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تأثير إضافة الخل إلى ماء الشرب في األداء اإلنتاجي والفسلجي لفروج اللحم
مثنى عبد الحميد النوري
 العراق، االنبار، جامعة االنبار، كلية الطب البيطري،فرع الصحة العامة
(٢٠١٤  شباط٥ ؛ القبول٢٠١٣  تشرين الثاني٢٠ )اإلستالم
الخالصة
.استھدفت الدراسة تأثير إضافة مستويات من الخل الطبيعي )خل التمر( إلى ماء الشرب في األداء اإلنتاجي والفسلجي لفروج اللحم
 وزعت األفراخ عشوائيا ً على ثالث معامالت. فرخ فروج اللحم غير مجنسة بعمر يوم واحد من ساللة روز٩٠ استخدم في ھذه التجربة
 المعاملة: تم تقسيم المعامالت كاألتي، طيور لكل مكرر١٠  فرخه لكل معاملة( قسمت كل معاملة إلى ثالثة مكررات بواقع٣٠ )بواقع
 المعاملة، لتر ماء شرب/  مل خل٢,٥ ( معاملة أضافهT2)  المعاملة الثانية: ( معاملة السيطرة ماء الشرب بدون اضافة الخلT1) األولى
ً  لتر ماء شرب تفوقت معنويا/  مل خل٥ ( أضافهT3)  أشارت النتائج إلى أن معاملة. لتر ماء شرب/  مل خل٥ ( أضافهT3) الثالثة
 الزيادة الوزنية التراكمية ومعامل التحويل الغذائي التراكمي وانخفاض نسبة الھالكات الكلية بالمقارنة مع،( في وزن الجسم الحيP<0.05)
 كما أشارت النتائج إلى عدم وجود اختالفات معنوية لجميع.(T1) ( و معاملة السيطرةT2)  لتر ماء شرب/  مل خل٢,٥ معاملتي أضافه
 تركيز الھيموكلوبين و نسبة الخاليا المتغايرة إلى الخاليا، خاليا الدم الحمر، خاليا الدم البيض،معامالت التجربة حجم الخاليا المضغوطة
 يستنتج من نتائج الدراسة الحالية أن إضافة الخل لمياه الشرب. األلبومين والكولسترول، البروتين الكلي،اللمفاوية و تراكيز سكر الكلوكوز
.لفروج اللحم طيلة فترة التربية كان له دور ايجابي في تحسين الصفات اإلنتاجية وتحسين الحالة الصحية للطيور

Effect of adding vinegar to drinking water on productive and physiology
performance of broiler chicks
M.A. Al-Noori
College of Veterinary Medicine, Al-Anbar University, Al-Anbar, Iraq
Abstract
This experiment was aimed to study the effect of adding vinegar to drinking water on the productive and physiological
performance of broiler. A total of ninety (one day old), non sexed chicks of Ross strain were randomly allocated to three
treatments and each treatment consists of 30 birds with 3 replicates (10 birds each). The treatments were: Treatment 1 (T1):
Control, reared on standard ration and tap water. Treatment 2 (T2): reared on standard ration and tap water supplement with
vinegar (2.5 ml/Liter). Treatment 3 (T3): reared on standard ration and tap water supplement with vinegar (5.0 ml/Liter). The
results revealed a significant increase (P < 0.05) in live body weight, accumulative body weight gain and feed conversion ratio,
and significant decrease in mortality percentage of treatment T3 (Drinking water with 5.0 ml/L vinegar) compared with
treatment T2 (Drinking water with 2.5 ml/L vinegar) and Treatment T1 (Control). Also, no -significant effect were observed
among treatment in PCV, WBC, RBC, Hb, H/L and glucose, Total Protein, albumin and Cholesterol concentration of plasma.
In conclusion, supplementation of vinegar (5.0 ml/Liter drinking water) in current Study lead to, significant improvement in
chickens productive performance and health.
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs
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الضارة Coliformوخفض األس الھيدروجيني لألمعاء .ذكر
) (١١إن إضافة الحوامض الفورمك والفيوميرك بنسبة %٠,٥
واالستك  %٠,٧٥والسترك  %٢إلى العليقة كل على حده حسن
من األداء اإلنتاجي والحالة الصحية لفروج اللحم.

