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 شرب بماء الذائب باألوكسجين المدعم الماء تأثير لمعرفة الدراسة هذه أجريت 
( 90استعمل ) الكيميائية، الدم الصفات وبعض أداءه اإلانتاجي في اللحم، فروج
 األفراخ وزعت واحدا ، عمر يوما   عند ،Ross308 نوع اللحم فروج من فرخا  
 ثالث) العمر من الثاني األسبوع عند معامالت، ثالث على عشوائيا   توزيعا  
 مياه: T1 األولى: المعامالت وتضمنت ،(تكرار /طير 10 معاملة؛/تكرارت
/  2 بمعدل باألوكجسن المدعمة الشرب مياه: T3و T2 االعتيادية، الشرب
 إلى النتائج أشارت.  التعاقب على يوم /مرة 3/ ساعة 2 يوم، /مرة 2 /ساعة
 وزن  معدل معنوية في ارتفاع الى باألوكجسين أدى المدعمة المياه شرب أن

 مع الغذائي التحويل معامل في معنوي  وتحسين الوزنية والزيادة الحي الجسم
 عند T3 المعاملة في خاصة العلف استهالك معدل في معنوي  انخفاض
مع  .T2و T1 بالمعاملتين مقارنة   T3 يوما   مرات لثالث الطيور تعريض
الدم المعاملتين.  مصل في والكوليسترول الجلوكوز تركيزي  في معنوي  انخفاض

T2 وT3 مع مقارنة T1 .في التجربة معامالت مابين معنوية فروق  تالحظ ولم 
 االستناج يمكن ذلك ومن. ALTو ASTانزيمي  ونشاط الكلي البروتين تركيز
  اللحم فروج   اداء لتحسين وسيلة باألوكسجيبن يعد الماء تدعيم أن
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Abstract 

This study was conducted to investigate the effect of water supported by dissolved 

oxygen in the drinking water of broilers, in their performance and some chemical 

blood traits. A total of 90 birds one-day old of the Ross308 were used. At The week 

the birds were distributed randomly in 3 groups with 3 replicates / group (10 birds / 

replicate). The first included T1: T2 and T3: Oxygen-supported drinking water at a 

rate of 2 hours /2 times/ day, 2 hours /3 times / day in succession. The results showed 

that drinking water with oxygen resulted in a significant increase in the mean body 

weight and weight increase and a significant improvement in the food conversion 

coefficient with a significant decrease in the feed consumption rate especially in the 

treatment (T3 when exposed birds three times a day (T3) T1 and T2, with significant 

decrease in serum glucose and cholesterol concentration in T2 and T3 compared with 

T1, and no significant differences were observed between the experimental 

parameters in total protein concentration and AST and ALT activity. These results 

indicate that oxygenated watering can be used as a tool to improve growth and 

physiological performance in broiler production  . 
Keywords: Oxygenated Water, Broiler, Productive Traits, Blood Traits. 

 المقدمة

 خاليا جميع في ويتواجد%  85 -60 عند تتراوح بنسبة في الماء % من 85 – 60 من الطيور يتركب جسم
 الهضم، الحرارة، درجة تنظيم: مثل للجسم، الحيوية العمليات في محوريا   حيويا   وللماء دورا  . وأنسجته كافة الجسم
 والبصر السمع ووظائف والكبروهيدرات والدهون  البروتينات تحلل عمليات وامتصاصها، الغذائية العناصر نقل

 االحياء من محتواه  مع والكيميائية، الفيزيائية الصفات من الماء بعدد نوعية تتحدد(. 4) والتنفس والتعرق 
 إذ(. 15) الحرارة ودرجة الهيدروجيني االس درجة مع المذاب االوكسجين مستوى  الصفات هذه المجهرية، ومن

 في وتأثيره الحيوية الجسم وظائف في( باألوكسجين المدعم) المؤكسج الماء أهمية الى الدراسات من اشار عدد
 المؤكسج الماء تناول عند أن( 13) الحظ(.  5) وظائفه واضطراب الكبد منها ضمور مختلفة أمراض عالج
ما ك. الفئران في المتناول الغذاء كمية انخفاض مع الجسم وزن  معدل في معنوية زيادة الى ادى اسبوعا   22 لمدة

