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 او الﺴيلينيوم او كليهما في الصفات اﻹنتاجية وبعض الصفات الفﺴلجية لطائر الﺴمانE هدفت الدراسة لمعرفة تأثير إضافة فيتامين
 غير المجنﺴة تﻢCoturnix japonica  طائرا من طيور الﺴمان٣٠٠  استخدم في هذه الدراسة.المغذى على عﻼئق عالية المحتوى من الدهن
 ربيت في. طير٢٥  معاملة وفي كل مكرر/  مكررات٣  وزعت الطيور عشوائيا إلى أربع معامﻼت وبواقع. يوما٤٢-١ تربيتها من عمر
اﻷقفاص داخل مﺴكن من النوع نصف المفتوح ووفرت جميع الظروف البيئية الﻼزمة غذيت الطيور على عليقتين بادئة وناهية استخدم
 كمصدر للطاقة وكان العلف والماء متوفران للطيور بصورة حرة طيلة مدة الدراسة وكانت المعاملة اﻷولى تغذية%٣ فيها الدهن بنﺴبة
 كغﻢ علف والثالثة تغذية على/ E  ملغﻢ فيتامين٢٠٠ على عليقة قياسية )الﺴيطرة( والمعاملة الثانية تغذية على عليقة قياسية أضيف إليها
 كغﻢ/E  ملغﻢ فيتامين٢٠٠ كغﻢ علف والرابعة تغذية على عليقة قياسية أضيف إليها/ ملغﻢ٠,٣ عليقة قياسية أضيف إليها الﺴلينيوم بمعدل
 أو الﺴيلينيوم أو كليهما أدى إلى زيادةE  أظهرت نتائج التحليل اﻹحصائي أن إضافة فيتامين.كغﻢ علف/ ملغﻢ من الﺴيلينيوم٠,٣علف و
معنوية في معدل وزن الجﺴﻢ الحي والزيادة الوزنية وانخفاض معنوي في كمية العلف المﺴتهلكة وتركيز الكلوكوز وتركيز كﻼيكوجين
 وعدم وجود فروقات معنوية في سرعة مرور، وتحﺴن معنوي في معامل التحويل الغذائي، في بﻼزما الدمAST وALT القلب وأنزيمي
الغذاء في القناة الهضمية وتركيز الكليﺴيريدات الثﻼثية واﻷلبومين والكلوبيولين والبروتين الكلي وحجﻢ خﻼيا الدم المرصوصة وتركيز
.الهيموكلوبين وعدد خﻼيا الدم الحمر وتركيز الكﻼيكوجين في الكبد والنﺴبة المئوية للتصافي والهﻼكات

Effect of vitamin E and Selenium supplementation on productive and physiological
performance of quail fed rations with high level of fat
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Abstract
The aim of this study the effect of vitamin E, selenium or both of them /or selenium supplementation on productive and
physiological traits of quail fed high fat diets. Three hundred unsexed one day old coturnix japonica quail chicks were used in
this study. Chicks were reared in cages placed in semi-opened houses and provided with suitable environmentally conditions.
Birds were randomized into four treatments each with three replicates (twenty-five birds in each). Two diets starter and
finisher containing 3% fat as a source of energy were used until marketing age (42 days). Feed and water were available ad
libitum. The experimental treatments were as follows: T1 standard ration (control), T2 standard ration supplemented with 200
mg vitamin E/kg ration, T3 standard ration supplemented with 0.3 mg sodium selenite/kg ration and T4 standard ration
supplemented with 200 mg vitamin E/kg and 0.3 mg sodium selenite/ kg ration. Rations supplemented with vitamin E, sodium
selenite or their combination caused a significant increase in average live body weight, weight gain, significant decrease in
feed consumption, blood glucose concentration, heart glycogen concentration and ALT, and AST enzymes concentration,
significant improvement in feed conversion ratio was noted in birds fed these diets. No significant differences in average feed
passage time in the digestive tract, triglycerides, albumin, globulin, total protein, packed cell volume, hemoglobin
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concentration, red blood cells account, dressing percentage, liver glycogen concentration and mortality rate were observed
among treatments.
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs

و Aوانخفاض في تركيز المالوندالديهايد في مصل الدم والكبد
وان استخدام فيتامين  Eوالﺴلينيوم معا يكون له تأثير تآزري
للتقليل من التأثير الﺴلبي لﻺجهاد الحراري للﺴمان الياباني .وبين
) (١٧أن إضافة فيتامين  Eإلى عﻼئق الﺴمان الياباني ليس له
تأثير على اﻷداء اﻹنتاجي وقياسات الذبائح وتركيب اﻷحماض
الدهنية في لحﻢ الصدر ولكنه قلل من أكﺴدة الدهون في لحﻢ
الصدر والفخدين .إن الهدف من هذه الدراسة هو لمعرفة تأثير
إضافة الﺴلينيوم وفيتامين  Eأو كليهما في اﻷداء اﻹنتاجي
والفﺴلجي لطائر الﺴمان المغذى على عﻼئق عالية المحتوى من
الدهن.

