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  الخالصة
  

في الصفات اإلنتاجية وبعض الصفات الفسلجية لطائر السمان كليهما  او السيلينيوم وا Eفيتامين  إضافةهدفت الدراسة لمعرفة تأثير 
تم  غير المجنسة Coturnix japonica السمان ا من طيورطائر ٣٠٠ن. استخدم في هذه الدراسة المغذى على عالئق عالية المحتوى من الده

ربيت في  طير. ٢٥مكررات / معاملة وفي كل مكرر  ٣معامالت وبواقع  أربع إلى. وزعت الطيور عشوائيا يوما ٤٢-١عمر من تربيتها 
 ماستخد بادئة وناهية نغذيت الطيور على عليقتي البيئية الالزمةاألقفاص داخل مسكن من النوع نصف المفتوح ووفرت جميع الظروف 

تغذية  األولى ةمعاملال كانتو طيلة مدة الدراسة العلف والماء متوفران للطيور بصورة حرةان كو كمصدر للطاقة %٣بنسبة  الدهن فيها
تغذية على  والثالثة علفكغم  / Eفيتامين ملغم  ٢٠٠ يهاإل أضيف قياسية تغذية على عليقةالثانية  لةوالمعام )سيطرةال( على عليقة قياسية

/ كغم E فيتامينملغم  ٢٠٠ إليها أضيفقياسية تغذية على عليقة والرابعة  علفملغم/كغم  ٠,٣ السلينيوم بمعدل إليها أضيفقياسية  عليقة
زيادة إلى  أدى كليهماأو  السيلينيومأو  Eين فيتام إضافة أن أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي .علف كغم/السيلينيومملغم من  ٠,٣وعلف 
وتركيز كاليكوجين تركيز الكلوكوز و كمية العلف المستهلكة وانخفاض معنوي في الزيادة الوزنيةوفي معدل وزن الجسم الحي  معنوية
سرعة مرور  عنوية فيوعدم وجود فروقات م ،وتحسن معنوي في معامل التحويل الغذائي ،الدم بالزما في ASTو ALT وأنزيمي القلب

تركيز وحجم خاليا الدم المرصوصة و البروتين الكليو الكلوبيولينواأللبومين والكليسيريدات الثالثية  وتركيز الغذاء في القناة الهضمية
  .والنسبة المئوية للتصافي والهالكات تركيز الكاليكوجين في الكبدو عدد خاليا الدم الحمروالهيموكلوبين 
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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.  
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  المقدمة
  

شكل واسع كمصدر للطاقة في عالئق بتستخدم الدهون  
متصاص هضم وا تزيد منو فيها الغبار تقلل إذالدواجن 

على  تحتويالعلف و الموجودة في طاقةال يبوبروتينات وتزيدلالا
 إلىالزيت  أوهن دال إضافة إن .)١( الفيتامينات الذائبة في الدهن

من  تزيد ألنهاالمستهلكة  علفانخفاض كمية ال إلىالعليقة يؤدي 
 األحماضوامتصاص  ويزيد من قابلية هضمالطاقة الممثلة 

من  Eفيتامين يعتبر  ).٢الدهنية غير المشبعة الموجودة بالزيت (
ويستخدم والذائبة في الدهون الطبيعية الفعالة  كسدةمضادات األ
 يعمل إذ )٣،٤( التأكسدي جهاديقلل من اإلمما طيور في تغذية ال
الحوامض الدهنية غير المشبعة الطويلة السلسلة  أكسدةعلى منع 

 للسالسل كاسرا باعتباره )٦،٥( الخلوية غشيةاألالموجودة في 
chain breaking قابليتها على بدء بتتميز الجذور الحرة  أن إذ

تضخيم نشاطها مما يؤدي  إلىسلسلة من التفاعالت التي تؤدي 
الدهنية غير المشبعة  األحماض سدةأكمكونات الخلية وتدمير  إلى

 يعملكما  ،)٨،٧( الخلية ووظائفها أغشيةتركيب  في ريتغيمسببة 
جذور الهيدروكسيل الحرة وبهذا َيعدُّ من مضادات  إزالةعلى 

التي تحدث  كسدةاأل عمليات أثناءالتي توفر الحماية للكبد  كسدةاأل
). ٩( lipid peroxidationالدهن بيروكسيدة بيسمى  فيه وخاصة ما

