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هدفت الدراسة إلى معرفة التأثير التآزري لجذور نبات الزنجبيل المطحونة والبروبوليس في بعض الصفات اإلنتاجية والفسمجية لنعاج

6142-4-41 جامعة بغداد لممدة من- األغنام العواسي أجريت الدراسة في الحقل الحيواني التابع لقسم اإلنتاج الحيواني– كمية الزراعة

 كغم أظهرت النتائج وجود زيادة34  شهر بمعدل وزن44-9  من إناث األغنام العواسية بعمر46 استعمل, 6142-3-62 ولغاية

0411(زيادة معنوية

) لنسبة كموكوز الدم لدى مجموعة الزنجبيل بالمقارنة مع المجاميع األخرى اذ حصمتP<0.05( معنوية

 وفي مستوى الكولستيرول حدثت الزيادة المعنوية, مل دم ) في تركيز سكر الدم في الشهر األول واستمر إلى الشهر الثاني411/ممغم

) كانLDL( الدهون الثالثية والدهون البروتينة منخفضة الكثافة, مل دم) في الشهر الثاني لمجموعة الزنجبيل411/ ممغم29191(

HDL) (الزيادة المعنوية فيها لمجموعة الزنجبيل و قد كان الزيادة المعنوية لمجموعة البروبوليس في الدهون البروتينة مرتفعة الكثافة

)عمىP<0.05(  بنوع المعاممة معنوياGPT مل دم)ولم يتأثر كال من البروتين الكمي ونسبة األلبومين وتركيز إنزيم ال411/ ممغم91111(
أما مستوى خضاب,)لتر/ وحدة ولية43111(  فقد كانت مجموعة الخميط في الشهر الثاني متفوقة بزيادة معنويةGOT العكس من أنزيم
الدم وحجم الخاليا المرصوصة والعد الكمي لخاليا الدم البيض وكريات الدم الحمر لم يظهر عميها أي فروق معنوية نستنتج من هذه التجربة

1يوم هي أفضل معاممة من بين المعامالت المدروسة/رأس/ غم69 إن معاممة العمف المركز بالزنجبيل
1  األلبومين,  الكولستيرول,  الزنجبيل,  البروبوليس:كممات مفتاحية
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SYNERGISTIC EFFECT OF GINGER, PROPOLIS ADDED TO
CONCENTRATED DIET ON SOME PRODUCTION AND PHYSIOLOGICAL
CHARACTERISTICS OF THE AWASSI EWES
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Assist. lecturer
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Omer_s_1982@yahoo.com
ABSTRACT
This study was aimed to find out the synergistic effect of ginger and propolis some productivity and
physiological traits of Awassi ewes. The study was conducted in field the Department of Animal
Production - College of Agriculture, University of Baghdad Al-Jaderia, during 14/01/2016 03/27/2016, using 12 Awassi ewes with ages from 9 -11 months old ,average weight of 31 kg, The results
showed a significant increase in the glucose for concentration (P <0. 05) in the ginger group compared
with other groups where .significant increase in the concentration of blood sugar(81.0 mg / 100 ml of
blood) in the first month and continued to the second month,The level of cholesterol increase (65.90)
in the second month of the group of ginger, triglycerides, Low-density lipid had significant increase in
the group ginger , significant increase in propolis group with high density lipid (54.00) , total protein ,
albumin and GPT enzyme shows significant increased effect on the contrary GOT enzyme was
increased significant in mixture group in the second month (13.00IU / liter), while the level of
hemoglobin and the Packed cells volume and the total count of white blood cells and red blood cells
did not show any significant differences(normal value ) , It can be conclude from this study that the
addition of 25 g ginger to concentrated diet / head / day is the best treatment.
Keywords: propolis, ginger, cholesterol, albumin.
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خواص دوائية وعالجية ,إذ إن لو تأثي ار في زيادة الشيية

