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أجريت التجربة في حقل الطيور الداجنة التابع الى قسم االنتاج الحيواني في 
 2021-12-8لغاية  2021-10-28كلية الزراعة / جامعة االنبار للمدة من 

يوما(، لبيان تأثير اضافة مستخلص فطر كورديسيبس  42)
في   Probiotic( والمعزز الحيوي .C.S)  Cordyceps Sinensisسينيسز

الداخلية والمحتوى الميكروبي  لألحشاءنسبة التصافي ومعدالت االوزان النسبية 
غم،  40بمعدل وزن  Ross 308فرخا ساللة  210لفروج اللحم. استعمل 

أفراخ لكل مكرر.  10مكررات وبواقع  3معامالت ولكل معاملة  7زعت على و 
( سيطرة بدون اية اضافة الى العليقة، المعاملة T1كانت المعاملة االولى )

 300بمستوى  C.S( اضافة مستخلص T3المعاملة الثالثة )( و T2الثانية )
املة الخامسة ( والمعT4ملغم/كغم علف على التوالي، المعاملة الرابعة ) 600و
(T5 اضافة معزز حيوي بمستوى )غم/كغم علف على التوالي، المعاملة  6و 3

ملغم / كغم  300بمستوى  C.S( تضمنت اضافة مستخلص T6السادسة )
( T7غم / كغم علف، المعاملة السابعة ) 3علف + المعزز الحيوي بمستوى 

ملغم / كغم علف + المعزز 600بمستوى  C.Sتضمنت اضافة مستخلص 
 غم / كغم علف. 6الحيوي بمستوى 

( في نسبة التصافي لصالح P≤0.05اظهرت النتائج حصول تفوق معنوي )
ولم تختلف عن  T6و T1مقارنة بالمعاملتين  T7و T2 ،T4 ،T5المعامالت 

على  T2( المعاملة P≤0.05وفي دهن البطن تفوقت معنويا ) T3المعاملة 
 لألحشاءالت، فيما لم تكن هناك فروق معنوية في الوزن النسبي باقي المعام
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الداخلية من الجسم لكل من غدة فابريشيا، البنكرياس، القانصة، المعدة الغدية، 
الطحال، الكبد والقلب. في المحتوى الميكروبي الكلي قد تفوقت معنويا 

(P≤0.05 المعاملة )T5 على جميع المعامالت ولم تختلف معنويا مع 
( P≤0.05، كما اظهرت النتائج حصول تحسن معنوي )T7و T4المعاملتين 

مقارنة  T7و T4،T5  ،T6ألعداد بكتريا العصيات اللبنية في المعامالت 
فيما انخفضت اعداد بكتريا االشريشية القولونية  T3و T1 ،T2بالمعاملتين 

مقارنة مع معاملة  T7و T3  ،T5 T4 ،T6( في المعامالت P≤0.05معنويا )
 .T2، ولم تختلف معنويا مع المعاملة T1السيطرة 

والمعزز الحيوي بالمستويات اعاله  C.Sنستنتج من ذلك ان اضافة مستخلص 
د ونسبة التصافي لفروج اللحم دون وجو  لألمعاءقد حّسن من االداء الميكروبي 

 اي تأثير سلبي.

ية، عصيات اللبنالسابق الحيوي، بكتريا االشريشية القولونية، بكتريا ال كورديسيبس، المعزز الحيوي، كلمات مفتاحية:
  .نسبة التصافي، فروج اللحم
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Abstract 

This study was carried out at the poultry farm of animal production Dep. College of 

Agriculture –University of Anbar during the period from 28/10/2021 to 8/12/2021 (42 

days), to show the effect of adding Cordyceps sinensis (C.S.) extract and a probiotic 

in Dressing ratio, the relative weights of internal viscera and Microbial content of 

broilers. 210 chicks one day unsexed chicks of strain (Ross 308) were used with an 

average weight of 40 g, randomly distributed into 7 treatments, and each treatment 

containing 3 replicates (10 chicks/replicate) and treatments were as follows: T1: was a 

control without any addition to the diet, T2 and T3 adding C.S extract at a level of 300 

and 600 mg/kg feed respectively, T4 and T5 adding a probiotic at the level of 3 and 6 

gm/kg feed respectively, T6 adding of C.S extract at a level of 300 mg/kg feed + the 

mailto:salam.khaled2014@gmail.com
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probiotic at a level of 3 gm/kg feed, T7 adding of C.S extract at a level of 600 mg/kg 

feed + the probiotic at a level of 3g/kg fodder. 6 g / kg feed. 

