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  الخالصة 
 البيولوجيةير وبعض المعاي معايير كيموحيوية الدمبعض  تأثيره علىو فروج اللحم في أعالفالعكبر  إضافة كفاءة تقييم الىالبحث  هدف  

تحديد نية والقولونية والمكورات العنقودية الذهبية والعصيات اللب اإليشريكياالمتمثلة بالعد الكلي للجراثيم فضالً عن تأثيره على أعداد جراثيم 
زعت عشوائياً إلى ثالث ، ووبعمر يوم واحد ٣٠٨ز رو استخدم مائة وخمسين فرخاً من أفراخ فروج اللحم نوع .فعاليته المضادة للجراثيم

لى عالمجموعة الثانية والثالثة وغذيت  ،السيطرة بمجموعةى األولالمجموعة تمثلت ث مكررات، فرخا لكل مجموعة وبثال ١٧بواقع مجاميع 
األفراخ الى لحين وصول التربية  تواستمر كغم علف على التواليملغم/ ٤٠٠كغم علف وملغم/ ٢٠٠ بمستوى إليها العكبر المضاف العليقة

الثالثية الكليسيريدات  في مستوىنخفاض معنوي إلى ا ىأدكغم ملغم/ ٤٠٠ بمستوىالعكبر  إضافة أوضحت النتائج أن .عمر ثمانية أسابيع
معنويا في مستوى الكولسترول الكلي والبروتينات الدهنية واطئة الكثافة وارتفاعا في  غير انخفاضاو مل ١٠٠ملغم/ ٣٤٫٥٨ بلغت حيث

عة أظهرت النتائج انخفاضاً معنوياً في عدد الجراثيم الكلي في المجموكما  ،أعاله بالمستويين عكبرالمستهلكة لل األفراخ مستوى الكلوكوز في
 أعدادمعنويا في  ابانخفاضهمتمثال لوغاريتم عشري  ٤٫٩ عالساب األسبوعفي  أقصاهبلغ  والذي كغمملغم/ ٤٠٠ بمستوىالمعاملة بالعكبر 

 لكللوغاريتم عشري  ٣٫٦و  ٣٫١و  ٢٫٦ السابع والبالغ لألسبوع القولونية ااإليشريكيواللبنية  جراثيم المكورات العنقودية الذهبية والعصيات
   .من هذه الجراثيم على التوالي
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Abstract 

 The present study was conducted to evaluate the efficiency of adding Propolis to broiler feeds and the effect on some 
biochemical and biological parameters represented by its effect on the total bacterial count of intestinal flora as well as the 
antimicrobial effect on Escherichia coli, staphylococcus aureus and lactobacillus. We used 150 broiler chicks type Ross at the 
first day of age divided randomly into three groups each of 17 chicks with three replications, the first one is control group and 
the second and third group fed on feeds containing two levels of propolis 200 mg/kg and 400 mg/kg respectively. Results showed 
that using propolis at 400 mg/kg in the diet lead to a significant decrease in level of triglycerides which was 34.58 mg/ 100 ml 
accompanied by a mathematical reduction in total cholesterol and LDL levels, while there was an increase in glucose level. The 
highest propolis levels were effective in significant reduction in total bacterial count of intestinal flora, especially in the seventh 
week 4.9 log10, represented by a significant reduction in counts of staphylococcus aureus, lactobacillus and Escherichia coli 2.6, 
3.6, 3.1 log10 respectively.  
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  المقدمة
عليها البروبولس تبعاً  وأطلقوامادة اكتشفها اإلغريق  العكبر  

لسلوك النحل وطرائق جمعه واستخدامه لهذه المادة في بناء 
الحصون والدفاعات في خلية النحل حيث يعدّ العكبر عنصراً حيوياً 

أهم المركبات  flavonoidsالفالفونيدات تعد  .)١( لنشاطات النحل
وهي مركبات معقدة ذات أواصر تساهمية قوية الرئيسة للعكبر 

حامض  عن فضالً  acacetinو  amonocitو  guerstienومنها 
ثبط مال هماتأثيرب يعرفان اللذانالفريولك وحامض الكافئيك و

يك الكافائ احتوائه على أسترات حامض الى ضافةباإل )٢( للجراثيم
ر بالعناصوالتربينات إلى جانب حبوب اللقاح التي تعد غنية 

الضرورية كالمغنيسيوم والكالسيوم والنيكل والحديد والخارصين 
والفيتامينات وبعض المعادن والسكريات ومواد أخرى مثل 

 نوالكيومارين والبريليتي غالنجينو االكاستين وبينوسامبرين
 ،)٣ن (يالكريسين والغالنجو والفيزودون والسياناميك والفانيلين

