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 لبيضا ونوعية الكيموحيوية الصفات بعض والجنسي البلوغ في ج  وھـ فيتاميني تأثير
   السمان لطائر

  
  الرحاوي محمد المنعم عبد غدير والرحمن عبد يونس صائب

   
  العراق ،الموصل ،الموصل جامعة ،والغابات الزراعة كلية ،الحيوانية الثروة قسم

  
  

  الخالصة
  

 الصفات وبعض السمان طائر لبيضة النوعية والصفات الجنسي البلوغ في(C)  ج و (E) ھـ تامينيفي تأثير فحصل الدراسة أجريت
 وأستمرت) مكرر /طائر ٢٠ :مكررات ٣ وبواقع – معاملة/طائر ٦٠ (معامالت أربعة إلى) يوم ١٤ عمر(الطيور قسمت .للدم الكيموحيوية

 وماء قياسية عليقة أعطيت :الثانية المجموعة .اعتيادي وماء قياسية عليقة طيتأع :)السيطرة (األولى المجموعة. أسابيع ٨ لمدة المعاملة
 / ملغم٢٠٠ بتركيز ج فيتامين له مضاف وماء قياسية عليقة أعطيت :الثالثة المجموعة .ماء لتر / ملغم ٤٥٠بتركيز ھـ فيتامين له مضاف

 النتائج أوضحت .ماء لتر / ج فيتامين ملغم ٢٠٠و ھـ فيتامين ملغم ٤٥٠ له مضاف وماء قياسية عليقة أعطيت :الرابعة المجموعة .ماء لتر
 اإلناث فيً معنويا أعلى الدم مصل في األلبومين/الكلوبيولين ونسبة الكلوبيولين ،الكلي البروتين ،الثالثية الكليسيريدات ،الكلوكوز تركيز أن

 الكلي البروتين مستوى وأرتفع الثالثية والكليسيريدات كلوكوزال تركيز في امعنوي اأنخفاض المعامالت سببتو. ذكورال مع مقارنة
 الكلوكوز مستوى أنخفض والمعامالت الجنس بين لتداخلل وبالنسبة. السيطرة مع ةمقارن ًمعنويا األلبومين/الكلوبيولين ونسبة والكلوبيولين

 الكلي البروتين نسبة وأرتفعت .اإلناث سيطرة مجموعة مع ارنتھامق عند والذكور لإلناث بالنسبةً معنويا واأللبومين الثالثية والكليسيريدات
 مجاميع في األلبومين/الكلوبيولين نسبة تحسنتو ،المعامالت بقية مع مقارنة جو ھـ وفيتاميني ھـ فيتامين معاملتي وفيً معنويا والكلوبيولين

 بعض على ذلك وأنعكس .المجاميع بقية مع مقارنة للذكور ھـ و ج فيتاميني ومجموعة لإلناث ھـ و ج وفيتاميني ج وفيتامين ھـ فيتامين
  .البيض صفار في الكولسترول نسبة وانخفضت األنتاج من ٪٥٠ إلى الوصول وعمر الجنسي البلوغ عمر أنخفض حيث األنتاجية الصفات
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Abstract 
 

 This study examines effects of vitamin E and C on puberty age of quail, some biochemical characters and egg quality. 
Birds were divided into 4 groups (14 day old), 3 replicates (20 birds/replicate) the treatments continued for 8 weeks. 1st gruop 
(control): reared on standard ration and Tap water. 2nd group: reared on standard ration and water supplemented with Vit. E 
(450 mg/ Liter). 3rd group: reared on standard ration and water supplemented with Vit. C (200mg/Liter). 4th group: reared on 
standard ration and water supplemented with (Vit. E 450 mg/Liter and Vit. C 200 mg/Liter). Results showed significant 
increase in serum glucose, triglycerides, total protein, globulin and the globulin: albumin ratio of the females compared with 
males. Treatments decreased serum glucose and triglyceride and increased serum total protein, globulin and globulin: albumin 
ratio as compared with control. The interaction between sex and treatment revealed a significant decrease in serum glucose, 
triglyceride and albumen in all groups as compared with the female control, and a significant increase in serum total protein 
and globulin in Vit.E and Vit. C+E treatments. There was a significant improvement in globulin: albumen ratio in Vit. E and 
Vit. C+E group (females) and Vit. C+E (males) compared with other groups. The study revealed that the treatment with Vit. E 
and Vit. C improve some physiological and biochemical parameters and this was reflected in a reduction in puberty age and 
the age of 50% egg laying intensity and egg yolk cholesterol.  
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 المقدمة
  

 ومع،اإلنتاج زيادة ھو الدواجن لصناعة األقتصادي الھدف أن
 الضغوطات بسبب الصناعة ھذه في مھدد األنتاج فإن ذلك

 األركان من الدواجن صناعة تعد حيث .)١ (واألقتصادية األدارية
 لھذه الحلول وضع في كبير بشكل عليھا يعول التي المھمة
 تحويل وكفاءة نمو سرعة من الدواجن به تتميز لما المشكلة
 في منھا كبيرة أعداد تريبة على القدرة مع مرتفعة غذائي