المقدمة

وتحسين اليضم ( , )30ونظ ار ألىمية النباتات الطبية وندرة

بمغ عدد األغنام في العراق عام  )7722375( 2008مميون

الدراسات المتوافرة عن تأثير الزنجبيل والبروبوليس في

رأس ( )2والتي تمثل موردا رئيساً لمدخل لسكان المناطق

الرعوية وتشكل التغذية أىم المشاكل التي تواجو المربين الن

الحيوانات الكبيرة ومنيا النعاج لما ليما من تأثيرات جيدة في

الالعتماد عمى الرعي يعد أىم السبل التي يعتمد عمييا في

زيادة الشيية وتحسين اليضم وبالتالي زيادة الوزن فضال عن

تربية األغنام الن التغذية الجيدة

تأثيرىا المانع لألكسدة والمضاد لاللتيابات ( )25لذا ىدفت

تساعد في بناء الجسم

ىذه الدراسة لمعرفة تأثير كل منيما وخميطيما في بعض

وتكوينو فضال عن مساعدة الحيوان في التغمب عمى كثير من

الصفات اإلنتاجية والفسمجية إلناث األغنام العواسية ولتحقيق

األمراض التي تسبب خسائر اقتصادية  ,كما انيا تؤدي إلى

أىداف ىذه الدراسة فقد وضعت أربعة محاور لتقيميا  ,دراسة

خفض الكفاءة اإلنتاجية و التناسمية  ,أو قد تسبب ىالك

الصفات

الحيوان ( .)1وفي اآلونة األخيرة اتجيت األبحاث نحو الطب

اإلنتاجية

(وزن

الجسم),

بعض

الصفات

الفسمجية(صفات الدم األولية والكيموحيوية فضال عن دراسة

البديل في بعض البمدان فقد اخذ االىتمام في طب األعشاب

أنزيمات الكبد والدىون بأنواعيا).

يأخذ الحصة األكبر وقد يعود ذلك إلى القمق من اآلثار
الجانبية لمطب الحديث ( )6إذ أخذت بعض ىذه األعشاب

مواد وطرق العمل

اىتماما اكبر من كونيا أعشابا طبية ؛ إذ امتدت استعماالتيا

أجريت الدراسة في الحقل الحيواني التابع لقسم الثروة الحيوانية

إلى الصناعات الغذائية ومن ثم عمفاً حيوانياً لتأثيراتيا الجيدة

– جامعة بغداد موقع الجادرية لممدة من 2016-1-14

اذ بدأت تدعم االقتصاد بطرائق غير مباشرة من خالل تأثيرىا

ولغاية

( .)7يستعمل البروبولس بشكل واسع في الطب الشعبي وذلك

كغم وزعت حسب الوزن إلى أربعة مجاميع

بسبب فعاليتو العالجية المتعددة والذي ىو مادة راتنجية

األعالف الخشنة (دريس جت) بنسبة %3.5من وزن الجسم

ينتجيا نحل العسل لو تركيب كيميائوي معقد جدا  .إن

الحي لكل المجاميع وعمى العمف المركز المضاف لو

الوقائي من المسببات المرضية أو لكونيا محفزات لمنمو

 2016-3-27استعمل  12من فطائم األغنام

العواسية تراوحت أعمارىا  9-7أشير بمعدل وزن 31.4
غذيت عمى

الخصائص البايولوجية والتركيب الكيميائي متنوع تبعا لمموقع

البروبوليس والزنجبيل كاألتي:

الجغرافي واختالف مصـادر النبـات ( .)24ويستعممو النحل

 -1مجموعة السيطرة -:عمف مركز اعتيادي.

كمواد بناء لحماية الخمية وعزليا وابقائيا في حالة جيدة ()16

 -2مجموعة الزنجبيل  :عمف مركز يضاف لو الزنجبيل

وىو واحد من العالجات الطبيعية القميمة الذي استمر

بمقدار  25غم /رأس /يوم.

