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 إلى العميقة في بعض المعاييرPetroselinum sativum تأثير إضافة مستويات مختمفة من مجروش اوراق المعدنوس
Ross 308 الدمية لفروج المحم
***نهاد عبد المطيف عمي* وغالب عمون القيسي** وممدوح عبد الرزاق محسن النصراوي

 ذي قار/  كمية الزراعة – قسم االنتاج الحيواني ** الجامعة الوطنية لمعموم والتكنولوجية/ *جامعة القاسم الخضراء
 المعهد الطبي التقني – قسم تقنيات صحة مجتمع – بغداد/ *** الجامعة التقنية الوسطى

الخالصـــة

جامعممة القاسممم/ تممم اجمراء اممذر التجربممة فممي حقممل الطيممور الداجنممة التممابع لقسممم االنتمماج الحيمواني فممي كميممة الز ارعممة

 إلمىPetroselinum sativum الخضراء لدراسة تأثير إضافة مستويات مختمفة ممن مجمروش اوراق المعمدنوس

 فمرخ فمروج لحمم بعممر يموم واحمد180  واسمتخدم فيهما.Ross 308 العميقة في بعض المعايير الدمية لفمروج المحمم
 وكممل، طيممر لكممل معاممممة54  إذ تممم تقسمميمها ع موا ياً الممى اربعممة معممامةت بواقممع،  غيممر مجممنسRoss سممةلة

 وكانمت معمامةت التجربمة كمما يمأتي ل المعامممة االولمى. طيمر لكمل مكمررو54 معاممة تتكون من ثةث مكمررات
 المعاممة الثانية ل إضافة مجروش اوراق، السيطرةو من دون إضافة مجروش اوراق نبات المعدنوس إلى العميقة

 المعاممممة الثالثممة ل إضممافة مجممروش اوراق نبممات المعممدنوس،  كغممم عممما/  ممغممم455 نبممات المعممدنوس بمقممدار

 ممغمم5455  كغم عما والمعاممة الرابعة ل إضافة مجمروش اوراق نبمات المعمدنوس بمقمدار/  ممغم5555 بمقدار

: الكممات المفتاحية

، مجروش اوراق المعدنوس

. فروج المحم، معايير الدم
: لممراسمة

نهاد عبد المطيف عمي

قسم االنتاج الحيواني – كمية
الزراعة – جامعة القاسم
. العراق-الخضراء

 وتض مممنت التجرب ممة د ارس ممة الص ممفات ا تيم مة ل ع ممدد خةي مما ال ممدم الحم ممر ومك ممداس ال ممدم وتركي ممز.  كغ ممم عم مما/

 أ ارت النتا ج إلى أن إضافة مجمروش اوراق نبمات المعمدنوس. الهيموغموبين والعد التفريقي لخةيا الدم البيضاء

و في في عمدد خةيما المدم الحممرp<0.05  كغم عما أدت إلى تحسن معنوي/  ممغم5455  و5555 بمقدار
. و في نسبة الخةيا المتغايرة الى الخةيا الممفيةp<0.05 وتركيز الهيموكموبين ومكداس الدم وانخفاض معنوي
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This study was conducted at Poultry Farm of Animal production Dept., College
of Agriculture, University of AL-Qasim Green to investigate Study the effect of
Supplement different levels of Parsley Leaves Crushed (petroselinum sativum) to
the ration in some blood parameters of broiler Ross 308 . Use the 585 broiler
chicks Ross 308 day-old were randomly assigned to four treatments by 3
replicates per treatment (15 chicks per replicate), and treatments were as follows :
Treatment for the first (control) without adding Parsley Leaves Crushed into the
diet , the second treatment: Add Parsley Leaves Crushed by 500 mg / kg diet,
third-treatment: Add Parsley Leaves Crushed by a 1000 mg / kg diet and fourth
treatment: Add Parsley Leaves Crushed by a 1500 mg / kg diet. The experiment
included a study of the following characteristics : red blood cell counts,
hematocrit, hemoglobin concentration and differential leucocyte count . The
results indicated that the addition of Parsley Leaves by 5555 and 1500 mg / kg
diet to broiler diet led to a significant improvement وp<0.05 in red blood cell
counts, hematocrit and hemoglobin concentration and significant decrease
( p<0.05 in heterophil to lymphocyte ratio .
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المقدمة :

