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  2006، ) 1(العدد : 4مجلة االنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

و Saccharomyces cerevisiaeتأثیر عملیتي التخمیر والترطیب والعلف المضاف له خمیرة 

  في بعض صفات الدم لفروج اللحم
  

  ***، زیاد طارق محمد الضنكي**، عماد الدین عباس العاني*سعد عبد الحسین ناجي

  **وحاتم عیسى المشهداني**مناتي، جاسم قاسم
  جامعة بغداد/ كلیة الزراعة *

  وزارة الزراعة/ الهیئة العامة للبحوث الزراعیة **
  جامعة االنبار/ كلیة الزراعة ***

  

  الخالصة

فـرخ 600اجریت هذه الدراسة في حقل االنتاج الحیواني التابع للهیأة العامـة للبحـوث الزراعیـة ، واسـتعمل فیهـا 

50معاملـة وكـل مكـرر یحتـوي علـى / مكـررات 3(معـامالت ةعلـى اربعـةبعمر یوم واحد موزع) فاوبرو(وج لحم فر 

المتكـون مـن اضـافة خمیـرة (، كانت المعاملة االولى سیطرة ، اما المعاملة الثانیة فاعطي فیها العلف المتخمـر ) فرخ

Saccharomyces cerevisiae سـاعة 24للتـر لكـل كغـم علـف وخمـر لمـدة م500المـاء بنسـبة % + 0.2بنسـبة

S. cerevisiae             ، امـا المعاملـة الثالثـة فـاعطي فیهـا العلـف الحـاوي علـى خمیـرة ) قبـل اعطـاءه لالفـراخ

مللتـر مــاء 500، وشــملت المعاملـة الرابعــة ترطیـب العلــف بالمـاء عــن طریـق اضــافة % 0.2وبنسـبة ) بـدون تخمیــر(

  .قبل تقدیمه لالفراخلكل كغم علف ومباشرة 

اوضــحت نتـــائج التجربــة ان مجموعـــة الطیـــور التــي تناولـــت العلـــف المتخمــر قـــد ازداد فـــي دمهــا معنویـــًا اعـــداد 

كریــات الــدم الحمــر والبــیض والصــفیحات الدمویــة ومكــداس الــدم ، ولــم تكــن هنــاك فروقــات معنویــة بــین متوســطات 

لمفوســــایت ، وحصــــلت نفــــس الزیــــادة المعنویــــة فــــي تركیــــز المعــــامالت فــــي نســــبة خالیــــا الهیتروفیــــل الــــى خالیــــا ال

والكولسـترول وفـي نشـاط انـزیم الفوسـفاتیز القاعـدي فـي الهیموكلوبین والبـروتین الكلـي والكلوكـوز والكالسـیوم والفسـفور

مجموعة الطیور التـي تناولـت العلـف المتخمـر ، امـا مجموعـة االفـراخ التـي اعطیـت العلـف المرطـب والعلـف الحـاوي 

ى الخمیـــرة فقـــد حصـــل فیهمـــا تحســـن معنـــوي فـــي صـــفات الـــدم والبالزمـــا مقارنـــًة بمعاملـــة الســـیطرة ولكـــن اقـــل مـــن علـــ

  .مجموعة الطیور التي اعطیت العلف المتخمر
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Abstract
This experiment was conducted in the animal production field belong to the station 

of Agricultural Research (Ministry of Agriculture) , 600 one day old broiler chicks 
(Fawbro) were used and distributed into 4 treatments (3 replicates/ treatment, each repl. 
consist of 50 chicks) , the first treatment was control, in the 2nd treatment chicks were 
gave the fermented ration (0.2% Saccharomyces cerevisiae  yeast + 500 ml of tap water 
per kg ration + fermentation for 24 hours) , in the 3rd treatment chicks gave the ration 
contain 0.2% S. cerevisiae (without fermentation) , and in the 4th treatment chicks gave 
soaked ration with 500 ml of tap water per kg of ration immediately before feeding.

The results of the experiment revealed that the birds which gave the fermented feed
had significant increase in Red Blood Cells, White Blood Cells, Thrombocytes and 
Packed Cells Volume in their whole blood, and there is insignificant increase between 
the means of treatments in Heterocyte to Lymphocyte ratio, the same significant 
increase were happened in Hemoglobin, total protein, glucose, calcium, phosphorous, 
cholesterol and in the activity of Alkaline Phosphatase enzyme in the plasma of the 
birds which gave the fermented feed. The birds which gave soaked feed and feed with 
the S. cerevisiae had significant improvement in blood and plasma characters compared 
with the control treatment but less than the group of birds which consumed the 
fermented feed.

