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Abstract
An experiment was carried out during 15/2/2017 to 1/5/2017, besides, 15 days as adaptation
period, at the Animal house, Veterinary College, AL-Muthanna University, to evaluate the
effect of three different sources of water in some hematological parameters of local male
rabbits. Twelve healthy local male rabbits of 2.5-3 months' age were selected for this trail.
Rabbits were randomly divided into three groups, each of 4 rabbits, on body weight. First
group RO [(Reverse osmosis water group) control, second group (Tap water group ) and third
group (river water group)]. Significant increases (P<0.05) were found in RBC of
G2(6.37±0.33) at wk8compared with G1(5.77± 0.26), G3 at wk8(7.03±0.24) and
wk4(6.70±0.18) compared with G1 (5.78± 0.32), (5.77± 0.26) respectively. There was a
significant increase (P<0.05) in WBC count of the groups G1 (8.89± 0.49), G2(9.67±0.40),
respectively, at wk8 compared with G3(6.41± 0.81), also, G1(10.30±0.27) was significantly
increased (P<0.05) at wk4 compared with G3(5.91±1.26). Lymphocyte cells% was
significantly increased (P<0.05) in G1(44.02 ± 0.82) at wk4, wk8 compared with G3(31.17±
2.61) and G2(42.75±1.52) respectively. Neutrophil cells % was significantly increased
(P<0.05) in G1 at wk0andwk8(53.70± 0.62) (52.87± 0.66),compared withG3(48.52±1.23),
while G2 was significantly increased (P<0.05) at wk4 and wk8(51.92±2.16), (50.7±1.05)
compared with G3(44.67± 1.68),(43.17± 1.21) .There was no significant difference in the
Esinophiles and Monocytes between all groups of rabbits during the whole period of
experiment while in monocytes G3 was significantly decreased (P<0.05) at wk4andwk8(4.63±
0.27),(4.34±0.36) compared with wk0(7.34±1.17). Basiophile cells% showed that there was
significant increase (P<0.05) in G2 (1.34±0.14) at wk8 compared with G3 (0.67±0.13). In
conclusion from this study that the quality and resources of water play an important role in
some blood parameters of local male rabbits, subsequent impact in animal hygienic
performance.
Al- Muthanna University All rights reserved

( المحليةoryctolagus cuniculus( تأثير استخدام ثالث مصادر مختلفة للمياه في بعض الصفات الدمية لذكور األرانب
 العراق-  جامعة المثنى/  كلية الطب البيطري/ دمحم كريم حمد العبساوي