يتميز فروج المحم بأوزان جسم مرتفعة عند التسويق نتيجة االنتخاب و التحسين الوراثي وتطوير معدات مساكن تربية

الدجاج 3552 ، Jackieو والذي انعكس سمباً عمى مناعة الجسم ومقاومة الطيور لألمراض والمجهدات المختمفة حيث لوحظ

وجود معامل ارتباط سالب بين وزن الجسم واالستجابة المناعية في فروج المحم  Qureshiو 5995 ،Havensteinو مما دعى

بمنتجي فروج المحم إلى االستخدام المكثا لألدوية والعقاقير الطبية خةل فترة التربية لمحد من حدوث اإلصابات المرضية وتقميل
نسمبمة الهةكات ،اآلمر الذي جعل الباحثين يبحثون عن وسا ل لرفع مناعة الجسم وتقميل فرص حدوث اإلصابات البكتيرية
المرضية في فروج المحم ،ومن اذر الوسا ل استخدام النباتات الطبية كإضافات عمفية في عة ق فروج المحم النداوي 3552 ،و ،

وأن أحد اذر النباتات او نبات المعدنوس  Petroselinum sativumنبات المعدنوس كما يدعى في اغمب البمدان العربية يسمى
ورق المعدنوس عمى زيوت طيارة اكثر من الجذور
ايضاً بالمقدونس نسبة الى مقدونيا واي الموطن االصمي لمنبات  .تحتوي ا ا
والزيوت الطيارة الموجودة في االوراق تحتوي عمى امةح معدنية ،حديد  ،كالسيوم  ،فسفور و فيتامين A,C

رويحة وأمين،

 5982و  .تنامت في الوقت الحاضر المعرفة العممية الامية المعدنوس العةجية والطبية فضةً عن أاميته الغذا ية وأكدت احدث
التجارب بان المعد نوس يعد من مضادات الكسدة الخةيا التي تحميها من االصابة بالسرطان وتنمي جهاز المناعة لديها ويرجع
السبب الحتوا ه عمى نسبة عالية من فيتامين  Cتعادل اربع مرات نسبته في الميمون أذ وجد ان كل  100غرام من المعدنوس يحتوي
عمى  165ممغم من فيتامين C

رويحة وأمين 1983،و وعمى مستويات عالية من الفةفونات وخاصة مادة  ، Apigninالتي

تعمل عمى الحد من انقسام الخةيا السرطانية لذلك فهو يساعد في عةج اذا المرض والحد من انت ارر

 Nielsenواخرون ،

5999و  .وقد اثبتت التجارب التي قام بها مجموعة من الباحثين ان الزيت المستخمص من نبات المعدنوس يعد عامل مضاد
لألكسدة وكابح لمجذور الحرة  Zhangواخرون 3552،و  .دراسات عديدة حاولت الك ا عن سر المعدنوس حتى وجد ان اوراق

المعدنوس يحتوي عمى زيت طيار يدعى  Myristicinواومهم جدا ومن اام مركباته  Apioleوي كل اذا الزيت ومعه فيتامينات
 Aو  (B,B2,B3,B4 )Bوفيتامين  Cوامةح الحديد والكالسيوم واليود الجوار الفعال لمنبات  Razzaghi-Abyanehواخرون
3552،و  .وقد أظهرت مستخمصات اوراق نبات المعدنوس فعالية عالية كمضادات حيوية لمبكتريا السالبة والموجبة لصبغة كرام