المقدمة
من التحديات الجديدة التي تواجه صناعة الدواجن البحث عن
إضافات طبيعية إلى المياه والغذاء من اجل تحسين الكفاءة
اإلنتاجية للدواجن السيما عندما منع استخدام المضادات الحيوية
المحفزة للنمو ،بدأ الباحثون باالھتمام في استخدام طرق بديلة
لتحسين أداء فروج اللحم ومنھا استخدام األعشاب الطبية،
المعززات الحيوية ،الخمائر واألحماض العضوية لما لھا من
تأثير واضح في تعزيز نمو البكتريا المفيدة )الفلورا المعوية(
والقضاء على البكتريا الضارة وتحسين معدالت االستفادة من
الغذاء والزيادة الوزنية ووزن الجسم عند التسويق وتحسين الحالة
الصحية للدواجن ).(١
لقد ازدادت استخدامات األحماض العضوية في اآلونة
األخيرة ونجحت كإضافات للغذاء والماء في أنتاج فروج اللحم،
ويرتبط عمل ھذه األحماض بخفض األس الھيدروجيني ) (pHفي
الجزء العلوي للقناه الھضمية وعرقلة نمو البكتريا المرضية،
وإعادة موازنة الفلورا المعوية في األمعاء ) .(٢كما وان
لألحماض العضوية دور مھم في تحسين األداء اإلنتاجي وتحسن
امتصاص المعادن والفيتامينات وسرعة االستعادة من اإلجھاد
) .(٤،٣وتستعمل األحماض العضوية كإضافات علفية في عالئق
الدواجن لتحسين األداء اإلنتاجي واالستجابة المناعية ).(٥
باإلضافة إلى احتواء الخل على حامض ألخليك فھو يحتوي على
مركبات ثانوية أخرى التي تلعب دوراً مھما ً في صفات الخل
الحافظة مثل نكھة الخل و طعمه و قابليته على الحفظ ،ھذه
المركبات تختلف بحسب المادة الخام المتكون منھا الخل و طبيعة
المواد التي تنتجھا البكتريا المنتجة لحامض ألخليك خالل عملية
التخمر أو التداخل بين ھذه العوامل،أشارت بعض الدراسات إلى
أن الخل يحتوي على  Riboflavinو مجموعة من المواد تشمل كل
من phenylalanine, leucine, isoleucine, pantothenic acid
arginine,

tyrosine,

lysine,

methionine,

المواد وطرائق العمل
أجريت ھذه التجربة في حقل الطيور الداجنة التابع لفرع
الصحة العامة – كلية الطب البيطري  /جامعة االنبار للمدة من
 ٢٠١١-١٠-٢٠ولغاية  ٤٢) ٢٠١١-١١-٣٠يوما ً( لمعرفة تأثير
إضافة خل التمر بمستويات مختلفة ) ٥ ،٢,٥ ،٠مل  /لتر( إلى
ماء الشرب في األداء اإلنتاجي لفروج اللحم .استخدم في ھذه
التجربة  ٩٠فرخ فروج اللحم ساللة روز غير مجنسة والمجھزة
من مفقس الكرمة وبمعدل وزن ابتدائي  ٤٣,٠غم/فرخ .وزعت
األفراخ بشكل عشوائي على  ٩أقفاص وكانت أبعاد القفص الواحد
) (١,٠× ١,٧متر .تضمنت التجربة  ٣معامالت كل معاملة
احتوت  ٣٠فرخا ً وزعت على ثالثة مكررات بواقع  ١٠أفراخ
لكل مكرر و كانت المعامالت كاألتي = T1 :معاملة السيطرة
بدون أي إضافات = T2 .أضافه  ٢,٥مل خل  /لتر ماء شرب.
 = T3أضافه  ٥,٠مل خل  /لتر ماء شرب.
وضعت األفراخ في قاعة تحتوي على ) (٩اكنان ) (penإذ
يمثل كل كن مكرر من مكررات التجربة وكانت مساحة كل كن
) ١,٥ × ١,٠م( مزودة بمنھل يدوي بالستكي سعة  ٥التار
وصينية علف بالستيكية دائرية ،واستبدلت الصينية البالستيكية
بعد األسبوع الثاني بمعلف بالستيكي دائري معلق وتم توفير الماء
والعلف بصورة حـرة ) (ad libitumطيلة فترة التجربة .غذيت
األفراخ على عليقه البادئ من عمر يوم واحد ولغاية  ٢١يوم
واستخدمت عليقه النمو من عمر ٢٢يوم ولغاية  ٤٢يوم )جدول
 .(١استخدم برنامج اإلضاءة المستمر  ٢٤ساعة يوميا ً وقد تمت
السيطرة على درجات الحرارة باستخدام وسائل التدفئة للحصول
على الحرارة المطلوبة ،تم تلقيح األفراخ باللقاحات المطلوبة.
وبعد كل عملية تلقيح تم إعطاء فيتامين  AD3Eبماء الشرب  ١مل
 ٢ /لتر.
جمعت ) 6عينات( دم من كل معاملة أي ) 2طير( من كل
مكرر في المعاملة في الساعة العاشرة صباحا ً وبصورة عشوائية،
وتم الجمع من الوريد الجناحي ) (Brachial veinعند عمر ٦
أسابيع لكل المعامالت .إذ تم جمع جزء من الدم في أنابيب نظيفة
حاوية على مادة مانع التخثر ) (potassium-EDTAوقد تم
استخدام الدم المجموع في أجراء الفحوصات الخاصة بصفات
الدم المتعلقة بإعداد خاليا الدم الحمر ) ،(RBCأعداد خاليا الدم
البيض ) ،(WBCحجم مكداس الدم ) ،(PCVتركيز الھيموغلوبين
) (Hbو نسبة الخاليا المتغايرة إلى الخاليا اللمفاوية)،(H/L
والجزء األخر الذي تم جمعة تم فصله بجھاز الطرد المركزي
وبسرعة ) 3000دورة  /دقيقة( ولمدة ) 10دقائق( ومن ثم حفظه
في درجة حرارة المجمدة لحين أجراء الفحوصات الخاصة