The results showed a significant superiority (P≤0.05) in the dressing percentage in 

treatments T2, T4, T5 and T7 compared to treatments T1 and T6, and it did not differ 

from treatment T3. In abdominal fat, treatment T2 was significantly (P≤0.05) superior 

to the rest of the treatments. There are no significant differences in the relative weight 

of internal viscera of the body for Fabricia, pancreas, gills, stomach, spleen, liver and 

heart. In the total microbial content, treatment T5 was significantly (P≤0.05) superior 

to all treatments and did not differ significantly with treatments T4 and T7. The 

results also showed a significant improvement (P≤0.05) for the numbers of 

lactobacilli bacteria in treatments T4, T5, T6 and T7. Compared with treatments T1, 

T2 and T3, the number of Escherichia coli decreased significantly (P≤0.05) in 

treatments T3, T5, T4, T6 and T7 compared with the control treatment T1, and it did 

not differ significantly with treatment T2. 

We conclude from this that the addition of Cordyceps Sinensis extract and the 

probiotic at the above levels improved the microbial performance of the intestines, 

abdominal fat, relative weights of internal viscera and the dressing rate of broilers 

without any negative effect. 

Keywords: Cordyceps, Probiotic, E coli, Lactobacillus, Dressing rate, Abdominal fat,  

Relative weights of internal viscera, Broiler.   

 المقدمة

ية بعد التوسع الكبير في تربية الطيور الداجنة وتضاعف الطلب على لحومها، كونها احد المصادر البروتين
يور ثفة للطالتباع اساليب التربية المكالرئيسة في تغذية االنسان والتي تسهم في تحقيق االمن الغذائي، ونتيجة 

ه لى مياعالداجنة وكثرة التعرض للمجهدات بسبب ارتفاع الحرارة او انخفاضها عن الحدود المسموح بها والتزاحم 
الشرب والمعالف وتعرض الطيور للكدمات ونقص األوكسجين، والتلوث بالفضالت ومشاكل الرطوبة واالصابة 

 ال المفرط للمضادات الحيوية التي باتت تسبب مشاكل صحية للمستهلكين نتيجةباألمراض ادى الى االستعم
بح لزاما على ، لذا اص(8لتراكمها في منتجات الطيور الداجنة وكثرة استعمالها يؤدي الى توليد بكتريا مقاومة لها )

ضادات الحيوية بحظر استعمال الم 2006المربين عدم التعامل معها، اذ وجه االتحاد األوروبي منذ عام 
 (. 9كمحفزات نمو )

اتجه الباحثون والمربون والمختصون بتربية الطيور الداجنة الى استعمال بدائل طبيعية غير تقليدية ومتوفرة 
ويمكنها ان تعزز الوظائف الحيوية والفسيولوجية للدواجن ويمكن ان ُتضاف لألعالف بهدف التقليل من االصابة 

الذي يحتوي على  Cordycepsلمحافظة على البيئة ومن بينها فطر كورديسيبس باألمراض وتحفيز النمو وا
  Prebioticنسبة عالية من السكريات المتعددة )فركتواوليغوسكارايد ومانان اليغوسكارايد( التي تعمل كسابق حيوي 

السلسلة التي تقوم (، كما ان ميكانيكية السابق الحيوي تتمثل بعملية تخمير لألحماض الدهنية قصيرة 27و 7)
ن هي االخرى بتخفيض االس الهيدروجيني داخل القناة الهضمية مما يؤدي الى تحفيز جهاز المناعة وتحسي
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(، اذ ان اضافة مستخلص هذا الفطر الى العليقة باعتباره سابقا حيويا أدى إلى 22التمثيل الغذائي داخل الجسم )
 (. 28حساب البكتريا الضارة ) يدة علىزيادة معنوية في اعداد البكتريا المف

ن م( هو أحد المنتجات المصنعة والمتكونة من أحياء مجهرية مفيدة معزولة Probioticاما المعزز الحيوي )
حديثة  (، وعند اضافتها الى االفراخ4الفلورا المعوية للقناة الهضمية في الدجاج تضاف الى عالئق الدواجن )

