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خفض نسبة الكوليسترول في بيض طائر السمان بأستخدام المستخلصات الكحولية للنباتات 

 الزنجبيل والبروبوليس والدارسين 

  

 محمد حيدر حمد عليوي            عبد الرزاق لعيبي الربيعي                    نهلة عبد الرضا البكري

 جامعة بغداد/ كلية التربية ابن الهيثم                             يب الكلية التقنية المس                           

 

 الخالصة:

للغاياة  1022/ 9/ 5اجري هذا البحث في حقل الطيور الداجنة التابع لقسم تقنيات االنتاا  الحياواني للترتار   

ار ااي) )القرفااة( فااي بهاادد ارا ااة تااضاير الااافة اللسااتيتل الجحااولي لتونوبياال لالبرلبااول  لالد 1022/ 22/ 13

ما) طاائر الساتوع ب لار ياوم  فرخا   280خرض نسبة الجوليسترلل في صرار بيض طائر السلان، أ تيدم في البحث 

لاحد لقسلت إلى  بع مواميع لبواقع مجرري) لجل مولوعاة لاانات اللوااميع متوانساة فاي ا لوان لللا ت فاي 

فرخ لجال مجارر، ياذيت ا فاراخ فاي الل امتاة ا للاى عتاى  20فرخا  لبواقع  40انا ، ال مولوعة أحتوت عتى  13

 250عتيقة اعتيااية بدلن الافة لياذيت االفاراخ فاي الل اامتتي) الةانياة لالةالةاة عتاى ال تيقاة االعتيااياة م اافا  لهاا 

 300 متغم / اغام ونوبيال عتاى التاوالي لفاي الل اامتتي) الراب اة لاليامساة فجاان الل ااد لت تيقاة االعتيااياة 300ل

 000ل  100متغم/ اغم برلبولي  عتى التوالي لالل امتتي) الساا ة لالساب ة اليف فيهلا لت تيقة االعتيااياة  000ل

قيساات نساابة الجوليسااترلل اللوجااوا  فااي صاارار الباايض عنااد اال اابو  اليااام  متغاام / اغاام اار ااي) عتااى التااوالي  

خاا ل هااذي) اال اابوعي) ا   ااوتت  P<0.01)) فقااد لجااد ترااوي م نااوي عتااى مسااتوعلالساااام ماا) علاار االفااراخ 

 2 5متغام/ اغام( اعتاى م ادل النيرااو الجوليساترلل فاي صارار البايض ا  بتا   300الل امتة الةالةة )ونوبيل ترايو

وعيا  لحسابت لونات االفاراخ ا ابمتغام   9 6متغم/ اغم( فقد بتا   000متغم لتتتها الل امتة اليامسة )اار ي) ترايو 

يااة ا  اابوعية لاليااات ال تااف اللسااتهت  أ اابوعيا  لجاال م امتااة لتاام حساااا م اماال التحوياال الغااذائي  الويااااات الوون

( فاي م ادالت ألوان الوسام لالوياااات الوونياة ا  ابوعية P<0.01أشارت نتائج البحاث الاى تاضئير عاال الل نوياة )

خ لتحسا) م امال التحويال الغاذائي ما) لألفراخ  لأنيراو عال الل نوية في اليات ال تف اللستهت  أ بوعيا  لألفارا

 جراء الافة اللستيتل اللستيتل الجحولي ل  م) الونوبيل لالبرلبولي  لالدار ي) 

 

Lowering cholesterol in quail eggs using some extracts 

 

Abdul- Razak Labi          Nahla Abdul Ridha                Mohammed-Haider 

 

  

Abstract: 

This research was conducted in the field of poultry of the Department of techniques of 

animal production from 6/ 9/ 2012 to 23/ 11/2012 to study the effect of adding alcoholic 

extract of Ginger and Albropouls and Scholars (cinnamon) in lowering cholesterol in 

the yolk of Quail eggs. 280 chicks were used in the study from day-old quail birds and 

divided into seven treatment with 2 replicates for treatment 40 chicks per treatments 

(20chicks per replicat). chicks in the first treatment  were fed on control  diet without 

any supplement, second and third treatments were added alcoholic extract of ginger 150 

and 300 mg / kg respectively to the control diet , fourth and fifth treatments were added 
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alcoholic extract of bropouls 300 and 400 mg / kg respectively to the control diet, sixth 

and seventh treatments were added 200 and 400 mg / kg from cinnamon respectively to 

the control diet Chicks weighed weekly and calculated the weight gain weekly and feed 

consumption and feed  per week for each treatments  was calculated conversion 

ratio.Results indicated highly significant (P <0.01) boody weights gain signification 

decrease in feed consumption with improved feed conversion ratio by addition Abstract 

alcoholic extract you from ginger and propolis and ainamon.                           

 

 :المقدمة 

أاع تغير نلط حيا  السجان في اةير م) الدلل مع التطور أالقتصااي لأرترا  اللستوع الل اشي الى البحث        

ع) مصاار ينية بال ناصر الغذائية النتوجات الدلاج)، حيث ت تبر منتوات الطيور الداجنة م) لحم لبيض م) أهم 

لصحي لش وا ال الم أجلٌع، ا  أخذت شراات الدلاج) في الدلل مصاار البرلتي) الذي ي د م) مقومات الغذاء ا

اللتقدمة لحاليا في الدلل ال ربية  بتوفير مصاار يير م تاا  م) بيض للــــحوم الدلاجـــ) مةل طيور الن ام 

Ostriches،   البطDuck اجا  يينيا ، Guniea fowl  لطائر السلان اليابانيJapanease quail Adeola, 

2006) ) 