استعمالو لمدة زمنية طويمة بسبب فعاليتو العالجية واحتوائو

 -3مجموعة البروبوليس  :عمف مركز يضاف لو

االسترات ,ىذه المركبات تمتمك تأثيرات متعددة في البكتريا و

 -4مجموعة الخميط :عمف مركز يضاف لو 25غم زنجبيل

االعفان والفيروسات ,إضافة إلى احتوائو مركبات تمتمك

 +البروبوليس بمقدار 1.5غم  /رأس/يوم.

فعالية لمتكيف المناعي ومضاد االلتيابات,إذ يمتمك البروبولس

جمعت عينات الدم من الوريد الوداجي بعد التغذية الصباحية

والفيروسات واألورام السرطانية ونظ ار لتحسينو لمحالة الصحية

وحجم كريات الدم الحمر المرصوصة وعدد كريات الدم

البروبوليس بمقدار  1.5غم  /رأس /يوم.

عمى مركبات فعالة منيا الفالفونات ,واألحماض الفينولية و

وأجريت بعض الفحوصات األولية عمى الدم (خضاب الدم

كثي اًر من الفعاليات الحيوية والخصائص المضادة لمفطريات,
لممريض فيو يحسن من األداء العام لمجسم).)11أما الزنجبيل

الحمر وخاليا الدم البيض ) والفحوصات الكيموحيوية (سكر

ىو نبات معمر لو أزىار صفراء ذات شفاه أرجوانية ويصل

الدم  ,الكولستيرول  ,الكميسريدات الثالثية  ,البروتين الكمي ,

طول التفرعة الواحدة إلى  16سم أما جذوره يكون لونيا

األلبومين ,أنزيمات الكبد

اصفر داكن وذا رائحة عطرية وتسمى أيضا باألصابع

. ),VLDLاستعمل جياز  Blood Analyzerلفحص عدد

(.)32اختير الزنجبيل الستخدامو في الدراسة لما لو من

خاليا الدم البيضاء وكريات الدم الحمراء وتركيز خضاب الدم
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وحجم خاليا الدم المرصوصة الموجود في احد المختبرات

الغرفة.وقيس مستوى البروتين الكمي في مصل الدم باستعمال

االىمية (مختبر األستاذ الدكتور منذر مصطفى) وذلك بوضع

عدة مختبريو جاىزة ( )BIOLABOSA Kitالفرنسية الصنع

 2مل من الدم الممزوج بمانع تخثر في الجياز وتظير عمى

وأجريت التحميالت المختبرية ( )Biuret Methodوحسب

الشاشة القراءات أعاله .قدر تركيز الكموكوز في مصل الدم

التعميمات المرفقة

وكما أشار إلييا ( . )10جرى قياس

باالعتماد عمى خطوات التنفيذ المدرجة ضمن دليل الشركة

مستوى األلبومين في مصل الدم باستعمال عدة مختبريو

المصنعة لمعدة الجاىزة  .Kitإذ اتبعت تعميمات شركة

جاىزة ( )BIOLABOSA Kitالفرنسية الصنع وأجريت

 ,Biomaghrebالمنتجة لمعدة ,باستعمال جياز مقياس

التحميالت المختبرية ( )Biuret Methodوحسب التعميمات

الطيف الضوئي  .Spectrophotometerوحسب الطريقة

المرفقة وكما أشار إلييا)  ,)13.بعد وضع مواد الفحص

التي ذكرىا( .)9لتحديد مستوى الكولسترول أتبعت النشرة

بدرجة ح اررة الغرفة.

