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 ممخصال
 Quercusواوراق البمتتوط  chamomilla Matricariaالبتتابون   لمقارنتتة تتت ثير ا تتافة كتتل متتن از تتار أجريتتت الدراستتة       

aegilops l   والمعزز الحيوي والم اد الحيوي الى عالئق السمان في حالة م تادات االكستدة وطبيعتة التد ون لمصتل دم طيتور
طائر/معاممتة(  91مقستمة  عمتى خمستة معتامالت  طتائر ستمان  451استتخدم فتي  تذل التجربتة  Coturnix coturnixالستمان 
 01انتاث و 71مكترر  طتائر/ 31قسمت كل معاممة إلتى ثتالث مكتررات وبواقت   ،يوم 91ايام وستمرت التجربة لغاية عمر 01بعمر 

والمعاممتة الثالثتة  كغتم غتم/5ذكور( اذ غذيت المعاممة االولى عمى عميقة المقارنة امتا المعاممتة الثانيتة فقتد تتم ا تافة از تار البتابون  
كغتتتم فتتتي المعاممتتة الرابعتتتة امتتتا  غتتم/BioSB-Gold 5نتتتوع كغتتتم بينمتتا استتتتخدم المعتتتزز الحيتتوي  غتتتم/01احتتتوت عمتتتى اوراق البمتتوط 

غم/كغتم متن العميقتةال يالحتظ متن نتتائ  التحميتل االحصتائي ان جميت  1.5المعاممة الخامسة فاحتوت عمى الم تاد الحيتوي كولستتين 
من حالة م ادات االكستدة متمثمتة بانخضتاض مستتوم المالوندايالدي ايتد وارتضتاع مستتوم الكموتتاثيون وقتد لتوحظ اال افات قد حسنت 

ان ا افة از ار البابون  الى عالئق السمان قد كان ل تا االثتر االكبتر فتي تحستين حالتة م تادات االكستدة، كتذلك لتوحظ ان ا تافة 
لحيوي ادت الى حدوث انخضاض معنوي في مستتوم الكميستريدات الثالثيتة والكمستترول كل من از ار البابون  واوراق البموط والمعزز ا

 الكمي والبروتينات الد نية واطئة الكثافة والبروتينات الد نية واطئة الكثافة جداال
ة وبشكل عام فان تعزيتز عميقتة طتائر بمستحوق كتل متن از تار البتابون  واوراق البمتوط والمعتزز الحيتوي ادم التى تحستن حالت

 م ادات االكسدة وصورة الد ن لمصل دم الطائرال 
 الصورة الد ن ،السمان م ادات االكسدة ،المعزز الحيوي ،اوراق البموط ،: از ار البابون الكممات الدالة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Effect of Adding Chamomile Flowers, Oak Leaves and Probiotics to Quail 

Ration on Antioxidant Status Lipid Profile 
 

Amar M. AL Chlabi                                                Saaib Y. Abdul-Rahman                             
Department of Animal Production / College of Agriculture and Forestry/ University of Mosul  

 

ABSTRACT 

            The current Study was carried out in order to compare the effect of chamomile flower 

Matricaria chamomilla, oak leaves Quercus aegilops l, probiotic and antibiotic addition to quail 

Coturnix coturnix on serum antioxidant status and lipid profile, 450 quail (10 days age) were 

divided in to 5 groups (90 birds/group), the treatments continued to the age of 90 days. The 1st 

group: reared on standard ration, the 2nd group: reared on standard ration supplemented with 

chamomile flowers powder (5g/kg ration), the 3rd group: reared on standard ration supplemented 
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with oak leaves powder (10g/kg ration), the 4th group: reared on standard ration supplemented with 

probiotic BioSB-Gold (5g/kg ration) and the 5th group: reared on standard ration supplemented 

with colistin (0.5g/kg ration). Results reveled that all the treatments improve antioxidant status as 

represented by reduction of the malondialdehyde (MDA) and the increase in glutathione 

concentration and the maximum effect was related to chamomile treatment. Chamomile, oak leaves 

and probiotic treatments causes significant decrease in triglyceride (TG), total cholesterol (TC), low 

density lipoprotein (LDL-C) and very low density lipoprotein (VLDL-C).                     .                                                                
flowers, oak leaves and probiotic causes an improvement in antioxidant status and lipid profile of 

quail serum.                                                                                                                                                         
                                                                
Keywords: flower, oak leave, Probiotics, antioxidant chamomile status, lipid profile, quail.                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المقدمة

لقد اتج ت بعض البحوث الحديثة نحو استخدام النباتات الطبية والمعزز الحيوي كإ افات غذائية لتحسين االداء الضسمجي 
عي واالنتاجي لمطيور بديال عن استخدام الم ادات الحيوية ومحضزات النمو والتي ينتقل جزء من ا في منتجات الطيور والمنا

