين

7

5

زيت نباتي(زهرة الشمس)

1

2

حجر كلس

0.5

0.7

فوسفات الكالسيوم الثنائية

0.2

-

ملح

0.3

0.3

المجموع

100

100

مواد العليقة

التركيب الكيميائي المحسوب
طاقة ممثلة كيلو سعرة /كغم

3003

3159

بروتين خام %

22.4

19.3

طاقة:بروتين

1:134

1:163

فسفور

0.53

0.45

كالسيوم

1.2

0.9

مثيونين

0.48

0.40

اليسين

1.10

0.92

٭المركز البروتيني المنتج من قبل شركة  WAFIالهولندية  ،طاقة ممثلة ( كيلو سعرة=
 2100والبروتين الخام ، %40دهن خام  ، % 5ألياف خام ، % 2كالسيوم

%8

،فوسفور  ، %2اليسين ، % 3.75ميثيونين  ، % 2.85ميثيونين  +سستين  ، %3.20صوديوم
 500 ،% 2.20ملغم فيتامين  Eلكل كغم بروتين .
الصفات المدروسة:
اخذ معدل وزن الطيور عند اليوم األول هو ) (46غرام وقيست الصفات اإلنتاجية والمناعية
على مرحلتين أولهما بعد نهاية األسبوع الرابع للفترة ) (28-1يوما والثانية نهاية األسبوع السابع للفترة
) (49-29يوم وفي المرحلة األولى كانت قراءة الوزن ) (4قراءات لكل معاملة بواقع قراءتين لكل مكرر
احدهما من اإلناث واألخرى من الذكور وبمعدل ) (3طير لكل قراءة وبشكل عشوائي ,فكان المجموع
) (12طير /معاملة  .وحسب الوزن و معدل الزيادة الوزنية اليومية ومعدل استهالك العلف اليومي
ومعامل التحويل الغذائي ونسبة الهالكات ومقدار الحيوية والدليل اإلنتاجي كما ورد في( ناجي .) 2006,
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سحب دم من الوريد الجناحي من ) (12طير/معاملة في الساعة ) (1400ووضع الدم في أنابيب
التحتوي على مانع تخثر و فصل المصل وحفظ في التجميد بدرجة ) )c ˚-20وفق ما جاء به
)(Coles.,1986

و اجري عليه اختبار اإلنزيم المناعي الممتز غير المباشر (ELISA)Indirect

 Enzyme- Linked Immunosorbent Assayلغرض معرفة معيار األضداد لحمة مرض نيوكاسل
) . (NDوأعيدت نفس القياسات في المرحلة الثانية من التجربة عند نهاية األسبوع ) (7عند عمر )(49
يوم ولكن وزن الدجاج بشكل فردي.
التحليل اإلحصائي:
حللت البيانات باستخدام برنامج ) (SPSS.,1999) (SPSSوفق التصميم العشوائي الكامل Complete
 (CRD) Randomised Designبطريقة التحليل باتجاه واحد One Way Analysis of Variance
لتحديد تأثير المعامالت في الصفات المدروسة  ,والختبار معنوية الفروق بين المتوسطات فقد استعمل
اختبار اقل فرق معنوي  (LSD)Least significant differenceعند مستوى  0.05و (Steel 0.01
). and Torrie.,1986

النتائج والمناقشة

يتضح من الجدولين ) (5,2خالل الفترة األولى من التجربة ) (28-1يوم والفترة الثانية ) (49-29يوم وفترة
التجربة الكلية ) (49-1يوم  ,انخفاض معنوي ) (p<0.05في معدل الزيادة الوزنية اليومية ومعدل الوزن
الحي الكلي في معاملة السيطرة السالب ) (T1مقارنة مع جميع معامالت التجربة األخرى  ,نالحظ خالل
الفترة األولى من التجربة أظهرت

نتائج المجموعة المعاملة ) (T6بالمعزز الحيوي مع مسحوق الحبة

السوداء األفضل بين المعامالت األخرى وتليها المجموعة المعاملة ) (T5بالمعزز الحيوي مع فيتامين C
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 ,في حين اليوجد اختالف بينهما وكان الفرق بين المعاملتين هو أن المعاملة ) (T6تفوقت معنويا
) (p<0.05على المعاملة ) (T2المعزز الحيوي بمفرده ,

ولم تختلف مع معاملة مسحوق الحبة

السوداء) (T4بمفردها ,بينما في الفترة الثانية والكلية من التجربة ابتعدت المعاملة ) ( (T6المعزز الحيوي
ومسحوق الحبة السوداء ) في الزيادة الوزنية اليومية ومعدل الوزن الكلي عن المعاملتين ), (T4,T2
بفرق معنوي ) , (p<0.05في حين المعاملة ) (T5لم تختلف عن المعاملتين ) (T3,T2في الفترة األولى
ولكن في الفترة الثانية والكلية أظهرت تحسنا معنويا ) (P<0.05مقارنة مع المعاملة)( (T3فيتامين C
لوحده) .
يشير الجدوالن ) (5,2بان الفترة الزمنية األولى لم تظهر اختالف

بين معامالت التجربة ومعاملة

السيطرة السالب ) (T1في معدل استهالك العلف اليومي بالمقارنة مع معاملة السيطرة الموجب )(T7
التي سجلت زيادة معنوية ) (p<0.01في معدل استهالك العلف مع جميع المعامالت  ,ولكن في الفترة
الزمنية الثانية أظهرت جميع المعامالت