ميكروبي (، وبالتالي تعجيل حدوث التوازن ال6ياء المجهرية المفيدة اليها )الفقس سوف يساهم في نقل هذه االح
(، 13)يومًا مما يساهم ذلك في تدعيم وسائل الدفاع المناعي في الجسم  14بعد ان كان يستغرق ما ال يقل عن 

عية يا مناان االستجابة المناعية األولية ضد مجموعة واسعة من المستضدات تتم باستخدام أجسام مضادة وخال
 (،24د تلف االنسجة بطريقة البلعمة )غير محددة حيث تعمل مكونات المعزز على ازالة الخاليا الميتة بع

ن وبالتالي سوف يؤدي ذلك الى تحسين الحالة الصحية للطير وتحسن معدالت النمو والتحويل الغذائي واوزا
 (.21و 15، 14، 12) القطعيات للطيور الداجنة

ولقلة الدراسات المتعلقة بإضافة مستخلص فطر الكورديسيبس بشكل انفرادي او بشكل تضامني مع المعزز 
ج الحيوي جاءت هذه الدراسة لبيان تأثير اضافة مستخلص فطر الكورديسيبس والمعزز الحيوي الى عليقة فرو 

 أفضل كروبي لفروج اللحم وتحديدالداخلية والمحتوى المي لألحشاءاللحم في نسبة التصافي واالوزان النسبية 
 مستوى لإلضافة.

 المواد وطرائق العمل

 زراعة /أجريت التجربة في حقل الطيور الداجنة التابع الى قسم االنتاج الحيواني في كلية ال تصميم التجربة:
فرخا  210 عمل في التجربةيوما(، واست 42) 2021-12-8لغاية  2021-10-28جامعة االنبار للمدة من 
 7على غم، وزعت األفراخ عشوائيًا  40بعمر يوم واحد بمتوسط وزن  Ross 308غير مجنس من ساللة 

ملة المعا T1 :أفراخ وتضمنت المعامالت ما يلي 10مكررات/ معاملة ويحتوي المكرر الواحد  3معامالت بواقع 
 300للعليقة بمستوى  C.Sالمعاملة الثانية: إضافة مستخلص  T2االولى: عليقة السيطرة )بدون اي أضافة(. 

 T4ملغم/ كغم علف.  600ليقة بمستوى للع C.Sالمعاملة الثالثة: إضافة مستخلص  T3ملغم/ كغم علف. 
ة المعزز المعاملة الخامسة: إضاف T5غم/ كغم علف.  3المعاملة الرابعة: إضافة المعزز الحيوي للعليقة بمستوى 

ملغم + المعزز  C.S 300المعاملة السادسة: إضافة مستخلص  T6غم/ كغم علف.  6الحيوي للعليقة بمستوى 
غم /  6ملغم + المعزز الحيوي  C.S 600لمعاملة السابعة: إضافة مستخلص ا T7غم / كغم علف.  3الحيوي 

 كغم علف.
ن بادئ( متم اعطاء ثالثة انواع من العليقة خالل مدة التجربة شملت العليقة االولى )عليقة ال: عالئق التجربة

لثة )عليقة يوما والعليقة الثا 21ولغاية  12يوما، والعليقة الثانية )عليقة النمو( من عمر  11عمر يوم ولغاية 
ركة ن العالئق اعتمادا على دليل شيوما(، وجرى تكوي 42يوما ولغاية نهاية التجربة ) 22النهائي( من عمر 

Ross  1مبين في جدول  وكما (18) فيوحسب التركيب الكيميائي للعالئق كما جاء  2014لسنة. 
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( كمادة مضافة Cordyceps sinensisاستعمل مستخلص فطر الكورديسيبس سينينسز ): المعامالت المضافة
( خالصة Samsara Herbs Lindon Utah) USAالى العليقة، جهزت من موقع االمازون ومن انتاج شركة 

كل خميرة من انتاج ش( على BIO-SAC WSمركزة بهيئة مسحوق بلوري بني اللون، واستعمل المعزز الحيوي )
 البرتغالية على هيئة مسحوق أبيض اللون. Zoopanشـركة 

االوزان و عدالت نسبة التصافي تم قياس م: الداخلية ونسبة التصافي لألحشاءاالوزان النسبية : الصفات المدروسة
 مكررات لكل معاملة من 3طيرًا من كل المعامالت ) 21الداخلية لفروج اللحم بعد اخذ  لألحشاءالنسبية 

