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  الخالصة

  
 )(Cloveتاثير اضافة المسحوق والزيت الى العليقة والمستخلص المائي الى ماء الشرب لنبات القرنفل معرفة  سةالھدف من ھذه الدرا
Eugenia caryophyllus فرخ فروج ١٦٠استخدم  .م° ٢٨-٣٥-٢٨ ةللتخفيف من اإلجھاد الحراري لفروج اللحم المعرض لحرارة دورا ني 

بادى  غذيت الطيور على عليقة. اسبوع4لغاية   االفراخ على الفرشة من عمر يوم واحدلحم غير مجنس بعمر يوم واحد نوع روز ربيت
بطاريات  اسبوع ربيت في خمسة ٨- ٤كيلوغرام علف ومن عمر / كيلو كلوري طاقة ممثلة ٢٩٣٥,٧ بروتين خام و %٢٢,٧تحتوي على 

كيلو غرام علف واستخدمت كافة / طاقة ممثلة  كيلو كلوري٣٠٣٤,٨ بروتين خام و %٢٠,٢عليقة ناھية تحتوي على عذيت على و
 T1 المعاملة االولى )أربع مكررات لكل معاملة (اجريت خمسة معامالت .االجراءات االدارية والصحية المتبعة في تربية فروج اللحم

على % ٠,٤ و٠,٨لعليقة بنسبة  تم اضافة مسحوق القرنفل الى اT2,T1اضافة الى العليقة وماء الشرب والمعاملتين  معاملة سيطرة بدون اى
من زھرة القرنفل وبنسبة   اضافة المستخلص المائيT4الى العليقة والمعاملة %٠.٨اضافة زيت القرنفل بنسبة  T3التوالى والمعاملة 

اعات من  س٩وع وتعطى للطيور لمدة ب اس٨- ٤الى ماء الشرب وكانت ھذه االضافات الى العليقة وماء الشرب تقدم يوميا من عمر % ٠,٤
 ١٨٠٠-١٢٠٠ درجات الحرارة من الساعة ةم وكانت قم °٢٨-٣٥-٢٨رة دورانية الى حرا عرضت الطيور و ١٨٠٠-٩٠٠الساعة 

ارتفاع معنوي في وزن الجسم الحي   أسبوع٨-٤اظھرت النتائج للصفات اإلنتاجية الكلية من عمر . %٥٠-٤٥والرطوبة النسبية في القاعة 
ارتفاع  في حين حصل  مقارنة ببقية المعامالتT1 وانخفاض في استھالك العلف للمعاملة T3 مقارنة مع T1لة والزيادة الوزنية للمعام

 لم ، في كفاءة التحويل الغذائيT3 مقارنة بالمعاملة T1مقارنة ببقية المعامالت كما حصل تحسن معنوي للمعاملة  T4معنوي في المعاملة 
 حصل ٨في االسبوع  في نمط استھالك العلف ٩٠٠الساعة  في  أي فروقات معنوية عدا٨،٦وعين يظھر نمط استھالك العلف والماء لالسب

ان  .T0 لكافة المعامالت مقارنة مع ١٢٠٠نمط استھالك الماء ارتفع معنويا في الساعة   كما انT0 مقارنة مع T2انخفاض معنوي في 
 في حين حصل ١٢٠٠و٩٠٠في الساعة   مقارنة ببقية المعامالتT1  اسبوع اظھرت انخفاضا معنويا في٨درجة حرارة الجسم بعمر 

 كما اظھر اختبار الصدمة ١٨٠٠ وعلى عكسھا حصل في الساعة ١٥٠٠ في الساعة T0كافة المعامالت مقارنة مع  انخفاض معنوي في
ان النسبة المئوية ..م °٢٦ عندما كانت درجة الحرارةT2و T1 مقارنة مع T3الحرارية انخفاض في درجة حرارة الجسم في المعاملة 

 من جھة اخرى اظھرت نسبة البروتين في الفخذ ،دھن البطن لم تظھر اى فروقات معنويةو الطحال ولقلب اوالقانصة و لكبدلللتصافي و
  بشكل قليل منقد حسن للعليقة وماء الشرب  بشكل عام يمكن االستنتاج بان اضافة القرنفل. مقارنة ببقية المعامالتT3ارتفاعا معنويا في 

   ).من مسحوق القرنفل الى العليقة% ٠,٨اضافة ( T1وخصوصا في المعاملة  تاثير االجھاد الحراري في فروج اللحم
  

Affectivity of clove (Eugenia caryophyllus) supplementation as powder,  
oil and aqueous extract in feed and drinking water in  

amelioration of heat stress in broilers 
 

Dh.Kh. Ibrahim and Kh.A. Salman 
 

Animal Resources Department, College of Agriculture, University of Baghdad, Baghdad, Iraq 
 

Abstract 
 

The aim of this study was to investigate the effect of supplementing powder, oil and aqueous extract of clove to diet and 
drinking water to alleviate heat stress of broiler exposed to cyclic temperature 28-35-28°C. One hundred and sixty one day old 
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unsexed Ross broiler chickens were used. They, reared on litter for 4 weeks, and fed a starter diet containing 22.7% crud 
protein and 2935.7 Kcal ME/ Kg diet. From 4-8 weeks they were reared in five batteries, and fed a finisher diet containing 
20.2% crud protein and 3034.8 Kcal ME/ Kg diet. Management and health instruction for rearing Rose broiler were applied.  
Five treatments (four replicate each treatment) were carried out. Treatment T0 without supplementing clove to diet and 
drinking water; treatments T1, T2 supplementing 0.8, 0.4% of clove powder to diet respectively; treatment T3 supplementing 
0.8% of clove oil to diet; treatment T4 supplementing 0.4% of clove aqueous extract to drinking water, this supplementation of 
clove to diet and drinking water was given to broiler daily for 9 hours from 900-1800 hours birds were subjected to cyclic 
temp. During which the highest environmental temperature 35°C from 1200-1800 hours. Records were taken during 
experiment period 4-8 weeks of age. The relative humidity was 45-50%. The results revealed that there were a significant 
increase in live body weight and weight gain in periods 4-8 weeks of age in T1 compared with T3, meanwhile feed 
consumption reduced in T1 compared with other treatments while that in T4 was increased compared with other treatments. 
Feed efficiency ratio improved in T1 compared with treatment T3. No significant effects in pattern of feed and water 
consumption at 6, 8 weeks of age except at 8 week of age since the pattern of feed consumption at 900 hour reduced 
significantly in T2 compared with T0. Body temperature decrease at 8 week of age at 900, 1200 hours in T1 compared with 
other treatments.T1, T2, T3, T4 reduced significantly at 1500 hour and increase at 1800 hour. Heat shock test at 8 week of age 
revealed a reduction in T3 compared with T1 at 26 ◦ C.No significant effects were observed in dressing, liver, gizzard, heart, 
spleen, abdominal fat percentage, however thigh protein content at 8 week of age increased significantly in T3 compared with 
other treatments. From this study we can conclude that there was some improvement in clove supplementation to diet and 
drinking water of broilers exposed to heat stress and that T1 (0.8% clove supplementing to diet) was the best treatments.  

