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  شكر وتقدير
  

د صــلى اهللا الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على خاتم االنبياء والمرسلين محم  
  عليه وآله وسلم.

يسرني وقــد انتهيــت مــن اعــداد هــذه الرســالة ان اتقــدم بشــكري واعتــزازي وامتنــاني الــى   

االستاذين الفاضلين الدكتور ضياء خليل ابراهيم والدكتورة سنبل جاســم حمــودي لمــا قــدماه لــي 
ر في اغناء هذه من مساعدة واراء وتوجيهات سديدة وجهود علمية مبذولة كان لها االثر الكبي

  الرسالة فأسأل اهللا العلي القدير ان يوفقهما لما يحبه ويرضاه.
شكري وتقديري الى االساتذة اعضاء لجنــة المناقشــة : الــدكتور ضــياء حســن الحســني   

والــدكتور ســعد عبدالحســين نــاجي والــدكتور ســعد محســن الجشــعمي لمشــاركتهم فــي مناقشــة 

  الرسالة واغناءها باالراء السديدة.
كما اقدم الشكر واالمتنان الى الدكتور عدي نجم الحديثي ، والدكتور فارس عبــد علــي   

والدكتور موفق والدكتور نصر نوري االنبــاري والســيد طــالل انــور والســيد ايــاد العبيــدي والســيد 

هشام المشهداني والسيد علي الحمامي والسيد خليل المشهداني والسيد مصطفى الحلــو وكافــة 
  وموظفي دائرة انتاج الفطر المحاري في الزعفرانية. اضل في قسم الثروة الحيوانيةاساتذتي االف

واتقدم بجزيل الشكر واالمتنان الى الســيد صــالح محمــد المشــهداني وزوجتــه المحترمــة   

منى احمد المشهداني (ابو عمار وام عمار) واالخ العزيز عالء احمد (ابو سجاد) والسيد خالد 
هــذا قــدموه لــي مــن دعــم مــادي او معنــوي الكمــال  المــ عتــزالســيد ابــو معبدالحميــد الزوبعــي و 

  .البحث
واخيرًا اتقدم بجزيــل شــكري ووافــر تقــديري وامتنــاني الــى زمالئــي واصــدقائي المخلصــين   

واخــص مــنهم محمــد خلــف الــدليمي ومحمــد صــالح الــدين ومحمــد جاســم ومحمــد علــي واركــان 

وكافة الطيبين الذين مــدوا يــد العــون لــي النجــاز وفالح وخالد وعلي واحمد علي النعيمي وليث 
  واتمام هذه الرسالة واسأل اهللا ان يوفقهم لما يحبه ويرضاه .

  ...ومن اهللا التوفيق .  

  

���. ا��0/.ا$                     
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  ينإقرار المشرف

  

ة بغــداد وهــي جامعــ –نشهد بأن إعــداد هــذه الرســالة جــرى تحــت اشــرافنا فــي كليــة الزراعــة 

  قسم الثروة الحيوانية. –جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير علوم الزراعة 

  

  

  

  

  المشرف                                               المشرف

  د. ضياء خليل ابراهيم                                د. سنبل جاسم حمودي           

  استاذ مساعد               استاذ مساعد                

  

  بناًء على التوصيات المتوفرة ارشح هذه الرسالة للمناقشة.

  

  

  االستاذ الدكتور          

  سعد عبد الحسين ناجي               

  العليارئيس لجنة الدراسات    

  في قسم الثروة الحيوانية       

  جامعة بغداد  –كلية الزراعة    



 6

����
  ��� هللا ا
��	� ا
  

��< ا��ار �#	

c#< ا  
  

وقد ناقشنا الطالب  رسالةنشهد  بأننا اعضاء لجنة المناقشة ، اطلعنا على هذه ال
ماجستير في محتوياتها وفيما له عالقة بها ، ووجدنا أنها جديرة بالقبول لنيل درجة 

  الثروة الحيوانية .علوم في الزراعة / 

  

  د. ضياء حسن الحسني    
  استاذ             
  جامعة بغداد –كلية الزراعة 

  رئيس اللجنة        

  

      
      

              
  سعد عبدالحسين ناجيد.    

  استاذ             
  جامعة بغداد –لزراعة كلية ا   

  عضواً             

  

                 
  سعد محسن الجشعميد.         

  مدرس                 
  بلجامعة با –لزراعة كلية ا      

  عضواً                  
      
      

  ضياء خليل ابراهيمد.      
  استاذ مساعد          

  جامعة بغداد –كلية الزراعة 
  المشرف (عضوًا)      

  

             
  سنبل جاسم حموديد.           

  استاذ مساعد                

  جامعة بغداد –كلية الزراعة         
  (عضوًا) المشرف              

  

  جامعة بغداد... –رسالة من قبل مجلس كلية الزراعة لصدقت ا  
  االستاذ الدكتور         

  فاضل حسين الصحاف            

  العميد وكالة                

  كلية الزراعة –جامعة بغداد         
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    Abstract   ةـــالخالص 
 –قســم الثــروة الحيوانيــة فــي كليــة الزراعــة اجريت الدراسة في حقل الطيور الداجنة التــابع ل  

من ذكور امهات فروج اللحم نوع فاوبرو بعمر يــوم واحــد للمــدة  اً فرخ 450جامعة بغداد باستعمال 

ن االولـــــى تضـــــمنت تقيـــــيم اضـــــافة ا. واجريـــــت تجربتـــــ 21/2/2003ولغايـــــة  25/12/2002مـــــن 

و  P1ث معــامالت وهــي ثــال( )Pleurotus ostreatus( مســتويات مختلفــة مــن الفطــر المحــاري

P2  وP3   علــــى 1.5و  1.0و  0.5وتتضــــمن اضــــافة الفطــــر المحــــاري الــــى العليقــــة بنســــبة %

) الـــى العليقـــة والثانيـــة كانـــت تقيـــيم اســـتعمال مخلفـــات زراعـــة الفطـــر المحـــاري فـــي العليقـــة التـــوالي

بنســبة  وتتضمن اســتعمال مخلفــات زراعــة الفطــر المحــاري فــي العليقــة T2و  T1(معاملتين وهي 

والتــي خلــت عليقتهــا مــن ) Con(ومقارنــة التجــربتين مــع معاملــة الســيطرة % علــى التــوالي) 8و  4

ابيع اس 8-2من  مدةالفطر المحاري او مخلفات زراعته وغذيت الطيور في معامالت التجربتين لل

لــذكور بعض الصفات االنتاجية والفسلجية والنوعيــة  فيمن العمر . وتمت دراسة تأثير التجربتين 

  : أتيفروج اللحم واظهرت النتائج ما ي

  التجربة االولى : -أ

) عنــد نهايــة االســبوع الثــامن مــن 0.01 <تفــوق عــالي المعنويــة (أ  اظهــر وزن الجســم الحــي  -1

% 5حيــث ازدادت بنســبة  P2) للمعاملــة ابيعاســ 8-3العمــر وفــي الزيــادة الوزنيــة التراكميــة (

) فــي العلــف 0.01 <انخفــاض عــالي المعنويــة (أ  قياســًا بمعاملــة الســيطرة فــي حــين حصــل 

قياســـًا بمعاملـــة  P2و  P1اســـابيع للمعـــاملتين  8-3المســـتهلك وكفـــاءة التحويـــل الغـــذائي مـــن 

) 0.05 <ًا (أ  ــــــــ) فقــد زادت معنويابيعاســ 8-3سرعة النمو التراكميــة ( توسطالسيطرة ، اما م

  قياسًا بمعاملة السيطرة. P2للمعاملة 

 P3) للمعاملــة WBCزيــادة معنويــة فــي الخاليــا القاعديــة لخاليــا الــدم البــيض ( هنــاك ظهــرت -2

. كمــا حــدث انخفــاض عــالي المعنويــة فــي كــل االســبوع الثــامن  قياسًا مع معاملة السيطرة عند

 Gulatim Oxaloacetic نشاط االنزيمو حامض اليوريك و رول تلسو الكو من تركيز الكلوكوز 

Transaminase )GOT (نــــزيم ونشــــاط االGlutamic Pyruvic Transaminase 
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)GPT  ( عنــد االســبوعين الســادس في مصل الدم لمعامالت اضافة الفطر المحــاري جميعهــا

. بينما كان هناك ارتفاع معنوي في تركيز البروتين الكلي في مصل الدم عند االسبوع والثامن

فعاليــة البــروتين الكلــي و وارتفاع عالي المعنويــة فــي تركيــز  P3و  P2السادس في المعامالت 

في مصل الــدم لمعــامالت اضــافة الفطــر المحــاري جميعهــا ) ALPانزيم الفوسفاتيز القاعدي (

  عند االسبوع الثامن قياسًا بمعاملة السيطرة.

معامالت في النسبة المئوية لقطعيــات الذبيحــة وفــي نســبة وزن العدم وجود فروق معنوية بين  -3

  .نسبة التصافي للذبيحةاو طول بعض االجزاء الداخلية و 

  

  التجربة الثانية -ب

عنـــد االســـبوع الثــــامن  T1للمعاملـــة ) 0.05 <(أ   اً معنويــــ اً ارتفاعـــاظهـــر وزن الجســـم الحـــي  -1

زيـــادة  T1اســـبوع) للمعاملـــة  8-3الزيـــادة الوزنيـــة وســـرعة النمـــو التراكميـــة (كـــذلك اظهـــرت و 

% خــالل مــدة التجربــة 3يــة بنســبة معنويــة مقارنــة بمعاملــة الســيطرة حيــث ارتفعــت الزيــادة الوزن

) فــي كميــة العلــف 0.01 <في حين حصل ارتفاع عالي المعنويــة (أ  قياسًا بمعاملة السيطرة 

قياســًا  T2و  T1للمعــاملتين  ابيعاســ 8-3المستهلك وكفــاءة التحويــل الغــذائي التراكميــة للمــدة 

  مع معاملة السيطرة. 

 T1قاعديــة للــدم عنــد االســبوع الثــامن للمعــاملتين نسبة الخاليا الكانت هناك زيادة معنوية في  -2

قياســًا مــع معاملــة الســيطرة. ولــوحظ وجــود ارتفــاع عــالي المعنويــة فــي تركيــز البــروتين  T2و 

في مصل الــدم عنــد االســبوع الثــامن مــن العمــر  ALPالكلي وارتفاع معنوي في نشاط االنزيم 

انخفــاض معنــوي فــي نشــاط االنــزيم قياســًا مــع معاملــة الســيطرة . وجــد  T2و  T1للمعــاملتين 

GOT  في مصل الدم عند االسبوعين السادس والثامن ونشاط االنــزيمGPT  فــي مصــل الــدم

  قياسًا مع معاملة السيطرة. T2عند االسبوع الثامن للمعاملة 

قياســًا  T2حصل ارتفاع معنوي فــي طــول المعــدة الغديــة بالنســبة لــوزن الجســم الحــي للمعاملــة  -3

  . T1مع المعاملة 
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  أوًال : المقدمة

Introduction  

رجٍة طور الكبير في صناعة الطيور الداجنة ادى إلى ظهور العديد من االمراض لدان الت  

ـــة ادى  عمالان االســـت اذأنـــه ال يمكـــن تشـــخيص بعضـــها  ظهـــور الـــى الكثيـــف للمضـــادات الحياتي

فضــًال علــى اجيال من االحياء المجهريــة مقاومــة للمضــادات الحياتيــة واســتمرت المناعــة بالتــدهور 

 1986الصــحة العامــة (ســعد الــدين،  ســلبي فــيالمنتجــات الحيوانيــة لهــا تــأثير ذلك فإن بقاياها في 

باتـــــات ن إلـــــى انتــــاج مشــــتقات مــــن بعــــض النيوهــــذا ادى إلــــى اتجــــاه البــــاحث ).WHO ،1997و

في العالجات  عمالها) واستWeil ،1999) والفطريات (1988ة، يالزراع(المنظمة العربية للتنمية 

قـــدرة فـــي تحســـين الصـــفات ممـــن النباتـــات التـــي اثبتـــت ان لهـــا ال العديـــد عمالتـــم اســـت فقـــدالطبيـــة 

 Konjufca، 1992وجماعتــه  Sklanالفسلجية واالنتاجيــة للطيــور الداجنــة مثــل مســحوق الثــوم (

،  )2003والنــداوي  2002، الســيد 2002الحبــة الســوداء (هاشــم  )2002واحمد  1997وجماعته 

  . ) او غيرها2003جي، اعرق السوس (الدر ، ) 1999القيم و  1999النعيمي بذور الحلبة (

كذلك فإن ارتفاع اسعار المصادر العلفيــة واســتيراد بعضــها مــن الخــارج والتنــافس الموجــود 

سيما الحبوب دفعت الكثيــر مــن البــاحثين فــي لحيوان على بعض مصادر الطاقة والبين االنسان وا

بعــض المــواد الداخلــة فــي عليقــة  كل دول العالم اليجاد بــدائل علفيــة رخيصــة ومناســبة لتحــل محــل

 Rousو AL-Hitiر (ـمثــــل ثفــــل التمـــــ ).2000وابـــــراهيم،  2000الطيــــور الداجنــــة (اســــماعيل ،

1978 ،Feltweil وFox 1978  مخلفـــات المطـــاعم (1997والغريبـــاوي (Soliman  وجماعتـــه

1978 ،Lipstein 1985  والبــروتين احــادي الخليــة (1988وهادي (Stirbu  1980وجماعتــه، 

Ergul وVogt 1984  او غيرها.1986ورزوقي (  

ســــيما الكــــوالح (عــــرانيص الــــذرة الو ان تــــوفر كميــــات كبيــــرة مــــن محصــــول الــــذرة الصــــفراء 

 30-20الصــفراء بعــد ازالــة الحبــوب منهــا) حيــث تبلــغ الكميــات الناتجــة مــن هــذا المخلــف بحــدود 

فــات نباتيــة قليلــة الفائــدة يــؤدي إلــى تــراكم مخلممــا ) 2000الــف طــن ســنويًا (الســلطان وجماعتــه، 
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، Van Soestة (ــــنات التصافها بمحتوى عاٍل من اللكنين المرتبط مع السليلوز باواصر قويللحيوا

  ).1989وجماعته،  Adebwaleو  1985

مــن الفطريــات الراقيــة التــي لهــا القابليــة  Pleurotus ostreatusالفطــر المحــاري  دويعــ

الســليلوزي واللكنينــي المرتفــع ومنهــا كــوالح الــذرة الصــفراء  علــى النمــو فــي االوســاط ذات المحتــوى

)Balakrishnan وNair ،1995.( الفطــر وخصوصــًا فــي  هــذاوقــد تضــاعف االنتــاج العــالمي ل

وفــي مصــر تــم انشــاء وحــدة كاملــة ومتخصصــة النتــاج ذلــك الفطــر  .)Chang ،1999( الصــين

قــد تــم انشــاء مشــروع لتجربــة زراعــة ) وامــا فــي العــراق ف2002و  a 1995وبصــورة تجاريــة (احمــد 

ات الغذائيــة الطبيــة ويعــد الفطــر المحــاري مــن الفطريــ .2000الفطــر المحــاري فــي الزعفرانيــة عــام 

 Stamets 1993 ،Buchaloعلـــــــــــى مستخلصـــــــــــات او مركبـــــــــــات فعالـــــــــــة ( ئـــــــــــهوذلـــــــــــك الحتوا

ـــــى مـــــواد مضـــــادة  ئـــــهيتميـــــز باحتواو ) 2002وجماعتـــــه  Kochو Mitropolskaya 2002و عل

 Chaseو Stamets 2001، 2000وجماعتــــــــــه  Woodيكروبــــــــــات والفطريــــــــــات والســــــــــموم (للم

 Botekفــــي مصــــل الــــدم ( الكولســــترول) وكــــذلك لــــه دور متميــــز فــــي تخفــــيض 2003وجماعتــــه 

دوره فضًال على ) 2003وجماعته  Chaseو Gunde –Cimerman 1999، 1997وجماعته 

  Mayell، 1997وجماعتــه  Kurashiga(كمضاد لالورام السرطانية وفي تحفيــز مناعــة الخليــة 

  ). 2002وجماعته  Dabaو 2001

ان زراعة الفطر المحاري على كوالح الذرة الصفراء يسبب زيادة القيمة الغذائيــة لهــا وذلــك 

الن مايســيليم الفطــر يفــرز انزيمــات خاصــة تحلــل الــروابط الســليلوزية واللكنينيــة المعقــدة. كمــا ان 

 Chrapkowska( لون مخلفاتــــــه فــــــي تســــــميد التربــــــة او تحــــــرقاكثــــــر المنتجــــــين للفطــــــر يســــــتعم

  ).2002وجماعته  Cohenو Podyma ،2000و

ولعدم وجود دراســة فــي القطــر تبــين مــدى تــاثير إضــافة ذلــك الفطــر ومخلفــات زراعتــه فــي 

بعـــض الصـــفات االنتاجيـــة  فـــيذه الدراســـة لبيـــان ذلـــك التـــأثير عليقـــة الطيـــور الداجنـــة اجريـــت هـــ

  عية لذكور فروج اللحم.والفسلجية والنو 
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  ثانيًا : استعراض المراجع

Literature Review  
  ريخية عن الفطريات الراقية :أنبذة ت  2-1

قد دلــت و  ،االنسان منذ عصور ما قبل التاريخنالت الفطريات الراقية جانبًا من اهتمامات 

د هــذا االهتمــام، االثــار علــى اهتمامــه بالفطريــات اللحميــة، إذ وجــدت نقــوش وتماثيــل منحوتــة تؤكــ

 وكــان الصــينيون واالغريــق والرومــان قــد اســتعملوا هــذه الفطريــات بوصــفها غــذاًء ودواًء (البهــادلي

  ).1995 ،الحبيبو  1991، والزهرون 

ان الفطـــر هـــو الطعـــام قبـــل المـــيالد يعتقـــدون  3000وكـــان المصـــريون القـــدماء فـــي ســـنة 

في جبال اوربا تحمل عدة طبية سنة  5000مومياء عمرها  تلعمر، وقد وجديطيل االمقدس وهو 

الفطريــات فــي الطــب كانــت فــي الهنــد مــن  عمالســتللفطريــات الجافــة، واقــدم الكتابــات المســجلة ال

، Ezeronyeو Dabaو Stamets ،2001رســالة طبيــة خاصــة (ن قبــل المــيالد ضــم 3000سنة

2003.(  

  : Pleurotus ostreatusالتصنيف العلمي للفطر المحاري   2-2

العائــدة  Pleurotaceaeوضع ضــمن عائلــة لفطر احد الفطريات اللحمية التي تهذا ايعد 

مـــن قســـم الفطريـــات  Basidimycetesالتابعـــة لصـــنف الفطريـــات البازيديـــة  Agaricalesلرتبـــة 

 Agarwalو  Mycetae )Stamets  ،1993العائــدة لمملكــة الفطريــات  Eumycotaالحقيقيــة 

  ).Sinclair  ،1997و 

  

  النمو للفطر المحاري وتسميته : بيئة 2-3

يمكنــه النمــو فــي  اذبســيطة وكلفــة واطئــة فــي االنتــاج الفطــر المحــاري بتقنيــة تنميــة متــاز ت  

% خــالل مرحلــة 90-80م مــع رفــع نســبة الرطوبــة مــن ° 30-20مدى واسع مــن درجــات الحــرارة 

ســرعة فضــًال علــى تيــة مــن المخلفــات النبا اً خاصــ اً عيــازر  اً االنتــاج كمــا ان زراعتــه ال تتطلــب وســط

كغــم مــن  1000نموه وقصــر المــدة الزمنيــة الالزمــة لتحضــير الوســط الزراعــي ويبلــغ معــدل انتاجــه 
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، Banoو Rajarathnamيومــًا ( 30/ طــن وســط زراعــي خــالل مــدة  االجســام الثمريــة الطازجــة

 وســمي الفطــر المحــاري بهـــذا االســم ألن شــكله يشــبه المحــار وهـــو ذو ).b2002واحمــد،  1988

  ).Croan  ،1999نكهة خاصة ومميزة (

  

  االهمية الغذائية للفطر المحاري : 2-4

فقيمتــه علــى المكونــات االساســية للغــذاء المتــوازن،  ئهااالجسام الثمرية للفطر باحتوا تمتاز  

ــــوق معظــــم 35-20علــــى  ئــــهالغذائيــــة تعــــود إلــــى احتوا % بــــروتين مــــن وزنــــه الجــــاف، وبــــذلك يف

المحــاري تحــوي معظــم االحمــاض االمينيــة االساســية  فطــربروتينــات الت والفواكــه. وان الخضــراوا

ـــــين الاليســـــين  ـــــًا بالحامضـــــين االميني ـــــدًا لكونـــــه غني والتربتوفـــــان  Lysineوغيـــــر االساســـــية وتحدي

Tryptophan همــا معظــم محاصــيل الحبــوب، بينمــا محتــواه قليــل جــدًا مــن الــدهون ل اللــذين تفتقــر

-Thiamineوتشــمل  B. Complexمجموعــة فيتــامين ب والسكريات، كما ان محتــواه جيــد مــن 

B1 ،Riboflavin-B2 وNiacin و Vitamin C احتوائه على االمــالح المعدنيــة  لىفضًال ع

الكالسيوم والمغنيســيوم والصــوديوم ومحتــوى متميــز مــن حــامض الفوليــك و ل البوتاسيوم والفسفور مث

Folic acid )Bano وSingh ،1972 و Chadha  وSharma ،1995 وRai ،1995 (

فضــًال علــى والذي من اعراض نقصه فقر الدم من النــوع المتميــز بكبــر كريــات الــدم ونقــص اللــون 

  ).1989تأخير نمو االفراخ (محمد والجنابي، 

بة فــول الصــويا او كســضافة بعض المغذيات إلــى وســط زراعــة ذلــك الفطــر مثــل كما ان ا  

قيمة الغذائيــة وخصوصــًا البــروتين للفطــر المحــاري كسبة بذور القطن او الدبس وغيرها ترفع من ال

)Hassan  ،الطعـــم المرغـــوب لـــذلك الفطـــر لـــذلك فضـــًال علـــى ) 2002ومســـلط،  2000وجماعتـــه

ـــى يضـــاف  وســـاجت وجماعتـــه،  Croan ،1999بعـــض االطعمـــة لزيـــادة النكهـــة الغذائيـــة لهـــا (ال

2000.(  
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  االهمية الطبية للفطر المحاري : 2-5

مـــن ضــمن مجموعـــة الفطريـــات الطبيـــة  Pleurotus ostreatusري الفطـــر المحـــا ديعــ  

، Rajarathnam ،1988 ،Chang ،1996و Banoفعالــة دفاعيــة للجســم ( اً والــذي يمتلــك مــواد

Koch  ،ــــــــــــــــه ــــــــــــــــه،  Chaseو Mitropolskaya ،2002و Buchalo، 2002وجماعت وجماعت

الن وفــي دول عديــدة لعالج العديــد مــن االمــراض منــذ وقــت طويــل ولحــد ا حيث استعمل ).2003

 Changوخاصة الهند والصين واليابان وذلك لفائدته الطبية وخاصة لجهــاز المناعــة فــي الجســم (

مضادة للفيروسات والبكتريا والفطريــات وســمومها  اً يمتلك هذا الفطر موادو . ) Miles  ،1993و 

ـــوالمركوهــو مضــاد للبكتريــا وهــو موجــود فــي الجســم الثمــري  octen-3-ol-1مثــل المركــب  -4ب ــ

Methoxy benzaldehyde ) وهــو موجــود فــي المايســليمMyceliam لــذلك الفطــر وهمــا مــن (

وجماعتــــــــه،  Cochran ،1978 ،Gund-Cimerman ،1999 ،Woodالمركبــــــــات الطيــــــــارة (

2000 ،Stamets ،2001 ،Gerasimenya  ،2002وجماعتـــه ،Chase  ،2003وجماعتـــه.( 

طة اســــوســــط الــــذي ينمــــو عليــــه ذلــــك الفطــــر بو الســــامة فــــي ال فــــي تحطــــيم المــــواد اً كمــــا ان لــــه دور 

 فضــًال علــى ).2003وجماعتــه،  Lacinaو 2002وجماعتــه،  Perskyاالنزيمــات التــي يفرزهــا (

يزيــل الســموم االيضــية اذ ) Nematodaقابليته كمضاد للطفيليات ومن ضمنها الديدان الثعبانية (

ـــــــك الديـــــــدان و ويهـــــــاجم لهـــــــا   Kimواشـــــــارت  ).Chase ،2003و Stamets ،1993قتلهـــــــا (يتل

تــنخفض بتــأثير فــي الــدم ) TGان السكر والكليسريدات الثالثية (الى ) 2001، 1997وجماعتها (