  المقدمة

القیمـة الغذائیـة لمكونـات تعد عملیة تخمیر العلف احد الطرائق المستعملة حدیثًا في تغذیة فـروج اللحـم لتحسـین 

، ) 1(العالئق كالحنطـة والشـعیر والـذرة الصـفراء باالضـافة الـى زیـادة القیمـة الحیویـة للنتـروجین والفسـفور والكالسـیوم 

وقد وجد ان استعمال التخمیر یمكن ان یعمل على تحسـین معامـل هضـم الـریش واالجـزاء غیـر المأكولـة مـن الـدجاج 

عند تقطیعـه ) Spent Hens(     معامل هضم الدجاج البیاض المنتهیة فترة انتاجهفي المجزرة وكذلك یحسن من 

، وكــذلك ســاهمت عملیــة تخمیــر العلــف الكامــل فــي تحســین ) 2(كــامًال الــى قطــع صــغیرة النتــاج المركــز البروتینــي 

  ).3(االداء االنتاجي لفروج اللحم 

ئیــة للعالئــق مــن خــالل زیــادة نســبة اســتبقاء المــادة تســاهم عملیــة ترطیــب العلــف بالمــاء فــي تحســین القیمــة الغذا

لالنزیمـات الهاضـمة وانعكـاس ذلـك فـي فـي القنـاة الهضـمیة العضویة لمكونات العلیقـة وبالتـالي زیـادة وقـت التعـریض 

علـــى نتــائج مشـــابهة عنـــد اســـتعمالهم ) 5(Forbesو Yasar، وحصـــل ) 4(االداء االنتــاجي الالحـــق لفـــروج اللحــم 

فالحظوا ان ذلك یؤدي الى تقلیـل لزوجـة محتویـات القنـاة الهضـمیة وتحسـن كبیـر فـي طبقـة االهـداب العلف المرطب

)Villi ( المبطنــــة للقنــــاة الهضـــــمیة مــــع انخفــــاض معـــــدل تحــــول الخالیـــــا الطالئیــــة فــــي تجـــــاویف الطبقــــة الطالئیـــــة  

)Crypts of the epithelium (الحق لفروج اللحممما ادى في النهایة الى تحسن االداء االنتاجي ال.  
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الــى عالئــق الــدجاج لتحســین القیمــة الغذائیــة للعالئــق مــن Saccharomyces cerevisiaeتضــاف خمیــرة 

بتخلیص القناة الهضمیة من السموم الفطریة وافراز بعض االنزیمات الى فراغ القناة الهضمیة كاالمیلیز هاخالل قیام

، كـــذلك تضـــاف الخمیـــرة كعامـــل ) 7(هریـــة الضـــارة كالســـالمونیال وتخلـــیص الطیـــور مـــن االحیـــاء المج) 6(والبروتیـــز 

مساعد فـي عملیـات تخمیـر العلـف مـن خـالل قیامهـا باسـتهالك االوكسـجین وبالتـالي تـوفیر ظـروف ال هوائیـة تسـاعد 

) Lactobacilli) (7(على نمو االحیاء المجهریة التي تساهم في عملیات التخمیر وخاصة بكتریا العصـیات اللبنیـة 

وكذلك تعمل الخمیـرة عنـد اضـافتها الـى العلـف علـى تنشـیط بعـض االنزیمـات الناقلـة للمجـامیع االمینیـة فـي بالزمـا ،

 Glutamic Pyruvicوانـزیم ) Glutamic Oxaloacetic Transaminase)GOTالـدم لفـروج اللحـم كـانزیم 

Transaminase )GPT) (8.(  

توازن مـایكروبي مثـالي لالحیـاء المجهریـة تهدف الى تحقیقكلها ان تخمیر العلف وترطیبه واضافة الخمیرة له 

وانعكــاس ذلــك علــى بعــض ) 9(المكونــة للفلــورا المعویــة فــي القنــاة الهضــمیة للــدجاج بشــكل مباشــر او غیــر مباشــر 

الصــفات الفســلجیة المهمــة فــي جســم الــدجاج كمعــدل تحــول الخالیــا الطالئیــة المبطنــة للقنــاة الهضــمیة وتطــور طبقــة 

في القناة الهضمیة للـدجاج والـذي یـؤدي كمحصـلة نهائیـة الـى تحسـین االداء االنتـاجي ) Layer of Villi(هداب اال

ولذلك كان الهدف من هذه التجربة هو دراسة تأثیر تخمیر العلف وترطیبه واضافة الخمیرة له في ،) 7(لفروج اللحم 

باشــر فـــي االداء االنتـــاجي الالحــق لفـــروج اللحـــم بعــض صـــفات الـــدم والتــي یمكـــن ان تـــؤثر بشــكل مباشـــر او غیـــر م

