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لى العليقة في بعض الصفات  إمستويات مختلفة من البورون النانوي   إضافةتأثير 
 Ross 308لفروج اللحم الكيموحيوية وصورة الدهون 

                   ( 2*) هاد عبد اللطيف عليون ( 1) نبراس كاظم عباس

 (. مديرية زراعة بابل، وزارة الزراعة، العراق.  1)
 ، العراق.جامعة القاسم الخضراء ،كلية الزراعة، الحيواني اإلنتاجقسم (. 2)

 (.aalnidawi@yahoo.com. البريد اإللكتروني: هاد عبد اللطيف علي)*للمراسلة: د. ن 

 23/05/2020تاريخ القبول:    16/04/2020تاريخ االستالم: 

 الملخص
جامعة القاسمم ، الحيواني في كلية الزراعة اإلنتاجهذه التجربة في حقل الطيور الداجنة التابع لقسم  جريتأ

مسمممتوياخ مختل مممة  مممم   إضمممافةلدراسمممة يممم  ير ، 2018/10/14ولغايمممة   2018/9/9الخضمممراء للممممدة مممم  
 180. واسممتخدف فيهمما Ross(308)لمما العليقممة فممي بعمم  الممم اخ الدميممة ل ممروج اللحممم إالبمموروا النممانو  

ربعمة معممام خ أغيممر مجمنإ، إم يمم يقسميمها عاممواىيا  علما  Rossفمر  فمروج لحمم بعمممر يموف واحمد سم لة 
طيمممر لكمممل مكمممرر(. وكانمممت  15مكمممرراخ ) ةطيمممر لكمممل معاملمممة، وكمممل معاملمممة يتكممموا مممم     ممم  45بواقمممع 

: عليقمة المعاملمة الاانيمة ،إضمافةبمدوا أ  الاماهد ربة كما ي يي: المعاملمة اوولما: مجموعمة معام خ التج
علف، المعاملة الاالاة: عليقة أساسية مضماف إليهما  كغالبوروا النانو / م  مغ 40أساسية مضاف إليها 

البوروا م   مغ 80علف, والمعاملة الرابعة: عليقة أساسية مضاف إليها  كغ/البوروا النانو  م   مغ 60
يركيممز الهيموغلمموبي  و يركيممز البمرويي  الكلممي : اآلييممةويضمممنت التجربممة دراسمة الممم اخ  ،علممف كغالنمانو /

الا  يمممممة  الغليسمممممريداخيركيمممممز الكوليسمممممتيرو  و و  الغلوبيمممممولي لممممما إ اولبمممممومي نسمممممبة و  الغلوبيمممممولي يركيمممممز و 
خ نتمماىا الدراسممة المما عممدف أشممار  .الكاافممة ةمنخ ضمم البرويينمماخ الدهنيممة  ،البرويينمماخ الدهنيممة عاليممة الكاافممةو 

 اولبممممومي وجممممود فممممروق معنويممممة بممممي  معممممام خ التجربممممة فممممي كممممل ممممم  يركيممممز البممممرويي  الكلممممي ويركيممممز 
كمماا لمعممام خ النممانو  .G/A الغلوبيممولي إلمما  اولبممومي فممي ممممل الممدف  كممذلة فممي نسممبة   الغلوبيممولي و 

الا  يمة فضم   عم  البرويينماخ الدهنيمة  الغليسمريداخبوروا  دور فمي ف م  مسمتور يركيمز الكوليسمترو  و 
بينما لم يك  هناك فروقماخ معنويمة  ،منخ   الكاافة مقارنة بمعاملة السيطرة التي سجلت أعلا يركيز لها

الدهنيمة عاليمة الكاافمة . يسمتنتا مم  التجربمة الحاليمة  بي  معام خ التجربة بالنسبة إلا مستور البرويينماخ
 در الا يحسي  صورة الدهوا في ممل دف فروج اللحم.أالبوروا النانو  إلا العليقة  إضافة، الا أا 