  Phellinus و  Pleurotus ostreatus ،Lentinus edodesلـــ ستخلصــات المائيــة الم

linteus سكريات وجود لل وقائي لمرض السكر وذلك فعثل تلك الفطريات تمتلك امكانية ان م اذ

وللفطــر المحــاري دور  ارتفــاع الســكر فــي مصــل الــدم. تمنــع) Glycoproteins(بروتينيــة معقــدة 

ــــــــع نمــــــــو االورام الســــــــرطانية ( ، Rajarathnam ،1988و Banoفــــــــي معالجــــــــة الســــــــرطان ومن

Kurashiga  ،1997وجماعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ،Daba ،1998 ،Mayell ،2001 ،Gerasimenya 

  ).2003وجماعته،  Chase، 2002وجماعته،  Daba،2002وجماعته، 



 19

% مـــن المســـحوق 5انـــه عنـــد اضـــافة الـــى ) 1997( وجماعتـــه Kurashigaاشـــار  وقـــد  

اسابيع والمعاملة ســابقًا  6في الغذاء الناث الفئران بعمر  Pleurotus ostreatusالجاف للفطر 

ى المســببة لســرطان المثانــة، اد Carinogen  N-buty l-N butano lnitrosamineبمــادة 

انخفاض حالة سرطان المثانة في الفئران المغذاة علــى ذلــك الفطــر وذلــك مــن خــالل رفــع ذلك الى 

لى الحالــة اواعادة فعاليتها  Macrophagesورفع فعالية  Lymphocytesاالستجابة المناعية لـ 

انهــا خفضــت فضــًال علــى الطبيعية بعد التدهور الذي حصل لها بســبب المــادة المســببة للســرطان، 

مــن عــام  مــدةانــه خــالل الو  ذلــك الفطــر. المقارنــة مــع الفئــران التــي لــم تعــطاقــع الــورم الســرطاني بمو 

 عملتواســـت Pleurotus ostreatusعزلـــت المركبـــات الفعالـــة مـــن الفطـــر  1970إلـــى  1960

ـــــــان والصـــــــين ور  ـــــــك فـــــــي الياب مـــــــادة  عـــــــداذ توســـــــيا والواليـــــــات المتحـــــــدة كمضـــــــاد للســـــــرطان وذل

Polysaccharides  لـــالورام الســـرطانية وهـــي قابلـــة للـــذوبان واالنحـــالل فـــي المـــاء وهـــذا مضـــادة

المركــب ال يهــاجم الخليــة الســرطانية بصــورة مباشــرة بــل يحفــز االســتجابات المناعيــة ويزيــد فاعليــة 

Macrophages ـــدم لـــوحظ ذلـــك فـــي االغشـــية و البـــيض والتـــي تثـــبط ذلـــك المـــرض  فـــي خاليـــا ال

ـــــد والطحـــــال واالن ـــــة للجســـــم والكب ـــــة (المخاطي ـــــه،  Johnســـــجة اللمفاوي  Chase، و2003وجماعت

يحتوي  Pleurotus ostreatus) ان الفطر 2003وجماعته، ( Sepiوذكر  ).2003وجماعته، 

كيلـــو  16وزن جزيئـــي يبلـــغ وهـــو عبـــارة عـــن مركـــب بروتينـــي ذو  Ostreolysinعلـــى مركـــب الــــ 

  اليا السرطانية في اللبائن.للخ اً سام اً مركب دي الجسم الثمري لذلك الفطر ويعجد فدالتون يو 
ــــ اان    ـــة متنـــوع خـــاص مـــن العبـــارة عـــن  وهـــ Polysaccharidesل عـــددة ســـكريات احادي

ألن التــرابط  ، وهــي جزيئــات معقــدة جــداً Glycosidicاواصــر  مــن خــاللمرتبطــة واحــدة بــاالخرى 
ات يحــدث بــين عــدة ازواج مــن ذرات الكــاربون ونتيجــة هــذا التشــكل يتكــون تفــرع ضــخم مــن الجزيئــ
ليــة االمتباينة والتي تستطيع ان تبدي قدرة عالية لعمل الوظائف البيولوجية وذلك نتيجــة للقابليــة الع

ذو الفعاليـــة العاليـــة  Polysaccharidesلتغييـــر الهيكـــل البنـــائي وهـــذا التركيـــب المتبـــاين مـــن الــــ 
للكائنــات العضــوية  الخاليــاتفاعالت المختلفة لخلية مــع الو يعطي مرونة مهمة لتنظيم الميكانيكات 

فـــي تنشـــيط الجهـــاز المنـــاعي وتنظـــيم المناعـــة  اً الراقيـــة، واظهـــر هـــذا المركـــب المعقـــد بـــأن لـــه دور 
إن فضــًال علــى ذلــك فــ ).Ezeronye ،2003 Twain ،2003و Dabaالخاصة بالكائن الحــي (
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 Chadba، وRajarathnam ،1988و Banoالفطــــــــر المحــــــــاري مهــــــــم لحــــــــاالت فقــــــــر الــــــــدم (
، Rai ،1995هميتــه الغذائيــة للمصــابين بارتفــاع ضــغط الــدم (فضًال علــى ا) Sharma ،1995و
 a1995ين (احمد ــــاهمها انزيم التربس والتي) ويحتوي على بعض االنزيمات Stamets ،2001و

  ).Chang ،1996(فطر للأي تأثيرات سامة ) وليس هنالك 1997وعليان، 
للعضــــالت ومخــــدر لالطــــراف  الفطــــر المحــــاري كمســــترخي عملوفــــي الصــــين كــــان يســــت 

) وتنظـــيم عمـــل القلـــب ومعالجـــة Wasser ،1999ضـــيق اوعيـــة الـــدم (كعـــالج لحالـــة والعصـــب و 
دوره فـــي فضـــًال علـــى ) 1999وجماعتـــه،  Francia، وHotts ،1995التغيـــرات الحاصـــلة فيـــه (

فضــًال علــى ونظــرًا لتلــك االهميــة فقــد اســتعمل هــذا الفطــر  ).Stamets 2001تقويــة االعصــاب (
فطريات بازيدية اخرى في انتاج مركبات فعالة في عالج العديد مــن االمــراض مثــل مــرض ارتفــاع 

والسكر وتدهور المناعة وتقدر قيمة المبيعات لالدوية المســتخرجة مــن هــذه الفطريــات  الكولسترول
  ).Rai  ،1995( 1991بليون دوالر لسنة  1.2بـ 
  

والسكر فــي مصــل سترول نسبة الكول في Pleurotus ostreatusتأثير الفطر المحاري  2-6

  الدم :
 Banoفــــي مصــــل الــــدم والكبــــد ( الكولســــترولدور متميــــز فــــي خفــــض نســــبة للفطــــر             

ـــــــــــــــــــــه،  Rajarathnam ،1988 ،Chovotو ، Gunde-Cimerman ،1999، 1997وجماعت
Stamets ،2001و ،Chase  ،ادة إلى وجود تركيز عالي من ماذ تم التوصل  )2003وجماعته

Lovastatin ســـترول فـــي الجســـم الثمـــري لـــذلك الفطـــر وهـــو منـــتج تجاريـــًا كعقـــار للكول فضـــةالمخ
، Cimerman ،1995و Gunde-Cimerman( الكولســــــــترولللمرضــــــــى المصــــــــابين بارتفــــــــاع 

Chase  ،2003وجماعته.(   
 Pleurotus% مـــــن الفطـــــر 4) ان اضـــــافة 1991وجماعتـــــه ( Bobekاشـــــار وقـــــد   

ostreatus كوليسترول في انــاث الجــرذان ادى الــى % 1لغذائية المحتوية على نسبة اة إلى الماد
وذلــك عنــد نهايــة االســبوع الرابــع مــن التجربــة وفــي نهايــة فــي مصــل الــدم  الكولســترولمنــع زيــادة 

% بالمقارنة مــع 40في مصل الدم بنسبة  الكولسترولاالسبوع السابع من التجربة انخفضت نسبة 
  عليقة السيطرة. 

 Pleurotus ostreatus% مــن الفطــر 2ان اضافة ) 1991وجماعته ( Bobekوذكر   

 100ملغــم كوليســترول لكــل  52وذلك بعد تجفيفه في المــادة الغذائيــة للجــرذان والتــي تحتــوي علــى 
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والكليســرات الثالثيــة فــي  الكولســترولشهور ادى ذلك إلــى وجــود تــأثير تثبيطــي لزيــادة  6غم ولمدة 

  % للبيدات المصل.80-65ربة، حيث اظهر انخفاض بنسبة المصل والكبد خالل التج

  % مـــــــــــن الفطـــــــــــر 5) إلـــــــــــى ان اضـــــــــــافة 1993وجماعتـــــــــــه ( Bobekوكـــــــــــذلك اشـــــــــــار   

Pleurotus ostreatus  كوليســترول لــذكور 1.5الجــاف فــي المــادة الغذائيــة المحتويــة علــى %

الكبد وذلــك % في 15% في مصل الدم و45بنسبة  الكولسترولالجرذان ادى إلى انخفاض نسبة 

فــي مصــل الــدم نقصــان  الكولســترولفي نهاية االسبوع الثاني عشر من التجربة وقد رافــق نقصــان 

فـــي  الكولســـترولذات الكثافـــة القليلـــة والتـــي تقـــوم بنقـــل  Lipoproteinsفـــي البروتينـــات الدهنيـــة 

  مصل الدم.

 Pleurotus% مــن مســتخلص الفطــر 3 ن اضــافة) إ1993(وجماعتــه  Bobekوذكــر   

ostreatus  اً % خفــض معنويــ60% او 30يثــانول ذو تركيــز باال ة الفطــرالغــذاء بعــد معاملــالــى 

 الكولســــترولانخفضــــت نســــبة و ) فــــي المصــــل، TGوالكليســــيريدات الثالثيــــة ( الكولســــترولنســــبة 

% مــن 3% علــى التــوالي، فــي حــين ان اضــافة 48و 34والكليســيريدات الثالثيــة فــي الكبــد بنســبة 

% خفــض مســتوى 85المعامــل بااليثــانول ذو تركيــز  Pleurotus ostreatusمســتخلص الفطــر 

% علــى 22و 18والكليســيريدات الثالثيــة فــي الكبــد ولكــن بصــورة غيــر معنويــة بنســبة  الكولســترول

  التوالي.

  % مــــــــــــن الفطــــــــــــر 5) إلــــــــــــى ان اضــــــــــــافة 1996وجماعتــــــــــــه ( Bobekكمــــــــــــا توصــــــــــــل   

احتــواء مــع يــة علــى شــكل مســحوق الغذائلمــادة الجــاف فــي ا Pleurotus ostreatusالمحــاري 

 اً اســبوع 12غــم ولمــدة 70% كوليسترول لذكور الجرذان التي كــان وزنهــا 0.3المادة الغذائية على 

% علــى التــوالي، واشــار 20و 52فــي مصــل الــدم والكبــد بنســبة  الكولسترولادى إلى خفض نسبة 

  .تقريباً  %16في الجسم بنسبة  الكولسترولإلى ان اضافة الفطر خفضت من امتصاص 

  مـــــــــــــــــــن الفطـــــــــــــــــــر %  5ان اضـــــــــــــــــــافة الـــــــــــــــــــى ) Ozdin )1996و Bobekواشـــــــــــــــــــار   

Pleurotus ostreatus  كوليســترول لــذكور 0.3الجــاف إلــى المــادة الغذائيــة المحتويــة علــى %

) فــي TGوالكليسيريدات الثالثية ( الكولسترولغم ادى إلى انخفاض نسبة 70الجرذان ذات الوزن 
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ــــــة  الكولســــــترولوالي، وكــــــذلك انخفــــــض % علــــــى التــــــ32و 51الكبــــــد بنســــــبة  والبروتينــــــات الدهني

Lipoproteins  القليلــة الكثافــة)LDL فــي 53فــي مصــل الــدم بنســبة ) الحامــل للكوليســترول ،%

% وذلــك فــي نهايــة االســبوع الثــامن مــن 36حــين انخفــض مســتوى الســكر فــي مصــل الــدم بنســبة 

  التجربة.

بــين نســبة  0.981وي عــالي ســالب وجــود ارتبــاط معنــ) 1997وجماعتــه ( Bobekوذكــر   

وجد وقد توى الكولسترول في مصل الدم، في الغذاء ومس Pleurotus ostreatusاضافة الفطر 

% 0.3ذان الحــاوي علـــى % مــن الفطـــر المحــاري إلـــى غــذاء ذكــور الجـــر 5، و2.5، 1ان اضــافة 

ن النســبة % علــى التــوالي وا46 و 31، 11في مصل الدم بنسبة  الكولسترولخفض كوليسترول ي

  % تثبط التجمع الحيوي للكوليسترول في الكبد. 5المضافة من الفطر المحاري 

% مــــــن الفطــــــر المحــــــاري 5) إلــــــى ان اضــــــافة 1997وجماعتــــــه ( Bobekكمــــــا اشــــــار   

Pleurotus ostreatus  لــذكور الجــرذان % كوليســترول 0.3الجــاف إلــى الغــذاء المحتــوي علــى

% 53% إلـــى 61.2مـــن فـــي الجســـم  لكولســـترولاخفـــض نســـبة امتصـــاص ياســـابيع  10-8لمـــدة 

المتحلل بالجسم مما ينعكس على خفض  الكولسترولوزيادة  الكولسترولخفض تمثيل فضًال على 

  ن مصل الدم والكبد.مفي كل  الكولسترولنسبة 

غم من الفطر المحاري الجاف إلى 20-15ان اضافة ) 1998(وجماعته  Bobekوذكر   

شهر واحد ادت إلى انخفاض  مدةخالل  الكولسترولاع في نسبة تفغذاء االشخاص المصابين بار 

 ىفــي الــدم ألحــد الكولســترولفي الدم لكثيــر مــن االشــخاص المصــابين بارتفــاع  الكولسترولتركيز 

  المستشفيات.

 Pleurotus% مــن الفطــر 10ان اضــافة الــى ) Galbavy )1999و Bobekواشــار   

ostreatus كوليســــترول فـــي االرانــــب خفـــض مســــتوى 1علـــى  إلـــى المــــادة الغذائيـــة المحتويــــة %

 القلـــــبو  فـــــي الكبـــــد الكولســــترولا خفـــــض نســـــبة % كمـــــ65فـــــي مصـــــل الـــــدم بنســــبة  الكولســــترول

) 2003وذكر نذير وجماعتــه (% على التوالي. 79و  25،  47 ، 60 نسبةالعضالت واالبهر بو 

 Pleurotus ostreatusمل من المســتخلص المــائي الخــام للفطــر  0.1انه عند تجريع الفئران بـ 
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% علــى  31.4و  41والســكر فــي الــدم بنســبة  الكولســترولالضــرب االبــيض ادى الــى انخفــاض 

ساعة من التجريع  24% على التوالي في االناث وذلك بعد  31.1و  41.2التوالي في الذكور و 

% 36.3و  50.6فــي حــين بلغــت نســبة االنخفــاض للكوليســترول والســكر فــي الــدم بنســبة  بــالفم .

ساعة من التجريع  48% على التوالي في االناث وذلك بعد 37و  50على التوالي في الذكور و 

  بالفم مقارنة مع معاملة السيطرة.

  اللكنينية:–في تحلل المواد السليلوزية  Pleurotus ostreatusالمحاري دور الفطر   2-7

مختلفــة مــن المخلفــات  يمتلــك قابليــة النمــو فــي انــواع Pleurotus ostreatusان الفطــر   

الزراعية الغنية بالسليلوز واللكنين وذلك بسبب كفــاءة نشــاطه االنزيمــي المســؤول عــن تحلــل المــواد 

، Podymaو Chrapkowskaو 1997وجماعتـــــه،  Bisariaالعضـــــوية فـــــي هـــــذه المخلفـــــات (

والكنيـــــــز  Peroxidaseوالبيروكســـــــيديز  Laccaseمـــــــن انزيمـــــــات الاليكيـــــــز  الً ان كـــــــو ) 2000

Lignase دورًا مهمًا في تحلل اللكنين ( ؤديتSzklarz  ،و 1989وجماعتهCohen   ،وجماعته

 Laccaseاليكيــز لافــي عمليــة تحلــل اللكنــين هــو انــزيم شــترك تــي توان اهم االنزيمات ال ).2002

) وانتشــاره فــي الوســط الغــذائي Myceliamوتــزداد فعاليــة هــذا االنــزيم اثنــاء نمــو الغــزل الفطــري (

 Smith ،1987و Woodذا االنزيم دليل على مدى منتوج الفطر من االجسام الثمرية (ونشاط ه

في تحلل السليلوز  Cellulaseدور انزيم السليليز  فضًال على ).1992وجماعته،  Dhaliwalو

وجماعته،  Elisahviliو Podyma ،2000و Chrapkowskaللوسط الذي ينمو عليه الفطر (

دورًا مهمــًا فــي تغييــر نســبة الكــاربون  Pleurotus ostreatusطــر الفانــواع  تــؤديكمــا  ).2003

 دلــيًال جيــداً  دهذه النسبة تعــ) في االوساط الغذائية التي ينمو عليها، و C:N ratioإلى النتروجين (

ـــــى يوضـــــح دور  االتـــــيوالشـــــكل  ).Marimuthu ،1992و Maniتحلـــــل الوســـــط الغـــــذائي ( عل

  واللكنينية : االنزيمات في تحلل الروابط السليلوزية
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  اللكنينية،  - ) دور االنزيمات المفرزة من الفطريات الراقية في تحلل الروابط السليلوزية1شكل (
  )b1995احمد (

ها كأعالف استعمالو  Pleurotus ostreatusتحسين المخلفات الزراعية من قبل الفطر  2-8

  حيوانية :

ســيما الكــوالح (عــرانيص الو راء ن مخلفــات محصــول الــذرة الصــفان تــوفر كميــات كبيــرة مــ  

) مما يــؤدي إلــى تــراكم مخلفــات 2000(السلطان وجماعته، فراء بعد ازالة الحبوب منها) الذرة الص

نباتيـــــة قليلـــــة الفائـــــدة للحيوانـــــات التصـــــافها بمحتـــــوى عـــــالي مـــــن اللكنـــــين المـــــرتبط مـــــع الســـــليلوز 

 و Van Soest ،1985والهيميســــليلوز باواصــــر قويــــة يصــــعب هضــــمها فــــي معــــدة الحيــــوان (

Adebwale  ،1989وجماعته.(  

ـــــــى ) Nair )1995و Balakrishnanواشـــــــار    ـــــــوى الســـــــليلوزي ال ان المـــــــواد ذات المحت

واللكنينــي المرتفــع يمكــن ان تعطــي المتطلبــات االساســية لنمــو المايســليم وتكــوين االجســام الثمريــة 
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ان نمــو الفطــر المحــاري  اذ يــات.جيلنواد كوالح الــذرة الصــفراء وتــبن الللفطر المحاري ومن هذه الم

ها اســتعمالن كفاءة وتحسين هــذه المخلفــات فــي حالــة مفي مختلف المخلفات والبقايا الزراعية يزيد 

كــأعالف حيوانيــة وذلــك لتكســر الجزيئــات المعقــدة بفعــل هــذا الفطــر إلــى جزيئــات ابســط، كمــا وان 

ن المخلفــات الزراعيــة ذات المحتــوى تنميــة انتــاج بعــض الفطريــات الغذائيــة تنــتج اعالفــًا حيوانيــة مــ

 Quimioو Smith ،1987و Woodالســــــــليلوزي واللكنينــــــــي بكميــــــــات كبيــــــــرة وكلفــــــــة واطئــــــــة (

   ).1990وجماعتها، 

 المصــادر العلفيــة الجيــدة لكونــه ذامــن  دراعي المتحلــل بعــد جنــي الفطــر يعــوان الوسط الز   

زيــادة قابليتهــا  فضــًال علــىليــاف نخفضــة بنســبة االالمحتــوى البروتينــي ومفــي قيمــة تغذويــة جيــدة 

 Zhang، 1987وجماعتــه،  Ramamurthyالهضــمية مقارنــة بالوســط قبــل تنميــة الفطــر عليــه (

ـــــذير وحســـــن، 1995وجماعتـــــه،  بعـــــض  لـــــى) فضـــــًال ع2000وجماعتـــــه،  Hassanو 1999، ن

االيكيــز و  Celulaseانزيمــات الفطــر والتــي تزيــد القيمــة الغذائيــة للمخلفــات ومنهــا انــزيم الســليليز 

Laccase )Gricelda  ،1998وجماعتـــــــــه ،Chrapkowska وPodyma ،2000 ،Persky 

  ).2003وجماعته،  Elisashviliو 2002وجماعته،  Cohen، 2002وجماعته، 

وان وجود مثل هذه االنزيمات المنتجة مــن قبــل الفطريــات تزيــد مــن مقــدار المــادة الغذائيــة   

، Hashimو Danielsاالنتــاجي ( ئــهلــى تحســن ادانعكس عيــ ممــا المهضــومة مــن قبــل الحيــوان

ال تحتــوي هــذه االعــالف علــى ذلــك  ). وفضــًال علــى1987وجماعتــه،  Ramamurthyو 1977

اخرى، بل على العكس من ) (Mycotoxinsأي مواد سمية من الفطر المحاري او سموم فطرية 

يواني يجعل هنالك تأكيــد علف حك عملطر وسيادته في ذلك الوسط المستذلك فنظرًا لوجود هذا الف

محتمــل جــدًا نمــو وســط غيــر مســتزرع فمــن ال عملفــان اخــرى فــإذا مــا اســتعــدم وجــود فطريــات واعب

مــن احتمــال  االعفان عليه بفعــل عوامــل عديــدة مثــل تــوفر الرطوبــة وســوء الخــزن االمــر الــذي يزيــد

 Quimioيــوان (الحصــحة ينعكس سلبًا على  من ثمممرضة او المنتجة للسموم و وجود االعفان ال

  ).1993وجماعته،  Natarajan، 1990وجماعتها، 
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وال تتوقــف اهميــة نمــو الفطــر المحــاري علــى هــذه المخلفــات إلــى هــذا الحــد، بــل ان ازالــة   

دهــا فــي بعــض و جو ثير من المركبــات الســامة المحتمــل السمية بفعل انزيمات هذا الفطر المحلل لك

ها كعلــف اســتعمالثــل هــذه االوســاط اكثــر امانــًا فــي هذه االوساط يجعل من نمو هذا الفطــر علــى م

  ).2003وجماعته،  Coulibalyو 1993وجماعته،  Natarajanحيواني (

علــى اوســاط    Pleurotus) ان تنميــة انــواع الفطــر 1996وجماعتــه ( Hadwanذكــر   

حــوالي تــبن الحنطــة وقشــور الــرز زاد مــن المحتــوى البروتينــي لتلــك االوســاط بو  كوالح الذرة، البردي

% 9.6-1.3% مقارنــة بــالمحتوى البروتينــي قبــل تنميــة الفطــر عليهــا وكــان مــن 17.1-8.13مــن 

  على التوالي.

ـــى  Pleurotus) ان تنميـــة انـــواع مـــن الفطـــر 1996وجماعتـــه ( Hassanكمـــا ذكـــر    عل

(الضــرب االبــيض) اقصــى تحلــل فــي  Pleurotus ostreatusالبــردي وتــبن الــرز حقــق الفطــر 

%) كمــا حقــق زيــادة فــي مكونــات الوســط 53.31%) واقصى تحلل في اللكنين (52.28السليلوز (

  مثل البروتين والسكريات الكلية الذائبة والرماد بعد جني الفطر.

