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7/10/2015:تاریخ قبول النشر16/6/2015تاریخ استالم البحث :
الخالصة

لمعرفة تاثیر استخدام 2011-4-29ولغایة 2011-3- 12خالل الفترة من اجریت ھذه الدراسة 
والزیادة الوزنیة وكمیة في بعض الصفات االنتاجیة (وزن الجسم الحي بتغذیة االرانبحلیب الماعز

خضاب الدم وحجم الخالیا المرصوصة) والفسلجیة ( ومعامل التحویل الغذائي) العلف المستھلك 
والمناعیة(خالیا الدم البیضاء ونسبة الخالیا اللمفاویة) .بروتینات مصل الدم) والكیموحیویة (

ابتدائي وبمتوسط وزن ) اشھر 3-2بین (تراوحت اعمارھا ) ارنب من االناث 32استخدم (
وكما لكل مجموعة ) ارانب 8(بواقع متساویة على اربع مجامیع غم ، وزعت عشوائیا ) 1706.250(

یلي :
.وبدون اي اضافة %) بروتین 12(اساسیة : غذیت علیقة ) C(مجموعة السیطرة -1
من المضاد ملغم) 5(مضافا لھا علیقة اساسیةعلى : غذیت ) T1مجموعة المعاملة االولى (-2

كالفونیك اسید) / كغم وزن الجسم .(اموكسي الحیوي 
ملغم اموكسي 5لھا (مضافا علیقة اساسیةغذیت على : ) T2(مجموعة المعاملة الثانیة -3

حلیب ماعز خام) .مل 5كالفونیك اسید / كغم وزن الجسم + 
حلیب ماعز خام مل) 5مضافا لھا (علیقة اساسیةغذیت على ) : T3(مجموعة المعاملة الثالثة -4

فقط .
) اسابیع .5(استمرت التجربة لمدة 

المعاملة الثالثة مجموعةبین) P0.05معنوي (اختالف اظھرت نتائج التحلیل االحصائي وجود 
، 1783.50( اذ بلغت االوزان النھائیةفي اوزان الجسماالولى والثانیة والرابعةالمعامالتمجامیع و

على التوالي .للمعامالت االربعة) غم1852.75و1775.25، 150875
) غم على التوالي .147.75و59.50، 79.75، 79.25الزیادة الوزنیة (و

، كما ظھرت على التوالي) غم /غم11.85و28.93،-19.73، 22.21(ومعامل التحویل الغذائي 
من خضاب الدم بین المعاملة الثالثة وكل ى) في مستوP0.05اختالفات معنویة (وجود النتائج 

ومعاملة السیطرة .بین المعاملة الثالثة معنویة لم تظھر اختالفات اال انھ االولى والثانیة المعاملتین 
على غم/لتر ) 88.16الكلي (في تركیز البروتین ) P0.05(المعاملة الثالثة تفوقا معنویا ظھرت اوقد 

خالیا الدم عددفي متوسطات) P0.05(اختالفات معنویة ، كما لوحظ وجود باقي معامالت التجربة 
.وبقیة المعامالت الثالث االخرى بین المعاملة االولى البیضاء 

) P0.05معنویا (انخفاضا المعاملة االولى فقد اظھرت مجموعة اللمفاویة للخالیا اما بالنسبة 
معامالت التجربة االخرى .مقارنة مع بقیة%) 38.95(

، الصفات الفسیولوجیة والكیموحیویة والمناعیة ، حلیب الماعز ، االداء االنتاجي الكلمات المفتاحیة : 
االرانب .

مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثالثالبحث*
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املقدمة
المنتجة یعد الماعز من الحیوانات الزراعیة 

اذ انھ القاسیة والمقاومة للظروف البیئیة للحلیب 
الحارة للعیش في المناطق الصحراویة یتأقلم

،(العوا واخرونالباردة والمناطق الجبلیة 
في االقتصاد ویشكل جزءا حیویا مھما ) 1987

وخاصة دول الشرق للعدید من الدول الوطني 
FAO(االوسط وحوض البحر المتوسط 

اولون نیت، لذا فان اغلب سكان العالم ) 2003,
الحیوانات بقیةمن حلیب الماعز اكثر حلیب 

من صفات لما یتمیز بھ حلیب الماعز االخرى ، 
من فریدة ، فیزیاویة ، وبایلوجیة كیمیاویة 

، اذ یحوي اللبائن بقیةمقارنة مع حلیب نوعھا 
والمعادن من البروتینات على نسبة عالیة 

على نسبا عالیة فضال عن احتوائھ والفیتامینات 
غیر المشبعة قصیرة من االحماض الدھنیة 

تقلیل التي تعمل على السلسة والمتوسطة السلسة 
ترسیبھ في و تثبیط الدم كولیسترولمستوى 

; Heanlein , 2004)االوعیة الدمویة
Belewu and Adewole ,2009) .