 .فروج اللحم   ،البوروا النانو ، الم اخ الكيموحيوية، صورة الدهوا لممل الدفالكلمات المفتاحية:  

 : المقدمة
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الس الخ الحدياة م  فروج اللحم التجار  باري اع معد  نموها وك اءيها في يحويل العلف إلا لحم، ونتجت هذه القدرة فمي معمد  يميزخ 
وأصمبحت السم الخ الحديامة أكامر عرضمة ل ممرا   ،النمو نتيجمة االنتخماا المورا ي المسمتمر وهمذا قمد انعكمإ سملبا  علما مناعمة الطيمور

(2014 et al .,  Jatau)،  نتيجة لسرعة نموهما  ا متطلباخ الخطوط الحدياة للطيور الداجنة م  العناصر المعدنية النادرة مري عة جدا  إو
عم  أهميممة العناصممر  (  فضمم   et al., Aksu  2012ممم  اللحممم والبمي  علمما حممد سمواء ) اإلنتماجيضممها العمالي لتكمموا غزيممرة أومعمد  

ولهممذا ايجهممت البحممور والدراسمماخ نحممو   .(,.Yatoo et al 2013) اوفممرر يمماخ الحيويممة المعدنيممة النممادرة فممي التناسممل والمناعممة والعمل
كاممر ممم  هممذه أو أا نقممع عنمممر واحممد إالممدواج  و  إنتمماجاسممتعما  العناصممر المعدنيممة والتممي يعتبممر ممم  العناصممر الغذاىيممة المهمممة لنمممو و 

ر البموروا المذ  يمم وم  هذه العناصر همو عنمم  ،(,.Abbaspour et al 2014لا يدهور واضح في صحة الطيور )إالعناصر يؤد  
وبحلممو  أواىممل الامانينمماخ بممرز دور البمموروا فممي يغذيممة اإلنسمماا والحيممواا ممم  فمم    1923للنبايمماخ منممذ عمماف  اكتاممافك كعنمممر أساسممي

  )  (Scorei et al., 2011السمترويديةنزيمماخ والهرمونماخ كم ي  او  ،يضية وال عاليماخ الحيويمةياخ اوي  يره علا عدد كبير م  العمل
 . (Hunt, 2012وفي يطور ونمو الطيور الداجنة ) ،والمغنيسيوف  وس وري  الكالسيوف والأيضا لك دور كبير وفعا  في أو 

 (2015)  وبمي  ،(Rainey et al .,1999)  ً  يضماأالحبوا والخضراواخ والمكسممراخ  نواع عديدة م أيوجد البوروا في اللحوف والنباياخ و 
et al., Akbar او  ا المركبمماخ الحاويممة علما البمموروا لهما فممماىع مضمادة للبكتريمما وهمي موجممودة غالبما علمما شمكل حممم  البوريممةأ
مهمما يكنولوجيمما النممانو وهممي يكنولوجيمما واعممدة أه ي السممنواخ االفيممرة يقنيمماخ متعممددةوشممهدخ صممناعة الممدواج  فمم  (Dean, 1999البمموراخ )

( 100- 1أبعمماد ممما بممي  ) لجسمميماخ النانويممة عموممما  . ل لممدواج  فممي جميممع أنحمماء العممالملممديها إمكانمماخ هاىلممة لاممورة فممي قطمماع ا ،وناشمم ة
لذلة يمكم  لهمذه الجسميماخ النانويمة يجماوز بعم  الطمرق  ،نانومتر يقريب ا ويستخدف هذه التقنية في مجا  يربية الدواج  علا نطاق واسع

عمادة إ مكانيمة إ، ويعممل يقنيمة النمانو علما يطموير منتجماخ جديمدة و قلهما عبمر اونسمجة وأغامية الخ يماال سيولوجية لتوزيع الممواد الغذاىيمة ون
لما يكموي  إوملة يؤد   نخ   جدا  مالمادة ا حجم أ( في حي  Troncarelli et al., 2013وصياغة مواد يقليدية لتعطي نتاىا فعالة )