cystine.

 nicotinamide,باإلضافة إلى العديد من المركبات الطيارة و
مركبات أخرى يصل عددھا إلى  ٤٥مركب أال أن أصل ھذه
المركبات غير معروف إلى اآلن ) .(٦أن استخدام حامض ألخليك
بصورة صحيحة ال يعمل كمحفز للنمو فقط وإنما كأداة ھادفة
للسيطرة على عدة أنواع من البكتريا المرضية وغير المرضية
في األمعاء من خالل تغيير  pHالداخلي لألمعاء تنظيم امتصاص
المواد وتكاثر البكتريا ) .(٧وأشار ) (٨إن استخدام األحماض
العضوية في العليقة يعزز االستفادة من العناصر الغذائية ويحسن
معامل التحويل الغذائي لفروج اللحم .وقد بين ) (٩إن إضافة
حامض ألخليك إلى ماء الشرب للدجاج البياض خالل موسم الحر
أدى إلى زيادة إنتاج البيض ووزن البيضة وتحسين الصفات
النوعية للبيضة .أشارت ) (١٠أن إضافة الخل لمياه الشرب
لفروج اللحم طيلة فترة التربية كان له دور ايجابي في تحسين
الصفات اإلنتاجية وبعض الصفات الفسلجية والمناعية عالوة على
زيادة أعداد البكتريا المفيدة Lactobacillusوخفض أعداد البكتريا
٨٦

(٩١-٨٥) ٢٠١٤
٢
اللمجلة العراقية لللعلوم البيطريةة ،المجلد  ،٢٨االعدد ،٢

األلبومين،
ن
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ي
إلى مماء الشرب في األداء
الوزنية،
ية
حي ومعدالت الزيادة
سات لكل من ووزن الجسم الح
القياس
كميات العلف المستتھلكة ومعامل التحويل الغذائئي والھالكات و
ت
أجراء الفحوصات الخاصة ببالزمما الدم والتي تتضمنت البروتيين
ء
سترول.
لكلوكوز ،الكولس
ي ،األلبومين ،الك
الكلي
تتم تحليل البياننات إحصائيا باستخدام البررنامج اإلحصائئي
CR
لتصميم العشوائئي الكامل RD
الجاھھز  (١٣) SASوباستعمال الت
ت
واختبرت
) (Complete Raandomize Dessignفي تحليل البلبيانات
عدد
باستعمال اختبار دنككن ) (١٤متعد
ل
الفرووق بين المعاممالت
ستوى  ٠,٠٥و .٠,٠١
المستتويات وعند مس
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معاملتي اضافة الخل بنسبة  ٢,٥و  ٥,٠مل/لتر ماء ،٤٣٤٩,٨٩
 ٤٣٠٩,٢١و ٤٣٠٩,٠٤غم على التوالي .واتفقت النتائج مع
دراسات عديدة حيث أشارت إلى عدم وجود تأثير معنوي إلضافة

