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نتاج الحيواني كلية الزراعة / جامعة بغداد  لدراسة تأثير أجريت الدراسة في حقل الطيور الداجنة التابع لقسم اإل :الملخص

ة وبعض نتاجيإلى عليقة فروج اللحم على الصفات اإل إضافة مستويات مختلفة من مسحوق جذر نبات الجينسنغ األحمر

وزعت  Rossفرخ  من فروج اللحم غير مجنس بعمر يوم واحد من ساللة  033ستخدم ا. الدم بالزماصفات كيموحيوية 

غذيت األفراخ على عليقتي البادئ والنهائي  ،معاملة( ثالثة مكررات كل معاملةفرخ/  57عشوائياُ على أربع معامالت )

وق الجينسنغ ليها مسحإكغم علف مضافاً كيلو سعرة/ 0,57،0و  0335وطاقة ممثلة  % 33و 30بمستوى بروتين خام 

وكان الماء والعلف يقدم  على التوالي  T1،T2 ،T3 ،T4ملغم/كغم علف للمعامالت  533، 033 ،033، 3بمستويات 

ة كانت درجة حرار و ضاءة مستمرة يومياً استخدم نظام ا، ربيت األفراخ تربية أرضية وبشكل حر طول فترة التجربة

ستهالك اتم قياس وزن الجسم الحي والزيادة الوزنية و (.% 44 -07)النسبية م( والرطوبة  03،4º -35) البيئية ضمن مدى

كما تم قياس الجلوكوز والكولسترول والدهون الثالثية  اسابيع  7و التجميعي لهم خالل العلف وكفاءة التحويل الغذائي 

( والبروتين الكلي وحامض LDLالكثافة ) ةوالبروتينات الدهنية المنخفض( HDLوالدهون البروتنية العالية الكثافة )

في معدل وزن الجسم لصالح  (>3،37p)أظهرت النتائج أرتفاع معنوي  .في بالزما الدم 7 و 0اليوريك في االسبوع 

، في حين سجلت  معاملة إضافة نبات الجينسنغ  T4و T1 سبوع األول والثاني مقارنة بالمعاملة خالل اال T2المعاملة 

سبوع الرابع كما لوحظ خالل االT1 ( في معدل وزن الجسم مقارنة بمعاملة السيطرة >p,3،3تفوق معنوي ) T2األحمر

سبوع في اال T4و  T1مقارنة بمعاملة السيطرة  T2( في معدل الزيادة الوزنية لصالح المعاملة  >3،37pتفوق معنوي )

والزيادة الوزنية التراكمية لصالح جميع معامالت إضافة وزن الجسم  أنه لوحظ وجود ارتفاع حسابي في معدل الإاألول 

في معدل  (>3،37p) معنوياً   T4كما لوحظ تفوق T1.مقارنة بمعاملة السيطرة  T4 و T3 و T2نبات الجينسنغ األحمر 

بالنسبة لمعامل التحويل الغذائي كان  و سبوع األول،في اال T1، T2، (T3ستهالك العلف على باقي معامالت التجربة )ا

 ،ول وفي االسبوع الثانيمعامالت التجربة  في االسبوع األ مقارنة مع باقي T2لصالح  (>3،37p)هناك تحسن معنوي 

ستمر هذا ا، وقد T2 و T1 سبوع الثالث مقارنة مع خالل اال (>3،37p)تحسن معنوي  T4و T3 بينما سجلت المعاملة 

 T2 ضافةسبوع الرابع وجاءت من بعدها معاملة اإلمقارنة ببقية المعامالت خالل االT4 التحسن  في معاملة اإلضافة 

على  (>p,3،3)تحسن عالي المعنوية على مستوى  T2، في حين سجلت المعاملة T3و  T1بهذه الصفة على  ةمتحسن

، أما بالنسبة لمعامل التحويل الغذائي التراكمي فقد حققت سبوع الخامسخالل اال T3والمعاملة  T1كل من معاملة السيطرة 

 بالنسبه لنتائج الدم سجلت .T1مقارنة مع معاملة السيطرة  (>p,3،3)تحسن عالي  المعنوية T2 أيضاً المعاملة الثانية 

T2 نخفاض معنوي ا(3،37p<) اسبوع مقارنة بمعاملة  7في مستوى جلوكوز الدم عند عمرT1 ،سجلت كما T2 نخفاض ا

اسابيع  7وكذلك بعمر اسبوع مقارنة ببقية المعامالت  0في مستوى الكولسترول عند عمر  (>p,3،3)عالي المعنوية 

مستوى الدهون الثالثية لجميع معامالت إضافة في  اسبوع من التجربة كان االنخفاض  0في عمر و، T3 وT1 مقارنة مع 

في  (>p,3،3)نخفاض معنوي ا  T2اسابيع سجلت المعاملة الثانية  7عند عمر و T1نبات الجينسنغ األحمر مقارنة مع 

على   HDLفي مستوى (>p,3،3)معنوياً  T4وتفوقت المعاملة كما مستوى الدهون الثالثية بالمقارنة بباقي المعامالت 

