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إلى  زز الحيوي والعلف المخمر والخميرةوالمع Seidlitzia resmarinusتأثير إضافة الشنان 
صفات  بعض في B1( الملوثة بالسموم الفطرية Ross 308فروج اللحم )ر أمهات عالئق ذكو 

 األحشاء الداخلية أوزانالدم و 

 الله يوسف الحمداني عادل عبد
 كلية الزراعة /جامعة االنبار

 الخالصة

 19هذه الدراسة في حقل قسم الثروة الحيوانية التابع الى كلية الزراعة جامعة االنبار للمده من  أجراءتم  
ثمانية وثالثون ( 83)أستخدم في هذه التجربة خمسه وثالثون ديكًا بعمر  2013/  3/ 19لغاية  2013/  2/ 

حيث تم  ديك واحد لكل مكررعلى سبعة معامالت وبخمسة مكررات, عت وز  Ross 308من ساللة  أسبوعاً 
عطاء سموم فطرية إ  T2معاملة سيطرة والمعاملة الثانية  T1وكانت المعاملة االولى  اجراء التجربة في اقفاص

شنان والمعاملة  %2ملغم /كغم علف و  1.5عطاء سموم فطرية إ  T3ملغم /كغم علف والمعاملة الثالثة  1.5
اعطاء سموم فطرية  T5شنان والمعاملة الخامسة  %4كغم علف مع ملغم/ 1.5اعطاء سموم فطرية  T4ة الرابع
 1.5سموم فطريه  إعطاء T6 السادسةكغم معزز حيوي / طن علف والمعاملة  2ملغم /كغم علف مع  1.5
كغم  1ملغم /كغم علف مع  1.5سموم فطرية  إعطاء T7علف مخمر والمعاملة السابعة  %50/كغم علف وملغم

بيان دور الشنان والمعزز الحيوي والعلف المخمر والخميرة في الحد من لالتجربة أجريت طن علف. /خميره
بعض االحشاء النسبية لوزان الوا ةفي صفات الدم الخلوية والكيموحيوي B1للسموم الفطرية  السلبيةالتأثيرات 

وتركيز االلبومين  ALTوانزيم  ASTفي فعالية انزيم  P≤0.05ية وجود فروقات معنو  التجربةالداخلية وضحت 
في  المدروسةالمعايير  في باقيالدم والوزن النسبي للبنكرياس والكليتين مع عدم وجود فروقات معنوية بالزما في 

 التجربة.

The effect of adding (seidlitzia rosmarinus), probiotic, fermentation 

feed, yeast to the ration of male broiler breeder (Ross 308) 

contaminated with Aflatoxin B1 on some blood traits and visceral 

organ weight 

Adil Abdullah Yousif 

College of Agriculture at University of Anbar 

The study was carried out at the field of animal Resources –College of 

Agricultural – University of Al-Anbar form 19/2/2013 to 19/3/2013.Thirty, five 

rosters of (Ross 308) at the age of thirty eight weeks were distributed on five 

treatments with five replicates per treatment. The first treatment T1 control treatment, 

the second T2 added 1.5 mg Aflatoxin kg feed, The third T3 add 1.5 mg Aflatoxin / 



 ISSN: 1992-7479                                                                2132، 2العدد  31مجلة األنبار للعلوم الزراعية مجلد 

87 
 

kg feed and 2% S.R, The fourth add 1.5 mg Aflatoxin / kg feed and 4% S.R, The fifth  

T5 add 1.5 mg Aflatoxin  kg feed and 2kg  probiotic /ton feed , The sixth T6 add 1.5 

mg aflatoixn kg feed and 50% fermentation feed ,The seventh T7 add 1.5 mg 

Aflatoixn kg feed and 1kg saccharmyces cerevisiae /ton feed .The experiment was 

conducted to explain the role of Seidlieza rosmarinus and probiotic ,Saccharomyes 

cervisiae,  fermentation feed in reduction the negative effect of Alfatoxin B1 in some 

and biochemical blood traits and the relative organ weight. The result of experiment 

showed significant (p≤0.05) differences in the activity of AST, ALT and in the 

albumin concentration in blood plasma and in the relative weight of pancreas, kidney 

and there were no significant differences in other parameters of experiment. 

