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 الملخص
ر الززور كم شمال غرب محافظة دي 30خاصة بالدواجن في الهرموشية، التي تبعد نفذ البحث في مزرعة 

لززم مززا  مختلفززة ةبجرعززات  (propionic acid)دراسززة تزز إير ة زافة لمززب البرو يونيزز  بسزورية، ههززد  
المعيززار المنززاعي يززة التاليززة: مناعالمؤشززرات ال فززي وذلزز روس(  ،التجززار  الهجززين )فززروج التسززمين لالشززرب 

المعيزززار المنزززاعي لمزززرل التهزززاب ال  زززبات و  ،ل الجزززامبوروالمعيزززار المنزززاعي لمزززر و  ،لمزززرل النيوكاسززز 
 مزززد  اسزززتمرت التجر ززة ،صززو  (240)تززم ةجزززرا  البحززث علزززم . البيضزززا  الخاليززاتعزززداد و  ،برونشززي ()ال
رت التجر زززة هتزززاري  إزززم كزززر   19/7/2018 ةلزززم 1/6/2018الفتزززر  الزمنيزززة مزززن  وذلززز  خزززالل، يزززوم (49)
ك  مجموعة  ،علم أر ع مجموعاتال ي ان بشك  عشوائي ع  وز   .18/9/2018ولغاية  1/8/2018
تززم  تركيبزز   ،مدجنززةالتجر ززة علززم خلززي  علفززي ت ليززد  خززا  بال وقززد  غززذي   يززور ،( صززو 60)   ززم  

 هنسززم متفاوتززة لطيززور اللحززما شززرب  مززانيزز  لا ززافة لمززب البر يو ةتززم لسززم مرالزز  التسززمين المعتمززد . 
أمززا المجموعززات ال الإززة المتب يززة  البر يونيزز المجموعززة الولززم )شززاود( هززدون ة ززافة لمززب  ووفززا ايتززي:
ن مزن خزالل وزذل الدراسزة ل. تبزي  /ملز ( 0.3ززز  0.2ززز  0.1: )وفزا النسزم التاليزةب الحمز ف د أ زي  لهزا

عزززايير عزززدد الموذلززز  مزززن خزززالل زيزززاد   و يونيززز  ةلزززم مزززا  الشزززربيجزززاهي ف زززافة لمزززب البر ةأإزززر  وجزززود
 الخاليزاعزدد  ارتفزا  وأيضزا   ،ومزرل البرونشزي  ،ومزرل الجزامبورو ،مزرل النيوكاسز  لك  مزن المناعية
 زد المزرال المختلفزة، ممزا  فا  عزن جسزم الطزائروالسيما البلعميات التزي لهزا دور مهزم فزي الزد البيضا 
    بمجموعة الشاود. ة النفوق م ارنة  في خفب نسب بشك  ةيجاهيانعكس 

البيضززززززززززا ، فززززززززززروج  الخاليززززززززززارات المناعيززززززززززة، شززززززززززمؤ اللمززززززززززب البرو يونيزززززززززز ،  مفتاحيااااااااااة الكلمااااااااااات ال
 التسمين.

  مةالمقد
ليزث أنهزا تزؤمن لانسزان المنتجزات  ،ومن أوم فرو  افنتزاج الحيزواني ،ائيتعتبر صناعة الدواجن من أوم ال ناعات الداعمة لألمن الغذ

المزززواد ال انويزززة المسزززتخدمة فزززي بعزززب ال زززناعات ة زززافة لت زززديمها بعزززب  ،واللحزززم ،البزززيب :ذائيزززة ذات ال يمزززة الحيويزززة العاليزززة م ززز الغ
ة ةلززم مززواد ذات قيمززة علززم تحويزز  المززواد العلفيززة الولي زز وززذا وتتجلززم أوميززة الززدواجن ب ززدرتها العاليززة ومخلفززات الززذب . ،والسززماد ،كززالري 

 تغذية افنسان.غذائية عالية تستخدم في 
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لرعاية وتنفيذ هزرام  الل الزات وت زديم المضزادات الحيويزة لكزن المشزكلة التزي في ت نيات ا سعفي السنوات الخير  أصب  االوتمام بشك  وا
م ة افة ةلم ب زا  أإروزا فزي جسز ،يم مناعة نوعية  د المضادات الحيوية الم دمة للفروجواجه  العلم الحديث وو تشكي  سالالت الجراإ