  ).فاوبرو(

  

  المواد وطرائق العمل

یومـًا امتـدت مـن 49اجریت هذه الدراسة في حقل االنتاج الحیـواني التـابع للهیـأة العامـة للبحـوث الزراعیـة لمـدة 

ةموزعـة علـى اربعـبعمـر یـوم واحـد) فاوبرو(فرخ فروج لحم 600، واستعمل فیها 27/4/2002ولغایة 7/3/2002

  :معامالت وكاالتي 

  .معاملة السیطرة:المعاملة االولى 

غـــــم خمیـــــرة 2خمـــــر فیهـــــا العلــــف قبـــــل یـــــوم مـــــن تقـــــدیم العلــــف للطیـــــور بواســـــطة خلـــــط : المعاملـــــة الثانیـــــة 

Saccharomyces cerevisiae مللتــر مــاء لكــل كغــم علــف وغلــف فیمــا بعــد 500مــع %) 0.2(لكــل كغــم علــف

  ).مئوي25(في درجة حرارة الغرفة ) ساعة24(بواسطة نایلون لعزل الهواء عنه الى الیوم التالي العلف المتخمر 

غــم 2وبواقــع ) بــدون تخمیــر(S. cerevisiaeاضــیف الــى العلــف المقــدم لالفــراخ خمیــرة :المعاملــة الثالثــة 

  %).0.2(خمیرة لكل كغم علف 

  .مللتر ماء لكل كغم علف500ق خلط اضافة الماء الى العلف عن طری:المعاملة الرابعة 

/ فـــرخ 150(فـــرخ 50كـــررت كـــل معاملـــة مـــن معـــامالت التجربـــة بواقـــع ثـــالث مـــرات وكـــل مكـــرر یتكـــون مـــن 

Packmayaوهــــي باالســــاس مــــن الخمیــــرة التجاریــــة S. cerevisiae، اســــتعملت فــــي الدراســــة خمیــــرة ) معاملــــة

غـذیت االفـراخ علـى علیقتـین ، االولـى هـي علیقـة ). 10(جي واستعملت حسب الطریقة التي اشار الیها الضـنكي ونـا

كیلوسـعرة لكـل كغـم علـف طاقـة ممثلـة وقـدمت مـن عمـر یـوم 2867.4بـروتین و % 22.7البادئ والتي تحتوي على 

2922بــروتین و% 20.6الثالثــة االولــى مــن العمــر ، امــا العلیقــة الثانیــة فكانــت تحتــوي علــى االســابیع ولغایــة نهایــة 

  .لكل كغم علف طاقة ممثلة ، وقدمت من بدایة االسبوع الرابع ولغایة نهایة التجربةكیلوسعر

 Wing(في نهایة االسبوع السابع عزلت الذكور عن االناث وجمعـت عینـات الـدم عـن طریـق الوریـد الجنـاحي 

Vein ( في انابیب حاویة على مادة مانعـة للتخثـرPotassium EDTA طیـور مـن كـل مكـرر 4وبواقـع)ذكـور 2
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طیــر مــن كــل معاملـــة ، وقســمت عینــات الــدم الــى قســـمین ، اســتعمل القســم االول لقیــاس اعـــداد 12أي ) انــاث2و

بواسـطة الهیموسـایتومیتر وباسـتعمال ) White Blood Cells(والبـیض ) Red Blood Cells(كریات الدم الحمر 

)Packed Cell Volume(س الــدم ، وقیســت نســبة مكــدا) Herrick)11و Nattالمحلــول المســتخدم مــن قبــل 

، وكــــذلك ) 13(Cyanmethaemoglobinوقیســــت تراكیــــز الهیموكلــــوبین بطریقــــة ) Archer)12وتبعــــًا لطریقــــة 

، واجـري العـد ) 14(Wottenوحسـب الطریقـة التـي اوردهـا ) Thrombocytes(حسبت اعداد الصفیحات الدمویة 

– Wrightعلــى شــرائح زجاجیــة وصــبغت بصــبغتي التفریقــي لكریــات الــدم البــیض بأخــذ مســحات دمویــة  giemsa

وحسبت اعـداد كـل ) 16(Guionو Burtonوفحصت طبقًا لما اورده ) Patterson )15و Shenوتبعًا لطریقة 

  ).H/L ratio(من خالیا الهیتروفیل واللمفوسایت ومن ثم استخرجت نسبة الهیتروفیل الى اللمفوسایت 

دقیقــة لفصــل بالزمــا الــدم 15الكامــل فقـد تــم وضــعه فــي جهــاز الطــرد المركـزي لمــدة امـا القســم الثــاني مــن الــدم 