 Eانه البد من تلبية احتياجات الدجاج من فيتامين ) ١٠( ذكر قدو
 أنكما  .داخل الجسم ن تصنيعهال يمك ألنهغذائية المصادر المن 

 جهادلهرمون اإلحد من التأثيرات السلبية ت أنيمكن  إضافته
فهو من  السيلينيوم أما). ١١( )corticosterone كورتيكوستيرون(

وهو جزء مهم من البروتينات الحاوية على  نادرةالعناصر ال
 glutathione peroxidase (GSH-Px)السيلينيوم والتي تشمل 

 Iodothyronine deiodinaseو Thioredoxin reductase (TrxR)و

(ID).  ويعمل السيلينيوم  .كسدةمضادة لأل كأنزيماتوالتي تعمل
الكلوتاثيون  من خالل تقليل كمية الجذور الحرة وزيادة تمثيل

 إلى Eفيتامين  إضافة أن) ١٣( أوضحوقد  ،)١٢( بيروكسيديز
المضادات معيار عليقة السمان الياباني لم يكن له تأثير في 

 أدىا والطحال ولكنه يفابريش في الوزن النسبي لغدة أوالحيوية 
 Eفيتامين  إضافة أن) ١٤(وبين  ،المناعةمعيار تحسن  إلى

) انه عند ١٥كما بين ( .يادة مناعة الطيورز إلى أدىوالسيلينيوم 
 جهادلطيور السمان الياباني المعرض لإل Eفيتامين  إضافة

وصفات الذبيحة وان  اإلنتاجي األداءالحراري لم يؤثر في 
بباقي المانولديهايد كان اعلى معنويا بمعاملة السيطرة مقارنة 

 Eن استخدام مستويين من فيتامي عند) ١٦( وأشار .المعامالت
ومستويين من السلينيوم في عالئق السمان الياباني المعرض 

 Eالمستويات العالية من كل من فيتامين  أن الحراري جهادلإل
 Eفيتاميني تركيز حصول ارتفاع معنوي في  إلى أدى والسلينيوم

والكبد  الدم مصلفي  المالوندالديهايد في تركيز وانخفاض Aو
 تآزري تأثيريوم معا يكون له والسلين E فيتامينوان استخدام 

وبين  .للسمان الياباني الحراري جهادالسلبي لإل التأثيرلتقليل من ل
عالئق السمان الياباني ليس له  إلى Eتامين في إضافة أن )١٧(

 األحماضتركيب و وقياسات الذبائح اإلنتاجي األداءعلى  تأثير
لحم الدهون في  أكسدةلل من قالدهنية في لحم الصدر ولكنه 

 تأثير لمعرفةالهدف من هذه الدراسة هو  إن .ينالصدر والفخد
 اإلنتاجي األداءفي كليهما  أو Eالسلينيوم وفيتامين  إضافة

والفسلجي لطائر السمان المغذى على عالئق عالية المحتوى من 
   .الدهن

  
  المواد وطرائق العمل

  
 اإلنتاجهذه الدراسة في حقل الدواجن التابع لقسم  أجريت

باستخدام  في كلية الزراعة والغابات جامعة الموصل لحيوانيا
غير المجنسة من عمر يوم الياباني من طيور السمان  طائر ٣٠٠

أربع  إلى وزعت الطيور عشوائيايوما.  ٤٢واحد ولغاية 
 ٢٥وفي كل مكرر  مكررات / مجموعة ٣وبواقع  مجموعات

 كيةسل أرضيةذات  ة من حجراتتكونأقفاص خشبية مفي  طير
 ع الفضالتتحتها مجرات لجمسم و ٥٠×٥٠×٥٠ وبأبعاد

 اإلضاءةمن حيث  وحمسكن من النوع نصف المفت داخل وضعت
 اإلضاءةوكانت وتحتوي على شبابيك من كال الجهتين  ويةهوالت

االصطناعية لتكملة  اإلنارةحيث استخدمت  ساعة ٢٤مستمرة 
هربائية وزودت القاعة بدفايات ك ،الطبيعية اإلضاءةساعات 