 عالقة( 3) ووجد ،(17) اللحم فروج في النمو ومعدل الغذائي التحويل معامل تحسن إلى المؤكسج أدى الماء
 تجارية مزرعة 300 شملت ميدانية دراسة بعد الجسم وزن  ومعدل الشرب ماء في االوكسجين مستوى  بين موجبة
 هذه اجريت لذا العراق في سابقة دراسة وجود وعدم المجال هذا في الدراسات لقلة ونظرا  . اللحم فروج النتاج
 .اللحم فروج في الكيميائية الدم صفات وبعض االنتاجي االداء في المؤكسج الماء اعطاء تأثير لمعرفة الدراسة

 المواد وطرائق العمل
 وزارة / الزراعية البحوث دائرة/  والسمكية الحيوانية الثروة مركز الى التابع الدواجن حقل في الدراسة هذه أجريت
 صفات وبعض االنتاجية الصفات في باالوكسجين االعتيادي الشرب ماء تدعيم تأثير لمعرفة والتكنولوجيا لعلوم

   .13/11/2018 ولغاية 3/10 من الدراسة امتدت ،اللحم فروج في الدم والكيمائية
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. 1± غتتم 40 ابتتتدائي بتتوزن  وبمعتتدل واحتتدا   يومتتا بعمتتر عنتتد( Ross 308) اللحتتم فتتروج متتن طيتترا   90 واستتتخدم
 وزعتت ثتم. أستبوع لمتدة القاعتة اجتواء علتى واقلمتهتا لحضتانتها 2م 3 بمستاحة القاعة من جزء في االفراخ وضعت
 دياالعتيتتا الشتترب االفتتراخ متتاء تناولتتت (:T1) االولتتى المعاملتتة: وكتتاالتي المعتتامالت ثتتالث علتتى عشتتوائيا   األفتتراخ
 / بتتار 3) باالوكستتجين متتدعم االعتيتتادي الشتترب االفتتراخ متتاء تناولتتت (:T2) الثانيتتة المعاملتتة التجربتتة. متتدة طتتول
 متتتدعم االعتيتتتادي الشتتترب االفتتتراخ متتتاء تناولتتتت (:T3) الثالثتتتة المعاملتتتة. يتتتوم/  متتترة 2 /ستتتاعة 2 بمعتتتدل( دقيقتتتة

 ميتاه تتدعيم فتي االوكسجين اسطوانات استخدمت. يوم/  مرات 3/  ساعة 2 بمعدل( دقيقة/  بار 3) باالوكسجين
 جهتتاز واستتتخدم(، ستتتون )االوكسجين توزيتتع حجتتر بنهايتهتتا مربتتوط مطاطيتتة بانابيتتب مربوطتتة باالوكستتجين، الشتترب

HORIBA (المنشتأ امريكي )الهيتدروجيني واالس االوكستجين مستتوى  متن كتل لقيتاس (pH )للمتاء الحترارة ودرجتة 
 بتالعلف وزودت الخشتب، بنشتارة مغطتاة ،(م 1.5×1) ارضية اقفاص في االفراخ وضعت.  التجربة في المستخدم
 بتروتين) ومتا  ي 21 -1 عمتر متن بتاد  بعليقته االفتراخ غذيت التجربة. مدة طول ab libitum االشباع لحد والماء
 بتروتين)متا  يو  42 – 22 عمتر من ناهي ةممثلة( وعليق طاقة علف كيلوغرام/ سعرة كيلو 2990و%21.92 خام

 القياستتية االدارة شتتروط اتبعتتت  ،1 جتتدول فتتي كمتتا( ممثلتتة طاقتتة علتتف غتترام كيلتتو/ كيلوستتعرة %3100،19.70
 اجاالنتتت لتتدليل وفقتا والكمبتتورو النيوكاستل مرضتتي ضتد اللقتتاحي والبرنتتامج واالضتاءة ةالتهويتتة الحترارة درجتتة منحيت 
 (. 10)اللحم  لفروج التجاري 

