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في ˝المنتج محلیاE. maximaالتلقیح بلقاح األمیریا ماكسما و Eو Aفیتامین إضافةتأثیر

  واألداء األنتاجي لفروج اللحمواألفات العیانیةالعالمات السریریة

  

  یوسف الحمدانياهللا عادل عبد

  جامعة األنبار/ كلیة الزراعة–قسم الثروة الحیوانیة

  

  الخالصة

المضعفةE . maximaاءة التمنیعیة الكیاس بیض طفیلي األمیریا ماكسما هدف البحث دراسة الكف

  8000كراي من خالل تلقیح ذكور افراخ فروج اللحم ساللة لوهمان بجرعة مقدارها 200مقدارهااشعاعبجرعة

ج و اء االنتاجي لفر في تحسین االستجابة المناعیه واالدEو  Aفرخ، ودور فیتامین / مل/ كیس بیض مضعف

  .اللحم

فرخ ذكر بعمر یوم واحد ساللة  لوهمان ،وزعت على سبعة معامالت 210استخدم في التجربة 

T1المعاملة االولى:  الى المعامالت التالیةأیام 10االفراخ بعمر خضعتفرخ لكل مكرر، 15بمكررین بواقع 

لقحت فقط، المعاملة الرابعة  T3ة الثالثة لم تلقح ، المعاملT2المعاملة الثانیة لم تلقح ولم تعطى جرعة تحدي،

T4 لقحت واعطیت فیتامینA  ، المعاملة الخامسةT5 لقحت واعطیت فیتامینE المعاملة السادسة ،T6

افراخ .فرخ/ مل/ كیس بیض غیر مضعف   8000، والمعاملة السابعة اعطیتEوAلقحت واعطیت فیتامین 

,T5,T4,T3,T2 T7المعامالت T6,   كیس بیض غیر  40000جرعة تحدي مقدارها یوم 38بعمر طیت اع

سجلت العالمات السریریة ، االفات العیانیة ، معدل الوزن ، كفاءة التحویل الغذائي ، معدل .فرخ/ مل/ مضعف

  .بعد التلقیح باسبوع وقبل اجراء فحص التحدي بیوم واحد وبعده باسبوع ومعدل استهالك العلفالهالكات

بمقدار  Eاو Aالمصنع محلیا واضافة فیتامین   E. maximaتائج ان تلقیح االفراخ بلقاح بینت الن

من العالمات P)>0.05(او مزدوجة قد خفض معنویا علف على التوالي بصورة مفردةكغم / ملغم) 6–300(

معدل الهالكات ، ذائيمن وزن الجسم ، كفاءة التحویل الغ  P>0.05كما حسن معنویا السریریة واالفات العیانیة

  .بعد اجراء فحص التحديو معدل إستهالك العلف 

Additions Effect of   Vitamins A and E and Vaccination by Eimeria 
maxima Vaccine  locally Produced on clinical signs, lesion score and 

Performance of broilers
  

Adel A. Al–Hamadani
College of Agriculture/ University of Al–Anbar

  

Abstract
The aim of this research was study immunoeficiency of Eimeria maxima 

irradiated oocysts which attenuated by Gamma irradiation 200 gray through the 
vaccination of the birds with 8000 attenuated oocysts/ ml/ chick and the roles of 
vitamins A and E in improvement of immune response and birds performance. Two 
hundred and ten day– old  Lohmann male birds were used in this experiment divided 
into 7 treatment with 2 replicate each replicate consist 15 birds. At tenth days of the 
age the birds were treated as follows: First treatment T1 were non vaccinated and non 
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challenged, second treatment T2 were non vaccinated, third treatment T3 were
vaccinated only, fourth treatment T4 were vaccinated and gave Vitamin A, fifth 
treatment  T5 were Vaccinated and gave Vitamin E, sixth treatment T6 were 
vaccinated and gave Vitamin A and  E combined and in the seventh treatment T7
were gave 8000 viable oocyst/ ml/ chick. The birds in treatment T2, T3, T4, T5, T6,
T7 were challenged at thirty eight days of age with 40000 viable oocysts Eimeria 
maxima/ ml/ chick. Clinical signs, lesion score, body weight, feed conversion 
efficiency, mortality rate and feed consumptions were recorded one week after 
vaccination, one day before challenge and one week after challenge. Results showed 
that vaccination of birds with Eimeria maxime vaccine locally produced and the 
addition of vitamins A or E  in as much (6-300) mg/ kg feed respectively singular or 
combined in the feed were gave significant (p<0.05) reduced in clinical signs, lesion 
score and significant (p<0.05) improvement in body weight, feed conversion 
efficiency, mortality rate and feed consumptions after challenge test.

  

  المقدمة

وتوالد العلمیةالوقائیةلمربین بالطرق عدم التزام ااإلدارة الردیئة و و للطیور الداجنةالمكثفةالتربیةإن

من coccidiosisالتي جعلت داء االكریات الرئسیةاألسبابللعالج تعتبر من من الطفیلیات مقاومةجیالأ

في نسبة الهالكات وقلة في ت تسبب زیادةابداء االكریاالصابةإنحیث التي تهدد صناعة الدواجن األمراض

بداء االكریات المصابةالطیور إصابةعن زیادة احتمال ءة التحویل الغذائي فضالعف في كفاالوزن النهائي وض

على داء االكریات لذا السیطرةلمناعه تلعب دورا كبیرا في اولما كانت ،والفایروسیةالبكتیریةالمرضیةبالمسببات 

اللقاحاتأیجادت من خالل بداء االكریامن االصابةوالوقایةللسیطرةالوسائل أفضلإیجادكان من الضروري 

میریا التي تتمتع من طفیلیات جنس االE.maximaطفیلي االمیریا ماكسیما یعتبر.(1)والكفوءهةاالمین

تسبب الهالكات في و المتوسطةإلىالشدیدةتتراوح ما بین أمراضیتهإنعالیه في حین مناعیةبخصوصیة

مسببا تناقصا كبیرا في هضم وامتصاص الدقیقةاألمعاءمنطقة الصائم منویصیب، (2)ةالطیور الداجن

في اكبیر الهما دور Eو A  وبما ان فیتامین. Eو Aین مثل فیتاموالتي منها الفیتامینات الغذائیةالعناصر 

الطبقةعلى المحافظةفي Aالمتولده من التلقیح من خالل دور فیتامین المناعةمقاومة االمراض وتطور 

في جسم الطائر وعمل الرئیسیةالمناعةأعضاءأداءعلى كفاءة لمحافظةاالمبطنة للجهاز الهضمي و المخاطیة

یم زیادة إنتاج األجسام المضادة وتنظتعمل على   Immunomodulatorsمناعیةكمحورات Eفیتامین 

فیتامین وأضافةلیا المنتج محE.maximaلبیان دور لقاح الدراسةهذه أجریتلذا ، (3)المناعیةاالستجابة

