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 لبحث مستل من اطروحة دكتوراه  للباحث االول .ا        

 الخالصة

 جامعة-الحويجة/  الزراعة كلية/الحيواني اإلنتاج لوحدة التابعة الدواجن حقول في الدراسة هذه أُجِريَت

في عالئق فروج اللحم روز  الزنجبيل الهندي درنات إضافة تأثير معرفةل 2/5/2021إلى 3/ 22من للمدة كركوك،

 مقسمة مجنسة غير 308روز ساللة فرخا   150 استخدام تم إذ يوم. 42على بعض الصفات اإلنتاجية ولمدة  308

 التربية نظام وفق على الواحد للمكرر فراخ 10 بواقع فرخا   50 تتضمن معاملة كل مكررات، 5و معامالت 3 على

 (T1) المعاملة -:التالية المعامالت على" عشوائيا توزيعها وتم سم( 200* 90) بأبعاد أرضي قفص األرضية

  ( إضافةT3و )لى العليقة إكغم / طن علف  من الزنجبيل  1( إضافة T2، )العلف إلى إضافة أي بدون السيطرة

( في تركيز p<0.05نتائج التجربة وجود فروق معنوية )أظهرت  لى العليقة.إمن الزنجبيل  كغم / طن علف2

مقارنة بمعاملة  مسحوق الزنجبيلعند إضافة   LDLالبروتين، االلبومين، الكلوبيولين، الكلوكوز، الكولسترول و

، كان ASTو ALTفي معامالت المضاف طلع النخيل، ونشاط إنزيمات الكبد  HDLالسيطرة، وزيادة معنوية في 

في  GSHمضادات األكسدة، حيث حدث انخفاض في مستويات وزيادة في مستويات الكلوتاثيون  تحسن في حالة

( لصالح معامالت P≤0.05انخفاض معنوي ) تلجِ أيضا، سُ . معامالت إضافة طلع النخيل مقارنة بمعاملة السيطرة

( لصالح معامالت اإلضافة في أعداد P≤0.01في وارتفاع معنوي ) E.Coliاإلضافة في أعداد بكتريا القولون 

 مقارنة مع معاملة السيطرة. Lactobacilliبكتريا العصيات اللبنية 

 فروج اللحمالصفات الفسلجية، مضادات األكسدة، ، مسحوق الزنجبيل  الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

This study was conducted in the poultry fields of the Animal Production Unit / 

College of Agriculture / Hawija - Kirkuk University, for the period from 3/22 to 

2/5/2021 to find out the effect of adding Indian ginger powder in broiler diets Rose 308 

on some productive traits for a period of 42 days. has been used 400 unsexed Rose308 

chicks were used divided into 8 treatments by 5 replicates, each treatment includes 50 

as 10 chicks for each replicate according to the ground breeding system, a ground cage 

with dimensions (90 * 200) cm, and they were randomly distributed on the following 

treatments: - The first treatment was a control treatment without any addition to the 

fodder. (T2) Add 1 kg / ton of ginger to the ration and (T3) add 2 kg / ton of ginger to 

the ration. The results of the experiment showed that there were significant differences 

(p<0.05) in the concentration of protein, albumin, globulin, glucose, Cholesterol and 

LDL when adding palm pollen compared to the control treatment, and a significant 

increase in HDL in the treatments added with palm pollen, and the activity of liver 

enzymes ALT and AST, There was an improvement in the antioxidant status, as there 

was a decrease in the levels of malondialdehyde and an increase in the levels of GSH 

glutathione in the palm pollen supplementation treatments compared to the control 

treatment. Also, a significant decrease recorded in addition treatments in the numbers 

of E. coli bacteria and a significant increase in addition treatments in the numbers of 

Lactobacilli compared with the control treatment.  

Keywords: Indian Ginger, Physiological Traits, Antioxidants, Broilers 

 

 المقدمة

تؤدي النباتات الطبية دورا كبيرا ومهما في حياة اإلنسان لتعدد أنواعها واستعماالتها وكثرتها إذ تميزت 

هذه (، وتناولت بعض Mossa ،1987الطبية )لكثير من األمراض وسميت باألعشاب العديد منها بالصفة العالجية 

النباتات اهتمام كبير لكونها نبتات طبية، إذ اتسعت استعماالتها إلى الصناعات الغذائية ومواد التجميل ثم استخدمت 

أن إضافة بعض المواد (، 1986كعلف حيواني حيث بدأت تدعم االقتصاد بطروق غير مباشرة ) سعد الدين، 

