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 :انخالصح 

وسغتيتتـذذ21/3/2016أجشيتتهذهتتزدذاسذساعتتـذـتتلذقسمستتستاذ غتتيذاني تتتاذاسلكتتتايلذاس تتتاغذس تكتتـذاسضساػـ/جت ؼتتـذ  شيتتهذست تتذ ذ تت ذ 

ػتت ذاؼتاذاسات تلذاس غتتوكـذواس ك تقكتيتـذ  تش ذان تاذاست ذاسؼتكمتـذذ غتلت وهذـهذإست ذ ؼشـتـذذ تر كشذإةتتــذذذ1/5/2016

(.وصػتهذافـتشا ذRoss308طكشذـشواذاستليذ ت ذهوت  ذ120 خذمذـلذاس وشاـذوذأعذ,ـشواذاستليوقتسـذ ضتدالذانكغذ ذسذمذ

اـشاختتتذست  تشسذوكتيتهذ ؼتتت الذاس وشاتـذك تتذيتتر لذ:ذذ10ػشتتايكت ذػتت ذاساتغذ ؼتتت الذ  تااذ  تشسالذس تت(ذ ؼت تتـذ(ذاتا تغذ

غتتلت ذ  تتش ذان تتاذاستت ذػايم تتتذاس ؼت تتتـذانوستت ذختسكتتـذ تت ذأاذاةتتتــذا تتتذاس ؼتتت الذاس تيكتتـذواس تس تتـذواسشااؼتتـذـمتتذذاةتتك ذ 

اظ شلذاسن تيجذصيتتد ذ ؼنتيتـذذـتلذػتذدذاسخايتتذاستذمذيتم.ذ42-7غيذ/كغيذ  ذاسؼت ذػت ذاس تاسلذ  ذػ شذذ3وذ2وذ1اتس غ تيتلذ

ساتتس ذ ؼتت الذذWBCوػتذدذخايتتذاستذمذاسةتكاذPCVويغتةـذاسخايتتذاس شصتصتـذذHb,ذ شككضذاس ك تكتتتاك ذRBCاسل شذ

و ؼتذاذMCH , ؼتذاذهك تكتتتاك ذاسختكتـذMCVػذمذظ تسذـشو ذ ؼنتيـذـتلذكت(ذ ت ذ ؼتذاذقوتيذاسخايتتذاةتــذان ا,ذ غ

.ذوـك تذيخصذاسا تلذاس ك تقكتيـذستذمذسيذ ظ شذـشو ذ ؼنتيـذـلذكت(ذ ت ذ شككتضذاسةتشو ك ذMCHC  شككضهك تكتتاك ذاسختكـ

ايخ تةتتذ ؼنتيتتذـتلذ غت تكذاس تكغتشيذالذاس ا كتـذ,ذاس تلذوانسةت ك ذواس تتاكتسك ذ,ذـتلذقتك ذعتوتهذ ؼتت الذاةتتــذان تاذ

ايخ تةتتذ تلتظتتذساتتس ذ ؼتت الذان تاذ.ذذGOTاس تسغ شواذ متسيـذا ؼت تـذاتسغكطش ذ,ذواتسنغةـذفيضي تلذاس ةذذـمتذذعتو(ذ

اةتتــذذااتس ذ ؼنتيـذـلذكت(ذ ؼتت الذMDAوـك تذيخصذقتسـذ ضتدالذانكغذ ذذـمذذايخ اذ غ تكذاس تستنذدااذاسذي تيذذ

 ذ ػنذذاةتــذان اذاس ذاسؼتكمـذ.ذGSHان ا,ذك تذستقعذ لغ ذ ؼنتاذا غ تكذاس تت ت كتنذ

ذ.ذ  ش ذان اذ,ذاسةت ك ,ذكتتاكتسك ,ذهك تكتتاك كهًاخ يفرازٛح :

ذ

Effect-of-adding-different-levels-of-Emblica-officinalis fruit powder on some 

physiological,biochemical characteristics and antioxidants status of broiler blood 

 

Yasir Maad Kamil          Ahmed Taise Taha 

 

ABSTRACT: 

This study was carried out to  investigate  the effect of adding different levels of Amla fruit 

powder to the ration on the some Physiological characteristics,Biochemical Parameters and 

antioxidant statutes of broiler blood. Used in this study 120ذ   broiler chick ( Ross308). The 

chicks were distributed on four  treatments (30 chicks per  treatment) divided  on three replicates 

(10 chicks per replicate).the treatment stages as follows: Control group(T1) free from any 

addition whereas T2,T3and T4 has added Amla fruit powder at levels 1, 2 and 3 g / kg of feed 

     االٔل يسرم يٍ أطرٔزح دكرٕراِ نهثازثثسث ان
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from the age of 7-42 day. The results showed a significant increase (p <0.05) in the total number 

of red blood cells (RBC), hemoglobin (Hb) , packed cell vellum PCV and the number of white 

blood cells WBC, in the Amla treatments with no significant differences in both Mean 

Corpuscular Volume (MCV), Mean Corpuscular Hemoglobin (MCH), Mean Corpuscular 

Hemoglobin Concentration MCHC. Biochemical Parameters of blood did not show significant 

differences in each of total protein , albumin and globuline concentration. Whereas significant 

decrease found in the level of Triglycerides and cholesterol in Amla treatments compared to the 

control group , liver
,
s enzymes GOT has recorded significant decrease in all Amla treatments. 

For the anti-oxidant statute the Malondialdehyde (MDA) levels was significantly decreased in 

all Amla  treatments, and the Glutathione (GSH) levels was significantly improved when 

addition Amla to the ration. 

Keywords: Amla fruit , albumin , globulin , hemoglobin.  