ً من  ١٥٠أشارت بحوث أخرى إلى أن هناك أكثر من و مركبا
ت مينية والستيرويدااألحماض األو الفينوالتمكونات العكبر مثل 

يد ج أثيرالفينولية ت هلمستخلصاتو ،)٤( غيرهالديهايدات وواال
 .)٥(اللتئام والشفاء أكثر من المكونات األخرى ا على وفعال

اليته والمائية للكشف عن فعاستخدمت مستخلصات العكبر الكحولية 
 ً ص بأن المستخل فيما تشير معظم البحوث ،بوصفه مضاداً حيويا

عالية وهذا ما تجلى في فالكحولي أكثر فعالية من المستخلص المائي 
 Proteus vuligaris المتقلباتكالعكبر ضد أنواع من الجراثيم 

 S. pullorumو  S. gallinarum السالمونيال فعالية أقل ضدبو
ية الذهبية أكثر المكورات العنقود تكون .)٦( القولونية واإليشريكيا

نتيجة نية القولو اإليشريكياليها السالمونيال ثم حساسية للعكبر وت
معزز لبعض المضادات الحيوية لجراثيم المكورات ال العكبر لدور

العنقودية الذهبية وخصوصاً التي تتداخل مع تصنيع البروتين مثل 
الكلورومفينيكول والجنتامايسين والفانكومايسين والتتراسايكلين 

الكحولي للعكبر ذو تأثير فعال  المستخلص إن .)٨-٧(والنيتمايسين 
وقوي ضد الجراثيم الموجبة الكرام واقل تأثيراً على الجراثيم 

ت المكورابتثبيط نمو  العكبر يقوم حيث ،)٩( مة الكراالسالب
ادين مقارنة بفعالية المض القولونية واإليشريكياالعنقودية الذهبية 

 عند .)١٠(الحيويين البنسيلين والتتراسايكلين على هذه الجراثيم 
 األحماض إنتاج ازداد مل ١٠٠ملغم/ ٨٠٠ بتركيز العكبر استخدام

 ةبنيالل جراثيم العصيات بوساطة القصيرة السالسل الدهنية ذات
Lactobcillus acidophilus كانتف الجراثيم هذه تحفيز عمل وازداد 

 وحامض البروبيونيكالبيوتريك  حامض كمية في هناك زيادة
ً  العكبريعمل و ،)١١(بالعكبر  تمت معاملته الفرز الذي لحليب  أيضا

وجد  .)١٢( الدواجن أمعاء في ةالموجود الفلورا أيض تحفيز على
يعمالن  ethylphenyl caffaetو  galanginأن كالً من الغالنجين 

أما بالنسبة  .)١٣( على إزالة الجذور الحرة من الجسم وتثبيطها
تي يحتوي على بعض المواد ال هلفعالية العكبر المضادة لألكسدة فإن

والتي تحمي الدهون الموجودة في الجسم  ،تمنحه هذه الخاصية
 وأهم هذه ،وكذلك البروتينات الدهنية في مصل الدم من األكسدة

 caffeic acid حامض الكافائينو quercetin ينالمواد الكورست
تركيز كما يقلل العكبر من  ferulic acid حامض الفريولكو

 .)١٥،١٤( lipidhydroperoxide الهيدروجين الدهني بيروكسيد
وعند استخدامه بمستويات مختلفة كإضافات ألعالف الدواجن، 

كفاءة  ،الوزنكلوحظ تأثيره على كفاءة األداء اإلنتاجي لفروج اللحم 
-١٦( التحويل الغذائي ومعدل استهالك العلف ونسبة الهالكات

 لإلجهاداللحم المعرضة  فروج فراخأ ه فيوعند استخدام ،)١٨
بعض  يف رتغيمع  صفات الذبيحةوالحراري لوحظ تحسن في النمو 

توى مس ضانخفوفي الدجاج البياض لدم، لالمعايير الكيموحيوية 
 ال مستخلص العكبر بمستوياتلالكولسترول في عند إعطائه 

وكان هناك ارتفاع بمستوى  )،٢٠،١٩( ملغم/كغم ١٥٠ تتجاوز
ل في ولم يتأثر مستوى الكولستروالكثافة عالية  دهنيةالبروتينات ال

 .)٢١(الدم وكذلك مستوى الكلسيريدات الثالثية والبروتين الكلي 
ج اللحم عالئق فرو الىالعكبر  إضافةالى تقييم كفاءة  البحث يهدف

وبعض المعايير  كيموحيويةالمعايير التأثيره على بعض و
البايولوجية المتمثلة بالعد الكلي للجراثيم فضالً عن تأثيره على 