 والفاهية البادئ فترة لها خالل الكيمياوي  والتحليل العالئق تركيب1 جدول

 يوماً  42-22عليقة الناهية  يومًا  21-1عليقة البادئ  المواد العلفية 
 52.10 44.9 الذرة الصفراء%
 16.0 18.0 الحنطة % 

 27.0 33.0 كبسة فول الصويا
 1.0 1.0 خليط الفيتامينات والمعادن %

 3.0 2.0 الزيت %
 0.6 0.8 حجر الكلس%

 0.3 0.3 ثنائي فوسفات الكالسيوم%
 100 100 المجموع

   التركيب الكيمياوي المحسوب
 19.70  21.92 البروتين الخام % 

 3100 2990 الطاقة الممثلة كيلو سعرة / كغم علف 
 0.85 0.93 كالسيوم % 

 0.45  0.48 فسفور المتاح % 
 0.50 0.55 ميثيونين %
  1.25 1.35 اليسين %

 0.85  0.91 ميثيونين + سيتين % 
 1.1  1.20 حامض الفوليك 

 ومعامل المستهلك والعلف الوزنية، والزيادة الجسم وزن  معدل قياس تم التجربة مدة من اسبوع كل نهاية عند
 (. 2) الى واستنادا   التجربة نهاية عند الصفات لهذه العام المعدل استخرج ثم الغذائي، التحويل
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 ونشاط والكولستيرول الكلي والبروتين الكلوكوز مستويات تضمنت التي الكيموحيوية الدم صفات دراسة لغرض
 تكرار، لكل طيور ثالث من مل، 5 سعة انابيب في الجناحي الوريد من الدم ، جمعALTو AST الكبد انزيمات
 (1) دقيقة 30 لمد دقيقة/  دورة 3000 بسرعة المركزي  الطرد جهاز في االنابيب الدم بوضع مصل فصل بعدها
 Bio labo SA شركة من جاهزة قياس عدد بواسطة تمت التي التحليالت اجراء لحين م20 – بدرجة وحفظ
  بها. المرفقة التعليمات وحسب الفرنسية

 تالصفا في المختلفة المعامالت تأثير لتقييم.( C.R.D) التام العشوائي التصميم باستخدام البيانات تحليل تم
 المعامالت بين المعنوية الفروق  ولدراسة النتائج لتحليل( 14) الجاهز االحصائي البرنامجاستخدم و  المدروسة
  المديات. متعددDuncan (6 ) اختبار واستخدام

  والمناقشة: النتائج
( P≤0.01) معنويتتتا   تركيتتتزه ارتفتتتاع التتتى ادى الشتتترب متتتاء التتتى االوكستتتجين اضتتتافة أن( 2) الجتتتدول متتتن يالحتتتظ
 لالوكستتجين تركيتتز أعلتتى( يتتوم/  متترات 3/ ستتاعة 2) T3 المعاملتتة ستتجلت اذ االضتتافة متترات عتتدد متتع وبتتالتواف 

 فتي معنويا   جيناالوكس اضافة تؤثر ولم( T1) السيطرة معاملة مع مقارنة T2 المعاملة تلتها( لتر/  ملغم 8-12)
 متع جالنتتائ هتذه تتفت . ،.حرارتته درجتة فتي وال التجربة، مدة أثناء في الطيور الشرب الهيدروجيني لماء االس قيمة
 .الحرارة ودرجة الهيدروجيني االس قيمة في يؤثر لم باالوكسجين الشرب ماء تدعيم ان ذكروا الذين( 12) و( 5)

 االس ,(لتر/  ملغم) االوكسجين تركيز في باألوكسجين اللحم فروج شرب ماء تدعيم تأثير.  2 الجدول
  اللحم. فروج الشرب ماء الحرارة ودرجة ,(pH) الهيدروجيني