مئوي لحین اجراء بقیة االختبارات ، إذ استعملت بـالزم الـدم فـي تقـدیر كـل مـن البـروتین 20-الذي تم حفظه بدرجة 

القاعــــدي لفوســــفاتیزونشــــاط انــــزیم ا) 14(لوالفســــفور والكولســــترو ) 18(والكالســــیوم ) 17(والكلوكــــوز ) 14(الكلــــي 

)Alkaline Phosphatase ( وحسب الطریقة التي اوردهاWotten )14.(  

باسـتعمال البرنـامج االحصـائي الجهـاز ) One Way Analysis(اسـتعمل نظـام تحلیـل البیانـات باتجـاه واحـد 

SAS)19 ( وباتبــاع المودیــل الخطــي العــام ،)General Linear Model (عنویــة بــین ، واختبــرت الفروقــات الم

  .0.01و 0.05المتوسطات باستعمال اختبار دنكن متعدد المستویات عند مستوى 

  

  النتائج والمناقشة

ان مجموعة الطیور التي استهلكت العلف المتخمر زاد في دمها معنویًا اعداد كریات 1یتضح من الجدول رقم 

ي اعـداد كریـات الـدم الحمـر والبـیض لمجموعـة الدم الحمر والبیض مقارنة ببقیة المعامالت ، وحصل تفوق معنـوي فـ

الطیور التي اعطیت العلف الحاوي على الخمیرة والعلف المرطب مقارنـة بمعاملـة السـیطرة وبـالرغم مـن ذلـك لـم تكـن 

هنـــاك فروقـــات معنویـــة بـــین معـــاملتي العلـــف المضـــاف لـــه الخمیـــرة والعلـــف المرطـــب فـــي اعـــداد كریـــات الـــدم الحمـــر 

  .والبیض

الــى زیــادة معنویــة فــي اعــداد الصــفیحات الدمویــة )المعاملــة الثانیــة(لعلــف المتخمــر الــى الطیــورادت اضــافة ا

على بقیة معامالت التجربة بینما حصل تفوق فـي مجموعـة الطیـور التـي اعطیـت العلـف الحـاوي علـى الخمیـرة علـى 

وعــــة الســـیطرة فــــي اعــــداد مجموعـــة االفــــراخ التـــي تناولــــت العلـــف المرطــــب وهـــذه االخیــــرة بـــدورها تفوقــــت علـــى مجم

حصلت نفس الزیـادة فـي مكـداس الـدم حیـث تفوقـت مجموعـة . 1الصفیحات الدمویة وكما هو موضح في جدول رقم 

الطیــور التــي اعطیــت العلــف المتخمــر ثــم مجموعــة الطیــور التــي اعطیــت العلــف الحــاوي علــى الخمیــرة ثــم مجموعــة 

ایضًا انـه لـم تكـن هنـاك فروقـات 1ة ، ویوضح الجدول رقم الطیور التي اعطیت العلف المرطب ثم مجموعة السیطر 

  .معنویة بین متوسطات المعامالت في نسبة خالیا الهیتروفیل الى اللمفوسایت

  

  

  

الى العلف في اعداد كریات الدم الحمر S. cerevisiaeتأثیر العلف المتخمر والمرطب واضافة خمیرة )1(جدول 

دمویة ونسبة خالیا الهیتروفیل الى اللمفوسایت في الدم الكامل لفروج اللحم والبیض ومكداس الدم والصفیحات ال

