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 في بعض الصفات المظهرية والمحتوىEmblica officinalis تأثير اضافة مستويات مختمفة من مسحوق ثمرة االمال
Ross812 المايكروبي في االمعاء الدقيقة لفروج المحم نوع
ياسر معاد كامل* واحمد طايس طه

 جامعة تكريت/  كمية الزراعة/ قسم االنتاج الحيواني

الخالصـــة

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة تأثير إضافة مستويات مختمفة من مسحوق ثمرة االمال

 الى العميقة في بعض الصفات المظيرية والمحتوى المايكروبي في االمعاء الدقيقة لفروجAmla

:الكممات المفتاحية

, فروج المحم, زغابة,ثمرة االمال

.بكتريا

 وزعت األفراخ عمى اربع,  يوم0  طير بعمر020 ) استخدم في التجربةRoss803( المحم نوع
 طير في المعاممة الواحدة) مقسمة الى ثالث مكررات لممعاممة80( معامالت في كل تجربة
 فرخ لكل مكرر) المعامم ة االولى خالية من أي اضافة اما المعامالت الثانية والثالثة والرابعة فقد00(
كغم من العمف عمى التوالي من/  غم8 و2 و0 اضيف مسحوق ثمرة االمال الى عالئقيا بالمستويات

:لممراسمة
ياسر معاد كامل
:البريد االلكتروني
Yasir2016r@gmail.com

 اظيرت النتائج زيادة معنوية في طول الزغابات وعمق الخبايا لصالح معامالت,  يوم22-7 عمر
) في النسبة بين طول الزغابة الى عمق الخبيةp<0.05( اضافة االمال باالضافة الى تحسن معنوي
كما لوحظ ان إلضافة مسحوق االمال. لصالح المعاممتين الثانية والرابعة مقارنة بمعالمة السيطرة
تا ثير فعال عمى البكتريا في االمعاء اذ انخفضت اعداد البكتريا الكمية وبكتريا القولون بشكل معنوي
.في معامالت اضافة االمآل
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ABSTRACT
This study was aimed to investigate the effect of adding different
levels of Amla fruit powder to the ration diet in some morphological
characteristics and microbial contents of the small intestine in broiler
chickens(308Ross)1Day-old broiler chicks(n=120) used in the
experiment, The chicks were distributed into four treatments(30 birds in
for each treatment) having three replicates of (10) chicks in each replicate
chicks .control group T1 free of any addition T2,T3 and T4 supplemented
with amla fruit powder at 1, 2 and 3 g / kg of fed diet from the age of 742 days, the results showed a significant increase in the length of villi and
depth of crypts found in birds supplied with amla and significant
improvement (p <0.05) in the ratio between the length of villus deep was
seen in T2 and T4 compared to the control group . the addition of amla
powder impact effectively on bacteria in the small intestines as it total
bacteria number and E.coil bacteria where decreased in amla additive
treatments.

.البحث مستل من اطروحة دكتوراه لمباحث األول
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المقدمة :

استخدمت النباتات الطبية منذ االف السنين لعالج العديد من االمراض وبددون اثدار جانبيدة وذلدك لمدا تحتويدو مدن مركبدات

حيويددة فعال ددة  ,ولي ددذا ح ددازت عم ددى اىتم ددام الب دداحثين لمعرف ددة تركيباتي ددا وتاثيراتي ددا وذل ددك لالس ددتفادة مني ددا ف ددي العدي ددد م ددن المج دداالت
( Pavithraواخددرون . )2000,ثم درة االمددال  Emblica officinalisاالسددم الشددائع ليددا عالميددا  Amlaتعتبددر واحدددة مددن اقدددم
النباتددات الطبيددة فددي الينددد وتنتمددي لعائمددة  Euphorbeaceaeوتكثددر زراعتددو فددي الينددد والصددين وماليزيددا ( Jainواخددرون )2002
واسددتخدمت ثم درة االمددال منددذ زمددن بعيددد فددي عددالج العديددد مددن االم دراض ( Poltanovواخددرون  )2002وثم درة االمددال تعددد ذات قيمددة
غذائية عالية اذ تعتبر مصدر ميم لمفيتامين  Cوالمعادن واالحماض االمينية باالضافة الى محتواىدا المرتفدع مدن المركبدات الفينوليدة