 و T3 مقارنة مع  T1اسبوع حصل انخفاض معنوي في 7اسبوع بينما  في عمر  0 جميع معامالت التجربة عند عمر

T4،  أما بالنسبة لمستوىLDL  فقد سجلت المعاملة الرابعة T4 ًمقارنة مع  معنوياً  انخفاضاT1  بوع وعند اس 0عند عمر

و T2 لم يالحظ وجود أي فروق معنوية مابين جميع معامالت إضافة نبات الجينسنغ األحمر ، اسبوع من التجربة 7عمر 

T3 و T4 مع معاملة السيطرةT1  اسبوع من التجربة.  7 و 0في تركيز كل من البروتين وحامض اليوريك عند عمر 

في  دور محدودوله  الصفات كيمو حيوية بالزما الدم من  تقد حسنT2 نستنتج  أن نبات الجنسنغ وخصوصا المعاملة 

 نتاجية.تحسين الصفات اإل

 ولجزء من رسالة ماجستير للباحث األ
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 المقدمة

من النباتات   Panax Ginsengنسنغييعتبر نبات الج

 Han) العشبية الطبية األكثر شهرة في أنحاء العالم

في اللغة  Panax Ginseng، وكلمة (2006خرون، آو

الدواء الشافي  روح الرجل واليونانيةتعني الصينية 

(Nocerino ويقع الج3333، و آخرون .)نسنغ ضمن ي

والتي تعرف في طب  Adaptogens لمكيف البيئيافئة 

مساعدة الجسم األعشاب مادة طبيعية لها القدرة على 

لمقاومة االجهاد البيولوجي والفيزيائي والكيميائي 

(Nocerino ،؛ 3333 وآخرونBlumenthal، 

تاثيرعلى إفراز  ن للجنسنغأويعتقد  ،(3330

( والذي يؤثر في تحفيز تخليق CRHالكورتيكوتروبين  )

تحت  محور HPA، كجزء من ACTHهرمون النخامية 

المادة الفعالة في  Ginsenosidesتعد ، المهاد النخامية

  نبات الجينسنغ والتي هي عبارة عن نوع من

الكاليكوسيدات و الصابونينات السترودية، وقد تم عزل 

نوعاً منها من جذور وسيقان وأوراق  73,أكثر من 

 (Christensen ،3335وأزهار نبات الجينسنغ )

و  ورمثل الفسفويحتوي الجينسنغ على العناصرالمعدنية 

 وحديد ال المنغنيز و الثاليوم و الكالسيوم و البوتاسيوم و

 ومالفانادي و الكوبالت و السترونتيوم و نكالز و النحاس

(Zucchi  ،؛ 3337و آخرونQi 33 ،خرونآو,, )

 Complex B B1) ،B2،B3مثل مجموعة  والفيتامينات

، B12 وفيتامين ) Aو C  وE (Dixon ،

، ويحتوي أيضاً على (Blumenthal  ،3330؛550,

 vanillic acidالمركبات الفينولية مثل حامض الفيانليك 

وحامض  -coumaric acid pوحامض الكومارك

 Liu؛ 1984، خرونآو ferulic acid (Hanالفيرليك 

الكربوهيدرات ويحتوي كذلك على  ،(2002، خرونآو

والمواد النيتروجينية وأسترول نباتي والزيوت األساسية 

واألحماض العضوية واألحماض األمينية واألحماض 

؛ Gillis ،,555)يطة الدهنية والببتيدات والسكريات البس

Attele  ،؛ 555,و آخرونXie  ،؛ 3337و آخرون

Luo و Luo ،3335 ) و  والفالفونويداتوالتانينات

 Jia؛ Schlag ،3334) القلويداتالزيوت الطيارة و 

يستخدم  الجنسغ كمضاف  . وحالياً (3335، خرونآو

تغذوي في كثير من األدوية الحالية مثل دواء 

Pharmaton   الذي هو عبارة عن جذر الجينسنغ مع خليط

لذلك جاءت هذه الدراسة لمعرفة  .من األمالح والفيتامينات

منها جهاد البيئي ومكانية التقليل من التأثير السلبي لإلا

نتاجية و صفات جهاد الحراري على بعض الصفات اإلاإل

 .في فروج اللحم بالزما الدم

 المواد وطرائق العمل

دراسة في حقل الطيور الداجنة التابع لقسم أجريت هذه ال

لدراسة  اني في كلية الزراعة جامعة بغدادنتاج الحيواإل

تأثير إضافة مستويات مختلفة من مسحوق جذر نبات 

الجينسنغ األحمر إلى عليقتي فروج اللحم على بعض 

م ت نتاجية و صفات  كيموحيوية بالزما الدم،الصفات اإل

األحمر  Ginseng جينسنغ الحصول على جذر نبات ال

هو صيني المنشأ وكانت  و الصيني من دولة األردن

ت ، حفظنقية وخالية من الشوائب واألتربةالجذور جافة و

صت ، شخاخل علب بالستكية لحين األستخدامفي أكياس د

تم طحن  ،مختصين في مجال النباتات الطبية النبته من قبل

المحددة لكل  نسبالالجينسنغ وخلطها مع العليقة بجذر

فرخ من فروج اللحم غير مجنس  033ستخدم ا، معاملة

وزعت عشوائياُ على أربع  Rossبعمر يوم واحد ساللة 

 فرخ/ معاملة(  لثالث مكررات لكل معاملة، 57معامالت )