يهاجر طائر السلان الى ال راي في فصل اليريف ليسلى في ال راي اللري ي  لفي مصر السلان ليوجد نوعان  

 Coturnix coturinxلالنو  الةاني  )( Coturnix coturnix coturnixم) طائر السلان النو  االلل يدعى )

japonica )(Oliver and Austine, 1962 ) 

رتبة الةالةة في إنتا  بيض اللائد  لتوفير التحم ا بيض ب د الادجا  لالابط لقاد تراوي عتيهلاا يحتل هذا الطائر الل     

متغاااام/ ياااام  14.22)فااااي اللاااارالا أالقتصااااااي، ل لاااا   الحتوائاااا  عتااااى  نساااابة قتيتااااة ماااا) الجوليسااااترلل تبتاااا  )

(Thiyagasandram, 1988) القتااو لتصااتو ، ان لجااوا هااذن النساابة ماا) الجوليسااترلل ت ااد نساابة عاليااة للرلااى

الشاارايي) لال ديااد ماا) االمااراو أالخاارع لخاصااة عنااد ابااار الساا) لااذا ماا) اللستحساا) ا هتلااام بااا مور التااي تقااوم 

بيرااض نساابة الجوليسااترلل فااي الوساام لالباايض،  لاا  يحتااا  ال ااوا  الااى الللتجااة النباتيااة الغنيااة بلنتواتهااا اللتليااو  

و التاااي تصااايو االنساااان لالحياااوان لالطاااـيور مااا) االحيااااء بنشااااطها االحياااائي لتضايرهاااا الاااوايري لاااد االمااارا

(Chowdhury et al., 2002)  

إنتشرت وراعة النباتات لاالعشاا الطبية لال طرية في م ظم بقا  االرو لتنوعت إ تيدامتها لر اليتها الدلائية 

ت             )مائية ال ل رعة شرائها لألمراو أ  تستيدم بشجل أعشاا اامتة ال مساحيق ال م اجي) ال مستيتصا

 (، لم) هذن النباتات:Ekwenye and Elegalam, 2005احولية ال ويتية( )

 

 لهو م) النباتات التي تتواجد في اللناطق الحار ، تست لل ريولمات    officinal  Zingiberنبات الزنجبيل

Rizhomes م ال   ل لونها أما  نوابي ال النامية تحت التربة لتحتوي عتى ويوت طيار   ات رلائح نرا   لط

ألافة الى مواا  Gingerol أبيض مصرر، تحتوي ال قد الوذرية لتونوبيل عتى راتنوات أهلها الونورلل 

 (  ( Bahandari et al., 2005نشويــــــــــة له ميــــــــة 

 

اعم ب اض أناوا  ا شاوار لهو عبار  ع) مواا راتنوية تول ها شغاالت نحل ال سل م) بار Propolis البروبولس

لقترها مةل البتوط لالبتولة لالصرصاد لالجستناء الهدبة لالادراار الصاغير لالصانوبر لالتناوا لالجاافور لأصاناد 

أخرع الافة الى ان   يولع بشجل رئي  م) باراعم أشاوار الحاور لااذل  ما) الصالو  التاي تنتوهاا ب اض أشاوار 

نظارا لتبااي) مصاااار البرلباول  فاان لونا  يليال تادريويا  باي) ا صاارر الروااا  مةال اللشالا لالبرقاوي لالجلةارع، 

لا  وا لفي ب ض ا حيان قد يليل لون  ل حلرار أل ل خ رار ف    ع) ان  يلتاو برائحة عطرية قوية لفواحاة 

al., 2002) Bankova et    ) 
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لالقرفة   Cinnamomum zeylanicumيوجد نوعي) م) نبات الدار ي) هلا القرفة السي نيةنبات الدارسين 

، يجون نبات الدار ي) م) النباتات الل لر  لاللستيدم من  هو Cinnamomum cassiaالصينية )الدارصيني( 

قشور التحاء، القشور التي تجون  لراء التون ال مائـــتــــــة قتـــيـــــ   الى                  التـــــون البـــــني 

                              تــــح لهي  ـــهـــتــــــة الجــــســـر لحــــتــــو  الـــلـــــذاي لرائـــــحتـــــــهـــا عـطريـــة                      الـــــرـــــا

.( Al- Logmani and Zari, 2009)  

لالبرلبول  لالدار ي) في خرض  أن هدد الدرا ة الحالية هو م رفة تضاير اللستيتل الجحولي ال م) الونوبيل

نسبة الجوليسترلل في بيض طائر السلان بوا طة إ تيدام اللستيتل الجحولي لجل م)  الونوبيل لالدار ي) 

 لالبرلبول  ل ل  لقتة الدرا ات حول تضاير هذن اللواا  في خرض نسبة الجوليسترلل 

 

 المواد وطرائق العمل:

شبــااـ  مغتـــقـــااـة موهااو  باااللواا لاالالات التااي يحتاجهااا الطااائر ااناااء تربيتاا   ربياات ا فااراخ فااي قاعـــــااـة       

لجهو  بالحرار  لالرطوبة اللطتوبة للل ت نشار  اليشو عتى االرلية لتم تغذية جليع طيور الل اام ت عتاى 

ا بو   لم) اام ياذيت  5-0ا بو  لم) ام ا تبدلت ال تيقة االبااعء ب تيقة النلو م) علر  3-2عتيقة باائ م) علر 

 ( 1)جدلل  6ب تيقة النهائية التي هي نرسها ال تقة النلو لا تلرت الى اال بو  

 

  (: تركيبة عليقتي البادئ والنمو والتربية المستعملة في التجربة1جدول )            

 