AوEاإلنتاجياألداءتحسین ودورهما في العیانیةواآلفاتألسریریةظهور العالماتالعلف في الحد من إلى

  .لحملفروج ال
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  ائق العملالمواد وطر 

  :الطفیلي المستعمل في اللقاح واصابة التحدي

في مختبر قسم تشخیصه تم و حقول مصابةمنE.maximaبیض طفیلي تم الحصول على اكیاس 

عتماد على معامل الشكل سابقا باألالصحة الحیوانیة دائرة البحوث الزراعیه التابعة لمنظمة الطاقة الذریة العراقیة

Shape index20.7(حیث كانتاكیاس البیض الناضجة  أي قیاس طول وعرضناضجةالكیاس البیض ال

التي تم E.maximaالعائده لطفیلي العزلةتنشیط وتكثیر ولقد تممصفربنيلون ذو مایكرو متر و )30.5×

 (عمار مختلفه وحسب طریقةحم وبألالحصول علیها من الحقول بتمریرها ثماني مرات متتالیه في افراخ فروج ال

Remmler and McGregor 4(.كراي وحسب 200مقدارها ها بجرعه اشعاعیةتم تنقیتها وتعقیمها وتشعیع

  6).(Hofamann and Raetherالباحثینتم فحص حیویة اكیاس البیض حسب طریقة .)Davis)5طریقة

فرخا من ذكور سالله اللحم نوع لوهان بعمر یوم واحد تم الحصول علیها من مفقس 210أستعمل -:االفراخ 

: االفراخ في ، فرخ لكل مكرر15بواقع ت وبمكررین لكل معاملةذي قار، وزعت على سبعة معامال

T3لم تلقح ، المعاملة الثالثة T2لم تلقح ولم تعطى جرعة تحدي ، المعاملة الثانیة T1عاملة االولى الم

لقحت واعطیت T5، المعاملة الخامسة Aلقحت واعطیت فیتامین T4لقحت فقط ، المعاملة الرابعة 

كیس 8000ت جرعT7، المعاملة السابعة Eو Aلقحت واعطیت فیتامین T6، المعاملة Eفیتامین 

  .فرخ / بیض غیر مشعع 

جامعة البصره للفتره في محطة البحوث والتجارب الزراعیة التابعة لكلیة الزراعةأجریت التجربة-:ةالتربیقاعة

متجاورتین وتحت نفس وقد تم تربیة االفراخ في قاعتین منفصلتین27\4\2002لغایة 3\3\2002من 

م تم فیها تربیة افراخ ) 1×1.5( ى اربعة اقفاص مساحة القفصاالولظروف التربیة حیث ضمت القاعة

م لتربیة)1×(1.5فقد قسمت الى عشره اقفاص مساحة القفص اما القاعة الثانیةالمعامله االولى والثانیة،

افراخ باقي المعامالت، تم غسل قاعتي التربیه بالماء والسافلون وتعقیمها بالمعقمات التي تحتوي عنصر 

لتربیة لمالئمةوالفرشة اتم توفیر االضاءة والحرارةثم تم تبخیرها بخلیط الفورمالین والبرمنكنات،الیود 

  .االفراخ

  : Eو Aفیتامین واضافةE.maximaلقاح االمیریا ماكسیما 

E.maximaلقاح مل من T6,T5,T4,T3  1مالت اافراخ المعكل فرخ من تم تجریع بعمر عشرة ایام 

، بینما جرع كل فرخ من كراي200اشعاع مقدارها بجرعةكیس بیض مضعفة 8000حتوي یالمصنع محلیا 

كیس 8000  امل یحتويT7افراخ المعاملة وكل فرخ من محلول ملحي فسلجيمل T2,T1  1افراخ المعاملتین 

راخ ، وافAفیتامین علف كغم / ملغم 6اعطیت   T4بیض غیر مشعع ، و بنفس العمر افراخ المعاملة 

  علفكغم/ ملغم 6اعطیت T6وافراخ المعاملة   Eكغم علف فیتامین /ملغم 300اعطیت T5المعاملة 

واستمر اعطاء الفیتامینات لغایة یوم اعطاء جرعة التحدي   Eفیتامین علفكغم/ ملغم   300و     Aفیتامین 

مل جرعة تحدي تحتويT7,T6, T5,T4,T3,T21افراخ المعامالت كل فرخ منیوم تم تجریع38بعمر .

  .كیس بیض غیر مشعع  40000

  

  

  

  المكونات العلفیة لعلیقة البادىء وعلیقة النمو والتركیب الكیمیاوي للعلیقتین) 1( جدول 
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  المادة العلفیة
علیقة البادىء االسابیع االربعة 

  االولى  من العمر

علیقة النمو االسابیع االربعة االخیرة 

  من النمو

5160  الصفراءالذرة 

1010  الحنطة

2318  كسبة فول الصویا

1410  1مركز بروتین 

11  دهن نباتي

0.250.25  ملح طعام

  0.6  0.6  داي كالسیوم فوسفیت

  15.0  15.0  مثیونین

100100  المجموع

  2وب للعلیقة ب الكیمیاوي المحسالتركی

31903265  كلغم/ طاقة ممثلة كیلو سعرة 

22.9719.49  الخامالبروتین

3.693.29  االلیاف الخام

1.41.10  الالیسین

1.351.3  المثیونین

  0.8  980.  الفسفور المتوفر

1.10.92  الكالسیوم

87138197.52.  البروتین/ نسبة الطاقة 

/ كیلو سعرة2300بروتین خام و % 50على استعمل البروتین المحلي الخالي من مضادات االكریات المنتج من قبل شركة السنبلة والحاوي -1

حسب التركیب الكیمیاوي للعلیقة باالعتماد على -2. فسفور% 5.1، كالسیوم% 10.3مثیونین، % 0.69, الیسین % 2.61كغم طاقه ، 

  .)7(تحالیل المواد العلفیة الواردة في 

  

كریات بصورة حرة بمناهل یدویة سعة اعطیت االفراخ ماء الحنفیة الخالي من مضادات اال-:الماء والعلف

فكان یعطى ) 1(خمسة لتر في االسبوع االول وبعدها بمناهل اوتوماتیكیة دائریة الشكل اما العلف جدول 

  .بصورة حرة وخالي من مضادات داء االكریات بمعالف یدویة في االسبوع االول ثم بمعالف دائریة معلقة

  :على االفراخ في معامالت التجربةEو Aلقیح واضافة فیتامین لمعرفة تاثیر التالمعتمدةالمعاییر

التي تظهر على ةیریالسروتسجیل العالمات األفراخة تم مراقب-:Clinical signs   العالمات السریریة-1

.یوم56بعمر یوم ولغایة نهایة التجربة14اي بعمر االفراخ اعتبارا من الیوم الرابع بعد التلقیح

