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المستخمص:
اجري البحث بيدف معرفة تأثير مستخمصي الثوم و قشور الرمان في بعض قيم الدم في أفراخ المحمم المخمجمة تجريبيماً
بطفيمي االميريا تنيال وليذا الغرض فقد استخدم فمي البحمث  320فرخمو ممن أفمراخ المحمم بعممر يموم واحمد ممن سماللة روز ، 308
وزعت األفراخ عشوائياً عمى ثمانية معامالت وكل معاممة احتوت عمى  40فرخة  .وكل معاممة احتوت عمى مكمررين كمل مكمرر
احتوى عممى  20فرخمة  .اعتبمرت المعامممة االولمى كمجموعمة سميطرم ايمر مصمابة بمالطفيمي و أعطيمت عمفماً خاليماً ممن م مادات
الكوكسميديا  ،اممما بمماقي المعمامالت فقممد اعتبممرت كمجمماميف اصمابة بممالطفيمي و بجرعممة قممدرىا  50000كميس بمميض نا ممي لطفيمممي
االيميريا تنيال  .اعطيت االفراخ في المعاممة الثانية عمفًا يحتوي عمى مسمحو قشمور الرممان بجرعمة قمدرىا 2كغم/طمن عممف قبمل
االصابة بثالثة ايام واسمتمر لممدم سمبعة أيمام بعمد ا صمابة  ،وأعطيمت المعامممة الثالثمة عممف يحتموي عممى مسمحو قشمور الرممان
بجرعة قدرىا 2كغم/طن عمف مف مسحو الثوم بجرعة  2كغم/طن عمف كوقايمة ممن االصمابة بمالطفيمي قبمل االصمابة بثالثمة ايمام
و اسممتمر لمممدم سممبعة ايممام بعممد ا صممابة اممما المعاممممة الرابعممة فقممد اعطيممت عمممف خممالي مممن م ممادات الكوكسمميديا  .و المعاممممة
الخامسممة اعطيممت مسممتخم

قشممور الرمممان بجرعممة قممدرىا  0.7ام/كغممم مممن وزن الجسممم مممف ممماد الشممرال بعممد ظيممور االصممابة و

استمر لمدم سبعة ايام  .اعطيت المعاممة السادسة مسمتخم

قشمور الرممان بجرعمة 0.7ام/كغمم ممن وزن الجسمم ممف مسمتخم

الثوم بجرعة  0.5ام/كغم من وزن الجسم مف ماد الشمرال بعمد ظيمور االصمابة ولممدم يمومين  .امما المعامممة السمابعة فقمد اعطيمت
مسممتخم

الثمموم بجرعممة  0.5ام/كغممم مممن وزن الجسممم مممف ممماد الشممرال بعممد ظيممور االصممابة ولمممدم اربعممة ايممام فممي حممين اعطيممت

المعاممممة الثامنممة م مماد الكوكسمميديا بعممد ظيممور االصممابة مممف ممماد الشممرال بجرعممة قممدرىا ا مرام واحممد2/لتممر ممماد ولمممدم ثالثممة ايممام
متواصمة وقطف ليومين ثم اكمل ال عالج ليومين اخرى تم تقدير بعض القيم الدمية المتمثمة بحجم خاليا الدم المرصوصة  ،تركيمز
خ ماال المدم  ،تركيمز الكموكموز والبمروتين والكولسمترول فمي بالزمما المدم اعتبما اًر ممن االسمبوع الخمامس ولغايمة االسمبوع الثمامن مممن
عممر االفمراخ .نتمائي البحمث اشمارت الممى ارتفماع عمالي المعنويمة ( )p>0.01فمي حجمم خاليمما المدم المرصوصمة وخ ماال المدم فممي
البحث هستل هن رسالة هاجستير للباحث الثالث
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افمراخ المعمماممتين الثانيممة و الثالثممة وكممذلت لممعممامالت الخامسممة و السادسمة و السممابعة لمعاجمتيمما بمسممتخم الثمموم وقشممور الرمممان
) فممي تركيممز الكموكمموز و البممروتين الكمممي و الكولسممترول فممي المعمماممتين الثانيممة وp>0.01( كممما لمموحظ ارتفاع ماً عممالي المعنويممة.
. الثوم