  ).فاوبرو(
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  الجنس  الصفات

  )االنحراف المعیاري+المتوسط (المعامالت 
مستوى 

  السیطرة  المعنویة
تخمیر العلف 

  بالخمیرة

اضافة الخمیرة 

  )بدون تخمیر(

ترطیب العلف 

  بالماء

  اعداد كریات الدم الحمر

  )ملم مكعب دم/ ون ملی(

  c2.33+0.05  a2.24+0.08  b2.20+0.07  bc0.05  0.06+2.13  ذكور

  c2.29+0.08  a2.20+0.09  b2.15+0.08  bc0.05  0.07+2.09  اناث

  c2.31+0.08  a2.22+0.07  b2.18+0.06  bc0.05  0.08+2.11  الجنسینكال 

  اعداد كریات الدم البیض

  )ملم مكعب/1000(

  0.40d29.63+0.40a26.14+0.44b25.02+0.47c0.05+23.00  ذكور

  0.43c29.52+0.43a28.54+0.51b25.21+0.50b0.05+22.08  اناث

  0.39c29.58+0.44a25.99+0.59b25.12+0.51b0.05+22.54  كال الجنسین

اعداد الصفیحات 

  الدمویة

  )ملم مكعب/1000(

  0.57d30.84+0.45a27.11+0.50b24.60+0.47c0.05+22.67  ذكور

  0.50d30.19+0.50a26.97+0.46b24.55+0.52c0.05+22.08  اناث

  0.49d30.52+0.44a27.04+0.56b24.58+0.53c0.05+22.38  كال الجنسین

  (%)مكداس الدم 

  0.52c27.23+0.59a26.11+0.65b23.92+0.61c0.05+23.25  ذكور

  0.54d26.98+0.63a25.76+0.57b22.39+0.60c0.05+20.33  اناث

  0.56d27.11+0.55a25.94+0.59b23.16+0.64c0.05+21.79  كال الجنسین

نسبة خالیا الهیتروفیل 

  الى اللمفوسایت

)H/L ratio(  

  **.م. غ  0.007+0.26  0.005+0.25  0.006+0.23  0.006+0.28  ذكور

  .م. غ  0.005+0.25  0.004+0.26  0.005+0.22  0.007+0.26  اناث

  .م. غ  0.010+0.26  0.007+0.26  0.006+0.23  0.008+0.28  كال الجنسین

  .0.05الحروف المختلفة ضمن الصف الواحد تشیر الى وجود اختالفات معنویة تحت مستوى معنویة *
  .تعني غیر معنوي. م. غ**

  

مــع مــا فــي هــذه الدراســةریــات الــدم البــیض واعــداد الصــفیحات الدمویــةالزیــادة المعنویــة فــي اعــداد كتتشــابه

وقـد ترجـع الزیـادة الحسـابیة فـي عنـدما اضـافوا الخمیـرة الـى عالئـق فـروج اللحـم ،) 8(حصل علیـه الـدراجي واخـرون 

یـا الهیتروفیـل نسبة خالیا الهیتروفیل الى للمفوسایت الى الزیـادة المعنویـة فـي اعـداد كریـات الـدم البـیض إذ تمثـل خال

فـي ) Privulescu)20و Springالنسبة االكبر من اعداد كریات الـدم البـیض ، وهـذه النتیجـة تتفـق مـع مـا وجـده 

تعمــل S. cerevisiae          المشــتقة مــن الجــدار الخلــوي لخمیــرة Mananoligosaccharideان اســتعمال 

، وتســـاهم ) Macrophage(هـــا خالیـــا البلعمـــة الكبیـــرة التـــي تقـــوم ب) Phagocytosis(علـــى تحفیـــز عملیـــة البلعمـــة 

خالیا الهیتروفیل كذلك في ابطاء الفعالیات التكاثریـة واالیضـیة لالحیـاء المجهریـة المرضـیة وهـذا مـا یحصـل اوًال فـي 

  ).20، 9، 6(عملیة البلعمة التي تهدف قتل االحیاء المجهریة المرضیة ومنعها من ان تسبب المرض 

ق ان اضــافة العلــف المتخمــر الــى عالئــق الطیــور قــد حفــز میكانیكیــة الــدفاع فــي الجســم متمثلــة یتضــح ممــا ســب

بزیــادة اعــداد كریــات الــدم البــیض والزیــادة الحســابیة فــي نســبة خالیــا الهیتروفیــل وكــذلك الزیــادة المعنویــة فــي اعــداد 

ویـة اضـافة الــى دورهـا الكبیـر فــي الصـفیحات الدمویـة التـي تعمــل علـى منـع النزیــف الحاصـل مـن تمـزق االوعیــة الدم

  ).21(عملیة تخثر الدم 

إذ ) 1جدول (قد ترجع الزیادة المعنویة في نسبة مكداس الدم الى الزیادة المعنویة في اعداد كریات الدم الحمر 

یـة ، ان كریات الدم الحمر تمثل النسبة االكبر من الجزء الخلوي في الدم تلیها كریات الدم البـیض والصـفیحات الدمو 

فـي دم مجموعـة الطیـور التـي اعطیـت العلـف المتخمـر ) 2جـدول (وقد ترجع الزیادة المعنویة فـي نسـبة الهیموكلـوبین 
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الى الزیادة المعنویة في اعـداد كریـات الـدم الحمـر الحـاوي علـى الهیموكلـوبین ، تلیهـا مجموعـة الطیـور التـي اعطیـت 

یـادة ز اعطیـت العلـف المرطـب ثـم مجموعـة السـیطرة ، وتعنـي الالعلف الحاوي على الخمیرة ثم مجموعة الطیـور التـي

المعنویة فـي اعـداد كریـات الـدم الحمـر وتركیـز الهیموكلـوبین زیـادة تجهیـز االوكسـجین والمـواد الغذائیـة لخالیـا الجسـم 