المستخلص
 مضافة لها فترة التكيف2017/5/1  لغاية2017 /2 /15 أجريت هذه الدراسة في البيت الحيواني التابع لكلية الطب البيطري جامعة المثنى للفترة من
(oryctolagus cuniculus(  يوم) والتي هدفت الى توضيح تأثير ثالث مصادر مختلفة للمياه في بعض معايير الدم لذكور األرانب المحلية15(
 شهر تقريبا ً قسمت عشوائيا إلى ثالث مجاميع متساوية مع األخذ بنظر االعتبار وزن3- 2.5  ذكر من ذكور األرانب المحلية بعمر12 حيث أستخدم
( (سيطرة) والمجموعة الثانية مجموعة ماء اإلسالةReverse osmosis water( RO  (المجموعة األولى مجموعة الماء:الجسم الحي الى
 غم لكل رأس) مع تقديم الجت بفترات متساوية واعطيت75(  غذيت المجاميع جميعا ً على العلف المركز، )والمجموعة الثالثة مجموعة ماء النهر
النسبة المئوية لحجم خاليا الدم المرصوصة،  سحبت عينات الدم ثم قيست ( مستوى خضاب الدم.المياه المخصصة لمجاميع الحيوانات بصورة حرة
: أظهرت النتائج ان استخدام المصادر المختلفة للماء ادى الى ما يلي. عدد خاليا الدم البيض والعد التفريقي لخ اليا الدم البيض،كريات الدم الحمراء
( خالل االسبوع الثامن في نسبة كريات الدم المرصوصة على المجموعتين37.00±1.41)) للمجموعة الثانيةP ≤0.05( فقد أظهرت تفوق معنوي
 ولم تظهر اختالفات معنوية بين المجاميع والفترات في،( في حين لم تظهر فروقات بين الفترات30.50±1.50) ( والثالثة27.00±1.63)االولى
(p≤0.05) ( خالل االسبوع الثامن تفوق معنوي6.37±0.33)  اما خاليا الدم الحمراء فقد اظهرت ان المجموعة الثانية، النسبة المئوية لخضاب الدم
) (7.03±0.24) (6.70±0.18 )( للمجموعة الثالثة خالل االسابيع الرابع والثامنP ≤0.05)  وتفوق معنوي،(5.77± 0.26(على المجموعة االولى
8.89± 0.49 () للمجموعتين االولىP≤0.05(أظهرت خاليا الدم البيض هناك تفوق معنوي. (5.77± 0.26(,(5.78± 0.32(على المجموعة االولى
)10.30±0.27 () المجموعة االولىP≤0.05(وتفوق معنوي، (6.41± 0.81( ) في االسبوع الثامن على المجموعة الثالثة9.67±0.40 () والثانية
) تفوقت معنويا44.02 ± 0.82( نسبة الخاليا اللمفاوية فقد أظهرت أن المجموعة االولى.(5.91±1.26(خالل االسبوع الرابع على المجموعة الثالثة
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( )P≤0.05خالل االسبوع الرابع على المجموعة الثالثة( ،)31.17± 2.61وكذلك تفوقت المجموعة األول( (48.50± 0.52وفي االسبوع الثامن على
المجموعة الثانية( .(42.75± 1.52أما الخاليا المتعادلة فقد تفوقت المجموعة االولى معنويا ()P<0.05خالل االسبوع صفر واالسبوع
الثامن( (52.87± 0.66),)53.70± 0.62على المجموعة الثالثة) (48.52± 1.23في حين تفوقت المجموعة الثانية معنويا ( (P<0.05خالل
االسبوع الرابع والثامن( (50.7±1.05) ,)51.92±2.16على المجموعة الثالثة( ،(43.17± 1.21) ,)44.67± 1.68وأما الحمضة واحادية النواة فلم
تظهر فروق معنوية بين المجاميع ماعدا بعض الفروقات بين فترات المجموعة الثالثة للخاليا االحادية ،وبالنسبة للخاليا القاعدية فقد تفوقت المجموعة
الثانية( )1.34±0.14معنويا( (P≤ 0.05خالل االسبوع الثامن على المجموعة الثالثة) ،)0.67±0.13ن ستنتج من هذه الدراسة أن لمصدر المياه
وجودتها أثر كبير في بعض صفات دم ذكور األرانب المحلية ومن ثم التأثير في صحة الحيوان.
المقدمة