المرفقة

مع

العدة

القياسية

المنتجة

بوساطة

شركة

التحميل اإلحصائي

 ,Biomaghrebالتي تعتمد عمى طريقة التحميل األنزيمي ,
عمى وفق طريقة) ,)4إذ يق أر االمتصاص عمى طول موجي

استعمل البرنامج اإلحصائي ( )23في تحميل البيانات لدراسة
تأثير المعامالت المختمفة في الصفات المدروسة وفق

 505نانوميتر ,باستعمال جياز قياس الطيف الضوئي

التصميم العشوائي الكامل ( ,)CRDوقورنت المتوسطات

 .Spectrophotometerقدر تركيز الكمسريدات الثالثية في

الحسابية باستعمال  DUNCANمتعدد الحدود(.)14

مصل الدم عمى وفق الخطوات المرفقة مع العدة الجاىزة Kit

النتائج

المنتجة من  ,Biomaghrebثم قرأت النتائج باستعمال

يالحظ من الجدول  1إن معاممة الزنجبيل أدت إلى زيادة

المطياف الضوئي عمى طول موجي  546وحسب ما ذكره

معنوية في وزن الجسم إذ

حققت مجموعة الزنجبيل فرقا

) .(29أما مستوى البروتين الكمي فقد استعممت العدة المنتجة

معنويا في الوزن مقداره  7كغم ثم المجموعة التي أضيف ليا

عمى وفق ما أشار إليو ) .(33إذ تعتمد ىذه الطريقة عمى

أضيف ليا البروبوليس حققت فرقا في الوزن مقداره  4كغم

من شركة  ,Biomaghrebباالعتماد عمى طريقة ,Biuret

خميط الزنجبيل والبروبوليس  5.20كغم بينما المجموعة التي

تفاعل أيونات النحاس في الوسط القاعدي مع اآلواصر

اما معاممة السيطرة فقد بمغ مقدار الزيادة الوزنية  4.7كغم .

الببتيدية لينتج منيا مركب معقد المون .تركيز البروتينات

جدول  14تأثير المعامالت المدروسة في مقدار الزيادة

الدىنية عالية الكثافة  HDLاذ تعتمد طريق قياس البروتينات

الوزنية الكمية (كغم)

الدىنية عالية الكثافة عمى التحميل األنزيمي ,وقد أتبعت
التعميمات المرفقة مع العدة  Kitالمصنع من شركة
 Biomaghrebوعمى وفق ما ذكر( )31إذ يق أر االمتصاص
عمى طول موجي  500نانوميتر ,باستعمال جياز قياس

الطيف الضوئي .Spectrophotometerتم تقديرفعالية أنزيم
 , AST (GOT) Aspartate Transaminaseاستعممت
العدة  Kitالمصنع من شركة (  ) BIOLABOSAوأجريت

انًعايهت

انىزٌ عند
بدء انتجربت

انىزٌ عند
نهايت
انتجربت

انسيطرة

5015

53

زنجبيم
بروبىنيس
زنجبيم +
بروبىنيس

50
52

55
53

5015

5314

انًتىسط±
انخطا
انقياسي
± 5141
b 1152
0.52 a±7
b 1123 ± 5
± 2151
b 1125

* ( 1)P<0.05المتوسطات التي تحمل حروف مختمفة ضمن العمود

التحميالت المختبرية بحسب التعميمات المرفقة وبعد وضع

الواحد تختمف معنويا فيما بينها1

يالحظ من الجدول 2إن إضافة البروبوليس إلى العالئق أدى

مواد الفحص بدرجة ح اررة الغرفة ( )26وقدرت فعالية أنزيم

إلى حصول فرق معنوي في قيمة الكموكوز  81.00في

((GPT ALT Alanine Transaminaseباستخدام عدة

الدم مقارنة بالمجاميع الثالثة األخرى والتي كانت قيم

مختبرية فرنسية جاىزة ( )BIOLABOSA Kitوأجريت

الكموكوز فييا متقاربة ولم تختمف فيما بينيا معنويا  .لم تؤثر

التحميالت المختبرية بحسب التعميمات المرفقة وحسب طريقة

اإلضافات إلى العمف في مقدار الكولستيرول لكل المجاميع

قياس أنزيم( )27بعد وضع مواد الفحص بدرجة ح اررة
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التجريبية بينما أدى إضافة الخميط إلى رفع مقدار الدىون

