مـجـلـــة زراعـــة الــرافـدٌــن
المجلد ( )44العدد (2012 )2

)ISSN: 2224 - 9796 (Online
)ISSN: 1815 - 316 X (Print

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (44) No. (2) 2012

تأحير الوعاهلة بفيتاهيي  Eوالسيليٌيوم في وزى جسن إًاث هاعس الورعس وهواليذها وإًتاج الحليب وهكوًاته
وسٌم خالد خروفه

صائب ٌونس عبد الرحمن

قسم علوم الثروة الحٌوانٌة  /كلٌة الزراعة والغابات  /جامعة الموصل – العراق
E-mail: saebyounis@yahoo.com

الخالصة
اجرٌت هذه الدراسة على ( 21رأس) من اناث ماعز المرعز الحوامل لمالحظة تأثٌر الحقن بفٌتاامٌن  Eوساٌلٌنات
الصودٌوم خالل مرحلة الحمل والرضاعة فً وزن جسم اإلناث وموالٌدها وإنتاج ومكونات الحلٌب .قسمت الحٌوانات إلى
ثالثااة معااامالت ( 7رأس /معاملااة) وتاام حقاان محلااول الملااف الفساالجً ( 1ماال) تحاات الجلااد اساابوعٌا لحٌوانااات مجموعااة
السٌطرة ،وحقنت حٌوانات المعاملة الثانٌة (بفٌتامٌن  Eبجرعة  2ملغم وسٌلٌنات الصودٌوم بجرعة  40ماٌكروغرام  /كغم
وزن جساام) ماارة واحاادة اساابوعٌا تحاات الجلااد ،وحقناات حٌوانااات المعاملااة الثالثااة (بفٌتااامٌن  Eبجرعااة  4ملغاام وسااٌلٌنات
الصااودٌوم بجرعااة  80ماااٌكروغرام  /كغاام وزن جساام) ماارة واحاادة أساابوعٌا تحاات الجلاد .وبٌناات النتااائج حصااول ارتفااا
معنوي (أ  )0.05 فاً وزن جسام انااث المااعز خاالل الرا ر األول والثاانً والثالاث مان مرحلاة الرضااعة فاً المعاملاة
(الثانٌة والثالثة) مقارناة مام مجموعاة الساٌطرة ،وارتفعات معنوٌاا (أ  )0.05 أوزان الموالٌاد عناد الاو دة وخاالل الرا ر
الثانً والثالث بعد الو دة فً المعاملة (الثانٌة والثالثة) مقارنة مم مجموعاة الساٌطرة ،كماا ارتفعات أوزان الموالٌاد معنوٌاا
فً المعاملة (الثالثة) خالل الر ر األول بعد الو دة مقارنة مم المعاملة (الثانٌة) ومجموعاة الساٌطرة ،كماا ارتفعات معنوٌاا
(أ  )0.05 كمٌة إنتاج الحلٌب طول مدة الرضاعة فً المعاملة (الثالثة) مقارنة مم مجموعة السٌطرة ،وحصول زٌادة فً
كمٌة دهن الحلٌب فً المعاملة (الثالثة) خالل األسبو الثانً والثانً عرر من مرحلة الرضاعة ،وكذلك وجد تفوقا معنوٌاا
(أ  )0.05 فً نسبة بروتٌن الحلٌب خالل األسبو الثانً من الرضاعة فً المعاملة (الثالثة) مقارنة مم المعاملة (الثانٌة)
ومجموعة السٌطرة ،وأٌضا حصول زٌادة معنوٌة فً كمٌة بروتٌن الحلٌب فً المعاملة (الثالثة) طول مدة الرضاعة ماعدا
األسبو الرابام مان الرضااعة ،وكاذلك حصاول زٌاادة معنوٌاة فاً كمٌاة كتاوز الحلٌاب خاالل األسابو الساادس والثاامن
والعارر والثانً عرر من الرضاعة.
الكلمات الدالة :ماعز المرعز ،فٌتامٌن  ،Eالسٌلٌنٌوم ،انتاج الحلٌب ،مكونات الحلٌب ،نمو الجداء.
تارٌخ تسلم البحث ، 2013/2/11 :وقبوله.2014/3/24 :