 اسابيع )مدة التجربة( استخرج معدل وزن كل مكرر ومن ثم اخذ طير من كل 6المعامالت السبعة( عند عمر 
 لذبيحةار اخرجت االحشاء الداخلية من الذبائح اذ اخرج القلب من مكرر يمثل معدل وزن المكرر وبعد ذبح الطيو 

طحال بعد اخراج االحشاء الداخلية لعدم ارتباطه بها وبعد ذلك تم فصل الكبد والمعدة الغدية والقانصة وال
 (.1)والبنكرياس عن بقية االحشاء الداخلية وحسبت نسبة التصافي ونسبة كل من االحشاء من وزن الجسم الحي 

 وزن العضو الداخلي )غم(                                          
 100× ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالداخلية )%( =      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لألحشاءالوزن النسبي  

 وزن الجسم الحي )غم(                                             
ما( تم يو  42) عند نهاية التجربة: اعداد البكتريا الكلية وبكتريا حامض الالكتيك واالشريشيا القولونية في الصائم

محتويات غم من  1طيور لكل معاملة( وتم فصل الصائم عن االمعاء واخذ مقدار  3ذبح طير من كل مكرر )
يات منطقة الصائم وبواسطة مشرط معقم تم فتح االمعاء في هذا الجزء لثالثة طيور لكل معاملة واضيفت محتو 

كل مكرر من كل معاملة الى حاوية صغيرة بالستيكية معقمة محكمة الغلق تحتوي على محلول فسيولوجي  
(Normal salineواخذت الى المختبر المركزي في كلية الزراعة ف ،) ي جامعة االنبار مباشرة وفي ظروف

باستخدام ماء الببتون المعقم، بعدها  1010معقمة وبجانب اللهب عملت منها مخففات عشرية لغاية تخفيف 
 ( وكما يلي: 26ض تقدير عدد االحياء المجهرية )حضنت العينات لغر 

( قدرت Micropipateالعشري )بعد اجراء التخفيف : Lactobacillusحساب عدد بكتريا العصيات اللبنية 
مل من  1( 10)المذكورة عند  Pour – plate methodاعداد بكتريا العصيات اللبنية بطريقة صب االطباق 

مل  15( وبعدها مباشرة اضيف Duplicateكل مخفف عشري الى طبقين من اطباق بتري الفارغة والمعقمة )
درجة  46محضر آنيًا والمحفوظ في حمام مائي بدرجة ( الNutrant Agarمن الوسط الزرعي الصلب المعقم )

د ساعة ومن ثم حسبت اعدا 48درجة مئوية ولفترة  37مئوية وبعد تصلب االطباق حفظت مقلوبة بدرجة حرارة 
 مقلوب التخفيف.  × المستعمرات 

 1ية الكلية ريا الهوائتم حساب أعداد بكتريا القولون كما في حالة عد البكت :E. coliحساب أعداد بكتريا القولون 
( بواسطة ماصة Macconkeyمل من كل مخفف عشري الى طبقين من اطباق بتري الفارغة والمعقمة )

رارة درجة مئوية وبعد تصلب االطباق حفظت مقلوبة بدرجة ح 46والمحضر آنيًا والمحفوظ في حمام مائي بدرجة 
 مقلوب التخفيف.× مرات ساعة ومن ثم حسبت اعداد المستع 48درجة مئوية ولمدة  37
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 الصائم(تم حساب اعداد االحياء المجهرية الكلية في مقطع من االمعاء الدقيقة ): حساب العدد الكلي للبكتريا
للطيور في التجربة، حيث تم اخذ مقطع من كل طير لكل مكرر من كل معاملة، حيث استعملت طريقة صب 

( Total Aerobic Bacterial Countالبكتريا الهوائية الكلية )( في حساب Pour plates methodاالطباق )
(25.) 