غذيت األفراخ على عليقتي البادئ والنهائي بمستوى 

 0,57،0و 0335وطاقة ممثلة  % 33و 30بروتين خام 

ليها مسحوق جذر إ( مضافاً ,عرة/كغم علف جدول )كيلو س

 533، 033، 033 ،3الجينسنغ األحمر بمستويات 

على  T1، T2،T3 ، T4ملغم/كغم علف للمعامالت 

التوالي وكانت العليقة والماء متوفر بشكل حر، ربيت 

م على وفق نظام 4X,3,األفراخ داخل قاعة أبعادها 

سم  7خشب بسمك  التربية األرضية والتي فرشت بنشارة

ضاءة مستمرة يومياً وكانت درجة حرارة استخدم نظام او

 07م( ورطوبة  نسبية )˚03،4 - 35) التجربة ضمن مدى

– 44 %.) 

تم حساب وزن الجسم الحي  و معدل الزيادة الوزنية و 

ستهالك العلف و معامل التحويل الغذائي  بموجب امعدل 

 7الى  ,من االسبوع   ( اسبوعياً 1989)الفياض وناجي، 

تم جمع عينات الدم من الوريد الجناحي  ،والتراكمية

(Brachial Veinفي االسبوع ) من عمر فروج  7و  0

 طير من كل مكرر، ثم وضعت في أنابيب ال 3اللحم من 

تحتوي على مادة مانع التخثر، وضعت هذه األنابيب في 

 7333,( بسرعة (centrifugeجهاز الطرد المركزي 

دقائق لغرض فصل بالزما الدم وتم  7ورة / دقيقة لمدة د

جراء م إل 33º─ ات بالتجميد على درجة حرارة حفظ العين

ستخدام عدة التحليل االفحوص الخاصة ببالزما الدم ب

لى إ ستناداً اجراء خطوات الفحص إوتم  (Kit)الجاهزة 

التعليمات الموجودة في الدليل المرفق مع العدة والتي 

  Tietz)،(1995 ساب كل من مستوى الجلوكوزتتضمن ح

 Richmond)،1992الدهون الثالثية  الكولسترول و و

والدهون البروتنية العالية  Young ، (1995؛

( و Wood ،1995 و (HDL   Warnickالكثافة

بأتباع المعادلة  LDLالكثافة  ةالبروتينات الدهنية المنخفض

والبروتين الكلي  (Friedewald، ,553ليها )إ التي أشار

ستخدم البرنامج ا.  Tietz)، (1987 وحامض اليوريك

( وباستعمال التصميم SAS) ، 33,3 اإلحصائي

  Complete Randomize Design العشوائي الكامل

(CRD)  في تحليل البيانات واختبرت الفروق بين

متوسطات المعامالت باستعمال اختبار دنكن متعدد 

وعند مستوى معنوية  Duncan، (1955)المستويات 

3،37  ،3،3, 
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 النتائج والمناقشة

( تأثير إضافة مستويات مختلفة 3يتبين من الجدول )     

 قة فروجمن مسحوق جذر نبات الجينسنغ األحمر إلى علي

رتفاع معنوي ا، إذ لوحظ اللحم في معدل وزن الجسم

(3،37(p<  في معدل وزن الجسم الحي لصالح المعاملة

سبوع األول والثاني من التجربة متفوقة خالل اال T2الثانية 

المعاملتين الثالثة  و T1بذلك على كل من معاملة السيطرة 

T3  و الرابعةT4 في حين حققت المعاملة نفسها ،T2  ًتفوقا

سبوع ( لهذه الصفة خالل اال>p,3،3معنوياً عند مستوى )

 T3 و T1الرابع من التجربة قياساً بباقي معامالت التجربة 

، بينما لم يالحظ وجود أي فروق معنوية مابين جميع  T4و

 T4 و T3 و T2 معامالت إضافة نبات الجينسنغ األحمر

سبوع الثالث في هذه الصفة خالل اال T1ومعاملة السيطرة 

للتجربة، وعند االسبوع الخامس من التجربة لوحظ وجود 

تحسن حسابي في معدل وزن الجسم الحي لصالح المعاملة 

 لكن هذا التحسن لم يصل إلى مستوى المعنوية. T2لثانية ا

( تأثير إضافة مستويات مختلفة من 0يظهر من الجدول ) 