ان االھتمام بحلیب الماعز ھو جزء من متطلبات 
عتبر یالغذاء الصحي في بعض الدول المتقدمة و

الذین یعانون لألشخاصعن حلیب االبقار بدیال 
.(Pank ,1994)لحیب االبقارمن الحساسیة 

لقلة االبحاث في مجال استخدام حلیب ونظرا 
ھذه الدراسة . فقد اجریت الماعز في التغذیة 

في حلیب الماعز الخام ماستخداتأثیرلمعرفة 
االنتاجیة والفسلجیة ، بعض الصفات 

الكیموحیویة والمناعیة لألرانب المعاملة بدواء 
االوكسي فالفونیك اسید .

املواد وطرائق العمل
حیوانات التجربة :

) ارنبا انثى 32(استخدم في ھذه التجربة 
وبمتوسط ) اشھر 3-2(بین تراوحت اعمارھا 

من تم شرائھا ) غم 1706.250(وزن ابتدائي 
غذیت في محافظة القادسیة االسواق المحلیة 

%) 12.06(على اساسیة تحتوي على علیقة 
NRCفي (حسبت كما جاء بروتین خام 

) .1) وكما موضح في جدول (1966,

وتحلیلھا الكیمیاويمكونات العلیقة ) 1جدول (
(%) في العلیقةالمادة

ذرة صفراء
نخالة حنطة

شعیر
كسبة فول الصویا

حنطة
دریس الجت

ملح
حجر الكلس

19
23
25
1
12
19
0.5
0.5

التحلیل الكیمیاوي المحسوب
البروتین الخام (%)

الطاقة المتمثلة (كیلو سعرة/كغم علف)
روتینب% الطاقة /ال

100%
12.061
2667.05
221.13

تصمیم التجربة :
على اربع ربة عشوائیا جتم توزیع حیوانات الت

لكل مجموعة ) حیوانات 8بواقع (مجموعات 
وكما یلي :

) : غذیت علیقة Cمجموعة السیطرة (-1
اساسیة فقط .

) : غذیت T1مجموعة المعاملة االولى (-2
ملغم) 5على نفس العلیقة االساسیة + (

(اموكسي كالفونیك اسید) / كغم من وزن 
الجسم .

) : غذیت T2مجموعة المعاملة الثانیة (-3
ملغم 5(االساسیة +على نفس العلیقة 

مل حلیب 5اموكسي كالفونیك اسید + 
ماعز خام) .
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) : غذیت على T3مجموعة المعاملة الثالثة (-4
مل) حلیب 5(االساسیة +نفس العلیقة 

ماعز خام .
، عادة یتم وزن ) یوما 35(مدة التجربة 

في بدایة االسبوع الثالث الحیوانات اسبوعیا 
لجمیع ورید االذن دم من سحبت عینات و

التحالیل الكیموحیویة إلجراءالتجربة حیوانات 
والفسلجیة .

حلیب الماعز المستخدم :
2.5تم جمع الحلیب من عنزة سلیمة عمرھا 

من الوالدة وتم اجراء یوما 56بعد سنة 
من للتأكدالمختلفة على الحلیب الفحوصات 

والتھاب راثیم البروسیال جسالمتھ وخلوه من 
لكیمیاوي وقد اجرى التحلیل االضرع 

في التجربة للحلیب المستخدم والفیزیاوي 
(Ecomilk)الحلیب جھاز تحلیل بواسطة 

/كلیة الطب التغذیة الموجود في مختبر 
.البیطري/ جامعة القادسیة 

التحلیل االحصائي : تم تحلیل بیانات التجربة 
تأثیرالكامل لمعرفة باتباع التصمیم العشوائي 

نوع المعاملة في بعض الصفات االنتاجیة 

ة والمناعیة وحسب یوالفسلجیة والكیمیوحیو
) SPSS)1999الجاھز البرنامج االحصائي 

متعدد الحدود لمعرفة وتم استخدام اختبار دنكن 
بین المتوسطات .الفروقات 

:واملناقشةالنتائج
في حلیب الماعز والمضاد الحیوي تأثیر-أ

بعض الصفات االنتاجیة :
وزن الجسم :-1

معنوي) وجود اختالف2(یتضح من الجدول 
)P0.05 (المعاملة الثالثة مجموعةبین
اذ االولى والثانیة والرابعةالمعامالت مجامیع و