انخفاض معنوي ) (P<0.01في معدل استهالك العلف اليومي

مقارنة مع معاملة السيطرة السالب ) , (T1و في الفترة الزمنية الكلية نالحظ بان المجاميع المعاملة
بالحبة السوداء ) (T4,T6انفردت باالنخفاض المعنوي ( (p<0.01في معدل استهالك العلف اليومي
مقارنة مع معاملة السيطرة السالب ) , (T1بينما المجاميع المعاملة مع فيتامين  (T3,T5) Cأظهرت زيادة
لم تكن معنوية ) (p>0.01في معدل استهالك العلف الكلي مقارنة مع المجاميع المعاملة بمسحوق
الحبة السوداء ) ,(T4,T6لذا يكون ترتيب المعامالت حسب انخفاض معدل استهالك العلف معنويا أو
حسابيا ) (T1,T3,T2,T5,T4,T6على التوالي .يبين الجدول ) (3انخفاض معنوي ) (p<0.01في كفاءة
التحويل الغذائي في الطيور التابعة لمعاملة السيطرة السالب ) (T1مقارنة مع جميع المعامالت األخرى
وفي كل فترات التجربة ,وقد لوحظ في الفترة الزمنية الثانية وفترة التجربة الكلية بان المعاملة )(T6
األفضل معنويا ) (p<0.01في كفاءة التحويل الغذائي مقارنة مع المعاملتين ) (T3,T4وتحسنا لم يصل
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إلى مستوى المعنوية للمعاملتين ) (T2,T5مقارنة بالمعاملتين ) , (T3,T4ولم يكن هناك اختالف بين
المعاملتين ) (T5,T6مقارنة مع معاملة السيطرة الموجب ) (T7في كفاءة التحويل الغذائي  .ويشير
الجدول ) (3بان جميع المعامالت الغذائية شهدت ارتفاع معنوي ) (p<0.05في قيمة الدليل اإلنتاجي
بالمقارنة مع معاملة السيطرة السالب) (T1وفي جميع الفترات الزمنية  .ونالحظ في الفترة الزمنية األولى
) (28-1يوم أظهرت المجاميع المعاملة بالمعزز الحيوي مع كل من مسحوق بذور الحبة السوداء
وفيتامين  , (T5,T6) Cارتفاع في قيمة الدليل اإلنتاجي قريبا إلى معاملة السيطرة الموجب ) (T7التي
لم تظهر اختالف معهما .
في حين لوحظ في الفترة الزمنية الثانية وفترة التجربة الكلية بان المعاملتين ) (T5,T6احدثا تراجعا معنويا
) (p<0.05في قيمة الدليل اإلنتاجي مقارنة مع معاملة السيطرة الموجب ) (T7بالرغم من تفوقهما
المعنوي) (p<0.05على جميع المعامالت األخرى .
ويبين الجدول ) (4ارتفاع معنوي ) (p<0.05في معيار األضداد لحمة مرض نيوكاسل ) (NDفي عمر
) (29يوم في المجاميع الغذائية المعاملة بفيتامين  (T3,T5) Cمقارنة مع جميع المعامالت بما فيها
معاملة السيطرة الموجب ) , (T7وهناك تحسن لم يكن في مستوى المعنوية في مستوى معيار األضداد
للمعاملتين ) (T2,T6عند المقارنة مع معاملة السيطرة السالب ), (T1أما في عمر ) (49يوم أظهرت
المعاملة ) (T5تفوقها المعنوي ) (P<0.05على جميع المعامالت في ارتفاع معيار األضداد لحمة مرض
نيوكاسل ) (NDولكن لم تسجل تفوقا معنويا على معاملة السيطرة الموجب ) , (T7أما المعاملة )(T3
أظهرت زيادة معنوية ) (p<0.05مقارنة مع معاملة السيطرة السالبة) (T1والمعامالت ). (T2,T4,T6
ويشير الجدول ) (4إلى انخفاض معنوي ( (p<0.05في نسبة الهالكات في جميع المعامالت مقارنة مع
معاملة السيطرة السالب ) (T1في عمر ) (49,29يوم  .وكانت المعاملة ) (T5هي األفضل في انخفاض
نسبة الهالكات ) (%0.0في عمر ) (29يوم مقارنة مع جميع المعامالت باستثناء معاملة السيطرة
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الموجب التي لم تسجل نسبة هالكات ) (%0.0) (T7ولغاية عمر ) (49يوم لم يتم تسجيل نسبة
هالكات في المعاملة ) , (T5في حين معاملة السيطرة الموجب) (T7سجلت نسبة هالكات). (%3.12
أما المعاملة ) (T6أظهرت تفوقها المعنوي ) ) P<0.05على معاملة السيطرة السالب) (T1والمعامالت
األخرى في انخفاض نسبة الهالكات ) . (6.25%ونالحظ في جدول ) (5التناسب العكسي الواضح في
النتائج بين نسبة الحيوية ونسبة الهالكات .
جدول ) (2تأثير المعامالت على معدل الزيادة الوزنية اليومية (غم) ومعدل استهالك العلف اليومي(غم) لفروج
اللحم المعرض لإلجهاد الحراري لغاية عمر ) (49يوم
الفترة ) (28-1يوم

الصفات المدروسة

الفترة ) (49-1يوم

الفترة ) (49-29يوم

معدل الزيادة

معدل استهالك

معدل الزيادة

معدل استهالك العلف

معدل الزيادة الوزنية

معدل استهالك العلف

الوزنية غم  /يوم

العلف غم  /يوم

الوزنية غم  /يوم

غم  /يوم

غم  /يوم

غم  /يوم

44.07±0.35

76.78±0.53

67.14± 1.35

d

B

d

A 166.19± 0.70

e 54.0±0.59

46.60±0.50

B 76.80 ±

164.28±0.14

57.21±0.35

114.28±0.12

c

0.32

C

cd

BC

46.42±0.80

76.90±0.21

c

B

B 165.95±0.14

d 56.20±0.60

47.70±0.50

76.70±0.20

bc

B

المعزز الحيوي +

47.80±0.44

B

b

فيتامين )(T5) (C

bc

77.00±0.37

71.70±0.70

49.08±0.60

77.14±0.21

ab

B

المعامالت
معاملة السيطرة
السالب)(T1
المعزز الحيوي
)(T2
فيتامين )(C
)(T3
بذور الحبة
السوداء)(T4