 المادة العلفية

٪عليقة 

 البادىء

 3-1 من

 اسابيع

٪عليقة 

 النمو

 -4من

 اسابيع6

 نهائية٪عليقة 

 اسبوعا 7

 35 35 22 ذرة صفراء    

 32 32 40 حنطة    

 23 23 30 كسبة فول الصويا    

 5 5 6 مركز بروتين حيواني

 1.4 1.4 1.4 حجر كلس   

 0.3 0.3 0.3 ملح الطعام  

 0.3 0.3 0.3 برمكس  

 3 3 2 زيت نباتي  

 100 100 100 المجموع  

     20.06      16.8   22.94 البروتين الخام  % المحسوب

     2892   3119.5   2948 طاقة ممثلة )كيلو سعرة/كغم علف (

      2.21     0.62   0.67 الكالسيوم )%(

     261.3    264.2  349.8 )ملغم(E فيتامين 

 

  NRC 2990* تم احتساا الترايو الجيليالي لتلواا ال ترية الداختة في تجوي) ال تيقة حسو توصيات 

% باارلتي) خااام ،  40أرانااي الصاانع يحتااوي ااال اغاام مناا  عتااى  Holde Mix* ا ااتيدم اللراااو ألبرلتينااي نااو  

% متااح ، 2.20% فساارور ، 3ايتااو  اا رن  طاقااة ملةتااة ،  2100% االساايوم ، 6% ألياااد خااام ، 1% اهاا) ، 3.5

 Bلحاد  اللياة ، فيتاامي)  D3 40000% مةيوني) +  ستي) ، فيتاامي)  3.90% مةيوني) ، 3.50% البسي) ، 3.25

متغام ،  6متغام ، اولبات  1000متغام ، حدياد  200متغم ، نيا ي)  E 50متغم   فيتامي)  B6 300متغم ، فيتامي)  15

متغاام ،  B12 300متغاام ،فيتااامي)  B1 15لحااد  الليااة ، فيتااامي)   A  200000متغاام ، فيتااامي)  800خارصااي) 
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متغاام ،  15متغاام ، يااوا  1200متغاام ، منغنيااو  100متغاام،  النحااام  100ي) متغاام ،  بااايوت 30متغاام  K3فيتااامي) 

  10متغم ، حامض الرولي   2 يتينيوم 

متغاام مةيااوني) ، 9000بتويجااي الصاانع يحتااوي ااال اغاام مناا  عتااى  ، Poultry Premix* ا ااتيدم الباارمج  نااو  

 5000متغاام  ، حديااد  E 5000فيتااامي) متغاام    B6 500متغاام ، فيتااامي)  B 250متغاام ، فيتااامي)  D3 200فيتااامي) 

متغام ،  B12 2متغام ،فيتاامي)  B1 250لحاد  اللياة ، فيتاامي)   A  1250000متغم ، فيتاامي)  100متغم ، اولبت 

متغاام ، حااامض  10متغاام ،  اايتينيوم  100متغاام ، يااوا  800متغاام،  النحااام  2.5متغاام ،  بااايوتي)  K3 200فيتااامي) 

 متغم  4000متغم،الجولي) 2،5متغم،اليارصي)،2،9 متغم،مغنيسيوم 150الرولي  

 

فرخا  م) طائر السلان  ب لر ياوم لاحاد لقسالت إلاى  ابع م اام ت لبواقاع مجارري)  280أ تيدم في هذن التوربة 

فرخاا  لبواقاع  40انا ، ال م امتة أحتوت عتاى  13لجل م امتة لاانت الل ام ت متوانسة في ا لوان للل ت في 

 .جررفرخ لجل م 20

 

 تحضير الخالصة الكحولية للزنجبيل  

ُحصاال عتاااى الونوبياال لالدار اااي) لالبرلبااولي  مااا) اال ااواي اللحتياااة لقطااع الونوبيااال اليااام ل الدار اااي)        

يام ما) اللااا  الياام فاي الجحاول لتحصاول عتاى اللساتيتل الجحاولي 30لالبرلبولي  الى قطع صغير  جدا، ا يو 

% لللع في قناٍن وجاجية نظيرة لفي 96مل م) الجحول االايتي بترايو  70دار ي) في لتونوبيل  لالبرلبول  لال

مااارات يومياااا لرتااار  أ ااابوعي) عتاااى ا قـــــاااـل ب اااد  لااا  رشاااح اللحتاااول  4-2مجاااان مظتااام، ماااع ر   القنااااني مااا) 

(   ااام للااع Shalmany and Shivazad, 2006)  Whatman1طـــااـة لري الترشاايح ماا) نااو ــــــــبوا 

  ب اد  لا  لغارو ا اتي ا اللحتاول م45 ، بدرجة حرار   Rotary evaporatorاللحتول بوهاو اللبير الدلار 

لتتيتل م) الجحاول اللتبقاي لب اد الحصاول اقيقة   20م  للد   45للع اللحتول  في فرن اهربائي بدرجة حرار  

  يرة  عتى الي صة لونت بالغرامات بوا طة ميوان حسام لحرظت في حاليات نظ

 قياس نسبة الكوليسترول في صفار البيض:

تب ا  قيست نسبة الجوليسترلل اللوجوا  في الصرار  عند اال بو  اليام  لالساام م) علر االفراخ ع)     

لحوم خ يا الدم  .Varley et al( Hb 1980لقي  ترايو خ اا الدم  1969) Franey and Eliasلطريقة )

، تم Burton and Guion( (1986بة الي يا اللتغاير  الى اليتيا التلرالية لنس Haen (1995)اللرصوصة 

 قيام  ل  القشر  م) الطرفي) ال ريض لاللدبو لاخذ م دل قراءتي) لجل بي ة 

( في التوربة لا ت لل البرنامج Complete Randomized Design) CRDلاتبع التصليم ال شوائي الجامل  

