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و مستخلصة المائي أ (Emblica officinalis) م7ا5 نبات مسحوقمن مستويات مختلفة تأثير إضافة 
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، بھدف ، العراقجامعة تكريت الحيواني التابعة لكلية الزراعة، حقول قسم ا"نتاجأجريت ھذه الدراسة في  :الملخص
بعض على الشرب لى ماء إو مستخلصھا المائي أم; إلى العليقة ا9 دراسة تأثير إضافة مستويات مختلفة من مسحوق نبات

ستخدم في ھذه ا ،)Coturnix coturnix(طائر السلوى الياباني الصفات الفسلجية واFنتاجية وصفات البيض النوعية "ناث 
ِ أسبوعا قسمت 20 أنثى من طائر السلوى الياباني بعمر 120الدراسة  ُ  أناث 4  خمس معام;ت بست مكررات وبواقعإلىً

لتر ماء من / مل4 و2و أم; جم علف من مسحوق ا9ك/ جم4 و2 معاملتھا عن طريق إضافة وقد جرى، لكل مكرر
معاملة م; للمعام;ت ا9ولى والثانية والثالثة والرابعة على التوالي في حين مثلت الالمستخلص المائي البارد لثمرة ا9

وخ;ل مدة الدراسة البالغة ستة أسابيع تم دراسة الصفات ا"نتاجية والنوعية ) بدون أي إضافة(الخامسة معاملة المقارنة 
نت النتائج كسدة عند نھاية تلك المدة وقد بيية والكيموحيوية وحالة مضادات ا9لفسلجللبيض فض; عن دراسة صفات الدم ا

نتاج البيض إ سجلت تفوقا معنويا في نسبة )المعاملة ا9ولى(م علف جك/مج2خدام مسحوق ثمرة اFم; بتركيز ن استأ
HD% صفات علىثر معنوي أم;ت أي كفاءة التحويل الغذائي ولم يكن للمعافي  وكتلة البيض المنتج وتحسن معنوي 

 تحسن إلى وقد أدت المعاملة بمسحوق اFم;  معام;ت إضافة ا9م;،البيض النوعية عدا تحسن معدل سمك القشرة لصالح
ة لمجموعة ا9مين وحالة مضادات اFكسدة من خ;ل ل في فعالية اFنزيمات الناقًافي معظم صفات المد الفسلجية رافقة تحسن

 وقد سجلت المعاملة الرابعة نتائج سلبية ،(MDA) وانخفاض تركيز المالونداي الديھايد (GSH)ز الكلوتاثايون زيادة تركي
نستنتج من ھذه الدراسة ان استخدام مسحوق اFم; بالتراكيز المنخفضة أفضل  ،في بعض الصفاتالمقارنة مقارنة بمعاملة 

ان لمسحوق ثمرة اFم; القابلية على تحسين الصفات ا"نتاجية للبيض و التركيز المرتفع وأمن استخدام المستخلص المائي 
 .كسدةحالة مضادات ا9من خ;ل تعزيز 

، المستخلص المائي لثمار أكليل الجبل، الصفات الفلسجية، ا9داء ا"نتاجي، ا9م;مسحوق نبات  :الكلمات ا\سترشادية
 .طيور السلوى

 المقدمة

ية حيوانات المزرعة تختلف الطيور الداجنة عن بق
ا9خرى في طبيعة الغذاء الذي تتناوله ومحتواه من 
العناصر الغذائية وF سيما الكربوھيدرات حيث تصل 

، وھذا يت;ئم مع %50لى ما يقارب إة قنسبتھا في العلي
جسامھا وطبيعة النشاط أيضية في طبيعة العمليات ا9

 وفي )Sturkie, 1986(اFنزيمي والھرموني الخاص بھا 
ي المرتفع نتاجيضي وا"ضوء وجود مثل ھذا النشاط ا9

كثر عرضة للمجھدات التأكسدية أأصبحت الطيور الداجنة 
)Loven and Oberley, 1985 ( ثراأالتي يكون لھا ً

واضحا في انخفاض عمرھا ا"نتاجي وقابليتھا المناعية 
فض; عن ذلك ي;حظ ) 2008 طه،("نتاجية والتناسلية وا
ضرار الجذور الحرة ثر أعضاء جسم الطائر تأثرا بأكأن أ
صبح المنتج من تلك الجذور يفوق ما  أذا ماإكثرھا نشاطا أ

 العباسي،(كسدة طبيعية أينتجه الجسم من مضادات 
مما حتم على المنتجين والباحثين إضافة بعض ) 2014

و أالعناصر الغذائية والفيتامينات والمضادات الحيوية 
ابقاتھا فض; عن استخدام بعض النباتات و سأمعززاتھا 

 ).Cowan, 1999; Kamel, 2001(عشاب الطبية وا9

 Emblica officinalisنبات اFم; واسمة العلمي 
)Arora et al., 2011 ( ينتشر في معظم المناطق

اFستوائية وشبة اFستوائية وتعد الھند موطنه ا9صلي 
)Patel and Goyal, 2012( النبات بثمرة ، يمتاز ھذا

ريه ذات لون اخضر يتحول كروية الشكل ممتلئة وعصي
 عند النضج ، وتكون قشرتھا احبلى ا9صفر الشتدريجيا إ