بعد سبعة ایام من اجراء العیانیةالمرضیةاالفة قدرت شدة-:Lesion scoreألمرضیة العیانیةاآلفات-2

بعد سبعة ایام من اجراء فحص التحدي حیث تم تشریح و بیوم واحدل اجراء فحص التحديالتلقیح وقب

وحسب )    4-0(التي قسمت الى خمسة درجات من ت معدل االفةخمسة افراخ من كل معامله وحسب

.)Johnson and Reid)8طریقة 

في تطویرها من خالل اعطاء جرعه التحديEوAالكیاس البیض ودور فیتامین التمنیعیةفحص القابلیة-3

یوم من اجراء عملیات التلقیح وبمقدار خمسة اضعاف جرعة التلقیح 28تم اعطاء جرعة التحدي بعد -:

  .فراخ المعاملة االولى اماعدا معامالت التجربةافراخ كافة ل
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Theالوزن-4 weight:- وقبل یوم 17تم تحدید خمسة افراخ من كل مكرر ووزنت بعد التلقیح أي بعمر

ردیا وحسب یوم تم الوزن ف45یوم وبعد اجراء فحص التحدي أي بعمر38اجراء فحص التحدي أي بعمر 

  .لةمعدل الوزن لكل معام

لهالكات في كافة المعامالت اعتبارا من الیوم السادس بعد التلقیح تم تسجیل ا-:Mortalityالهالكات-5

.)9(واخرون  Edwardبه من العمر وحسب ما جاء45الیوم ةولغای

ءة التحویل الغذائي تم حساب معدل كفا: efficiencyconversion  Feedكفاءة التحویل الغذائي -6

  .)10(الزبیديفقط وحسب ما جاء بهلالفراخ الحیة

وزن العلف بوذلكتم حساب العلف المستهلك خالل االسبوع : Feed consumptionالعلف المستهلك -7

المتبقي في نهایة االسبوع وطرحه من وزن العلف المقدم لالفراخ في بدایة االسبوع كما تم طرح كمیة العلف 

   .) 10(الزبیديالتي وضعهاالمستهلكة من قبل الطیور الهالكة والتي تم الحصول علیه من المعادلة 

تم كما )SAS,)11الجاهز االحصائيامباستعمال النظبیانات التجربة أحصائیا حللت - :التحلیل االحصائي

(12)) 0.05<أ(،)0.01  <أ(الفروقات المعنویه بین المتوسطات باختبار دانكن متعدد الحدوداختبار 

  .T. testالتحدي باختبارر معدالت قبل التحدي وبعد بینما تم اختبا

  

  النتائج والمناقشة

  : العالمات السریریة-أ

ا ظهرت بینملم یالحظ عالمات سریریة على االفراخ غیر الملقحة- :بأسبوعالتلقیحبعدالعالمات السریریة-1

الى فقط وهذا قد یعودالملقحةواألفراخEأوAفیتامینأعطیتالتي و الملقحة  األفراخعلى طفیفةعالمات 

كراي مما جعلها 200لم تتضرر وذلك لقلة جرعة االشعاع المستعملة في التضعیف  البویغاتان بعض 

قادرة على الوصول الى المرحله الثانیة من االقسومات والتي تسبب ظهور االعراض المرضیة نتیجة غزوها 

بینما .)(13ج تتفق مع نتائجللغشاء المخاطي المبطن لالمعاء الدقیقة وخاصة منطقة الصائم وهذه النتائ

بصوره مزدوجه ربما یرجع Eو Aاعطیت فیتامین والتياالفراخ الملقحةفي عدم ظهور العالمات السریریة

في Eودور فیتامین على االغشیة المخاطیة المبطنة لالمعاء الدقیقةفي الحفاظ Aالى دور فیتامین 

على تطویر المناعة الخلطیة كمحور مناعي یعملفضال عن دوره ،من التلفAعلى فیتامین المحافظة

ظهور العالمات ومنع على منع استیطان البویغات المسببة لالصابات المرضیةالتي تعمل والخلویة

من یعمل على تحسین االستجابة المناعیةEحیث الحظ ان فیتامین (14)وهذا موافق لما جاء به السریریة

التي ه في تخلیص الجسم من الجذور الحرةء الخلوي فضالعن دور نزیم مساعد في الغشاخالل عمله كأ

هرت علیها عالمات سریریة فقد ظالمصابةفراخ المعاملةاما أ. تالف الغشاء الخلوي للخالیا تعمل على أ

سهال دموي حاد وذلك نتیجة لتخریب االنقطاع عن تناول العلف والتجمع مع تمثلت بالخمول واواضحة

تتفق مع الشعاع وهذه النتائج غازیه والتي تطورت نتیجه عدم تعرضها  لن قبل البویغات البطانة االمعاء م

  .) 15( ما توصلت له 

  يحیان فخمول والتجمع في بعض االاللوحظ ظهور حاالت -:جراء فحص التحدي قبل أالعالمات السریریة-2

بسبب البیض من الفرشةكیاسقال أحاالت أنتسبب حصول وذلك قد یكون بغیر الملقحةالمعاملة فراخا

فكانت العالمات السریریةما بقیة المعامالت حركة العامل أنتیجةاواوالمعالفالتلوث عن طریق المناهل 

.) 16و 15( ما جاء به معالتلقیح وهذه النتائج تتفقعملیاتبعد اجراءعلیهاما هيعلى
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عن تناول العلف وتجمع نقطاع لوحظ خمول عام مع أ-:ي بعد اجراء فحص التحدالعالمات السریریة-3

تحدي بینما یالحظ اعطیت جرعةالتي غیر الملقحة و المعاملة فراخ أسهال دموي حاد في وأوتهدل للریش

لم تعطى جرعة التي و غیر الملقحةالمعاملة افراخقطاع عن تناول العلف في ت خمول واالنالظهور حا

راء فحص ه قبل اجراء فحص التحدي وبعد اجالمالحظالعالمات السریریةییر فيلم یحصل تغ. التحدي 

وذلك لدور بصوره مفردة ومزدوجةEو Aواعطیت فیتامین الملقحة والملقحةالتحدي في افراخ المعامالت

بصورة مزدوجة عندما یعطیان˝خاصةEو A  ودور فیتامین تطویر مناعة خلویة وخلطیةيالتلقیح ف

وهذه النتائج تتفق مع ات الغازیةتكاثر البویغواطالة فترة بقائها والتي بدورها تمنع من تلك المناعةفي تقویة 

لك نتیجة والتي لم تهالمصابةالمعاملة افراخ في ت العالمات السریریة، بینما خف)17و13(جاء به ما

  .ى الحد من ظهور العالمات السریریةعلتعملتطور مناعة تدریجیة

  : العیانیة آلفاتا-:ب 

غیر المعاملتینافراخعدم وجود أفات عیانیة في ) 2(جدول الیوضح-:بأسبوعبعد التلقیح العیانیةاآلفات1-