أضيف ليا خميط المادتين وبمجموعة السيطرة في تركيز

الثالثية معنويا  23.73مقارنة بمجموعة الزنجبيل ومجموعة

الكولسترول إذ أدى إلى ارتفاع قيمة الكولسترول  65.90و

السيطرة بينما لم تصل االختالفات إلى درجة المعنوية مع

 62.50مقارنة بمجموعة السيطرة  45.20ومجموعة الخميط

مجموعة البروبوليس كما أدى إضافة الزنجبيل إلى رفع نسبي

 51.70اظير التحميل اإلحصائي تقارب قيم الدىون الثالثية

في مقدار  HDLمقارنة في بقية المعامالت في حين لم

لمجاميع التجربة مقارنة بمجموعة السيطرة إذ كانت 13.30

يحصل مع  LDLما حصل لمصفتين السابقتين إذ تفوقت

 18.30. 17.2 .19.30.لكل من مجموعة السيطرة ,

مجموعة البروبوليس عمى مجموعة الخميط فقط وكانت قيمة

الزنجبيل  ,البروبوليس وخميط المادتين كان لمزنجبيل

مجموعة البروبوليس  8.33مقارنة بمجموعة خميط المادتين

والبروبوليس تأثير معنوي عمى ال  HDLمقارنة بخميطيما

( )5.33يالحظ من قراءات الشير الثاني من الجدول ()2إن

والسيطرة إذ كانت القيم 41.0 . 54.0 . 52.0 . 43.0

إضافة البروبوليس إلى العميقة أدى إلى رفع مستوى الكموكوز

بالتتابع كما اثر الزنجبيل والخميط معنويا في نسبة ال LDL

إذ بمغ  105.0وحقق فرقا معنويا مقارنة بمجموعة السيطرة .

بينما لم يظير التحميل اإلحصائي تأثير معنوي لمبروبوليس

المجموعة التي أعطيت خميط المادتين كانت قيمة الكموكوز

في تمك الكمية في حين إن جميع اإلضافات ليس ليا تأثير

فييا  76.00بينما قيمة الكموكوز لمجموعة الزنجبيل 93.00

عمى صفة ال .VLDL

أما مجموعة السيطرة  75.00كان إلضافة الزنجبيل

والبروبوليس تأثي ار معنويا () P<0.05مقارنة بالمجموعة التي
جدول  16تأثير المعامالت المدروسة في بعض صفات الدم الكيموحيوية بعد شهر واحد وشهرين من بدء التجربة
يعايالث
يكىناث اندو
كهىكىز ()0
كهىكىز ()2
كىنستيرول ()0
كىنستيرول ()2
كهيسريداث ثالثيت ()0
كهيسريداث ثالثيت ()2
)1(HDL
)2(HDL
)1(LDL
)2( LDL
)1(VLDL
(2) VLDL

يجًىعت انسيطرة
± 32111
b 5165
± 42111
b 5135
± 55151
a 5114
± 52121
b 2165
± 01135
b 0123
± 05151
b 1153
± 54111
b 2133
± 55111
b 2125
± 3111
ab 1124
± 5111
b 1121
± 2111
a 1115
± 5111
a 1114

يجًىعت انسنجبيم
± 34133
b 5140
± 65111
a 2152
± 22125
a 5115
± 32161
a 5122
± 00105
b 1143
± 06151
a 0142
± 52111
a 5124
± 22111
a 5136
1152 ± 4133
a
± 01111
a 1155
1102 ± 2155
a
1114 ± 5111
a

يجًىعت
انبروبىنيس
± 50111
a 5142
± 01211
a 4152
± 56155
a 2146
± 32121
a 5145
± 05141
a 0135
0156 ± 0412
ab
± 54111
b 2152
± 25111
a 5155
1145 ± 5155
a
1150 ± 2111
ab
1152 ± 5133
a
1114± 5111
a

