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  الخالصھ

 القاسم الخض�راءجامعة / في كلیة الزراعة االنتاج الحیوانيفي حقل الطیور الداجنة التابع لقسم  تم اجراء ھذه التجربة

ف�ي علیق�ة ف�روج اللح�م ومقارنت�ھ بالبریبایوت�ك المحل�ي العراق�ي عل�ى ص�فات  ) Safmannan(تاثیر اضافة البریبایوتكدراسة ل

 خمسة، إذ تم تقسیمھا عشوائیاً على  غیر مجنس Rossفرخ فروج لحم بعمر یوم واحد ساللة  ١٩٥استخدم فیھا .  الدم الفسلجیة

وكان�ت مع�امالت التجرب�ة ). مك�رر طیر لك�ل ١٣( ثالث مكرراتطیر لكل معاملة، وكل معاملة تتكون من  ٣٩معامالت بواقع 

المعامل�ة ،  إل�ى العلیق�ةالعراق�ي او البریبایوتك المحل�ي   Safmannanالـمن دون إضافة ) السیطرة(المعاملة االولى :  كما یأتي

/ غ�م  ٥٠٠بمق�دار   Safmannanإض�افة ال�ـ :المعاملة الثالث�ة  ، علف طن/ غم  ٢٥٠بمقدار   Safmannanالـإضافة : الثانیة 

إض�افة :  الخامس�ةالمعامل�ة و  عل�ف ط�ن/ غ�م  ٢٥٠بمق�دار العراق�ي  البریبایوت�ك المحل�يإضافة : المعاملة الرابعة ، طن علف 

، اع�داد خالی�ا ال�دم الحم�ر :  وتضمنت التجربة دراسة الصفات األتی�ة. طن علف/ غم  ٥٠٠بمقدار  العراقي البریبایوتك المحلي

، اع�داد  مع�دل تركی�ز ھیموكل�وبین الكری�ة، معدل ھیموكلوبین الكریة ، معدل حجم الكریة ،  الھیموغلوبینتركیز ،  مكداس الدم

  .L  / H خالیا الدم البیض ، نسبة الخالیا اللمفاویة ، نسبة الخالیا المتغایرة ونسبة 

ف�ي  تحسن معنويأدت إلى ) طن علف / غرام  ٥٠٠و  ٢٥٠(بمقدار   Safmannanالـ أشارت النتائج إلى أن إضافة

  .مقارنة بباقي معامالت التجربة  L /Hاعداد خالیا الدم البیض ، نسبة الخالیا اللمفاویة و نسبة 

 الدموی�ةبع�ض الص�فات س�ین ؤدي إل�ى تحی�العلیق�ة یمك�ن أن  ف�ي   Safmannanالـأن إضافة الى ،  یستنتج من التجربة الحالیة

  .لفروج اللحم 

 
  المقدمة

شھدت صناعة الدواجن في العالم خالل السنوات األخیرة تطورا وتوسعا كبیرا سواء في انتاج اللحم  أو البیض ، إذ               

ازداد حجم اإلنتاج فیھا مقارنة مع المنتجات الحیوانیة األخرى ، ھذا فضال عن حجم الزیادة في إنتاج اللحوم كان أعلى فیھا من 

ر والتوسع في صناعة الدواجن االتجاه في استخدام عوامل متعددة لغرض زیادة اإلنتاجیة رافق ھذا التطو) .  1( أنتاج البیض 

، وكان منھا استخدام  )Feed Additives(كإضافات غذائیة  مثل األحماض العضویة واإلنزیمات واألعشاب الطبیة 

یاء المجھریة المرضیة التي ازدادت مع المضادات الحیویة كمحفزات نمو، ولحمایة  ومعالجة الطیور الداجنة من إصابات األح

  ) .2(زیادة التربیة المكثفة 

بالرغم من الدور االیجابي للمضادات الحیویة في تطور صناعة الدواجن إال أنھا لم تخُل من االضرار الجانبیة في          

التحسین الوراثي لسالالت حدیثة ووسرعة النمو للسالالت ال)  3(صحة الحیوان ، وكذلك اإلنسان بعد استھالكھ لمنتجاتھا 

بالوقت نفسھ الى خفض مناعة ئي عاٍل ، قد أدى كفاءة تحویل غذا ، وذاتقطعان سریعة النمو إلىفروج اللحم بھدف الوصول 