الوقذهة
تركل الثروة الحٌوانٌة جانب م م من الثروة الزراعٌة فً العراق وٌمثال المااعز جازءا م ماا من اا وٌنترار المااعز
فً جمٌم أنحاء العالم تقرٌبا .أما ماعز المرعز فٌنترر بالمنطقة الرمالٌة مان العاراق و حجماه اصاغر مان المااعز المحلاً
ولونه على األغلب اسود أو احمر أو ابٌض وقاد صان( ( )1971، Epsteinهاذا المااعز ضامن مجموعاة مااعز الكرامٌر
وأسماه بالكراديٌ .عتبر فٌتامٌن  Eمن أكثار مضاادات األكسادة الذائباة فاً الادهون الموجاودة فاً األنساجة والبالزماا وفاً
البروتٌنااات الدهنٌااة منخفضااة الكثاف اة ٌ .Low density lipoproteinتمٌااز هااذا الفٌتااامٌن واألرااكال األخاار لااه بأن ااا
مضاااادات كاسااارة للسالسااال  )1994 ،Yu,B.P( Chain breakingاذ تعمااال علاااى إصاااال تاااأثٌر اإلج ااااد ألتأكسااادي
المستحدث بــ  H2O2فً األرانب ( Wohaiebوأخرون )1994 ،وفً الجرذان (عبد الرحمن .)1995 ،أما السٌلنٌوم ف و
احد أهم العناصر الصغر ) (Microelementsوتركل نحو ( )%40-20من العناصر المعدنٌاة الموجاودة بالجسام وهاً
ضاارورٌة بمسااتو اقاال ماان ( 100ملغاام ٌ /ااوم) (الزهٌااري .)2000 ،وإن السااٌلنٌوم ٌعماال علااى تحسااٌن الزٌااادة الوزنٌااة
الٌومٌااة للحمااالن ( Gabryszukو )2002 ،Klewiecوٌعماال علااى تحسااٌن األداء التناساالً للنعاااج (.)2000 ،Meschy
وٌعتبار الساٌلنٌوم عنصار أساساً لنرااط إنازٌم كلوتااثٌون بٌروكساٌدٌز  )GSH-PX( Glutathione peroxidaseالاذي
ٌزٌل H2O2وكذلك بٌروكسٌدات الدهون (.)1975 ،Hoekstra