 .التجربة في المستعملة للعالئق المحسوب الكيميائي والتركيب المكونات 1 جدول

 WAFI B.V. ALBLASSERDAM شركة قبل من المنتج Brocorn-5 special W الدواجن لتغذية ألبروتيني المركز*

HOLLAND 28.3 الرماد ،%7.13 الرطوبة ،%2.20 الخام األلياف ،%5 الخام الدهن ،% 40 الخام البروتين، 

 سستين+ مثيونين ،%3.70 مثيونين ،% 3.85اليسين ،%4.68 متوفر فسفور ،%2.65 فسفور ،%4.50 كالسيوم

    .%4 والنحاس% 2.30 سلينيوم ،2107 الممثلة الطاقة ،%1.70 ثريونين ،%0.42 تربتوفان ،4.12%

 .(18)**حسبت قيم التركيب الكيميائي حسب 

 النتائج والمناقشة

تأثير اضافة مستخلص فطر  2 توضح النتائج في جدول: الداخلية ونسبة التصافي لألحشاءاالوزان النسبية 
ظهرت أيوما، اذ  42كورديسيبس سينيسز والمعزز الحيوي على االوزان الداخلية ونسبة التصافي لفروج اللحم بعمر 

، بريشياالنتائج عدم وجود فروقات معنوية بين المعامالت المختلفة في الوزن النسبي من وزن الجسم لكل من غدة فا
ف مسحوق الذي اضا (21)الغدية، الطحال، الكبد والقلب واتفقت نتائج هذه الدراسة مع  البنكرياس، القانصة، المعدة

% الى عالئق فروج اللحم اذ لم يحصل على فروقات 5و 3.5، 2فطر كورديسيبس مع ذبابة الخادرة بمستويات 
 معينة في المعامالت في حينها. 

فقط مقارنة  T2( في المعاملة P≤0.05معنوي )اما بالنسبة للوزن النسبي لدهن البطن فنالحظ حصول تفوق 
ولم تختلف المعامالت االخيرة فيما بينها معنويا وهذه النتيجة  T7و T1 ،T3 ،T4 ،T5 ،T6بالمعامالت االخرى 

 عليقة البادئ المادة العلفية

 يوم  11-1

 عليقة النمو

 يوم 21-12

 عليقة النهائي

 يوم 42-22

 44 38 35 ذرة صفراء

 19.14 24.15 22.55 حنطة

 25 28 33 % بروتين(44كسبة فول الصويا)

 5 5 5 %(40) *مركز بروتيني

 5 3 2 زيت نباتي

 0.3 0.4 0.6 ثنائي فوسفات الكالسيوم

 1.2 1.2 1.5 حجر الكلس

 0.2 0.15 0.2 ميثايونين

 0.06 0 0.05 اليسين

 0.1 0.1 0.1 ملح الطعام

 %100 %100 %100 المجموع

  **التركيب الكيميائي المحسوب 

 3237 3085 2967 طاقة ممثلة )كيلو سعرة /كغم (

 19.9 21.4 23.4 البروتين الخام )%(

 1.15 1.19 1.37 اليسين %

 0.99 0.98 1.08 ميثايونين+ سستين%

 2.6 2.8 2.8 الياف %

 0.86 0.90 1.07 كالسيوم%

 0.40 0.43 0.47 فوسفور متاح%

 7.7 5.6 4.5 دهن
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الذين لم يجدوا فروقا معنوية في نسبة دهن البطن في المعامالت التي استخدم فيها المعزز الحيوي  (19)تتفق مع 
كغم/ طن علف. ولكون الكورديسيبس غالبية مكوناته تعمل كسابق حيوي اتفقت 2في عليقة فروج اللحم عند تركيز 

مال السابق الحيوي في عليقة فروج الذين الحظوا ارتفاع طفيف بمستوى دهن البطن عند استع (24)النتيجة مع 
ملغم/كغم علف الى احتواء  300كغم/ طن علف وقد يعود السبب عند هذا المستوى 1اللحم عند مستوى 

 (. 11) الكورديسيبس الى كورديسبين شبيه االدينوزين عامل الطاقة الذي يؤدي الى زيادة ترسيب الدهن
لذبح ا( من الوزن الحي لفروج اللحم قبل Carcassوهي النسبة المئوية لوزن الذبيحة المنظفة ) DPنسبة التصافي 

 T2 ،T4 ،T5( في المعامالت P≤0.05حصول تفوقا معنويا ) 2(، ولوحظت نتائج هذه الصفة في جدول رقم 17)
أثيرا تالذين وجدوا  (2)ة مع واتفقت النتيج T3ولم تختلف معنويا عن المعاملة  T6و T1مقارنة بالمعاملتين  T7و

بب كغم/ طن علف. وربما يعود س 5معنويا لمعامالت المعزز الحيوي عند اضافته الى عليقة فروج اللحم بمستوى 
ارتفاع نسبة التصافي في معامالت المعزز الحيوي ومستخلص الفطر الى دورهما في تحسين عملية الهضم من 