 .الفلورا المعوية
  

    المواد وطرائق العمل
يطري البالحقل الحيواني التابع لكلية الطب أجري البحث في 

 فرخاً من فروج اللحم نوعمئة وخمسون  استخدم ،جامعة الموصل
تم الحصول عليها من مفقس شركة  بعمر يوم واحد، ٣٠٨روز 

وزعت عشوائياً إلى  ،األمين في منطقة الشالالت بمحافظة نينوى
ثالث مجاميع بحيث تضمنت كل مجموعة ثالثة مكررات بواقع 

ً لكل مكرر ١٧ وقد  ى مجموعة السيطرةاألولالمجموعة  ،فرخا
 micro-ingredientsبطريقة  والمحضرة أعطيت عليقة التجربة

المجموعة الثانية أعطيت  ،العكبر إضافةدون  من) ١ الجدول(
 Werner Seipالمجهز من شركة  العكبر االتجربة مضافاً إليه يقةعل

أعطيت  المجموعة الثالثة علف. كغمملغم/ ٢٠٠ بمستوى األلمانية
 ،علف كغمملغم/ ٤٠٠ بمستوى العكبرا التجربة مضافاً إليه يقةعل

حت جميع لق ،أسابيع ثمانيةألفراخ فروج اللحم لمدة  تم تقديم العلف
األفراخ باللقاح الحي لمرض النيوكاسل عترة السوتا والمخلوط مع 

 غاريةالهنسيفا والمجهزان من شركة المعدي تهاب القصيبات ال لقاح
 في نهاية التجربة وجمع األفراخذبحت  .الكمبوروبلقاح كما لقحت 

ر ووضعت في جهاز الطرد حاوية على مانع التخث أنابيبالدم في 
دقيقة للحصول على  ١٥دورة/دقيقة لمدة  ٣٠٠٠بسرعة المركزي 

 إجراءلحين  مº ٢٠-حفظ المصل في درجة مصل الدم و
  .الفحوصات الكيموحيوية

تم قياس تراكيز بعض المعايير الكيموحيوية لمصل الدم 
 TCالكلي  والكولسترولوالمتمثلة بتركيز كل من الكلوكوز 

 LDLوالبروتينات الدهنية واطئة الكثافة  TGوالكليسريدات الثالثية 
عدة باستخدام محاليل  HDL والبروتينات الدهنية عالية الكثافة

 األلمانية وشركةBiocon Diagnostik  المجهزة من شركةالقياس 
Biolabo الفرنسية وشركة Spinreact على التوالي  اإلسبانية
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وباالعتماد على الطريقة اللونية وباستخدام جهاز للمطياف الضوئي 
  .)٢٢(نانوميتر ٥٠٠بطول موجي 

  
تي ُغذيت عليها األفراخ خالل مدة مكونات العليقة ال: ١ الجدول
  كغم علف ١٠٠لتكوين  التجربة

  
  العليقة الناهية  العليقة البادئة  المكونات

  كغم ٦٠  كغم ٦٥  الحنطة المحلية
  كغم ١٠  -  شعير

  كغم ٢٢  كغم ٢٩٫٥  كسبة فول الصويا
  كغم ٤٫٧٥٠  كغم ٢  زيت

  كغم ١٫٧٥٠  كغم ١٫٧٥٠  فوسفات
  كغم ٠٫٣  كغم ٠٫٢  ملح الطعام

  كغم ١  كغم ١  فيتامينات ومعادن 
  كغم ٠٫١  ٠٫١  ميثيونين
  كغم ٠٫١  ٠٫٠٥  أنزيمات

البروتين الخام 
 %٢٢   %٢٥  ٪

كيلو  ٣٠٥١  الطاقة التمثيلية 
  /كغميكالور

كيلو  ٣١٩٩
 /كغميكالور

  
من البراز  غرام واحدأخذ بالبراز  من جمعت نماذجكما 

 تخفيفعمل ومل من المرق المغذي المعقم  ١٠في  هاووضع
ن مثيلي األيوسين ووسطي المغذ الوسطفي ونشرت على عشري 

ماكونكي ال ووسط Eosin Methylene Blue Agarاألزرق 
MacConkey's Agar وMRS agar، المانيتول والملح  ووسط
Mannitol Salt Agar ٣٧ حضنت األطباق بدرجة، ثم º ٢٤لمدة م 

الجراثيم النامية على األوساط  ستعمراتمساعة وتم حساب عدد 

تم عمل مسحات من  .)٢٣(أعاله بعد التحضين الزرعية 
 مثيلين األزرق األيوسينالمستعمرات النامية على كل من وسط 