المعزز الحيوي +
بذور الحبة
السوداء)(T6
معاملة السيطرة
الموجب)(T7
المعنوية

a 49.80±0.70
s

79.10±0.16
A
ns

b 71.36±0.57

c 69.23±1.67

c 68.57±0.37

b 71.90±1.0

a 75.80±0.45

163.33 ± o.14
CD
C 164.04±0.35

D 162.38±0.57

165.52±0.50

s

BC
S

-

األرقام تمثل المتوسطات الحسابية  ±الخطاء القياسي

-

األحرف المختلفة الصغيرة في العمود الواحد تدل على وجود فروقات معنوية )(p<0.05
األحرف المختلفة الكبيرة في العمود الواحد تدل على وجود فروقات معنوية )(p<0.01

-

111

115.0 ±0.60
AB

114.48±0.18
BC

d 56.62±0.34

C 113.87±0.18

58.04±0.44

114.28±0.06

bc

BC

b 58.86±0.68

C 113.67±0.12

a 61.00±0.38

A 115.71±0.30

s

s
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جدول ) (3تأثير المعامالت على كفاءة التحويل الغذائي (غم علف /غم زيادة وزنية) والدليل اإلنتاجي لفروج اللحم

المعرض لإلجهاد الحراري لغاية عمر) (49يوم.
الصفات

الفترة) (28-1يوم

المدروسة
المعامالت

معامل التحويل
الغذائي

معاملة السيطرة
السالبة)(T
المعزز
الحيوي)(T2
فيتامين C
)(T3
بذور الحبة
السوداء)(T4

الدليل اإلنتاجي

الفترة ) (49-29يوم
معامل التحويل
الغذائي

الدليل اإلنتاجي

الفترة ) (49-1يوم
معامل التحويل
الغذائي

الدليل اإلنتاجي

1.74 ±

246.o± 3.88

2.48 ±

237.0 ±

A 2.13 ±

202.0 ±

A o.016

d

A 0.050

e 9.54

0.025

d 4.75

1.65 ±

284.0 ±

2.30± 0.018

299.0 ±

1.99 ±

263.0 ±

B 0.023

c 6.73

B

cd 4.59

CB 0.014

c 3.50

1.63 ±

285.0 ±

A 2.41 ±

281.0 ±

2.03 ±

c 254.0 ±

B 0.026

c 9.42

0.064

d 13.02

B 0.022

5.51

1.61 ±

297.0 ±

2.38 ±

278.0 ±

2.01 ±

259.0 ±

B 0.020

bc 6.82

A 0.013

d 3.02

B 0.014

c 3.37

المعزز
الحيوي+
فيتامين C

1.61 ±

307.0 ±

2.29 ±

322.0 ±

CB 1.97 ±

299.0 ±

B 0.021

ab 6.81

B 0.020

b 6.08

0.015

b 4.75

)(T5
المعزز الحيوي
 +بذور الحبة

1.57 ±

313.0 ±

2.26 ±

318.0 ± 9.6

CD 1.93 ±

290.0 ±

B 0.019

ab 7.59

CB 0.035

bc

0.022

b 23.67

السوداء)(T6
معاملة السيطرة
الموجبة)(T7
المعنوية

B 1.59 ±

324.0 ±

2.17 ±

348.0 ±

D 1.89 ±

316.0 ±

0.023

a 9.27

C 0.016

a 4.42

o.o15

a 4.38

s

s

s

s

s

s

األرقام تمثل المتوسطات الحسابية  ±الخطاء القياسي

-

األحرف المختلفة الصغيرة في العمود الواحد تدل على وجود فروقات معنوية )(p<0.05
األحرف المختلفة الكبيرة في العمود الواحد تدل على وجود فروقات معنوية )(p<0.01

111

مجلة جامعة ذي قار للبحوث الزراعية  ،المجلد  ) 1 ( 3لسنة 4112
جدول ( ) 4تأثير المعامالت الغذائية على معيار األضداد لحمة مرض نيوكاسل ) (ELISAونسبة الهالكات ( )%لفروج اللحم

(المعرض لإلجهاد الحراري) عند عمر ) (29و ) (49يوم .
الصفات المدروسة
المعامالت

عمر ) (29يوم
معيار األضداد لحمة مرض

معاملة السيطرة السالبة )(T1
المعزز الحيوي
)(T2
فيتامين )(C
)(T3
بذور الحبة السوداء
)(T4
المعزز الحيوي  +فيتامين C
)(T5
المعزز الحيوي  +بذورالحبة
السوداء)(T6
معاملة السيطرة الموجبة )(T7

عمر ) (49يوم
الهالكات )(%

نيوكاسل )(Log10

معيار األضداد لحمة مرض
نيوكاسل )(Log10

الهالكات )(%

c 3.31 ± 0.019

a 6.25

c 3.37 ± 0.017

a 21.87

cb 3.32 ± 0.015

b 3.12

c 3.40 ± 0.039

b 9.37

a 3.45 ± 0.005

b 3.12

b 3.49 ±0.002

c 3.31 ± 0.010

b 3.12

c 3.40 ± 0.010

b 9.37

a 3.46± 0.008

c 0.00

a 3.55 ±0.010

e 0.00

bc 3.33 ± 0.012

b 3.12

c 3.42 ±0.009

c 6.25

b 3.35 ± 0.045

c 0.00

a 3.55 ± 0.004

d 3.12

s

s

s

s

المعنوية )(P<0.05

-

األرقام تمثل المتوسطات الحسابية  ±الخطاء القياسي

-

األحرف المختلفة الصغيرة في العمود الواحد تدل على وجود فروقات معنوية )(p<0.05

b 9.37

جدول) (5تأثير المعامالت على المعدل الكلي لوزن الجسم الحي ومعدل استهالك العلف (غم) و الحيوية الكلية ( )%في فروج