 المقدمة

تعتبر الطيور الداجنة من اكثر الحيوانات تأثيرا بالسموم الفطرية وذلك لكون عالئقها تعتبر اوساط  
وقد استخدمت الكثير من الطرق للحد من  Aspargillus flevasزرعية مناسبة لنمو الفطريات وخاصة فطر 

التي يجب االنتباه لها عند  المهمةولكن من االمور  ,(12بسمومها ) العلفيةنمو هذه الفطريات او تلوث المواد 
هو عدم تركها مخلفات تؤثر على الصحة لذلك تم استخدام مواد عشبية طبيه مثل  الفطريةاستخدام المضادات 

 والخميرة اذ يعتبر الشنان مضاد والعلف المخمروحيوية مثل المعزز الحيوي  Seidlizia rosmarinusالشنان 
  ,(10 (فطري فضال عن دوره كمضاد اكسده

بطرق مختلفة والتي تقلل  العامةدعم الصحة يلحيوية بعضها مضاد اكسده واالخر وكذلك االضافات ا
من االثار السلبية للسموم الفطرية التي تعتبر من العوامل الرئيسية التي تسبب موت الخاليا او تحويليها الى 

وان  ,بالسموم الفطريةبر الكبد من اكثر االعضاء تأثرًا ويعتالقيام بوظائفها االعتيادية  عال تستطيخاليا سرطانية 
ينعكس سلبا خاليا الكبد يؤدي الى انخفاض تصنيع البروتينات وزيادة تركيز االنزيمات في مصل الدم مما  تأثر

كما ان السموم الفطرية تؤثر على فعالية الكلية التي لها دور كبير في  ,( 14حيويه )على صفات الدم الكيميو 
دور االضافات الحيوية والشنان كمضاد فطري ومضاد  يأتيوهنا  ,تصنيع خاليا الدم الحمرلافراز هرمون محفز 

له الطيور اكسده طبيعي في منع االثار السلبية للسموم الفطرية على خاليا الجسم وتقليل االجهاد الذي تتعرض 
 (15الجسم المختلفة والذي ينعكس ايجابا على االداء االنتاجي ) ألعضاءاالداء الوظيفي  يعززمما 

 المواد وطرائق العمل

 83 تم أجراء التجربة في حقل دواجن قسم الثروة الحيوانية التابع الى كلية الزراعة جامعة االنبار للمدة 
( وكيفية الحد من تلك B1لدراسة التأثيرات الضارة للسموم الفطرية ) 2013/ 19/3ولغاية  19/2/2013يوم من 

أذ  الدم الخلوية والكيماحيويةفي صفات الشنان والمعزز الحيوي والعلف المخمر وخميرة الخبز  بإضافةالتأثيرات 
سبعة قسمت الى  أسبوع 38بعمر  Ross 308خمسة وثالثون ذكر من ذكور أمهات فروج اللحم نوع  استخدامتم 

ديك واحد لكل قفص  معامالت وخمسة مكررات وفي كل مكرر ذكر واحد ووضعت الذكور في أقفاص مفردة
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وتم تغذيتها خالل فترة التجربة على ثالثة عالئق وكما موضحة في  (03×83×83وكانت ابعاد القفص )
 .1جدول

 التجربة المستخدمة فيالعالئق  1جدول رقم 

 العالئق المادة العلفية العالئق المادة العلفية
1 2 3 1 2 3 

 0.7 0.7 0.7 حجر الكلس 40 03 03 ذرة صفراء

 0.3 0.3 3.8 ملح الطعام 4 2 0 *الشنان

 100 100 100 المجموع 28 28 28 شعير

 1113 1183 1182 طاقة ممثله )كيلو سعرة/كغم( 1 1 1 دهن نباتي مهدرج

 22.23 22.1 22.1 )%(البروتين الخام  12 13 83 نخالة حنطة
 A.O.A.C.(1980)كيلو سعره /كغم   2530والطاقة الممثلة  %2.8نسبة البروتين في الشنان *

 

ي ف المذكورة القياسية للطرائق وفقا شنانلا لنبات الهوائية األجزاء لمسحوق  الكيمياوي  التركيب تقدير تم
(1980) ,AOAC  االتية:وقدرت الطاقة الممثلة وفقا لمعادلة  ,1الجدول في  موضحةوكما 