هواد البحج وطرائقه
اجرٌت هذه التجربة فً حقول قسم الثروة الحٌوانٌة  /كلٌاة الزراعاة والغاباات  /جامعاة الموصال خاالل الفتارة مان
( 2012/12/1ولغاٌااة  .)2013/6/1اسااتخدم ( )21حٌااوان ماان اناااث ماااعز المرعااز وبمعاادل عماار ( )10أر ا ر .غااذٌت
الحٌوانات على علٌقة مركزة بنسبة بروتٌن ( )%14.33وطاقة ممثلة (2537.62كٌلاو ساعرة  /كغام) (الخواجاة واخارون،
 )1978تم زٌادة كمٌاات الغاذاء تادرٌجٌا اذ ان الغاذاء كاان ٌقادم براكل مفتاو ( )ad libitumصاباحا ومسااءا .تام إخاراج
الحٌوانات إلى الرعً ٌومٌا بمعدل ( 4ساعات) بالمراعً المحٌطة بالحقول .وتم البدء بقٌاس انتااج الحلٌاب بعاد (ٌ 15اوم)
من الو دة بطرٌقة الحلب الٌدوي وكان انتاج الحلٌب ٌقاس كل (ٌ 15وم) .وتم عزل الموالٌد عن ام ات اا مسااءا ثام القٌااس
فً صبا الٌوم التالً بعد مرور ( 12ساعة) على العازل وتام وزن الحلٌاب بواساطة مٌازان حسااس وضارب الكمٌاة × 2
للحصول على انتااج الحلٌاب ٌ /اوم .وتام تصافٌة قسام مان الحلٌاب المستحصال علٌاه مان عملٌاة الحلاب وتعبئتاه فاً اوعٌاة
بحث مستل من رسالة ماجستير للباحث الثاني
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بالستٌكٌة سعة ( 20مل) .وبعادها تام تحلٌال نمااذج الحلٌاب بج ااز  .Eko –Milk analyzerورامل التحلٌال نسابة الادهن
والباروتٌن والالكتااوز والمااواد الصالبة الالدهنٌااة .وتاام حقاان اإلنااث بفٌتااامٌن  Eوسااٌلٌنات الصاودٌوم قباال الااو دة المتوقعااة
بثالثة ار ر واستمر متابعة حقن ا نااث الوالادة الاى حاٌن فطاام الجاداء حٌاث تام اساتخدام محلاول الحقان TOCOVIT-S
الاذي ٌتكاون مان Vitamin E acetateوبتركٌاز ( 80ملغام) و Sodium seleniteبتركٌاز ( 1.6ملغام)  /مال والراركة
المنتجة ل اذا المحلاول هاً راركة VAPCOاألردنٌاة .خاالل هاذه المرحلاة تام اخاذ المقااٌٌس الخاصاة باوزن الموالٌاد عناد
الو دة ومتابعة وزن الموالٌد الى الفطام وكذلك وزن ا م ات وتام فاً هاذه المرحلاة اٌضاا قٌااس انتااج الحلٌاب ومكوناتاه.
وتاام إجااراء التحلٌاال اإلحصااائً باسااتخدام التصاامٌم العرااوائً الكاماال ( )C.R.Dوباسااتخدام one way analysis of
 varianceوتاااام تحدٌااااد ا ختالفااااات بااااٌن المجااااامٌم باسااااتخدام اختبااااار دنكاااان ضاااامن برنااااامج التحلٌاااال ا حصااااائً
الجاهز).)2002،Anonymous
وتم توزٌم الحٌوانات عروائٌا على ثالث معامالت وكاألتً:
المعاملة األولى (السيطرة) :تم حقن محلول الملف الفسلجً ( 1مل) مرة واحدة اسبوعٌا تحت الجلد اسبوعٌا.
المعاملةةةة اليا:يةةةة :تااام حقااان حٌواناااات هاااذه المجموعاااة (بفٌتاااامٌن  Eبجرعاااة  2ملغااام وساااٌلٌنات الصاااودٌوم بجرعاااة 40
ماٌكروغرام  /كغم وزن جسم) مرة واحدة أسبوعٌا تحت الجلد.
المعاملةةةة الياليةةةة :تااام حقااان حٌواناااات هاااذه المجموعاااة (بفٌتاااامٌن  Eبجرعاااة  4ملغااام و ساااٌلٌنات الصاااودٌوم بجرعاااة 80
ماٌكروغرام  /كغم وزن جسم) مرة واحدة أسبوعٌا تحت الجلد.