رقيقة شبة شفافة ويصل معدل وزنھا في مرحلة النضج 
 وقطرھا أربعة سنتيميتر جراملى قرابة الخمسة وعشرون إ
)Pandey, 2003 ( وتمتاز ھذه الثمرة بطعمھا الحامضي

 عن ًفض;، )Patel and Goyal, 2012( ال;ذع نوعا ما
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ذلك تحتوي ھذه الثمرة على العديد من المركبات الكيميائية 
 Emblicanin A and Bھمھا أالفعالة كالتانينات و

 ض الكاليكــــدات وحامــويــــلـ القباهـــــوFت وأشــــوالفين
)Singh et al., 2011 (9من م; ويقدر محتوى ثمرة ا

م ، فض; عن محتواھا ج 100/ملجم 94 بقرابة Cفيتامين 
 Kaempferol وQuercetinھمھا أالجيد من الف;فونويدات و

)Zaki et al., 2014. ( 

 أن استخدام ثمرة ا9م;Rehman et al. (2007)  ذكر
 سنة كجزء 4000 - 3000 لى قرابةإومستخلصھا يعود 

 ية ل;عتناء بالصحةرئيسي من مكونات أقدم ا9نظمة الع;ج
يضاف لذلك ، وجنوب آسيا في شبه القارة الھندية بالعالم

استخدامات طبية متعددة لھذا النبات  حيث انه يحسن من 
يحسن  كما لوحظ أنه ،عملية ھضم وامتصاص وتمثيل الغذاء

 سوف لذلك تناول ا9م; ،من كفاءة امتصاص وتمثيل الحديد
 لذلك أضفنا إذا ما Anaemiaيساعد في ع;ج فقر الدم 
وأشار ). Kim et al.,2005( محتواھا المرتفع من الحديد

Tasduq et al. (2005)استخدام ا9م; مكانية  إ إلى 
 وقد بين .في المساعدة على طرد السموم من الجسم

Singh et al. (2011) بان استخدام ا9م; يلعب دورا 
 ةـــــويعمل خافضا لدرجفي تعزيز امتصاص الكالسيوم 

ارة حيث ـــــــا في الفصول الحــوصـــحرارة الجسم خص
رارة ـــــض للحـــ;ج خافـــــون كعـــتخدمھا الصينيـــاس
)Tsarong and Tsewang, 1994 .(لما تمتلكه ًونظرا 

من فعالة كالف;فونويدات مع كمية كبيرة  ا9م; من مركبات
 )Gallic acid(ومشتقات حامض الكاليك ) tannins(التانين 

ً تعتبر ا9م; مصدرا  لذلكCومحتواھا المرتفع بالفيتامين 
ًجيدا لمضادات ا9كسدة فقد ثبت من خ;ل التجارب بأن 

 اد ا9كسدةـــــا9م; لھا فعالية كبيرة في العمل كمض
)Anila and Vijayalakshmi, 2002; Sabu and 

Kuttan, 2002.( ومن خ;ل ھذه الخصائص الفريدة 
بات اFم; جاءت ھذه الدراسة لتسلط الضوء على أثر لن

على استخدام مسحوق ثمرة اFم; او مستخلصھا المائي 
بعض الصفات ا"نتاجية والفسلجية وحالة مضادات 

  الياباني السلوىكسدة وصفات البيض النوعية لطيور ا9

 مصادر البيانات والطريقة البحثية

ور الداجنة التابع أجريت ھذه التجربة في حقل الطي   
 جامعة تكريت للمدة ، كلية الزراعة،لقسم ا"نتاج الحيواني

وھدفت إلى دراسة  29/9/2016 ولغاية 1/8/2016من 
 كليل الجبلا مستويات مختلفة من مسحوق نبات تأثير إضافة

 الفسلجي و ا"نتاجي ا9داءعلىو مستخلصة المائي أ) ا9م;(
 ).Coturnix coturnix(  اليابانيلوى"ناث طائر الس

  إدارة الطيور

 لوىالس أنثى من طيور 120استخدم في التجربة 
ًسبوعا سبقتھا مدة تمھيدية مدتھا أ 20بعمر الياباني 

 24اسبوعين، وجرى تقسيمھا على خمس معام;ت بواقع 
 )مكرر/رو طي4( مكررات 6أنثى لكل معاملة وبواقع 

ًداخل مسكنا مفتوحا ;ث طوابق  في أقفاص معدنية بثً

 سم مصنوعة 40  ×40  ×40وكانت أبعاد القفص الواحد 
من الحديد المشبك وتم تقديم ماء الشرب والعلف بصورة 

 16للطيور حرة وجھزت القاعة بمصدر إضاءة يتيح 
)  واط100(ًساعة ضوء يوميا باستخدام مصابيح بشدة 

 :وكانت المعام;ت كا»تي

 ور على عليقة قياسيةغذيت الطي) T1(ولى  المعاملة ا1-9
 .م علف وماء اعتياديجك/م;مسحوق نبات ا9م  ج2+

 غذيت الطيور على عليقة قياسية )T2( المعاملة الثانية -2
 .م علف وماء اعتياديجك/م;مسحوق نبات ا9 جم 4+

 غذيت الطيور على عليقة قياسية) T3( المعاملة الثالثة -3
تركيز المائي بماء مضاف له مستخلص اFم; + 