عند عمر يوم واحد  ºم ٣٢مقدارها درجة حرارة لتوفير  غازيةو
 األسبوعفي  ºم٢٦ إلىلتصل  أسبوعياساعة  ٢خفضت بمعدل 

والرطوبة النسبية كانت  الرابع واستمرت حتى نهاية الدراسة
مساوية لخارج القاعة كون القاعة من النوع نصف المفتوح كما 

وانب القاعة تشغل لتوفير استخدمت ساحبات مثبتة على احد ج
 ،)١٨(إلى استخدمت عليقتان تم حسابهما استنادا  .تهوية مناسبة

 ٢٨يوم واحد ولغاية  من عمر األفراخعليها  األولى بادئة غذيت
وكما مبين في  يوم ٤٢الناهية لغاية عمر  بالعليقة أبدلتيوم ثم 

ة الطيور طيلة مد أمامماء متوفران وكان العلف وال ،١الجدول 
سيلينات الصوديوم  السيلينيوم المستخدم بشكل أضيف .الدراسة

المحلية في تكوين  األسواقواستخدم دهن النخيل المتوفر من 
  العليقتين.

 ):المعاملة األولى (سيطرةيأتي؛ وكانت معامالت الدراسة كما 
عليقة قياسية  الثانية:المعاملة  إضافة). أيعليقة قياسية (بدون 

 الثالثة:المعاملة . / كغم علف Eملغم فيتامين  ٢٠٠مضافا إليها 
ملغم سيلينات الصوديوم / كغم  ٠,٣عليقة قياسية مضافا إليها
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ملغم  ٢٠٠عليقة قياسية مضافا إليها  الرابعة:المعاملة  علف.
  .ملغم سيلينات الصوديوم / كغم علف ٠,٣و E فيتامين

  
  سةفي الدرا تين المستخدمتينعليقالمكونات : ١ الجدول

العليقة   المكونات
  البادئة

العليقة 
  الناهية

  ٤٠  ٣٠  ذرة صفراء مجروشة
  ٢٧  ٣٢ % بروتين) ٤٤كسبة فول الصويا (

  ٥  ٥  *% بروتين)  ٥٠مركز بروتيني (
  ٢٤  ٢٩  حنطة مجروشة

  ٣  ٣  النخيل دهن
  ٠,٧  ٠,٧  ثنائي فوسفات الكالسيوممسحوق 

  ٠,٣  ٠,٣  ملح الطعام
  ١٠٠  ١٠٠  المجموع

  يل الكيميائي المحسوبالتحل
  ٢٩٥٣,٨٥  ٢٨٦٢,٣٥  الطاقة األيضية (كيلو سعرة/كغم علف) 

  ٢٠,٧٨٤  ٢٢,٨٠٩  بروتين خام %
  ١٤٢,١٢٢  ١٢٥,٤٩٢  البروتين الطاقة:نسبة 

  ٥,٤٤٢  ٥,١٩٧  مستخلص االيثر %
  ٣,٢٥٧  ٣,٧٩٢  األلياف الخام %

الهولندية،  )WAFI(*مركز بروتيني: مجهز من شركة الوافي 
سعرة/كغم طاقة  كيلو٢١٥٠% بروتين خام، ٤٠توي على ويح

 ،% اليسين٣,٨٥ ،% ألياف خام٢ ،% دهن خام٥ ،ممثلة
 ،% كالسيوم٦,٥ ،سستينمع  % مثيونين٤ ،% مثيونين٣,٧٠

 ،ملغم/كغم منغنيز١٦٠٠ ،% صوديوم٢,٣ ،% فسفور٢,٦
ملغم/كغم  ٢٠ ،ملغم/كغم حديد ١٠٠٠ ،ملغم/كغم زنك ١٢٠٠

ملغم/كغم  ١٠٠٠ ،ملغم/كغم سيلينيوم ٥ ،كوبلت ملغم/كغم ٣ ،يود
وحدة  ٦٠ ،Aوحدة دولية/كغم فيتامين  ٢٢٠سيلينومايسين، 

ملغم/كغم  ٦٠ ،Eملغم/كغم فيتامين  ٦٠٠ ،D3دولية/كغم فيتامين 
ملغم/كغم فيتامين  ٨٠ ،B2ملغم/كغم فيتامين  ١٤٠ ،B1فيتامين 

