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( في مياه الشرب )محفز ضوئي (  Boswelliaمستويات مختلفة من مستخلص نبات اللبان)  ضافةإ تأثير

 لطيور السمانالصفات الفسلجية وبعض  صفات النمو فيوالمعزز الحيوي في العليقة 

 الحسيني**سوسن عبد الفرج محمد الصالحي*       عبد الوهاب محمد وهيب **         محمد إبراهيم النعيمي 

 جامعة كركوك _ كلية التمريض   *

 قسم االنتاج الحيواني -كلية الزراعة –جامعة كركوك * * 

   20    20 /1 /13وقبوله      2019/  9/ 8تاريخ استالم البحث 

  . البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث االول 

 الخالصة

جامعة كركوك خالل المدة من  /أجريت التجربة الحقلية في حقل الطيور الداجنة التابع لقسم اإلنتاج الحيواني / كلية الزراعة      

مياه  إلىمستويات مختلفة من مستخلص نبات اللبان  إضافةوالتي هدفت إليجاد تأثير  2019 / 1 / 17ولغاية  2018 / 12 3/

. أستخدم البادىءوالنموالفسلجي لطائر السلوى الياباني خالل مرحلة داء اإلنتاجي واأل فيالعليقة  إلىالشرب والمعزز الحيوي 

معامالت  8أيام ومن ثم وزعت عشوائيا على  10فرخاً بعمر يوم واحد غير مجنس غذيت بصورة جماعية لغاية 240 فيها 

( سم للقفص الواحد 20*30*40طيور في كل قفص ) 6مكررات / معاملة وضم المكرر الواحد  5طيراً/معاملة( وبواقع 30)

عليقة المعاملة الثانية  ,المعاملة األولى تمثلت بمعاملة السيطرة خالية من أي إضافات: على النحو االتي المعامالت التغذوية كانتو

عليقة أساسية خالية من  الثالثةالمعاملة  ,% معزز حيوي في العليقة ومياه الشرب كانت خالية من أي إضافات0.10أساسية + 

عليقة أساسية خالية ,المعاملة الرابعة لتر من مياه الشرب1غرام من نبات اللبان في  4 لها مضافالمعزز الحيوي ومياه الشرب 

عليقة المعاملة الخامسة , لتر من مياه الشرب1غرام من نبات اللبان في  6من المعزز الحيوي ومياه الشرب المذابة بها تركيز

المعاملة ,  لتر من مياه الشرب1غرام من نبات اللبان في  8أساسية خالية من المعزز الحيوي ومياه الشرب المذابة بها تركيز

, لتر من مياه الشرب1غرام من نبات اللبان في  4% ومياه الشرب المذابة بها تركيز0.10السادسة عليقة اساسية+معزز حيوي 

لتر من مياه 1غرام من نبات اللبان في  6ومياه الشرب المذابة بها تركيز %0.10اسية+معزز حيوي المعاملة السابعة عليقة اس

لتر من 1غرام من نبات اللبان في  8% ومياه الشرب المذابة بها تركيز0.10المعاملة الثامنة عليقة أساسية+معزز حيوي ,الشرب

(في معدل وزن الجسم الحي األسبوعي ,معدل (p<0.05معنويةعدم وجود فروق  نتائج التحليل االحصائياظهرت مياه الشرب.

شارت نتائج التجربة ان اضافة اللبان الى ماء شرب الطيور مع المعزز الحيوي في أ الزيادة الوزنية ومعدل استهالك العلف,

المعاملة السابعة مقارنة بمعاملة السيطرة من ناحية اخرى فان  WBCو  PCV( في P<0.05العليقة ادى الى زيادة معنوية)

في نسبة  (P<0.05)الدم فتبين عدم وجود فروق معنوية مصل أما صفات الكيموحيوية لالدم الحمراء. خالياسجلت اعلى معدل ل

الكلوكوز وتركيز االلبومين لكل معامالت التجربة , اما تركيز الكولسترول فوجد انخفاض معنوي للمعاملتين السابعة والثامنة 

( (p<0.05عة السيطرة التي سجلت اعلى نسبة وسجلت مجموعة السيطرة والمعاملة الثانية ارتفاع معنوي مقارنة مع مجمو

للمعاملة الكلي  البروتين تركيزل(  (P<0.05 الحظنا تفوق معنويلنسبة للكلسريدات الثالثية كمامقارنة مع باقي المعامالت با

معنوية مع باقي المعامالت, وأيضا تفوق المعاملة السابعة على المعاملة الثانية السابعة على المعاملة الثالثة ولم نالحظ فروق 

 فروق معنوية مع باقي المعامالت. والثالثة والخامسة ولم نالحظ
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Abstract 

This experiment was conducted at the poultry farm of Animal Production Department /College of 

Agriculture /Kirkuk University during the period from 3/12/2018 to 17/1/2019.The  aimed to determine 

the effect of using different levels of Boswellia  plant extract in drinking water and the bio-probiotic in 

the diet on  Production, performance, physiology blood of quail bird During the growth phase. Used it 

240 chick unsexed of quail bird one day old it has been fed collectively until 10 days and then 

distributed randomly on 8 treatment (30 bird/ treatment) by 5 replicats / treatment and the refined 

combination 6 birds cage (20*30*40)cm for one cage the birds were fed with experiment diet for 35 

days by nutritional treatments as shown below :1. (T1) treatment of control with out of any addition 2. 