ى مما ادى الى وجود خر االفي افراخ المعامالت درجات متفاوتةببینما لوحظ افات عیانیةملقحتین ال

واالفراخ في ملقحةالاالفراخ غیر ن معاملتيبیفي معدل االفات العیانیةp<0.05فروقات معنویة

سمحت لبعض في التضعیف قدن جرعة االشعاع المستعملةوهذا قد یعود الى امعامالت االخرى ال

وهذه النتائج ت العیانیةالبویغات بالتطور والتكاثر وغزو بطانة االمعاء وتخریبها مما ادى الى ظهور االفا

معامالت التجربة كافة بین افراخp<0.05ویةمعنالفروقات الود اما وج(15)لهتتفق مع ماتوصلت

في الحفاظ على Eفیتامبندورقد یعود الىبصورة مزدوجةEو  Aواعطیت فیتامین الملقحةوالمعاملة 

Eال عن عمل فیتامین فضالتاكسد وقیام االخیر في المحافظة على االغشیة المخاطیةمنAفیتامین 

ا قلل من عدد البویغات الغازیةالتلقیح ممالمتولدة نتیجةیر وتقویة المناعةعلى تطو كمحور مناعي عمل

والذي كان له الدور االساسي في تقلیل ظهور االفات العیانیة وهذه النتائج مطابقة هارة االمعاء الدقیقةلظ

الخلطیة والخلویة مما دور كبیر في تطویر المناعة Eاللذان الحظا ان لفیتامین 18 )و13(لما توصل له 

وجود أفات عیانیة في افراخ  ) 2( كما یوضح الجدول .یؤدي الى تخفیف شدة االصابة  باالمراض المختلفة 

(8)المعاملة التي اعطیت اكیاس بیض غیر مضعفه وصلت الى اخر درجات المقیاس الموضوع من قبل 

وهذا P<0.05ت االخرى تعطي فروقات معنویةمما جعل المقارنة بین افراخ هذه المعاملة وافراخ المعامال

قد یعود الى ان اكیاس البیض غیر المضعفة اعطت بویغات نشطة قادرة على االنقسام والتطور وغزو 

  ) .17و 15( ظهارة االمعاء وتخریبها وهذه النتائج تتفق مع نتائج 

  

  

  

  

انیه في االفات العیEو A   ة فیتامین واضافE. maximaتاثیر التلقیح بلقاح االمیریا ماكسما 2)(جدول 

)الصائم (في المعي االوسط 

  المعاملة
بعد التلقیح باسبوع 

  )یوم17بعمر (

قبل التحدي بیوم واحد 

  )یوم37ر بعم(

  بعد التحدي باسبوع

  )یوم45بعمر (

T1

  مجموعه غیر ملقحة بدون تحدي
0.00 fBd0.401.92Ac
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T2

  مجموعة غیر ملقحة مع تحدي
0.00 fBd0.40  4.00Aa

T3

  مجموعه ملقحه فقط
1.64 b1.04Bc1.60Ad

T4

Aفیتامین+مجموعه ملقحه
1.44 c1.26Ab1.12Ae

T5

Eفیتامین+مجموعه ملقحه
1.12d1.04Ac0.92Bf

T6

E+Aفیتامین +مجموعه ملقحه
0.60e0.42Ad0.26Bg

T7

  مجموعه مصابه
a00.4  3.36Aa2.96Bb

  .) 0.05< أ ( تي تحمل حروف صغیرة مختلفة عمودیًا تختلف معنویًا عند مستوى احتمالالمتوسطات ال

  .)0.05< أ ( تختلف معنویًا عند مستوى احتمالكبیرة مختلفة افقیًا المتوسطات التي تحمل حروف

  

قات لم یالحظ وجود فرو ) 2(جدول المن خالل االطالع على-:قبل اجراء فحص التحدياالفات العیانیة2-

بصوره Eو Aاعطیت فیتامین التي و الملقحةالمعاملةفراخوا  غیر الملقحةافراخ المعاملةبینمعنویة

االخرى وهذا التجربةبین هاتین المعاملتین ومعامالتP<0.05بینما كانت هنالك فروقات معنویهمزدوجة

هارة االمعاء یا ظصول حاالت الموت الموضعي لخالفي منع حEوAقد یرجع الى دور فیتامین 

Necrotic ،ت اقد یعود الى حصول تلوث باالدو ملقحةالغیر اخ المعاملةفي افر ان وجود افات عیانیة

لم یالحظ .او نتیجة حركة العامل داخل القاعة ونقله الكیاس البیض من فرشة اقفاص المعامالت الملقحة

اعطیت فیتامینات وهذا قد التي و الملقحةالمعامالتو عیانیة في افراخ المعاملة الملقحةالفات الفي ازیادة

في تطویر المناعة Eو Aودور فیتامین E. maxmiaد طفیلي ـضد الى دور اللقاح في تولیدالمناعةیعو 

قة الصائم اقل في منطاالفات العیانیةانحیث  الحظ(19)  وتقویتها وهذه النتائج تتفق مع ما توصل له

-Interferonزیاده في مستویات معفي االفراخ الملقحة γ)IFN- γ( وIntrleukin-2)IL-2 ( اللذان

  .قتل البویغات الغازیةفيیا البلعم الكبیر و زیادة فعالیتهیعمالن على تنشیط خال

في افراخ الفات العیانیةارتفاع في معدل ا) 2( الجدول یبین- :بعد اجراء فحص التحدي االفات العیانیة3-

معدالت االفات العیانیةترتفع ي لم لم تتعرض للتحدللتحدي بینما التي الملقحة والمعرضةغیر المعاملة

للتحدي وباقي معامالتبین المعاملة المعرضة)P<0.05(مما جعل الفروقات معنویهاً كبیر ارتفاعًا فیها

معامالتالجرعة التحدي في لمقاومةزمةالالالتجربة وهذا قد یرجع الى وجود المناعة الخلطیة  والخلویة

من ءهارة االمعامما سهل عملیة اختراق ظه المناعة في االفراخ غیر الملقحةالتوجد هذحینفيالملقحة

بین افراخ P<0.05كما لوحظ وجود فروقات معنویة،قبل البویغات الغازیة مسببة االفات العیانیة الواضحة

اعطیت التي و الملقحةوباقي المعامالتبصورة مزدوجةEو Aاعطیت فیتامین التي و الملقحة المعاملة

في الجسماالعضاء المناعیة الرئسیةفي تنبیهلدور اللقاحوهذا قد یحصل نتیجة  فیتامینات بصورة مفردة

و الجسام المضادةواعلى التوالي النتاج الخالیا المناعیة البائیة  والتائیة)غده فایبریشا والغده الثایموسیه(

وهذه . حفاظ على الخالیا من الجذور الحرةوالفي الحفاظ على االغشیة المخاطیةEوAدور فیتامین

عمل على تحسین الى العلف تEحیث الحظ ان اضافة فیتامین ) 14(النتائج تتفق مع ما جاء به 

)(بصورة معنویةمعدالت االفات العیانیةإنخفاض ان .االستجابة المناعیة P<0.05مقارنةالتحدي بعد



261

بیض غیر مضعفة ربما یعود لحصول االصابة المعطاه اكیاس مع قبل التحدي في افراخ المعاملة

)17(وهذه النتائج تتفق مع ما جاء به التي ولدت مناعة قاومت االثار السلبیة لجرعة التحدي التدریجیة

اعطیت التي و غیر الملقحة المعاملةالتحدي في قبل التحدي وبعد P<0.05)(اما الفروقات المعنویة.