ةيجزاد هزدائ   بيعيزة عزن المضزادات الحيويزة ومزن هزين وزذل راسزات الحدي زة اتجهز  ةلزم أن الد  ال ة .(Casta, 2007)الطيزر بعزد الزذب  
لنهززا تززؤد  ةلززم تحسززن وا زز  فززي المؤشززرات افنتاجيززة  ((CH3CH2COOH ومنهززا لمززب البرو يونيزز  اللمززال العضززوية ،البززدائ 

 .(Angulo, 2004) ا في لحم الذهيحةدون ب ا  أإر تراكمي لهوالمناعية 
ت بززي   لزمةممزا أد   ،مبكزر  مزن التر يزة ألزدا تزوازن للفلزورا المعويزة فزي ال نزا  الهضزمية للطيزورت زديم لمزب البرو يونيز  فزي أوقزات  ةن  

لمزال المينيزة اد  كميزة الذل  بسزبم زيز رس  يفو  ،علم الوزن النهائي للطير ةيجابا   أإرووذا ، صحة الطيور فيؤإر  النوا  البكتيرية الم
 لسزاب وإدامة التزوازن الميكرو زي ل زال  البكتريزا النافعزة علزم ،وتحسين هيئة ال نا  الهضمية ،الساسية المهمة في تكوين هروتين الجسم

نسززبة  لتززالي انخفززالو ا ،صززة فززي هدايززة العمززر علززم م اومززة بعززب المسززببات المر ززيةقاهليززة الفززراا وخا ووززذا هززدورل يعزززز مززن. الضززار 
 .(Biggs and Parsons, 2012)و (Afderna, 2006) ،(Kidd, 2003) ن صفات الذهيحة لديهاوتحس   ،النفوق 

بكتيريزة المفيزد  داخز  يحفزز النزوا  ال لمزب البرو يونيز  أن   (Cherrington et al, 2014)و (Leensera, 1991هزين البالزث )
إر فززي ؤ التززي تزو  ،البكتريززا التزي لهزا ال اهليززة علزم ةنتززاج مركبزات م زز  المونيزاعلززم اختززال التزز إير السزمي لززبعب أنزوا   ،الجهزاز الهضزمي

 .وزن الوزياد   ،ووذا هدورل يؤد  ةلم تحسن ال حة العامة للطير ،المضي  )است الب( يبأ
 هالي اسزتهالكالتزار و و شزهية الطيز مزن ة زافة لمزب البرو يونيز  ةلزم مزا  الشزرب زاد علزم أن  د ف زد أك ز( Ohtani, 2000البالث ) ماأ
لحمزززب البرو يونيززز  دور فزززي زيزززاد  نمزززو البكتريزززا النافعزززة وال ضزززا  علزززم و  .للطيزززرةلزززم زيزززاد  معنويزززة للزززوزن النهزززائي   أد  لعلززز  ممزززا ل

  اسزتخدام لمزب أد  ل زد  (.Lemme, 1996و كتر )لو السزالمونيال و الكزامبي(  (E. Coliرشزيا كزوال يالميكرو زات الضزار  م ز  االش
الحمزب  بز ن   ذل  (Kundu, 1993البالث )  عل  وقد  ،ن الحالة افنتاجية والمناعية للطيرمع ما  شرب الدواجن ةلم تحس البرو يوني 
فيمنزع ت إيراتهزا  ،يمنع وصول المكرو ات المر ية ةلم وزذل المسزت بالت فهو و التالي ،الخاليا الطالئية المبطنة ل نا  الهضم فييستو ن 

 المضي .المر ية من الحدوا داخ  جسم 
ة افة لمب البرو يوني  ةلم ما  شرب الفزروج أد   أن   (Dehghani and Jahanian, 2012)و (Hinton, 1998) ون هين البال 

لن الخاليزا الك سزية تزؤد  ةلزم  ،فزي الحالزة المناعيزة عنزد الطيزور ا  أإزر ايجابز ممزا ،ةةلم زياد  عزدد الخاليزا الك سزية فزي الزغابزات المعويز
منززع ايإززار وي ،معززدل الوفيززات   مززنوي لزز ،ورممززا يزيززد مززن ولززائ  المناعززة عنززد الطيزز ، ب ززة المخززاا( داخزز  المعززا زيززاد  المخا يززة )

