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 الملخص
ية ومع تزايد المخاوف بشأن سالمة أغذية الحيوانات خالل السنوات القريبة الماضية، كان هناك جهد مكثف لمحاولة إيجاد بدائل للمضادات الحيتتناول 

وللتحقق من تأثير البدائل الطبيعية للمضادات الحيوية، أجريت تجربة لفحص تأثير مضادات  والتي تستخدم كمحفزات للنمو في أعالف الدواجن. لذلك،

وى التمر ن الميكروبات بإضافة نوى التمر المعالج بالفطر، المانوز، المنان أوليجوساكارايد والمضاد الحيوي أوكسيتتراساكلين. وأظهرت التحاليل أن

لنوى التمر عن طريق  التغذويقد حسَّن بشكل كبير التأثير  solid state degradation (SSD))  الصلبةالمعامل بالفطر باستخدام تكسير الحالة 

الغذائية  مالتمن أجل دراسة دور المعا  السكريات األحادية، ومحتوى المعادن ونشاط مضادات األكسدة. نسبةزيادة المحتوى الغذائي، وتحسين 

والتي تتكون  تكرارات، بستذو عمر اليوم الواحد إلى ست معامالت  (Cobb 500البرازيلي )الدجاج الالحم  المختلفة في الفروج الالحم، تم تقسيم

،  50g/100Kg Oxytetracycline) ٪ 20 (من نظام غذائي طبيعي يحتوي على فول الصويا والذرة، وثانية تحتوي على الذرة وفول الصويا +

 %0.2تحتوي  المنان أوليجوساكارايد  والخامسة  من %0.2معامل بالفطر، أما الرابعة فتحتوي على من نوى التمر ال ٪ 10والثالثة تحتوي على 

الغذائية المختلفة على أداء النمو والمحتوى البكتيري  المعامالتبدراسة تأثير ت مانوز.  في المرحلة األولى قممن ال % 0.1السادسة فتحتوي أما مانوز 

 المعامالتبين  معامل التحول الغذائي لنتائج أنه ال يوجد فرق معنوي في وزن الجسم وكمية الغذاء المستهلك وكذلكالموجود في األمعاء. أوضحت ا

وعدد السالمونيال انخفض بشكل  يال.قالعدد الكلي للبكتريا، االيكوالي والسالمونيال واالنتروباكتيرياسي والشيفي ض اانخفوتالحظ الغذائية المختلفة. 

في المرحلة المضاد حيوي. ب المدعممانان أوليجوساكارايد وفي الغذاء  %0.2 حالة التدعيم ب في ،من النوى المعامل بالفطر ٪10باستخدام ملحوظ 

سدة في كالتأثيرات المضادة لألكسدة والكيمياء الحيوية للعالجات المختلفة على الفروج وأظهرت النتائج أن نشاط األنزيمات المضادة لأل درستالثانية 

 محتوىنوى معالج بالفطر. انخفض  %10مانان أوليجوساكارايد و %0.2بشكل ملحوظ في  تمصل الدم والكبد واألمعاء من الفراريج قد زاد

(Malondialdehyde (MDA)   منان أوليجوساكارايد. من ال ٪0.2 حالة العلف المدعم ب فيكذلك نوى التمر المعالج و ٪10بشكل ملحوظ في 

عن طريق فحص األنسجة المعوية للطيور. من بين العالجات الغذائية  أوليجوساكارايد والمانان كد من التأثير الوقائي لنوى التمر المعالج تم التأ

مات في نمو القناة الهضمية كما يتضح من المستويات المحسنة من اإلنزي المانان أوليجوساكارايد ٪0.2لنوى التمر المعالج و ٪10المختلفة، ساعدت 

 لنوىالهاضمة والوزن وطول األجزاء المعوية وهيستومورفولوجيا األمعاء. أظهرت نتائج أوزان الذبيحة وأوزان األعضاء األخرى التأثير النافع 

ر لها وكذلك في طمستويات الجلوبيولين المناعي في أمعاء الطيور قد زاد بشكل ملحوظ في العينات التي تم إضافة النوى المعامل بالفالمعالج بالفطر. 

ج أن جميع المعامالت كان لها تأثير متقارب فيما يخص النمو مما استنت، يمكن االعينات التي احتوى غذاءها على المنان أوليجوساكارايد. في النهاية

بكتيريا لى التقليل من نسب اليشير إلى إمكانية استبدال جزء من الذرة الصفراء بنوى التمر المعامل بالفطر كمصدر للطاقة وكمكون طبيعي قادر ع

 سبايوتيكيالضارة والحفاظ على مستوى البكتيريا النافعة باإلضافة إلى تحسين معدل مضادات األكسدة. مما يجعلها مؤهلة لفرض نفسها كواحدة من البر

 الطبيعية قليلة التكلفة.
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