جرعة تحدي فهذا قد یعود الى عدم وجود مقاومة ضد االصابة نتیجة عدم التلقیح وعدم تطور الخالیا 

  .)15(به توهذا موافق لما جاءالصابة التحديالزمة للحد من ظهور االثار السلبیةالمناعیة ال

  :الجسموزنمعدل -: ج 

عدل وزن في موجود فروقات معنویةعدم ) 3(جدول الیظهر-:بأسبوعالتلقیح بعدالجسم وزن معدل -1

على انفراد Eأو Aوافراخ المعاملتین الملقحتین واللتان اعطیتا فیتامین الملقحتینغیر افراخ المعاملتین

یةبینما كانت مقارنة المعاملتین االخیرتین مع معاملة االفراخ  الملقحة فقط تعطي فروقات معنو 

)P<0.05 (لم تتاثر وتطورت ود الى ان بعض البویغات المتحررة من اكیاس البیض المضعفةوهذا قد یع

سبب لالعراض المرضیةملاني من االقسومات وهو الجیل امن الجیل االول من المفلوقات الى الجیل الث

لم یالحظ .)15(صلت لهمع ما تو قللعلف مما سبب ضعف النمو وهذه النتائج تتفوالتي منها قلة الشهیة

Eواعطیت فیتامین والملقحةAاعطیت فیتامین التي و فراخ الملقحةاالمعاملةبین وجود فروقات معنویة

مع Eو Aاعطیت فیتامین التي و الملقحةعند مقارنة المعاملةP<0.05)(بینما كانت الفروقات معنویة

في Eنودور فیتامیي الحفاظ على االغشیة المخاطیةفAوهذا قد یرجع الى دور فیتامینبقیة المعامالت

ثار الضارةمن األحفاظ على االغشیة المخاطیةفي الفضالعن دوره من االكسدهAالحفاظ على فیتامین 

فیتامین كما انالدقیقةعملیات الهضم واالمتصاص في االمعاءللجذور الحرة مما یؤدي الى زیادة كفاءة

E ان استقرار الدهون ) 20(الحظ أذالدهون التي لها دور مهم في عمیات النمویعمل على منع اكسدة

طیت اكیاس االفراخ التي اعاما معاملةEیتامین فكغم علف من / وحدة دولیة 100یتحسن عند اضافة 

مع باقي معامالتلبیة عند المقارنةسP<0.05ذات فروقات معنویةأوزانفقد أعطتبیض غیر مضعفة

لیل عملیات الهضم في منطقة الصائم عملت على تقفات عیانیة واضحةة وذلك لحصول أالتجرب

ماباالمیریا ماكسحیث الحظ ان االصابة)(21لما جاء بهوهذه النتیجة جاءت مطابقةصواالمتصا

  .م واالمتصاص في الصائمفعالیات الهضتدهور اقتصادیة معنویة نتیجةخسائر تسبب

  

  

  

  

  

  

في معدل اوزان  Eو Aواضافة فیتامین E. maximaر التلقیح بلقاح االمیریا ماكسماتاثی) 3(جدول 

  الجسم

  المعاملة
  بعد التلقیح باسبوع

  )یوم17بعمر(

  قبل التحدي بیوم  واحد

  )یوم37بعمر (

  بعد التحدي باسبوع

  )یوم45بعمر (

T1

  مجموعه غیر ملقحة بدون تحدي
454bc1440d1766d

T2

  یر ملقحة مع التحديمجموعة غ
446bc1436d1490e
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T3

  مجموعه ملقحه فقط
436c1444d1780d

T4

Aفیتامین+مجموعه ملقحه
472b1640c1882c

T5

Eفیتامین+مجموعه ملقحه
472b1696b1938b

T6

E+Aفیتامین +مجموعه ملقحه
526a1856a2140a

T7

  مجموعه مصابه
318d1040e1310f

  )0.05< أ ( المتوسطات التي تحمل حروف صغیرة مختلفة عمودیًا تختلف معنویًا عند مستوى احتمال

  

ن المعاملتین بیعدم وجود فروقات معنویة) 3(یبین جدول-:قبل اجراء فحص التحدي الجسم وزنمعدل -2

بینما توجد راخ الملقحةفاالوهذا قد یعود الى حصول نمو تعویضي لدى الملقحةوالمعاملةغیر الملقحتین

التجربة وباقي معامالتEو Aواعطیت فیتامین حةالملقالمعاملةعند مقارنة)P<0.05(فروقات معنویة

علیها نتیجة اضافة ةوالمحافظالمناعة لدى االفراخ وتقویه هذهوهذا ربما یعود لتولد مناعة خلطیة وخلویة

دور في االقصاء المناعي من خالل دوره في زیادة افراز له Aان فیتامین )3(الحظ أذ EوAفیتامین 

sIgA) Secretory immunoglobulin - ALFA( من بطانه االمعاء كما الحظWatson)22 ( ان

یقلل احتمال االصابةممادورات الخلویةمنظیم عمل الویالمناعیةةیعمل على تنظیم االستجابEفیتامین 

النمو الضعیف لمعاملة) 3(الجدولكما یوضح.على النمو اثیرا سلبیا تؤثر تما التي باالمیریا ماكس

نتیجه self infectionاالفراخ المعطاة اكیاس بیض غیر مضعفة وهذا قد یعود لتكرار االصابة الذاتیة

  .وجود اكیاس البیض في الفرشة

الوزان   النهائیه جاءت اان اقل) 3(الجدول یالحظ من - :التحديبعد اجراء فحص الجسم وزنمعدل - 3

التي و ملقحةالر یاالفراخ غجاءت بعدها معاملةمضعفةاكیاس بیض غیر االفراخ المعطاةمن معاملة

وهذا ر الملقحةاالفراخ غیلجرعة التحدي في معاملة السلبیةتحدي وهذا یعود الى االثاراعطیت جرعة 

على زیادة مقاومه االفراخ لالصابة بداء االكریات ي الحظ ان التلقیح یعملالذ) (23مع ما جاء بهقیواف

االفراخ الملقحةلمعاملةنهائیةان االوزان ال) 3(كما یوضح الجدول . ة وخلطیةخلویكونه یولد مناعة