الٌتائج والوٌاقشة
ٌتبٌن من الجدول ( ) 1وجود زٌاادة معنوٌاة فاً وزن جسام انااث مااعز ألمرعاز فاً المجاامٌم المعاملاة بفٌتاامٌن E
والسااااااااٌلٌنٌوم فااااااااً المعاملااااااااة (الثانٌااااااااة والثالثااااااااة) خااااااااالل الراااااااا ر األول والثااااااااانً والثالااااااااث بعااااااااد الااااااااو دة
(25.57و 26.14كغاام) و( 27.28و 28.71كغاام) و( 28.14و 30.57كغاام) علااى التااوالً مقارنااة ماام مجموعااة السااٌطرة
( 21.00و 21.57و  21.85كغاام) علااى التااوالً عنااد مسااتو احتمااال ) .(P≤0.05وٌمكاان ان تعااز هااذه الزٌااادة الااى ان
فٌتامٌن ٌ Eزٌد من ر ٌة الحٌوان وبالتالً زٌادة است الك ا للعل( المتناول مؤدٌا الى تحسٌن وزن الحٌوان التادرٌجً وهاو
مضاد لألكسدة وٌساعد فً اٌض وبناء البروتٌن ( Hatfieldواخرون )2000 ،كما تعز هذه الزٌادة الى كاون الساٌلٌنٌوم
هو من العناصر األساسٌة النادرة الم مة للنمو فً حٌوانات المزرعاة ( Weissواخارون .)1990 ،وٌعتقاد اٌضاا ان سابب
هذه الزٌادة ٌعود إلى طول فترة المعاملة بفٌتامٌن  Eوالسٌلٌنٌوم ( Politisواخرون .)1995 ،واختلفت هذه النتٌجاة مام ماا
جاء به (الجودي )2005 ،اذ لم ٌالحظ فرق معنوي فً وزن جسم النعاج قبل وبعد المعاملة وقد عز ذلك إلاى ان الزٌاادة
قد تحصل عند استخدام جر عالٌة من فٌتامٌن  .Eوكذلك اختلفت هذه النتٌجة مم (المال واخارون )2011 ،اذ لام ٌالحاظ
فرق معنوي فً وزن النعاج بعد المعاملة .إن هذه النتٌجاة ٌمكان ان تعاز إلاى تحسان حالاة التمثٌال الغاذائً للغاذاء المقادم
لحٌوانااات الدراسااة وذلااك ماان خااالل تحسااٌن حالااة مضااادات األكساادة لكااون فٌتااامٌن  Eوالسااٌلٌنٌوم ماان مضااادات األكساادة
الخلوٌة الم مة .وٌالحظ من الجدول ( )2تفوقا معنوٌا فً وزن الموالٌاد عناد الاو دة فاً المعاملاة (الثانٌاة والثالثاة) (2.32
كغم و 2.32كغم) على التوالً مقارنة مم مجموعاة الساٌطرة ( 1.66كغام) وحصاول زٌاادة معنوٌاة ) (P≤0.05فاً خاالل
مرحلة الرضااعة فاً المعاملاة (الثانٌاة) ( 7.12كغام للرا ر الثاانً و 9.12كغام للرا ر الثالاث) والمعاملاة الثالثاة ( 5.00و
 7.31و  10.68كغم) للر ر ا ول والثاانً والثالاث علاى التاوالً مقارناة مام مجموعاة الساٌطرة ( 3.15و  5.12و 8.12
كغم) للر ر األول والثانً والثالث على التوالً عند مستو احتماال ) .(P≤0.05وٌمكان ان ٌعاود السابب فاً ذلاك إلاى ان
المعاملاااة بفٌتاااامٌن  Eوالساااٌلٌنٌوم تحسااان الاااوزن عناااد الاااو دة واداء ونماااو الحماااالن الاااى الفطاااام ( Weissواخااارون،
1983؛ Chevezو  )1986 ،Pattonاضااافة الااى ذلااك فقااد ارااار ( Misraوأخاارون )1985 ،إلااى وجااود معاماال ارتباااط