التسريبات في شبكة األنابيب الناقلة أو نتيجة لبعض النواتج

يعد الماء عنصرا أساسيا ومن أهم ضروريات الحياة ،ويعد الماء

المتبقية من التعقيم أو التلوث من المصدر الرئيس غير المعقم

عنصرا ً غذائيا ً مهما ً ألي كائن حي بحيث

ينفق الحيوان عند

).(United State Environmental ،Alexander,2002

امتناعه عن شرب المياه لمدة  01يوما ويستطيع العيش بالماء فقط

) Protection Agency (2009أن مياه RO (Reverse

لمدة  40يوما (( .)Johanna, 2012تتنوع مصادر المياه فمنها

)osmosis waterالتناضح العكسي هي عملية معاكسة للظاهرة

مياه األمطار ،المياه السطحية وتشمل البحار واألنهار والمياه

الطبيعية المسماة بالتناضح  ،التناضح العكسي ينتقل الماء من

الجوفية )) .(Suslow, 2005تحصل الحيوانات على المياه عن

المحلول األعلى تركيزا نحو األدنى عبر غشاء شبه نافذ باستخدام

طريق تناول األعالف الخضراء والتي ينتج منها المياه عن طريق

الضغط وهي طريقة متَّبعة لتنقية المياه بمرورها بعدد من المراحل

التمثيل الغذائي أوعن طريق شرب المياه مباشرة (Michael,

يفصل بعدها الماء عن األمالح والمعادن األخرى أي أنها مياه

)  ، 2012ومن غير الممكن ألي كائن حي أن يستغني ويعيش
بدون الماء مما يجب أن تكون هذه المياه خالية من أي نوع من
الملوثات الناتجة عن عدم التعقيم أو المكونات األخرى سواء

العضوية وغير العضوية (World Health Organization
) .(2008تعد مياه األنهار واحدة من نماذج المياه غير الملحية
التي تكون مفتوحة على التقلبات المناخية وهي من األنواع
المتوافرة من المياه العذبة والصالحة للشرب بعد المعاملة بحيث
تكون األمطار المصدر األساس للمياه السطحية التي تتمثل

بالسيول واألنهار والبحيرات والبرك (American Public
)) ، Health Association (2005ان المياه السطحية متوافرة

صناعية يكون محتواها من المعادن واألمالح الضرورية للجسم
قليل جدا ً و المستخدمة للشرب (.)Mohammed et al., 2013
المواد وطرق العمل
استخدم في هذه التجربة  12ذكر من األرانب التي تراوحت
أعمارها  3-2.5شهر وفحصت للتأكد من سالمتها صحيا حيث
جرعت وقائيا ً ضد الطفيليات الخارجية والداخلية وضد مختلف
األمراض أقلمت حيوانات الدراسة وتركت لتعويدها على ظروف
التجربة لمدة أسبوعين قبل البدء بالتجربة قسمت الحيوانات إلى
ثالث مجاميع رئيسة :المجموعة األولى(سيطرة) أعطيت ميا ه
RO

) ، (Reverse osmosis waterوالمجموعة الثانية

أعطيت ماء األسالة والمجموعة الثالثة أعطيت ماء النهر ،علما انه

وسهل ة المنال الستعمال اإلنسان والحيوان تتواجد بشكل مساحات

تم تقدير مكونات الماء في كل المجاميع حيث أجري الفحص في

واسعة من سطح األرض أكثر من المصادر األخرى ولكن في

مختبر التربة والمياه في كلية الزراعة /جامعة المثنى بحيث أن

بعض األحيان تكون غير صالحة لالستعمال الحتوائها على

للصفات الفيزيائية والكيمياوية أهمية في تحديد صالحية المياه

الشوائب والملوثات الجرثومية والكيمياوية التي تحتاج إلى أنظمة

سواء كانت مياه نهر أو مياه شرب))Hassan et al., 2008

معالجة متكاملة ومتطورة لتصفيتها (( World Health

وكما موضح في الجدول رقم ( ، )1وغذيت المجاميع جميعا ً علف

 .)Organization (2008اإلسالة المأخوذة من األنهار أو البحار

مركز (حبيبات) بمقدار  75غم/رأس مع تقديم العلف األخضر

في بعض الدول ممكن تلوثها أثناء التعقيم أو كنتيجة لبعض

(الجت) والمياه المخصصة لكل مجموعة بصورة حرة.