 .لتر ماء شرب/مل2

غذيت الطيور على عليقة قياسية ) T4( المعاملة الرابعة -4
 4مستخلص اFم; المائي بتركيز ماء مضاف له + 
 . لتر ماء شربمل

غذيت الطيور ) T5 (المقارنة المعاملة الخامسة معاملة -5
 .ماء اعتيادي+ على عليقة قياسية 

 التغذية

يوضح ، يقة انتاجيةعل راستخدمت في تغذية الطيو
 2904( على طاقة ممثلة مقدارھا تحتوي 1جدول تركيبھا 

وحسبت ، %)19.87(ونسبة البروتين ) مجك/كالوريكيلو 
 )NRC, 1994( وفق ما جاء في تقارير اFحتياجات الغذائية

 . ّوكان تقديم العلف والماء للطيور بشكل حر

 الصفات اEنتاجية

في  مرتين مع البيض ج تمدراسة الصفات ا"نتاجيةل
ًاليوم الساعة الثامنة و النصف صباحا والساعة الثانية 

)  أسابيع6 (الدراسةًعشرة ظھرا من كل يوم طوال مدة 
 Hen Day نتاج البيض على أساسإتم حساب معدل و

Production) H.D ( كتلة البيض المنتج و كمية العلف و
لية إار ا أشًوفقا لمالمستھلك وكفاءة التحويل الغذائي 

 ).1989، الفياض وناجي(

  الصفات النوعية للبيض 

 6 و 4 بيضات من كل معاملة بعد مرور 6تم أخذ 
وزن من بداية التجربة حيث تم تقدير قياسات أسابيع 

القشرة  البياض والصفار والوزن النسبي لكل من البيضة و
ًوذلك طبقا لما دليلي الصفار والبياض وسمك القشرة و

 .)1989(لفياض وناجي اأشار إليه 

  الدمعينات

 طيور  لث;ثة من الوريد الوداجي الدمعيناتتم سحب 
من كل معاملة عن طريق ذبح الطيور بعد مرور ستة 

التجربة وبعد جمع الدم وضع في نوعين بداية أسابيع على 
 على مادة مانعة للتخثر لغرض تحتوينابيب ا9ولى من ا9
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م "جراء الفحوصات ال;زالحصول على الدم الطازج 
ما النوع الثاني فقد كان خالي من أي مادة مانعه الدموية أ

 ه الحصول على مصل الدم بعد تخثره ووضعبھدفللتخثر 
دقيقة /رة دو3000في جھاز الطرد المركزي بسرعة 

وص الكيموحيوية جراء الفحولمدة ربع ساعة لغرض إ
 . لمصل الدم

 الفحوصات الدموية

 اء والبيضاءالكلي لخ;يا الدم الحمرشملت كل من العدد 
والتي أحجام خ;يا الدم الحمراء ومكداس الدم ومتوسط 

 .)(Campbell, 1995إليه جرى تقديرھا وفقا لما أشار 

 الصفات الكيموحيوية

ين الكلي وحامض تم قياس تركيز كل من البروت
لوكوز وجرى  والجGPTو GOT البوليك وانزيمي

منتجة من قبل شركة ) Kit(حص تقديرھا باستخدام عدد ف

ووفقا  ) (Randox Laboratories LTDبريطانية
  .لعمل المرفقة من الشركة المصنعةلطرق ا

 (MDA)ما بالنسبة لمستويات المالون داي الديھايد أ
Malondialdehyde  حامض استخدمت طريقة تفاعل فقد

 المحورة  Thiobarbituric acid (TBA)الثايوباربيتيوريك
 .(Guidet and Shah, 1989)بل الباحثين من ق

 وبالنسبة لتركيز الكلوتاثيون فقد تم قياس تركيزه في 
 .(Moron et al.,1979)مصل الدم باستخدام طريقة 

 التحليل ا\حصائي

 التحليل ا"حصائي باستخدام التصميم العشوائي ىأجر
) Complete Randomize Design) CRDالكامل

Fتجاه الواحد، وFختبار الفروق المعنوية بين المعام;ت با
 Duncan's multiple استخدم اختبار دنكن متعدد الحدود

range test )Duncan, 1955 ( وقد استعمل برنامج
 .(SAS, 2010)التحليل ا"حصائي الجاھز 

  
 

 مياوي المحسوبوالتحليل الكيالبياض  مكونات العليقة اEنتاجية المستخدمة لطائر السلوى الياباني .1جدول 

 (%)النسبة المئوية  المكونات

 56 الذرة الصفراء

 3 حنطة

 29 %44كسبة فول الصويا بروتين خام 

 5 *مركز بروتيني

 2 )زھرة الشمس(زيت نباتي 

 7.4  جيريحجر

 3.0 ملح الطعام

 100 المجموع

  الكيماوي المحسوب التحليل**

 2904 )م علفجك/كالوريكيلو (طاقة ممثلة 

 19.87 )%(ن ـــــــبروتي

 06.2 )%(يوم ـــــكالس

 36.0 )%(فور ــسوــف

 12.1 )%(ين ـــــ\يس

 47.0 )%(مثيايونين 

 78.0 )%(سستين  + ميثايونين

 .(NCR, 1994)محسوب على أساس **     . تركيب المركز البروتيني* 
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 النتائج والمناقشة