م إلى عليقة فروج اللح مسحوق جذر نبات الجينسنغ األحمر

حظ ذ لوإ، ةسبوعية والتراكميفي معدل الزيادة الوزنية اال

في معدل الزيادة الوزنية لصالح  >p)3،37)تفوق معنوي 

في  T4و  T1مقارنة بمعاملة السيطرة  T2 الثانية المعاملة

، في حين لم يالحظ وجود أي فروق معنوية سبوع األولاال

بين جميع معامالت إضافة جذر مافي معدل الزيادة الوزنية 

 ومعاملة السيطرة  T4 و T3 و T2نبات الجينسنغ األحمر 

T1أنه  الإ ،اني والثالث والرابع والخامسالث سبوعفي اال

رتفاع حسابي في معدل الزيادة الوزنية إلوحظ وجود 

التراكمية بزيادة معامالت إضافة نبات الجينسنغ األحمر 

 .T4لى  المعاملة إ و T3 وT2 من 

ضافة إ ( نتائج التحليل اإلحصائي لتأثير4يتضمن الجدول )

مستويات مختلفة من مسحوق جذر نبات الجينسنغ األحمر 

بوعي سستهالك العلف االإإلى عليقة فروج اللحم في معدل 

معنوياً   T4والتراكمي، حيث يالحظ تفوق المعاملة الرابعة 

(3،37(p<  ستهالك العلف على باقي معامالت افي معدل

ي سبوع األول، أما باقفي اال T1، T2، (T3التجربة )

وق معنوية ما بين جميع أسابيع التجربة لم يحصل أي فر

 .المعامالت

( تأثير إضافة مستويات مختلفة من 7يتبين من الجدول )

للحم ا مسحوق جذر نبات الجينسنغ األحمر إلى عليقة فروج

، حيث يالحظ وجود تحسن في معامل التحويل الغذائي

مقارنة مع باقي  معامالت  T2لصالح   >p)3،37)معنوي 

(  وكذلك امتد التحسن المعنوي T1،T3 ، T4التجربة )

وحدث تدهور في  T4و T1 مقارنة مع  T3للمعاملة 

سبوع األول وفي خالل اال T1مقارنة مع  T4في  الصفة

مقارنة ببقية  T2االسبوع الثاني حصل تحسن معنوي في 

تحسن الم ث T4 و T3مقارنة  T1المعامالت ثم التحسن في 

بزيادة اإلضافة، بينما سجلت  T3مقارنة مع  T4في 

خالل  >p)3،37) اً معنوي اً تحسنT4 و T3  تينالمعامل

ستمر هذا ا، وقد T2 و T1سبوع الثالث مقارنة مع اال

مقارنة ببقية المعامالت T4 في معاملة اإلضافة  التحسن

ضافة  سبوع الرابع وجاءت من بعدها معاملة اإلخالل اال

T2 بهذه الصفة على  ةمتحسنT1  وT3 في حين سجلت ،

تحسن عالي المعنوية على مستوى  T2المعاملة 

(3،3,p<)  على كل من معاملة السيطرةT1  والمعاملة

T3 أما بالنسبة لمعامل التحويل خالل األسبوع الخامس ،

 الغذائي التراكمي فقد حققت أيضاً المعاملة الثانية 

T2تحسن عالي  المعنوية (3،3,p<)  مقارنة مع معاملة

 .T1السيطرة 
مجم كان  033نالحظ من نتائج الدراسة الحالية أن مستوى 

، قد يعود السبب االداء العامرستجابه الطيور وفضل إلاأل

حتواء نبات الجنسنغ على المركبات الفالفوندية التي لها ال

 Harborne، )وفعل مشابه للهرمونات السترويديةتركيب 

ذ تعمل الهورمونات السترويدية على إ، (557, ،خرونآو 

زيادة معدل األيض الغذائي لكونها هرمونات بنائية لها دور 

مهم في تعزيز نمو الجسم وزيادة عملية تصنيع البروتينات 

البنائية في عضالت الجسم وتعمل على التقليل من عملية 

يمتلك أنشطة  نسنغين الجأ(. كما Sturkie، 3333تحللها )

 ،Faix وFaixova )ولألكسدة ة للميكروبات مضاد

ولها ألية عمل تقوم على التعديل والحد من نشاط  (،2008

نزيمات فراز اإلإفي الجراثيم المعوية من خالل الزيادة 

 تجابة المناعية والعمل على صيانةسالهاضمة و تحسين اإل

 وFascina ؛ Brugalli)، 2003لنسيج القناة الهضمية 

باألضافة إلى تأثيراها القوي في طرد  ،(2012 ،خرونآ

 Petrolli؛ Kamel، 2000) الديدان من القناة الهضمية

 (.2012خرون، آ و

( تأثير إضافة مستويات مختلفة من 0يتضح من الجدول )