وصبغت  ،الملح والمانيتولووسط ماكونكي ووسط  MRSووسط 
بصبغة كرام وتم التعرف على شكل الجراثيم وتفاعلها الصباغي 

بعد تنقية الجراثيم النامية و ).٢٤(بتشخيص الجراثيم بشكل دقيق 
الفحوصات الكيموحيوية  أجريتعلى األوساط الزرعية 

التشخيصية للجراثيم لغرض توثيق التشخيص والتعرف عليها بدقة 
وتحلل  الجالتين تحللو شاوشملت هذه الفحوصات تحلل الن

 واختبار ثالثي السكر والحديد واختبار الكاتاليز والتجلط الكازائين
تم تحليل البيانات  ).٢٥،٢٤(األندول واستهالك السترات  وإنتاج

ختبار دنكن ا واستخدم SASاإلحصائي إحصائيا باستخدام البرنامج 
لتحديد معنوية الفروقات بين متوسطات العوامل المؤثرة على 

  .)٢٦( >٠٫٠٥Pن أقل م الصفات المدروسة عند مستوى احتمالية
  

    النتائج
وية المعايير الكيموحيبعض تأثير العكبر على  ٢ يوضح الجدول

اللحم حيث لوحظ وجود انخفاض معنوي في مستوى  للدم في فروج
 ٤٠٠ وىبمستالكليسيريدات الثالثية لألفراخ المغذاة على العكبر 

مع  مقارنة مل ١٠٠ملغرام/ ٣٤٫٨٥ والتي بلغت كغمملغم/
مجموعة /كغم وملغم ٢٠٠  بمستوى للعكبرالمجموعة المتناولة 

و  ٧٠٫٤٤ مستوى الكليسيريدات الثالثية مافيهبلغ السيطرة والتي 
 كما لوحظ وجود انخفاض ،على التوالي مل ١٠٠/مملغ ٧٧٫٢٢

في مستوى الكولسترول الكلي والبروتينات الدهنية  غير معنوي
 ،لكلتا المجموعتين مقارنة مع مجموعة السيطرة واطئة الكثافة

 في مستوى البروتينات الدهنية عاليةغير معنوي  ارتفاع فضال عن
التي غذيت على العكبر  األفراخالكثافة ومستوى الكلوكوز في 

مقارنة مع مجموعة  /كغمملغم ٤٠٠و  /كغمملغم ٢٠٠ بالمستويين
  السيطرة.

  
  فروج اللحم في  للدمالمعايير الكيموحيوية بعض  على العكبر إضافة تأثير: ٢الجدول 

  
  المجاميع

  الكيموحيوية المعايير
TG /مل ١٠٠ملغرام TC  /مل ١٠٠ملغرام HDL /مل ١٠٠ملغرام LDL  /الكلوكوز مل ١٠٠ملغرام  

  ملغم/ديسليتر
١٧٬٦±٢٦٣٬٣٤ a ٨٬٦±٧٧٬٢٢  السيطرة

a ٩٬١±٨٨٬٢ a ١٦٬١±١٨٤٬٨٤ a ٢١٬٤±٣٨٣٬٣ a 
 a ٢٥٬٢±٣٩٦٬٢٦ a ١٧٬٥±١٦٢٬٢ a ٧٬٩±١٠١٬٤٠ a ١٤٬٦±٢٣٩٬٦ a ٦٬٤ ±٧٠٬٤٤  /كغمملغم ٢٠٠ العكبر
٢٠٬٦±٢٣٧٬٩٨  b ٢٬٧ ±٣٤٬٥٨ ملغم/كغم  ٤٠٠ العكبر

a ١١٨٬٢٠±٦٬٦ a ١٢٢٬٩٠±٢٥٬١ a ٤١٬٢±٤٥٤ a 
  .>٠٫٠٥P ةتمثل االختالفات المعنوية عند مستوى احتماليعموديا  الحروف الصغيرة

  
 وجود انخفاض معنوي ٣ في الجدول وضحت النتائج المبينةأ
المجموعة المعاملة في العد الكلي للجراثيم في  >٠٫٠٥P عند

والثالث  األول ابيعاألس فيملغم/كغم  ٢٠٠ بمستوىبالعكبر 
 ٧٫١و  ٦٫٩و  ٦٫٣و  ٤٫٩ أعدادهاحيث بلغت  الخامس والسابع

 ٦٫٥ السيطرة لوغاريتم عشري على التوالي بالمقارنة مع مجموعة
، كما على التوالي لوغاريتم عشري ١٢٫٦و  ١١٫٥و  ٩٫٨و 



  )٣٥-٢٩( ٢٠٢٠، ١، العدد ٣٤المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد 