باقي عند مقارنتها مع)P<0.05(تعطي فروقات معنویةبصورة مزدوجةEو Aاعطیت فیتامین التي و 

ةوالمحافظفي تولید المناعة Eو Aواضافة فیتامین قد یعود الى دور التلقیح وهذا بةر التجافراخ معامالت

المجهریه االمعاء من االحیاءالتي تعمل على تغییر محتوىمااالمعاء باالمیریا ماكسصابةیها لمنع أعل

ا جاء ات النمو وهذا موافق لمم واالمتصاص في االمعاء اللذان هما اساس عملیوتغییر نمط عملیات الهض

ر من وتغیالمجهریة ر محتوى االمعاء من االحیاء تغیماباالمیریا ماكسان االصابةالحظ الذي) (24به

نمط فعالیات الهضم واالمتصاص في االمعاء لذلك تعتبر االمیریا ماكسما من اهم الطفیلیات المعویة 

  .المرضیة المؤثرة في إنتاج الدواجن 

  : الهالكات-:د 

بین في نسبة الهالكات )P<0.05(وجود فرق معنوي ) 1( الشكل یوضح-:بأسبوع التلقیحالهالكات بعد-1

% 6.26أذ كانت  ) T7(فرخ / مل/ كیس بیض غیر مضعفة8000المعطاة جرعةافراخ المعاملة
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في منطقة الصائم ل اصابة مباشرةحصو وهذا قد یعود الى مع المعامالت االخرى التي لم تسجل هالكات 

لة الضمور العضلي ثم انزف دموي حاد وانقطاع االفراخ عن العلف وماء الشرب وحصول حإلىدت أ

معامالتحظ وجود هالكات في باقي  لم یال.)17و15(تتفق مع ما جاءت به النتیجةوهذهالهالك

مااالمیریا ماكسطفیلي فان تضعیف التجربةباقي معامالتاالولى اما دم تلقیح المعاملة وذلك لعالتجربة

تسبب الهالكات دون حصول مضاعفاتة لتطویر المناعةكراي كانت مالئم200ع مقدارها بجرعة اشعا

المیریا تنال یسبب االفراخ بلقاح احیث الحظا ان تلقیح ) 16و15(به تتتفق مع ما جاءوهذه النتیجة

    .الملقحة ات في االفراخن حصول هالكدو عالمات سریریة طفیفة

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

 االنسبة المئویة
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بعد التحدي

قبل التحدي

بعد التلقیح

  
  النسبة المئویة للهالكات) 1(شكل 

  

ء فحص التحدي في اتسجل هالكات قبل اجر عدم) 1(الشكل یظهر -:الهالكات قبل اجراء فحص التحدي -2

EوAثم تقویتها نتیجة اضافة فیتامین دور التلقیح في تولید مناعةوهذا قد یعود  لالتجربةعامالتكافة م

فراخ اما اللقاح بسبب عدم تلقیحهاغیر الملقحة لعدم وجود اثار سلبیةاماالملقحةه للمعامالتبالنسب

شفاء تدریجیا فانها  فان االفراخ التي لم تهلك وتماثلت للالمجموعة المعطاه اكیاس بیض غیر مضعفة

توصل الى ان اعطاء الذي )17(النتیجه تتفق مع وهذه اكتسبت مناعة تدریجیة نتیجة لالصابة االولیة

اخ التي تماثلت للشفاء من ر فاالفي حم اكیاس بیض غیر مضعفة تؤدي لتولید مناعةلافراخ فروج ال

  .االصابة

)P<0.05(معنویا%5.42ارتفاع نسبة الهالكات) 1(یبین الشكل -:الهالكات بعد اجراء فحص التحدي–3

د مقارنتها مع باقي افراخ معامالتعنجرعة التحديبعد اعطائها )T2( ملقحةالغیر في افراخ المعاملة

بطفیلي الخاصةد یرجع الى عدم اكتساب األفراخ  المناعةوهذا قالتي لم تسجل أي هالكات التجربة

ان اصابة التحدي بخلیط من أذ الحظ )25(عدم التلقیح وهذا موافق لما جاء بهنتیجةاالمیریا ماكسیما

مما یسبب   معاء الدقیقه من االحیاء المجهریة المرضیةكبیر في محتوى االانواع االمیریا تسبب تغییر

الملقحة والملقحةالمعامالتفراخعدم وجود هالكات في ا)1(الشكل الهالكات في االفراخ كما یالحظ من

حیث في االولى كان دور المعطاة اكیاس بیض غیر مضعفةالمعاملةفراخاو EوAواعطیت فیتامین

اما في الثانیة Eو Aفیتامین جة اضافةتم تقویتها نتیلطیة وخلویة كافیةخلید مناعةو واضح في تالتلقیح

ایام 10بعد ما تم اصابتها بعمر فان االصابة التدریجیة لالفراخ نتیجة التقاط اكیاس البیض من الفرشة

وصلت االفراخ عندماتحديلجرعة العملت على تطویر مناعة بطیئة كانت كافیة لمقاومة االثار السلبیة

ل ـــتلقیح االفراخ بلقاح االمیریا ماكسما یعمحیث الحظ ان)19(یوم وهذه النتائج تتفق مع توصل له45لعمر

، كما یبینل طفیلي االمیریا ماكسماخالیا البلعم الكبیر لقتوالتي تنشط γ-IFN,IL2على زیادة تكوین 
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في معاملة في معدل الهالكات قبل التحدي وبعد التحدي) (P<0.05وجود فروقات معنویة)1(الشكل 

وهذا ربما یعود الى عدم وجود مناعه خلطیه ) T2( ملقحة والتي اعطیت جرعة تحديالغیر االفراخ 

  .) 25(وخلویه كافیه لمقاومة اصابه التحدي وهذا یتفق مع ما جاء به 

  : كفاءة التحویل الغذائي  -:هـ

قارنة عند مات معنویةعدم وجود فروق) 4(یبین جدول -:بأسبوعائي بعد التلقیحكفاءة التحویل الغذ-1

وهذا قد یعود الى ان فترة االسبوع بعد التلقیح غیركافةملقحةالمعامالتالمع ملقحتینالر غیالمعاملتین

ات معنویةالغذائي ولكن توجد فروقفي كفاءة التحویلEوAلفیتامین كافیه لبیان التاثیرات االیجابیة

(P<0.05)التجربة وهذا مع باقي معامالتراخ المعطاة اكیاس بیض غیر مضعفةفاالعند مقارنة معاملة

تصاص في االمعاء م واالمفیلي االمیریا ماكسما تؤدي الى تقلیل عملیات الهضبطقد یعود الى ان االصابة

خالل للمنتجین من اقتصادیة معنویةر باالمیریا ماكسما تسبب خسائان االصابة)21(حیث الحظالدقیقة