ستويات  تأثير إضافة م2 جدولي;حظ من نتائج 
 علىمستخلصة المائي  وأمختلفة من مسحوق ثمرة اFم; 

،  البياض اليابانيلوىبعض الصفات ا"نتاجية لطيور الس
حيث ن;حظ عدم وجود أي تأثيرات معنوية على نسبة 

 خ;ل ا9سابيع ا9ول والثاني والرابع H.Dنتاج البيض إ
في حين نجد ان إضافة .  المستخدمةبين جميع المعام;ت

لتر ماء / مل4المستخلص المائي لثمرة اFم; بتركيز 
ج البيض في نتاإلى انخفاض معنوي في نسبة إشرب أدى 

  وإذا ما Fحظنا تأثير المعام;ت،بقية ا9سابيع ا9خرى
ضافة مسحوق ثمرة اFم; ن إأخ;ل المدة الكلية نجد 

و إضافة أ) المعاملة ا9ولى(جم علف ك/جم2بتركيز 
المعاملة (لتر ماء شرب /مل 2مائي بتركيز المستخلص ال

نتاج البيض إقد حققت ارتفاع معنوي في نسبة ) الثالثة
عاملة والم) المعاملة الخامسة (المقارنةمقارنة بمعاملة 

 . الثانية والمعاملة الرابعة

وفيما يخص كتلة البيض المنتج ن;حظ عدم ظھور 
ول والثاني ع ا9فروق معنوية بين المعام;ت خ;ل ا9سابي

، وخ;ل ا9سبوع السادس من التجربة نجد والثالث والرابع
انخفاض معنوي في كتلة البيض المنتج في المعاملة 

 وا9ولى والثالثة، بكل من معاملة الكنترولالرابعة مقارنة 
 في كتلة البيض ما خ;ل المدة الكلية فن;حظ تفوق معنويأ

ة اFم; المنتج لصالح معام;ت إضافة مسحوق ثمر
كجم علف أو إضافته بشكل مستخلص مائي / جم2بتركيز 
 .لتر ماء شرب مقارنة ببقية المعام;ت ا9خرى/ مل2بتركيز 

لم يكن ھناك أي أثر معنوي لمعام;ت إضافة اFم; 
في معدل استھ;ك العلف مقارنة بمعاملة المقارنة خ;ل 

املة ا9سابيع الثاني والثالث والخامس والسادس من المع
خ;ل ا9سبوعين ا9ول ) 0.05(ًبينما كان التأثير معنويا 

  النتائج عكس ذلكتوالرابع لصالح معام;ت اFم; وأصبح
ًفي ا9سبوع الرابع، تظھر التأثيرات أكثر وضوحا خ;ل 
ًمدة الدراسة الكلية إذ ن;حظ انخفاضا معنويا في معدل  ً

قارنة بمعاملة استھ;ك العلف لصالح المعاملة ا9ولى فقط م
 . ًالمقارنة التي لم تختلف معنويا عن باقي المعام;ت ا9خرى

وبالنسبة لكفاءة التحويل الغذائي فنجد أنھا تتحسن 
معنويا خ;ل ا9سبوع ا9ول لصالح معام;ت إضافة اFم; 
عند استخدامة بصورة مسحوق أو مستخلص مائي ولكن 

، ولم ت;حظ )لثالثةالمعاملة ا9ولى وا(بالتراكيز المنخفضة 
أي فروق معنوية في كفاءة التحويل الغذائي خ;ل 

 ما في ا9سابيع الرابع والخامسأا9سبوعين الثاني والثالث، 
والسادس فن;حظ ان قيمة كفاءة التحويل الغذائي تسجل 
تحسنا معنويا لصالح المعاملة ا9ولى واستمر ھذا التحسن 

 .ليشمل المدة الكلية من الدراسة

 لصفات النوعية للبيضا

ي;حظ عدم ظھور أي فروق معنوية في معظم 
الصفات النوعية لبيض طائر السلوى الياباني المعامل 

و مستخلصه أبمستويات مختلفة من مسحوق نبات اFم; 
 في كل من وزن ًا معنويًاالمائي حيث لم تظھر أي فروق

الوزن النسبي للصفار والوزن النسبي و) مج(البيضة 
دليل الصفار ودليل اض، الوزن النسبي للقشرة و للبي

في حين ظھرت فروق معنوية في ) 3جدول (البياض 
) P≤0.05(معدل سمك القشرة حيث ي;حظ ارتفاع معنوي 

في معدل سمك القشرة لصالح المعاملة ا9ولى مقارنة 
ولم يكن ھناك فروق معنوية ين ) T5(بمعاملة المقارنة 

 .المقارنة أو المعاملة ا9ولىبقية المعام;ت ومعاملة 

 الصفات الفسلجية

 مسحوق ثمرة اFم;  جم4 أو 2أدت المعاملة باستخدام 
لتر / مستخلص مائي من ثمرة اFم;مل 2أو كجم علف /
لى ارتفاع معنوي في العدد الكلي لخ;يا الدم الحمراء إ

، وفيما )T5(مقارنة بالمعاملة الرابعة ومعاملة المقارنة 
 مكداس الدم ن;حظ عدم وجود أي فروق معنوية يخص قيم

بين معاملة المقارنة وبقية المعام;ت ا9خرى عدا المعاملة 
 .بمعاملة المقارنةًقياسا الرابعة التي سجلت انخفاضا معنويا 