 

Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs 
 

 المقدمة
  
ن أفضل أداء للطيور يكون في درجات حرارة بيئية تكون أ

  حيث)م˚ ٢٤-١٨(والتي تقع بين  ،ضمن منطقة التعادل الحراري
والمحافظة عليھا تستطيع الطيور تنظيم درجة حرارة جسمھا 

الطير يقل استھالكه ف بواسطة عملية اإلشعاع والتوصيل والحمل
منطقة التعادل اعلى من لمحيط للعلف عندما ترتفع درجة حرارة ا

مما يؤدي الى كي يقلل من إنتاجه للحرارة لوذلك  الحراري
انخفاض والزيادة الوزنية و وزن الجسمواستھالك العلف انخفاض 

  ).٦-١ (تدھور كفاءة التحويل ومعنويامعدل البقاء 
 تعرض فروج اللحم الى درجات حرارة  ان)٧( لقد الحظ 
 ًارتفاعا في درجةحصول الى  ادى) م° ٣٨ ،٣٢(البيئة المرتفعة 

على التوالي مقارنة مع ) م° ٤٢,٢ و٤١,٨(حرارة الجسم بلغت 
إذ بلغت حرارة )  م°٢١(المجموعة المرباة تحت درجة حرارة 

  .) م°٤١,٣(جسمھا 
 اداء فروج اللحم فقط فين ارتفاع درجات الحرارة اليؤثر إ

الذبيــــحة في جودة سلبية بل يؤدي الى احداث تاثيرات 
وصــــفاتھا وانخفاض فــــي اوزان بعض االجزاء المــــاكولة 

 في ًا انخفاض)٨( كما الحظ). ٤،٣( )الكبد والقلب والقانصة(
وزن الذبيحة في فروج اللحم المربى تحت درجة حرارة اليوم 

 )غم١١٩٦( ) يوم٤٩(ذ بلغت عند عمر إ) م° ٣٥ – ٢٤(الدورية 
 الطيور المرباة تحت درجة حرارة  في)غم١٥٦٢(مقارنة مع 

الطحال (ن اعضاء الجھاز اللمفاوي إ )٩(  كما وجد.)م° ٢٤(
 تعرض الطيور الى عندًتصبح اصغر حجما ) شيايوغدة فابر

 اما فيما يخص نسبة .)م° ٣٠(درجات حرارة مرتفعة اكثر من 
ى ــال- التي يعبر عنھا بالنسبة المئوية لوزن الذبيحة  -التصافي 

 الى انخفاض في ھذه الصفة) ١٠ (فقد اشار لطير الحيوزن ا
  .نتيجة التعرض الرتفاع درجة الحرارة البيئية

% ٢١-١٤ يشكلحيث يحتوي القرنفل على الزيت الطيار 
 والـــــــزيت %١٣-١٠ فضال عن وجود التانينات بنسبة

ــــــمشتق من الحيث و) buds oil(المستخـــــدم ھو زيت البراعم 
 اليوجينول من %٩٠-٦٠  منيتالف الزھرية والبراعم

)Eugenol (فضال عن )Eugenol acetate) (وجود مواد مع) ١١ 
 gallotannic acid وVanillin  وAcetyl( مثل ىأساسية أخر

 eugenin وFlavinoidsو pink killer(  Methyle salicyiate(و
   .)١٣( B، Cوالكاربوھيدرات وفيتامينات  ،)١٢(

بحوث والدراسات التي أجريت على القرنفل وزيته ن اغلب الإ
أما في الطيور الداجنة  ،الحيوانات المختبريةتجرى على كانت 

البحوث التي أجريت في الطيور الداجنة  كما أن ،فكانت شحيحة
  بدون التعرض لالجھاد الحراريكانت ضمن ظروف طبيعية

غير ولھذا جاءت ھذه التجربة لدراسة تأثير اإلضافة ، )١٤(
 )المسحوق والزيت والمستخلص المائي(علفية بأشكال مختلفة ال

لمعرفة تأثير الھدف من ھذه اإلضافة و ،الى العليقة وماء الشرب
استخدام ھذا النبات في التخفيف من اثر االجھاد الحراري الذي 

  .تتعرض له الطيور
  

 المواد وطرائق العمل
  

التابع لقسم أجريت ھذه التجربة في حقل الطيور الداجنة 
جامعة بغداد إذ تم استخدام  /الثروة الحيوانية في كلية الزراعة 

  .غير مجنس بعمر يوم واحد )Ross (نوع روز) ً فرخا١٦٠(
من عمر يوم  تربية ارضية على الفرشةوتم تربية األفراخ 

والتي تحتوي على عليقة البادئ  وغذيت على اسبوع ٤ واحد الى
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 كيلو كلوري طاقة ممثلة لكل ٣٠٣٤,٨بروتين خام و% ٢٠,٢
وقد تم تقديم الماء والعلف لألفراخ بصورة حرة بعمر كغم علف 

وغذيت على عليقة الناھية  اسبوع ٨ولغاية عمر ) اسبوع ٤(
 كيلو كلوري ٣٠٣٤,٨بروتين خام و% ٢٠,٢والتي تحتوي على 

خمس بطاريات  في وضعت الطيورطاقة ممثلة لكل كغم علف 
 ). سم٧٧×٨١(بعاد الطابق الواحد  إ،ذات أربع طوابق