 

 :انًمذيح 

ـتتتتتلذاسغتتتتتنتالذانخكتتتتتش ذصادذاعتتتتت ؼ تاذاسنةت تتتتتتلذاسطةكتتتتتـذ

كتةتتتـتلذغزايكتتـذستتذوسهتذـتتلذ لغتتك ذ ؼتتذاذاسن تتتذوسـتتغذ

ك تتتذ(ذ1ك تيتتـذانعتت  تد ذ تت ذاسؼتتت ذو ؼضيتتضذ نتػتتـذاسوغتتيذ 

   تكذاسؼذيذذ  ذايتاعذاسنةت تلذخاتيصذدوايكـذوس تذيتا جذ

تدذاسمتتيتتلذذاياذ تيتيـذ  (ذاس اـتيتيذالذ,ذاس تيكنتتلذوأبتة

 متتتمذذاتتتدواسذقكتيتتـذـؼتستتـذـتتلذاس تتت كشذػتتت ذصتت تلذاسوغتتيذ

يةتتتتلذاف تتتاذ.ذ(2اس غتتتتوكـذواسؼ تتت(ذك ضتتتتدالذساكغتتتذ  

 Emblica-officinalisذيؼتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدذسؼتيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتـذ)

Euphorbiaceaeذ تطن تتتذاس نتتذذو ن شتتشذـتتلذ نتتتط ذ3 ذ)

واسؼذيتتذذ تت ذدواذواعتتؼـذ تت ذ تسكضيتتتذواساتتك ذواتكغتت تنذ

وهتلذواقتذ ذ ت ذأهتيذاسنةت تتلذاسطةكتـذ(4(ذجنتبذبش ذاعكت

يؼتتتذذ غتتتلت ذ  تتتش ذان تتتاذذ(5ـتتتلذيظتتتتمذاسطتتت)ذاس نتتتذاذ 

اةتتتتــذغزايكتتتـذرالذ تتتت كشذايوتتتتالذ ل تتتضذستن تتتتذو ضتتتتدذ

ساكغتتذ ذوس تتتذدوسذ  تتيذـتتلذاس لتـظتتـذػتتت ذصتتلـذاسطكتتتسذ

و ؼ ةشذ  ش ذان اذ اذسا ذهت تت ذستؼذيتذذ ت ذاس شكةتتلذ(ذ6 

اس تتتتتيك ذواس شكةتتتتتلذاس كنتسكتتتتـذاس ؼتستتتتـذكتس اـتيتيتتتتذال,ذو

ك تتتذ ؼتتذذ,ذقتتت اذاس تسكتتكذذواس شاكنتتتلذوابتتةتدذاسمتتيتتتلذو

ـضتتاذػتت ذ ل تاهتتتذاسوكتتذذ تت ذذذC اتتذسا ذغنكتتت ذاتس ك تتت ك ذ

(.و ؼتتتذذ  تتتش ذان تتتاذ7 ذذانق تتتتالذان كنكتتتـذواس ؼتتتتدنذ

(ذ.ذوستقعذاتنذس تذـؼتسكتـذ8 اذسذ  يذس ضتدالذانكغذ ذ 

ـ لذ غ خذمذـلذػتااذاسؼذيتذذ ت ذ ضتد ذساس  تاتلذوسزسكذ

اف شاالذ  ت(ذػتااذدااذاسغت شاذوا تشاالذاسمتت)ذواس ةتذذ

ذ.ذ(9 

ذػت ذ تذ متذم,ذهتذـهذاسذساعتـذاسلتسكتـذإست ذاكتتنذ تر كشذ وانتا 

ذEmblica-officinalis  تش ذان تاذذذذذذذذ غلت ذإةتــ

ا غ تيتلذ خ ت ـذـتلذاؼتاذاسات تلذاس غتتوكـذ-إس ذاسؼت ذ

ـذ ضتتتدالذانكغتتذ ذستتذمذـتتشواذاستلتتيذواس ك تقكتيتتـذوقتستت

ذ.ذذذذذذذذRoss308يتعذ

 

 : انًٕاد ٔطرق انعًم

هتتذـهذاسذساعتتـذإستت ذ ؼشـتتـذ تتر كشذإةتتتــذ غتتلت ذ  تتش ذ

استتت ذاسؼتتتت ذـتتتلذاؼتتتاذاساتتت تلذاس غتتتتوكـذذAmlaان تتتاذ

واس ك تقكتيـذوقتسـذ ضتدالذانكغتذ ذـتلذدمذـتشواذاستلتيذ

(ذRoss308طكتتشذـتتشواذسلتتيذ 120.اعتت خذمذـتتلذاس وشاتتـذ

 و تتض ذ تت ذ  متتظذاهتتتلذ   متتظذاس ؼ اتتي(ذـتتلذ لتـظتتـذ

صاحذاسذي .ذوصػهذانـشا ذػت ذاساغذ ؼتت الذااتتس ذ

ػشتايكـذػنذذػ شذعةؼـذايتمذـلذك(ذ ؼت تـذ ااذ  تشسالذ

ذأـشا ذس (ذ  شس(ذوػت ذاسنلتذاس تسل:ذذ10 

ذ:ذػتكمـذذختسكـذ  ذااذاةتــذذ.ذT1اس ؼت تـذافوس ذ-1

:ذػتكمـذذ ضتفذس تتذ غتلت ذان تاذT2 تيكـذذاس ؼت تـذاس-2

ذغي/كغيذػت (ذ.ذ1 

:ذػتكمتـذذ ضتتفذس تتذ غتلت ذان تاذT3اس ؼت تـذاس تس تـذ-3

ذغي/كغيذػت (ذ.ذ2 

:ذػتكمـذذ ضتفذس تذ غتلت ذان تاذT4اس ؼت تـذاسشااؼـذ-4

ذغي/كغيذػت (ذ.3 

ساكهذافـشا ذـلذاكنتنذ  ذاسلذيذذاس شةكذارذي  (ذك(ذكت ذذ

  شسذواقذذ.ذواع ُخذمذيظتتمذاضةتتا ذاس غت  ش ,ذاعت ؼ تهذ
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اسلتةنتلذاسغتصيتـذس ذـةتـذاسمتػتـذو تتـكشذاسلتشاس ذاس اي تـذ