٣٢  

 ٤٠٠ بمستوىوالمعاملة بالعكبر  األخيرةسجلت المجموعة 
في  >٠٫٠٥P في عدد الجراثيم عندكغم انخفاضا معنويا ملغم/

و  ٣٫٩و  ٢٫٨ بلغ والثالث والخامس والسابع حيث األول األسبوع
لوغاريتم عشري على التوالي مقارنة مع أفراخ  ٤٫٩و  ٤٫٦

 ٢٠٠ى بمستولمجموعة المعاملة بالعكبر مجموعة السيطرة وا
  ./كغمملغم

تم تشخيص جراثيم المكورات العنقودية الذهبية على وسط 
الملح وسكر المانيتول، وتم حساب عدد المكورات العنقودية الذهبية 

وجود انخفاض معنوي  للمجاميع الثالث. وقد أوضحت النتائج عدم
في األسبوعين األول  الذهبية في العد الكلي للمكورات العنقودية

في العد الكلي  >٠٫٠٥P والثالث في حين كان هناك انخفاضا معنويا
للمكورات العنقودية الذهبية في األسبوعين الخامس والسابع 

ملغم/كغم مقارنة مع أفراخ  ٤٠٠لألفراخ المعاملة بالعكبر بمستوى 
 ٢٠٠مجموعة السيطرة والمجموعة المعاملة بالعكبر بمستوى 

حيث انخفض العد الكلي لجراثيم المكورات  ،)٤ملغم/كغم (الجدول 
لوغاريتم عشري في األسبوع الخامس  ٣٫٤٧ى العنقودية الذهبية إل

مقارنة مع باقي المجاميع وفي األسبوع السابع كان االنخفاض أكثر 
لوغاريتم عشري لألفراخ  ٢٫٦ راثيممن سابقه حيث بلغ عدد الج
ملغم/كغم مقارنة مع األفراخ  ٤٠٠المعاملة بالعكبر بمستوى 

ملغم/كغم وأفراخ مجموعة  ٢٠٠المعاملة بالعكبر بمستوى 
  السيطرة.

وانخفضت أعداد جراثيم العصيات اللبنية في المجاميع المعاملة 
موضح ملغم/كغم كما  ٤٠٠ملغم/كغم و  ٢٠٠بالعكبر بالمستويين 

ً ، ٥ في الجدول ً معنويا في   >٠٫٠٥Pفقد أظهرت انخفاضا
األسبوعين الخامس والسابع مقارنة مع مجموعة السيطرة حيث بلغ 
عدد الجراثيم في األسبوع السابع لألفراخ المعاملة بالعكبر بمستوى 

لوغاريتم عشري وفي األفراخ المعاملة  ٣٫٦ ملغم/كغم ٤٠٠
لوغاريتم عشري مقارنة  ٤٫١بلغ ملغم/كغم  ٢٠٠بالعكبر بمستوى 

لوغاريتم  ٤٫٩ مع أفراخ السيطرة التي بلغت فيها أعداد الجراثيم
عشري أما في األسبوع األول فكان عدد جراثيم العصيات اللبنية 

ملغم/كغم حيث  ٤٠٠مرتفعاً في األفراخ المعاملة بالعكبر بمستوى 
مقارنة مع األسبوع السابع للمجموعة  لوغاريتم عشري ٣٫٨ بلغ

ملغم/كغم فكان  ٢٠٠نفسها إما األفراخ المعاملة بالعكبر بمستوى 
هناك ارتفاعا في عدد الجراثيم لألسبوعين الخامس والسابع حيث 

على التوالي مقارنة مع  لوغاريتم عشري ٤٫١و  ٤ بلغ عددها
لوغاريتم عشري لكل  ٣٫٥ ل والثالث والذي بلغاألسبوعين األو

  منهما.
  

  العد الكلي للجراثيم في براز فروج اللحم  على العكبر إضافة تأثير: ٣ الجدول
  

 السابع األسبوع الخامس األسبوع الثالث األسبوع األول األسبوع  المجموعة
 a ٠٬٢٠±١٢٬٦ a ٠٬٢٦±١١٬٥ a ٠٬٢٣±٩٬٨ a ٠٬١٥±٦٬٥  السيطرة

 b ١±٧٬١ b ٠٬١±٦٬٩  b ٠٬١٥±٦٬٣ b ٠٬٣٢±٤٬٩  كغمملغم/ ٢٠٠ العكبر
 c ٠٬٢±٤٬٩ ٠٬٢١c±٤٬٦ c ٠٬٢٠±٣٬٩ ٠٬٢c± ٢٬٨   كغمملغم/ ٤٠٠العكبر 
  .>٠٫٠٥Pعموديا تمثل االختالفات المعنوية عند مستوى احتمالية  الصغيرة األحرف