فروج اللحم بهدف تحسين األداء اإلنتاجي للطيور ولكن لبعض هذه اإلضافات تأثيرات سلبية  الكيمائية في عالئق

على صحة المستهلكين وكونها تترك بقايا لها في لحوم الدواجن وبالتالي تؤثر سلبيا  في صحة المستهلك، لذا اتجهت 

دون أن تترك تأثيرات سلبية على صحة  األنظار نحو استخدام مواد طبيعية لتأخذ مكانها بدل اإلضافات الكيميائية

 (.2011رزوقي،  ;Herawati ،2010المستهلك )
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، وفي نهاية الثمانينات 1950ازدادت الدراسات والبحوث حول استعمال النبتات الطبية واألعشاب منذ عام 

ختصارا  للجهد والتكاليف التي تتطلبها  والتسعينات ظهرت اهتمام شركات األدوية نحو إنتاج العقاقير الكيمائية ا

عملية استخالص المركبات الفعالة للنباتات الطبية في الوقت الذي تزايدت االتجاهات باستعمال النباتات الطبية 

ن األداء اإلنتاجي والمناعي للحيوانات الزراعية وكمحفزات يلتحس( cو AL-Daraji ،2005b )ومستخلصاتها  

 AL- Daraji و 2004)ألدراجي ، لألكسدة( ومضادات 2004واخرون، Mitsch)ية للنمو ومضادات بكتير

،2006 a  وBotsoglu ، ومضادات للفطريات2004وأخرون ) Mahdy) ، وكمضادات 2010وأخرون )

اإلضافات الكيميائية لعالئق   رافق هذا التوجه تحديد او منع استعمال .(2002وأخرون ، Jamrazللكوكسيديا )

  (.2017وآخرون،  Ifeanyالدواجن من قبل اإلتحاد األوربي )

 الحيالي)  عالجية فوائد عدة وله الزنجبيلية، العائلة لىإ نتميالتي تيَُعد الزنجبيل من النباتات الُمَعِمَرة 

 أهم ومن عالية، وبتراكيز الفعالة المركبات على باحتوائها الجذور أي درناتها تمتاز والتي ،( 2018 ، وتوفيق

 هي المرضية البكتريا نشاط وتثبيط الهاضمة األنزيمات ونشاط إفراز تحفيز على تعمل التي الفعالة المركبات

ginger،gingerdiol ،gingerol  و Shogaols (Ahumada 2006 ، وآخرون ; Zhao 2011 ، وآخرون 

Zomrawi الطير استفادة وزيادة ، النمو تحسين على الفعالة المركبات هذه تعمل وبالتالي ،(  2012 ، وآخرون 

 عليقة إلى إضافته باإلمكان حيث ، الغذائية العناصر لمركبات واأليض كفاءة زيادة خالل من الغذائية العناصر من

 الطير مناعة زيادة إلى ؤديت وبالتالي الجسم وزن في الزيادة على الغذائي التحويل معامل تحسين دفبه اللحم فروج

 و 2012 ، وآخرون On 2010 Shanoon)  الهالكات معدل من ويقلل ، البكتيرية لألمراض مقاومتها من ويزيد

Barazesh 2013 ، وآخرون ). 

 المواد وطرق العمل:

مجنسة ، بوزن غير  308روز اللحم نوع اخ فرأفرخا  بعمر يوم واحد من  150التجربة  هذه في ستُخِدمتأ      

 ُربِيَتمحافظة كركوك،  -طريق أربيل غم ، تم الحصول على األفراخ من مفقس ريفا األهلي 42ابتدائي كان معدله 

قفصا  أرضي  45وفي التجربة الثانية  قفصا  أرضي، 40هذه األفراخ تربية أرضية في قاعة شبه مغلقة باستخدام 

األفراخ  ُوِزَعت .بساحبتين هواء ُمَجهََزةكارتون ، وكانت القاعة سم ( على فرشة  من ال X 200 90ذات أبعاد ) 

توزيع المكررات عشوائيا  طيور لكل مكرر وتم 10و ،مكررات لكل معاملة( 5) معامالت بواقع( 3) على عشوائيا  

  من العمر. األولمن اليوم  ابتداء  

 معامالت الدراسة

  -حيث كانت المعامالت كاالتي:

 معاملة السيطرة  بدون أي إضافة إلى العلف.  -1

 لى العليقة .إكغم / طن علف ( من الزنجبيل 1: )T2  الثانيةالمعاملة   -2

 لى العليقة. إكغم / طن علف (  من الزنجبيل 2: ) T3الثالثة المعاملة  -3

 التغذية

 كيلو 3000و بروتين% 23.59 على احتوت بادئ عليقة على يوما   10-1 من المدة خالل األفراخ تغذية تمت