فــي المحتــوى البروتينــي لمخلفــات تنميــة  معنــويع ) إلــى وجــود ارتفــا2002ر مســلط (واشــا  

ارتفعــت النســبة  اذميــة الفطــر عليهــا، الخــام قبــل تنالفطــر المحــاري عــن المحتــوى البروتينــي للمــادة 

تنميـــة الفطـــر  % بعـــد8.8% إلـــى 2.5المئويـــة للمحتـــوى البروتينـــي فـــي كـــوالح الـــذرة الصـــفراء مـــن 

ت % مــع االضــافا9.43دون إضــافات تغذويــة للوســط بينمــا اصــبحت مــن عليهــا وحصــاده وذلــك 

ضافات التغذوية يرفع مــن وجود االوالن  او حامض الستريك او غيرها.التغذوية والمتمثلة بالدبس 

يرفــع مــن معــدل تحلــل االليــاف الخــام وهــذا بــدوره يــنعكس علــى مــن ثــم ل نمــو الغــزل الفطــري و معــد

، Chadha ،1992، 1975وجماعته،  Rangaswamiزيادة القيمة الغذائية لالوساط الزراعية (

Hassan ،1996.(  

ت الكربوهيدراتيــــة إلــــى ان ســــبب زيــــادة الكربوهيــــدرات البســــيطة يعــــزى إلــــى تحلــــل المعقــــدا  

سكريات بسيطة بفعل التحلل االنزيمي اما ارتفاع المحتوى البروتيني فإنه ناتج مــن انتشــار وتشــبع 

، 1988وجماعتـــــه،  Kewalramaniينمــــو عليـــــه ( الغــــزل الفطـــــري فــــي الوســـــط الزراعــــي الـــــذي
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Hassan ،1996.( ت المحتــوى ولهــذا تعــد عمليــة التحــول الحيــاتي لبقايــا المحاصــيل الزراعيــة ذا

اللكنينــي إلــى علــف حيــواني مــن قبــل الفطــر المحــاري مــن العمليــات المهمــة اقتصــاديًا –الســليلوزي 

اعتــه مــن المعالجــات االساســية لتقليــل ر تعــد ز و ). Manorama ،1994و Nelakantanوبيئيــًا (

واء التلــوث البيئــي النــاتج مــن المخلفــات الزراعيــة التــي تعــد احــد مصــادر التلــوث نتيجــة تلــوث الهــ

ها كمــادة اوليــة فــي وســط انتــاج الفطــر المحــاري ســيحقق اســتعماللــذا فبفعل حرقها فيه  Co2وزيادة 

  ).Croan ،2000قيمة اقتصادية عالية في اكثر من محور (

  

  اداء الحيوانات المجترة : فيمخلفات زراعة الفطر المحاري  استعمالتأثير   2-9

) 1997وجماعتــه ( Bisaria) و1996( Hassan)، 1990( اوجماعتهــ Quimioذكــر   

مــن قبــل  Pleurotus ostreatus المحــاري  علــى تنــاول مخلفــات مزرعــة الفطــر الً ان هنــاك اقبــا

اليــة عقيمــة غذائيــة  اذ اً علفيــ اً منتوجــ دمخلفات زراعة الفطر المحاري تعــوانات المجترة. إذ ان يالح

ذلك الوسط قد انخفض مقارنة بالوســط ان اللكنين ل اذه كعلف للحيوانات المجترة استعمالباالمكان 

  ).Cerrilla ،1996قبل زراعة الفطر عليه (

% مــن مخلفــات مزرعــة 30انه باالمكان احــالل الى ) 2001وذكر المشهداني وجماعته (  

الفطر المحاري بدل الشعير في عالئق تسمين الجــديان المحليــة دون ان تظهــر اختالفــات معنويــة 

  وصفات الذبيحة. بين المعامالت بكفاءة النمو

% مــن مخلفــات مزرعــة الفطــر 20و10) انه باالمكــان احــالل a2002واشار المشهداني (  

المحاري بدل الشعير في عالئق تسمين الحمالن العواسية وبدون ان تظهر اختالفات معنوية بين 

حمــالن ذلك فقــد وجــد ان الفضًال على المعامالت في زيادة الوزن واوزان الذبائح ونسبة التصافي، 

.  اً يومـــ 75المغــذاة بصـــورة حــرة علـــى مخلفـــات مزرعــة الفطـــر المحــاري مـــن القصـــب البــري لمـــدة 

تفوقـــت معنويـــًا فـــي كـــل مـــن معـــدالت الـــوزن والغـــذاء المســـتهلك وكفـــاءة التحويـــل الغـــذائي مقارنـــة 

  بالحمالن المغذاة على القصب البري قبل زراعة الفطر عليه.
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% مــن مخلفــات مزرعــة 20و 10باالمكــان احــالل  ) إلــى انــهb2002واشــار المشــهداني (  

الفطر المحاري بــدل الشــعير فــي عالئــق تســمين الجــداء المحليــة دون ان تظهــر أي اختالفــات فــي 

معــدل وزن الجســم والذبيحــة ونســبة التصــافي بــين المعامالت.كمــا وذكــر ان الجــداء المغــذاة علــى 

يومـــًا قـــد تفوقـــت  84ولمـــدة  مخلفـــات مزرعـــة الفطـــر المحـــاري مـــن مجـــروش القصـــب بصـــورة حـــرة

معنويًا في الزيادة الوزنية واستهالك المادة الجافة وكفــاءة التحويــل الغــذائي مقارنــًة بالجــداء المغــذاة 

  على مجروش القصب قبل تنمية الفطر عليه. 

  اداء الطيور الداجنة : فياعة الفطر المحاري في العليقة مخلفات زر  استعمالتأثير   2-10

) ان هنــــاك 1996( Hassanو) 1990وجماعتهــــا ( Quimio،  )1988ذكــــر عبــــاس (  

مايســليم الفطــر ذو لــون ابــيض الن لفروج اللحم على تناول مخلفــات زراعــة الفطــر المحــاري  الً اقبا

  ورائحة طيبة.

% مــن مخلفــات زراعــة 7.5 اســتعمالانه عند الى ) 1990وجماعته ( Gerpacioواشار   

المــزروع علــى قشــور الــرز فــي عليقــة الــدجاج البيــاض  Pleurotus ostreatusالمحــاري الفطــر 

Hyline  العلــــف و  مــــن انتــــاج البــــيضادى إلــــى حــــدوث تحســــن فــــي كــــل  اً اســــبوع 14عمــــر مــــن

  قلة الهالكات. فضًال على المستهلك وكفاءة التحويل الغذائي 

  كوز في مصل الدم :و والكل الكولسترولتركيز    2-11

ة ضــمن مجموعــة الــدهون المشــتقة وصــيغته الكيميائيــة مــن المــواد الدهنيــ الكولســترول ديعــ  

C27H45OH  ويعـــد ارتفـــاع 1986وهـــو موجـــود فـــي كافـــة االنســـجة الحيوانيـــة (الكيالنـــي وحســـن (

فــي الــدم مــن اهــم امــراض العصــر لــذلك فــإن اختيــار الغــذاء المناســب قــد يكــون  الكولســترولنســبة 

ت الدهنيــة احــد المكونــا الكولســترولعــد يو ) 1992ن هــذه المشــكلة (الزهيــري خيــر وســيلة للوقايــة مــ

) Triglycerides )TGنــات الدهنيــة االخــرى فهــي الكليســيريدات الثالثيــة و كلبالزمــا الــدم، امــا الم

 free fatty acidsوالحــوامض الدهنيــة الحــرة  Phospholipidsوالدهون الحاويــة علــى الفســفور 

م بعــد ان يــرتبط ببروتينــات خاصــة مــن نســيج إلــى اخــر عــن طريــق بالزمــا الــد الكولســترولوينتقــل 

ــــــل Lipoproteinsليكــــــون جســــــيمات ذائبــــــة كليــــــًا اوجزئيــــــًا تــــــدعى بالبروتينــــــات الدهنيــــــة  ، ويمث



 29

كمـــا يحصـــل  Acetyl-coAاحـــد المكونـــات الحيويـــة للخليـــة ويصـــنع فـــي الكبـــد مـــن  الكولســـترول

وامض الصـــفراء المـــادة االوليـــة لتكـــوين حـــ الكولســـترولمـــن الغذاء.ويعـــد  الكولســـترولالجســـم علـــى 

bile acidsرويدات قشــرة الغــدة الكظريــة ي، ســتadrenocorticosteroids الهرمونــات الجنســية ،

Sex hormones  وفيتــامينD )Lehninger 1978.(  فــي مصــل دم  الكولســترولوان مســتوى

 Sturkieالطيــور يتــأثر بدرجــة كبيــرة بالوراثــة والغــذاء والعمــر والجــنس والبيئــة المحيطــة بــالطيور (

1986.(  

، الكولســترولان الغدة الدرقية هي من اكثر الغدد اهمية فيما يتعلق بالســيطرة علــى ايــض   

وكــذلك تزيــد مــن قابليــة الكبــد علــى طــرح  الكولســترولألن هرمونــات الغــدة الدرقيــة تزيــد مــن تكــوين 

، Young ،1968 ،Sturkie ،1986فــي الصــفراء والمتمثلــة بهرمــون الثايروكســين ( الكولسترول

May ،1989 وKuhn  ،1993وجماعته.(  

 Meluzziاالجهــــاد الحــــراري (ي مصــــل الــــدم لفــــروج اللحــــم بفــــ الكولســــترولتتــــأثر نســــبة   

 Abo-Noragاو بالســـــموم الفطريـــــة () 1999عبـــــداللطيف ، او بالتغذيـــــة () 1992وجماعتـــــه ، 

صــادر فــي مصــل الــدم نتيجــة تكونــه مــن م الكلوكــوزكذلك فإن ارتفاع مستوى  ).1995وجماعته، 

يــنخفض معــه تكــوين بــروتين العضــالت علمــًا ان  Gluconeogensisغير كاربوهيدراتية بعمليــة 

 ).Coles ،1986و Siegel ،1985ارتفاع السكر يحصل عند االجهاد ومع االصابة بالسكري (

او ) Garlich  ،1982و  McCormickتتأثر نســبة الســكر بالــدم باالجهــاد الحــراري للطيــر ( اذ

) 1994وجماعتــه،  Donaldsonاو بالسموم الفطريــة () 1973وجماعته ،  Nockelsبالتغذية (

فــي مصــل دم فــروج اللحــم تعكــس الحالــة الفســلجية  الكلوكــوزو  الكولســتروللذلك فإن قياس كل من 

  والصحية للطير.

  بروتين مصل الدم :  2-12

مــل 100ملغــم/ 6-3يتراوح تركيز البروتين الكلي في مصــل الــدم للطيــور الداجنــة مــا بــين   

)Coles 1986 فـــي تينـــات التـــي تختلـــف عـــن بعضـــها ) ويحتـــوي الـــدم مجموعـــة كبيـــرة مـــن البرو

) ويشــكل بــروتين االلبــومين Sturkie 1986تركيبها الكيميائي ووظائفها الحيوية ونسبة وجودهــا (
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ت تغيــراالجسم عند حدوث  تحسين حالةمصل الدم وله دور كبير في النسبة الكبيرة من بروتينات 

ــــر فضــــًال ع ــــىغيــــر طبيعيــــة للطي  1971وجماعتــــه،  Woodكونــــه نــــاقًال للمكونــــات الغذائيــــة ( ل

ان بروتينـــات مصـــل الـــدم توجـــد بنســـب ثابتـــة فـــي الحـــاالت الطبيعيـــة إال ان  ).Sturkie 1986و

تعــرض الطيــور إلــى تغيــر فــي الظــروف البيئيــة والصــحية يــؤدي إلــى حــدوث تغيــر فــي نســب هــذه 

) او 1995وجماعته،  Tohijo) وكذلك ألن عوامل االجهاد الصحي (Jain ،1989البروتينات (

) والتي من شأنها ان تؤثر فــي 2001) او التغذوي (الجنابي، 2001الحراري (الحسني وجماعته، 

بــروتين الكلوبيــولين قيــاس تركيــز فعالية الكبد والخاليا اللمفاوية لتصنع هذه البروتينات ولــذلك فــإن 

  الصحية والفسلجية الجيدة للطيور.  مهم في تحديد الحالة

(الفـــا، بيتـــا،  α ،β ،γكـــذلك يحـــوي مصـــل الـــدم علـــى بـــروتين الكلوبيـــولين والـــذي يشـــمل    

) وارتفـــاع نســـبته فـــي مصـــل الـــدم يـــدل علـــى المقاومـــة IgGكامـــا) واالخيـــر هـــو بـــروتين المناعـــة (

  ).1992ي، الكبيرة للطيور تجاه العديد من االمراض الوبائية والمستوطنة (البيات

، Polonisوان بــــروتين الكلوبيــــولين يتــــأثر بالعوامــــل البيئيــــة المجهــــدة كارتفــــاع الحــــرارة (  

ــــي االعــــالف كالتــــانين (الجنــــابي، 2001والحســــني وجماعتــــه،  1983 ) ووجــــود المــــواد الســــامة ف

ويـــنخفض تركيـــز الكلوبيـــولين فـــي حالــــة  ).2002(العبيـــدي وجماعتـــه،طريـــة ) والســـموم الف2001

ويعــد  ).Coles ،1986فــي تركيــز البــروتين الكلــي واالرتفــاع فــي مســتوى االلبــومين ( االنخفــاض

ـــة مصـــادر مهمـــة النتـــاج بـــروتين الكلوبيـــولين (  1969وجماعتـــه،  Deatonالكبـــد والخاليـــا اللمفي

  ).Siegel ،1985و

  انزيمات مصل الدم :  2-13

 GPT يم وكــذلك انــز  Glutamic Oxaloacetic Transaminaseوهــو  GOT انــزيم   

وتعمــل هــذه االنزيمــات علــى نقــل مجموعــة  Glutamic Pyruvic Transaminaseوهــوانزيم 

االمين من االحماض االمينية إلى االحماض الكيتونية وبالعكس، وهي تنتشر في االنسجة وتنتقل 

إلــى المصــل بعــد تحطــم االنســجة، وان وظائفهــا الرئيســية تكــون داخــل الخليــة، وهــي توجــد بتراكيــز 

ة في الكبد والعضالت القلبية والهيكلية والكليتين وتوجد في اعضاء اخرى كنواتج تحفيز لنقــل عالي
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مجموعــة االمــين علمــًا انهــا تنتقــل إلــى المصــل بعــد تحطــيم الخاليــا وهــو يــدل علــى زيــادة نشــاطها 

ــــــك الوســــــط ( ، Lehningerو Stumpf ،1976و Wotton ،1964 ،Coonوتركيزهــــــا فــــــي ذل

1978.(  

فتوجــد نســبة كبيــرة منــه فــي مصــل الــدم  Alkaline phosphataseهــو  ALPاما انــزيم   

ويـــــأتي مـــــن النســـــيج العظمـــــي والكبـــــدي ويـــــتم افـــــرازه إلـــــى الـــــدورة الدمويـــــة مـــــن هـــــذين النســـــيجين 

)McComb  ،وينشــط هــذا االنــزيم بــأيون1979وجماعتــه (Mg+2  وايــون الكوبلــتCo+2  ويثــبط

 Hg+2و Zn+2 ،Cu+2ذلك يثــــبط بايونــــات وكـــ Mg+2الـــذي يزيــــل ايــــون  EDTAبمـــانع التخثــــر 

  ).2000(الهاللي وجماعته،  L-Phenylalanineويثبط ايضًا ببعض االحماض االمينية مثل 

هم فـــي عمليـــة الـــتعظم نـــزيم الفوســـفاتيز القاعـــدي) فهـــو يســـ(ا ALPوهنالـــك عـــدة وظـــائف النـــزيم 

تعكس الزيــادة فــي زما في البال ALP) واي زيادة في 1966وجماعته،  Fleish(تكوين العظام) (

امــــا فــــي  ).Wynne ،1950و Motzokفــــي الهيكــــل العظمــــي واالمعــــاء والكليــــة ( ALPانــــزيم 

االنسجة التي ال يحدث فيها تعظم فوظيفته تتحدد في عمليــة انتقــال المــواد الغذائيــة عبــر االغشــية 

اعتـــه، وجم Glickmanالظهاريـــة الطالئيـــة لتمركـــز االنـــزيم فـــي الســـطح االمتصاصـــي لالمعـــاء (

) 1965وجماعتــه،  Taylorويــؤدي هــذا االنــزيم دورًا كبيــرًا فــي عمليــة تكــوين البيضــة ( ).1970

وجماعتـــه،  Rakoوكـــذلك لـــه دور فـــي نقـــل الكالســـيوم والفســـفور مـــن العظـــم إلـــى الـــدم وبـــالعكس (

) بأن فعاليــة االنــزيم تــزداد 1969وجماعته ( Panigraphyولقد وجد  ).2000والحسني،  1964

نـــة االمعـــاء عنـــد التغذيـــة علـــى وجبـــات تحتـــوي علـــى الـــدهون أي انـــه يســـاعد فـــي زيـــادة فـــي بطا

  امتصاص الدهون. 
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  المواد وطرائق العمل –ثالثًا 

Materials and Methods  
ـــة    ـــابع لقســـم الثـــروة الحيوانيـــة فـــي كلي ـــة الت اجريـــت هـــذه الدراســـة فـــي حقـــل الطيـــور الداجن

ن مــللتجربــة الحقليــة والمــدة  21/2/2003إلــى  25/12/2002الزراعــة/ جامعــة بغــداد للمــدة مــن 

للدراسة المختبرية وذلك لدراســة تــأثير اضــافة الفطــر المحــاري  25/3/2003ولغاية  21/2/2003

Pleurotus ostreatus  االداء االنتاجي العليقة في مخلفات زراعته في استعمال او الى العليقة

 شــكلذكور فــروج اللحــم فــاوبرو وكمــا موضــح فــي الوبعض الصــفات الفســلجية والصــفات النوعيــة لــ

)2 .(  

  

  االفراخ والمساكن : 3-1

بعمــر يــوم واحــد  CDمــن ذكــور امهــات فــروج اللحــم نــوع فــاوبرو خــط فرخًا  450 عملاست  

غم/فرخ من مشــروع دواجــن االصــول التــابع لمركــز إبــاء لالبحــاث الزراعيــة فــي  41.2وبمعدل وزن

) مقسمة بحواجز سلكية مشبكة وبابعاد Pens( اكنانتحتوي على  سامراء. ربيت االفراخ في قاعة

علــى هــذه المكــررات  اً يومــ 14ســم لكــل كــن. وزعــت االفــراخ بعــد وصــولها إلــى عمــر  180×150

  لكل مكرر. اً طير  25بواقع 

ســاعة/يوم)  24استعملت نشارة الخشــب كفرشــة لالرضــية،واتبع نظــام االضــاءة المســتمرة (  

مــدة التجريــة. اســتعملت الحاضــنات الغازيــة فــي تدفئــة القاعــة خــالل مــدة  طيلــة ةفــي اضــاءة القاعــ

 32-31م. عنــد االســبوع االول، ° 35-32التجربــة لغــرض المحافظــة علــى درجــة الحــرارة بحــدود 

  م.° 24-20م اسبوعيًا حتى وصلت إلى ° 2ت إلى ضم عند االسبوع الثاني من العمر، وخف°
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  االفراخ
  

    

            
            

    
  

  المعامالت
  

    

            
            
  التجربة الثانية  التجربة االولى  
1  2  3  4  5  6  

  العليقة الىالفطر المحاري اضافة نسبة   المقارنة
الفطر زراعة نسبة مخلفات 

  في العليقةالمحاري 
معاملة 
 السيطرة

)Con(  

المعاملة االولى 
)P1(  

0.5 %  

المعاملة الثانية 
)P2(  
1 %  

ثالثة المعاملة ال
)P3(  

1.5 %  

المعاملة االولى 
)T1(  

4 %  

المعاملة الثانية 
)T2(  

8 % 

            
      الصفات المدروسة    
          

  الصفات النوعية للذبيحة  الصفات الفسلجية  ا���ت ا�������
  وزن الجسم الحي ••••
  الزيادة الوزنية ••••
  العلف المستهلك ••••
  كفاءة التحويل الغذائي ••••
  سرعة النمو ••••
  نسبة الهالكات ••••

  فحوصات الدم الكامل : -أ
  PCVمكداس الدم  ••••
  RBCعدد خاليا الدم الحمر  ••••
العـــــد التفريقـــــي لخاليـــــا الـــــدم  ••••

البـــــــــيض ونســـــــــبة الخاليـــــــــا 
 H/Lالمتغــايرة الــى اللمفيــة (

ratio(  
  فحوصات مصل الدم -ب
  تركيز البروتين الكلي ••••
  تركيز الكلوكوز ••••
  تركيز الكوليسترول ••••
  تركيز حامض اليوريك ••••
  لكليتركيز الكلوبيولين ا ••••
  ALPفعالية انزيم  ••••
  GOTفعالية انزيم  ••••
  GPTفعالية انزيم  ••••

نســبة اوزان قطعيــات الذبيحــة  ••••
الـــــى وزن الذبيحـــــة (قطعتـــــي 
الفخـــــذ ، الصـــــدر ، الظهـــــر ، 

  الجناح والرقبة)
  نسبة التصافي ••••
نســــبة وزن بعــــض االحشــــاء  ••••

الداخليــــــة (الكبــــــد ، القلــــــب ، 
القانصــــــة ، الطحــــــال ودهــــــن 
  البطن) الى وزن الجسم الحي

ة طـــول االمعـــاء والمعـــدة نســـب ••••
  الغدية الى وزن الجسم الحي

  
  ) مخطط التجربة2شكل (

استعملت االطباق البالستيكية الدائرية خالل االسبوع االول من العمــر واســتبدلت تــدريجيًا   

بمعــــالف اســــطوانية معلقــــة لتنــــاول العلــــف بصــــورة حــــرة طيلــــة مــــدة التجربــــة. واســــتعملت المناهــــل 
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لتــر مــن عمــر يــوم واحــد إلــى نهايــة التجربــة واســتمر تقــديم  5لمقلوبــة ســعة البالســتيكية االرضــية ا

  ) خالل مدة التجربة.Ad-libitumالماء والعلف بصورة حرة (

  

  البرنامج الوقائي الصحي :  3-2

) إذ تــم اجــراء التلقيحــات 1تــم اســتعمال البرنــامج الوقــائي الصــحي الموضــح فــي الجــدول (  

رضي النيوكاســل والكمبــورو مــع اعطــاء المضــادات الحياتيــة كمــا م السائدة الفراخ فروج اللحم ضد

تم إضافة خليط الفيتامينــات بعــد كــل عمليــة تلقــيح ولمــدة ثالثــة ايــام بإضــافته لمــاء الشــرب وحســب 

  تعليمات الشركة المنتجة.    

  ) البرنامج الوقائي الصحي المتبع.1جدول (

  اح او المضاد الحيوينوع اللق                          العمر باليوم

%) لغــرض التقليــل مــن االجهــاد 5تــم اعطــاء االفــراخ محلــوًال ســكريًا (بتركيــز   1

الناجم عن نقلها من المفقس إلى الحقل وتنظيف قناتها الهضمية من السوائل 

  الجنينية المتبقية.

 0.5اعطاء االفراخ المضاد الحيوي انروسول عــن طريــق مــاء الشــرب وبواقــع   2-6

  مل/لتر.

) + لقــاح كمبــورو جرعــة اولــى (ســاللة B1لقاح نيوكاسل جرعــة اولــى (ســاللة   12

  لوكارد) بماء الشرب.

لقـــاح نيوكاســـل جرعـــة ثانيـــة (ســــاللة الســـوتا) + لقـــاح كمبـــورو جرعـــة ثانيــــة   21

  (ساللة لوكارد) بماء الشرب.

  لقاح نيوكاسل جرعة ثالثة (ساللة السوتا) بالرش   33
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  محاري ومخلفاته :مصدر الفطر ال 3-3

تـــم جلـــب الفطـــر المحـــاري ومخلفـــات زراعتـــه مـــن الشـــركة العامـــة للبســـتنة والغابـــات فـــي   

الزعفرانية حيث يتم تنمية الفطر المحاري علــى كــوالح الــذرة الصــفراء بتعريضــها للشــمس وتكســيرها 

) وبعــدها تحضــن لمــدة اســبوعين فــي Spawnثــم وضــعها فــي اكيــاس بعــد خلطهــا بتقــاوي الفطــر (

ورطوبــة نســبية م ° 20م ومــن ثــم تنقــل إلــى قاعــة بدرجــة حــرارة ° 25رفــة خاصــة درجــة حرارتهــا غ

بالكتلــة البيضــاء وفــي اليــوم الثالثــين يبــدأ يهًا وتفــتح االكيــاس حيــث يصــبح الوســط شــب% 80-90

وتكــون عمليــة الســقي بالمــاء لتلــك الكتــل الحيويــة مســتمرة انتــاج الفطــر وجنيــه علــى شــكل وجبــات 

المتبقي من تلك االوســاط مخلفــات زراعــة ذلــك الفطــر  داالنتاج للوسط المنتج حيث يعلحين تدني 

  ).3شكل (

وقــد تــم تقطيــع الفطــر المحــاري بعــد الحصــاد إلــى قطــع صــغيرة جــدًا وخلطــه بــالعلف، امــا   

مــع اســتمرار  اً يومــ 15ســم لمــدة  7مخلفــات الزراعــة فقــد تــم فرشــها علــى ارض كونكريتيــة بســمك 

لغرض تسريع عملية التجفيف وبعدها جرشت واصبحت جاهزة لعملية الخلط مــع  التقليب المستمر

يوضــح مــدى التغيــرات فــي كــوالح الــذرة الصــفراء بعــد تنميــة  2مصــادر العليقــة االخــرى. والجــدول 

  وحصاد الفطر واجراء التجفيف عليها.
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  وبعد تنمية الفطر المحاري عليها الكيمياوي لكوالح الذرة الصفراء قبل  حليلالت )1() 2جدول (   

  �وا�� ا�ذرة ��ل ����� ا��طر  ا���
ر ا��ذا�� %
  كوالح الذرة بعد تنمية الفطر

  15  4.3  الرطوبة

  8  4  البروتين الخام

  28  37.4  االلياف الخام

  1  1.1  الدهن الخام
  الكاربوهيدرات الذائبة)2(

49.99  41.5  

  5  2.5  الرماد

  1  0.5  الكالسيوم

  0.5  0.21  فورالفس
  ) في قسم السيطرة النوعية في ابي غريب.1980( AOACفي  مذكورة) تم التحليل وفق الطريقة ال1(

  %.100) تم حساب نسبة الكاربوهيدرات الذائبة من حاصل طرح النسبة المئوية لمجموع العناصر االخرى من 2(

  

  :تكوين العالئق 3-4

مـــن العمـــر بعليقـــة ثابتـــة، ثـــم وزعـــت االفـــراخ  اً يومـــ 14غـــذيت االفـــراخ بصـــورة حـــرة لمـــدة   

  ). 2مخطط التجربة السابق (شكل حسب معامالت التجربة المبينة في على المكررات عشوائيًا 

  وعدت عليقة المقارنة هي نفسها العليقة التي تم اضافة الفطر اليها في التجربة االولى.