وبعض الفطريات  Ojalaواخرون  3555،و والتتوقا أامية المعدنوس عند اذا الحد بل تتعدار بانه يعالج امراض اخرى مثل فقر
الدم وذلك لوفرة الحديد الحاوي عمى حامض الفوليك في النبات وكذلك فعال في اذابة الداون ويفيد في افراز الصفراء في الكبد واو
مدرر لمبول  Whitehouseواخرون 5999،و  .اما تأثيرر عمى الدواجن فكان له تأثير ايجابي عمى صفات الدم في طا ر الوز
العراقي حيث كان انالك تحسن معنوي في الصفات الدموية وخاصة نسبة الخةيا الممفاوية المسؤولة عن المناعة Al-Daraji

واخرون  3553 a ،و  ،وفي دراسة لم 3555 Rabiaو عمى فروج المحم اوضحت ان اضافة  2غم /كغم من بذور المعدنوس الى
عميقة فروج المحم قد سجمت انخفاضاً ممحوظاً في تركيز الكولسترول وتحسن معنوي في الصفات االنتاجية وعدم وجود فروق
معنوية في الصفات النوعية لمذبيحة وكذلك في صفات الدم الكيموحيوية بين معامةت التجربة  ،بينما وجد كل من  Tahanو

3555 Bayramو عند استخدامه نبات المعدنوس المضاا الى العميقة تحسن معنوي في بعض الصفات االنتاجية لطا ر
السمان  .كذلك كان لنبات المعدنوس دو ار ايجابي في تحسين صفات الدم الكيموحيوية حيث بين  Al-Darajiواخرون

)3553bو اامية المعدنوس المضاا الى عميقة الوز العراقي في تحسين البروتين الكمي وااللبومين والكموبيولين وخفض
الكولسترول والكميسيريدات الثةثية مقارنه بمعاممة السيطرة .
ونظ ار الى ما تقدم كان الهدا من اذر الدراسة او معرفة تأثير مجروش اوراق نبات المعدنوس المضاا الى العميقة في بعض
معايير الدم لفروج المحم . Ross 308
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المواد وطرائق العمل :

اجريت اذر الدراسة في حقل الطيور الداجنة التابع لقسم االنتاج الحيواني في كمية الزراعة  /جامعة القاسم الخضراء لممدة

من  3552 / 3/ 52لغاية  .3552 / 2/ 59واستخدم فيها  585فرخ فروج المحم  Rossبمجيكي المن أ غير مجنس وبمتوسط وزن
 55غم  /فرخ حيث تم راء االفراخ من مفقس العامر محافظة بابلو  .تم تربية االفراخ في اقفاص ارضمية  ،و تمم توزيمع االفمراخ
ع وا ياً عمى  5معامةت يتكون كل منها من  2مكررات اذ احتوى كل مكرر عمى  15فرخاً  .تمم تقمديم العمما لمطيمور ب مكل حمر،
اذ قدمت عميقتان ،عميقة البادئ من عمر  35 – 5يوماً وعميقة نااي من عمر  24 – 33يوماً الجدول 5و .

جدول ( : )0نسب المواد العمفية الداخمة في تكوين عميقة البادئ وعميقة النهائي المستعممة في التجربة مع التركيب الكيميائي
المحسوب لكال العميقتين
عميقة بادئ ( 80-0يوماً) %

عميقة نهائي( 53-88يوماً)%

المادة العمفية

25

25

3272

2474

38

35

55

55

زيت نباتي

2

2

حجر الكمس

5

573

572

572

ذرة صفراء
حنطة محمية
كسبة فول الصويا ( %44بروتين)
مركز بروتين حيواني

*

ممح طعام
المجموع الكمي

%555

%555
التحميل الكيميائي المحسوب

**

طاقة ممثمة (كيموسعرة/كغم)

2528

253473

بروتين خام ()%

33725

35752

524724
5753

544752
5794

5782

5724

نسبة الطاقة الى البروتين
اليسين ()%

ميثيونين+سيسين ()%
كالسيوم ()%
فسفور الجاهز ()%

5792
5755

* شــركة الحيــاة/اردني المنشــأ يحتــوي عمــى  %44بــروتين  8211كيمــو ســعر

575
5758

 %08دهــون  %83رمــاد  %3كالســيوم  % 8.2فســفور

 %8.33ميثايونين  +سستين  %8.2اليسين .