یــور التــي ، وهـذا مــا یمكـن االســتدالل علیــه مـن زیــادة تركیــز البـروتین والكلوكــوز فـي بالزمــا الــدم لمجموعـة الط) 21(

على نتائج مشابهة حینما الحظوا حصـول زیـادة ) 8(، وحصل الدراجي واخرون ) 2جدول (اعطیت العلف المتخمر 

معنویة في تركیز البروتین في البالزما وخاصة تركیز االلبومین والكلوبیـولین واوضـحوا انـه لـیس لتركیـز الفـایبرنوجین 

صـول تحسـن فـي الزیـادة الوزنیـة دور في تلك الزیادة وارجعـوا الزیـادة فـي التركیـز الـى زیـادة تصـنیع البـروتین نظـرًا لح

  .رافقت ذلكالتي لفروج اللحم 

  

الى العلف في تركیز الهیموكلوبین S. cerevisiaeتأثیر العلف المتخمر والمرطب واضافة خمیرة )2(جدول

  ).فاوبرو(والبروتین والكلوكوز والكولسترول في بالزما الدم لفروج اللحم 

  الجنس  الصفات

  )االنحراف المعیاري+المتوسط (المعامالت 
مستوى 

  السیطرة  المعنویة
تخمیر العلف 

  بالخمیرة

اضافة الخمیرة 

  )بدون تخمیر(

ترطیب العلف 

  بالماء

  تركیز الهیموكلوبین 

  )مل دم100/غم(

  c7.82+0.21   a7.58+0.20  b7.52+0.27  b0.05  0.23+7.15  ذكور

  d7.60+0.20  a7.43+0.26  b7.20+0.22  c0.05  0.19+7.00  اناث

  d7.71+0.19  a7.51+0.20  b7.36+0.23  c0.05  0.21+7.08  كال الجنسین

  تركیز البروتین 

  )مل بالزما100/ غم (

  d4.04+0.09  a3.64+0.08  b3.26+0.07  c0.05  0.09+3.02  ذكور

  d3.65+0.10  a3.42+0.10  b3.10+0.09  c0.05  0.08+2.86  اناث

  d3.85+0.12  a3.56+0.11  b3.13+0.09  c0.05  0.12+2.94  كال الجنسین

  تركیز الكلوكوز

  )مل بالزما100/ملغم(

  d242.1+8.2  a221.3+7.7  b205.1+8.0  c0.05  7.6+190.4  ذكور

  c220.0+7.5  a198.6+7.5  b192.4+7.6bc0.05  8.2+180.8  اناث

  d231.1+7.3  a209.9+7.4  b198.8+8.2  c0.05  7.6+185.6  كال الجنسین

  تركیز الكولسترول

  )مل بالزما100/ملغم(

  a101.1+4.8  d131.2+5.4  c157.1+4.4  b0.05  5.0+176.2  ذكور

  a98.4+4.8  d129.3+4.3  c151.0+4.9  b0.05  4.2+163.4  اناث

  a99.8+5.0  d130.2+5.3  c154.1+5.1  b0.05  5.2+169.8  كال الجنسین

  .0.05الحروف المختلفة ضمن الصف الواحد تشیر الى وجود اختالفات معنویة تحت مستوى معنویة *

  

  

ان اعطاء العلیقة الحاوي على العلف المتخمر ادت الى انخفاض معنوي فـي تركیـز 2یالحظ من الجدول رقم 

مجموعـة الطیـور التـي اعطیـت العلیقـة الحاویـة علـى الخمیـرة ثـم الكولسترول إذ كانت االكثر انخفاضًا تلتهـا فـي ذلـك

مجموعــة العلــف المرطــب ثــم مجموعــة الســیطرة ، قــد یرجــع االنخفــاض المعنــوي فــي تركیــز الكولســترول فــي مجموعــة 

مثـالي الطیور التي اعطیت العلف المتخمر الى تحسن البیئة الداخلیة للقناة الهضمیة والمتمثلة بالتوازن المـایكروبي ال

لالحیـــاء المجهریـــة المكونـــة للفلـــورا المعویـــة فـــي القنـــاة الهضـــمیة للـــدجاج ویحـــدث هـــذا التـــوازن بزیـــادة اعـــداد بكتریـــا 
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آلیتین لتفسیر قدرة بكتریا العصـیات اللبنیـة ) 22(Rayو Bozoglu، إذ اقترح ) Lactobacilli(العصیات اللبنیة 

مــرور أثنــاءالقابلیــة علــى تغییــر طبیعــة الكولســترول الكیمیائیــة Lactobacillus acidophilusوخاصــة التابعــة لـــ 

