
تأثير إضافة مستويات من الكروم على الصفات اإلنتاجية ، بعض معايير الدم والحالة المناعية 

 للحمالن المجهدة

 

 ابراهيم عبدهللا الحيدري

 

( على High-Cr Yeastأجريت التجربة لدراسة تأثير إضافة مستويات من الكروم العضوي في صورة )ملخص: 

حمل نعيمي )متوسط وزنها  84استخدام  مجهدة.الصفات اإلنتاجية، بعض معايير الدم والحالة المناعية للحمالن ال

في يوم تم توزيع الحمالن  .لجوف إلي الرياضابواسطة شاحنة من مدينة  كلم0811مسافة كجم( تم نقلها  23

حيث ادخل  ،ملجم من الكروم/ كجم من العليقة 1.0و  1.0، 1.2 صفر، عشوائياً على أربع معامالت: هاوصول

% علف خشن. أسكنت الحمالن 33% مركزات و 32( مكونة من NRC ،0041مخلوط الكروم في عليقة نمو )

غذيت  .وتم توزيع كل أربع حظائر على واحدة من المعامالت السابقةفي حظائر بكل حظيرة ثالث حيوانات، 

اد" متبوعة "بفترة يوم بعد الوصول "فترة اإلجه 30يوم ) 48بصورة حرة لمدة التجربة الحمالن على عالئق 

يوم( وفيها تم وزن الحيوانات كل ثالث أسابيع، وزن العلف المقدم والمتبقي أسبوعياً لحساب معدل  02نمو" 

 لنمو والكفاءة الغذائية.ا

 ساعة في 00الحمالن بعد صيامها لمدة  دممن  عينات لتقدير بعض المعايير التمثيلية في البالزما جمعت

قبل التغذية وبعدها بثالث  10و  08في اليومين  ذلككو هاوصولمن  48و  02، 83، 30، 08، 3، صفراأليام 

 .02و 83، 34، 30، 08، 3، 1األيام في جمعت عينات صل لتقدير تركيز هرمون الكورتيزول في الم ساعات.

مل من  0لدراسة تأثير إضافة الكروم على الحالة المناعية للحمالن تم تمنيع كل الحيوانات وذلك بحقن 

وذلك لقياس عيارية األجسام المناعية الكلية  83و  30، صفر( في األيام CRBCكرات الدم الحمر للدواجن )

في المصل الدم المجموع أسبوعياً  Mو  G( وكذلك األجسام المناعية المتكونة من نوعي CRBCالمتكونة ضد )

 1.0وذلك بحقن  هاوصول من 31و  01. كما أجري اختبار لحساسية الجلد للحمالن في اليومين 31وحتى اليوم 

( بعد PHAمر )مادة النباتية المالزنة للكرات الحميكروجرام من ال 011المحتوي على  PBSمحلول مل من 

سمك الجلد في الفرق في  ساقي حيث تم، In vivoالكتف مباشرة لقياس المناعة الخلوية على الحيوانات مباشرة 

للوقوف على الحالة الصحية ساعة من الحقن. و 33، 84، 38، 03، 4، 0، 8، 3مكان الحقن قبل وبعد 

مع المشاهدة العينية لحالة  30و  08، 01، 3، 1، 3، صفرتم قياس درجة حرارة المستقيم في األيام للحيوانات 

 الحمالن.



حيوانات من كل معاملة وذلك لدراسة تأثير إضافة الكروم على الصفات  0( تم ذبح 48وفي نهاية التجربة )اليوم 

 ومكونات الذبائح.

عدل النمو ( في كمية الغذاء الجاف المأكول أو مP> 0.05يتضح من النتائج عدم وجود أي فروقات معنوية )

( خطية وتربيعية في كمية الغذاء P< 0.05اليومي بين المعامالت خالل فترة اإلجهاد. بينما لوحظ زيادة )

المستهلك ومعدل النمو اليومي على التوالي مع زيادة مستوى إضافة الكروم في العالئق أثناء فترة النمو، وكانت 

الغذاء المأكول ومعدل النمو اليومي على التوالي  % في كمية31.4و 08.3( بمقدار P< 0.05القيم أعلى )

ملجم مقارنة بالحمالن المغذاة على عليقة الشاهد.  1.2للحمالن المغذاة على عليقة المضاف لها الكروم بمستوى 

متوسطة. تشير النتائج أيضاً أن إضافة الكروم لم  اأما الحيوانات المغذاة على المستويين اآلخرين كانت قيمتهم

( P< .05( على الكفاءة التحويلية للغذاء وال على صفات الذبيحة ولكن شوهد ارتفاع تربيعي )P>.05معنوياً ) تؤثر

في وزن الكلية مع زيادة مستوى الكروم في العليقة. كما لوحظ ميل نحو زيادة رقمية في مساحة العضلة العينية 

لي في الحمالن المغذاة على العالئق % على التوا0و  4.3وانخفاض في سمك دهن جدار الجسم بمتوسط 

 المضاف لها الكروم مقارنة بالحمالن المغذاة على عليقة الشاهد.  