المقدمة
تﺴتخدم الدهون بشكل واسع كمصدر للطاقة في عﻼئق
الدواجن إذ تقلل الغبار فيها وتزيد من هضﻢ وامتصاص
الﻼيبوبروتينات وتزيد الطاقة الموجودة في العلف وتحتوي على
الفيتامينات الذائبة في الدهن ) .(١إن إضافة الدهن أو الزيت إلى
العليقة يؤدي إلى انخفاض كمية العلف المﺴتهلكة ﻷنها تزيد من
الطاقة الممثلة ويزيد من قابلية هضﻢ وامتصاص اﻷحماض
الدهنية غير المشبعة الموجودة بالزيت ) .(٢يعتبر فيتامين  Eمن
مضادات اﻷكﺴدة الطبيعية الفعالة والذائبة في الدهون ويﺴتخدم
في تغذية الطيور مما يقلل من اﻹجهاد التأكﺴدي ) (٤،٣إذ يعمل
على منع أكﺴدة الحوامض الدهنية غير المشبعة الطويلة الﺴلﺴلة
الموجودة في اﻷغشية الخلوية ) (٦،٥باعتباره كاسرا للﺴﻼسل
 chain breakingإذ أن الجذور الحرة تتميز بقابليتها على بدء
سلﺴلة من التفاعﻼت التي تؤدي إلى تضخيﻢ نشاطها مما يؤدي
إلى تدمير مكونات الخلية وأكﺴدة اﻷحماض الدهنية غير المشبعة
مﺴببة تغيير في تركيب أغشية الخلية ووظائفها ) ،(٨،٧كما يعمل
على إزالة جذور الهيدروكﺴيل الحرة وبهذا َيعدﱡ من مضادات
اﻷكﺴدة التي توفر الحماية للكبد أثناء عمليات اﻷكﺴدة التي تحدث
فيه وخاصة ما يﺴمى ببيروكﺴيدة الدهن .(٩) lipid peroxidation
وقد ذكر ) (١٠انه ﻻبد من تلبية احتياجات الدجاج من فيتامين E
من المصادر الغذائية ﻷنه ﻻ يمكن تصنيعه داخل الجﺴﻢ .كما أن
إضافته يمكن أن تحد من التأثيرات الﺴلبية لهرمون اﻹجهاد
)كورتيكوستيرون  .(١١) (corticosteroneأما الﺴيلينيوم فهو من
العناصر النادرة وهو جزء مهﻢ من البروتينات الحاوية على
الﺴيلينيوم والتي تشمل (GSH-Px) glutathione peroxidase
و) Thioredoxin reductase (TrxRو Iodothyronine deiodinase
) .(IDوالتي تعمل كأنزيمات مضادة لﻸكﺴدة .ويعمل الﺴيلينيوم
من خﻼل تقليل كمية الجذور الحرة وزيادة تمثيل الكلوتاثيون
بيروكﺴيديز ) ،(١٢وقد أوضح ) (١٣أن إضافة فيتامين  Eإلى
عليقة الﺴمان الياباني لﻢ يكن له تأثير في معيار المضادات
الحيوية أو في الوزن النﺴبي لغدة فابريشيا والطحال ولكنه أدى
إلى تحﺴن معيار المناعة ،وبين ) (١٤أن إضافة فيتامين E
والﺴيلينيوم أدى إلى زيادة مناعة الطيور .كما بين ) (١٥انه عند
إضافة فيتامين  Eلطيور الﺴمان الياباني المعرض لﻺجهاد
الحراري لﻢ يؤثر في اﻷداء اﻹنتاجي وصفات الذبيحة وان
المانولديهايد كان اعلى معنويا بمعاملة الﺴيطرة مقارنة بباقي
المعامﻼت .وأشار ) (١٦عند استخدام مﺴتويين من فيتامين E
ومﺴتويين من الﺴلينيوم في عﻼئق الﺴمان الياباني المعرض
لﻺجهاد الحراري أن المﺴتويات العالية من كل من فيتامين E
والﺴلينيوم أدى إلى حصول ارتفاع معنوي في تركيز فيتاميني E