مسحوق جذر نبات الجنسنغ األحمر إلى العليقة في بعض 

اسبوع من  7 و 0صفات كيموحيوية بالزما الدم عند عمر 

ع بين جمي ما حيث لم يالحظ وجود فروق معنوية ،التجربة

 0لوكوز عند عمرجمعامالت التجربة في مستوى ال

نخفاض معنوي إ T2، بينما سجلت معاملة اإلضافة اسبوع

(3،37(p< اسبوع  7 في مستوى جلوكوز الدم عند عمر

 T2سجلت معاملة اإلضافة  كما، T1مقارنة بمعاملة 

في مستوى  >p),3،3)نخفاض عالي المعنوية إ

اسبوع مقارنة ببقية المعامالت  0الكولسترول عند عمر 

 T3و  T1مقارنة مع  T2نخفاض في إوكذلك حصول 

 T4في حين اسبوع من التجربة  7في عمر   T4و

نخفاض عالي إ، كما لوحظ T1نخفضت مقارنة مع إ

في مستوى الدهون الثالثية لجميع  >p),3،3)المعنوية 

 T4 وT3  وT2 معامالت إضافة نبات الجينسنغ األحمر 

، في T1اسابيع بالمقارنة بمعاملة السيطرة  0 عند عمر

نخفاض معنوي إ  T2حين سجلت المعاملة الثانية 

(3،3,(p<  في مستوى الدهون الثالثية بالمقارنة بباقي

اسبوع وفي نفس الوقت كان هناك  7المعامالت عند عمر 

وتفوقت المعاملة كما ، T1 مقارنة مع T3، T4رتفاع في إ

T4  ً3،3)معنويا,(p< في مستوىHDL   على جميع

 ،T1مع  T3وكذلك اسبوع  0معامالت التجربة عند عمر

T2  في حين سجلت معاملةT3 رتفاع معنوي على ا
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في هذه الصفة بالمقارنة بمعاملة  >p),3،3)مستوى 

نخفاض معنوي عند عمر إالتي سجلت  T2و T1السيطرة 

 ،T1متفوقة على T4 ت المعاملة الرابعة اءسبوع وجا 7

 T4فقد سجلت المعاملة الرابعة  LDLأما بالنسبة لمستوى 

  وT1 مقارنة مع المعاملتين  >p),3،3) معنوياً  نخفاضاً إ

T3  والمعاملةT2 مقارنة مع    تأنخفضT1  0عند عمر 

  T2اسبوع من التجربة  انخفضت  7عند عمر  اسبوع و

لم يالحظ ، T1مع  T4و ،T3 و T1مع  >p),3،3) معنوياً 

بين جميع معامالت إضافة نبات  وجود أي فروق معنوية ما

 مع معاملة السيطرة T4  و T3 و T2الجينسنغ األحمر 

T1 في تركيز كل من البروتين وحامض اليوريك عند عمر

 .اسبوع من التجربة 7 و 0

إلى  لوكوز بالدمجنخفاض الحاصل في تركيز القد يعود اإل

ما تحسس األنسجة لألنسولين أو إفي دور نبات الجينسنغ 

حتواء ا بسببطالق األنسولين أوكليهما التحفيز المباشر إل

 Ginsenosidesينسنغ على المادة الفعالة نبات الج

(Kumar  ؛550,خرون، آوPark  3334 خرون،آو )

عن نوع من الكاليكوسيدات  عبارة والتي هي

والصابونينات السترودية، إذ تعمل الكاليكوسيدات بصورة 

ها ألية ل الصابونيناتبينما مشابهة لعمل هرمون األنسولين 

فراز هرمون الكلوكاكون الذي يعمل إعمل في التقليل من 

 خرون،آو Francis)كوز الدم ولجعلى زيادة مستوى 

 ( Jing ،2012؛ 3333

كذلك نالحظ من نتائج هذه الدراسة الحالية دور نبات 

رتفاع مستويات الكولسترول إالجينسنغ في الحد من 

 نخفاضقد يعود سبب هذا اإلبالدم، LDL والدهون الضارة 

حتواء نبات الجينسنغ على الصابونين التي تكون اإلى 

بشكل غير قابل للذوبان حيث تكون مجتمعة مع 

متصاصها من قبل االكولسترول مما تعمل على منع 

 و Rao ؛1957 خرون،آو Lindahlمعاء )األ

Gurfinkel،2000 ) ، أشار كل من ) كماJoo ،

( إلى أن Kumagai ،1980و   Yamamoto؛543,

صابونين نبات الجينسنغ تقلل من تركيز الكولسترول في 

الدم عن طريق ألية تعمل على زيادة مستوى الكولسترول 

البحوث األخيرة أفادت ، في تركيب األحماض الصفراوية

بأن الصابونين الموجود في نبات الجينسنغ لديه نشاط قوي 

و كابح بشكل خاص على ناقل مجموعة الميكروسومي 

نزيم )ناقل أسيل  الكولسترول(، وهي اال سيل مساعدأ

 Kwonالمسؤولة عن ردود فعل األسيل في الكبد )