 درجة الحرارة )ْ م( (pHاالس الهيدروجيني ) تركيز االوكسجين )ملغم / لتر  المعاملة 

1T 4.9 ±0.71 C  
 

7.18 ± 0.52 25.05  ±1.01 

2T 8.6  ±0.95 B   
 

7.35  ±1.32 25.55  ±0.98 

3T 12.8  ±1.63 A  
 

7.43  ±0.79 25.32  ±0.82 

 N. S N. S ** مستوى المعنوية
 N. S N.S ** المعنوية مستوى 

 (P<0.01) احتمال مستوى  تحت معنوية فروق **  القياسي، الخطأ±  ط( المتوس1)
 (P<0.05) احتمال مستوى  تحت معنوية فروق **  القياسي، الخطأ±  ط( المتوس2)
 .N.S :معنوية فروق  وجود عدم 

  المتوسطات. بين معنوية فروق  الى تشير الواحد العمود ضمن المختلفة الحروف
T1: اعتيادي الشرب ماء السيطرة معاملة ، T2 :يوم/  مرة 2/  ساعة 2 اوكسجين+  الشرب ماء ، T3 :2اوكسجين +  شرب ماء 
   يوم./  مرات 3/  ساعة

 الجسم وزن  معدل في( P≤0.05) معنوي  ارتفاع إلى أدى باألوكسجين المدعم الماء ان 3 الجدول من يتضح
 المعاملة تفوقت كما. التجربة مدة من 5و 4 ،3 ،2االسابيع  عند T1 السيطرة بمعاملة مقارنة T3 لطيور الحي
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 االسبوعين في ان اعاله الجدول من ولوحظ ،5، 4 االسبوعين في T2 المعاملة على( P≤0.05) معنويا   نفسها
 .السيطرة يمعاملة مقارنة   ارتفع معنويا   T2 المعاملة طيور في الجسم وزن  معدل فان التجربة من االخيرين

  (.غم) االسبوعي الحي الجسم وزن  معدل في باألوكسجين اللحم فروج شرب ماء تدعيم تأثير. 3 الجدول
 العمر )يوم(

 42 35 28 21 14 7 المعامالت

1T 136  ±3.76 
347.49 

±3.15  

733.71 ±
2.90 
 b 

1158.20 ±
7.27  

B 

1699.30 ±6.0 
c 

2194.41  ±
12.5 

c 

2T 
133.41 ±
2.71 

 351.44 ±
6.91 

769.46 ±
6.91  
ab 

1213.20 ±
6.98 ab 

1763.77 ±
7.17 

b 

2276.56  ±
14.37 

b 

3T 
134.45 ±
3.16 

349.97 ±
3.00 

721.75 ±
4.23  

a 

1241.24 ±
7.54 a 

1851.86 ±
6.94 

a 

2388.76 ±
14.19 

a 
مستوى 
 ** ** * * N. S N. S المعنوية

 ( P<0.01) احتمال مستوى  تحت معنوية فروق **  القياسي الخطأ ± 
 (  P<0.05) احتمال مستوى  تحت معنوية فروق *  القياسي الخطأ± 

 ماء: T2 ، اعتيادي الشرب ماء السيطرة معاملة :T1 المعامالت. بين معنوية فروق  الى تشير الواحد العمود ضمن المختلفة الحروف
   يوم./  مرات 3/  ساعة 2 بمعدل اوكسجين+  شرب ماء: T3 ، يوم/  مرة 2/  ساعة 2بمعدل اوكسجين+  الشرب

 

 الوزنيتتتة الزيتتادة معتتتدل فتتي( P≤0.05) معنويتتتا    ارتفاعتتا   أظهتترت T3 المعاملتتتة  الطيتتور ان 4 الجتتتدول متتن يتبتتين
 فتتي( P≤0.01) معنويتتا   نفستتها المعاملتتة تتفوقتت كمتتا يومتتا   42 – 35 المتتدة ولغايتتة 22 – 14  المتتدة متتن ابتتتداء  
 T2 المعتاملتين بتين عنويتةم فتروق   تالحتظ ولتم ،T1 المعاملتة مع مقارنة  ( يوما   42 – 1) التراكمية الوزنية الزيادة
 لصتتتالح التفتتتوق  كتتتان اذ التراكمتتتي الوزنيتتتة الزيتتتادة ومجمتتتوع 4 االستتتبوع باستتتتثناء التجربتتتة أستتتابيع أغلتتتب فتتتي T3 و