 أنتاج ويعد .)٢ (قصيرة تربية وفترة ًنسبيا صغيرة مساحات
 أنتاج عن البديلة الوسائل من والسمان واألرانب والدجاج األسماك
 ويعد ،األنتاج في الكلفة باھضة أصبحت التي الحمراء اللحوم
 ،قليلة بتكاليف والبيض اللحم إلنتاج المھمة المصادر من السمان
 بمستوى الطيران على قادر الحجم صغير بري طائر وھو

 التحمل شديد طائر والسمان. )٣ (طويلة لمسافات منخفض
 وأوربا آسيا األصلي وموطنه المختلفة البيئية للظروف والتكيف
 طير يينتم .)٤( األقصى الشرق في الزمان قديم منذ ربى حيث

 الطيور من وھو ،)phasanideae (الدراجية العائلة إلى السمان
 ألسباب أقتصادي طير فھو المكثفة التربية أنظمة وفق تربى التي
 المكثفة للتربية ويصلح قليلة للعلف أستھالكه كمية أن أھمھا عديدة
 حيث الطيور أنواع جميع مع مقارنةً نسبيا صغيرة مساحة وبوحدة
 بالدجاج مقارنة المربع المتر في بالغ طير ١٠٠-٨٠ من يربى
 السمان ويعد .دجاجات ٦-٥ من المربع بالمتر منه يربى الذي
 إنتاج في غزير جھة من فھو والبيض اللحم ينتج إذ الغرض ثنائي
 .)٥( السنة في بيضة ٣٠٠-٢٥٠ األنثى إنتاج يصل حيث البيض

 النضج إلى وتصل غم ١١-١٠ بين البيضة وزن ويتراوح
   .)٦ (ًيوما ٤٢ عمر عند الجنسي

) الفسلجية (الحيوية الوظائف في واالرتقاء للتحسن وبالنظر
 في تجري التي الفسلجية العمليات وفھم دراسة فإن لذا للدواجن
 يمكن كما اإلنتاجية الكفاءة زيادة في وتسھم تساعد الداجنة الطيور
 ھذه نوم العلفية باإلضافات تسمى والتي للعليقة مواد إضافة

 وإضافة النادرة المعدنية والعناصر الفيتامينات العلفية اإلضافات
 المواد من الفائدة وتزيد الھضم تحسن التي األنزيمات بعض
  .)٧( النمو معدالت رفع وبالتالي العلفية
 مضادات دور الحديثة الدراسات من العديد أظھرت وقد
 الحاالت في ثيحد الذي التأكسدي اإلجھاد من الوقاية في األكسدة
 على للسيطرة دفاعية آليات عدة الجسم ألمتالك الطبيعية غير
 األنسجة بناء إعادة أو مخاطرھا تحديد أو الحرة الجذور إنتاج
 على المحافظة فيً مھماً دورا األكسدة مضادات وتلعب) ٨ (التالفة
 ج فيتاميني المھمة األكسدة مضادات بين ومن ،)٩ (الطيور صحة

 (C)ھـ و  (E)في الذائبة األكسدة مضادات من ج فيتامين يعد حيث 
 الدماغ خاصة األنسجة من عدد في ٍعال بتركيز ويوجد ،الماء

 بمقدورھا والتي الدواجن تغذية في أساسي غير وھو ،)١٠(
 غير القدرة ھذه ولكن الطبيعية الظروف في ج فيتامين تصنيع
 مثل اإلجھاد ظروف في الفيتامين لھذا الطيور حاجة لسد كافية

 األنتاج حاالت وفي الرطوبة ،الحرارة درجة ارتفاع أو انخفاض

 يحسن الدجاج لعليقة ج فيتامين إضافة وإن .)١٢ و ١١ (العالي
 وينظم اإلجھادية التأثيرات من يقلل ألنه وذلك ،القشرة سمك من

   .)١٣ (الكالسيوم أمتصاص من ويزيد للدم الھيدروجيني األس
 الدھون في الذائبة األكسدة مضادات من يعدف ھـ فيتامين أما
 الطويلة المشبعة غير الدھنية الحوامض أكسدة يمنع والذي
 جذور إزالة على يعمل كما .)١٤و١١ (الخلوية لألغشية السلسلة

 الدھن بيروكسيدة من للحماية األول الخط يعد وبذلك األوكسجين
 العامة لجيةالفس الحالة تحسين في كذلك ھـ فيتامين ويسھم .)١٥(

 الجزيئات لبعض الحيوي التصنيع تنظيم على يعمل حيث للطير
 معرفة إلى تھدف الحالية الدراسة فإن ذلك أساس وعلى) ١٤(

) ج و ھـ فيتامين (لألكسدة المضادة المواد بعض إضافة تأثيرات
 اإلنتاجي واألداء الفسلجية الصفات بعض في التآزري وتأثيرھما

 ھل :التالية الفرضيات اختبار الدراسة وتحاول ،السمان لطائر
 .السمان طائر دم صورة في ج وفيتامين ھـ فيتامين أضافة تؤثر
 ومعامل النمو معدل و.السمان طائر لدم الكيموحيوية الصفاتو