 كيلو 3081 و%  21.7  بروتين على احتوت يوما   24 – 11 من للمدة نمو عليقة وعلى ممثلة، طاقة كغم/  سعرة

 3210.8 و%  19.7 بروتين على احتوت يوما   42 -25 من للمدة تسمين عليقة وعلى  ممثلة، طاقة كغم/  سعرة

 األفراخ جلب تم. كركوك في الدواجن ألعالف نور معمل من العلفية المواد جهزت. ممثلة طاقة كغم/  سعرة كيلو

 الماء تقديم وتم األقفاص، على مباشرة توزيعها ثم وزنها تم األفراخ وصول وعند المفقس من الباكر الصباح في
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 األسبوع في( صواني) بالستيكية أطباق في البادئ العلف تقديم وتم لتر، 4 الواحد سعة المقلوبة المناهل بواسطة

 باستمرار رفعها يتم وكان سم 45 بقطر معلقة أسطوانية بمعالف البالستيكية األطباق استبدال تم ثم العمر من األول

 تبلغ الحرارة درجة وكانت التجربة مدة طيلة  حرة بصورة للطيور العلف يقدم وكان الطائر، ظهر بمستوى لتكون

 عند مئوية درجة 24- 23 حرارة درجة الى تدريجيا  خفضها تم ثم العمر من األول األسبوع في مئوية درجة 33

 تعويد لغرض  األول األسبوع في( ظالم ساعة 1 و ضوء ساعة 23)  إضاءة برنامج استعمل.  أسابيع ثالثة عمر

 ساعات 4 و ضوء ساعة 20)  االضاءة برنامج كان التجربة نهاية الى الثاني األسبوع ومن الظالم، على األفراخ

 في المفرغات تشغيل وتم اإلنتاجي، الدليل تعليمات بحسب المطلوبة الحدود ضمن النسبية الرطوبة وكانت ،( ظالم

 رفع تم األفراخ عمر بتقدم ثم الهواء تبديل لغرض منخفضة سرعة على النهار في األفراخ عمر من األولى األيام

  .تدريجيا المفرغات سرعة

العلفية الداخلة في تكوين العالئق المستخدمة في التجربة مع التركيب الكيميائي ( نسب المواد 1جدول )

 المحسوب لها.

 10 -1عليقة البادئ  المادة العلفية

 يوما

 42-25عليقة التسمين  يوما 24-11عليقة النمو 

 يوما

 22.28 43.68 39.29 حنطة %

 41.81 20.12 17.31 ذرة صفراء %

 27 29.15 34.75 49%كسبة فول الصويا 

 0.22 0.22 0.30 ملح طعام

 5 4 4 زيت زهرة الشمس

 0.69 0.60 1 حجر كلس

 2.19 1.32 2.66 داي كالسيوم فوسفيت

 0.10 0.10 0.10 (a)مخلوط فيتامينات ومعادن

 0.21 0.25 0.27 مثيونين

 0.25 0.32 0.32 اليسين

 0.25 0.24  % 60كلوريد الكولين 

 100 100 100 المجموع

 (b)التحليل الكيميائي المحسوب 

 3210.22 3097.76 3000.53 الطاقة الممثلة ك ك / كغم علف

 19.84 21.75 23.67 البروتين الخام المحسوب %

 0.49 0.55 0.59 ميثايونين%

 1.16 1.31 1.44 اليسين %

(a)1 فيتامين  :يجهز والمعادن الفيتامينات مخلوط من كغمA (12000  فيتامين ،)وحدة دوليةD3(25000  وحدة

 B12 (150ملغمB6 (30  ،)ملغمB2 (50  ،)ملغمB1(20  ،)ملغمK3 (20  ،)ملغمE (200   ،)دولية(، فيتامين 

 150ملغم(، زنك ) 400%(، مغنيز )8ملغم(، كاليسوم ) 300ملغم(، نياسين) 10مايكروغرام(، حامض الفلوليك )

 ملغم( 40ملغم(، كولين ) 43)ملغم(، نحاس  53ملغم(، حديد )

(b)  حسب التركيب الكيميائي للمواد العلفية استنادا  ال ماورد في المجلس القومي االمريكي للبحوثNRC (1994( 

. 