والت ددانين والفالفونوي دددات ( Dongواخ ددرون  )2002 ,وتمتم ددك خد دوال مخفض ددة لمكولس ددترول ومضد ددادة إلرتف دداع الس ددكر  ,ومضدددادة
لاللتيابات ومسكنة لالالم باالضافة الى ذلدك فدان ليدا دور ميدم فدي حمايدة خاليدا الكبدد ( Kumarواخدرون )2002 ,وقدد ذكدر Al-
 Rehailyواخرون ( )2002بدأن لمسدتخمل االمدال تدأثي ار فعداال فدي عدالج العديدد مدن امدراض المعددة واىميدا القرحدة فقدد تبدين بدأن
دور ميمددا فددي حمايددة الجيدداز
لمسددتخمل االمددال دو ار فددي حمايددة جدددار المعدددة والخاليددا المعديددة مددن اض درار القرحددة .كمددا ان ليددا اً

اليضددمي بشددكل عددام ( Sairamواخددرون  .)2002,وقددد اثبتددت العديددد مددن الد ارسددات بددان االمددال تمتمددك خصددائل مضددادة لمبكتيريددا
والفيروسددات وقددد اسددتخدمت ضددد حدداالت متعددددة مددن االصددابات مثددل االنفالون د از والتيابددات الرئددة وغيرىددا(-Srikumarواخددرون ,
 )2007ولدوحظ بددان االمددال تمتمدك فعاليددة عاليددة ضدد اندواع عديدددة مددن البكتريدا منيددا  Nidhi( Staphylococcus , E. coliو

اخرون . ) 2002,

المواد وطرائق العمل :

أجريدت ىدذه الد ارسددة فدي حدق ددول قسدم االنتداج الحيدواني التدابع لكميددة الزراعة/جامعدة تكريدت لممدددة مدن  2002/8/20ولغايددة

 2002/2/0ىدددفت الد ارسددة إلددى معرفددة تددأثير إضددافة مسددحوق االمددال  AMLAفددي العمددف فددي بعددض الصددفات النسدديجية لالمعدداء
الدقيقدة واعدداد بكتريددا النبيدت المعددوي لفدروج المحددم .اسدتخدم فددي التجربدة 020طيددر فدروج لحددم ( )Ross308مجيدزة مددن مفقدس اىمددي

(مفقددس المعتصددم) فددي محافظددة صددالح الدددين .وزعددت االفدراخ عمددى اربددع معددامالت فددي كددل معاممددة ثددالث مكددررات ( 00أفدراخ لكددل
مكرر) وعمى النحو التالي
-0المعاممة األولى  : T1عميقة خالية من اي اضافة .

-2المعاممة الثانية  :T2عميقة مضاف ليا مسحوق االمال ( 0غم/كغم عمف) .
-8المعاممة الثالثة  :T3عميقة مضاف ليا مسحوق االمال ( 2غم/كغم عمف) .
-2المعاممة الرابعة  :T4عميقة مضاف ليا مسحوق االمال (8غم/كغم عمف) .
ربيت األفراخ في قاعة مقسمة بحواجز من المشبك المعدني عمى شكل اكنان ( )Pensمساحة كل كن ( )0×2م

واستُخدم نظام اإلضاءة المستمرة وكان تقديم الماء والعمف ودرجة الح اررة والرطوبة وظروف التربية االخرى حسب ما موصى بو في
الدليل الخال باليجن (ُ .)Ross308غذيت األفراخ عمى عميقة البادئ من اليوم األول ولغاية اليوم  , 00من اليوم  00ولغاية 22
يوم عمى عميقة نمو  ,من  22يوم ولغاية نياية التجربة في اليوم  22فقد غذيت األفراخ عمى عميقة ناىية ,الجدول ()0
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جدول (  ) 0نسب المواد العمفية الداخمة في تكوين عميقة البادئ والنمو والناهية التي استخدمت في الدراسة والتركيب الكيميائي
المحسوب لمعالئق
البادئ