  ة استعمال مخلفات زراعة الفطر: رب) يوضح العالئق التي تم استعمالها في تج3والجدول رقم (
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  ة استعمال مخلفات زراعة الفطر) العالئق المستعملة في تجرب3جدول (                 
  3عليقة   2عليقة   (المقارنة))1( 1عليقة   المادة العلفية
  53.1  58.4  64.3  ذرة صفراء

  34  34  32  كسبة فول الصويا
  8  4  ---   الفطر مخلفات )2(

  3  1.7  -- -  دهن
  1.2  1.2  3  مزيدات علفية )3(

  0.7  0.7  0.7  حجر الكلس
  100  100  100  المجموع

التحليل الكيمياوي  )4(
  المحسوب

      

  C.P(  19.66  20.28  20.16بروتين خام (
  M.E(  2884.15  2933  2934.65طاقة ممثلة (

نسبة الطاقة الى 
  )C:P ratioالبروتين (

146.70  144.65  145.56  

  C.F(  3.65  4.78  5.78ف (االليا
  1.052  1.066  1.0279  اليسين
  0.306  0.316  0.314  مثيونين
  0.637  0.610  0.856 كالسيوم
  0.286  0.278  0.455 فوسفات

  إضافة الفطر المحاري إليها. ت) عليقة المقارنة هي نفسها العليقة التي تم1(
  ).1978الخواجة وجماعته ( ذكرها /كغم حسب ما لوري كيلو ك 1700لح الذرة الصفراء وهي تساوي الطاقة الممثلة لها مساوية للطاقة الممثلة لكوا عدت) 2(

(3) C.p 4%, Ca 16%, P 10.6%, Na 4%, Mn 3335 mg/kg, Fe 1670 mg/kg Zn 2670 mg/kg, Cu 335 mg/kg, CoA 35 mg/kg, I 
50 mg/kg, Se 6.7 mg/kg, methin 27 gm/kg, Methi 92 cys. 27,6 gm/kg, ME 550 kcal/kg, vit A 470000, Iu/kg vitD3 100000 
Iu/kg, vitE 670, mglkg, vit k3 140 mg/kg, vit Bl 100 mg/kg, vit B2 500 mg/kg, vit B6 200 mg/kg, vit B12 1.35 mg/kg, Niacin 
2000 mg/kg, Pan.acid 667 mg/kg, Folic acid 50 mg/kg, Biotin 6,7 mg/kg, CHOLCHL 17000 mg/kg, Linocomycin 667 
mg/kg, B.H.T 33400. 

  ).1994، (NRCفي ذكر حسب ما ) 4(
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  الصفات المدروسة : 3-5

  الصفات االنتاجية : 3-5-1

  وزن الجسم الحي :  3-5-1-1

) 3حيث غذيت االفراخ بصورة حرة بعليقــة المقارنــة (جــدول  اً يوم 15بدأت التجربة بعمر   

ة ومنعــًا يومــًا مــن العمــر لغــرض تنميــة الطيــور خــالل هــذه المــدة بصــورة طبيعيــ 14-1للمــدة مــن 

الحتماليــة تأثرهــا بــبعض المــواد التــي قــد تحتويهــا المــادة المســتعملة فــي العليقــة ، واحتماليــة عــدم 

تقبلها للعليقة المحتوية علــى هــذه المــادة (الفطــر المحــاري او مخلفــات زراعتــه) خــالل هــذه المــدة ، 

ســاب معــدل ) فــي كــل اســبوعين وتــم حSALTERكانت الطيور تــوزن فرديــًا بميــزان معلــق (نــوع و 

   التية:وزن الجسم الحي للطير حسب المعادلة ا
  مجموع اوزان الطيور (غم) للمكرر الواحد                                          

  ـمعدل وزن الجسم الحي للطير (غم) = ــــــــــــــــــــ
  كررعدد الطيور الكلي في الم                                              

  الزيادة الوزنية : 3-5-1-2

  االتية:احتسبت الزيادة الوزنية المتحققة خالل اسبوعين وفقًا للمعادلة   

  وزن الجسم الحي عند بداية  –الزيادة الوزنية (غم) = وزن الجسم الحي عند نهاية المدة (غم) 

  المدة (غم)                                                                        

  العلف المستهلك : 3-5-1-3

حســبت كميــة العلــف المســتهلك كــل اســبوعين عــن طريــق وزن كميــة العلــف المتبقيــة فــي   

نهاية المدة وطرحها من الكمية الكليــة المقدمــة خــالل تلــك المــدة مــع مراعــاة نســبة الهالكــات وذلــك 

  : االتيةحسب المعادلة 
  ع     

  (غم/طير) = _________________ المتوسط اليومي الستهالك العلف
  س + 14 × ح

  )1986(الزبيدي،    
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  إذ ان :

  ع=كمية العلف المستهلك خالل مدة اسبوعين.

  ح=عدد الطيور الحية في نهاية المدة.

  س=عدد االيام التي تغذت فيها الطيور الهالكة.

  

  معامل التحويل الغذائي : 3-5-1-4

  االتية :سبوعين حسب المعادلة تم حساب معامل التحويل الغذائي لكل ا  

  
  متوسط كمية العلف المستهلك في مدة معينة                               

  ـــــــــــــــــــــــمعامل التحويل الغذائي = 
  متوسط الزيادة الوزنية خالل المدة نفسها                                 

  )1986الزبيدي، (

  

  :سرعة النمو  3-5-1-5

  : االتيةتم حساب معدل سرعة النمو للطير لكل اسبوعين حسب المعادلة   
  

  الوزن في بداية المدة –الوزن في نهاية المدة   
  100× ـــــــــــــــــــــــــــــــ سرعة النمو = 

  (الوزن في بداية المدة + الوزن في نهاية المدة)  ½     

)Brody ،1945(  

  نسبة الهالكات : 3-5-1-6

  : االتيةتم حساب نسبة الهالكات للطيور لكل اسبوعين حسب المعادلة   
  عدد الطيور الهالكة طيلة مدة التجربة    

  100× ــــــــــــــــــــ   =  نسبة الهالكات
  عدد الطيور الكلي                              
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  الصفات الفسلجية للدم : 3-5-2

  جمع نماذج الدم : 3-5-2-1

) مــن طيــرين مــن كــل مكــرر Brachial veinمع عينات الدم مــن الوريــد العضــدي (تم ج  

  اســــــابيع مــــــن عمــــــر االفــــــراخ باســــــتعمال انابيــــــب حاويــــــة علــــــى مــــــانع التخثــــــر  8و 6عنــــــد عمــــــر 

)K-EDTA  وهــي نمــاذج الــدم الكامــل ()whole blood  ( فحــوص المتعلقــة باعــداد الالجــراء

العد التفريقي لخاليا الدم البيض فضــًال ) و PCVدم () وحجم مكداس الRBCخاليا الدم الحمراء (

 H/L) (Lymphocytes) إلــى الخاليــا اللمفاويــة (Heterophilsايرة (غــنســبة الخاليــا المتعلى 

ratio. (  

تم جمع نماذج اخرى مــن الــدم فــي الوقــت نفســه باســتعمال انابيــب معلمــة وال تحتــوي علــى   

) وفــي االســبوع Heart Punctureمــن القلــب ( تــم الجمــع فــي االســبوع الســادسوقــد مــانع تخثــر 

) Blood Serumفــروج حيــث تــم الحصــول علــى مصــل الــدم (للالثــامن جمــع الــدم بطريقــة الــذبح 

دقيقــة  15دورة/ دقيقــة لمــدة  3000فــي جهــاز الطــرد المركــزي بســرعة  الدم وذلك عن طريق وضع

م (فــي ° 20–حــرارة  وحفظــت المصــول فــي انابيــب نظيفــة ومعلمــة وبدرجــةللحصول على المصل 

  المجمدة) لحين اجراء الفحوص عليها.

  

  فحوص الدم الكامل : 3-5-2-2

 Archer) باســـتعمال انابيـــب شـــعرية وفقـــًا لطريقـــة PCVحســـاب قـــيم مكـــداس الـــدم (تـــم   

) فـــي حســـاب اعـــداد خاليـــا الـــدم Haemocytometerاســـتعمال الهيموســـايتوميتر () وتـــم 1965(

) مباشــــرًة بعــــد عمليــــة 1952( Herrickو Nattتــــي ذكرهــــا ) وحســــب الطريقــــة الRBCالحمــــر (

  الجمع.

دمويــة علــى شــريحة  Smearsتــم اجــراء العــد التفريقــي لخاليــا الــدم البــيض بأخــذ مســحات   

وفقًا للطريقة التي اشار إليها  Wright – Giemsaزجاجية نظيفة وبعد تثبيتها صبغت بصبغتي 

Shen وPatterson )1983.(  
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 Giuionو Burtonمويـــة تحــت المجهـــر وفقــًا للطريقـــة التــي ذكرهـــا فحصــت الشــرائح الد  

 H/Lبة ــــــ) اســـتخرجت نسL) واللمفاويـــة (H)، وبعـــد حســـاب اعـــداد الخاليـــا المتغـــايرة (1968(

ratio.  

  

  فحوص مصل الدم : 3-5-2-3

 و )glucoseتركيـــز الكلوكـــوز (و ) Total Proteinتـــم قيـــاس تركيـــز البـــروتين الكلـــي (  

 تركيــــز الكوليســــترولو  )Total globulinتركيــــز الكلوبيــــولين (و  GPTو GOTفعاليــــة انــــزيم 

) فــي مصــل Uric acidوتركيز حامض البوليــك () الفوسفات القاعدي(انزيم  ALPانزيم  وفعالية

االنكليزيــة وشــركة  Randox) مجهــزة مــن قبــل شــركة Kitsالدم وذلــك عــن طريــق اســتعمال عــدة (

Biomerieux  ،علــى هــذه المحاليــل الجــاهزة مــن معهــد المصــول واللقــاح  تــم الحصــولو الفرنســية

في بغداد/ العامرية، واجري الفحص استنادًا إلى الخطوات التــي اشــارت إليهــا الشــركة المجهــزة فــي 

 الدليل المرفق مع العدة الخاصة بالفحص.

  

  الصفات النوعية : 3-5-3

  نسبة التصافي : 3-5-3-1

نســبة التصــافي عنــد نهايــة االســبوع الثــامن،  كل مكرر لغرض حســاب منطير  2تم اخذ   

بميزان معلق اليجاد وزن الجسم الحي، وتم ذبحها وازالة االحشاء قبل الذبح وزن الطيور الحية  تم

وهــــي الكبــــد والقلــــب المأكولــــة االعضــــاء الداخليــــة وزنــــت ، وبعــــدها غيــــر المأكولــــة منهــــا الداخليــــة 

  االتية :ة والقانصة وحسبت نسبة التصافي كما في المعادل
  وزن الذبيحة المنظفة (غم) + وزن االعضاء الداخلية المأكولة                                   

  100 × ـــــــــــــــــــــــــــنسبة التصافي مع االعضاء = 
  الوزن الحي (غم)                                الداخلية المأكولة     

  )1989(الفياض وناجي، 
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  قطعيات الذبيحة : 3-5-3-2

من كل مكــرر وبعــدها تــم اجــراء عمليــة التقطيــع وذلــك وفقــًا للطريقــة التــي تين تم اخذ ذبيح  

 Thigh andالفخــذ (قطعتــي ) و Breast( صــدر) والتــي شــملت ال1989ذكرها الفيــاض ونــاجي (

drum stick) والظهر (Back) والرقبــة (Neck) واالجنحــة (Wings ن ) وحســبت نســبًة إلــى وز

  : االتيةالذبيحة للطير حسب المعادلة 
  وزن القطعة (غم)                             

  100× ــــــــــــــ =  النسبة المئوية للقطعيات
  وزن الذبيحة (غم)                             

)North ،1984(  

  نسبة دهن البطن : 3-5-3-3

ل القانصــة وتــم حســابه كنســبة مئويــة تــم جمــع الــدهن المترســب فــي التجويــف البطنــي وحــو   

  :االتية من الوزن الحي وكما موضح بالمعادلة 
  وزن الدهن المترسب (غم)                            

  100  × ــــــــــــــ نسبة دهن البطن (%) = 
  الوزن الحي (غم)                                

  داخلية :نسبة وزن او طول بعض االحشاء ال 3-5-3-4

إذ شملت هــذه االحشــاء كــل مــن:  Krupsتم وزن االحشاء الداخلية بميزان الكتروني نوع   

الكبـــد، القلـــب، القانصـــة، والطحـــال وتـــم قيـــاس نســـبة وزنهـــا نســـبًة إلـــى وزن الجســـم الحـــي حســـب 

  االتية :المعادلة 
  وزن العضو (غم)                                   

  100×  ـــــــــــــــنسبة وزن العضو (%) = 
  وزن الجسم الحي (غم)                               
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طــول االمعــاء فقــد تــم اوًال فصــلها عــن منطقــة اتصــالها بالقانصــة ولغايــة  توســطامــا عــن م  

فتحــة المجمــع وتــم قيــاس طولهــا بشــريط القيــاس، والمعــدة الغديــة تــم فصــلها مــن منطقــة اتصــالها 

  قياس طولها وحسبت نسبة الطول نسبًة إلى وزن الجسم الحي.بالقانصة والحوصلة وتم 

  

  التحليل االحصائي :  3-6

) CRD )Completley Randomized Designاســتعمل التصــميم العشــوائي الكامــل   

لدراســـــة تـــــأثير المعـــــامالت المختلفـــــة فـــــي الصـــــفات المدروســـــة، وقورنـــــت الفـــــروق المعنويـــــة بـــــين 

 SASالبرنــــــامج الجــــــاهز  عملمتعــــــدد الحــــــدود واســــــت )Duncan )1955المتوســــــطات باختبــــــار 

  : االتيالرياضي  النموذج) في التحليل االحصائي وفق ا1996(

Y ij = µ + ti + eij  
  حيث ان : 

Y ij  قيمة المشاهدة=J  العائدة للمعاملةI.  

µ .المتوسط العام للصفة=  

ti .تأثير المعاملة=  

eij ه ط يساوي صفر وتباين مقدار =الخطأ العشوائي الذي يتوزع طبيعيًا بمتوسσ2  .  
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  النتائج والمناقشة –رابعًا 

Results and Discussion  

  

  اوًال : تجربة اضافة الفطر المحاري :

  الصفات االنتاجية : 4-1

  وزن الجسم الحي : 4-1-1

) ان اضــافة الفطــر المحــاري إلــى العليقــة لــم يــؤثر معنويــًا فــي وزن 4ن الجــدول (مــيتضــح   

 <الحــي فــي نهايــة االســبوع الرابــع، وفــي نهايــة االســبوع الســادس ظهــر انخفــاض معنــوي (أ الجســم

) مقارنــًة بمعاملــة الســيطرة الــى العليقــة % مــن الفطــر المحــاري0.5(اضــافة  P1) للمعاملــة 0.05

)Con 0.01 <ن العمـــر ظهـــر تفــــوق عـــالي المعنويــــة (أمــــ) ولكـــن عنـــد نهايــــة االســـبوع الثـــامن (

غــم  2070 متوســط% من الفطر المحاري) في وزن الجسم الحي إذ بلغ ال1ة (اضاف P2للمعاملة 

غــم، ولــم تكــن هنــاك  1986مقارنــًة بمعاملــة الســيطرةالتي ســجلت ادنــى معــدل للــوزن الحــي إذ بلــغ 

على الرغم من وجود تفوق حسابي لتلــك  P3و P1فروق معنوية بين معاملة السيطرة والمعامالت 

  غم على التوالي. 1994، 2009كانتا و ة المعاملتين مقارنًة بالسيطر 

  

  الزيادة الوزنية : 4-1-2

الزيادة الوزنية خــالل االســبوع  توسط) عدم وجود فروق معنوية في م5يتبين من الجدول (  

) 0.05 <وخــالل االســبوع الخــامس والســادس حــدث انخفــاض معنــوي (أ الثالث والرابع مــن العمــر.

كانـــت  التـــيغـــم مقارنـــًة بمعاملـــة الســـيطرة  614كانـــت و يـــة الزيـــادة الوزنمتوســـط فـــي  P1للمعاملـــة 

 توســط) فــي م0.01 < غم. ولكن عند االسبوع السابع والثــامن ظهــر تفــوق عــالي المعنويــة (أ678

غــم علــى التــوالي مقارنــًة بمعاملــة 832 غــم و794كانتــا  فقــد P2و P1الزيــادة الوزنيــة للمعــاملتين 

  غم.690السيطرة التي كانت 
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  وزن الجسم الحي لذكور فروج اللحممتوسط  فيإلى العليقة  Pleurotus  ostreatusتأثير اضافة مستويات مختلفة من الفطر المحاري ) 4دول (ج  
  

  ا�����ت )1(

  الجسم الحي للطيور (غم/طير) في األسابيعوزن  توسطم

4  6  8  

Con 11.3 + 618(2) a 19.8 + 1296 b 13.9 + 1986 
P1 5.0 + 601 b 13.6 + 1215 b 1.1 + 2009 
P2 3.7 + 591 ab 12.7 + 1238 a 21.0 + 2070 
P3 13.4 + 596 ab 21.9 + 1261 b 13.4 + 1994 

 ** *  N.S مستوى المعنوية

  الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية بين المعامالت 
  وجود فروق معنوية دمع N.S           0.01 <مستوى أ  ند**ع          0.05 <مستوى أ ند* ع

% على  1.5و  1،  0.5 الفطر المحاري الى العليقة بنسبة= اضافة  P3و  P1  ،P2= معاملة السيطرة (بدون اضافة الفطر المحاري للعليقة) والمعامالت  Con) المعامالت : 1(
  التوالي .

  مكرر .طير لكل  25وكل معاملة تتضمن ثالث مكررات بواقع      

  الخطأ القياسي  +) المتوسط 2(
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  الزيادة الوزنية لذكور فروج اللحم في متوسطإلى العليقة  Pleurotus  ostreatus) تاثير اضافة مستويات مختلفة من الفطر المحاري 5جدول (   

  المعامالت )1(
  في االسابيع الزيادة الوزنية للطيور(غم/طير) متوسط

  )8 – 3(  8و  7  6و  5  4و  3
Con 11.3 + 418 (2) a 8.6+678 b 15.7 + 690 b 13.9 + 1786 
P1 401+ 5.0   b 13.1+614 a 13.2 + 794 b 1.1 + 1809 
P2 3.7 + 391 ab 11.3  + 647 a 8.6 + 832 a 21.0 + 1870 
P3 13.4 + 396 ab 25.8 + 665 b 24.0 + 733 b 13.4 + 1794 

 ���وى ا���و��
N.S  *  **  **  

  وف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية بين المعامالت الحر 
  وجود فروق معنوية دمع N.S           0.01 <مستوى أ  ند**ع          0.05 <مستوى أ ند* ع

% على  1.5و  1،  0.5 الفطر المحاري الى العليقة بنسبةافة = اض P3و  P1  ،P2= معاملة السيطرة (بدون اضافة الفطر المحاري للعليقة) والمعامالت  Con) المعامالت : 1(
  التوالي .

  طير لكل مكرر . 25وكل معاملة تتضمن ثالث مكررات بواقع      
  الخطأ القياسي  +) المتوسط 2(
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) للفـــروج ظهـــر فيهـــا ابيعاســـ 8-3يتضــح مـــن ذلـــك الجـــدول ان الزيـــادة الوزنيــة التراكميـــة (  

غم 1786مقارنة بمعاملة السيطرة التي كانت غم  1870بلغت  P2املة تفوق عالي المعنوية للمع

  % مقارنًة بمعاملة السيطرة. P2   5بلغت نسبة الزيادة الوزنية للمعاملة و 

الــرغم مــن علــى ومعاملــة الســيطرة  P2و P1كن هناك فروق معنويــة بــين المعــاملتين تولم   

  لتراكمية مقارنًة بمعاملة السيطرة. وجود ارتفاع حسابي لهما في معدل الزيادة الوزنية ا

  

  استهالك العلف : 4-1-3

) إلى تأثير اضافة الفطر المحاري إلــى العليقــة فــي اســتهالك العلــف مــن 6يشير الجدول (  

 <الثالث والرابع وجــود انخفــاض عــالي المعنويــة (أ ينانه خالل االسبوع يتبينقبل فروج اللحم، إذ 

غــم 627غــم و580غــم، 558حيــث بلغــت  P1 ،P2 ،P3ت ) في استهالك العلــف للمعــامال0.01

  غم. 685) التي كانت Conعلى التوالي مقارنًة بمعاملة السيطرة (

كمـــا تبـــين مـــن الجـــدول نفســـه عـــدم وجـــود فـــروق معنويـــة مـــا بـــين المعـــامالت فـــي صـــفة 

علـــى الـــرغم مـــن وجـــود انخفـــاض حســـابي خـــالل االســـبوعين الخـــامس والســـادس اســـتهالك العلـــف 

مقارنــــًة بمعاملــــة الســــيطرة. وظهــــر كــــذلك عــــدم وجــــود فــــروق معنويــــة بــــين  P2و P1ن للمعــــاملتي

حســابي  ارتفــاعالسابع والثامن ولكــن يوجــد  ينالمعامالت في صفة استهالك العلف خالل االسبوع

  في تلك الصفة مقارنًة بمعاملة السيطرة. P3و P1 ،P2للمعامالت 

ظهر فيه انخفــاض ابيع) اس 8-3كمي (ويتبين كذلك من الجدول ان استهالك العلف الترا

غـــم علـــى التـــوالي 3524و 3537حيـــث كانتـــا  P2و P1) للمعـــاملتين 0.01 <عـــالي المعنويـــة (أ

بلغـــت نســـبة االنخفـــاض فـــي اســـتهالك العلـــف و غـــم. 3626مقارنـــًة بمعاملـــة الســـيطرة التـــي كانـــت 

وذلــــك  يطرة% علـــى التــــوالي مقارنـــًة بمعاملـــة الســـ1 و 3 و 2هـــي  P3 و P2 و P1للمعـــامالت 

  اسابيع). 8-3خالل مدة التجربة (

  

  



 49

  العلف المستهلك لذكور فروج اللحمفي متوسط إلى العليقة  Pleurotus  ostreatus) تاثير اضافة مستويات مختلفة من الفطر المحاري 6جدول (

  المعامالت )1(
  العلف المستهلك للطيور(غم/طير) لألسابيع توسطم

  )8 – 3(  8و  7  6و  5  4و  3
Con a 7.2 + 685 (2) 24.6 +  1407 25.6 + 1534  a 4.6 + 3626 
P1 d 9.3 + 558 20.1 + 1386 19.3 + 1592 b 6.4 + 3537 
P2 c 4.0 + 580 22.5 + 1376 26.9 + 1567 b 15.8 + 3524 
P3 b 2.3 + 627 9.3 + 1408 18.6 + 1561 a 16.6 + 3597 

  ���وى ا���و��
**  N.S N.S **  

  روف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية بين المعامالت الح

  وجود فروق معنوية دمع N.S           0.01 <مستوى أ  ند**ع
% على  1.5و  1،  0.5 ة بنسبةالفطر المحاري الى العليق= اضافة  P3و  P1  ،P2= معاملة السيطرة (بدون اضافة الفطر المحاري للعليقة) والمعامالت  Con) المعامالت : 1(

  التوالي .
  طير لكل مكرر . 25وكل معاملة تتضمن ثالث مكررات بواقع      

  الخطأ القياسي  +) المتوسط 2(
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  معامل التحويل الغذائي :   4-1-4

ــــاك انخفاضــــ7يتضــــح مــــن الجــــدول ( ) فــــي معامــــل 0.01 <عــــالي المعنويــــة (أ اً ) ان هن

خـــالل االســـبوعين الثالـــث والرابـــع، إذ ســـجلتا ادنـــى قيمـــة  P2و P1التحويـــل الغـــذائي للمعـــاملتين 

  .1.63) والتي كانت Conعلى التوالي مقارنًة بمعاملة السيطرة ( 1.48، 1.39وكانت 

) فـــي قيمـــة معامـــل 0.05 <أ وخــالل االســـبوع الخـــامس والســـادس حـــدث ارتفــاع معنـــوي (

، ولكــن 2.07لــة الســيطرة التــي كانــت مقارنــًة بمعام 2.25كانــت و  P1التحويــل الغــذائي للمعاملــة 

فــي معامــل  P2و P1خــالل االســبوع الســابع والثــامن حصــل انخفــاض عــالي المعنويــة للمعــاملتين 

  . 2.22على التوالي مقارنًة بمعاملة السيطرة التي كانت  1.88و 2.00كانتا و التحويل الغذائي 

عـــــالي المعنويـــــة  اً ) انخفاضـــــابيعاســـــ 8-3واظهـــــر معامـــــل التحويـــــل الغـــــذائي التراكمـــــي (

على التوالي مقارنــًة بمعاملــة  1.88و 1.95سجلتا ادنى قيمة والتي كانت  اذ P2و P1للمعاملتين 

، P1كانــت نســبة التحســن فــي معامــل التحويــل الغــذائي للمعــاملتين و . 2.03الســيطرة والتــي كانــت 

P2 وP3  8-3ة (وذلــــك خــــالل مــــدة التجربــــ % علــــى التــــوالي مقارنــــًة بالســــيطرة1 و 7،  4هــــي 

  اسابيع).