 ،والمممميدلة ،منهممما الممممحة ةانويمممة السمممتخدامها فمممي مجممماالخ واسمممعويتممميح همممذه المممم اخ للممممواد الن ،فمممماىع فيزياىيمممة وكيمياىيمممة جديمممدة
والنمانو بموروا اسمتخدف كمممدر جديمد للبموروا وملمة لمما يتميمز بمك ( Eynman, 1959ة )محممدودالوالمناعة وغيرها مم  المجماالخ غيمر 
لقلممة  بعنمممر البمموروا. ون ممرا   ةوقممدرة عاليممة علمما االمتممما  مقارنمم  ،ومسمماحك سممطحية كبيممره  ،ممم  صمم اخ ماخ ك مماءة مح ممزه عاليممة 

فضممل التراكيممز ممم  البمموروا النممانو  أ جمماءخ هممذه الدراسممة لتحديممد ،الدراسمماخ حممو  اسممتخداف البمموروا النممانو  فممي ع ىممن الطيممور الداجنممة
ممدر ي  يرهما فمي بعم  المم اخ الكيموحيويمة وصمورة المدهوا ل مروج و  ،دراسةال وصي بهايا أالمضافة الا ع ىن الدواج  والتي ممك  

 اللحم.
 بحث وطرائقه:لمواد ا

 2018/9جامعة القاسم الخضراء للمدة م  ب ،اإلنتاج الحيواني في كلية الزراعةجريت هذه الدراسة في حقل الطيور الداجنة التابع لقسم أ

غ/فر  حيث يم  38بلجيكي المنا  غير مجنإ وبمتوسط وزا Ross فر  فروج اللحم  180. واستخدف فيها   2018/10/14ولغاية    9/
معمام خ يتكموا كممل  4فممرا  عامواىيا  علما كنماا، ويمم يوزيمع اوأالعممامر )محاف مة بابمل( . يمم يربيمة االفممرا  فمي  فمرا  مم  م قمإشمراء او

م قمدمت عليقتماا، عليقمة البماد  مم  عممر إفرفا . يم يقديم العلف للطيمور بامكل حمر،  15م احتور كل مكرر علا إمكرراخ  3منها م  
لمما العليقممة )فلممط يممدو (  اعتبمممارا  ممم  إالبمموروا النممانو   إضممافة(. يممم 1يوممما  )الجممدو   35 – 22ممم  عمممر  نهاىيممةيوممما  وعليقممة  21 – 1
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البموروا  ممغ 40. المعاملمة الاانيمة: عليقمة أساسمية مضماف إليهما إضمافةعممر يموف واحد وكما ي يي: المعاملة اوولا : مجموعة بدوا أ  
والمعاملممة الرابعممة: عليقممة أساسممية  ،علممف كغ/البمموروا النممانو   مممغ 60إليهمما   علممف، المعاملممة الاالاممة: عليقممة أساسممية مضمماف كغالنممانو /

  .علف كغالبوروا النانو / مغ 80مضاف إليها 
 تصميم التجربة والتحليل االحصائي:

لدراسة ي  ير المعام خ المختل ة فمي المم اخ المدروسمة،  Completely Randomized Designاستعمل التمميم العاواىي الكامل 
سمتعمل او  P≤ 0.05 عنمد مسمتور  (Duncan, 1955) وقورنت ال روقاخ المعنوية بي  المتوسطاخ باستخداف افتبار دنك  متعمدد الحمدود

 ( لتحليل البياناخ.    SAS ،2012) SASحماىي الجاهز البرناما اإل
 Naqaa Foundation for Scientificمجهممز ممم  شممركة  powderويممم اسممتخداف مممادة البمموروا النممانو  علمما شممكل مسممحوق 

Research, Technology and Development   م  إجمراءويمم  Transmission Electron Microscope ( (TEMفحمع الم
 ( علا عينة البوروا النانو  في المختبر المركز  لكلية التربية للعلوف المرفة اب  الهيام.1مورة ال) بواسطة المجهر االلكتروني النافذ