مت دا الحدلا  Duncanلقورنت الررلقات الل نوية بي) اللتو طات بضختبار  ((SAS SAS, 2004االحصائي 

(Duncan, 1955 ) 

 

 النتائج والمناقشة:

أاهرت نتائج الدرا ة الحالية حول تضاير الل ام ت اللدرل ة عتى اوليساترلل الصارار البايض فاي اال ابو          

في جليع الل اام ت )م امتاة الونوبيال،  (P<0.01)ستوع ( ا  لوحظ حصول تروقا  م نويا  عتى م2الساام جدلل )

متغاام/ اغاام( عتااى باااقي الل ااام ت  300البرلبااول  لالدار ااي)( الااا لااوحظ ترااوي الل امتااة الةالةااة )ونوبياال ترايااو 

متغم، تتتها الل امتاة اليامساة )برلباول   2 5باِنيراو م دل الجولسترلل في صرار البيض أ  بت  م دل االنيراو 

متغام، اماا الل امتاة 9 6متغم/ اغم( في إنيراو نسبة اولسترلل صرار البيض ا  بتا  م ادل االنيرااو 000و  تراي

متغام، اماا  0 9متغم/ اغم( فقاد  اوتت إاناى م ادل انيرااو فاي اوليساترلل الصارار 100الراب ة )برلبول  ترايو 

متغام،  3 6ل 3 6، 1 6يساترلل فاي الصارار الل امتة الةانية لالساا ة لالساب ة  وتت إقل انيرااو فاي م ادل الجول

ا   اوتت الل امتاة الةالةاة  P<0.01))اما بالنسبة الى نتائج الجوليسترلل الجتاي فقاد لجاد تروقاا  م نوياا عتاى مساتوع 

متغاام  2 5متغاام/ اغام( اعتااى م ادل النيراااو الجوليساترلل فاي صاارار لبيااو الباايض ا  بتا   300)ونوبيال تراياو

متغاام، أمااا الل امتااة الراب ااة )برلبااول   9 6متغاام/ اغاام( حيااث بتاا   000امسااة )اار ااي) ترايااو لتتتهااا الل امتااة الي
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متغاام،  ااوتت  0 9متغاام/ اغاام(  ااوتت إانااى م اادل ونيراااو الجوليسااترلل فااي صاارار الباايض أ  بتاا   100ترايااو 

 0 6، 1 6ااناات  الل اام ت الةانياة لالسااب ة لالساا ااة أقال م ادل  نيراااو الجوليساترلل فاي صاارار البايض حياث

متغم عتى التوالي، أما بالنسبة الى  ل  القشر  فتم ي حظ أي فري م ناوي باي) م اام ت التورباة باالريم ما)  5 6ل

اخت فها حسابيا  لصالح م ام ت اولافات الغذائية، أن أنيراو مستويات الجوليسترلل في الل اام ت التاي ياذيت 

متغام/ اغام( قاد ي اوا الاى ان الونوبيال يحتاوي  300لتونوبيال) تراياو  عتى عتيقة م اد لهاا اللساتيتل الجحاولي

 عتى الويوت الطيار  التي لها القابتية عتى خرض م دل الجوليسترلل في الوسم لأشار الى  ل  اي ا  

 

(: تأثير أضافة المستخلصات الكحولية للزنجبيل والبروبوليس والدارسين في كوليسترول الصفار 2الجدول )

 عند عمر االسبوع السادس.والكلي 

 

 

 المعامالت

 الخطأ القياسي± المتوسط 

كوليستيرول 

 الصفار )ملغم(

الكوليستيرول 

 الكلي )ملغم(

سمك القشرة   

 )مايكرون(

 السيطرة

1 

1..1a  

 ±2.12  

1..1 

  ±2.12 a 

       0.250    

        ±0..2  

2 

 ملغم/ كغم زنجبيل( 1.2)

    1.2c 

  ±2.1.  

1.2c  

 ±2.1.  

0.251  

 ±...2  

0 

 ملغم/ كغم زنجبيل( 022) 

1.1d  

  ±2.10  

      1.1d 

      ±2.10  

       0.243      

       ±1.11  

. 

 ملغم/ كغم بروبوليس( 022)

0.2b  

 ±2.00  

0.2c  

 ±2..2  

0.250 

 ±..11  

. 

 ملغم/ كغم بروبوليس( 22.)

1.0c  

 ±2.10  

c 1.0  

 ±2.10  

0.245 

± ....  

1 

 ملغم/ كغم دارسين( 222)

1..bc  

 ±2.22  

1..bc  

 ±2.21  

0.242 

 ±0.12  

1 

 ملغم/ كغم دارسين( 22.)

1.0bc   

 ±2.20  

1..bc  

 ±2.20  

 200ز2

 ±2.11  

 NS ** ** مستوى المعنوية

 ها.المتوسطات التي تحمل حروف مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنويا فيما بين           

           ns ( **   غير معنويP<0.01.) 