(، كما ذكر أن نبات الجنسنغ قد يكون له 1999خرون، آو

تأثير داعم عن طريق تقليل المستوى العالي من 

أما  (،2010خرون، آو Liuفي الدم ) LDLالكولسترول و

 و LDLنخفاض المعنوي في مستوى تركيز بالنسبة لإل

بات حتواء هذا الناقد يرجع بسبب الكلسيريدات الثالثية 

على المواد الفالفونويدية، إذ تعمل هذه المواد على كبح 

كسدة مما نشاط الجذور الحرة كونها تمتلك دور مضاد لأل

تعمل على حماية الغشاء الدهني للخلية عن طريق حماية 

LDL وتخليص الجسم من جزيئات كسدة من األLDL 

الضارة التي تسبب تصلب الشرايين عن طريق زيادة نشاط 

 Glutathioneكسدة ومنها انزيمات الكبد المضادة لأل

Reductase،Super Oxidedismutase  وCatalase 

و  Lipooxygenaseوتثبيط فعالية انزيمي 

Cyclooxygenase كسدة اللذان يسهمان في عملية األ

(Wang وNygen  ،,555 حيث العديد من الدراسات )

الحظت أن النظام الغذائي المضاف له نبات الجينسنغ يؤدي 

دم  بالزمافي   LDLنخفاض في قيمة الكولسترول واإلى 

؛ Abuirmeileh، 1990و  Muwallaالطيور )

Youkozawa 2004خرون، آ و). 

 نستنتج من نتائج هذه الدراسة أن نبات الجينسنغ   

رتفاع قد ساعد على الحد من اإل T2صا  المعاملة وخصو

لوكوز والكولسترول والدهون الثالثية جفي تركيز كل من ال

دم فروج اللحم  بالزمافي  LDLوالدهون الضارة 

وبالمقابل ساهم في تحقيق تحسن معنوي في مستوى 

مما يعطي نتيجة أن نبات الجينسغ  HDLالدهون النافعة 

يجابي في تحسين الصفات إكان دوره أكثر فعالية و

جية لفروج اللحم ودور محدود في تحسين الصفات وليوالفس

 نتاجية.اإل
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 النسب المئوية لمكونات العالئق المستخدمة في التجربة وتركيبها الكيميائي :(1الجدول )

 العليقة النهائية % عليقة البادئ % مكونات العليقة

 43 03 ذرة صفراء

 34 34،37 حنطة

 34،4 57،,0 (% 44كسبة فول الصويا)

 7 7 مركز بروتيني

 4،4 3،5 زيت زهرة الشمس

 3،0 3،5 حجر الكلس

 3،5 3،5 ثنائي فوسفات الكالسيوم

 ,،3 3،0 ملح الطعام

 3،3 3،3 خليط فيتامينات ومعادن

 33, 33, المجموع الكلي

 التركيب الكيميائي المحسوب

 33 30 البروتين الخام )%(

 0,57،0 0335 الطاقة الممثلة )كيلوسعرة /كغم علف (

C/P  ,0,،0, ,75،55 

 ,،, 3،, الاليسين )%(

 3،40 3،45 المثيونين )%(

 3،03 3،00 السستين )%(

 3،50 3،44 الكالسيوم )%(

 3،45 3،47 الفسفور )%(

طاقة ممثلة  % 3، الياف خام  % 7، دهن  % 43هولندي المنشأ يحتوي بروتين خام  Brocon Special Wمركز بروتيني نوع 

. حسب التركيب الكيمياوي تبعا % 4،04، فسفور متاح  % 7، كالسيوم % 0،47، اليسين % 0،5 كيلو كالوري، مثيونين 3,35

 (.NCR ،1994لتحاليل المواد العلفية الواردة في ) 

 

 

لجينسنغ األحمرإلى العليقة في معدل وزن الجسم تأثير إضافة مستويات مختلفة من مسحوق جذر نبات ا (:2لجدول )ا

 الخطأ القياسي( لفروج اللحم± األسبوعي )غم /طائر( ) المتوسط  

العمر 

 باألسبوع

 المعامالت
 مستوىالمعنوية

T1 T2 T3 T4 

, 3،,4b±,05،7 0،35a±,73،0 0،33ab±,40،, ,،05b±,04،5 * 

3 7،00b±434،0 5،55a±400،4 5،44b±434،7 ,4،30b±430،0 * 

0 ,5،03±430،5 ,,،05±454،5 ،34,0±44,،4 00،34±477،4 N.S 

4 7،33b±,344،5 ،0570a±,050،5 73،5,7ab±,050،, 33،43ab±,075،7 ** 

7 4،,3±,440،0 ،04,0±3334،5 ،5770a±,553،3 05،03±,550،0 N.S 

د فروقات تعني عدم وجو N.Sعلى التوالي،  ,3،3 ،3،37على مستوى احتمال  عنوية بين المعامالت*،** تعني وجود فروقات م   

  ،033  ،033ضافة إT2 ،T3  ، T4لى العليقة، المعاملة إمعاملة السيطرة من دون أي أضافة   T1،معنوية بين المعامالت