 الياف خام× NFE +3.32.1 × 3.3200دهن خام + × 3.3030البروتين الخام + × 3.3112=  الطاقة الممثلة الخام

 نبات الشنان المستعمل في التجربة ألوراقالتركيب الكيميائي  8جدول 

 النسبة المئوية المادة النسبة المئوية المادة

 CP 3.1البروتين الخام  2.0 الرطوبة %

 ..88 الرماد DM .0.8المادة الجافة 

 18.1 الياف خام 13.1 كربوهيدرات

   2.1 الدهن

 

وهي خالة من أي إضافة  األولى األولى: العليقةالمعاملة  يلي:وكانت معامالت التجربة كما 
المعاملة الثالثة: , علف /كغم B1سموم فطرية  ملغم1.5األولى مضاف لها  ةالثانية: العليقلمعاملة )السيطرة(, ا

الرابعة: العليقة الثالثة  المعاملة, شنان %1وعلف /كغم  B1سموم فطرية  ملغم1.5العليقة الثانية مضاف لها 
المعاملة الخامسة: العليقة االولى مضاف لها , شنان %0علف و/كغم  B1سموم فطرية  ملغم1.5مضاف لها 

مضاف لها  األولىالعليقة  السادسة:المعاملة /طن علف, معزز حيوي  كغم2و علف /كغم B1فطريةسموم  ملغم1.5
 ملغم1.5لمعاملة السابعة: العليقة االولى مضاف لها مخمر يومي, علف  % 23وعلف  /كغم B1سموم فطرية  ملغم1.5

 / طن علف.خميرة خبز كغم 2و علف /كغم B1سموم فطرية 

يقـــة ــوم بطر قياس كميــــــة السمـــــ مـــــ( وت12طريقة ) باستخدامتم الحصول على سموم الفطرية في المختبر 
وقد تم تقدير كمية  Enzyme-linked immune sorbent( ELISA) باإلنزيمط ـالمناعي المرتب ـــزالممتــ

السموم الفطرية مرتين أحدهما في مختبرات قسم علوم االغذية في كلية الزراعة جامعة بغداد واالخرى في 
وذلك لزيادة الدقة في التقدير وتتم تقدير المكونات الكيميائية لنبات الشنان  المستشفى البيطري في مدينة الرمادي
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  810الذي يحتوي على  Iraqi probioticيوي العراقي ( كما استخدم المعزز الح2)وفق طرائق 
L.acidophilus  910و  B.subtilis  10 8و Lactobacilli spp.  10 9و S.cerevisiae  والمعزز الحيوي

المذكور و غم معزز حيوي عراقي  2ساعه قبل تقديمه للذكور عن طريق خلط  24المخمر اذ خمر العلف لمدة 
لكل كيلو غرام من العلف ويرش على العلف وبعدها يغلف بالنايلون لعزله ماء  رملليت 250مواصفاته أعاله مع 

مع العلف أما  %50ساعه بدرجة حرارة الغرفة ثم يقدم الى الذكور بخلطه بنسبة  24عن الهواء ويترك لمدة 
 يل.فكانت  مصنعة من قبل شركة لوسافر الفرنسية ولم تجرى عليها اي تعد S.cerevisiaeالخميرة 

أخذ عينات  السموم الفطرية وقابلية االضافات المستخدمة في التجربة للحد منها تمأضرار ولبيان تأثير 
ولجميع الديكة قبل ذبحها. تم وضع نماذج الدم في أنبوبة  Wing vein الجناحي  أو العضدي الوريددم من 

اجراء  (. وبعدPotassium-Ethylene Diamin tetra acid) K-EDTAحاوية على مادة مانع التخثر 
دقيقة وذلك  22دورة/ دقيقة لمدة  8333تحاليل الدم الكامل تم وضعها في جهاز الطرد المركزي على سرعة 

  المختبرية.ْم( لغرض إجراء الفحوصات  13-)لغرض فصل البالزما التي تم حفظها في المجمدة على 

العلف الملوث  إعطاءتقدير الصفات الخلوية للدم بعد أربعة أـسابيع من مثل دراسة المعايير حيث تم 
تقدير , و (8)بالسموم الفطرية أذ تم تقدير حجم خاليا الدم المرصوصة وخضاب الدم وعدد خاليا الدم الحمر 