واستخدمت كافة االجراءات االدارية والصحية المتبعة في تربية 
  .فروج اللحم

كما جھزت القاعة بحاضنة غازية لتوفير الحرارة المطلوبة 
 وقد تم توزيع األفراخ عشوائيا الى خمس معامالت ،في الدراسة

 ٨(يات البطارطوابق على لكل معاملة بواقع اربع مكررات 
 . طابقلكل) طيور

من دون اية  T0)) (السيطرة( معامالت ھي معاملة ٥اجريت 
و الثالثة  T1)(إضافة إلى العليقة اوماء الشرب والمعاملة الثانية 

(T2)  من مسحوق زھرة القرنفل إلى %) ٠,٤( و %)٠,٨(إضافة
من زيت زھرة %) ٠,٨( إضافة T3)(العليقة و المعاملة الرابعة 

من %) ٠,٤( إضافة )(T4إلى العليقة و المعاملة الخامسة القرنفل 
الشرب وكانت المستخلص المائي لزھرة القرنفل إلى ماء الشرب 

 ٨- ٤ھذه االضافات الى العليقة وماء الشرب تقدم يوميا من عمر 
 و ١٨٠٠- ٩٠٠ ساعات من الساعة ٩وع وتعطى للطيور لمدة باس

م  °٢٨-٣٥-٢٨  رة دورانيةالى حرا حيث ان الطيور معرضة
 والرطوبة ١٨٠٠- ١٢٠٠ درجات الحرارة من الساعة ةوكانت قم

  .%٥٠-٤٥النسبية في القاعة 
الزيادة و و استھالك العلف تم قياس معدل وزن الجسم الحي

أسبوع وكفاءة التحويل الغذائي وقياس معدل لكل ) غم(الوزنية 
ك  وتم قياس نمط استھال اسبوع٨-٤ للفترة الكلية سرعة النمو

العلف والماء في منتصف كل أسبوع لكل المعامالت ولطيور كل 
وذلك بتقديم كمية معلومة من ) ٨ و ٦(المكررات ولألسابيع 

 صباحا ولكل مكرر في بداية كل ٦٠٠العلف والماء عند الساعة 
وقت من أوقات القياس ثم وزن الباقي من العلف في نھاية كل 

تم  .)١٨٠٠ و ١٥٠٠ ،١٢٠٠ ،٩٠٠(فترة خالل األوقات األتية 
استخراج الفرق بين كل وزنين والذي يمثل كمية العلف المستھلك 

 وتم حساب كمية العلف ،لتلك المدة وكذلك الحال بالنسبة للماء
   .والماءالمستھلك كنسبة مئوية من وزن الجسم

تم قياس درجة حرارة الجسم من خالل قياس درجة حرارة 
حدة عند ارر للمعاملة الوطيور من كل مك) ٣(فيالمستقيم 
وحسب كل واحد  ولكل معاملة ولمدة يوم ٨االسبوع منتصف 

 العلف ك القياس التي وردت في نمط استھالوقت من أوقات
والماء وباستخدام محرار رقمي حساس لمرتبة عشرية واحدة 

)Digitall W- German(  من خالل إدخال المجس الخاص
سم واالنتظار  )٥(بمسافة  Cloacaبالمحرار في فتحة المجمع 

  .لحين استقرار القراءة وتسجيل درجة الحرارة
  الفمويتجريعالوبعد قبل للطيور تم قياس درجة الحرارة كما 

حتوي على مسحوق القرنفل ت كبسول  باستخدامالذي تملطيورل
تجريعھا الزيت كذلك في التجربة وبالتركيز المستخدم 

سرنجة خاصة قرنفل بواسطة والمستخلص المائي المغلي لنبات ال
 صباحا ٩حيث تم قياس درجة حرارة الجسم قبل التجريع الساعة 

  .بعد الظھر ١و ١١وبعد التجريع الساعة 
ية للطيور في نھاية التجربة الصدمة الحراراختبارتم إجراء 

طيور بصورة عشوائية من كل  ٨  أسابيع حيث تم اختيار٨ بعمر
كرر وتم استخدام غرفة خاصة  طير من كل م)٢(معاملة بواقع 

وتم قياس مزودة بحاضنة غازية لغرض رفع درجة الحرارة 
م o ٢٠درجة حرارة الجسم عندما كانت درجة حرارة الغرفة 

  .)١٥( o م٤٥ثم  مo درجة ٣٨واعيد القياس عند درجة حرارة 
من كل ) طير ٢(بصورة عشوائية )  طيور٨(تم اختيار 

ثم  ) أسابيع٨(قبل الذبح بعمر ووزنت فرديا بميزان  ،معاملة
تم وزن الذبيحة و ذبحت ونظفت واخرج منھا األحشاء الداخلية

وتم حساب نسبة التصافي على  ،فارغة ومنظفة بميزان حساس
  )  االحشاء الداخليةدونمن (أساس وزن الذبيحة المنظفة 

) القلب والكبد والقانصة والطحال( الداخلية االعضاءتم وزن 
 حسب الوزن النسبي لھذه األعضاءميزان حساس وبودھن البطن 

  .نسبة لوزن الجسم الحي
في لحم  و البروتين والدھنالرماد الرطوبة ونسبة قدرت 

  ).١٧،١٦ (كما ورد في الفخذ
 Clove)( Eugeniaنبات القرنفل تم الحصول على  

caryophyllus وتم فحصه في معشب السوق المحلية من ه وزيت
 وبطحن القرنفل  مسحوقال  علىولحصلتم اوكلية الزراعة 

ً الى العلف اسبوعيا وخلط بشكل اضيف المسحوق والزيت
  .اما المستخلص المائي للقرنفل فقد تم خلطه بالماء يوميا. تدريجي

بتقسيم  ت عملية تحضير المستخلص المائي لنبات القرنفل ثم
خلط مع العلف في معامالت  جزئين االول القرنفل الىمسحوق 

 المتفق عليھا وتقديمه ة العلف بشكل متجانس وبالنسبإضاف
أما الجزء الثاني فقد تم استخدامه في عمل المستخلص . للطيور

وتتلخص الطريقة في نقع المسحوق بكمية  .المائي المغلي
 في اليوم حثم رش ) ساعة٢٤(وتركه لمدة  )غم في لتر ماء٢٠٠(

جة حرارة الراسب على درسخن ثم  ،التالي بقطعة من الشاش
 بعدھا تمو وتركه ليبرد قليال )دقيقة ٢٠- ١٥(لمدة  ) م٥٠-٤٠(