من  اهمة في تحليل المواد الغذائيـة الـى وحدات صغيرة سهلة االمتصاصخالل تحفيز افراز بعض االنزيمات للمس
التالي ارة وبقبل الجسم اضافة الى تحقيق االقصاء التنافسي في زيادة اعداد البكتريا المفيدة على حساب البكتريا الض

 (. 23زيادة الوزن كنتيجة طبيعية تؤدي الى زيادة نـسبة التصافي )

 حشاءلأل النسبية االوزان معدل في الحيوي  والمعزز سينيسز كورديسيبس فطر مستخلص اضافة تأثير 2 جدول
 .اللحم لفروج التصافي ونسبة الداخلية

ى 
تو

س
م

ية
نو

مع
ال

 

 المعامالت

ت
فا

ص
ال

 T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1 

* 76.60±0.46a 74.27±1.15bc 76.47±1.03a 77.20±0.36a 76.20±0.29ab 77.43±0.17a 73.67±0.33c 

ة 
سب

ن

ي
اف

ص
لت

ا
 

* 1.30±0.13b 1.29±0.45b 1.39±0.35b 1.30±0.19b 1.23±0.21b 1.65±0.35a 1.07±0.08b 

ن 
ه
د

ن
ط

لب
ا

 

 0.01±0.21 0.03±0.25 0.05±0.31 0.09±0.36 0.04±0.25 0.05±0.32 0.04±0.23 غ.م

يا
ش

ري
اب

ف
 

 0.03±0.31 0.05±0.29 0.04±0.26 0.01±0.28 0.04±0.23 0.05±0.33 0.02±0.28 غ.م

س
يا

كر
بن

 

 0.10±2.29 0.14±2.08 0.15±2.00 0.08±2.32 0.26±2.22 0.32±2.08 0.07±2.04 غ.م

صة
ان

ق
 

 0.05±0.53 0.01±0.49 0.02±0.57 0.03±0.47 0.04±0.49 0.03±0.49 0.02±0.47 غ.م

ة 
عد

م

ية
غد

 

 0.04±0.20 0.02±0.15 0.03±0.21 0.06±0.21 0.02±0.14 0.04±0.19 0.04±0.14 غ.م

ل
حا

ط
 

بد 0.22±2.44 0.07±2.62 0.12±2.65 0.12±2.88 0.16±2.69 0.33±3.15 0.36±2.67 غ.م
ك

 

ب 0.05±0.60 0.03±0.53 0.03±0.55 0.06±0.57 0.01±0.53 0.06±0.53 0.01±0.53 غ.م
قل

 

                       .الخطأ القياسي± القيم تمثل المعدل 
 (.P≤0.05)غ.م: غير معنوي عند مستوى معنوية 



 E-ISSN: 2617-6211             ISSN: 1992-7479             2022، 2العدد  20ة مجلد مجلة األنبار للعلوم الزراعي

317 

 

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

)كورديسيبس  T3، (ملغم/ كغم علف300)كورديسيبس بمستوى  T2سيطرة )بدون اضافة(،  T1معامالت التجربة: 
)المعزز الحيوي بمستوى  T5غم/ كغم علف(، 3)المعزز الحيوي بمستوى  T4ملغم/ كغم علف(، 600بمستوى 

ملغم  600)كورديسيبس  T7غم /كغم علف(، 3 ملغم + المعزز الحيوي 300)كورديسيبس  T6غم/ كغم علف(، 6
 غم / كغم علف(.6+ المعزز الحيوي 

يتضمن تأثير اضافة مستخلص فطر كورديسيبس سينيسز والمعزز الحيوي  3 جدول: صفات المحتوى الميكروبي
 لحم، ولوحظروج العلى اعداد بكتريا االشريشية القولونية وبكتريا العصيات اللبنية واالعداد الكلية للبكتريا في امعاء ف

 T2 ،T6  ،T3مقارنة مع المعامالت T5في اعداد البكتريا الكلية في المعاملة  (P≤0.05)حصول تفوق معنوي 
ستعمال االذين وجدوا ان  (16). واتفقت النتائج مع T7و T4بالتتابع ولكنها لم تختلف معنويا مع المعاملتين  T1و