تقدير تركيز تم إذ  ,العلف الملوث بالسموم الفطرية إعطاءلدم بعد أربعة أسابيع من لمصل االصفات الكيماحيوية 
أما الكلوبيولين فقد تم تقدير تركيزه من حاصل  ,((9 اللبومينوتركيز ا(, 10)الكلوكوز وتركيز البروتين الكلي

 ,(13) ين وتقدير حامض اليوريك والكولسترولنوتقدير الكيريات, تركيز البروتين الكلي وااللبومينالفرق بين 
 والبروتينات الدهنية واطئة الكثافة ,((26والبروتينات الدهنية عالية الكثافة  ,(.2) والكلسريدات الثالثية

. (ALP10(وأنزيم ALT (2.)وأنزيم  ASTكما تم تقدير فعالية أنزيم  ,((8 والبروتينات واطئة الكثافة جدا

الطحال,  ,البنكرياس ,المعدة الغدية ,القانصة ,القلب استخراج الكبد, و الديكةتم ذبح  د اربعة اسابيعبعكذلك 
نوع هما بميزان حساس نالصائم, واللفائفي وتم وزن كل م ,االثني عشري  ,الخصيتان الكليتان, الصفراء,

Sartorius .يقرأ ثالث مراتب عشرية 

( CRDالتصميم العشوائي الكامل ) باستخدامتم إجراء التحليل اإلحصائي لبيانات التجربة 
Complete randomized Design ( وبالبرنامج اإلحصائي الجاهز(SAS (12 وتم مقارنة متوسطات )

 (.5)متعدد الحدود  Duncan صفات كل معاملة باختبار

 النتائج والمناقشة

 معامالت في مكداس الدم وخضاب الدم وعدد الخالياالفروقات معنوية بين  عدم وجود 8الجدول يوضح 

وهذا يعود الى  حيويةمعامالت إضافة الشنان واإلضافات الولكن توجد فروقات حسابية واضحة لصالح  الحمر
كمضادات الى فعاليتها  باإلضافة السلبيةرية وتقليل أثارها افات في منع امتصاص السموم الفطاالضدور تلك 
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ض االميني ــة امتصاص الحامـأو منعت اعاق (11) ةــوم الفطريـــالسم ا من تأثيرـدة حافظت على الخاليـاكس
 الحيويةالفعاليات  ألدامه الالزمةلبروتينات ع ادور مهم في تصنيه ـالذي ل mRNA علتصنيـالزم اللنيين ال فينايل
(17). 

إلى  والخميرةوالمعزز الحيوي والعلف المخمر  Seidlitzia resmarinusتأثير إضافة الشنان  3جدول 
 الخلوية في صفات الدم B1( الملوثة بالسموم الفطرية Ross 308عالئق ذكور أمهات فروج اللحم )

 الخطأ القياسي(±)المتوسطات 

مستوى   المعامالت  الصفات
 المعنوية

SEM*  المتوسط
 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 العام

 40.23 ±33.3 غ.م.** 40.66 39.33 39.00 42.66 40.33 24.00 37.66 مكداس الدم %

 12.70 ±1.11 غ.م. 12.86 12.40 12.30 13.53 12.73 11.83 13.30 خضاب الدم%

الحمراء عدد خاليا الدم 
 دم( 3مليون خلية / ملم )

0.338 غ.م. 3.86 3.76 3.73 4.08 3.92 3.98 3.98

± 

3.85 

  SEM*.المعامالت.** غ.م.: تعني عدم وجود فروق معنوية بين متوسطات   معدل الخطأ القياسي 
a  ،b  ،c الحروف :( المختلفة ضمن الصف الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية بين المعامالت عند مستوى معنويةP≤0.01( و )P≤0.05.) 