في معاملة ) P≤0.05(ون;حظ وجود تفوق معنوي 
المقارنة بالقياس إلى بقية معام;ت ا"ضافة عدا المعاملة 

ابعة في قيم متوسط حجم خ;يا الدم الحمراء ولم يكن الر
ھناك أي فروق معنوية بين معام;ت إضافة اFم; 
ومعاملة المقارنة فيما يخص العدد الكلي لخ;يا الدم 

يمكن أن يعزى ھذا اFرتفاع المعنوي في العدد . البيضاء
 الكلي لخ;يا الدم الحمراء إلى التأثير التحفيزي ل;م; 

  اءلعامل ا9ساسي لتصنيع خ;يا الدم الحمرعلى ا
  erythropoetic factorsفي نخاع العظم وھو 

)Singh et al., 2008 ( يضاف لذلك القابلية التي يتميز
 بھا اFم; في تعزيز عملية ھضم وامتصاص العناصر الغذائية

أن  Singh et al. (2015) وFسيما الحديد حيث Fحظ 
ادة امتصاص الحديد الذي يعتبر ل¹م; قابلية على زي

 عنصر أساسي في صناعة خ;يا الدم الحمراء فض; عن
الدور الفعال ل;م; في حماية خ;يا الدم الحمراء من 

وقد ). Verma and Chakraborty, 2007(التحلل 
يكون لھذا اFرتفاع المعنوي في عدد خ;يا الدم الحمراء 

داس الدم الدور ا9برز وانعدام الفروق المعنوية في قيمة مك
في ظھور التفوق المعنوي في متوسط أحجام خ;يا الدم 

 .الحمراء

 بعض صفات الدم علىم; ولبيان تأثير نبات ا9
 ارتفاع معنوي 4الكيموحيوية ن;حظ من نتائج جدول 

)P≤0.05 ( في تركيز البروتين الكلي في كل من المعاملة
املة السيطرة التي ا9ولى والثانية والثالثة مقارنة بمع

تفوقت ھي ا9خرى معنويا على المعاملة الرابعة ، وعلى 
في قيم ) P≤0.05(العكس من ذلك نجد انخفاض معنوي 

 GOTكل من تركيز تركيز حامض البوليك وانزيمي 
 وتركيز الكلوكوز وتحسن معنوي في حالة GPTو

  وانخفاض GSHكسدة تمثل في ارتفاع تركيز مضادات ا9
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 بعض الصفات ا\نتاجية علىو مستخلصھا المائي أات مختلفة من مسحوق ثمرة ا\م7 تأثير إضافة مستوي .2جدول 
 )الخطأ القياسي± القيم تمثل المتوسطات (Eناث طائر السلوى 

         المعام7ت
 مدة المعاملة

المعاملة ا5ولى 
)T1( 

المعاملة الثانية 
)T2( 

المعاملة الثالثة 
)T3( 

لرابعة المعاملة ا
)T4( 

معاملة السيطرة 
)T5( 

 (%) H.Dانتاج البيض 
 2.7± 90.4 4.19 ± 87.3 5.49 ± 90.4 1.58 ± 88.8 1.37 ± 92.8 ا5سبوع ا5ول

 1.59 ± 87.3 5.72 ± 88.8 4.20 ± 93.6 2.74 ± 80.9 3.17 ± 92.0 ا5سبوع الثاني 
 a 82.5 ± 5.72 ab 93.6 ± 1.58 a 79.3 ± 5.72 b 93.6 ± 1.58 a 1.58 ± 92.0 ا5سبوع الثالث 
 5.7 ± 88.8  3.1 ± 87.3  3.1 ± 88.8  2.7 ± 80.9  1.5 ± 92.0 ا5سبوع الرابع 

 a 82.5 ± 3.5 ab 83.1 ± 3.2 a 75.9 ± 2.5  b 83.6 ± 1.5 a 2.2± 91.0 ا5سبوع الخامس 
a 79.3 ± 4.1 a 85.7 ± 2.7 a 66.6 1.5 ± 88.8 ا5سبوع السادس  ±  4.7 b 82.5 ±  1.5 a 

 A 82.4 ± 1.35 BC 89.2 ± 1.72 A 80.8 ± 3.54 C 87.7 ± 1.70 BC 0.57 ± 91.4 المدة الكلية 
 يوم/ طير / م جكتلة البيض المنتج 

 0.37 ± 10.5 0.55 ± 10.6 1.00 ± 11.1 0.12 ± 10.9 0.23± 11.30 ا5سبوع ا5ول
 0.42 ± 10.1 0.88 ± 10.7 0.90 ± 11.4 0.74 ± 9.8 0.38 ± 10.9 ا5سبوع الثاني 
  0.27 ± 11.7 1.0 ± 10.17 0.32 ± 11.4  0.37 ± 10.3 0.21 ± 11.2 ا5سبوع الثالث 
 0.67 ± 11.2 0.44 ± 10.6 0.34 ± 10.6 0.26 ± 9.9 0.20 ± 11.1 ا5سبوع الرابع 

 a 10.3 ± 0.08 ab 10.1 ± 0.22 ab 9.7 ± 0.54 b 10.5 ± 0.26 ab 0.31 ± 11.1 ا5سبوع الخامس 
 a 10.1 ± 0.29 ab 10.7 ± 0.24 a 9.0 ± 0.49 b 10.3 ± 0.20 a 0.37 ± 11.0 ا5سبوع السادس 

