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المستخمص

إستهدفت هذه الدراسة معرفة تأثير استخدام مياه الشرب المعاممة بالكمور وبرمنگنات البوتاسيوم في بعض الصفات الصحية إلناث األرانب

.2016/4/6  ولغاية2016/1/7  أجريت هذه الدراسة في الحقل الحيواني التابع لكمية الطب البيطري جامعة بغداد لمفترة من,المحمية
 لكل مجموعة) مع7(  شهر تقريباً وقسمت بصورة عشوائية ومتساوية الى أربعة مجاميع3-2.5  انثى أرانب محمية بعمر28 استخدمت

 المجموعة اال ولى(مجموعة الما المغمي والمبرد) (سيطرة سالبة) والمجموعة الثانية:األخذ بنظر االعتبار وزن الجسم الحي كما يأتي
) والمجموعة الرابعة0.5 ppm مجموعة ما اإلسالة (الكمور) (سيطرة موجبة) والمجموعة الثالثة (مجموعة برمنگنات البوتاسيوم

 غم لكل رأس) مع تقديم الجت والمياه المخصصة لكل75( ) غذيت المجموعات جميعاً عمف مركز1 ppm (مجموعة برمنگنات البوتاسيوم
 البروتين الكمي, سحب الدم وعزلت المصول لقياس تركيز خضاب الدم(الهيموگموبين) وحجم الخاليا المرصوصة.مجموعة بصورة حرة

حممت البيانات احصائياً وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروقات معنوية وغير معنوية لبعض المعايير.)وأج از ه (األلبومين والگموبيولين

 أن الفاعمية التطهيرية لبرمنگنات البوتاسيوم والكمور في المياه,وطبقاً لذلك يستنتج من البحث.الصحية بين المجاميع وعددها المختمفة

 كما أن الفاعمية التطهيرية لمكمور في المياه فاقت الفاعمية التطهيرية لبرمنگنات,ادت الى تحسين بعض الصفات الصحية لأل رانب

.البوتاسيوم من خالل استخدام المياه في تحسين الصفات الصحية لأل رانب كون لنوعية المياه تأثير مباشر في األدا الصحي لمحيوان
. كمور, مياه, أرانب, برمنگنات البوتاسيوم:الكممات المفتاحية
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ABSTRACT
This study was conducted to find out the effect of using treated water with potassium permanganate and
chlorine on some hygienic traits of local female rabbits. This experiment was carried out in Farm Animal of
veterinary College – Baghdad university lasted from 7th January up to 6th April 2016. Twenty eight local female
rabbits at age of approximately 2.5-3 months and divided randomly and equally (7 each) into four groups 'body
weight was considered" as the following: First group (boiling water group) considered as a (Negative control),
second (Tap water group) as a positive control, Third(KMnO4 0.5 ppm), fourth (KMnO4) 1ppm) group. All
groups were daily fed on concentrate diet (75 gm/head), all groups were offered alfalfa and specific water each
group freely. Blood samples were taken and blood serum samples were obtained to find out the hemoglobin
concentration (Hb), packed cell volume (PCV), Total protein and its fraction (Albumin and globulin). Data were
statically analyzed, and the results of this study were revealed the existence of significant and non-significant
differences to some hygienic traits between group of different periods. Accordingly, it could be concluded from
this study, the disinfection effectivity of chlorine and potassium permanganate in water could be contribute to
improving some hygienic traits of locally reared rabbits, also the disinfection efefctivity of chlorine in waster
exceeded the disinfection effectivity of potassium permanganate through the used of water in improving the
hygienic traits of rabbits due to the fact that water quality had direct impact on the health performance of the
animal.
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من المستويات المحسوسة ,وزيادة فاعمية وكفاءة البرمنگنات

المقدمة

تعتمد عمى تركيزىا ,وقت المالمسة ,درجة الح اررة ,األس

يعد الماء عنص اًر اساسياً لحياة الكائنات الحية جميعاً,

الييدروجيني ووجود بعض العوامل المؤكسدة األخرى(.)8

وعنص اًر غذائياً ضرورياً والذي يدخل بجميع العمميات

ووفقاً لذلك أجريت ىذه الدراسة لتقييم تأثير استخدام المياه

والوظائف الفسيولوجية التي تحدث داخل جسم الحيوان سواء

المعاممة بالكمور وبرمنگنات البوتاسيوم لمياه شرب األرانب

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة والذي يعد الوسط الناقل لممواد
التغذوية والنواتج العرضية واليرمونات والنواقل الكيميائية

في بعض الصفات الدمية لألرانب المحمية.