كغم /طن)علف(  T5 :1.5ppm  +8 ،%4+ شنان  T4: 1.5ppm ،%8+ شنان  T2:1.5ppm، T3: 1.5ppm سيطرة، :T1المعامالت: 

 كغم/طن)علف( خميرة الخبز T7 :1.5ppm  +1 يومي،بروبايتك تخمير  T6: 1.5ppm  +05% بروبايتك،

الثالثية الدهون  ـترولـن الكولســل مــات معنوية في تركيز كــعدم وجود فروق 0دول يوضح الجكما 
وهذا قد يعود الى  امالت التجربةـمع نـبيوالبروتينات الدهنية عالية الكثافة والواطئة الكثافة والواطئة الكثافة جدًا 

ل االثار في تقلي الحيويةفضال عن دور الشنان واالضافات  (3)ن السموم الفطرية ـور لهذه المستويات مــتأقلم الذك
ولكن بصورة اقل من المعامالت االحيائية وان هذا  حسابياً  اذ ان الشنان ابدى تحسناً  الفطريةللسموم  السلبية

التحسن ناتج عن المواد الفعالة المتواجدة فيه التي تعمل كمضادات أكسدة والتي هي الفالفونويدات والصابونيات 
( آلية عمل 22(. قد يعود ذلك الى فعل االحياء المجهرية المفيدة في تحسين االنتاج فقد عزا )23والقلويدات )

ز الحيوي إلى عدة أمور منها الحفاظ على التوازن المايكروبي في القناة الهضمية من خالل اإلقصاء المعز 
التنافسي للبكتريا المرضية وتعديل األيض في الجسم من خالل زيادة كفاءة األنزيمات الهضمية وتقليل كفاءة 

ك العلف والهضم وتحفيز الجهاز المناعي. األنزيمات البكتيرية وتقليل إنتاج األمونيا باإلضافة إلى تحسين استهال
فضال عن دورها الهام في ادمصاص السموم الفطرية داخل القناة الهضمية والحيلولة دون امتصاصها الى مجرى 

 (.2) الدم وبالتالي اظهار الصفات الجيدة للمعامالت االحيائية
معاملة الخـميرة وبفرق معنوي عــن  فيملغم جاء 8.23ركــــيز لأللبومين حظ ان أعلى تالن 2ومن جــدول

ملغم في معاملة   2.62كانت لأللبومينز ـركيالحيوي فيــما كـان اقــل تــالمعزز  معاملة العلف المخمـــر ومعاملة
حيث ان  ماعدا مــــعاملة الخميرة السموم الفطرية ولكن بدون فروقات معنوية مع باقي معامالت التجربة

ه يتحول الى االيبوكسايد الذي يمارس تأثيراته الضارة في الكبد مما يؤدي الى تدمير خاليا االفالتوكسين عند ايض
الكبد الذي يعتبر مركز تصنيع البروتينات ومنها االبومينات والكلبيونات وبذلك يقل تصنيع بروتينات الدم ويقل 

وليــن وهــذا موافـق لما ـر والبروتيـــن والكلوبيكيز السكوقات معنوية فـــــي تر فـــــيما لم يــــالحظ وجود فر تركيزها في الدم 
 (15) هجاء بـ
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إلى  والخميرةوالمعزز الحيوي والعلف المخمر  Seidlitzia resmarinusتأثير إضافة الشنان ( 4جدول )
تركيز الكولسترول والدهون  في B1( الملوثة بالسموم الفطرية Ross 308عالئق ذكور أمهات فروج اللحم )

 الخطأ القياسي(±المتوسطات )الدهنية الثالثية والبروتينات 

مستوى   المعامالت  الصفات
 المعنوية

SEM* المتوس
 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 ط العام

 مل 100الكولسترول )ملغم/
 بالزما(

27.44 غ.م. 151.1 145.0 145.8 181.9 182.8 137.0 164

± 

158.2 

مل 100الدهون الثالثية )ملغم/
 بالزما(

 117.2 ±68.9 غ.م. 141.3 174.6 84.3 77.6 122.3 125.6 95.0

البروتينات الدهنية عالية 
 مل بالزما(100الكثافة )ملغم/

20.58 غ.م. 85.7 81.6 96.2 96.1 93.1 78.7 87.4

± 

90.9 

البروتينات الدهنية واطئة 
 مل بالزما(100ملغم/)الكثافة 

19.02 غ.م. 37.0 28.3 32.6 59.3 65.1 33.2 57.7

± 

44.7 

البروتينات الدهنية واطئة 
مل  100الكثافة جدا )ملغم / 

 بالزما

13.78 غ.م. 28.2 34.9 16.8 15.5 24.4 25.1 19.0

± 

23.4 

 المعامالت.** غ.م.: تعني عدم وجود فروق معنوية بين متوسطات    *SEM: معدل الخطأ القياسي.
A  ،b  ،cالحروف المختلفة ضمن الصف : ( الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية بين المعامالت عند مستوى معنويةP≤0.01( و )P≤0.05.) 