 A 10.2 ± 0.16 B 10.8 ± 0.20 A 10.1 ± 0.27 B 10.7 ± 0.24 B 0.05 ± 11.1 المدة الكلية 
 يوم/ طير ) / غم(كمية العلف المستھلك 

15.3 ا5سبوع ا5ول ±  0.20 a 17.2 ± 0.24 a 16.3 ± 0.62 ab 17.1 ± 0.8 ab 17.6 ±0.4 b 
 0.53 ± 16.9 0.66 ± 15.7 1.5 ± 17.1 0.85 ± 16.04 0.21 ± 15.4 ا5سبوع الثاني 
  0.5 ± 19.0  0.5± 18.0 0.5 ± 19.0  0.3 ± 17.3 0.8 ± 18.6 ا5سبوع الثالث 
 c 17.3 ± 0.33 c 20.7 ± 0.57 a 18.9 ± 0.57 bc 20.4 ± 0.57 a 0.28 ± 17.5 ا5سبوع الرابع 

 0.57 ± 19.0 0.57 ± 18.0 0.33 ± 18.3 0.33 ± 17.3 0.57 ± 18.0 ا5سبوع الخامس 
 0.6± 18.6 1.4 ± 16.3 0.3± 18.6 0.6 ± 17.3 0.5 ±17.0 ا5سبوع السادس 

B 17.0 ± 0.20 AB 18.3 ± 0.62 AB 17.3 0.55 ± 16.9 المدة الكلية    ± 0.48 AB 18.5 ± 0.49 A 
 بيض ) غم/ (علف ) غم(كفاءة التحويل الغذائي 

 c 1.57 ± 0.01 ab 1.47 ± 0.08 bc 1.61 ± 0.02 ab 1.66 ± 0.04 a 0.01 ± 1.35 ا5سبوع ا5ول
 0.01 ± 1.67 0.10 ± 1.48 0.09 ± 1.49 0.15 ± 1.65 0.06 ± 1.41 ا5سبوع الثاني 
1.66 ا5سبوع الثالث   ± 0.08 1.67 ± 0.04 1.66 ± 0.09 1.79 ± 0.12 1.61 ± 0.07 
 c 1.75 ± 0.06  b 1.94 ± 0.05 a 1.77 ± 0.01  b 1.81 ± 0.05 ab  0.05 ± 1.57 ا5سبوع الرابع 

 b 1.67 ± 0.02 b 1.80 ± 0.01 ab 1.85 ± 0.06  a 1.80 ± 0.08 ab 0.04 ± 1.62 ا5سبوع الخامس 
 b 1.71 ± 0.06 ab 1.73 ± 0.04 ab 1.79 ± 0.06 a 1.79 ± 0.08 a 08. ±  1.54 ا5سبوع السادس 

 B 1.67 ± 0.02 AB 1.68 ± 0.07 A 1.71 ± 0.05 A 1.72 ± 0.03 A 0.04 ±  1.52 المدة الكلية 
 ) P≤ 0.05( لى وجود فروق معنوية بين المعام;ت عند مستوى احتمالإ المختلفة ضمن الصف الواحد تشير ليزيةجنحرف ا"ا9 •

• )T1(م علف من جكلكل م;  مسحوق ثمرة ا9مج 2إضافة :  المعاملة ا9ولى)T2(م جكلكل م;  من مسحوق ثمرة ا9م ج4إضافة : لثانية المعاملة ا
من   مل4إضافة :  المعاملة الرابعة)T4(لتر ماء شرب لكل  من المستخلص المائي البارد لثمرة اFم;  مل2إضافة :  المعاملة الثالثة)T3(علف 

 .تناول عليقة قياسية وماء اعتياديت): السيطرة(معاملة الخامسة ال) T5(تر ماء شرب لكل لم; المستخلص المائي البارد لثمرة ا9
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 بعض صفات البيض النوعية علىو مستخلصھا المائي أات مختلفة من مسحوق ثمرة ا\م7 تأثير إضافة مستوي .3 جدول
 )الخطأ القياسي± لقيم تمثل المتوسطات ا(Eناث طائر السلوى 

         المعام7ت
 الصفات

المعاملة ا5ولى 
)T1( 

المعاملة الثانية 
)T2( 

المعاملة الثالثة 
)T3( 

المعاملة الرابعة 
)T4( 

معاملة السيطرة 
)T5( 

 0.3 ± 11.3 0.3 ± 12.1 0.3± 12.2 0.5 ± 12 0.3 ± 11.7 )مج(وزن البيضة 

31.2 ارالوزن النسبي للصف   ± 0.7 31.7 ± 1.9 31.64   ± 1.20 32.5   ± 0.38 32.6 ± 1.03 