 

 Lee et al. (2009) فااي ارا اات  عتااى الروااران حااول تقتياال الاادهون لالجوليسااترلل فااي انسااوة الوساام، الحااظ ان

الونوبياال يُغتااف خ يااا االم اااء فيقاال أمتصاااا الاادهون لالجوليسااترلل لبالتااالي تياار  الاادهون الااى اليااار  الن 

الونوبياال لاا  الر ف ااال فااي تقتياال نساابة الاادهون لالجوليسااترلل فااي أنسااوة الوساام لبساابو  امتصاصااها لتوساام، إ  ان

% لأن اللراباااااااات الرئيساااااااية فاااااااي هاااااااذا الويااااااات 3-5 1أحتاااااااواء ارناتااااااا  عتاااااااى وياااااااوت طياااااااار  بنسااااااابة 

  Zingiberenecurcumene  bet a-bisabolene, Neral  geranial,  D camphor  Betaهااي

phellandrine,Linallol, Alph-Franesenr, Zingeberol     أ  لهااذن اللرابااات الر ابياار فااي تقتياال

الجوليسترلل لالتقتيل م) االصابة بتصتو الشرايي) لاالصابة بالوتطاات القتبياة لييرهاا ما) االماراو التاي تساببها 

باامراو الدهون لالجوليسترلل، لبسبو خر   لتراياو  الادهون لالجوليساترلل فاي مصال الادم فضنا  يقتال أالصاابة 

(، أن أنيرااو مساتويات الجوليساترلل ربلاا ي اوا and Taylor, Soni (2002القتاو التاجياة لالوتطاات الدمايياة 

ما) خا ل ارا ات  عتاى الرواران الل امتاة   Anonymous (2008) إلى فشل تيتيـــــــاـق  فاي الجباد لهاذا ماالحظا 

 بالونوبيل للرترات ميتترة 
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لجوليسترلل في البيض في الل امتة التاي ياذيت عتاى ع ئاق م ااد لهاا اللساتيتل اما  بو إنيراو م دل ا      

الـــــــلـــــــوجــــااـوا  فااي  Polyphenolمتغاام/ اغاام( ي ااوا الااى  لجااوا ماااا   400الجحااولي لتدار ااي) )ترايااو 

لالتاي لهاا الر فاي تيرايض  Cinnamaldehydeالـــــقـــــرفـــــــــــــــــة ال بـــــســــــبـــو لجــــــــوا مــــــاـاا  

لقاد لاوحظ ان  Anderson, (2008)مستوع اوليسترلل الدم لأي ا االنسوة لهذن النتائج تترق ماع ماا ارن الباحاث

أات الااى خراض مسااتوع الوتيسايريدات الة ايااة فاي الاادم لانسوـــــــاـة الوساام، أشــــااـار  Cinnamaldehydeمااا  

(2006 )Subash Babu et al.  أن القرفـــــــااـة ت لـــــااـل عتـااـى تيرـــااـيض الجوليسااترلل فااي الاادم لاااذل  فااي

أ  ت لال   Polyphenolلمااا   Cinnamldehydeاالنسوة الوسلية  في ال   ت لالجبد لهذا بسبو لجاوا مااا  

 هذن اللواا عتى تقتيل م) امتصاا الجوليسترلل في الوسم 

لل فاي الل امتاة الساا اة لالسااب ة بنسابة قتيتاة باللواوناة ماع الل اام ت االخارع أما تحس) تراايو الجوليساتر       

التااي إحتااوت عتيقااة ا فااراخ فيهااا عتااى اللسااتيتل الجحااولي لتبرلبااولي  فقااد ي ااوع إلااى إحتااواء اللسااتيتل عتااى 

لجوليسترلل في الجباد ا حلاو الدهنية اللشب ة لالتي تقتل م) إفراو ا م ح الصرراء التي تحرو عتى تقتيل تيتيق ا

ياو الاذي أفااا أن إلاافة البرلباولي  إلاى ع ئاق ا فاراخ ييراض ما) تراا et al. (2011) Ahmetلهذا يتراق ماع 

 الجوليسترلل في ب وما الدم  

عنااد  PCV( تااااير الل ااام ت اللدرل ااة فااي حواام الي يااا الاادم اللرصوصااة 3أللااحت نتااائج الواادلل )        

الساام م) علر طائر السلان حيث  وتت خ ل هذي) اال بوعي) فرلقا  م نوية عتى مساتوع اال بوعي) اليام  ل

(P<0.01 إ  بينت نتائج اال بو  اليام  ان هناك تروي م نوي إ    وتت الل امتة السيطر  أعتى م ادل فاي حوام )

ي تسااويل م اادل الي يااا الاادم % لتتتهااا الل امتااة الةانيااة لالةالةااة فاا3 36الي يااا الاادم اللرصوصااة ا  بتاا  تقااديرها 

% أمااا الل امتااة اليامسااة فسااوتت أانااى م اادل فااي حواام الي يااا 3 30% ل 3 32اللرصوصااة إ  بتاا   تقااديراتها 

% لقااد ااناات م امتااة الااتحجم أعتااى الل اادالت لحواام الي يااا الاادم الل ااغوطة مواونااة مااع بقيااة 5 16اللرصوصااة 

 حي)  وتت نتائج اال بو   %، في0 36الل ام ت ا  بت  م دل التقدير لها 

( ا   وتت الل امتاة اليامساة أعتاى م ادل لحوام الي ياا اللرصوصاة (P<0.01الساام فرلقا  م نويا  عتى مستوع 

%، 3 36% لتتتها الل ام ت الساب ة لالساا ة لالراب اة ا  بتا  م ادل التقادير لحوام الي ياا 3 00حيث بت  م دلها 

تت الل امتة الةانية أانى م دل لحوم الي يا اللرصوصاة إ  بتا  م ادل التقادير % عتى التوالي،  و0 30% ل 3 30

 %   6 13%، فيلا اانت الل امتة الةالةة أقل م دل لحوم الي يا اللرصوصة 0 15

ان الوياااا  التدريويااة الحاصااتة فااي م اادل حواام الي يااا الاادم اللرصوصااة لجافااة الل ااام ت ربلااا ترجااع الحتااواء  

 John et)، مايجرليرام م) الحديد 5 1%، الا لان الونوبيل يحتوي عتى 9-4.5نسبة م) البرلتي) الونوبيل عتى 

al., 2009)   