 ،لوحظ ان صفتي سرعة النمو إذ، فیھا نسب الھالكات لإلصابة باألمراض، وارتفاععرضة اكثر جعلھا ، و ھذه الطیور

  . )4( اً سالب اً وراثی تان ارتباطاً طوالمناعة مرتب
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 الجدار تحطم من علیھا الحصول یتم معقدة طویلة السلسلة سكریةمواد تعرف بانھا كأضافات غذائیة حیث بایوتك یالبر استعمل

كالینسون النباتیة  أو من بعض أنواع األعشاب) ٥( لبعض أنواع الخمائر أو البكتریا أو الغزل الفطري لبعض األعفان الخلوي

الموجودة على سطح البكتریا وبذلك تمنع التصاقھا على  والبصل والثوم وھي متنوعة ولھا القدرة على غلق مواقع المستقبالت

، كما ال یمكن )  ٦( ض وتعزیز صحة القطیعراالتالي تقلیل فرصة اإلصابة باألمالخالیا الطالئیة المبطنة للقناة الھضمیة وب

 المفیدة المجھریة األحیاء أن إال ،)  ٧(  أو ھضمھا داخل القناة الھضمیة لعدم وجود األنزیمات الھاضمةتحللھا  للسابق الحیوي

 اإلنزیمات ھذه افراز على القدرة لھا الھضمیة القناة داخل العلفیة المواد مع الحیوي للمعزز ألمؤلفھ المعوي أو للنبیت المكونة

) السكریات المعقدة (السابق الحیوي  دور أن، ) (8  والتكاثر النمو لغرض طاقتھا من واالستفادة تخمیرھا من تتمكن وبذلك

 بسرعة الستفادتھا الضارة البكتریا على المفیدة البكتریالذلك تتغلب  (Selective Enrichment)سیؤدي الى اغناء انتخابي 

 على تحتوي الحلیب وھي اإلنسان علیھا یتغذى التي األولى المادة أنوبینت العدید من الدراسات ، )  ٩( أعلى وكفایة أكبر

-Dمتمثلة بـ  معقدة سكریات بنائھا وحدة التي فیھ الفعالة البیولوجیة المادة وھي لتر / غم  ١٠ – ٥ بحدود معقدة سكریات

glucose  وD- galactose  ، Sailic acid  و L-fucose و N-acetyglucosamine  على منع وتعمل ھذه السكریات

)  ١٠(وتثبیطھا  بھا االرتباط خالل من وذلك األمعاء جدار على والفیروسات Campylobacter مثل البكتریا الضارة التصاق

  . ) ١١( E-coli ا بكتری سموم مثل الضارة البكتریا سموم مع السكریات ھذه ارتباط وكذلك عن طریق

-Beta و Mannanoligosaccharidesیحتوي على  ھو عبارة عن مستخلص جدران خالیا الخمیرة   Safmannanالـ 

Glucans  ویعمل كذلك على  ،یعمل على تحفیز الجھاز المناعي للحیوان من خالل انتاج االجسام المضادة وبشكل متوازن

، والتحلیل الكیمیائي للـ االمعاء  رانتحسین عمل الجھاز الھضمي من خالل زیادة طول الزغابات الموجودة في جد

Safmannan ) ٢٥، بروتین خام %  ٦یتكون من رطوبة  ) الفرنسي الصنع  % ،Mannan ٢٠  % ،Beta-Glucans 

 طن/ كیلو  ٠.٥و  ١( تركیز ب Mannan Oligosaccharideتاثیر اضافة الـ  ) ١٢(الحظ . %   ٢٠و دھون خام %   ٢٠

 Mannanالى تفوق معامالت )  علف طن /كغم  ٠.٥و  ٠.٥( Safmannan ومقارنتھ بالـالى علیقة فروج اللحم )  علف

Oligosaccharide  یوم معنویا على معامالت الـ  ٤٢في صفة وزن الجسم عند عمرSafmannan  ولم تكن ھنالك فروق

  .معنویة بینھما في صفة الزیادة الوزنیة واستھالك العلف وكفاءة التحویل الغذائي وكذلك نسبة الھالكات 

/ غم  ٢٥٠بتركیز حیث ادى استخدامھ في العلیقة  Hybroعلى فروج اللحم ساللة  Safmannanیر الـ أثت) 13(ولقد درس 