موجب بٌن وزن الحماالن خاالل فتارة الرضااعة والاوزن عناد الاو دة .واتفقات هاذه النتٌجاة مام ماجااء باه (EL-Shahat
و )2011 ،Abdel Monemاذ حظناا زٌاادة معنوٌاة فاً وزن الحماالن عناد الاو دة وخاالل الرا ر الثاانً والرابام بعاد
الو دة بالمجامٌم المعاملة بفٌتامٌن  Eوالسٌلٌنٌوم .كذلك اتفقت هذه الزٌادة فاً وزن الموالٌاد خاالل فتارة الرضااعة مام ماا
جاء به ( Solimanواخارون ) 2012 ،اذ حاظ تفاوق معناوي فاً وزن الموالٌاد خاالل الرا ر ا ول والثاانً والثالاث مان
الرضاعة ،وقد عز هذا التحسن الى وجود تحسن فً كفاءة ا ستفادة من الغذاء فً النعاج المعاملة بفٌتامٌن Eوالساٌلٌنٌوم
والتً انعكست اٌجابٌا على اوزان حمالن ا.
واتفقت اٌضا هذه النتٌجة مم (عار( )2013 ،فً وزن الحمالن بعد الو دة .واختلفت هذه النتٌجة مم (Soliman
واخرون )2012 ،و ( Koyuncuو )2007 ،Yerlikayaفً الوزن عند الو دة وكذلك مم ( )2005 ،Aleksandraفاً
الوزن عند الو دة وخالل فترة الرضاعةٌ .الحظ من الركل ( )1ان المعاملة بفٌتامٌن  Eوسٌلٌنات الصودٌوم فاً المعاملاة
(الثالثاة) اد الااى حصااول ارتفااا معنااوي ) (P≤0.05فااً كمٌااة انتااج الحلٌااب طااول ماادة الرضاااعة مقارنااة ماام مجموعااة
السٌطرة  ،ماعدا فً األسبو العارر من الرضاعة حٌث لوحظ هناك ارتفا معناوي فاً كمٌاة انتااج الحلٌاب فاً المعاملاة
(الثانٌة والثالثاة) مقارناة مام مجموعاة الساٌطرة .وٌمكان ان تعاز هاذه الزٌاادة الاى ان اضاافة فٌتاامٌن  Eوالساٌلٌنٌوم الاى
العلٌقة تؤدي الى خفض عدد الخالٌا الجسامٌة بالحلٌاب بنسابة ( )% 50وبالتاالً زٌاادة كمٌاة الحلٌاب المناتج (Morgante
واخرون 1999 ،؛ Moeiniواخرون .)2009 ،واتفقت هذه النتائج مام ماجااء باه الباحاث ( Focantواخارون )1998 ،و
( Weissو .)2003 ،Wyattواختلفت مم ( Mardlenaواخرون )2011 ،و ( Qureshiواخرون )2010 ،و (Pottier
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واخارونٌ.)2006 ،الحااظ ماان الرااكل ( )2عاادم وجااود زٌااادة معنوٌااة فاً نساابة دهاان الحلٌااب خااالل مرحلااة الرضاااعة فااً
المجااامٌم المعاملااة بفٌتااامٌن  Eوسااٌلٌنات الصااودٌوم وكااذلك مجموعااة السااٌطرة .واتفقاات هااذه النتٌجااة ماام (Mardlena
واخرون )2011 ،و ( Weissو )2003 ،Wyattو (المال .)2012 ،
الجدول ( )1أوزان اناث ماعز ألمرعز اثناء فترة الرضاعة (المتوسطات  ±الخطأ القٌاسً).
Table (1): Weights of Al-Meriz goats female during the lactation period.
اوزان األم ات (كغم) )Does weight (k.g
الصفات
رقم المعاملة
Characters
الر ر الثالث
الر ر الثانً
الر ر األول
trt.
Third
Second
First
المجموعات
Number
Groups
Month
month
month
1