(T2) basic diet +0.10% bio probiotic in diet.3. (T3) basic treatment without bio probiotic and drinking 

water added of 4g of boswellia plant in 1 liter of drinking water.4. (T4) basic treatment without bio 

probiotic and drinking water added to 6g of boswellia plant in 1 liter of drinking water. 5. (T5) basic 

treatment without bio probiotic and drinking water added to 8g of boswellia plant in 1 liter of drinking 

water.6. (T6) basic diet +0.10% bio probiotic in diet and drinking water added to 4g of boswellia plant 

in 1 liter of drinking water.7. (T7) basic diet +0.10% bio probiotic in diet and drinking water added to 

6g of boswellia plant in 1 liter of drinking water. 8. (T8) basic diet +0.10% bio probiotic in diet and 

drinking water added to 8g of boswellia plant in 1 liter of drinking water.The result of the statistical 

analysis there are no significant differences (p<0.05) in average body weight per weeK , feed intake and 

feed conversion ratio as for the weight gain note exist significant increase between the experimental 

parameters ,as for the qualities of blood ,which included in the study the total number of red blood cell 

s(RBC), Packed cell volume(PCV) and total number of white blood cell(WBC) ,indicated results of 

experiment the add a plant frankincense to the water drinking with bio probiotic in diet led to 

significantly increased (p<0.05)in PCV and WBC compared to the treatment of control from the other 

hand the seventh treatment recorded a higher rate of red blood cells. The characteristics of the 

biochemistry for blood serum it turns out no significant differences(p<0.05) in percentage of Glucose 

and concentration  of Albumin between serum birds of all treatments experiment as for concentration of 

cholesterol found low significant (p<0.05) for serum birds of seventh and eighth compared with serum 

birds of control group that registered highest rate, and registered control group and second treatment 

highest significant (p<0.05) compared with rest of treatment for Triglyceride.As we found significant 

differences for the ratio of total Protein at the level(p<0.05) for serum birds of seventh treatment on 

serum birds third treatment and no significant differences with the serum birds of the rest treatment , and 

improved  the seventh treatment on second, hired, fifth treatment and  no significant differences with 

rest treatment.considerable improvement (p<0.05) on the rest treatments in the percentage net . 

 المقدمة

مكانة متميزة في الصناعات الغذائية   Photobiotics اإلضافات الغذائية النباتية الطبيعية ) المعززات الضوئية(تحتل          

اطها العالجي اهمية كبيرة في تأثيرها الفسيولوجي و نشمركبات فعالة طبيعية ذات فائدة ووالدوائية للكائنات الحية لما تحتويه من 

مراض ألا منفاء الكثير ات لها القابلية على شوقد اثبتت الدراسات العلمية أّن المنتجات المشتقة من هذه النباتلالنسان والحيوان ,

وتوسع استعمال النباتات الطبية و العطرية في عالج  (. تشعب 1988وإزاحة أعراضها ) المنظمة العربية للتنمية الزراعية , 

العديد من اإلمراض عالميا وهذا أدى إلى االهتمام بزراعتها و تصنيعها واستخالص المواد الفعالة من اجل استخدامها في تصنيع 

متالك الوطن العربي ثروة طبيعية هائلة من وأل ائية ذات اآلثار الجانبية الضارةحضرات الدوائية بدال من المواد الكيميالمست

وقد شهدت السنوات األخيرة اهتماما ( .  1996الدجوي, )االعشاب الطبية والعطرية فإنّها استخدمت في الوصفات الشعبية 

يد من الباحثين في العالم بشأن أالهمية الحيوية واالقتصادية من خالل التوجه نحو متزايداً من خالل تكريس الدراسات للعد

( ومنها اللبان التي باتت من الوسائل الهامة والضرورية Feed Additives Naturalاستخدام اإلضافات الغذائية الطبيعية )

من مواد نشطة بيولوجيا , حيث لديها تأثير متعدد األبعاد يؤدي إلى تحسن في  هللتعبير عن مطالب التغذية السليمة وما تحتوي

ويتم تضمين راتنج  2014)واخرون ,  Cho ; 2012 ,واخرون Abdil warithالحالة الصحية للطيور وزيادة كفاءة التربية )

الدواجن وفقًا لسجل االتحاد  في تغذية غذائيامكمآل المعتمدة  يةفلعالضافات اإلمجموعة كأحد  Boswellia serrataلبان الذكر 

يعتبر الكندر او اللبان من النباتات ذات االستخدام الطبي   , (EURFA ,2015)  1831/2003األوروبي إلضافات األعالف

الدينية  ( واستخدم كبخور في الطقوس2009القديم التي استخدمت في الحضارات الفارسية واليونانية والرومانية سلمان وحقيز, )
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في شبه الجزيرة العربية وشمال افريقيا . ويطلق عليه في اللغة العربية اسم اللبان الذكر وكلمة اللبان هي من اصل عربي قديم 

( واسمه Frankincense( ويسمى اللبان باللغة االنكليزية ) 2003 وآخرون, kimmatkarورد في النقوش االثرية القديمة )