الثالثة وكذلت المعاممة السابعة لمعالجتيا بمستخم

يسمتنتي مممن البحمث ان مسممحو الثمموم وقشمور الرمممان قممد لعبما دو اًر ىامماً فمي تعزيممز بعممض القميم الدميممة فممي افمراخ المحممم المخمجممة
بطفيمي االيميريا تنيال
Abstract:
The research was conducted to investigate the effect of Garlic and Punica granutum peels
extract in some hematological values in broiler chickens experimentally infected with Eimeria
tenella. Three hundred and twenty ,one day old chicks (Ros308) were used, those chickens were
randomly allocated into eight treatments, forty chickens for each , and each treatment was
included two replicate , twenty chickens for each . The first treatment was regarded as a control
non infected group, and fed on a diet with out anticoccidial, whereas the remainders were
considered as infected groups as they were infected with 50000 Oocyst/chicks, hence the second
treatment was fed on a diet containd punica granutum peels extract 2kg/ton of feed, three days
before infection and continued for seven days post infection. The third treatment was given a diet
contained punica granutum peels 2kg/ton of feed with Garlic extract 2kg/ton as prevention three
days before infection and continued for seven days post infection, meanwhile the fourth
treatment was regarded as a group of infection and fed on a diet with out anticoccidial.
The first treatment was given punica granutum peels 0.7gm/kg body weight via drinking water
and continued for three days, the sixth treatment was given punica granutum peels 0.7gm/kg
body weight with garlic 0.5gm/kg body weight via drinking water post infection and continued
for 2 days, the seventh treatment was given garlic extract 0.5gm/kg body weight for four days
post infection and the eighth treatment was given anticoccidial drug via drinking water for 3 days
post infection, then stopped for 2 days and continued for other 2 days.
Blood values represented by Packed cell volume, Hemoglobin, blood sugar, total protein and
cholesterol were evaluated weekly after the fifth week till the eight week.
Results indicated a high significant elevation (p<0.01) of PCV and Hb in the second and third
treatment, as well as the fifth, sixth and seventh treatment due to treatment by garlic and P.
granutum peels, a significant elevation of plasma glucose, Total protein and cholesterol was
noticed in the second and third treatment, in addition to the seventh treatment which were treated
by garlic extract.
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It was concluded that garlic and P. granutum were played an important role in improvement of
some hematological values in broiler chickens infected with E. tenella.
المقدمة:
يعتبممر طفيمممي االيميريمما تنمميال اجنمماس االيميريمما و ىممي طفيميممات وحيممدم الخميممة تتطممور وتتكمماثر داخممل الخاليمما الظياريممة
لالمعاد و ىي االكثر ام ار ية في الطيور الداجنة ( ،)Boorman, 1990و تعتبر اكياس البيض المتبواة ىمي الطمور المعمدي
لمطيور و تنتقل العدوى عن طريم تنماول العممف و المماد الممموث بيما ( .)Shirly etal. 1995تتركمز االصمابة بطفيممي االيميريما
تنمميال فممي االعمموري لمطيممور و تعممود

مراوتيا الممى تطممور الجيممل الثمماني مممن المفموقممات فممي الصممفيحة االساسممية لالمعمماد مسممببة

تقرحات بين قطعان االفراخ المصابة و التي قمد تصمل المى  )Pinard etal. 1998( %27و خاصمة فمي الحقمول ايمر المسميطر
عمييا او القطعان اير المعالجة و تزداد نسبة االصابة في حقول فروج المحم خالل االسابيف االولى من العمر وقمد تسمتمر لغايمة
االسبوع الثامن من العمر.
ومممن اىممم ممما يميممز االصممابة بيممذا الطفيمممي ىممو االعمراض السمريرية المتمثمممة بامتنمماع الطيممور عممن تنمماول العمممف و الممماد و تجمممف
االفراخ المصابة مف بع ميا و تيمدل اجنحتيما و اتسماخ ريشميا و انحنماد الظيمر و ظيمور االسميال الممدمم ممما يمفدي المى فقمدان
كمية كبيرم من الدم و نق