**حسب التركيب الكيميائي تبعا لتحاليل المواد العمفية الواردة في . )0224( NRC

تممم اضممافة مجممروش اوراق نبممات المعممدنوس الممى العميقممة خمممط يممدويو اعتبمما اًر مممن عمممر يمموم واحممد وكممما يممأتي ل المعاممممة

االولممى السمميطرة و مممن دون إضممافة مجممروش اوراق نبممات المعممدنوس إلممى العميقممة  ،المعاممممة الثانيممة ل إضممافة مجممروش اوراق نبممات
المعممدنوس بمقممدار  455ممغممم  /كغممم عممما  ،المعاممممة الثالثممة ل إضممافة مجممروش اوراق نبممات المعممدنوس بمقممدار  5555ممغممم  /كغممم
عما والمعامممة الرابعمة ل إضمافة مجمروش اوراق نبمات المعمدنوس بمقمدار  5455ممغمم  /كغمم عمما .وتممت د ارسمة تمأثير المعمامةت
عمى عدد خةيا الدم الحمر ومكداس الدم وتركيز الهيموغموبين والعد التفريقي لخةيا الدم البميض اذ تمم جممع المدم فمي ا سمبوعين 2

و 4ممن  9طيممر ممن كممل معاممممة  2طيمور مممن كمل مكممررو بصممورة ع موا ية و تممم جممع الممدم مممن الوريمد العضممدي حيمث تممم اسممتخدام
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انابيب حاوية عمى مانع تخثر  Potassium EDTAلمنع تخثر الدم تم حساب مكداس الدم باستخدام انابيب عرية خاصة حاويمة
عمى مانع تخثر حسب الطريقة التي أ ار إليها 5924 Archerو  .وتمم تقمدير تركيمز الهيموغمموبين عمن طريمق تحويممه إلمى مركمب
معقممد  Cyanomethemoglobinباسممتعمال كا مما درابكنممز  Drabkins reagentوحسممب الطريقممة التممي ا ممار إليهمما Varley
واخرون ) 5985و .و قدر عدد خةيا الدم الحمر وفقا لمطريقة التي أ ار إليها  Nattو 5943 Herrickو  .تم تقدير نسبة الخميا
المتغايرة  /الخةيا الممفيمة  Heterophil / lymphocyte ratioو وفقما لطريقمة  Shenو5982 Patteronو  .يمتم اجمراء العمد

باسممتخدام المجهممر الضممو ي تحممت قمموة تكبيممر 5555و بوضممع قطمرة زيممت عمممى ال مريحة وفقمما لطريقممة  Burtonو5928 Guionو
بعد ذلك يتم حساب نسبة الخةيا المتغايرة إلى الخةيا الممفية .

اسممتعمل التصممميم الع موا ي الكامممل  Completely Randomized Designلد ارسممة تممأثير المعممامةت المختمفممة فممي الصممفات
المدروسة ،وقورنت الفروقات المعنوية بين المتوسطات بأستخدام اختبار دنكن متعمدد الحمدود 5944 ،Duncanو وأسمتعمل البرنمامج

االحصا ي الجااز 2010 ،SAS SASو لتحميل البيانات .
النتائج والمناقشة :

يةحظ من الجدول 3و تأثير اضافة مستويات مختمفة من مجروش اوراق المعدنوس  Petroselinum sativumالى

عميقة فروج المحم عمى بعض معايير الدم بعمر  2اسابيعو الى عدم وجود فروق معنوية بين معامةت المعدنوس وبين معاممة
السيطرة في الصفات المدروسة عمى الرغم من التفوق الحسابي لممعاممة الثالثة والرابعة اال انها لم ترتق لممعنوية .
جدول ( )8تأثير اضافة مستويات مختمفة من مجروش اوراق المعدنوس  Petroselinum sativumالى عميقة فروج المحم
عمى بعض معايير الدم بعمر  5اسابيع (  ±الخطأ القياسي )