 :على التأثيراتھذه  تنعكس ھل و.السمان لطائر الغذائي التحويل
 لطائر يةاإلنتاج الصفات و.السمان لطائر الجنسي البلوغ عمر

  .السمان لبيض النوعية الصفات و.السمان
  
  وطرائق العمل موادال

 وتم واحد يوم بعمر السمان أفراخ الدراسة ھذه في أستخدم
 تعويدھا لغرض أسبوعين لمدة تمھيدية لفترة األفراخ إخضاع
 معامالت ٤ إلى ًعشوائيا ووزعت وزنت .والعليقة المكان على

/ فرخ ٢٠ (معاملة لكل رراتمك ٣ وبواقع) معاملة/فرخ ٦٠(
. أعتيادي وماء السيطرة عليقة أعطيت :األولى المعاملة .)مكرر

 له مضاف ماء قياسية عليقة أعطيت :الثانية المعاملة المعاملة
 عليقة أعطيت :الثالثة المعاملة. )ماء لتر/ملغم٤٥٠ (ھـ فيتامين
 ةالمعامل. )ماء لتر/ملغم٢٠٠ (ج فيتامين له مضاف ماء قياسية
 فيتامين ملغم ٤٥٠ له مضاف ماء قياسية عليقة أعطيت :الرابعة

   .ماء لتر / ج فيتامين ملغم ٢٠٠و ھـ
  

  المدروسة الصفات
 الصفات دراسة تمت الجنسي النضج إلى الوصول عند

  .والصفات االنتاجية الكيموحيوية
  الكيموحيوية الصفات

 الثيةالث الكليسيريدات تركيز .الدم مصل في الكلوكوز تركيز
 تركيز .الدم لمصل الكلي البروتين تركيز .الدم مصل في

 نسبة .الدم مصل في والكلوبيولين تركيز .الدم مصل في األلبومين
  .األلبومين/الكلوبيولين

  
  اإلنتاجية الصفات
 أول وزن .)بيضة أول عند العمر (الجنسي النضج عمر
 البيض جأنتا .اإلنتاج من ٪ ٥٠ إلى للوصول الالزم الوقت .بيضة
 النوعية الصفات .)H.D.P%  )Hen day productionأساس على

 طول ،الصفار أرتفاع ،البياض أرتفاع ،البيضة وزن (للبيضة
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 وزن ،الصفار وزن ،الصفار قطر ،البيضة عرض ،البيضة
 ودليل الغشاء، سمك ،القشرة سمك ،القشرة وزن ،البياض
  .البيض صفار كولسترول نسبة تقدير .)الصفار

  
  اإلحصائي لتحليلا

  الكامل العشوائي التصميم باستخدام اإلحصائي التحليل أجري
 تحديد وتم One way analysis of variance الواحد االتجاه ذي

 Duncans دنكن اختبار باستخدام المجموعات بين االختالفات
Multiple Range test وكان الدراسة تتناولھا التي القياسات لبعض 

 SAS وبإستخدام )١٦ ()≥ ٠.٠٥P (ھو اإلحصائي التميز مستوى
 في عليه أعتمد الذي الرياضي األنموذج ووفق .)٢٠٠١ (الجاھز
  :التحليل
  

Yij = µ + ti + Eij   
  
  ،للمشاھدات العام المتوسط = µ، المشاھدات قيمة=  Yij إن إذ
ti  =المعاملة تأثير ،Eij  =التجريبي الخطأ تأثير   

 Tow way analysis of االتجاھين ذي االختبار استخدام وتم
variance األنموذج ووفق .الدم لمصل الكيموحيوية للصفات 
  : التحليل في عليه اعتمد الذي الرياضي

   
 Yijk = M + Ai + Bj + (AB)ij + Rk + eijk  

  
   النتائج
  

 الصفات بعض في الجنس تأثير) ١ (الجدول يظھر
 الكلوكوز نسبة أن بين حيث السمان طائر لدم الكيميوحيوية
 في مما ًمعنويا أعلى كانت اإلناث في الثالثية والكليسيريدات

 مع مقارنة مل ١٠٠/ملغم) ٩٠٣,٤٨و٢٦٦,٦١ (الذكور
 أن األ .التوالي على مل ١٠٠/ملغم) ١٩١,٥٠ و ٢٠٦,٠٩(

 مستوى عند الجنسين كال في ًمعنويا يختلف لم األلبومين تركيز
 أرتفاع) ١ (الجدول أوضح قدف ذلك ومع). ٠,٠٥ ≤ أ (أحتمال
 األلبومين / الكلوبيولين ونسبة والكلوبيولين الكلي البروتين تركيز
 و مل١٠٠/غم ٢,٩٥ و مل١٠٠/غم ٤,٤٦ (ًمعنويا اإلناث في

ً معنويا أقل كانت حيث الذكور مع مقارنة التوالي على%) ٢,٣٧
 على%) ١,٦٢ و مل١٠٠/غم ٢,٠٠ و مل١٠٠/غم ٣,٣١(