وبالتالي فان ا سوف تنتقل إلى المست مك وما يترتب عمي ا من مشاكل صحية، في حين ان استخدام النباتات الطبية اليؤثر سمبا 
انتقال جزء من المركبات الضعالة لمنباتات في منتجات الطيور يكون له تاثير ايجابي عمى صحة كل من الطائر والمست مك وان 

 (الDurrani et al., 2008عمى صحة المست مك  
من النباتات الطبية المستخدمة قديما وذلك لما تحتويه من مركبات ذات قيمه عالجية  Chamomileتعد از ار البابون  

كما تحتوي األز ار عمى فالفونيدات أ م ا  Chamaxulene و  Beta - trans - Farnesene و Bisabolol عالية و ي 
وان لمبابون  ت ثيرت ايجابة عمى الج از ال  مي والج از التنضسي كما له دور م م  Flavone glycosides.فالفون جاليكوسايد

(، وقد استخدم كا افات في 7104شيبون، ودال و  (Abaza et al., 2010في تعزيز المناعة والتقميل من االج اد الت كسدي 
( ان ا افة ز رة البابون  الى 7117عالئق الدواجن لما له دور في تحسين االداء االنتاجي والضسمجي لمطائر اذ ذكر المش داني  

 عالئق الدجاج البياض ادم الى خضض مستوم الد ون الثالثية والكولسترول في مصل دم الطيورال 
ن ابرز أنواع الغطاء النباتي النامية طبيعيا في المناطق الشمالية من العراق وان فائدة أشجار البموط تعد أشجار البموط م

تظ ر من خالل استخدامات ا المتعددة في مجاالت الحياة المختمضة، اذ تدخل  في تركيب العديد من األدوية والعقاقير الطبية ومواد 
نتاج التانين  المضتي،  ال عما ذكر فان أوراق ا تستخدم كمادة عمضية، كما تحتوي عمى العديد من المركبات (، ف7116 الدباغة وا 

وغير ا وتمتمك  ذل المركبات خواص  Gallic acidو   Ellgic acidمثل  polyphenolsالضعالة وخصوصا البولي فينوالت 
 تخمصمسلا قدرة حول et al., Abdul – Rahman(7110  بلق نم رةشاأول إ وكانت( Zoi et al., 2005م ادة لالكسدة  

 المستخمصأن لى إ (7115  وآخرون نحمرلاعبد رشاوأ ج،جادلا راخفأ دم لسترولكو و  كمكوز خضض عمى بموطلا الوراق مغميلا
(  7118عبدالرحمن،   ، وفي دراسة اخرم لمباحثمحميةلا نبراألا وركذ دم خضض كمكوز وكمسترول لىإ أدم المغمي لورق البموط

المستخمص المغمي لورق البموط ادم الى تحسين في مظ ر الد ن وخضض تركيز الكموكوز والكولسترول والبروتينات الحظ ان 
 الد نية منخض ة الكثافةال
الحية مثل البكتيريا و التي تعمل عمي  عبارة عن منت  يحتوي عمى بعض الكائنات الدقيقة ((Probioticالمعزز الحيوي 

( عن طريق استبعاد ومنافسة البكتيريا ال ارة مما يؤدي الي Fuller, 1989ال  مية لمطائر   مقناةتعديل االتزان الميكروبي ل
االداء االنتاجي ومعامل التحويل الغذائي لمطيور وذلك عن طريق الحضاظ عمى المايكروفمورا الطبيعية في االمعاء وزيادة  تحسين
مناعة الطائر ف ال عن تاثيرل عمى  ال  م و تحسين ن العمف وتحسين معاملاالنزيمات ال ا مة وزيادة الكميات المتناولة م نشاط
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مشابه لدور الم اد الحيوي  و يكون دور المعزز الحيوي (Lokapirnasari et al., 2008حالة الد ون في مصل دم الطيور  
مزيد من مقاومة  ىوال يؤدي ال ية في تقميل أعداد البكتيريا ال ارة اال أنه يتميز عن ا في أنه غير سامالكيماو  النمو ومنشطات

ثير المعزز الحيوي كمعزز لحالة  ان ت حالة المواد الكيماوية االخرمال البكتيريا كما أنه ال يترك أي رواسب في المحم كما في
 رية لبعض السكريات في غشاء الخمية والتي تعمل كم ادات لالكسدة م ادات االكسدة يكمن في احتواء االحياء المج 

له دور م م كم اد لالكسدة وفي دراسة اخرم  mannanoligosaccharides ان  and Krauze (2012)   Ognikاذ اشار
وبالتالي يحسن  سكر المنان الموجود في خميرة الخبز يعمل كم اد لالكسدة خارج الجسمان  et al., (2001)  Krizkova ذكر

 المن حالة م ادات االكسدة في االمعاء
ان ال دف من البحث  و معرفه مدم تاثير ا افة كل من از ار البابون  واوراق البموط والمعزز الحيوي والم اد الحيوي 