في النسبة المئوية لحجم خاليما المدم المرصوصمة و انخفماض اوزان الطيمور و قممة اسمتيالكيا لمعممف

(العبيدي.)2000 ،
ولع ممالج االص ممابة بي ممذا الطفيم ممي فق ممد تس ممتخدم االدوي ممة الوقائي ممة و العالجي ممة مث ممل مركب ممات الس مممفا والن مماتروفيوران و االمبرولي مموم
( ،) Adams,2001و باال ممافة الممى كمفممة االدويممة المسممتعممة لعممالج الطفيمممي وصممعوبة مزجيمما مممف العمممف و

ممبط تركيزىمما و

وجوال اعطادىا بصورم مستمرم لموقاية من المرض ف الً عن تطور انواع و عتر ممن الطفيممي مقاوممة لالدويمة و ثمالمة االدويمة
( ) residuesفي لحوم الدواجن و البيض المنتي و التي من الممكن ان تفثر فمي الصمحة العاممة لمذلت اتجيمت الد ارسمات الحديثمة
في االعتماد عمى النباتات و االعشاال الطبية في عالجات ىذه االصابة و من ىمذه النباتمات الثموم و المذي يتميمز بماحتواده عممى
االليسممين  Allicineو ىممو مركممال كبريتممي ع مموي ا ممافة الممى الفيتامينممات و البروتينممات و البروسممتوكالندينات و الكالسمميوم و
الحديد و النحاس و المدىون  ،كمما يحتموي الثموم عممى الفالفونيمدات التمي ليما القمدرم عممى الق ماد عممى الجمذور الحمرم ،كمما يعتبمر
الثوم مانف لالكسدم بسبال احتمواده عممى عنصمر السممينيوم ال مروري لعممل انمزيم الكموتماثيون بيروكسميديز و ان فعمل الثموم الممانف
لالكسدم يفثر في المقاومة المناعية وذلت من خمالل تعزيمز خاليما المدم فمي موا مف االلتيماال و التمي تحمافظ عممى اسمتقرار اشماد
خاليمما الممدم البمميض

ممد المسممتويات العاليممة مممن االوكسممجين فممي ىممذه الموا ممف ،و يحتمموي الث موم اي مًا عمممى فيتممامين Eالم مماد
205
ISSN 2072-3875

فهد واخرون
مجلة الفرات للعلوم الزراعية )2010( , 213-203 :)4( 2 -
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لالكسدم (.) Brook,2001و يعد الرمان من الثمار الذي يتميز بقشرتو الغنية بالتانينات و المراتني و الصمما النبماتي كمما تحتموي
الثممرم النا مجة عمممى حمامض السمتريت و بعممض االنزيممات و السمكريات وبعممض االنزيممات و السمكريات  .تحتمموي قشمور الرمممان
عمممى ممما دم التممانين و التممي ىممي مممادم قاب ممة لالمعمماد تسممتخدم فممي عممالج االسمميال و يمعممال دور ميممم فممي طممرد الديممدان المعويممة
وتكوين خاليا الدم الحمر (الخزرجي.)2008،
المواد وطرائق العمل:
اسمتخدم فممي البحممث  320فرخممة ممن افمراخ المحممم مممن سماللة روز  ، 308تممم تربيممة االفمراخ لغايمة وصمموليا الممى االسممبوع
الرابف من العمر حيث اجري البحث في حقل دواجن الجنابي في قرية الغميس بمحافظة بابل وبأشمراف البماحثين ممن الكميمة التقنيمة
المسيال وقد تم تييأم جميف مستمزمات القاعة حين البدد بالبحث فمي ال اربمف ممن شمير تشمرين اول  2008واسمتمر لغايمة الثمامن و
العشرين من شير تشرين الثاني  2008وقد رتبت المعامالت كاالتي :
المعاممة االولى  :اعتبرت مجموعة سيطرم وىي مجموعة اير مصابة و اعطيت عمف خالي من م ادات الكوكسيديا.
المعاممةةة الثانيةةة  :اعتبممرت مجموعممة اصممابة واعطيممت عمممف يحتمموي عمممى قشممور الرمممان بجرعممة 2كغم/طممن عمممف كوقايممة قبممل
االصابة بالطفيمي بيومين و استمر لمدم سبعة ايام اخرى.
المعاممةةة الثالثةةة  :اعتبممرت مجموعممة ةصممابة و أعطيممت عمممف يحتمموي عمممى مسممحو قشممور الرمممان بجرعممة 2كغم/طممن عمممف مممف
مسحو الثوم بجرعة  2كغم/طن عمف كوقاية قبل ا صابة بالطفيمي بيومين و استمرت لمدم سبعة أيام أخرى.
المعالة الرابعة  :احتوت عمى أفراخ أصيبت بالطفيمي وأعطيت عمف خالي من م ادات الكوكسيديا.
المعاممةةةة الخامسةةةة  :احت مموت ى ممذه المجموع ممة عم ممى أفم مراخ ت ممم ةص ممابتيا ب ممالطفيمي وأعطي ممت مس ممتخم