المواد وطرائﻖ العمل
أجريت هذه الدراسة في حقل الدواجن التابع لقﺴﻢ اﻹنتاج
الحيواني في كلية الزراعة والغابات جامعة الموصل باستخدام
 ٣٠٠طائر من طيور الﺴمان الياباني غير المجنﺴة من عمر يوم
واحد ولغاية  ٤٢يوما .وزعت الطيور عشوائيا إلى أربع
مجموعات وبواقع  ٣مكررات  /مجموعة وفي كل مكرر ٢٥
طير في أقفاص خشبية متكونة من حجرات ذات أرضية سلكية
وبأبعاد  ٥٠×٥٠×٥٠سﻢ وتحتها مجرات لجمع الفضﻼت
وضعت داخل مﺴكن من النوع نصف المفتوح من حيث اﻹضاءة
والتهوية وتحتوي على شبابيك من كﻼ الجهتين وكانت اﻹضاءة
مﺴتمرة  ٢٤ساعة حيث استخدمت اﻹنارة اﻻصطناعية لتكملة
ساعات اﻹضاءة الطبيعية ،وزودت القاعة بدفايات كهربائية
وغازية لتوفير درجة حرارة مقدارها  ٣٢م ºعند عمر يوم واحد
خفضت بمعدل  ٢ساعة أسبوعيا لتصل إلى ٢٦م ºفي اﻷسبوع
الرابع واستمرت حتى نهاية الدراسة والرطوبة النﺴبية كانت
مﺴاوية لخارج القاعة كون القاعة من النوع نصف المفتوح كما
استخدمت ساحبات مثبتة على احد جوانب القاعة تشغل لتوفير
تهوية مناسبة .استخدمت عليقتان تﻢ حﺴابهما استنادا إلى )،(١٨
اﻷولى بادئة غذيت عليها اﻷفراخ من عمر يوم واحد ولغاية ٢٨
يوم ثﻢ أبدلت بالعليقة الناهية لغاية عمر  ٤٢يوم وكما مبين في
الجدول  ،١وكان العلف والماء متوفران أمام الطيور طيلة مدة
الدراسة .أضيف الﺴيلينيوم المﺴتخدم بشكل سيلينات الصوديوم
واستخدم دهن النخيل المتوفر من اﻷسواق المحلية في تكوين
العليقتين.
وكانت معامﻼت الدراسة كما يأتي؛ المعاملة اﻷولى )سيطرة(:
عليقة قياسية )بدون أي إضافة( .المعاملة الثانية :عليقة قياسية
مضافا إليها  ٢٠٠ملغﻢ فيتامين  / Eكغﻢ علف .المعاملة الثالثة:
عليقة قياسية مضافا إليها ٠,٣ملغﻢ سيلينات الصوديوم  /كغﻢ
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في نهاية الدراسة تﻢ ذبح أربعة طيور من كل مكرر لحﺴاب نﺴبة
التصافي واخذ عينات من الدم وعزل مصل الدم وتﻢ تقدير كل من
تركيز الكلوكوز والكليﺴيريدات الثﻼثية واﻷلبومين والكلوبيولين
والبروتين الكلي باستخدام عدة التحليل الجاهزة المعدة من شركة
) (Biolabo, Franceوحﺴب خطوات وتعليمات الشركة المصنعة
باستخدام جهاز الطيف الضوئي وحﺴب الطول الموجي الموصى
به لكل تحليل وتﻢ حﺴاب التراكيز باستخدام المعادﻻت المعدة من
قبل الشركة المنتجة ،وكذلك تﻢ تقدير تركيز أنزيمي Aspartate