) 1852.75(لوزن الجسم اعلى متوسط سجلت 
المعامالت مع بقة متوسطات غم مقارنة 

االخرى.
في المبینة الزیادة الوزنیة : اظھرت النتائج -2

تفوقت ان المعاملة الثالثة ) 2الجدول (
في معامالت التجربة معنویا على باقي 

) 147.75الكلیة اذ بلغت (الزیادة الوزنیة 
غم مقارنة مع بقیة المعامالت االخرى 

، -79.75، 79.25(والتي بلغت 
.على التوالي غم)59.50

لألرانبسیلین للعلیقة في بعض الصفات االنتاجیة كاضافة حلیب الماعز ودواء االموتأثیر) 2جدول (
)القیاسيالخطأ+(المتوسط

الصفة
معامل التحویل العلف المستھلكالزیادة الوزنیةوزن الجسمالمعامالت

الغذائي

bمجموعة السیطرة
2.50+1783.50

b
29.25+3.441750.0022.21

cالمجموعة االولى
11.92+1508.75

d
-79.75+2.651568.75-19.73

bالمجموعة الثانیة
3.88+1770.25

c
59.50+2.061715.4928.93

aالمجموعة الثالثة
4.47+1852.75

a
147.75+2.591750.0011.85

) P0.05مستوى احتمال (ببین المتوسطات ضمن العمود الواحد تشیر الى وجود اختالفات معنویة المختلفةالحروف -
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الخطأ+الصفات الفسلجیة والكیموحیویة في اضافة حلیب الماعز ودواء االموكسیلینتأثیر) 3جدول (
القیاسي

الصفة
المعامالت

خضاب الدم
gcdl

حجم الخالیا 
المرصوصة

fl

البروتین الكلي
Gtالكلوبیولینااللبومین

aمجموعة السیطرة
13.47+074

a
44.80+4.38

c
7.78+0.51

b
32.63+0.72

b
38.15+0.71

bالمجموعة االولى
11.42+0.38

b
38.82+4.40

b
74.82+2.45

c
26.68+1.47

a
48.14+2.74

bالمجموعة الثانیة
11.71+0.35

b
38.67+4.09

c
69.49+1.31

b
33.14+0.96

b
36.35+0.90

aالمجموعة الثالثة
13.48+0.51

a
44.83+5.60

a
88.15+2.42

a
40.84+1.99

a
47.31+4.20

مستوى احتمال تالفات معنویة بین المتوسطات بضمن العمود الواحد تشیر الى وجود اخالمختلفةالحروف -
)P0.05 (

كمیة العلف المستھلك :-3
تفوق المعاملتین )2(یتضح من الجدول 

) على كل من ةالثالثالمعاملة (السیطرة و
و 181.25بمقدار (االولى والثانیة المعاملتین 

في كمیة العلف ) غم على التوالي 34.51
المستھلك .

معامل التحویل الغذائي :-4
بان ) 2(الموضحة في الجدول تبین النتائج 

تحویل معامل سجلت افضل المعاملة الثالثة 
زنیة) غم علف /غم زیادة و11.85(غذائي 

التي بلغت معامالت التجربة مقارنة مع باقي 

) غم علف / 28.93و- 19.73، 22.21(
على التوالي .زیادة وزنیة 

والمضاد الحیوي حلیب الماعز الخام تأثیر-ب
والكیموحیویة :الفسلجیة في بعض الصفات 

تركیز خضاب الدم :-1
معنویاً تفوقاً اظھرت نتائج الدراسة الحالیة 

)P0.05 على والثالثة ) لمعاملتي السیطرة
لم یسجل فرق اللتین االولى والثانیة المعاملتین 

خضاب الدم معنوي بینھما اذ بلغت تراكیز 
) غم /13.84و11.71، 11.42، 13.47(

.على التوالي دیسلیتر 

الخطا القیاسي+متوسطات الصفات المناعیة ) 4جدول (
الصفة

المعامالت
عدد خالیا الدم البیضاء

X103/M2(%) نسبة الخالیا اللمفاویة

aمجموعة السیطرة
6.35+0.25

a
55.05+1.87

bالمجموعة االولى
4.77+0.41

b
38.95+0.63

aالمجموعة الثانیة
6.32+0.22

a
54.80+2.03

aالمجموعة الثالثة
6.45+0.44

a
57.07+3.71

مستوى احتمال معنویة بین المتوسطات بتالفات ضمن العمود الواحد تشیر الى وجود اخالمختلفةالحروف -
)P0.05 (
) :PCVحجم الخالیا المرصوصة (-2