تحس) الل اام ت التاي ياذيت عتاى عتيقاة م ااد لهاا اللساتيتل الجحاولي لتبرلباولي   فاي حوام خ ياا الادم       

الاااذي    et al Galal ( 2008احاااث )اللرصوصاااة اونهاااا  ات تغذياااة لصاااحة جياااد  لهاااذن النتاااائج تتراااق ماااع الب

  اـــــــــــر ان اولـــــــافة الغذائيـــــــــــــــــة
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(: تأثير أضافة المستخلصات الكحولية للزنجبيل والبروبوليس والدارسين في حجم الخاليا المرصوصة 0الجدول )

(PCV.عند االسبوعين الخامس والسادس ) 

 

 

 المعامالت

 الخطأ القياسي )%(( ± PCVحجم الخاليا المرصوصة )

 األسبوع السادس األسبوع الخامس

 السيطرة

1 

        01.2a  

                  ±..22  

20.2c  

± 1.22  

 2     

 ملغم / كغم زنجبيل( 1.2ىتم  ) 2

01.0b  

 ±1.00  

21.2c  

 ±1..1  

0 

 ملغم/ كغم زنجبيل( 022

02.0b  

 ±1.01  

20.1c  

 ±1..0  

. 

 ملغم/ كغم بروبوليس022         

21.1b  

 ±1..0  

02.2bc  

 ±2..1  

. 

 ملغم/ كغم بروبوليس22.      

21..b  

 ±1...  

.2.0a  

 ±1.1.  

1                              

 ملغم/ كغم دارسين 222       

20.0 b  

 ±1.11  

0..0ab 

  ±2.22.  

1 

 / كغم دارسينملغم 22.   

02.0 ab  

 ±0.22  

01.0a  

 ±2.10  

 ** ** مستوى المعنوية    

 المتوسطات التي تحمل حروف مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنويا فيما بينها.             

         ( **P<0.01.) 

 

( فاي حوام P<0.01ساتوع )متغم/ اغام عتاف  أات إلاى ارتراا  م ناوي بل 100ل  50لتدجا  م) البرلبول  بترايو

خ يا الدم اللرصوصة مقارنة بل امتة السيطر ، قد يرجع  ل  إلى  قابتية البرلبول  في  ت وياو تووياع ا لاساوي) 

إلى ا نسوة لالذي ينسوم طرايا مع حوم خ يا الادم اللرصوصاة إلاافة إلاى ف الياة البرلباول  فاي تحرياو الي ياا 

  SIgA ( Zongoجتوبياولي) اللاـناعي لمنهاا الجتوبياولي) اللــــنـــاعــاـي اوفاـراوي التلرالياة البائياة عتاى أنتاا  ال

and Petitjean, 1990 ) 

يتليااااو الدار ااااي) بتااااضايرن الر ااااال فااااي تحساااا) أعااااداا خ يااااا الاااادم الحلاااار نتيوااااة ت ويااااو علتيااااة تجااااوي)                                              

فاااي فااارل  التحااام بسااابو أحتاااواء الدار اااي) عتاااى ب اااض ال ناصااار                              (Erythropoiesis)هاااذن الي ياااا لإنتاجهاااا 

الل دنيااااة االحديااااد لالنحااااام لييرهااااا ف اااا   عاااا)  أحتوائاااا  عتااااى تراايااااو عاليااااة ماااا) االحلاااااو الدهنيااااة                                      

لوااااااادار اليتاااااااوي لترايبااااااا   نساااااااوة الجاااااااائ) الحاااااااي،                                                               ا  ا اااااااية لالااااااادهون الرسااااااارورية اللهلاااااااة لبنااااااااء ا

الا ي لل الدار ي) عتى وياا  ترايو خ اا الدم بصور  يير مباشر  نتيوة وياا  أعداا  خ يا الادم الحلـــــــــــاـر 

(Bucar et al., 2004)    

مال ام ا   اوتت نتاائج اال ابو   200( تراايو الهيلواتوبي) فاي الادم باالغرام لجال 0الودلل )تولح النتائج في      

متغاام/ اغاام( أعتااى  100( لااناات الل امتااة الساااب ة )اار ااي) ترايااو(P<0.05اليااام  فرلقااا  م نويااا  عتااى مسااتوع 

يام/ 2 20( إ  اان م ادل التقادير متغم/ اتغم250مل، تتتها الل امتة الةانية )ونوبيل ترايو  200يم/ 0 20التقديرات 

مال عتاى 200يام/ 1 9ل  1 9ل  0 9، 6 9مل اما باقي الل امتة الةالةة لالساا ة لالراب ة لاليامسة فقد  وتت 200

مال، النتاائج التاي لوحظات 200يام/ 3 21التوالي أما م امتة التحجم فقد  وتت أعتى تقدير في اال بو  الياام  بتا  

( إ   اوتت الل امتاة اليامساة )برلباول  تراياو P<0.01فرلقاا  م نوياا  عتاى مساتوع ) في اال بو  الساام  وتت

متغام/ اتغاام( إ   000مال لتتتهااا الل امتاة السااب ة )اار اي) تراياو 200يام/ 2 23متغم/اغام( أعتاى التقاديرات  000
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لل امتااة الةانيااة ماال امااا ا200ياام/ 6 9ل 6 20ماال لتتتهااا الل امتااة الساا ااة لالراب ااة 200ياام/ 1 21 ااوتت م اادل 

مل فاي حاي)  اوتت الل امتاة الةالةاة )ونوبيال  200يم/ 3 6متغم/ اغم( فقد  وتت اانى م دل  250)ونوبيل ترايو 

مال  لقاد أرتراع تراياو الهيلواتاوبي) تادريويا   200يام/ 9 6متغم/ اغم( لم امتة السيطر  اقل التقديرات  300ترايو 