(,ذو تيذ متذييذاسؼتت ذااتتس ذRoss308قغ)ذدسك(ذاـشا ذ 

افواذذقش ذذارذُغزيهذافـتشا ذػتت ذػتكمتـذاسةتتد ذ ت ذاسكتتم

يتتمذػتت ذػتكمتـذذ24وسغتيـذذ11,ذ  ذاسكتمذذ10وسغتيـذاسكتمذ

ـمتتذذذ42يتتمذوسغتيتـذي تيتـذاس وشاتـذـتلذاسكتتمذذ25ي تتذ,ذ ت ذ

غزيهذافـشا ذػت ذػتكمـذيتهكـذ,ذ يذإةتــذ غلت ذان تاذ

 تتغذاسؼتتت ذاؼتتذذقغتتتبذاس  كتتـذاساص تتـذإةتتتـ  تذس تت(ذكغتتيذ

ذػت .

ذ

ٕاد انعهفٛح انذاخهح فٙ ذكٍٕٚ عهٛمح انثادئ ٔانًُٕ ٔانُاْٛح انرٙ اسرخذيد فٙ انردرتح ٔانرركٛة ( َسة انً 1خذٔل ) 

 انكًٛٛائٙ انًسسٕب نهًٕاد انعهفٛح

Table(1) concentrations of diets ingredients starter , grower and  finisher used in 

experiment and chemical composition of ingredients 

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

% تترٔذٍٛ ختاو    04انٕٓنُذٚتح انستأ٘ عهتٗ WAFI انًُترح يتٍ كتركح  Brocon-5استرخذاو انًركتس انثرٔذُٛتٙ *

% دْتٍ ختاو   5كٛهٕ سعرج طالح يًثهح /كغتى   0134% يٛثٍَٕٛ+سسرٍٛ  0يٛثٍَٕٛ     583الٚسٍٛ  %      58.3

 Aٔزذج دٔنٛتح/كغى فٛرتايٍٛ  044444% صٕدٕٚو   080% فسفٕر يراذ   0% كانسٕٛو   6.5% انٛاف خاو      2

يهغى/كغتتتى  K3  13يهغى/كغتتتى فٛرتتتايٍٛ E   54يهغى/كغتتتى فٛرتتتايٍٛ  D3   344ٔزتتتذج دٔنٛتتتح/كغى فٛرتتتايٍٛ  04444  

يهغى/كغتتى  B6   044يهغى/كغتتى فٛرتتايٍٛ B3   04يهغتتى فٛرتتايٍٛ B2   134يهغى/كغتتى فٛرتتايٍٛ B1  144  فٛرتتايٍٛ

يهغى/كغتى كتٕنٍٛ كهٕراٚتذ 8 *زستة  3444ياٚكرٔغى/كغى تإٚذٍٛ   144يهغى/كغى زايض انفٕنٛك    PP   14فٛرايٍٛ

ذNRC (19908 )نرسانٛم انًٕاد  انعهفٛح انٕاردج فٙ  انرركٛة انكًٛٛائٙ ذثعا

 انًٕاد انعهفٛح
عهٛمح 

 انثادئ

عهٛمح 

 انًُٕ

انعهٛمح 

 انُاْٛح

 308.3 30840 0.835 ررج صفراء

% 00كسثح فٕل انصٕٚا   5983 5380 50839 

 3 3 3 يركس ترٔذُٛٙ*

 38.3 3800 0833 زٚد زْرج انشًس

 .184 181 1850 زدر انكهس

 485 485 485 يهر

 4851 .480 483 ثُائٙ فٕسفاخ انكانسٕٛو

 4 4 4 الٚسٍٛ

 4 4 4840 يٛثإٍَٚٛ

 144 144 144 انًدًٕع

 انرركٛة انكًٛٛائٙ انًسسٕب**

 5044 5134 5403 طالح يًثهح )كٛهٕسعرج /كغى عهف(

 01 00 0583 انثرٔذٍٛ انخاو ) % (

 4800 4800 4834 انفسفٕر  ) % (

 1801 .180 .185 انالٚسٍٛ ) % (

( انًٛثإٍَٚٛ ) %  483. 4834 4809 

 48.1 48.0 4890 انًٛثإٍَٚٛ + انسسرٍٛ )%(

 48.3 4894 1843 انكانسٕٛو ) % (

 580 583 5894 االنٛاف انخاو ) % (
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ذ