األحماض العضوية
).(١٥،٢٣،٢٤،١٠

إلى

ماء

الشرب

أو

العلف

جدول ) (٢تأثير إضافة تراكيز مختلفة من الخل إلى ماء الشرب على معدل الوزن األسبوعي )غم( لفروج اللحم
االسبوع
المعاملة
الرابع
الثالث
الثاني
األول
±١٢٥٣,٢٣
±٧١٦,٦٩
±٣٥١,٥٩
±١٤٧,٠٢
السيطرة )(T1
٣.٣٩
٥,٤٨
٣,٣٣
٠,٢٣
±١٢٥٦,٦٥
±٧٠٢,٨٤
±٣٤٩,١٦
±١٤٧,٣٢
اضافة  ٢,٥مللتر خل
/لتر ماء )(T2
٣,٣٩
٥,٤٨
٣,٣٣
٠,٢٣
±١٢٥٩,٣٩
±٦٨٥,٦٩
±٣٥٠,٥٥
±١٤٦,٦١
اضافة  ٥مللتر خل /لتر
٤,٣٣
٦,١٢
٢,٤٢
٠.٣٤
ماء )(T3
*االحرف المختلفة ضمن العمود الواحد تدل على وجود فروق معنوية بمستوى .P < 0.05

الخامس
±١٩٧١,١٠
٧,٣٣
±١٩٨١,٤٤
٧,٣٣
±٢٠٠٥,٠٠
٠,٥٥

السادس
±٢٦٦٥,٢٦
B ٦,٠٣
±٢٦٧٧,١١
B ٦,٠٣
±٢٧٦٨,٤٨
A ٦,٣٦

جدول ) (٣تأثير إضافة تراكيز مختلفة من الخل إلى ماء الشرب على معدل الزيادة الوزنية )غم( لفروج اللحم
االسبوع
المعاملة
الرابع
الثالث
الثاني
األول
±٥٣٦,٥٤
±٣٦٥,١٠
±٢٠٤,٥٧
±١٠٤,٠٢
السيطرة )(T1
٧,٤٢
٤,٧٦
٥,١١
٠,١١
±٥٥٣,٨١
±٣٥٣,٦٨
±٢٠١,٨٤
±١٠٤,٣٢
اضافة  ٢,٥مللتر
٦,١٠
٦,٢٠
٤,٤٢
١,٢١
خل /لتر ماء )(T2
±٥٧٣,٧٠
±٣٣٥,١٤
±٢٠٣,٩٣
±١٠٣,٦١
اضافة  ٥مللتر خل
/لتر ماء )(T3
٦,٤٢
٥,٢٨
٧,٤٢
٠,٧١
*االحرف المختلفة ضمن العمود الواحد تدل على وجود فروق معنوية بمستوى .P < 0.05