بمعاملة السیطرة ولم یكن ھنالك ة الى تحسن معنوي في وزن الجسم الحي والزیادة الوزنیة واستھالك العلف مقارن علف طن

 Safmannanونظرا لقة الدراسات حول استخدام الـ فروق معنویة عن معاملة السیطرة في صفة كفاءة التحویل الغذائي ، 

 الـثیر اضافة أتمعرفة لذا كان الھدف ھو ، ا بالعراق ھفي عالئق الدواجن حیث تعتبر ھذه الدراسة االولى من نوعكاضافة 

)Safmannan  ( لفروج اللحم  الصفات الدمویةالبریبایوتك المحلي العراقي على مقارنتھ بوالى العلیقةRoss 308 .  

  

  المواد وطرائق العمل

جامع�ة القاس�م / ف�ي كلی�ة الزراع�ة  االنت�اج الحی�وانياجریت ھ�ذه الدراس�ة ف�ي حق�ل الطی�ور الداجن�ة الت�ابع لقس�م                   

لمنش�أ ا ھولن�ديRoss ف�رخ ف�روج اللح�م  ١٩٥واس�تخدم فیھ�ا . ٢٠١٧ / ١١/ ٢٥لغای�ة  ٢٠١٧ / ١٠/ ٢٢الخضراء للمدة م�ن 

ف�ي ت�م تربی�ة االف�راخ . ) محافظ�ة باب�ل(  االن�وارحیث ت�م ش�راء االف�راخ م�ن مفق�س فرخ / غم  ٤١وبمتوسط وزن  غیر مجنس

 13مك�ررات اذ احت�وى ك�ل مك�رر عل�ى  ٣معامالت یتكون كل منھ�ا م�ن  ٥تم توزیع االفراخ عشوائیاً على  و، اقفاص ارضیة 

 – ٢٢یوماً وعلیق�ة ن�اھي م�ن عم�ر  ٢١ – ١تم تقدیم العلف للطیور بشكل حر، اذ قدمت علیقتان، علیقة البادئ من عمر . فرخاً 
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اعتبـاراً من عم�ـر  ) خلط یدوي( الى العلیقة و البریبایوتك العراقي المحلي Safmannan الـ تم اضافة .  )١الجدول (یوماً  ٣٥

او البریبایوتك المحلي العراقي إلى العلیق�ة   Safmannanمن دون إضافة الـ) السیطرة(عاملة االولى الم:  كما یأتيویـوم واحد 

بمق�دار   Safmannanإض�افة ال�ـ: ط�ن عل�ف ، المعامل�ة الثالث�ة / غم  ٢٥٠بمقدار   Safmannanإضافة الـ: ، المعاملة الثانیة 

: طن علف و المعاملة الخامسة / غم  ٢٥٠تك المحلي العراقي بمقدار إضافة البریبایو: طن علف ، المعاملة الرابعة / غم  ٥٠٠

، خالیا ال�دم الحم�ر : وتضمنت التجربة دراسة الصفات األتیة . طن علف/ غم  ٥٠٠إضافة البریبایوتك المحلي العراقي بمقدار 

، اع�داد خالی�ا  ھیموكل�وبین الكری�ة مع�دل تركی�ز، معدل ھیموكلوبین الكری�ة ، معدل حجم الكریة ، مكداس الدم ، الھیموغلوبین 

  .L  / H الدم البیض ، نسبة الخالیا اللمفاویة ، نسبة الخالیا المتغایرة ونسبة 

تم جمع  وبصورة عشوائیة ) طیور من كل مكرر ٢(طیر من كل معاملة  ٦من من نھایة التجربة  ٥تم جمع الدم في األسبوع اذ 

لمن�ع تخث�ر ال�دم ت�م حس�اب  Potassium EDTAانابی�ب حاوی�ة عل�ى م�انع تخث�ر الدم م�ن الوری�د العض�دي حی�ث ت�م اس�تخدام 

وت�م تق�دیر تركی�ز  )14(مك�داس ال�دم باس�تخدام انابی�ب ش�عریة خاص�ة حاوی�ة عل�ى م�انع تخث�ر حس�ب الطریق�ة الت�ي أش�ار إلیھ�ا 

 Drabkinsباس��تعمال كاش��ف درابكن��ز  Cyanomethemoglobinالھیموغل��وبین ع��ن طری��ق تحویل��ھ إل��ى مرك��ب معق��د 

reagent تم ) . ١٦( وفقا للطریقة التي أشار إلیھا والبیض و قدر عدد خالیا الدم الحمر.  )15 (وحسب الطریقة التي اشار إلیھا