 للدجاج.  االنتاجي فيتحسن بالنتيجة الدا ،الضار  للبكتيريا داخ  المعا  الدقي ة
 وذلز  ،ة الجهزاز الهضزمي عنزد الطيزوريجزاهي فزي زيزاد  فعاليزدور لمزب البرو يونيز  اف (Hershko, 1997البالث ) صلخ  في لين 

 Rental and Nurmiووزي عمليزة اكتشزفها البال زان ) Competitive exclusion (CE) التنافسزيمزن خزالل دعزم عمليزة الق زا  
 :التالية لياتايالمفيد  علم الحد من فع  البكتريا الضار  وذل  من خالل قدر  البكتريا  ( ليث أشارا ةلم1973

التنززافس مززع البكتريززا الضززار  علززم المززواد و ، للطيززورالموجززود  فززي ال نززا  الهضززمية  Receptors siteت واقززع المسززت بالالتنززافس علززم م
قزززدر  الليزززا  الدقي زززة فزززي المعزززا  علزززم ةنتزززاج اللمزززال الدونيزززة الطيزززار  و  ،و التزززالي الحزززد مزززن قزززدرتها علزززم النمزززو، الغذائيزززة الساسزززية
 ات البكتيريا.النظام المناعي واست الب الفيتامينات وم اومة المستعمر يتحسن ونتيجة لذل   .وخ وصا  العورين
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ز حفيزز الجهزاز المنزاعي علزم علزم دور لمزب البرو يونيز  الفعزال فزي ت (Dizaji, 2013)و( Lesson, 2007) ينالبزال  كز  مزن دأك 
وتفكز   ،والغلوكزاغون  ،النسزولين :ت م ز سبة الهرمونافي ارتفا  ن ا  مهم ا  دور  تلعم التي )ال نيات الخلوية( cytokinesمم تحرير ما يس

 ،زيزد مزن الطاقزةواسزتخدامها فزي ةنتزاج الجسزام المضزاد  وإنتزاج الم ،والاليسزين ،الحمضين المينين المي زونيينهروتين العضالت لتحرير 
 .فاويزة وال ضزا  عليهزاالخاليزا اللمام المضزاد  و ومسزاعد  الجسز ،وم اومة العوام  الممر زة ،و التالي ارتفا  معدل االست الب في الجسم

اعي النظزام المنز يمكزن أن يكزون المفتزات لتطزوير ، نزا  الهضزميةتزوازن مكروفلزورا ال لزم أن  ة  أبحاإفي  ((Martel, 2001 البالث ريشيو 
وزذا  كزون  ،لبيئيزةوغيروزا مزن الملوإزات اانزات البكتريزا الضزار  والفطزور فذي :ة زافة ةلزم تخفيز  العوامز  المجهزد  للكبزد م ز  ،ورعنزد الطيز

 مضاد للفطور والكسد .كالحمب يستخدم 
 ،عيزةالمؤشزرات المنافي دراسة بعزب  همإابحأخالل من  (Bitterncourt et al., 2014)و (Klasing, 1998) ينالبال ك  من  وجد

 يززور الم ززدم لهززا لمززبالبيضززا  فززي دم الط الخاليززامززن خززالل زيززاد   ،والمؤشززرات البلعميززة ،تحسززن معنززو  فززي النتززائ  المناعيززة الخلويززة
 البرو يوني  مع ما  الشرب.

( P<0.05 زعترية )لالغزد  وكزذل  فزي وزن ا ،الزوزن النسزبي للطحزالعلزم وجزود زيزاد  معنويزة فزي  (Bozhurt et al, 2009) شزارأ
زيززاد  تعزيززز ودعززم الجهززاز ووززذا يززدل علززم دور لمززب البرو يونيزز  فززي  ،وذلزز  عنززد ة ززافة لمززب البرو يونيزز  ةلززم مززا  شززرب الفززروج

لمزا  شزرب  ة افة لمب البرو يوني  ( أن  Skran, 2003)و التالي انخفال معدالت الوفيات. في لين وجد البالث  ،المناعي للطير
( Hetro Philsالبيضزا  والخاليزا اللمفاويزة و)الزدم  خاليزاوفزي عزدد  ،الحمزرا  الزدم خاليزالزم زيزاد  كبيزر  فزي عزدد ة  أد قزد لحزم يزور ال  