B6، مايكروغرام/كغم فيتامين  ٤٠٠B12، غم نياسينملغم/ك ٨٠٠، 
 ٥٠٠٠ ،K3ملغم/كغم فيتامين  ٥٠ ،ملغم/كغم حامض الفوليك ٢٠

  ملغم/كغم كوبر. ٢٠٠ ،ملغم/كغم كولين
  

والتي  .تم تسجيل البيانات المتعلقة بالصفات اإلنتاجية أسبوعيا
 الزيادة الوزنية األسبوعية ،(غم) معدل وزن الجسم الحي شملت
معامل التحويل و )طائر (غم / كمية العلف المستهلكة ،(غم)

سرعة مرور  وقدرت .)١٩( (غم علف /غم زيادة وزنية) الغذائي
 وذلك باختيار في نهاية المدة المواد الغذائية في القناة الهضمية

 إذ (طائرين من كل مكرر) طيور من كل معاملةستة ل عشوائي
عزلت داخل حجرات منفردة وحجب عنها العلف خالل الليل وفي 

 أوكسيددليل  إضافةالطيور مع  إلىالعلف لي قدم صباح اليوم التا
% من وزن العلف وحسب ١بمعدل  Chrome oxideالكروم 

 .فيها األخضرالوقت الالزم لطرح الفضالت وذلك بظهور اللون 

نسبة لحساب  كررطيور من كل م أربعة سة تم ذبحفي نهاية الدرا
 كل من تقدير وعزل مصل الدم وتمواخذ عينات من الدم  التصافي
 والكلوبيولين واأللبومين الكليسيريدات الثالثيةو الكلوكوزتركيز 

المعدة من شركة  باستخدام عدة التحليل الجاهزة والبروتين الكلي
)Biolabo, France وحسب خطوات وتعليمات الشركة المصنعة (

 باستخدام جهاز الطيف الضوئي وحسب الطول الموجي الموصى
لتراكيز باستخدام المعادالت المعدة من به لكل تحليل وتم حساب ا

 Aspartate أنزيميقدير تركيز توكذلك تم  ،قبل الشركة المنتجة
Transaminase (AST) and Alanine Transaminase (ALT) 
 وباستخدام عدة التحليل الجاهزة المصنعة من قبل شركة

)BioMerieux, France( وحسب  .جاء في تعليماتها وحسب ما
باستعمال أنابيب شعرية حاوية على  الدم المرصوصة حجم خاليا

الهيبارين التي توضع في جهاز الطرد المركزي الخاص بها 
دورة/ دقيقة ولمدة خمس دقائق، وبعد ذلك تثبت  ١٢٠٠٠بسرعة 

 تركيز الهيموكلوبينوالقراءة باستعمال مسطرة خاصة بالجهاز 
وعدد  ).٢٠( ما جاء في وحسب Sahliباستخدام الطريقة اللونية (

باستخدام جهاز عد الخاليا (الهيموسايتوميتر)  خاليا الدم الحمر
 وقدر تركيز )٢١( Natt and Hericksباستخدام محلول و

 وحسب االنثرون Anthrone بطريقة في الكبد والقلب الكاليكوجين
)٢٢.(   
  

  اإلحصائيالتحليل 
لتجربة بسيطة ذات  CRDالتصميم العشوائي الكامل  استخدم

 واستعمل البرنامج اإلحصائي )٢٣حسب ماذكره (اتجاه واحد 
) في تحليل بيانات التجربة واختبار دنكن ٢٤( SAS الجاهز

) الختبار الفروق بين المتوسطات عند ٢٥(المتعدد المديات 
  االتي:) واعتمد النموذج الرياضي ٠.٠٥≤ (أ مستوى احتمال

  
Yij = μ + ti + eij 

  أن:حيث 
Yij تؤثر في المعاملة  دة التجريبية التي= قيمة الوحi، ti =  تأثير

  .i المعاملة
eij  تأثير الخطأ التجريبي للمشاهدة =j  التي تعود للمعاملةi.  