قش ممور الرم ممان بجرع ممة

0.7ام/كغم من وزن الجسم بعد ظيور ا صابة.
المعاممة السادسة :مجموعة مصابة أعطيت مستخم

قشمور الرممان بجرعمة 0.7ام/كغمم ممن وزن الجسمم ممف مسمتخم

الثموم

بجرعة 0.5ام/كغم من وزن الجسم بعد ظيور ا صابة .
المعاممة السابعة :مجموعة مصابة أعطيت مستخم

الثوم بجرعة  0.5ام/كغم من وزن الجسم بعد ظيور ا صابة.

المعاممة الثامنة  :مجموعة مصابة عولجت بم اد الكوكسيديا وىو الفيتاكوكس المجيز من شركة سيفا الفرنسمية والمذي يحتموي
عمممى السمممفاديمدين والممديافيردين بجرعممة  0.5ام/لتممر ممماد شممرال بعممد ظيممور ا صممابة و اسممتمر العممالج لمممدم ثالثممة أيممام متواصمممة
وقطف يمومين بعمدىا أكممل العمالج بيمومين خمرين وحسمال توصميات الشمركة المنتجمة لممدواد جرعمت األفمراخ فمي جميمف المعمامالت
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األولى (السيطرم) بجرعة التحمدي البالغمة  50000كميس بميض نا مي لطفيممي االيميريماتنيال عمن طريم الفمم فمي اليموم الثماني ممن
األسمبوع الخمامس ممن العممر .تمم تح مير المسمتخم
 . ) 1984أما المستخم

الممائي البمارد لمثموم حسمال الطريقمة المشمار ةلييما ممن قبمل ( Harborne,

المائي البارد لقشور الرمان فقد اعتمدت الطريقة المشار ةلييا من قبل (.)Haslam, 1966

تم جمف عينات الدم من األفراخ فمي جميمف المعمامالت كمل أسمبوع ممن األسمبوع الخمامس لغايمة األسمبوع الثمامن ممن العممر لغمرض
تقدير الصفات الدمية المتمثمة في:
 -1تقدير النسبة المئوية لحجم خاليا الدم المرصوصة  :تم االستعانة بجياز الييماتوكريت الدقي و قدرت النسمال لحجمم
خاليا الدم المرصوصة حسال (.)Haen, 1955
 -2تركيز خضاب الةدم  :تمم االسمتعانة بكاشمف  Drabkin'sو اسمتخدم جيماز المطيماف ال موئي وعممى طمول مموجي قمدره
 650نانوميتر .
 -3تركيز الكموكوز  :تم تقمدير الكموكموز فمي بالزمما المدم و اعتممدت الطريقمة ال موئية الممذكورم ممن قبمل ( Astoor and
 )King, 1954وذلت باستخدام عدم .Randox
 -4تركيز البروتين الكمي  :تم االستعانة بعدم خاصمة ممن نموع Randoxواجريمت العمميمة حسمال الطريقمة الممذكورم ممن قبمل
(.)Wotton, 1964
 -5تركيز الكولسترول  :اعتمدت الطريقة المذكورم من قبل (.)Franey and Elias, 1988
اسممتعمل التصممميم العش موائي الكامممل لتحميممل تممأثير المعممامالت المدروسممة فممي الصممفات الدميممة المختمفممة وقورنممت الفروقممات
المعنويمة بمين المتوسمطات باالعتمماد عممى اختبمار دنكمن المتعمدد الممدى ()Duncan, 1955و اسمتعمل البرنمامي االحصمائي
الجاىز  SASفي تحميل النتائي.
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النتائج و المناقشة:
جذول ( :) 1تأثير الوعاهالت الوذروسة في حجن خاليا الذم الورصوصة لألسابيع الوختلفة
الوعاهلة