( وهي مادة صمغية بيضاء الى بيضاء مصفرة تستخرج من جذوع االشجار من جنس Boswellia carterii )العلمي 

(Burseraceae ( بعد عمل شقوق فيها ويتم جمعها بعد ان تجف )Fan , والمادة الجافة فيه تحتوي على 2005واخرون )60  %

( إنَّ اللبان يمتاز بإحتوائه على (Cindy,2001كما بين  (,2009% زيوت اساسية ) سلمان وحقيز , 15% صمغ و25راتنج و 

العديد من المركبات الفعالة منها : الزيوت الطيارة , الفالفونيدات, األلديهايدات وغيرها والتي تتضامن معا في زيادة مقاومتها  

فزات نمو طبيعية, لألمراض المحتملة وتَُعدُّ هذه المركبات كمضادات طبيعية لألحياء المجهرية المرضية وكمضادات أكسدة ومح

في و وتعمل على رفع مناعة الجسم من خالل تحفيز الجهاز المناعي لذا فهي تساهم في تحسين الصفات اإلنتاجية للطير.

كدواء , لعالج العديد من األمراض االلتهابية التي تصيب الجلد والعين واللثة والجهاز استخدم  األيورفيدا , الطب التقليدي الهندي

 2011) .)  ( باإلضافة إلى االضطرابات االلتهابية التنفسية , التهاب الشعب الهوائية و التهاب الحنجرةGITالهضمي )

,Siddiqui ولما يحويه راتنج اللبان من مركبات فعالة ومنهاditerpene  والتي تعمل في أحدى مساراتها الحيوية كمضاد للبكتريا

األمر الذي أدى الى  2007 ,Camarda)  ) ( Escherichia coli و .Salmonella spp الضارة في القناة المعدية المعوية )

والصفات الفسلجية وكيموحيوية دم طائر االنتاجي تحديد هدف دراستنا حول تأثيرالمستخلص المائي لراتنج اللبان في األداء 

 السمان خالل فترة البادئ والنمو .

 المواد وطرائق العمل

 3/جامعة كركوك خالل المدة من  /التجربة الحقلية في حقل الطيور الداجنة التابع لقسم االنتاج الحيواني / كلية الزراعة   أجريت  

مستويات مختلفة من مستخلص نبات اللبان في مياه  دراسة تأثير إضافةوالتي هدفت ل 2019 / 1 / 17ولغاية  2018 / 12

استخدمت في  لطائر السلوى الياباني خالل مرحلة النمو , داء االنتاجي و الفسلجياألالشرب والمعزز الحيوي في العليقة على 

بعمر يوم واحد. ربيت الطيور تربية جماعية على االرضية ولمدة  ةمجنسغير الطيراً من طيور السلوى الياباني  240التجربة 

سم الطول 20) *30*(40أيام وثم نقلت الى أقفاص ذات الخمس طوابق وفي كل طابق ثالثة أقفاص وكل قفص كان بأبعاد 10

 8والعرض واالرتفاع على التوالي  في بطاريات نظيفة ومعقمة خاصة لتربية هذا النوع من الطيور ووزعت عشوائيا على 

وتمثل  ةمجنسالغير د ستة طيور من السمان الياباني ضم المكرر الواحمعاملة ( مع خمس مكررات   /طير (30 معامالت بواقع

, واستخدمت التدفئة الكهربائية مع معلف طولي معدن.بتجهيز كل قفص بمنهل سعة نصف لتر لكل مكررنظام ماء الشرب 

 : اآلتيوكانت المعامالت التغذوية على النحو  مة.لتوفير الحرارة المالئ

  اي إضافة على ) العليقة والماء( لم تحتويمعاملة السيطرة :  T1المعاملة االولى

 مع ماء اعتيادي% معزز حيوي 0.10عليقة اساسية +  :  T2المعاملة الثانية

 غرام من نبات اللبان  4 مع ماء مضاف اليهعليقة اساسية T3 : المعاملة الثالثة 

 غرام من نبات اللبان  6مع ماء مضاف اليهعليقة اساسية  :T4المعاملة الرابعة 

 غرام من نبات اللبان  8مع ماء مضاف اليهعليقة اساسية T5: المعاملة الخامسة 

 غرام من نبات اللبان  4مضاف اليه وماء% 0.10عليقة اساسية+معزز حيوي  :T6المعاملة السادسة 

 غرام من نبات اللبان  6وماء مضاف اليه %0.10عليقة اساسية+معزز حيوي  :T7لمعاملة السابعة ا

 غرام من نبات. 8وماء مضاف اليه% 0.10عليقة اساسية+معزز حيوي  : T8المعاملة الثامنة

وفي نهاية  وتم قياسها اسبوعيا تم حساب معدل وزن الجسم الحي األسبوعي, معدل الزيادة الوزنية ومعدل استهالك العلف 

 عليه. عينة واجريت فحوصات الدم الفسلجية والكيموحيوية( 48الدراسة جمعت عينات الدم عند ذبح الطيور)

 قياسات بعض الصفات المدروسة

يومآ  1-45ومعدل الزيادة الوزنية للمكرر الواحد اسبوعيآ وللفترة منوشملت كل من معدل وزن الجسم الحي .الصفات األنتاجية 1