جدا مقارنة مع المواد التغذوية
األخرى وعميو يعد الماء ميماﹰ ﹰ

المواد وطرق العمل

المياه ضرورية بشكل كبير إلنتاجية وصحة الحيوان(.)21,8

اعمارىا  3-2.5شير وفحصت لمتأكد من سالمتيا وجرعت

استعممت في ىذه التجربة  28انثى من األرانب والتي تراوحت

األخرى كونو يستيمك بكميات كبيرة جداً وعميو إتاحة وجودة

وقائياً ضد الطفيميات الخارجية والداخمية وتركت الحيوانات

ويعد الماء واحداً من أىم المكونات لمنظام البيئي وان جودتو

العالية يمكن ان توصف بخصائصو الفيزياوية ,الكيميائية

لمدة  3اسابيع قبل البدء بالتجربة لمتكيف ,قسمت الحيوانات

بنظر االعتبار عند تقييم جودة المياه لمماشية ومنيا الحسية
والتي تشمل الطعم والرائحة والخصائص الكيميافيزياوية مثل

االولى تتغذى يومياً غذاء مركز واعطيت مياه مغمية ومبردة
خالية من الكمور واعتبرت مجموعة سيطرة سالبة ,المجموعة

األس الييدروجيني ,المواد الصمبة الكمية الذائبة ....الخ)

الثانية غذيت واعطيت مياه اإلسالة حاوية عمى الكمور

وكذلك المركبات المعدنية المتواجدة بشكل مفرط مثل النترات

واعتبرت سيطرة موجبة ,المجموعة الثالثة غذيت وأعطيت ماء

يشمل البكتيريا ,الفايروسات والطحالب ,كما ان جودة المياه

 ,)0.5المجموعة الرابعة غذيت وأعطيت ماء شرب معالج

ليا تأثيرات عكسية بالغة االىمية عمى انتاجية وصحة

ببرمنگنات البوتاسيوم وبتركيز ( ,)1 ppmثم تغذيت حيوانات

الحيوان وعميو يجب أن تجرى اختبارات المياه لمماشية مسبقاً

المجاميع عمى العمف االخضر (الجت) مع العمف المركز

الى أربع مجاميع رئيسية ( 7حيوان لكل مجموعة) ,المجموعة

والبايولوجية وان الخصائص االساسية والتي يجب ان تأخذ

شرب معالج ببرمنگنات البوتاسيوم  KMnO4وبتركيز(ppm

وسمفات الصوديوم ,باإلضافة الى التموث البيولوجي والذي

وبشكل دوري ,وأن الحصول عمى المياه الصالحة لالستيالك

(حبيبات) بواقع  75غم/رأس .جمعت عينات الدم (مرة كل 2

البشري والحيواني وىي حاجة ممحة وضرورية وحق تكمفة

اسبوع) ومن القمب مباشرة بوساطة سرنجات (محقنة نبيذة)

جميع الشرائع والقوانين ( .)22 ,19تطير مياه الشرب

معدة ليذا الغرض وعزلت المصول ألجراء فحوصات الدم.