  

  سرعة النمو : 4-1-5

 4 و 3) عدم وجود فروق معنويــة بــين المعــامالت خــالل االســابيع 8يتضح من الجدول (

بينمــا خــالل االســبوع الســابع والثــامن ظهــر هنالــك تفــوق عــالي ،  فــي معــدل ســرعة النمــو 6 و 5 ،

% علــى 50.2و 49.2 كانتــاو ســرعة النمــو  توسطفي م P2و P1) للمعاملتين 0.01 <المعنوية (أ

وجـــود تفـــوق حســـابي  فضـــًال علـــى%، 42) والتـــي كانـــت Conالتـــوالي مقارنـــًة بمعاملـــة الســـيطرة (

  %.45كانت  اذ P3للمعاملة 

) 0.05 < ) فيظهر هنالك تفوق معنوي (أابيعاس 8-3سرعة النمو التركمية (توسط اما م

عاملــة الســيطرة والتــي كانــت % مقارنــًة بم164.7كانــت  اذســرعة النمــو  توســطفــي م P2للمعاملــة 

163.4.%  
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  التحويل الغذائي لذكور فروج اللحممعامل  في متوسطالعليقة الى   Pleurotus  ostreatus) تأثير اضافة مستويات مختلفة من الفطر المحاري 7جدول (

  المعامالت )1(
  في االسابيع(غم علف / زيادة وزنية) التحويل الغذائي للطيور توسط معامل م

  )8- 3(  8و  7  6و  5  4و  3
Con a 0.04 + 1.63(2) b 0.05 + 2.07 a 0.05 + 2.22 a 0.01 + 2.03 
P1 c 0.00 + 1.39 a 0.01 + 2.25 bc 0.01 + 2.00 b 0.00 + 1.95 
P2 bc 0.00 + 1.48 ab 0.01 + 2.12 c 0.05 + 1.88   c  0.02 + 1.88 
P3 ba 0.05 + 1.58 ab 0.07 + 2.11 ab 0.08 + 2.12 ab 0.02 + 2.00 

  ���وى ا���و��
**  *  **  **  

  الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية بين المعامالت 

            0.01 <مستوى أ  ند**ع          0.05 <مستوى أ ند* ع
% على  1.5و  1،  0.5 الفطر المحاري الى العليقة بنسبة= اضافة  P3و  P1  ،P2والمعامالت = معاملة السيطرة (بدون اضافة الفطر المحاري للعليقة)  Con) المعامالت : 1(

  التوالي .
  طير لكل مكرر . 25وكل معاملة تتضمن ثالث مكررات بواقع      

  الخطأ القياسي  +) المتوسط 2(
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  سرعة النمو لذكور فروج اللحم في متوسطلى العليقة   Pleurotus  ostreatus) تأثير اضافة مستويات مختلفة من الفطر المحاري 8جدول (   

  المعامالت )1(
  في االسابيع (%) سرعة النمو للطيور توسطم

  )8- 3(  8و  7  6و  5  4و  3
Con 1.3 + 102.1 (2) 0.3 + 70.8 b 1.1 + 42.0 b 0.2 + 163.4 
P1 0.6 + 100.1 1.0 + 67.5 a 1.0 + 49.2 b 0.0 + 163.7 
P2 0.4 + 98.8 0.8 + 70.7 a 0.1 + 50.2  a  0.3 + 164.7 
P3 1.6 + 99.5 2.4 + 71.5 b 1.6 + 45.0 b  0.2 + 163.5 

  ���وى ا���و��
N.S N.S **  *  

  الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية بين المعامالت 
  وجود فروق معنوية دمع N.S           0.01 <مستوى أ  ند**ع          0.05 <مستوى أ ند* ع

% على  1.5و  1،  0.5 الفطر المحاري الى العليقة بنسبة= اضافة  P3و  P1  ،P2= معاملة السيطرة (بدون اضافة الفطر المحاري للعليقة) والمعامالت  Con) المعامالت : 1(
  التوالي .

  .طير لكل مكرر  25وكل معاملة تتضمن ثالث مكررات بواقع      
  الخطأ القياسي  +) المتوسط 2(
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  نسبة الهالكات  4-1-6

) عـــدم وجـــود فـــروق معنويـــة احصـــائيًا بـــين المعـــامالت فـــي نســـبة 9( يتضـــح مـــن الجـــدول  

  المراحل جميعها .الهالكات خالل 

  

  الصفات الفسلجية : 4-2

  الصفات الخلوية للدم : 4-2-1

المعالمــات فــي حجــم خاليــا الــدم ) عــدم وجــود فــروق معنويــة بــين 10يتضح من الجــدول (  

) في االسبوع السادس والثامن على الرغم من وجود تفوق حسابي للمعــامالت PCVالمرصوصة (

P1 ،P2 ،P3 ) مقارنًة بمعاملة السيطرةCon.(  

فــــي االســــبوع  P3و  P1  ،P2وظهــــر زيــــادة فــــي اعــــداد خاليــــا الــــدم الحمــــر للمعــــامالت   

% علــى  3و  2،  2عاملــة الســيطرة حيــث ازدادت بنســبة الســادس ولكنهــا غيــر معنويــة مقارنــة بم

التوالي مقارنة مــع معاملــة الســيطرة وفــي االســبوع الثــامن كــذلك حــدثت زيــادة فــي اعــداد خاليــا الــدم 

ولكنهـــا غيـــر معنويـــة كـــذلك مقارنـــة بمعاملـــة الســـيطرة حيـــث  P3و  P1  ،P2الحمـــر للمعـــامالت 

  % على التوالي.16و  3،  13ازدادت بنسبة 

) عــدم 11يتضــح مــن الجــدول (و ) WBCد التفريقــي لخاليــا الــدم البــيض (عــا بالنســبة للامــ  

 < وجــود فــروق معنويــة بــين المعــامالت فــي االســبوع الثــامن إال أنــه وجــد هنالــك تفــوق معنــوي (أ

% مقارنــًة بمعاملــة الســيطرة 3كانــت و  P3) للمعاملــة Basophils) فــي الخاليــا القاعديــة (0.05

)Con ـــى % 2) والتـــي كانـــت فـــي الخاليـــا  P1 ،P2حـــدوث تفـــوق حســـابي للمعـــاملتين فضـــًال عل

عـــدم وجـــود فـــروق نفســـه وكـــذلك يشـــير الجـــدول  % علـــى التـــوالي.2.6% و2.6كانتـــا  اذالقاعديـــة 

) لالســبوع H/L ratioمعنويــة بــين المعــامالت فــي نســبة الخاليــا المتغــايرة إلــى الخاليــا اللمفاويــة (

  الثامن.
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  نسبة الهالكات لذكور فروج اللحم فيإلى العليقة   Pleurotus  ostreatusفة مستويات مختلفة من الفطر المحاري ) تأثير اضا9جدول (

  المعامالت )1(
   ألسابيعافي  للطيور (%) نسبة الهالكات

  )8- 3(  8و  7  6و  5  4و  3
Con 0 + 1.3 (2) 0 + 0 1.3 + 2.6 1.3 + 3.9 
P1 0 + 1.3 0 + 1.3 0 + 1.3 1.3 + 3.9 
P2 0 + 0.0 0 + 1.3 0 + 2.6 1.3 + 3.9 
P3 0 + 0.0 0 + 1.3 0 + 2.6 1.3 + 3.9 

  ���وى ا���و��
N.S N.S N.S N.S 

  الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية بين المعامالت 
N.S وجود فروق معنوية دمع  

% على  1.5و  1،  0.5 الفطر المحاري الى العليقة بنسبة= اضافة  P3و  P1  ،P2ن اضافة الفطر المحاري للعليقة) والمعامالت = معاملة السيطرة (بدو Con) المعامالت : 1(

  التوالي .
  طير لكل مكرر . 25وكل معاملة تتضمن ثالث مكررات بواقع      

  الخطأ القياسي  +) المتوسط 2(
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) وعدد خاليا  PCVإلى العليقة في حجم خاليا الدم المرصوصة (  Pleurotus  ostreatusلفطر المحاري ) تأثير اضافة مستويات مختلفة من ا10جدول (
  ) لذكور فروج اللحمRBCالدم الحمر (

  دم) لالسابيع 3عدد خاليا الدم الحمر (مليون/ ملم  حجم خاليا الدم المرصوصة (%) لالسابيع  المعامالت )1(
6  8  6  8  

Con 0.57 + 23.0(2) 0.66 + 24.66 0.29 + 2.29 0.21 + 2.37 
P1 0.33 + 24.66 1.09 + 24.83 0.15 + 2.33 0.09 + 2.69 
P2 0.86 + 24.50 0.33 + 24.66 0.12 + 2.33 0.22 + 2.45 
P3 1.00 + 24.0 1.15 + 25.00 0.01 + 2.35 0.14 + 2.75 

  ���وى ا���و��
N.S N.S N.S N.S 

  

  الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية بين المعامالت  الحروف المختلفة ضمن العمود
N.S وجود فروق معنوية دمع  

% على  1.5و  1،  0.5 الفطر المحاري الى العليقة بنسبة= اضافة  P3و  P1  ،P2= معاملة السيطرة (بدون اضافة الفطر المحاري للعليقة) والمعامالت  Con) المعامالت : 1(
  التوالي .

  طير لكل مكرر . 25تتضمن ثالث مكررات بواقع وكل معاملة      
  الخطأ القياسي  +) المتوسط 2(
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) WBCإلى العليقة في النسبة المئوية ألنواع خاليا الدم البيض ( Pleurotus  ostreatus) تأثير اضافة مستويات مختلفة من الفطر المحاري 11جدول (
  لذكور فروج اللحم في االسبوع الثامن

  المعامالت )1(

  نسبة الخاليا  (%) الخاليا الالحبيبية  (%) الخاليا الحبيبية

  المتغايرة / اللمفية

)H/L ratio(  

  المتغايرة

Heterophil  

  

  الحامضية
  

Eosinophil  

  القاعدية

Basophils  

  اللمفية

Lymphocytes  

  وحيدة النواة

Monocytes  

Con 1.15+20.6(2) 0.57+1.6 b 0+2.0 1.0+71.0 0.57+4.6 0.02+0.28 
P1 1.15+20.6 0.0+2.0 ab 0.57+2.6 1.52+70.6 0.0+4.0 0.02+0.28 
P2 0.57+20.3 0.57+1.3 ab 0.57+2.6 1.15+70.6 0.57+4.6 0.01+0.28 
P3 0.0+20.0 0.0+2.0 a 0.0+3.0 0.57+70.6 0.57+4.3 0.0+0.28 

  ���وى ا���و��
N.S N.S *  N.S N.S N.S 

  لواحد تشير إلى وجود فروق معنوية بين المعامالت الحروف المختلفة ضمن العمود ا
  بين المعامالت. وجود فروق معنوية دمع N.S                     0.05 <مستوى أ ند* ع

% على  1.5و  1،  0.5 بنسبة الفطر المحاري الى العليقة= اضافة  P3و  P1  ،P2= معاملة السيطرة (بدون اضافة الفطر المحاري للعليقة) والمعامالت  Con) المعامالت : 1(

  التوالي .
  طير لكل مكرر . 25وكل معاملة تتضمن ثالث مكررات بواقع      

  الخطأ القياسي  +) المتوسط 2(



 57

  والكولسترول في مصل الدم :كوز و تركيز الكل  4-2-2

كــوز و الكل تركيــز) في 0.01 <) وجود انخفاض عالي المعنوية (أ12يتضح من الجدول (  

مل مصل دم علــى التــوالي  100ملغم/ 188.3و 199كانتا و  P3و P2لدم للمعاملتين في مصل ا

مـــل مصـــل دم لالســـبوع الســـادس، 100ملغـــم/ 211) والتـــي كانـــتConمقارنـــًة بمعاملـــة الســـيطرة (

امـــــا فـــــي  علـــــى التـــــوالي. P3، وP1 ،P2% للمعـــــامالت 11و 6،  3كانـــــت نســـــبة االنخفـــــاض و 

 P2) للمعــاملتين 0.01 <د انخفــاض عــالي للمعنويــة (أاالســبوع الثــامن فيتضــح مــن الجــدول وجــو 

والتي  طرةمل مصل دم على التوالي مقارنًة بمعاملة السي 100ملغم/ 194و 195.6كانتا  اذ P3و

، P1% للمعامالت 12و 12و 5كانت نسبة االنخفاض و مل مصل دم، 100ملغم/ 221,6كانت 

P2 وP3 .على التوالي  

) فــــــي نســــــبة 0.01 <نخفــــــاض عــــــالي المعنويــــــة (أوجــــــود االــــــى  )12يشــــــير الجــــــدول (و   

، 182كانــت  فقــد  P1 ،P2 ،P3الكولســترول فــي مصــل الــدم فــي االســبوع الســادس للمعــامالت 

) والتي كانــت Conمل مصل دم على التوالي مقارنًة بمعاملة السيطرة (100ملغم/ 176.3، 185

ي مصـــــل الـــــدم كـــــان االنخفـــــاض فـــــي تركيـــــز الكولســـــترول فـــــو مـــــل مصـــــل دم، 100ملغـــــم/  193

  % على التوالي مقارنًة بمعاملة السيطرة.9و 4، 6بنسبة  P3 و P1 ،P2للمعامالت 

 <اما في االسبوع الثامن من العمر فيتضح من الجدول وجود انخفاض عالي المعنويــة (أ  

مــل مصــل دم علــى التــوالي  100ملغــم/  184.6و 191.3كانتــا  اذ P2 ،P3) للمعــاملتين 0.01

انخفضـــت نســـبة  وقـــدمـــل مصـــل دم.  100ملغـــم/  204.3الســـيطرة والتـــي كانـــت  مقارنـــًة بمعاملـــة

% علــى التــوالي مقارنــًة 10و6، 2بنســبة  P1 ،P2 ،p3الكولســترول فــي مصــل الــدم للمعــامالت 

  بمعاملة السيطرة. 
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  سترول مصل الدم ركيز كلوكوز وكولإلى العليقة في ت Pleurotus  ostreatus) تأثير اضافة مستويات مختلفة من الفطر المحاري 12جدول (
  لذكور فروج اللحم  مل مصل) 100(ملغم/             

  المعامالت )1(

  كوزلو الك                      

  لالسابيع 

  سترول الكول

  لالسابيع 

6  8  6  8  
Con a 3.46+211.0(2) a 14.46+221.6 a 4.35+193.0 a 2.88+204.3 
P1 ab 9.60+204.6 a 1.73+211.0 b 2.64+182.0 a 2.51+200.6 
P2 b 1.0+199.0 b 4.93+195.6 b 0.00+185.0 b 7.09+191.3 
P3 c 4.72+188.3 b 3.46+194.0 c 2.51+176.3 b 2.30+184.6 

  ���وى ا���و��
**  **  **  **  

  الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية بين المعامالت 
             0.01 <أ  مستوى ند**ع

% على  1.5و  1،  0.5 الفطر المحاري الى العليقة بنسبة= اضافة  P3و  P1  ،P2= معاملة السيطرة (بدون اضافة الفطر المحاري للعليقة) والمعامالت  Con) المعامالت : 1(
  التوالي .

  طير لكل مكرر . 25وكل معاملة تتضمن ثالث مكررات بواقع      
  الخطأ القياسي  + ) المتوسط2(



 59

  والكلوبيولين الكلي في مصل الدم :تركيز البروتين الكلي   4-2-3

 P3و  P2) للمعـــــاملتين 0.05 <(أ اً معنويـــــ اً ) ان هنـــــاك تفوقـــــ13يتضـــــح مـــــن الجـــــدول (

مل مصــل دم  100ملغم/  4.86و 4.70كانتا  اذللبروتين الكلي في مصل الدم لالسبوع السادس 

باالضـــافة الـــى مـــل مصـــل دم، 100ملغـــم/  4.23) والتـــي كانـــت Conة (مقارنـــًة بمعاملـــة الســـيطر 

ارتفعــت  مــل، وقــد 100ملغــم /  4.56حيــث كانــت  P1حــدوث زيــادة ولكــن غيــر معنويــة للمعاملــة 

% علـــى 15 و 11، 8بنســـبة  P3 و P1 ،P2نســبة البـــروتين الكلـــي فــي مصـــل الـــدم للمعــامالت 

  بوع السادس .وذلك في االس التوالي مقارنًة بمعاملة السيطرة

) 0.01  <عــالي المعنويــة (أ اً اما فــي االســبوع الثــامن فيتضــح مــن الجــدول ان هنــاك تفوقــ  

ملغــــــم/  5.60و 5.56، 5.23كانــــــت و فــــــي نســــــبة البــــــروتين الكلــــــي  P3 و P1 ،P2للمعــــــامالت 

مــل مصــل 100ملغــم/  4.76مل مصل دم على التوالي مقارنًة بمعاملة السيطرة والتي كانت 100

 17، 10بنســبة  P3 و P1 ،P2رتفعت نسبة البروتين الكلي في مصل الــدم للمعــامالت ا وقددم، 

  وذلك في االسبوع الثامن. % على التوالي مقارنًة بمعاملة السيطرة8و

) عــدم وجــود فــروق معنويــة بــين المعــامالت لتركيــز الكلوبيــولين 13يتضــح مــن الجــدول (  

لتركيــــز الكلوبيــــولين الكلـــي فــــي مصــــل الــــدم نــــه حــــدث ارتفـــاع االكلـــي فــــي االســــبوع الســـادس، إال 

امــا فـــي االســـبوع  % علــى التـــوالي مقارنـــًة بمعاملــة الســـيطرة. 5و 4بنســـبة  P3 و P2للمعــاملتين 

الثــامن فيتضــح مــن الجــدول عــدم وجــود فــروق معنويــة بــين المعــامالت إال انــه حــدث ارتفــاع فــي 

% 3و 10بنســبة لكنه غير معنــوي و  P3و P2تركيز الكلوبيولين الكلي في مصل الدم للمعاملتين 

  على التوالي مقارنًة بمعاملة السيطرة. 
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إلى العليقة في تركيز البروتين الكلي والكلوبيولين في مصل الدم   Pleurotus  ostreatus) تأثير اضافة مستويات مختلفة من الفطر المحاري 13جدول (
  لذكور فروج اللحممل مصل)  100(ملغم / 

  التالمعام )1(

   البروتين الكلي

  لالسابيع

  الكلوبيولين الكلي 

  لالسابيع

6  8  6  8  
Con b 0.25+4.23(2) c 0.11+4.76 0.05+1.86 ab 0.17+2.00 

P1  ab 0.25+4.56 b 0.15+5.23 0.5+1.86 b 0.15+1.93 
P2 a 0.10+4.70     a  0.15+5.56 0.05+1.93 a 0.10+2.20 
P3 a 0.15+4.86 a 0.20+5.60 0.15+1.96 ab 0.05+2.06 

  ���وى ا���و��
*  **  N.S *  

  الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية بين المعامالت 
  وجود فروق معنوية دمع N.S           0.01 <مستوى أ  ند**ع          0.05 <مستوى أ ند* ع

% على  1.5و  1،  0.5 فة الفطر المحاري الى العليقة بنسبة= اضا P3و  P1  ،P2فة الفطر المحاري للعليقة) والمعامالت = معاملة السيطرة (بدون اضا Con) المعامالت : 1(
  التوالي .

  طير لكل مكرر . 25وكل معاملة تتضمن ثالث مكررات بواقع      
  الخطأ القياسي  +) المتوسط 2(
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  صل الدم :في م ALPونشاط االنزيم تركيز حامض اليوريك   4-2-4

) في تركيــز حــامض 0.01 < ) وجود انخفاض عالي المعنوية (أ14يتضح من الجدول (  

 5.06، 5.13كانـــت و فـــي االســـبوع الســـادس  P3و P1 ،P2اليوريـــك فـــي مصـــل الـــدم للمعـــامالت 

) والتـــي كانـــت Conملـــم مصـــل دم، علـــى التـــوالي مقارنـــًة بمعاملـــة الســـيطرة ( 100ملغـــم/ 5.13و

انخفــض تركيــز حــامض اليوريــك فــي مصــل الــدم للمعــامالت  وقدصل دم، مل م100ملغم/  5.53

P1 ،P2 وP3  وذلــــك فــــي االســــبوع  % علــــى التــــوالي مقارنــــًة بمعاملــــة الســــيطرة7و 8، 7بنســــبة

  السادس.

) 0.01 <وفـــي االســـبوع الثـــامن يتضـــح مـــن الجـــدول وجـــود انخفـــاض عـــالي المعنويـــة (أ   

مــــل مصــــل دم علــــى 100ملغـــم/  5.30و 5.20، 5.36حيــــث كانــــت  P3و P1 ،P2للمعـــامالت 

انخفـــض تركيـــز و مـــل مصـــل دم 100ملغـــم/  5.86التـــوالي مقارنـــًة بمعاملـــة الســـيطرة والتـــي كانـــت 

% علـــى التـــوالي 9و 11، 8بنســـبة  P3و P1 ،P2حـــامض اليوريـــك فـــي مصـــل الـــدم للمعـــامالت 

  وذلك في االسبوع الثامن . مقارنًة بالسيطرة

فـــروق معنويـــة بـــين المعـــامالت فـــي نشـــاط انـــزيم ) عـــدم وجـــود 14يتضـــح مـــن الجـــدول (  

ظهــر ) فــي مصــل الــدم االســبوع الســادس، ولكــن فــي االســبوع الثــامن ALPالفوســفات القاعــدي (

 35.60و 35.66، 35.73كانــت و  P3و P1 ،P2) للمعــامالت 0.01 <عــالي المعنويــة (أ تفــوق

ــــConوحــــدة دوليــــة/ لتــــر علــــى التــــوالي مقارنــــًة بمعاملــــة الســــيطرة ( وحــــدة  32.96ي كانــــت ) والت

% 8بنســبة  P3و P1 ،P2فــي مصــل الــدم للمعــامالت  ALPارتفع نشــاط االنــزيم وقد دولية/لتر، 

  وذلك في االسبوع الثامن. مقارنًة بمعاملة السيطرة
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مل مصل)  100(ملغم / وريك إلى العليقة في تركيز حامض الي Pleurotus  ostreatus) تأثير اضافة مستويات مختلفة من الفطر المحاري 14جدول (
  في مصل الدم  لذكور فروج اللحم(وحدة دولية / لتر مصل)   *ALPانزيم  فعاليةو 

  المعامالت )1(

  حامض اليوريك

  لالسابيع 

  ALPاالنزيم     

  لالسابيع                        

6  8  6  8  
Con a 0.11+5.53(2) a 0.15+5.86 0.37+32.06 b 0.20+32.96 

P1 b 0.05+5.13 b 0.05+5.36 0.15+31.96 a 0.15+35.73 
P2 b 0.11+5.06 b 0.17+5.20 0.49+31.56 a 0.11+35.66 
P3 b 0.05+5.13 b 0.10+5.30 0.15+31.76 a 0.20+35.60 

  ���وى ا���و��
**  **  N.S **  

  الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية بين المعامالت 
  وجود فروق معنوية دمع N.S           0.01 <مستوى أ  ند**ع         

% على  1.5و  1،  0.5 الفطر المحاري الى العليقة بنسبة= اضافة  P3و  P1  ،P2= معاملة السيطرة (بدون اضافة الفطر المحاري للعليقة) والمعامالت  Con) المعامالت : 1(
  التوالي .