 اليها الطريقة التي أشار أسبوعيآ حسبكمية العلف المستهلك وتم حساب , (1986وآخرون,  الزبيدي)وفقآ للمعادلة التي اوردها 

 (.1986حسب المعادلة التي اوردها )الزبيدي واخرون,  معامل التحويل الغذائي كذلك تم حساب.(1986الزبيدي)
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 الصفات الفسلجية. 2

طيرا لجميع  48طيور ثالثة ذكور وثالثة إناث لكل مكرر أي 6 تم جمع عينات الدم في نهاية مدة التجربة ,إْذ تم جمع الدم من  

المعامالت الثمانية وبصورة عشوائية.وتم جمع الدم من الوريد الوداجي بعد ذبح الطيور وبنوعين من االنابيب االولى حاوية على 

وفق ما  RBC,WBC  ,PCVوالتي شملت  ( لمنع تخثر الدم لغرض إجراء فحوصات الدمKEDTAمادة مانعة للتخثر )

( Serumمصل) والثانية ال تحتوي على مانع تخثر; وذلك للحصول على( (Campbell 1995( و1965) Archerأشاراليه 

 /دورة  3000الدم الذي تم الحصول عليه بعد وضع األنابيب الحاوية على الدم المتجلط في جهاز الطرد المركزي وعلى سرعة 

 ات االتية: وتم تقدير الصف دقيقة15دقيقة ولمدة 

 تم تقدير تركيز الكلوكوز في مصل الدم باستخدام محلول جاهز  تركيز الكلوكوزKit) من شركة )RANDOX 

نانوميتر   500عند طول موجي  Spectrophotometerالبريطانية بواسطة فحص النماذج بجهاز الطيف الضوئي 

 وحسب طريقة العمل المرفقة من قبل الشركة.

   تم تقدير تركيز االلبومين في مصل الدم باستخدام المحلول الجاهز تركيز األلبومينKit) من شركة )BIOLABO 

نانوميتر وحسب  500عند طول موجي  Spectrophotometerبواسطة فحص نماذج المصل بجهاز الطيف الضوئي 

 الطريقة المرفقة من قبل الشركة.

  ل الدم باستخدام المحلول الجاهز تم تقدير تركيز األلبومين في مصتركيز البروتين الكليKit) من شركة )

BIOLABO  الفرنسية  بواسطة فحص نماذج المصل بجهاز الطيف الضوئيSpectrophotometer  عند طول

 نانوميتر وحسب الطريقة المرفقة من قبل الشركة. 500موجي 

  آلتية حسب ماجاء به )تم حساب كمية الكلوبيولين في مصل الدم وطبقت المعادلة اتركيز الكلوبيولينBishop  وآخرون

 ,2000: ) 

  / مل دم 100مل دم( _ تركيز األلبومين ) غم / 100مل دم( = تركيز البروتين الكلي )غم/ 100تركيز الكلوبيولين )غم

) 

  تم تقدير تركيز األلبومين في مصل الدم باستخدام المحلول الجاهز تركيز الكولسترولKit) من شركة )BIOLABO  

نانوميتر  500عند طول موجي  Spectrophotometerالفرنسية فحصت نماذج المصل بجهاز الطيف الضوئي 

 وحسب الطريقة المرفقة من قبل الشركة.

 تركيز الكلسريدات الثالثية ( أجري هذا الفحص باستخدام عدة الفحصKit  المنتجة من قبل الشركة الفرنسية ) 

BIOLABO    من الشركة.وحسب الطريقة المرفقة 

 لعليقة اساسية لطائر السمان الياباني المواد العلفية مع التركيب الكيميائي المحسوب ( نسب1جدول ) 

 

 

 المادة العلفية %

 

 العليقة األساسية

 )البادئ والنمو(

 

معزز  %0.10+ ساسية االعليقة ال

 )البادىء والنمو(حيوي

%  

% 

 55 55 حنطة

 2.59 2.69 شعير

 35.55 35.55 47 % الصوياكسبة فول 

 3.2 3.2 زيت زهرة الشمس

 0.10 0.10 خليط فيتامينات ومعادن

 1.66 1.66 ثنائي كالسيوم الفوسفيت

 1.05 1.05 حجر الكلس

 0.25 0.25 كلوريد الكولين

 0.20 0.20 ملح الطعام

L-0.10 0.10 الاليسين 

-D0.20 0.20 المثيونين 

 0.10  *معزز حيوي

 100 100 المجموع

 المحسوب* التحليل الكيميائي *                                      
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 عليقة اساسية مع معزز عليقة اساسية 

 2913 2916 الطاقة كيلو سعرة / كغم علف

 24.50 24.50 البروتين %

  5.5  5.5 ألياف %

 0.7974 0.7974 الكالسيوم %

 0.2988 0.2988 الفسفور الجاهز

 1.27 1.27 الاليسين %

 0.54 0.54 المثيونين %

   /Bacillus cereus: 1.0×10 CFU     المحتويات :BİRSEN KİMY. *المنشأ شركة                

 *NRC التحليل الكيميائي المحسوب للمكونات العلفية وفقا للمجلس القومي للبحوثNRC (1994لسنة) 