ثالثية والكولسترول ( وصورة الد ن  الكميسريدات الالمالوندايالدي ايدعمى حالة م ادات االكسدة  بمستوم الكموتاثيون ومستوم 
 االكمي والبروتينات الد نية عالية الكثافة والبروتينات الد نية وطئة الكثافة( لمصل دم طيور السمانال

  
  مواد وطرائق العملال 

، قسم االنتاج الحيواني/ جامعة الموصل - أجريت  ذل الدراسة في قاعة أبحاث الدواجن التابعة لكمية الزراعة والغابات 
في  ذل الدراسة أفراخ طائر السمان تم الحصول عمي ا عن طريق تضقيس بيض مخصب من القطي  المتواجد في الكمية في أستخدم 

مضقسة أوتوماتيكية، جمبت األفراخ بعمر يوم واحد وتمت تربيت ا تحت ظروف مالئمة من ناحية اإل اءة والت وية ودرجة الحرارة م  
نظرًا لحساسيت ا في  ذا العمرال تم تغذية الطيور عمى عميقتين  ما  البادئة واإلنتاجية(، إذ المتابعة  لمظروف المحيطة باألفراخ 

أسابي  ثم العميقة اإلنتاجية لغاية ن اية التجربةال وتم اعداد العالئق في معمل العمف التاب  لكمية  3أعطيت العميقة البادئة لمدة 
لتر  5و  1٫5خاصة بالصضات اإلنتاجية أسبوعيًا، أما الماء فكان يقدم بمنا ل سعة الزراعة والغابات ، تم أخذ األوزان والقياسات ال

وجرم حساب مكونات العميقة والتركيب الكيمياوي لمعالئق حسب ما قدرل المجمس الوطني لألبحاث  ،وحسب العمر ويقدم بشكل حر
 ( الNRC, 1994في الواليات المتحدة  

 :المواد المستخدمة بالدراسة
 لبابون ال ز ار اا -0
 اوراق البموطال -7

 - Dehan New Pharmالمصتن  متن شتركة  BioSB-Gold: تتم استتخدام المعتزز الحيتوي نتوع  المعتزز الحيتوي -3

Korea   والتذي يحتتوي عمتىBacillus subtilis 4x10
9 

CFU  و  )Live Saccharomyces cerevisiae 

3X10
11

  CFU
 (ال  

وحتدة  6111111 االردنيتة والحتاوي عمتى VAPCO صن  من شتركة الم 611-الم اد الحيوي: تم استخدام كولستسن -4
 دولية / غرام من كبريتات الكولستينال

 

قسمت كل معاممة إلى  ،ايام 01طائر/معاممة( وبعمر 91طائر سمان في خمسة مجامي    451استخدم في  ذل التجربة 
امالت ووزعت الطيور عشوائيًا، واستمرت المعاممة ذكور( و كذا لجمي  المع 01اناث و71طائر/مكرر   31ثالث مكررات وبواق  

 : يوم وت منت التجربة المجامي  األتية 91لغاية عمر 
 : أعطيت عميقة قياسيةال مجموعة السيطرة ال0
 غم/كغم عمفال5مجموعة از ار البابون : اعطيت عميقة قياسية م اف الي ا مجروش البابون  بنسبة  ال7

 غم/كغم عمفال 01سية م اف الي ا مجروش اوراق البموط بنسبةمجموعة اوراق البموط: أعطيت عميقة قيا ال3

file:///C:/Users/ammar/Downloads/اضافات%20الاعلاف%20فى%20الدواجن%20التى%20تساعد%20على%20النمو%20-%20منتديات%20مصر%20فيت%20--%20بيطرى%20المصريين%20--%20MasrVet_files/اضافات%20الاعلاف%20فى%20الدواجن%20التى%20تساعد%20على%20النمو%20-%20منتديات%20مصر%20فيت%20--%20بيطرى%20المصريين%20--%20MasrVet.htm
file:///C:/Users/ammar/Downloads/اضافات%20الاعلاف%20فى%20الدواجن%20التى%20تساعد%20على%20النمو%20-%20منتديات%20مصر%20فيت%20--%20بيطرى%20المصريين%20--%20MasrVet_files/اضافات%20الاعلاف%20فى%20الدواجن%20التى%20تساعد%20على%20النمو%20-%20منتديات%20مصر%20فيت%20--%20بيطرى%20المصريين%20--%20MasrVet.htm
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5 

Triglycerides      

. 
                     