  .التوالي
 بين فقد الكيميوحيوية الصفات في المعامالت لتأثير النسبةب أما
) ٠,٠٥≤ أ (ًمعنويا أنخفض قد الكلوكوز تركيز أن) ١ (الجدول
 ٢١٩,٨٤ (ھـ و ج وفيتاميني ج وفيتامين ھـ بفيتامين المعاملة عند
 مع مقارنة التوالي على مل١٠٠/ملغم) ١٩٥,٨١ و ٢٣١,٦٨ و

 يالحظ كما .مل ١٠٠/ملغم) ٢٩٨,٠٧ (السيطرة مجموعة

 مقارنة ھـ و ج فيتامينيب المعاملة في الكلوكوز تركيز أنخفاض
 مع مل ١٠٠/ملغم) ١٩٥,٨١ (ج بفيتامين ھـ فيتامين معاملة مع

 كذلك. التوالي على مل ١٠٠/ملغم) ٢٣١,٦٨ و ٢١٩,٨٤(
 معنوي أنخفاض إلى أدت المعامالت أن) ١ (الجدول نتائج توضح

 تركيز بلغ حيث) ٠,٠٥ ≤ أ (لثالثيةا الكليسيريدات تركيز في
 فيتامين ومعاملة) ٦٠٦,٤٥ (ھـ فيتامين معاملة في الكليسيريدات

 مع مقارنة) ٤١٥,٤٠ (ھـ و ج فيتاميني ومعاملة) ٤٤٥,٧٦ (ج
 ج بفيتامين المعاملة أدت حين في .)٧٢٢,٣٥ (السيطرة مجموعة
 تركيز في معنوي أنخفاض إلى ھـ و ج فيتاميني ومعاملة

 التوالي على) ٤١٥,٤٠ و ٤٤٥,٧٦ (الثالثية يسيريداتالكل
  .)٦٠٦,٤٥ (ھـ فيتامين معاملة مع مقارنة
 إلى أدت ھـ بفيتامين المعاملة أن) ١ (الجدول من ويالحظ كما
 ومعاملة) ٤,٣٠ (الكلي البروتين تركيز في معنوي أرتفاع
) ٣,٣٤ (السيطرة مجموعة مع مقارنة) ٤,٢٠ (ھـ و ج فيتاميني

 الدم مصل في األلبومين تركيز أنخفاض الجدول من الحظوي كما
 ھـ و ج بفيتاميني والمعاملة) ١,٢٧ (ج بفيتامين المعاملة عند

 المعاملة وأدت .)١,٦٧ (السيطرة مجموعة مع مقارنة) ١,٢٢(
 تركيز أرتفاع إلى ھـ و ج فيتاميني و ج فيتامين و ھـ بفيتامين

) ٢,٩٨ و ٢,٣٣ و ٢,٩١ (السمان طائر دم مصل في الكلوبيولين
 ھذه وأدت ،)١,٠٨ (السيطرة مجموعة مع مقارنة التوالي على

 في األلبومين / الكلوبيولين نسبة في معنوي تحسن الى التغيرات
  .السيطرة مجموعة مع مقارنة كافة المعامالت
 يوضح ،والمعامالت الجنس بين التداخل لتأثير وبالنسبة

 الثالثية والكليسيريدات زالكلوكو مستوى أنخفاض) ١ (الجدول
 إناث مع مقارنة واالناث للذكور المعامالت كافة في واأللبومين
 في اإلناث تفوق) ١ (الجدول وبين كما .السيطرة مجموعة
 فيتاميني ومعاملة ھـ بفيتامين المعاملة عند الكلي البروتين مستوى

 مجموعة مع مقارنة التوالي على) ٤,٨٤ و ٥,٤٧ (ًمعنويا ھـ و ج
 مجموعة وذكور لإلناث بالنسبة ج فيتامين ومعاملة السيطرة
 ٣,٧٨ و ٣,٧٣ (ھـ و ج فيتاميني و ھـ فيتامين ومعاملة السيطرة

  .التوالي على) ٣,٥٦ و ٣,٥٧ و ٣,١٤ و ٢,٩٥ و
 معاملة إناث في ًمعنويا مرتفع الكلوبيولين مستوى وظھر
 بالنسبة التالمعام بقية مع مقارنة ھـ و ج فيتاميني و ھـ فيتامين
 إلى الكلوبيولين مستوى في إناث وتفوقت كما ،واإلناث للذكور

 ج وفيتاميني ج فيتامين معاملة و ھـ فيتامين معاملة عند األلبومين
 معاملة وذكور التوالي على) ٢,٧٤ و ٢,٩٠ و ٣,٠٠ (ھـ و

 السيطرة مجموعة إناث مع مقارنة) ٢,٦٠ (ھـ و ج فيتاميني
 و ١,٣٢ (ج فيتامين ومعاملة ھـ فيتامين معاملة وذكور) ٠,٨٥(

  .التوالي على) ١,٣٢ و ١,٢٤
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٢٩٨ 
 

  .السمان طائر دم لمصل الكيموحيوية الصفات في والمعامالت الجنس بين والتداخل المعامالت و الجنس تأثير )١ (جدول
  