علف .المعاملة الرابعة :عليقة قياسية مضافا إليها  ٢٠٠ملغﻢ
فيتامين  Eو ٠,٣ملغﻢ سيلينات الصوديوم  /كغﻢ علف.
الجدول  :١مكونات العليقتين المﺴتخدمتين في الدراسة
العليقة
المكونات
البادئة
٣٠
ذرة صفراء مجروشة
٣٢
كﺴبة فول الصويا ) % ٤٤بروتين(
٥
مركز بروتيني ) % ٥٠بروتين( *
٢٩
حنطة مجروشة
٣
دهن النخيل
٠,٧
مﺴحوق ثنائي فوسفات الكالﺴيوم
٠,٣
ملح الطعام
١٠٠
المجموع
التحليل الكيميائي المحﺴوب
الطاقة اﻷيضية )كيلو سعرة/كغﻢ علف( ٢٩٥٣,٨٥ ٢٨٦٢,٣٥
٢٠,٧٨٤ ٢٢,٨٠٩
بروتين خام %
١٤٢,١٢٢ ١٢٥,٤٩٢
نﺴبة الطاقة :البروتين
٥,٤٤٢
٥,١٩٧
مﺴتخلص اﻻيثر %
٣,٢٥٧
٣,٧٩٢
اﻷلياف الخام %
*مركز بروتيني :مجهز من شركة الوافي ) (WAFIالهولندية،
ويحتوي على  %٤٠بروتين خام٢١٥٠ ،كيلو سعرة/كغﻢ طاقة
ممثلة %٥ ،دهن خام %٢ ،ألياف خام %٣,٨٥ ،ﻻيﺴين،
 %٣,٧٠مثيونين %٤ ،مثيونين مع سﺴتين %٦,٥ ،كالﺴيوم،
 %٢,٦فﺴفور %٢,٣ ،صوديوم١٦٠٠ ،ملغﻢ/كغﻢ منغنيز،
 ١٢٠٠ملغﻢ/كغﻢ زنك ١٠٠٠ ،ملغﻢ/كغﻢ حديد ٢٠ ،ملغﻢ/كغﻢ
يود ٣ ،ملغﻢ/كغﻢ كوبلت ٥ ،ملغﻢ/كغﻢ سيلينيوم ١٠٠٠ ،ملغﻢ/كغﻢ
سيلينومايﺴين ٢٢٠ ،وحدة دولية/كغﻢ فيتامين  ٦٠ ،Aوحدة
دولية/كغﻢ فيتامين  ٦٠٠ ،D3ملغﻢ/كغﻢ فيتامين  ٦٠ ،Eملغﻢ/كغﻢ
فيتامين  ١٤٠ ،B1ملغﻢ/كغﻢ فيتامين  ٨٠ ،B2ملغﻢ/كغﻢ فيتامين
 ٤٠٠ ،B6مايكروغرام/كغﻢ فيتامين  ٨٠٠ ،B12ملغﻢ/كغﻢ نياسين،
 ٢٠ملغﻢ/كغﻢ حامض الفوليك ٥٠ ،ملغﻢ/كغﻢ فيتامين ٥٠٠٠ ،K3
ملغﻢ/كغﻢ كولين ٢٠٠ ،ملغﻢ/كغﻢ كوبر.
العليقة
الناهية
٤٠
٢٧
٥
٢٤
٣
٠,٧
٠,٣
١٠٠

)Transaminase (AST) and Alanine Transaminase (ALT

وباستخدام عدة التحليل الجاهزة المصنعة من قبل شركة
) (BioMerieux, Franceوحﺴب ما جاء في تعليماتها .وحﺴب
حجﻢ خﻼيا الدم المرصوصة باستعمال أنابيب شعرية حاوية على
الهيبارين التي توضع في جهاز الطرد المركزي الخاص بها
بﺴرعة  ١٢٠٠٠دورة /دقيقة ولمدة خمس دقائق ،وبعد ذلك تثبت
القراءة باستعمال مﺴطرة خاصة بالجهاز وتركيز الهيموكلوبين
)باستخدام الطريقة اللونية  Sahliوحﺴب ما جاء في ) .(٢٠وعدد
خﻼيا الدم الحمر باستخدام جهاز عد الخﻼيا )الهيموسايتوميتر(
وباستخدام محلول  (٢١) Natt and Hericksوقدر تركيز
الكﻼيكوجين في الكبد والقلب بطريقة  Anthroneاﻻنثرون وحﺴب
).(٢٢
التحليل اﻹحصائي
استخدم التصميﻢ العشوائي الكامل  CRDلتجربة بﺴيطة ذات
اتجاه واحد حﺴب ماذكره ) (٢٣واستعمل البرنامج اﻹحصائي
الجاهز  (٢٤) SASفي تحليل بيانات التجربة واختبار دنكن
المتعدد المديات ) (٢٥ﻻختبار الفروق بين المتوسطات عند
مﺴتوى احتمال )أ≥  (٠.٠٥واعتمد النموذج الرياضي اﻻتي:
Yij = μ + ti + eij

حيث أن:
 = Yijقيمة الوحدة التجريبية التي تؤثر في المعاملة  = ti ،iتأثير
المعاملة .i
 = eijتأثير الخطأ التجريبي للمشاهدة  jالتي تعود للمعاملة .i
النتائج والمناقشة

تﻢ تﺴجيل البيانات المتعلقة بالصفات اﻹنتاجية أسبوعيا .والتي
شملت معدل وزن الجﺴﻢ الحي )غﻢ( ،الزيادة الوزنية اﻷسبوعية
)غﻢ( ،كمية العلف المﺴتهلكة )غﻢ  /طائر( ومعامل التحويل
الغذائي )غﻢ علف /غﻢ زيادة وزنية( ) .(١٩وقدرت سرعة مرور
المواد الغذائية في القناة الهضمية في نهاية المدة وذلك باختيار
عشوائي لﺴتة طيور من كل معاملة )طائرين من كل مكرر( إذ
عزلت داخل حجرات منفردة وحجب عنها العلف خﻼل الليل وفي
صباح اليوم التالي قدم العلف إلى الطيور مع إضافة دليل أوكﺴيد
الكروم  Chrome oxideبمعدل  %١من وزن العلف وحﺴب
الوقت الﻼزم لطرح الفضﻼت وذلك بظهور اللون اﻷخضر فيها.