**

االولي
الثانية
الثالثة
الرابعة
الخاهسة
السادسة
السابعة
الثاهنة
هستوى الوعنوية

الخاهس
.7290±52.0a
25.25±52.0b
25.25±52.0b
19.75±52.0c
1.2.0±52.9c
.5±5295c
17±52.1c
1.2.0±52.9c
**

االسبوع
السابع
السادس
51290±52.0a
30.25±52.0a
28±52.5b
25.25± 0.40 b
28.25±52.0b
25.25±0.47b
17290±52.0f
1.205±52..d
.5205±52.de
.5±5295c
..2.0±52.9c
.52.0±52.9c
..±125.e
.5±52.5c
..290±52.9cd
17290±52.c
**
**

الثاهن
51290±52.0a
28.25±52.0b
.7±0.0b
..±52.0e
.0290±52.0cd
..2.0±52.0b
..290±527.d
..290±52.9c
**

انًعنىية عهً يطتىي 0.01
انًتىضطات انتي تحًم حروفا ً يختهفة ضًن انعًىد انىاحذ تختهف يعنىيا ً فيًا بينها
يت ح من الجدول ( )1ان لممعاممة تأثي اًر معنوياً ( )p<0.01في حجم خاليا الدم المرصوصة عند
جميمف االسمابيف قيممد الد ارسمة فقممد حقمت معاممممة السميطرم الغيممر مصمابة اعممى التقممديرات تالىما المعاممممة الثانيمة و الثالثممة وقمد يعممزى
ذلممت لوجممود اال ممافات العمفيممة المتمثمممة بمسممحو الثمموم وقشممور الرمممان .وفممي جميممف مجمماميف االصممابة ايممر المعالجممة فقممد يعممزى
انخفاض النسال المئوية لحجم خاليا الدم المرصوصة فييا الى شدم النزف الحاصمل فمي االعمورين وفقمدان كميمات كبيمرم ممن المدم
( ) McDougald and Reid, 1997فممي حممين كممان لمثمموم وقشممور الرمممان تمماثير ميممم فممي تحسممين نسممبة حجممم خاليمما الممدم
المرصوصة في مجاميف االفراخ المصابة وذلت الحتواد الثوم عمى مادم االلسين الذي يعمل كم اد حيوي واحتواد قشمور الرممان
عمممى مممادم التممانين التممي تسمماعد فممي توقممف االسمميال الممدموي وكممذلت كم مماد الكوكسمميديا  .و يت ممح مممن نفممس الجممدول بممان قيمممة
 PCVقد ارتفعت بصورم ممحوظة خالل االسبوع السابف و الثامن لممعامالت من الخامسة الى الثامنة وىذا يتف مف (الصراف،

 1982و المسعودي.)2001 ،

208
ISSN 2072-3875

فهد واخرون
مجلة الفرات للعلوم الزراعية )2010( , 213-203 :)4( 2 -
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جذول ( :) 2تأثير انًعايالت انًختهفة في تركيس خضاب انذو (غى100/يم) نألضابيع انًختهفة