 1.1 ± 59.0 0.4 ± 58.4  1.1 ± 60.1  2.0 ±  59.2 0.9 ± 59.9 الوزن النسبي للبياض

 0.22 ± 8.27 0.15 ± 9.02 0.34 ± 8.29 0.30 ±  8.97 0.28 ± 8.76 الوزن النسبي للقشرة

 0.013 ± 0.38 0.013 ± 0.38 0.011 ± 0.36 0.004 ±0.39 0.016±0.39 دليل الصفار

 0.004 ± 0.07 0.002 ±0.06 0.003 ± 0.06 0.005 ± 0.07 0.004 ± 0.06 دليل البياض

 )ملم(سمك القشرة 
0.305± 0.004 

A 
0.303± 0.006 

AB 
0.300± 0.005 

AB 
0.290± 0.006 

AB 
0.286± 0.003 

B 

 ) P≤ 0.05 (لى وجود فروق معنوية بين المعام;ت عند مستوى احتمالإحد تشير  المختلفة ضمن الصف الواليزيةجنحرف ا"ا9 •
• )T1(م; م ج2إضافة :  المعاملة ا9ولىFم علف جكلكل  من مسحوق ثمرة ا)T2(م جكلكل م; من مسحوق ثمرة ا9 م ج4إضافة : لثانية المعاملة ا

 من  مل4إضافة :  المعاملة الرابعة)T4(لتر ماء شرب لكل  البارد لثمرة اFم;  من المستخلص المائي مل2إضافة :  المعاملة الثالثة)T3(علف 
 .تتناول عليقة قياسية وماء اعتيادي): السيطرة(معاملة الخامسة ال) T5(لتر ماء شرب لكل المستخلص المائي البارد لثمرة اFم; 

 

 

 بعض صفات الدم الفسلجية علىتخلصھا المائي و مسأتأثير إضافة مستويات مختلفة من مسحوق ثمرة ا\م7  .4جدول 
 )الخطأ القياسي± القيم تمثل المتوسطات (Eناث طائر السلوى 

    المعام7ت
 الصفات

المعاملة ا5ولى 
)T1( 

المعاملة الثانية 
)T2( 

المعاملة الثالثة 
)T3( 

 المعاملة الرابعة
)T4( 

 معاملة السيطرة
)T5( 

 RBC* 106 4.10±0.25a 3.81±0.07a 3.79±0.10a 2.82±0.07b 3.13±0.17bعدد 

PCV (%) 44.6±0.33a 42.3±2.18ab 42.0±1.52ab 38.0 ± 2.88b 44.3±1.20a 

MCV 109.6±6.01b 110.8±4.54b 110.5±1.11b 135.2±13.68ab 142.6±10.74a 

WBC* 103 18.7±1.25b 24.3±1.42a 25.3±1.45a 23.9 ± 0.87a 22.7±1.43ab 

 0.12a 4.50±0.15a 4.56±0.17a 3.46±0.14c 3.96±0.14b±4.96 )مل100/مج(ي البروتين الكل

 0.11b 5.69±0.19ab  5.77±0.04ab 5.98 ± 0.07a 5.20±0.34b±5.27 )مل100/مجمل(حامض البوليك 

 3.17c 120.0±2.30b 118.0±2.64b 132.0 ±3.05a 119.66±1.45b±105.3  وحدة دوليةGOTانزيم 

 1.85c 37.33±1.45bc 37.33±2.18bc 48.66 ±2.02a 41.66±2.18b±31.33  دولية  وحدة GPTانزيم 

 2.88c 144.6±2.60b 145.0±3.21b 156.0 ± 2.08a 148.0±2.30ab±133.0 )مل100/ملغم(تركيز الكلوكوز 

 3.78b 131.3±3.52a 136.3 ±2.33a 139.3± 3.48a 129.0±2.08a±119.0 )مول /مايكرو مول (MDAتركيز 

 0.12a 2.0 ± 0.10b 1.99 ± 0.07b 1.56 ± 0.08c 1.88 ± 0.07b±2.54 )مول/ مايكرو مول (GSHكيز تر

 ) P≤ 0.05(لى وجود فروق معنوية بين المعام;ت إ المختلفة ضمن الصف الواحد تشير ليزيةحنحرف ا"ا9
)T1(م; م  ج2إضافة :  المعاملة ا9ولىFم علف جكلكل من مسحوق ثمرة ا)T2(م; ج4إضافة : لثانيةمعاملة ا الFم جك لكل م من مسحوق ثمرة ا

 لتر  لكل مل4إضافة : لرابعة المعاملة ا)T4(لتر ماء شرب لكل من المستخلص المائي البارد لثمرة اFم;   مل2إضافة : لثالثة المعاملة ا)T3 (علف
 .تتناول عليقة قياسية وماء اعتيادي: )السيطرة(مسة المعاملة الخا) T5(م; المستخلص المائي البارد لثمرة ا9ماء شرب من 
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 لصالح المعاملة ا9ولى مقارنة ببقية MDA قيم  فيمعنوي
المعام;ت ا9خرى ومن خ;ل م;حظ نتائج ھذا الجدول 
نجد ان المعاملة الرابعة كانت اFسوء من بين المعام;ت 

; يتميز نبات اFم. في ضوء مقارنتھا مع المعاملة ا9ولى
) Scartezzini et al., 2006(بفعلة المضاد ل;كسدة 

وھذا يتوافق مع نتائج دراستنا من خ;ل ما تم م;حظته من 
 قابلة ارتفاع معنوي MDAانخفاض معنوي في تركيز 

 عند إضافة مسحوق نبات اFم; او GSH في تركيز 
التركيز المنخفض من مستخلصھا المائي، وقد يكون ذلك 