2

3

السٌطرة
Control
 2ملغم فٌتامٌن  40 + Eماٌكروغرام سٌلٌنٌوم
2mg vit. E + 40 µ.g Se
 4ملغم فٌتامٌن  80 + Eماٌكروغرام سٌلٌنٌوم
4mg vit. E + 80 µ.g Se

21.00±0.37b

21.57±0.36a

21.85±0.45b

25.57±0.97a

27.28±1.18a

28.14±1.2 a

26.14±0.88a

28.71±0.77a

30.57±0.71a

*القٌم التً تحمل حروفا مختلفة عمودٌا تدل على وجود فرق معنوي عند مستو احتمال ).(P≤0.05
Values with different litters vertically means significant difference at (P≤0.05).

واختلفت مم (Pottierاخرون )2006 ،و ( Focantواخرون )1998 ،و (المال واخرون ٌ .)2011 ،الحاظ مان
الركل الركل( )3حصول زٌادة معنوٌة فً كمٌاة دهان الحلٌاب فاً المعاملاة (الثالثاة) خاالل األسابو الثاانً مان الرضااعة
مقارنة مم مجموعة السٌطرة وكذلك نالحاظ تفاوق المعاملاة (الثالثاة) معنوٌاا فاً كمٌاة دهان الحلٌاب خاالل األسابو الثاانً
عرر من الرضاعة مقارنة مم المعاملة (الثانٌة) ومجموعة السٌطرة ،كما اظ رت النتائج عدم وجود فرقا معنوٌاا فاً كمٌاة
دهن الحلٌاب خاالل األسابو الرابام والساادس والثاامن والعارار مان مرحلاة الرضااعة باٌن المجاامٌم المعاملاة بفٌتاامٌن E
وسٌلٌنات الصودٌوم وكذلك مجموعة السٌطرةٌ.الحظ من الركل ( )4وجاود تفوقاا معنوٌاا فاً نسابة باروتٌن الحلٌاب خاالل
األسابو الثاانً ماان الرضااعة فاً المعاملااة (الثالثاة) مقارنااة مام المعاملاة (الثانٌااة) ومجموعاة الساٌطرة ،ولاام ٌالحاظ فرقااا
معنوٌا فً نسبة بروتٌن الحلٌب خالل األسبو الرابم والسادس والثامن والعارر والثانً عرر من الرضاعة بٌن المجاامٌم
المعاملة بفٌتامٌن  Eوسٌلٌنات الصاودٌوم وكاذلك مجموعاة الساٌطرة .وان عادم مالحظاة زٌاادة معنوٌاة فاً نسابة الباروتٌن
اتفقااات مااام ( Mardlenaواخااارون )2011 ،و ( Pottierواخااارون )2006 ،و ( Weissو  )2003 ،Wyattو(الماااال
واخرونٌ .)2011 ،الحظ من الركل ( )5وجود تفوقا معنوٌا فً كمٌة بروتٌن الحلٌب خاالل األسابو الثاانً والعارار مان
مرحلة الرضااعة فاً المعاملاة (الثالثاة) مقارناة مام مجموعاة الساٌطرة ،كماا لاوحظ هنالاك تفوقاا معنوٌاا فاً كمٌاة باروتٌن
الحلٌااب خااالل األساابو السااادس والثااامن والثااانً عراار فااً المعاملااة (الثالثااة) مقارنااة ماام المعاملااة (الثانٌااة) ومجموعااة
السٌطرة.
ولم ٌالحظ فرقا معنوٌا فً كمٌة بروتٌن الحلٌب خالل األسبو الرابم من مرحلة الرضاعة باٌن المجاامٌم المعاملاة
بفٌتامٌن  Eوسٌلٌنات الصودٌوم وكذلك مجموعة السٌطرة .و ٌالحظ من الراكل ( )6وجاود تفوقاا معنوٌاا فاً نسابة كتاوز
الحلٌب خالل األسبو الثانً عرر من مرحلة الرضاعة فً المعاملاة (الثالثاة) مقارناة مام مجموعاة الساٌطرة ،ولام ٌالحاظ
تفوقا معنوٌا فً نسبة الالكتوز خالل األسبو الثانً والرابم والسادس والثامن والعارر من مرحلة الرضاعة بٌن المجامٌم
المعاملة بفٌتامٌن  Eوسٌلٌنات الصاودٌوم وكاذلك مجموعاة الساٌطرة.هاذه النتاائج اتفقات مام (الماال واخارون  )2011 ،و
(المال  .)2012 ،واختلفت مام ( Mardlenaواخارون )2011 ،و ( Focantواخارونٌ .)1998 ،الحاظ مان الراكل ()7
وجود تفوقا معنوٌا فً كمٌة كتوز الحلٌب خالل األسبو الساادس والثاامن والعارار مان الرضااعة فاً المعاملاة (الثالثاة)
مقارنة مم المعاملة (الثانٌة) ومجموعة الساٌطرة ،كماا لاوحظ هنااك فرقاا معنوٌاا فاً كمٌاة الثاانً عرار مان الرضااعة فاً
المعاملة(الثالثة) مقارنة مم مجموعة السٌطرة ،ولم ٌالحظ هناك فروقات معنوٌاة فاً كمٌاة كتاوز الحلٌاب خاالل األسابو
الثانً والرابم من فترة الرضاعة بٌن المجامٌم المعاملة بفٌتامٌن  Eوسٌلٌنات الصودٌوم وكذلك مجموعة السٌطرةٌ .الحاظ
من الركل ( )8عدم وجود فرقا معنوٌا فً نسبة الماواد الصالبة الالدهنٌاة خاالل مرحلاة الرضااعة.واتفقت هاذه النتٌجاة مام
(المال وأخرون )2011 ،و (المال .)2012 ،
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الجدول ( )2اوزان الموالٌد عند الو دة ولغاٌة عمر الفطام (المتوسطات  ±الخطأ القٌاسً).
Table (2): Weights of kids at birth untle weaning Age.
األوزان (كغم) )weights (k.g
رقم
الصفات Characters
الر ر الثالث
الر ر الثانً
الر ر األول
عند الو دة
المعاملة
المجموعات Groups
Third
Second
First
weight at
Trt.
month
month
month
parturition
Number
السٌطرة
1
8.12±0.12b 5.12±0.12b 3.15±0.15b 1.66±0.06b
Control
2