ذ:انصفاخ انًذرٔسح 

 يذذج تغذي تتراذاستذمذ ت ذاساؼتـذطكتتسذس ت(ذ ؼت تتـذ ذا نتتنذ

ركتتتسذوا نتتتنذإيتتتاذ(ذاخ كتتشلذػشتتتايكت ذػتت ذطشيتت ذعتتل)ذ

استتذمذ تت ذاستسيتتذذاسونتتتقلذذ تتيذوةتتغذاستتذمذـتتلذيتتتػك ذ تت ذ

د ذ تيؼتتـذست خ تتشذسغتتشالذافيتاكتت)ذافوستت ذقتويتتـذػتتت ذ تتت

إجتتشااذـلتصتتتلذاستتذمذاس غتتتوكـذكتسؼتتذدذاس تتتلذسخايتتتذاستتذمذ

ذوقوتتتتتتيذخايتتتتتتتذاستتتتتتذمذاس شصتصتتتتتتـاسل تتتتتتشذواسةتتتتتتكاذ

إرذجشكذ مذيشهتذػت ذوـت ذ تتذأبتتسذإسكت ذذوهك تكتتاك ذاسذم

.ذأ تتتذاسنتتتعذاس تتتيلذـ تتتنذختتتسلذ تت ذأاذ تتتد ذ تيؼتتـذذ(10 ذ

وةتتؼهذـتتلذج تتتصذاسطتتشدذاس شكتتضاذس اتت(ذذست خ ش.واس تتل

اس ا(ذسغشالذاجشااذـلتصتلذاسذمذاس ك تقكتيتـذك شككتضذ

اس تسغتتتت شواذواس تتكتتتتتصذوقتتتتت اذاسكتيشيتتتتكذ.ذو كتتتتتطذ

ذMDA ضتتتتدالذانكغتتتذ ذ غتتت تكذاس تتتتستنذدااذاسذي تيتتتذ

قغتتت)ذطشيمتتتـذذGSHواس تت تتتت كتنذ(ذ(11قغتتت)ذطشيمتتتـذ

ذ.(ذ12 

 

 : انُرائح ٔانًُالشح

اضافح يسسٕق ثًرج االيال انٗ عالئك فترٔج انهستى  ذاثٛر 

 : فٙ تعض يماٚٛس انذو

(ذP<0.05وجتدذـشو ذ ؼنتيتـذ ذ2ي ض ذ  ذاسوذواذذ     

ـلذاػذادذخايتذاسذمذاسل شذذقكت ذعتوتهذاس ؼتت ت ك ذاس تس تـذ

غتتي/ذكغتتيذػتتت ذ(ذذ3وذ2ذواسشااؼتتـذ اةتتتــذ غتتلت ذان تتا

اػت ذ ؼذاذسخايتذاسذمذاسل شذ متسيـذا ؼت تـذاسغكطش ذاس تلذ

و ةك ذاتنذاةتــذان اذكتنذس تتذذ تت كشاذ  عوتهذادي ذ ك ـذ

(ذػت ذ شككضذاس ك تكتتتاك ذـتلذدمذـتشواذp<0.05 ؼنتيتذ 

استلتيذارذ  ت تتهذكتـتتـذ ؼتتت الذاةتتتــذان تتاذػتتت ذ ؼت تتتـذ

نغةـذاس ةتيـذستخايتتذاس شصتصتـذوـك تذيخصذاس8  اسغكطش 

PCVقممتتهذاس ؼت تتتـذاسشااؼتتـذاػتتت ذيغتتةـذذذPCVمتسيتتـذذ 

اتسغتتتكطش .ذا تتتتذاسؼتتتذدذاس تتتتلذسخايتتتتذاستتتذمذاسةتتتكاذـتتتناقعذ

اس  تتتعذاػتتذادهتذاشتت (ذ ؼنتتتاذـتتلذج كتتغذ ؼتتت الذاةتتتــذ

ذ2وي ةتتك ذ تت ذاسوتتذواذذ8  ان تتاذ متسيتتـذا ؼت تتتـذاسغتتكطش 

ـذاةتتــذ غتلت ذان تاذػذمذظ تتسذـشو تتلذ ؼنتيتـذي كوت

يتتتتمذـتتتلذكتتت(ذ تتت ذ  تعتتتظذقوتتتيذختكتتتـذاستتتذمذذ42-7ست  تتتش ذ

وذ  تعتتظذوصنذهك تكتتتتاك ذخايتتتذاستتذمذذMCVاسل تتشااذ

وذ  تعتتظذ شككتتضذاس ك تكتتتتاك ذخايتتتذدمذذMCHاسل تتشااذ

اتتك ذ ؼتتت الذاةتتتــذان تتاذو ؼت تتتـذذMCHCاسل تتشااذ

ذاسغكطش ذ.

 تتـشذاسؼنتصتشذذ ؼ  ذذػ تكـذ  تنذخايتذاسذمذاسل شااذػت ذ

اسضتتشوسيـذس  تين تتتذو تت ذاه  تتتذػناتتشذاسلذيتتذذوا ة تتهذ

اسؼذيذذ  ذاسذساعتلذاتنذان اذ ؼضصذ  ذا  اتت ذاسلذيتذذ

(ذاتنذانع خذامذاس ن ظيذسا اذيمتاذويلغت ذ13قك ذاك ذ 

ػ تكتتـذهضتتيذوا  اتتت ذو   كتت(ذاسطؼتتتمذ,ك تتتذستتتقعذايتت ذ

عتتفذذيلغ ذ  ذػ تكـذا  ات ذو   ك(ذاسلذيتذ.ذواتس تتسل

 تتضدادذػ تكتتـذ  تتتنذخايتتتذاستتذمذاسل تتشذو تتضدادذ ؼ تتتذيغتتةـذ

PCVستجتتتدذ ؼت تت(ذاس ةتتتطذ تجتت)ذاكن تتتذوذاتتك ذذRBCذ

 14). 