اللحم المعرض لإلجهاد الحراري عند عمر ) (49يوم.
الصفات المدروسة

معدل الوزن الحي الكلي )(g

معدل استهالك العلف الكلي )(g

الحيوية الكلية ()%

e 2690 ± 29.22

AB 5640 ±30.15

e 78.12

BC 5600±6.30

d 90.62

BC 5610±9.00

d 90.62

d 2820 ± 16.98

C 5580±9.00

d 90.62

المعزز الحيوي  +فيتامين (T5) C

bc 2890 ± 21.97

BC 5600±3.00

a 100

المعزز الحيوي  +بذور الحبة السوداء)(T6

b 2930 ± 33.41

C 5570 ±6.00

c 93.75

معاملة السيطرة الموجب )(T7

a 3032±18.73

A 5670±15.11

b 96.87

المعنوية

s

s

S

المعامالت
معاملة السيطرة السالب )(T1
المعزز الحيوي )(T2
فيتامين )(T3) (C
بذور الحبة السوداء )(T4

cd 2849 ± 17.47
d 2800 ± 29.87

-

األرقام تمثل المتوسطات الحسابية  ±الخطاء القياسي

-

األحرف المختلفة الصغيرة في العمود الواحد تدل على وجود فروقات معنوية )(p<0.05

-

األحرف المختلفة الكبيرة في العمود الواحد تدل على وجود فروقات معنوية )(p<0.01
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أظهرت نتائج الصفات اإلنتاجية والمناعية خالل الفترتين الزمنيتين معدالت تباينت معنوياتها بين مجاميع
الدراسة  ,إذ تفوقت معدالت جميع معامالت التجربة عن معدل السيطرة السالب) , (T1وهذا يرجع إلى
األثر االيجابي الذي تؤديه كل إضافة غذائية من المواد المستخدمة في التجربة سواء كان المعزز الحيوي
أو مسحوق بذور الحبة السوداء أو فيتامين  , Cالتي أثبتت فعالياتها بشكل أو بأخر في تحسين العمليات
االيضية في أجسام الطيور بالشكل الذي انعكس إيجابا في

( زيادة معدل الوزن الحي الكلي والزيادة

الوزنية اليومية وكفاءة التحويل الغذائي والمقاومة لألمراض ورفع االستجابة المناعية والحيوية وانخفاض
نسبة الهالكات) وبالتالي أصبحت النتائج واضحة من خالل الدليل اإلنتاجي الذي يعتبر أفضل مؤشر
لمقارنة معامالت الدراسة .
خالل الفترة الزمنية الثانية ) (49-29يوم وفي اغلب نتائجها تكون أكثر وضوح معنوي من الفترة الزمنية
األولى ) (28-1يوم عند مقارنة نتائج معاملة السيطرة السالب ) (T1مع معامالت التجربة األخرى  ,وهذا
يتفق مع  ; (Yahav and Mcmurtry.,2001إبراهيم  ) 2003 ,اللذان وجدا بان التأثيرات السلبية
لإلجهاد الحراري تكون في أشدها