  
   براز فروج اللحمالعد الكلي لجراثيم المكورات العنقودية الذهبية في  على العكبر إضافة تأثير: ٤ الجدول

  
 السابع األسبوع الخامس األسبوع الثالث األسبوع األول األسبوع  المجموعة

  a ٠٬٧±٣٬٨ ٠٬٠٢a±٤ a ٠٬١٢±٣٬٩ ٠٬١a±٤٫٠٠  السيطرة
 ٠٬٣a±٣٬٦ ٠٬٠٢a±٣٬٨ ٠٬٨a±٣٬٨٧ ٠٬٨a±٤٫٠٠  ملغم/كغم  ٢٠٠العكبر 
 ٠٬١٥b±٢٬٦ ٠٬١٢b±٣٬٤٧ ٠٬٠٢a±٣٬٨٧  ٠٫١٢a±٣٫٩٧  ملغم/كغم  ٤٠٠العكبر

  .>٠٫٠٥Pعند مستوى احتمالية  المعنوية تمثل الفروقات األحرف الصغيرة عموديا
  

  براز فروج اللحمالعد الكلي لجراثيم العصيات اللبنية في  على العكبر إضافة تأثير: ٥الجدول 
  

 السابع األسبوع الخامس األسبوع الثالث األسبوع األول األسبوع  المجموعة
 ٠٬٢١a±٤٬٩ ٠٬١a±٤٬٧ ٥٬٨a± ٣٬٩ a ٠٬٢٥±٣٬٥  السيطرة
 ٠٬٢bB±٤٬١ ٠٬٢bB±٤ ٠٬١٨aA±٣٬٥ aA ٠٬٢١±٣٬٥   /كغمملغم ٢٠٠العكبر 
 ٠٬٢b±٣٬٦ ٠٬٣b±٣٬٤٧ ٠٬١a±٣٬٥٧ ٠٬١٧a±٣٬٨  كغمملغم/ ٤٠٠العكبر

عند مستوى  المعنوية تمثل الفروقات أفقيا األحرف الكبيرة، >٠٫٠٥P عند مستوى احتمالية المعنوية تمثل الفروقاتعموديا  األحرف الصغيرة
                                                                                                                                                                                                                                                          .>٠٫٠٥Pاحتمالية 



  )٣٥-٢٩( ٢٠٢٠، ١، العدد ٣٤المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد 

٣٣  

  
شريكيا القولونية من براز فروج اللحم يعزلت جراثيم اإل

) ٦للمجاميع المعاملة بالعكبر ومجموعة السيطرة وأظهر الجدول (
ألفراخ ا في القولونية ااإليشريكيتأثير العكبر على أعداد جراثيم 
في أعداد هذه الجراثيم  >٠٫٠٥P حيث تبين وجود ارتفاع معنوي

 ٤٠٠ وملغم/كغم  ٢٠٠ بالمستويينللمجاميع المعاملة بالعكبر 
 ٤٠٠ للمستوىحيث بلغ عدد الجراثيم  األول األسبوعفي ملغم/كغم 
بلغ ملغم/كغم  ٢٠٠ المستوىوفي  لوغاريتم عشري ٢٫٩ملغم/كغم 

أما مجموعة السيطرة فبلغ عدد  لوغاريتم عشري ٢٫٥ عدد الجراثيم
وارتفع عدد الجراثيم في مجموعة  .لوغاريتم عشري ٢٫١ الجراثيم

أما  ،لوغاريتم عشري ٤٫٢ الخامس حيث بلغ األسبوعالسيطرة في 

فكان هناك ملغم/كغم  ٤٠٠ بمستوىالمجموعة المعاملة بالعكبر 
 ٢٫٩ الخامس األسبوعانخفاض معنوي حيث بلغ عدد الجراثيم في 

 ٢٠٠ بمستوىواألفراخ المعاملة بالعكبر  لوغاريتم عشري
مقارنة مع مجموعة السيطرة  لوغاريتم عشري ٢٫٧بلغ ملغم/كغم 

في أعداد  >٠٫٠٥P السابع انخفاض معنوي األسبوعوظهر في 
مقارنة مع ملغم/كغم  ٤٠٠ بالمستوىالجراثيم المعاملة بالعكبر 

 بالمستوىأفراخ مجموعة السيطرة والمجموعة المعاملة بالعكبر 
في  لوغاريتم عشري ٣٫١ حيث بلغ عدد الجراثيمملغم/كغم  ٢٠٠

