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  :وجل  قال � عزً 

َماَواِت َوا�َْرِض َوَما َبْيَنُھَما ( َرب" الس!
َفاْعُبْدهُ َواْصَطبِْر ِلِعَباَدتِِه َھْل َتْعَلُم لَُه 

  )َسِمّياً 
سورة                                                                 

  65: مريم، آية

  
  :قال � عز وجل 

ُ 2 إِلََه إ4َ◌2 ُھَو َعَلْيِه ( َفُقْل َحْسِبَي �!
ْلُت َوُھَو َرب" اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ    )َتَوك!

  

  129: سورة التوبة، آية
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  ا2ھداء
 
اس;;اتذتي .. .ال;;ى م;;ن علمن;;ي الح;;رف والكلم;;ة  -

  ا2فاضل
الى التي زرعت ف;ي قلب;ي ا2م;ال وس;قتني م;ن  -

كأسھا الحن;ان الت;ي ل;و2 تض;رعھا @ لم;ا كت;ب 
رحمھ;ا (وال;دتي العزي;زة .... لي حسن التوفيق 

�( 
الى الذي لم ينض;ب عط;اؤه بك;ل م;ا ن;بض قلب;ه  -

 )رحمه �(والدي العزيز ... 
 حباً واحتراماً ....... الى اخوتي واخواتي  -
ال;;ى ك;;ل م;;ن نش;;;ر عقي;;دة 2 ال;;ه ا2 � وس;;;نة  -

النب;;ي محم;;د ص;;لى � علي;;ه وآل;;ه وس;;لم بفھ;;م 
 السلف الصالح

  
اليھم جميعاً اھدي خHصة جھدي            

  المتواضع ھذا
        

  
  محمد المشھداني
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  شكر وتقدير
  

ن محمـد صـلى اهللا الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على خاتم االنبيـاء والمرسـلي  

  .عليه وآله وسلم
يسرني وقد انتهيـت مـن اعـداد هـذه الرسـالة ان اتقـدم بشـكري واعتـزازي وامتنـاني الـى   

االستاذين الفاضلين الدكتور ضياء خليل ابراهيم والـدكتورة سـنبل جاسـم حمـودي لمـا قـدماه لـي 
الكبير في اغنـاء هـذه من مساعدة واراء وتوجيهات سديدة وجهود علمية مبذولة كان لها االثر 

  .الرسالة فأسأل اهللا العلي القدير ان يوفقهما لما يحبه ويرضاه
الـدكتور ضـياء حسـن الحسـني : شكري وتقديري الى االساتذة اعضـاء لجنـة المناقشـة   

ــي مناقشــة  ــدكتور ســعد محســن الجشــعمي لمشــاركتهم ف ــاجي وال والـدكتور ســعد عبدالحســين ن
  .يدةالرسالة واغناءها باالراء السد

كما اقدم الشكر واالمتنان الى الدكتور عدي نجـم الحـديثي ، والـدكتور فـارس عبـد علـي   
والدكتور موفق والدكتور نصـر نـوري االنبـاري والسـيد طـالل انـور والسـيد ايـاد العبيـدي والسـيد 
هشام المشهداني والسيد علي الحمامي والسيد خليل المشـهداني والسـيد مصـطفى الحلـو وكافـة 

  .وموظفي دائرة انتاج الفطر المحاري في الزعفرانية االفاضل في قسم الثروة الحيوانية اساتذتي
واتقدم بجزيل الشكر واالمتنان الـى السـيد صـالح محمـد المشـهداني وزوجتـه المحترمـة   

والسـيد خالـد ) ابـو سـجاد(واالخ العزيز عالء احمـد ) ابو عمار وام عمار(منى احمد المشهداني 
ــو معبدالحميـد الزو  ــي والسـيد اب ــزبع ــال  المـ عت ــادي او معنـوي الكم ــي مـن دعــم م ــدموه ل ــذا ق ه

  .البحث
واخيرًا اتقدم بجزيـل شـكري ووافـر تقـديري وامتنـاني الـى زمالئـي واصـدقائي المخلصـين   

ــان  ــي وارك ــدين ومحمـد جاســم ومحمـد عل ــد صـالح ال ــف الـدليمي ومحم ــنهم محمـد خل واخـص م
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وليـث وكافـة الطيبـين الـذين مـدوا يـد العـون لـي النجـاز وفالح وخالد وعلي واحمد علي النعيمي 
  .واتمام هذه الرسالة واسأل اهللا ان يوفقهم لما يحبه ويرضاه 

  ....ومن اهللا التوفيق   
  

  محمد المشھداني                  

  

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  ينإقرار المشرف
  

جامعــة بغـداد وهــي  –نشـهد بــأن إعـداد هــذه الرسـالة جــرى تحـت اشــرافنا فـي كليــة الزراعـة 

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

  

  

  

  

  المشرف                                               المشرف

  سنبل جاسم حمودي. ضياء خليل ابراهيم                                د. د           

  استاذ مساعد               اعد  استاذ مس              

  

  .بناًء على التوصيات المتوفرة ارشح هذه الرسالة للمناقشة

  

  

  االستاذ الدكتور          
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  سعد عبد الحسين ناجي               

  العليارئيس لجنة الدراسات    

  في قسم الثروة الحيوانية       

  جامعة بغداد  –كلية الزراعة    
  رحيمبسم � الرحمن ال

  
  لجنة المناقشة اقرار 

  

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 

  

  ضياء حسن الحسني. د    
  ستاذا             

  جامعة بغداد –كلية الزراعة 
  رئيس اللجنة        

  

      
      

              
  سعد عبدالحسين ناجي. د   

  استاذ             
  جامعة بغداد –لزراعة كلية ا   

  عضواً             

  

                 
  سعد محسن الجشعمي. د        

  مدرس                 
  عة بابلجام –لزراعة كلية ا      

  عضواً                  
      
      

  ضياء خليل ابراهيم. د     
  استاذ مساعد          

  جامعة بغداد –كلية الزراعة 
  )عضواً (المشرف       

  

             
  سنبل جاسم حمودي. د          

  استاذ مساعد                

  جامعة بغداد –كلية الزراعة         
  )عضواً (لمشرف ا              

  

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

  فاضل حسين الصحاف            

  العميد وكالة                

  كلية الزراعة –جامعة بغداد         

    Abstract   ةـــالخالص 
 –ابع لقسـم الثـروة الحيوانيــة فـي كليـة الزراعــة اجريـت الدراسـة فـي حقــل الطيـور الداجنـة التــ  

من ذكور امهات فروج اللحم نـوع فـاوبرو بعمـر يـوم واحـد للمـدة  اً فرخ 450جامعة بغداد باستعمال 

ن االولـــــى تضــــــمنت تقيـــــيم اضــــــافة اواجريــــــت تجربتـــــ.  21/2/2003ولغايـــــة  25/12/2002مـــــن 

و  P1ثــالث معـامالت وهــي ( )Pleurotus ostreatus( مسـتويات مختلفــة مـن الفطــر المحـاري

P2  وP3   علـــــى % 1.5و  1.0و  0.5وتتضــــمن اضــــافة الفطـــــر المحــــاري الــــى العليقـــــة بنســــبة

الـــى العليقـــة والثانيـــة كانــت تقيـــيم اســـتعمال مخلفـــات زراعــة الفطـــر المحـــاري فـــي العليقـــة ) التــوالي

عليقــة بنســبة وتتضـمن اســتعمال مخلفـات زراعــة الفطـر المحــاري فـي ال T2و  T1معـاملتين وهــي (

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

ابيع اسـ 8-2مـن  مـدةالفطر المحاري او مخلفات زراعته وغذيت الطيور فـي معـامالت التجـربتين لل

وعيـة لــذكور بعـض الصـفات االنتاجيـة والفسـلجية والن فـيوتمـت دراسـة تـأثير التجـربتين . مـن العمـر 

  : أتيفروج اللحم واظهرت النتائج ما ي

  :التجربة االولى  -أ

عنــد نهايـــة االســبوع الثــامن مـــن ) 0.01 <أ  (تفـــوق عــالي المعنويــة اظهــر وزن الجســم الحــي  -1

% 5حيـــث ازدادت بنســـبة  P2للمعاملــة ) ابيعاســـ 8-3(العمــر وفـــي الزيــادة الوزنيـــة التراكميــة 

فـــي العلـــف ) 0.01 <أ  (حصــل انخفـــاض عـــالي المعنويــة  قياســًا بمعاملـــة الســيطرة فـــي حـــين

قياســـًا بمعاملــــة  P2و  P1اســـابيع للمعـــاملتين  8-3المســـتهلك وكفـــاءة التحويـــل الغـــذائي مــــن 

) 0.05 <أ  (ًا ــــــــفقــد زادت معنوي) ابيعاسـ 8-3(ســرعة النمـو التراكميــة  توسـطالسـيطرة ، امــا م

  .قياسًا بمعاملة السيطرة P2للمعاملة 
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 P3للمعاملـــة ) WBC(هنــاك زيــادة معنويــة فــي الخاليـــا القاعديــة لخاليــا الــدم البــيض  ظهــرت -2

كمـا حــدث انخفـاض عـالي المعنويــة فـي كــل . االســبوع الثـامن  قياسـًا مـع معاملــة السـيطرة عنـد

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

Transaminase )GOT (اط االنـــزيم ونشـــGlutamic Pyruvic Transaminase 

)GPT  ( عنـد االسـبوعين السـادس في مصل الـدم لمعـامالت اضـافة الفطـر المحـاري جميعهـا

بينما كان هناك ارتفاع معنوي في تركيز البروتين الكلـي فـي مصـل الـدم عنـد االسـبوع . والثامن

فعاليــة ركيـز البـروتين الكلـي و وارتفـاع عـالي المعنويـة فـي ت P3و  P2السـادس فـي المعـامالت 

فـي مصـل الـدم لمعـامالت اضـافة الفطـر المحـاري جميعهـا ) ALP(انـزيم الفوسـفاتيز القاعـدي 

  .عند االسبوع الثامن قياسًا بمعاملة السيطرة

معـامالت فــي النسـبة المئويـة لقطعيـات الذبيحـة وفـي نســبة وزن العـدم وجـود فـروق معنويـة بـين  -3

  .لية ونسبة التصافي للذبيحةاو طول بعض االجزاء الداخ

  

  التجربة الثانية -ب

عنـــد االســــبوع الثــــامن  T1للمعاملــــة ) 0.05 <أ  ( اً معنويـــ اً ارتفاعــــاظهـــر وزن الجســــم الحـــي  -1

زيــــادة  T1للمعاملـــة ) اســـبوع 8-3(الزيـــادة الوزنيـــة وســـرعة النمـــو التراكميـــة كـــذلك اظهـــرت و 

خــالل مــدة التجربــة % 3الوزنيــة بنسـبة معنويـة مقارنــة بمعاملــة الســيطرة حيـث ارتفعــت الزيــادة 

فـي كميـة العلــف ) 0.01 <أ  (فـي حـين حصــل ارتفـاع عـالي المعنويـة قياسـًا بمعاملـة السـيطرة 

قياســًا  T2و  T1للمعــاملتين  ابيعاسـ 8-3المسـتهلك وكفــاءة التحويــل الغـذائي التراكميــة للمــدة 

  . مع معاملة السيطرة

 T1يــا القاعديـة للـدم عنــد االسـبوع الثـامن للمعــاملتين نسـبة الخالكانـت هنـاك زيـادة معنويــة فـي  -2

ولــوحظ وجــود ارتفــاع عـــالي المعنويــة فــي تركيــز البـــروتين . قياســًا مــع معاملــة الســـيطرة T2و 

فـي مصـل الـدم عنـد االسـبوع الثـامن مـن العمـر  ALPالكلي وارتفاع معنوي في نشـاط االنـزيم 

وجــد انخفــاض معنــوي فــي نشــاط االنـــزيم  .قياســًا مــع معاملــة الســيطرة  T2و  T1للمعــاملتين 
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GOT  في مصل الدم عنـد االسـبوعين السـادس والثـامن ونشـاط االنـزيمGPT  فـي مصـل الـدم

  .قياسًا مع معاملة السيطرة T2عند االسبوع الثامن للمعاملة 

قياســًا  T2حصـل ارتفـاع معنـوي فـي طــول المعـدة الغديـة بالنسـبة لــوزن الجسـم الحـي للمعاملـة  -3

  . T1لة مع المعام

   Index   دليل المحتويات                        
  الصفحة  العنوان  الرقم

  1  المقدمة  اوالً 
  3  استعراض المراجع  ثانياً 

  3  نبذة تاريخية عن الفطريات الراقية  2-1
  Pleurotus ostreatus 3المحاري  رالتصنيف العلمي للفط  2-2
  3  بيئة النمو للفطر المحاري وتسميته  2-3
  4  االهمية الغذائية للفطر المحاري  2-4

  5  االهمية الطبية للفطر المحاري  2-5
والســكر  نسـبة الكولسـترول فــي Pleurotus ostreatusتـأثير الفطـر المحـاري   2-6

  في مصل الدم 
7  

–فـي تحلــل المــواد الســليلوزية  Pleurotus ostreatusالمحــاري دور الفطـر   2-7
  اللكنينية

10  

 Pleurotus ostreatusالمحـاري مخلفـات الزراعيـة مــن قبـل الفطـر تحسـين ال  2-8
  واستعمالها كأعالف حيوانية

11  

اداء الحيوانــات  فــي العليقــة فــيتـأثير اســتعمال مخلفــات زراعــة الفطــر المحـاري   2-9
   المجترة

14  

فــي  Pleurotus ostreatusتـأثير اســتعمال مخلفـات زراعــة الفطـر المحــاري   2-10
  اء الطيور الداجنةاد فيالعليقة 

15  

  15  الدممصل كوز في و تركيز الكولسترول والكل  2-11
  16  الدم مصلبروتين   2-12
  17  انزيمات مصل الدم  2-13

  19  المواد وطرائق العمل  ثالثاً 
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  19  االفراخ والمساكن  3-1
  21  برنامج الوقائي الصحيال  3-2
  22  زراعته اتومخلف Pleurotus ostreatusمصدر الفطر المحاري   3-3

  24  والعالئق المعامالت الغذائية   3-4
  26  الصفات المدروسة  3-5
  26  الصفات االنتاجية  3-5-1
  28  الصفات الفسلجية للدم  3-5-2
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  المقدمة: أوًال 

Introduction  

رجـٍة لتطور الكبير في صناعة الطيور الداجنة ادى إلى ظهور العديـد مـن االمـراض لدان ا  

ظهــــور الـــى الكثيــــف للمضـــادات الحياتيــــة ادى  عمالان االســـت اذأنـــه ال يمكــــن تشـــخيص بعضــــها 

فضـًال علــى اجيـال مــن االحيـاء المجهريــة مقاومـة للمضــادات الحياتيـة واســتمرت المناعـة بالتــدهور 

 1986ســعد الــدين، (الصــحة العامــة  ســلبي فـيالمنتجـات الحيوانيــة لهــا تــأثير ي ذلـك فــإن بقاياهــا فــ

باتــــــات ن إلـــــى انتـــــاج مشــــــتقات مـــــن بعـــــض النيوهـــــذا ادى إلـــــى اتجـــــاه البــــــاحث ).WHO ،1997و

فـي العالجــات  عمالهاواسـت) Weil ،1999(والفطريـات ) 1988ة، يـالزراعالمنظمـة العربيـة للتنميـة (

قـــدرة فـــي تحســـين الصــــفات ميــــد مـــن النباتـــات التـــي اثبتـــت ان لهــــا الالعد عمالتـــم اســـت فقـــدالطبيـــة 

 Konjufca، 1992وجماعتـــه  Sklan(الفســلجية واالنتاجيـــة للطيـــور الداجنـــة مثــل مســـحوق الثـــوم 

،  )2003والنـــداوي  2002، الســـيد 2002هاشــم (الحبــة الســـوداء  )2002واحمـــد  1997وجماعتــه 

  . او غيرها) 2003جي، االدر (عرق السوس ، ) 1999القيم و  1999النعيمي (بذور الحلبة 

كذلك فإن ارتفـاع اسـعار المصـادر العلفيـة واسـتيراد بعضـها مـن الخـارج والتنـافس الموجـود 

سـيما الحبـوب دفعـت الكثيـر مـن البـاحثين فــي لحيـوان علـى بعـض مصـادر الطاقــة والبـين االنسـان وا

حـل بعــض المــواد الداخلـة فــي عليقــة كـل دول العــالم اليجـاد بــدائل علفيــة رخيصـة ومناســبة لتحــل م

 Rousو AL-Hiti(ر ـمثــــــل ثفــــــل التمــــــ ).2000، وابــــــراهيم 2000،اســــــماعيل (الطيـــــور الداجنــــــة 

1978 ،Feltweil وFox 1978  (مخلفـــــات المطـــــاعم ) 1997والغريبـــــاويSoliman  وجماعتـــــه

1978 ،Lipstein 1985  (والبــــروتين احــــادي الخليــــة ) 1988وهـــاديStirbu  1980وجماعتــــه ،

Ergul وVogt 1984  او غيرها) 1986ورزوقي.  

عـــرانيص الــــذرة (ســـيما الكــــوالح الو ان تـــوفر كميـــات كبيــــرة مـــن محصـــول الــــذرة الصـــفراء 

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

خلفـــات نباتيــة قليلـــة الفائـــدة يــؤدي إلـــى تــراكم مممـــا ) 2000الســـلطان وجماعتــه، (الــف طـــن ســنويًا 
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، Van Soest(ة ـــــنات التصافها بمحتوى عاٍل مـن اللكنـين المـرتبط مـع السـليلوز باواصـر قويللحيوا

  ).1989وجماعته،  Adebwaleو  1985

مــن الفطريـات الراقيــة التــي لهــا القابليــة  Pleurotus ostreatusالفطــر المحــاري  دويعـ

وى الســليلوزي واللكنينــي المرتفــع ومنهــا كــوالح الــذرة الصــفراء علـى النمــو فــي االوســاط ذات المحتــ

)Balakrishnan وNair ،1995.( الفطـــر وخصوصـــًا فـــي  هـــذاوقــد تضـــاعف االنتـــاج العـــالمي ل

وفـــي مصــر تـــم انشــاء وحـــدة كاملــة ومتخصصـــة النتــاج ذلـــك الفطـــر  .)Chang ،1999( الصــين

فقـد تــم انشــاء مشـروع لتجربــة زراعــة  وامـا فــي العــراق) 2002و  a 1995احمــد (وبصـورة تجاريــة 

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

 Stamets 1993 ،Buchalo(علـــــــــــى مستخلصـــــــــــات او مركبـــــــــــات فعالــــــــــــة  ئـــــــــــهوذلـــــــــــك الحتوا

علــــــى مــــــواد مضـــــــادة  ئـــــــهيتميــــــز باحتواو ) 2002وجماعتــــــه  Kochو Mitropolskaya 2002و

 Chaseو Stamets 2001، 2000وجماعتـــــــــــه  Wood(لميكروبــــــــــات والفطريــــــــــات والســــــــــموم ل

 Botek(فــــي مصــــل الـــــدم  الكولســــترولوكــــذلك لــــه دور متميــــز فـــــي تخفــــيض ) 2003وجماعتــــه 

دوره فضـًال علــى ) 2003وجماعتــه  Chaseو Gunde –Cimerman 1999، 1997وجماعتـه 

  Mayell، 1997وجماعتــه  Kurashiga(ة كمضـاد لــالورام السـرطانية وفــي تحفيـز مناعــة الخليـ

  ). 2002وجماعته  Dabaو 2001

ان زراعة الفطر المحاري على كوالح الذرة الصفراء يسبب زيـادة القيمـة الغذائيـة لهـا وذلـك 

كمـــا ان . الن مايســيليم الفطـــر يفــرز انزيمـــات خاصــة تحلـــل الــروابط الســـليلوزية واللكنينيــة المعقـــدة

 Chrapkowska( عملون مخلفاتــــــه فــــــي تســــــميد التربــــــة او تحــــــرقاكثـــــر المنتجــــــين للفطــــــر يســــــت

  ).2002وجماعته  Cohenو Podyma ،2000و

ولعـدم وجـود دراســة فـي القطــر تبـين مــدى تـاثير إضـافة ذلــك الفطـر ومخلفــات زراعتـه فــي 

بعــــض الصــــفات االنتاجيــــة  فـــيذه الدراســــة لبيـــان ذلــــك التــــأثير عليقـــة الطيــــور الداجنــــة اجريـــت هــــ

  .نوعية لذكور فروج اللحموالفسلجية وال
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  استعراض المراجع: ثانيًا 

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

قـد دلـت و  ،االنسـان منـذ عصـور مـا قبـل التـاريخنالت الفطريات الراقية جانبًا من اهتمامـات 

ؤكـــد هــذا االهتمـــام، االثــار علــى اهتمامـــه بالفطريــات اللحميـــة، إذ وجــدت نقــوش وتماثيـــل منحوتــة ت

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

  ).1995 ،الحبيبو  1991، والزهرون 

ان الفطـــر هـــو الطعـــام قبــل المـــيالد يعتقـــدون  3000وكــان المصـــريون القـــدماء فـــي ســـنة 

فـي جبـال اوربـا تحمـل عـدة طبيـة سـنة  5000مومياء عمرهـا  تلعمر، وقد وجديطيل االمقدس وهو 

الفطريـــات فــي الطــب كانــت فــي الهنــد مـــن  عمالســتللفطريــات الجافــة، واقــدم الكتابــات المســجلة ال

، Ezeronyeو Dabaو Stamets ،2001(رســالة طبيـــة خاصـــة ن قبـــل المــيالد ضـــم 3000ســنة

2003.(  

  : Pleurotus ostreatusالتصنيف العلمي للفطر المحاري   2-2

العائـدة  Pleurotaceaeوضـع ضـمن عائلـة لفطـر احـد الفطريـات اللحميـة التـي تد هـذا ايعـ

مــــن قســـم الفطريــــات  Basidimycetesالتابعـــة لصــــنف الفطريـــات البازيديـــة  Agaricalesلرتبـــة 

 Agarwalو  Mycetae )Stamets  ،1993العائــدة لمملكــة الفطريـــات  Eumycotaالحقيقيــة 

  ).Sinclair  ،1997و 

  

  :ئة النمو للفطر المحاري وتسميته بي 2-3

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

خــالل مرحلــة % 90-80م مــع رفــع نســبة الرطوبـة مــن ° 30-20مـدى واســع مــن درجــات الحـرارة 

ســرعة فضــًال علــى باتيــة مــن المخلفــات الن اً خاصــ اً عيــازر  اً االنتــاج كمــا ان زراعتــه ال تتطلــب وســط

كغـم مــن  1000نمـوه وقصـر المــدة الزمنيـة الالزمـة لتحضــير الوسـط الزراعــي ويبلـغ معـدل انتاجــه 
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، Banoو Rajarathnam(يومـــًا  30طـــن وســـط زراعـــي خـــالل مـــدة /  االجســام الثمريـــة الطازجـــة