   
  النتائج والمناقشة

  
والزيادة  المعامالت في وزن الجسم الحي تأثير ٢ يبين الجدول

 لىإتشير النتائج  إذ ،يوما ٤٢عند عمر  واستهالك العلف الوزنية
ومعدل الزيادة  زيادة معنوية في وزن الجسم الحي حصول
والسيلينوم لوحده  Eفي المجموعتين المعاملتين بفيتامين  الوزنية

   .والسيلينوم سوية Eوالمجموعة المعاملة بفيتامين 
حين حدث انخفاض معنوي في استهالك العلف في  في

والسيلينوم لوحده والمجموعة  Eالمجموعتين المعاملتين بفيتامين 
ود السبب إلى تأثير وربما يعوالسيلينوم  Eالمعاملة بفيتامين 

بوصفه مضاداً لألكسدة وكاسر للسالسل مما يؤدي إلى  Eفيتامين 
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الناتج عن الجذور الحرة وانه عند  من الضررحماية الخاليا 
وكسيديز لمنع الكلوتاثيون بير إنزيمالسيلينيوم يتعزز نشاط  إضافة
 ،)٢٦من التلف ( وأغشيتهاوحماية الخاليا  لألنسجة التأثير

) الذين بينوا ٢٩-٢٧توصل اليه ( ذه النتائج متفقة مع ماوجاءت ه
حسن معنوياً وزن الجسم الحي مقارنة بمجموعة  Eفيتامين  أن

 أنإلى  )٣١،٣٠( وكذلك متفقة مع ما توصل اليه السيطرة.
إلى العليقة تؤدي إلى تحسين في صفة الزيادة  Eفيتامين  إضافة

 أوضحواالذين ) ٣٢،٣٣( متفقة مع نتائجالوزنية للطيور وكذلك 
إلى زيادة معنوية في الوزن الحي  أدتالسيلينيوم  إضافة أن

  .والزيادة الوزنية
إلى حصول تحسن معنوي في معامل  ٣ ويشير الجدول

أو السيلينيوم أو كليهما معا  Eالتحويل الغذائي عند إضافة فيتامين 
 في إزالة الجذور الحرة Eوربما يعود السبب إلى دور فيتامين 

) مما أدى إلى زيادة ٣٤المتكونة قبل دخولها إلى سلسلة التفاعل (

االستفادة من الغذاء بصورة انعكست على معامل التحويل الغذائي 
) وجاءت هذه النتائج ٣٥في تحسين النمو ( Eوكذلك دور فيتامين 

) الذين لم يجدوا ٣٦) ولم تتفق مع (١٤توصل اليه ( متفقة مع ما
  فروقات معنوية. 

إلى عدم وجود فروقات معنوية بين  ٣ ا يشير الجدولكم
المعامالت في النسبة المئوية للتصافي. وجاءت هذه النتيجة متفقة 

الذين أشاروا إلى عدم وجود فروقات  )٣٧،٣١( مع ما وجده
وكذلك عدم وجود  Eفيتامين  إضافةمعنوية في نسبة التصافي عند 

ات. ولكن يالحظ وجود فروقات معنوية في النسبة المئوية للهالك
حيث  Eفيتامين  إضافةانخفاض حسابي في نسبة الهالكات عند 

من خالل تقليل  livabilityيعمل على رفع قابلية الطير على البقاء 
). ١٤() أو ربما لزيادة المناعة لدى الطيور ٣٨عدد الهالكات (

) الذين لم يالحظوا وجود ٣٩وجاءت هذه النتيجة متفقة مع نتائج (
  .Eفيتامين  إضافةق معنوي في نسبة الهالكات عند فر

  
وزن الجسم الحي  وكالهما في طائر السمان المغذى على عالئق عالية المحتوى من الدهن في والسلينيوم Eالمعاملة بفيتامين  :٢ الجدول

  والزيادة الوزنية واستهالك العلف
  

  (غم/ طائر) الك العلفاسته  (غم) الزيادة الوزنية  (غم) الوزن الحي  المعامالت  
  أ ٤,٦٤٨±٥٧٤,١٤٠  ب ٧,٦٦١±١٧١,٢٨  ب ٧,١٥٢±١٨٢,٩٥  سيطرةال

  أب ٤,٦٢٧±٥٥٨,٨٧  أ ٧,٦٥٣±١٨٧,٥٥  أ ٧,٢٢٦±١٩٩,١١ E فيتامين ملغم ٢٠٠
  ب ٤,٥٥٧±٥٤٤,٩١  أ ٧,٧٦٢±١٩٣,٨١  أ ٧,٢٧٤±٢٠٥,٦٢  سيلينات الصوديوم ملغم ٠,٣