جدول ( .)1يبين نسب مكونات الماء لكل المجاميع والفحوصات الفيز وكيمياوية.
89

المصادر
المختلفة لعينات
الماء
RO
ماء اسالة
ماء نهر

Nacl
0.0
2.8
8.4

ms/cm
TDS
0.0
0.7
2.1

gm/L.
EC

gm.kgm_1 =ppm

%

0.0
1.4
4.2

pH

Cl

Mg

ca

K

p

8
7.9

390
1099

24
48

44
80

5.6
9.6

Nill
0.021

7.9

0.082 14.8 120 121 4467

جمع عينات الدم :جمعت عينات الدم شهريا منذ اليوم صفر وحتى

(2012

نهاية فترة التجربة ومن القلب مباشرة بوساطة محاقن خاصة معدة

تأثير نوع الماء بين المجاميع وقورنت الفروق المعنوية بين

لهذا الغرض ووضعت عينات الدم في انابيب مضادة

المتوسطات باستخدام اختبار  )1955 Duncanمتعدد الحدود(

للتخثر( ) Young and Bermes,1999) )EDTAلغرض

.(Duncan,1955) ,)SAS, 2010

تحليل معايير الدم حيث أجريت فحوصات حجم خاليا الدم

النتائج و المناقشة:

المرصوصة  ،خضاب الدم (الهيموكلوبين)  ،خاليا الدم الحمراء

وقد أظهرت النتائج كما في الجدول رقم ( )2الذي يبين ان نسبة

،عدد خاليا الدم البيض  ،والعد التفريقي لخاليا الدم البيض

خاليا الدم المرصوصة في المجموعة الثانية ) (37.00±1.41

(العدلة ،الحمضة ،القعدة ،اللمفاوية ،احادية النواة ) وذلك باستخدام

تفوقت معنويا ( (P ≤ 0.05خالل االسبوع الثامن على

جهاز .(Auto-analyzer (Ruby –USA).

المجموعتين االولى ) (27.00±1.63والثالثة )(30.50±1.50

التحليل االحصائي :حللت بيانات الفحوصات الدمية التي تم
الحصول عليها من المعامالت احصائيا

والتوجد

 )Statistical Analysis System –SASلدراسة

فروقات

بين

الفترات.

باستخدام البرنامج

جدول) . (2تأثير أنواع المعامالت المختلفة في قيم حجم خاليا الدم المرصوصة )) PCV (%المعدل  ±الخطأ القياسي).
G1

))RO

Wk0
36.20±5.93 Aa

Wk8
27.00±1.63 Ba

Wk4
32.45± 3.47Aa

33.40± 4.13Aa
34.10±4.42Aa
( G2أسالة)
34.50±3.96Aa
28.25±3.32Aa
) G3نهر)
االحرف المختلفة عموديا تدل على وجود فروقات معنوية ) (P<0.05بين المجاميع وافقيا بين الفترات.

37.00±1.41 Aa
30.50±1.50Ba

وأظهرت النتائج في الجدول رقم ( )3الذي أوضح عدم وجود

كانت اقل من المجموعتين االولى والثالُثة خالل االسبوع الرابع

فروقات معنوية ( )P ≤ 0.05في تركيز خضاب الدم بين مختلف

علما انه لوحظ في االسبوع صفر المجموعة الثالثة كانت اعلى

المجاميع خالل فترات التجربة ،على اية حال المجموعة الثانية

من المجموعتين األولى والثانية.

خالل االسبوع الثامن اعلى من المجموعة االولى والثالُثة بينما
جدول ) .)3تأثير أنواع المعامالت المختلفة في قيم خضاب الدم () HBغم/دسلتر( المعدل  ±الخطأ القياسي).
Wk4
Wk0
11,02±1.27 Aa
9.47±0. 94 Aa
)RO) G1
10.70±1.10 Aa
10.57 ±1.01Aa
( G2أسالة)
11.11±0.96 Aa
11.01 ±1.60 Aa
) G3نهر)
االحرف المختلفة عموديا تدل على وجود فروقات معنوية ( )P<0.05بين المجاميع وافقيا بين الفترات.