 وكذل  العضا  الساسية المرتبطة بالمناعة في وزن الجسم. ،وعيار الجسام المضاد  Ratio H/Lو
و التزالي تحسزين  زلمسببات المر يةلزياد  م اومتها  من أج  ،ااالفر ( ة افة لمب البرو يوني  ةلم ما  شرب Wang, 2010قترت )او 
ليزات التزي يعمز  برو يوني  من قب  بعزب النزوا  البكتيريزة يعتبزر ألزد اينتاج وذل اللمال ومنها لمب الةكون ا  افنتاجي لها، الد
 (.Probioticsها التعرل الميكرو ي أو ما يسمم مستنبتات الليا  المجهرية )علي
( ت إير ة افة لمب البرو يوني  ةلم ما  شرب الدواجن وت إيرل في خفب نسزبة النفزوق بشزك  معنزو  Renden et al, 2002س )ر د

 ن الحالة المناعية للطيور.يجاهي في تحس  افوأرجع ذل  ةلم دور لمب البرو يوني   ،وظ في المجموعات التجريبيةوملح
ة زافة لمزب البرو يونيز  مزع مزا  الشزرب الم زدم للفزروج قزد  أن   (Dehghani and Jahanian, 2016و) (Kirby, 1990أو ز  )

 الخاليزاتفزا  نسزم لم ذلز  أد  ةلزم ار باف افة ة ،نتاج الجسام المضاد ة  معنويا  ش  ون ،تكاإر الخاليا اللمفاوية التائية والبائيةمن ز لف  
 .T3البيضا  والخاليا البالزمية من النو  

عند تح ين الفراري  الم دم لها مع ما  الشزرب لمزب البرو يونيز  هل زات التهزاب ال  زبات المعزد  ( Campo, 2000البالث ) اللظ
 ووذا دلي  علم تحسن االستجابة المناعية للطير. ،ارتفا  معنو  في عدد الخاليا اللمفاوية التائية وجود ،والجامبورو ولنيوكاس 

ازديزاد تركيزز لزم ة ،لمب البرو يوني  ودورل في تحسين مناعزة الطيزور جار   علمف د أو   من خالل ت (Yang, 2009البالث ) أما
( Parvinetal, 2014فزي لزين أن البالزث ) ا  شزر ها لمزب البرو يونيز .( لد  الطيور المضزا  ةلزم مزIGgالغلو يولينات المناعية )

 و التالي يعزز الوليفة المناعية الخلوية. ،اللمفاويةتكاإر الخاليا  من ة افة لمب البرو يوني  ةلم عالئا الدواجن يعززأو   أن 
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لتحسين الحالة المناعية للطيور و التالي  ،ما  الشرب افة لمب البرو يوني  الم ةو نا " علم ما ت دم ذكرل أجر  البحث لدراسة ت إير 
 م النفوق هين أفراد الطيور.مكان من نسالت لي  قدر اف

العضو  )البرو يوني ( كبدي  للمضادات الحيوية ةلم مزا  الشزرب لفزروج التسزمين  ر ة افة الحمبفي دراسة ت إييتلخص ود  البحث 
المعيززار المنززاعي لمززرل ، و المعيززار المنززاعي لمززرل الجززامبورو، و ي لمززرل النيوكاسزز : المعيززار المنززاعيززةمناعال المؤشززراتفززي بعززب 

 .البيضا  الخالياتعداد  البرونشي ، وأيضا  
  هقوطرائ لبحثا وادم

 الممتد  يوما  في الفتر  49من عمر يوم والد ولتم  وذل  اهتدا    ،صوصا  من الهجين التجار  )روس( 240نفذت تجر ة التسمين علم 
ززز2018-9-18ولغايزززة  2018-8-1رت التجر زززة مزززر  أخزززر  مزززن إزززم كزززر   2018-7-19ولغايزززة  2018-6-1 هدايزززة نمززز م  . قس 

 ،صو . تم تنفيذ البحث في مدجنة خاصة لتسزمين الفزروج فزي قريزة الهرموشزية (60نها )يحتو  ك  م ،مجموعاتال ي ان ةلم أر ع 
 ،هويززة وإ ززا  لشززروا ال ززحية ومجهززز  بكافززة وسززائ  التر يززة مززن تدفئززة وتلزززور و ززمن لظيززر  مسززتوفية لا الواقعززة فززي غززرب شززمال ديززر