يبين الجدول  ٢تأثير المعامﻼت في وزن الجﺴﻢ الحي والزيادة
الوزنية واستهﻼك العلف عند عمر  ٤٢يوما ،إذ تشير النتائج إلى
حصول زيادة معنوية في وزن الجﺴﻢ الحي ومعدل الزيادة
الوزنية في المجموعتين المعاملتين بفيتامين  Eوالﺴيلينوم لوحده
والمجموعة المعاملة بفيتامين  Eوالﺴيلينوم سوية.
في حين حدث انخفاض معنوي في استهﻼك العلف في
المجموعتين المعاملتين بفيتامين  Eوالﺴيلينوم لوحده والمجموعة
المعاملة بفيتامين  Eوالﺴيلينوم وربما يعود الﺴبب إلى تأثير
فيتامين  Eبوصفه مضادا ً لﻸكﺴدة وكاسر للﺴﻼسل مما يؤدي إلى
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اﻻستفادة من الغذاء بصورة انعكﺴت على معامل التحويل الغذائي
وكذلك دور فيتامين  Eفي تحﺴين النمو ) (٣٥وجاءت هذه النتائج
متفقة مع ما توصل اليه ) (١٤ولﻢ تتفق مع ) (٣٦الذين لﻢ يجدوا
فروقات معنوية.
كما يشير الجدول  ٣إلى عدم وجود فروقات معنوية بين
المعامﻼت في النﺴبة المئوية للتصافي .وجاءت هذه النتيجة متفقة
مع ما وجده ) (٣٧،٣١الذين أشاروا إلى عدم وجود فروقات
معنوية في نﺴبة التصافي عند إضافة فيتامين  Eوكذلك عدم وجود
فروقات معنوية في النﺴبة المئوية للهﻼكات .ولكن يﻼحظ وجود
انخفاض حﺴابي في نﺴبة الهﻼكات عند إضافة فيتامين  Eحيث
يعمل على رفع قابلية الطير على البقاء  livabilityمن خﻼل تقليل
عدد الهﻼكات ) (٣٨أو ربما لزيادة المناعة لدى الطيور ).(١٤
وجاءت هذه النتيجة متفقة مع نتائج ) (٣٩الذين لﻢ يﻼحظوا وجود
فرق معنوي في نﺴبة الهﻼكات عند إضافة فيتامين .E

حماية الخﻼيا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة وانه عند
إضافة الﺴيلينيوم يتعزز نشاط إنزيﻢ الكلوتاثيون بيروكﺴيديز لمنع
التأثير لﻸنﺴجة وحماية الخﻼيا وأغشيتها من التلف )،(٢٦
وجاءت هذه النتائج متفقة مع ما توصل اليه ) (٢٩-٢٧الذين بينوا
أن فيتامين  Eحﺴن معنويا ً وزن الجﺴﻢ الحي مقارنة بمجموعة
الﺴيطرة .وكذلك متفقة مع ما توصل اليه ) (٣١،٣٠إلى أن
إضافة فيتامين  Eإلى العليقة تؤدي إلى تحﺴين في صفة الزيادة
الوزنية للطيور وكذلك متفقة مع نتائج ) (٣٢،٣٣الذين أوضحوا
أن إضافة الﺴيلينيوم أدت إلى زيادة معنوية في الوزن الحي
والزيادة الوزنية.
ويشير الجدول  ٣إلى حصول تحﺴن معنوي في معامل
التحويل الغذائي عند إضافة فيتامين  Eأو الﺴيلينيوم أو كليهما معا
وربما يعود الﺴبب إلى دور فيتامين  Eفي إزالة الجذور الحرة
المتكونة قبل دخولها إلى سلﺴلة التفاعل ) (٣٤مما أدى إلى زيادة