انًعايهة

االضبىع
انخايص

انطادش

انطابع

انثاين

االونً

9.25±0.07a

9.70±0.10a

10.22±0.07a

10.22±0.07a

انثانية

8.07±0.07b

7.97± 0.14 b

8.77±0.14b

9.07±0.07b

انثانثة

8.07±0.07b

8.05±0.16b

9.15±0.08b

9.30±0.0b

انرابعة

6.22±0.29c

5.12±0.21d

6.22±0.07f

6.97±0.14e

انخايطة

5.72±0.17c

6.27±0.23c

7.47±0.21d

8.22±0.14cd

انطادضة

6.27±0.23c

6.37±0.14c

8.37±0.14c

9.05±0.16b

انطابعة

5.97±0.26c

6.30±0.12c

6.77±0.44e

7.90±0.30d

انثاينة

5.72±0.17c

6.22±0.07c

7.87±0.17cd

8.55±0.16c

يطتىي انًعنىية

**

**

**

**

** انًعنىية عهً يطتىي 0.01
انًتىضطات انتي تحًم حروفا ً يختهفة ضًن انعًىد انىاحذ تختهف يعنىيا ً فيًا بينها

ومممن الجممدول ( ) 2يت ممح ان تركيممز خ مماال الممدم فممي المعاممممة االولممى لممدى اف مراخ مجموعممة السمميطرم بممما ، 9.25
االضبىع
انًعايهة
انثاين
انطابع
انطادش
انخايص
223.32±3.58a
195.42±2.10a
200.60±0.63a 198.300±0.39a
االونً
198.62±0.34b
188.92±1.73ab 192.32± 3.22 b 179.17±0.48b
انثانية
197.10±1.50bc
187.40±1.51b
193.72±1.46b 178.27±0.60b
انثانثة
178.12±1.03f
162.57±3.10d
169.70±3.26d 160.15±1.28d
انرابعة
183.62±2.03ef
164.70±2.39d
177.95±3.70c 260.92±0.68d
انخايطة
187.20±1.67de
164.02±2.58d
181.90±1.33c 165.37±3.33cd
انطادضة
186.87±2.29de
173.02±2.73C
190.92±1.44b 164.55±1.59cd
انطابعة
191.80±1.16de 172.96±2.48cd
189.35±1.49b 168.25±2.65c
انثاينة
**
**
**
**
يطتىي انًعنىية
 10.22 ،9.70و  10.22ممغم100/مل لالسابيف من الخامس الى الثامن عمى التوالي لممجموعة االولى (السيطرم) وبفمار
معنموي عممن المعممامالت االخممرى .ومممن مالحظمة القمميم فممي الجممدول المممذكور يت مح ان المعمماممتين الثانيممة و الثالثممة كانممت قممد
حققتا اعمى مستويات في تركيز خ اال الدم في معظم اساليال الدراسة وذلت الحتمواد عالئقيما عممى مسمحو قشمور الرممان
و الثموم مقارنممة بالمعمامالت االخممرى بينممما يالحمظ مممن نفممس الجمدول ان تركيممز خ مماال المدم قممد بممدأت قيممو باالرتفمماع خممالل
االس ممبوع الس ممابف و الث ممامن لممع ممامالت االخ ممرى التمممي س ممجمت قيمم ماً متدني ممة ف ممي االس ممبوع الخمممامس و السم مادس وخصوصم ماً
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المعامالت من الخامسة الى الثامنمة وذلمت لمعالجمة المجماميف ممن الخامسمة المى السمابعة بمسمتخم قشمور الرممان الممائي و
الثمموم المممائي ومعالجممة المجموعممة الثامنممة بم ممادات الكوكسمميديا وقممد جمماد ذلممت متفق ماً مممف (الص مراف 1982 ،و

مسممتخم

المسعودي  )2001 ،فمي حمين لمم يالحمظ ( )Soliman etal. 1993فرقمًا معنويمًا فمي تركيمز خ ماال المدم لمدى افمراخ المحمم
التي اذيت عمى عالئ احتوت عمى مسحو بصمة الثوم بنسبة 1و %2عنمد د ارسمة تمأثير ذلمت فمي بعمض الصمفات الدميمة
و االجياد.