بالعديد من المطيرات وذلك لتثبيط العديد من الممرضات,

باستعمال الطريقة الطيفية  Spectro photometricمثل

والشكل الشائع بالتطيير ىو استخدام الكمور ,غاز االوزون,

خضاب الدم (الييموگموبين) ,حجم الخاليا المرصوصة,

االشعة فوق البنفسجية ,باإلضافة الى برمنگنات البوتاسيوم

وقياس تركيز البروتين الكمي ,األلبومين والگموبيولين وفق

( )KMnO4والتي تستخدم في بعض محطات معالجة المياه

( .)31 ,11حضرت محاليل برمنگنات البوتاسيوم KMnO4

في العالم ( .)1يستعمل الكمور تقميدياً وبشكل واسع كمطير

بتركيز( )5.0 ppm( )1 ppmجزء نصف وواحد بالمميون

لمياه الشرب وىذا عائد الى كفائتو التطييرية ومردودة

وفق ( .)13,16حممت البيانات لمفحوصات الدمية والتي

برمنگنات البوتاسيوم كمادة مؤكسدة واسعة النطاق عند

العشوائي الكامل (Complete Randomized ( )CRD

محطات تصفية المياه كمطير لممياه الخام وبديل عن

 )Designوأستعمل اقل فرق معنوي (Least ()LSD

استعمال الكمور وذلك ليدم وتمف المواد العضوية والمرتبطة

 )Significant Differencesلمقارنة متوسطات المعامالت

حصمت عمييا من المعامالت باستخدام تحميل التباين

االقتصادي بقمة تكمفتو ( .)12في ذات الوقت استعممت

المختمفة لمعرفة الفروقات المعنوية وفق (.)28 ,26

بشكل وثيق مع تواجد البكتيريا والطحالب والمتواجدة في المياه

الكولير ,التيفوئيد والسالمونيال وكذلك السيطرة
ا
مثل ضمات
عمى الطعم والرائحة وتقميل مستوياتيا وبشكل معنوي الى اقل
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الييموگموبين المجموعة الثانية (اإلسالة) ()15.510.29

النتائج والمناقشة

لممدة الخامسة ,وأظيرت المجموعة الثالثة (0.5ppm

المعايير الدمية والمؤشرات الكيميوحيوية

 -1تركيز خضاب الدم (الهيموگموبين) (غم 100/مل)3

(KMnO4تفوقاً عمى بقية المجاميع في المدة االولى

( ,)17.900.38شاطرت المجموعة الثالثة المجموعة

 :Blood hemoglobin Hbاظيرت النتائج وجود فروقات

الثانية بالتفوق المعنوي عمى بقية المجاميع (السيطرة السالبة)

معنوية وغير معنوية بين المجاميع ولمددىا المختمفة الجدول

و( (KMnO41 ppmلمفترات التمييدية ,الثالثة ,والرابعة عمى

 ,1وتفوقت المجموعة الثانية (اإلسالة) معنوياً ()p0.05

التوالي ,ولم يالحظ اي تفوق لممجموعة الرابعة (1ppm

عمى بقية المجاميع قيد التجربة ولممدد الثانية والخامسة

 (KMnO4خالل مدة التجربة.

باستثناء المدة االولى ,الرابعة والثالثة شاركت المجموعة
الثالثة ((KMnO40.5ppm

في التفوق وكان معدل قيم

جدول  . 1يبين قيم هيموگموبين الدم (غم/100/مل )³لممعامالت التغذوية و لممدد المختمفة المعدل ±الخطأ القياسيMean ± SE
انًجًىعاث

انًدة كم اسبىعين
انًدة انتًهيديت (انتكييف)
Zero Time
0

عدد
انًشاهداث

يجًىعت انًاء
انًغهي

يجًىعت ياء اإلسانت

يجًىعت
KMnO4 0.5ppm

يجًىعت KMnO4
1ppm

7

1.24 ± 16.11
Aa

0.28 ± 14.53
Ab

1.34 ± 13.13
ABbc

0.91 ± 12.32
Bc

1.43 ±15.67
1.05 ±16.17
Bb
ABa
1.64 ±18.66
0.89 ±17.42
Aa
ABa
0.62±17.48
1.11 ±16.08
Aa
Aa
0.58 ±14.96
0.48 ±13.62
Ab
ABb
0.29 ±15.51
0.55 ±11.53
Ab
Bb
معنوية ) (p<0.05لممجاميع بين الفترات

0.38 ±17.90
Aa
0.44 ±15.72
Bb
0.78 ±15.63
Ab
1.28 ±14.93
Ab
0.67 ±12.32
Bc

0.33 ±14.64
Bab
0.86 ±15.34
Ba
1.27 ±12.91
Bbc
1.38 ±12.95
Bbc
0.44 ±13.04
Bbc

1

7

2

7

3

7

4

7

5

7

األحرف الصغيرة عموديا تشير الى وجود فروقات

قيًت
LSD

2.2

األحرف الكبيرة افقيا تشير الى وجود فروقات معنوية ) )p<0.05بين المجاميع لمفترة الواحدة