.م واالمتصاص في منطقة الصائم وتسبب تقلیل النمو وفقر في التحویل الغذائيتدهور فعالیات الهض

ین افراخ بویةفروقات معنعدم وجود )4(یوضح جدول -:كفاءة التحویل الغذائي قبل اجراء فحص التحدي–2

عطیت التي أالملقحة والملقحة و فراخ المعامالتأة تحدي و التي اعطیت جرعالمعاملة غیر الملقحة و 

عطیت التي أو الملقحةعند مقارنة المعاملة)P<0.05(فرق معنويلوحظ لكنفیتامینات بصورة مفردة

قللت Eو Aوهذا قد یعود الى ان اضافة فیتامینكافة معامالت التجربة مع بصورة مزدوجةEو Aفیتامین

على والمساعدةفي المحافظة على االغشیة المخاطیةAاح من خالل دور فیتامین للقر السلبیةمن االثا

كما یعمل ) 26(وهذا یتفق مع ما جاء به RNAیساعد على تخلیق Aرر منها كون فیتامین ترمیم المتض

لغذائیةمن المواد ااالستفادةزیادةمما یؤدي الىعلى الدهون من االكسدةةفي المحافظEفیتامین

كفاءة التحویل ما یالحظ من الجدول نفسه تدهور فيك) (20من قبل االفراخ وهذا یتفق معكةستهلالم

عند مقارنتها مع باقي معامالت P<0.05أعطت فروقات معنویةالمصابة افراخ المعاملةالغذائي في 

من قبل ةالمستهلكوذلك قد یعود الى تدهور الحالة الصحیة لالفراخ وان المواد الغذائیة القلیلةالتجربة 

  .)21(وهذا یتفق مع ما جاء به ومة االصابة المرضیةومقااالفراخ تستخدم طاقتها لالدامة

  

  

  

  

في كفاءة التحویل Eو Aواضافة فیتامین E. maximaتاثیر التلقیح بلقاح االمیریا ماكسما ) 4(جدول 

  الغذائي

  المعاملة
بعد التلقیح باسبوع

  )یوم17بعمر(

بیوم واحدقبل التحدي

  )یوم37بعمر (

  بعد التحدي باسبوع

  )یوم45بعمر (

T1  

  يمجموعه غیر ملقحة بدون تحد
2.4b  

2.25Bc  

  
2.5Ac

T2

  مجموعة غیر ملقحة مع تحدي
2.35b2.3Bbc

3.8Aa  

T3

  مجموعه ملقحه فقط
2.4b2.4Ab2.5Ac
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T4

Aفیتامین+مجموعه ملقحه
2.35b2.4Ab2.5Ac

T5

Eفیتامین+مجموعه ملقحه
2.35b2.35Bbc2.25Ac

T6

E+Aفیتامین +مجموعه ملقحه
2.35b2.0Ad  2.0Ad

T7

  مجموعه مصابه
3.3a3.0Ba3.25Ab

.)0.05< أ ( المتوسطات التي تحمل حروف صغیرة مختلفة عمودیًا تختلف معنویًا عند مستوى احتمال

  .) 0.05< أ ( نویًا عند مستوى احتمالتختلف معكبیرة مختلفة افقیًا المتوسطات التي تحمل حروف

  

لالفراخ الملقحة Eو Aان اعطاء فیتامین ) 4( الجدول یبین- :كفاءة التحویل الغذائي بعد اصابة التحدي -3

یعمالن على تطویر مناعة خلطیة وخلویة قادرةEوAالتحدي كون فیتامین الصابةقد یجعلها اكثر مقاومة

من قلل یمما بصورة مزدوجةEوAعطى فیتامین اكثر عندما یتكون المقاومةتحدي و على مقاومة اصابة ال

ه االفراخ مع افراخ باقي ة كفاءة التحویل الغذائي لهذلذلك یالحظ ان مقارنلهذه االصابةاالثار السلبیة

غیر ت اصابة التحدي في افراخ المعاملة ایجابیه بینما عملP<0.05تعطي فروقات معنویةالمعامالت

(فروقات معنویةا مع باقي المعامالت على تدهور كفاءة التحویل الغذائي وتعطي مقارنتهلملقحة ا

(P<0.05یتفق مع ما نتیجة عدم التلقیح وهذاوهذا قد یعود الى عدم تطور مناعة خلویة وخلطیةسلبیه

ئي وكفاءة النهایعمل على تحسین الوزن E.maximaن تلقیح االفراخ بلقاحاالذي الحظ ) 19(جاء به 

الى Eان اضافة فیتامین )14(واخرون Siegelحظ الكما ملقحةالباالفراخ غیر التحویل الغذائي مقارنة

ةاالفراخ المصاباما معاملةي واالستجابة المناعیةحم قد حسنت معنویا االداء االنتاجفروج اللعلیقة افراخ 

الى استمرار االثار السلبیة وهذا قد یعود الغذائي لهاكفاءة التحویلفي تدهوروجود )4(فیبین الجدول

مشععة وان المناعة المتولدة نتیجة االصابة التدریجیة لم تكن كافیة الغیر باكیاس البیض لالصابة االولیة

ناعة اللذان یعمالن على تطویر المEو Aلجرعة التحدي نتیجة عدم اضافة فیتامین لمقاومة االثار السلبیة

الى علیقة Eفیتامین اضافةالذي الحظ ان) 22(وهذه النتائج تتفق مع ما جاء به والخلطیةالخلویة

السمیةاللمفاویةوالخالیا الطبیعیةالقاتلةللخالیا Cytotoxictyعمل على زیادة القابلیة السمیةاالفراخ ت

من خاللMacrophagesلكبیر البلعم اخالیاعلى زیادة فعالیةیعمل Eمینافیتان) 3(بینكما،التائیة

التحویل الغذائي في سلبي في كفاءةP<0.05)(وجود فرق معنوي) 4( یبین الجدول .IL-2افراز زیادة

عند المقارنة قبل التحدي وبعد التحدي وهذا قد یعود الى تدهور دي للتحوالمعرضةالمعاملة غیر الملقحة

قللت من عملیة الهضم واالمتصاص مما التية الصائمالحالة الصحیة لالفراخ وحصول تخریب في ظهار 

  ) .21(سبب في تقلیل كفاءة االستفادة من المواد الغذائیة المستهلكة وهذه النتائج تتفق مع ما الحظـه 

  : معدل كمیة العلف المستهلك –د 

في روقات معنویة عدم وجود ف) 5(یالحظ من الجدول : بأسبوعمعدل كمیة العلف المستهلك بعد التلقیح -1

و Aكمیات العلف المستهلكة بین معامالت التجربة ماعدا معاملة االفراخ الملقحة والتي اعطیت فیتامین 

E بصورة مزدوجة وهذا قد یعود لدور فیتامینA وE في تخفیف االثار السلبیة للقاح والتي من اهمها قلة