كغم /طن)علف(  T5 :1.5ppm  +8 ،%4+ شنان  T4: 1.5ppm ،%8+ شنان  T2:1.5ppm، T3: 1.5ppm سيطرة، :T1المعامالت: 

 .كغم/طن)علف( خميرة الخبز T7 :1.5ppm  +1 يومي،بروبايتك تخمير  T6: 1.5ppm  +05% بروبايتك،

والكرياتنين  ALP فعالية أنزيم لمستوى  P≤0.01 دم وجود فروقات معنويةـه عـــن الجدول نفســا يبـكم
مقارنة في معاملة السموم الفطرية  ALTمستوى انزيم  في P≤0.05معنويا  ارتفاع لوحظ وحامض البوليك بينما

في معاملة  P≤0.05متفوقة معنويا  ASTان فعالية انزيم  ووجد %4معاملة شنانببقية المعامالت بضمنها 
ومعاملة الخميرة ولم يالحظ فروقات معنوية مع  %1بالمقارنة مع معاملة الشنان السموم الفطريةالعلف الملوث ب
ان الكبد المركز الرئيسي إلزالة السموم يعود الى  AST و ALT قيمة أنزيمي أن ارتفاع إذ .باقي المعامالت

عن الجسم اذ يتعرض الكبد للسموم الفطرية وعندما يتأثر بها تظهر عليه حاالت مختلفة من االضرار منها 
كما ان هذه التليف او االورام الخبيثة او الحميدة او قد يحصل تلف دهني  أو Necrosisااللتهاب او التنخر 

داخل الخاليا وان ارتفاعها في الدم دليل على  وظائفها إلنجازلية داخل خاليا الكبد االنزيمات تتواجد بنسب عا
وظائفه يجعله غير قادر على أداء أنسجة الكبد السلبي لالفالتوكسين على  التأثيرتهتك في خاليا الكبد وان 

عملت االضافات الحيوية بينما  (.28بالزما الدم  وهذا موافق لمقترح ) يـف فضال عن ارتفاع تلك االنزيمات
الكبد مما عزز االداء الوظيفي لها وقلل من خاليا يل االضرار السلبية للسموم الفطرية على ـوالشنان على تقل

ـة اوزان سبــدم تأثير معامالت التجربة معنويًا في نع 2الجدول ين بـي . كما(0) الدم فعالية االنزيمات في مصل
 . (21) هــار لئج جاءت متفقه مع ما اشـــم وهذا النتاـــفي إلى وزن الجسفائالل الصائم, ,االثني عشري 

إلى عالئق  والخميرةوالمعزز الحيوي والعلف المخمر  Seidlitzia resmarinusتأثير إضافة الشنان 5جدول 
 في صفات الدم الكيمياحيوية B1( الملوثة بالسموم الفطرية Ross 308ذكور أمهات فروج اللحم )

 الخطأ القياسي(± )المتوسطات
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مستوى   المعامالت  الصفات
 المعنوية