 وفيها معال  ومشارب مناسبة للتر ية الر ية المفروشة هنشار  الخشم.
الزمزة ووفزا البزرام  المعتمزد  فزي المنط زة ووزي  زد ( أسزاهيع بالل الزات ال7ن  كافة الطيور أإنا  فتر  التجر ة التي استمرت لمد  )   ل

 شب   اعون الدجاج )نيوكاس ( والجامبورو والبرونشي . أمرال
يزاس الر و زة والزذ  لهزرا  باسزتخدام جهزاز م ( 12 – 11هزين السزاعة ) ية و شزك  يزوميالر و زة النسزبكما تزم خزالل فتزر  التجر زة قيزاس 

متوسز  ليزث هلز   ،(Milligan and win, 1984سزبوعيا  )أو ع في الحظير  علم ارتفا  ن   متزر عزن الفرشزة إزم  لسزم المتوسز  
ة وف زا  للمواعيزد فزة بالل الزات الالزمزن  الطيور  زد  المزرال المختللتسمين ل   اأإنا  فتر   .%( 65( يوم )49الر و ة النسبية خالل )

 :مبينة أدنالال
  .(B1نيوكاس ) ( + BronChitisأيام ل ح  الطيور هل ات التهاب ال  بات ) 6بعمر  .1
 )عتر  متوسطة(. هل ات مرل الجمبورو يوم ل ح  الطيور 16بعمر  .2
 (.B1يوم ل ح  الطيور هل ات مرل نيوكاس  ) 23بعمر  .3

 الل الات عن  ريا ما  الشرب.ليث أعطي  جميع  
 متوسط درجات الحرارة خالل فترة التجربة .1جدول ال

 )درجة مئوية( درجات الحرارة العمر باألسبوع

1 26.7 

2 28.1 

3 254 

4 28.3 

5 26.2 

6 27.3 

7 25.6 
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 مة في أناهيم مع يوما   (49-35) ب عمار المناعية ف د جمع  عينات الدم من ستة  يور من ك  مكرر المؤشرات بالنسبة لدراسة
ية في دم الطيور ، و عدوا تم الح ول علم م   الدم هنفس الطري ة الساب ة وتم تحديد ال يم المناع)الهيبارين( تخ ر تحو  مانع
 لتالية:لألمرال ا

م  استخد وذل  باستخدام  ري ة االياليزا )الم اييس المناعية(. ،ال  بات المعد  )البرونشي ( الجامبورو والتهابو ، مرل النيوكاس 
جامبورو( و م  محتويات المجموعة و  ، رونشي و  ،موعات تشخي ية الختبار االياليزا الخاصة بالمرال الساب ة )نيوكاس مج

 المستخدمة( المواد التالية:الكواش  ) ELISAKIT ي كياليزا التشخي ية مجموعة اال
 شي ( وتحو  ك  منها علم لفر  مسطحة ال ا .أ باق االياليزا للمرل. بالنتيجين للمرل )نيوكاس  أو جامبورو أو هرون .1
 .م   شاود ةيجاهي للمرل .2
 م   شاود سلبي للمرل. .3
  وديوم.ماد  لافظة تدعم أزيد ال ل مضا   محلول التمديد .4
 االقتران.محلول  .5
 محلول الكاش  اللوني لألنزيم جاوز لالستعمال. .6
  .محلول ةي ا  التفاع  .7

ويتم و ع  ،(H12) ( لتم الحفر A1قمة من الحفر  )لفر  مر  96رين البالستيكية ويحو  علم يتكون  با االياليزا من ماد  البوليست
 وقد أجري  الت ييمات الساب ة في مخاهر ،الموجود  في م   الدمد النوعية ل  و المستضد المعاير في قا  الحفر  والذ  سيرتب  بال دا

 .يوانية )وزار  الزراعة(ز  لل حة الحالمخبر المركو  ،كلية الهندسة الزراعية )جامعة الفرات(
 (3ملم/أل ) WBC البيضا  الخاليا عدد