) P0.05(تفوقا معنویا ) 3ل (یالحظ من الجدو
على المعاملتین والثالثة لمعاملتي السیطرة 

معنوي یسجل فرق لماللتیناالولى والثانیة 

حجم الخالیا حیث بلغ متوسط بینھما 
، 44.80لمعامالت التجربة (المرصوصة 

) على التوالي .44.83و38.67، 38.82
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تركیز البروتین الكلي :-3
) الى ان 3المبینة في الجدول (تشیر النتائج 

في ) P0.05(معنویا تفوقت المعاملة الثالثة 
معامالت التجربة على بقیة نسبة البروتین الكلي 

88.15(الكلي فیھا تركیز البرتین اذ بلغ متوسط 
مقارنة مع باقي معامالت التجربة غم/لتر) 

) 69.49و74.82، 70.78(والتي بلغت 
غم/لتر على التوالي .

الخطا القیاسي+الصفات المناعیة تاثیر اضافة حلیب الماعز ودواء االموكسیلین في) 5جدول (
الصفة

المعامالت
عدد خالیا الدم البیضاء

X103/M2(%) نسبة الخالیا اللمفاویة

aمجموعة السیطرة
6.35+0.25

a
55.05+1.87

bالمجموعة االولى
4.77+0.41

b
38.95+0.63

aالمجموعة الثانیة
6.32+0.22

a
54.80+2.03

aالمجموعة الثالثة
6.45+0.44

a
57.07+3.71

ضمن العمود الواحد تشیر الى وجود اختالفات معنویة بین المتوسطات على مستوى احتمال المختلفةالحروف -
)P0.05. (

تركیز االلبومین :-4
ان المعاملة الثالثة ) 3تبین من الجدول (ی

) على باقي P0.05(تفوقا معنویا اظھرت 
نسبة االلبومین اذ بلغ متوسط معامالت التجربة 

مقارنة مع باقي ) غم /لتر 40.83فیھا (
، 32.63(والتي بلغت معامالت التجربة 

على التوالي .) غم /لتر 33.14، 26.68

تركیز الكلوبیولین :-5
وجود ) الى 3في الجدول (تشیر النتائج المبینة 

) في تركیز P0.05(معنویة اختالفات 
بین المعاملة الثالثة وكل من معاملتي الكلوبیولین

اال انھ لم تسجل اختالفات السیطرة والثانیة 
.بین المعاملة الثالثة واالولى معنویة 

الخام والمضاد الحیوي حلیب الماعز تأثیر-ـج
في بعض الصفات المناعیة :

خالیا الدم البیضاء :-1
الى ان ھناك تشیر نتائج الدراسة الحالیة 

) بین متوسطات P0.05(معنویة اختالفات 
المعامالت االخرى حیث وبقیة المعاملة االولى 

للمعامالت المختلفة بلغ عدد الخالیا البیضاء 
) على التوالي 6.45و6.32، 4.77، 6.35(

.) 4(جدول

نسبة الخالیا اللمفاویة :-2
ان متوسط النسبة ) 4یتضح من الجدول (

بلغ المئویة للخالیا اللمفاویة للمعاملة االولى 
معامالت اذ انھا كانت اقل من باقي %) 38.95(

التجربة االخرى .
) والتي (السیطرة ، المعاملة الثانیة والثالثة 

) على %57.07و45.80، 55.05(بلغت 
التوالي.

الصفات االنتاجیة :-أ
في وزن ان التفوق المعنوي وزن الجسم : -1

تحسین یعود الى للمعاملة الثالثة الجسم 
بحیث الحیویة للعناصر الغذائیة االتاحة 
ھذا ما ھذه المعاملة منھا حیوانات استفادت 

Aliaja et al 2000 ; vegarud)افاد بھ 
et al 2000) المضادتأثیرهفضال عن

والذي ل االیض المیكروبي على فعالحیوي 
مما والببتیدات یولد الفیتامینات ، البروتینات 

على زیادة وزن الجسم ایجابیا ینعكس 
(Ebringer et al 2008) وتتفق ھذه

Salem et alمع ما اشار الیھ النتائج 
(2009).

الزیادة الوزنیة -2
بین المعامالت في ان االختالفات المعنویة 
تفوق والذي یشیر الىمتوسطات الزیادة الوزنیة 

مقارنة مع باقي (حلیب الماعز) معاملة 
حلیب الماعز الى ما وفره المعامالت قد یعود 
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فضال عن ان الخثرة من قیمة حیویة وغذائیة 
المعدة المحللة بفعل انزیمات اللینة الناتجة 

حلیب الماعز تھضم تجعل بروتینات للبروتین 
وھذه النتائج (Park ,2007)بشكل افضل 

Barrionuevoمع ما اشار الیھ اتفقت  et al
(2002).