 ذ
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*

       8(3p<0.0)ازرًال  ًسرٕٖت ايالخعًٔخٕد فرٔق يعُٕٚح تٍٛ يرٕسطاخ انإنٗ األزرف انًخرهفح فٙ كم عًٕد  ذشٛر

T1**    يعايهح انسٛطرج تذٌٔ اضافح =T2  غى / كغى   1= يعايهح انسٛطرج يضاف نٓا يسسٕق االيالT3  يعايهح

غى / كغى 38يعايهح انسٛطرج يضاف نٓا يسسٕق االيال   T4غى /كغى     2يسسٕق االيال  نٓا  انسٛطرج يضاف 

 

 انفسٕصاخ انكًٕٛزٕٛٚح نهذو

ي  تت ذ اقظتتـذػتتذمذظ تتتسذـتتشو ذذ3 تت ذاسوتتذواذس تتيذذذذ

 ؼنتيتتـذـتتلذ شككتتضذاسةتتشو ك ذاس تتتلذاتتك ذ ؼتتت الذاةتتتــذ

و ؼت تتـذاسغتكطش .ذك تتذستتقعذػتذمذظ تتسذذذ غلت ذان تا

 ت((ذذ100 غي/ ـشو ذ ؼنتيـذذـلذ غ تكذ شككضذانسةت ك 

ويتةتت ذي تتظذاسوتتذواذػتتذمذ8 ـتتلذ اتت(ذدمذطكتتتسذاسذساعتتـ

ظ تسذـشو ذ ؼنتيـذـلذ غ تكذاس تتاكتسك ذذاك ذ ؼت الذ

 اةتــذان اذو ؼت تـذاسغكطش 

ك تتتذي ةتتك ذدوسذان تتاذـتتلذ ت ذاسن تتتيجذذاس تتلذ تتيذاسلاتتتاذػت

اس لتـظـذػت ذاع مشاسذوظتي ذاسوغيذ  ذختااذاس لتـظتـذ

ػت ذ غ تيتلذاشو كنت  ذالتسـذ غت مش ذ,ويةتذوذانذاس شاككتضذ

اس غتت خذ ـذكتيتتهذةتت  ذاسلتتذودذاسطةكؼكتتـذوستتيذ تت  شذػتتت ذ

(ذدوسذان تتاذاستتذاػيذ16 (ذ؛ذ15وظتتتي ذاسوغتتيذذ,ذواكتتذذذ ذ

يتتـذ تت ذختتااذ ل تاهتتتذ تت ذس نتػتتـذاسوغتتيذواسؼ تكتتتلذاسلكت

اس شكةتتتلذاس كنتسكتتـذوغكشهتتتذ تت ذاس شكةتتتلذاس ؼتستتـذواس تتلذ

 ظ تتشذا شهتتتذ تت ذختتااذاس لتـظتتـذػتتت ذاشو كنتتتلذاسوغتتي.

ذ

 

ذ

ذ

ذ

(                                                                )   (     7-42 )                                                      
                                                                                                                                       

           

 

            
                  

           
MCHC% 

                     
                MCH 

    /         

               
             MCV      
       (3 ) 

                
(WBC)(10

3× mm
3) 

                    
%(PCV) 

                    
 ( /100)   

                

mm
3
)(RBC)×10

6)          

1.18±35.50 1.63±40.18 8.07±113.95 b0.41 ±22.24 b0.47±26.25 b0.27±9.31 b0.16±2.33 
T1 

1.20 ±37.70 1.43 ±39.74 6.80±106.03 a1.13±26.03 ab0.99 ±28.55 a0.28 ±10.74 ab0.11 ±2.71 
T2 

2.12±38.19 2.35±37.51 2.07±98.13 a1.18 ±26.73 ab1.10±27.25 a0.39±10.35 a0.10±2.77 
T3 

0.82 ±34.89 1.72 ±36.92 5.66 ±106.01 a0.47 ±27.06 a0.21 ±29.77 a0.20 ±10.38 a0.13 ±2.83 
T4 

 
                                                                                        p<0.0).       

T1**                               T2                                      2           T3                                      2            

T4                                     3           

 

2 

Table(2) Effect of added defferent level of Amla from(7-42) days on  

RBC,Hb,%PCV,WBC,MCV ,MCH and %MCHC in broiler blood 
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ذ

ٕٚو( عهٗ ذركٛس انثرٔذٍٛ انكهٙ  42-7( ذأثٛر إضافح يسرٕٚاخ يخرهفح يٍ يسسٕق االيال إنٗ انـعـهٛمح نهًذج يٍ) 5خذٔل )  

 انخطأ انمٛاسٙ (± ٔاألنثٕيٍٛ ٔانكهٕتٕٛنٍٛ فٙ يصم انذو نفرٔج انهسى )انًرٕسظ انسساتٙ 

Table(3) Effect of added defferent level of Amla from(7-42) days on total protein, albumin 

and globulin  of broiler serumذ

 

 

 

 

 

 

 
*

  (p<0.058تًسرٕٖ ازرًال )ذشٛر األزرف انًخرهفح فٙ كم عًٕد إنٗ ٔخٕد فرٔق يعُٕٚح تٍٛ يرٕسطاخ انًعايالخ 

T1**    يعايهح انسٛطرج تذٌٔ اضافح =T2  غى / كغى   1= يعايهح انسٛطرج يضاف نٓا يسسٕق االيالT3  يعايهح

 غى / كغى 38نسٛطرج يضاف نٓا يسسٕق االيال يعايهح ا  T4غى /كغى     2يسسٕق االيال  نٓا  انسٛطرج يضاف 

ذ

ي ةك ذقاتتاذ غكتشالذ ؼنتيتـذـتلذذ4  ذي تيجذاسوذواذس يذ

 غ تكذاس تكغشاذالذاس ا كتـذي كوتـذاةتتــذ غتلت ذان تاذ

(ذp<0.05قكت ذياقتعذايخ تتتالذ غت تاهتذاشت (ذ ؼنتتتاذ 

ـتلذكتت(ذ ت ذاس ؼت تتتـذاس تيكتـذواس تس تتـ.ذك تتذايخ تتاذ غتت تكذ

اس تسغتت شواذـتتلذكتت(ذ ؼتتت الذاةتتتــذان تتاذ متسيتتـذ تتغذ

 ؼت تتتتتـذاسغتتتتكطش ذ,ذارذُعتتتتوتهذا تتتت(ذاس غتتتت تيتلذساتتتتتس ذ

اس ؼتت ت ك ذاس تيكتـذواس تس تـ.ذوـك تتتذيختصذ غت تكذاس تتكتتتصذ

ـلذ ا(ذدمذطكتسذاسذساعـذنقظنتذايخ تتظذ غت تادذ ؼنتيتتذ

 p<0.05ذـتتلذاس ؼت تتتـذاس تيكتتـذاس تتلذعتتوتهذا تت(ذ شككتتضذ)

 تت(ذذاتس متسيتتـذ تتغذ ؼت تتتـذاسغتتكطش ذ100(ذ تغتتي/150.54 

ذ.