Wk8
7.14±3.16 a
11.23±1.30 a
9.04±0.35 a

وكذلك أظهرت النتائج في الجدول رقم ( )4الذي يبين ان هناك

االسبوع الثامن على المجموعة االولى( ،(5.77± 0.26وتفوق

تفوق معنوي ) (P ≤ 0.05للمجموعة الثانية )(6.37±0.33خالل

للمجموعة الثالثة )), (7.03±0.24

معنوي )(P ≤ 0.05
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المجموعة االولى(.(5.77± 0.26(,(5.78± 0.32

 (6.70±0.18في االسبوع الرابع والثامن على التوالي على

جدول ) .(4تأثير أنواع المعامالت المختلفة في قيم كريات الدم الحمراء )) (x 106 /ml) ( RBCالمعدل  ±الخطأ القياسي).
Wk8
Wk4
Wk0
5.77± 0.26Ba
5.78± 0.32Ba
6.61± 0.20Aa
)RO) G1
6.37±0.33Aa
6.41± 0.31ABa
5.93±0.29Aa
( G2أسالة)
6.70±0.18Aa
7.03±0.24Aa
21.20± 15.27Aa
) G3نهر)
االحرف المختلفة عموديا تدل على وجود فروقات معنوية ) (P<0.05بين المجاميع وافقيا بين الفترات
أن لنوعية المياه ربما قد يكون السبب للتأثير في تركيز
الهيموكلوبين

الدم الحمروهذا يتوافق مع (Ranganathan et al.,2013
;  .) Elisa,2013 ; Purves et al.,2004أن النتائج التي

ونسبة خاليا الدم المرصوصة وهذا يتوافق مع

( .)Sandoze et al.,2013(, )Mazzferro, 2013مياه RO

ظهرت جاءت متوافقة مع ما توصل اليه كل من ( Bawa et al.,

)(Reverse osmosis waterمياه صناعية يكون محتواها من

 .)Aheman et al.,2013 ; 2006أظهرت النتائج في الجدول

المعادن واألمالح الضرورية للجسم قليل جدا ً و المستخدمة

رقم (  )5الذي يبين هناك تفوق معنوي ) (P ≤ 0.05للمجموعتين

للشرب ( ،(Moyel, et al.,2013وبذلك يؤثر على امتصاص

االولى

االمالح والمعادن التي تدخل في عمليات تصنيع خاليا الدم الحمر

الثامن على المجموعة الثالثة (  ، (6.41± 0.81وتفوق المجموعة

وبالتالي

انخفاضها

مع

تأثيرها

في

تصنيع

هورمون

(  )8.89± 0.49والثانية(  )9.67±0.40في االسبوع

االولى(  )10.30±0.27على المجموعة الثالثة ( (5.91±1.26
خالل االسبوع الرابع.

 erythropoietinالمفرز من الكلية خالل عملية تكوين الخاليا

جدول ) .(5تأثير أنواع المعامالت المختلفة في قيم كريات الدم البيضاء ) (x 103 /ml) ( WBCالمعدل  ±الخطأ القياسي).
Wk8
Wk4
Wk0
8.89± 0.49 Aa
10.30±0.27 Aa
5.87 ± 1.28 Aa
)RO) G1
9.67±0.40 Aa
7.29±1.36 ABa
6.32±1.51 Aa
( G2أسالة)
6.41± 0.81 Ba
5.91±1.26 Ba
6.14 ±1.16 Aa
) G3نهر)
االحرف المختلفة عموديا تدل على وجود فروقات معنوية ) (P<0.05بين المجاميع وافقيا بين الفترات.
كذلك أظهرت التائج في الجدول (  )6أوضح أن هناك تفوق

المجموعة األولى(  )48.50± 0.52خالل االسبوع الثامن على

معنوي ) (P ≤ 0.05للمجموعة االولى ( )44.02 ± 0.82خالل

المجموعة الثانية ( .(42.75± 1.52

االسبوع الرابع على المجموعة الثالثة( )31.17± 2.61وتفوق
جدول ( .)8تأثير أنواع المعامالت المختلفة في قيم عد خاليا الدم البيض التفريقي اللمفاوية ( Lymphocyteالمعدل المعدل  ±الخطأ
القياسي).
Wk0