 استابيع معظتم فتي السيطرة معاملة من أعلى وزنية زيادة حققت T2 المعاملة ان الجدول من ويالحظ T3 المعاملة
 . التراكمي الوزنية الزيادة مجموع في اال معنوية تكن لم انها أال التجربة

 .اللحم لفروج( غم) االسبوعية الوزنية الزيادة معدل في المؤكسج الماء تأثير 4 جدول 

 العمر )اسبوع ( والعمر )بااليام( 

المعامال
 ت

1 
(7- 14) 

2 
(14 – 21) 

3 
(21-28) 

4 
(28- 35) 

5 
(35- 42) 

الزيادة الوزنية 
االسبوعية 
 التراكمية)غم(

1T 212.83 ±2.30 
386.22 ±3.30 
b 

425.09 ±
4.29 b 

540.50  ±4.49  
b 

495.11  ±5.52 
b 

2059.75 ±9.38 
c 

2T 218.03 ±1.24 
418.02 ±2.83 

ab 
443.74  ±
3.98 ab 

550.57 ±3.39 
 b 

512.79  ±4.05 
ab 

2143.15 ±8.27 
b 

3T 215.52 ±2.36 
431.78±3.17 
a 

459.49  ±
3.35 a 

610.90  ±4.36  
a 

536.90  ±5.50  
a 

2254.31 ±8.55 
a 
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مستوى 
 ** * * * * N.S المعنوية

 ( P<0.01) احتمال مستوى  تحت معنوية فروق **  القياسي الخطأ± 
 (P<0.05) احتمال مستوى  تحت معنوية فروق **  القياسي الخطأ± 

  المعامالت. بين معنوية فروق  الى تشير الواحد العمود ضمن المختلفة الحروف
T1: اعتيادي الشرب ماء السيطرة معاملة ، T2 :يوم/  مرة 2/  ساعة 2بمعدل اوكسجين+  الشرب ماء ، T3 :اوكسجين شرب ماء + 

  يوم./  مرات 3/  ساعة 2 بمعدل
 

 االسابيع اثناء في العلف استهالك معدل في التجربة معامالت بين ما معنوية فروق  وجود عدم 5 الجدول من
 وT2  المعاملتين طيور في االستهالك مستوى  انخفاض مالمح من الرغم على التجربة، مدة من االولى الثالثة

T3 والخامس الرابع االسبوعين  عند معنويا   العلف استهالك مستوى  انخفض حين في السيطرة بمعاملة مقارنة 
 طول T2 و 1T المعاملتين بين معنوية فروق  تالحظ ولم ، T1 المعاملة مع مقارنة T3 المعاملة في التجربة من
( P≤0.05) استهالكا   اقل كانت T3 المعاملة طيور ان  التراكمي العلف استهالك معدل نتائج وتبين التجربة فترة

 مع مقارتة T2 المعاملة في معنوبا العلف استهالك معدل انخفض كما T2و T1 المعاملة مع مقارنة للعلف
 .السيطرة معاملة

 اللحم. فروج( غم) االسبوعي العلف استخدام معدل في المؤكسج الماء تأثير 5 جدول

 والعمر )بااليام( اسبوع(العمر ) 

 المعامالت
1 

(7- 14) 
2 

(14 – 21) 
3 

(21-28) 
4 

(28- 35) 
5 

(35- 42) 
استهالك العلف 
 التراكمي )غم(

1T 
340.53±
12.30 

653.87 ±
30.18 

773.60 ±
22.3 

991.35 ±
60.12 a 

1072.45 ±
68.20 a 

3831.8 ±
111.18 

a 

2T 
342.391 ±
13.16 

649.62 ±
31.66 

770.91±    
41.6   

 