المعامالت

المعاممة االولى

المعاممة الثانية

المعاممة الثالثة

المعاممة الرابعة

الصفات

(السيطرة)

 311ممغم

 0111ممغم

 0311ممغم

أعداد خاليا الدم الحمر

5.54 ± 5.88
ab

5.33± 1.82
ab

5.35± 2.16
a

5.59± 2.14
a

مكداس الدم ()%

3.12± 29.31
ab

5.35± 30.02
ab

5.55± 32.05
a

3.55± 32.43
a

3.32 ± 9.22
ab

3.54 ± 10.00
ab

5.02 ± 10.68
a

5.38 ± 10.81
a

0.01 ± 0.35
a

0.04 ± 0.33
a

0.07 ± 0.31
ab

0.05 ± 0.31
ab

(مميون /ممم)5

تركيز الهيموغموبين
(غم011/مل)

نسبة الخاليا المتغايرة /الخاليا
الممفاوية )(H / L

ويبين الجدول 2و تأثير اضافة مستويات مختمفة من مجروش اوراق المعدنوس  Petroselinum sativumالى عميقة
فروج المحم عمى بعض معايير الدم بعمر  4اسابيعو  ،نةحظ في صفة اعداد خةيا الدم الحمر تفوق المعاممتين الثالثة والرابعة
معنويا ) (P<0.05عمى المعاممة االولى
التوالي ،بينما سجمت المعاممة االولى
الثانية والتي سجمت

السيطرةو حيث سجمتا القيم التالية

السيطرةو القيمة التالية

 3725و  3792مميون خمية /ممم 2دم و عمى

 5794مميون خمية /ممم 2دم و وبدون فارق معنوي عن المعاممة

 3722مميون خمية /ممم 2دم و وقد تعزى اذر الزيادة في عدد خةيا الدم الحمر نتيجة لحاجة الجسم لتمبية

المتطمبات الجديدة لنقل المواد الغذا ية واالوكسجين إلى الخةيا بسبب زيادة معدل االيض لمطيور التي تناولت اوراق المعدنوس
المجرو ة ال مضافة الى العميقة  ،وقد يكون السبب في ارتفاع عدد خةيا الدم الحمر في معامةت المعدنوس كونه مضاد اكسدة
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فعال حيث يساعد عمى حماية خةيا الدم من ا ضرار التي قد تحدث لها نتيجة ا كسدة  Zhangواخرون  3552،و  .اما في
صفة مكداس الدم %و وتركيز الهيموغموبين غم555/ملو نةحظ استمرار تفوق المعاممة الرابعة معنويا ) (P<0.05عمى كل من
المعاممة االولى

السيطرةو والمعاممة الثانية حيث سجمت اعمى صفة لمكداس الدم ولمهيموغموبين وبمغ

 % 22734و 55758

غم555/ملو عمى التوالي بينما سجمت المعاممتين االولى والثانية القيم التالية  39752و  % 39725و عمى التوالي بالنسبة لصفة
مكداس الدم و  9723و  9728غم555/مل و عمى التوالي بالنسبة لصفة الهيموغموبين  ،بينما سجمت المعاممة الثالثة القيم التالية
 % 25754و  55728غم555/ملو عمى التوالي وبدون فارق معنوي مع جميع معامةت التجربة  ،أن قيم مكداس الدم اخذت

منحى مطابق نوعا ما لمتغيرات الحاصمة في اعداد خةيا الدم الحمر في ا سبوع الثالث والخامس  ،ويرتبط مقياس مكداس الدم
بعدد خةيا الدم الحمر حيث كمما ازداد عدد كريات الدم الحمر يؤدي إلى زيادة في مقياس مكداس الدم 5982 ، Sturkieو .
ولقد كان لتركيز اوراق المعدنوس االثر الكبير في مقياس مكداس الدم حيث نةحظ من الجدول 2و انه كمما ازداد تركيز اوراق