5 

 غم/كغم عمفال  5مجموعة المعزز الحيوي*: أعطيت عميقة قياسية م اف الي ا معزز حيوي بنسبة  ال4

 غم /كغم ال1.5مجموعة الم اد الحيوي: أعطيت عميقة قياسية م اف الي ا م اد حيوي بسبة  ال5

 الذي يمثل أحد النوات  الرئيسة لعممية أكسدة الد ون MDA )Malondialdehydeتم تقدير مستوم المالوندايالدي ايد   
 Thiobarbituric Acid Reaction Substance زناخة الد ن( في مصل الدم باستخدام طريقة الثايوباربيتيوريك المحورة 

(TBARS) والمتبعة من قبل الباحثين  Aust, 1978 Beuge and ال) 
فتتي مصتل التتدم باستتخدام الطريقتة المحتتورة المتبعتة متتن قبتل البتتاحثين  GSH )Glutathioneيون  تتم تقتدير مستتتوم الكموتتاث

 Burtis and Ashwood, 1999  وتعتمد  ذل الطريقة عمى استخدام محمول إلمان )Ellman's Reagent  الحاوي عمتى كاشتف
 {ال 5,5-di thio bis (2-nitrobenzoic acid)(: }DTNBالت   

( الضرنستتتية Biolaboم الكميستتيريدات الثالثيتتتة فتتي مصتتل التتدم باستتتخدام عتتتدة التحميتتل الجتتا زة متتن شتتركة  تتتم تقتتدير مستتتو  
 ( وتتتتم تقتتتدير تركيتتتتز الكوليستتتترول فتتتتي and Principe, 1982 Fossatiاعتمتتتادًا عمتتتى الطريقتتتتة األنزيميتتتة المتبعتتتة متتتتن قبتتتل  

  لضرنستتتية اعتمتتتادًا عمتتى الطريقتتتة األنزيميتتتة المتبعتتة متتتن قبتتتل( اBiolaboمصتتل التتتدم باستتتتخدام عتتدة التحميتتتل الجتتتا زة متتن شتتتركة  
 Allain et al., 1974 تم قياس مستوم (ال  HDL-C   باستخدام عدة التحميل الجا زة من شركةBiolabo الضرنسيةال ) 

( حستابيًا VLDL-C( والبروتينتات الد نيتة واطئتة الكثافتة جتدا  LDL-Cتم تقدير مستوم البروتينات الد نية واطئة الكثافتة  
 (الFriedewald et al., 1972حسب طريقة  

   HDL - C ]                   +     LDL-C     = Total cholesterol -         [     Triglycerids                      ال 
           مل( 011 ممغم /                                                                                           

                                   

   =        VLDL-C                 ال     
 مل( 011 ممغم/

 التحميل االحصائي                                                           
، Duncan, 1955)المتوسطات باستعمال اختبار دنكن  وأجريت المقارنة بين   C.R.Dاتب  التصميم العشوائي الكامل 

 الSASوباستخدم برنام  التحميل االحصائي  Steel and Torrie,1960)   ( ووفق ما ورد في 1015 ≥ عند مستوم احتمال  أ
 

 النتائج والمناقشة
طيتور الستتمان قتد ادم التتى  ( ان ا تافة اوراق البمتتوط والمعتزز الحيتوي التتى عالئتق0الجتتدول  اظ ترت النتتائ  كمتتا مبتين فتي 

متل مقارنتة  نتانومول/ 1.64و 1.57(  في مستوم المالوندايالد ايد اذ بمغ  1٫15 ≥حدوث انخضاض معنوي عند مستوم احتمال   أ 
متتل بينمتتا ستتجمت معاممتتة  نتتانومول/ 1.71متتل ولتتم تختمتتف معنويتتا متت  معاممتتة الم تتاد الحيتتوي  نتتانومول/ 1.79متت  عميقتتة الستتيطرة 

 نانومول/ملال 1.57ابون  اقل قيمة معنوية مقارنة م  بقية المعامالت اذ سجمت از ار الب
( فتي مستتوم  1٫15 ≥( ان استخدام از ار البابون  قد ادم الى تحستن معنتوي عنتد مستتوم احتمتال   أ 0الجدول  كما بين 

 1.94الم تتتتاد الحيتتتتوي اذ بمغتتتتتا  لتتتتتر مقارنتتتتة متتتت  عميقتتتتتي الستتتتيطرة و  متتتتايكرومول/ 7.33الكموتتتتتاثيون لمصتتتتل دم طيتتتتور الستتتتمان 
لتتر عمتى التتوالي امتا بالنستة التى استتخدام اوراق البمتوط والمعتزز الحيتوي فتي عالئتق طيتور الستمان فقتد لتوحظ انته  مايكرولتر/0.03و

اذ بمتغ  ادم الى تحسن في مستوم الكموتاثيون في مصل دم الطيور مقارنة م  عميقة السيطرة اال انه لم يرتقتي التى مستتوم المعنويتة
 مايكرومول/لتر عمى التواليال 0.60و 0.87