يشية والبروبايوتيك لوحدهما او بشكل انفرادي يؤدي الى تثبيط بكتريا االشر  (C.Sالطب الصيني التقليدي مثل )
 لمرضيةادل وزن الجسم وتقليل معدل اإلسهال ومعدل النفوق في فروج اللحم وتخفيف التأثيرات القولونية وزيادة مع

 المعوية والكبدية في الدواجن.
 (P≤0.05)فنالحظ حصول انخفاضا معنويا  E coliاما بالنسبة للبكتريا المرضية او ما تعرف باالشريشية القولونية 

ت واتفق T2، ولم تختلف معنويا مع المعاملة T1مقارنة مع معاملة السيطرة  T7و T3  ،T4 T5 ،T6في المعامالت
ة في وقد يعود انخفاض اعداد البكتريا المرضية الى دور المعزز الحيوي في تقليل معدل الحموض (5)النتائج مع 

ستقبالت خالل غلق م وكذلك دوره في عملية االقصاء التنافسي من E coliاالمعاء مما يمنع تكاثر البكتريا المرضية 
ن دور الخاليا الطالئية المبطنة لألمعاء مما ساعد على خروج البكتريا المرضية خارج الجسم مع الفضالت فضال ع
 يكروبيمستخلص فطر كورديسيبس سينيسز في توفير المواد الغذائية لألحياء المجهرية النافعة وتحسين التوازن الم

في ( P≤0.05)سبة لبكتريا العصيات اللبنية فلوحظ حصول تفوقا معنويا اما بالن (.15و 17، 3األمعاء )في 
اللذين وجدا أن  (20)واتفقت النتائج مع  T3و T1 ،T2مقارنة بالمعاملتين  T7و T4،T5  ،T6المعامالت 

ا من بينهمن السكريات المتعددة وهي احدى المكونات الرئيسة في كورديسيبس والبروبايوتيك و  البريبايوتيك المكونة
ن ى تحسيال باإلضافةبكتريا العصيات اللبنية تعمل على زيادة اعداد البكتريا النافعة على حساب البكتريا الضارة 

معزز تأثير االنفرادي والتضامني لل عمليات الهضم واالمتصاص في االمعاء، وربما يعزى السبب في تفوق معامالت
الحيوي ومستخلص فطر الكورديسيبس سينيسز في بكتريا العصيات اللبنية الى دور كورديسيبس سينيسز كسابق 

كذلك الى و ( 28تريا المفيدة في امعاء الدجاج )حيوي باحتوائه على السكريات المتعددة التي تعد مركبات غذائية للبك
ساب الذي هو عبارة عن احياء مجهرية مفيدة تسهم في زيادة اعداد البكتريا المفيدة على حدور المعزز الحيوي 

 (.21و 15، 14، 12) البكتريا الضارة وتحسين الحالة الصحية لألمعاء
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 وبيالميكر  المحتوى  صفات في الحيوي  والمعزز سينينسز كورديسيبس فطر مستخلص اضافة تأثير 3 رقم جدول
 .اللحم لفروج

 الخطأ القياسي ± القيم تمثل المعدل 
 (.  P≤0.05غ.م: غير معنوي عند مستوى معنوية )

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

 T3، ملغم/ كغم علف(300ديسيبس بمستوى )كور  T2(، سيطرة )بدون اضافة T1معامالت التجربة: 
زز )المع T5 غم/ كغم علف(،3ز الحيوي بمستوى )المعز  T4 ملغم/ كغم علف(،600يسيبس بمستوى )كورد

 T7غم /كغم علف(، 3 ملغم + المعزز الحيوي 300)كورديسيبس  T6 علف(، غم/ كغم6الحيوي بمستوى 
 غم / كغم علف(.6ملغم + المعزز الحيوي  600)كورديسيبس 

لمرضية البكتريا ا بأعدادوجود تحسن معنوي في نسبة التصافي واعداد البكتريا النافعة وانخفاض : اتاالستنتاج
المتضمنة  T7معاملة  إنعند اضافة مستخلص فطر الكورديسيبس والمعزز الحيوي الى عليقة فروج اللحم. 

غم / كغم علف من المعزز الحيوي،  6و C.Sملغم / كغم علف من مستخلص فطر كورديسيبس  600اضافة 
 تربية.اداء ميكروبي ونسبة تصافي لفروج اللحم خالل فترة ال أفضلاعطت 
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