عمى بقية المجاميع وكانت اقياميا ()41.803.36

 -2حجم الخاليا المرصوصة (Packed Cell )PCV %

( )41.401.20عمى التوالي ,في حين أظيرت المجموعة

 :Volumeيالحظ من الجدول  2تفوق المجموعتين الثانية

الثالثة ) (KMnO4 0.5ppmتفوقاً معنوياً) (p<0.05عمى

والثالثة معنوياً ( )p0.05عمى بقية المجاميع في معدل

بقية المجاميع ولممدد الزمنية االولى والرابعة عمى التوالي,

حجم خاليا الدم المرصوصة لممدة الرابعة والخامسة عمى

عمى حين لم تظير المجموعة الرابعة أي تفوق سواء كان

التوالي ,في حين لم تكن ىناك أي فروقات معنوية بين

معنوي أو غير معنوي خالل مدة التجربة.

المجاميع ولممدد السابقة  ,وأظيرت المجموعة الثانية
(اإلسالة) تفوقاً معنوياً ( (p0.05ولممدد االولى والخامسة

جدول  2يبين قيم حجم خاليا الدم المرصوصة ( )%PCVلممعامالت التغذوية ولممدد المختمفة المعدل  ±الخطأ القياسي Mean ± SE
انًجًىعاث
انًدة
انًدة انتًهيديت (انتكييف)
Zero Time
1

عدد
انًشاهداث
7

1

7

2

7

3

7

4

7

5

7

يجًىعت انًاء
انًغهي

يجًىعت ياء اإلسانت

يجًىعت
KMnO4 0.5ppm

يجًىعت KMnO4
1ppm

3.32 ± 34.60

3.33 ± 33.80

2.42 ± 37.60

3.75 ± 33.00

b
3.32 ±35.40

bc
3.36 ±41.80
Aa
2.64 ±35.00

B
1.28 ±34.80
b
0.86 ±34.20
0.87 ±38.40
AB
2.39 ±35.20
B

قيًت
LSD

0.40 ±44.60
Aa
1.74 ±39.60

4.27 ±37.40
C
1.67 ±36.00

ab

2.26 ±37.20
ab
2.17 ±40.80
ABab
1.20 ±41.40
Aa

2.70 ±38.00

2.40 ±39.40

ab

األحرف الصغيرة عموديا تشير الى وجود فروقات معنوية ) )p<0.05لممجاميع بين الفترات
األحرف الكبيرة افقيا تشير الى وجود فروقات معنوية ) )p<0.05بين المجاميع لمفترة الواحدة

5115

6.2
2.65 ±42.60
Aa
0.60 ±33.60
Bc

0.96 ±34.20
B
2.15 ±33.60
B
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ان الزيادة التدريجية أو المعنوية الحاصمة في قيم بعض