 

 الصفات المدروسة:

طيور  10طائر من كل مكرر ) 2ذ تم جمع الدم بواقع إ( يوما  42عينات دم من الوريد الوداجي بعمر ) ُجمعت      

ساعة ثم  12في الثالجة لمدة  األنابيبتحتوي على مانع تخثر ، وثم وضعت هذه  معاملة ( ، بأنابيب اختبار ال /
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دقيقة لفصل المصل  15دورة في الدقيقة ولمدة  3000وضعت في جهاز الطرد المركزي بعد تخثر الدم بسرعة 

فظ العينات في المجمدة لغرض إجراء عن الجزء الخلوي ثم جمع المصل في أنابيب باستعمال الماصة ثم تم ح

 -الفحوصات المختبرية عليه وبحسب اآلتي:

 تركيز الكلوكوز في بالزما الدم . 

 Randox( المجهزة من شركة Kitتم قياس تركيز الكلوكوز المصلي باستعمال عدة المحاليل القياسية )         

(  وبعد رج Reagentمل من الكاشف) 1مل من مصل الدم في أنبوبة اختبار تحوي  0.01االنكليزية وذلك بوضع 

دقيقة تحت حرارة الغرفة، أما المحلول القياسي للكلوكوز فتم تحضيره من  25األنبوبة جيدا  تركت العينات لمدة 

ة وتعريضها لظروف مل من الكاشف وبعد رج األنبوب 1من المحلول القياسي في أنبوبة اختبار تحوي  0.01إْذابة 

 546وعلى طول موجي   (Spectrophotometer)العينات نفسها، تمت قراءة العينات بمقياس الطيف الضوئي 

 وبتطبيق المعادلة اآلتية : (Tietz, 1995)نانوميتر وبحسب ما أشار إليه   

 العينة قراءة                                                                        

 100×ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمل( = ـ 100تركيز الكلوكوز في مصل الدم )ملغم /   

 قراءة المحلول القياسي                                                                       

 في بالزما الدمتركيز البروتين الكلي 

تم تجهيزها  (kit)في قياس كمية البروتين الكلي للمصل باستعمال محاليل جاهزة  Biuretاستعملت طريقة        

مل من الكاشف  1مل من مصل الدم في أنبوبة اختبار تحوي  0.02وذلك بوضع  الفرنسية Biolaboمن شركة 

(Reagent وبعد رج األنبوبة جيدا  تركت العينات لمدة )دقيقة تحت حرارة الغرفة ، أما المحلول القياسي  30

مل من الكاشف  1من المحلول القياسي في أنبوبة اختبار تحوي  مل 0.02للبروتين الكلي فتم تحضيره من إضافة 

وبعد رج األنبوبة وتعريضها لظروف العينات نفسها، تمت قراءة العينات بمقياس الطيف الضوئي 

(Spectrophotometer)   نانوميتر وحسب ما أشار إليه  546طول موجيوعلىTietz  (1995) وقد تم .

 استخراج تركيز البروتين الكلي في المصل على وفق المعادلة اآلتية:       

 قراءة العينة                                                               

       6× ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــمل( =ـــــــــ 100تركيز البروتين الكلي )ملغم /   

 قراءة المحلول القياسي                في مصل الدم                           

 :تركيز األلبومين في بالزما الدم 

تم تجهيزها  (kit)في قياس تركيز األلبومين للمصل باستعمال محاليل جاهزة  Biuretاستعملت طريقة 

مل من الكاشف  2مل من مصل الدم في أنبوبة اختبار تحوي  0.01وذلك بوضع  الفرنسية Biolaboمن شركة 

(Reagent وبعد رج األنبوبة جيدا  تركت العينات لمدة )دقيقة تحت حرارة الغرفة، أما المحلول القياسي  30

مل من الكاشف بعد  1من المحلول القياسي في أنبوبة اختبار تحوي  مل 0.01لأللبومين فتم تحضيره من إضافة 

رج األنبوبة وتعريضها لظروف العينات نفسها، وتمت القراءة باستخدام جهاز الطيف الضوئي 
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(Spectrophotometer عند طول موجي )نانوميتر وبحسب ما أشار إليه  630Tietz  (1995) وُحسب تركيز ،

 ادلة اآلتية:األلبومين على وفق المع

 قراءة العينة                                                              

 X 5ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ل الدم=ـــــــــتركيز األلبومين في مص

 قراءة المحلول القياسي        مل(            100)ملغم/     

  تركيز الكلوبيولين في بالزما الدم: 

 (.2001تم حساب تركيز الكلوبيولين في بالزما الدم خالل المعادلة اآلتية وكما جاء بها العمري )

 تركيز األلبومين. –( = تركيز البروتين الكلي g / 100 mlتركيز الكلوبيولين )

 تركيز الكولسترول الكلي:

 (Kit)( باستخدام عدة التحليل 1973) Richmondتيرول وفق طريقة اتبعت طريقة التحلل االنزيمي للكولس