على فروج اللحم كلما تقدم بالعمر واقتربت درجة ح اررة جسم

الطير) (c˚41.1 – 40مع درجة ح اررة البيئة ,أو نتيجة لزيادة التباين الحراري بين درجة ح اررة المحيط
المثالية للتربية وبين درجة ح اررة المحيط الفعلية  ,أما تباين النتائج الذي حصل خالل الفترة الزمنية
الواحدة من التجربة سببه مقدرة تأثير المعامالت على عكس التأثيرات السلبية لإلجهاد الحراري واعادة
التوازن للجسم .
يبين الجدوالن ) (2,5زيادة معنوية ) (p<0.05في معدل الوزن الحي الكلي والزيادة الوزنية اليومية الكلية
لجميع معامالت التجربة مقارنة مع معاملة السيطرة السالب ) , (T1ووجد بان المجاميع المعاملة
باإلضافات الغذائية قد قلصت قيمة الفرق في معدل الوزن الحي الكلي بين معاملتي السيطرة الموجب
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والسالب الناتج من تأثيرات اإلجهاد الحراري الدوري بنسبة )  %(32, 38 , 46 ,58 ,70في معامالت
التجربة ) (T3,T4,T2,T5,T6على التوالي ,وعند الرجوع إلى قيم المعاملتين ) (T5,T6نجدهما قد حققتا
نسبة نجاح عالية في التخفيف من آثار اإلجهاد الحراري المتباين  ,ولكن قيم المعاملتين متقاربة حسابيا
إلى معاملة المعزز الحيوي) (T2بمفرده ,وهذه النتيجة تتفق مع ) (Alimohamadi et al.,2013الذي
استخدم بذور الحبة السوداء بتركيز  8mg/kgوبذور الكمون بتركيز  8mg/kgوالمعزز الحيوي المتعدد
بتركيز  1mg/kgوالسابق الحيوي بتركيز  2mg/kgكل منهما على انفراد فوجد بان أفضل النتائج في
الزيادة الوزنية لمعاملة المعزز الحيوي وتليها معاملة بذور الحبة السوداء .وبما أن بذور الحبة السوداء
تحتوي على  40%من الزيوت الثابتة إضافة للزيوت الطيارة ) (Sohail et al.,2012 bوقد بين
) Mateova et al., (2008بان خلط الزيوت النباتية مع المعزز الحيوي المتعدد مع عليقة فروج اللحم
يعطي نتائج في الوزن والزيادة الوزنية أفضل من استخدامهما بشكل منفرد  ,وتطابقت نتائج الدراسة
الحالية مع ) (Anjum et al.,2005الذي استخدم المعزز الحيوي مع عليقة فروج اللحم المعرض لتباين
كبير في درجات الح اررة بين الليل والنهار فحققت دراسته زيادة معنوية في الوزن مقارنة مع معاملة
السيطرة واستدل على ذلك بان اإلجهاد الحراري الدوري يمكن عكس تأثيراته السلبية باستخدام المعزز
الحيوي  ,هذه النتائج االيجابية في الدراسة الحالية تعود إلى التأثيرات المشتركة بين المعزز الحيوي
ومضادات األكسدة في جسم الطير ,حيث يلعب المعزز الحيوي دو ار فاعال في تحفيز مختلف الخاليا في
الجهاز المناعي باإلضافة إلى المحافظة على تنظيم نشاط الجهاز العصبي والصمي المتمثل بمحور الغدة
تحت المهاد – النخامية – الكظرية وبالتالي القدرة على مواجهة الخلل في توازن األحياء المجهرية في
القناة المعوية وخاصة في حاالت اإلجهاد الحراري أو اإلصابة المرضية وخلق بيئة حامضية تعمل على
تثبيط األحياء المجهرية الضارة من خالل إنتاج األحماض الدهنية الطيارة  Volatile fatty acidوالتي
تعتبر مؤشر مهم في عملية اإلقصاء التنافسي للجراثيم الضارة وانتاج الحامض اللبني الذي يعتبر من أهم
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نواتج التخمر وبالتالي خلق بيئة ال هوائية تشجع من نمو البكتريا النافعة التي تعمل على زيادة جاهزية
العناصر الغذائية وانتاج اإلنزيمات والفيتامينات أو مساندة اإلنزيمات المنتجة أصال في الجهاز الهضمي
للطيور  ,ومستحضرات المعزز الحيوي تعمل على نشاط البكتريا النافعة وبالتالي تؤدي إلى استطالة
زغابات األمعاء مما يوسع دائرة الهضم واالمتصاص وهذا ينعكس على زيادة معدل الوزن والزيادة الوزنية
اليومية وهذا ما أشاروا إليه (Anjum et al.,2005;Yang and Choct.,2009;Lorenzoni et
) . al.,2012ومن التأثيرات التي تشترك بها بذور الحبة السوداء مع المعزز الحيوي  ,إنها تعمل على
تخفيض اإلجهاد الحراري على فروج اللحم من خالل عدة آليات أهمها احتواءها على مادة
 Thymoquinoneالمضادة لألكسدة ومركبات أخرى تعتبر مضادة للبكتريا ومضادة لألكسدة (Carvon
) , ,Anethole, Carvacrol and 4-terpinoleوتعمل على زيادة جاهزية المواد الغذائية من خالل
احتواءها على الزيوت الثابتة والطيارة وعلى السكريات الذي يستفاد منها فروج اللحم لتجهيز الطاقة التي
تستهلك نتيجة اإلجهاد الحراري والفيتامينات وخاصة فيتامين  Cونسبة عالية من البروتين وتعمل على
زيادة نشاط إنزيمات البنكرياس واألمعاء التي تعمل على زيادة هضم البروتين والسليلوز والدهن ووجد ان
استخدام بذور الحبة السوداء يعمل على زيادة استهالك الماء لتبديد الح اررة الزائدة وقلة استهالك العلف
وتعمل على استطالة زغابات األمعاء مما يوسع دائرة الهضم واالمتصاص
مع المعزز الحيوي لزيادة الوزن والزيادة الوزنية

وهذا يؤدي إلى زيادة التآزر

من خالل التخفيف من التأثيرات السلبية لإلجهاد

الحراري ,لذا اتفقت نتائج هذه الدراسة مع ما أشاروا إليه (Guler et al.,2006;Sohail et al.,2012
). b
من خالل النتائج في جدول ) (5,2نالحظ بان معدل استهالك العلف اليومي والكلي لفروج اللحم

ال

يتأثر كثي ار في اإلجهاد الحراري المتباين أو الدوري )˚ (28-38-11cوهذا االستنتاج من خالل نسبة
انخفاض معدل استهالك العلف في معاملة السيطرة السالب) (T1مقارنة مع معاملة السيطرة الموجب
117

مجلة جامعة ذي قار للبحوث الزراعية  ،المجلد  ) 1 ( 3لسنة 4112
) (T7والذي بلغ ) (%0.5وهذا لم يصل إلى قيمة االنخفاض السلبي في معدل استهالك العلف )(%1
عند ارتفاع درجة الح اررة عن الحد الطبيعي وبشكل مزمن لكل ) (c˚1.1وهذا ما أفاد به )(2012 a
 Sohail et al.,حيث سجل بدراسته على فروج اللحم المعرض لإلجهاد الحراري المزمن انخفاض في
معدل استهالك العلف اليومي ) (%16.4-أما في حالة اإلجهاد المتباين وجد بان هذه النسبة تنخفض
وذلك لحصول الطيور على الفرصة التعويضية إلعادة نشاط القناة الهضمية واستهالك العلف ولكن الذي
تأثر كثي ار باإلجهاد الحراري المزمن هو معامل التحويل الغذائي  ,ومن خالل نفس الجدول ) (5,2نجد
انخفاض معنوي ) (p<0.01في معدل استهالك العلف اليومي والكلي في المجاميع المعاملة بمسحوق
بذور الحبة السوداء مقارنة مع معاملة السيطرة السالب ) (T1وهذه النتائج توافقت مع ( النداوي 2003 ,
; البدي  (Abbas and Ahmed.,2010;Sohail et al.,2012b); 2009,الذين أشاروا