الييموگموبين وحجم خاليا الدم المرصوصة في بقية المجاميع

مكونات الدم مثل خضاب الدم (الييموگموبين) وحجم خاليا

وخاصة الرابعة ) (KMnO4 1ppmربما قد يعود الى

الدم المرصوصة لبعض المجاميع المعاممة وخاصة الثانية

ممارسة برمنگنات البوتاسيوم لدورىا التأكسدي والتي تكون

(اإلسالة) والثالثة ) (KMnO4 0.5ppmواالولى (الماء

بعض تراكيزىا العالية تسبب فقر الدم وضرر في الكمى وقد

المغمي) معنوياً وغير معنوياً ولبعض المدد جدول  2,1ممكن

اتفق ذلك مع ما جاءت بو بعض الدراسات ( )27 ,7أو ربما

عالئق جيدة النوعية وادارة جيدة وبالتالي تمتعيا بصحة جيدة

خضاب الدم الييموگموبين وتبديمو ,أو قد تكون من خالل

وكون المياه المستخدمة في مياه شرب ىذه المجاميع قد

تركيزىا العالي بتأثيره وتنافسو مع امتصاص الحديد من

ظيرت بمواد ضمن النسب المسموح بيا وبالتالي وفرت بيئة

االمعاء وبدوره يؤدي الى فقر الدم (.)33,2

ومن ثم التأثير في منظومة تصنيع الكريات الحمر

 :Serum Total Protein Concentrationاظير

وىذا جاء متوافقاً مع نتائج لبعض الدراسات (,19 ,15, 5

) (KMnO4 0.5ppmمعنوياً ) (p<0.05في قيم تركيز

من خالل تأثير التركيز العالي لمبرمنگنات عمى مستوى

أن يعزى الى ان الحيوانات قيد التجربة كانت تتغذى عمى

 -3تركيز البروتين الكمي لمصل الدم (غم 100/مل)3

صحية في القناة اليضمية اي امتصاص جيد لممواد التغذوية

 erythropoiesisفي النسيج المكون لمدم في نخاع العظم

الجدول ( )3تفوق المجموعة الثانية (اإلسالة) والثالثة

 .)24 ,20كما أن الزيادة الحاصمة في بعض مكونات الدم

البروتين الكمي عمى كال المجموعتين االولى (الماء المغمي)

ربما قد تعود الى خمو مياه اإلسالة الى العديد من المواد ذات

والرابعة ) (KMnO4 1ppmفي بداية التجربة وعمى التوالي,

األثر الضار مثل النترات والكبريتات نتيجة التمريرات خالل

في حين استمرت المجموعة الثانية بالتفوق المعنوي

مراحل التصفية والتطيير بيذه المواد ربما تؤدي دورىا في

) (p<0.05عمى بقية المجاميع خالل المدة االولى والرابعة

انخفاض تصنيع كريات الدم الحمر من خالل تأثيرىا عمى

والخامسة وكانت (, 6.57  0.29 , 6.00  0.048

أعاقة امتصاص الحديد والذي يدخل في التصنيع وىذا ما

 )6.76  0.10عمى التوالي.

اكده بعض الباحثين( .)29عمى حين أن انخفاض

جدول  .3يبين تركيز البروتين الكمي (غم  100 /مل )³لممعامالت التغذوية ولممدد المختمفة المعدل  ±الخطأ القياسي Mean ± SE
انًجًىعاث

انًدة
انًدة انتًهيديت
(انتكيف)
Zero Time
0
1

عدد
انًشاهداث

يجًىعت انًاء
انًغهي

يجًىعت ياء
االسانت

يجًىعت
KMnO4 0.5%

يجًىعت
KMnO4%5

7

1.06 ± 5.08
Bc

0.25 ± 5.82
Ab

0.47 ± 5.90
Ab

0.45 ± 4.69
Bc

0.20 ± 14.90
Cc
0.10 ± 6.62

0.28 ± 5.20
Bc
0.54 ±6.25
Ab
0.15 ±6.45
A
0.50 ± 5.19
ABb
0.10 ± 4.83
Bc

7

2

7

3

7

4

7

5

7

األحرف الصغيرة عموديا تشير الى وجود

0.48 ± 6.00
0.45 ± 5.93
Aab
Ab
0.18 ± 6.53
0.42 ±6.02
a
a
ab
0.51 ±6.12
0.16 ±6.46
0.43 ±6.60
a
ab
a
0.59 ± 5.45
0.29 ± 6.57
0.23 ± 4.92
Bb
Aa
Cc
0.13 ± 4.80
0.10 ± 6.76
0.12 ± 4.88
Bc
Aa
Bc
فروقات معنوية ) )p<0.05لممجاميع بين الفترات

قيًت
LSD

0.7

األحرف الكبيرة افقيا تشير الى وجود فروقات معنوية ( )p<0.05بين المجاميع لمفترة الواحدة

 -4تركيز األلبومين لمصل الدم (غم /مل)3

المجاميع ولممدة االولى فقط ( 0.27 , 3.86  0.52

Serum

 )3.41عمى التوالي ,وأظيرت المجموعتين االولى والثالثة

 :Albumin Concentrationاظير الجدول  4تفوق

) (KMnO4 0.5ppmتفوقاً معنوياً ) (p<0.05ولممدة

المجموعة الثانية (اإلسالة) تفوقاً معنوياً ) (p<0.05في قيم

الرابعة عمى بقية المجاميع وكانت (0.10 , 3.87 0.49

تركيز األلبومين عمى بقية المجاميع ولممدة الخامسة من

 ) 3.64 عمى التوالي.