اج�راء الع�د  وت�م  )17 ( وفق�ا لطریق�ة)  Heterophil / lymphocyte ratio ( الخالی�ا اللمفی�ة / تقدیر نس�بة الخلی�ا المتغ�ایرة 

وتم حساب مق�اییس  . بعد ذلك یتم حساب نسبة الخالیا المتغایرة إلى الخالیا اللمفیة) 18(الضوئي وفقا لطریقة  باستخدام المجھر

  . )19(وفق ما أشار إلیھ )  معدل تركیز ھیموكلوبین الكریة ومعدل ھیموكلوبین الكریة ، معدل حجم الكریة ( خالیا الدم الحمر 

  

لدراس�ة ت�أثیر المع�امالت المختلف�ة ف�ي الص�فات  Completely Randomized Designاستعمل التص�میم العش�وائي الكام�ل 

وأس��تعمل البرن��امج ) 20(المدروس��ة، وقورن��ت الفروق��ات المعنوی��ة ب��ین المتوس��طات بأس��تخدام اختب��ار دنك��ن متع��دد الح��دود

  . لتحلیل البیانات ) SAS )21االحصائي الجاھز 

  
  

  
  

  في الدراسة المستخدمSafmannan الـ ) ١(صورة 
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نسب المواد العلفیة الداخلة في تكوین علیقة البادىء وعلیقة النھائي المستعملة في التجربة مع التركیب ) : ١(جدول 
  الكیمیائي المحسوب لكال العلیقتین

  )%یوماً  ٣٥-٢٢(علیقة نھائي  ) %یوماً  ٢١- ١(علیقة بادئ   المادة العلفیة
  ٣٠  ٣٠  ذرة صفراء

  ٣٥.٥  ٢٧.٧  حنطة محلیة 
  ٢٠  ٢٨  )بروتین% ٤٤(كسبة فول الصویا 

  ١٠  ١٠  * حیواني مركز بروتین
  ٣  ٣  زیت نباتي

  ١.٢  ١  حجر الكلس
  ٠.٣  ٠.٣  ملح طعام

  %١٠٠             %                       ١٠٠      المجموع الكلي

  **التحلیل الكیمیائي المحسوب               

  ٣١٢٥.٢  ٣٠٧٨  )كغم/كیلوسعرة(طاقة ممثلة 
  ٢٠.١٦  ٢٢.٧٤  (%)بروتین خام 

  نسبة الطاقة الى البروتین
  (%)الیسین 

١٣٥.٣٥  
١.٠٢  

١٥٥.٠٧  
٠.٩٥  

  ٠.٧٥  ٠.٨٣  (%) سیسین +میثیونین
  ١.٠                   ٠.٩٧                                                       (%)كالسیوم 

  ٠.٤٨  ٠.٤١  (%)فسفور الجاھز 
      

% ٢.٨سس�تین ، + میث�ایونین % ٢.٥٥فس�فور ، %  ٢.٩كالس�یوم ، % ٥رم�اد ، % ٢٥دھ�ون ، % ١٢كیلو س�عره ،  ٢٨٠٠بروتین ، % ٤٤اردني المنشأ یحتوي على /شركة الحیاة *      
  .الیسین 

 . )٢٢( NRCحسب التركیب الكیمیائي تبعا لتحالیل المواد العلفیة الواردة في **      
  

  

  النتائج والمناقشة
بین مجامیع الطیور التي غذیت  )p<0.05(عدم وجود فروقات معنویة )  ٣و  ٢( يجدولیالحظ من نتائج                           

على كل  و البریبایوتك العراقي المحلي Safmannan الـ  البریبایوتك المستوردعلى عالئق مضاف إلیھا مستویات مختلفة من 

ومعدل كل من حجم الكریة (%) ومكداس الدم ) مل دم ١٠٠/غم(والھیموغلوبین ) دم ٣ملم/ ٦ ١٠(اعداد خالیا الدم الحمراء من 

 . ) السیطرة  (بالمعاملة االولى وھیموغلوبین الكریة و تركیز ھیموغلوبین الكریة مقارنة 
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 في   اللحم ومقارنتھ بالبریبایوتك المحلي العراقيفي علیقة فروج   ( Safmannan)البریبایوتك ةثیر اضافات) ٢(جدول 