الخامس
±٧١٧,٨٧
٦,١٢
±٧٢٤,٧٩
٥,٨٧
±٧٤٥,٦١
٥,٥٧

السادس
±٦٩٤,١٦
B ٥,٤٢
±٦٩٥,٦٧
B ٦,٢٢
±٧٦٣,٤٨
A ٥,٢٢

التراكمي
±٢٦٢٢,٢٦
B ٥,٤٢
±٢٦٣٤,١١
B ٦,١٢
±٢٧٢٥,٤٨
A ٥,١٢

جدول ) (٤تأثير إضافة تراكيز مختلفة من الخل إلى ماء الشرب على معدل استھالك العلف )غم( لفروج اللحم
االسبوع
المعاملة
الخامس
الرابع
الثالث
الثاني
األول
±١١٥٣,٠٤
±٨٣٢,٣٧
±٥٤٧,٠٠
±٣١٠,٠٣
±١٠٦,١٣
السيطرة )(T1
٧,٤٢
٤,٤٧
٣,٥٢
٢,٦٦
٥,٤٢
±١١٥٠,٣٧
±٨٠١,١٥
±٥٤٠,٠٠
±٣١١,١٠
±١٠٦,١١
اضافة  ٢,٥مللتر
٥,١١
٥,٤٢
٤,٦٦
٢,٩٤
٤,٧٣
خل /لتر ماء )(T2
±١١٥٩,٣٣
±٨٠٤,٨٥
±٥٢٥,٠٠
±٣١٠,٠٧
اضافة  ٥مللتر خل ±١٠٦,٠٩
/لتر ماء )(T3
٤,١١
٤,٤٢
٤,٣١
٢,١١
٥,٥٥
*االحرف المختلفة ضمن العمود الواحد تدل على وجود فروق معنوية بمستوى .P < 0.05
يشير جدول ) (٥تأثير إضافة الخل بمستويات مختلفة إلى ماء
الشرب في معامل التحويل الغذائي إلى وجود بعض االختالفات
المعنوية بين معامالت التجربة في معامل التحويل الغذائي
التراكمي واألسبوعي .حيث لم تالحظ فروقات معنوية بين

السادس

التراكمي

±١٤٠١,٣٢

±٤٣٤٩,٨٩

٦,٤٥

٦,٢٥

±١٤٠٠,٤٨

±٤٣٠٩,٢١

٤,٨٢
٤,٥٣
±٤٣٠٩,٠٤ ±١٤٠٣,٧٠
٤,٢١
٥,٤١

المعامالت خالل األسابيع الثالثة األولى من التجربة في حين
لوحظ تحسن معنوي ) (P<0.05في معامل التحويل الغذائي
للمعاملتين  T3 ،T2عند األسبوع الرابع والسادس من التجربة
مقارنة بالمعاملة . T1أما بالنسبة لمعامل التحويل الغذائي

٨٨
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التراكمي ) ٦-٠أسابيع( فقد لوحظ تحسن معنوي )(P<0.05
للمعاملة  T3مقارنة بالمعاملتين  T2 ،T1حيث بلغت قيم معامل
التحويل الغذائي التراكمي للمعامالت  ١,٦٤ ،١,٥٨و  ١,٦٦على
التوالي .ھذه النتائج اتفقت مع ما أشارت أليه ) (١٠إلى أن اضافة
الخل إلى ماء الشرب بواقع ٦مل/لتر أدى إلى تحسن معنوي في
معامل التحويل الغذائي التراكمي مقارنة ببقية المعامالت .وأيدت
ھذه النتائج ما توصل إليه ) (٢٥الذي استنتج أن إضافة حامض

البنزويك ) (%٠,١أدت إلى تحسن معنوي في معامل التحويل
الغذائي طوال مدة التجربة مقارنة بمعاملة السيطرة،و دعمت ھذه
النتائج ما توصل إليه ) (٢١عند مالحظته حدوث تحسن واضح
في معامل التحويل الغذائي عند إضافة  %٣حامض فيومرك
و %٣حامض الكتك كال على حده عند األسبوع السادس من عمر
الطيور.

جدول ) (٥تأثير إضافة تراكيز مختلفة من الخل إلى ماء الشرب على معامل التحويل الغذائي لفروج اللحم
االسبوع
المعاملة
الرابع
الثالث
الثاني
األول
±١,٥٥
±١,٥٠
±١,٥٢
±١,٠٢
السيطرة )(T1
٠,٠١
٠,٠٠٥
٠,٠٠٣
A ٠.٠٢
±١,٤٥
±١,٥٢
±١,٥٤
±١,٠٢
اضافة  ٢,٥مللتر
B ٠,٠٢
خل /لتر ماء )(T2
٠,٠٠
٠,٠١
٠,٠٠
اضافة  ٥مللتر خل
±١,٤٠
±١,٥٦
±١,٥٢
±١,٠٢
B ٠,٠١
/لتر ماء )(T3
٠,٠٢
٠,٠٢
٠,٠٠
*االحرف المختلفة ضمن العمود الواحد تدل على وجود فروق معنوية بمستوى .P < 0.05