وهي طريقة إنزيمية تمت القراءة باستخدام جهاز الطيف الضوئي عند  Biolabo-Franceالمصنعة من شركة 

 نانوميتر وحسب تركيز الكولستيرول وفق المعادلة اآلتية: 500الطول الموجي 

 الكليسريدات الثالثية: 

( في عملية تقدير تركيز 1975) Ackermannو Toroتم االعتماد على طريقة االنزيمية التي جاء بها  

  Biolabo-France( المصنعة من شركة Kitالكليسيريدات الثالثية في بالزما الدم، وذلك باستعمال عدة التحليل )

نانوميتر وبحسب تركيز الكليسيريدات  546تمت القراءة باستعمال جهاز الطيف الضوئي عند الطول الموجي 

 :الثالثية بتطبيق المعادلة اآلتية

تركيز الكليسيريدات 

 الثالثية

(Mg / 100 ml) 

= 

 االمتصاص الضوئي لعينة البالزما

)تركيز المحلول  200× 

 االمتصاص الضوئي للمحلول القياسي القياسي(

 

 

 

 تركيز الكولستيرول 

مل  100)ملغم/

 بالزما(

= 

 االمتصاص الضوئي لعينة البالزما

)تركيز المحلول  100× 

االمتصاص الضوئي لمحلول الكولستيرول  القياسي(

 القياسي
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 :تركيز البروتينات الدهنية عالية الكثافة 

  Woodو Warnick( في بالزما الدم وفق طريقة HDLاتبعت طريقة التحليل االنزيمي لقياس تركيز )          

وهي طريقة إنزيمية تمت القراءة  Biolabo-France( المصنعة من شركة Kit( باستخدام عدة التحليل )1995)

 طبقا للمعادلة اآلتية: HDLنانوميتر وتم حساب  500باستخدام جهاز الطيف الضوئي عند الطول الموجي 

 = تركيز المحلول القياسي      50

  = معامل التخفيف 101

  تركيز البروتينات الدهنية الواطئة الكثافة:

( في عملية قياس تركيز الاليبوبروتين واطئ 2004وآخرون) Grundyتم االعتماد على الطريقة التي جاء بها 

 وبحسب المعادلة اآلتية. LDLالكثافة 

 ( .HDL+  تركيز  VLDL)تركيز  –(= تركيز الكولسترول الكلي Mg / 100 ml)LDLتركيز 

  :Low Density Lipoprotein (VLDLتركيز البروتينات الدهنية الواطئة الكثافة جدا ) 

 حسب المعادلة:              VLDLوتم حساب تركيز 

 VLDL / 5= الكليسيريدات الثالثية 

 والمناقشة النتائج

( تأثير معامالت التجربة في صفات الدم الكيموحيوية 2أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي في الجدول )      

  ( لصالح المعاملةP<0.05حصول تفوق معنوي ))الكلوكوز، البروتين الكلي، األلبومين والكلوبيولين(، وقد لوحظ 

T1ملغم/ ديسيلتر مستوى كلوكوز في بالزما الدم فروج اللحم كما لوحظ ان المعامالت  239.35سجلت أعلى  ذإ

T2 وT3  أما مستوى البروتين ملغم/ ديسيلتر.  232.81و 233.75قد حصل فيهن انخفاضا  معنويا  إذ بلغت قيمة

 4.16و 4.11إذ بلغت نسبتها  T3 و T2( لصالح المعامالت P<0.05فقد لوحظ تفوق معنوي ) الكلي في بالزما الدم

الكلوبيولين لم و األلبومين مستوىبالنسبة لملغم/ ديسيلتر. أما  4.04أذ بلغت  T1ملغم/ ديسيلتر مقارنة مع المعاملة 

 . T3و T2المعامالت  T1لة بل فروق حسابية بين المعام بين معامالت التجربة يلحظ وجود فروق معنوية

 

  HDLتركيز 

(Mg / 100 ml) 

= 

 االمتصاص الضوئي للعينة

 ×50  ×101 

 االمتصاص الضوئي للمحلول القياسي
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في بعض معايير الدم الكيميائية  لفروج اللحم روز الزنجبيل الهندي  درنات مسحوق استخدام( تأثير 2جدول )

 الخطأ القياسي(± )المتوسط  308

 الصفات

 المعامالت

 الكلوبيولين  األلبومين  البروتين الكلي  الكلوكوز 

T1 a    239.35±0.99  0.02±4.04 b 0.05±2.26 a 0.06±1.77 a 

T2 0.89±233.75  b  0.01±4.11 a 0.04±2.35 a 0.05±1.76  a 

T3 0.68±232.81 b 0.01±4.16 a 0.03±2.38 a 0.03±1.77 a 

 ( بين المعامالت.P< 0,05* الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير الى وجود فروقات معنوية )