  ب ٤,٥٤٢±٥٣٧.٨٤  أ ٧,٧٨٣±٢٠١,٥١  أ ٧,٢٥١±٢١٢,٨٥  سيلينات الصوديومو Eفيتامين 
  ).٠,٠٥≤ مالت عند مستوى احتمال (أ وجود فروقات معنوية بين المعا إلى القيم التي تحمل حروفا مختلفة عموديا تشير

  
مل التحويل في معا والسلينوم وكالهما في طائر السمان المغذى على عالئق عالية المحتوى من الدهن Eالمعاملة بفيتامين تأثير : ٣ الجدول

  ية للهالكاترعة النمو النسبي والنسبة المئوالغذائي وس
  

  المعامالت  
  معامل التحويل الغذائي

  (غم علف/غم زيادة وزنية)
  النسبة المئوية للهالكات  النسبة المئوية للتصافي

  أ ١.٢٥٣± ٦,٦٦  أ ١,٣١±  ٧٥,١٧  أ ٠,١٤٤±٣,٥٥٠  السيطرة
  أ ١,١١٢±  ٥,٣٣  أ ١,١٨±  ٧٦,٥١  ب ٠,١٤٥±٢,٩٧٩ E فيتامين ملغم ٢٠٠
  أ ١,٠٥١± ٤,٠٠  أ ١,١٣±  ٧٥,٤٧  ب ٠,١٢٥±٢,٨١١  ملغم سيلينات الصوديوم ٠,٣

  أ ١,١١٢± ٥,٣٣  أ ١,٠٤±  ٧٦,٩٦  ب ٠,١٣١±٢,٦٦٤  وسيلينات الصوديوم Eفيتامين 
  ).٠,٠٥≤ وجود فروقات معنوية بين المعامالت عند مستوى احتمال (أ  إلى القيم التي تحمل حروفا مختلفة عموديا تشير

  
عدم وجود فروقات معنوية في سرعة  إلى ٤ ويشير الجدول

 أن إلىمرور الغذاء في القناة الهضمية للطيور وربما يعود السبب 
 أنية في محتواها من الدهون حيث العالئق المستخدمة متساو

كبير في سرعة مرور  تأثيرفي العليقة له  ندهالمستوى تغيير 
العليقة  إلىالدهن  إضافةان و ة الهضميةالمواد الغذائية داخل القنا

 .)٤٠معدل مرور الغذاء في القناة الهضمية ( تغييريعمل على 
حصول انخفاض معنوي في تركيز الكلوكوز كما يبين الجدول 

يحد من  أنيمكن  Eفيتامين  إضافة أن إلىوربما يعود السبب 

يفرز من قشرة الكظر  التأثيرات السلبية للكورتيكوستيرون (الذي
ويعمل على تكوين الكلوكوز من مصادر غير كاربوهيدراتية 

وهذا  )١١( جهادلغرض تجهيز الجسم بالطاقة) الناتج عن اإل
واضح من خالل االرتفاع المعنوي في نسبة الكلوكوز في دم 

السبب في انخفاض مستوى  أن أو .طيور مجموعة المقارنة
العلف يعزى  إلى Eفيتامين  افةإضالكلوكوز في مصل الدم عند 

في الخلية  كسدةعلى تعزيز مضادات األ Eقدرة فيتامين  إلى
التأكسدي مما ينشط من عمل الخاليا  جهادوتقليل تأثير اإل
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 إفرازالجسمية ومن ضمنها خاليا بيتا البنكرياسية ومن ثم ينشط 
 وجاءت هذه ).٤١الذي يخفض مستوى كلوكوز الدم ( األنسولين

 إلى أشاروا ينذل) ا٢٧،١٦،٤٢( ة متفقة مع ما ذكره كل منالنتيج
 إضافةحصول انخفاض في مستوى كلوكوز مصل الدم عند 

وكذلك يبين الجدول عدم وجود فروقات  .العلف إلى Eفيتامين 
وربما معنوية بين المعامالت في تركيز الكليسيسريدات الثالثية 