تشير نتائج المعايير التمثيلية والهرمونية في الدم خالل فترة التجربة عدم وجود اختالفات معنوية في تركيز 

إال أن المتوسط العام لتركيزه خالل فترة التجربة  الجلوكوز في البالزما بين المعامالت في جميع أيام أخذ العينات

لوحظ أيضاً أن إضافة الكروم أدت لزيادة  .( بزيادة مستوى إضافة الكروم في العليقةP<.10يميل لزيادة خطية )

( في المتوسط العام لتركيز البروتين الكلي واأللبيومين مع زيادة مستوى الكروم في العليقة. سجلت P<.05خطية )

ملجم من الكروم أعلى قيمة مقارنة بالمعامالت األخرى وزاد التركيز فيها  1.0الن المغذاة على مستوى الحم

( عن تركيز في الحمالن الشاهد في تركيز الجلوكوز، البروتين الكلي واأللبيومين. أما المتوسط P<.05معنوياً )

( بين P>.05فلم يالحظ فيهما اختالفات معنوية )العام لتركيز نيتروجين اليوريا والكولسترول الكلي في البالزما 

المعامالت. من ناحية أخرى لوحظ أن المتوسط العام لتركيز هرمون الكورتيزول في المصل خالل الدراسة زاد 

( بزيادة مستوى إضافة الكروم في العليقة. توضح نتائج تأثير إضافة الكروم على تركيز المعايير P<.01خطياً )

بعد الوصول قبل التغذية )بعد الحرمان من الغذاء والماء لمدة  10و  08الزما الحمالن في اليومي التمثيلية في ب

ساعة( إلي أن المتوسط العام لتركيز الجلوكوز، البروتين الكلي والكولسترول الكلي في الحمالن المغذاة على  00

( P<.05األخرى وبصورة معنوية ) ملجم من الكروم كانت أعلى من مستوياتها في كل المعامالت 1.0مستوى 

( مقارنة P<.05مقارنة بالشاهد. بينما تركيز األلبيومين ونيتروجين اليوريا زاد في جميع معامالت الكروم )

( بين المعامالت في تركيز P> .05بالشاهد. أما بعد ثالث ساعات من التغذية فلم تشاهد فروقات معنوية )

ملجم من الكروم إلي انخفاض في تركيز  1.0ين اليوريا، بينما أدت إضافة الجلوكوز، البروتين الكلي ونيتروج

 ( مقارنة بالشاهد.P<.05األلبيومين وزيادة في تركيز الكولسترول الكلي )



( بزيادة P<.05يوم األولى بعد الوصول انخفض تربيعياً ) 30متوسط العام لدرجة حرارة مستقيم للحمالن خالل 

ملجم من  1.2( في الحمالن المغذاة على مستوى P<.05العليقة. وكان أكثر وضوحاً )مستوى إضافة الكروم في 

يوم األولى وكان  30الكروم مقارنة بالشاهد. انخفضت درجة حرارة الحيوانات مع مرور الوقت تدريجياً خالل 

 مقارنة بدرجة حرارتها يوم الوصول. 30عند اليوم  ºم 1.00مقدار االنخفاض 

ستجابة المناعة الخلطية في هذه الدراسة بأن المتوسط العام لقمة عيارية األجسام المناعية الكلية تبين نتائج اال

( مع زيادة مستوى إضافة P<.05بعد كل تمنيعة قد زادت بصورة خطية ) 08في اليوم  CRBCالمتكونة ضد 

( في عيارية األجسام P<.05ملجم من الكروم الرتفاع ) 1.0الكروم في عليقة، وأدت إضافة الكروم بتركيز 

( في متوسط P<.01% مقارنة بمعاملة الشاهد. كما أظهرت النتائج ارتفاع خطي )33المناعية الكلية بمقدار 

يوم  08و  3( بعد P<.05يوم من التمنيعة الثانية وارتفاع تربيعي ) 08بعد  Mعيارية األجسام المناعية من النوع 

توى إضافة الكروم في العليقة. لوحظ أيضاً أن الحمالن المغذاة على تركيز من التمنيعة الثالثة وذلك بزيادة مس

% مقارنة بالشاهد. بينما وجد أن استجابة 31.3( بمقدار P<.05ملجم من الكروم سجلت عيارية أعلى ) 1.0

اعة الخلوية عند ( بإضافة الكروم. أما نتائج االستجابة المنP>.05لم تتأثر ) Gاألجسام المناعية المتكونة من النوع 

 PHAبعد الوصول تشير إلي أن متوسط العام للتغيير في سمك جلد الحمالن نتيجة الحقن بمركب  31و  01اليوم 

% بإضافة الكروم على التوالي مقارنة بالشاهد. الحمالن المضاف لها 11.3و  04.4( بمقدار P<.01قد زاد )

. هذا االتجاه 01( مقارنة بالشاهد عند اليوم P<.05ت أعلى )ملجم من الكروم استجابتها كان 1.0أو  1.2مستويي 

( مع زيادة P<.01مقارنة بالشاهد وكانت االستجابة خطية ) 31شوهد في جميع معامالت الكروم عند اليوم 

 مستوى الكروم في العليقة.

ن في أدت تحس  High-Cr Yeastنستنتج من نتائج هذه الدراسة أن إضافة الكروم العضوي في صورة 

الصفات اإلنتاجية، بعض المعايير في الدم وفي رفع كفاءة الجهاز المناعي للحمالن. أعطى إضافة الكروم بتركيز 

ملجم / كجم من العليقة أفضل النتائج في كمية الغذاء المستهلك وفي معدل النمو اليومي. بينما لوحظ أن  1.2

 ملجم من الكروم.   1.0أفضل استجابة مناعية للحمالن كانت عند مستوى إضافة 

 

 

 