يجًىعت انخهيط

*( )P<0.05المتوسطات التي تحمل حروف مختمفة ضمن الصف الواحد تختمف معنويا في ما بينها1
( )4القياس بعد شهر من بدء التجربة  )6( ,القياس بعد شهرين من بدء التجربة
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5124 ± 35155
b
5120 ± 43111
b
2144 ± 54115
a
5154 ± 20141
b
2153 ± 25145
a
0155 ± 05151
a
2142 ± 54111
b
2135 ± 50111
b

يستىي
انًعنىيت
*
*
NS
*
*
*
*
*

b 1143 ± 2155

*

a 1122 ± 4111

*

a 1150 ± 5133

NS

a 1105 ± 5111

NS

انجبىري
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لم يظير تأثي ار معنويا لعالئق التجربة التي اشتممت في تغذية
الحيوانات إذ

GOT

قيم ال

لكل المعامالت مقارنة بعميقة السيطرة

كانت النتائج متقاربة في البروتين الكمي

واالنخفاض المعنوي لمجموعة خميط الزنجبيل والبروبوليس

واأللبومين وال  GPTمقارنة بعميقة السيطرة  ,ظير فرقا

( )6.00أما المجموعتين األخريين فكانت قيميما  8.33و

معنويا عند تقدير ال  GOTإذ ظير انخفاض معنوي في

 7.00بالتتابع.

جدول  13تأثير المعامالت المدروسة في البروتين الكمي وفي انزيمات الكبد بعد شهرواحد وشهرين من بدء التجربة
يعايالث
يكىناث اندو
(غىTotal protein 011/
يم) ()0
(غىTotal protein 011/
يم) ()2
(غى 011/يم)Alb
()0
(غى 011/يم)Alb
()2
(1)GPTوحدة ونيت/نتر
 (2) GPTوحدة ونيت/نتر
 (1) GOTوحدة ونيت/نتر
 (2) GOTوحدة ونيت/نتر

انًجًىعت
انسيطرة
± 3103
1145a
± 3155
1122a
± 5110
1116a
± 5105
1103a
± 5111
1104a
± 5111
0113ab
± 6111
0113a
± 4111
1135b

يجًىعت
انسنجبيم
± 3116
1145a
± 3140
1122a
± 2163
1112a
± 5122
1100a
± 5111
1102a
± 5111
1143ab
± 5155
1132ab
± 4111
1160b

يجًىعت
انبروبىنيس
1125 ± 3153a
1120 ± 3165a
1104 ± 5102a
1122 ± 5123a
1123 ± 5155a
1132 ± 02111a
1135 ± 4111ab
1156 ± 4111b

يجًىعت
انخهيط
± 2125
1136a
± 3110
1152a
± 2166
1105a
± 5100
1120a
± 5133
1124a
± 5111
1153b
± 3111
1153b
± 05111
1165a

يستىي
انًعنىيت
NS
NS
NS
NS
NS
*
*
*

*( )P<0.05المتوسطات التي تحمل حروف مختمفة ضمن الصف الواحد تختمف معنويا في ما بينها1

( )4القياس بعد شهر من بدء التجربة  )6( ,القياس بعد شهرين من بدء التجربة

جدول  11تأثير المعامالت المدروسة في صفات الدم بعد شهر واحد وشهرين من بدء التجربة
يكىناث اندو
/106( RBCيايكرونتر)
()0
/106( RBCيايكرونتر)
()2
WBC
(/103يايكرونتر) ()0
WBC
(/103يايكرونتر) ()2
Hb
)( (1غى  011/يم)
Hb
)( (2غى  011/يم)
(PCV)%
)(1

يجًىعت
انسيطرة
± 6156
a 1100
± 6154
a 1104
± 4162
a 0122
± 6141
a 0110
± 00122
a 1112
± 02151
a 1120
± 55142
a 1102

يجًىعت
انسنجبيم
± 6125
a 1155
± 6120
a 1156
± 4161
a 0143
± 5143
a 2135
± 00104
a 1130
± 02113
a 0115
± 55125
a 2141