ذو وســـمي الفطـــر المحــاري بهـــذا االســـم ألن شــكله يشـــبه المحـــار وهـــو  ).b2002واحمــد،  1988

  ).Croan  ،1999(نكهة خاصة ومميزة 

  

  :االهمية الغذائية للفطر المحاري  2-4

فقيمتــه علـى المكونـات االساســية للغـذاء المتـوازن،  ئهـااالجسـام الثمريـة للفطــر باحتوا تمتـاز  

بــــروتين مــــن وزنـــــه الجــــاف، وبـــــذلك يفــــوق معظـــــم % 35-20علـــــى  ئــــهالغذائيــــة تعــــود إلـــــى احتوا

المحــاري تحــوي معظـــم االحمــاض االمينيــة االساســـية  فطـــرن بروتينــات الوا. ت والفواكــهالخضــراوا

والتربتوفـــــــان  Lysineوغيــــــر االساســــــية وتحديــــــدًا لكونــــــه غنيـــــــًا بالحامضــــــين االمينيــــــين الاليســــــين 

Tryptophan همــا معظــم محاصـيل الحبــوب، بينمــا محتــواه قليـل جــدًا مــن الــدهون ل اللـذين تفتقــر

-Thiamineوتشــمل  B. Complexن مجموعــة فيتـامين ب والسـكريات، كمــا ان محتـواه جيــد مـ

B1 ،Riboflavin-B2 وNiacin و Vitamin C احتوائــه علــى االمــالح المعدنيــة  لــىفضــًال ع

الكالسـيوم والمغنيسـيوم والصــوديوم ومحتـوى متميـز مــن حـامض الفوليــك و ل البوتاسـيوم والفســفور مثـ

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

فضـًال علـى والذي من اعـراض نقصـه فقـر الـدم مـن النـوع المتميـز بكبـر كريـات الـدم ونقـص اللـون 

  ).1989، محمد والجنابي(تأخير نمو االفراخ 

بة فـول الصــويا او كسـضـافة بعـض المغــذيات إلـى وسـط زراعــة ذلـك الفطـر مثــل كمـا ان ا  

القيمـة الغذائيـة وخصوصـًا البـروتين للفطـر المحـاري كسـبة بـذور القطـن او الـدبس وغيرهـا ترفـع مـن 

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

وســـاجت وجماعتــــه،  Croan ،1999(بعـــض االطعمــــة لزيـــادة النكهــــة الغذائيـــة لهــــا الــــى يضـــاف 

2000.(  
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  :االهمية الطبية للفطر المحاري  2-5

مــن ضـــمن مجموعــة الفطريــات الطبيـــة  Pleurotus ostreatusحـــاري الفطــر الم ديعــ  

، Rajarathnam ،1988 ،Chang ،1996و Bano(فعالـــة دفاعيـــة للجســـم  اً والـــذي يمتلـــك مـــواد

Koch  ،2002وجماعتــــــــــــــــــــــه ،Buchalo وMitropolskaya ،2002 وChase  ،وجماعتــــــــــــــــــــــه

االن وفـي دول عديــدة  لعــالج العديـد مــن االمـراض منـذ وقــت طويـل ولحــد حيـث اسـتعمل ).2003

 Chang(وخاصـة الهنــد والصـين واليابــان وذلـك لفائدتــه الطبيــة وخاصـة لجهــاز المناعـة فــي الجســم 

مضــادة للفيروسـات والبكتريـا والفطريـات وســمومها  اً يمتلـك هـذا الفطـر مـوادو . ) Miles  ،1993و 

-4ب ـــــي والمركوهـو مضــاد للبكتريـا وهــو موجـود فــي الجسـم الثمــر  octen-3-ol-1مثـل المركــب 

Methoxy benzaldehyde  وهــو موجــود فـي المايســليم)Myceliam ( لــذلك الفطـر وهمــا مــن

وجماعتــــــــــه،  Cochran ،1978 ،Gund-Cimerman ،1999 ،Wood(المركبـــــــــات الطيــــــــــارة 

2000 ،Stamets ،2001 ،Gerasimenya  ،2002وجماعتــــــــه ،Chase  ،2003وجماعتـــــــــه.( 

طة اســــوســـط الــــذي ينمـــو عليــــه ذلـــك الفطــــر بو اد الســــامة فــــي الفـــي تحطــــيم المـــو  اً كمـــا ان لــــه دور 

 فضـــًال علـــى ).2003وجماعتـــه،  Lacinaو 2002وجماعتـــه،  Persky(االنزيمـــات التـــي يفرزهـــا 

يزيـل السـموم االيضــية اذ ) Nematoda(قابليتـه كمضـاد للطفيليـات ومـن ضــمنها الديـدان الثعبانيـة 

 Kimواشــــــــارت  ).Chase ،2003و Stamets ،1993(قتلهــــــــا يتلــــــــك الديــــــــدان و ويهــــــــاجم لهــــــــا 

تــنخفض بتــأثير فــي الــدم ) TG(ان الســكر والكليســريدات الثالثيــة الــى ) 2001، 1997(وجماعتهــا 

  Phellinus و  Pleurotus ostreatus ،Lentinus edodesلــ ستخلصـات المائيــة الم

linteus سـكريات وجـود لك ل وقـائي لمـرض السـكر وذلـفعـثل تلك الفطريات تمتلك امكانيـة ان م اذ

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

، Rajarathnam ،1988و Bano(فـــــــــي معالجـــــــــة الســـــــــرطان ومنـــــــــع نمـــــــــو االورام الســـــــــرطانية 

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

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



 19

مــــن المســـــحوق % 5انــــه عنــــد اضــــافة الــــى ) 1997( وجماعتــــه Kurashigaاشــــار  وقــــد  

اسـابيع والمعاملـة سـابقًا  6فـي الغـذاء النـاث الفئـران بعمـر  Pleurotus ostreatusالجاف للفطر 

ادى المسـببة لسـرطان المثانـة،  Carinogen  N-buty l-N butano lnitrosamineبمـادة 

انخفـاض حالـة سـرطان المثانـة فـي الفئـران المغـذاة علـى ذلـك الفطـر وذلـك مـن خـالل رفــع ذلـك الـى 

لـى الحالـة اواعـادة فعاليتهـا  Macrophagesورفـع فعاليـة  Lymphocytesاالستجابة المناعية لـ 

انهـا خفضــت فضــًال علـى الطبيعيـة بعـد التـدهور الــذي حصـل لهـا بســبب المـادة المسـببة للسـرطان، 

مـن عــام  مــدةانــه خـالل الو  .ذلــك الفطـر المقارنــة مـع الفئــران التـي لــم تعـطمواقـع الــورم السـرطاني ب

 عملتواســـت Pleurotus ostreatusعزلـــت المركبـــات الفعالــة مـــن الفطـــر  1970إلــى  1960

مـــــــادة  عـــــــداذ توســـــــيا والواليـــــــات المتحـــــــدة كمضــــــاد للســـــــرطان وذلـــــــك فـــــــي اليابـــــــان والصـــــــين ور 

Polysaccharides ة لـــالورام الســـرطانية وهـــي قابلـــة للـــذوبان واالنحـــالل فـــي المـــاء وهـــذا مضـــاد

المركــب ال يهــاجم الخليــة الســرطانية بصــورة مباشـــرة بــل يحفــز االســتجابات المناعيــة ويزيــد فاعليـــة 

Macrophages لـــوحظ ذلــــك فـــي االغشــــية و البـــيض والتــــي تثـــبط ذلـــك المــــرض  فـــي خاليـــا الــــدم

 Chase، و2003وجماعتـــــــه،  John(نســــــجة اللمفاويــــــة المخاطيــــــة للجســــــم والكبــــــد والطحــــــال واال

يحتــوي  Pleurotus ostreatusان الفطـر ) 2003(وجماعتــه،  Sepiوذكـر  ).2003وجماعتـه، 

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

  .لخاليا السرطانية في اللبائنل اً سام اً مركب دي الجسم الثمري لذلك الفطر ويعجد فدالتون يو 
عــــددة ســـكريات احاديـــة متنـــوع خـــاص مــــن العبـــارة عــــن  وهـــ Polysaccharidesلــــ اان   

ألن التــرابط  ، وهــي جزيئــات معقــدة جــداً Glycosidicاواصــر  مــن خــاللمرتبطـة واحــدة بــاالخرى 
يئــات يحــدث بــين عــدة ازواج مــن ذرات الكــاربون ونتيجــة هــذا التشــكل يتكــون تفــرع ضــخم مــن الجز 

ليــة االمتباينـة والتــي تسـتطيع ان تبــدي قـدرة عاليــة لعمـل الوظــائف البيولوجيـة وذلــك نتيجـة للقابليــة الع
ذو الفعاليـــة العاليــــة  Polysaccharidesلتغييـــر الهيكـــل البنـــائي وهـــذا التركيــــب المتبـــاين مـــن الــــ 

للكائنـات العضــوية  االخاليـتفــاعالت المختلفـة لخليـة مـع الو يعطـي مرونـة مهمـة لتنظـيم الميكانيكـات 
فـــي تنشـــيط الجهـــاز المنـــاعي وتنظـــيم المناعـــة  اً الراقيـــة، واظهـــر هـــذا المركـــب المعقـــد بـــأن لـــه دور 

إن فضـــًال علــى ذلـــك فـــ ).Ezeronye ،2003 Twain ،2003و Daba(الخاصــة بالكـــائن الحــي 
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 Chadba، وRajarathnam ،1988و Bano(الفطــــــــر المحــــــــاري مهــــــــم لحــــــــاالت فقــــــــر الــــــــدم 
، Rai ،1995(هميتــه الغذائيـــة للمصــابين بارتفــاع ضــغط الـــدم فضــًال علــى ا) Sharma ،1995و
 a1995احمـد (ين ـــــاهمهـا انـزيم التربس والتـيويحتـوي علـى بعـض االنزيمـات ) Stamets ،2001و

  ).Chang ،1996(فطر للأي تأثيرات سامة وليس هنالك ) 1997وعليان، 
خي للعضـــالت ومخــــدر لالطــــراف الفطــــر المحـــاري كمســــتر  عملوفـــي الصــــين كـــان يســــت 

وتنظـــيم عمـــل القلـــب ومعالجــــة ) Wasser ،1999(ضـــيق اوعيـــة الـــدم كعـــالج لحالـــة والعصـــب و 
دوره فــــي فضــــًال علــــى ) 1999وجماعتــــه،  Francia، وHotts ،1995(التغيـــرات الحاصــــلة فيــــه 

ى فضــًال علــونظــرًا لتلــك االهميــة فقــد اســتعمل هــذا الفطــر  ).Stamets 2001(تقويــة االعصــاب 
فطريات بازيدية اخرى في انتاج مركبات فعالـة فـي عـالج العديـد مـن االمـراض مثـل مـرض ارتفـاع 

والسـكر وتـدهور المناعـة وتقـدر قيمـة المبيعـات لالدويـة المسـتخرجة مـن هـذه الفطريـات  الكولسـترول
  ).Rai  ،1995( 1991بليون دوالر لسنة  1.2بـ 
  

والسـكر فـي مصـل سـترول نسـبة الكول فـي Pleurotus ostreatusتأثير الفطر المحاري  2-6

  :الدم 
 Bano(فـــــي مصــــل الــــدم والكبـــــد  الكولســــترولدور متميــــز فــــي خفـــــض نســــبة للفطــــر             

، Gunde-Cimerman ،1999، 1997وجماعتـــــــــــــــــــــــــــــــه،  Rajarathnam ،1988 ،Chovotو
Stamets ،2001و ،Chase  ،مــادة  إلـى وجــود تركيـز عـالي مـناذ تـم التوصـل  )2003وجماعتـه

Lovastatin ســـترول فـــي الجســـم الثمـــري لــذلك الفطـــر وهـــو منـــتج تجاريـــًا كعقـــار للكول فضــةالمخ
، Cimerman ،1995و Gunde-Cimerman( الكولســـــــــترولللمرضــــــــى المصــــــــابين بارتفــــــــاع 

Chase  ،2003وجماعته.(   
 Pleurotusمـــــن الفطــــر % 4ان اضـــــافة ) 1991(وجماعتـــــه  Bobekاشـــــار وقــــد   

ostreatus كوليسـترول فـي انــاث الجـرذان ادى الــى % 1لغذائيــة المحتويـة علـى نســبة اادة إلـى المـ
وذلــك عنـــد نهايــة االســبوع الرابــع مـــن التجربــة وفــي نهايـــة فـــي مصــل الــدم  الكولســترولمنــع زيــادة 

بالمقارنـة مـع % 40فـي مصـل الـدم بنسـبة  الكولسـترولاالسـبوع السـابع مـن التجربـة انخفضـت نسـبة 
  . عليقة السيطرة

 Pleurotus ostreatusمـن الفطــر % 2ان اضــافة ) 1991(وجماعتـه  Bobekر وذكـ  

 100ملغـم كوليسـترول لكــل  52وذلـك بعـد تجفيفـه فــي المـادة الغذائيـة للجــرذان والتـي تحتـوي علــى 
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والكليسـرات الثالثيــة فــي  الكولســترولشـهور ادى ذلــك إلـى وجــود تـأثير تثبيطــي لزيـادة  6غـم ولمــدة 

  .للبيدات المصل% 80-65تجربة، حيث اظهر انخفاض بنسبة المصل والكبد خالل ال

  مـــــــــــن الفطــــــــــــر % 5إلــــــــــــى ان اضـــــــــــافة ) 1993(وجماعتـــــــــــه  Bobekوكـــــــــــذلك اشـــــــــــار   

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

ي الكبـد وذلـك فـ% 15فـي مصـل الـدم و% 45بنسـبة  الكولسـترولالجرذان ادى إلى انخفـاض نسـبة 

فـي مصـل الـدم نقصــان  الكولسـترولفـي نهايـة االسـبوع الثـاني عشـر مـن التجربـة وقــد رافـق نقصـان 

فــــي  الكولســـترولذات الكثافــــة القليلـــة والتــــي تقـــوم بنقــــل  Lipoproteinsفـــي البروتينــــات الدهنيـــة 

  .مصل الدم

 Pleurotusمــن مســتخلص الفطـر % 3 ن اضــافةإ) 1993(وجماعتــه  Bobekوذكـر   

ostreatus  اً خفــض معنويـــ% 60او % 30يثـــانول ذو تركيــز باال ة الفطــرالغــذاء بعـــد معاملــالــى 

 الكولســـــترولانخفضـــــت نســـــبة و فـــــي المصـــــل، ) TG(والكليســـــيريدات الثالثيـــــة  الكولســـــترولنســــبة 

مـــن % 3علــى التـــوالي، فـــي حــين ان اضـــافة % 48و 34والكليســيريدات الثالثيـــة فــي الكبـــد بنســـبة 

خفــض مســتوى % 85المعامــل بااليثــانول ذو تركيـز  Pleurotus ostreatusمسـتخلص الفطــر 

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

  .التوالي

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

احتـــواء مــع ائيــة علــى شــكل مســحوق الغذلمــادة الجــاف فــي ا Pleurotus ostreatusالمحــاري 

 اً اسـبوع 12غـم ولمـدة 70كوليسـترول لـذكور الجـرذان التـي كـان وزنهـا % 0.3المـادة الغذائيـة علـى 

علـى التــوالي، واشــار % 20و 52فــي مصــل الـدم والكبــد بنســبة  الكولسـترولادى إلـى خفــض نســبة 

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

  مــــــــــــــــــــن الفطــــــــــــــــــــر %  5ان اضـــــــــــــــــــافة الــــــــــــــــــــى ) Ozdin )1996و Bobekواشـــــــــــــــــــار   

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

فـي ) TG(والكليسـيريدات الثالثيـة  الكولسـترولغـم ادى إلـى انخفـاض نسـبة 70الجـرذان ذات الـوزن 
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والبروتينـــــــات الدهنيـــــــة  الكولســــــتروللتـــــــوالي، وكــــــذلك انخفـــــــض علــــــى ا% 32و 51الكبــــــد بنســـــــبة 

Lipoproteins  القليلــة الكثافــة)LDL ( فـــي %53فــي مصـــل الــدم بنســبة الحامـــل للكوليســترول ،

وذلـــك فــي نهايــة االســـبوع الثــامن مـــن % 36حــين انخفــض مســـتوى الســكر فــي مصـــل الــدم بنســبة 

  .التجربة

بـــين نســـبة  0.981عنــوي عـــالي ســـالب وجـــود ارتبـــاط م) 1997(وجماعتـــه  Bobekوذكــر   

وجـد وقـد توى الكولسترول في مصل الـدم، في الغذاء ومس Pleurotus ostreatusاضافة الفطر 

% 0.3ذان الحــاوي علـــى مـــن الفطــر المحـــاري إلــى غـــذاء ذكــور الجـــر % 5، و2.5، 1ان اضــافة 

وان النســبة علــى التــوالي % 46 و 31، 11فـي مصــل الــدم بنسـبة  الكولســترولخفــض كوليسـترول ي

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

مـــــــن الفطــــــر المحـــــــاري % 5إلـــــــى ان اضــــــافة ) 1997(وجماعتــــــه  Bobekكمــــــا اشـــــــار   

Pleurotus ostreatus  لـذكور الجــرذان كوليســترول % 0.3الجـاف إلــى الغـذاء المحتــوي علـى

% 53إلــــى % 61.2مـــن فـــي الجســــم  الكولســـترول خفــــض نســـبة امتصــــاصياســـابيع  10-8لمـــدة 

المتحلـل بالجسـم ممـا يـنعكس علـى خفـض  الكولسترولوزيادة  الكولسترولخفض تمثيل فضًال على 

  .ن مصل الدم والكبدمفي كل  الكولسترولنسبة 

غـم مـن الفطـر المحـاري الجـاف إلـى 20-15ان اضـافة ) 1998(وجماعته  Bobekوذكر   

شـهر واحـد ادت إلـى انخفـاض  مـدةخـالل  الكولسـترولاع في نسـبة ارتفغذاء االشخاص المصابين ب

 ىفـي الـدم ألحــد الكولسـترولفـي الـدم لكثيـر مـن االشــخاص المصـابين بارتفـاع  الكولسـترولتركيـز 

  .المستشفيات

 Pleurotusمــن الفطـــر % 10ان اضــافة الــى ) Galbavy )1999و Bobekواشــار   

ostreatus  كوليســـترول فــــي االرانــــب خفــــض مســــتوى % 1يــــة علــــى إلـــى المــــادة الغذائيــــة المحتو

 القلـــــبو  فـــــي الكبــــد الكولســــترولا خفــــض نســـــبة كمـــــ% 65فـــــي مصــــل الـــــدم بنســــبة  الكولســــترول

) 2003(وذكــر نــذير وجماعتــه . علــى التــوالي% 79و  25،  47 ، 60 نســبةالعضـالت واالبهــر بو 

 Pleurotus ostreatus مـل مـن المسـتخلص المـائي الخـام للفطـر 0.1انـه عنـد تجريـع الفئـران بــ 
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علـــى %  31.4و  41والســـكر فــي الـــدم بنســـبة  الكولســـترولالضــرب االبـــيض ادى الـــى انخفــاض 

سـاعة مـن التجريـع  24على التوالي فـي االنـاث وذلـك بعـد %  31.1و  41.2التوالي في الذكور و 

% 36.3و  50.6فـــي حــين بلغـــت نســبة االنخفـــاض للكوليســترول والســـكر فــي الـــدم بنســـبة  .بــالفم 

سـاعة مـن التجريـع  48علـى التـوالي فـي االنـاث وذلـك بعـد % 37و  50على التوالي فـي الـذكور و 

  .بالفم مقارنة مع معاملة السيطرة

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

اع مختلفــة مـن المخلفــات يمتلــك قابليـة النمــو فـي انـو  Pleurotus ostreatusان الفطـر   

الزراعيـة الغنيـة بالســليلوز واللكنـين وذلـك بســبب كفـاءة نشــاطه االنزيمـي المسـؤول عــن تحلـل المــواد 

، Podymaو Chrapkowskaو 1997وجماعتـــــــه،  Bisaria(العضــــــوية فــــــي هـــــــذه المخلفــــــات 

والكنيــــــــز  Peroxidaseوالبيروكســــــــيديز  Laccaseمــــــــن انزيمــــــــات الاليكيـــــــز  الً ان كـــــــو ) 2000

Lignase دورًا مهمـًا فـي تحلـل اللكنـين  ؤديتـ)Szklarz  ،و 1989وجماعتـهCohen   ،وجماعتـه

 Laccaseاليكيــز لافــي عمليــة تحلــل اللكنــين هــو انــزيم شــترك تــي توان اهـم االنزيمــات ال ).2002

وانتشــاره فــي الوســط الغـــذائي ) Myceliam(وتــزداد فعاليــة هــذا االنــزيم اثنــاء نمــو الغــزل الفطــري 

 Smith ،1987و Wood(هذا االنزيم دليـل علـى مـدى منتـوج الفطـر مـن االجسـام الثمريـة  ونشاط

فــي تحلــل الســليلوز  Cellulaseدور انــزيم الســليليز  فضــًال علــى ).1992وجماعتــه،  Dhaliwalو

وجماعتــه،  Elisahviliو Podyma ،2000و Chrapkowska(للوســط الــذي ينمــو عليــه الفطــر 

دورًا مهمــًا فـي تغييــر نسـبة الكــاربون  Pleurotus ostreatusلفطـر اانــواع  تـؤديكمـا  ).2003

 دلـيًال جيــداً  دهـذه النسـبة تعـفـي االوسـاط الغذائيــة التـي ينمـو عليهـا، و ) C:N ratio(إلـى النتـروجين 

يوضـــــــح دور  االتــــــيوالشــــــكل  ).Marimuthu ،1992و Mani(تحلــــــل الوســــــط الغـــــــذائي  علــــــى

  :ية واللكنينية االنزيمات في تحلل الروابط السليلوز 
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  اللكنينية،  -دور االنزيمات المفرزة من الفطريات الراقية في تحلل الروابط السليلوزية) 1(شكل 

  )b1995احمد (

ها كـأعالف اسـتعمالو  Pleurotus ostreatusتحسين المخلفات الزراعية من قبل الفطـر  2-8

  :حيوانية 

عـــرانيص (ســيما الكــوالح الو صــفراء ن مخلفــات محصــول الــذرة الان تــوفر كميــات كبيــرة مــ  

ممـا يـؤدي إلـى تـراكم مخلفـات ) 2000السـلطان وجماعتـه، () فراء بعد ازالة الحبـوب منهـاالذرة الص

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

 و Van Soest ،1985(والهيميســـليلوز باواصــــر قويــــة يصـــعب هضــــمها فــــي معـــدة الحيــــوان 