بان

االنخفاض االيجابي في معدل استهالك العلف قد يعود إلى وجود نسبة عالية من البروتين والطاقة
المتمثلة بالسكريات والزيوت واألحماض االمينية في بذور الحبة السوداء أو نتيجة إلى زيادة جاهزية
العناصر الغذائية في القناة الهضمية من خالل تكوين وتنشيط اإلنزيمات الهاضمة المترافقة

للفعل

التثبيطي للحبة السوداء على البكتريا الضارة واالعفان بالقناة الهضمية.
يبين الجدول ) (3تحسن معنوي ) (p<0.01في معامل التحويل الغذائي لجميع المعامالت مقارنة مع
معاملة السيطرة السالب ) (T1ولكن أفضل النتائج هي للمعامالت ) (T2,T5,T6على التوالي وهذا يعود
للتأثير الرئيسي للمعزز الحيوي عندما يضاف بشكل مبكر إلى عليقة فروج اللحم فانه يرفع من كفاءة
التحويل الغذائي ,وعند مزجه مع مضادات األكسدة ,فكانت النتائج أفضل وهذا تطابق مع ( الفياض
(Mateova et al.,2008 ; Alimohamadi et ; 2011,

) al.,2013الذين أشاروا بان إضافة

فيتامين  Eأو الزيوت النباتية مع المعزز الحيوي انه يرفع من كفاءة التحويل الغذائي لفروج اللحم عند
التعرض لإلجهاد الحراري  .وقد يعود السبب للفعل التثبيطي للبكتريا الضارة ورفع االستجابة المناعية
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العامة والموضعية في القناة الهضمية من خالل التخفيف من الجهد التاكسدي الحاصل من اإلجهاد
الحراري ,وبالرغم من أن معامل التحويل الغذائي يتأثر بشكل أساسي بالعامل الوراثي للطيور ولكن
الجانب البيئي له دور فعال في تحسن وتدهور معامل التحويل الغذائي  ,فان الزيادة الوزنية اليومية
وانخفاض استهالك العلف اليومي االيجابي هو الذي يحدد قيمته ووجد كثير من الباحثين بأنه ليس
لإلجهاد الحراري المتباين ضمن الحدود ) ( c˚12 -29.5األثر الكبير على معدل النمو وكفاءة التحويل
الغذائي بسبب حصول الطيور على الفرصة التعويضية إلعادة التوازن في معدل استهالك العلف (
الهايشة  (Cooper and Washburn.,1998; Sohail et al.,2012a; 2006 ,ويمكن ترتيب نتائج
معامالت هذه الدراسة في تحسن التحويل الغذائي هي ) (T3,T4,T2,T5,T6على التوالي مقارنة مع
معاملة السيطرة السالب ) , (T1وهذه النتائج تطابقت مع (Anjum et al.,2005 ; Agata et
) al.,2013الذين أشا ار بان المعزز الحيوي المتعدد له تأثير كبير في زيادة كفاءة التحويل الغذائي لفروج
اللحم وخاصة في الظروف غير الطبيعية.
ومن خالل الجداول ) (5,4,3نجد ارتفاع معنوي ) (p<0.05في قيمة الدليل اإلنتاجي وانخفاض نسبة
الهالكات وارتفاع نسبة الحيوية لجميع معامالت الدراسة مقارنة مع معاملة السيطرة السالب ), (T1
وتعتبر قيمة الدليل اإلنتاجي أفضل مؤشر اقتصادي لمعرفة تأثير اإلضافة الغذائية من خالل عدة قيم
إنتاجية ومناعية ( الوزن الحي والزيادة الوزنية اليومية والمقاومة العامة والحالة الصحية المتمثلة بنسبة
الحيوية ومعدل استهالك العلف الذي من خالله معرفة معامل التحويل الغذائي وعدد أيام تربية الطيور )
 ,ومن خالل إيجاد الفرق بين قيمتي المعاملتين (السيطرة السالب والموجب) لصفة الدليل اإلنتاجي
ضمن ظروف الدراسة  ,نجد بان معامالت اإلضافات الغذائية قد خفضت الفرق الناتج بين معاملتي
السيطرة بنسبة ) % (44,50,53,76,85للمعامالت ) (T3,T4,T2,T6,T5على التوالي فكانت أفضل
النتائج لمعاملتي الخليط ) (290.7 , 299.7), (T6,T5على التوالي وهذا يعود للدور التازري للمعزز
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الحيوي المتعدد مع كل من فيتامين  Cوبذور الحبة السوداء في خفض نسبة الهالكات ورفع نسبة الحيوية
والتي تعتبر من قيم الدليل اإلنتاجي المهمة في تربية فروج اللحم ضمن ظروف اإلجهاد الحراري  ,ويرجع
السبب

لكون

مستحضرات البكتريا العالجية (المعزز الحيوي) تعمل على إقصاء البكتريا الضارة

واالنتهازية من القناة الهضمية مثل (Campylobacter , Staphylococcus , Clostridium ,
) Salmonella, E- coliمن خالل إنتاج مضادات البكتريا  Bacteriocinsمثل (Nicin , Acidolina
, Acidofilina , lacatcyna , Lacocydyna , Reutryna , Laktoline , Enterocine and
) hydrogen peroxideأو من خالل إنتاج الحوامض لخلق بيئة حامضية ال تنمو فيها اغلب البكتريا
الضارة أو نتيجة لرفع المناعة العامة لجسم الطير وانتاج الكلوبيولينات المناعية وخاصة ) (IgAمن
طالئية األمعاء وزيادة فعالية وانتاج الخاليا البلعمية  Macrophageوزيادة إنتاج الخاليا اللمفية على
حساب خاليا المتغايرات وهذا يؤدي إلى ايجابية دليل اختبار مقاومة اإلجهاد (Heterophils /
 (H/L) lymphocytesمن خالل زيادة أوزان األعضاء اللمفاوية (الطحال وغدة فابر يشيا والتويثة)
وهذا يتفق مع ما توصال إليه

) (Mountzouris et al.,2007;agata et al.,2013الذين أشا ار بان

تحسن الحالة الصحية ينعكس على خفض نسبة الهالكات ورفع الحيوية ورفع قيمة الدليل اإلنتاجي

.