  )الخطأ القیاسي±المتوسط الحسابي(اسابیع  ٥خالیا الدم الحمر وتركیز الھیموغلوبین وحجم خالیا الدم المرصوصة بعمر 

  

  المعامالت

  

خالیا الدم الحمر 

mm3)(RBC)/106(  

تركیز الھیموغلوبین 

)Hb) (مل١٠٠/غم(  

حجم الخالیا المرصوصة 

)PCV(%) (  

 ٠.٥٦±  ٢.٧٦ المعاملة االولى
  0.24 ± 10.22

  
٠.٦٧ ±  ٢٦.١٢ 

 ٠.٨٩ ±  ٢٩.٠١   10.12 ± 0.21  ٠.٥٢±  ٢.٩٠  المعاملة الثانیة
 ٠.٧٠ ±  ٢٥.٢١ 10.73 ± 0.31 ٠.٤٩±  ٣.٠٠  المعاملة الثالثة

  ٠.٦٣ ±  ٢٧.١١ 10.88 ± 0.14 ٠.٥١±  ٢.٨١  المعاملة الرابعة

 ٠.٦٢ ±  ٢٨.٣٠ ٠.١٥ ± ١٠.٩٠ ٠.٥١±  ٢.٦١  المعاملة الخامسة

 N.S N.S N.S مستوى المعنویة

  
  .عدم وجود فروق معنویة  :   N.S  . خالیة من اي اضافة: ) السیطرة (االولى  معاملة ال -

  . على التوالي) علف طن /غم  ٥٠٠و  ٢٥٠(الى العلیقة بنسبة  Safmannanالـ اضیف : الثالثة   و المعاملة الثانیة  -

  . على التوالي)  علف  طن /غم  ٥٠٠و  ٢٥٠( وبتركیز  االبریبایوتك المحلي العراقي أضیف : المعاملة الرابعة و الخامسة  -

  فيفي علیقة فروج اللحم ومقارنتھ بالبریبایوتك المحلي العراقي   ( Safmannan)البریبایوتكتاثیر اضافة  )٣(جدول 
الخطأ  ± المتوسط الحسابي(اسابیع  ٥معدل حجم الكریة ومعدل ھیموغلوبین الكریة ومعدل تركیز ھیموغلوبین الكریة  بعمر 

  )القیاسي
  

  المعامالت
  

  معدل حجم الكریة
معدل ھیموغلوبین 

  الكریة
معدل تركیز ھیموغلوبین 

  الكریة

 ١.٢٨ ± ٣٩.١٢  ٠.٩٣ ± ٣٧.٠٢ ٢.٤٤ ± ٩٤.٦٣ المعاملة االولى

  المعاملة الثانیة
١٠٥.١٠  ± 

١.٦٦  
١.٤٣ ± ٣٤.٨٨ ١.٣٦ ± ٣٦.٦٦ 

 ١.٥٦ ± ٤٢.٥٦ ٠.٦٨ ± ٣٨.٨٧ ٢.٦٠ ± ٩١.٣٤  المعاملة الثالثة

 ١.٥٦ ± ٤٠.١٣  ١.٨٠ ± ٣٩.٤٢ ١.٧٦ ± ٩٨.٢٢  المعاملة الرابعة

  المعاملة الخامسة
١٠٢.٥٣  ± 

١.٩٧  
١.٤٤ ± ٣٨.٥١ ٠.٦٠ ± ٣٩.٤٩ 

 N.S N.S N.S مستوى المعنویة

  
  .عدم وجود فروق معنویة  :   N.S  . خالیة من اي اضافة: ) السیطرة (االولى  معاملة ال - 
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  . على التوالي) علف طن/غم  ٥٠٠و  ٢٥٠(الى العلیقة بنسبة  Safmannanالـ اضیف : الثالثة   والمعاملة الثانیة  - 

  . على التوالي)  علف  طن/ غم  ٥٠٠و  ٢٥٠( وبتركیز  االبریبایوتك المحلي العراقي أضیف : المعاملة الرابعة و الخامسة  - 

  
بین مجامیع المعامالت ) p<0.05(إلى وجود فروقات معنویة ) ٤(أشارت نتائج فحوصات الدم المناعیة في جدول 

 / ٣ ١٠( في أعداد خالیا الدم البیض ) p<0.05(إذ توضح نتائج الجدول وجود فروق معنویة ، ومعاملة السیطرة التجریبیة 