) اللسااتيتل الجحاولي لتبرلباولي  ي اوع لجوناا  يوياد ما) جاهويااة فاي الل اام ت التاي يااذيت عتاى ع ئاق تت ال

 %03إلافة البرلبول  إلى ال تيقة ا  ا ية  تويد م) اراء  ه م الحديد بلقدار   إنه م الحديد لامتصاص ، 

 

( Hb(: تأثير أضافة المستخلصات الكحولية للزنجبيل والبروبوليس والدارسين في الهيموغلوبين ).الجدول )

 األسبوعين الخامس والسادس.عند 

 

 

 المعامالت

 مل( 122الخطأ القياسي)غم/( ± Hbالهيموغلوبين )

 األسبوع السادس األسبوع الخامس

 السيطرة

1 

12.0a  

 ±1.11  

                        1.0 d 

                         ±2.00  

2 

 ملغم/ كغم زنجبيل 1.2       

12.1b  

 ±2.1.  

1.0cd  

 ±2..0  

0 

 ملغم/ كغم زنجبيل( 022)      

0.1b  

 ±2...  

1.0d  

 ±2..2  

. 

 ملغم / كغم بروبوليس( 022)      

0.2b  

 ±2..0  

0.1bcd  

 ±2.10  

. 

 ملغم/ كغم بروبوليس( 22.)      

0.2b  

 ±2..2  

10.1a  

 ±2.11  

1 

 ملغم /كغم دارسين( 222)   

0..b  

 ±2.01  

12.1abc  

 ±1.2.  

1 

 ملغم / كغم دارسين( 22.)      

12..ab  

 ±1.21  

12.2ab  

 ±2.10  

 ** * مستوى المعنوية        

 المتوسطات التي تحمل حروف مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنويا فيما بينها.

 *         (P<0.05( ** ،)P<0.01.) 

 

ارتراا  م اادل ارااء  توليااد الهيلواتاوبي) الااا يرجاع  اابو  أعتاى مقارنااة بال تيقاة ا  ا ااية لوحادها لهااذا يا اي إلااى 

ليحتوي أي اا عتاى  التضايرات اللوجبة لتبرلبول  الحتوائ  عتى الر فونات التي ت د م) اللرابات الل اا  لألاسد 

ج تا  هذن ال ناصر تسااند فاي أتحااا الحدياد ماع الليااط الاذي ي لال عتاى إ اباة الحدياد ل Cالريتامينات لمنها فيتامي) 

متوافرا  ل متصاا م) قبل الي يا الللتصة، ان التحس) فاي خ ااا الادم الاذي يرجاع الاى تحسا) فاي ارياات الادم 

الحلر لتل اام ت التاي ياذيت عتاى عتيقاة م ااد لهاا اللساتيتل الجحاولي لتونوبيال قاد يجاون بسابو ويااا  ارااء  

ا  ان وياااا  هرمااون  بالاادم Hbي الااى وياااا  الةايرلاسااي) لهااو أحااد الهرمونااات اللهلااة اللنظلااة لأليااض ا  ياا ا

الةايرلاسي) تسبو وياا  التراع ت ا ي ية في االنسوة، قد ي وا السبو الى التحريو الوهاو اللناعي  نتاا  الي ياا 

  (Guh et al., 1995)اللناعية 

لتدار ي) في ع ئقها  إن التحس) النسبي الذي اهر في صرات الدم اليتوية التي أليف مستيتل الجحولي        

تشير إلى حدلث تغييرات فستوية مهلة ملا أاع إلى تحس) ا ااء اونتاجي لألفراخ ، هذن النتيوة تترق مع ما أشار 

إن الل امتة بلســـتيتل الدار ي) لررل  التحم قد أاهرت حصول تغييرات  Domarachy et al. (2007)إلي  

 تطيور الذي ان ج  عتى تحس) ا ااء اونتاجي لها جوهرية في الحالة الرسـتوية الدمية ل
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( في صرة النسبة بي) الي يا اللتغاير  P<0.01الا أاهرت نتائج الدرا ة الحالية أن هنال  تباينا  عال الل نوية )    

ة الى الي يا التلرية عند علر اال بو  اليام  لالساام م) علر ا فراخ ل ل  بضخت د الل ام ت التوريبي

متغم/ اغم( لالل امتة اليامسة  300(، ا  حققت الل امتة الةالةة في اال بو  اليام  ) ونوبيل ترايو 5الودلل )

 013 0متغم/ اغم( أف ل قيلة لصرة النسبة بي) الي يا اللتغاير  الى الي يا التلرية لبتغت 000)برلبول  ترايو 

ل  035 0تقاربة لصرة الي يا اللتغاير  الى الي يا التلرية ل وتت الل امتة الساا ة لالساب ة نسبة م 015 0ل 

عتى التوالي في حي)  006 0ل  005 0في حي) اانت قيلة هذن الصرة مرتر ة لدع الل امتة الةانية لالراب ة  036 0

م ا   وتت اما النتائج التي تم الحصول عتيها في اال بو  الساا 015 0 وتت الل امتة االللى )التحجم( قيلة بتغت 

متغم/ اغم( أف ل قيلة لصرة النسبة بي) الي يا اللتغاير  الى الي يا  000الل امتة اليامسة )برلبول  ترايو 

، 033 0، 031 0فيلا اانت الل ام ت الساا ة لالةانية لالراب ة لالةالةة لالساب ة ا  بتغت  019 0التلرية لبتغت 

بالنسبة لل امتة السيطر  فقد  وتت نسبة متقاربة لتل ام ت لبتغت  عتى التوالي اما 036 0ل  036 0ل  035 0

0 035 

 

(: تأثير المعامالت المدروسة في نسبة الخاليا المتغايرة الى اللمفاوية عند األسبوعين  الخامس .لجدول)ا

 والسادس.