 نسبة النفوق )نسبة الهالكات()%(

 100X =  %() نسبة النفوق 

   والمناقشة النتائج
 المعيار المناعي لمرض التهاب القصبات )البرونشيت( -1

( في مؤشر المعيار المناعي لمرل التهاب ال  بات )البرونشي ( وذل  P<0.05ارتفا  معنو  )وجود تبين ي( 2)من خالل الجدول 
يوما ( وذل  في عينات الدم الم خوذ  من  يور المجموعة الرابعة  49لتجر ة بعمر )اية افي نهو يوما (  35في منت   التجر ة بعمر )

 Dehghani and) و (Izat, 1990) منك  مل /ل ووذا يتفا مع  0.3المضا  ةلم ما  شر ها لمب البرو يوني  هنسبة 
Jahanian, 2016) ت الحية الدقي ة المسببة لهذا المرل دور لمب البرو يوني  في تخفيب عدد مستعمرات الكائنا واهين نالذي

المناعة في  و التحديد )البلعميات( التي تلعم دورا  رئيسيا  في نظام ،البيضا  الخاليايجاهي في زياد  عدد وذل  عن  ريا ت إيرل اف
 الجسم الطبيعي.
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 متوسط المعيار المناعي لمرض التهاب القصبات .2جدول ال

 الشاهد العمر 
المجموعة 

 الثانية

المجموعة 

 الثالثة

المجموعة 

 الرابعة
F Sig/P. LSD5% 

 a 3279.1 b 3348.5 c 3389.4 d 3401.9 30925 0.000 5.46 يوم 35

 a 3265.8 b 3313.5 c 3386.3 d 3388.4 120 0.000 47.7 يوم 49

  (ELISAالمعيار المناعي النوعي لمرض النيوكاسل )-2
المناعي مل /ل( في المعيار  0.3-0.2-0.1مختلفة ) يوني  ةلم ما  الشرب هنسم( ت إير ة افة لمب البرو 3)يبين الجدول 

 49يوم( وفي نهاية مرللة التسمين ) 35( وذل  بعمر )ELISAلمرل النيوكاس  الم در  بطري ة الم ايسة المناعية المرتبطة بالنزيم )
( بمتوسطات المعايير المناعية المية P<0.05) معنويةفروق  وجوديوم(  49و 35 عمر )و ( 3)ياللظ من خالل الجدول  ذة يوم(.

مستو  المعايير  جود ارتفا ومجموعة الشاود، كما ياللظ و   هين المجموعات التجريبية الم دم لها لمب البرو يوني  لمرل النيوكاس
بل  ليمل /ل(  0.3الشرب هنسبة ) يوم( لد  المجموعة التجريبية الرابعة الم دم لها لمب البرو يوني  مع ما  49المناعية بعمر )

يدل  مما( P<0.05وذا االرتفا  وص  ةلم لد المعنوية  ) .(2545.7ليث كان  قيمت  ) مع مجموعة الشاود ( م ارنة  2996.1)
ووذل النتيجة تتفا مع النتيجة التي توص   .لنيوكاس ا للمر ت إير ف افة لمب البرو يوني  في مستو  المعايير المعنوية م وجود عل
الذين هينوا وجود ارتفا  معنو  في معايير  (Abdolahfam and Ghahri, 2012) و (KLIGER et al., 2000) ينليها البال ة

 ل /ل(م 0.5-0.1 دم لها لمب البرو يوني  مع ما  الشرب هنسم تتراوت من )مالجسام المضاد  لمرل النيوكاس  لد  الفراري  ال
 .للطير جابة المناعيةلم وجود ارتفا  معنو  في عدد الخاليا اللمفاوية التائية مما يدل علم تحسن االستة وعزوا ذل 

 متوسط المعيار المانعي لمرض نيوكاسل بطريقة اإلليزا .3جدول ال

 الشاهد العمر
المجموعة 

 الثانية

المجموعة 

 الثالثة

المجموعة 

 الرابعة
F Sig/P. LSD5% 

 a 1618.6 b 983.7 c 1017.8 d 1319.0 56130 0.000 299.6 يوم 35

 a 2545.7 b 2739.4 29c 15.5 299d 6.1 55571 0.000 193 يوم 49

 المعيار المناعي النوعي لمرض التهاب الجراب المعدي )الجامبورو( -3
مل /ل( في المعيار المناعي  0.3 -0.2-0.1( ت إير ة افة لمب البرو يوني  ةلم ما   الشرب هنسم مختلفة )4) يبين الجدول
يوم( وفي نهاية  35( وذل  بعمر )ELISAلمرتبطة بالنزيم )المناعية ا  بطري ة الم ايسة لجراب المعد  )الجامبورو( الم درلالمعنو  