978.55 ±     
422.22 

 A 

1039.84±
91.38 

a 

3781.31 ±
156.19 

b 

3T 
341.07 ±
11.75 

646.13 ±
28.32 

767.84±       
27.8 

941.62 ±
61.05 b 

995.85  ±
88.54 b 

3692.51 ±
110.56 

c 
مستوى 
 المعنوية

N. S N. S N. S * * * 

 ( P<0.01) احتمال مستوى  تحت معنوية فروق **  القياسي الخطأ± 
 ( P<0.05) احتمال مستوى  تحت معنوية فروق **  القياسي الخطأ± 

  المعامالت. بين معنوية فروق  الى تشير الواحد العمود ضمن المختلفة الحروف
T1: اعتيادي الشرب ماء السيطرة معاملة ، T2 :يوم/  مرة 2/  ساعة 2بمعدل اوكسجين+  الشرب ماء ، T3 :اوكسجين+  شرب ماء 

  يوم./  مرات 3/  ساعة 2 بمعدل
 



 ISSN: 1992-7479                E-ISSN: 2617-6211         2020, 1العدد  18ة مجلد مجلة األنبار للعلوم الزراعي

65 

 

 المتاء تتدعيم معتامالت لصتالح الغتذائي التحويتل معامتل فتي( p≤0.01فتوارق معنويتة ) وجود 6 الجدول من يتبين
 متع خطيتا   يتناستب التحستن كتان حيت  التجربتة متن الثتاني االستبوع منتذ بتدأت والتتي بالستيطرة، مقارنة باألوكسجين

 السيطرة. بمعاملة مقارنة T2 المعاملة تلتها النتائج أفضل T3 المعاملة سجلت اذ الماء في االوكسجين تركيز

 .اللحم جوزنية( لفرو  زيادة مغ/  علف غم) الغذائي التحويل كفاءة معدل في المؤكسج الماء تأثير -6- جدول

 العمر )اسبوع ( والعمر )بااليام( 

 المعامالت
1 

(7- 14) 

2 

(14 – 21) 

3 

(21-28) 

4 

(28- 35) 

5 

(35- 42) 

معدل كفاءة 
 التحويل الغذائي

1T 1.60 ±0.02 
1.69  ±0.03 

a 
1.82 ±0.02 

a 
1.83 ±0.03 

a 
2.18  ±0.05 

a 
1.86  ±0.04 

a 

2T 1.57  ±0.01 1.55±0.03 b 
1.74  ±0.02 

b 
1.78  ±0.04 

b 
2.03 ±0.05 

b 
1.76  ±0.03 

b 

3T 1.58  ±0.01 
1.50  ±0.02 

c 
1.67  ±0.03 

c 
1.54  ±0.03 

c 
1.85  ±0.04 

c 
1.64 ±0.02 c 

مستوى 
 المعنوية

N.S ** ** ** ** ** 

 (P<0.01) احتمال مستوى  تحت معنوية فروق **  القياسي الخطأ± 
  المعامالت. بين معنوية فروق  الى تشير الواحد العمود ضمن المختلفة الحروف

T1: اعتيادي الشرب ماء السيطرة معاملة ، T2 :يوم/  مرة 2/  ساعة 2بمعدل اوكسجين+  الشرب ماء ، T3 :اوكسجين+  شرب ماء 
  يوم./  مرات 3/  ساعة 2 بمعدل

 

 مستتوى  زيتادة التى يتؤدي المتذاب باالوكستجين الغنتي المتاء شترب ان التى يعتود قتد النتائج لهذه المحتمل السبب ان
 ةالخليت في الطاقة وانتاج( glucolysis) السكري  التحلل زيادة في يسهم مما ،(7. )الجسم انسجةا في االوكسجين
 (myo fibrillar proten) الليفتي العضتلي البروتين وتخلي ( ATP) الفوسفيت ثالثي ادينوسين بالمركب المتمثلة