لى إكغم / طن علف  من الزنجبيل  1( إضافة T2العلف، ) إلى إضافة أي بدون السيطرة (T1)** المعامالت 

  .لى العليقةإمن الزنجبيل  كغم / طن علف2  ( إضافةT3و )العليقة 

إلى العلف في تركيز الكولسترول  مسحوق الزنجبيل( إلى تأثير إضافة 3تشير نتائج الجدول )

( و LDL( و البروتينات الدهنية واطئة الكثافة )HDLوالكليسيريدات الثالثية  و البروتينات الدهنية عالية الكثافة )

يوما  من بدء الدراسة. فقد أشارت النتائج  42( لفروج اللحم عند عمر VLDLالبروتينات الدهنية واطئة الكثافة جدا  )

في مستوى الكولسترول في بالزما الدم فروج اللحم للمعامالت التجريبية مقارنة  (p<0.05) انخفاضإلى وجود 

أما م/ ديسلتر مصل دم( على التوالي. ، ملغ179.67، 179.95، 186.66بمعاملة السيطرة إْذ بلغت المتوسطات )

ملغم/  63.75و 65.34ْذ بلغت إ T3و T2 لصالح المعاملتان (p<0.05) ثية فلوحظ انخفاضمستوى الدهون الثال

 ا  ( فلوحظ تفوقHDLملغم/ ديسلتر لمعاملة السيطرة. أما مستوى الدهنية عالية الكثافة ) 84.92ديسلتر مقارنة بــ 

ملغم/ ديسلتر لمعاملة  74.46ملغم/ ديسلتر مقارنة بــ  77.82 إْذ بلغت T3لصالح المعامالت ( p<0.05) ا  معنوي

 T3  لصالح المعاملة (p<0.05) فنالحظ انخفاضا   (LDLالبروتينات الدهنية واطئة الكثافة )أما مستوى السيطرة.

ملغم/ ديسلتر، أما مستوى البروتينات الدهنية  95.10، إْذ بلغت T1ملغم/ ديسلتر مقارنة بالمعاملة  89.10 أْذ بلغت

 و 13.06إْذ بلغت  T3و T2لصالح المعاملتان  (p<0.05)فنالحظ انخفاضا   (VLDLواطئة الكثافة جدا  )

 .ملغم/ ديسيلتر 16.98التي سجلت أعلى قيمة  T1ملغم/ ديسلتر مقارنة مع معاملة السيطرة 12.75

 

على صورة دهن مصل الدم لفروج اللحم روز الزنجبيل الهندي  درنات مسحوق استخدامتأثير ( 3جدول )

 الخطأ القياسي(. ±)المتوسط 308

 الصفات

 المعامالت

الكولسترول 

 )ملغم/ ديسيلتر(

 الدهون الثالثية

 )ملغم/ ديسيلتر(

البروتينات الدهنية 

عالية الكثافة 

 )ملغم/ ديسيلتر(

البروتينات 

الدهنية واطئة 

 الكثافة 

البروتينات الدهنية 

واطئة الكثافة جداً 

 )ملغم/ ديسيلتر(

T1 0.89±186.66 

a 

0.90±84.92 

a 

0.68±74.46 

b 

1.28±95.10 

a 

0.18±16.98 

a 

T2 1.75±179.95 

b 

1.24±65.34 

b 

0.65±75.85 

b 

1.68±91.03 

ab 

0.24±13.06 

b 

T3 1.72±179.67 

b 

0.68±63.75 

b 

0.65±77.82 

a 

2.28±89.10 

b 

0.13±12.75 

b 

 ( بين المعامالت.P< 0,05* الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير الى وجود فروقات معنوية )

لى إكغم / طن علف  من الزنجبيل  1( إضافة T2العلف، ) إلى إضافة أي بدون السيطرة (T1)** المعامالت 

  .لى العليقةإمن الزنجبيل  كغم / طن علف2  ( إضافةT3و )العليقة 
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مسحوق   إليها المضاف المعامالت بين(  P<  0.05) معنوية  فروق وجود( 4) الجدول من يتبين

 T2مسحوق الزنجبيل الهندي  للمعاملتين (p<0.05) انخفاضا   نلحظ AST أنزيم في السيطرة ومعاملةالزنجبيل 

 السيطرة. لمعاملة لتر/  دولية وحدة 42.37 بـ مقارنة لتر/  دولية على التوالي وحدة 33.45و  35.31 بلغت إذ T3و