التهاب الجراب ( وجود فرق معنو  هين المعيار المناعي المي لمرل 4ياللظ من الجدول ) .يوم( 49ك  مرللة التسمين بعمر)
 Attia) وذا يتفا مع نتائ ( و P<0.05عة الشاود ليث كان )يوم( هين المجموعات التجريبية ال الإة ومجمو  49 - 35المعد  بعمر )
et al, 1999) و (2013 Dizaji,)  كدوا علم وجود ت إير معنو  علم معيار المناعة النوعي لمرل التهاب الجراب المعد  أالذين
 عند ة افة لمب البرو يوني  ةلم العلي ة العلفية.)الجامبورو( 

 اإلليزا ةالمعياري لمرض الجامبور بطريقمتوسط  .4جدول ال

 الشاهد مرالع 
المجموعة 

 الثانية
 المجموعة الثالثة

المجموعة 

 الرابعة
F Sig/P. LSD5% 

 - a 4220.7 a 3263.79 b 5000.01 b 5071.20 3.51 0.065 يوم 35

 a 4292.1 b 4046.02 c 3999.40 d 4224.32 6610 0.000 67.8 يوم 49
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  (3مم1ألف / ) البيضاء الخالياتعداد -4
 افة ةالبيب في الدم يزداد مع نسبة  الخالياكان متوس  تعداد  يوما   (35)( يتض  أن  في منت   التجر ة بعمر5)من خالل الجدول 

هينما هل  لد  (P>0.05)  لم لد المعنويةةل انية ولكن لم ي   لمب البرو يوني  في ما  الشرب ف د ارتفع وذا المؤشر في المجوعة ا
متوس   ب ن  ( 5)ن الجدول كما ياللظ م .كان المر كذل  يوما   (49)وفي نهاية التجر ة  (P<0.01)عة المعنوية في المجموعة ال ال ة والراب

 ( ةلم أن  Pelicano, 2005 ( ويفسر ذل  كما أشار البالث يوما   (35)كان أعلم من م يل  بعمر  يوما   (49)البيضا  بعمر  الخالياتعداد 
يزداد مع زياد  درجة  ا لبيضا الخالياتعداد  أن  و  ،البيب بالم ارنة مع دم الطيور البالغة الياالخدم صي ان الدجاج الفاقسة لدي ا  أف ر ب

لن  يعم  علم زياد  تعداد  ،الحالة المناعية للطير زيد منت لما  الشرب لمب البرو يوني  افة ةن أو  .والت دم بالعمر ،لرار  المحي 
ليها اة  النتيجة التي توصووذل  .مناعة الطيور ةبان فتر  رعايتها و التالي رفع ،مرالالهامة في م اومة الجسم لأل ا البيض الخاليا

Pelicano, 2005) )( وBitterncourt, 2014)   في الطيور  ا البيض الخاليا ليث هين  النتائ  ازدياد عدد الدراسة،زت من نتائ  عز
في عينات دم  يور  ا البيض خاليابالتعدادات المنخفضة لل ل م ارنة  /( مل 0.3التي قدم لها لمب البرو يوني  مع ما  الشرب هنسبة )

للطيور، من ووذا يدل داللة وا حة علم دور لمب البرو يوني  في زياد  الحالة المناعية  ،مجموعة الشاود، والمجموعات التجريبية الخر  
 .التي قد ت يب  في الدفا  عن جسم الطير  د المرال المختلفة و خاصة البلعميات التي لها دور وام ا البيض الخالياخالل ارتفا  تعداد 

 (3مم1ألف / )البيضاء  الخالياتعداد  .5جدول ال

 العمر

 المجموعات

p 

L.S.D5% 

 األولى

 )الشاهد(

 الثانية

 ملغ/ل  0.1

 الثالثة

 ملغ/ل  0.2

 الرابعة

 ملغ/ل  0.3
5% 

 a 20.5 ab 21.3 b 22.8 c 0.0075 1.3 20.2 يوم 35

 a 23.6 ab 24.6 bc 25.4 c 0.0357 1,2 23.5 يوم 49

  )%( نسبة النفوق -5
  ل( في ك  مرللة من مرال/ مل  0.3-0.2-0.1( ة افة لمب البرو يوني  ةلم ما  الشرب هنسم مختلفة )6)يبين الجدول 