 ملغم/كغم علف من مسحوق جذر نبات الجينسنغ األحمر إلى العليقة على التوالي.533
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مستويات مختلفة من مسحوق جذر نبات الجينسنغ األحمر إلى العليقة في معدل الزيادة الوزنية تأثير إضافة  :(3دول )الج

 الخطأ القياسي( لفروج اللحم± سبوعية والتراكمية )غم/طائر( )المتوسط اال

العمر 

 باألسبوع

 المعامالت

مستوى 

 T1 T2 T3 T4 المعنوية

, 
3،3b±,3,،7 0،5a±,,3،0 0،3b±,34،, ,،5b±,33،5 * 

3 5،3±344،5 4،0±0,0،3 4،4±343،7 ,5،,±344،7 N.S 

0 ,4،0±055،5 ,,،3±4,,،7 05،,±470،0 33،0±403،7 N.S 

4 00،5±443،5 30،7±7,4،5 0,،,±454،0 74،4±73,،5 N.S 

7 ,37،7±03,،0 70،3±0,7،3 07،5±0,0،5 5,،5±0,7،5 N.S 

الزيادة الوزنية 

 التراكمية
54،,±,434،0 0,،0±,553،5 07،5±,573،3 05،0±,507،0 N.S 

تعني عدم وجود فروقات معنوية بين المعامالت،   N.S، 3،37على مستوى احتمال  جود فروقات معنوية بين المعامالتتعني و* 

T1   ضافة الى العليقة، المعامالت امعاملة السيطرة من دون أيT2،T3  ، T4ملغم/كغم علف من  533 ،033، 033ضافة ا

 نبات الجينسنغ األحمر إلى العليقة على التوالي.مسحوق جذر 

 

 

 

 

تأثير إضافة مستويات مختلفة من مسحوق جذر نبات الجينسنغ األحمرإلى العليقة في معدل أستهالك العلف  :(7الجدول )

 الخطأ القياسي ( لفروج اللحم± األسبوعي والتراكمي )غم/طائر( )المتوسط 

العمر 

باألسبو

 ع

مستوىالمعنو المعامالت

 ية
T1 T2 T3 T4 

, 3،30b±0،04 0،05b±55،5, 3،50b±,37،57 ,،54a±,,0،75 * 

3 5،05±0,3،34 0،30±005،54 7،30±004،50 ,5،40±033،44 N.S 

0 ,5،57±7,3،00 ,7،,7±77,،0 40،,,±703،,3 37،73±707،,3 N.S 

4 50،54±004،,7 70،3,±57,،7 53،43±545،54 57،43±053،0, N.S 

7 
,70،,5±450،4

0 
5,،0,±574،5 

,30،,0±503،0

, 

,00،3,±530،,

5 
N.S 

العلف 

المستهل

ك 

التراكم

 ي

,30،3±3453،,

, 

53،55±3054،3

0 

44،,3±35,,،3

3 
3،40±3753،00 N.S 

 

،  جود فروقات معنوية بين المعامالتتعني عدم و N.S، 3،37على مستوى احتمال  جود فروقات معنوية بين المعامالت* تعني و

T1   المعامالت لى العليقةإضافة امعاملة السيطرة من دون أي ،T2،T3  ، T4ملغم/كغم علف من 533  ،033، 033ضافة ا

 مسحوق جذر نبات الجينسنغ األحمر إلى العليقة على التوالي.
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 لى العليقة في معامل إتأثير إضافة مستويات مختلفة من مسحوق جذر نبات الجينسنغ األحمر  :(7الجدول )

 الخطأ القياسي ( لفروج اللحم± سبوعي والتراكمي )غم علف/غم زيادة وزنيه( )المتوسط التحويل الغذائي اال

 العمر باألسبوع
مستوى  المعامالت

 T1 T2 T3 T4 المعنوية

, 3b±,،33 3d±3،45 3c±3،54 3a±,،,0 3،37 

3 3c±,،35 3d±,،35 3a±,،,5 3b±,،,0 3،37 

0 3a±,،07 3،3a±,،04 3b±,،34 3b±,،34 3،37 

4 3a±,،73 3،30b±,،47 3a±,،7, 3c±,،04 3،37 

7 3a±,،70 3b±,،47 3a±,،75 3،3,ab±,،73 3،3, 

معامل التحويل 

 الغذائي التراكمي

 

3a±,،0, 3،33b±,،34 3ab±,،35 3ab±,،34 3،3, 
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 العليقة في بعض  جذر نبات الجينسنغ األحمر إلى تأثير إضافة مستويات مختلفة من مسحوق :(7الجدول )

 اسابيع 7 و 0الخطأ القياسي ( لفروج اللحم بعمر ± بالزما الدم ) المتوسط كيموحيوية صفات 

 

 
 

 الصفات

 

العم

 ر

مستوى  المعامالت

المعنو

 T1 T2 T3 T4 ية

 لوكوزجال

مل33,)ملغم/

) 