 الجنس
  الكلوكوز

 ١٠٠ /ملغم
 مل

 الكليسيريدات
 الثالثية

 مل ١٠٠/ملغم

 األلبومين
 لم ١٠٠/غم

 البروتين
 الكلي

 مل ١٠٠/غم

 الكلوبيولين
 مل ١٠٠/غم

  نسبة
ا/الكلوبيولين
 أللبومين

  ٢٦٦,٦١ اإلناث
 أ٦٧,٩١±

٩٠٣,٤٨  
 أ٢٦٨,٧٠±

١,٤٧  
 أ٠,٦٣±

٤,٤٦  
 أ١,١٥±

٢,٩٥  
 أ١,٢٨±

٢,٣٧  
 أ١,٣٢±

  ٢٠٦,٠٩ الذكور
 ب٣٢,١٦±

١٩١,٥٠  
 ب٣٩,٥٦±

١,٣٠  
 أ٠,٢٣±

٣,٣١  
 ب٠,٤٧±

٢,٠٠  
 ب٠,٤٩±

١,٦٢  
 ب٠,٧٣±

 التالمعام

  ٢٩٨,٠٧ السيطرة
 أ٧٢,٠٨±

٧٢٢,٣٥  
 أ٥٢٩,٦٤±

١,٦٧  
 أ٠,٤٩±

٣,٣٤  
 ب٠,٥٣±

١,٦٧  
 ب٠,٣٧±

١,٠٨  
 ب٠,٣٩±

  ٢١٩,٨٤ )ماء لتر /ملغم ٤٥٠ (ھـ
 ب٤٠,٧٠±

٦٠٦,٤٥  
 ب٤٦٠,٨٧±

١,٣٩  
 أب٠,٣١±

٤,٣٠  
 أ١,٦٥±

٢,٩١  
 أ١,٤٩±

٢,١٢  
 أ١,٠٧±

  ٢٣١,٦٨ )ماء لتر /ملغم ٢٠٠ (ج
 ب٥٠,٢٩±

٤٤٥,٧٦  
 جـ٢٥١,٠٢±

١,٢٧  
 ب٠,٦١±

٣,٦٧  
 أب٠,٤٦±

٢,٣٣  
 أ٠,٦٩±

٢,١١  
 أ١,١٩±

 / ملغم ٢٠٠ + ٤٥٠ (ج+ھـ
 )ماء لتر

١٩٥,٨١ 
 جـ١٢,٢٥±

٤١٥,٤٠  
 جـ٢٨٩,٥٣±

١,٢٢  
 ب٠,٣٧±

٤,٢٠  
 أ٠,٨٨±

٢,٩٨  
 أ٠,٩٤±

٢,٦٧  
 أ١,١٠±

 المعامالت / الجنس

  ٣٦٤,١٦ السيطرة
 أ٢٤,٧٩±

١٢٢٧,٠٤  
 أ٧٢,٠١±

٢,٠٧  
 أ٠,٤٠±

٣,٧٣  
 ب٠,٣١±

١,٦٦  
 جـ٠,٣٧±

٠,٨٥  
 ب٠,٣٢±

   ھـ
 )ماء لتر/ملغم ٤٥٠(

٢٣٠,٦٦  
 جـ٢٢,٩٣±

١٠٣٩,٥٢  
 ب١٢٥,٨٧±

١,٤٠  
 ب٠,٤٦±

٥,٤٧  
 أ١,٥٨±

٤,٠٧  
 أ١,٢١±

٣,٠٠  
 أ٠,٧٧±

   ج
 )ماء لتر ملغم ٢٠٠(

٢٧٣,١٤  
 ب٣٦,٦١±

٦٧٠,٦٨  
 جـ١٢٦,٩١±

١,٠١  
 ب٠,٧٩±

٣,٧٨  
 ب٠,٤٨±

٢,٦٣  
 جـ ب٠,٨٦±

٢,٩٠  
 أ١,٢٦±

 اإلناث

 ٢٠٠ + ٤٥٠ (ج+ھـ
 )ماء ترل / ملغم

١٩٨,٤٩  
 د جـ١١,٩٩±

٦٧٦,٦٩  
 جـ١٤٢,٨٣±

١,٤١  
 ب٠,٤٠±

٤,٨٤  
 أ٠,٨٢±

٣,٤٣  
 أب١,١٤±

٢,٧٤  
 أ١,٣٨±

  ٢٣١,٩٩ السيطرة
 جـ١٨,٢٨±

٢١٧,٦٧  
 د٢٥,٧٦±

١,٢٧  
 ب٠,٠٦±

٢,٩٥  
 ب٠,٤٢±

١,٦٨  
 جـ٠,٤٠±

١,٣٢  
 ب٠,٣٢±

   ھـ
 )ماء لتر/ملغم ٤٥٠(

٢٠٩,٠٣  
 د جـ٥٣,٢٧±

١٧٣,٣٨  
 د٣٦,٥٠±

١,٣٩  
 ب٠,٠٥±

٣,١٤  
 ب٠,٤٧±

١,٧٥  
 جـ٠,٤٣±

١,٢٤  
 ب٠,٢٧±

   ج
 )ماء لتر/ملغم ٢٠٠(

١٩٠,٢٢  
 د٩,٩١±

٢٢٠,٨٥  
 د٣٣,٢٩±

١,٥٣  
 ب٠,١٧±

٣,٥٧  
 ب٠,٤٥±

٢,٠٣  
 جـ٠,٣٢±

١,٣٢  
 ب٠,١٥±

 الذكور

 ٢٠٠+٤٥٠ (ج+ھـ
 )ماء لتر/ ملغم

١٩٣,١٣  
 د١٣,٠٠±

١٥٤,١١  
 د١٣,٠٧±

١,٠٣  
 ب٠,٢٣±

٣,٥٦  
 ب٠,٢٣±

٢,٥٣  
 جـ ب٠,٣٧±

٢,٦٠  
 أ٠,٨٥±