Adebwale  ،1989وجماعته.(  

ان المــــــــواد ذات المحتــــــــوى الســـــــــليلوزي الــــــــى ) Nair )1995و Balakrishnanواشــــــــار   

واللكنينــي المرتفــع يمكـــن ان تعطــي المتطلبــات االساســـية لنمــو المايســليم وتكـــوين االجســام الثمريـــة 
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ان نمـو الفطـر المحـاري  اذ .يليـاتجنواد كـوالح الـذرة الصـفراء وتـبن الللفطر المحاري ومـن هـذه المـ

ها اسـتعمالن كفـاءة وتحسـين هـذه المخلفـات فـي حالـة مـفـي مختلـف المخلفـات والبقايـا الزراعيـة يزيـد 

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

مــن المخلفــات الزراعيــة ذات المحتـــوى  تنميــة انتــاج بعــض الفطريــات الغذائيــة تنــتج اعالفــًا حيوانيــة

 Quimioو Smith ،1987و Wood(الســــــــليلوزي واللكنينــــــــي بكميـــــــــات كبيــــــــرة وكلفــــــــة واطئـــــــــة 

   ).1990وجماعتها، 

 المصــادر العلفيـة الجيـدة لكونــه ذامـن  دراعـي المتحلــل بعـد جنـي الفطــر يعـوان الوسـط الز   

زيـــادة قابليتهـــا  فضــًال علـــىاالليـــاف نخفضــة بنســـبة المحتـــوى البروتينـــي ومفــي قيمــة تغذويـــة جيـــدة 

 Zhang، 1987وجماعتـــه،  Ramamurthy(الهضــمية مقارنـــة بالوســـط قبـــل تنميــة الفطـــر عليـــه 

بعـــــــض  لـــــــىفضــــــًال ع) 2000وجماعتـــــــه،  Hassanو 1999، نـــــــذير وحســــــن، 1995وجماعتــــــه، 

وااليكيـــز  Celulaseانزيمــات الفطـــر والتــي تزيـــد القيمــة الغذائيـــة للمخلفــات ومنهـــا انــزيم الســـليليز 

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

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

وان وجـود مثـل هـذه االنزيمـات المنتجـة مـن قبــل الفطريـات تزيـد مـن مقـدار المـادة الغذائيــة   

، Hashimو Daniels(االنتـــاجي  ئـــهعلـــى تحســـن ادا نعكسيـــ ممـــا المهضـــومة مـــن قبـــل الحيـــوان

ال تحتــوي هـــذه االعـــالف علـــى ذلـــك  وفضـــًال علـــى). 1987وجماعتــه،  Ramamurthyو 1977

اخرى، بل علـى العكـس مـن ) (Mycotoxinsأي مواد سمية من الفطر المحاري او سموم فطرية 

حيـواني يجعـل هنالـك تأكيـد  علـفك عملطـر وسـيادته فـي ذلـك الوسـط المسـتذلك فنظرًا لوجود هذا الف

محتمــل جــدًا نمــو وســط غيــر مسـتزرع فمــن ال عملفــان اخــرى فـإذا مــا اســتعـدم وجــود فطريــات واعب

مـن احتمــال  االعفـان عليـه بفعــل عوامـل عديــدة مثـل تــوفر الرطوبـة وســوء الخـزن االمــر الـذي يزيــد

 Quimio(لحيــوان اصـحة يـنعكس سـلبًا علـى  مـن ثـمممرضـة او المنتجـة للسـموم و وجـود االعفـان ال

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

دهـا فـي بعـض و جو ثيـر مـن المركبـات السـامة المحتمـل السمية بفعل انزيمـات هـذا الفطـر المحلـل لك

ها كعلــف اسـتعمالمثـل هـذه االوسـاط اكثـر امانـًا فـي  هـذه االوسـاط يجعـل مـن نمـو هـذا الفطـر علــى

  ).2003وجماعته،  Coulibalyو 1993وجماعته،  Natarajan(حيواني 

علــى اوســاط    Pleurotusان تنميــة انــواع الفطــر ) 1996(وجماعتــه  Hadwanذكــر   

بحــوالي  تـبن الحنطــة وقشـور الــرز زاد مـن المحتــوى البروتينـي لتلــك االوسـاطو  كـوالح الـذرة، البــردي

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

  .على التوالي

علــــى  Pleurotusان تنميــــة انـــواع مــــن الفطــــر ) 1996(وجماعتــــه  Hassanكمـــا ذكــــر   

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

كمــا حقـق زيـادة فــي مكونـات الوســط %) 53.31(واقصـى تحلــل فـي اللكنـين %) 52.28(السـليلوز 

  .مثل البروتين والسكريات الكلية الذائبة والرماد بعد جني الفطر

فــي المحتــوى البروتينــي لمخلفــات تنميــة  معنــويع إلــى وجــود ارتفــا) 2002(ر مســلط واشــا  

ارتفعــت النســبة  اذتنميــة الفطــر عليهــا، الخـام قبــل الفطـر المحــاري عــن المحتــوى البروتينــي للمــادة 

تنميــة الفطـــر  بعـــد% 8.8إلــى % 2.5المئويــة للمحتـــوى البروتينــي فـــي كــوالح الـــذرة الصــفراء مـــن 

ت مــع االضـــافا% 9.43دون إضـــافات تغذويــة للوســـط بينمــا اصـــبحت مــن عليهــا وحصــاده وذلـــك 

الضـافات التغذويـة يرفـع مـن وجـود اوالن  .او حـامض السـتريك او غيرهـاالتغذويـة والمتمثلـة بالـدبس 

يرفــع مـن معـدل تحلــل االليـاف الخـام وهــذا بـدوره يـنعكس علــى مـن ثـم ل نمـو الغـزل الفطــري و معـد

، Chadha ،1992، 1975وجماعتــه،  Rangaswami(زيـادة القيمــة الغذائيــة لالوســاط الزراعيــة 

Hassan ،1996.(  

دات الكربوهيدراتيــــة إلــــى ان ســـبب زيــــادة الكربوهيـــدرات البســــيطة يعــــزى إلـــى تحلــــل المعقـــ  

سـكريات بسـيطة بفعـل التحلـل االنزيمــي امـا ارتفـاع المحتـوى البروتينـي فإنــه نـاتج مـن انتشـار وتشــبع 

، 1988وجماعتـــــه،  Kewalramani(ينمـــــو عليـــــه  الغــــزل الفطـــــري فـــــي الوســـــط الزراعـــــي الـــــذي
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Hassan ،1996.(  ذات المحتـــوى ولهــذا تعـــد عمليــة التحـــول الحيــاتي لبقايـــا المحاصــيل الزراعيـــة

اللكنينــي إلــى علــف حيـواني مــن قبــل الفطــر المحـاري مــن العمليــات المهمــة اقتصــاديًا –السـليلوزي 

اعتــــه مـــن المعالجــــات االساســـية لتقليــــل ر تعـــد ز و ). Manorama ،1994و Nelakantan(وبيئيـــًا 

لهـــواء التلــوث البيئــي النــاتج مـــن المخلفــات الزراعيــة التـــي تعــد احــد مصــادر التلـــوث نتيجــة تلــوث ا

ها كمـادة اوليـة فـي وســط انتـاج الفطـر المحـاري ســيحقق اسـتعماللــذا فبفعـل حرقهـا فيـه  Co2وزيـادة 

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

  

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

) 1997(وجماعتـــــــه  Bisariaو) 1996( Hassan، )1990( اوجماعتهــــــ Quimioذكــــــر   

مـن قبــل  Pleurotus ostreatus المحــاري  علـى تنــاول مخلفـات مزرعــة الفطـر الً ان هنـاك اقبــا

اليــة عقيمــة غذائيـة  اذ اً علفيـ اً منتوجــ دمخلفــات زراعـة الفطــر المحـاري تعـإذ ان . وانـات المجتـرةيالح

لـذلك الوسـط قـد انخفـض مقارنـة بالوسـط  ان اللكنـين اذه كعلف للحيوانات المجتـرة استعمالباالمكان 

  ).Cerrilla ،1996(قبل زراعة الفطر عليه 

مـن مخلفـات مزرعــة % 30انــه باالمكـان احـالل الـى ) 2001(وذكـر المشـهداني وجماعتـه   

الفطـر المحـاري بــدل الشـعير فــي عالئـق تسـمين الجــديان المحليـة دون ان تظهــر اختالفـات معنويــة 

  .مو وصفات الذبيحةبين المعامالت بكفاءة الن

مـن مخلفــات مزرعـة الفطــر % 20و10انــه باالمكـان احــالل ) a2002(واشـار المشـهداني   

المحـاري بـدل الشـعير فـي عالئـق تسـمين الحمـالن العواسـية وبـدون ان تظهـر اختالفـات معنويـة بــين 

الحمـالن ذلـك فقـد وجـد ان فضـًال علـى المعامالت في زيـادة الـوزن واوزان الـذبائح ونسـبة التصـافي، 

.  اً يومـــ 75المغــذاة بصــورة حــرة علــى مخلفــات مزرعــة الفطــر المحــاري مــن القصــب البــري لمــدة 

تفوقــت معنويـــًا فــي كـــل مـــن معــدالت الـــوزن والغــذاء المســـتهلك وكفـــاءة التحويــل الغـــذائي مقارنـــة 

  .بالحمالن المغذاة على القصب البري قبل زراعة الفطر عليه
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مــن مخلفــات مزرعـــة % 20و 10نــه باالمكــان احــالل إلــى ا) b2002(واشــار المشــهداني   

الفطـر المحــاري بــدل الشــعير فـي عالئــق تســمين الجــداء المحليـة دون ان تظهــر أي اختالفــات فــي 

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

يومــًا قــد تفوقـــت  84رة ولمــدة مخلفــات مزرعــة الفطــر المحــاري مـــن مجــروش القصــب بصــورة حـــ

معنويًا في الزيـادة الوزنيـة واسـتهالك المـادة الجافـة وكفـاءة التحويـل الغـذائي مقارنـًة بالجـداء المغـذاة 

  . على مجروش القصب قبل تنمية الفطر عليه

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

ان هنـــــــاك ) 1996( Hassanو) 1990(وجماعتهـــــــا  Quimio،  )1988(ذكـــــــر عبـــــــاس   

مايسـليم الفطـر ذو لـون ابــيض الن لفـروج اللحـم علـى تنــاول مخلفـات زراعـة الفطـر المحــاري  الً اقبـا

  .ورائحة طيبة

مـن مخلفــات زراعــة % 7.5 اســتعمالانــه عنـد الـى ) 1990(وجماعتــه  Gerpacioواشـار   

المـزروع علـى قشــور الـرز فـي عليقــة الـدجاج البيــاض  Pleurotus ostreatusالمحـاري الفطـر 

Hyline  العلـــــف و  مــــن انتـــــاج البــــيضادى إلــــى حـــــدوث تحســــن فــــي كـــــل  اً اســـــبوع 14عمــــر مــــن

  . قلة الهالكاتفضًال على المستهلك وكفاءة التحويل الغذائي 

  :كوز في مصل الدم و والكل الكولسترولتركيز    2-11

نيــة ضـمن مجموعــة الــدهون المشــتقة وصــيغته الكيميائيــة مــن المــواد الده الكولســترول ديعـ  

C27H45OH  ويعـــد ارتفــــاع ) 1986الكيالنـــي وحســــن (وهـــو موجـــود فــــي كافـــة االنســــجة الحيوانيـــة

فــي الـدم مــن اهــم امــراض العصـر لــذلك فــإن اختيــار الغـذاء المناســب قــد يكــون  الكولســترولنسـبة 

ت الدهنيــة احــد المكونــا الكولســتروليعــد و ) 1992الزهيــري (ن هــذه المشــكلة خيـر وســيلة للوقايــة مــ

) Triglycerides )TGنــات الدهنيـة االخــرى فهــي الكليســيريدات الثالثيــة و كلبالزمـا الــدم، امــا الم

 free fatty acidsوالحـوامض الدهنيـة الحـرة  Phospholipidsوالـدهون الحاويـة علـى الفسـفور 

لـــدم بعــد ان يــرتبط ببروتينــات خاصـــة مــن نســيج إلـــى اخــر عــن طريــق بالزمــا ا الكولســترولوينتقــل 

، ويمثـــــــل Lipoproteinsليكـــــــون جســـــــيمات ذائبـــــــة كليـــــــًا اوجزئيـــــــًا تـــــــدعى بالبروتينـــــــات الدهنيـــــــة 
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كمـــا يحصــــل  Acetyl-coAاحـــد المكونـــات الحيويـــة للخليـــة ويصـــنع فـــي الكبـــد مـــن  الكولســـترول

حــوامض الصـــفراء  المــادة االوليــة لتكــوين الكولســترولويعـــد .مــن الغــذاء الكولســترولالجســم علــى 

bile acidsرويدات قشـرة الغـدة الكظريـة ي، ســتadrenocorticosteroids الهرمونـات الجنســية ،

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

 Sturkie(الطيــور يتــأثر بدرجــة كبيــرة بالوراثــة والغـــذاء والعمــر والجــنس والبيئــة المحيطــة بـــالطيور 

1986.(  

، الكولسـترولان الغدة الدرقية هـي مـن اكثـر الغـدد اهميـة فيمـا يتعلـق بالسـيطرة علـى ايـض   

وكـذلك تزيــد مـن قابليــة الكبـد علــى طــرح  الكولســترولألن هرمونـات الغــدة الدرقيـة تزيــد مـن تكــوين 

 ،Young ،1968 ،Sturkie ،1986(فــي الصـــفراء والمتمثلــة بهرمــون الثايروكســـين  الكولســترول

May ،1989 وKuhn  ،1993وجماعته.(  

 Meluzzi(االجهــــاد الحـــــراري ي مصــــل الــــدم لفــــروج اللحــــم بفــــ الكولســــترولتتــــأثر نســــبة   

 Abo-Norag(او بالســـــــموم الفطريـــــــة ) 1999عبـــــــداللطيف ، (او بالتغذيـــــــة ) 1992وجماعتـــــــه ، 

مصــادر  فــي مصـل الـدم نتيجــة تكونـه مـن الكلوكـوزكـذلك فـإن ارتفــاع مسـتوى  ).1995وجماعتـه، 

يــنخفض معــه تكــوين بــروتين العضــالت علمـــًا ان  Gluconeogensisغيــر كاربوهيدراتيــة بعمليــة 

 ).Coles ،1986و Siegel ،1985(ارتفـاع السـكر يحصــل عنـد االجهـاد ومــع االصـابة بالســكري 

او ) Garlich  ،1982و  McCormick(تتــأثر نســبة الســـكر بالــدم باالجهـــاد الحــراري للطيـــر  اذ

) 1994وجماعتــــه،  Donaldson(او بالســـموم الفطريـــة ) 1973وجماعتـــه ،  Nockels(بالتغذيـــة 

فـي مصـل دم فـروج اللحـم تعكـس الحالـة الفسـلجية  الكلوكـوزو  الكولسـتروللذلك فإن قيـاس كـل مـن 

  .والصحية للطير

  :بروتين مصل الدم   2-12

مــل 100/ملغـم 6-3يتـراوح تركيـز البـروتين الكلـي فـي مصـل الــدم للطيـور الداجنـة مـا بـين   

)Coles 1986 ( فــــي تينــــات التــــي تختلــــف عــــن بعضــــها ويحتـــوي الــــدم مجموعــــة كبيــــرة مــــن البرو

ويشــكل بــروتين االلبـــومين ) Sturkie 1986(تركيبهــا الكيميــائي ووظائفهــا الحيويــة ونســـبة وجودهــا 
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رات تغيـالجسـم عنـد حـدوث  تحسـين حالـةمصـل الـدم ولـه دور كبيـر فـي النسبة الكبيرة من بروتينـات 

 1971وجماعتـــــه،  Wood(كونــــه نـــــاقًال للمكونـــــات الغذائيـــــة  لـــــىغيــــر طبيعيـــــة للطيـــــر فضـــــًال ع

ان بروتينـــات مصــــل الــــدم توجــــد بنســـب ثابتــــة فــــي الحــــاالت الطبيعيــــة إال ان  ).Sturkie 1986و

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

او ) 1995وجماعتـــه،  Tohijo(وكــذلك ألن عوامــل االجهــاد الصــحي ) Jain ،1989(البروتينــات 

والتـي مــن شـأنها ان تــؤثر فــي ) 2001الجنــابي، (او التغــذوي ) 2001الحســني وجماعتـه، (الحـراري 

بـروتين الكلوبيــولين قيـاس تركيــز فعاليـة الكبـد والخاليــا اللمفاويـة لتصـنع هــذه البروتينـات ولــذلك فـإن 

  . لة الصحية والفسلجية الجيدة للطيورمهم في تحديد الحا

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

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

  ).1992اتي، البي(الكبيرة للطيور تجاه العديد من االمراض الوبائية والمستوطنة 

، Polonis(وان بــــروتين الكلوبيـــــولين يتـــــأثر بالعوامـــــل البيئيــــة المجهـــــدة كارتفـــــاع الحـــــرارة   

الجنــــــابي، (ووجـــــود المـــــواد الســـــامة فـــــي االعـــــالف كالتـــــانين ) 2001والحســـــني وجماعتـــــه،  1983

ويــــنخفض تركيــــز الكلوبيــــولين فــــي حالـــــة  ).2002العبيــــدي وجماعتــــه،(طريــــة والســــموم الف) 2001

ويعـــد  ).Coles ،1986(اض فـــي تركيــز البـــروتين الكلــي واالرتفـــاع فــي مســـتوى االلبــومين االنخفــ

 1969وجماعتــــه،  Deaton(الكبـــد والخاليــــا اللمفيــــة مصــــادر مهمـــة النتــــاج بــــروتين الكلوبيــــولين 

  ).Siegel ،1985و

  :انزيمات مصل الدم   2-13

 GPT نـزيم وكـذلك ا Glutamic Oxaloacetic Transaminaseوهـو  GOT انـزيم   

وتعمــل هـذه االنزيمــات علـى نقــل مجموعــة  Glutamic Pyruvic Transaminaseوهـوانزيم 

االمين من االحماض االمينيـة إلـى االحمـاض الكيتونيـة وبـالعكس، وهـي تنتشـر فـي االنسـجة وتنتقـل 

إلــى المصــل بعــد تحطــم االنســـجة، وان وظائفهــا الرئيســية تكــون داخـــل الخليــة، وهــي توجــد بتراكيـــز 

لية في الكبد والعضـالت القلبيـة والهيكليـة والكليتـين وتوجـد فـي اعضـاء اخـرى كنـواتج تحفيـز لنقـل عا
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مجموعــة االمــين علمــًا انهــا تنتقــل إلــى المصــل بعـــد تحطــيم الخاليــا وهــو يــدل علــى زيــادة نشـــاطها 

، Lehningerو Stumpf ،1976و Wotton ،1964 ،Coon(وتركيزهــــــــا فــــــــي ذلــــــــك الوســــــــط 

1978.(  

فتوجـد نســبة كبيـرة منــه فـي مصــل الــدم  Alkaline phosphataseهـو  ALPم امـا انــزي  

ويــــأتي مـــــن النســـــيج العظمـــــي والكبـــــدي ويـــــتم افــــرازه إلـــــى الـــــدورة الدمويـــــة مـــــن هـــــذين النســـــيجين 

)McComb  ،وينشـــط هــــذا االنـــزيم بـــأيون) 1979وجماعتـــهMg+2  وايــــون الكوبلـــتCo+2  ويثــــبط

 Hg+2و Zn+2 ،Cu+2وكـــــذلك يثـــــبط بايونـــــات  Mg+2الـــــذي يزيـــــل ايــــون  EDTAبمــــانع التخثـــــر 

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

هم فــــي عمليـــة الــــتعظم فهــــو يســـ) نــــزيم الفوســـفاتيز القاعـــديا( ALPوهنالـــك عـــدة وظــــائف النـــزيم 

تعكــس الزيـادة فــي الزمـا فـي الب ALPواي زيـادة فــي ) 1966وجماعتــه،  Fleish) (تكـوين العظـام(

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

االنسـجة التـي ال يحــدث فيهـا تعظـم فوظيفتــه تتحـدد فـي عمليــة انتقـال المـواد الغذائيــة عبـر االغشــية 

جماعتــــه، و  Glickman(الظهاريـــة الطالئيـــة لتمركـــز االنـــزيم فــــي الســـطح االمتصاصـــي لالمعـــاء 

) 1965وجماعتـــه،  Taylor(ويــؤدي هـــذا االنـــزيم دورًا كبيـــرًا فـــي عمليـــة تكـــوين البيضـــة  ).1970

وجماعتـــه،  Rako(وكــذلك لـــه دور فـــي نقــل الكالســـيوم والفســـفور مــن العظـــم إلـــى الــدم وبـــالعكس 

بــأن فعاليــة االنــزيم تــزداد ) 1969(وجماعتــه  Panigraphyولقــد وجــد  ).2000والحســني،  1964

طانــــة االمعــــاء عنـــد التغذيــــة علــــى وجبــــات تحتـــوي علــــى الــــدهون أي انـــه يســــاعد فــــي زيــــادة فـــي ب

  . امتصاص الدهون
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  المواد وطرائق العمل –ثالثًا 

Materials and Methods  
اجريـــت هـــذه الدراســــة فـــي حقـــل الطيــــور الداجنـــة التــــابع لقســـم الثـــروة الحيوانيــــة فـــي كليــــة   

ن مـــللتجربـــة الحقليــة والمــدة  21/2/2003إلــى  25/12/2002جامعــة بغــداد للمـــدة مــن / الزراعــة

للدراســة المختبريـة وذلــك لدراسـة تــأثير اضـافة الفطــر المحــاري  25/3/2003ولغايـة  21/2/2003

Pleurotus ostreatus  االداء االنتـاجي العليقـة فـي مخلفات زراعتـه فـي استعمال او الى العليقة

 شــكللــذكور فـروج اللحــم فـاوبرو وكمـا موضــح فـي الوبعـض الصـفات الفســلجية والصـفات النوعيـة 

)2 .(  

  

  :االفراخ والمساكن  3-1

بعمـر يـوم واحــد  CDمـن ذكــور امهـات فـروج اللحــم نـوع فـاوبرو خــط فرخـًا  450 عملاسـت  

فـرخ مـن مشـروع دواجـن االصــول التـابع لمركـز إبـاء لالبحـاث الزراعيـة فــي /غـم 41.2وبمعـدل وزن

مقسـمة بحـواجز سـلكية مشـبكة وبابعـاد ) Pens( اكنـانة تحتـوي علـى ربيت االفراخ في قاع. سامراء

علــى هــذه المكــررات  اً يومـ 14وزعـت االفــراخ بعــد وصـولها إلــى عمــر . سـم لكــل كــن 180×150

  .لكل مكرر اً طير  25بواقع 

) يــوم/ســاعة 24(اسـتعملت نشــارة الخشـب كفرشــة لالرضــية،واتبع نظـام االضــاءة المسـتمرة   