 
 . عينة البورون النانوي المستعملة بالدراسة 1الصورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

وعليقة النهائي المستعملة في التجربة مع التركيب الكيميائي المحسوب لكال   البادئ: نسب المواد العلفية الداخلة في تكوين عليقة  1 جدول ال

 العليقتين 

 يوماً(%  35-22عليقة نهائي )  يوماً( %  21-1عليقة بادئ ) المادة العلفية 

 58.7 48.2 ء ذرة صفرا
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 7.5 8 حنطة محلية 

 20.5 28.5 % بروتين( 44الصويا ) كسبة فول 

 10 10 مركز بروتيني * 

 2.5 4 زيت نباتي ) زهرة الشمس ( 

 0.5 1 حجر الكلس 

 0.3 0.3 ملح طعام 

 % 100 % 100 المجموع الكلي 

 التحليل الكيميائي المحسوب** 

 3102.6 3079.85 ( كغطاقة ممثلة )كيلوسعرة/

 18.87 21.56 بروتين خام )%( 

 0.85 1.04 )%(   اليسين

 0.42 0.455 ميثيونين+سيسين )%( 

 3.2 3.54 االلياف الخام % 

 1.07 1.28 كالسيوم )%( 

 0.41 0.42 الجاهز )%(  فوسفور

 % 25 ألياف،  % 3.5 دهن،  8%خام،  بروتين % 40 ممثلة،  طاقة سعرة كيلو 2200 :على منه الواحد غرام الكليو يحتوي  بلجيكي المنشا،  بروتيني  مركز *

 D،  فيتامين مغ  E 300، 1 فيتامين مغ  B 30، مغ  70 + مثيونين % 1.8 مثيونين،  % 1.2 اليسين، % 1.2 جاهز،  فوسفور 3.1 كالسيوم،  %8 رماد، 

 مغ 400 البأنَتوثينك،  حامض مغ  B 120،  12 ماعم B 250،  الفوليك،  حامض مغ 12دولية  وحدة 10.000 كلور، %2 سستين،  A،  3 دولية وحدة 2500

فيتامين  مغ 1000 بيوتين،  مايكروغرام  C 600،  مغ 600 نحاس،  مغ 70 حديد،  مغ 450 كلوزايد،  كولين مغ  5000 2 فيتامين B،  6 مغ 50 نياسين، 

  .أكسدة ومضادات كوبلت غم 1 يود،  مغ 5 منغنيز،  750 خاصين، 

 ً  .NRC(  1994لتحاليل المواد  العلفية الواردة في ) ** حسب التركيب الكيميائي تبعا

  :المدروسةالصفات 
طيور م  كل مكرر( بمورة عاواىية ويم جمع الدف م  الوريد  2طير م  كل معاملة ) 6م   5الدف في اوسبوع  عيناخ يم جمع 

 3000 بسرعة في جهاز الطرد المركز   اونابيبويم وضع  ،فالية م  مانع التخارب ستيكية ن ي ة نابيب أالعضد  حيث يم استخداف 
 يركيز) اآليية ال حوصاخ  إجراء( لحي  ةم ويدرجة  20 -بالتبريد بدرجة حرارة ) اونابيبوبعدها يم وضع دقيقة  15لمدة دورة/الدقيقة 

البروييناخ الدهنية  يركيزيقدير و الا  ية  الغليسريداخ يركيزو الكولسترو   يركيزو  الغلوبيولي  يركيزو  اولبومي  يركيزو البرويي  الكلي 
 . (الكاافة ةمنخ ضالبروييناخ الدهنية  يركيزيقدير و عالية الكاافة 

 تركيز البروتين الكلي في مصل الدم:   
( م  شركة فرنسية Kitفي قياس مستور البرويي  الكلي في ممل الدف باستخداف عدة ال حع الجاهزة ) Biuret استعملت طريقة 