 مستوى عند معنوية فروقات وجود إلى تشير والمعامالت الجنس بين والتداخل المعامالت ،الجنس من كل ضمنً عموديا المختلفة حروفال
  .٠,٠٥≤ أ أحتمال

  
 عند األنثى عمر أن إلى) ٢ (الجدول في المبنية النتائج تشير

 جميع في معنويا انخفض قد) الجنسي البلوغ عمر (بيضة أول
 أي يالحظ لم حين في السيطرة مجموعة مع قارنةم المعامالت
   .جميعا للمعامالت بيضة أول وزن في معنوية فروقات
 أدت قد ھـ و ج بفيتاميني المعاملة أن) ٢ (الجدول يبين كما

 اإلنتاج من٪ ٥٠ إلى الوصول عمر في معنوي أنخفاض إلى

 معاملة وأدت .السيطرة ومجموعة المعامالت باقي مع مقارنة
 من٪ ٥٠ إلى الوصول لعمر معنوي انخفاض إلى ج ينفيتام

 ظھر .السيطرة ومجموعة ھـ فيتامين معاملة مع مقارنة اإلنتاج
 ≤ أ( السيطرة مع مقارنة ھـ فيتامين معاملة في ًمعنويا األنخفاض

 تأثير أي للمعامالت يكن لم انه) ٢ (الجدول في ونالحظ ).٠,٠٥
 ارتفاع ،البياض اعارتف ،البيضة وزن صفة من كل في معنوي
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٢٩٩ 
 

 ،القشرة وزن ،البياض وزن ،الصفار وزن ،الشكل دليل ،الصفار
   .المعامالت جميع بين الصفار ودليل الغشاء سمك ،القشرة سمك

 قد ج فيتامين معاملة إن) ٢ (الجدول في النتائج من ويتبين
 باقي مع مقارنة الصفار قطر في معنوي ارتفاع إلى أدت

   .سيطرةال ومجموعة المعامالت

 أنخفضت قد الصفار في الكولسترول نسبة أن) ١ (الشكل يوضح
 مقارنة ج + ھـ وفيتاميني ج فيتامين و ھـ بفيتامين المعاملة عند
  .)٠,٠٥≤أ (السيطرة مجموعة مع

  
  .تأثير المعامالت في عمر البلوغ الجنسي وبعض الصفات األنتاجية والصفات النوعية للبيضة )٢(جدول 

  
  عامالتلما

  الصفات
 ھـفيتامين   السيطرة

  )لتر ماء/ملغم٤٥٠(
 جفيتامين 

  )لتر ماء/ملغم٢٠٠(

 ج+ھـفيتامين 
 ٢٠٠+لتر/ملغم٤٥٠(

  )لتر ماء/ملغم
عمر (العمر عند أول بيضة 

  ب٠.٢١ ±٣٤.٣٣  ب٠.٣٦±٣٥.٠٠  ب٠.٣٠ ±٣٤.١٦  أ٠.٢١ ±٣٨.٣٣ )يوم) (البلوغ الجنسي

  أ٠.٢١ ±٧.٤١  أ٠.٢٦ ±٧.٦١  أ٠.١٤± ٨.٣٨  أ٠.١٦ ±٨.٤١ )غم(وزن أول بيضة 
 ٪ من ٥٠عمر الوصول إلى 

  د٠.٢٢ ±٤٠.٥٠  جـ٠.٢٢ ±٤١.٥٠  ب٠.٢٤١ ±٤٢.٦٦  أ٠.٣٦ ±٤٤.٠٠ األنتاج يوم

  أ٠.٢٠ ±١١.٥٥  أ٠.١٠ ±١١.٥٤  أ٠.٢٠ ±١١.٤١  أ٠.١٦ ±١١.٠٦ )غم(وزن البيضة 
  أ١٣. ±٤.٣٠  أ٠.١٠ ±٤.٤٥  أ٠.١٣ ±٤.٣٢  أ٠.١٦ ±٤.٠٣ )ملم(أرتفاع البياض 
  أ٠.١٨ ±١٠.٨٨  أ٠.٣٠ ±١٠.٩٥  أ٠.١٩ ±١٠.٥٠  أ٠.١٦ ±١١.١١ )ملم(أرتفاع الصفار 