 CRD)  ) Complete Randomized Designتم تحليل البيانات باستخدام التصميم العشوائي الكامل التحليل االحصائي:

لدراسة تأثير المعامالت في الصفات المدروسة , وقورنت الفروقات المعنوية بين المتوسطات باستخدام اختبار دنكن متعدد 

 .( في التحليل اإلحصائي 2005)   SAS( , واستعمل البرنامج اإلحصائي  Duncan )  ,1955الحدود  

 النتائج والمناقشة

ه الشرب على معدل وزن الجسم ( تأثير إضافة مستويات مختلفة من المستخلص المائي لنبات اللبان في ميا2نالحظ من الجدول )

, لكن نالحظ تفوق المعاملة السابعة بين معامالت التجربة ( p<0.05)غم( إذ يالحظ عدم وجود فروق معنوية )الحي األسبوعي

للمعاملة  في صفة الزيادة الوزنية الكلية P<0.05)بينت النتائج ارتفاع معنوي )كما ( مقارنة بمعاملة السيطرة . (4.42%بمقدار 

 (128.66,غة  والخامسة والثامنة والبال والرابعة الثانية والثالثةالمعاملة االولى وعلى غم/طير(140.44بلغت )السابعة والتي 

على التوالي ربما يعود هذا االرتفاع البسيط الى عمل المعزز غم/ طير128.94)  132.22,,  124.32 129.26,, 129.74

الحيوي المضاف الى العليقة وبالتالي تكوين حالة من التوازن الميكروبي في القناة الهضمية مما أدى  إلى زيادة أعداد األحياء 

حساب األحياء المجهرية المرضية مما أدى إلى تحسين في أداء النمو مقارنة بالعالئق الغير مجهزة بالمعزز  المجهرية المفيدة على

( من حيث عدم وجود زيادة Al-yasiry  ,2012( , ولم تتفق هذه النتائج مع ما حصل عليه )2001وآخرون,  Simonالحيوي )

ختلفة من مسحوق اللبان الشجري إلى مياه الشرب ألفراخ فروج اللحم ولكن معنوية في معدل الزيادة الوزنية عند اضافة مستويات م

غم ( من مسحوق نبات اللبان إلى مياه الشرب إْذ الحظ زيادة وزنية في 3( عندما أضاف )2016وآخرون  Al-Yasiryاتفقت مع) 

الذي يحتوي على مركبات الفينول في نبات اللبان  acid Boswellicفروج اللحم و قد تعزى هذه النتائج إلى وجود  حامض 

والمعروف عنها  تحسن من تعزيز البروتين والطاقة عن طريق التقليل من الميكروبات الضارة في األمعاء وزيادة إفراز األجسام 

( 2كما بين الجدول )(.2005وآخرون   Chevrier ; 2002,  Dibner and Buttinالمناعية وأيضا التقليل من إنتاج األمونيا)

اما بالنسبة لصفة معامل التحويل الغذائي الكلي لم المعدل الكلي الستهالك العلف ولم نالحظ فروق معنوية بين معامالت التجربة .

( تأثير إضافة مستويات مختلفة من المستخلص المائي لنبات اللبان الى مياه الشرب والمعزز 2جدول ).نالحظ فروق معنوية بين معامالت التجربة

± ) المتوسط ومعامل التحويل الغذائي لطائر السمان  ومعدل استهالك العلف الكلي والزيادة الوزنية  في العليقة على معدل الوزن الحي االسبوعيالحيوي 

 يوما 45عمر عند  الخطأ القياسي(

          

  الصفات                 

 المعامالت      

  

 معدل وزن الجسم الحي)غم(

 

 الوزنية الكلية )غم(معدل الزيادة 

 

معدل استهالك العلف 

 الكلي)غم(

 

معامل التحويل الغذائي 

 الكلي )غم/ طير(

T1 4.94±174.28 3.06±128.66 

bc 

1.13±30.94 0.05±1.20 

T2 ±174.00 6.05 2.10±129.74 

bc 

1.15±31.58 0.05±1.21 

T3 2.67±172.12 2.45±129.26 

bc 

1.33±29.86 0.03±1.15 

T4 9.07±168.46 1.96±124.32 

c 

1.62±30.78 0.05±1.23 

T5 5.01±175.80 0.77±132.22 

b 

1.15±29.48 0.04±1.11 

T6 5.24±172.56 2.70±135.38 

ab 

1.44±29.41 0.07±1.09 

T7 5.61±182.16 1.74±140.44 

a 

0.94±30.81 0.02±1.09 

T8 6.60±172.50 2.56±128.94 

bc 

0.66±30.00 

 

0.03±1.16 

 N.S * N.S N.S المعنويةمستوى 

  (P<0.05الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير الى وجود اختالفات معنوية عند مستوى احتمالية )*  
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T1        لمياه الشرب : معاملة السيطرة خالية من اي اضافات ,T2  + معزز حيوي ومياه الشرب كانت 0.10:عليقة اساسية %

لتر من مياه الشرب, 1غرام من نبات اللبان في  4:عليقة اساسية ومياه الشرب المذابة بها تركيزT3خالية من اي اضافات , 