SEM* المتوس
 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 ط العام

)ملغم  الجلوكوز
 مل بالزما( 100/

44.57 غ.م. 256.9 230.2 230.2 186.2 183.0 196.9 209.6

± 

209.6 

غم )البروتين 
 مل بالزما( 100/

0.424 غ.م. 4.72 4.55 4.50 4.79 4.57 4.19 4.34

± 

4.52 

غم )األلبومين 
 مل بالزما( 100/

2.79 

ab 
2.62 

b 

2.85 

ab 

2.83 
ab 

2.66 

b 

2.69 

b 

3.10 

a 

0.05 0.173

± 

2.79 

غم )الكلوبيولين 
 مل بالزما( 100/

0.358 غ.م. 1.61 1.85 1.83 1.96 1.72 1.56 1.55

± 

1.73 

 GOTفعالية انزيم 

 وحدة دولية/لتر

29.39 

b 

32.65 

a 

25.90 

b 

28.69 

a 
27.88 

b 

28.47 

b 

26.99 

b 

0.01 1.84± 28.57 

 GPTفعالية انزيم 
 وحدة دولية/لتر

23.13 

ab 
24.31 

a 

22.42 

b 

23.03 

ab 
23.05 

ab 

23.31 

ab 

22.60 

b 

0.05 0.84± 23.12 

 ALPفعالية انزيم 

 وحدة دولية/لتر

 8.64 ±5.56 غ.م. 5.49 5.95 8.87 7.22 9.34 15.97 7.66

 الكرياتينين
 مل233ملغم/

0.025 غ.م. 0.293 0.293 0.300 0.323 0.306 0.306 0.306

± 

0.304 

 حامض البوليك
 مل233ملغم /

0.962 غ.م. 5.91 5.30 6.03 5.91 5.88 5.14 6.87

± 

5.86 

SEM*.المعامالت.** غ.م.: تعني عدم وجود فروق معنوية بين متوسطات   : معدل الخطأ القياسي 
A  ،b  ،cالحروف المختلفة ضمن الصف الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية : ( بين المعامالت عند مستوى معنويةP≤0.01( و )P≤0.05.) 

كغم  T5 :1.5ppm  +8 ،%4+ شنان  T4: 1.5ppm ،%8+ شنان  T2:1.5ppm، T3: 1.5ppm سيطرة، :T1المعامالت: 

 كغم/طن)علف( خميرة الخبز T7 :1.5ppm  +1 يومي،بروبايتك تخمير  T6: 1.5ppm  +05% بروبايتك،/طن)علف( 

 

لعالئق ذكور امهات  والمعزز الحيوي والعلف المخمر والخميرة Seidlitzia resmarinus تأثير أضافة الشنان 6جدول
الى وزن الجسم  الملوثة بالسموم الفطرية في نسبة وزن االثني عشري واللفائفي والصائم (Ross308)فروج اللحم

 الخطأ القياسي(±المتوسطات )

عدم تأثير المعامالت معنويا في نسبة وزن الكبد ,القلب ,القانصة, المعدة الغدية  0يبين جدول 
جعلها اكثر تحمال ا ممـ,الطحال, الصفراء, الخصيتان الى وزن الجسم وذلك قد يعود الى تقدم عمر الذكور 

على نسبة   P≤0.05ـا معامالت معنويــاد خـالفا لذلك أثرت الجهـللسموم الفطرية وكافة مسببـــات االلألثار السلبية 
ة السيطرة  ن للبنكرياس تأتـي من معامل(اذ كانت اقل نسبة وز 10وزن البنكرياس والكليتان الى وزن الجسم )

مستوى   المعامالت  الصفات
المعنو

 ية

SEM*  المتوسط
 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 العام

وزن االثني 
 عشري %

 0.255 ±0.047 غ.م. 0.289 0.240 0.278 0.246 0.243 0.243 0.249

وزن 
 الصائم%

 0.395 ±0.105 غ.م. 0.468 0.353 0.491 0.326 0.416 0.349 0.364

وزن 
 اللفائفي %

 0.233 ±0.068 غ.م. 0.269 0.215 0.263 0.180 0.294 0.202 0.207

SEM *SEMتمتوسطات المعامالغ.م.: تعني عدم وجود فروق معنوية بين **        : معدل الخطأ القياسي. 

a  ،b  ،c الحروف المختلفة ضمن الصف الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية بين المعامالت عند مستوى معنوية :(P≤0.01( و )P≤0.05). 