 أ٠٠٨.  ±١.٢٦ أ٠.٠٥  ±١.٢٦ أ٠.٠٠٦±١.٢٧ أ٠.٠٣  ±١.٢٤ دليل الشكل
  أب٠.٣٢ ±٢٢.٤٢  أ٠.٣٦ ±٢٣.٢٢  أب٠.٢٨ ±٢٢.٤٩  ب٠.١٨ ±٢٢.١١ )ملم(قطر الصفار 
  أ٠.٠٥ ±٣.٥٨  أ٠.٠٩ ±٣.٦٣  أ٠.٠٩ ±٣.٥٧  أ٠.٠٦ ±٣.٥٠ )غم(وزن الصفار 
  أ٠.١٥ ±٦.٣٥  أ٠.٢٥ ±٦.١٦  أ٠.١٦ ±٦.١٩  أ٠.١١ ±٥.٩٩ )غم(وزن البياض 
  أ٠.٠٤ ±١.٥٦  أ٠.٠٥ ±١.٤٩  أ٠.٠٤ ±١.٥٤  أ٠.٠٥ ±١.٤٦ )غم(وزن القشرة 
  أ٠.٠١ ±٠.٢٧  أ٠.٠٢ ±٠.٢٧  أ٠.٠٢ ±٠.٢٩  أ٠.٠٠٩ ±٠.٢٥ )ملم(سمك القشرة 
  أ٠.٠٠٣ ±٠.٠٣  أ٠.٠٠٢ ±٠.٠٤  أ٠.٠٠٢ ±٠.٠٤  أ٠.٠٠٣ ±٠.٠٣ )ملم(سمك الغشاء 
  أ٠.٠١ ±٠.٤٨  أ٠.٠١ ±٠.٤٦  أ٠.٠١ ±٠.٤٦  أ٠.٠٠٩ ±٠.٥٠ دليل الصفار

   .٠.٠٥ ≤ أ أحتمال مستوى عند معنوية فروقات وجود على تدل الواحدة الصفة ضمنً اافقي المختلفة العربية األحرف
  
   مناقشةال

  
 في ًأنخفاضا وجدوا إذ) ١٨، ١٧(ما سبق مع النتائج أتفقت
 ج فيتامين إضافة عند الثالثية والكليسيريدات الكلوكوز تركيز
 وجدوا حيث) ١٩ (مع أتفقت كما ،السمان وطائر البياض للدجاج
 السمان إناث في الثالثية الكليسيريدات تراكيز فيً معنوياً أنخفاضا
 مع ًأيضا أتفقت الدراسة ونتائج ،ج فيتامين فةأضا عند الياباني
 الكلوكوز تركيز خفض قد ج بفيتامين المعاملةو) ٢٠،٢١(سبق 

 عندما) ٢٢ (مع نتائج سابقة تتفق ولم ،الثالثية والكليسيريدات
 قدرة إن .اللحم فروج دم كلوكوز ازداد فقد ھـ فيتامين أستخدم
 ربما الثالثية ريداتوالكليسي الكلوكوز تركيز خفض في ج فيتامين

 من الكورتيكوستيرون ھورمون إفراز يثبط ج فيتامين أن بسبب
 أو .)٢٣،٢٤ (الدم سكر خفضي وبالتالي الكظرية الغدة قشرة
 يستدل الذي الكورتيكوستيرون ھورمون تقليل في يكون ربما
 تحسن أو الكظرية الغدة وزن في االنخفاض طريق عن عليه

 خفض في ھـ فيتامين تأثير إلى النسبةب أما .اإلنتاجية الصفات
 تعزيز على ھـ فيتامين قدرة إلى يعود ذلك أن فيعتقد الدم كلوكوز
 التأكسدي األجھاد تأثير وتقليل الخلية في األكسدة مضادات دور
 بيتا خاليا ضمنھا ومن الجسمية الخاليا عمل من ينشط مما

 مستوى خفضي الذي األنسولين إفراز ينشط وبالتالي البنكرياسية
 الكليسيريدات مستوى في االنخفاض ويتفق). ٢٠ (الدم كلوكوز
) ٢٠( البياض الدجاج في الدراسة ھذه في عليھا المتحصل الثالثية
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٣٠٠ 
 

 الدھنية المحتويات إذابة في تتركز ھـ فيتامين قدرة أن أكدوا حيث
 تزنخ إلى المؤدية السالسل كسر على قدرته بسبب يكون قد أو

 حيث) ٢٨- ٢٥( أخرى نتائج مع متفقة النتائج وكانت .الدھون
 الكلي البروتين تركيز أزداد قد ھـ فيتامين أضافة عند الحظوا

 عند حيث) ٢٩ (نتائج مع الدراسة ھذه نتائج وأختلفت .واأللبومين
 الكلي البروتين في معنوي تأثير أي يالحظ لم ھـ فيتامين أستخدام

 و ج وفيتامين ھـ فيتامين المعامالت تأثير أن اللحم، فروج دم في
 المضادة الفعالية أمتالكھا خالل من يكون ج و ھـ فيتاميني
 قلل حيث الدم مصل بروتين في زيادة إلى أدت فقد لألكسدة
 لتكوين تأثيره وإلغاء الكورتيكوستيرون ھورمون إفراز ج فيتامين
 على المحافظة تتم وبذلك كاربوھيدراتية غير مصادر من كلوكوز