يترك العينة  اونبوبةوبعد رج ، ( Reagentمل م  الكاشف ) 1االفتبار التي يحو   أنبويةمل م  ممل الدف في  0.02وملة بوضع 
مل م  الكاشف وبعد  1افتبار يحتو   أنبوبةمل في  0.02 إضافةوالمحلو  القياسي يتم يحضيره ب ،دقيقة يحت حرارة الغرفة 30لمدة 
 أشار التي ( نانوميتر باستخداف جهاز المطياف الضوىي وحسب طريقة العمل 540راءة العيناخ عند الطو  الموجي )ق يتم اونبوبةرج 

 :اآلييةالممل علا وفن المعادلة  وقد يم استخراج يركيز البرويي  الكلي في  Wotton, (1964)ليها  إ
 

 قراءة العينة                            
  6 × م= مممممممم مل (100البرويي  الكلي )غ /يركيز 

 راءة المحلو  القياسيق                           
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 في ممل الدف:  اولبومي يقدير مستور 

مل م  الكاشف  1االفتبار التي يحو   أنبويةمل م  ممل الدف في  2 بوضع اولبومي استعملت الطريقة اع ه لقياس مستور 
(Reagent ) ، 0.02 إضافةوالمحلو  القياسي ل لبومي  يتم يحضيره ب ،دقيقة يحت حرارة الغرفة 30يترك العينة لمدة  اونبوبةوبعد رج 

( نانوميتر باستخداف  540قراءة العيناخ عند الطو  الموجي ) يتم اونبوبةوبعد رج  ،مل م  الكاشف 1افتبار يحتو   أنبوبةمل في 
علا وفن  اولبومي وقد يم استخراج مستور  ((Wotton, 1964ليها  إ أشارالتي جهاز المطياف الضوىي وحسب طريقة العمل 

 المعادلة التالية: 
 قراءة العينة                                                                          

 =   ممممممممممممممممممم  مل (100في ممل الدف )غ / اولبومي يركيز       
 قراءة المحلو  القياسي                                                                  

 في ممل الدف:  الغلوبيولي قياس يركيز 
 540في ممل بن إ الطريقة السابقة ويمت قراءة باستخداف جهاز الطيف الضوىي عند طو  موجي  الغلوبيولي يم قياس يركيز 

 وحسب المعادلة التالية :   مل ( 100وكانت وحدة القياس )غ/ ،نانومتر
 اولبومي  –مل ممل دف( = البرويي  الكلي 100)غ/ الغلوبيولي                              

 :الكولسترول في مصل الدمقياس تركيز  

مل  0.02بوضع  ، ال رنسية( م  شركة Kitاستعملت لقياس يركيز الكولسترو  ن إ الطريقة السابقة باستخداف عدة ال حع الجاهزة )
دقيقة يحت  30يترك العينة لمدة  اونبوبةوبعد رج ، (Reagentمل م  الكاشف )  1االفتبار التي يحو   أنبويةم  ممل الدف في 

قراءة  يتم اونبوبةمل م  الكاشف وبعد رج  1افتبار يحتو   أنبوبةمل في  0.02 إضافةوالمحلو  القياسي يتم يحضيره ب ،حرارة الغرفة
 (Burtis, 1999ا اليه أشارالتي ( نانوميتر باستخداف جهاز المطياف الضوىي وحسب طريقة العمل 500العيناخ عند الطو  الموجي )

 :اآليية ي الممل علا وفن المعادلة وقد يم قياس الكولسترو  ف (
 قراءة العينة                                                  

            200 ×= مممممممممممممممممم  مل (100يركيز الكولسترو  )غ /
 قراءة المحلو  القياسي                                            

 : الا  ية في ممل الدف الغليسريداخقياس يركيز 

يمت قراءة  ، ( السوريةSyrbio( م  شركة )Kit)الجاهزة الا  ية في ممل الدف باستخداف عدة التحليل  الغليسريداخ يم قياس مستور 
 يي: وفن القانوا اآل الا  ية الغليسريداخطياف الضوىي ويم حساا م( نانوميتر باستخداف جهاز ال546النمامج عند الطو  الموجي )