 المرتفع من المواد الفينولية والتي تمتاز بسبب محتواھا
بقابلية ارتباط عالية مع العناصر المعدنية واFيونات الحرة 
التي لو تركت حرة لمھدت الطريق لفعل الجذور الحرة 

)Pietta, 2000( م; دوراFمن جانب اخر اثبتت ا ،
) Patel and Goyal, 2011(تحفيزيا لھرمون اFنسولين 

سبب في انخفاض تركيز كلوكوز الدم وھذا قد يكون ال
)Mehta et al., 2009 ( وقد يكون ا9خير قد حفز على

انتاج الكلوكوز من خ;ل تنشيط تحويلة السكر الخماسي 
اFمر الذي يعمل على زيادة نشاط انتاج المرافق اFنزيمي 

NADPH الضروري "عادة الشكل المختزل للكلوتاثيون 
GSSG لى الشكل المختزل إGSH .  ;مFوبذلك يكون ا
شية الخ;يا من الضرر التأكسدي من غ على أظقد حاف

خ;ل منع تكون بيروكسيدة الدھن ويتأكد ھذا اFفتراض 
من خ;ل م;حظة اFنخفاض المعنوي في فعالية 

حيث  GPT وGOTاFنزيمات الناقلة لمجموعة ا9مين 
وجود معامل ارتباط معنوي موجب ) F)2008حظ طه 

 GOT وفعالية انزيمي MDAل من تركيز بين ك
 المرتفع في نبات اFم; Cأو قد يكون لفيتامين . GPTو

دورا في الحد من ا9ثر السلبي لھرمون الكورتيكوستيرون 
المفرز من قشرة الغدة الكظرية عند تعرض الطيور 9ي 

 .عامل مجھد

يعتمد انتاج البيض على مقدار استفادة الطيور من 
 وجود نظام ھرموني مستقر فض; عن الغذاء في حال

، ومن خ;ل م;حظة لتربية ا9خرىتوفير مستلزمات ا
نتائج ھذه الدراسة نجد ان كفاءة تحويل الغذاء تتحسن 

و مستخلصة المائي مع أمعنويا مع استخدام مسحوق اFم; 
الحفاظ على نشاط الكبد بصورة مثالية وعلية قد يكون 

واد فعالة قد حسن من كفاءة نبات اFم; وما يحويه من م
 اFستفادة من الغذاء عن طريق تحفيز اFنزيمات الھاضمة

)Singh et al., 2015(. 

مما يميز ثمرة اFم; محتواھا المرتفع من 
 والتي يكون querectinالفلوفونويدات والتي من أھمھا 

 Martin and(فعلھا مماثل لفعل اFستروجينات النباتية 
Matar, 2005 (ضافتھا للحيوانات التي إذه المواد عند وھ

فراز اFستروجين فانھا تؤدي الى إقص في تعاني من ن
 كما تفعل اFستروجينات النباتية، تحسن في ا9داء ا"نتاجي

ضافتھا بنسب تفوق الحدود المسموح بھا فان إوفي حال 

فعلھا يكون مضاد لھرمون اFستروجين ويثبط من ارتباطه 
وينطبق ھذا الك;م  ).Martin et al., 1978(بمستقب;ته 

 وھذه اFفتراضات تنسجم مع ةكسدعلى فعلھا المضاد ل¹
ذ نجد تحسن معنويا في ا9داء إنتائج دراستنا الحالية 

 كسدة عند استخدام التراكيزا"نتاجي وحالة مضادات ا9
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INFLUENCE OF SUPPLEMENTATION WITH DIFFERENT LEVELS 
AMLA (Emblica officinalis) POWDER OR AQUEOUS EXTRACTS  

ON PHYSIOLOGICAL AND PRODUTION PERFORMANCE  
OF LAYING JAPANESE QUAIL 

Ahmed T. Taha and T.K. Aljumaily 

Res. Cent., Tikrit Univ., Iraq 

ABSTRACT: This study was conducted at the poultry farm, Department of Animal 
Production, Agriculture College, University of Tikrit.  A total of 120 female of Japanese quail 
at 20 week old were used to study the effect of using Amla powder or water extract  
supplementation on performances, egg quality traits, and some blood parameter. The birds 
were randomly divided into five equal treatments with six replicates (4 birds per each), 
housed in metal caches (40 × 40 × 40 cm). Treatment 1 and 2 received the basal diet, 
supplemented with amla at the levels (2 and 4 g)/kg diet for each, respectively, treatments 3 
and 4 received drinking water supplemented with water extract of amla, at the levels (2 and 4 
ml)/l for each, respectively and treatment (5) received the basal diet (control). The results 
showed that the use of powdered amla fruit with 2 g/kg diet lead to significantly improvement 
in (H.D%) egg production, egg mass and feed converstion ratio. There were no significant 
effects for amla treatments in egg quality triaits excep egg shell thickness. About the 
hematology parameters, there are an improvements with adding Amla powder with reducing 
in GOT and GPT enzymes activity and MDA level and increasing GSH level. Treatment 4 
had negative effect in some traits as compared with control group. It could be concluded from 
the study that using Amla powder with low concentration is better than using its water extract 
or high concentration and Amla had ability to improve production performance. 

Key words: Amla powder, amla aqueous extracts, physiological and production performance, 
Japanese quail.            
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