 لتر على التوالي/  دولية وحدة 8.98بلغت  إذ T3 لصالح المعاملة (p<0.05)  انخفاضا   نالحظ ALT إنزيم أما

 ..السيطرة لمعاملة لتر/  دولية وحدة 9.94 بـ مقارنة

، ASTعلى األنزيمات الناقلة للمجموعة األمينية )الزنجبيل الهندي  درنات مسحوق استخدامتأثير ( 4جدول )

ALT الخطأ القياسي(. ±)المتوسط 308( في مصل لفروج اللحم روز 

 AST ALT المعامالت

T1 1.97 ± 42.37 a 0.41 ± 9.94 a 

T2 0.74±35.31 b 0.25 ± 9.28 ab 

T3 0.69±33.45 b 0.20 ± 8.98 b 

 ( بين المعامالت.P< 0,05* الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير الى وجود فروقات معنوية )

لى إكغم / طن علف  من الزنجبيل  1( إضافة T2العلف، ) إلى إضافة أي بدون السيطرة (T1)** المعامالت 

  .لى العليقةإمن الزنجبيل  كغم / طن علف2  ( إضافةT3و )العليقة 

 

لصالح معاملة   MDAفي مستوى المالون داي الديهايد ( p<0.05) ا  معنوي تفوقا  ( 5نالحظ في الجدول )

ا نالحظ انخفاضا  لصالح بينم مسحوق الزنجبيل الهندي ،ضافة إ مقارنة بمعامالت 0.846 السيطرة التي سجلت

بالنسبة لمستوى  أما. 0.846 التي سجلتمقارنة مع معاملة السيطرة  0.797و 0.798أْذ بلغت  T3و T2  المعاملتين

 مسحوق الزنجبيل الهنديلها  أضيفالتي  T3 ةالمعامل صالحل( p<0.05)معنويا   تفوقا  فنالحظ  GSHالكلوتاثيون 

 .219.05نسبة على التوالي مقارنة بمعاملة السيطرة التي سجلت اقل  238.44إذ سجلت كغم/طن علف( 2)

 MDAعلى تركيز المالون داي الديهايد والكلوتاثيون الزنجبيل الهندي  درنات مسحوق استخدامتأثير ( 5جدول )

 الخطأ القياسي(. ±)المتوسط 308في مصل لفروج اللحم روز  GSHو

 الصفات

 المعامالت

 MDAالمالون داي الديهايد 

 Mmol / l 

 GSHالكلوتاثيون 

Mmol / l 

T1 0.00±0.846 a 9.68 ± 5219.0  b 

T2 0.00±0.798 b 2.41±234.55 b 

T3 0.00±0.797 b 2.43 ±238.44 a 

 ( بين المعامالت.P< 0,05* الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير الى وجود فروقات معنوية )

لى إكغم / طن علف  من الزنجبيل  1( إضافة T2العلف، ) إلى إضافة أي بدون السيطرة (T1)** المعامالت 

  .لى العليقةإمن الزنجبيل  كغم / طن علف2  ( إضافةT3و )العليقة 

 

لى احتواء الزنجبيل على مضادات األكسدة وهي التي تقوم إقد يعود  MDAاالنخفاض في مستوى  ن  إ

زالة الجذور الحرة وتعمل على حماية الخاليا من الضرر الناتج من عملية األكسدة الذي ينتج من الجذور الحرة إب
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الطبيعي الذي يتعرض له الطير او بسبب الظروف البيئية الصعبة ) شعنون  اإلجهادوالتي بدورها تنتج من عمليات 

،  Shogaolحتواء الزنجبيل على الكامفين  فيعود الى ا GSH. ولكن االرتفاع في مستوى تركيز (2011، 

Zingibren   ألمن مضادات ا تُعدالتي( كسدة Lup  2010خرون ، آو.) 

من مضادات األكسدة  تُعدنبات الزنجبيل   نْ أهو  MDA وخفض مستوى  GSHقدرة الزنجبيل في رفع مستوى  ن  إ

المختزل والذي يكون من الفيتامينات المهمة التي تذوب في الماء  Cعلى مستويات عالية من فيتامين  الحتواءوذلك 

على الدجاج  أجرتها( في دراسة  2006)ذكرت القطان   ا  يضأ(، و2007خرون ، آوالمضادة لألكسدة ) القطان و

يعمل  نبات  ، وهذا يتفق مع نتائج دراستنا. GSHورفع  MDAالقدرة على خفض  Cن لفيتامين أالبياض حيث 

لياف التي قد ألالزنجبيل على تخفيض دهون الكبد ربما بسبب احتواء نباتات الزنجبيل على مستويات عالية من ا

خرون، آو  Han  (انخفاض في مستواه داخل الكبد  إلىمر الذي قد يؤدي ألا األمعاءتثبط من امتصاص الدهن داخل 

2004 .)  