عميقة
النمو

العميقة

عميقة

ذرة صفراء

23.28

22.02

22.32

كسبة فول الصويا % 44

82.2

82.2

82.22

مركز بروتيني*

2

2

2

زيت زهرة الشمس

2.27

2.22

2.37

حجر الكمس

0.82

0.0

0.03

ممح

0.8

0.8

0.8

ثنائي فوسفات الكالسيوم

0.7

0.23

0.80

ميثايونين

0.02

0

0

المجموع

000

000

000

المواد العمفية

الناهية

التركيب الكيميائي المحسوب**
طاقة ممثمة (كيموسعرة /كغم عمف)

8022

8020

8200

البروتين الخام ( ) %

28.2

22

20

الفسفور ( ) %

0.20

0.22

0.22

الاليسين ( ) %

0.83

0.23

0.20

الميثايونين ( ) %

0.23

0.20

0.22

الميثايونين  +السستين ()%

0.22

0.32

0.30

الكالسيوم ( ) %

0.02

0.20

0.32

االلياف الخام ( ) %

8.20

8.7

8.2

*استخدام المركز البروتيني  Brocon-5المنتج من شركة  WAFIاليولندية الحاوي عمى  %20بروتين خام 8.32 ,
ميثونين+سستين 2020 ,كيمو سعرة طاقة ممثمة /كغم  %5,دىن خام  %2 ,الياف خام

 %اليسين  8.7,ميثونين %2 ,

 %6.5 ,كالسيوم  %2 ,فسفور متاح  %2.2 ,صوديوم ,

 200000وحدة دولية/كغم فيتامين  20000 , Aوحدة دولية/كغم فيتامين  200 , D3ممغم/كغم فيتامين  80 , Eممغم/كغم فيتامين 02 ,K3ممغم/كغم
فيتامين 000 , B1ممغم/كغم فيتامين  020 ,B2ممغم فيتامين 20 , B3ممغم/كغم فيتامين 200 , B6ممغم/كغم فيتامين 00 , PPممغم/كغم حامض الفوليك
000 ,مايكروغم/كغم بايوتين  2000 ,ممغم/كغم كولين كمورايد
**حسب التركيب الكيميائي تبعا لتحاليل المواد العمفية الواردة في . )0222( NRC

الصفات المدروسة:

بعد ذبح الطيور التي تم اختيارىا ألخدذ العيندات بعمدر  22يدوم تدم اسدتخراج االجدزاء المطموبدة فدي الد ارسدة ووضدعت اجدزاء

االمعدداء لكددل طيددر إذ اخددذ مقطددع مددن منطقددة الصددائم وقطددع  2سددم منيددا مددن كددل طيددر ووضددعت فددي المثبددت (دارئ الفورمددالين
المتعددادل بتركيددز ( )%00مدددة ( )22سدداعة ,بعدددىا غسددمت العينددات بمدداء الحنفيددة لمدددة نصددف سدداعة لمددتخمل مددن المحمددول المثبددت
الزائد ثم اجريت عمييا سمسمة من العمميات اعتمادا عمدى طريقدة ( Bankroftو  .(1982,Stevensثدم فحصدت الشدرائح النسديجية

باستخدام المجير الضوئي المركب نوع  Olympusوالذي ُربِطت عميو كآمرة خاصة نوع ( )AmScopeوالتي من خالليا استطعنا
اخذ صور لممقاطع النسيجية لغرض إجراء القياسيات المورفولوجية التالية المعاء الطيور:
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.0طول الزغابة (مايكرميتر) () Villus Height

.2عمق خبايا ليبركن (مايكروميتر)(.)Crypt Depth

 . 8النسبة بين طول الزغابة الى عمق الخبية.
تقدير أعداد األحياء المجهرية لمنبيت المعوي:

أخذ مقدار  2غم من منطقدة الصدائم ألمعداء اربعدة طيدور مذبوحدة مدن كدل معاممدة ومدن كدال الجنسدين بالتسداوي عندد عمدر

سددتة أسددابيع  ,وتددم أضددافتيا إلددى المحمددول الممحددي الفسددمجي فددي ظددروف معقمددة وعممددت منيددا تخددافيف عشدرية لغايددة التخفيددف 00-2
لغرض تقدير أعداد األحياء المجيرية اآلتية :
 -0أعداد البكتريا الكمية

 -8أعداد بكتريا حامض الالكتيك

 -2أعداد بكتريا القولون

قدرت أعداد ىذه البكتريا بطريقة النشر السطحي ( )Spread Plating Methodحسب طريقة  Samantaوآخرون ()2000
النتائج والمناقشة :

تاثيراضافة مسحوق ثمرة االمال في بعض الصفات المظهرية والنسيجية لالمعاء الدقيقة :

نالحظ من نتدائج الجددول ( )2تداثير اضدافة مسدحوق األمدال الدى العميقدة لمفتدرة  22-7يدوم ادت الدى تفدوق معدامالت اضدافة

األمددال معنويددا فددي صددفة طددول الزغابددة عمددى معاممددة السدديطرة .وفيمددا يخددل عمددق الخبايددا فقددد تفوقددت معددامالت األمددال عمددى معاممددة
السدديطرة ايضددا التددي سددجمت اقددل القدديم فددي ىددذه الصددفة امددا بالنسددبة لمعالقددة بددين طددول الزغابددة وعمددق الخبيددة فقددد كددان التفددوق ايضددا
لصالح معامالت اضافة األمال التي سجمت اعمى القيم بالمقارنة مع السيطرة التي اشرت اقل القيم .

تع ددد التغيد درات الش ددكمية لنس دديج االمع دداء كأنخف دداض ط ددول الزغاب ددة او زي ددادة عم ددق الخبي ددة مؤشد د ار لوج ددود مس ددبب مرض ددي (Yason
واخرون )0237 ,لذلك يعتبر تركيب الطبقة المخاطية لالمعاء انعاكسا لحالتيا الصحية  .ولوحظ من خالل العديد من الد ارسدات ان
لمتانين دو ار ميمدا فدي الحفداظ عمدى الطبقدة المخاطيدة لالمعداء بصدورة عامدة والزغابدات بشدكل خدال ( Rebeccaواخدرون)2008 ,
لدذلك جداءت نتدائج د ارسدتنا لتؤكددد ذلدك مدن خدالل المالحظددة بدان اضدافة األمدال قددد حسدنت نمدو الزغابدات بشددكل جيدد وندتج عدن ذلددك
زيادة معنوية في طوليا وىذا سينعكس بصورة ايجابية عمى زيادة سطح االمتصال  ,وبالنتيجة عمى نمو الطير.

جـدول ( ) 8تــأثير إضــافة مســتويات مختمفــة مــن مســحوق األمــال إلــو الـعـــميقة فــي طــول الز ابــة وعمــق الخبايــا والعالقــة بينهمــا
إلمعاء فروج المحم

المعامالت

طول الز ابة

الخبية

b2.27 ±133.38

b0.18±8.32

T2

a4.88 ±1237.60

a0.38 ±141.65

a0.03 ±8.73

T3

a1.95 ±1241.51

a0.53 ±145.26

ab0.03±8.54

T4

a3.34±1238.28

a0.84±143.53

a0.04±8.62

T1

**

b12.54 ±1105.88

عمق خبايا البريكن

طول الز ابة  /عمق

*

*تشير األحرف المختمفة في كل عمود إلى وجود فروق معنوية بين متوسطات المعامالت بمستوى احتمال (.)p<0.02
** = T1معاممة السيطرة بدون اضافة  = T2 ,معاممة السيطرة مضاف ليا مسحوق االمال 0غم  /كغم  T3 ,معاممة السيطرة مضاف ليا مسحوق
االمال 2غم /كغم  T4 ,معاممة السيطرة مضاف ليا مسحوق االمال 3غم  /كغم .
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تأثير اضافة مسحوق االمال في أعداد بكتريا النبيت المعوي :