T4لتر من مياه الشرب,1غرام من نبات اللبان في  6:عليقة اساسية ومياه الشرب المذابة بها تركيزT5 عليقة اساسية ومياه:

% ومياه الشرب 0.10:عليقة اساسية+معزز حيوي T6ياه الشرب,لتر من م1غرام من نبات اللبان في  8الشرب المذابة بها تركيز

ومياه الشرب  %0.10:عليقة اساسية+معزز حيوي  T7لتر من مياه الشرب,1غرام من نبات اللبان في  4المذابة بها تركيز

اه الشرب المذابة % ومي0.10:عليقة اساسية+معزز حيوي T8لتر من مياه الشرب,1غرام من نبات اللبان في  6المذابة بها تركيز

  .لتر من مياه الشرب1غرام من نبات اللبان في  8بها تركيز

تأثير اضافة مستويات مختلفة من المستخلص المائي لنبات اللبان الى مياه الشرب والمعزز الحيوي في  (3جدول ) نالحظ في

حيث بلغت  الثانية والسادسة المعاملتينن اذ نالحظ وجود ارتفاع معنوي في العليقة في عدد من الصفات الدموية لطائر السما

المعامالت فيما يخص حجم خاليا الدم وعدم وجود فروق معنوية بين باقي  (41.16%) نسبة الى معاملة السيطرة 49.83 %))

اللبان الى مياه الشرب والمعزز المضغوطة  , عدم وجود فروق معنوية بين معامالت التجربة عند اضافة مستخلص نبات 

عدد الكلي السمان. اما فيما يخص الالسيطرة فيما يخص صفة معدل خاليا الدم الحمر لطائر  الحيوي في العليقة مقارنة بمعاملة

رة مقارنة مع معاملة السيط ( ³ملم10/) 29.21( للمعاملة السابعة التي سجلت P<0.05الحظ تفوق معنوي  )ن لخاليا الدم البيض

ولم نالحظ فروقات معنوية بين دم  (³ملم10/)23.51( والتي بلغت P<0.05التي سجلت انخفاضآ معنويآ تحت مستوى معنوية )

( على التوالي ولم نالحظ  27.98 , 28.16 , 27.83)انية والسادسة والثامنة التي بلغتالمعاملة السابعة مقارنة مع المعامالت الث

ولكن تفوقتا معنويا على  23.51)مع معاملة السيطرة )24.75 , 24.56) )ملتين الرابعة والخامسة معنوية بين المعاوجود فروق 

ضمن الزيوت  Terpenoids( حيث يحتوي اللبان على المركبات الفينولية مثل P<0.05المعاملة الثالثة عند مستوى معنوية )

و  Craig  2001ظ على مستوى خاليا الدم البيضاء ) االساسية فتكون مضادة لاللتهابات وتعمل عمل عوامل مساعدة تحاف

Blamhorff  ,2004.)  معدل كريات الدم الحمراء ومعدل حجم خاليا الدم المرصوصة وويعزى التحسن في معلمات الدم من

التى لها  Sesquiterpinesاللبان هو ان اللبان يحتوي على مادة نبات كريات الدم البيضاء في طائر السمان المعامل بمستخلص 

تأثير على تحت المهاد وتحفزه على افراز عوامل االنطالق المحفزة الفراز الهرمون المسؤول عن تمثيل الغذاء هرمون 

, Sturkie( ,واشار 2003واخرون,) Demirciالثايروكسين وهرمون النمو وافرازهما يؤدي الى تسريع التمثيل الغذائي 

(2000 )Al-Daraji (, لتحسن في عملية الهضم واالمتصاص يرافقه زيادة في عدد كريات الدم الحمر ان ا2013) واخرون

 لكونها هي المسؤولة عن نقل االوكسجين والمواد الغذائية الى جميع خاليا الجسم .

( تأثير اضافة مستويات مختلفة من المستخلص المائي لنبات اللبان الى مياه الشرب والمعزز الحيوي في  3جدول )       

 الخطأ القياسي (± السمان ) المتوسط يقة في صفات الدم   الفسلجية لطائرالعل

 

 المعامالت

 

 

 %حجم خاليالدم المضغوطة 

 خاليا الدم الحمر
 دم(³ملم/610 ( 

 خاليا الدم البيض
 دم( 3ملم/310 ( 

T1 2.89±41.16 

b 

0.31±3.62 

a 

0.76±23.51 

bc 

T2 

 

4.58±49.83 

a 

0.76±4.15 

a 

0.58±27.98 

a 

T3 

 

2.46±45.16 

ab 

0.48±4.44 

a 

0.30±21.93 

c 

T4 

 

1.22±43.33 

ab 

0.77±4.51 

a 

1.21±24.75 

b 

T5 

 

1.95±44.16 

ab 

0.04±4.51 

a 

0.22±24.56 

b 

T6 

 

1.40±49.83 

ab 

0.23±4.14 

a 

0.60±28.16 

a 

T7 

 

1.19±48.16 

a 

0.42±5.11 

a 

0.76±29.21 

a 

T8 

 

2.24±48.83 

ab 

0.46±4.61 

a 

0.84±27.83 

a 

 مستوى المعنوية

 

 

* 

 

N.S 

 

* 

: معاملة  T1 (P<0.05الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير الى وجود اختالفات معنوية عند مستوى احتمالية )* 