وقد سجلت   الثالثةالمعاملة دم تلتھا  ٣ملم/ ٣ ١٠) ٢٨.١١(أعلى قیم لھذه الصفة وقد بلغت  الثانیةإذ سجلت المعاملة ) دم ٣ملم

) ولى اال( دم مقارنة بمعاملة السیطرة  ٣ملم/ ٣ ١٠) ٢٥.٦٠(التي سجلت  الرابعة المعاملة دم و ٣ملم/ ٣ ١٠) ٢٧.٩٠(

  .على التواليدم  ٣ملم/ ٣ ١٠) ٢٤.٢٢و  ٢٢.٢٥( وقد سجلتا أدنى قیم لھذه الصفة إذ بلغت  الخامسةالمعاملة و

بینما ، (%) في نسبة الخالیا اللمفیة  كافة المعامالتأیضا عدم وجود أیة فروقات معنویة بین ) ٤(ویبین الجدول 

   بالـ بین مجامیع الطیور التي عوملت (%) في نسبة الخالیا المتغایرة ) p<0.05(سجلت نتائج الدراسة وجود فروق معنویة 

Safmannan   ٢١.٢٢(أدنى نسبة لھذه الصفة بلغت  الثالثة، إذ سجلت المعاملة  معاملة السیطرةووالبریبایوتك المحلي % (

اعلى  تالتي سجل) االولى (عاملة السیطرة مقارنة ب) % ٢٢.٦٧و  ٢٢.١٤(والخامسة والتي سجلتا  الثانیةتلتھا المعاملتین 

  . بینما لم یكن بینھا وبین المعاملة الرابعة اي فروق معنویة% ) ٢٨.١٨(بلغت  ونسبة 

معاملة الإذ سجلت ) H/L(في نسبة الخالیا المتغایرة الى الخالیا اللمفیة ) p<0.05(كما یالحظ وجود فروق معنویة 

مقارنة ) % ٠.٣٩٢(سجلت  التيالرابعة والمعاملة تلتھا ) % ٠.٤٣٩( صفة بلغت اعلى قیم ھذه ال )السیطرة(االولى 

  . على التوالي) % ٠.٣٤٦و  ٠.٣٢٠و  ٠.٣٤٥(الخامسة والتي سجلت أدنى قیم ھذه الصفة بلغت  الثانیة والثالثة وبالمعامالت 

  

في في علیقة فروج اللحم ومقارنتھ بالبریبایوتك المحلي العراقي   ( Safmannan)البریبایوتكتاثیر اضافة ) ٤(جدول 
  )الخطأ القیاسي ± المتوسط(اسابیع  ٥وبعمر  الفروج بعض الصفات المناعیة لدم 

  

  المعامالت
  

  الدم البیض خالیا
  )دم ٣ملم/ ٣ ١٠(

نسبة الخالیا 
 اللمفیة

 )L( (%)  

نسبة الخالیا 
 المتغایرة 

)H( (%)  
  )H/L(نسبة 

 ٠.٦٦ ± ٦٤.١٠  c ٠.٥٤ ± ٢٢.٢٥ المعاملة االولى
١.١١ ± ٢٨.١٨ 

a   
٠.٠٢±٠.٤٣٩ 
a  

 ٠.٣٩ ± ٦٤.١٨ a ٠.٤٢ ± ٢٨.١١  المعاملة الثانیة
٠.٥٥ ± ٢٢.١٤ 

b     
٠.٣٤٥ ± 
٠.٠٣ b 

 ٠.٧٢ ± ٦٦.٢٢ a ٠.٤٩ ± ٢٧.٩٠  المعاملة الثالثة
٠.٦٥ ± ٢١.٢٢  

c   
٠.٣٢٠ ± 
٠.٠٢ c 

المعاملة 
  الرابعة

٠.٣٨ ± ٢٥.٦٠  a ٠.٣٤ ± ٦٢.٤٠  
٠.٤٩ ±٢٤.٤٨ 

ab    
٠.٣٩٢ ± 

٠.٠٢ a   
المعاملة 
  الخامسة

٠.٣٣ ± ٢٤.٢٢ b ٠.٧٤ ± ٦٨.٤٠ 
٠.٧٩ ± ٢٢.٦٧ 

b    
٠.٣٤٦ ± 

٠.٠٣ b   
مستوى 
 المعنویة

* N.S  *  * 

  
  . )p<0.05( معنویة تشیر الى وجود اختالفات معنویة عند مستوى  * : 