 جستمال وزن  ارتفتاع ثتم ومتن العضتلية الكتلتة زيتادة متع المستتهالك الطعتام تقليتل التى تتؤدي الفعاليتات هذه زيادة ان
 معنتوي  تحستن حصتول التى اشتارت التتي الستابقة والدراستات الحاليتة الدراستة نتتائج االستتنتاج هتذا يتدعم وما( 13)
 المتتتدعم الشتتترب متتتاء تنتتتاول التتتذي اللحتتتم فتتتروج فتتتي المستتتتهلك العلتتتف وانخفتتتاض التحويتتتل وكفتتتاءة الجستتتم وزن  فتتتي

 (.12و 5) العادي الشرب ماء تناولت التي الطيور مع مقارنة باالوكسجين

  هو باالوكسجين، الغني الماء تناولت التي الطيور في االنتاجي االداء تحسن في المحتملة االخرى  االسباب من
 جهاز كفاءة من يحسن باالوكسجين المعزز الماء شرب ان السابقة الدراسات ذكرت اذ الصحية، الحالة تعزيز
 في تأكسديا   اجهادا   تحدث ال التي الحرة االوكسجين جذور من المعتدلة المستويات ان( 17) ذكر اذ المناعة
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 IgG المناعي الكلوبيولين وانتاج استنساخ زيادة على الخلية نواة  في KB- NF العامل تحفيز الى تؤدي الخاليا
 salmonella) السالمونيال ببكتريا تجريبيا   المصاب اللحم فروج في الهالكات نسبة انخفاض( 9) ووجد

Gallinarum )المناعة جهاز عمل تحسن نتيجة باالوكسجين المدعم الماء شرب نتيجة. 
    تناولتت التتي الطيتور دم مصتل فتي والكلوليستترول الكلوكتوز مستوى  في معنوي  انخفاض حصول يبين  7 الجدول
 المتتتتتدعم المتتتتتاء تنتتتتتاول ان ذكتتتتتروا التتتتذين( 16و 12، 11) متتتتتع النتتتتتتائج هتتتتتذه واتفقتتتتت التجربتتتتتة معتتتتتامالت بتتتتتين متتتتا

 فتي المؤكستج للمتاء تتأثير اي يالحتظ ولتم التدم فتي والكوليستترول الستكر مستتويات انخفتاض التى ادى باالوكسجين
   الكبد. وانزيمات الكلي البروتين مستويات

   للحم. لفروج الكيموحيوية الدم صفات بعض في المؤكسج الماء تأثير 7 جدول

  المعامالت  
 مستوى المعنوية 1T 2T 3T الصفات المدروسة
الكلوكوز )ملغم / 

 ديسيلتر
4.64±225.0 

a 
19.2  ±2.03 

b 
196.7 ±2.15 

b 
* 

 الكوليسترول
 )ملغم / ديسليتر(

163.0  ±3.17 
a 

135.0  ±2.7 
b 

129.83  ±1.91 b * 

البروتين الكلي )غم / 
 ديسيليز(

1.18 ±0.2 
 
a 

3.13  ±0.13 
a 
 

3.11  ±0.9 
a 

N.S 

AST 
 وحدة دولية / لتر

103.32  ±3.21 
a 

106.12  ±2.71 a 102.75  ±1.82 a N.S 

ALT  / وحدة دولية
 لتر

6.62  ±1.38 
a 

6.52  ±1.42 
a 

7.03  ±1.46a N.S 

 (P<0.01) احتمال مستوى  تحت معنوية فروق **  القياسي الخطأ± 
 (P<0.05) احتمال مستوى  تحت معنوية فروق **  القياسي الخطأ±  

  المعامالت. بين معنوية فروق  الى تشير الواحد العمود ضمن المختلفة الحروف
T1: اعتيادي الشرب ماء السيطرة معاملة ، T2 :يوم/  مرة 2/  ساعة 2بمعدل اوكسجين+  الشرب ماء ، T3 :اوكسجين+  شرب ماء 

   يوم./  مرات 3/  ساعة 2 بمعدل

 تحسين في جديدة وسيلة تكون  ان يمكن المذاب باالوكسجين المدعم الماء اعطاء ان الدراسة هذه من نستنتج
 فروج. في الفسلجي واالداء االنتاجية الكفاءة
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