تم الحصول على المستخلص إلى أن مرة اخرى ترشيحه 
المطلوب والذي يضاف إلى ماء الشرب وبالتركيز المطلوب كما 

م إضافة كل من المسحوق ومستخلص ت )١٨(ورد في طريقة 
حيث تم )  ساعات٩(دة الماء المغلي إلى العليقة وماء الشرب ولم

وبعدھا تم سحب كل  .)٩٠٠(اعطاء المعامالت ابتدا من الساعة 
 من العلف المخلوط بالمسحوق وماء الشرب المخلوط بالمستخلص

ضع بدله العلف اليومي االعتيادي وماء يوو )١٨٠٠(عند الساعة 
  .الشرب االعتيادي

اجري التحليل االحصائي للصفات المدروسة باستخدام 
) Completely Randomized Design(ميم العشوائي الكامل التص

)CRD ( لدراسة تأثير المعامالت المختلفة في الصفات المدروسة
 )١٩(وقورنت الفروقات المعنوية بين المتوسطات باختبار دنكن 

  .في التحليل االحصائي )٢٠( SASواستعمل برنامج 
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 النتائج والمناقشة
  

 المسحوق والزيت المستخلص تأثير اضافة) ١(جدول ال يبين
اسابيع  )٨-٤(المائي المغلي لزھرة القرنفل في الصفات االنتاجية 

ًارتفاعا معنويا ) T1( من عمر الطيور إذ سجلت المعاملة ً
صفة الزيادة الوزنية و وزن الجسم الحي صفة في) ٠,٠٥<أ(

 حصول فروقات معنوية كذلك ويالحظ). T3(مقارنة بمعاملة 
مية العلف المستھلك من قبل الطيور إذ سجلت في ك )٠,٠٥<أ(

ًارتفاعا معنويا مقارنة ) T4(المعاملة   وحصلت ،بقية المعامالتبً
في كفاءة التحويل ) ٠,٠٥<أ(على تحسن معنوي ) T1(المعاملة 

في حين لم تحصل فروقات معنوية ). T3(الغذائي مقارنة بمعاملة 
 . معدل سرعة النمو بين المعامالتفي

 تأثير اضافة مسحوق زھرة نبات )١،٢( االشكال يتضح من
القرنفل الى العلف والمستخلص المائي الى ماء الشرب في نمط 

 ،٩٠٠(استھالك العلف لفروج اللحم في الساعة 
  . من عمر الطيور)٨و ٦(في االسابيع ) ١٢٠٠،١٥٠٠،١٨٠٠

عدم وجود فروقات ) ١(اسابيع يوضح الشكل ) ٦(وعند عمر 
) ٢(فقد اظھر الشكل ) ٨( اما في االسبوع ،عامالتمعنوية بين الم

ًانخفاضا معنويا في الساعة  في استھالك العلف في ) ٩٠٠(ً
  ).T0(مقارنة بمعاملة السيطرة ) T2(المعاملة 

  
 الصفات في معدل بعض والمستخلص المائي المغلي الى ماء الشرب لزھرة القرنفل تاثير اضافة المسحوق والزيت الى العليقة) ١(جدول 

  . اسبوع)٨-٤ ()١( االنتاجية في فروج اللحم المعرض لدرجة حرارة اليوم الدورية
  

 المعامالت
)٢( 

وزن الجسم 
 الحي عند عمر

اسبوع ) ٤(
  )طير/غم(

 وزن الجسم الحي
) ٨) (طير/غم(

  اسبوع

  الزيادة الوزنية
 )غم(

   استھالك العلف
 )غم(

كفاءة التحويل 
 الغذائي

معدل سرعة 
 %النمو 

T0 606.75 ±9.12 ab 2651.88± 62.43 2063.01 ab ± 35.42 b 4049.77± 30.35 ab2.05± 0.35 29.71± 1.65 
T1 588.87±8.42 2711.61 a± 53.12 2136.99 a ± 31.01 c 3910.40 ± 31.10 b 1.85 ± 0.52 30.60 ±1.73 
T2 574.62±8.90 2556.56 ab ± 74.79 1966.56 ab ±31.21 b 4081.66± 30.95 ab 2.05± 0.55 28.95± 1.71 
T3 590.00±7.63 2516.56 b ± 58.31 1919.06 b ± 32.62 b 4089.65± 31.20 a 2.12 ± 0.72 28.37± 1.61 
T4 597.50±6.94 2672.81ab± 55.96 2066.06 ab ± 32.54 4135.91 a ± 33.35 ab 2.08± 0.58 29.27 ± 1.67 

 NS * * *  *  * المعنوية
د فروقات يعني وجو* بين المتوسطات وتحت مستوى احتمال، الحروف المختلفة ضمن نفس العمود الواحد تشير الى وجود فروق معنوية 

ضمن ) ٠,٠١<أ(يعني وجود فروقات معنوية بمستوى احتمالية **  ،ضمن العمود الواحد) ٠,٠٥ <أ( معنوية بمستوى احتمالية
 T0المعامالت . ٢، )º م٢٨,٣٥,٢٨(درجة حرارة اليوم الدورية . ١فروقات معنوية ضمن العمود الواحد،  عدم وجود N.S ،احدالعمودالو

اضافة  = T2، من مسحوق زھرة القرنفل الى العليقة %) ٠,٨(اضافة  = T1 ،السيطرة من دون اضافة الى العليقة وماء الشرب=
من %) ٠,٤(اضافة  = T4، من زيت القرنفل الى العليقة%) ٠,٨(اضافة  = T3، عليقمن مسحوق زھرة القرنفل الى ال%) ٠,٤(

عدا ) ١٨٠٠ - ٩٠٠(ساعات ولكل المعامالت من الساعة ) ٩(واالضافة لمدة غلي لزھرة القرنفل الى ماء الشرب، المستخلص المائي الم
  .القياسي الخطا± المتوسط ، T0معاملة السيطرة 

  
وضح تاثير المعامالت المختلفة الضافة  ت)٤و ٣(اما االشكال 

المسحوق والزيت الى العليقة والمستخلص المائي المغلي الى ماء 
) ٨  و٦(الشرب في نمط استھالك الماء لفروج اللحم في االعمار 