اســتعملت الحاضــنات الغازيــة فــي تدفئــة القاعــة خــالل مــدة . ة مــدة التجريــةطيلــ ةفـي اضــاءة القاعــ

 32-31عنــد االســـبوع االول، . م° 35-32التجربــة لغــرض المحافظــة علــى درجـــة 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 %  

لثالثة المعاملة ا
)P3(  

1.5 %  

المعاملة االولى 
)T1(  

4 %  

المعاملة الثانية 
)T2(  
8 % 

            
      الصفات المدروسة    
          

  الصفات النوعية للذبيحة  الصفات الفسلجية  الصفات ا نتاجية
  وزن الجسم الحي ••••
  الزيادة الوزنية ••••
  العلف المستهلك ••••
  كفاءة التحويل الغذائي ••••
  سرعة النمو ••••
  تنسبة الهالكا ••••

  :فحوصات الدم الكامل  -أ
  PCVمكداس الدم  ••••
  RBCعدد خاليا الدم الحمر  ••••
ــدم  •••• ــ ــا الـ ــ ــي لخاليـ ــ ــد التفريقـ ــ العـ

ــا  ــ ــ ــ ــ ــبة الخاليـ ــ ــ ــ ــ ــيض ونسـ ــ ــ ــ ــ البـ
 H/L(المتغـايرة الـى اللمفيـة 

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

ــة  •••• ــات الذبيحـ نســبة اوزان قطعيـ
ــة  ــ ــى وزن الذبيحـ ــ ــي (الـ ــ قطعتــ

ــر ،  ــ ــدر ، الظهـ ــ ــذ ، الصـ ــ الفخـ
  )الجناح والرقبة

  نسبة التصافي ••••
ــاء  •••• ــ ــــض االحشـ ــبة وزن بعـ ــ نسـ

ــة  ــ ــب ، (الداخليـ ــ ــ ــد ، القل ــ ــ الكب
ــن  ــ ــ ــال ودهـ ــ ــ ــة ، الطحـ ــ القانصــ

  الى وزن الجسم الحي) البطن
ــ •••• ــدة نسـ ــاء والمعــ ــول االمعـ بة طــ

  الغدية الى وزن الجسم الحي

  
  مخطط التجربة) 2(شكل 

اسـتعملت االطبـاق البالسـتيكية الدائريـة خــالل االسـبوع االول مـن العمـر واسـتبدلت تــدريجيًا   

واســــتعملت المناهــــل . بمعـــالف اســــطوانية معلقــــة لتنــــاول العلــــف بصــــورة حـــرة طيلــــة مــــدة التجربــــة
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لتـــر مــن عمــر يــوم واحــد إلـــى نهايــة التجربــة واســتمر تقـــديم  5المقلوبــة ســعة البالســتيكية االرضــية 

  .خالل مدة التجربة) Ad-libitum(الماء والعلف بصورة حرة 

  

  :البرنامج الوقائي الصحي   3-2

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

رضـي النيوكاسـل والكمبـورو مـع اعطـاء المضـادات الحياتيـة كمـا مد السائدة الفراخ فروج اللحـم ضـ

تـم إضــافة خلــيط الفيتامينـات بعــد كــل عمليـة تلقــيح ولمــدة ثالثـة ايــام بإضــافته لمـاء الشــرب وحســب 

  .    تعليمات الشركة المنتجة

  .البرنامج الوقائي الصحي المتبع) 1(جدول 

  قاح او المضاد الحيوينوع الل                          العمر باليوم

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

الناجم عن نقلها من المفقس إلـى الحقـل وتنظيـف قناتهـا الهضـمية مـن السـوائل 

  .الجنينية المتبقية

 0.5اعطـاء االفـراخ المضـاد الحيـوي انروسـول عـن طريـق مـاء الشـرب وبواقـع   2-6

  .لتر/مل

ســاللة (لقــاح كمبــورو جرعــة اولــى ) + B1ســاللة (لقــاح نيوكاســل جرعــة اولــى   12

  .بماء الشرب) لوكارد

لقــــاح كمبــــورو جرعــــة ثانيـــــة ) + ســـــاللة الســــوتا(لقــــاح نيوكاســــل جرعــــة ثانيــــة   21

  .بماء الشرب) ساللة لوكارد(

  بالرش ) ساللة السوتا(لقاح نيوكاسل جرعة ثالثة   33

  

  :حاري ومخلفاته مصدر الفطر الم 3-3
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تـــم جلـــب الفطـــر المحــــاري ومخلفـــات زراعتـــه مـــن الشــــركة العامـــة للبســـتنة والغابـــات فــــي   

الزعفرانيـة حيـث يـتم تنميـة الفطـر المحـاري علـى كـوالح الـذرة الصـفراء بتعريضـها للشـمس وتكسـيرها 

وبعــدها تحضــن لمــدة اســبوعين فــي ) Spawn(ثـم وضــعها فــي اكيــاس بعــد خلطهــا بتقـاوي الفطــر 

ورطوبــة نســـبية م ° 20م ومـــن ثــم تنقــل إلــى قاعـــة بدرجــة حــرارة ° 25فــة خاصــة درجــة حرارتهــا غر 

بالكتلــة البيضـــاء وفـــي اليــوم الثالثـــين يبـــدأ يهًا وتفــتح االكيـــاس حيـــث يصــبح الوســـط شـــب% 80-90

وتكـــون عمليــة الســقي بالمـــاء لتلــك الكتـــل الحيويــة مســـتمرة انتــاج الفطــر وجنيـــه علــى شـــكل وجبــات 

المتبقــي مـن تلـك االوسـاط مخلفـات زراعـة ذلـك الفطــر  دالنتـاج للوسـط المنـتج حيـث يعـلحـين تـدني ا

  ).3شكل (

وقـد تــم تقطيــع الفطــر المحــاري بعــد الحصــاد إلـى قطــع صــغيرة جــدًا وخلطــه بــالعلف، امــا   

مــع اســـتمرار  اً يومــ 15ســم لمــدة  7مخلفــات الزراعــة فقــد تــم فرشــها علــى ارض كونكريتيـــة بســمك 

لغرض تسريع عمليـة التجفيـف وبعـدها جرشـت واصـبحت جـاهزة لعمليـة الخلـط مـع التقليب المستمر 

يوضــح مــدى التغيـرات فــي كــوالح الـذرة الصــفراء بعــد تنميــة  2والجـدول . مصـادر العليقــة االخــرى

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

  كوالح الذرة قبل تنمية الفطر  %العنصر الغذائي 
  كوالح الذرة بعد تنمية الفطر

  15  4.3  الرطوبة
م لخا   8  4  البروتين ا
م   28  37.4  االلياف الخا
م   1  1.1  الدهن الخا

  الكاربوهيدرات الذائبة)2(
49.99  41.5  

  5  2.5  الرماد
  1  0.5  الكالسيوم

  0.5  0.21  ورالفسف
  .في قسم السيطرة النوعية في ابي غريب) 1980( AOACفي  مذكورةتم التحليل وفق الطريقة ال) 1(
  %.100تم حساب نسبة الكاربوهيدرات الذائبة من حاصل طرح النسبة المئوية لمجموع العناصر االخرى من ) 2(

  

  :تكوين العالئق 3-4

ن العمـــر بعليقــة ثابتـــة، ثــم وزعـــت االفـــراخ مــ اً يومـــ 14غــذيت االفـــراخ بصــورة حـــرة لمــدة   

  ). 2شكل (مخطط التجربة السابق 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 الفطربيوضح العالئق التي تم استعمالها في تجر ) 3(والجدول رقم 
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  ة استعمال مخلفات زراعة الفطرالعالئق المستعملة في تجرب) 3(جدول                  
  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  20.16(بروتين خام 
  M.E(  2884.15  2933  2934.65(طاقة ممثلة 

نسبة الطاقة الى 
  )C:P ratio(البروتين 

146.70  144.65  145.56  

  C.F(  3.65  4.78  5.78( االلياف
  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 تعليقة المقارنة هي نفسها العليقة التي تم) 1(

  ).1978(الخواجة وجماعته  ذكرها كغم حسب ما /لوري كيلو ك 1700ح الذرة الصفراء وهي تساوي الطاقة الممثلة لها مساوية للطاقة الممثلة لكوال 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(

  

  

  :الصفات المدروسة  3-5
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  :الصفات االنتاجية  3-5-1

  :وزن الجسم الحي   3-5-1-1

) 3جـدول (حيـث غـذيت االفـراخ بصـورة حـرة بعليقـة المقارنـة  اً يومـ 15بدأت التجربة بعمـر   

ومنعــًا  يومــًا مــن العمــر لغــرض تنميــة الطيــور خــالل هــذه المــدة بصــورة طبيعيــة 14-1للمـدة مــن 

الحتماليــة تأثرهـــا بــبعض المـــواد التــي قـــد تحتويهــا المـــادة المســتعملة فـــي العليقــة ، واحتماليـــة عـــدم 

خــالل هـذه المــدة ، ) الفطـر المحــاري او مخلفـات زراعتـه(تقبلهـا للعليقـة المحتويــة علـى هـذه المــادة 

اب معــدل فــي كــل اسـبوعين وتــم حســ) SALTERنـوع (كانـت الطيــور تــوزن فرديـًا بميــزان معلــق و 

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

  ـــــــــــــــــــــ) = غم(معدل وزن الجسم الحي للطير 
  ررعدد الطيور الكلي في المك                                              

  :الزيادة الوزنية  3-5-1-2

  :االتيةاحتسبت الزيادة الوزنية المتحققة خالل اسبوعين وفقًا للمعادلة   

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

  )غم(المدة                                                                         

  :العلف المستهلك  3-5-1-3

حســبت كميــة العلـــف المســتهلك كـــل اســبوعين عــن طريـــق وزن كميــة العلـــف المتبقيــة فـــي   

نهايـة المـدة وطرحهـا مـن الكميـة الكليـة المقدمـة خــالل تلـك المـدة مـع مراعـاة نسـبة الهالكـات وذلــك 

  : االتيةحسب المعادلة 
  ع     

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

  )1986الزبيدي، (   

  :إذ ان 
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  .كمية العلف المستهلك خالل مدة اسبوعين=ع

  .عدد الطيور الحية في نهاية المدة=ح

  .عدد االيام التي تغذت فيها الطيور الهالكة=س

  

  :معامل التحويل الغذائي  3-5-1-4

  :االتية بوعين حسب المعادلة تم حساب معامل التحويل الغذائي لكل اس  

  
  متوسط كمية العلف المستهلك في مدة معينة                               

  ـــــــــــــــــــــــ= معامل التحويل الغذائي 
  متوسط الزيادة الوزنية خالل المدة نفسها                                 

  )1986(الزبيدي، 

  

  :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 نهاية المدة+ الوزن في بداية 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                              

  :الصفات الفسلجية للدم  3-5-2
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  :جمع نماذج الدم  3-5-2-1

مـن طيـرين مـن كـل مكــرر ) Brachial vein(ع عينـات الـدم مـن الوريـد العضـدي تـم جمـ  

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

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

العـد التفريقـي لخاليـا الـدم البـيض فضـًال و ) PCV(م وحجـم مكـداس الـد) RBC(خاليا الدم الحمراء 

 Lymphocytes) (H/L(إلــى الخاليـا اللمفاويــة ) Heterophils(ايرة غــنســبة الخاليــا المتعلـى 

ratio. (  

تـم جمـع نمــاذج اخـرى مـن الــدم فـي الوقـت نفســه باسـتعمال انابيـب معلمــة وال تحتـوي علــى   

وفــي االســبوع ) Heart Puncture(مــن القلـب تـم الجمــع فــي االسـبوع الســادس وقــد مـانع تخثــر 

) Blood Serum(فـروج حيــث تــم الحصـول علــى مصـل الــدم للالثـامن جمــع الـدم بطريقــة الــذبح 

دقيقـة  15دقيقـة لمـدة / دورة 3000فـي جهـاز الطـرد المركـزي بسـرعة  الـدم وذلك عن طريـق وضـع

فــي (م ° 20–حــرارة وحفظــت المصـول فــي انابيــب نظيفـة ومعلمــة وبدرجـة للحصـول علــى المصـل 

  .لحين اجراء الفحوص عليها) المجمدة

  

  :فحوص الدم الكامل  3-5-2-2

 Archerباســـتعمال انابيـــب شــــعرية وفقـــًا لطريقــــة ) PCV(حســـاب قــــيم مكـــداس الــــدم تـــم   

فــــي حســـاب اعـــداد خاليـــا الــــدم ) Haemocytometer(اســـتعمال الهيموســـايتوميتر وتـــم ) 1965(

مباشـــــرةً بعـــــد عمليـــــة ) 1952( Herrickو Nattي ذكرهــــا وحســـــب الطريقـــــة التـــــ) RBC(الحمــــر 

  .الجمع

دمويــة علــى شــريحة  Smearsتـم اجــراء العــد التفريقــي لخاليـا الــدم البــيض بأخــذ مسـحات   

وفقـًا للطريقـة التـي اشـار إليهـا  Wright – Giemsaزجاجيـة نظيفـة وبعـد تثبيتهـا صـبغت بصـبغتي 

Shen وPatterson )1983.(  
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 Giuionو Burtonويـــة تحـــت المجهــر وفقـــًا للطريقـــة التـــي ذكرهـــا فحصــت الشـــرائح الدم  

 H/Lبة ـــــــاســـتخرجت نس) L(واللمفاويـــة ) H(، وبعـــد حســـاب اعــــداد الخاليـــا المتغــــايرة )1968(

ratio.  

  

  :فحوص مصل الدم  3-5-2-3

 و )glucose(تركيـــز الكلوكـــوز و ) Total Protein(تــم قيـــاس تركيــز البـــروتين الكلــي   

 تركيــــز الكوليســــترولو  )Total globulin(تركيــــز الكلوبيــــولين و  GPTو GOTفعاليــــة انــــزيم 

فـي مصـل ) Uric acid(وتركيـز حـامض البوليـك ) الفوسـفات القاعـديانـزيم ( ALPانـزيم  وفعاليـة

االنكليزيــة وشــركة  Randoxمجهـزة مــن قبــل شـركة ) Kits(الـدم وذلــك عــن طريـق اســتعمال عــدة 

Biomerieux  ،علــى هــذه المحاليــل الجــاهزة مــن معهــد المصــول واللقـــاح تــم الحصــول و الفرنســية

العامرية، واجـري الفحـص اسـتنادًا إلـى الخطـوات التـي اشـارت إليهـا الشـركة المجهـزة فـي / في بغداد

  .الدليل المرفق مع العدة الخاصة بالفحص

  

  :الصفات النوعية  3-5-3

  :نسبة التصافي  3-5-3-1

نسـبة التصـافي عنــد نهايـة االسـبوع الثــامن، كـل مكـرر لغــرض حسـاب  مــنطيـر  2تـم اخـذ   

بميـزان معلـق اليجـاد وزن الجسـم الحـي، وتـم ذبحهـا وازالـة االحشـاء قبل الذبح وزن الطيور الحية  تم

وهــــي الكبـــد والقلــــب المأكولـــة االعضـــاء الداخليــــة وزنـــت ، وبعــــدها غيـــر المأكولــــة منهـــا الداخليـــة 

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

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

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

مـن كـل مكــرر وبعـدها تـم اجــراء عمليـة التقطيـع وذلــك وفقـًا للطريقـة التــي تــين تـم اخـذ ذبيح  

 Thigh and(الفخـذ قطعتـي و ) Breast( صـدروالتـي شـملت ال) 1989(ذكرهـا الفيـاض ونـاجي 

drum stick ( والظهــر)Back ( والرقبــة)Neck ( واالجنحـة)Wings (وحســبت نســبًة إلــى وزن 

  : االتيةالذبيحة للطير حسب المعادلة 
  )غم(وزن القطعة                              
  100× ــــــــــــــ =  النسبة المئوية للقطعيات

  )غم(وزن الذبيحة                              

)North ،1984(  

  :نسبة دهن البطن  3-5-3-3

القانصــة وتــم حســابه كنســبة مئويـــة  تــم جمــع الــدهن المترســب فــي التجويــف البطنـــي وحــول  

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

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

  :اخلية نسبة وزن او طول بعض االحشاء الد 3-5-3-4

: إذ شـملت هـذه االحشـاء كـل مــن Krupsتـم وزن االحشـاء الداخليـة بميـزان الكترونـي نـوع   

الكبـــد، القلــــب، القانصـــة، والطحــــال وتـــم قيــــاس نســـبة وزنهــــا نســـبًة إلــــى وزن الجســـم الحــــي حســــب 

  :االتية المعادلة 
  )غم(وزن العضو                                    
  100×  ـــــــــــــــ(%) = نسبة وزن العضو 

  )غم(وزن الجسم الحي                                
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طــول االمعـاء فقــد تــم اوًال فصــلها عـن منطقــة اتصــالها بالقانصــة ولغايــة  توســطامـا عــن م  

فتحــة المجمــع وتــم قيــاس طولهـــا بشــريط القيــاس، والمعــدة الغديــة تـــم فصــلها مــن منطقــة اتصـــالها 

  .ياس طولها وحسبت نسبة الطول نسبًة إلى وزن الجسم الحيبالقانصة والحوصلة وتم ق

  

  : التحليل االحصائي  3-6

) CRD )Completley Randomized Designاسـتعمل التصـميم العشـوائي الكامـل   

لدراســــة تـــــأثير المعــــامالت المختلفـــــة فـــــي الصــــفات المدروســـــة، وقورنـــــت الفــــروق المعنويـــــة بـــــين 

 SASالبرنـــــــامج الجـــــــاهز  عملمتعــــــدد الحـــــــدود واســــــت) Duncan )1955المتوســــــطات باختبـــــــار 

  : االتيالرياضي  النموذجفي التحليل االحصائي وفق ا) 1996(

Y ij = µ + ti + eij  
  : حيث ان 

Yij = قيمة المشاهدةJ  العائدة للمعاملةI.  

µ =المتوسط العام للصفة.  

ti =تأثير المعاملة.  

eij =ه يساوي صفر وتباين مقدار  الخطأ العشوائي الذي يتوزع طبيعيًا بمتوسطσ2  .  
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  النتائج والمناقشة –رابعًا 

Results and Discussion  

  

  :تجربة اضافة الفطر المحاري : اوًال 

  :الصفات االنتاجية  4-1

  :وزن الجسم الحي  4-1-1

ان اضــافة الفطـر المحــاري إلــى العليقــة لـم يــؤثر معنويــًا فــي وزن ) 4(ن الجــدول مــيتضـح   

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

مقارنــًة بمعاملــة الســيطرة ) الــى العليقــة مــن الفطــر المحــاري% 0.5اضــافة ( P1للمعاملــة ) 0.05

)Con ( ن العمــــر ظهـــر تفــــوق عــــالي المعنويــــة مــــولكـــن عنــــد نهايــــة االســـبوع الثــــامن)0.01 <أ (

غـم  2070 متوسـطفـي وزن الجسـم الحـي إذ بلـغ ال) من الفطـر المحـاري% 1 اضافة( P2للمعاملة 

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

علـى الـرغم مـن وجـود تفـوق حسـابي لتلـك  P3و P1فروق معنوية بين معاملة السـيطرة والمعـامالت 

  .غم على التوالي 1994، 2009كانتا و  المعاملتين مقارنًة بالسيطرة

  

  :الزيادة الوزنية  4-1-2

الزيـادة الوزنيـة خـالل االسـبوع  توسـطعـدم وجـود فـروق معنويـة فـي م) 5(يتبـين مـن الجـدول   

) 0.05 <أ(وخــالل االسـبوع الخــامس والسـادس حــدث انخفـاض معنــوي  .الثالـث والرابـع مــن العمـر

كانـــت  التــيغــم مقارنـــًة بمعاملــة الســـيطرة  614كانـــت و ة الزيـــادة الوزنيــمتوســط فـــي  P1للمعاملــة 

 توســطفــي م) 0.01 < أ(ولكــن عنـد االســبوع السـابع والثــامن ظهــر تفـوق عــالي المعنويـة . غـم678

غــم علـــى التــوالي مقارنــًة بمعاملـــة 832 غــم و794كانتــا  فقـــد P2و P1الزيــادة الوزنيــة للمعــاملتين 

  .غم690السيطرة التي كانت 
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  وزن الجسم الحي لذكور فروج اللحممتوسط  فيإلى العليقة  Pleurotus  ostreatusأثير اضافة مستويات مختلفة من الفطر المحاري ت) 4(دول ج  
  

  المعام(ت )1(

  في األسابيع) طير/غم(الجسم الحي للطيور وزن  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  ندع**          0.05 <مستوى أ ندع* 

على %  1.5و  1،  0.5 الفطر المحاري الى العليقة بنسبةاضافة =  P3و  P1  ،P2والمعامالت ) بدون اضافة الفطر المحاري للعليقة(معاملة السيطرة =  Con: المعامالت ) 1(

  .التوالي 

  .كرر طير لكل م 25وكل معاملة تتضمن ثالث مكررات بواقع      

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

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

 مستوى المعنوية
N.S  *  **  **  

  ف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية بين المعامالت الحرو 

  وجود فروق معنوية دمع N.S           0.01 <مستوى أ  ندع**          0.05 <مستوى أ ندع* 

على %  1.5و  1،  0.5 الفطر المحاري الى العليقة بنسبةفة اضا=  P3و  P1  ،P2والمعامالت ) بدون اضافة الفطر المحاري للعليقة(معاملة السيطرة =  Con: المعامالت ) 1(

  .التوالي 

  .طير لكل مكرر  25وكل معاملة تتضمن ثالث مكررات بواقع      

  الخطأ القياسي  +المتوسط ) 2(
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للفـــروج ظهـــر فيهـــا ) ابيعاســ 8-3(يتضــح مـــن ذلـــك الجــدول ان الزيـــادة الوزنيـــة التراكميـــة   

غـم 1786مقارنـة بمعاملـة السـيطرة التـي كانـت غم  1870بلغت  P2ملة تفوق عالي المعنوية للمعا

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

الـرغم مــن علـى ومعاملـة الســيطرة  P2و P1كـن هنــاك فـروق معنويـة بــين المعـاملتين تولـم   

  . تراكمية مقارنًة بمعاملة السيطرةوجود ارتفاع حسابي لهما في معدل الزيادة الوزنية ال

  

  :استهالك العلف  4-1-3

إلـى تـأثير اضـافة الفطـر المحــاري إلـى العليقـة فـي اسـتهالك العلـف مــن ) 6(يشـير الجـدول   

 <أ(الثالــث والرابـع وجــود انخفـاض عــالي المعنويــة  ينانـه خــالل االسـبوع يتبــينقبـل فــروج اللحـم، إذ 

غــم 627غــم و580غــم، 558حيـث بلغــت  P1 ،P2 ،P3ت فـي اســتهالك العلــف للمعــامال) 0.01