 
 االمتما  الضوىي لعينة الممل                                                          

 )يركيز المحلو  القياسي(  200×                                                     الا  ية =  الغليسريداخيركيز             
  االمتما  الضوىي للمحلو  القياسي                      مل( 100/مغ)              

(1969، Trinder ; 1982, and Prencipe  Fossati)  
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 االمتما  الضوىي للمحلو  القياسي

 عالية الكاافة: لبروييناخ الدهنية قياس يركيز ا

   Syrbio( الخاصة باركة  Kitالبروييناخ الدهنية عالية الكاافة في مممل الدف ، باستخداف عدة التحليل الجاهزة ) يركيزيم قمياس 
ا،   المنخ ضةالكاافة والبروييناخ الدهنية  منخ ضةالسورية، ويعمتمد هذه الطريقة علا أَا الكيلومايكروناخ والبروييناخ الدهنية  الكاافة جد 

وأَا البروييناخ الدهنية  ،وأيوناخ المغنسيوف بوساطة جهاز الطرد المركز    Phosphotungisticستية  غيترسب بوساطة ال وس وين
مايكروليتر م  كل م     50عالية الكاافة يبقا ماىبة في الساىل الراىن العلو  وعليك يمك  قياس يركيزها في هذا المحلو  وملة ب فذ  

( مل م   1وأضيف إلا كل أنبوا ) ،في    ة أنابيب جافة ون ي ة  Blankل الدف والمحلو  القياسي والماء المقطر الكفء مم
(  دقاىن 5ْف لمدة ) 37ويم الرج ووضعت في حماف ماىي عند درجة حرارة   Cholesterol Enzymatic Solutionمحلو  العمل 

ية عالية  ( نانوميتر باستخداف المطياف الضوىي ويم حساا يركيز البروييناخ الدهن500).ويمت قراءة االمتما  عند الطو  الموجي 
 يي:                        الكاافة وفن القانوا اآل

 االمتما  الضوىي لعينة الممل                                                          
 1.1×  50  ×                            =                                    يركيز البروييناخ عالية الكاافة                

                    ( مل 100/مغ)                          
 .(( Tietz , 1986 = معامل التخ يف HDL-C.1.1= يركيز المحلو  القياسي لم   50

 الكثافة: منخفضةقياس تركيز البروتينات الدهنية 
  .Grundy et al., (2004)الكاافة حسب طريقة منخ ضة  يم يقدير مستور كولسترو  البروييناخ الدهنية

البروييناخ يركيز كولسترو   –= يركيز الكولسترو  الكلي مل ممل دف( 100/مغالكاافة ) منخ ضةالدهنية الكولسترو  البروييناخ 
   .الدهنية عالية الكاافة 

 :النتائج والمناقشة
فمي معمد  المم اخ الكيموحيويمة لمممل المدف   مستوياخ مختل مة مم  البموروا النمانو   إلما العليقمة  إضافةي  ير  (2) ي حظ م  الجدو 

 اولبومي يركيز و  يركيز البرويي  الكلي طيور معام خ التجربة  في ص ة ) عدف وجود فروق معنوية بي  جميع أسابيع إلا 5عند عمر 
  .(الغلوبيولي إلا  اولبومي نسبة و  الغلوبيولي يركيز و 
  
 
 
 

 

لمصل دم فروج اللحم )المتوسط    مستويات مختلفة من البورون النانوي إلى العليقة في بعض الصفات الكيموحيوية إضافةتأثير  .2الجدول 

 .  سابيعأ 5بي ± الخطا القياسي ( عند عمر الحسا 

 المعامالت 

 الصفات المدروسة   

 البروتين الكلي 

 مل  100غم/ 

 األلبومين 

 مل  100غم/ 

 الغلوبيولين 

 مل  100غم/ 

/  األلبومين نسبة 

 الغلوبيولين 

 المعاملة األولى 

 ( )الشاهد 
0.11  ±3.59   0.02 ± 2.38   0.11 ± 1.21   0.19   ±2.00     
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 المعاملة الثانية 