ونالحظ في الجدول ) (4إن دور المعزز الحيوي المتعدد في زيادة معيار األضداد لحمة مرض نيوكاسل
لم تكن معنوية ) (p>o.o5مقارنة مع معاملة السيطرة السالب) , (T1وهذه النتائج تتفق مع (Kabir et
) al.,2004;Naseem et al.,2005;Maziar et al.,2007;Talebi et al.,2008الذين عللوا عدم
تكوين مناعة متخصصة ضد مرض نيوكاسل قد تكون بسبب التشابه المستضدي بين المستحضرات
المكونة للمعزز الحيوي وبين أنسجة القناة الهضمية  ,في حين بينوا (Ahmed.,2006;Rowghani et
) al.,2007بان المعزز الحيوي المتعدد أدى إلى ارتفاع معنوي ) (p<0.05في معيار األضداد لحمة
مرض نيوكاسل  ,وهذا التفاوت في النتائج بين الباحثين سببه قد يعود إلى برامج التلقيح أو الظروف
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المرافقة للتلقيح ضد مرض نيوكاسل وهذا يتضح من خالل هذه الدراسة بان معاملة الخليط (المعزز
الحيوي وفيتامين  (T5) )Cالتي سجلت فرقا معنويا ) (p<0.05مقارنة مع معاملة فيتامين (T3) C
بمفرده ومعاملة المعزز الحيوي ) (T2بمفرده وهذا دليل على الفعل التازري لفيتامين  Cمع المعزز الحيوي
لرفع معيار األضداد لحمة مرض نيوكاسل ) , (Maziar et al.,2007;Rowghani et al.,2007إن
تحسن الحالة الصحية للطيور وتهيئة وسائل تخفيف اإلجهاد بعد إجراء التلقيح الناجح يؤدي إلى زيادة
معيار األضداد لحمة مرض نيوكاسل  ,وعند الرجوع إلى قيمة معيار األضداد في معاملة السيطرة
الموجب ) (T7ومقارنتها مع معاملة السيطرة السالب ) (T1نجد إن اإلجهاد الحراري يؤثر سلبا على معيار
األضداد لحمة مرض نيوكاسل وهذا يتفق مع), (Bartlett and Smith.,2003;Deng et al.,2012
أن دور فيتامين  Cفي التآزر مع المعزز الحيوي ,كما في جدول) (5,4,3في رفع قيمة الدليل اإلنتاجي
وخفض نسبة الهالكات ورفع نسبة الحيوية وزيادة معيار األضداد لحمة

مرض نيوكاسل

معنويا

) (p<0.05في ظروف اإلجهاد يأتي في عدة آليات يعمل على تبديد الح اررة الزائدة عن طريق األوعية
الدموية المحيطية للمحافظة على ثبات درجة ح اررة الجسم ( حسن والمعاضيدي  )2012,ومن خالل
تواجده في الدم وسوائل الجسم خارج الخلية تجعله أقوى مضادات األكسدة الطبيعية غير اإلنزيمية الذائبة
في الماء ويعمل على كسح أصناف األوكسجين الفعالة الناتجة من اإلجهاد الحراري ويعتبر ذات تأثير
وقائي ضد تثبيط اإلنزيمات المضادة لألكسدة (مثل الكاتليز  ,كلوتاثيون بيروكسيديز  ,كلوتاثيون ريدكتيز)
) (Prakash and Joshi.,2004ولفيتامين  Cدور فعال جدا في تمايز وتكاثر الخاليا اللمفاوية وتكوين
خاليا البالزما وانتاج الكلوبيولينات المناعية المتخصصة )(Lohakare et al.,2005) (IgG, IgM
وتطابقت نتائج الدراسة الحالية مع ) (Farooqi etal.,2005;Zahraa.,2008;Hind et al.,2012بان
فيتامين  Cيزيد االستجابة المناعية ويعطي صفة المقاومة للطيور لمواجهة الح اررة العالية من خالل
خفض نسبة هرمون الكورتيكوستيرون في الدم مما ينعكس على الحالة الصحية وانخفاض نسبة الهالكات
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ورفع قيمة الدليل اإلنتاجي ,ونالحظ من الجدول ) (4زيادة معنوية ) (p<0.05في معيار األضداد لحمة
مرض نيوكاسل في المجاميع المعاملة مع فيتامين  (T3,T5) Cمقارنة مع المعامالت األخرى وقد يكون
من خالل المحافظة على معدل كريات الدم البيضاء وزيادة نسبة الخاليا اللمفية  lymphocytesعلى
حساب المتغايرات  Heterophilsوبالتالي يتحسن دليل اإلجهاد ) (Farooqi et al.,2005) (H/Lأو
من خالل المح افظة على إفراز هرمون الثايروكسين من الغدة الدرقية والذي يلعب دو ار هاما في توجيه
العمليات االيضية وتنظيم درجات الح اررة في جسم الطير  ,ونتائج هذه الدراسة تطابقت مع ( كاظم ,
(Naseem et al 2005;Lohakare et al.,2005;Zahraa.,2008;Hind et al.,2012 ; 2009
الذين أشاروا بان فيتامين  Cيؤدي إلى زيادة وزن األعضاء اللمفاوية وزيادة إنتاج األجسام المضادة
المتخصصة ضد مرض نيوكاسل .
وبينت الجداول ) (5,4,3بان المجاميع المعاملة مع مسحوق بذور الحبة السوداء قد سجلت فرقا معنويا
) (p<0.05في قيمة الدليل اإلنتاجي ونسبة الحيوية وانخفاض في نسبة الهالكات مقارنة مع معاملة
السيطرة السالب ) (T1وفي جميع الفترات الزمنية والسبب قد يعود إلى إن بذور الحبة السوداء في عليقة
فروج اللحم تعمل على تخفيض درجة ح اررة الجسم وحماية خاليا أنسجة الجسم من التلف نتيجة اإلجهاد
الحراري وذلك من خالل كون زيوتها تحوي مركبات مضادة لألكسدة أو كونها تحتوي على نسبة من
فيتامين  Cودوره الفعال في خفض درجة ح اررة الجسم