التجربة وكانت ( ,)4.910.21وشاطرت ىذه المجموعة
بالتفوق عمى المجموعة االولى معنوياً ) (p<0.05عمى بقية
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جدول  : 4يبين تركيز االلبومين (غم  100 /مل )3لممعامالت التغذوية ولممدد المختمفة المعدل  ±الخطأ القياسي Mean ± SE
انًجًىعاث
انًدة كم اسبىعين

عدد
انًشاهداث

يجًىعت انًاء
انًغهي

يجًىعت ياء
اإلسانت

يجًىعت
KMnO4 0.5ppm

يجًىعت
KMnO4
1ppm

انًدة انتًهيديت (انتكييف)
Zero Time
0

7

0.24 ± 2.98
Bb

0.17 ±2.92
Bc

0.09 ± 3.23
ABab

0.31 ± 3.40
A

1

7

2

7

3

7

4

7

0.52 ± 3.86
Aa
0.40 ±3.84
Aa
0.13 ±3.51
ab
0.49 ± 3.87
Aa

0.27 ± 3.41
Abc
0.14 ±3.09
Bbc
0.12 ±3.57

0.62 ± 2.66
Bb
0.62 ± 3.48
Abab
0.66 ±3.38

0.36 ± 3.04
Bbc

0.10 ± 3.64
Aba

0.59 ± 3.25
AB
0.11 ±3.35
AB
0.55 ±3.31
A
0.41 ± 3.46
AB

5

7

0.34 ± 3.64
Ba

0.21 ± 4.91
Aa

0.10 ± 3.63
Ba

0.19 ± 3.84
B

ab

b

قيًت
LSD

0.7

األحرف الصغيرة عموديا تشير الى وجود فروقات معنوية ( )p<0.05لممجاميع بين الفترات
األحرف الكبيرة افقيا تشير الى وجود فروقات معنوية ( )p<0.05بين المجاميع لمفترة الواحدة

 -5تركيز الگموبيولين لمصل الدم (غم100/ملSerum )3

الثانية وبشكل غير معنوي مع المجموعة االولى وكانت

( )3.73  0.21 , 3.15  0.16ولممدة الخامسة من

 :Globulin Concentrationوضح الجدول  5ان

التجربة وعمى التوالي ,وأظيرت المجموعة الثانية األسالة تفوقاُ

المجموعة الثانية (اإلسالة) والثالثة )(KMnO4 0.5ppm

تفوقاً معنوياً ) (p<0.05في قيم تركيز الگموبيولين مقارنة مع

معنوياً ) (p<0.05ولممدة الزمنية بداية التجربة ,الثانية

المجموعة الثالثة ) (KMnO4 0.5ppmوالرابعة (KMnO4

 )3.53 عمى التوالي.

والرابعة وكانت (0.18 , 4.03  1.17 ,3.38  0.50

بقية المجاميع لممدة من بداية التجربة والمدة االولى ,وأظيرت

) 1ppmتفوقاً معنوياً ) (p<0.05مقارنة مع المجموعة

جدول  . 5يبين تركيز الگموبيولين (غم  100 /مل )3لممعامالت التغذوية ولممدد المختمفة المعدل  ±الخطأ القياسي Mean ± SE
انًجًىعاث
انًدة
انًدة انتًهيديت (انتكييف)
Zero Time
0