ملغم/كغم  ٢٠٠ بالمستوىحين بلغ عدد الجراثيم المعاملة بالعكبر 
  لوغاريتم عشري. ٥٫٩ ومجموعة السيطرة لوغاريتم عشري ٤

  
  براز فروج اللحمالقولونية في  ااإليشريكي العد الكلي لجراثيم علىالعكبر  إضافة تأثير: ٦ الجدول

  
 السابع األسبوع الخامس األسبوع  الثالث األسبوع  األول األسبوع  المجموعة

 ٠٬٨a±٥٬٩ a ٠٬١±٤٬٢ ٠٬٨a±٣٬٨ ٠٬٨c± ٢٬١  السيطرة
 ٠٬١b±٤ ٠٬١b±٢٬٧ b ٠٬١± ٢٬٩ b ٠٬١٨± ٢٬٥  كغم ملغم/ ٢٠٠لعكبر ا 

  ٠٬١c±٣٬١ ٠٬١b±٢٬٩ b ٠٬٨±٢٬٨ ٠٬١a±٢٬٩  كغم ملغم/ ٤٠٠العكبر
  .>٠٫٠٥Pعند مستوى احتمالية  المعنوية عموديا تمثل الفروقات األحرف الصغيرة

 
  المناقشة

في مستوى كل من  اوجود انخفاضتجربة ال نتائج تبين من  
الكليسيريدات الثالثية والكولسترول الكلي والبروتينات الدهنية 
واطئة الكثافة وكان انخفاض مستوى الكليسيريدات معنوياً لألفراخ 

واتفق هذا مع ما ملغم/كغم  ٤٠٠ بالمستوىالتي تغذت على العكبر 
انخفاض معنوي في  وجد ذ)، إ١٩وجماعته ( Galal اليهتوصل 

مستوى الكولسترول في دم الدجاج البياض المتناول للعكبر 
النتائج وجود ارتفاع غير  وأشارتكغم علف ملغم/١٥٠ بالمستوى

معنوي في مستوى البروتينات الدهنية عالية الكثافة وكذلك مستوى 
 ٢٠٠ نبالمستويي العكبر التي تغذت علىالكلوكوز في دم األفراخ 

 Denli  الباحث مما يؤيد ما أشار إليهملغم/كغم  ٤٠٠و ملغم/كغم 
البروتينات ارتفاع معنوي في مستوى وجود  من )٢١(وجماعته 

 مستوىبعند تغذية أفراخ النورس على العكبر  الدهنية عالية الكثافة
أن العكبر من الممكن أن يسيطر على و علفملغم/كغم  ١٥٠٠

 ضأيويعمل بوصفه منظماً لعمليات  ،مستوى الكلوكوز في الدم
لدهون ا أكسدة بالنتيجة إلى تكوينؤديا الكلوكوز والدهن في الدم م

  .وإزالة الجذور الحرة
 ٢٠٠بالمستويين  تغذية فروج اللحم على العكبر وعند 

العد الكلي للجراثيم في األفراخ  انخفضملغم/كغم  ٤٠٠و ملغم/كغم 
 لكهيمتلما  أعزي ذلكوقد  ،معنوياانخفاضا التي تناولت العكبر 

بات على الفالفونيدات والمركالحتوائه  بايولوجي تأثيرالعكبر من 
 فضال عن) ٢٧(خواص مضادة للجراثيم  تمتلك الفينولية والتي

لى في تثبيط انقسام الخلية الجرثومية وتأثيره عالدور الفعال للعكبر 
ل يعم .وغشاء الخلية مما يؤدي إلى انكماش جدارها الهيوليوظيفة 

ثبيطه وتثبيط تصنيع البروتين من خالل ت الجراثيمعلى تحلل العكبر 
أن الغالنجين البحوث  توأكد .)٢٨( RNA-polymeraseإنزيم 

واللذان يعمالن  وحامض الكافيك يمثالن المكونان الرئيسان
ً لفعل بعض   .  (13)أنواع الجراثيمبوصفهما عامالً إنزيميا مثبطا

ر التثبيطي أن تأثير العكبو العكبر على تثبيط فعالية األنزيماتيعمل 
للجراثيم يعود إلى تأثير المواد الداخلة في تركيبه كالبينوسامبرين 

ء غشاوظيفة على  والكرايسين والتي تؤثر CAPEوالغالنجين و 
هناك تعزيز لفعل بعض و ).٢( تحطمهويسبب الخلية الجرثومية 

الفالفونيدات مع المركبات التربينية والتي بدورها تزيد من فعالية 
تغذية أفراخ فروج  وتبين من .)٢٧(تأثير العكبر المضادة للجراثيم 