 ٕٚو( عهٗ ذركٛس انكهسرٚذاخ 42-7( ذأثٛر إضافح يسرٕٚاخ يخرهفح يٍ يسسٕق االيال إنٗ انـعـهٛمح نهًذج  يٍ)  0خذٔل ) 

 انخطأ انمٛاسٙ (± يم(  فٙ يصم انذو )انًرٕسظ انسساتٙ 144انثالثٛح ٔانكٕنسررٔل ٔانكهٕكٕز)يهغى/

Table(4) Effect of added defferent level of Amla from(7-42) days on Triglycerides , 

cholesterol and glucose concentration of broiler serum 

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
*

  8(p<0.05)ازرًال  ًسرٕٖت ايالخعًٔخٕد فرٔق يعُٕٚح تٍٛ يرٕسطاخ انإنٗ األزرف انًخرهفح فٙ كم عًٕد  ذشٛر

T1**    يعايهتتح انستتٛطرج تتتذٌٔ اضتتافح =T2  غتتى / كغتتى   1= يعايهتتح انستتٛطرج يضتتاف نٓتتا يستتسٕق االيتتالT3  يعايهتتح

ذغى / كغى 38رج يضاف نٓا يسسٕق االيال يعايهح انسٛط  T4غى /كغى     2يسسٕق االيال  نٓا  انسٛطرج يضاف 

ذ

ذ

 انكهٕتٕٛنٍٛ

  gm(/144)ml 

 األنثٕيٍٛ

gm(/144)ml 

 انثرٔذٍٛ انكهٙ

  gm(/144)ml 

 انًعايالخ

Treats 

0850±4803 08.0±4813 381.±4809 T1 

0815±4855 08.3±4800 0899±4801 T2 

0893±4804 0830±4814 380.±4800 T3 

0805±480. 0899±4801 3805±4813 T4 

 انكهٕكٕز

Mlg/100ml 

  انكٕنسررٔل

Mlg/100ml 

 انكهسرٚذاخ انثالثٛح 

Mlg/100ml 

 انًعايالخ

Treats 

195850±089.a 159850±5854a 30891±1830a T1 

134830±5834b 110813±0800c 30850±0800b T2 

1.98.1±5803a 113830±1805c 58.48±b0.36 T3 

1.3839±4800a 100803±1813b 00853±5841ab T0 
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  ذي تيجذاسذساعـذاسلتسكـذستقعذانذسا اذ تت كشذايوتتالذـتلذ

 خ تتتكاذ غتتت تيتلذاس تكغتتتشيذالذاس ا كتتتـذواس تسغتتت شواذ

(ذوهزاذاس ت كشذ ذذيلذاذ  ذخااذػتذ ذاسكتتلذ ن تتذاي تتذ17 

و  ةظذػ تكتـذذ(18 مت(ذا  ات ذاس تسغ شواذ  ذان ؼتاذ 

 HMG انكغذاس تسغ شواذ ت ذختااذ  ةتكظذـؼتسكتـذايتضييذ

Co-A reductaseذوصيتتتتد ذـؼتسكتتتـذايتتتضييذذ.Lecithin-

Cholesterol Acyl transferase ذ(LCAT)ذ(.19 ذ

ذادواسذقكتيتـذس متكت(ذ غت تكذ(LCAT)قك ذيت داذايتضييذذ

ي لذذ تغذاس تسغت شواذويوؼتت ذغكتشذذاراس تسغ شواذـلذاسذمذ

(ذ تتيذينمتتت ذاستت ذاس ةتتذذسكتت يذطشقتت ذختتتساذاسوغتتيذ20رايتت)ذ 

(ذـضتتتا ذػتتت ذرستتتكذـتيتتت ذيغتتتتهيذـتتتلذػ تكتتتـذ لتيتتت(ذ21 

اس تسغتت شواذاسلتتشذاستت ذاسةشو كنتتتلذاسذهنكتتـذػتسكتتـذاس  تـتتـذ

High Density LipoproteinذHDL) ك تذانذ(ذ.ذ23(ذ

دوسذان اذـلذخ تاذ غت تيتلذاس تتكتتصذيتت لذ ت ذختااذ

عتتكـذػتتت ذاـتتشاصذهش تتتنذانيغتتتسك ذ ل كتتضذاسخايتتتذاسةن شيت

ذ(.23اسزاذيمتمذا خ كاذ غ تكذاس تتكتصذـلذاسذمذ 

ذ

ذركٛس زايض انٕٛرٚك ٔاألَسًٚاخ انُالهح نًدًٕعح 

 ( فٙ يصم انذو:GOT ٔGPTاأليٍٛ )