  ). ١٨٠٠، ١٢٠٠،١٥٠٠، ٩٠٠(اسابيع في االوقات 
بين ) ٦(وجود فروقات معنوية في االسبوع ) ٣(يظھر الشكل 

حيث سجلت طيور المعامالت ) ١٢٠٠(ت عند الساعة المعامال
ًكافة ارتفاعا معنويا في استھالك الماء مقارنة مع معاملة السيطرة  ً

)T0.(  
عدم وجود فروقات معنوية بين ) ٤(ويتضح من الشكل 

من عمر الطيور ) ٨(المعامالت في اوقات القياس في االسبوع 
 كمية الماء ولكن بشكل عام يالحظ حصول ارتفاع حسابي في

المستھلك في جميع المعامالت في قمة ارتفاع درجات حرارة 
 ).١٢٠٠،١٥٠٠(القاعة الساعة 

تأثير اضافة المسحوق والزيت ) ٥(يتضح من الشكل 
المستخلص المائي المغلي لزھرة القرنفل في درجة حرارة الجسم 

ًا معنويا ض قد ابدت انخفاT1 المعاملةفنالحظ ان  ٨ في االسبوع ً
في الساعة  ببقية المعامالت  درجة حرارة المستقيم مقارنةفي

)٩٠٠(.  
وكذلك يوضح الشكل المذكور حصول انخفاض معنوي في 

  في الساعةT0، T2، T3 ،T4   مقارنة ببقية المعامالتT1المعاملة 
حصل انخفاض معنوي لحرارة ) ١٥٠٠( وفي الساعة) ١٢٠٠(

بينما في  ، المعامالتبقيةمقارنة مع  T3,T1المعامالت  الجسم في
في جميع فقد ارتفعت درجة حرارة المستقيم ) ١٨٠٠( الساعة

  . T0  المعاملةالمعامالت مقارنة مع
القرنفل لمسحوق التجريع الفموي تاثير ) ٢(يبين الجدول 

 والزيت والمستخلص المائي المغلي الموضوع داخل كبسول



  )٣٨٩-٣٨١ (٢٠١٢، ٤ ، عدد إضافي٢٦د لمجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلا
  المؤتمر العلمي السادس، كلية الطب البيطري، جامعة الموصلوقائع

 

٣٨٥ 
 

) ٥(لحم بعمر لزھرة القرنفل على درجة حرارة المستقيم لفروج ال
اسابيع حيث يتضح عدم وجود فروقات معنوية بين المعامالت 

الساعة بعد عملية التجريع في  و٩٠٠قبل عملية التجريع الساعة 
  .١٣٠٠ و١١٠٠

  

 
  

تاثير اضافة المسحوق والزيت الى العليقة ومستخلص ) ١(الشكل 
الماء المغلي الى ماء الشرب لزھرة القرنفل في نمط استھالك 

في فروج اللحم المعرض  لف كنسبة مئوية من وزن الجسمالع
 .اسبوع) ٦( عند عمر )١ (لدرجة حرارة اليوم الدورية

اضافة . ٢، ºم) ٢٨,٣٥,٢٨(درجة حرارة اليوم الدورية  .١
 = T1 ،معاملة السيطرة من دون اضافة الى العلف وماء الشرب

 = T2 ،من مسحوق زھرة القرنفل الى العليقة% ٠,٨اضافة 
 = T3 ،من مسحوق زھرة القرنفل الى العليقة% ٠,٤اضافة 
 ٠,٤اضافة  = T4 ،من زيت القرنفل الى العليقة% ٠,٨اضافة 

 لزھرة القرنفل الى ماء الشرب، من المتخلص المائي المغلي% 
  . لجميع المعامالت١٨٠٠- ٩٠٠ھذه االضافات من الساعة 

  
 اسابيع الى درجات) ٨(عند تعريض الطيور عند عمر 

 لقياس التحمل الحراري oم )٤٥ ،٣٨ ،٢٦ ،٢٠(حرارة مختلفة 
عدم وجود ) ٦(للطيور في معامالت التجربة حيث يبين الشكل 

فروقات معنوية بين المعامالت في درجات القياس ولكن ظھرت 
 المعاملة حيث اظھرت) o م٢٦ (الحرارةفروق معنوية عند درجة 

T3مقارنةقيمفي درجة حرارة المست  انخفاضا معنويا T2,T1.  
تاثير اضافة المعامالت المختلفة من ) ٣(يتضح من الجدول و

المسحوق والزيت الى العلف والمستخلص المائي المغلي للقرنفل 
نسبة ووزن الذبيحة، (الى ماء الشرب في بعض الصفات 

النسبة المئوية لالحشاء الداخلية كنسبة مئوية من وزن والتصافي، 
لفروج ) الطحال ودھن البطنوالقانصة، والقلب، و الكبد،(الجسم 
  . معنوية بين المعامالتات يتضح عدم وجود فروقإذاللحم 

تاثير اضافة المعامالت المختلفة للقرنفل ) ٤(يوضح الجدول 
 للحم الفخذ إذالى العليقة وماء الشرب في التحليل الكيميائي 

ً ارتفاعا معنويا )T3(سجلت المعاملة  نسبة في  )٠,٠١<أ(ً

 المعامالت ولم ة وبقي)T0(البروتين مقارنة بمعاملة السيطرة 
تحدث فروقات معنوية في نسبة الرطوبة والدھن والرماد بين 

  . المعامالت
 

  
  

تاثير اضافة المسحوق والزيت الى العليقة ومستخلص ) ٢(الشكل 
الماء المغلي الى ماء الشرب لزھرة القرنفل في نمط استھالك 

 مئوية من وزن الجسم في فروج اللحم المعرض العلف كنسبة
 . اسبوع) ٨( عند عمر )١ (لدرجة حرارة اليوم الدورية

الحروف المختلفة على االعمدة تشير الى وجود فروقات معنوية 
درجة حرارة  .١توسطات المعامالت ضمن وقت القياس، بين م

اضافة معاملة السيطرة من . ٢، ºم) ٢٨,٣٥,٢٨(اليوم الدورية 
من % ٠,٨اضافة  = T1 ،ون اضافة الى العلف وماء الشربد

من % ٠,٤اضافة  = T2 ،مسحوق زھرة القرنفل الى العليقة
من زيت % ٠,٨اضافة  = T3 ،مسحوق زھرة القرنفل الى العليقة