يجًىعت
انبروبىنيس
1103 ± 6153
a
1152 ± 6150
a
± 01161
a 0131
± 01134
a 0151
± 00103
a 1125
± 02123
a 1125
± 55153
a 1164

يجًىعت
انخهيط
± 5122
a 0122
± 6155
a 1145
± 5104
a 0105
± 5135
a 0123
± 02151
a 1151
± 02155
a 0100
± 55125
a 2153

انًعايالث

(PCV)%
)(2

± 54113
a 0115

± 55153
a 2100

± 54113
a 0161

± 55123
a 5121

*( )P<0.05المتوسطات التي تحمل حروف مختمفة ضمن الصف الواحد تختمف معنويا في ما بينها1
( )4القياس بعد شهر من بدء التجربة  )6( ,القياس بعد شهرين من بدء التجربة

253

يستىي
انًعنىيت
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

NS
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يالحظ من الجدول (  ) 4عدم وجود اي فروق معنوية في

قيمة  GPTفي مجموعة البروبوليس في الشير الثاني و

عدد كريات الدم الحمر وحجم كريات الدم المرصوصة وكمية

 GOTلمجموعة الخميط في الشير الثاني ىو الجرعة العالية

خضاب الدم وعدد خاليا الدم البيض بين مجموعة السيطرة

لمزنجبيل والبروبوليس و قد يعود االرتفاع في مستوى أنزيم

ومجاميع التجربة األخرى عمى طول فترة التجربة.

 GOTلمجموعة الخميط إلى إن لمزنجبيل دور في تحسين

المناقشة

األيض في الكبد ضمن المستوى الطبيعي وزيادة وظيفتو

مؤديا في زيادة مستوى نشاط أنزيم )34( GOTوعمى العكس

ربما كان السبب في الزيادة الوزنية لمجموعة الزنجبيل قد يعود

الحظ ( (15إن إعطاء الزنجبيل لمفئران أدى إلى خفض

ذلك إلى أن الزنجبيل يزيد من شيية الحيوان ومن ثم زيادة

مستوى نشاط أنزيم  GOTمن خالل تقميل التأثير السمي

كمية المتناول من العمف المركز والخشن فضال عن إن
الزنجبيل يزيد من عدد البكتريا النافعة في الكرش ((19) (5
إذ

.عمى الرغم من ارتفاع كمية خضاب الدم في مجموعة خميط
البروبوليس والزنجبيل وارتفاع نسبة كريات الدم المرصوصة

بمغ معدل استيالك العمف المركز لمجموعة الزنجبيل

في مجموعة البروبوليس في الشير األول لكنو فرقا حسابيا

 1250غم/رأس/يوم بينما بمغ معدل استيالك العمف المركز

أما في الشير الثاني يظير ارتفاع في عدد خاليا الدم البيض

لمجموعة السيطرة والبروبوليس والخميط 1000غم/رأس /يوم
 ,ولمكونات جذور الزنجبيل ذات الطعم الالذع دور في زيادة

في مجموعة البروبوليس لكن بقى الفرق فرقا حسابيا وىذه

شيية الحيوان( )3و ( )28فضال عمى ان الزنجبيل ويحسن

النتيجة تطابق ما جاء بو ( )22وتختمف عن كل من ()18

و ( .)20نستنتج من ىذه التجربة إن معاممة العمف المركز

من عممية اليضم وامتصاص البروتين ويسبب الزنجبيل أيضا

بالزنجبيل  25غم/رأس/يوم ىي أفضل معاممة من بين

في زيادة إفراز المعاب مؤديا إلى زيادة اليضم وتؤكد ىذه

المعامالت المدروسة.

النتيجة ما حصل عميو ( )20و ( )12في دراستيما عمى

الزنجبيل وتأثيره في الحمالن والجداء بالتتابع  .يعزى ارتفاع
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