المعدنوس في العميقة ازدادت قيم مكداس الدم  ،وأن الزيادة الحاصمة في تركيز الهيموغموبين ت ابه تمك التي حصمت العداد خةيا
الدم الحمر حيث أن تركيز الهيموغموبين يرتبط ارتباطا مبا ار بعدد خةيا الدم الحمر الحسني 2000 ،و  .لذلك فان طبيعة اذر
الزيادة في تركيز الهيموغموبين كانت مرتبطة ارتباطات قوية بزيادة تركيز اوراق المعدنوس في العما  .و يتضح من نفس الجدول
2و حصول انخفاض معنوي P>5754و في نسبة الخةيا المتغايرة إلى الخةيا الممفية حيث سجمت أدنى مستوى لهذر النسبة

المعاممة الثالثة والمعاممة الرابعة وبمغت

 5738و  5739و عمى التوالي  .ثم ارتفعت اذر النسبة في المعاممة الثانية وبمعنوية

P>5754و عن سابقتها المعاممة الثالثة والرابعة وسجمت  ، 5725ثم بعد ذلك وصمت مستوى نسبة الخةيا المتغايرة إلى الخةيا
الممفية إلى أعمى مستوى لها في المعاممة االولى السيطرة و حيث سجمت  5.22وبفارق معنوي P>5754و عن المعاممتين الثالثة
والرابعة  .إن انخفاض نسبة خةيا الهتروفيل إلى الخةيا الممفية تعطي انطباعاً جيداً عن صحة الطير فقد ذكر الدراجي 5994و

بأن نسبة الخةيا الهيتروفيل /الخةيا الممفية اي أفضل مقياس لمك ا عن حالة الطيور العامة ومستوى اإلجهاد الذي تتعرض له

وان ارتفاع اذر النسبة عن المعدل العام يدل عمى تعرض الطيور إلجهاد ديد .وقد يعود السبب في انخفاضها في المعاممة الثالثة
والرابعة كون اوراق المعدنوس تعتبر مضاد اكسدة طبيعي والذي يؤدي أدوا ار بايموجية مهمة في تحسن الصحة والتقميل من خطر
اإلصابة با مراض ويعمل كمضادة لةلتهاب والفطريات  Ojalaواخرون  3555،و ومن انا تبين أن زيادة التركيز له دور مهم
في زيادة المناعة المتمثمة في ارتفاع الخةيا الممفاوية .
جدول ( )3تأثير اضافة مستويات مختمفة من مجروش اوراق المعدنوس  Petroselinum sativumالى عميقة فروج المحم
عمى بعض معايير الدم بعمر 3اسابيع (  ±الخطا القياسي )
الصفات

المعامالت

أعداد خاليا الدم الحمر
(مميون /ممم)5

مكداس الدم ()%
تركيز الهيموغموبين
(غم011/مل)

نسبة الخاليا المتغايرة /الخاليا
الممفاوية )(H / L

المعاممة االولى

المعاممة الثانية

المعاممة الثالثة

المعاممة الرابعة

5.55 ± 5.94
b
5724± 29.16
b

5.52± 2.36
ab
5725± 29.34
b

5755± 2.71
a
5739± 31.15
ab

5.58± 2.93
a
5755± 33.25
a

5732 ± 9.23
b

5753 ± 9.78
b

5758 ± 10.38
ab

5.25 ± 11.08
a

0.03 ± 0.33
a

0.08 ± 0.31
a

0.02 ± 0.28
b

0.03 ± 0.29
b

(السيطرة)

 311ممغم

 0111ممغم

 0311ممغم

* الحروف المختمفة ضمن الصف تشير الى وجود فروق معنوية بين المعامالت عند مستوى المعنوية (. )p< 0.05
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