وقد يعود السبب إلى زيادة استهالك الماء لكونها

تحتوي على نسبة عالية من البروتين والسكريات  ,كما للحبة السوداء الدور التثبيطي للبكتريا الضارة
لوجود مركبات مضادة للبكتريا ومضادة لألكسدة مثل الثايموكوينون Thymoquinone

(أحمد2005,

) وهذا شانه يحسن الحالة الصحية ويقلل الهالكات ويرفع من حيوية فروج اللحم  ,واتفقت نتائج هذه
الدراسة مع (Mateova et al.,2008;Nafez et al.,2010;Hermes et al.,2011;Sohail et
 al.,2012b;Alimohamadi et al.,20130حيث أشاروا إلى أن استعمال بذور الحبة السوداء في
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عليقة فروج اللحم بنسبة  1%تؤدي إلى تحسن كبير في الصفات اإلنتاجية والمناعية

 ,ومن خالل

جدول ) (4نجد أن المجاميع المعاملة مع بذور الحبة السوداء ) (T6,T4حققت زيادة لم ترتق إلى مستوى
المعنوية ) (p>0.05في معيار األضداد لحمة مرض نيوكاسل مقارنة مع معاملة السيطرة السالب )(T1
ولكن بنفس الوقت نجد معاملة الخليط (المعزز الحيوي ومسحوق بذور الحبة السوداء) ) (T6سجلت
كذلك فرقا حسابيا مع معاملة المعزز الحيوي) (T2بمفردها

ومعاملة بذور الحبة السوداء )(T4

بمفردها أيضا  ,وهذا يعود كما أسلفنا للدور التازري بين المعزز الحيوي المتعدد وبذور الحبة السوداء
للتخفيف من التأثيرات السلبية لإلجهاد الحراري وزيادة االستجابة المناعية العامة والمتخصصة في زيادة
معيار األضداد لحمة مرض نيوكاسل ,ونتائج هذه الدراسة تتفق مع نتائج الباحثين (الخفاجي
والجريان(Residbegovic et al.,2008;Nafez et al.,2010;Shewta and ; 2009,
) Taha.,2011;Hermes et al.,2011;Sohail et al.,2012bالذين أشاروا بان إضافة بذور الحبة
السوداء إلى عليقة فروج اللحم أدى إلى تحسن االستجابة المناعية في زيادة معيار األضداد لحمة مرض
نيوكاسل في الطيور الملقحة واستدلوا بان بذور الحبة السوداء تعمل على تحسن الحالة الصحية والمناعية
والفسلجية للطيور لالستفادة القصوى من اللقاح المعطى في ظروف اإلجهاد الحراري .
نستنتج من هذه الدراسة بان المجاميع المعاملة بالمعزز الحيوي المتعدد ومضادات األكسدة قادرة
على عكس التأثيرات السلبية الناتجة من اإلجهاد الحراري الدوري أفضل من استخدامها منفردة في العليقة
.
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Effect of adding Multi-Strain Probiotic with some Antioxidant to the
diet on Productive Performance and Immune Response of Broiler
chicks under south Iraq summer conditions
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Abstract
This study was conducted to know the effect of adding Multi-strain probiotic (MSP) ,
Vitamin C (VC),Crushed Black Cumin Seeds (Nigella Sativa) (NSS) in broiler chicks which
were exposed to a high cycle temperature (28-38-28 c˚)during on a 24hrs/day on along
experimental period. Used (224) two hundred and twenty four un sexed one- day old
broilers, were distributed randomly on (7) treatment groups on 32 chicks each (2 replicates
x16 birds/ group). The treatments involved: T1: (negative control) Basal diet only ,T2: B.d
+500mg (MSP) ,T3 : B.d + 500mg (VC) , T4 : B.d + 10g (NSS) , T5 :B.d + 500mg MSP +
500mg VC ,T6 : B.d + 500mg MSP + 10g NSS per Kg diet and T7: (positive control ) B.d
without any food additives and without exposing to a heating stress under cyclic temperature
(28-30 – 28) c˚ . Measurement are taken at (4,7) weeks. The results showed that (T1) were
decrease significantly (p<0.05) than all treatments in live weight ,daily weight gain , feed
conversion efficiency , productive index, and increased mortality rate .The result also
showed that (T5,T6) were significantly better than (T2,T3,T4) in same qualities which
returned to positive control values (T7). The results indicated that T5 and T3 were
significantly better than the other treatments in antibody titer to (NDV) .
It was concluded from this study , In general, treatments with probiotic plus
antioxidant, the possibility to reversed the adverse effects produced by cyclic heat stress
better than if they used their alone to the ration.
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