ان التحسن في حالة م ادات االكسدة متمثمة بالتضوق المعنوي لمكموتاثيون وانخضاض مستتوم المالونديالدي ايتد فتي مصتل دم 
-Al-Baroudi et al.,  AL 7104الطيتور المغتذات عمتى عالئتق تحتتوي عمتى از تار البتابون  يتضتق مت  متا اشتار اليته كتل متن  
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Hashem, 2014; and  AL-Musa ; and Emam, 2012 Ramadan اذ وجتتتتتدوا ان استتتتتتخدام البتتتتتابون  او ) 
 مستخمصتتتاته فتتتي غتتتداء الحيوانتتتات قتتتد حستتتن متتتن حالتتتة م تتتادات االكستتتدة فتتتي جستتتم الحيتتتوان وربمتتتا يعتتتود  تتتذا التحستتتن  فتتتي حالتتتة 

ا الضينتتوالت والكومتتارين والضالفونيتتدات والتانينتتات والكامتتاازولين م تتادات االكستتدة التتى بعتتض المركبتتات التتتي يحتوي تتا البتتابون  وا م تت
 AL-Hashem, 2014 and  AL-Musa ; and Emam, 2012 Ramadan ال  ) 

ان التحسن في حالة م ادات االكسدة في مصل دم الطيور التي تناولت عالئق تحتوي عمى اوراق البموط يعتود التى احتتواء 
 Gallic acidو   Ellgic acidمثتل  polyphenolsالمركبات الضعالة وخصوصا الضينتوالت المتعتددة اوراق البموط عمى العديد من 

 (الZoi, 2005وغير ا اذ تمتمك  ذل المركبات خواص م ادة لالكسدة  
يعد التحسن في حالة م ادات االكسدة في مصل دم الطيور التي تناولت عالئق تحتوي عمى المعتزز الحيتوي تتضتق مت  متا 

(، ان Strompfova et al., 2005 ;  Aluwong et al., 2013 ; Abdel-Rahman et al., 2013اليته كتل متن  اشتار 
ت ثير المعزز الحيوي كمعزز لحالتة م تادات االكستدة يكمتن فتي احتتواء االحيتاء المج ريتة لتبعض الستكريات التتي تعمتل كم تادات 

لته دور كم تاد لالكستدة وفتي دراستة اخترم ذكتر  mannanoligosaccharidesان   Ognik et al., (2012)لالكستدة اذ ذكتر
Krizkova et al., (2001)  انmannans  الموجتود فتي خميترة الخبتز يعمتل كم تاد لالكستدة ختارج الجستمin vitro) وبالتتالي )

 يحستتتتتن متتتتتتن حالتتتتتة م تتتتتتادات االكستتتتتدة فتتتتتتي االمعتتتتتتاءال كتتتتتذلك فتتتتتتان المعتتتتتزز الحيتتتتتتوي يحستتتتتتن متتتتتن حالتتتتتتة م تتتتتادات االكستتتتتتدة فتتتتتتي 
 ستتتتم متتتتن ختتتتالل تحستتتتين مناعتتتتة الجستتتتم متتتتن ختتتتالل زيتتتتادة اعتتتتداد البكتريتتتتا المضيتتتتدة عمتتتتى حستتتتاب البكتريتتتتا المر تتتتية اذ افتتتتترضالج

et al., (2002) Kullisaar  ان بكتريتا ،Lactobacillus fermentum  تعتزز االليتات الدفاعيتة فتي النظتام البيئتي المتايكروبي
ان ا تافة المعتزز  Castex et al., (2009)  ت كستدي التداخمي والختارجيال وذكترلالمعتاء وبالتتالي ف ن تا ستتتغمب عمتى االج تاد ال

الى عالئق الروبيان قد حسن من حالة م ادات االكستدة فتي الروبيتان  Pediococcus acidilacticiالحيوي الحاوي عمى بكتريا 
 ئق خالية من المعزز الحيويال مقارنة م  الروبيان الذي تناول عال V. nigripulchritudoالمعرض لالصابة ببكتريا 

     

 تأثير المعامالت في حالة مضادات االكسدة في مصل دم طيور السمان  1:الجدول

 الصفات                                                                                      
 المعامالت              

 المالوندايالديهايد

MDA 

nmol / ml 

 كموتاثيونال

GSH 

µmol / L 

 أ 1٫79 السيطرة
±1٫17 

 ب 1٫94
±1٫19 

 ج 1٫57 (غم / كغم عميقة5 از ار البابون      
±1٫16 

 أ 7٫33
±1٫51 

 اوراق البموط
 غم / كغم عميقة(01 

 ج ب 1٫57
±1٫14 

 ب أ 0٫87
±1٫74 

 معزز حيوي
 غم / كغم عميقة(5  

 ج ب 1٫64
±1٫10 

 أ ب 0٫60
±1٫41 

 م اد حيوي
 ة(غم / كغم عميق1٫5  

 ب أ 1٫71
±1٫10 

 ب 0٫03
±1٫15 

 الخط  القياسيال± القيم أعالل تمثل المتوسطات  -
 (. 1٫15 ≥تدل عمى وجود فرق معنوي عند مستوم احتمال   أ  ˝عربية مختمضة عموديا ˝القيم التي تحمل حروفا -
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( ان استخدام كل من از تار البتابون  واوراق البمتوط قتد ادم التى خضتض معنتوي 7الجدول  اظ رت نتائ  التحميل االحصائي 
متتل عمتتى التتتوالي  011ممغتتم/ 364.05و 396.57( اذ بمغتتت  1٫15 ≥فتتي مستتتوم الكميستتريدات الثالثيتتة عنتتد مستتتوم احتمتتال   أ 