و تبين من نتائي الجدول( )3ان لممعاممة تأثي اًر معنوياً ( )p<0.01في تركيمز الكمكموز فمي االسمبوع الخمامس فقمد كمان تركيمزه
فمي اعمممى مسمتوياتو عنممد معاممممة السميطرم االولممى و بممما 198.30ممغمم100/مممل تالىمما المعماممتين الثانيممة و بمغممت 197.17
ممغم100/مل والمعاممة الثالثة (178.27ممغم100/مل)بينما كان ادنى من ذلت في المعامالت االخرى وخصوصماً المعامممة
الرابعة (160.15ممغم 100/ممل) وقمد يعمزى السمبال فمي ارتفماع تركيمز الكموكموز فمي المعامممة االولمى كونيما ايمر مصمابة امما
المعاممتان الثانية والثالثة كونيا احتوى عمفيا عمى مسحو الثموم و قشمور الرممان كوقايمة ممن االصمابة ممما ادى المى تحسمن
كمية العمف المسمتيمكة وبالتمالي ادى المى ارتفماع تركيمز الكموكموز امما االنخفماض فمي المعمامالت االخمرى وخصوصمًا الرابعمة
فقمد يرجممف السمبال فممي ذلممت المى كونيمما مصممابة ولمم تعطممى أي عمالج ويت ممح مممن الجمدول نفسممو ان ىنالممت تباينماً معنويماً فممي
تركيممز الكموكمموز فممي االسممبوع السممادس بممأختالف المعممامالت المدروسممة وقممد بممما التركيممز اقصمماه بعممد معاممممة السمميطرم فممي
المعاممتين الثانية و الثالثة وبمغت  192.32و 193.73ممغم100/مل عمى التوالي
ف مالً عمن المعمماممتين السمابعة و الثامنممة فمي حممين كمان المعممدل فمي ادنمماه فمي المعاممممة الرابعمة وبممما 169.70ممغمم100/مممل
وكمان اتجماه النتمائي فمي االسمبوع السمابف والثمامن فمي اتجمماه المعنويمة فمي االسمبوع السمادس وان انخفماض تركيمز الكموكموز فممي
المعاممممة الرابعممة لجميممف االسممابيف المدروسممة قممد بعممزى كممون ىممذه المعاممممة مصممابة وبممدون عممالج وىممذا يتف م مف(الص مراف،
 )1982فمي حممدوث انخفمماض تركيمز الكموكمموز عنممد اعطماد جرعممة قممدرىا 300ممغم/كغمم مممن وزن الجسممم ممن مسممحو الثمموم
الفراخ المحم.
جذول ( :) 4تأثير انًعايالت انًذروضة عهً تركيس انبروتين انبالزيي (غى100/يم) نألضابيع انًختهفة
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اما بالنسبة الى تركيز البروتين الكمي في بالزمما المدم فقمد اظيمرت النتمائي المشمار الييما فمي الجمدول( )4ان لممعامممة تمأثي ًار معنويمًا
( )p<0.01لجميف االسابيف قيد الدراسة فقد سجمت المعاممة االولى  3.79 ، 4.81 ، 3.99و  4.67امم100/ممل لالسمابيف ممن
الخممامس ال ممى الث ممامن عم ممى التم موالي تالىمما المعامم ممة ا لثالث ممة و الثاني ممة كم مما ان المعاممممة الثامن ممة كان ممت مجموع ممة مص ممابة معالج ممة
بم ادات الكوكسيديا وقمد حققمت مسمتوى مرتفعماً لمبمروتين الكممي خمالل االسمبوع الثمامن (4...امم100/ممل) وذلمت الن المعامممة
االولى اير مصابة اما المعاممتان الثانية و الثالثة فقد كانت نسبة االصمابة فييما منخف مة لوجمود اال مافات العمفيمة كوقايمة
االصممابة بممالطفيمي والتممي سمماعدت عمممى امتصمما

مد

الم مواد الغذائيممة وكممذلت تقميممل تممأثير الطفيمممي فممي االمعمماد ( Schela and

.)Augesti, 1975
جذول ( :) 5تأثير انًعايالت انًذروضة عهً تركيس انكىنيطترول (يهغى100/يم) نألضابيع انًختهفة
**
انًعايهة