            

 

 المعامالت

 نسبة الخاليا المتغايرة الى اللمفاوية

 سبوع السادساأل األسبوع الخامس

 السيطرة

1 

 2.22. b 

                ±2.22.  

2.20. b   

 ±2.21.  

2 

 ملغم/كغم زنجبيل 1.2

2.2.. ab   

 ±2.21 

2.200 a  

 ±2.221  

0 

 ملغم/كغم زنجبيل 022

2.220 a  

 ±2.21  

2.201 b  

 ±2.221  

. 

 ملغم/كغم بروبوليس 022

2.2.1 b  

 ±2.221  

2.20. b  

 ±2.221  

. 

 ملغم/كغم بروبوليس 22.

2.22. b  

 ±2.22.  

2.220 b  

 ±2.22.  

1 

 ملغم/كغم دارسين 222

2.20. b  

 ±2.221  

2.202 b  

 ±2.22.  

1 

 ملغم/كغم دارسين 22.

2.201 b  

 ±2.221  

2.201 b  

 ±2.22.  

 ** ** مستوى المعنوية

 معنويا فيما بينهاالمتوسطات التي تحمل حروف مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف 

( **P<0.01.) 

 

( ت طي أنطباعا  ع) حالة الطيور لمستوع ا جهاا الذي تت رو ل  L/H( أن قيلة )2995بي) الدراجي )    

الطيور لأن أرترا  هذن القيلة يدل عتى أن الطيور ربلا  تجون قد ت رلت الى أجهاا شديد أاع الى وياا  أعداا 

ي الي يا التلرية لٔارترا  هذن النسبة اليل عتى األ توابة لهذا اوجهاا  ن الي يا الي يا اللتغاير  لإنيراو ف

تقوم بحلاية الوسم لد ا حياء اللوهرية قد ي وا  Phagocytic Cells)اللتغاير  هي عبار  ع) خ يا بت لية )

 Adreno Cortico Trophicارترا  نسبة الي يا اللتغاير  الى افراو هرمون محرو القشر  الجظرية )

Hormone , ACTH ( الذي يررو م) الغد  النيامية لالذي ي اي الى خرض نسبة الي يا التلرية ليرفع نسبة

 ( 1005الي يا اللتغاير  في الطيور )اريم، 
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ضاير في الل ام ت الةالةة لاليامسة في اال بو  اليام  قد  ي وع الاى التا H/Lأن التحس) الوالح في قيلة          

ا يوابي لتلستيتل الجحولي لتدار ي) الذي يحرو أنتا  الي ياا التلرياة التاي تا اي الرا  مهلاا  فاي تنظايم األ اتوابة 

عا)  H/Lاللناعية، تترق نتائج البحث مع  ما ارن م ظم الباحةي) الذي) أشاارلا الاى تاضاير الونوبيال فاي تحسا) نسابة 

ماع   H/Lالي ياا اللتغااير ،  تتراق نتاائج البحاث بيصاوا تحسا) صارة طريق وياا  أعداا الي يا التلرية لخراض 

( عناد أ ات لال L/Hالتاذان الحظاا تحسا) نسابة )  Vanaclocha and Canigueral (2003)مااألران الباحةاان

اللستيتل الجحولي لتونوبيل لالدار ي) في ع ئق فرل  التحام لعاوا  ابو  لا  إلاى أن اللستيتصاي) لهلاا تاضايرا  

في وياا  أعاداا الي ياا التلرياة فاي الطياور لالتاي تاوااا أعادااها نتيواة ويااا  األ اتوابة اللناعياة التاي تتطاور  ف اال  

بتقدم أعلار ا فراخ ف    ع) إجراء علتية التتقيح التي م) شضنها أن تسااعد فاي تطاور ا  اتوابة اللناعياة لتطياور  

لساا اة لالسااب ة فاي اال ابو  الياام  لالسااام قاد ي اوع الاى فاي الل اام ت ا H/Lأن التحس) الوالح في قيلة 

التضاير ا يوابي لتلساتيتل الدار اي) الاذي يحراو أنتاا  الي ياا التلرياة التاي تا اي الرا  مهلاا  فاي تنظايم األ اتوابة 

 اللناعية 

عا) طرياق  H/L) نسابة تترق نتائج البحث مع ما ارن البااحةي) الاذي) أشاارلا الاى تاضاير  البرلباول  فاي تحسا       

الاذي  Ziaran et al.(2005)وياا  أعداا الي يا التلرية لخراض الي يــاـا اللتــــــــــاـغاير  لمنـــــاـهم الباحـــــاـث 

متغاام / اغاام عتااف لراارل  التحاام أاع الااى  000ل  200،  00الحااظ أن ألافــــــــااـة مسااتيتل البرلبااول  بترايااو 

 ة لخرض أعداا الي يا اللتغاير  يوياا  أعداا الي يا التلر

 

 :االستنتاجات

 بناء  عتى النتائج اللستحصتة م) الدرا ة الحالية يلج) ان نستنتج ما يضتي:    

               000 ، ل000، 300أاع الااااااافة اللسااااااتيتل الجحااااااولي لتونوبياااااال لالبرلبااااااولي  لالدار ااااااي) بترايااااااو  -2

 الى خرض في نسبة الجوليسترلل في لصرار بيض طائر الستوع   متغم/ اغم عتى التوالي ال عتى إنرراا 

متغام/ اغام عتاف تاضايرات ايوابياة فاي  300ل 300، 300بينت جرعة الونوبيل لالبرلبول  لالدار اي) بتراياو  -1

 الصرات االنتاجية لالدمية 
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