  . غم685التي كانت ) Con(على التوالي مقارنًة بمعاملة السيطرة 

كمـــا تبـــين مـــن الجـــدول نفســــه عـــدم وجـــود فـــروق معنويـــة مــــا بـــين المعـــامالت فـــي صــــفة 

علـــى الـــرغم مـــن وجـــود انخفـــاض حســــابي خـــالل االســـبوعين الخـــامس والســــادس اســـتهالك العلـــف 

وظهــــر كــــذلك عــــدم وجــــود فــــروق معنويــــة بــــين . مقارنــــًة بمعاملــــة الســــيطرة P2و P1 للمعــــاملتين

حســابي  ارتفـاعالسـابع والثــامن ولكـن يوجـد  ينالمعـامالت فـي صـفة اسـتهالك العلــف خـالل االسـبوع

  .في تلك الصفة مقارنًة بمعاملة السيطرة P3و P1 ،P2للمعامالت 

ظهـر فيـه انخفــاض ) ابيعاسـ 8-3(مـي ويتبـين كـذلك مـن الجـدول ان اسـتهالك العلــف التراك

غــــم علــــى التــــوالي 3524و 3537حيــــث كانتــــا  P2و P1للمعــــاملتين ) 0.01 <أ(عــــالي المعنويــــة 

بلغـــت نســـبة االنخفـــاض فـــي اســـتهالك العلــــف و . غـــم3626مقارنـــًة بمعاملـــة الســـيطرة التـــي كانـــت 

وذلــــك  طرةعلــــى التــــوالي مقارنــــًة بمعاملــــة الســــي% 1 و 3 و 2هــــي  P3 و P2 و P1للمعـــامالت 

  ).اسابيع 8-3(خالل مدة التجربة 
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  العلف المستهلك لذكور فروج اللحمفي متوسط إلى العليقة  Pleurotus  ostreatusتاثير اضافة مستويات مختلفة من الفطر المحاري ) 6(جدول 

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

  مستوى المعنوية
**  N.S 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  ندع**

على %  1.5و  1،  0.5 بنسبة الفطر المحاري الى العليقةاضافة =  P3و  P1  ،P2والمعامالت ) بدون اضافة الفطر المحاري للعليقة(معاملة السيطرة =  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

فـــــي معامـــــل ) 0.01 <أ(عـــــالي المعنويـــــة  اً ان هنـــــاك انخفاضـــــ) 7(يتضــــح مـــــن الجـــــدول 

خــــالل االســــبوعين الثالــــث والرابــــع، إذ ســــجلتا ادنــــى قيمــــة  P2و P1التحويـــل الغــــذائي للمعــــاملتين 

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

فـــي قيمــة معامـــل ) 0.05 <أ (وخــالل االســبوع الخـــامس والســادس حـــدث ارتفــاع معنــوي 

، ولكـــن 2.07ة الســيطرة التـــي كانــت مقارنـــًة بمعاملــ 2.25كانــت و  P1التحويــل الغــذائي للمعاملـــة 

فــي معامـــل  P2و P1خــالل االســبوع الســابع والثــامن حصــل انخفـــاض عــالي المعنويــة للمعــاملتين 

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

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

علـى التـوالي مقارنـًة بمعاملـة  1.88و 1.95سـجلتا ادنـى قيمـة والتـي كانـت  اذ P2و P1للمعـاملتين 

، P1كانــت نســبة التحســـن فــي معامــل التحويــل الغــذائي للمعـــاملتين و . 2.03الســيطرة والتــي كانــت 

P2 وP3  8-3( وذلـــــك خــــالل مـــــدة التجربـــــة علـــــى التــــوالي مقارنـــــًة بالســــيطرة% 1 و 7،  4هــــي 

  ).اسابيع

  

  :سرعة النمو  4-1-5

 4 و 3عــدم وجــود فـروق معنويــة بــين المعـامالت خــالل االســابيع ) 8(يتضـح مــن الجـدول 

بينمــا خــالل االســـبوع الســابع والثــامن ظهــر هنالــك تفــوق عـــالي ،  فــي معــدل ســرعة النمــو 6 و 5 ،

علــى % 50.2و 49.2كانتـا و سـرعة النمـو  توسـطفـي م P2و P1للمعـاملتين ) 0.01 <أ(المعنويـة 

وجـــود تفـــوق حســــابي  فضـــًال علــــى، %42والتـــي كانـــت ) Con(التـــوالي مقارنـــًة بمعاملـــة الســــيطرة 

  %.45كانت  اذ P3للمعاملة 

) 0.05 < أ(فيظهـر هنالـك تفـوق معنــوي ) ابيعاسـ 8-3(سـرعة النمـو التركميـة توسـط امـا م

املــة الســيطرة والتــي كانــت مقارنــًة بمع% 164.7كانــت  اذســرعة النمــو  توســطفــي م P2للمعاملــة 

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

  المعامالت )1(
  في االسابيع) زيادة وزنية/ غم علف (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 

  مستوى المعنوية
**  *  **  **  

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

            0.01 <مستوى أ  ندع**          0.05 <مستوى أ ندع* 

على %  1.5و  1،  0.5 الفطر المحاري الى العليقة بنسبةاضافة =  P3و  P1  ،P2المعامالت و ) بدون اضافة الفطر المحاري للعليقة(معاملة السيطرة =  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  ostreatusتأثير اضافة مستويات مختلفة من الفطر المحاري ) 8(جدول    

  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 

  مستوى المعنوية
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  ندع**          0.05 <مستوى أ ندع* 

على %  1.5و  1،  0.5 الفطر المحاري الى العليقة بنسبةاضافة =  P3و  P1  ،P2والمعامالت ) بدون اضافة الفطر المحاري للعليقة(معاملة السيطرة =  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 نســــبة ) 9( يتضـــح مـــن الجـــدول  

  .المراحل جميعها الهالكات خالل 

  

  :الصفات الفسلجية  4-2

  :الصفات الخلوية للدم  4-2-1

لمعالمــات فـي حجــم خاليــا الــدم عـدم وجــود فــروق معنويـة بــين ا) 10(يتضـح مــن الجــدول   

في االسبوع السادس والثـامن علـى الـرغم مـن وجـود تفـوق حسـابي للمعـامالت ) PCV(المرصوصة 

P1 ،P2 ،P3  مقارنًة بمعاملة السيطرة)Con.(  

فـــي االســــبوع  P3و  P1  ،P2وظهـــر زيــــادة فـــي اعــــداد خاليـــا الــــدم الحمـــر للمعــــامالت   

علـــى %  3و  2،  2املـــة الســيطرة حيـــث ازدادت بنســبة الســادس ولكنهـــا غيــر معنويـــة مقارنــة بمع

التـوالي مقارنـة مــع معاملـة السـيطرة وفــي االسـبوع الثـامن كــذلك حـدثت زيـادة فــي اعـداد خاليـا الــدم 

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

  .على التوالي% 16و  3،  13ازدادت بنسبة 

عـــدم ) 11(يتضـــح مــن الجــدول و ) WBC(د التفريقـــي لخاليــا الــدم البــيض عــبالنســبة لل امــا  

 < أ(وجــود فــروق معنويـــة بــين المعـــامالت فــي االســـبوع الثــامن إال أنـــه وجــد هنالـــك تفــوق معنـــوي 

مقارنـــًة بمعاملـــة الســـيطرة % 3كانـــت و  P3للمعاملـــة ) Basophils(فـــي الخاليـــا القاعديـــة ) 0.05

)Con ( حــــدوث تفـــوق حســــابي للمعــــاملتين فضــــًال علــــى % 2والتـــي كانــــتP1 ،P2  فــــي الخاليــــا

عـــدم وجـــود فــــروق نفســـه وكـــذلك يشـــير الجـــدول  .علـــى التـــوالي% 2.6و% 2.6كانتـــا  اذالقاعديـــة 

لالســبوع ) H/L ratio(معنويـة بــين المعــامالت فــي نســبة الخاليـا المتغــايرة إلــى الخاليــا اللمفاويــة 

  .الثامن
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  نسبة الهالكات لذكور فروج اللحم فيإلى العليقة   Pleurotus  ostreatusة مستويات مختلفة من الفطر المحاري تأثير اضاف) 9(جدول 

  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 

  مستوى المعنوية
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 بنسبةاضافة =  P3و  P1  ،P2والمعامالت ) اضافة الفطر المحاري للعليقة بدون(معاملة السيطرة =  Con: المعامالت ) 1(

  .التوالي 

  .طير لكل مكرر  25وكل معاملة تتضمن ثالث مكررات بواقع      

  الخطأ القياسي  +المتوسط ) 2(
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وعدد خاليا )  PCV(إلى العليقة في حجم خاليا الدم المرصوصة   Pleurotus  ostreatusفطر المحاري تأثير اضافة مستويات مختلفة من ال) 10(جدول 
  لذكور فروج اللحم) RBC(الدم الحمر 

  لالسابيع) دم 3ملم/ مليون(عدد خاليا الدم الحمر   لالسابيع(%) حجم خاليا الدم المرصوصة   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 

  مستوى المعنوية
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 بنسبةاضافة =  P3و  P1  ،P2والمعامالت ) بدون اضافة الفطر المحاري للعليقة(معاملة السيطرة =  Con: المعامالت ) 1(

  .التوالي 

  .طير لكل مكرر  25تضمن ثالث مكررات بواقع وكل معاملة ت     

  الخطأ القياسي  +المتوسط ) 2(
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) WBC(إلى العليقة في النسبة المئوية ألنواع خاليا الدم البيض  Pleurotus  ostreatusتأثير اضافة مستويات مختلفة من الفطر المحاري ) 11(جدول 
  لذكور فروج اللحم في االسبوع الثامن

  المعامالت )1(

  نسبة الخاليا  (%) الخاليا الالحبيبية  (%) لخاليا الحبيبيةا

  اللمفية/ المتغايرة 

)H/L ratio(  

  المتغايرة

Heterophil  

 

  الحامضية
 

Eosinophil  

  القاعدية

Basophils  

  اللمفية

Lymphocytes  

لنواة   وحيدة ا

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 

  مستوى المعنوية
N.S N.S *  N.S N.S N.S 

  واحد تشير إلى وجود فروق معنوية بين المعامالت الحروف المختلفة ضمن العمود ال

  .بين المعامالت وجود فروق معنوية دمع N.S                     0.05 <مستوى أ ندع* 
على %  1.5و  1،  0.5 بنسبةالفطر المحاري الى العليقة اضافة =  P3و  P1  ،P2والمعامالت ) بدون اضافة الفطر المحاري للعليقة(معاملة السيطرة =  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 تركيـزفـي ) 0.01 <أ(وجـود انخفــاض عـالي المعنويـة ) 12(يتضـح مـن الجـدول   

مـل مصـل دم علـى التـوالي  100/ملغـم 188.3و 199كانتـا و  P3و P2دم للمعاملتين في مصل ال

مـــل مصـــل دم لالســـبوع الســـادس، 100/ملغــم 211والتـــي كانـــت) Con(مقارنــًة بمعاملـــة الســـيطرة 

امــــــا فــــــي  .علــــــى التـــــوالي P3، وP1 ،P2للمعــــــامالت % 11و 6،  3كانـــــت نســــــبة االنخفـــــاض و 

 P2للمعـــاملتين ) 0.01 <أ(انخفــاض عـــالي للمعنويــة  االســبوع الثـــامن فيتضــح مـــن الجــدول وجـــود

والتـي  طرةمل مصل دم على التوالي مقارنًة بمعاملـة السـي 100/ملغم 194و 195.6كانتا  اذ P3و

، P1للمعـامالت % 12و 12و 5كانـت نسـبة االنخفـاض و مل مصـل دم، 100/ملغم 221,6كانت 

P2 وP3 على التوالي.  

فـــــــي نســـــــبة ) 0.01 <أ(خفــــــاض عـــــــالي المعنويــــــة وجـــــــود انالــــــى  )12(يشــــــير الجـــــــدول و   

، 182كانــت  فقــد  P1 ،P2 ،P3الكولسـترول فــي مصـل الــدم فــي االسـبوع الســادس للمعــامالت 

والتـي كانـت ) Con(مل مصل دم علـى التـوالي مقارنـًة بمعاملـة السـيطرة 100/ملغم 176.3، 185

مصــــل الـــــدم  كــــان االنخفــــاض فـــــي تركيــــز الكولســــترول فـــــيو مــــل مصـــــل دم، 100/ ملغــــم 193

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

 <أ(اما في االسبوع الثامن مـن العمـر فيتضـح مـن الجـدول وجـود انخفـاض عـالي المعنويـة   

مــل مصـــل دم علـــى التـــوالي  100/ ملغـــم 184.6و 191.3كانتـــا  اذ P2 ،P3للمعــاملتين ) 0.01

انخفضـــت نســـبة  وقـــد. مـــل مصــل دم 100/ ملغـــم 204.3الســـيطرة والتــي كانـــت مقارنــًة بمعاملـــة 

علــى التـــوالي مقارنـــًة % 10و6، 2بنســـبة  P1 ،P2 ،p3الكولســترول فـــي مصـــل الــدم للمعـــامالت 

  . بمعاملة السيطرة
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  سترول مصل الدم كيز كلوكوز وكولإلى العليقة في تر  Pleurotus  ostreatusتأثير اضافة مستويات مختلفة من الفطر المحاري ) 12(جدول 
  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 

  مستوى المعنوية
**  **  **  **  

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

             0.01 <أ مستوى  ندع**

على %  1.5و  1،  0.5 الفطر المحاري الى العليقة بنسبةاضافة =  P3و  P1  ،P2والمعامالت ) بدون اضافة الفطر المحاري للعليقة(معاملة السيطرة =  Con: المعامالت ) 1(

  .التوالي 

  .طير لكل مكرر  25وكل معاملة تتضمن ثالث مكررات بواقع      

  الخطأ القياسي  +المتوسط ) 2(
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  :والكلوبيولين الكلي في مصل الدم تركيز البروتين الكلي   4-2-3

 P3و  P2للمعــــــاملتين ) 0.05 <أ( اً معنويــــــ اً ان هنــــــاك تفوقـــــ) 13(يتضـــــح مــــــن الجـــــدول 

مـل مصـل دم  100/ ملغـم 4.86و 4.70كانتـا  اذللبروتين الكلي في مصل الدم لالسبوع السـادس 

باالضـــافة الـــى مـــل مصـــل دم، 100/ ملغـــم 4.23والتـــي كانـــت ) Con( مقارنــًة بمعاملـــة الســـيطرة

ارتفعــت  مــل، وقـد 100/ ملغـم  4.56حيـث كانــت  P1حـدوث زيــادة ولكـن غيــر معنويـة للمعاملــة 

علــــى % 15 و 11، 8بنســـبة  P3 و P1 ،P2نســـبة البـــروتين الكلـــي فـــي مصــــل الـــدم للمعـــامالت 

  .وع السادس وذلك في االسب التوالي مقارنًة بمعاملة السيطرة

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

/ ملغــــــم 5.60و 5.56، 5.23كانــــــت و فــــــي نســــــبة البــــــروتين الكلــــــي  P3 و P1 ،P2للمعـــــامالت 

مـل مصـل 100/ ملغـم 4.76مل مصل دم على التوالي مقارنًة بمعاملـة السـيطرة والتـي كانـت 100

 17، 10بنســبة  P3 و P1 ،P2تفعـت نسـبة البـروتين الكلــي فـي مصـل الـدم للمعـامالت ار  وقـددم، 

  .وذلك في االسبوع الثامن على التوالي مقارنًة بمعاملة السيطرة% 8و

عــدم وجـــود فــروق معنويـــة بــين المعـــامالت لتركيــز الكلوبيـــولين ) 13(يتضــح مــن الجـــدول   

تركيـــز الكلوبيــــولين الكلـــي فـــي مصـــل الــــدم نــــه حـــدث ارتفـــاع لاالكلـــي فـــي االســـبوع الســـادس، إال 

امـــا فـــي االســـبوع  . علـــى التـــوالي مقارنـــًة بمعاملـــة الســـيطرة% 5و 4بنســـبة  P3 و P2للمعــاملتين 

الثــامن فيتضــح مـــن الجــدول عــدم وجـــود فــروق معنويــة بـــين المعــامالت إال انــه حـــدث ارتفــاع فـــي 

% 3و 10بنسـبة كنـه غيـر معنـوي ول P3و P2تركيز الكلوبيولين الكلـي فـي مصـل الـدم للمعـاملتين 

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

  تالمعامال )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 

  مستوى المعنوية
*  **  N.S *  

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

  وجود فروق معنوية دمع N.S           0.01 <مستوى أ  ندع**          0.05 <مستوى أ ندع* 

على %  1.5و  1،  0.5 فة الفطر المحاري الى العليقة بنسبةاضا=  P3و  P1  ،P2والمعامالت ) ة الفطر المحاري للعليقةبدون اضاف(معاملة السيطرة =  Con: المعامالت ) 1(

  .التوالي 

  .طير لكل مكرر  25وكل معاملة تتضمن ثالث مكررات بواقع      

  الخطأ القياسي  +المتوسط ) 2(
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  :ل الدم في مص ALPونشاط االنزيم تركيز حامض اليوريك   4-2-4

فــي تركيـز حــامض ) 0.01 < أ(وجــود انخفـاض عــالي المعنويـة ) 14(يتضـح مــن الجـدول   

 5.06، 5.13كانـــت و فــي االســـبوع الســادس  P3و P1 ،P2اليوريــك فــي مصـــل الــدم للمعـــامالت 

والتـــي كانـــت ) Con(ملـــم مصـــل دم، علـــى التـــوالي مقارنـــًة بمعاملـــة الســـيطرة  100/ملغــم 5.13و

انخفـض تركيـز حـامض اليوريـك فـي مصـل الـدم للمعـامالت  وقـدل دم، مـل مصـ100/ ملغـم 5.53

P1 ،P2 وP3  وذلــــك فـــــي االســـــبوع  علـــــى التــــوالي مقارنـــــًة بمعاملــــة الســـــيطرة% 7و 8، 7بنســــبة

  .السادس

) 0.01 <أ (وفـــي االســـبوع الثــــامن يتضـــح مــــن الجـــدول وجـــود انخفــــاض عـــالي المعنويــــة   

مـــل مصــــل دم علــــى 100/ ملغــــم 5.30و 5.20، 5.36حيــــث كانـــت  P3و P1 ،P2للمعـــامالت 

انخفـــض تركيـــز و مـــل مصــل دم 100/ ملغـــم 5.86التــوالي مقارنـــًة بمعاملــة الســـيطرة والتـــي كانــت 

علـــى التــــوالي % 9و 11، 8بنســـبة  P3و P1 ،P2حـــامض اليوريـــك فــــي مصـــل الـــدم للمعــــامالت 

  .وذلك في االسبوع الثامن  مقارنًة بالسيطرة

روق معنويـــة بــــين المعـــامالت فــــي نشـــاط انــــزيم عــــدم وجـــود فــــ) 14(يتضـــح مــــن الجـــدول   

ظهـــر فـــي مصــل الــدم االســـبوع الســادس، ولكــن فـــي االســبوع الثــامن ) ALP(الفوســفات القاعــدي 

 35.60و 35.66، 35.73كانـــت و  P3و P1 ،P2للمعـــامالت ) 0.01 <أ(عـــالي المعنويـــة  تفـــوق

وحـــــدة  32.96كانــــت  والتـــــي) Con(لتـــــر علــــى التــــوالي مقارنـــــًة بمعاملــــة الســــيطرة / وحــــدة دوليــــة

% 8بنســبة  P3و P1 ،P2فـي مصــل الـدم للمعــامالت  ALPارتفــع نشـاط االنــزيم وقـد لتــر، /دوليـة

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

  مستوى المعنوية
**  **  N.S **  

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

  وجود فروق معنوية دمع N.S           0.01 <مستوى أ  ندع**         

على %  1.5و  1،  0.5 الفطر المحاري الى العليقة بنسبةاضافة =  P3و  P1  ،P2والمعامالت ) بدون اضافة الفطر المحاري للعليقة(معاملة السيطرة =  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

، P1للمعـــامالت ) 0.01 <أ (وجـــود انخفــاض عـــالي المعنويـــة ) 15(يتضــح مـــن الجـــدول   

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

وحـدة  128.0والتـي كانـت ) Con(لتـر علـى التـوالي مقارنـًة بمعاملـة السـيطرة /وحدة دولية 111.0و

، 12بنســبة  P3و P1 ،P2فـي مصـل الـدم للمعـامالت  GOTانخفـض نشـاط االنــزيم و ،  لتـر/دوليـة

ك مـن الجــدول وفـي االسـبوع الثــامن يتضـح كـذل .علـى التـوالي مقارنـًة بمعاملــة السـيطرة% 13و 16

 122.0، 126.0كانــت  اذ p3و P1 ،P2للمعـامالت ) 0.01 <أ (وجـود انخفـاض عـالي المعنويـة 

وحـــــدة  133.3لتــــر علــــى التــــوالي مقارنــــًة بمعاملــــة الســــيطرة والتــــي كانــــت /وحــــدة دوليــــة 107.6و

بنســبة  P3و P1 ،P2فــي مصــل الــدم للمعــامالت  GOTانخفــض نشــاط االنـزيم وقــد ،  لتــر/دوليـة

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

، P1للمعـــامالت ) 0.01 <أ (وجــود انخفــاض عــالي المعنويــة ) 15(يتضــح مــن الجــدول و   

P2 وP3  في نشاط االنزيمGPT  9.10و 9.36، 9.50 كانـتو في مصـل الـدم لالسـبوع السـادس 

 لتـر/وحـدة دوليـة 10.60ت والتـي كانـ) Con(على التـوالي مقارنـًة بمعاملـة السـيطرة  لتر/وحدة دولية

 12، 10بنســبة  P3و   P1،P2فـي مصــل الـدم للمعـامالت  GPTانخفـض نشـاط االنـزيم  وقـد، 

امـا فــي االسـبوع الثـامن فيظهـر كـذلك مـن الجــدول .  علـى التـوالي مقارنـًة بمعاملـة السـيطرة% 14و

 10.20 ،9.93كانـــت  اذ P3و P1 ،P2للمعــامالت ) 0.01 <أ (وجــود انخفــاض عــالي المعنويــة 

 لتـر/وحـدة دوليـة 10.83على التـوالي مقارنـًة بمعاملـة السـيطرة والتـي كانـت  لتر/وحدة دولية 9.40و

% 13و 6، 8بنســـبة  P3و P1 ،P2فــي مصــل الــدم للمعــامالت  GPTانخفــض نشــاط االنــزيم و ، 

  .على التوالي مقارنًة بمعاملة السيطرة
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    GPTو  *GOTاالنزيمين  فعاليةإلى العليقة في   Pleurotus  ostreatusطر المحاري تأثير اضافة مستويات مختلفة من الف) 15(جدول 
  في مصل الدم  لذكور فروج اللحم) لتر مصل / وحدة دولية (            