الجدول  :٢المعاملة بفيتامين  Eوالﺴلينيوم وكﻼهما في طائر الﺴمان المغذى على عﻼئق عالية المحتوى من الدهن في وزن الجﺴﻢ الحي
والزيادة الوزنية واستهﻼك العلف
استهﻼك العلف )غﻢ /طائر(
الزيادة الوزنية )غﻢ(
الوزن الحي )غﻢ(
المعامﻼت
 ٤,٦٤٨±٥٧٤,١٤٠أ
 ٧,٦٦١±١٧١,٢٨ب
 ٧,١٥٢±١٨٢,٩٥ب
الﺴيطرة
 ٤,٦٢٧±٥٥٨,٨٧أب
 ٧,٦٥٣±١٨٧,٥٥أ
 ٧,٢٢٦±١٩٩,١١أ
 ٢٠٠ملغﻢ فيتامين E
 ٤,٥٥٧±٥٤٤,٩١ب
 ٧,٧٦٢±١٩٣,٨١أ
 ٧,٢٧٤±٢٠٥,٦٢أ
 ٠,٣ملغﻢ سيلينات الصوديوم
 ٤,٥٤٢±٥٣٧.٨٤ب
 ٧,٧٨٣±٢٠١,٥١أ
 ٧,٢٥١±٢١٢,٨٥أ
فيتامين  Eوسيلينات الصوديوم
القيﻢ التي تحمل حروفا مختلفة عموديا تشير إلى وجود فروقات معنوية بين المعامﻼت عند مﺴتوى احتمال )أ ≥ .(٠,٠٥
الجدول  :٣تأثير المعاملة بفيتامين  Eوالﺴلينوم وكﻼهما في طائر الﺴمان المغذى على عﻼئق عالية المحتوى من الدهن في معامل التحويل
الغذائي وسرعة النمو النﺴبي والنﺴبة المئوية للهﻼكات
معامل التحويل الغذائي
المعامﻼت
)غﻢ علف/غﻢ زيادة وزنية(
 ١.٢٥٣± ٦,٦٦أ
 ١,٣١ ± ٧٥,١٧أ
 ٠,١٤٤±٣,٥٥٠أ
الﺴيطرة
 ١,١١٢ ± ٥,٣٣أ
 ١,١٨ ± ٧٦,٥١أ
 ٠,١٤٥±٢,٩٧٩ب
 ٢٠٠ملغﻢ فيتامين E
 ١,٠٥١ ±٤,٠٠أ
 ١,١٣ ± ٧٥,٤٧أ
 ٠,١٢٥±٢,٨١١ب
 ٠,٣ملغﻢ سيلينات الصوديوم
 ١,١١٢ ±٥,٣٣أ
 ١,٠٤ ± ٧٦,٩٦أ
 ٠,١٣١±٢,٦٦٤ب
فيتامين  Eوسيلينات الصوديوم
القيﻢ التي تحمل حروفا مختلفة عموديا تشير إلى وجود فروقات معنوية بين المعامﻼت عند مﺴتوى احتمال )أ ≥ .(٠,٠٥
النﺴبة المئوية للتصافي

ويشير الجدول  ٤إلى عدم وجود فروقات معنوية في سرعة
مرور الغذاء في القناة الهضمية للطيور وربما يعود الﺴبب إلى أن
العﻼئق المﺴتخدمة متﺴاوية في محتواها من الدهون حيث أن
تغيير مﺴتوى الدهن في العليقة له تأثير كبير في سرعة مرور
المواد الغذائية داخل القناة الهضمية وان إضافة الدهن إلى العليقة
يعمل على تغيير معدل مرور الغذاء في القناة الهضمية ).(٤٠
كما يبين الجدول حصول انخفاض معنوي في تركيز الكلوكوز
وربما يعود الﺴبب إلى أن إضافة فيتامين  Eيمكن أن يحد من

النﺴبة المئوية للهﻼكات

التأثيرات الﺴلبية للكورتيكوستيرون )الذي يفرز من قشرة الكظر
ويعمل على تكوين الكلوكوز من مصادر غير كاربوهيدراتية
لغرض تجهيز الجﺴﻢ بالطاقة( الناتج عن اﻹجهاد ) (١١وهذا
واضح من خﻼل اﻻرتفاع المعنوي في نﺴبة الكلوكوز في دم
طيور مجموعة المقارنة .أو أن الﺴبب في انخفاض مﺴتوى
الكلوكوز في مصل الدم عند إضافة فيتامين  Eإلى العلف يعزى
إلى قدرة فيتامين  Eعلى تعزيز مضادات اﻷكﺴدة في الخلية
وتقليل تأثير اﻹجهاد التأكﺴدي مما ينشط من عمل الخﻼيا
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كما يبين الجدول ) (٥عدم وجود فروقات معنوية بين
المعامﻼت في تركيز البروتين الكلي واﻷلبومين والكلوبيولين.
كما يشير الجدول  ٦إلى تأثير المعامﻼت في عدد خﻼيا الدم
الحمر وحجﻢ الخﻼيا المرصوصة والهيموكلوبين حيث تشير
النتائج إلى عدم وجود فروقات معنوية بين المعامﻼت وربما يعود
الﺴبب إلى أن الطيور تﻢ تربيتها تحت ظروف طبيعية حيث لﻢ
تتعرض إلى درجات حرارة عالية يحصل معها اﻹجهاد الحراري
بصورة شديدة بحيث تؤثر سلبيا على صورة الدم في الطيور.