من المتخلص المائي  % ٠,٤اضافة  = T4 ،القرنفل الى العليقة
افات من الساعة ھذه االضغلي لزھرة القرنفل الى ماء الشرب، الم

 . لجميع المعامالت١٨٠٠- ٩٠٠
  

بشكل عام نالحظ حصول تحسن في وزن الجسم الحي 
واستھالك العلف والزيادة الوزنيةوكفاءة التحويل الغذائي للمعاملة 

T1 ) كما ) الى العليقة من مسحوق زھرة القرنفل% ٠,٨اضافة
افة اض (T 3لوحظ ارتفاع نسبة البروتين في لحم طيور المعاملة 

والجزء المھم ھو انخفاض ) من زيت القرنفل الى العليقة% ٠,٨
مقارنة ببقية  T1 للمعاملة ٨في االسبوع  درجة حرارة الجسم

المعامالت واظھر اختبار الصدمة الحرارية تحسن غير معنوي 
 اقل من بقية المعامالت عند التعرض لدرجة T3,T2للمعاملتين 

ان االجھاد ربما بسبب  نتائج م ان الحصول على ھذه الo ٤٥و ٣٨
الحراري يؤدي الى تردي كافة الصفات االنتاجية والفسلجية 
والجل التخفيف من ھذا التاثير تم استخدام النباتات الطبية ان 
القرنفل من التوابل اذ يحتوي على الزيوت العطرية التي تعمل 

كما ان القرنفل يحتوي على المادة ). ١١(على زيادة الشھية 
الة اليوجينول التي توثر ضد الجراثيم الضارة من خالل الفع

تحطيمه لجدرانھا، كماانھا تعمل على دنترة البروتينات وتغير 
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٣٨٦ 
 

نفاذية جدار السايتوبالزم الى ايوني الھيدروجين والبوتاسيوم 
 وتسبب توقف العمليات االساسية للخلية مثل نقل االلكترونات،

تي تعتمد على االنزيمات الذي البروتينات، الفسفرة والتفاعالت ال
ينتج فقدان في السيطرة الكيموازموزية للخاليا المتأثرة فتؤدي الى 

  .وبالتالي تحسن الھضم واالمتصاص للغذاء المتناول) ٢١(موتھا 
  

 
  

تاثير اضافة المسحوق والزيت الى العليقة ومستخلص ) ٣ (الشكل
مط استھالك الماء المغلي الى ماء الشرب لزھرة القرنفل في ن

الماء كنسبة مئوية من وزن الجسم في فروج اللحم المعرض 
 .اسبوع) ٦( عند عمر )١ (لدرجة حرارة اليوم الدورية

الحروف المختلفة على االعمدة تشير الى وجود فروقات معنوية 
درجة حرارة  .١، بين متوسطات المعامالت ضمن وقت القياس

ة معاملة السيطرة من اضاف. ٢، ºم) ٢٨,٣٥,٢٨(اليوم الدورية 
من % ٠,٨اضافة  = T1 ،دون اضافة الى العلف وماء الشرب
من % ٠,٤اضافة  = T2 ،مسحوق زھرة القرنفل الى العليقة
من زيت % ٠,٨اضافة  = T3 ،مسحوق زھرة القرنفل الى العليقة

من المتخلص المائي  % ٠,٤اضافة  = T4 ،القرنفل الى العليقة
ھذه االضافات من الساعة ى ماء الشرب، غلي لزھرة القرنفل الالم

    لجميع المعامالت١٨٠٠- ٩٠٠
  

 و Eugenol( التأثير التأزري الضافة 22ولقد وجد كل من 
Cinnamaldehyde ( اذ ان ھذا الخليط سبب في تثبيط اربع انواع

وبذلك قد يكون للقرنفل )  يوم٣٠(من البكتريا في فترة اكثر من 
 بكترياالضارةالموجودة في القناةتاثير مباشر للقضاء على ال

  .الھضمية
ان االجھاد الحراري يسبب تراكم الجذور الحرة الذي يسبب 
تحطم تدريجي وغير محسوس في خاليا وانسجة الجسم ويؤدي 
بالمحصلة الى تدھور في الصفات االنتاجية ومن ثم صحة الطيور 

)٢٤،٢٣.(  
عود الى وجود كما ان القرنفل يمتلك فعالية ضد االكسدة والتي ت

) الموجودة في اليوجينول) (Terponoids(مركبات فينولية مثل 
ٍوالتي لھا فعالية ضد التأكسد اذ ان ھذه المواد تعادل الجذور الحرة 

  ).٢٥(وتمنع انتشار عملية االكسدة 

  
  

 تاثير اضافة المسحوق والزيت الى العليقة ومستخلص )٤ (الشكل
ھرة القرنفل في نمط استھالك الماء المغلي الى ماء الشرب لز

الماء كنسبة مئوية من وزن الجسم في فروج اللحم المعرض 
 . اسبوع) ٨( عند عمر )١(لدرجة حرارة اليوم الدورية 

الحروف المختلفة على االعمدة تشير الى وجود فروقات معنوية 
درجة حرارة  .١توسطات المعامالت ضمن وقت القياس، بين م

اضافة معاملة السيطرة من . ٢، ºم) ٢٨,٣٥,٢٨(اليوم الدورية 
من % ٠,٨اضافة  = T1 ،دون اضافة الى العلف وماء الشرب
من % ٠,٤اضافة  = T2 ،مسحوق زھرة القرنفل الى العليقة
من زيت % ٠,٨اضافة  = T3 ،مسحوق زھرة القرنفل الى العليقة

من المتخلص المائي  % ٠,٤اضافة  = T4 ،القرنفل الى العليقة
ھذه االضافات من الساعة القرنفل الى ماء الشرب،  لزھرة المغلي
  . لجميع المعامالت١٨٠٠- ٩٠٠

  
تاثير تجريع المسحوق و الزيت والمستخلص المائي ) ٢(جدول 

المغلي لزھرة القرنفل عن طريق الفم على درجة حرارة الجسم 
 عند عمر )١( لفروج اللحم المعرض لدرجة حرارة اليوم الدورية