العليقة المحتوية  كافة الطيور تغذت على نفس أن إلىيعود السبب 
وبالتالي عدم ظهور اختالفات في  على النسبة العالية من الدهن

  .تركيز الكليسيريدات الثالثية

) عدم وجود فروقات معنوية بين ٥كما يبين الجدول (
  والكلوبيولين. واأللبومينالمعامالت في تركيز البروتين الكلي 

خاليا الدم المعامالت في عدد  تأثيرإلى  ٦ كما يشير الجدول
الحمر وحجم الخاليا المرصوصة والهيموكلوبين حيث تشير 
النتائج إلى عدم وجود فروقات معنوية بين المعامالت وربما يعود 

الطيور تم تربيتها تحت ظروف طبيعية حيث لم  أنالسبب إلى 
تتعرض إلى درجات حرارة عالية يحصل معها اإلجهاد الحراري 

  ا على صورة الدم في الطيور.بصورة شديدة بحيث تؤثر سلبي
  

  
سرعة مرور  والسلينوم وكالهما في طائر السمان المغذى على عالئق عالية المحتوى من الدهن في Eالمعاملة بفيتامين تأثير : ٤ الجدول

  الغذاء وتركيز الكلوكوز والكليسيريدات الثالثية
  

  مل ١٠٠لغم/مالكليسيريدات الثالثية   لم ١٠٠ملغم/  الكلوكوز  (دقيقة) سرعة مرور الغذاء  المعامالت  
  أ٤,٤٢± ٨٧٥,٨٣  أ ٨,٦٥١±  ٢٩٨,٧٣  أ ٢,٧٦٢±٨٥  السيطرة

  أ ٤,٦٤± ٨٥٧,٣٦  ب ٨,٢٥±  ٢٤١,٨٣  أ ٢,٥٠٧±٩٣ E فيتامين ملغم ٢٠٠
  أ ٤,٨٣± ٨٤٦,٨٧  ب ٧,٨٤١±  ٢٣٨,٤٢  أ ٢,٣٦٢±٨٨  ملغم سيلينات الصوديوم ٠,٣

  أ ٤,٥٠٣±٨٨٦,٥٣  ب ٧,٤٧٥±  ٢٢٩,٤٠  أ ٢,٩٦٥±٩٢  وسيلينات الصوديوم Eفيتامين 
  ).٠,٠٥≤ الى وجود فروقات معنوية بين المعامالت عند مستوى احتمال (أ  القيم التي تحمل حروفا مختلفة عموديا تشير

  
ركيز ت والسلينوم وكالهما في طائر السمان المغذى على عالئق عالية المحتوى من الدهن في Eالمعاملة بفيتامين تأثير : ٥ الجدول

  والكلوبيولين واأللبومينوالبروتين الكلي 
  

  مل ١٠٠غم / الكلوبيولين  مل ١٠٠غم/ األلبومين  مل ١٠٠غم / البروتين الكلي  المعامالت  
  أ٠,٠٤±٢,١١٣  أ٠,٧٥±  ١,٧٥٢  أ٠,١٢±  ٣,٨٦٥  السيطرة

  أ٠,٠٥±١,٨٣٢  أ ٠,٨٦± ١,٨٣٨  أ ٠,١±  ٣,٦٨٣ E فيتامين ملغم ٢٠٠
  أ٠,٠٧±١,٩٤٢  أ٠,٦٧±  ١,٨٥١  أ٠,١٧±  ٣,٧٩٣  صوديومملغم سيلينات ال ٠,٣

  أ٠,٠٦±١,٧٢٧  أ٠,٩٦±  ١,٨٩٤  أ٠,١٨±  ٣,٦٢١  وسيلينات الصوديوم Eفيتامين 
  ).٠,٠٥≤ وجود فروقات معنوية بين المعامالت عند مستوى احتمال (أ  إلى القيم التي تحمل حروفا مختلفة عموديا تشير

  
عدد خاليا الدم  والسلينوم وكالهما في طائر السمان المغذى على عالئق عالية المحتوى من الدهن في Eين المعاملة بفيتامتأثير : ٦ الجدول