في االمعاء الدقیقة ، مما یجعله غیـر قابـل لالمتصـاص فـي الجسـم ویطـرح مـع البـراز ، ) Chymus(الكتلة الغذائیة 

نعــة القابلیــة علــى االرتبــاط مــع امــالح الصــفراء ماL. acidophilusواآللیــة الثانیــة هــي ان لــبعض ســالالت بكتریــا 

مـن كولسـترول مصـل تصـنعایاها من االمتصاص مرة ثانیة ومجبرة الكبد على تصنیع المزید من هذه االمالح التـي 

حینمــا ) 23(الــدم وبالتــالي فــان نســبة الكولســترول ســوف تــنخفض فــي الــدم ،وحصــل علــى نتیجــة مشــابهة الموشــلي 

وجــد ان تلــك العملیــة تســاهم فــي تقلیــل مســتوى اســتعمل بكتریــا العصــیات اللبنیــة عــن طریــق المــاء لفــروج اللحــم حیــث

  .الكولسترول في مصل الدم بصورة معنویة

ان اضافة العلف المتخمر والعلـف الحـاوي علـى الخمیـرة والعلـف المرطـب الـى 3توضح النتائج في جدول رقم 

هـذه النتیجـة مـع مـا عالئق فروج اللحم ادى الى حصول زیادة معنویة في تراكیز كل مـن الكالسـیوم والفسـفور ، تتفـق

فــي ان اعطــاء العلــف الحــاوي علــى الخمیــرة ادى الــى حصــول زیــادة معنویــة فــي ) 8(حصــل علیــه الــدراجي واخــرون 

تراكیز الكالسیوم والفسفور ، وقد ترجع الزیادة المعنویة في تراكیز هذین العنصرین الى قدرة الخمیرة على انتـاج انـزیم 

غیـر الــذائب والــذي Phytateیمــة الحیویـة للعناصــر الغذائیــة مـن خــالل تحلیـل الـــ الفـایتیز الــذي یعمـل علــى زیـادة الق

یكــون معقــدات مــع العدیــد مــن االیونــات كالنحــاس والخارصــین والكالســیوم والمغنیســیوم والحدیــد والبوتاســیوم ، كــذلك 

مـــن تـــوفر هـــذه معقـــدات مـــع البروتینـــات فـــي االس الهیـــدروجیني المتعـــادل وعنـــد تحللـــه ســـوف یزیـــدPhytateیكـــون 

  ).2جدول رقم (وقد ترجع الزیادة المعنویة في تركیز البروتین الكلي الى هذا السبب ) 24(البروتینات 

حصول زیـادة معنویـة فـي نشـاط انـزیم الفوسـفاتیز القاعـدي فـي بالزمـا الـدم لمجموعـة 3یتضح من الجدول رقم 

وحصلت نفس الزیادة في مجموعة الطیور التي اعطیت الطیور التي اعطیت العلیقة الحاویة على العلف المتخمر ، 

العلــف الحــاوي علــى الخمیــرة تلتهــا مجموعــة الطیــور التــي اعطیــت العلــف المرطــب ثــم مجموعــة الســیطرة ، ویعــد هــذا 

 Ester(االنـــزیم مـــن االنزیمـــات غیـــر النوعیـــة فـــي الطیـــور والتـــي تعمـــل علـــى التحلـــل المـــائي لالســـترات الفســـفوریة 

Phosphatase ( انتاج الفوسفات غیر العضویة ، ویعمل هذا االنزیم ضمن وسط قاعدي وهو ذو انتشار واسع في و

الجســم ویكــون موجــودًا بتراكیــز عالیــة فــي العظــم والمخاطیــة المعویــة وخالیــا النبیبــات والكبــد ، وتقتــرن زیــادة االنــزیم 

ان اعطـاء الخمیـرة ) 8(الـدراجي واخـرون ، ووجد ) Osteoblastic activity) (21(بزیادة فعالیة االرومة العظمیة 

فــــي عالئــــق فــــروج اللحــــم یمكــــن ان تعمــــل علــــى زیــــادة نشــــاط مجموعــــة االنزیمــــات الناقلــــة لمجموعــــة االمــــین وهــــي 

Glutamic Oxaloacetic Transaminase)GOT ( وانـــزیمGlutamic Pyruvic Transaminase

)GPT.(  

  

  

  

الى العلف في تركیز الكالسیوم S. cerevisiaeفة خمیرة تأثیر العلف المتخمر والمرطب واضا)3(جدول