0 5،45±,05،00 
,3،00±,50،,

5 
5،45±,50،05 0،5,±,44،44 N.S 

7 3،03a±,30،,

5 

4،43b±,34،,

5 

0،4,ab±,,5،4

0 

,،34ab±,35،,

5 
3،37 

الكولسترول 

مل33,)ملغم/

) 

0 
03،3a  ±

,,0،05 
,،34c±53،40 

3،35ab±,,3،0

0 
,،45b±,30،00 3،3, 

7 
00،,3a  ±,70 

,،54c±,,3،0

5 
0،03ab±,45 5،00bc±,34 3،3, 

الدهون الثالثية 

مل33,)ملغم/

) 

0 50،0a  ±,35 4،3,b±03 3،03b±53،00 0،,5b±03 3،3, 

7 
3،30c±40 4،35d±54،7 0،4b±,35 ,0،4a  ±,3,،7 3،3, 

HDL 

مل33,)ملغم/

) 

0 3،05c±03،00 ,،04c±75،00 3،40b±05،40 3،50a  ±55،7 3،3, 

7 
,،00c±50،00 3،40bc±55،40 3،7,a  ±47،05 70،,ab  ±،0543 3،3, 

LDL 

مل33,)ملغم/

) 

0 0،03a  ±0,،05 ,،5bc±33،40 3،77ab  ±،,030 3،33c±,0،40 3،3, 

7 ,3،34a  ±

03،05 
0،40c±,5،40 4،3ab  ±43 5،35bc±3,،00 3،3, 

 البروتين

 مل( 33,)غم/

0 3،33±3،57 3،33±3،54 3،30±3،00 3،35±3،40 N.S 

7 
3،,5±4،53 3،34±4،54 3،,0±4،70 3،33±4،77 

N.S 

حامض 

اليوريك  

مل33,)ملغم/

) 

0 3،05±7،45 3،73±7،33 3،37±4،53 3،75±4،45 N.S 

7 
3،,5±0،43 3،,3±0،43 3،37±0،07 3،34±0،73 

N.S 
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معاملة السيطرة من دون   T1على التوالي   ,3،3،  3،37على مستوى احتمال  جود فروقات معنوية بين المعامالتتعني و ،***

ملغم/كغم علف من مسحوق جذر نبات الجينسنغ األحمر 533  ،033، 033ضافة اT2،T3  ، T4، المعامالت لى العليقةإضافة اأي 

 إلى العليقة على التوالي. العمر باالسابيع.
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ABSTRACT: This study was carried out at the Poultry Farm, Department of Animal 

production, College of Agriculture, University of Baghdad. The study aimed to investigate 

the effect of adding different levels of Ginseng powder root to broiler chickens diet on some 

productive performance and some biochemical properties of blood plasma. Three hundred 

one day-old Ross 300 chicks were randomly divided into four treatments (75 chicks per 

treatment) with three replicates each. The treatment diets were supplemented with 0, 300, 

600, and 900 mg ginseng root powder per kg diet (T1, T2, T3, and T4, respectively). Chicks 

were  fed  starter and finisher treatment diets with  23 and 20% crude protein and 3027 and 

3195.3 kcal / kg diet, respectively. Water and mash feed were provided ad libitum. Chicks 

were reared on floor and received continuous lighting regime. The environmental 

temperature ranged (27 - 30.4º C) and relative humidity was (35-48%). Body weight (BW), 

feed intake (FI), weight gain (WG), feed conversion efficiency (FCE) were calculated and 

the total accumulative through 5 weeks were recorded and calculated. Blood serum glucose, 

cholesterol, triglyceride, high density lipoprotein (HDL), low density lipoprotein (LDL), total 

protein, uric acid were measured at 3 and 5 weeks of age. The results revealed that there were 

a significant (p<0.05) increase in BW for T2 compared with T1, T4 at 1, 2 weeks of age while 

T2 increase full spelling compared with T1 at 4 week meanwhile WG surpass sign in T2 

compared with T1, T4 at 1 week however  accumulative BW and BWG were numerically 

higher but not significant for all treatments than control, feed consumption was increased in 

T4 compared with other treatments at 1 week while at 2 week T2 increase significantly 

compared with other treatments  however FCE improved significantly in T2 compared with 

other treatments during1, 2 weeks; while T3, T4 were improved significantly compared with 

T1, T2 at 3 week and these improvement continue inT4 during 4 week and T2 at 5 week 

however  the accumulative was high in T2 compared with T1.  Glucose level was lowered 

for T2 compared with T1 during 5 week of age while cholesterol was reduced in T2 compared  

with other treatments at 3 week also at 5 week T2 was lower than T1, T3; Triglyceride was 

reduced in all treatments compared with T1 at 3 week of age while  T2 was lower than other 

treatments at 5 week, HDL showed significant increase in T4 compared with other treatments 

at 3 week, however T1 lowered significantly than T3, T4, otherwise LDL showed significant 

reduction in T3, T4 compared with T1 at 3 and 5 weeks of age. 

It may be concluded that ginseng at 300 mg would improve biochemical characters of blood 

while a limited improvement in productive characters.   
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