عدد
انًشاهداث

يجًىعت انًاء انًغهي

يجًىعت ياء اإلسانت

يجًىعت
KMnO4 0.5ppm

7

0.32 ± 2.75
Bab

0.50 ± 3-38
Aa

0.82 ± 3.77
Ab

0.58 ± 1.56
Bb

0.68 ± 2.66
Bb
0.29 ± 3.43
ABa
0.51 ±2.56

0.46 ± 2.59
Bab
1.17 ±4.03
Aa
0.20 ±2.88

0.60 ± 5.30
Aa
0.24 ± 2.52
B
0.54 ±2.74

0.63 ± 1.86
Bb
0.61 ±2.90
ABb
0.18 ±3.17
A
0.76 ± 2.62
Ab
0.21 ± 3.37
Aa

1

7

2

7

3

7

4

7

5

7

b

ab
1.16 ± 2.98

ab

b
0.18 ± 3.53

a
0.47 ± 2.78
ABab

1.04 ± 3.15
b

0.30 ± 1.87
Bb

0.10 ± 3.15
Ab

يجًىعت KMnO4
1ppm

قيًت
LSD

1.3

األحرف الصغيرة عموديا تشير الى وجود فروقات معنوية ( )p<0.05لممجاميع بين الفترات
األحرف الكبيرة افقيا تشير الى وجود فروقات معنوية ( (p<0.05بين المجاميع لمفترة الواحدة

ان الزيادة الطفيفة أو التدريجية الحاصمة في البروتين الكمي

واحد من االعضاء الحيوية الميمة وىذا ما اكده (14

واأللبومين والگموبيولين جدول 7,6,5لممجاميع المعاممة بتقديم

 )15,,23وخاصة دوره في تصنيع البروتينات ومكوناتو ربما

مدة التجربة وصوالً حتى نياية مدة التجربة وخاصة المجموعة

قد كان نتيجة زيادة عمميات التمثيل والتصنيع في الكبد والذي

قد يعزى الى تواجد الكمور وبرمنگنات البوتاسيوم كمواد مطيره
لممياه وبالنسب الموصى بيا من قبل المنظمات ()32,30

متوافقاً مع نتائج باحثين آخرين ( .)15,5,4اما الزيادة

الحاصمة في قيم الگموبيولين والتي كانت ضمن االقيام

وبدوره عزز من صحة الجسم واجيزتو مثل الكبد والذي يعد

الطبيعية وبما قد تكون نتيجة التحفيز الطبيعي لمجياز

ادى بدوره الى زيادة في انتاج البروتين واجزاءه وىذا جاء

الثانية (اإلسالة) والثالثة ) (KMnO4 0.5ppmولبعض المدد
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Mahzoni, and GH. Naderi, 2007. Effect of
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7. Baker, S.T. and E.H. Karrersm, 2004.
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The clinical effects of manganese. National
Laboratory. (4) : 156-166.
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2002. Use of Potassium Permanganate to
Control External Infections of Ornamental
Fish. Florida Cooperative External Service,
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(IFAS) University of Florida, Gainesville,
32611.
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Physiology. Circulating Body Fluids Section
III. Blood and Bone Marrow. 22 edition.
Mcgraw Hill San Francisco.pp:39-61.
15. Hai, Z.H. ; K. Bing, Y.B. Yong, B. Yong,
and G. Yan, 2011. Hepatoprotective and
Antioxidant Effects of Licorice Extract
Against CC14 induced Oxidative damage in
rats. Int. J. Mol. Sci 12, 6529-6543.
16. Hargis, L.G. .1988. Analytical Chemistry,
Principles and Techniques.pp:113-123.
17. Hussein, M.A. and F.S. Kata, 2008. Some
hematological and biochemical effects of

المناعي اي المناعة الخمطية إلنتاج الگموبيولينات المناعية
 اما المجموعة الرابعة.)6( وىذا ما اكده بعض الباحثين
( ذات النسبة العالية من البرمنگنات والتيKMnO4 1ppm)
لم تظير اي تفوق معنوي في قيم البروتين الكمي وأجزاءه ربما
قد يعود الى الخصائص السمية التي تتمتع بيا مثل ىكذا نوع

 فأن تناول أو حقن ىكذا أمالح,من االمالح أي المنغنيز
بنسب عالية تسبب بعض االصابات في االنسجة واالعضاء
) وأن33 ,9(باحثون اخرون

ومنيا الكبد وىذا ما اكده

التراكيز العالية لممنغنيز والتي تظير في الدم ربما تتجمع في
الكبد وبالتالي تؤثر في فعاليتو ونشاطو سواء انتاج البروتينات

وتصنيع االنزيمات كما أن الية سمية المنغنيز ربما قد تكون
عن طريق التقميل من مستويات مركبات الحماية النسيجية
لمكبد مثل الكموتوثايون كمضادات لألكسدة عند تمثيل أمالح
.)34,17 ,3( المنغنيز وىذا ما اكده باحثون اخرون
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