الخامس
±١,٦٠
٠,٠٦
±١,٥٩
٠,٠٧
±١,٥٥
٠,٠٥

السادس
±٢,٠١
A ٠,٠١
±٢,٠١
B ٠,٣٢
±١,٨٤
B ٠,٠٢

التراكمي
±١,٦٦
A ٢,٤٢
±١,٦٤
A ٠,٠٣
±١,٥٨
B ٠,٠٢

البنكرياس و أن تواجد األحياء المجھرية و بشكل مكثف على
الزغابات المعوية الدقيقة  Microvilliيبطأ من سرعة مرور الكتلة
الغذائية و يتيح لھا فرصة اكبر للھضم و االمتصاص و بالتالي
تزداد جاھزية العناصر الغذائية ) .(٣٣-٢٩كما تعمل أألحماض
العضوية على التحفيز المباشر لتكاثر )انقسام( الخاليا المبطنة
للقناة الھضمية وزيادة سمك الطبقة المخاطية كاستجابة لألحماض
العضوية ).(٥،٣٤
يبين الجدول ) (٦نسبة الھالكات الكلية لطيور المعامالت التي
استعملت في الدراسة ،حيث يتضح وجود فروقات معنوية في
نسبة الھالكات بين طيور المعامالت المختلفة ،إذ لم تسجل
المعاملة  T3أي حالة ھالك خالل مدة الدراسة مقارنة بالمعاملتين
 T1و  T2التي سجلتا نسبة ھالك  %٦,٦لكل منھما .وقد يعود
انخفاض نسبة الھالك للمعاملة  T3إلى تحسن الحالة الصحية
للطيور من خالل الدور الفعال لألحماض العضوية بالتأثير على
البكتريا الضارة وذلك من خالل تقليل أعداد بكتريا  E.coliفي
األمعاء الدقيقة ) (٣٥وحصول انخفاض معنوي في أعداد بكتريا
 (٣٦) Coliformكما ان للتغذية على األحماض العضوية الدور
الواضح في عدم السماح لنمو بعض أنواع البكتريا وخصوصا
 Salmonella sp ،E.coliو  .(٣٨،٣٧) Campylobacter sspتتفق
ھذه النتائج مع ما أشار إليه ) (١١من ان اضافة األحماض
العضوية )الفورمك ،الفيومرك ،االستك و السترك( خفض نسبة
الھالكات معنويا قياسا إلى معاملة السيطرة .وأشارت دراسات
أخرى الى وجود انخفاض معنوي في معدل الھالكات الكلية
).(٤٠،٣٩

يتضح مما سبق ذكره إن إضافة الخل إلى ماء الشرب لفروج
اللحم أدى إلى تحسن معنوي في معدالت أوزان الجسم
األسبوعية ،الزيادة الوزنية و معامل التحويل الغذائي وقد يعود
السبب لدور الخل في خفض  pHالقناة الھضمية للطيور و بالتالي
تعزيز أعداد البكتريا المفيدة في الفلورا المعوية و بالتالي زيادة
فعاليتھا الحيوية بتحسين القيمة الغذائية للعناصر الغذائية الداخلة
في مكونات العليقة من خالل إفرازھا لألنزيمات الھاضمة لكل
من البروتينات و الدھون و الكاربوھيدرات ) (٢٦فضال عن
زيادة إفراز أنزيم االمليز من قبل بكتريا العصيات اللبنية المھم
في تحلل النشا ) .(٢٧أو قد يكون لدور الخل المساھمة بزيادة
نسبة تواجد األحياء المجھرية المفيدة و زيادة انتشارھا على طبقة
المخاط المنتشرة على شبكة ألياف الميوسين المغطية للخاليا
المعوية إذ توفر ھذه الشبكة بيئة و وسط مناسب لنموھا و تكاثرھا
و أنتاج الحوامض العضوية قصيرة السلسلة من قبل كل من
بكتريا  Bifidobacteriumو  Lactobacilliفي األمعاء و التي
تحسن حركة الزغابات و تزيد من تكاثر الخاليا المعوية و
انسيابية الدم في الطبقة المخاطية للقناة الھضمية و عند
امتصاصھا من قبل جدار األمعاء سوف تدخل مجرى الدم و
تصبح مصدر للطاقة في الجسم و تنظم بعض العمليات التمثيلية
) .(٢٨أشار باحثون إلى أن سبب التحسن في معامل التحويل
الغذائي انخفاض  PHالغذاء المھضوم الحاصل نتيجة إضافة
الحوامض و الذي يزيد من قابلية ھضم البروتين و األحماض
االمينية )من خالل زيادة نشاط األنزيمات الھاضمة مثل أنزيم
 Phytaseالميكروبي و أنزيم الببسين و األنزيمات المحللة
للبروتين المعدي ) (Gastricproteolysisو زيادة إفرازات
٨٩
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يالحظ من جدول ) (٧تأثير إضافة الخل بمستويات مختلفة
إلى ماء الشرب في حجم الخاليا المضغوطة ،خاليا الدم البيض،
خاليا الدم الحمر ،تركيز الھيموكلوبين و نسبة الخاليا المتغايرة
إلى الخاليا اللمفاوية إلى عدم وجود فروقات معنوية بين معامالت
التجربة.
يالحظ من الجدول ) (٨تأثير إضافة الخل بمستويات مختلفة
إلى ماء الشرب في تراكيز سكر الكلوكوز ،البروتين الكلي،
األلبومين والكولسترول )ملغم١٠٠ /مل( إلى عدم وجود