  .اسابيع) ٥(
  

 ١٣٠٠الساعة ١١٠٠الساعة  ٩٠٠الساعة  )٢ (المعامالت
T0  ٠,٣٣±٤٢,١٠ ٠,١٩±٤٢,٤١ ٠,٠٦±٤٢,٣٠ 
T1  ٠,١٦±٤١,٩٣ ٠,١٤±٤٢,٠٨ ٠,٠٨±٤٢,٢٣ 
T2  ٠,١١±٤٢,٠٥ ٠,٠٩±٤٢,١٥ ٠,٠٧±٤٢,٠٥ 
T3  ٠,١٦±٤١,٩٦ ٠,٢٢±٤٢,٠١ ٠,١٢±٤٢,٠٠ 
T4  ٠,٢٠±٤٢,٢٠ ٠,١٨±٤٢,٤٠ ٠,٢٤±٤٢,٣٣ 

  NS  NS  NS  المعنوية
المعامالت . ٢، )ᵒ م٢٨,٣٥,٢٨(جة حرارة اليوم الدورية در .١

T0= السيطرة بدون اضافة الى العليقة وماء الشرب ،T1 = 
 = T2، من مسحوق زھرة القرنفل الى العليقة %) ٠,٨(اضافة 
 = T3، من مسحوق زھرة القرنفل الى العليقة%) ٠,٤(اضافة 
اضافة  = T4، من زيت القرنفل الى العليقة%) ٠,٨(اضافة 

غلي لزھرة القرنفل الى ماء من المستخلص المائي الم) ٠,٤(
 -٩٠٠(ساعات ولكل المعامالت من ) ٩(واالضافة لمدة ، الشرب
  .  الخطا القياسي± المتوسط ، )١٨٠٠
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تاثير اضافة المسحوق والزيت الى العليقة ومستخلص ) ٥(الشكل 
الشرب لزھرة القرنفل في درجة حرارة الماء المغلي الى ماء 

 )١( الجسم لفروج اللحم المعرض لدرجة حرارة اليوم الدورية
  .  اسبوع٨عند عمر 

الحروف المختلفة على االعمدة تشير الى وجود فروق معنوية بين 
درجة حرارة اليوم  .١، متوسطات المعامالت ضمن وقت القياس

لسيطرة بدون اضافة اضافة معاملة ا. ٢، )٢٨,٣٥,٢٨(الدورية 
من مسحوق زھرة % ٠,٨اضافة  = T1الى العلف وماء الشرب، 

 مسحوق زھرة من% ٠,٤اضافة  = T2، القرنفل الى العليقة
من زيت القرنفل الى % ٠,٨اضافة  = T3، القرنفل الى العليقة

غلي لزھرة من المتخلص المائي الم % ٠,٤اضافة  = T4، العليقة
ھذه االضافات من الساعة تم اعطاء  ،القرنفل الى ماء الشرب

  . لجميع المعامالت١٨٠٠- ٩٠٠
  

كما ويؤثر االجھاد الحراري بصورة سلبية مباشرة على 
عملية االمتصاص في الجھاز الھضمي من خالل تأثيره على 
طول الزغابات اذ يؤدي الى قصر طول الزغابات في االثني 

 Goblet(عداد عشر واللفائفي والصائم، وكذك يؤدي الى تقليل ا
Cell ( لكل وحدة طول في زغابات اللفائفي وبذلك سوف تقل

، كما ان اليوجينول الموجود في القرنفل )٢٦(عملية االمتصاص 
ربما يكون له تاثير مھدء ومسكن للطائر الذي قد يؤثر بشكل 

وبذلك سوف ) Goblet Cell(ايجابي على طول الزغابات وخاليا 
  .د الغذائية والماءتزداد عملية امتصاص الموا

لقد وجد ان اليوجينول يبطئ التوصيل العصبي للخلية 
ويجعلھا اقل اثارة، وكذلك يثبط ) Cray Fish(العصبية لسمكة 

فعالية االعصاب داخل االسنان في القطط، وبذلك فان اليوجينول 
يخفف االلم من خالل تأثيره على تثبيط فولتية بوابة قناة 

وبالتالي تثبيط اآللم الذي قد يصيب ) ٢٧(الصوديوم والكالسيوم 
وھناك نتائج اخرى ذكرت عن . الحيوان خالل االجھاد الحراري

اھمية اضافة القرنفل في تحسين بعض الصفات االنتاجية 
والفسلجية وذلك باحتواء القرنفل على العديد من االمالح المعدنية 

ونات  الذي يدخل في تركيب ھرمCوالفيتامينات ومنھا فيتامين 
االجھاد الحراري التي تصنع في الغدة الكضرية والتي تودي الى 
مقاومة االجھاد الحراري و بالتالي تحسن الصفات االنتاجية 

  ).١٤(والفسلجية 
ومن ھذه الدراسة يمكن االستنتاج ان ھناك تحسن قليل نتيجة 
اضافة القرنفل للتخفيف من االجھاد الحراري خصوصا في 

 .T1المعاملة 
  

 
  

تاثير اضافة المسحوق والزيت الى العليقة ومستخلص ) ٦(الشكل 
الماء المغلي الى ماء الشرب لزھرة القرنفل في درجة حرارة 

 ٨الجسم لفروج اللحم المعرض للصدمة الحرارية عند عمر 
الحروف المختلفة على االعمدة تشير الى وجود فروق ، اسبوع

، ضمن وقت القياسبين متوسطات المعامالت  )٠,٠١ <أ(معنوية 
اضافة معاملة . ٢، )٢٨,٣٥,٢٨(درجة حرارة اليوم الدورية  .١

اضافة  = T1بدون اضافة الى العلف وماء الشرب، السيطرة 
اضافة  = T2، من مسحوق زھرة القرنفل الى العليقة% ٠,٨
اضافة  = T3، نفل الى العليقةمن مسحوق زھرة القر% ٠,٤
من  % ٠,٤اضافة  = T4، ةمن زيت القرنفل الى العليق% ٠,٨

ھذه ، غلي لزھرة القرنفل الى ماء الشربالمتخلص المائي الم
 . لجميع المعامالت١٨٠٠- ٩٠٠االضافات من الساعة 

  

b

b
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الى العليقة والمستخلص المائي المغلي الى ماء الشرب لزھرة القرنفل في نسبة االحشاء الداخلية  تاثير اضافة المسحوق والزيت) ٣(جدول 
  .اسابيع) ٨(عند عمر ) ١( التصافي لفروج اللحم المعرض لدرجات حرارة اليوم الدورية ونسبة