اللحم على العكبر بان نسبة الفلورا الموجودة في أمعاء الدواجن 
وخاصة منطقة الصائم ازدادت مع تقدم عمر الطائر حيث كانت 

مقارنة بال األول األسبوعجراثيم العصيات اللبنية هي السائدة في 
جراثيم لمع مجموعة السيطرة والتي شهدت زيادة تدريجية 

باالعتماد على تركيز العكبر المستخدم في  لقولونيةا ااإليشريكي
ة تحسين الحالة المناعي فيالعكبر  فاعليةإلى  ذلك وأعزي ،العلف

يعمل و ،)١٢(األداء اإلنتاجي في الدواجن  أدى الى رفعللطائر مما 
مع ارتفاع مستوى الخاليا البلعمية العكبر على زيادة فعالية 

في الدم وبذلك فهو يحفز  IgM من نوع المناعية الكلوبيولينات
وعند استخدام العكبر في أعالف )، ٢٩،١٩( للجسم الجهاز المناعي

الدواجن لوحظ أن العكبر يؤثر وبشكل معنوي على أعداد الجراثيم 
شريكيا يوخاصة المكورات العنقودية الذهبية واإل المتواجدة

وتبعا لما  ،)٢٧(العكبر لمستوىتبعا  القولونية والعصيات اللبنية
التربينات البينوسامبرين والبينوبانكسين يحتويه العكبر من 

وكرايسين والغالنجين وحامض الكافيئك وحامض الفريولك والتي 



  )٣٥-٢٩( ٢٠٢٠، ١، العدد ٣٤المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد 

٣٤  

 .)٣٠( فروج اللحمل المعوية الفلوراعلى  تؤثرمن شأنها أن 
النتائج وجود انخفاض معنوي في العد الكلي لجراثيم أوضحت 

ين الخامس والسابع من األسبوعالمكورات العنقودية الذهبية في 
 ٤٠٠ وىبمستالتجربة ألفراخ فروج اللحم التي تغذت على العكبر 

ً مع زيادة ملغم/كغم  وتناسبت أعداد هذه الجراثيم تناسباً عكسيا
 Hegazi مع النتائجتركيز العكبر وطول مدة التربية واتفقت هذه 

تأثير العكبر األلماني على أعداد  عزىالذي أ) ٣( وجماعته
االختالف في كمية الفالفونيدات  الىالمكورات العنقودية الذهبية 

أن المستخلص الكحولي للعكبر ذو ووأنواعها الموجودة في العكبر 
تأثير أقوى على المكورات العنقودية الذهبية من تأثيره على بقية 

عد الكلي لجراثيم الاالنخفاض المعنوي في  أما .أنواع الجراثيم
ي فين الخامس والسابع األسبوعالعصيات اللبنية وخاصة في 

 قد يعودملغم/كغم  ٤٠٠ بمستوىألفراخ التي غذيت على العكبر ا
وجود أنواع مختلفة من السكريات الداخلة  والى الفالفونيدات لفعل

 ،في تركيب العكبر والتي تحتاج إليها هذه الجراثيم للنمو والتكاثر
سبب هذه االختالفات في تأثير العكبر على هذه الجراثيم تبعاً  ويعود

 .)٣١( للعكبر لجرعة العكبر المستخدمة والمنشأ الجغرافي
إن  تبينية فقد القولون اإليشريكيابالنسبة لتأثير العكبر على جراثيم و

أثير القولونية وكان هذا الت اإليشريكياللعكبر تأثيراً على جراثيم 
لمتناولة افي األفراخ السابع ألعداد هذه الجراثيم  األسبوعمعنوياً في 

وقد يعزى تأثير العكبر على هذه ملغم/كغم  ٤٠٠ بمستوىللعكبر 
 التي تضم النارنجين واالبكنينالجراثيم إلى وجود الفالفونيدات 

   ).٣٢(والكرايسين 
  

    االستنتاج
نستنتج من البحث أهمية استخدام العكبر كمعزز غذائي في 
أعالف فروج اللحم لقابليته على خفض مستوى الدهون الثالثية 
والكليسيريدات وتأثيره المضاد على الفلورا المعوية وبالتالي 
الحصول على لحوم دجاج صحية ذات نوعية جيدة حفاظا على 

  صحة المستهلك.
  

    الشكر والتقدير
 جامعة،  البيطري الطب كلية لعمادة والعرفان بالشكر نتقدم

ي اجراء البحث ف وتوفيرها مستلزماتللباحثين  دعمهال  الموصل
انيات وتسهيل كافة إمكالتابع لكلية الطب البيطري بيت الحيوانات 

  والحصول على أفضل النتائج  . البحث إتمام 
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