  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 

  مستوى المعنوية
**  **  **  **  

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

             0.01 <مستوى أ  ندع**

على %  1.5و  1،  0.5 ري الى العليقة بنسبةاضافة الفطر المحا=  P3و  P1  ،P2والمعامالت ) بدون اضافة الفطر المحاري للعليقة(معاملة السيطرة =  Con: المعامالت ) 1(

  .التوالي 

  .لكل مكرر  طير 25وكل معاملة تتضمن ثالث مكررات بواقع      

  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

امالت فـــي نســبة قطعيـــات عــعـــدم وجــود فـــروق معنويــة بـــين الم) 16(يتضــح مـــن الجــدول   

 نيالجنـــاحو  قطعتـــي الفخـــذو  الصـــدر(والتــي تتضـــمن ) نهايـــة التجربـــة(ســـبوع الثـــامن الذبيحــة فـــي اال

الـرغم مـن وجـود ارتفـاع بسـيط فـي نسـبة  وزن الصـدر علـى نسـبًة إلـى وزن الذبيحـة ) الظهر والرقبةو 

وانخفــــاض بســــيط فــــي نســــبة وزن  P3و P2ونســــبة وزن قطعتــــي الفخــــذ للمعــــاملتين  P1للمعاملــــة 

  ). Con(مقارنًة بمعاملة السيطرة  P2بة وزن الرقبة للمعاملة ونس P3الظهر للمعاملة 

عـدم وجــود فــروق معنويـة بــين المعــامالت لنسـبة التصــافي فــي ) 16(يتضـح مــن الجــدول و   

فـي نسـبة التصـافي  P3و P1 ،P2االسبوع الثامن على الرغم من وجـود ارتفـاع حسـابي للمعـامالت 

  . ى التوالي مقارنًة بمعاملة السيطرةعل% 4و 4، 3بلغت نسبة االرتفاع  اذللطيور، 

  

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

عـدم وجــود فــروق معنويـة بــين المعــامالت فـي نســبة وزن القلــب ) 17(يتضـح مــن الجــدول   

والكبـد والقانصـة ودهـن الـبطن والطحـال ونسـبة طــول االمعـاء والمعـدة الغديـة نسـبة الـى وزن الجســم 

  .بوع الثامن من التجربة الحي في االس
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نسب قطعيات الذبيحة ونسبة التصافي لذكور فروج  فيإلى العليقة  Pleurotus  ostreatus تأثير اضافة مستويات مختلفة من الفطر المحاري) 16(جدول 
  اللحم 

  المعامالت )1(
  (%)النسبة المئوية للقطعيات نسبًة إلى وزن الذبيحة 

 

  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 

  مستوى المعنوية
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 بنسبةاضافة ال=  P3و  P1  ،P2والمعامالت ) بدون اضافة الفطر المحاري للعليقة(السيطرة  معاملة=  Con: المعامالت ) 1(

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

  )لكل معاملة 6عينات عدد ال(نسبة التصافي يمثل وزن الذبيحة المنظفة الى الوزن الحي ) 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)  17(جدول 
  فروج اللحم 

  المعامالت )1(

  )2((%)وغير المأكولة بعض االجزاء الداخلية المأكولة وزن 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 

  مستوى المعنوية
N.S 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 بنسبة اضافة الفطر المحاري الى العليقة=  P3و  P1  ،P2والمعامالت ) بدون اضافة الفطر المحاري للعليقة(معاملة السيطرة =  Con: المعامالت ) 1(

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

  ).لكل معاملة 6عدد العينات (النسبة المئوية لبعض االجزاء الداخلية المأكولة وغير المأكولة نسبة الى وزن الجسم الحي ) 2(

  الخطأ القياسي  +المتوسط ) 3(
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ان حــدوث ارتفــاع بســيط فــي وزن الجســم الحـــي والزيــادة الوزنيــة وســرعة النمــو لمعـــامالت 

اذ ) مــن الفطــر المحــاري% 1اضــافة ( P2الســيما المعاملــة اضـافة الفطــر المحــاري الــى العليقــة و 

ويظهــر تـــأثير اضــافة الفطــر الســيما فـــي % 5بلغــت نســبة الزيــادة الوزنيــة لهـــا خــالل مــدة التجربــة 

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

العلـف يميـل نحـو االنخفـاض فـي معـامالت اضـافة الفطــر  كمـا ان اسـتهالك.  8و  5،  4الجـداول 

اذ بلغـــت نســـبة االنخفـــاض فـــي اســـتهالك العلـــف لتلـــك ) 6جـــدول ( P2و  P1والســـيما للمعـــاملتين 

وهـذا ممــا ادى الــى تحسـن كفــاءة التحويــل . علــى التــوالي % 3و  2المعـاملتين خــالل مــدة التجربـة 

) 7جـدول ( P2ري الـى العليقـة السـيما للمعاملـة الغذائي للطيور في معامالت اضافة الفطـر المحـا

وهـذا قـد يعـود الـى . مقارنة بمعاملـة السـيطرة % 7اذ بلغ مقدار التحسن في كفاءة التحويل الغذائي 

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

وهـــذا يـــؤدي الـــى القضـــاء علـــى ). Stamets  ،2001و  2000وجماعتـــه ،  Wood(للفيروســات 

االحيـاء المجهريـة المضـرة والمسـتوطنة فـي امعـاء الطيـر والتـي تنافسـه علـى العناصـر الغذائيـة عنـد 

االمتصـاص وتفـرز مركبـات مضـرة ومـؤثرة فـي صـحة الطيـور ومـن ثـم فـأن اسـتهالك الفطـر سـوف 

. دة الوزنيـة وسـرعة النمــويحسـن الحالـة الصـحية للطيـور ممـا يـنعكس علـى تحسـن وزن الجسـم والزيـا

كمـا ان احتـواء الفطـر علــى تلـك المـواد المضــادة للميكروبـات قـد يـؤدي الــى زيـادة كفـاءة االســتفادة 

مــن العلـــف مــن قبـــل الطيـــر نتيجــة لزيـــادة نفاذيـــة العناصــر الغذائيـــة عبـــر االغشــية الخلويـــة لجســـم 

بعـــــض المضـــــادات  الـــــى ان) 1985(وعبــــدالكريم ) 1977(وجماعتـــــه  Bunyanالطيــــر اذ اشـــــار 

الحياتيـــة تمتلــــك خاصـــية محفــــزة للنمـــو بقضــــائها علــــى بعـــض االحيــــاء المجهريـــة المســــتوطنة فــــي 

  .االمعاء وزيادة االستفادة من العناصر الغذائية من قبل الطير

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

ربمـا ) 11جـدول (وذلك فـي معـامالت اضـافة الفطـر المحـاري الـى العليقـة ) Basophils(القاعدية 

راكها فـي معادلـة تيكون نتيجة لحاجة الجسم لها وذلك بحكم وظيفتهـا وهـي حمـل المـواد الغذائيـة واشـ

كــذلك فــأن ). 1990الحســني والهيتــي ، (موازنـة البروتينــات المنقولــة مــن الخــارج وتكــوين الهيبــارين 
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ي الزيــادة الوزنيــة للطيــور فــي معــامالت اضــافة الفطــر المحــاري الــى العليقــة ادى الــى االرتفـاع فــ

% 8اذ ارتفــع بنســبة ) 14جـدول (فـي مصــل الــدم  ALPحصـول ارتفــاع واضــح فـي نشــاط االنــزيم 

مقارنًة بمعاملة السيطرة فـي االسـبوع الثـامن وذلـك قـد يكـون نتيجـة لزيـادة امتصـاص المـواد الغذائيـة 

دور فــي  ALPاء الــداخلي بفعــل االرتفــاع فـي الزيــادة الوزنيــة ، حيــث ان لالنــزيم مـن ســطح االمعــ

عمليــــة انتقــــال المـــــواد الغذائيــــة عبـــــر االغشــــية الظهاريــــة الطالئيـــــة لتمركــــز االنـــــزيم فــــي الســـــطح 

ان ) 2002(وذكـــــر الهاللــــي وجماعتـــــه  ).1970وجماعتــــه ،  Glicman(االمتصاصــــي لالمعـــــاء 

كمـا ان احتــواء الفطــر علــى تنمــو بســرعة ،  ALPنزيميــة عاليــة النـزيم الطيـور التــي تمتلــك فعاليـة ا

معظـــم االحمـــاض االمينيـــة االساســـية وغيـــر االساســــية والســـيما الاليســـين والتربتوفـــان فضـــًال علــــى 

و  Chadha(واالمـــــــالح المعدنيـــــــة  Cو  B1  ،B2  ،Niacinمحتـــــــواه الجيـــــــد مـــــــن الفيتامينـــــــات 

Sharma  ،1995  وRai  ،1995 ( المحتـــوى وان  .ن الســـبب وراء تحســـن تلـــك الصـــفاتقــد يكـــو

و  Singh  ،1972و  Folic acid) (Bano(المتميـــز للفطـــر المحـــاري مـــن حــــامض الفوليـــك 

Rai  ،1995 ( قـــد يكـــون ســـببًا محفـــزًا لزيـــادة عــــدد خاليـــا الـــدم الحمـــر)RBC ( وذلـــك لمعــــامالت

طر فـي عـالج حـاالت فقـر الـدم يستعمل ذلك الفاذ ) 10جدول (اضافة الفطر المحاري الى العليقة 

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

 ).Sturkie  ،1986(لوجـود ارتبــاط معنـوي موجــب بينهمــا ) PCV(حجـم خاليــا الـدم المرصوصــة 

ترول فـي مصــل وادت اضـافة الفطـر المحــاري الـى العليقــة الـى انخفـاض تركيــز الكلوكـوز والكولســ

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

جـــدول (علـــى التـــوالي مقارنــة بمعاملـــة الســـيطرة فــي االســـبوع الثـــامن  P3و  P1  ،P2للمعــامالت 

ان انخفــاض نســبة ســكر اذ يــزداد ذلــك التــأثير بزيــادة نســبة اضــافة ذلــك الفطــر الــى العليقــة ، ) 12

فـي المسـتخلص  X-fraction B-1,6لكلوكوز في مصل الـدم ربمـا يكـون بسـبب وجـود المركــــب ا

الفطـــري الـــذي قــــد يـــؤثر فـــي ايــــض ســـكر الكلوكـــوز الممــــتص ويزيـــد عمليـــة ربــــط الكلوكـــوز مــــع 

كمـا ان الفطـر المحـاري لــه دور ) . 2003نـذير وجماعتـه ، (مسـتقبالت االنسـولين الموجـود بالجسـم 

ترول المتحلـــل ـل الكولســـترول فـــي الجســم وزيـــادة نســبة الكولســـيــتصـــاص وتمثفــي تخفـــيض نســبة ام
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الحاملـــة للكولســترول بالـــدم وتخفـــيض  Lipoproteinsوتخفــيض نســـبة انتـــاج المركبــات البروتينيـــة 

فـي الكبـد ) Hydroxy Methyl Glutaral Co-enzyme A )HMG-COAفعاليـة االنـزيم 

و  1996وجماعتــه ،  Bobek(ق عمليــة االختــزال والـذي لــه دور فــي تكـوين الكولســترول عــن طريـ

المخفـض للكولسـترول مـن الجسـم الثمـري لـذلك  Lovastatinلذلك تم استخالص عقار الــ ) 1997

وان اضــــــافة الفطــــــر المحــــــاري ادى ). Cimerman  ،1995و  Gunde-Cimerman(الفطــــــر 

اذ ازداد . ة نسـبة االضـافةالى حدوث ارتفاع في تركيز البروتين الكلي فـي مصـل الـدم ويـزداد بزيـاد

 P3و  P1  ،P2للمعــــامالت % 18و  17و  10تركيـــز البــــروتين الكلـــي فــــي مصـــل الــــدم بنســـبة 

وهــذا قــد يعــزى الــى ) 13جـدول (علـى التــوالي مقارنــًة بمعاملــة السـيطرة وذلــك فــي االســبوع الثــامن 

وبصـورة متوازنــة  احتـواء الفطـر المحـاري علـى معظـم االحمــاض االمينيـة االساسـية وغيـر االساسـية

)Bano  وRajarathnam  ،1988 ( ســببًا لرفـــع نســـبة البـــروتين الكلـــي فـــي مصـــل الـــدم اذ اشـــار

Patterson  ان مسـتوى البـروتين الكلـي فـي مصــل الـدم يمثـل حالـة التـوازن بــين ) 1967(وجماعتـه

دم يشـير الـى البروتين المتكون والبروتين المتهدم اذ ان ارتفاع مسـتوى البـروتين الكلـي فـي مصـل الـ

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

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

 10بنسـبة  P3و  P2بسـيط فـي نسـبة الكلوبيـولين الكلـي فـي مصـل الـدم حيـث ارتفـع فـي المعـاملتين 

وربمــا يكــون ) 13جــدول (ى التــوالي مقارنــة بمعاملــة السـيطرة وذلــك فــي االســبوع الثـامن علـ% 3و 

الذائبــة فــي الفطــر المحـاري والتــي لهــا تــأثير تحفيــزي للجهــاز  Polysaccharidesوجـود مــادة الـــ 

ووجـــــود مـــــواد مضـــــادة للفيروســـــات ) Chase  ،2003(المنـــــاعي فـــــي الجســـــم وتفـــــاعالت الخليـــــة 

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

كما وان اضافة الفطر المحاري الـى العليقـة ادت الـى حـدوث انخفـاض فـي تركيـز حـامض 

و  P1  ،P2للمعـــامالت % 9و  11،  8اذ انخفـــض بنســبة  )14جــدول (ليوريــك فــي مصـــل الــدم ا

P3 سبوع الثـامن ، وهـذا قـد يعـود الـى ان ارتفـاع تركيـز على التوالي مقارنًة بمعاملة السيطرة في اال

البـروتين الكلـي فـي مصـل الـدم يشـير الـى زيـادة فـي عمليـة بنـاء البـروتين وانخفـاض فـي عمليـة هــدم 
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و النـــــاتج الرئيســــي للبـــــروتين وان حــــامض اليوريـــــك هــــ) 1967وجماعتـــــه ،  Patterson(البــــروتين 

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

  .باضافة الفطر المحاري الى العليقة 

 يقـة ادى الـى حـدوث انخفـاض فـي فعاليـةويالحظ ايضًا ان اضافة الفطر المحاري الـى العل

وهــذا قـــد ) 15جـــدول ( 8و  6فــي مصـــل الــدم للفـــروج فــي االســبوعين  GPTو  GOTاالنــزيمين 

و ) Dyer )1969و  Hafezالكلــي فـي مصــل الـدم اذ اشــار  يعـود نتيجــة الرتفـاع تركيــز البـروتين

Kaplan  وLarsen )1985 ( الــــى وجـــــود تناســــب عكســـــي بــــين تركيـــــز البــــروتين الكلـــــي ونشـــــاط

او قــد يكـون اضـافة الفطــر المحـاري الــى العليقـة قلــل . فـي مصــل الـدم GPTو  GOTاالنـزيمين 

و  GOTلـل مــن نشـاط االنــزيمين مـن حاجــة الجسـم لتخليــق الطاقـة مــن مصـادر بروتينــة ومـن ثــم ق

GPT  فـي مصــل الــدم ، اذ اشــارSiegle )1980 ( ان وظيفــة هــذين االنــزيمين هــو نقــل مجموعــة

  .االمين من االحماض االمينية الى االحماض الكيتونية

فـــي  P3و  P2و  P1الـــى وجـــود ارتفـــاع غيـــر معنـــوي للمعـــامالت ) 16(ويشــير الجـــدول 

علـــى التـــوالي مقارنـــًة بمعاملــة الســـيطرة وذلـــك قـــد % 4و  4،  3نســبة التصـــافي اذ ارتفعـــت بنســبة 

يكـون بســبب االرتفـاع البســيط فـي وزن الجســم لتلـك المعــامالت عنـد نهايــة التجربـة مقارنــًة بمعاملــة 

  .السيطرة

  

  

  

  

  :تجربة اضافة مخلفات زراعة الفطر المحاري : ثانياً 

  :الصفات االنتاجية  4-2

  :وزن الجسم الحي  4-1-1
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 T2و T1للمعـــاملتين ) 0.01 <أ (وجـــود تفــوق عـــالي المعنويـــة ) 18الجـــدول (مـــن  يتبــين  

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

  .غم618والتي كانت ) Con(السيطرة 

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

والتــي كانــت ) Con(غـم مقارنــة بمعاملــة الســيطرة  1385حيــث كانــت  T1الجسـم الحــي للمعاملــة 

وجــود زيـادة فـي وزن الجســم عنـد االســبوع السـادس ولكنهــا  T2غـم بينمـا اظهــرت المعاملـة  1296

غيـر معنويـة مقارنـة بمعاملـة الســيطرة ، وفـي االسـبوع الثـامن يظهـر مــن الجـدول ايضـًا وجـود تفــوق 

غـم مقارنـة بمعاملـة السـيطرة والتـي  2034حيـث كانـت  T1ي وزن الجسـم الحـي للمعاملـة معنـوي فـ

عنــد االســبوع الثـــامن  T2غــم وكــذلك حـــدثت زيــادة فــي وزن الجســم الحـــي للمعاملــة  1986كانــت 

  .ولكنها غير معنوية مقارنة مع معاملة السيطرة

  

  :الزيادة الوزنية   4-1-2

 T2و T1للمعـــاملتين ) 0.01 <أ (الي المعنويــةوجـــود تفــوق عـــ) 19(يتضــح مـــن الجــدول   

غــم علـــى التـــوالي مقارنــًة بمعاملـــة الســـيطرة 464و 469كانتـــا و مــن العمـــر  4و  3فــي االســـبوعين 

)Con ( مــن العمـر فـال توجـد فـروق معنويـة بــين  6و  5فـي االسـبوعين غـم، بينمـا 418والتـي كانـت

ًة بمعاملـة السـيطرة، فـي حـين كـان هنــاك مقارنـ T1المعـامالت ولكـن يوجـد ارتفـاع حسـابي للمعاملـة 

غــم مقارنـــًة  716فــي معــدل الزيـــادة الوزنيــة حيــث كانـــت  T1للمعاملـــة ) 0.05 <أ(تفــوق معنــوي 

  .غم 655والتي كانت T2 بالمعاملة 
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  لذكور فروج اللحم  وزن الجسم الحيفي متوسط  لى العليقةا الفطر المحاريمخلفات تنمية مستويات مختلفة من ستعمال تأثير ا) 18(جدول 

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

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 

  مستوى المعنوية
**  *  *  

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

       0.01 <مستوى أ ندع**      0.05 <مستوى أ ندع* 

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

  .مكرر / طير  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 تنمية) 19(دول ج      

  المعامالت )1(
  في االسابيع ) طير/غم(ية للطيور الزيادة الوزنتوسط 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 *  

  لواحد تشير إلى وجود فروق معنوية بين المعامالت الحروف المختلفة ضمن العمود ا
  .بين المعامالت عدم وجود فروق معنوية N.S     0.01 <مستوى أ ندع**      0.05 <مستوى أ ندع* 

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

  .مكرر / طير  25وكل معاملة تتضمن ثالث مكررات وبواقع  .على التوالي

  الخطأ القياسي +المتوسط ) 2(
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مـن العمـر فيظهــر مـن الجــدول عـدم وجـود فــروق معنويـة بــين  8و  7فـي االســبوعين وامـا   

 <أ (وجـود تفـوق معنـوي  ابيعاسـ 8-3من مدة لل المعامالت، واظهر معدل الزيادة الوزنية التراكمية

غـم، مـع  1786غم مقارنـًة بمعاملـة السـيطرة والتـي كانـت  1834حيث كانت  T1للمعاملة ) 0.05

كانـت نسـبة الزيـادة الوزنيــة  وقــدمقارنـًة بمعاملـة السـيطرة  T2للمعاملــة  اً حسـابي اً العلـم ان هنـاك تفوقـ

  .ي مقارنًة بمعاملة السيطرةعلى التوال% 1و 3هي  T2و T1للمعاملتين 

  

  :العلف المستهلك  4-1-3

فــــي  T1للمعاملــــة ) 0.01<أ (وجــــود ارتفـــاع عــــالي المعنويـــة ) 20(يتضـــح مــــن الجـــدول   

غـم مقارنــًة بمعاملــة المقارنــة  795كانــت و مــن العمــر  4و  3لالسـبوعين مقـدار العلــف المســتهلك 

 <أ (ظهـــر هنـــاك ارتفـــاع معنــــوي فر مــــن العمـــ  6و  5االســـبوعين بينمـــا  .غـــم 685والتـــي كانـــت 

غــم علــى التـــوالي  1518و 1510فــي العلــف المســتهلك حيــث كانتــا  T2و T1للمعــاملتين ) 0.05

وجـد تمـن العمـر فـال  8و  7االسـبوعين غـم، امـا خـالل  1407مقارنًة بمعاملة السيطرة والتي كانت 

  .هنالك فروق معنوية بين المعامالت في مقدار العلف المستهلك

مـــن  ابيعاســـ 8-3مــن  مـــدةضــح مـــن الجــدول ان مقـــدار العلـــف المســتهلك التراكمـــي للويت  

غـم  3789و 3879كانتـا و  T2و T1للمعـاملتين ) 0.01 <أ (عالي المعنويـة  اً العمر اظهر ارتفاع

مقـــدار ان نســبة االرتفـــاع فــي  اذغـــم،  3626علــى التـــوالي مقارنــًة بمعاملـــة الســيطرة والتـــي كانــت 

  . على التوالي% 4و 7كانت  T2و T1عاملتين العلف المستهلك للم

  

  :معامل التحويل الغذائي  4-1-4

فـــي  T2للمعاملـــة ) 0.01<أ (وجـــود انخفــاض عـــالي المعنويــة ) 21(يتضــح مـــن الجــدول   

مقارنـًة  1.46كانـت و مـن العمـر إذ سـجلت ادنـى قيمـة  4و  3لالسـبوعين  معاملة التحويل الغـذائي 

علــــــى التـــــــوالي، بينمــــــا فـــــــي  1.69و 1.63إذ ســــــجلتا  T1املـــــــة والمع) Con(بمعاملــــــة الســــــيطرة 

  في معامل  T2للمعاملة ) 0.05 <أ(من العمر ظهر هنالك ارتفاع معنوي  6و  5االسبوعين 
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  العلف المستهلك لذكور فروج اللحم في متوسطالمحاري في العليقة تأثير استعمال مستويات مختلفة من مخلفات تنمية الفطر ) 20(جدول      

  المعامالت )1(
  لالسابيع )  طير/غم(العلف المستهلك للطيور  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 ندع**      0.05 <مستوى أ ندع* 

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

  .مكرر / طير  25وكل معاملة تتضمن ثالث مكررات وبواقع  .على التوالي

  الخطأ القياسي +المتوسط ) 2(
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  التحويل الغذائي لذكور فروج اللحمفي متوسط معامل ة لفطر المحاري في العليقتأثير استعمال مستويات مختلفة من مخلفات تنمية ا) 21(جدول   