في ان االنخفاض كمیة العلف المستھلك : -3
للمعاملة االولى یعود كمیة العلف المستھلك 

السھال رافق االشھیة الذي الى حالة فقدان 
على تثبیت المضاد الحیوي نتیجة لتاثیر 

وحصول لالرانب الجھاز الھضمي 
Gold)اضطرابات ھضمیة hill et al

ة لما مشابھوجاءت ھذه النتائج (996 1.
.(Villoslada et al ,2006)اشار الیھ

: ان التحسن في معامل التحویل الغذائي -4
قد للمعاملة الثالثة التحویل الغذائي معاملة 
حلیب الماعز من عناصر لما یحتویھ یعزى 

ھضومة مایجابیا في الطاقة الغذائیة اثرت 
وھذا ما اكده في حیوانات ھذه المجموعة 

(Gidenne ,2003).
حیویة : والكیموالصفات الفسلجیة -ب

مقارنة مع للمعاملة الثالثة ان التفوق المعنوي 
في تركیز خضاب االولى والثانیة المعاملتین 

، اذ ان حلیب وحجم الخالیا المرصوصة الدم 
والذي لنوعیة اجید بروتینا الماعز یعد مصدرا 

مما االرانب الغذائیة ھم في تعزیز احتیاجات اس
من یعمل على دعم مكونات الدم لما یحتویھ 

مھمة تعمل على زیادة عناصر غذائیة 
Barrionuevo et)الحدید والنحاس امتصاص 
al 2002).

الكلي في تركیز البروتین ان االرتفاع المعنوي 
للمعاملة الثالثة مقارنة مع باقي بالنسبة 

Salemلما توصل الیھ المعامالت جاء مقاربا 
et al (2009) والذي اشار الى دور حلیب

المرضیة المعویة الماعز في اصالح التغییرات 
وتقلیل عملیات الھدم .

الصفات المناعیة :-ج
لعدد خالیا الدم البیضاء ان الزیادة الحسابیة 

المئویة للخالیا اللمفاویة في مجموعة والنسبة 
المعاملة الثالثة قد یعزى الى دور الالكتوفرین 

TوBخالیا في حلیب الماعز في تحفیز تكاثر 
; Beaulieu)اللمفیة  Ligo et al , 1999).
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The Effects of Adding Goat Milk to the Diet of Rabbits Treated
with Amoxy-Clavulanic Acid on Some of Its Productive

Physiological , Biochemical , and Immunological Characterstics.
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Abstract
This study is undertaken during the period from 12-3-2011 to 29-4-2011 to

evaluate the effect of diet supplementation with goat milk on some productive
(live body weight , weight gain , feed consumption and feed conversion ratio).
Physiological (Haemoglobin concentration and packed cell volume),
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biochemical (Total protein , Albumin and globulin) and immunological (white
blood cells and percent of lymphocyte cells ) traits of rabbits . A total of (32)
female rabbits between 2-3months with age an average initial weight 1406.250)
gms are randomly distributed into four equal groups (8) rabbits per each as
follows:

1- Control group (C ) : fed base diet contains (12%) protein without any
addition .

2- First treatment group (T1) : fed the some basa diet + 5mg
amoxiclavulanic acid / kg body weight .

3- Second treatment group (T2) : fed the same basa diet +5mg amoxi-
clavulanic acid / kg body weight +5ml raw goat milk .

4- Third treatment group (T3) : fed the same basal diet +5ml raw goat milk .
The study has continued for (5) weeks .

The results of the statistical analysis show that there are significant
differences in body weight (P0.05) between (T3) and other treatments
(1783.50, 1508.75, 1770.25 and 1852.75) gm respectively , weight gain and feed
conversion ratio . Also the results reveal that there are significant differences
(P0.05) in hemoglobin concentration between (T3) and each of (T1 and T2)
while there are no significant differences between (T3) and control treatment .
treatment (3) show a significant superior (P0.05) in total protein concentration
(88.16) gm/L as compared with other treatment and it is also observed a
significant difference (P0.05) between (T1) and other treatments in white blood
cells .

In conclusion rabbit diet supplementation with goat milk seem to improve
the productive homological , and immunological traits .

Keywords : Goat Milk , Performance , Physiological and Biochemical ,
Immunological Traits , Rabbits .
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