اختالفات معنوية لجميع معامالت التجربة .وتتفق ھذه النتائج مع
ما ذكره ) (٢١من عدم وجود فروقات معنوية في تراكيز سكر
الكلوكوز والكولسترول بين معامالت إضافة الحوامض
الفيومرك ،الالكتك والبيوترك كال على حده .وتتفق ھذه النتائج مع
ما أشار إليه ) (١١من إن اضافة الحامض العضوي السترك
بنسبة  ١و  %٣إلى العليقة لم تختلف معنويا في البروتين الكلي
مع معاملة السيطرة ،في حين الحظ انخفاض في تركيز األلبومين
بالمقارنة مع معاملة السيطرة.

جدول ) (٦تأثير إضافة تراكيز مختلفة من الخل إلى ماء الشرب على الھالكات الكلية ) (%لفروج اللحم
االسبوع
المعاملة
اضافة  ٢,٥مللتر خل /لتر ماء
السيطرة )(T1
)(T2
a ٠,٣٤ ± ٦,٦
a ٠,٣٩ ± ٦,٦
نسبة الھالكات الكلية
*االحرف المختلفة ضمن الصف الواحد تدل على وجود فروق معنوية بمستوى .P < 0.05

اضافة  ٥مللتر خل /لتر ماء
)(T3
b ٠,٢١ ± ٠,٠

جدول ) (٧تأثير إضافة تراكيز مختلفة من الخل إلى ماء الشرب على حجم الخاليا المضغوطة ،خاليا الدم البيض ،خاليا الدم الحمر ،تركيز
الھيموكلوبين و نسبة الخاليا المتغايرة إلى الخاليا اللمفاوية لفروج اللحم

المعاملة
السيطرة )(T1
اضافة  ٢,٥مللتر خل
/لتر ماء )(T2
اضافة  ٥مللتر خل /لتر
ماء )(T3

حجم الخاليا
المضغوطة
%

خاليا الدم البيض
)إلف خلية /ملم(٣

المعايير
خاليا الدم الحمر
)مليون خلية/ملم(٣

٠,٣٨ ± ٢٩

٠,٣٣ ± ١٩,٩

٠,٤٨ ± ٢,٨٤

تركيز
الھيموكلوبين
)غم ١٠٠/مل(

نسبة الخاليا
المتغايرة إلى
الخاليا اللمفاوية

٠,٣٩ ± ١٠,٣

٠,٢٥ ± ٠,٤٥

٠,٣٢ ± ٢٩

٠,٢٨ ± ١٩,٨٧

٠,١٢ ± ٢,٧٩

٠,٣٧ ± ١٠,١

٠,١٥ ± ٠,٤٨

٠,٢٤ ± ٢٨

٠,٤٢ ± ٢٠,٣

٠,١٢ ± ٢,٧٥

٠,٣٧ ± ٩,٨

٠,١٥ ± ٠,٥١

جدول ) (٨تأثير إضافة تراكيز مختلفة من الخل إلى ماء الشرب على تراكيز سكر الكلوكوز ،البروتين الكلي ،االلبومين والكولسترول
لفروج اللحم
المعايير
المعاملة
السيطرة )(T1
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