  المعامالت )1(
  لالسابيع )  غم زيادة وزنية/غم علف(التحويل الغذائي للطيور  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 عدم وجود فروق معنوية N.S     0.01 <مستوى أ ندع**      0.05 <مستوى أ ندع* 

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

  .مكرر / طير  25وكل معاملة تتضمن ثالث مكررات وبواقع  .على التوالي
  الخطأ القياسي +المتوسط ) 2(



 78

، امـا 2.07مقارنـًة بمعاملـة السـيطرة والتـي كانـت  2.31الغذائي إذ بلغـت اعلـى قيمـة وهـي  التحويل

مـن العمـر فلـم تظهــر هنالـك فـروق معنويـة بــين المعـامالت فـي معامـل التحويــل  8و  7االسـبوعين 

  .الغذائي

 T2و T1للمعــالتين ) 0.01<أ (ويتضـح مــن الجــدول ايضــًا وجـود ارتفــاع عــالي المعنويــة   

 2.09و 2.11إذ ســجلتا اعلــى قيمــة وكانــت ) ابيعاسـ 8-3(كميــة ال التحويــل الغــذائي التر فـي معامــ

ارتفعــت كفـــاءة معامـــل التحويـــل  وقـــد، 2.03علــى التـــوالي مقارنـــًة بمعاملـــة الســيطرة والتـــي كانـــت 

  .على التوالي مقارنًة بمعاملة السيطرة% 3و 4بنسبة  T2و T1الغذائي للمعاملتين 

  

  :سرعة النمو  4-1-5

 T2و T1للمعــاملتين ) 0.01 <أ (وجــود ارتفـاع عـالي المعنويـة ) 22(يتضـح مـن الجـدول 

علــــى % 107.4و 107.9مـــن العمــــر حيــــث كانــــت  4و  3لالســــبوعين فـــي معــــدل ســــرعة النمــــو 

 6و  5االســـبوعين ، بينمــا خـــالل %102.1والتــي كانـــت ) Con(التــوالي مقارنـــًة بمعاملــة الســـيطرة 

سـرعة توسـط فـي م T2للمعاملـة ) 0.01 <أ (فـاض عـالي المعنويـة ظهـر هنالـك انخفقـد من العمر 

علـــى % 69.6و 70.8حيـــث كانتـــا  T1مقارنـــًة بمعاملـــة الســـيطرة والمعاملـــة % 66كانـــت و النمــو 

 توســطمـن العمـر فـي م 8و  7لالسـبوعين التـوالي، ولـم تظهـر هنالـك فـروق معنويـة بـين المعـامالت 

  .سرعة النمو

مـــن  ابيعاســ 8-3مــن مــدة عــدل ســرعة النمــو التراكميــة للوكــذلك يتضــح مــن الجــدول ان م  

مقارنـــًة بمعاملــــة % 164.1كانـــت و  T1للمعاملــــة ) 0.05 <أ (العمـــر ظهـــر فيهــــا تفـــوق معنـــوي 

  %. 163.4السيطرة والتي كانت 
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  عة النمو لذكور فروج اللحمسر  في متوسطلفطر المحاري في العليقة تأثير استعمال مستويات مختلفة من مخلفات تنمية ا) 22(جدول       

  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 ندع**      0.05 <مستوى أ ندع* 

استعمال مخلفات تنمية الفطر المحاري في العليقة   T2و   T1. الفطر المحاري في العليقة  معاملة السيطرة بدون استعمال مخلفات تنمية=  Con: المعامالت ) 1(

  .مكرر / طير  25وكل معاملة تتضمن ثالث مكررات وبواقع  .على التوالي% 8و  4بنسبة 

  الخطأ القياسي +المتوسط ) 2(
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  :نسبة الهالكات  4-1-6

ين المعــامالت فــي نســبة الهالكـــات عــدم وجــود فــروق معنويــة بــ) 23(يتضــح مــن الجــدول   

مــــــن العمـــــر، إال انــــــه ظهـــــر انخفــــــاض حســــــابي  ابيعاســـــ 8و  7،  6و  5،  4و  3 مــــــددخـــــالل ال

ســـجلتا ادنـــى قيمـــة وكانـــت  اذ) ابيعاســ 8-3(فـــي نســـبة الهالكـــات التراكميـــة  T2و T1للمعــاملتين 

  %.4والتي كانت ) Con(مقارنًة بمعاملة السيطرة % 1.3و اً صفر 

  :الفسلجية الصفات  4-2

  :الصفات الخلوية للدم  4-2-1

للمعاملــة ) PCV(وجــود زيــادة فـي حجــم خاليــا الـدم المرصوصــة ) 24(يتبـين مــن الجـدول   

T2  ولكنهــا غيــر معنويــة مقارنـة بمعاملــة الســيطرة والتــي % 24فـي االســبوع الســادس حيــث كانـت

يـادة فـي حجـم خاليـا الــدم امـا فـي االسـبوع الثـامن فيتضـح مـن الجــدول ايضـًا وجـود ز % . 23كانـت 

ولكنهــا غيـر معنويــة مقارنـًة بمعاملــة السـيطرة والتــي % 25حيــث كانـت  T2المرصوصـة للمعاملـة 

  % .24.6كانت 

فيتضـح مـن الجـدول نفسـه وجـود زيـادة فـي عـدد خاليــا ) RBC(امـا عـدد خاليـا الـدم الحمـر   

ارنـة بمعاملـة السـيطرة حيـث فـي االسـبوع السـادس ولكنهـا غيـر معنويـة مق T2الدم الحمر للمعاملـة 

مقارنـة بمعاملـة السـيطرة وفـي االسـبوع الثـامن ظهـرت كــذلك % T2 3بلغـت نسـبة الزيـادة للمعاملـة 

/ مليــون  2.65حيــث كانــت  T2زيــادة ولكنهــا غيــر معنويــة فــي عــدد خاليــا الــدم الحمــر للمعاملــة 

لغـــت نســـبة الزيــــادة حيـــث ب 3ملــــم/مليـــون  2.37دم مقارنـــة بمعاملـــة الســــيطرة والتـــي كانـــت  3ملـــم

  .مقارنة بمعاملة السيطرة% RBC 12في عدد الـ  T2للمعاملة 

عـــدم وجـــود ) 25(فيتضـــح مـــن الجـــدول ) WBC(امــا العـــد التفريقـــي لخاليـــا الـــدم البـــيض   

) 0.05 <أ (فـروق معنويــة بـين المعــامالت فـي االســبوع الثــامن إال انـه ظهــر هنالـك تفــوق معنــوي 

علـى التــوالي مقارنــًة % 3و 2.6كانــت و ) Basophils(ا القاعديــة فــي الخاليـ T2و T1للمعـاملتين 

اويــــة مفلخاليــــا الالإلـــى  المتغــــايرةخاليـــا الامـــا نســــبة  %.2والتـــي كانــــت ) Con(بمعاملـــة الســــيطرة 

)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 تويات مختلفة من مخلفات تنتأثير استعمال مس) 23(جدول               

  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(

  .مكرر / طير  25وكل معاملة تتضمن ثالث مكررات وبواقع  .لى التواليع% 8و  4العليقة بنسبة                  

  الخطأ القياسي +المتوسط ) 2(         
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وعدد خاليا )  PCV(تأثير استعمال مستويات مختلفة من مخلفات تنمية الفطر المحاري في العليقة في حجم خاليا الدم المرصوصة ) 24(جدول           
  لذكور فروج اللحم) RBC(الدم الحمر 

  المعامالت )1(
  (%)حجم خاليا الدم المرصوصة 

  لالسابيع 
  ) دم 3ملم/مليون(عدد خاليا الدم الحمر 
  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(

  .مكرر / طير  25وكل معاملة تتضمن ثالث مكررات وبواقع  .على التوالي% 8و  4بة العليقة بنس                  

  الخطأ القياسي +المتوسط ) 2(                       
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ذكور فروج ل) WBC(تأثير استعمال مستويات مختلفة من مخلفات تنمية الفطر المحاري في العليقة في النسبة المئوية ألنواع خاليا الدم البيض ) 25(جدول 

  اللحم في االسبوع الثامن

  المعامالت )1(

  اللمفية/ المتغايرة   (%) الخاليا الالحبيبية  (%) الخاليا الحبيبية

)H/L ratio(  المتغايرة  

Heterophil  

  الحامضية

Eosinophil  

  القاعدية

Basophils  

  اللمفية

Lymphocytes  

لنواة   وحيدة ا

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 

  عنوية بين المعامالت الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق م

  .بين المعامالت عدم وجود فروق معنوية N.S     0.05 <مستوى أ ندع* 

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

  .مكرر / طير  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

عـدم وجــود فـروق معنويـة بــين المعـامالت لتركيــز الكلوكـوز فــي ) 26(يتضـح مـن الجــدول   

كانـت و  T2انخفـاض حسـابي للمعاملـة السـادس والثـامن، ولكـن ظهـر هنالـك  ينمصـل الـدم لالسـبوع

 ).Con(الســادس والثـــامن مقارنـــًة بمعاملـــة السســـطرة  ينلالســـبوع% 3نســبة االنخفـــاض للكلوكـــوز 

عــدم وجــود فــروق معنويــة بــين المعــامالت فــي تركيــز الكولســترول فــي  نفســهيتضــح مــن الجــدول و 

حيــث  T2لمعاملــة الســادس والثـامن، ولكــن ظهــر هنالـك انخفــاض حسـابي ل ينمصـل الــدم لالسـبوع

لالسـبوع السـادس والثـامن علـى التـوالي مقارنـًة بمعاملـة % 1و 2كانت نسبة االنخفاض للكولسترول 

  ). Con(السيطرة 

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

عــدم وجــود فــروق معنويــة بــين المعــامالت فــي تركيــز البـــروتين ) 27(يتضــح مــن الجــدول   

 T2و T1كلـي فــي مصــل الــدم لالســبوع الســادس إال انــه ظهــر هنالــك تفــوق حســابي للمعــاملتين ال

علـى التـوالي مقارنـًة بمعاملـة السـيطرة % 6و 2ازدادت نسبة البروتين الكلي فـي مصـل الـدم بنسـبة و 

)Con.(  بينمــا فــي االســبوع الثـــامن ظهــر هنالــك تفـــوق عــالي المعنويــة) للمعاملـــة ) 0.01 <أT2 

مـل مصـل دم مقارنـًة بمعاملــة 100/غـممل 5.36كانـت و ز البـروتين الكلـي فـي مصـل الــدم فـي تركيـ

فــي  T2كانــت نسـبة االرتفـاع للمعاملـة وقـد مـل مصـل دم، 100/غــممل 4.76السـيطرة والتـي كانـت 

  .مقارنًة بمعاملة السيطرة% 13تركيز البروتين في مصل الدم هي 

بـين المعـامالت فـي تركيـز الكلوبيـولين  عـدم وجـود فـروق معنويـةنفسـه يتضح من الجـدول و   

ازدادت نسـبة  اذ T2الكلي في مصـل الـدم لالسـبوع السـادس، إال انـه ظهـر تفـوق حسـابي للمعاملـة 

  ).Con(مقارنًة بمعاملة السيطرة % 5الكلوبيولين الكلي في مصل الدم بنسبة 

المعــامالت وفـي االســبوع الثـامن يتضــح مــن الجـدول ايضــًا عـدم وجــود فــروق معنويـة بــين   

 T2و T1فــي تركيــز الكلوبيــولين الكلـــي فــي مصــل الــدم، إال انـــه ظهــر تفــوق حســابي للمعـــاملتين 

علـى التـوالي مقارنـًة بمعاملـة % 6و 10حيث ازدادت نسبة الكلوبيولين الكلي في مصـل الـدم بنسـبة 

  .السيطرة
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  سترول مصل الدم  تركيز كلوكوز وكول في في العليقة تأثير استعمال مستويات مختلفة من مخلفات تنمية الفطر المحاري) 26(جدول 
  لذكور فروج اللحم) مل 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.  

المحاري في  استعمال مخلفات تنمية الفطر  T2و   T1. معاملة السيطرة بدون استعمال مخلفات تنمية الفطر المحاري في العليقة =  Con: المعامالت ) 1(

  .مكرر / طير  25وكل معاملة تتضمن ثالث مكررات وبواقع  .على التوالي% 8و  4العليقة بنسبة 

  الخطأ القياسي +المتوسط ) 2(
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ة تأثير استعمال مستويات مختلفة من مخلفات تن) 27(جدول  ة الفطر المحاري في العليق   تركيزالبروتين الكلي والكلوبيولين في مصل الدم  فيمي

  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 ندع** 

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

  .مكرر / طير  25وكل معاملة تتضمن ثالث مكررات وبواقع  .على التوالي% 8و 

  الخطأ القياسي +المتوسط ) 2(
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  :في مصل الدم  ALPونشاط انزيم تركيز حامض اليوريك    4-2-4

عـــدم وجــود فــروق معنويــة بـــين المعــامالت فــي تركيــز حـــامض ) 28( يتضــح مــن الجــدول  

 T2الســادس والثـامن، إال انــه وجــد انخفـاض حســابي للمعاملــة  يناليوريـك فــي مصــل الـدم لالســبوع

الســـادس والثـــامن  ينلالســبوع% 4و 5انخفــض تركيـــز حــامض اليوريـــك فـــي مصــل الـــدم بنســـبة  اذ

  .)Con(على التوالي مقارنًة بمعاملة السيطرة 

عـــدم وجـــود فـــروق معنويـــة بـــين المعـــامالت فـــي نشـــاط انــــزيم نفســـه يتضـــح مـــن الجـــدول و   

فــي مصــل الــدم لالســبوع الســادس، بينمــا فــي االســبوع الثــامن يتضــح ) ALP(الفوســفاتيز القاعــدي 

فـي مصـل الـدم  ALPفي نشـاط االنـزيم  T2للمعاملة ) 0.05 <أ (من الجدول وجود تفوق معنوي 

وحــدة  32.96والتـي كانـت ) Con(لتـر مقارنـًة بمعاملـة الســيطرة /ة دوليــةوحـد 35.40كـان نشـاطه و 

فــي االســبوع  T2و T1فــي مصــل الـدم للمعــاملتين  ALPنشـاط االنــزيم  دم وقــد ارتفــع لتــر /دوليـة

  . على التوالي مقارنًة بمعاملة السيطرة% 7و 4الثامن بنسبة 

  

  :في مصل الدم  GPTو  GOT يننشاط االنزيم   4-2-5

فـــي نشـــاط  T2للمعاملـــة ) 0.05 <أ (وجـــود انخفــاض معنـــوي ) 29(مـــن الجـــدول  يتضــح  

فــي مصـــل الـــدم  GOTكـــان نشــاط االنـــزيم اذ ســبوع الســـادس لالفـــي مصــل الـــدم  GOTاالنــزيم 

لتــــر، /وحـــدة دوليـــة 128والتـــي كانـــت ) Con(مقارنـــًة بمعاملـــة الســـيطرة  لتـــر/وحـــدة دوليـــة 121.6

علـــى % 5و 1بنســبة  T2و T1الســادس للمعـــاملتين  فــي االســـبوع GOTانخفــض نشــاط االنـــزيم و 

ح مـن الجـدول ايضـًا وجـود انخفـاض ضـامـا فـي االسـبوع الثـامن فيت .التوالي مقارنًة بمعاملة السـيطرة

لتـر مقارنـًة بمعاملـة السـيطرة والتـي /وحـدة دوليـة 128.3كانت و  T2للمعاملة ) 0.05  <أ (معنوي 

فــي مصــل الــدم للمعــاملتين  GOTنشــاط االنــزيم  انخفــض وقــد ،  لتــر/وحــدة دوليــة 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 ) 28(جدول 
  في مصل الدم  لذكور فروج اللحم) لتر مصل/ وحدة دولية ( *ALPانزيم فعالية و              

  المعامالت )1(

ليوريك     حامض ا

  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 ندع* 

 4استعمال مخلفات تنمية الفطر المحاري في العليقة بنسبة   T2و   T1. لمحاري في العليقة معاملة السيطرة بدون استعمال مخلفات تنمية الفطر ا=  Con: المعامالت ) 1(

  .مكرر / طير  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 فيفة من مخلفات تنمية الفطر المحاري في العليقة تأثير استعمال مستويات مختل) 29(جدول     
  لذكور فروج اللحم) لتر مصل/ وحدة دولية (                

  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 ةعدم وجود فروق معنوي N.S      0.05 <مستوى أ ندع* 

  .مكرر / طير  25وكل معاملة تتضمن ثالث مكررات وبواقع . على التوالي% 8و  4استعمال مخلفات تنمية الفطر المحاري في العليقة بنسبة   T2و   T1. معاملة السيطرة بدون استعمال مخلفات تنمية الفطر المحاري في العليقة =  Con: المعامالت ) 1(
  لخطأ القياسيا +المتوسط ) 2(

          *   Glutamic Oxaloacetic Transaminase    وGlutamic Pyru        
             vic Transaminase  
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عــدم وجـــود فــروق معنويـــة بــين المعـــامالت فــي نشـــاط االنـــزيم نفســـه يتضــح مـــن الجــدول و   

GPT بي للمعاملـة في مصل الدم لالسبوع السادس، علـى الـرغم مـن وجـود انخفـاض حسـاT2  وقـد

  ).Con(مقارنًة بمعاملة السيطرة % 5في مصل الدم بنسبة  GPTانخفض نشاط االنزيم 

للمعاملــة ) 0.05 <أ (امـا فـي االسـبوع الثـامن فيظهـر مــن الجـدول وجـود انخفـاض معنـوي   

T2  وحـــــدة  10.8لتـــــر مقارنــــًة بمعاملـــــة الســــيطرة والتـــــي كانــــت /وحـــــدة دوليــــة 10.1حيــــث كانــــت

% 6و 3بنسـبة  T2و T1فـي مصـل الـدم للمعـاملتين  GPTانخفـض نشـاط االنـزيم وقـد ر، لتـ/دوليـة

  . على التوالي مقارنًة بمعاملة السيطرة

  

  :الصفات النوعية  4-3

  :ونسبة التصافي النسبة المئوية لقطعيات الذبيحة   4-3-1

ت عــدم وجـــود فــروق معنويــة بـــين المعــامالت فـــي نســبة القطعيـــا)30(يتضــح مــن الجـــدول   

الظهـر والرقبـة نسـبًة إلـى وزن الذبيحـة للطيـر وذلـك و  الجناحـانو  الفخـذانو  للذبيحـة والتـي هـي الصـدر

الــرغم مــن وجــود ارتفــاع بســيط فــي نســبة وزن الصـــدر علــى فــي نهايــة االســبوع الثــامن مــن العمــر 

وانخفــــاض بســــيط فــــي نســــبة وزن  T2و T1ونســــبة وزن قطعتــــي الفخــــذ للمعـــاملتين  T2للمعاملـــة 

  .مقارنة بمعاملة السيطرة T2و T1ونسبة وزن الظهر للمعاملتين  T2الجناح للمعاملة قطعتي 

عــدم وجــود فــروق معنويــة بــين المعــامالت فــي نســبة التصـــافي نفســه يتضــح مــن الجــدول و   

فـــي نســــبة  T2و T1للذبيحـــة عنــــد نهايـــة االســــبوع الثـــامن إال انــــه وجـــد تفــــوق حســـابي للمعــــاملتين 

  ). 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 ا) 30(جدول 

  المعامالت )1(
  (%)النسبة المئوية للقطعيات نسبًة إلى وزن الذبيحة 

 

  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 

  مستوى المعنوية
N.S N.S N.S N.S N.S N.S 

N.S بين المعامالت عدم وجود فروق معنوية.  