% معزز حيوي ومياه الشرب كانت خالية من اي 0.10:عليقة اساسية +  T2, لمياه الشرب السيطرة خالية من اي اضافات

:عليقة اساسية T4لتر من مياه الشرب, 1غرام من نبات اللبان في  4:عليقة اساسية ومياه الشرب المذابة بها تركيزT3اضافات , 

:عليقة اساسية ومياه الشرب المذابة بها T5لتر من مياه الشرب,1غرام من نبات اللبان في  6ركيزومياه الشرب المذابة بها ت

% ومياه الشرب المذابة بها 0.10:عليقة اساسية+معزز حيوي T6لتر من مياه الشرب,1غرام من نبات اللبان في  8تركيز
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ومياه الشرب المذابة بها  %0.10ية+معزز حيوي :عليقة اساس T7لتر من مياه الشرب,1غرام من نبات اللبان في  4تركيز

% ومياه الشرب المذابة بها 0.10:عليقة اساسية+معزز حيوي T8لتر من مياه الشرب,1غرام من نبات اللبان في  6تركيز

 لتر من مياه الشرب.1غرام من نبات اللبان في  8تركيز

( في تركيز الكلوكوز بين معامالت التجربة ومعاملة السيطرة ولكن  P<0.05( عدم وجود فروق معنوية ) 4نالحظ من جدول)

مقارنة  131.25) ,129.17 (نالحظ انخفاظ معنوي في تركيز الكولسترول في مصل الدم للمعاملتين السابعة والثامنة حيث بلغت

ق المعنوية مع باقي المعامالت قد بينما انعدمت الفرو 163.83)( والمعاملة الثانية )168.83) عة السيطرة التي سجلتمع مجمو

واتفقت هذه الخالية من نبات اللبان إضافة اللبان مقارنة مع مجموعة السيطرة  عندتكون النتائج مؤشرا على وظيفة الكبد الطبيعية 

غرام من وزن  100/  مملغ 15( باستخدام مستخلص  راتنج  اللبان بنسبة 2005 واخرون , Pandey)النتائج مع ما وجده  

في الفئران. وتم الحصول على نتائج مماثلة من  HDLيوما أدى إلى انخفاض في كولسترول الدم وزيادة  90الجسم لمدة 

, 0.5عند مستويات  Boswellia carteriiور التي عولجت ب ( الذين الحظوا أن الطي2013 ,وآخرون  Al-Daraji)قبل

. هذا يشير إلى احتمال LDLلتر في مياه الشرب كان لها تأثير معنوي في الكوليسترول والدهون الثالثية و غرام/ 1و 0.75

إلفراز األنسولين , وهذا األنسولين يساعد على تقليل ظهور الدهون في مصل  β-cellsمكمالت نبات اللبان تعيد وظيفة خاليا 

من  β-cellsن نبات اللبان قد يكون له تأثير وقائي مباشر على الخاليا  ( عالوة على ذلك أ2004 وآخرون , Tripathi )الدم 

.من ناحية اخرى يمكن ان  تلعب البنية الكيميائية للمركبات الفينولية 2004) , وآخرون (Altmann خالل فعله كمضاد لألكسدة

(. وقد 2003واخرون,   Attiaم دجاج اللحم )الموجودة في االضافات الغذائية النباتية دوًرا في معالجة أنشطة اإلنزيم داخل جس

يكون انخفاض نسبة الكوليسترول في الدم نتيجة زيادة هضم الدهون بسبب إفراز أعلى لإلنزيمات الصفراوية والجهاز الهضمي 

في  الدمفي المغذيات ونقل زيادة إمدادات  (. تنعكسManafi ,2015مما يشير إلى زيادة اإلمداد بالمغذيات ونقلها في الدم )

بينما انخفضت نسبة الكلسريدات في باقي المعامالت جموعة السيطرة ما نسبة الكلسريدات الثالثية فقد ارتفعت في مأ. النموتعزيز 

اللبان يخفض نسبة الدهون في الدم وذلك الحتواءه على  الذي اكد ان(2003) واخرون ,  Owsleyحيث اتفقت هذه النتائج مع 

( والتي تعمل (C6H5مركبات فينولية مثل حامض الكربوليك وحامض الفينيك وهي مركبات عضوية تتكون من جزيئة الفينيل 

صه باالمعاء مما قلل امتصايخاليا الكبد وبذلك يقلل من افراز الكوليسترول من الكبد و انويةعلى تثبيط المستقبل الموجود في 

 7alpha- hydroxylaseيؤدي الى خفض مستواه في الدم حيث ان مايكروسومات خاليا الكبد تحوي نوعين من االنزيمات هما 

-hydroxyl-3methylgeryme A reductase Aالذي يعمل على تحويل الكولسترول الى احماض الصفراء واالنزيم الثاني 

ونالحظ تفوق معنوي لنسبة البروتين عند مستوى  تعمل على الحوامض الفينولية. لتصنيع الكولسترول من جانب اخر 3

P<0.05) للمعاملة )T7)  مقارنة بالمعاملة الثالثة بينما ال توجد فروق معنوية مع باقي المعامالت ,اذ اكد الباحث ) Biehl  