  طير لكل مكرر . 25مكررات بواقع  وكل معاملة تتضمن ثالث     
  الخطأ القياسي  +) المتوسط 2(
*   Alkaline phosphatase  
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  في مصل الدم : GPTو  GOTنشاط االنزيم   4-2-5

، P1) للمعــامالت 0.01 <) وجــود انخفــاض عــالي المعنويــة (أ 15يتضــح مــن الجــدول (  

p2 وP3  فـــي نشـــاط االنـــزيمGOT  108.0، 112.6كانـــت و فـــي مصـــل الـــدم لالســـبوع الســـادس 

وحدة  128.0) والتي كانت Conوحدة دولية/لتر على التوالي مقارنًة بمعاملة السيطرة ( 111.0و

، 12بنســبة  P3و P1 ،P2في مصل الدم للمعــامالت  GOTانخفض نشاط االنزيم و ،  دولية/لتر

وفي االســبوع الثــامن يتضــح كــذلك مــن الجــدول  % على التوالي مقارنًة بمعاملة السيطرة.13و 16

 122.0، 126.0كانت  اذ p3و P1 ،P2) للمعامالت 0.01 <وجود انخفاض عالي المعنوية (أ 

ــــًة بمعاملــــة الســــيطرة والتــــي كانــــت  107.6و ــــى التــــوالي مقارن ــــة/لتر عل وحــــدة  133.3وحــــدة دولي

بنســبة  P3و P1 ،P2الت فــي مصــل الــدم للمعــام GOTانخفــض نشــاط االنــزيم وقــد ،  دوليــة/لتر

  % على التوالي مقارنًة بمعاملة السيطرة.19و 8، 5

، P1) للمعــامالت 0.01 <) وجــود انخفــاض عــالي المعنويــة (أ 15يتضح من الجــدول (و   

P2 وP3  في نشاط االنزيمGPT  9.10و 9.36، 9.50 كانتو في مصل الدم لالسبوع السادس 

 وحدة دولية/لتر 10.60) والتي كانت Conاملة السيطرة (على التوالي مقارنًة بمع وحدة دولية/لتر

 12، 10بنســبة  P3و   P1،P2فــي مصــل الــدم للمعــامالت  GPTانخفــض نشــاط االنــزيم  وقــد، 

اما فــي االســبوع الثــامن فيظهــر كــذلك مــن الجــدول .  % على التوالي مقارنًة بمعاملة السيطرة14و

 10.20، 9.93كانــت  اذ P3و P1 ،P2الت ) للمعــام0.01 <وجود انخفاض عــالي المعنويــة (أ 

 وحدة دولية/لتر 10.83على التوالي مقارنًة بمعاملة السيطرة والتي كانت  وحدة دولية/لتر 9.40و

% 13و 6، 8بنســبة  P3و P1 ،P2فــي مصــل الــدم للمعــامالت  GPTانخفض نشــاط االنــزيم و ، 

  .على التوالي مقارنًة بمعاملة السيطرة
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    GPTو  *GOTاالنزيمين  فعاليةإلى العليقة في   Pleurotus  ostreatusاضافة مستويات مختلفة من الفطر المحاري  ) تأثير15جدول (
  في مصل الدم  لذكور فروج اللحم(وحدة دولية / لتر مصل )             

  المعامالت )1(

 GOT   

  لالسابيع  

 GPT   

  لالسابيع 

6  8  6  8  
Con a 1.73+128.0(2) a 3.78+133.3 a 0.34+10.60 a 0.05+10.83 

P1 b 7.02+112.6 b 0+126.0 b 0.43+9.50 b 0.15+9.93 
P2 b 1.73+108.0 b 2.64+122.0 b 0.11+9.36 b 0.30+10.20 
P3 b 1.0+111.0 c 1.52+107.6 b 0.10+9.10 c 0.17+9.40 

  ���وى ا���و��
**  **  **  **  

  شير إلى وجود فروق معنوية بين المعامالت الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد ت

             0.01 <مستوى أ  ند**ع
% على  1.5و  1،  0.5 ري الى العليقة بنسبة= اضافة الفطر المحا P3و  P1  ،P2= معاملة السيطرة (بدون اضافة الفطر المحاري للعليقة) والمعامالت  Con) المعامالت : 1(

  التوالي .
  طير لكل مكرر . 25ضمن ثالث مكررات بواقع وكل معاملة تت     

  الخطأ القياسي  +) المتوسط 2(
*   Glutamic Oxaloacetic Transaminase    وGlutamic Pyruvic Transaminase  
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  الصفات النوعية : 4-3

  ونسبة التصافي :قطعيات الذبيحة  4-3-1

فــي نســبة قطعيــات امالت عــ) عــدم وجــود فــروق معنويــة بــين الم16يتضــح مــن الجــدول (  

 نيالجنــاحو  قطعتــي الفخــذو  الذبيحــة فــي االســبوع الثــامن (نهايــة التجربــة) والتــي تتضــمن (الصــدر

الرغم من وجود ارتفاع بسيط في نسبة  وزن الصــدر على الظهر والرقبة) نسبًة إلى وزن الذبيحة و 

بة وزن وانخفــــاض بســــيط فــــي نســــ P3و P2ونســــبة وزن قطعتــــي الفخــــذ للمعـــاملتين  P1للمعاملـــة 

  ). Conمقارنًة بمعاملة السيطرة ( P2ونسبة وزن الرقبة للمعاملة  P3الظهر للمعاملة 

) عــدم وجــود فــروق معنويــة بــين المعــامالت لنســبة التصــافي فــي 16يتضح من الجدول (و   

في نسبة التصافي  P3و P1 ،P2االسبوع الثامن على الرغم من وجود ارتفاع حسابي للمعامالت 

  % على التوالي مقارنًة بمعاملة السيطرة. 4و 4، 3غت نسبة االرتفاع بل اذللطيور، 

  

  نسبة وزن او طول بعض االجزاء الداخلية :  4-3-2

) عــدم وجــود فــروق معنويــة بــين المعــامالت فــي نســبة وزن القلــب 17يتضح من الجدول (  

ة الــى وزن الجســم والكبد والقانصة ودهن البطن والطحال ونسبة طول االمعــاء والمعــدة الغديــة نســب

  الحي في االسبوع الثامن من التجربة .
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نسب قطعيات الذبيحة ونسبة التصافي لذكور فروج  فيإلى العليقة  Pleurotus  ostreatus ) تأثير اضافة مستويات مختلفة من الفطر المحاري16جدول (
  اللحم 

  المعامالت )1(
    ذبيحة (%)النسبة المئوية للقطعيات نسبًة إلى وزن ال

  نسبة التصافي )2(
  الرقبة  الظهر  قطعتي الجناح  قطعتي الفخذ  الصدر

Con 4.01+24.36(3) 3.17+31.26 1.20+12.14 3.20+24.05 1.24+7.17 8.86+71.05 
P1 2.02+25.10 3.07+31.64 0.59+11.81 2.91+23.37 0.08+7.79 6.14+73.19 
P2 2.28+24.92 1.58+32.67 0.64+11.66 1.96+23.45 0.45+6.36 7.83+73.61 
P3 0.76+24.64 1.00+32.92 0.66+11.87 0.48+22.31 0.91+7.47 3.64+73.99 

  ���وى ا���و��
N.S N.S N.S N.S N.S N.S 

  الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية بين المعامالت 
N.S بين المعامالت . وجود فروق معنوية دمع  

% على  1.5و  1،  0.5 فطر المحاري الى العليقة بنسبة= اضافة ال P3و  P1  ،P2= معاملة السيطرة (بدون اضافة الفطر المحاري للعليقة) والمعامالت  Con) المعامالت : 1(

  طير لكل مكرر . 25وكل معاملة تتضمن ثالث مكررات بواقع   التوالي .
  لكل معاملة) 6منظفة الى الوزن الحي (عدد العينات نسبة التصافي يمثل وزن الذبيحة ال) 2(
  الخطأ القياسي  +المتوسط ) 3(
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بعض االجزاء الداخلية لذكور وزن او طول  ةإلى العليقة في نسب Pleurotus  ostreatus تأثير اضافة مستويات مختلفة من الفطر المحاري)  17جدول (
  فروج اللحم 

  المعامالت )1(

  )2(ض االجزاء الداخلية المأكولة وغير المأكولة (%)بعوزن او طول نسبة 

  القلب
  

  الكبد

  

  طول االمعاء  الطحال  دهن البطن  القانصة
طول المعدة 

  الغدية

Con 0.06+0.47(3) 0.64+2.66 0.18+1.81 0.58+1.78 0.06+0.23 0.69+10.58 0.00+0.25 
P1 0.06+0.54 0.05+1.97 0.08+1.57 0.07+2.05 0.07+0.25 0.05+9.93 0.00+0.24 
P2 0.05+0.52 0.15+2.14 0.20+1.66 0.24+1.77 0.01+0.18 0.56+9.56 0.01+0.25 
P3 0.02+0.49 0.18+2.15 0.28+1.66 0.19+2.00 0+0.21 0.22+9.57 0.00+0.27 

  ���وى ا���و��
N.S N.S N.S N.S N.S N.S N.S 

  روق معنوية بين المعامالت الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود ف
N.S بين المعامالت. وجود فروق معنوية دمع  

% على  1.5و  1،  0.5 بنسبة = اضافة الفطر المحاري الى العليقة P3و  P1  ،P2= معاملة السيطرة (بدون اضافة الفطر المحاري للعليقة) والمعامالت  Con) المعامالت : 1(
  طير لكل مكرر . 25ررات بواقع وكل معاملة تتضمن ثالث مك التوالي .

  لكل معاملة). 6) النسبة المئوية لبعض االجزاء الداخلية المأكولة وغير المأكولة نسبة الى وزن الجسم الحي (عدد العينات 2(
  الخطأ القياسي  +) المتوسط 3(
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ان حــدوث ارتفــاع بســيط فــي وزن الجســم الحــي والزيــادة الوزنيــة وســرعة النمــو لمعــامالت 

% مــن الفطــر المحــاري) اذ 1(اضــافة  P2الفطــر المحــاري الــى العليقــة والســيما المعاملــة  اضــافة

% ويظهــر تــأثير اضــافة الفطــر الســيما فــي 5بلغــت نســبة الزيــادة الوزنيــة لهــا خــالل مــدة التجربــة 

االســابيع االخيــرة مــن التجربــة (االســبوع الســابع والثــامن) أي ان تــأثيره تراكمــي كمــاهو مالحــظ فــي 

. كما ان استهالك العلف يميل نحو االنخفاض في معامالت اضافة الفطــر  8و  5،  4ل الجداو 

) اذ بلغـــت نســبة االنخفـــاض فــي اســـتهالك العلــف لتلـــك 6(جــدول  P2و  P1والســيما للمعـــاملتين 

% علــى التــوالي . وهــذا ممــا ادى الــى تحســن كفــاءة التحويــل 3و  2المعاملتين خالل مدة التجربة 

) 7(جــدول  P2في معامالت اضافة الفطر المحاري الى العليقــة الســيما للمعاملــة الغذائي للطيور 

% مقارنة بمعاملة السيطرة . وهذا قد يعود الى 7اذ بلغ مقدار التحسن في كفاءة التحويل الغذائي 

 دةومـــواد مضـــا Octen-3-L-1احتـــواء الفطـــر المحـــاري علـــى مـــواد مضـــادة للبكتريـــا مثـــل مـــادة 

). وهــذا يــؤدي الــى القضــاء علــى Stamets  ،2001و  2000جماعتــه ، و  Woodللفيروســات (

االحياء المجهرية المضرة والمستوطنة في امعاء الطير والتي تنافســه علــى العناصــر الغذائيــة عنــد 

االمتصاص وتفرز مركبات مضرة ومؤثرة في صــحة الطيــور ومــن ثــم فــأن اســتهالك الفطــر ســوف 

كس على تحسن وزن الجسم والزيادة الوزنية وســرعة النمــو. يحسن الحالة الصحية للطيور مما ينع

كما ان احتــواء الفطــر علــى تلــك المــواد المضــادة للميكروبــات قــد يــؤدي الــى زيــادة كفــاءة االســتفادة 

مــن العلــف مــن قبــل الطيــر نتيجــة لزيــادة نفاذيــة العناصــر الغذائيــة عبــر االغشــية الخلويــة لجســم 

) الــــى ان بعــــض المضــــادات 1985) وعبــــدالكريم (1977وجماعتــــه ( Bunyanالطيــــر اذ اشــــار 

ـــك خاصـــية محفـــزة للنمـــو بقضـــائها علـــى بعـــض االحيـــاء المجهريـــة المســـتوطنة فـــي  الحياتيـــة تمتل

  االمعاء وزيادة االستفادة من العناصر الغذائية من قبل الطير.

ة خاليــا الــدم كمــا ان االرتفــاع البســيط فــي وزن الجســم والزيــادة الوزنيــة ادى الــى االرتفــاع فــي نســب

) ربمــا 11) وذلك في معامالت اضافة الفطر المحاري الى العليقة (جدول Basophilsالقاعدية (

راكها في معادلة تيكون نتيجة لحاجة الجسم لها وذلك بحكم وظيفتها وهي حمل المواد الغذائية واش

). كــذلك فــأن 1990، موازنة البروتينات المنقولة من الخــارج وتكــوين الهيبــارين (الحســني والهيتــي 
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االرتفــاع فــي الزيــادة الوزنيــة للطيــور فــي معــامالت اضــافة الفطــر المحــاري الــى العليقــة ادى الــى 

% 8) اذ ارتفــع بنســبة 14فــي مصــل الــدم (جــدول  ALPحصول ارتفاع واضح في نشــاط االنــزيم 

المــواد الغذائيــة مقارنًة بمعاملة السيطرة في االسبوع الثامن وذلك قد يكون نتيجــة لزيــادة امتصــاص 

دور فــي  ALPمــن ســطح االمعــاء الــداخلي بفعــل االرتفــاع فــي الزيــادة الوزنيــة ، حيــث ان لالنــزيم 

ــــة لتمركــــز االنــــزيم فــــي الســــطح  ــــة انتقــــال المــــواد الغذائيــــة عبــــر االغشــــية الظهاريــــة الطالئي عملي

ـــه ،  Glicmanاالمتصاصـــي لالمعـــاء ( ـــه ( ).1970وجماعت ن ) ا2002وذكـــر الهاللـــي وجماعت

كمــا ان احتــواء الفطــر علــى تنمــو بســرعة ،  ALPالطيور التي تمتلك فعالية انزيمية عاليــة النــزيم 

معظـــم االحمـــاض االمينيـــة االساســـية وغيـــر االساســـية والســـيما الاليســـين والتربتوفـــان فضـــًال علـــى 

ـــــد مـــــن الفيتامينـــــات  ـــــواه الجي و  Chadhaواالمـــــالح المعدنيـــــة ( Cو  B1  ،B2  ،Niacinمحت

Sharma  ،1995  وRai  ،1995.المحتــوى وان  ) قــد يكــون الســبب وراء تحســن تلــك الصــفات

و  Singh  ،1972و  Folic acid) (Banoالمتميـــز للفطـــر المحـــاري مـــن حـــامض الفوليـــك (

Rai  ،1995) قـــد يكـــون ســـببًا محفـــزًا لزيـــادة عـــدد خاليـــا الـــدم الحمـــر (RBC وذلـــك لمعـــامالت (

يستعمل ذلك الفطر في عالج حاالت فقر الدم ) اذ 10(جدول  اضافة الفطر المحاري الى العليقة

)Bano  وRajarathnam  ،1988 كما وان ارتفــاع اعــداد خاليــا الــدم الحمــر ادى الــى ارتفــاع (

 ).Sturkie  ،1986) لوجود ارتباط معنوي موجــب بينهمــا (PCVحجم خاليا الدم المرصوصة (

نخفــاض تركيــز الكلوكــوز والكولســترول فــي مصــل وادت اضــافة الفطــر المحــاري الــى العليقــة الــى ا

% للكولســــــترول وذلــــــك 10و  6،  2% للكلوكــــــوز و 12و  12،  5الــــــدم للفــــــروج وذلــــــك بنســــــبة 

علـــى التـــوالي مقارنـــة بمعاملـــة الســـيطرة فـــي االســـبوع الثـــامن (جـــدول  P3و  P1  ،P2للمعـــامالت 

ان انخفــاض نســبة ســكر عليقــة ، ) اذ يــزداد ذلــك التــأثير بزيــادة نســبة اضــافة ذلــك الفطــر الــى ال12

فــي المســتخلص  X-fraction B-1,6الكلوكوز في مصل الدم ربما يكون بســبب وجــود المركـــــب 

الفطــــري الــــذي قــــد يــــؤثر فــــي ايــــض ســــكر الكلوكــــوز الممــــتص ويزيــــد عمليــــة ربــــط الكلوكــــوز مــــع 

حاري له دور كما ان الفطر الم) . 2003مستقبالت االنسولين الموجود بالجسم (نذير وجماعته ، 

ترول المتحلــل ـل الكولســترول فــي الجســم وزيــادة نســبة الكولســيــفــي تخفــيض نســبة امتصــاص وتمث
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الحاملــة للكولســترول بالــدم وتخفــيض  Lipoproteinsوتخفــيض نســبة انتــاج المركبــات البروتينيــة 

) فــي الكبــد Hydroxy Methyl Glutaral Co-enzyme A )HMG-COAفعاليــة االنــزيم 

و  1996وجماعتــه ،  Bobekر في تكوين الكولسترول عن طريــق عمليــة االختــزال (والذي له دو 

المخفض للكولسترول من الجسم الثمري لذلك  Lovastatin) لذلك تم استخالص عقار الـ 1997

). وان اضـــــافة الفطـــــر المحـــــاري ادى Cimerman  ،1995و  Gunde-Cimermanالفطـــــر (

كلي في مصل الدم ويزداد بزيــادة نســبة االضــافة. اذ ازداد الى حدوث ارتفاع في تركيز البروتين ال

 P3و  P1  ،P2% للمعـــامالت 18و  17و  10تركيـــز البـــروتين الكلـــي فـــي مصـــل الـــدم بنســـبة 

) وهــذا قــد يعــزى الــى 13علــى التــوالي مقارنــًة بمعاملــة الســيطرة وذلــك فــي االســبوع الثــامن (جــدول 

مينية االساســية وغيــر االساســية وبصــورة متوازنــة احتواء الفطر المحاري على معظم االحماض اال

)Bano  وRajarathnam  ،1988 ســببًا لرفــع نســبة البــروتين الكلــي فــي مصــل الــدم اذ اشــار (

Patterson ) ان مستوى البروتين الكلي في مصل الدم يمثل حالة التــوازن بــين 1967وجماعته (

توى البروتين الكلي في مصل الدم يشير الــى البروتين المتكون والبروتين المتهدم اذ ان ارتفاع مس

  البروتين وانخفاض في عملية هدم البروتين والعكس هو الصحيح.عملية بناء زيادة في 

فــي نســبة البــروتين الكلــي فــي مصــل الــدم قــد يــؤدي الــى حــدوث ارتفــاع كمــا ان االرتفــاع   

 10بنسبة  P3و  P2تين بسيط في نسبة الكلوبيولين الكلي في مصل الدم حيث ارتفع في المعامل

) وربمــا يكــون 13% على التــوالي مقارنــة بمعاملــة الســيطرة وذلــك فــي االســبوع الثــامن (جــدول 3و 

الذائبــة فــي الفطــر المحــاري والتــي لهــا تــأثير تحفيــزي للجهــاز  Polysaccharidesوجــود مــادة الـــ 

لفيروســـــات ) ووجـــــود مـــــواد مضـــــادة لChase  ،2003المنـــــاعي فـــــي الجســـــم وتفـــــاعالت الخليـــــة (

)Stamets  ،2001.هي السبب في زيادة تكوين البروتينات المسؤولة عن المناعة للطيور (  

كما وان اضافة الفطر المحاري الى العليقة ادت الى حدوث انخفاض فــي تركيــز حــامض 

و  P1  ،P2% للمعــامالت 9و  11،  8اذ انخفــض بنســبة  )14ليوريك في مصــل الــدم (جــدول ا

P3 قارنًة بمعاملة السيطرة في االسبوع الثامن ، وهذا قد يعود الى ان ارتفاع تركيــز على التوالي م

البروتين الكلي في مصل الدم يشير الى زيادة في عملية بناء البــروتين وانخفــاض فــي عمليــة هــدم 
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و النـــاتج الرئيســـي للبـــروتين ) وان حـــامض اليوريـــك هـــ1967وجماعتـــه ،  Pattersonالبـــروتين (

) وهــذا يــنعكس علــى انخفــاض تركيــز حــامض اليوريــك فــي مصــل الــدم Coles  ،1986دم (المتهــ

  باضافة الفطر المحاري الى العليقة .

 يقة ادى الى حدوث انخفاض في فعاليةويالحظ ايضًا ان اضافة الفطر المحاري الى العل

) وهــذا قــد 15(جــدول  8و  6فــي مصــل الــدم للفــروج فــي االســبوعين  GPTو  GOTاالنــزيمين 

) و Dyer )1969و  Hafezنتيجة الرتفاع تركيز البروتين الكلــي فــي مصــل الــدم اذ اشــار يعود 

Kaplan  وLarsen )1985 ـــين تركيـــز البـــروتين الكلـــي ونشـــاط ) الـــى وجـــود تناســـب عكســـي ب

فــي مصــل الــدم. او قــد يكــون اضــافة الفطــر المحــاري الــى العليقــة قلــل  GPTو  GOTاالنــزيمين 

و  GOTقة من مصــادر بروتينــة ومــن ثــم قلــل مــن نشــاط االنــزيمين من حاجة الجسم لتخليق الطا

GPT  في مصل الدم ، اذ اشارSiegle )1980 ان وظيفــة هــذين االنــزيمين هــو نقــل مجموعــة (

  االمين من االحماض االمينية الى االحماض الكيتونية.

فـــي  P3و  P2و  P1) الـــى وجـــود ارتفـــاع غيـــر معنـــوي للمعـــامالت 16ويشـــير الجـــدول (

% علــى التــوالي مقارنــًة بمعاملــة الســيطرة وذلــك قــد 4و  4،  3ة التصــافي اذ ارتفعــت بنســبة نســب

يكون بسبب االرتفاع البســيط فــي وزن الجســم لتلــك المعــامالت عنــد نهايــة التجربــة مقارنــًة بمعاملــة 

  السيطرة.

  

  

  

  

  ثانيًا : تجربة اضافة مخلفات زراعة الفطر المحاري :

  الصفات االنتاجية : 4-2

  وزن الجسم الحي : 4-1-1
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 T2و T1) للمعــاملتين 0.01 <) وجــود تفــوق عــالي المعنويــة (أ 18مــن (الجــدول يتبــين   

غـــم علـــى التــوالي مقارنـــًة بمعاملـــة  664و 669كانتــا و فــي وزن الجســـم الحـــي فــي االســـبوع الرابـــع 

  غم.618) والتي كانت Conالسيطرة (

) فــي وزن 0.05 <تفــوق معنــوي (أ امــا فــي االســبوع الســادس فيظهــر مــن الجــدول وجــود   

) والتــي كانــت Conغــم مقارنــة بمعاملــة الســيطرة ( 1385حيــث كانــت  T1الجســم الحــي للمعاملــة 

وجــود زيــادة فــي وزن الجســم عنــد االســبوع الســادس ولكنهــا  T2غم بينما اظهــرت المعاملــة  1296

جــدول ايضــًا وجــود تفــوق غير معنوية مقارنة بمعاملة السيطرة ، وفي االسبوع الثــامن يظهــر مــن ال

غــم مقارنــة بمعاملــة الســيطرة والتــي  2034حيث كانــت  T1معنوي في وزن الجسم الحي للمعاملة 

عنــد االســبوع الثــامن  T2غــم وكــذلك حــدثت زيــادة فــي وزن الجســم الحــي للمعاملــة  1986كانــت 

  ولكنها غير معنوية مقارنة مع معاملة السيطرة.