 البورون النانوي  إضافة

 علف  كغملغرام /  40

0.11 ± 3.79   0.06  ±2.50 0.05 ± 1.2 0.05   ±1.93   

 المعاملة الثالثة 

 البورون النانوي  إضافة

 كغ ملغرام /  60 علف 

0.07  ±3.98     0.04 ± 2.45 0.04  ±1.52     0.04   ±1.60   

 المعاملة الرابعة 

 البورون النانوي  إضافة

 كغ ملغرام /  80 علف 

0.15 ± 3.96   0.03  ±2.47   0.17 ± 1.49    0.22  ±1.70   

المعنوية عند مستوى    

P≤ 0.05 
NS NS NS NS   

 NS        . غير معنوي:    

مستوياخ مختل ة م  البوروا النانو  إلا العليقة في   إضافةإلا ي  ير  ( 3)جدو  في النتاىا التحليل اإلحماىي  يايربينما 
سجلت المعاملة اوولا )السيطرة( أعلا يركيز للكولسترو    حيثأسابيع  5صورة الدهوا في ممل دف فروج اللحم عند عمر 

بينما سجلت المعاملة الاالاة  ،( مل 100/مغ (136.52ع  المعاملتي  الاالاة والرابعة ام بلغ ≥P)  0.05وب ارق معنو  )
( علا التوالي، أما المعاملة الاانية فلم يك  هنالة  مل 100/ مغ 110.11و 120.05والرابعة أقل يركيز للكولسترو  وبلغ )

 عاملة الاالاة. فروقاخ معنوية فيما بينها وبي  المعاملة اوولا )السيطرة( الم
 حظ أَا المعاملة اوولا )السيطرة( سجلت أعلا يركيز وب ارق ي( فمل 100/مغسريداخ الا  ية )يلغأما فيما يخع يركيز ال

  مل( يلتها المعاملتاا الاانية والاالاة التي سجلتا  100/مغ 98.23علا بقية معام خ الدراسة وبلغ  ) ≥P)  0.05معنو  )
  66.63سريداخ الا  ية وبلغ )يلغلل  مل( علا التوالي، بينما سجلت المعاملة الرابعة أقل يركيز 100/مغ 77.55، 78.40)

البروييناخ الدهنية عالية  معنوية لطيور المعام خ في ص ة ق  حظ م  الجدو  إلا عدف وجود فرو يمل( ، كذلة  100/مغ
أما فيما يخع البروييناخ  ،( علا الرغم م  الت وق الحسابي لمعام خ النانو بوروا إال أَنها لم يرين للمعنويةHDLالكاافة )
بينما  ،) مل 10/مغ LDL (53.61فقد سجلت المعاملة اوولا )السيطرة( أعلا يركيز  LDLالكاافة  منخ  الدهنية 

  ، 36.76وبلغت )  ≥P)  0.05الكاافة وب ارق معنو  ) منخ  يركيز للبروييناخ الدهنية  لنانو بوروا أقلسجلت معام خ ا
 مل( علا التوالي.   10/مغ 18.89 ،26.48

  أشار  إم  ،علف كغبوروا نانو / مغ 80و 60إَا انخ ا  الكولسترو  قد يعود إلا ي  ير البوروا النانو  المضاف بتركيز  
إلا أَا البوروا يعمل علا ف   يركيز الدهوا م  ف   آلياخ عدة منها أَا    Eren,   and Uyanik )2007(م   ك   

كما أنُك يعمل علا زيادة استح ا الدهوا ع  طرين   ،البوروا يعمل علا ف   عملية يمنيع الكولسترو  والدهوا الا  ية
وهذا يد  علا أا البوروا قلل م    LDLالكاافة  منخ  كما يعمل علا ف   يركيز البروييناخ الدهنية  ،العمارة الم راوية