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

  .مكرر / طير  25وكل معاملة تتضمن ثالث مكررات وبواقع  .لتواليعلى ا

  ).لكل معاملة 6عدد العينات (نسبة التصافي تمثل وزن الذبيحة المنظفة الى الوزن الحي للطير ) 2(

  الخطأ القياسي +المتوسط ) 3(
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  :بعض االجزاء الداخلية او طول نسبة وزن   4-3-2

فــروق معنويـة بــين المعــامالت فـي نســبة وزن بعــض عـدم وجــود ) 31(يتضـح مــن الجــدول   

دهــن الــبطن والطحــال نســبًة إلــى وزن الجســم و  القانصــةو  الكبــدو  االجــزاء الداخليــة والتــي هــي القلــب

كــان  وقــد T2الــرغم مـن وجــود انخفــاض حسـابي فــي نسـبة وزن الكبــد للمعاملـة علـى الحـي للطيــر، 

، ووجـــود تفـــوق حســـابي للمعـــاملتين 2.66 والتـــي كانـــت) Con(مقارنــًة بمعاملـــة الســـيطرة % 1.87

T1 وT2  علــــى التـــوالي مقارنــــًة بمعاملــــة % 2.26و 2.22فـــي نســــبة وزن القانصــــة والتـــي كانــــت

فــي نســـبة دهــن الـــبطن  T2و T1ووجــود تفــوق حســـابي للمعــاملتين % 1.81الســيطرة والتــي كانـــت 

وذلـــك فـــي % 1.78علـــى التـــوالي مقارنـــًة بمعاملـــة الســـيطرة والتـــي كانـــت % 1.87و  2.30كــان و 

  . نهاية االسبوع الثامن

عـــدم وجـــود فــــروق معنويـــة بـــين المعــــامالت فـــي نســـبة طــــول نفســــه يتضـــح مـــن الجـــدول و   

  .االمعاء نسبًة إلى وزن الجسم الحي للطير عند نهاية االسبوع الثامن

للمعاملــة ) 0.05 <أ (امـا بالنسـبة للمعـدة الغديـة فيظهـر مـن الجـدول وجـود ارتفـاع معنـوي   

T2 مقارنًة مع المعاملـة % 0.26كانت  اذالمعدة الغدية  طولي نسبة فT1  0.23والتـي كانـت %

  .وذلك عند نهاية االسبوع الثامن
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   بعض االجزاء الداخلية لذكور فروج اللحماو طول ن نسبة وز فيمية الفطر المحاري في العليقة تأثير استعمال مستويات مختلفة من مخلفات تن) 31(جدول 

  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  

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

  .بين المعامالت عدم وجود فروق معنوية N.S       0.05 <مستوى أ ندع* 

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

  .مكرر / طير  25وكل معاملة تتضمن ثالث مكررات وبواقع  .على التوالي

  ).لكل معاملة 6عدد العينات (النسبة المئوية لبعض االجزاء الداخلية المأكولة وغير المأكولة نسبة الى وزن الجسم الحي للطير ) 2(

  .الخطأ القياسي +المتوسط ) 3(
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ان االرتفـــاع فـــي وزن الجســــم الحـــي والزيــــادة الوزنيـــة وســـرعة النمــــو لمعـــامالت اســــتعمال   

اذ كانــــت نســــبة  T1والســــيما المعاملـــة  T2و  T1المحــــاري فــــي العليقـــة  مخلفـــات زراعــــة الفطـــر

وقـد يعـزى الســبب ) 22و  19و  18الجـداول % (3االرتفـاع فـي الزيـادة الوزنيـة خـالل مـدة التجربـة 

فـي ذلـك الـى ان مخلفـات زراعـة الفطـر المحـاري تمتـاز باحتوائهـا علـى بعـض االنزيمـات مثـل انــزيم 

 Podyma  ،2000و  Chrapkowska(زة مــن المايسـيليم لــذلك الفطــر السـليليز والاليكيــز المفـر 

والتـــــي تزيــــد مـــــن قابليــــة الهضـــــم ) 2003وجماعتــــه ،  Sepiو  2003وجماعتــــه ،  Elisashviliو 

ومــــن ثـــم يــــنعكس علـــى تحســــن الصــــفات ) . 1987وجماعتـــه ،  Ramamurthy(للمـــادة العلفيــــة 

لح الــــذرة الصــــفراء بعــــد تنميــــة الفطــــر عليهــــا فضــــًال علــــى ارتفــــاع القيمــــة الغذائيــــة لكــــوا. الســــابقة

)Cerrilla  ،1996  ، او قـــــد يكـــــون نتيجـــــة الســـــتبدال الســـــعرات الحراريـــــة التــــــي ) 2002ومســـــلط

مصـدرها الكاربوهيــدرات بالسـعرات الحراريــة التــي مصـدرها الــدهن المضــاف للعليقـة ممــا ادى الــى 

ور الـــدهن المضـــاف للعليقـــة فضـــًال عــن د) 1995وجماعتـــه ،  Vandepopuliere(تحفيــز النمـــو 

،  North) (20الجــدول ( T2و  T1فـي تحسـين استســاغة العلـف مــن قبـل الـدجاج فــي المعـاملتين 

او قــد يعــزى الـــى احتــواء مخلفــات زراعـــة الفطــر علــى المايســـيليم للفطــر المحــاري والـــذي ) 1984

. ل الــدجاج ممــا يحسـن استســاغة العلــف مـن قبــ) 1988عبـاس ، (يمتـاز بلــون ابـيض ورائحــة طيبــة 

ادى الى ارتفاع في مقـدار  T2و  T1ونتيجة لهذا االرتفاع في مقدار العلف المستهلك للمعاملتين 

لوجـود تناســب طـردي بـين معامــل التحويـل الغـذائي ومقــدار ) 21الجـدول (معامـل التحويـل الغــذائي 

م ادى الــى كمــا ان االرتفــاع فــي وزن الجســ). 1986الزبيــدي ، (العلـف المســتهلك مــن قبــل الطيــر 

نتيجــة لزيــادة حاجـــة الجســم الـــى ) 25الجـــدول ( T2و  T1ارتفــاع خاليــا الـــدم القاعديــة للمعــاملتين 

ذلــك النـــوع مــن الخاليـــا لــدورها فـــي نقـــل المــواد الغذائيـــة وموازنــة البروتينـــات المنقولــة مـــن الخـــارج 

ة البنـــاء للبـــروتين كمـــا ان ارتفـــاع الزيـــادة الوزنيـــة يعنـــي زيـــادة عمليـــ) . 1990الحســـني والهيتـــي ، (

 Patterson) (28الجـــدول (والــذي هــو انعكـــاس الرتفــاع تركيــز البـــروتين الكلــي فــي مصـــل الــدم 

  ).1967وجماعته ، 
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 ALPكذلك فأن االرتفاع فـي وزن الجسـم ادى الـى حـدوث ارتفـاع بسـيط فـي نشـاط االنـزيم   

علـى % 7و  T2 4و  T1ـن في مصل الـدم اذ بلغـت نسـبة االرتفـاع فـي االسـبوع الثـامن للمعاملتيــــ

وهذا قـد يعكـس الطلـب المتزايـد لهـذا االنـزيم والنـاجم ). 28الجدول (التوالي مقارنًة بمعاملة السيطرة 

  ).Meissner  ،1981(عن استعماله الكبير في عمليات االيض وتصنيع البروتينات في الكبد 

اء بعـد تنميـة الفطـر عليهـا كذلك فأن ارتفاع نسبة العناصر المعدنية في كوالح الـذرة الصـفر   

ومـن ثـم يــنعكس ) RBC(قـد يكـون سـبب تحفيـزًا لحــدوث زيـادة بسـيطة فـي اعـداد خاليــا الـدم الحمـر 

كــذلك فــأن احتـــواء ) . Sturkie   ،1986(علــى حجــم مكــداس الــدم لوجــود ارتبـــاط معنــوي بينهمــا 

ة مــن مايســـيليم مخلفــات زراعـــة الفطــر المحـــاري علــى مـــواد مضــادة للميكروبـــات والســموم الفطريـــ

قــد يكــون ســببًا لحــدوث ارتفــاع بســيط فــي تركيــز الكلوبيــولين الكلــي فــي ) Wood  ،2000(الفطـر 

علـــى التــــوالي % 6و  10اذ ارتفعــــت فـــي االســــبوع الثـــامن بمقــــدار  T2و  T1مصـــل للمعـــاملتين 

  ).27الجدول (مقارنًة بمعاملة السيطرة 

 T2و  T1لـــدم للمعــــاملتين فـــي مصـــل ا GOTوان حـــدوث انخفـــاض فـــي نشـــاط االنــــزيم   

علـى التــوالي فـي االســبوع الثـامن مقارنـًة بمعاملــة السـيطرة وانخفــاض نشـاط االنــزيم % 4و  1بنسـبة 

GPT  فــي مصـــل الــدم للمعـــاملتينT1  وT2  علـــى التــوالي فـــي االســبوع الثـــامن % 6و  3بنســبة

ة الطيـــور ونشـــاطها ، قـــد يكـــون بســبب االرتفـــاع فـــي حيويــ) 29الجــدول (مقارنــًة بمعاملـــة الســـيطرة 

يكـــون لـــه االثـــر فـــي التقليـــل مـــن حاجـــة الطيـــور لتكـــوين الطاقـــة مـــن مصـــادر غيـــر كاربوهيدراتيــــة 

  ).2002وجماعته ،  Tabiri) (بروتينية(

علــــى التــــوالي % 5و  4بنســــبة  T2و  T1وان االرتفــــاع فــــي نســــبة التصــــافي للمعــــاملتين   

محــاري بمـــا تحويــه مــن عناصــر غذائيـــة قــد يعــزى الــى ان مخلفـــات زراعــة الفطــر ال) 30الجــدول (

وانزيمات هاضمة فضًال على وجود الدهن في العليقة رفـع مـن متوسـط الزيـادة الوزنيـة للطيـور ومـن 

  .ثم وزن الذبيحة ومن ثم ادى الى تحسن نسبة التصافي للطيور
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  االستنتاجات والتوصيات: خامسًا 
  

  :االستنتاجات  5-1

إلــى عليقــة ذكــور امهــات فــروج  Pleurotus ostreatusاضــافة الفطــر المحــاري ادى   

  :اللحم إلى 

الضافة الفطر المحـاري الـى العليقـة هـي االفضـل لتحسـين االداء االنتـاجي % 1ان النسبة  -1

  .لذكور فروج اللحم 

ان اضـافة الفطــر المحــاري الـى العليقــة ادى الــى انخفـاض تركيــز الكلوكــوز والكولســترول  -2

فـــي مصــــل الــــدم وارتفــــاع تركيــــز  GPTو  GOTمين وحـــامض اليوريــــك وفعاليــــة االنــــزي

فــي مصــل الـدم ويــزداد التــأثير بزيــادة نســبة اضــافة  ALPالبـروتين الكلــي وفعاليــة االنــزيم 

 .الفطر الى العليقة

  :بينما ادى استعمال مخلفات زراعة الفطر المحاري في العليقة الى   

ة فـي العليقـة هـي النسـبة االفضـل مسـتعملالمن مخلفات زراعـة الفطـر المحـاري % 4ان النسبة  -1

  .لتحسين االداء االنتاجي 

فــي  ALPحـدوث ارتفـاع فـي نسـبة خاليـا الـدم القاعديــة وتركيـز البـروتين الكلـي وفعاليـة االنـزيم  -2

  . T2و  T1مصل الدم للمعاملتين 

  :التوصيات  -5-2

  .من الفطر المحاري الى عالئق ذكور فروج اللحم % 1نوصي باضافة نسبة  -1

اجــراء دراســـة عـــن اضـــافة الفطـــر المحـــاري الـــى عالئـــق الطيـــور الداجنـــة وتـــأثيره فـــي الجانـــب  -2

  .والصفات الفسلجية االخرى) المناعة الخلوية والخلطية(المناعي 

اجـراء المزيـد مــن الدراسـات حـول اســتعمال نسـب مختلفــة مـن مخلفـات زراعــة الفطـر المحــاري  -3

  .الطيور الداجنةاداء  ا فيفي العليقة وبيان تأثيره

 . تشجيع زراعة ذلك الفطر على المخلفات الزراعية -4
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 Referencesالمصادر  -سادسًا 

  :المصادر العربية   6-1

ــل،  ــراهيم، اســماعيل خلي جامعــة –وزارة التعلــيم العــالي والبحـث العلمــي . تغذيــة الـدواجن .2000اب

  .الموصل

ــاد شــهاب،  لفــة مـن مسـحوق الثــوم للعليقـة فــي االداء تـأثير اضــافة مسـتويات مخت .2002احمـد، اي

 33مجلـــة العلــوم الزراعيــة العراقيـــة ). CDخــط (االنتــاجي لــذكور امهــات فـــروج اللحــم 

)2 : (159-164.  

ــي،  ــد عل ــد، محم عـيش الغــراب وفوائــده طهــي ) 3(موســوعة عــيش الغـراب العلميــة  .a 1995احم

  .القاهرة -الطبعة االولى –الغذائية والطبية

ــد  . عــيش الغـراب البـري والكمــأ) 1. (موســوعة عـيش الغـراب العلميـة .b 1995علـي، احمـد، محم

  .القاهرة -الدار العربية للنشر والتوزيع

ــدعلي،  ــد، محم مركــز الدراسـات واالستشــارات الزراعيـة، وحــدة ابحــاث . عـيش الغــراب .2002احم

  .جامعة عين شمس–وانتاج عيش الغراب، كلية الزراعة 

ـــد،  الـــدار . االعـــالف غيــر التقليديــة فـــي تغذيــة الحيـــوان والــدواجن .2000اســماعيل، صـــالح حام

  .القاهرة–العربية للنشر والتوزيع،الطبعة االولى 

ــد الزهــرون،  ــاء محم ــي حســين وهن ــادلي، عل دار ). العرهــون(اساسـيات انتــاج الفطـر  .1991البه

  .الحكمة للطباعة والنشر، بغداد

ــد،  ــام كامـل حمي السـتجابة المناعيـة لســالمونيال تيفيميوريـوم فـي الــدجاج دراسـة ا .1992البيـاتي، هي

  .جامعة بغداد–رسالة ماجستير، كلية الطب البيطري . المحلي واللكهورن االبيض

ــــد ســــاجت،  ــــف صـــعب احم تـــأثير التـــانين فــــي بعـــض الجوانـــب الفســــلجية  .2001الجنـــابي، مني

  .جامعة تكريت–رسالة ماجستير، كلية الزراعة . والكيميوحيوية في افراخ الدجاج

ــــوري محـــي،  بيئيــــة وفســـلجية علـــى الفطـــر الغـــذائي االبــــيض  دراســـات .1995الحبيـــب، مثنـــى ن

)Lange (Agaricus  bispours . جامعة بغداد–رسالة ماجستير، كلية الزراعة.  
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  .بغداد–دار الكتب للطباعة والنشر . فسلجة الطيور الداجنة .2000الحسني، ضياء حسن، 

مطـابع التعلـيم العـالي . فسـلجة الحيـوان. 1990ي، تـادق محمـد امـين الهيالحسـني، ضـياء حسـن وصـ

  .بغداد–

. 2001الحسني ضياء حسن، فارس عبد علي العبيدي، وائل جـالل الغربـي ووسـام طـارق جـل، 

. تـأثير االجهــاد الحـراري الحــار فـي نســب بروتينـات مصــل الـدم لــذكور الـدجاج البيــوض

  .190-183): 5( 32مجلة العلوم الزراعية العراقية، 

التركيـب الكيميـاوي  .1978الخواجة، علي كاظم، الهام عبد اهللا البياتي وسمير عبـد االحـد متـي، 

وزارة الزراعـة واالصـالح الزراعي،مديريـة الثــروة . والقيمـة الغذائيـة لمـواد العلـف العراقيـة

  .قسم التغذية، طبعة ثالثة منقحة–الحيوانية العامة 

. 2003مـاد الـدين العـاني، جاسـم قاسـم منـاتي وسـالم عـدنان مخلـص، الدراجي، حازم جبـار، ع

تأثير اضافة تراكيـز مختلفـة مـن مسـتخلص عـرق السـوس فـي بعـض صـفات الـدم لفـروج 

  ).6( 34بحث مقبول للنشر في مجلة العلوم الزراعية العراقية، . اللحم

  .لمطبعة جامعة الموص. رة الدواجنااد .1986الزبيدي، صهيب سعيد علوان، 

–دار الكتـب للطباعـة والنشـر، جامعـة الموصـل. تغذيـة االنسـان .1992الزهيري، عبـد اهللا محمـد، 

  .العراق

ــي الــوزير،  ــد الغن ــار عب ــي الفرحــان وانم ــد عل ــي، شــاكر محم ــد الغن ــي عب . 2000الســلطان، عل

تحســين القيمــة الغذائيــة لكــوالح الـــذرة الصــفراء المجروشــة باســتخدام معــامالت كيميائيـــة 

  .41-31): 4(5، )عدد خاص(مجلة الزراعة العراقية .مختلفة

دواجــن الشــرق االوســط . الحبــة الســوداء عــالج وغــذاء للــدواجن .2002الســيد، الســيد مصــطفى، 

  .32-30: 163وشمال افريقيا، 

اسـتخدام . 2002، يالعبيدي، فارس عبد علي، احمد فاضل طعمة وشهرزاد محمـد جعفـر الشـديد

فـــي بروتينـــات وانزيمــــات دم  B1ض تـــأثير االفالتوكســـين خميـــرة الخبـــز الجافـــة فـــي خفــــ

  .جامعة القادسية –المؤتمر القطري الثاني لعلوم الطب البيطري . فروج اللحم
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رســـالة . فــل التمــر فــي عالئــق فــروج اللحــمثاســتخدام  .1997الغريبــاوي، فــاتن صــالح مكطـــوف، 

  .جامعة بغداد–ماجستير، كلية الزراعة 

ــد العزيـ ــد الحسـين، الفيـاض، حمـدي عب مطبعــة . تكنولوجيـا منتجـات الـدواجن .1989ز وسـعد عب

  .جامعة بغداد–التعليم العالي 

ــر،  ــيم، ماجــدة عبــد الخــالق جعف تــأثير بــذور الحلبـة فــي دهــون صـفار البــيض وبعــض  .1999الق

  .جامعة بغداد–اطروحة دكتوراه، كلية الطب البيطري . صفات الدم في الدجاج

دار الكتــب للطباعـــة . الكيميــاء الحيويــة .1986ســى عبــد حســن، الكيالنــي، قــيس عطــوان وعي

  . جامعة الموصل–والنشر 

المشهداني، خليل ابراهيم، اسماعيل كاظم شبر، مؤيد عبد الصاحب تويج وجاسـم محمـد جاسـم، 

االستفادة من مخلفات مزرعة الفطر الغذائي وثفـل البرتقـال فـي عالئـق التسـمين  .2001

  .79-73): 2( 3لة العلمية لمنظمة الطاقة الذرية العراقية، المج. للجديان المحلية

ــراهيم ــل اب اسـتخدام مخلفـات مزرعــة الفطـر الغـذائي بــدل الشـعير فــي  .a 2002. المشـهداني، خلي

  .150-145): 7( 7مجلة الزراعة العراقية، . عالئق الحمالن العواسية

ـــراهيم،  ميــة الفطـــر فـــي تســـمين الجـــداء رع تناتـــأثير اســـتخدام مـــز  .b 2002المشـــهداني، خليـــل اب

دائــرة البحـوث الزراعيــة والبايولوجيــة، المــؤتمر العلمــي –منظمــة الطاقــة الذريــة . المحليـة

  .261-253: آذار–الثامن لهيئة التعليم التقني 

ــة،  النباتـات الطبيـة والعطريـة والسـامة فـي الـوطن العربــي  .1988المنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعي

  .الخرطوم–
 Nigella sativaوداء ــــــــتـأثير اضـافة بـذور الحبـة الس .2003ي، نهاد عبد اللطـف علـي، النداو 

L.  يتهــا إلــى العليقـــة فــي بعــض الصـــفات االنتاجيــة والفســلجية لـــذكور فــروج اللحـــم ز او
  .جامعة بغداد–رسالة ماجستير، كلية الزراعة . فاوبرو

الــدم فــي بعــض لكلوكــوز لمخفضــة تــأثير بعــض النباتــات ا .1999النعيمــي، ســعد محمــد علــي، 
رســــالة ماجســــتير، كليــــة . الصـــفات الفســــلجية ومعامــــل التحويــــل الغــــذائي لفــــروج اللحــــم

  .جامعة الموصل–الزراعة والغابات 
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ـــابي،  ـــذر الرك ـــد من ـــز الســعودي ومهن ـــد العزي ـــد عب ـــي حســـين خليــل، خال . 2000الهاللــي، عل

لمحلـي ودراسـة بعـض خواصــه الـدجاج ا مـناسـتخالص وتنقيـة انـزيم الفوسـفاتيز القاعـدي 
  .31-23) : 4( 5، ) عدد خاص(مجلة الزراعة العراقية . الكيميوحيوية

ــراهيم  ــاء سـامي سـعيد وخليـل اب ــل ، خالـد عبـدالعزيز السـعودي ، وف الهاللـي ، علـي حسـين خلي

االرتباطــات الوراثيــة ، المظهريــة والبيئيــة بــين فعاليــة انــزيم الفوســفاتيز  . 2002ارحــيم ، 
مجلـة الزراعـة . عنـد االعمـار المختلفـة والصـفات االنتاجيـة فـي الـدجاج المحلـي القاعـدي
  . 31-24) : 6( 7، ) عدد خاص(العراقية 

ـــي جـــواد،  ـــي، عل رســـالة . اســـتخدام بروتينــات احاديـــة الخليـــة فـــي تغذيــة فـــروج اللحـــم .1986رزوق
  .جامعة بغداد–ماجستير، كلية الزراعة 

ـــد كــــاظم،  ــ دار الشــــؤون الثقافيـــــة . 1ط. االعشــــاب الطبيــــة .1986ســــعد الــــدين، شــــروق محم
  .العامة،وزارة الثقافة واالعالم

ــ ــد الك ــد اهللا عب ــد صــالح، لهيــب ردام حســن، ســعود رشــيد العــاني وعب يم حســن، ر ســاجت، احم

المجفـف فـي بعــض  Oyster mushroomدراسـة اسـتعمال الفطـر المحـاري  .2000
  .136-131: )6( 5مجلة الزراعة العراقية، .االغذية المحلية
ــاض،  ــاس، محمــد ري مديريــة . االعــالف غيــر التقليديــة فـي عالئــق الحيوانــات الزراعيــة .1988عب

  .دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل
ــد حميــد،  ــريم، عب ــد الك تـاثير بعــض المضـادات الحياتيــة علــى شـدة االصــابة التجريبيــة  .1985عب

قيــاس متبقيــات بعضــها فــي بالزمــا الـــدم بالمايكوبالزمــا كاليســبتكم فــي فــروج اللحــم مـــع 
  .جامعة بغداد–رسالة ماجستير، كلية الطب البيطري . والعضالت

ـــداللطيف ، خلـــدون محمـــود ،  تـــأثير اضـــافة مســـتويات مختلفـــة مـــن مســـحوق الجـــت  . 1999عب
مجلــة العلــوم الزراعيــة . المجفــف علــى االداء االنتــاجي وصــفات الــدم للــدجاج البيــاض 

  . 57-50:  )5( 4العراقية ، 
ــ ــد محم ــان، احم الـدار العربيــة . التكنولوجيـا الحديثــة فـي تنميــة المشـروم واســتخدامه .1997 ود،علي

  .القاهرة-للنشر والتوزيع
وزارة . االسـس العلميـة لتغذيـة الـدجاج .1989محمد، عطا اهللا سعيد وعبد الكريم ناصر الجنـابي، 

  .جامعة بغداد–التعليم العالي والبحث العلمي 
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ـــق مزبــامســلط اثـــر بعــض العناصــر الغذائيــة وحـــامض الجبرليــك فــي الخـــواص  .2002، ن ، موف
اطروحـة دكتـوراه، . Oyster mushroomالكميـة والنوعيـة لحاصـل العرهـون المحـاري 

  .جامعة بغداد–كلية الزراعة 
ــي،  ــة عبـد الغن تـاثير اســتخدام مسـتويات مختلفـة مــن مسـحوق الجـت فــي  .2002مصـطفى، محبوب

رســـالة . نتاجيــة والفســـلجية لــدجاج اللكهـــورن االبــيض خــالل فصـــل الصــيفالصــفات اال
  .جامعة بغداد–ماجستير، كلية الزراعة 

ــد الكــريم حســن،  ــذير، عــادل محســن وعبــد اهللا عب تحســين القيمــة  الغذائيــة للمخلفــات  .1999ن
د عـد(مجلـة الزراعـة العراقيـة . الزراعية واالدغال البرية بواسطة فطريات الـتعفن االبـيض

  .114-104): 6( 4، )خاص
ــود  نـذير ، عـادل محسـن ، عبـداهللا عبـدالكريم حسـن ، سـعود رشـيد العـاني ، عبيـر رؤوف محم

تـأثير مستخلصـات بعـض الفطريـات الغذائيـة فـي تخفــيض  . 2003وعلـي عبيـد علـي ، 
) 5( 34مجلــة العلـوم الزراعيـة العراقيــة ، . نسـبة الكولسـترول والكلوكــوز فـي دم الفئـران 

 :177-180 .  
ــــادي، احســــان صــــالح،  رســــالة . اســـتخدام مخلفــــات المطـــاعم فــــي تغذيـــة فــــروج اللحـــم .1988ه

  .جامعة بغداد–ماجستير، كلية الزراعة 
ــــد علـــي،  تـــاثير الحبـــة الســـوداء علـــى االســـتجابة المناعيــــة  .2002هاشـــم، محمـــود الســـيد محم

ط وشــمال دواجــن الشــرق االوســ. للتحصــين ضــد مــرض الكوكســيديا فــي الــدجاج البلــدي
  .34-32: 165افريقيا، 
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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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