انذاةتــذان اذسيذي  ذذذ5ي ض ذ  ذي تيجذاسوذواذس يذذذذذ

ـتلذ اتت(ذذس تتذ تت كشذ ؼنتتتاذػتت ذ شككتضذقتتت اذاسكتسيتك

استتذمذاتتك ذ ؼتتت الذانةتتتــذوذ ؼت تتتـذاسغتتكطش ذ.ذذواكنتتهذ

ي تتتتتيجذاس لتكتتتت(ذانقاتتتتتيلذظ تتتتتسذ ةتتتتتي ذ ؼنتتتتتاذاتتتتك ذ

إرذياقتتتعذذGOTاس ؼتتتت الذاس وشيةكتتتـذـتتتلذ شككتتتضذأيتتتضييذ

(ذـتتلذج كتتغذ ؼتتت الذp<0.05قاتتتاذايخ تتتالذ ؼنتتتاذ 

اةتــذ غلت ذان اذاس ذاسؼتكمـذـلذقتك ذاظ تشلذ ؼت تتـذ

ا تتذـك تتذيختصذ.ذ ذ غ تكذس ذـتلذ ات(ذاستذمذاسغكطش ذاػت

ـتتناقعذ تت ذي تتظذاسوتتذواذايخ تتتالذ غتت تادذذGPTايتتضييذ

ذ.(ذ متسيـذا ؼت تـذاسغكطش p<0.05 ؼنتيتذ 

ذ

 ٕٚو(  عهٗ ذركٛس زايض انٕٛرٚك 42-7( ذأثٛر إضافح يسرٕٚاخ يخرهفح يٍ يسسٕق االيال إنٗ انـعـهٛمح نهًذج يٍ) 3خذٔل )

 انخطأ انمٛاسٙ (± ( )انًرٕسظ انسساتٙ GOT) ٔGPTٔاألَسًٚاخ انُالهح نًدًٕعح األيٍٛ

Table(5) Effect of added defferent level of Amla from(7-42) days on uric acid 

,GOT and GPT concentration of broiler serum 

ذ ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
*

       8(3p<0.0)ازرًال  ًسرٕٖت ايالخعًفرٔق يعُٕٚح تٍٛ يرٕسطاخ انٔخٕد إنٗ األزرف انًخرهفح فٙ كم عًٕد  ذشٛر

T1**    يعايهتتح انستتٛطرج تتتذٌٔ اضتتافح =T2  غتتى / كغتتى   1= يعايهتتح انستتٛطرج يضتتاف نٓتتا يستتسٕق االيتتالT3  يعايهتتح

 غى 8غى / ك3يعايهح انسٛطرج يضاف نٓا يسسٕق االيال   T4غى /كغى     2يسسٕق االيال  نٓا  انسٛطرج يضاف 

ذ

إنذػذمذقاتاذ غكشذ ؼنتاذـتلذ غت تكذقتت اذاسكتسيتكذ

ـلذ ا(ذدمذاسطكتسذـلذهزدذاسذساعـذذيشتكشذإست ذأنذإةتتــذ

 غتتلت ذان تتاذذ تتذذقتـظتتهذػتتت ذصتتلـذووظتتتي ذاسمتتت)ذ

واس ةذذواس تك ك ذستطكتسذـتيذيلذاذهذمذستةشو كنتتلذـتلذهتزدذ

اسنتتت جذاسن تتتيلذذانػضتتتاذ.ذقكتت ذيؼ ةتتشذقتتت اذاسكتسيتتك

(ذوانذاسضيتد ذـتلذ شككتضذ14نياذاسةشو كنتلذـلذاسطكتسذ 

قت اذاسكتسيكذ ؼ ظذ مذاسذاسضتشسذـتلذاسةشو كنتتلذسؼتذ ذ

أعتتتةتبذ  تتت(ذاعتتت خذامذاسةتتتشو ك ذك اتتتذسذطت تتتـذأوذأج تتتتدذ

  بتتشذذGPTوذذGOTاسطكتتتس.ذويؼ ةتتشذ غتت تكذكتت(ذ تت ذ

قكتتتاذ  كتتذذيتتذاذػتتت ذعتتا ـذاسخايتتتذواسغشتتتاذاسختتتتاذ

يتذاذذوانذاصديتتدذ غت تيت  تذـتتلذاستذمذيؼ ةتشذ  بتشا ذػتتت ذ لذ

 غشا تذ  ذاسخايتذاوذـمذانذذاسغشتتاذاسختتتاذسات ـذاسن تريتـذ

GPT أَسٚى    

 )ٔزذج/نرر(

GOT أَسٚى   

 )ٔزذج/نرر(

 زايض انٕٛرٚك

  gm(/144)ml 
 انًعايالخ

0.834±0894a  157.50± a 2.50 5800± 4810  T1 

19844±184.b  105833±5839 c  581.±4845   T2 

00834± 0859ab  100803±08.5c  5813±4843  T3 

01833±1809ab  159803±5810b  5815±4800  T4 
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(.ذذوركتتتتشلذ24انخ كتسيتتتتـذو غتتتتشبذ ل تيتتتتتلذاسختكتتتتـذ 