( ان اضافة البروبايوتك يعمل على زيادة افراز االحياء المجهرية للعديد من االنزيمات التي تؤدي الى كفاءة  1997)  Baker,و

هضم وامتصاص االحماض االمينية للمواد العلفية , وإن نتائج البروتين الكلي في هذه الدراسة يمكن أن يتماشى مع نتائج 

Hoffman (,1966) الغذائية. وعلى وجه الخصوص ,  مكوناتتين مصل الدم يمكن أن تتأثر بالالذي أشار إلى أن مستويات برو

, ربما يكون مسؤواًل أيًضا عن تحسن  Boswelliaفإن البروتين الكلي العالي الظاهر في دم المصل للدجاج المعالج بمكمالت 

جميع المعامالت طيلة فترة ولم نالحظ فروق معنوية لأللبومين في ( 2003واخرون )  Badria الزيادة الوزنيةمعدل  

( على المعاملة الثانية (P<0.05تفوقت معنويا عند مستوى معنوية  1.86)) سجلت وبين الجدول ان المعاملة السابعة.التجربة

( على التوالي وال يوجد فروق معنوية مع باقي المعامالت في تركيز الكلوبيولين غم/ 1.52 ,1.44 ,1.47والثالثة والخامسة )

 مل.100
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الحيوي في العليقة في ( تأثير اضافة مستويات مختلفة من المستخلص المائي لنبات اللبان الى مياه الشرب والمعزز 4جدول ) 

 الخطأ القياسي (± الكيموحيوية لمصل دم طائر السمان ) المتوسط بعض الصفات     

 

 المعامالت      

 تركيزالكلوكوز

dl  /mg 

 

 تركيزالكوليسترول

dl  /mg 

 

 تركيزالكلسريدات الثالثية

dl  /mg 

 

 تركيز البروتين

 مل 100غم/ 

 تركيزااللبومين

 مل100غم / 

 

 تركيزالكلوبيولين

 مل100غم / 

T1 

 

11.28±288.78 

a 

15.89±168.83 

a 

10.68±237.71 

a 

0.17±3.58 

ab 

0.07±1.98 

a 

0.11±1.60 

ab 

T2 15.03±283.23 

a 

15.89±163.83 

a 

12.24±211.50 

ab 

0.13±3.40 

ab 

0.05±1.88 

a 

0.08±1.52 

b 

T3 21.03±275.86 

a 

6.65±156.00 

ab 

10.01±207.20 

b 

0.08±3.29 

b 

0.04±1.85 

a 

0.08±1.44 

b 

T4 

 

10.86±271.29 

a 

7.24±153.50 

ab 

7.50±201.50 

b 

0.11±3.47 

ab 

0.03±1.84 

a 

0.07±1.62 

ab 

T5 9.12±267.65 

a 

6.57±152.83 

ab 

15.78±190.17 

b 

0.07±3.41 

ab 

0.05±1.94 

a 

0.06±1.47 

b 

T6 

 

9.91±265.00 

a 

7.73±144.83 

ab 

8.96±187.36 

b 

0.09±3.41 

ab 

0.04±1.84 

a 

0.08±1.56 

ab 

T7 

 

13.37±251.83 

a 

4.25±129.17 

b 

3.71±182.26 

b 

0.20±3.81 

a 

0.09±1.94 

a 

0.11±1.86 

a 

T8 12.26±248.29 

a 

6.04±131.25 

b 

3.18±180.03 

b 

0.15±3.59 

ab 

0.05±1.97 

a 

0.11±1.61 

ab 

  مستوى المعنوية

N.S 

 

* 

 

* 

 

* 

 

N.S 

 

* 

  (P<0.05*الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير الى وجود فروق معنوية عند مستوى احتمالية )       

 T1لمياه الشرب : معاملة السيطرة خالية من اي اضافات ,T2  + معزز حيوي ومياه الشرب كانت خالية 0.10:عليقة اساسية %

:عليقة T4لتر من مياه الشرب, 1غرام من نبات اللبان في  4:عليقة اساسية ومياه الشرب المذابة بها تركيزT3من اي اضافات , 

المذابة  :عليقة اساسية ومياه الشربT5لتر من مياه الشرب,1غرام من نبات اللبان في  6اساسية ومياه الشرب المذابة بها تركيز

% ومياه الشرب المذابة بها 0.10:عليقة اساسية+معزز حيوي T6لتر من مياه الشرب,1غرام من نبات اللبان في  8بها تركيز

ومياه الشرب المذابة بها  %0.10:عليقة اساسية+معزز حيوي  T7لتر من مياه الشرب,1غرام من نبات اللبان في  4تركيز

% ومياه الشرب المذابة بها 0.10:عليقة اساسية+معزز حيوي T8لتر من مياه الشرب,1غرام من نبات اللبان في  6تركيز

 .لتر من مياه الشرب1غرام من نبات اللبان في  8تركيز

 في ادى الى تحسن معنوييستنتج من الدراسة الحالية ان اضافة المستخلص المائي لنبات اللبان لمياه الشرب لطائر السمان 

الفسلجية  الدراسة وبالتالي يمكن استخدام نبات اللبان كأحد االضافات الغذائية المهمة لتحسين الحالة صفات الدم التي شملتها
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