  والهيموكلوبين الحمر وحجم الخاليا المرصوصة
  

  المعامالت  
  عدد خاليا الدم الحمر

  ٣مليون خلية/ملم
حجم خاليا الدم المرصوصة 

%  
  تركيز الهيموكلوبين

  مل) ١٠٠(غم/
  أ٠,٢٢±  ٩,٦٥  أ١,٦٤±٣٣,٦١  أ٠,١٤± ٣,٢١  السيطرة

  أ٠,٥٧±  ١٠,٣١  أ١,٥٢± ٣٥,٤٩  أ٠,١٥±  ٣,٨٤ E فيتامين ملغم ٢٠٠
  أ٠,٦١±  ٩,٨٥  أ١,٨٥±  ٣٢,٨٣  أ٠,١٣±  ٣,٦٢  ملغم سيلينات الصوديوم ٠,٣

  أ٠,٧٢±  ١٠,١٢  أ١,٥٧±  ٣٤,٤٧  أ٠,١٧±  ٣,٥٦  وسيلينات الصوديوم Eفيتامين 
  ).٠,٠٥≤ وجود فروقات معنوية بين المعامالت عند مستوى احتمال (أ  إلى ختلفة عموديا تشيرالقيم التي تحمل حروفا م

  
إلى تأثير المعامالت في تركيز  ٧ كما ويشير الجدول

 إنزيميالكاليكوجين في الكبد والقلب (ملغم/غم نسيج) وتركيز 
ALT و AST  اللذان يعتبران مؤشران على اإلجهاد حيث بينت

وجود انخفاض معنوي في كاليكوجين  اإلحصائيل نتائج التحلي
والسيلينيوم مقارنة مع السيطرة  Eفيتامين  إضافةالقلب لمعامالت 

 و ALTإنزيمي وكذلك يالحظ حصول انخفاض معنوي في نشاط 
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AST  فيتامين  إضافةفي معامالتE  والسيلينيوم مقارنة مع
لسيلينيوم وا Eفيتامين  إضافة أنمعاملة السيطرة وهذا يدل على 

الناتج عن زيادة مستوى الدهن في  التأكسديقلال من اإلجهاد 
من ) ٤٣،٢٩( توصل اليه العليقة وجاءت هذه النتائج متفقة مع ما

  .AST و ALT إنزيميأدى إلى تقليل نشاط  Eفيتامين  إضافة نأ

وسيلينات الصوديوم بصورة  Eفيتامين  إضافة أدتبشكل عام 
 اإلنتاجيةحسن معنوي في الصفات منفردة أو مجتمعة إلى ت

  .وبعض الصفات الفسلجية لطائر السمان الياباني

  
تركيز  والسلينوم وكالهما في طائر السمان المغذى على عالئق عالية المحتوى من الدهن في Eالمعاملة بفيتامين تأثير : ٧ جدول

  AST و ALT وإنزيميالكاليكوجين في الكبد والقلب 
  

  ين الكبدكاليكوج  المعامالت
  ملغم/غم نسيج

  كاليكوجين القلب
  ملغم/غم نسيج

 ALT أنزيمتركيز 
  وحدة/مل

  AST أنزيمتركيز 
  وحدة/مل

  أ ١,٧٦٨±٣٠,٦٨٣  أ٠,٤٧٥±١٣,٨٨  أ٠.٦٦٤±١,٨٦٢  أ٠,٤٥٤±٢٣,٧٤٣  السيطرة
  ب١,٧٦٨±٢٥,١٤٣  ب٠,٣٦١±١٠,٨٥٠  ب ٠,٦٦٣±٠,٨١٥  أ ٠,٤٣٦±٢٢,٧٨٠ Eملغم فيتامين  ٢٠٠

  ب٢,٧٥٩±٢٤,٥٩٠  ب٠.٣٨٦±١١,١٣٠  ب ٠.٦٧١±٠,٨٧٥  أ ٠,٤٥٢±٢٢,٩٣٥  الصوديوم اتسيلين ملغم ٠,٣ 
  ب٢,٥٩٤±٢٤,٥٦٨  ب٠,٣٨٦±١١,١٠٠  ب ٠,٦٤٨±٠,٨٢٥  أ ٠,٤٤٧±٢٢,٦١٠ سيلينات الصوديومو Eفيتامين 

  .)٠.٠٥ وجود اختالفات معنوية بين المعامالت عند مستوى احتمال (أ  إلىالقيم التي تحمل حروفا مختلفة عموديا تشير 
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