تنذست اـتيتيذالذاس تجتد ذـتلذ  تش ذ(ذا25دساعتلذعتامـذ 

(ذااتس ذختصتـذ Quercetin ان اذػت ـذوذاس تسع ك ذ 

 تت ذذGPTوذGOTساذـؼتتتنذـتتلذخ تتاذذـؼتسكتتـذايضي تتلذدو

 ختتتااذق تيتتتـذاسغشتتتتاذاسختتتتتاذ تتت ذاسظتتتشسذاس تكغتتتذا

oxidative damageوخ تتتتاذ غتتتت تيتلذذMDAارذذ

   تػتت(ذ تتغذاستةكتتذالذ خاتصتتتذانق تتتالذاسذهنكتتـذغكتتشذ

اس شةؼـ(ذاس تجتتد ذـتلذغشتتاذاسختكتـذواتس تتسلذ لتتـعذػتت ذ

ذ(ذ.26 ذذذاستظتي ذاسلكتيـذـلذاسختكـذاش (ذعتكي

ذ:MDA  ٔGSHزانح يضاداخ االكسذج فٙ انذو  ذركٛس 

قتسـذ ضتدالذانكغذ ذـلذ ات(ذذذ6يتة ذاسوذواذس يذذذذ

 اس تتتستنذدااذاسذهتيتتذاستتذمذذ ؼةتتشا ذػن تتتذامكتتتطذ غتت تكذ

MDAبتتشا ذسلتستتـذانكغتتذ ذاوذاكشوكغتتكذ ذاستتذه ذيمتاتتت ذذ  

 ؼةتتتشا ذػتتت ذقتستتتـذ ضتتتتدالذذGSH غتتت تكذاس تت تتتت كتنذ

انكغذ ذـتلذ ت ذ ات(ذاستذمذس تشواذاستلتيذ.ذوياقتعذوجتتدذ

ساتتتس ذذMDAـتتلذ غتت تكذ(ذP<0.05 ايخ تتتالذ ؼنتتتاذ

.ذ ؼت الذاةتــذ غلت ذان تاذ متسيتـذا ؼت تتـذاسغتكطش 

ـتتتناقعذاس  تتتتعذذذGSHا تتتتذاتسنغتتتةـذس غتتت تكذاس تت تتتت كتن

 متسيتـذ شككضدذ ؼنتيتذوقغتاكتذـلذ ؼت الذاةتتــذان تاذ

ذش .ا ؼت تـذاسغكط

و  ذخااذاسن تيجذاس  لا(ذػتك تذي   ذاسمتتاذانذاس ؼت تتـذ

وخ تتتاذذGSHا غتتتلت ذان تتتاذأدلذاستتت ذصيتتتتد ذ شككتتتضذ

  تذيتذاذػتت ذأنذ غتلت ذان تاذ تذذػ ت(ذذMDA غ تكذ

ػت ذاس متك(ذ  ذاكشوكغكذ ذاستذه ذ,ذوهتزاذي ةتهذدوسذان تاذ

قكت ذ ؼ ت(ذػتت ذكتة ذاسوتزوسذذذـلذاسؼ (ذك ضتتدذساكغتذ 

اسلتتش ذوذ متكتت(ذػ تكتتـذاكشوكغتتكذ ذاستتذه ذ تت ذختتااذ طتتغذ

عاعت(ذاس  تتػالذذ,ذو تذذ تيذا ةتتلذـؼت تتذاس ضتتدذساكغتتذ ذذ

ذ(ذ.(28(؛ذ27  ذ ة(ذاسؼذيذذ  ذاسةتق ك ذ  (,ذ 

ذ

ٔ   MDAٕٚو( عهٗ يسرٕٖ    ) 42-7نهًذج يٍ)( ذأثٛر إضافح يسرٕٚاخ يخرهفح يٍ يسسٕق االيال إنٗ انـعـهٛمح  0خذٔل )

GSH  ٙانخطأ انمٛاسٙ (± (   فٙ يصم انذو نفرٔج انهسى )انًرٕسظ انسسات 

Table(6) Effect of added defferent level of Amla from(7-42) days on MDA and GSH level 

of broiler serum 

 

 

 

 

 

 
*

 8(3p<0.0)ازرًال  ًسرٕٖت ايالخعًٔخٕد فرٔق يعُٕٚح تٍٛ يرٕسطاخ انإنٗ األزرف انًخرهفح فٙ كم عًٕد  ذشٛر

T1**    يعايهح انسٛطرج تذٌٔ اضافح =T2  غى / كغى   1= يعايهح انسٛطرج يضاف نٓا يسسٕق االيالT3  يعايهح

 غى / كغى 38يعايهح انسٛطرج يضاف نٓا يسسٕق االيال   T4غى /كغى     2يسسٕق االيال  نٓا  انسٛطرج يضاف 

ذ

سا تتذذMDAانذـؼتسكـذان اذاستاةلـذـلذ متك(ذ غ تيتلذ

(ذ(29واكذذرستكذ ؼتدذاس ذ ل تاهتذ  ذاس شكةتلذاس كنتسكـذ,ذ

يؼتتتتدذاستتت ذاستتتزاذاتتتك ذاتتتتنذػ تتت(ذان تتتاذك ضتتتتدذس كغتتتذ ذ

ذphenolic compounds ل تاهتتتذاسوكتتذذ تت ذاس كنتتتنلذ

و تتذذ ةتتهذـؼتت(ذهتتزدذاس شكةتتتلذـتتلذ خ كتت ذان تتتسذاسضتتتس ذ

اسذه ذ  ذخااذايمتتفذ  تتػالذاسوتزوسذذسؼ تكـذاكشوكغكذ 

و تتت ذختتتااذدوسهتتتتذـتتتلذخ تتتاذ غتتت تيتلذ.ذذ(30اسلتتتش ذ 

استةكتتذالذاتيتاػ تتتذاس خ ت تتـذـتتتنذان تتاذاتتزسكذ شتت ش ذـتتلذ

ذ.(18 خ كاذاوذ نغذ طتسذػ تكـذاكشوكغكذ ذاسذه  ذ

يغتتت نجذ تتت ذهتتتزدذاسذساعتتتـذانذسا تتتاذ تتتت كشذايوتتتتالذػتتتت ذ

ػتتت ذ ذس تتت ذػتتتت ذذاساتتت تلذاس غتتتتوكـذواس ك تقكتتتـذـضتتتا

ذ لغك ذقتسـذ ضتدالذانكغذ ذ.ذذ

ذ

 انًصادر :

 انًعايالخ MDA ياٚكرٔيٕل/ يٕل GSH ياٚكرٔيٕل/ يٕل

5803±4805b 193803±1850a T1 

0890±4850a 13.831±3805b T2 

3803±4819a 10980.±5891c T3 

5891±4850b 10.850±3800c T0 
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