  

  الزيادة الوزنية :  4-1-2

 T2و T1) للمعــاملتين 0.01 <) وجــود تفــوق عــالي المعنويــة(أ 19ح مــن الجــدول (يتضــ  

غــم علــى التــوالي مقارنــًة بمعاملــة الســيطرة 464و 469كانتــا و مــن العمــر  4و  3فــي االســبوعين 

)Con من العمر فال توجد فروق معنوية بين  6و  5في االسبوعين غم، بينما 418) والتي كانت

مقارنًة بمعاملة الســيطرة، فــي حــين كــان هنــاك  T1تفاع حسابي للمعاملة المعامالت ولكن يوجد ار 

غـــم مقارنـــًة  716فـــي معـــدل الزيــادة الوزنيـــة حيـــث كانـــت  T1) للمعاملـــة 0.05 <تفــوق معنـــوي (أ

  غم. 655والتي كانت T2 بالمعاملة 
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  وزن الجسم الحي لذكور فروج اللحم في متوسط  ليقةلى العا الفطر المحاريمخلفات تنمية مستويات مختلفة من ستعمال تأثير ا) 18جدول (

  المعامالت )1(
  متوسط وزن الجسم الحي (غم / طير) في االسابيع 

4  6  8  
Con b 11.3+618(2) b 19.8+1296 b 13.9+1986 

T1 a 5.4+669 a 25.9+1385 a 4.7+2034 
T2 a 4.6+664 ab 11.2+1319 ab 4.9+2006 

  ���وى ا���و��
**  *  *  

  الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية بين المعامالت 
       0.01 <مستوى أ ند** ع     0.05 <مستوى أ ند* ع

% 8و  4حاري في العليقة بنسبة استعمال مخلفات تنمية الفطر الم  T2و   T1= معاملة السيطرة بدون استعمال مخلفات تنمية الفطر المحاري في العليقة .  Con) المعامالت : 1(

  طير / مكرر . 25وكل معاملة تتضمن ثالث مكررات وبواقع  على التوالي.
  الخطأ القياسي +) المتوسط 2(
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  الوزنية لذكور فروج اللحمفي متوسط الزيادة الفطر المحاري في العليقة  ) تأثير استعمال مستويات مختلفة من مخلفات تنمية19دول (ج      

  لمعامالتا )1(
  الزيادة الوزنية للطيور (غم/طير) في االسابيع توسط م

  )8- 3(  8و  7  6و  5  4و  3

Con b 611.3+418(2) ab 8.7+678 15.7+690 b 13.0+1786 
T1 a 5.4+469 a  22.7+716 22.7+649 a 4.7+1834 
T2 a 4.6+464 b 8.7+655 8.9+687 ab 4.9+1806 

** مستوى المعنوية  *  N.S *  

  الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية بين المعامالت 
  بين المعامالت. عدم وجود فروق معنوية N.S     0.01 <مستوى أ ند** ع     0.05 <مستوى أ ند* ع

% 8و  4استعمال مخلفات تنمية الفطر المحاري في العليقة بنسبة   T2و   T1= معاملة السيطرة بدون استعمال مخلفات تنمية الفطر المحاري في العليقة .  Con) المعامالت : 1(
  طير / مكرر . 25وكل معاملة تتضمن ثالث مكررات وبواقع  على التوالي.

  الخطأ القياسي +) المتوسط 2(
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من العمر فيظهــر مــن الجــدول عــدم وجــود فــروق معنويــة بــين  8و  7في االسبوعين واما   

 <وجود تفوق معنوي (أ  ابيعاس 8-3من مدة دل الزيادة الوزنية التراكمية للالمعامالت، واظهر مع

غم، مــع  1786غم مقارنًة بمعاملة السيطرة والتي كانت  1834حيث كانت  T1) للمعاملة 0.05

كانــت نســبة الزيــادة الوزنيــة  وقــدمقارنًة بمعاملــة الســيطرة  T2للمعاملة  اً حسابي اً العلم ان هناك تفوق

  % على التوالي مقارنًة بمعاملة السيطرة.1و 3هي  T2و T1ن للمعاملتي

  

  العلف المستهلك : 4-1-3

فـــي  T1) للمعاملـــة 0.01<) وجـــود ارتفـــاع عـــالي المعنويـــة (أ 20يتضـــح مـــن الجـــدول (  

غــم مقارنــًة بمعاملــة المقارنــة  795كانــت و مــن العمــر  4و  3لالســبوعين مقــدار العلــف المســتهلك 

 <ظهـــر هنـــاك ارتفـــاع معنـــوي (أ فمـــن العمـــر   6و  5االســـبوعين نمـــا بي غـــم. 685والتـــي كانـــت 

غــم علــى التــوالي  1518و 1510فــي العلــف المســتهلك حيــث كانتــا  T2و T1) للمعــاملتين 0.05

وجد تمن العمر فال  8و  7االسبوعين غم، اما خالل  1407مقارنًة بمعاملة السيطرة والتي كانت 

  ي مقدار العلف المستهلك.هنالك فروق معنوية بين المعامالت ف

مـــن  ابيعاســـ 8-3مـــن  مـــدةويتضـــح مـــن الجـــدول ان مقـــدار العلـــف المســـتهلك التراكمـــي لل  

غم  3789و 3879كانتا و  T2و T1) للمعاملتين 0.01 <عالي المعنوية (أ  اً العمر اظهر ارتفاع

مقــدار فــي  ان نســبة االرتفــاع اذغــم،  3626علــى التــوالي مقارنــًة بمعاملــة الســيطرة والتــي كانــت 

  % على التوالي. 4و 7كانت  T2و T1العلف المستهلك للمعاملتين 

  

  معامل التحويل الغذائي : 4-1-4

فــي  T2) للمعاملــة 0.01<) وجــود انخفــاض عــالي المعنويــة (أ 21يتضــح مــن الجــدول (  

 مقارنةً  1.46كانت و من العمر إذ سجلت ادنى قيمة  4و  3لالسبوعين  معاملة التحويل الغذائي 

ــــــة Conبمعاملــــــة الســــــيطرة ( ــــــوالي، بينمــــــا فــــــي  1.69و 1.63إذ ســــــجلتا  T1) والمعامل علــــــى الت

  في معامل  T2) للمعاملة 0.05 <من العمر ظهر هنالك ارتفاع معنوي (أ 6و  5االسبوعين 



 76

  لف المستهلك لذكور فروج اللحمالع في متوسطالمحاري في العليقة ) تأثير استعمال مستويات مختلفة من مخلفات تنمية الفطر 20جدول (     

  المعامالت )1(
  العلف المستهلك للطيور (غم/طير)  لالسابيع  توسطم

  )8- 3(  8و  7  6و  5  4و  3

Con b 7.2+685(2) b 24.6+1407 25.6+1534 c 4.60+3626 
T1 a 8.1+795 a 25.3+1510 24.9+1573 a 17.7+3879 
T2 b 12.5+678 a 12.3+1518 25.0+1592 b 18.8+3789 

** مستوى المعنوية  *  N.S **  

  الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية بين المعامالت 
  بين المعامالت. عدم وجود فروق معنوية N.S     0.01 <مستوى أ ند** ع     0.05 <مستوى أ ند* ع

% 8و  4استعمال مخلفات تنمية الفطر المحاري في العليقة بنسبة   T2و   T1فات تنمية الفطر المحاري في العليقة . = معاملة السيطرة بدون استعمال مخل Con) المعامالت : 1(
  طير / مكرر . 25وكل معاملة تتضمن ثالث مكررات وبواقع  على التوالي.

  الخطأ القياسي +) المتوسط 2(
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  التحويل الغذائي لذكور فروج اللحمفي متوسط معامل لفطر المحاري في العليقة نمية ا) تأثير استعمال مستويات مختلفة من مخلفات ت21جدول (  

  المعامالت )1(
  التحويل الغذائي للطيور (غم علف/غم زيادة وزنية)  لالسابيع  توسط معاملم

  )8- 3(  8و  7  6و  5  4و  3

Con a 0.04+1.63(2) b 0.05+2.07 0.05+2.22 b 0.01+2.03 
T1 a 0.03+1.69 ab 0.08+2.10 0.12+2.42 a 0.01+2.11 
T2 b 0.02+1.46 a 0.05+2.31 0.06+2.31 a 0.01+2.09 

**  مستوى المعنوية  *  N.S **  

  الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية بين المعامالت 

  بين المعامالت. ق معنويةعدم وجود فرو N.S     0.01 <مستوى أ ند** ع     0.05 <مستوى أ ند* ع
% 8و  4استعمال مخلفات تنمية الفطر المحاري في العليقة بنسبة   T2و   T1= معاملة السيطرة بدون استعمال مخلفات تنمية الفطر المحاري في العليقة .  Con) المعامالت : 1(

  طير / مكرر . 25وكل معاملة تتضمن ثالث مكررات وبواقع  على التوالي.
  الخطأ القياسي +وسط ) المت2(
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، امــا 2.07مقارنًة بمعاملة السيطرة والتــي كانــت  2.31التحويل الغذائي إذ بلغت اعلى قيمة وهي 

من العمر فلم تظهر هنالك فروق معنويــة بــين المعــامالت فــي معامــل التحويــل  8و  7االسبوعين 

  الغذائي.

 T2و T1) للمعــالتين 0.01<ويتضح من الجدول ايضــًا وجــود ارتفــاع عــالي المعنويــة (أ   

 2.09و 2.11إذ ســجلتا اعلــى قيمــة وكانــت ابيع) اســ 8-3كميــة (افي معامل التحويل الغــذائي التر 

ارتفعـــت كفـــاءة معامـــل التحويـــل  وقـــد، 2.03علـــى التـــوالي مقارنـــًة بمعاملـــة الســـيطرة والتـــي كانـــت 

  لسيطرة.% على التوالي مقارنًة بمعاملة ا3و 4بنسبة  T2و T1الغذائي للمعاملتين 

  

  سرعة النمو : 4-1-5

 T2و T1) للمعــاملتين 0.01 <) وجود ارتفاع عالي المعنوية (أ 22يتضح من الجدول (

% علــــى 107.4و 107.9مـــن العمـــر حيــــث كانـــت  4و  3لالســــبوعين فـــي معـــدل ســــرعة النمـــو 

 6و  5االســبوعين %، بينمــا خــالل 102.1) والتــي كانــت Conالتــوالي مقارنــًة بمعاملــة الســيطرة (

ســرعة توســط فــي م T2) للمعاملة 0.01 <ظهر هنالك انخفاض عالي المعنوية (أ فقد من العمر 

% علـــى 69.6و 70.8حيـــث كانتـــا  T1% مقارنـــًة بمعاملـــة الســـيطرة والمعاملـــة 66كانـــت و النمـــو 

 توســطمن العمــر فــي م 8و  7لالسبوعين التوالي، ولم تظهر هنالك فروق معنوية بين المعامالت 

  .سرعة النمو

مــن  ابيعاســ 8-3مــن مــدة وكــذلك يتضــح مــن الجــدول ان معــدل ســرعة النمــو التراكميــة لل  

% مقارنــــًة بمعاملــــة 164.1كانــــت و  T1) للمعاملــــة 0.05 <العمــــر ظهــــر فيهــــا تفــــوق معنــــوي (أ 

  %. 163.4السيطرة والتي كانت 
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  سرعة النمو لذكور فروج اللحم في متوسطمحاري في العليقة لفطر ال) تأثير استعمال مستويات مختلفة من مخلفات تنمية ا22جدول (      

  المعامالت )1(
  في االسابيع (%) للطيور   النمو توسط سرعةم

  )8- 3(  8و  7  6و  5  4و  3

Con b 1.3+102.1(2) a 0.3+70.8 1.1+42.0 b 0.2+163.4 
T1 a 0.5+107.9 a 0.9+69.6 1.6+38.0 a 0.0+164.1 
T2 a 0.4+107.4 b 0.5+66.0 0.6+41.3 ab 0.0+163.7 

**  مستوى المعنوية  **  N.S *  

  الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية بين المعامالت 
  بين المعامالت. عدم وجود فروق معنوية N.S     0.01 <مستوى أ ند** ع     0.05 <مستوى أ ند* ع

استعمال مخلفات تنمية الفطر المحاري في العليقة   T2و   T1رة بدون استعمال مخلفات تنمية الفطر المحاري في العليقة . = معاملة السيط Con) المعامالت : 1(
  طير / مكرر . 25وكل معاملة تتضمن ثالث مكررات وبواقع  % على التوالي.8و  4بنسبة 

  الخطأ القياسي +) المتوسط 2(
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  نسبة الهالكات : 4-1-6

) عــدم وجــود فــروق معنويــة بــين المعــامالت فــي نســبة الهالكــات 23( يتضــح مــن الجــدول  

مـــــن العمـــــر، إال انـــــه ظهـــــر انخفـــــاض حســـــابي  ابيعاســـــ 8و  7،  6و  5،  4و  3 مـــــددخـــــالل ال

ســجلتا ادنــى قيمــة وكانــت  اذ) ابيعاســ 8-3فــي نســبة الهالكــات التراكميــة ( T2و T1للمعــاملتين 

  %.4) والتي كانت Con% مقارنًة بمعاملة السيطرة (1.3و اً صفر 

  الصفات الفسلجية : 4-2

  الصفات الخلوية للدم : 4-2-1

) للمعاملــة PCV) وجود زيــادة فــي حجــم خاليــا الــدم المرصوصــة (24يتبين من الجدول (  

T2  ولكنهــا غيــر معنويــة مقارنــة بمعاملــة الســيطرة والتــي 24فــي االســبوع الســادس حيــث كانــت %

فيتضح من الجدول ايضًا وجود زيــادة فــي حجــم خاليــا الــدم % . اما في االسبوع الثامن 23كانت 

% ولكنهــا غيــر معنويــة مقارنــًة بمعاملــة الســيطرة والتــي 25حيــث كانــت  T2المرصوصة للمعاملــة 

  % .24.6كانت 

) فيتضح من الجدول نفسه وجود زيادة في عــدد خاليــا RBCاما عدد خاليا الدم الحمر (  

الســادس ولكنهــا غيــر معنويــة مقارنــة بمعاملــة الســيطرة حيــث  في االسبوع T2الدم الحمر للمعاملة 

% مقارنــة بمعاملــة الســيطرة وفــي االســبوع الثــامن ظهــرت كــذلك T2 3بلغت نسبة الزيادة للمعاملة 

مليــون /  2.65حيــث كانــت  T2زيــادة ولكنهــا غيــر معنويــة فــي عــدد خاليــا الــدم الحمــر للمعاملــة 

حيـــث بلغـــت نســـبة الزيـــادة  3مليـــون /ملـــم 2.37كانـــت  دم مقارنـــة بمعاملـــة الســـيطرة والتـــي 3ملـــم

  % مقارنة بمعاملة السيطرة.RBC 12في عدد الـ  T2للمعاملة 

) عــدم وجـــود 25) فيتضــح مــن الجــدول (WBCامــا العــد التفريقــي لخاليــا الــدم البــيض (  

 )0.05 <فروق معنوية بــين المعــامالت فــي االســبوع الثــامن إال انــه ظهــر هنالــك تفــوق معنــوي (أ 

% على التوالي مقارنــًة 3و 2.6كانت و ) Basophilsفي الخاليا القاعدية ( T2و T1للمعاملتين 

اويـــة مفلخاليـــا الالإلـــى  المتغـــايرةخاليـــا الامـــا نســـبة  %.2) والتـــي كانـــت Conبمعاملـــة الســـيطرة (

)H/L ratio.فلن يكن هناك فروق معنوية بين المعامالت خالل االسبوع الثامن (  
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  نسبة الهالكات لذكور فروج اللحم فيمية الفطر المحاري في العليقة ) تأثير استعمال مستويات مختلفة من مخلفات تن23جدول (              

  المعامالت )1(
  في االسابيع  (%)نسبة الهالكات للطيور 

  )8- 3(  8و  7  6و  5  4و  3

Con 0+1.3(2) 0+0.0 1.3+2.6 1.3+4.0 
T1 0+0.0 0+0.0 0+0.0 0+0.0 
T2 0+0.0 0+1.3 0+0.0 0+1.3 

 N.S N.S N.S N.S  مستوى المعنوية

    N.S بين المعامالت. عدم وجود فروق معنوية  
  استعمال مخلفات تنمية الفطر المحاري في  T2و   T1= معاملة السيطرة بدون استعمال مخلفات تنمية الفطر المحاري في العليقة .  Con) المعامالت : 1(

  طير / مكرر . 25وكل معاملة تتضمن ثالث مكررات وبواقع  % على التوالي.8و  4العليقة بنسبة                  
  الخطأ القياسي +) المتوسط 2(         

  



 82

  
  
  
  

) وعدد خاليا  PCV) تأثير استعمال مستويات مختلفة من مخلفات تنمية الفطر المحاري في العليقة في حجم خاليا الدم المرصوصة (24جدول (          
  ) لذكور فروج اللحمRBCالدم الحمر (

  المعامالت )1(
  حجم خاليا الدم المرصوصة (%)

  لالسابيع 
  دم)  3عدد خاليا الدم الحمر (مليون/ملم

  لالسابيع
6  8  6  8  

Con 0.57+23.0(2) 0.66+24.6 0.29+2.29 0.21+2.37 
T1    23.0+1.15  0.86+23.5 0.01+2.25 0.04+2.35 
T2   24.0+0.28  0.04+25.0 0.22+2.35 0.10+2.65 

 N.S N.S N.S N.S  مستوى المعنوية

N.S بين المعامالت. عدم وجود فروق معنوية  

  استعمال مخلفات تنمية الفطر المحاري في   T2و   T1= معاملة السيطرة بدون استعمال مخلفات تنمية الفطر المحاري في العليقة .  Con) المعامالت : 1(
  طير / مكرر . 25وكل معاملة تتضمن ثالث مكررات وبواقع  % على التوالي.8و  4العليقة بنسبة                   
  الخطأ القياسي +) المتوسط 2(                       
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) لذكور فروج WBCواع خاليا الدم البيض () تأثير استعمال مستويات مختلفة من مخلفات تنمية الفطر المحاري في العليقة في النسبة المئوية ألن25جدول (

  اللحم في االسبوع الثامن

  المعامالت )1(

  المتغايرة / اللمفية  (%) الخاليا الالحبيبية  (%) الخاليا الحبيبية

)H/L ratio(  المتغايرة  

Heterophil  

  الحامضية

Eosinophil  

  القاعدية

Basophils  

  اللمفية

Lymphocytes  

  وحيدة النواة

Monocytes  
Con 1.15+20.6(2) 0.57+1.6 b 0.0+2.0 1.0+71.0 0.57+4.6 0.02+0.28 
T1 1.73+21.0 0.57+1.6 a 0.57+2.6 1.52+70.3 0.57+4.3 0.03+0.29 
T2 1.73+21.0 1.0.0+2.0 a 0.0+3.0 2.0+70.0 0.0+4.0 0.03+0.29 

* N.S N.S  مستوى المعنوية  N.S N.S N.S 

  الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية بين المعامالت  الحروف المختلفة ضمن العمود
  بين المعامالت. عدم وجود فروق معنوية N.S     0.05 <مستوى أ ند* ع

% 8و  4قة بنسبة استعمال مخلفات تنمية الفطر المحاري في العلي  T2و   T1= معاملة السيطرة بدون استعمال مخلفات تنمية الفطر المحاري في العليقة .  Con) المعامالت : 1(
  طير / مكرر . 25وكل معاملة تتضمن ثالث مكررات وبواقع  على التوالي.

  الخطأ القياسي +) المتوسط 2(
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  والكولسترول في مصل الدم :تركيز الكلوكوز   4-2-2

) عــدم وجــود فــروق معنويــة بــين المعــامالت لتركيــز الكلوكــوز فــي 26يتضح من الجدول (  

كانــت و  T2ادس والثامن، ولكن ظهر هنالك انخفاض حسابي للمعاملــة الس ينمصل الدم لالسبوع

 ).Conالســادس والثــامن مقارنــًة بمعاملــة السســطرة ( ين% لالســبوع3نســبة االنخفــاض للكلوكــوز 

عــدم وجــود فــروق معنويــة بــين المعــامالت فــي تركيــز الكولســترول فــي  نفســهيتضــح مــن الجــدول و 

حيــث  T2لكــن ظهــر هنالــك انخفــاض حســابي للمعاملــة السادس والثــامن، و  ينمصل الدم لالسبوع

% لالسبوع السادس والثامن على التوالي مقارنًة بمعاملة 1و 2كانت نسبة االنخفاض للكولسترول 

  ). Conالسيطرة (

  والكلوبيولين الكلي في مصل الدم :تركيز البروتين الكلي    4-2-3

معــامالت فــي تركيــز البــروتين ) عــدم وجــود فــروق معنويــة بــين ال27يتضــح مــن الجــدول (  

 T2و T1الكلــي فــي مصــل الــدم لالســبوع الســادس إال انــه ظهــر هنالــك تفــوق حســابي للمعــاملتين 

% على التوالي مقارنًة بمعاملة الســيطرة 6و 2ازدادت نسبة البروتين الكلي في مصل الدم بنسبة و 

)Con.( أ) للمعاملــة 0.01 < بينمــا فــي االســبوع الثــامن ظهــر هنالــك تفــوق عــالي المعنويــة (T2 

مــل مصــل دم مقارنــًة بمعاملــة 100غــم/مل 5.36كانــت و في تركيــز البــروتين الكلــي فــي مصــل الــدم 

فــي  T2كانــت نســبة االرتفــاع للمعاملــة وقــد مــل مصــل دم، 100غــم/مل 4.76السيطرة والتي كانــت 

  % مقارنًة بمعاملة السيطرة.13تركيز البروتين في مصل الدم هي 

عدم وجود فروق معنوية بين المعامالت في تركيــز الكلوبيــولين نفسه ول يتضح من الجدو   

ازدادت نســبة  اذ T2الكلي في مصل الدم لالسبوع السادس، إال انه ظهــر تفــوق حســابي للمعاملــة 

  ).Con% مقارنًة بمعاملة السيطرة (5الكلوبيولين الكلي في مصل الدم بنسبة 

ًا عــدم وجــود فــروق معنويــة بــين المعــامالت وفي االسبوع الثــامن يتضــح مــن الجــدول ايضــ  

 T2و T1فــي تركيــز الكلوبيــولين الكلــي فــي مصــل الــدم، إال انــه ظهــر تفــوق حســابي للمعــاملتين 

% على التوالي مقارنًة بمعاملة 6و 10حيث ازدادت نسبة الكلوبيولين الكلي في مصل الدم بنسبة 

  السيطرة.
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  سترول مصل الدم  تركيز كلوكوز وكول في ن مخلفات تنمية الفطر المحاري في العليقة) تأثير استعمال مستويات مختلفة م26جدول (
  لذكور فروج اللحممل مصل)  100(ملغم /              

  المعامالت )1(

  الكلوكوز

  لالسابيع 

  الكولسترول

  لالسابيع 

6  8  6  8  
Con 3.46+211.0(2) 14.46+221.6 4.35+193.0 2.88+204.3 
T1 2.51+207.3 1.52+224.6 3.78+194.3 1.52+204.3 
T2 5.03+205.3 1.15+214.3 14.22+188.3 2.30+202.6 

 N.S N.S N.S N.S  مستوى المعنوية

N.S بين المعامالت. عدم وجود فروق معنوية  
استعمال مخلفات تنمية الفطر المحاري في   T2و   T1= معاملة السيطرة بدون استعمال مخلفات تنمية الفطر المحاري في العليقة .  Con) المعامالت : 1(

  طير / مكرر . 25وكل معاملة تتضمن ثالث مكررات وبواقع  % على التوالي.8و  4العليقة بنسبة 
  الخطأ القياسي +) المتوسط 2(
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  لي والكلوبيولين في مصل الدم تركيزالبروتين الك فيمية الفطر المحاري في العليقة ) تأثير استعمال مستويات مختلفة من مخلفات تن27جدول (

  لذكور فروج اللحم مل مصل)  100(ملغم /              

  المعامالت )1(

  البروتين الكلي

  لالسابيع

  الكلوبيولين الكلي 

  لالسابيع

6  8  6  
  

8  
Con 0.25+4.23(2) b 0.11+4.76 0.05+1.86 0.17+2.00 
T1 0.15+4.33 b 0.15+4.76 0.10+1.80 0.10+2.20 
T2 0.00+4.50 a 0.20+5.36 0.15+1.96 0.15+2.13 

** N.S مستوى المعنوية  N.S N.S 

  الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية بين المعامالت 
  بين المعامالت. عدم وجود فروق معنوية N.S     0.01 <مستوى أ ند** ع

 4استعمال مخلفات تنمية الفطر المحاري في العليقة بنسبة   T2و   T1استعمال مخلفات تنمية الفطر المحاري في العليقة .  = معاملة السيطرة بدون Con) المعامالت : 1(

  طير / مكرر . 25وكل معاملة تتضمن ثالث مكررات وبواقع  % على التوالي.8و 
  الخطأ القياسي +) المتوسط 2(
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  ي مصل الدم :ف ALPونشاط انزيم تركيز حامض اليوريك    4-2-4

) عــدم وجــود فــروق معنويــة بــين المعــامالت فــي تركيــز حــامض 28يتضــح مــن الجــدول (  

 T2الســادس والثــامن، إال انــه وجــد انخفــاض حســابي للمعاملــة  يناليوريك في مصل الــدم لالســبوع

الســادس والثــامن  ين% لالســبوع4و 5انخفــض تركيــز حــامض اليوريــك فــي مصــل الــدم بنســبة  اذ

  ).Conقارنًة بمعاملة السيطرة (على التوالي م

عـــدم وجـــود فـــروق معنويـــة بـــين المعـــامالت فـــي نشـــاط انـــزيم نفســـه يتضـــح مـــن الجـــدول و   

) فــي مصــل الــدم لالســبوع الســادس، بينمــا فــي االســبوع الثــامن يتضــح ALPالفوســفاتيز القاعــدي (

صل الدم في م ALPفي نشاط االنزيم  T2) للمعاملة 0.05 <من الجدول وجود تفوق معنوي (أ 

وحــدة  32.96) والتــي كانــت Conوحدة دولية/لتر مقارنًة بمعاملة السيطرة ( 35.40كان نشاطه و 

فــي االســبوع  T2و T1فــي مصــل الــدم للمعــاملتين  ALPنشــاط االنــزيم  دم وقــد ارتفــع دوليــة/لتر 

  % على التوالي مقارنًة بمعاملة السيطرة. 7و 4الثامن بنسبة 

  

  في مصل الدم : GPTو  GOT يننشاط االنزيم   4-2-5

فــي نشــاط  T2) للمعاملــة 0.05 <) وجــود انخفــاض معنــوي (أ 29يتضــح مــن الجــدول (  

فـــي مصـــل الـــدم  GOTكـــان نشـــاط االنـــزيم اذ ســـبوع الســـادس لالفـــي مصـــل الـــدم  GOTاالنـــزيم 

ـــة/لتر،  128) والتـــي كانـــت Conمقارنـــًة بمعاملـــة الســـيطرة ( وحـــدة دوليـــة/لتر 121.6 وحـــدة دولي

% علــى 5و 1بنســبة  T2و T1فــي االســبوع الســادس للمعــاملتين  GOTنشــاط االنــزيم  انخفــضو 

ح من الجدول ايضًا وجــود انخفــاض ضاما في االسبوع الثامن فيت التوالي مقارنًة بمعاملة السيطرة.