متتا العميقتتة الم تتاف الي تتا المعتتزز متتل عمتتى التتتوالي ا 011ممغتتم/ 456.43 و 464.33مقارنتتة متت  عميقتتة الستتيطرة والم تتاد الحيتتوي 
مل فقد انخض ت معنويا مقارنة م  عميقة السيطرة ولم تختمف معنويا مقارنة م  عميقتي از ار البابون  011ممغم/ 409.16الحيوي  

 ( ان جميتتتتتتتت  معتتتتتتتتامالت التجربتتتتتتتة عتتتتتتتتدا الم تتتتتتتتاد الحيتتتتتتتوي قتتتتتتتتد ادت التتتتتتتتى خضتتتتتتتتض 7الجتتتتتتتتدول  والم تتتتتتتاد الحيتتتتتتتتويال يالحتتتتتتتتظ متتتتتتتن 
( فتتتي مستتتتوم الكولستتتترول الكمتتتي لمصتتتل دم طيتتتور الستتتمان مقارنتتتة متتت  عميقتتتة الستتتيطرة 1٫15 ≥م احتمتتتال   أ معنتتتوي عنتتتد مستتتتو 

متتل والتتي لتم تختمتف معنويتا متتابين  011ممغتم/ 050.99متل فتي حتين ستجمت معاممتتة اوراق البمتوط اقتل قيمتة  011 ممغتم/ 076.30
 متتتتتتتتل ينمتتتتتتتتا ستتتتتتتتجمت معاممتتتتتتتتة الم تتتتتتتتاد الحيتتتتتتتتوي 011/ممغتتتتتتتتم 059.10و 061.65معتتتتتتتتاممتي از تتتتتتتتار البتتتتتتتتابون  والمعتتتتتتتتزز الحيتتتتتتتتوي 

( ان 7الجتتدول  متتل والتتتي لتتم تختمتتف معنويتتا مقارنتتة متت  معتتاممتي از تتار البتتابون  والمعتتزز الحيتتويال يتبتتين متتن 011ممغتتم/ 077.01 
فتي  HDL-C( من مستوم البروتينات التد ني عاليتة الكثافتة  1٫15 ≥جمي  المعامالت لم تختمف معنويا عندة مستوم احتمال   أ 

متتل عمتتى التتتوالي لكتتل متتن از تتار البتتابون  واوراق البمتتوط 011ممغتتم/ 36.77و 40.14و 43.48و 44.47مصتتل دم طيتتور اذ بمغتتت 
متلال امتا بالنستبة التى البروتينتات الد نيتة منخض تتة 011ممغتم/  39.70والمعتزز الحيتوي والم تاد الحيتوي مقارنتة مت  عميقتة الستتيطرة 

(  في العالئتق الم تاف الي تا كتل  1٫15 ≥السمان فقد انخضظت معنويا عند مستوم احتمال   أ لمصل دم طيور  LDL-Cالكثافة 
مل عمتى التتوالي ( مقارنتة مت  عميقتتي 011ممغم/ 710.78و 080.33و 095.49من از ار البابون  واوراق البموط والمعزز الحيوي  

 ≥لحال فقد لوحظ انخضاض معنوي عند مستوم احتمال  أ مل(ال وكذلك ا011ممغم/ 777.06و  779.97السيطرة والم اد الحيوي  
في المعامالت الم اف الي ا از ار البتابون  واوراق البمتوط  VLDL-C( في مستوم البروتينات الد نية منخض ة الكثافة جدا 1٫15

 والمعزز الحيوي مقارنة م  معاممتي السيطرةال
ستتترول الكمتتي والبروتينتتات الد نيتتة منخض تتة الكثافتتة فتتي مصتتل دم يعتبتتر االنخضتتاض فتتي كتتل متتن الكميستتريدات الثالثيتتة والكم

( عنتد استتخدام م مستحوق 7117الطيور المغذات عمى عالئق تحتوي عمى از ار البابون   متضق م  ما ذكرل كل متن  المشت داني، 
بون  عمتى الضعاليتات االي تية بعتض مركبتات البتا تت ثيرالبابون  اومستخمصاته في غذاء الطيتور وان  تذا االنخضتاض ربمتا يعتود التى 

 Yasseen  et al., (2003) ( كمتا وجتد7113فتي مصتل التدم  مصتطضى،  Acetylcholin esteraseحيث يخضض فعالية انتزيم 
ممغتم / كغتم متن التوزن الحتي ادم التى انخضتاض  511-011ان اعطاء مسحوق ز ترة البابونتك لمضئتران عتن طريتق الضتم وبتراكيتز متن 