 يرسيب الدهوا في اونسجة ويسريع حركة الكولسترو  م  اونسجة إلا الكبد وم   م يح يز إفراز العمارة الم راوية. 
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م  ناحية أفرر يعمل البوروا علا ف   يركيز الكولسترو  م  ف   الت  ير في نااط هرموا الايروكسي  إم يؤ ر البوروا  
إم يعد الغدة الدرقية مهمة م  ف   عملها  ،ففي نااط الغدة الدرقية وم   م زيادة يركيز هرموا الايروكسي  في ممل الد

بالسيطرة علا أي  الكولسترو  إم إَا هرموناخ الغدة الدرقية يزيد م  يكوي  الكوليسترو  عند انخ اضك، كما يزيد م  قابلية 
مستور  الكبد علا طرح الكولسترو  في الم راء عند اري اعك ، وأَا اري اع نااط الدرقية يؤد  باكل عاف إلا انخ ا  

 .(et al .,  Cinar 2015) الكولسترو  في ب زما الدف 
بالنسبة  أما البوروا يقلل م  يركيز الكولسترو  في ممل دف فروج اللحم،  إضافةإلا أَا   et al Eren ., (2012وقد يوصل )

 ,.Eren et alو Uyanik and Eren, (2007) الكاافة فقد يوصل منخ  تم  ير النانو بوروا في يركيز البروييناخ الدهنية ل

 علا نقل الكولسترو  م  الكبد إلا اونسجة المحيطة.  LDLيعمل حيث  ،LDL إلا أَا البوروا يقلل م  يركيز  (2012)
المتوسط الحسابي  مستويات مختلفة من البورون النانوي إلى العليقة في صورة الدهون لمصل دم فروج اللحم ) إضافةتأثير . 3الجدول  

 أسابيع 5( عند عمر  ± الخطا القياسي

 

 : غير معنويNS  ، ( P≤ 0.05المتوسطات التي تحمل حروًفا مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنويًا فيما بينها.* )
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 المعامالت

 الصفات المدروسة

 الكوليستيرول 

 مل( 100)مغ/

الكليسيريدات الثالثية 

 مل( 100)مغ/

 عالية الكثافةالبروتينات الدهنية 

HDL /مل( 100)مغ 

البروتينات الدهنية منخفض 

 الكثافة

LDL /مل( 100)مغ 
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 )الشاهد(
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Abstract 

This study was conducted at Poultry Farm of Animal production Dept., Faculty 

of Agriculture, University of AL-Qasim Green to investigate the effect of  

adding different levels of nano boron to the diet on some biochemical and lipid 

profile of the broiler Ross 308. 180 broiler chicks of Ross 308 at the age of one 

day were randomly assigned to four treatments with 3 replicates for each, and 

15 chicks per replicate. The treatments were as follows; the first one was the 

control group, which was free of  any addition, the second  one contained 40 

mg nano-boron/kg diet, the third treatment contained 60 mg nano-boron/kg diet 

and the fourth treatment contained 80 mg nano-boron/kg diet. The studied 

characteristics were: total protein, albumin,  globulin, albumin to the globulin  

A/G, cholesterol, triglycerides, low-density lipoprotein LDL, high-density 

lipoprotein HDL. The results showed no significant differences between all the 

treatments in total protein concentration, albumin concentration, globulin in 

serum, and the percentage of albumin to the globulin A/G. Nano-boron 

treatments showed a significant (P≤ 0.05) decrease in the concentration level of 

cholesterol and triglycerides, as well as low-density lipoprotein LDL compared 

to control treatment, which recorded the highest concentration, while there were 

no significant differences (P≤ 0.05) between the treatments of the experiment 

for the level of high-density lipoprotein. It could be concluded, that the addition 

of nano-boron to the diet led to improving some blood parameters of the 

broiler. 

Key words : Nano-boron, Biochemical traits, Lipid profile of serum, Broiler. 

 