وحدة دولية/لتر مقارنًة بمعاملــة الســيطرة والتــي  128.3كانت و  T2) للمعاملة 0.05  <معنوي (أ 

فــي مصــل الــدم للمعــاملتين  GOTانخفــض نشــاط االنــزيم  وقــد ،  وحــدة دوليــة/لتر 133.3كانــت 

T1 وT2  على التوالي مقارنًة بمعاملة السيطرة. 4و 1بنسبة %  
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  مل مصل)  100(ملغم / تركيز حامض اليوريك  فيالمحاري في العليقة ) تأثير استعمال مستويات مختلفة من مخلفات تنمية الفطر 28جدول (
  في مصل الدم  لذكور فروج اللحم(وحدة دولية / لتر مصل)  *ALPانزيم فعالية و              

  المعامالت )1(

  حامض اليوريك  

  علالسابي

  ALPاالنزيم  

  لالسابيع

6  8  6  8  
Con 0.11+5.53(2) 0.15+5.86 0.37+32.0 b 0.20+32.96 
T1 0.25+5.56 0.05+5.86 0.05+31.7 ab 1.66+34.40 
T2 0.30+5.26 0.17+5.60 0.05+31.8 a 0.20+35.40 

* N.S N.S N.S  مستوى المعنوية  

  الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية بين المعامالت 
  بين المعامالت. عدم وجود فروق معنوية N.S       0.05 <مستوى أ ند* ع

 4استعمال مخلفات تنمية الفطر المحاري في العليقة بنسبة   T2و   T1استعمال مخلفات تنمية الفطر المحاري في العليقة . = معاملة السيطرة بدون  Con) المعامالت : 1(
  طير / مكرر . 25وكل معاملة تتضمن ثالث مكررات وبواقع  % على التوالي.8و 
  الخطأ القياسي +) المتوسط 2(
       *  Alkaline phosphatase   
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  في مصل الدم   GPTو  *GOTاالنزيمين  فعالية في) تأثير استعمال مستويات مختلفة من مخلفات تنمية الفطر المحاري في العليقة 29جدول (    
  لذكور فروج اللحم(وحدة دولية / لتر مصل)                 

  المعامالت )1(
  GOT   
  لالسابيع 

GPT   
  لالسابيع

6  8  6  8  
Con a 1.73+128.0(2) a 3.78+133.3 0.34+10.6 a 0.05+10.8 
T1 a 1.52+126.6 ab 0.57+131.6 0.10+10.7 ab 0.28+10.5 
T2 b 2.88+121.6 b 1.52+128.3 0.35+10.1 b 0.35+10.1 

* مستوى المعنوية  *  N.S *  
  الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية بين المعامالت 

  بين المعامالت. عدم وجود فروق معنوية N.S      0.05 <مستوى أ ند* ع

  طير / مكرر . 25% على التوالي. وكل معاملة تتضمن ثالث مكررات وبواقع 8و  4استعمال مخلفات تنمية الفطر المحاري في العليقة بنسبة   T2و   T1= معاملة السيطرة بدون استعمال مخلفات تنمية الفطر المحاري في العليقة .  Con) المعامالت : 1(

  الخطأ القياسي +) المتوسط 2(

          *   Glutamic Oxaloacetic Transaminase    وGlutamic Pyru        
             vic Transaminase  
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عــدم وجــود فــروق معنويــة بــين المعــامالت فــي نشــاط االنــزيم نفســه يتضــح مــن الجــدول و   

GPT  ،على الرغم من وجود انخفاض حسابي للمعاملة في مصل الدم لالسبوع السادسT2  وقــد

  ).Con% مقارنًة بمعاملة السيطرة (5في مصل الدم بنسبة  GPTانخفض نشاط االنزيم 

) للمعاملــة 0.05 <اما في االسبوع الثامن فيظهر مــن الجــدول وجــود انخفــاض معنــوي (أ   

T2  وحـــــدة  10.8التـــــي كانـــــت وحـــــدة دوليـــــة/لتر مقارنـــــًة بمعاملـــــة الســـــيطرة و  10.1حيـــــث كانـــــت

% 6و 3بنســبة  T2و T1في مصل الدم للمعاملتين  GPTانخفض نشاط االنزيم وقد دولية/لتر، 

  على التوالي مقارنًة بمعاملة السيطرة. 

  

  الصفات النوعية : 4-3

  ونسبة التصافي :النسبة المئوية لقطعيات الذبيحة   4-3-1

ين المعــامالت فــي نســبة القطعيــات )عــدم وجــود فــروق معنويــة بــ30يتضــح مــن الجــدول (  

الظهر والرقبة نسبًة إلى وزن الذبيحة للطير وذلــك و  الجناحانو  الفخذانو  للذبيحة والتي هي الصدر

الــرغم مــن وجــود ارتفــاع بســيط فــي نســبة وزن الصــدر علــى فــي نهايــة االســبوع الثــامن مــن العمــر 

خفـــاض بســـيط فـــي نســـبة وزن وان T2و T1ونســـبة وزن قطعتـــي الفخـــذ للمعـــاملتين  T2للمعاملـــة 

  مقارنة بمعاملة السيطرة. T2و T1ونسبة وزن الظهر للمعاملتين  T2قطعتي الجناح للمعاملة 

عــدم وجــود فــروق معنويــة بــين المعــامالت فــي نســبة التصــافي نفســه يتضــح مــن الجــدول و   

ســـبة فـــي ن T2و T1للذبيحـــة عنـــد نهايـــة االســـبوع الثـــامن إال انـــه وجـــد تفـــوق حســـابي للمعـــاملتين 

  ). Con% على التوالي مقارنًة بمعاملة السيطرة (5و 4ازدادت بنسبة و التصافي 
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  نسب قطعيات الذبيحة ونسبة التصافي لذكور فروج اللحم  فيلمحاري في العليقة ) تأثير استعمال مستويات مختلفة من مخلفات تنمية الفطر ا30جدول (

  المعامالت )1(
    ًة إلى وزن الذبيحة (%)النسبة المئوية للقطعيات نسب

  نسبة التصافي )2(
  الرقبة  الظهر  قطعتي الجناح  قطعتي الفخذ  الصدر

Con 4.01+24.36(3) 3.17+31.26 1.20+12.14 3.20+24.05 1.24+7.17 8.86+71.0 
T1 1.27+24.15 1.60+32.16 0.15+12.14 1.12+22.97 0.7+7.47 4.91+74.2 
T2 0.84+25.29 0.58+32.27 0.80+11.95 0.89+22.45 0.62+7.29 0.36+74.3 

  ���وى ا���و��
N.S N.S N.S N.S N.S N.S 

N.S بين المعامالت. عدم وجود فروق معنوية  
% 8و  4ي العليقة بنسبة استعمال مخلفات تنمية الفطر المحاري ف  T2و   T1= معاملة السيطرة بدون استعمال مخلفات تنمية الفطر المحاري في العليقة .  Con) المعامالت : 1(

  طير / مكرر . 25وكل معاملة تتضمن ثالث مكررات وبواقع  على التوالي.
  لكل معاملة). 6) نسبة التصافي تمثل وزن الذبيحة المنظفة الى الوزن الحي للطير (عدد العينات 2(

  الخطأ القياسي +) المتوسط 3(
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  بعض االجزاء الداخلية :او طول نسبة وزن   4-3-2

) عدم وجــود فــروق معنويــة بــين المعــامالت فــي نســبة وزن بعــض 31تضح من الجدول (ي  

دهــن الــبطن والطحــال نســبًة إلــى وزن الجســم و  القانصــةو  الكبــدو  االجــزاء الداخليــة والتــي هــي القلــب

كــان  وقــد T2الرغم مــن وجــود انخفــاض حســابي فــي نســبة وزن الكبــد للمعاملــة على الحي للطير، 

، ووجــود تفــوق حســابي للمعــاملتين 2.66) والتــي كانــت Conملــة الســيطرة (% مقارنــًة بمعا1.87

T1 وT2  ـــًة بمعاملـــة 2.26و 2.22فـــي نســـبة وزن القانصـــة والتـــي كانـــت ـــوالي مقارن % علـــى الت

فــي نســبة دهــن الــبطن  T2و T1% ووجــود تفــوق حســابي للمعــاملتين 1.81الســيطرة والتــي كانــت 

% وذلـــك فـــي 1.78بمعاملـــة الســـيطرة والتـــي كانـــت  % علـــى التـــوالي مقارنـــةً 1.87و  2.30كـــان و 

  نهاية االسبوع الثامن. 

عـــدم وجـــود فـــروق معنويـــة بـــين المعـــامالت فـــي نســـبة طـــول نفســـه يتضـــح مـــن الجـــدول و   

  االمعاء نسبًة إلى وزن الجسم الحي للطير عند نهاية االسبوع الثامن.

) للمعاملــة 0.05 <نــوي (أ اما بالنسبة للمعدة الغدية فيظهر مــن الجــدول وجــود ارتفــاع مع  

T2  مقارنًة مع المعاملة 0.26كانت  اذالمعدة الغدية  طولفي نسبة %T1  0.23والتي كانت %

  وذلك عند نهاية االسبوع الثامن.
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  اء الداخلية لذكور فروج اللحم بعض االجز او طول ن نسبة وز فيمية الفطر المحاري في العليقة ) تأثير استعمال مستويات مختلفة من مخلفات تن31جدول (

  المعامالت )1(

  )2(نسبة بعض االجزاء الداخلية المأكولة وغير المأكولة (%)

  القلب
  

  الكبد

  

  طول االمعاء  الطحال  دهن البطن  القانصة
طول المعدة 

  الغدية

Con 0.06+0.47(3) 0.64+2.66 0.18+1.81 0.58+1.78 0.06+0.23 0.69+10.58 ab 0+0.25 
T1 0.05+0.50 0.21+2.27 0.32+2.22 0.14+2.30 0.03+0.20 0.08+10.32 b 0+0.23 
T2 0.02+0.48 0.02+1.87 0.16+2.26 0.42+1.87 0.02+0.25 0.38+9.69 a 0+0.26 

* N.S N.S N.S N.S N.S N.S مستوى المعنوية  

  ت الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية بين المعامال
  بين المعامالت. عدم وجود فروق معنوية N.S       0.05 <مستوى أ ند* ع

% 8و  4استعمال مخلفات تنمية الفطر المحاري في العليقة بنسبة   T2و   T1= معاملة السيطرة بدون استعمال مخلفات تنمية الفطر المحاري في العليقة .  Con) المعامالت : 1(
  طير / مكرر . 25ن ثالث مكررات وبواقع وكل معاملة تتضم على التوالي.

  لكل معاملة). 6) النسبة المئوية لبعض االجزاء الداخلية المأكولة وغير المأكولة نسبة الى وزن الجسم الحي للطير (عدد العينات 2(
  .الخطأ القياسي +) المتوسط 3(
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ت اســــتعمال ان االرتفـــاع فـــي وزن الجســـم الحــــي والزيـــادة الوزنيـــة وســــرعة النمـــو لمعـــامال  

اذ كانــــت نســــبة  T1والســــيما المعاملــــة  T2و  T1مخلفــــات زراعــــة الفطــــر المحــــاري فــــي العليقــــة 

) وقد يعــزى الســبب 22و  19و  18% (الجداول 3االرتفاع في الزيادة الوزنية خالل مدة التجربة 

زيم في ذلك الى ان مخلفات زراعة الفطر المحاري تمتاز باحتوائها علــى بعــض االنزيمــات مثــل انــ

 Podyma  ،2000و  Chrapkowskaالسليليز والاليكيز المفــرزة مــن المايســيليم لــذلك الفطــر (

) والتــي تزيــد مــن قابليــة الهضــم 2003وجماعتــه ،  Sepiو  2003وجماعتــه ،  Elisashviliو 

) . ومـــن ثـــم يـــنعكس علـــى تحســـن الصـــفات 1987وجماعتـــه ،  Ramamurthyللمـــادة العلفيـــة (

ــــى ــــذرة الصــــفراء بعــــد تنميــــة الفطــــر عليهــــا  الســــابقة. فضــــًال عل ارتفــــاع القيمــــة الغذائيــــة لكــــوالح ال

)Cerrilla  ،1996  ، او قــــد يكــــون نتيجــــة الســــتبدال الســــعرات الحراريــــة التــــي 2002ومســــلط (

مصــدرها الكاربوهيــدرات بالســعرات الحراريــة التــي مصــدرها الــدهن المضــاف للعليقــة ممــا ادى الــى 

) فضــًال عــن دور الــدهن المضــاف للعليقــة 1995وجماعتــه ،  Vandepopuliereتحفيز النمــو (

،  North) (20(الجــدول  T2و  T1في تحسين استساغة العلف من قبل الدجاج في المعاملتين 

) او قــد يعــزى الــى احتــواء مخلفــات زراعــة الفطــر علــى المايســيليم للفطــر المحــاري والــذي 1984

مما يحسن استساغة العلف مــن قبــل الــدجاج . ) 1988يمتاز بلون ابيض ورائحة طيبة (عباس ، 

ادى الى ارتفاع في مقدار  T2و  T1ونتيجة لهذا االرتفاع في مقدار العلف المستهلك للمعاملتين 

) لوجود تناسب طــردي بــين معامــل التحويــل الغــذائي ومقــدار 21معامل التحويل الغذائي (الجدول 

كمــا ان االرتفــاع فــي وزن الجســم ادى الــى  ).1986العلــف المســتهلك مــن قبــل الطيــر (الزبيــدي ، 

) نتيجــة لزيــادة حاجــة الجســم الــى 25(الجــدول  T2و  T1ارتفــاع خاليــا الــدم القاعديــة للمعــاملتين 

ذلــك النـــوع مـــن الخاليـــا لـــدورها فـــي نقـــل المـــواد الغذائيـــة وموازنـــة البروتينـــات المنقولـــة مـــن الخـــارج 

يــادة الوزنيــة يعنــي زيــادة عمليــة البنــاء للبــروتين ) . كمــا ان ارتفــاع الز 1990(الحســني والهيتــي ، 

 Patterson) (28والــذي هــو انعكـــاس الرتفــاع تركيــز البـــروتين الكلــي فــي مصـــل الــدم (الجـــدول 

  ).1967وجماعته ، 
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 ALPكذلك فأن االرتفاع في وزن الجسم ادى الى حدوث ارتفاع بسيط في نشاط االنــزيم   

% علــى 7و  T2 4و  T1االسبوع الثامن للمعاملتيــــن  في مصل الدم اذ بلغت نسبة االرتفاع في

). وهذا قد يعكس الطلب المتزايد لهــذا االنــزيم والنــاجم 28التوالي مقارنًة بمعاملة السيطرة (الجدول 

  ).Meissner  ،1981عن استعماله الكبير في عمليات االيض وتصنيع البروتينات في الكبد (

لمعدنية في كوالح الذرة الصفراء بعد تنمية الفطــر عليهــا كذلك فأن ارتفاع نسبة العناصر ا  

) ومــن ثــم يــنعكس RBCقد يكون سبب تحفيزًا لحدوث زيادة بسيطة في اعداد خاليا الــدم الحمــر (

) . كــذلك فــأن احتــواء Sturkie   ،1986علــى حجــم مكــداس الــدم لوجــود ارتبــاط معنــوي بينهمــا (

دة للميكروبـــات والســـموم الفطريـــة مـــن مايســـيليم مخلفـــات زراعـــة الفطـــر المحـــاري علـــى مـــواد مضـــا

) قد يكــون ســببًا لحــدوث ارتفــاع بســيط فــي تركيــز الكلوبيــولين الكلــي فــي Wood  ،2000الفطر (

% علـــى التـــوالي 6و  10اذ ارتفعـــت فـــي االســـبوع الثـــامن بمقـــدار  T2و  T1مصـــل للمعـــاملتين 

  ).27مقارنًة بمعاملة السيطرة (الجدول 

 T2و  T1فـــي مصـــل الـــدم للمعـــاملتين  GOTفـــي نشـــاط االنـــزيم وان حـــدوث انخفـــاض   

% على التوالي في االسبوع الثامن مقارنًة بمعاملة الســيطرة وانخفــاض نشــاط االنــزيم 4و  1بنسبة 

GPT  فــي مصــل الــدم للمعــاملتينT1  وT2  علــى التــوالي فــي االســبوع الثــامن 6و  3بنســبة %

د يكــون بســبب االرتفــاع فــي حيويــة الطيــور ونشــاطها ) ، قــ29مقارنــًة بمعاملــة الســيطرة (الجــدول 

يكـــون لـــه االثـــر فـــي التقليـــل مـــن حاجـــة الطيـــور لتكـــوين الطاقـــة مـــن مصـــادر غيـــر كاربوهيدراتيـــة 

  ).2002وجماعته ،  Tabiri(بروتينية) (

% علـــى التـــوالي 5و  4بنســـبة  T2و  T1وان االرتفـــاع فـــي نســـبة التصـــافي للمعـــاملتين   

الــى ان مخلفــات زراعــة الفطــر المحــاري بمــا تحويــه مــن عناصــر غذائيــة ) قــد يعــزى 30(الجــدول 

وانزيمات هاضمة فضًال على وجود الدهن في العليقة رفع من متوسط الزيادة الوزنية للطيور ومن 

  ثم وزن الذبيحة ومن ثم ادى الى تحسن نسبة التصافي للطيور.
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  خامسًا : االستنتاجات والتوصيات
  

  االستنتاجات : 5-1

إلــى عليقــة ذكــور امهــات فــروج  Pleurotus ostreatusاضــافة الفطــر المحــاري دى ا  

  اللحم إلى :

% الضافة الفطر المحاري الى العليقة هي االفضل لتحسين االداء االنتاجي 1ان النسبة  -1

  لذكور فروج اللحم .

ان اضــافة الفطــر المحــاري الــى العليقــة ادى الــى انخفــاض تركيــز الكلوكــوز والكولســترول  -2

فــــي مصــــل الــــدم وارتفــــاع تركيــــز  GPTو  GOTوحــــامض اليوريــــك وفعاليــــة االنــــزيمين 

فــي مصــل الــدم ويــزداد التــأثير بزيــادة نســبة اضــافة  ALPالبــروتين الكلــي وفعاليــة االنــزيم 

 الفطر الى العليقة.

  بينما ادى استعمال مخلفات زراعة الفطر المحاري في العليقة الى :  

مستعملة في العليقة هي النسبة االفضــل الزراعة الفطر المحاري % من مخلفات 4ان النسبة  -1

  لتحسين االداء االنتاجي .

فــي  ALPحدوث ارتفاع في نسبة خاليا الدم القاعدية وتركيز البروتين الكلي وفعاليــة االنــزيم  -2

  . T2و  T1مصل الدم للمعاملتين 

  التوصيات : -5-2

  الى عالئق ذكور فروج اللحم . % من الفطر المحاري1نوصي باضافة نسبة  -1

اجـــراء دراســـة عـــن اضـــافة الفطـــر المحـــاري الـــى عالئـــق الطيـــور الداجنـــة وتـــأثيره فـــي الجانـــب  -2

  المناعي (المناعة الخلوية والخلطية) والصفات الفسلجية االخرى.

اجراء المزيــد مــن الدراســات حــول اســتعمال نســب مختلفــة مــن مخلفــات زراعــة الفطــر المحــاري  -3

  اداء الطيور الداجنة. ا فيعليقة وبيان تأثيرهفي ال

 تشجيع زراعة ذلك الفطر على المخلفات الزراعية.  -4
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ABSTRACT 
 

 The current study was carried out at the poultry farms of the 
Animal Resources Department , College of Agriculture , Ubniversity of 
Baghdad. 450 males parent Fawbro broiler chicks were used over the 
period from 25/12/2002 to 21/2/2003 , two experiment were conducted , 
the first was to evaluate of adding different levels of the oyster mushroom 
(Pleurotus ostreatus) (three treatments P1 , P2 and P3 including adding 
the Oyster mushroom to the ration percentage 0.5 , 1.0 and 1.5 % 
respectively) to the rations , and the second experiment was to evaluate 
using agricultural by products (two treatments T1 and T2 including using 
its agricultural by products the Oyster mushroom in the ration percentage 
4 and 8 % respectively) in the ration , and compared the two experiments 
with control treatment (Con) , there was without adding Oyster 
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mushroom or agricultural by product to the ration and the birds feed in 
the two experiment treatments for period from 2-8 weeks of age. Some 
production , physiological and quality characters were investigated . 
Results obtained can be summarized as follows : 
 
A- The first Experiment : 

1- Showed body weight high significant increased (P < 0.01) at the 
end of eight week of age and in gain weight comulative (3-8 weeks) of 
age treatments in P2 there was 5% increased compared with the 
control treatment , there where  high significant decreased  (P < 0.01) 
in feed consumption and feed efficiency from 3-8 weeks of age in 
treatments P1 and P2 compared with control , while the comulative 
mean growth rate (3-8 weeks) increased significantly (P < 0.05) for P2 
treatment compared with control treatment . 

2- Significant increased in Basophil count in P3 treatment compared 
with control at the eight week and high significant reduction in blood 
serum glucose and chloestrol , uric acid and Glutamic Oxaloacetic 
Transaminase (GOT) and Glutamic Pyruvic Transaminase (GPT) 
enzyme activities for treatments with oyster mushroom compared with 
control at sixth and eight week of age . There were significant 
increased in blood serum total protein concentration at sixth week of 
age for P2 and P3 treatments also high significant increased in blood 
serum total protein concentration and Alkaline phosphatase (ALP) 
enzyme activities for treatments with Oyster mushroom at eight week 
of age compared with control . 

3- There were no significant differences between the treatments in 
relative weights of carcass cuts , weight or length of some the internal 
organs and dressing percentage . 
 
B- The second experiment : 

1- Showed body weight significant increased (P < 0.05) at eight week 
of age and also in weight gain and growth rate at 3-8 weeks of age for 
T1 compared with control , there was percentage increased 3% 
through period experiment compared with the control treatment , 
while there were a high significant increased (P < 0.01) in feed 
consumption and feed efficiency at 3-8 weeks for T1 and T2 
compared with control. 

2- Showed there was significant increased in Basophils count to the 
blood at eight week for T1 and T2 compared with control. Also there 
were high significant increase in total protein concentration and 
significant increased in ALP enzyme activities in blood serum at 
eighth week for T1 and T2 compared with control , also there were 
significant reduced in blood serum GOT enzyme activity at sixth and 
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eight weeks of age also GPT enzyme activity at eight week of age for 
T2 compared with control. 

3- Showed significant increased in proventicular lengths for T2 
treatment compared with T1 treatment . 
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