  .)٣١، ٣٠ (البالزما بروتينات مستوى ورفع األمينية األحماض
  

  

كل أثير) ١ (ش امالت ت ي المع ستوى ف سترول م ي الكول ي الكل  ف
سمان طائر بيض صفار ة الحروف  .ال ة العربي دل المختلف ى ت  عل
   .٠,٠٥ ≤ أ احتمال مستوى عند معنوية فروقات وجود

 في يةمعنو فروقات وجود بعدم) ٣٢ (مع النتائج أتفقت وكذلك
 أستخدام عند البيضة وقشرة للصفار المئوية والنسبة البيضة وزن

 وجود بعدم) ٣٣ (مع النتائج وتتطابق .الدجاج في ج فيتامين
 في ج فيتامين أستخدام عند البيضة قشرة سمك في فروقات
 وجود بعدم) ٣٤ (نتائج مع النتائج وتماشت كما .الياباني السمان
 ووزن البيضة وعرض وطول ةالبيض وزن متوسط في فروقات
 فقت وأت.السمان فيالفيتامين  أستخدام عند البيضة قشرة وسمك
 البيضة قشرة وزن في فروقات وجود بعدم) ٣٥ (مع النتائج
 ماأشار مع النتائج وتطابق .ج فيتامين أستخدام عند الصفار ووزن

 الكورتيكوستيرون ھورمون مستوى يخفض ج فيتامين أن )٣٦(
 كل بين عكسية عالقة ھناك أن حيث الجنسي بلوغال يسرع مما
 و F.S.H (والكونادرتروبينات الكورتيكوستيرون ھورمون من

L.H) (البيض أنتاج وزيادة الجنسي البلوغ يعجل وھذا) ٣٩- ٣٧ 

 مما البياض الدجاج في البيضة ووزن القشرة سمك من ويحسن
 تسريع في ھـ لفيتامين بالنسبة أما ،البيض وزن زيادة على ينعكس
 من٪ ٥٠ إلى للوصول الالزم الوقت وخفض الجنسي البلوغ عمر

 مستوى تخفيض على المواد ھذه قدرة إلى يعود فربما األنتاج
 المحفزة الھورمونات إفراز وتحفيز الكورتيكوستيرون ھورمون

 النخامية لغدةا من المفرزة) L.H و F.S.H (الجنسية للھورمونات
 عدمو البيضة وزن بأرتفاع )٢٥ (عم النتائج تتفق ولم .)٢٠(

 للدجاج ھـ فيتامين أستخدام عند البيضة وزن في فروقات وجود
. ج فيتامين أستخدام عند القشرة ووزن القشرة وسمك البياض
 قشرة سمك زيادة الحظ حيث) ١٧ (نتائج مع النتائج وأختلفت
 حيث ج فيتامين أستخدام عند القشرة وزن في ًوأرتفاعا البيضة
 لذا العظام من الكالسيوم سحب على يعمل ج فيتامين أن الحظ
 .البيضة قشرة تكوين في مھم دور له يكون ج فيتامين أن أقترح
 ج فيتامين أستخدام عند وجدوا الذين) ٣٣ (نتائج مع تتطابق ولم

 لم كما .البيضة قشرة ووزن ،البيضة وزن في ًمعنويا ًأرتفاعا
 في ًعاليا كان البيضة زنو ألن) ٣٤ (نتائج مع النتائج تتفق

 حيث) ٣٥ (نتائج مع تتفق ولم. ج فيتامين أستخدام عند السمان
 ولم فيتامين ج، أستخدام عند القشرة سمك معدل أزدياد وجد

 ودليل البيضة وزن بتحسن) ٤٠ (إليه ماأشار مع النتائج تتطابق
 نتائج مع تتفق ولم ،الطيور في ھـ فيتامين أستخدام عند الصفار

 أستخدام عند القشرة وسمك البيضة وزن تحسن حيث )٤٢ ،٤١(
 في الكولسترول نسبة ألنخفاض بالنسبة أما. السمان في ھـ فيتامين
 في يساعدان ج و ھـ فيتاميني أن إلى السبب فيعود البيضة صفار
 ھـ فيتامينإذ يذيب  الخلوية األكسدة مضادات حالة تحسين

) ٢٥ (الدھون تزنخ يالت السالسل كسريو الدھنية محتوياتال
 بشكل الدھون آيض تحسين وبالتالي الدرقية الغدة عملوينشط 
 الباحثان أشار وكذلك .الكولسترول مستوى خفض على أنعكس

 وبالتالي األنسولين نشاط من يزيد ربما ھـ فيتامين أن إلى) ٢٠(
 على ينعكس مما الدھون ايض وبضمنھا يضألا عمليات تتحسن
 أنه فيعتقد ج فيتامينل بالنسبة أما. ولالكولستر مستوى خفض
  .الدھون يضأ تحسن على ينعكس وھذا لكورتيكوستيرونيضاد ا
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