 2ملغم فٌتامٌن 40 + E
ماٌكروغرام سٌلٌنٌوم
2mg vit. E + 40 µ.g Se

3

 4ملغم فٌتامٌن 80 + E
ماٌكروغرام سٌلٌنٌوم
4mg vit. E + 80 µ.g Se

7.12±0.12a 4.00±0.00ab 2.32±0.16b

2.32±0.20a

5.00±0.44b

9.12±0.12a

10.68±0.40a 7.31±0.11a

*القٌم التً تحمل حروفا مختلفة عمودٌا تدل على وجود فرق معنوي عند مستو احتمال ).(P≤0.05
Values with different litters vertically means significant difference at (P≤0.05).
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Fig. (1):Daily Milk production during lactation.
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Fig. (2):Percentage of Milk fat during lactation.
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EFFECT OF VITAMIN E AND SELENIUM ON BODY WEIGHT OF MERIZ
DOES AND IT'S KIDS AND MILK PRODUCTION AND CONSTITUENTS
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ABSTRACT
The study was conducted on 21 pregnant Meriz Does investigate the effect of injection
Vit E and Sodium Selenite during pregnancy and suckling stage on their kids , Milk yield and
it's constituents. The animals were divided into three treatments (7 heads / treatment) ,control
treatment was injected weekly subcutaneous with 1ml of normal saline, the second treatment
was injected weekly with(2mg ofVit E and 40 µg Sodium Selenite) /Kg of body weight , the
third treatment was injected weekly with (4mg of Vit E and 80 µg Sodium Selenite) / Kg of
body weight. The results revealed that treating with Vit E and Sodium Selenite led to a
significant increase (P ≤ 0.05) in does bodyweights during the1st , 2ndand3rd month of suckling
in the (2nd and 3rd) treatment compared with control, and a significant increase (P ≤ 0.05) in
the Kid's weight at birth in the in 2nd and 3rd groups compared with control group during (2nd
and 3rd) month of lactation , as well as , a significant increase of Kids body weight in the 3rd
group during 1st month of lactation compared with other treatments. and in regard to the milk
production and constituents , treatments with vitamin E and Sodium Selenite in 3rd group
causes a significant increase in daily milk yield along Lactation period as compared with
control group , also a significant increase in milk fat quantity on the 2nd and 12th week in 3rd
group and a significant increase in milk protein quantity in 3rd group along the lactation
except the 4th week m and a significant decrease in milk lactose quantity on 6th , 8th , 10th and
12th week of lactation.
Keywords: Meriz Goat,Vitamin E,Selenium,Milk Production,Milk Constituents, Kids growth.
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