بصورة مزدوجة الى Eو Aالحظ ان اضافة فیتامین اذ ) 13( الشهیة لتناول العلف وهذا یتفق مع ما وجده 

  .عالئق االفراخ یعمل على تخفیف االثار السلبیة للقاح االمیریا تنال 
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عدم وجود فروقات معنویة بین معاملتي ) 5( یبین الجدول : معدل كمیة العلف المستهلك قبل التحدي-2

حصول اصابة في لض غیر مضعفة وهذا قد یعودیاس بیاالفراخ غیر الملقحة وافراخ المعاملة المصابة باك

ف بینما استعادة الشفاء في االفراخ المصابة قد یعمل قللت شهیة االفراخ لتناول العلحةاالفراخ غیر الملق

كما یالحظ من الجدول نفسه وجود ) 26( فق مع ماتوصل له ـــعلى زیادة استهالك العلف وهذه النتائج تت

في استهالك العلف عند مقارنة معاملة االفراخ الملقحة والتي اعطیت فیتامین )P<0.05(فروقات معنویة 

A وE بصورة مزدوجة مع معاملتي االفراخ الملقحتین واللتان اعطیتا فیتامینA اوE بصورة مفردة وهذا

في العلیقة والتي هي في الحفاظ على مصادر الطاقة Eو Aلي لفیتامین امیرجع الى غیاب الدور التك

ظهارة في منع االصابة بالطفیلي الذي یسبب تخریبیسي الستهالك العلف فضال عن دورهما المحدد الرئ

كبیر في طاقة المهضومة اذ یقوم الطائر بتعویضها من خالل استهالك تؤدي الى هدر بدورها الصائم التي

  .)19( العلف وهذا یتفق مع ماجاء به 
  

  معدل استهالك العلف) 5( جدول 

  املةالمع
بعد التلقیح باسبوع 

  )یوم17بعمر(

  قبل التحدي بیوم واحد

  )یوم37بعمر (

  بعد التحدي باسبوع

  )یوم45بعمر ( 

T1

  مجموعه غیر ملقحة بدون تحدي
.6 b1089  .5 d2218.0ab815  

T2

  مجموعة غیر ملقحة مع تحدي
.1 b1048  .6d2281.6d197

T3

  مجموعه ملقحه فقط
.8b1048  .8c2452  .0b800  

T4

  Aفیتامین+مجموعه ملقحه
.2b1109  .2a2803  .0c605  

T5

Eفیتامین+مجموعه ملقحه
.2b1109  .0a2867.5c553  

T6

E+Aفیتامین +مجموعه ملقحه
.2a1249  .0b2660  .0c568  

T7

  مجموعه مصابه
.4b1049.2d2238  .5a877  

  .) 0.05< أ ( عند مستوى احتمالالمتوسطات التي تحمل حروف صغیرة مختلفة عمودیًا تختلف معنویًا 

ان افراخ المعاملة غیر الملقحة والتي تعرضت ) 5( یبین الجدول : معدل استهالك العلف بعد التحدي3-

مما جعل مقارنتها مع باقي معامالت التجربة غم 6.197الصابة التحدي استهلكت اقل كمیة من العلف 

طبیعیًا لتعرض هذه االفراخ لالصابة نتیجة عدم تلقیحها وهذا قد یعتر امراً P<0.05تعطي فروقات معنویة 

بینما یالحظ ان افراخ المعاملة ) 17( وهذه االصابة قللت من شهیة االفراخ للعلف وهذا موافق لما جاء به 

مما جعل مقارنتها مع باقي المعامالت تعطي غم 5.877المصابة استهلكت اكبر كمیة من العلف 

وهذا قد یعزى الى زیادة استهالك العلف الذي هو احد میكانیكیات النمو )P<0.05(فروقات معنویة

.) 27(متفق مع ماجاء بهالتعویضي الذي یحصل بعد استعادة شفاء االفراخ المصابة وهذا 

غم كانت من قبل 6.3529ان اقل كمیة علف مستهلكة ) 2( یبین الشكل : معدل استهالك العلف الكلي4-

وهذا قد یعود الى ان عدم تلقیح االفراخ ) T2( ملة غیر الملقحة والتي تعرضت الصابة تحديافراخ المعا

 .جعلها غیر قادرة على مقاومة اصابة التحدي التي عملت على تدهور االتزان البدني لالفراخ المصابة مما 
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( تتعرض للتحديالملقحة ولمغیراستهالك علف افراخ المعاملةللم یالحظ فروقات معنویة في معد

T1 ( وافراخ المعاملة الملقحه )T3 (وافراخ المعاملة المصابة)T7 (  حیث كانت)0.4240، 1.4123

في افراخ المعاملة Trickle infectionیعود الى االصابة التدریجیة وهذا قد غم على التوالي)1.4165، 

كان التلقیح ذو تاثیر في حینتهالك العلفوعدم اعطائها جرعة تحدي قد حسن من معدل اسغیر الملقحة

ومنع االثار السلبیة الصابة التحدي بینما  Self infectionفعال في حمایة االفراخ من االصابة الذاتیة 

في معدل استهالك العلف في معاملة االفراخ المصابة الى استعادة الشفاء في االفراخ قد یعود التحسن 

الذي الحظ ان التلقیح یولد مناعة خلویة وخلطیة تزید من مقاومة ) 23( ه المصابة وهذا یوافق ماجاء ب

  .االفراخ لالصابة بداء االكریات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  معدل كمیة العلف المستهلكة الكلیة) 2(شكل 

  

وجود فروقات معنویة في معدل استهالك العلف في افراخ المعامالت الملقحة )2(في الشكل لم یالحظ

في غم ) 4472.25، 4529.7، 4517.4(او مزدوجة اذ كانتمفردة بصورةEاو Aفیتامین والتي اعطیت 

وجود فروقات حسابیة واضحة لصالح افراخ المعاملة الملقحة على التوالي على الرغم منT6,T5,T4المعامالت 

التحویلیة للعلف مدعومة بزیادة وزنیة واضحة جعل كفائتها)T6(بصورة مزدوجةEو Aوالتي اعطیت فیتامین 

و Aوهذا قد یعود الى دور فیتامین ) 4(على باقي معامالت التجربة جدول )P<0.05(ا ـالمستهلك تتفوق معنوی

E الكبیر في تقلیل عدد البویغات الغازیة لظهارة الصائم الناتجة من االصابة الذاتیة او من اصابة التحدي والتي

ستفادة من العلف االقلة بقلة الشهیة للعلف والتي تقترن تي من اهماتعمل على اظهار العالمات السریریة ال

اللذان الحظا تطور مناعة خلویة وخلطیة في االفراخ الملقحة نتیجة ) 18و 13(المستهلك وهذه النتائج تتفق مع 

  .خففت كثیرًا من شدة االصابة باالمراض المختلفة   Eاضافة فیتامین 
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