الزنجبيل يحتوي على المركبات  نْ أقد يكون بسبب  MDA وخفض  GSHقدرة نبات  الزنجبيل  في  رفع  ن  إ

(. وصنف نبات الزنجبيل من ضمن التوابل وله الصفة المضادة لألكسدة  1994خرون ، آو Kikuzaki الفينولية ) 

 (. Bertelsen   ،1995و   Madsenعلى المركبات الفينولية  )  احتوائهلى إالتي قد تعود 

تأثيرها على ولفروج اللحم  مسحوق الزنجبيلمن  مختلفةمستويات  إضافة( نتائج تأثير 6يوضح الجدول )

بكتيريا  و Total Bacteriaالبكتيريا الهوائية الكلية  ، Lactic Acil Bacteriaريا حامض اللبنيك يبكت أعداد

 أسابيع.  6الصائم لألمعاء الدقيقة عند عمر  منطقة في E. Coliالقولون 

بكتريا حامض اللبنيك  (  بين معامالت التجربة ألعدادp>0.01فروق المعنوية )فقد بينت النتائج وجود 

Lactic Acil Bacteria  في منطقة الصائم ولوحظ وجود تفوق عالي المعنوية(P≤0.01)  لصالح المعامالت

معاملتين لصالح ال التي سجلت اقل نسبة، في حين لوحظ تفوق عالي المعنوية T1التجربة مقارنة بمعاملة السيطرة 

T2وT3 البكتيريا الهوائية الكلية أما  .مقارنة بمعاملة السيطرةTotal Bacteria  إضافة لوحظ انخفاض المعامالت

 E. Coliبكتيريا القولون  وكذلك فأن و ،املة السيطرة التي سجلت أعلى قيمةمقارنة بمع مسحوق الزنجبيل الهندي

 الهندي مقارنة بمعاملة السيطرة التي سجلت أعلى مستوى. مسحوق الزنجبيلإضافة لوحظ انخفاض المعامالت 

للتعرف على  هو في أمعاء الطيور E.coliوبكتريا  Lactic acid Bacteriaبكتريا  قياس أعداد وإن  

ذلك ألن والمحتوى الميكروبي في القناة المعوية للطير وللتعرف على حالة التوازن الميكروبي داخل األمعاء، 

 Lactic acidالمرضية في حين تُعد بكتريا  تُعد مؤشرا  مهما  لمحتوى األمعاء من البكتريا E.Coliبكتريا 

Bacteria التنافسي ألنواع عديدة من البكتريا  مؤشرا  مهما  للبكتريا النافعة والتي لها دور مهم في عملية اإلقصاء

لمرضية إلى وجود المركبات الفعالة في يرجع سبب انخفاض أعداد البكتريا ا (2004)التميمي، المعوية المرضية

وغيرها تلعب دورا  مهما  في تحفيز الجهاز المناعي  shogaolو zingiibre ،gingerlosجذور نبات الزنجبيل 

(، وتحفيز نخاع العظم على إنتاج خاليا 2002وآخرون،  Akoachereورفع المناعي ورفع المناعة في الجسم )

 (.  1993وآخرون، Vermaالدم البيضاء )
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 الهوائية البكتيريا ، بكتريا حامض اللبنيك على أعدادالزنجبيل الهندي  درنات مسحوق استخدامتأثير  (6جدول )

 الخطأ القياسي(. ±)المتوسط 308لفروج اللحم روز   بكتريا القولون الكلية و

 الصفات

 المعامالت

 اعداد بكتريا القولون   الكليةالبكتيريا الهوائية  بكتريا حامض اللبنيك

 

T1 5.63 b ±0.28 8.52 a  ±0.33 6.87 a  ±0.22 

T2 6.27 a ±0.32  6.21 b  ±0.11  5.66 b  ±0.17 

T3 6.32 a  ±0.17 6.16 b  ±0.13 5.63 b  ±0.32 

 <0.05 <0.01 <0.01 مستوى المعنوية

( بين P< 0,05)و( P< 0,01)* الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير الى وجود فروقات معنوية 

 المعامالت.

لى إكغم / طن علف  من الزنجبيل  1( إضافة T2العلف، ) إلى إضافة أي بدون السيطرة (T1)** المعامالت 
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