االضبىع
انخايص

انطادش

انطابع

انثاين

االونً

100.20±1.35a

102.37±0.96a

88.30±3.91a

106.15±1.96a

انثانية

84.25±0.14b

92.30± 1.25 b

84.30±0.12a

93.37±1.96b

انثانثة

83.02±0.17bc

94.07±1.14b

64.30±0.08b

86. 07±1.06c

انرابعة

61.95±2.49e

66.30±1.88f

54.05±2.20c

72.45±1.11D

انخايطة

81.57±1.62be

90.92±1.13bc

67.55±1.64 b

83.87±1.57C

انطادضة

84.25±1.26b

87.02±0.99cd

64.70±2.20b

84.62±1.49c

انطابعة

71.75±0.35d

77.92±1.73e

64.94± 2.13b

82.15±1.22c

انثاينة

79.37±1.67c

85.20±1.14d

66.20±2.64b

84.95±1.53

يطتىي انًعنىية

**

**
االضبىع

انًعايهة
االونً
انثانية
انثانثة
انرابعة
انخايطة
انطادضة
انطابعة
انثاينة
يطتىي انًعنىية

**

**

انطادش
انخايص
4.81±0.05a 3.99±0.08a
3.25± 0.10 bc 2.70±0.09b
3.47±0.07b 2.65±0.04b
2.27±0.21f 1.97±0.01c
3.12±0.23cde 1.69±0.05d
2.94±0.14def 1.74±0.01d
3.17±0.12cd 1.83±0.05cd
2.87±0.07ef 1.68±0.05d
**
**

انطابع
3.79±0.07b
3.59±0.18b
4.30±0.13a
3.56±0.09b
3.80±0.08b
3.51±0.08b
3.74±0.09b
3.68±0.06b
**

انثاين
4.67±0.10a
3.80±0.08c
4.04±0.06bc
3.34±0.17d
3.94±0.02bc
3.85±0.02bc
3.95±0.09bc
4.11±0.05b
**
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انًعنىية عهً يطتىي 0.01
انًتىضطات انتي تحًم حروفا ً يختهفة ضًن انعًىد انىاحذ تختهف يعنىيا ً فيًا بينها
وممن الجمدول( ) 5يالحمظ ان تركيممز الكولسمترول البالزممي قمد تممأثر بمأختالف المعمامالت المدروسمة وبممما اقصماه فمي المعاممممة
االولم م م م ممى (100.20ممغم م م م ممم 100/مم م م م ممل) و الثانيم م م م ممة (84.25ممغم م م م ممم 100/مم م م م ممل) و السادسم م م م ممة(84.25ممغم م م م ممم100/مم م م م ممل)
والثالثممة(83.02ممغممم 100/مممل) بينممما تركيممز الكولسممترول فممي ادناىمما (61.95ممغممم 100/مممل) لممدى المعاممممة الرابعممة كونيمما
مصممابة ولممم تعممالي .وبممذلت فقممد تبممين ان تركيممز الكولسممترول البالزمممي اختمممف معنويماً بممأختالف المعاممممة وقممد سممجمت معاممممة
السيطرم والمعاممة الثالثة اقصى المستويات في حين جادت المعاممة الرابعة بمأدنى المسمتويات لالسمبوع السمادس كونيما ايمر
معالجة .اما المجموعة الثالثة فقد كان لمثوم وقشور الرمان االثر في رفمف تركيمز الكولسمترول بالمدم بينمما فمي االسمبوع السمابف
فقممد حققممت المعاممتممان االولممى و الثانيممة اقصممى القمميم فممي حممين جممادت المعاممممة الرابعممة بأقممل تركيممز وقممد جمماد ذلممت متفقمما مممف
(الصمراف 1982 ،و الخزرجممي  )2008 ،وقممد كممان اتجمماه النتممائي فممي االسممبوع الثممامن مممماثالً التجاىيمما مممن حيممث المعنويممة
وترتيال المعامالت مف ما ذكر في االسبوع السابف.
يستنتي من البحث ان لممستخم

المائي لمسحو الثوم وقشمور الرممان دو اًر ىامماً فمي تحسمين بعمض القميم الدميمة فمي افمراخ

المحم المخمجة بطفيمي االيميريا تنيال.
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