  ).فاوبرو(والفسفور وفي نشاط انزیم الفوسفاتیز القاعدي في بالزما الدم لفروج اللحم 

  الجنس  الصفات

  )االنحراف المعیاري+المتوسط (المعامالت 
مستوى 

  السیطرة  المعنویة
تخمیر العلف 

  بالخمیرة

اضافة الخمیرة 

  )ربدون تخمی(

ترطیب العلف 

  بالماء

  d8.27+0.33  a7.94+0.29  b7.83+0.41  c0.05  0.37+7.25  ذكور  تركیز الكالسیوم
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  c8.06+0.29  a7.75+0.37  b7.71+0.27  b0.05  0.36+7.18  اناث  )مل بالزما100/ملغم(

  c8.17+0.32  a7.85+0.34  b7.77+0.30  b0.05  0.35+7.22  كال الجنسین

  تركیز الفسفور

  )مل بالزما100/ملغم(

  c4.09+0.11  a3.67+0.09  b3.65+0.08  b0.05  0.10+3.53  ذكور

  c3.89+0.07  a3.59+0.08  b3.54+0.11  b0.05  0.09+3.33  اناث

  c3.99+0.07  a3.63+0.09  b3.60+0.12  b0.05  0.11+3.43  كال الجنسین

نشاط انزیم الفوسفاتیز

  القاعدي

)king Armstrong(  

  0.61c82.12+0.60a63.12+0.75b59.19+0.67b0.05+45.42  ذكور

  0.59c80.14+0.61a60.71+0.65b62.40+0.55b0.05+36.42  اناث

  0.63c81.13+0.54a61.92+0.53b60.80+0.60b0.05+40.92  كال الجنسین

  .0.05تشیر الى وجود اختالفات معنویة تحت مستوى معنویة الحروف المختلفة ضمن الصف الواحد*

  

لــم یكــن هنــاك تــأثیر معنــوي للجــنس بــین متوســطات المعــامالت فــي الصــفات المدروســة وكمــا هــو موضــح فــي 

، وقــد ترجــع الفروقــات بــین ذكــور مجموعــة الســیطرةمــا عــدا فــي بعــض الصــفات وخاصــة فــي 3و2، 1جــدول رقــم 

  ).21% (30الذي یزید في الذكور عن االناث بنسبة الجنسین الى وزن الجسم 

ان استعمال العلف المتخمر والعلف الحاوي على الخمیرة والعلف المرطب كان 3و2، 1یالحظ من الجداول 

له االثر في التحسن المعنوي لصفات الدم قید الدراسة وكان االتجاه العام یمیـل الـى كـون العلـف المتخمـر افضـل ثـم 

عـد اسـتعمال المعـامالت السـابقة مـن االتجاهـات الجدیـدة فـي یالحاوي على الخمیرة ثم العلف المرطـب ، و یلیه العلف 

) 25(التحسن في االداء االنتاجي لفروج اللحم الذي وجده نـاجي واخـرون یعودتحسین القیمة الغذائیة للعالئق ، وقد 

بعــض صــفات الــدم كزیــادة اعــداد كریــات الــدم عنــدما اســتعملوا نفــس المعــامالت الســابقة الــى التحســن المعنــوي فــي

وتركیز الهیموكلوبین اللذان یعمالن على امداد خالیا الجسم باالوكسجین والمواد الغذائیة الضروریة لعملیـات االیـض 

وصاحب ذلك زیادة في تراكیز البروتین الكلي والكلوكوز والكالسیوم والفسفور مما یعني زیادة متطلبات الطاقة مقارنة 

، فضـًال عـن ذلـك انخفـاض مسـتوى الكولسـترول ) 25(جموعة السیطرة بسبب التحسن في صفات االداء االنتاجي بم

الذي قد یحصل نتیجة الستخدامه في عملیات االیض الداخلیة ، امـا الزیـادة المعنویـة فـي اعـداد كریـات الـدم البـیض 

ل فیعملـــون مجتمعـــین علـــى حمایـــة الجســـم ضـــد والصـــفیحات الدمویـــة والزیـــادة الحســـابیة فـــي نســـبة خالیـــا الهیتروفیـــ

  ).21(المسببات المرضیة بمختلف المیكانیكیات 

فتــأتي بالدرجــة االولــى ،نسـتنتج مــن هــذه الدراســة ان معــامالت التجربــة كانــت متدرجــة التــأثیر فــي صــفات الــدم

خیرًا السیطرة ، وبهـذا یمكـن استعمال العلف المتخمر تلیها استعمال العلف الحاوي على الخمیرة ثم العلف المرطب وا

القول بان استعمال العلف المتخمر من احد الوسائل الجدیدة التي تساهم مساهمة فعالة فـي تحسـین اسـتهالك العلـف 

  .الدم لفروج اللحمصفاتوبالتالي تحسین االداء االنتاجي الالحق لفروج اللحم عن طریق التأثیر في 
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