  
  المعامالت  دھن البطن الطحال القلب القانصة  الكبد

)٢(  

وزن الطائر 
   قبل الذبح

  )غم(

وزن الذبيحة 
  فارغ 

  %الوزن   )غم(

نسبة التصافي بدون 
االحشاء الماكولة 

%  

T0  ٢٨٦٢,٥٠±  
١١٧,٩٢  

٢١٢٩,٢٣±   
٣٤,٠٦  

٢,٥٢±   
٠,١٣  

١,٨٢ ±  
٠,٠٨  

٠,٥٧ ±  
٠,٠٣  

٠,١٥±   
٠,٠٢  

٢,٨٤±   
٠,٥٠  

٧٤,٣٥±   
٠,٥٤  

T1  ٣١٧٥,٠٠±   
٧٠,٨٩  

٢٢٩٤,٤٨±  
٣٢,٢٤  

٢,٦٣±   
٠,١٤  

١,٨٦ ±  
٠,٠٤  

٠,٥٤ ±  
٠,٠٤  

٠,١٦±   
٠,٠١  

٢,٨٠±   
٠,٣٧  

٧٢,٣٧±   
٠,٨٣  

T2  ٣٠٣٥,٠٠±  
٩٧,٤١  

٢٢٨٧,٠٥±   
٣٠,٧٥  

٢,٤٦±   
٠,١٥  

١,٧٢ ±  
٠,٠٨  

٠,٥٨ ±  
٠,٠٣  

٠,١٤±   
٠,٠٣  

٢,١٥±   
٠,٥٢  

٧٥,٣٢±   
٠,٨٩  

T3  ٢٩١٠,٠٠±  
٢٦٤,٨٩  

٢١٥٨,٠٥±  
٣٣,٥٧  

٢,٣٦±   
٠,٢٢  

١,٧١ ±  
٠,٠٨  

٠,٦١ ±  
٠,٠٦  

٠,١٢±   
٠,٠٢  

٢,٥١±   
٠,٥٢  

٧٤,١٦±   
٣,٥٢  

T4  ٢٦٩٢,٥٠±   
٢٣٦,٥٥  

١٨٩٠,١٠±  
٣٧,٥٨  

٣,٢٤±   
٠,٧٧  

٢,٤٦ ±  
٠,٦٢  

٠,٧٠±   
٠,١٢  

٠,٢٢±   
٠,٠٦  

٣,٦٦±   
٠,٩٤  

٦٨,٨٩±   
١,٦٥  

 NS NS  NS  NS  NS  NS  NS NS  المعنوية
اضافة  = T1 ،دون اضافة الى العليقة وماء الشربمن السيطرة  =T0المعامالت . ٢، )º م٢٨,٣٥,٢٨(درجة حرارة اليوم الدورية  .١
%) ٠,٨(اضافة  = T3، من مسحوق زھرة القرنفل الى العليق%) ٠,٤(اضافة  = T2، من مسحوق زھرة القرنفل الى العليقة %) ٠,٨(

) ٩(واالضافة لمدة ، غلي لزھرة القرنفل الى ماء الشربمن المستخلص المائي الم) %٠,٤(اضافة  = T4، من زيت القرنفل الى العليقة
  .القياسي الخطا± المتوسط ، T0 عدا معاملة السيطرة )١٨٠٠ -٩٠٠(الساعة ساعات ولكل المعامالت من 

  
 التحليل الكيميائي والمستخلص المائي المغلي الى ماء الشرب لزھرة القرنفل في زيت الى العليقةتاثير اضافة المسحوق وال) ٤(جدول 

  .اسابيع) ٨( عند عمر )١(لفروج اللحم المعرض لدرجات حرارة اليوم الدورية لقطعة الفخذ 
   

  %الرماد  %الدھن  %البروتين %الرطوبة  )٢( المعامالت
T0  ٠,٠٣±  ٧٤,٩٤  b ٠,٠٤ ± ٠,٩٨  ٠,٠٥±   ٩,٨٢  ٠,٢٢   ±١٢,٨٦  
T1  ١,٠٢± ٧٥,٩٧  b ٠,٠٣±  ٠,٩٣  ٠,٠٣±    ٨,٩٣  ٠,٧٩  ± ١٣,٢٠  
T2  ٠,٢٣± ٧٦,٥٧  b ٠,٠٣±  ٠,٩٦  ٠,٠٥±   ٩,٢٤  ٠,٣٦  ± ١٣,١٩  
T3  ٠,٨٤± ٧٤,٠٠  a ٠,٠٥ ± ٠,٨٨  ٠,٠٤±   ٨,٧٣  ٠,٣٠  ± ١٥,٤٥  
T4  ٠,٨٠± ٧٦,٧٤  b ٠,٠٤± ١,٠٢  ٠,٠٣±   ٨,٨٥  ٠,٦٩  ± ١٢,٠٨  

 NS  **  NS  NS  المعنوية
د فروقات يعني وجو* ، الحروف المختلفة ضمن نفس العمود الواحد تشير الى وجود فروق معنوية بين المتوسطات وتحت مستوى احتمال

ضمن ) ٠,٠١<أ(يعني وجود فروقات معنوية بمستوى احتمالية **  ، ضمن العمود الواحد)٠,٠٥ <أ( معنوية بمستوى احتمالية
 T0المعامالت . ٢، )º م٢٨,٣٥,٢٨(درجة حرارة اليوم الدورية . ١فروقات معنوية ضمن العمود الواحد، وجود  عدم N.S ،العمودالواحد

اضافة  = T2، من مسحوق زھرة القرنفل الى العليقة %) ٠,٨(اضافة  = T1 ،دون اضافة الى العليقة وماء الشربمن السيطرة =
من ) %٠,٤(اضافة  = T4، من زيت القرنفل الى العليقة%) ٠,٨(افة اض = T3، من مسحوق زھرة القرنفل الى العليق%) ٠,٤(

 عدا )١٨٠٠ - ٩٠٠(الساعة ساعات ولكل المعامالت من ) ٩(واالضافة لمدة ، المستخلص المائي المغلي لزھرة القرنفل الى ماء الشرب
  .اسيالقي الخطا± المتوسط ، T0معاملة السيطرة 
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