  .خالیة من اي اضافة ) : السیطرة (المعاملة  االولى  - 
  .على التوالي ) علف طن /غم  ٥٠٠و  ٢٥٠(الى العلیقة بنسبة  Safmannanاضیف مسحوق الـ : الثالثة   والمعاملة الثانیة  - 
  .على التوالي ) علف   طن/ غم  ٥٠٠و  ٢٥٠(أضیف االبریبایوتك المحلي العراقي  وبتركیز  : المعاملة الرابعة و الخامسة  - 
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ان التحسن في بعض معاییر الدم ربما یكون سببھ تحسن الحالة الصحیة للطیور وتاثیر االضافة على الجاھزیة الحیویة لبعض العناصر 

إن انخفاض نسبة خالیا الھتروفیل إلى الخالیا اللمفیة تعطي انطباعاً جیداً عن صحة الطیر و ،)   23(كالبروتینات والفیتامینات الغذائیة 

الخالیا اللمفیة ھي أفضل مقیاس للكشف عن حالة الطیور العامة ومستوى اإلجھاد الذي / بأن نسبة الخالیا الھیتروفیل) ٢٤(فقد ذكر 

، فقد أشارت نتائج الدراسة  الى وجود  تتعرض لھ وان ارتفاع ھذه النسبة عن المعدل العام یدل على تعرض الطیور إلجھاد شدید

والبریبایوتك المحلي ) طن علف / غرام  ٥٠٠و ٢٥٠(بتركیز  Safmannanالـ قابلیة  وھذا یدل على H/Lانخفاض في نسبة

على خفض حالة اإلجھاد في الطیور الذي یؤدي إلى تحسن الحالة الفسیولوجیة للطائر  )طن علف / غرام  ٥٠٠(بتركیز 

 . ویعطي صورة واضحة عن صحة الطائر

 

 
 

EFFECT OF ADDING (SAFMANNAN) PREBIOTIC IN THE DIET 
BROILER CHICKENS AND COMPARING IT WITH THE  LOCAL 
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ABSTRACT 

     

              This study was conducted at Poultry Farm of Animal Resources Dept., College of 

Agriculture, University of AL-Qasim Green to investigate effect of adding (Safmannan) 

Prebiotic in the Diet broiler chickens and comparing it with the  Local Iraqi Prebiotic on 

Physiological blood traits . Use the 195 broiler chicks Ross 308 day-old were randomly assigned 

to five treatments (by 3 replicates per treatment 13 chicks per replicate),  and treatments were as 

follows : Treatment for the first (control) without adding Safmannan into the ration, the second 

treatment: Add Safmannan by 250 g / Ton feed, third-treatment: Add Safmannan by a 500 g / 

Ton feed , treatment fourth: Add Local Iraqi Prebiotic by a 250 g / Ton feed and treatment fifth: 

Add Local Iraqi Prebiotic by a 500 g / Ton feed.  The experiment included a study of the 

following characteristics: red blood cell counts, hematocrit, hemoglobin concentration, Mean 

Corpuscular Volume, Mean Corpuscular Hemoglobin, Mean Corpuscular Hemoglobin 

Concentration, Wight blood cell counts, lymphocyte cell ratio, Heterophil cell ratio, and  

Heterophil / lymphocyte ratio . The results indicated that the addition of Safmannan by  250  and 

500 g / Ton feed led to a significant improvement in the in Wight blood cell counts, 

lymphocytes cell ratio and a significant improvement in H/L ratio Compared to other treatments. 
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It concluded from this experience, that the addition of Safmannan feed in the ration can lead to 

the improvement of some blood traits of broiler chickens. 
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ناجي ، سعد عبد الحسین ، عماد الدین عباس العاني ، زیاد طارق محمد ، جاسم قاسم مناتي ، حاتم عیسى المشھداني  - ٢٣
في بعض  saccharomyces cerveisiaeلتخمیر والترطیب والعلف المضاف لھ خمیرة الخبز تاثیر عملتي ا.  ٢٠٠٦. 
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دراسة بعض الصفات الفسلجیة والمقاومة الحراریة لفروج اللحم فاوبرو ومقارنتھ ببعض  .١٩٩٥. الدراجي، حازم جبار - ٢٤
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