فتي مصتل التدم و تو المستؤول عتن  Acetylcholin estraseلتدم والتد ون الكميتة وكتذلك انخضتاض فعاليتة انتزيم فتي تركيتز كموكتوز ا
عمتى  chamazulenمركتب  وبتاألخصتكوين الكوليسترول بالكبد ال او ربما يعود الى تتاثير المركبتات الموجتودة فتي از تار البتابون  

الحتترة الناتجتتة متتن عمميتتات االيتتض وتثبتتيط عمميتتة ت كستتد التتد ون فتتي  حالتتة م تتادات االكستتدة فتتي التتدم متتن ختتالل اكتستتاح الجتتذور
 (الinhibit lipid  peroxidation   AL-Moramadhi, 2011الجسم 

 ان االنخضتتتتتتتتاض فتتتتتتتتتي كتتتتتتتتتل متتتتتتتتتن الكميستتتتتتتتتريدات الثالثيتتتتتتتتتة والكمستتتتتتتتترول الكمتتتتتتتتتي والبروتينتتتتتتتتتات الد نيتتتتتتتتتة منخض تتتتتتتتتة الكثافتتتتتتتتتة 
 اليتتتتتتتته رةشتتتتتتتتااوراق البمتتتتتتتتوط واتضقتتتتتتتتت  تتتتتتتتذل النتتتتتتتتتائ  متتتتتتتت  متتتتتتتتا إ فتتتتتتتتي مصتتتتتتتتل دم الطيتتتتتتتتور المغتتتتتتتتذات عمتتتتتتتتى عالئتتتتتتتتق تحتتتتتتتتتوي عمتتتتتتتتى

 et al., (2001)  Abdul – Rahman راخفأ دم وللستتر كو  خضتض عمى البمتوط ألورق مستتخمص المغمتيلا قتدرة لىإ شتاروأ حيث 
 وركذ دم وللستتتتتر كو  خضتتتتض لىإ أدم البمتتتتوط ورقل مستتتتتخمص المغمتتتتيلا أن لىإ( 2005  وآختتتترون، شتتتتار عبتتتتد التتتترحمنوأ ، ججتتتادلا
 فتي وانخضتاض الجستم فتي التد ن لمظ تر محستن تت ثير البمتوط لتورق المغمتي المستتخمص ان لتوحظ اخترم دراسة وفينب المحمية راألا

  الحتتتتتتتتظ اختتتتتتتترم دراستتتتتتتتة وفتتتتتتتتي( 7118 عبتتتتتتتتدالرحمن،  الكثافتتتتتتتتة منخض تتتتتتتتة الد نيتتتتتتتتة والبروتينتتتتتتتتات لمكولستتتتتتتتترول متتتتتتتتن كتتتتتتتتل مستتتتتتتتوم
 Sadeek, 2014)غم/كغتتتم متتن عالئتتتق الستتمان اليابتتتاني ادم التتى خضتتتض مستتتتوم 01نستتبة ، ان ا تتتافة مجتتروش اوراق البمتتتوط ب
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الكميسيريدات الثالثية في مصل الدم، ربما يعتود تتاثير اوراق البمتوط فتي خضتض الكمسترول التى احتوائته عمتى متواد مشتاب ة لالنستولين 
 (Abdul – Rahman et al., 2011في تاثيرات ا  

 ي المعاممة المغذات عمى عالئق تحتوي عمى المعزز الحيوي ان االنخضاض في مستوم الد ون الثالثية ف
 Abdul-Rahmanرلتتت  ما ذكتتق متترول يتضتتوم الكمستت( كما ان االنخضاض في مست7119ري،  تتيتضق م  ما ذكرل صالح والحص

and Sultan, 2011)   3( وقد يعود سبب االنخضاض الى تثبيط انزيم-Hydroxy-3-Methyl 3-Glutaryl co Aenzyme, 

reductase (HMG-CoA) م تل الجستترول داختتة بناء الكولستتتبط عمميتتوبذلك تثKim et al., 2003 كما ان االنخضاض في )
مستوم البروتينات الد نية منخض ة الكثافة والبروتينات الد نية منخض ة الكثافة جدا متضق م  ما جاء به  صالح والحصري، 

 يعزم انخضاض البروتينات الد نية منخق ة الكثافة الى االنخضاض في مستوم الكميسريدات الثالثيةال( وقد 7101وبيسكي،  7119
 تأثير المعامالت في بعض الصفات الكيموحيوية لمصل دم طيور السمان :2الجدول 

            ا                            
 الصفات                      

                   المعامالت              

الكميسيريدات 
 T.Gالثالثية 

mg / dl)) 

 .T الكولسترول الكمي 

Cholesterol 
mg / dl)) 

البروتينات الدهنية 
-HDLعالية الكثافة 

C 

mg / dl)) 