امكن مالحظة حدوث انخفاض معنوي ( )p<0.05في أعداد البكتريا الكمية لكل معامالت إضافة األمال مقارنة بالسديطرة

التي سجمت اعمى االعداد .ومن نفس الجدول نالحظ ان المعاممة بمسحوق ثمرة االمال الى انخفاض معنوي ( )p<0.05في اعداد
بكتريا القولون في جميع معامالت االضافة مقارنة بالسيطرة  .وفيما يخل اعداد بكتريا حامض الالكتيك نالحظ من الجدول ( ) 8
تفوق المعاممة الثانية معنويا ( )p<0.05عمى باقي المعامالت
جدول (  ) 8تأثير إضافة مستويات مختمفة من مسحوق األمال إلو الـعـميقة في اعداد البكتريا الكمية و بكتريا القولون و بكتريا
حامض الالكتيك في االمعاء الدقيقة لفروج المحم (لو 01وت م /م)
بكتريا القولون

بكتريا حامض الالكتيك

المعامالت

*

a 0.27±6.91

b0.12±6.00

T2

b0.07±6.00

c 0.15±5.05

a0.01±6.50

T3

b0.02±5.94

bc0.17±5.57

b0.09±6.03

T4

b0.06±5.93

b 0.16±5.91

b0.04±5.89

**

T1

اعداد البكتريا الكمية
a0.11±6.33

* تشير األحرف المختمفة في كل عمود إلى وجود فروق معنوية بين متوسطات المعامالت بمستوى احتمال (.)p<0.05
** = T1معاممة السيطرة بدون اضافة  = T2 ,معاممة السيطرة مضاف ليا مسحوق االمال 0غم  /كغم  T3 ,معاممة السيطرة مضاف ليا مسحوق االمال
2غم /كغم  T4 ,معاممة السيطرة مضاف ليا مسحوق االمال 3غم  /كغم .

مددن نتددائج التجربددة الحاليددة يبدددو فعددل االمددال المضدداد لمبكتريددا واضددحا مددن خددالل تقميددل اعددداد البكتريددا الضددارة وزيددادة اعددداد
البكتريددا النافعددة وىددو مايحسددن حالددة النبيددت المعددوي ويجعمددو بيئددة صددالحة المتصددال الغددذاء واالسددتفادة منددو بعيدددا عددن المسددببات

المرضددية  .ان ىددذه الفعاليددة المضددادة لمبكتريددا التددي اظيرتيددا االمدال ربمددا تعددود الددى محتواىددا مددن المركبددات الحيويددة الفعالددة كالتددانين
بشكميو ( A Emblicaninو ) Bوالتدي لددييا فعاليدة عاليدة كمضدادات بكتيريدة ضدد العديدد مدن اندواع البكتريدا ).)2000, Javale
كما رجحت دراسات عديدة بان فعل األمال المضاد لمبكتريا ياتي من وجود الفالفونويددات  flavonoidsفدي تركيبيدا وان فعاليدة ىدذه
االخيرة كددمضاد بكتري  antibacterialربما تاتي من قدرتيا عمى عمل معقد  complexمع غشاء البكتريدا او قابميتيدا عمدى اذابدة
بروتينات غشاء الخمية البكتيرية وبالنتيجة تحطيم  disruptsغشاء الخمية البكتيرية

(.)2008, Ganguly

نستنت ج ممن ىذه الدراسة ان اضافة مسحوق ثمرة االمال لعالئق فروج المحم خفض من االعداد الكمية لمبكتريا فضال عن انخفاض
اعداد بكتريا القولون مما انعكس ايجابيا عمى الصورة النسيجية لالمعاء .
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