الجﺴمية ومن ضمنها خﻼيا بيتا البنكرياسية ومن ثﻢ ينشط إفراز
اﻷنﺴولين الذي يخفض مﺴتوى كلوكوز الدم ) .(٤١وجاءت هذه
النتيجة متفقة مع ما ذكره كل من ) (٤٢،٢٧،١٦الذين أشاروا إلى
حصول انخفاض في مﺴتوى كلوكوز مصل الدم عند إضافة
فيتامين  Eإلى العلف .وكذلك يبين الجدول عدم وجود فروقات
معنوية بين المعامﻼت في تركيز الكليﺴيﺴريدات الثﻼثية وربما
يعود الﺴبب إلى أن كافة الطيور تغذت على نفس العليقة المحتوية
على النﺴبة العالية من الدهن وبالتالي عدم ظهور اختﻼفات في
تركيز الكليﺴيريدات الثﻼثية.

الجدول  :٤تأثير المعاملة بفيتامين  Eوالﺴلينوم وكﻼهما في طائر الﺴمان المغذى على عﻼئق عالية المحتوى من الدهن في سرعة مرور
الغذاء وتركيز الكلوكوز والكليﺴيريدات الثﻼثية
سرعة مرور الغذاء )دقيقة( الكلوكوز ملغﻢ ١٠٠/مل الكليﺴيريدات الثﻼثية ملغﻢ ١٠٠/مل
المعامﻼت
٤,٤٢ ±٨٧٥,٨٣أ
 ٨,٦٥١ ± ٢٩٨,٧٣أ
 ٢,٧٦٢±٨٥أ
الﺴيطرة
 ٤,٦٤ ±٨٥٧,٣٦أ
 ٨,٢٥ ± ٢٤١,٨٣ب
 ٢,٥٠٧±٩٣أ
 ٢٠٠ملغﻢ فيتامين E
 ٤,٨٣ ±٨٤٦,٨٧أ
 ٧,٨٤١ ± ٢٣٨,٤٢ب
 ٢,٣٦٢±٨٨أ
 ٠,٣ملغﻢ سيلينات الصوديوم
 ٤,٥٠٣±٨٨٦,٥٣أ
 ٧,٤٧٥ ± ٢٢٩,٤٠ب
 ٢,٩٦٥±٩٢أ
فيتامين  Eوسيلينات الصوديوم
القيﻢ التي تحمل حروفا مختلفة عموديا تشير الى وجود فروقات معنوية بين المعامﻼت عند مﺴتوى احتمال )أ ≥ .(٠,٠٥
الجدول  :٥تأثير المعاملة بفيتامين  Eوالﺴلينوم وكﻼهما في طائر الﺴمان المغذى على عﻼئق عالية المحتوى من الدهن في تركيز
والبروتين الكلي واﻷلبومين والكلوبيولين
الكلوبيولين غﻢ  ١٠٠/مل
اﻷلبومين غﻢ ١٠٠/مل
البروتين الكلي غﻢ  ١٠٠/مل
المعامﻼت
٠,٠٤±٢,١١٣أ
٠,٧٥ ± ١,٧٥٢أ
٠,١٢ ± ٣,٨٦٥أ
الﺴيطرة
٠,٠٥±١,٨٣٢أ
 ٠,٨٦ ±١,٨٣٨أ
 ٠,١ ± ٣,٦٨٣أ
 ٢٠٠ملغﻢ فيتامين E
٠,٠٧±١,٩٤٢أ
٠,٦٧ ± ١,٨٥١أ
٠,١٧ ± ٣,٧٩٣أ
 ٠,٣ملغﻢ سيلينات الصوديوم
٠,٠٦±١,٧٢٧أ
٠,٩٦ ± ١,٨٩٤أ
٠,١٨ ± ٣,٦٢١أ
فيتامين  Eوسيلينات الصوديوم
القيﻢ التي تحمل حروفا مختلفة عموديا تشير إلى وجود فروقات معنوية بين المعامﻼت عند مﺴتوى احتمال )أ ≥ .(٠,٠٥
الجدول  :٦تأثير المعاملة بفيتامين  Eوالﺴلينوم وكﻼهما في طائر الﺴمان المغذى على عﻼئق عالية المحتوى من الدهن في عدد خﻼيا الدم
الحمر وحجﻢ الخﻼيا المرصوصة والهيموكلوبين
تركيز الهيموكلوبين
حجﻢ خﻼيا الدم المرصوصة
عدد خﻼيا الدم الحمر
المعامﻼت
٣
)غﻢ ١٠٠/مل(
%
مليون خلية/ملﻢ
٠,٢٢ ± ٩,٦٥أ
١,٦٤±٣٣,٦١أ
٠,١٤± ٣,٢١أ
الﺴيطرة
٠,٥٧ ± ١٠,٣١أ
١,٥٢± ٣٥,٤٩أ
٠,١٥ ± ٣,٨٤أ
 ٢٠٠ملغﻢ فيتامين E
٠,٦١ ± ٩,٨٥أ
١,٨٥ ± ٣٢,٨٣أ
٠,١٣ ± ٣,٦٢أ
 ٠,٣ملغﻢ سيلينات الصوديوم
٠,٧٢ ± ١٠,١٢أ
١,٥٧ ± ٣٤,٤٧أ
٠,١٧ ± ٣,٥٦أ
فيتامين  Eوسيلينات الصوديوم
القيﻢ التي تحمل حروفا مختلفة عموديا تشير إلى وجود فروقات معنوية بين المعامﻼت عند مﺴتوى احتمال )أ ≥ .(٠,٠٥
نتائج التحليل اﻹحصائي وجود انخفاض معنوي في كﻼيكوجين
القلب لمعامﻼت إضافة فيتامين  Eوالﺴيلينيوم مقارنة مع الﺴيطرة
وكذلك يﻼحظ حصول انخفاض معنوي في نشاط إنزيمي  ALTو