البروتينات الدهنية 
-LDLواطئة الكثافة 

C 
mg / dl)) 

البروتينات الدهنية 
واطئة الكثافة جدا 

VLDL-C 

mg / dl)) 

 أ 464٫33 رةالسيط
±03٫15 

 أ 076٫30
±0٫73 

 أ ب 39٫70
±1٫97 

 أ 779٫97
±3٫07 

 أ 97.38
±7٫60 

ازهار البابونج                        
 غم / كغم عميقة(5 )

 د ج 396٫57
±05٫60 

 ج ب 061٫65
±0٫76 

 أ 44٫47
±7٫88 

 ب 095٫49
±7٫86 

 د ج 79٫30
±3٫07 

 اوراق البموط
 غم / كغم عميقة(01)

 د 364٫05
±71٫86 

 ج 050٫99
±7٫91 

 أ 43٫48
±7٫77 

 ج 080٫33
±7٫50 

 د 77٫83
±4٫07 

 معزز حيوي
 غم / كغم عميقة(5 )

 ج ب 409٫16
±3٫40 

 ب ج 059٫10
±1٫31 

 أ ب 40٫14
±1٫40 

 ب 710٫78
±0٫31 

 ج ب 83٫80
±1٫68 

 مضاد حيوي
 غم / كغم عميقة(1٫5 )

 ب أ 456٫43
±6٫16 

 ب أ 077٫01
±3٫70 

 ب 36٫77
±7٫83 

 أ 777٫06
±1٫75 

 ب أ 90٫78
±0٫70 

 .الخط  القياسي± القيم أعالل تمثل المتوسطات  -
 (ال 1٫15 ≥تدل عمى وجود فرق معنوي عند مستوم احتمال   أ  ˝عربية مختمضة عموديا ˝القيم التي تحمل حروفا -

  المصادر العربية 
المصتتن   ) (synbiotic ( و الخمتتيط التتت زري probiotic  (ال تتت ثير ا تتافة المعتتزز الحيتتوي7101بيستتكي، ستتميمان ستتعيد محمتتد  

فتي عالئتق فتروج المحتم عمتى بعتض الصتضات الضستمجية والبايوكيمياويتة والنستيجيةال أطروحتة  واالحمتاض الع توية محميتاً 
 جامعة د وكال  /الزراعة دكتورال كمية

ا كا تتتافات عمضيتتتة التتتى عالئتتتق الضتتتروج عمتتتى تتتتاثير استتتتخدام بعتتتض النباتتتتات الطبيتتتة وزيوت تتت ال(7104 احمتتتد  ،شتتتيبون؛ دال، توفيتتتق
 ال67- 49، (4 63 المجمة جامعة تشرين لمبحوث والدراساتالمؤشرات الصحية واالنتاجيةال 

(ال تت ثير المعتززات الحيويتة عمتى بعتض القتيم الكيميائيتة الحياتيتة فتتي 7119 نبيتل احمتد جترجيس ، الحصتري ؛ن رفتاعيصتالح، نستري
 ال749-739 ،(0 26 العموم البيطريةفروج المحمال المجمة العراقية لم

تتتاثير المستتتخمص المغمتتي الوراق البمتتوط فتتي (ال 7115  ودمحم ىھمنت ن،اطلقا ؛نحسي ىمن ،جتتانكير ؛صتتائب يتتونس ن،حمرلا دبع
 ال39-44(، 6 03ال نيدفرالا ومعم مجمة انب المحميةالر ألا رذكو  دم في بعض الجوانب الضسمجية والكيموحيوية
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مجمتة زراعتة  ت ثير المعاممة بمستخمص أوراق البموط فتي كموكتوز ومظ تر د تن التدم لألرانتبال ال(7118 عبد الرحمن، صائب يونس 
 ال67-57 ،(3 63الرافدين العراقيةال 
(ال ت ثير ا افة مسحوق ز رة البابونك التى العميقة في الصضات االنتاجية وبعض الصضات 7117المش داني، حنان عيسى  

جامعة  ،كمية الزراعة الاالثنى عشر والقولون لمدجاج البياض وفروج المحمال رسالة ماجستير الضسمجية واالحياء الدقيقة في
 بغدادال

(ال البابونك: صضاته ومكوناته ومنافعه المتعددةال قسم عموم الحياةال كمية العمومال جامعة الموصلال ندوة 7113مصطضى، منيف عبد  
 (ال.Abstrاذار   3-0لمضترة من  الالبابونك التي عقدت في كمية الصيدلةال جامعة الموصل

 وبموط  .Pinus brutia Ten(ال استخدام مستخمص قمف اشجار صنوبر زاويتا7116سممان   المضتي، منيب طا ر
، جامعة الموصل، لالصقا في انتاج األلواح الحبيبية الم غوطةال أطروحة دكتوراL.   Quercus  aegilopsاالكل 
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