لمجموعات التجريبية ال الإة المضا  ةلم هين ا( P<0.05( وجود فروق معنوية )6)الجدول ياللظ من  .التسمين ولكام  فتر  التسمين
وكان وناك انخفال معنو   .ومجموعة الشاود في نهاية فتر  التسمين ل(/مل  0.3-0.2-0.1ما  شر ها لمب البرو يوني  هنسم )

 Dehghani and)و (Blair, 1993)من ك  ( عند المجموعتين التجريبيتين ال ال ة والرابعة. ووذا يتفا مع P<0.05هنسبة النفوق )
Jahanian, 2012) البرو يوني  في خفب نسبة النفوق من خالل دور الحمب في تحسين ليوية  دور لمبعلم  واأكد نالذي

عند  د انخفال نسبة النفوق معنويا  ( الذ  أك  Apeldoorn, 1999) البالثوتنظيم عملياتها االست الهية. كذل  تتفا مع نتائ   ،الطيور
 ن الحالة المناعية للطيور.يالبرو يوني  ةلم ما  شر ها وذل  من خالل دور الحمب في تحس ة افة لمبالدواجن عند 

 (%) متوسط نسبة النفوق التراكمية .6الجدول 

 المجموعة الثالثة المجموعة الثانية الشاهد العمر )يوم(
موعة المج

 الرابعة
F Sig/P. LSD5% 

1—4 10a 6.66b 3.33c 1.66d 821 0.000 3.34 

35-15 3.74a 3.57a 1.72a 1.69a 985 0.000 2.02 

49-36 3.84a 1.85b 1.75c 1.72c 2855 0.000 1.99 

49-1 17.54a 12.08b 6.81c 5.07d 30925 0.000 5.4 

   والمقترحات االستنتاجات
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 ما يلي: استنتاجيمكن عليها  متح  من خالل النتائ  ال
لم ةأد  ل( قد /مل  0.3 – 0.2 – 0.1ما  الشرب الم دم لفروج اللحم هنسم ) ملةوني ( بالعضو  )لمب البرو ن ة افة الحمب أ

خفب نسبة ين ، في لالبيضا  الخالياداد تع، و ورو، البرونشي زياد  معنوية في تعداد المضادات المناعية لمرل النيوكاس ، الجامبي
ل ما  ل /م 0.3موعة الرابعة الم دم لها الحمب هنسبة النفوق في المجموعات الم دم لها الحمب وكان  أق  نسبة للنفوق في المج

 شرب.
  :اقتراتخالل االستنتاجات يمكن  ومن

حم وأإر ذل  علم المؤشرات ةلم ما  الشرب الم دم لفروج الل  افة لمب البر يوني ةأخر  من  مختلفة هنسم ةعاد  تنفيذ التجر ة
 .تهاطيور أإنا  عملية تر يية وافجهاد الحرار  الذ  يمكن أن تتعرل ل  اللمناعا
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Abstract 

The experiment was conducted at private poultry farm located in Al Harmoshia, 

which is 30 km North West of Dier Ez Zor, to study the effect of propionic acid 

addition to water drinking of broiler (commercial hybrid, Roos) on some 

immunity characteristics (Immune standard of Newcastle disease, immune 

standard of Gamboro disease, immune standard of Bronchet disease, and white 

cells number). This experiment executed during the period 1/6/2018 - 

19/7/2018; the experiment repeated again during 1/8/2018 - 18/9/2018. In this 

experiment, (240) chick broilers were used in the age of one day, which were 

bred for producing chicken meat, and these birds were divided randomly into 

four groups, each group contained (60). All of the birds have the same 

environmental conditions. The control group drunk water without addition, 

while groups (2, 3 and 4) drunk water with addition of (0.1, 0.2 and 0.3) mg/l of 

propionic acid respectively. The results have shown that giving propionic acid 

(0 and 3) mg/L increased the immune standard of Newcastle disease, immune 

standard of Gamboro disease, immune standard of Bronchet disease, and white 

cells number, which has an important role against diseases, so the percentage of 

mortality decreased as compared with the control group.  

Key Words: Propionic acid, Immunity indicators, White cells, Broiler.  