كغم /طن)علف(  T5 :1.5ppm  +8، %4+ شنان  T4 :1.5ppm، %8+ شنان  T2:1.5ppm، T3: 1.5ppm سيطرة، :T1المعامالت: 

 .كغم/طن)علف( خميرة الخبز T7 :1.5ppm  +1 تخمير يومي،بروبايتك  T6: 1.5ppm  +05%بروبايتك، 
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واكبر نسبة وزن جاء  %1ة الشناناملمعة المعزز الحيوي والعلف المخمر و مع معامل P≤0.05 وبفروقات معنوية
وبدون  %0بالمقارنة مع معاملة السيطرة ومعاملة الشنان  P≤0.05مع وبفرق معنوي  %2في معاملة الشنان

ـرق لخميرة وبفـفروقات معنوية مع باقي معامالت التجربة أما الكليتان فكان اكبر نسبة وزن لها في معاملة ا
 .فروقات معنوية مع باقي معامالت التجربةـدون وب عاملة السيطرةمع م P≤0.05معنوي 

الى  والمعزز الحيوي والعلف المخمر والخميرة Seidlitzia resmarinus( تأثير أضافة الشنان 7جدول)
 عالئق ذكور امهات فروج اللحم في نسبة اوزان بعض االحشاء الداخلية الى وزن الجسم )المتوسطات

 Ross 308  الملوثة بالسموم الفطرية   B1 الخطأ القياسي(±

مستوى   المعامالت  الصفات
 المعنوية

SEM* المتوس
 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 ط العام

0.295 غ.م.** 1.22 1.18 1.17 1.31 1.48 1.29 1.16 الكبد %

± 

1.23 

0.079 غ.م. 0.481 0.452 0.400 0.431 0.435 0.400 0.397 القلب %

± 

0.428 

القانصة
% 

0.170 غ.م. 0.917 0.746 0.808 0.891 0.584 0.866 0.917

± 

0.818 

المعدة 
 الغدية%

0.145 غ.م. 0.143 0.149 0.155 0.132 0.172 0.141 0.119

± 

0.145 

البنكرياس
% 

0.068 

c 

0.088 

abc 

0.103 

a 

0.071 

bc 

0.101 

ab 

0.099 

ab 

0.087 

abc 

0.05 0.012

± 

0.088 

0.037 الطحال%

0 

0.0682 0.0538 0.053

8 

0.060

1 

0.0486 0.058

2 

0.013 غ.م.

8± 

0.054

2 

0.0325 غ.م. 0.0167 0.0494 0.0863 0.0269 0.0457 0.0301 0.0757 الصفراء%

± 

0.0473 

 0.221 الكليتان%

b 

0.266 

ab 

0.245 

ab 

0.242 

ab 

0.239 

ab 

0.266 

ab 

0.313 

a 

0.05 0.031

± 

0.256 

الخصيتان
% 

0.261 غ.م. 0.665 0.743 0.619 0.464 0.658 0.795 0.622

± 

0.652 

SEM *SEMغ.م.: تعني عدم وجود فروق معنوية بين متوسطاتالمعامالت.**        : معدل الخطأ القياسي 
a  ،b  ،c الحروف المختلفة ضمن الصف الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية بين المعامالت عند مستوى معنوية :(P≤0.01( و )P≤0.05). 

 T5 :1.5ppm  +8 ،%4+ شنان  T4: 1.5ppm ،%8+ شنان  T2:1.5ppm، T3: 1.5ppm سيطرة، :T1المعامالت: 

 .كغم/طن)علف( خميرة الخبز T7 :1.5ppm  +1 يومي،بروبايتك تخمير  T6: 1.5ppm  +05% بروبايتك،كغم /طن)علف( 

 الصفراء, الطحال, دة الغدية,ـــالمع ة,ـالقانص القلب, ة وزن الكبد,ـأن عدم وجود فروقات معنوية في نسب
حاجة الجسم  إلىكلية تعود الفي  P≤0.05( ولكن الزيادة الوزنية المعنوية 17الخصيتان جاءت متفقة مع )

والذي يستدعي زيادة عدد وحجم  وحدات التصفية الكلوية للتخلص من نواتج تأييض السموم الفطربة المتناولة 
في نسبة وزن  P≤0.05المعنوية  الزيادة أما(  4)به ءويتفق هذا مع ما جاوزن الكلية  زيادة إلىؤدي ي مام

في انسجة البنكرياس وذلك للحاجة الماسة  زيادة االنقسام النسيجي إلىربما تعود  فإنهاوزن الجسم  إلىالبنكرياس 
السلبية للسموم  اآلثارالذي يتعرض له الطائر نتيجة  اإلجهادلمقاومة  الالزمةالالزم لتوفير الطاقة  لألنسولين
 6) الفطرية )
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