كما ويشير الجدول  ٧إلى تأثير المعامﻼت في تركيز
الكﻼيكوجين في الكبد والقلب )ملغﻢ/غﻢ نﺴيج( وتركيز إنزيمي
 ALTو  ASTاللذان يعتبران مؤشران على اﻹجهاد حيث بينت

٥
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 وسيلينات الصوديوم بصورةE بشكل عام أدت إضافة فيتامين
منفردة أو مجتمعة إلى تحﺴن معنوي في الصفات اﻹنتاجية
.وبعض الصفات الفﺴلجية لطائر الﺴمان الياباني

 والﺴيلينيوم مقارنة معE  في معامﻼت إضافة فيتامينAST
 والﺴيلينيومE معاملة الﺴيطرة وهذا يدل على أن إضافة فيتامين
قلﻼ من اﻹجهاد التأكﺴدي الناتج عن زيادة مﺴتوى الدهن في
( من٤٣،٢٩) العليقة وجاءت هذه النتائج متفقة مع ما توصل اليه
.AST  وALT  أدى إلى تقليل نشاط إنزيميE أن إضافة فيتامين

 والﺴلينوم وكﻼهما في طائر الﺴمان المغذى على عﻼئق عالية المحتوى من الدهن في تركيزE  تأثير المعاملة بفيتامين:٧ جدول
AST  وALT الكﻼيكوجين في الكبد والقلب وإنزيمي
AST تركيز أنزيﻢ
ALT تركيز أنزيﻢ
كﻼيكوجين القلب
كﻼيكوجين الكبد
المعامﻼت
مل/وحدة
مل/وحدة
غﻢ نﺴيج/ملغﻢ
غﻢ نﺴيج/ملغﻢ
 أ١,٧٦٨±٣٠,٦٨٣
أ٠,٤٧٥±١٣,٨٨
أ٠.٦٦٤±١,٨٦٢
أ٠,٤٥٤±٢٣,٧٤٣
الﺴيطرة
ب١,٧٦٨±٢٥,١٤٣ ب٠,٣٦١±١٠,٨٥٠
 ب٠,٦٦٣±٠,٨١٥
 أ٠,٤٣٦±٢٢,٧٨٠
E  ملغﻢ فيتامين٢٠٠
ب٢,٧٥٩±٢٤,٥٩٠ ب٠.٣٨٦±١١,١٣٠
 ب٠.٦٧١±٠,٨٧٥
 أ٠,٤٥٢±٢٢,٩٣٥
 ملغﻢ سيلينات الصوديوم٠,٣
ب٢,٥٩٤±٢٤,٥٦٨ ب٠,٣٨٦±١١,١٠٠
 ب٠,٦٤٨±٠,٨٢٥
 أ٠,٤٤٧±٢٢,٦١٠
 وسيلينات الصوديومE فيتامين
.(٠.٠٥  القيﻢ التي تحمل حروفا مختلفة عموديا تشير إلى وجود اختﻼفات معنوية بين المعامﻼت عند مﺴتوى احتمال )أ
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