Wk4

Wk8

))RO

44.95± 1.15Aa

44.02 ± 0.82Aa

48.50± 0.52 Aa

( G2أسالة)

41.47±3.24Aa

38.42± 4.32ABa

42.75± 1.52 Ba

) G3نهر)

38.67± 3.54 Aa

31.17± 2.61Ba

45.85± 0.92 ABa

G1

االحرف المختلفة عموديا تدل على وجود فروقات معنوية ) (P<0.05بين المجاميع وافقيا بين الفترات.
وأظهرت النتائج في الجدول ( :)7الذي يبين هناك تفوق معنوي

الثامن على التوالي ( (52.87± 0.66),)53.70± 0.62على

( (P<0.05للمجموعة االولى خالل االسبوع صفر واالسبوع

المجموعة الثالثة ) ،(48.52± 1.23وتفوق معنوي ((P<0.05
20

على

أظهرت النتائج في الجدول رقم ( ) 8الذي أوضح عدم وجود

للمجموعة

الثانية

خالل

االسابيع

الرابع

والثامن

التوالي( (50.7±1.05) ,)51.92±2.16على المجموعة الثالثة

فروقات معنوية ) (P ≤ 0.05في مختلف المجاميع خالل فترات

(. (43.17± 1.21),)44.67± 1.68

التجربة.

جدول ( .)2تأثير أنواع المعامالت المختلفة في قيم عد خاليا الدم البيض التفريقي الخاليا العدلة  ) Neutrophilsالمعدل  ±الخطأ القياسي).

Wk4
Wk0
48.95 ± 1.50ABa
53.70± 0.62Aa
)RO) G1
51.92±2.16Aa
50.12±1.42ABa
( G2أسالة)
44.67± 1.68 Ba
48.52± 1.23 Ba
) G3نهر)
االحرف المختلفة عموديا تدل على وجود فروقات معنوية ( )P<0.05بين المجاميع وافقيا بين الفترات.

Wk8
52.87± 0.66 Aa
50.7±1.05 Aa
43.17± 1.21 Ba

جدول ) .(8تأثير أنواع المعامالت المختلفة في قيم عد خاليا الدم البيض التفريقي اللمفاوية ( Esinophilesالمعدل  ±الخطأ القياسي).
Wk0

Wk4

Wk8

))RO

1.77± 0.65a A

2.43 ±0.39a

1.65±0.89a

( G2أسالة)

1.76±1.23 Aa

4.22± 3.08a

0.46±0.22a

G1

1.82±0.74a
1.28 ± 0.63Aa
) G3نهر)
االحرف المختلفة عموديا تدل على وجود فروقات معنوية ) (P<0.05بين المجاميع وافقيا بين الفترات.

1.43±0.62a

كما أظهرت النتائج في الجدول ( : )9الذي يبين عدم وجود

وأظهرت النتائج في الجدول (:)10الذي أوضح ان المجموعة

فروقات معنوية ( (P ≤ 0.05بين المجاميع  ،لكن لوحظ هناك

الثانية( )1.34±0.14تفوقت معنويا ( )P<0.05خالل االسبوع

انخفاض معنوي ( (P ≤ 0.05بين فترات المجموعة الثالثة على

الثامن على المجموعة الثالثة ).)0.67±0.13

االسابيع الرابع والثامن ))4.34 ± 0.36 (,(4.63± 0.27
خالل االسبوع صفر ).(7.34± 1.17
جدول ) .(9تأثير أنواع المعامالت المختلفة في قيم عد خاليا الدم البيض التفريقي وحيدة الخلية )) (%) (Monocyteالمعدل  ±الخطأ القياسي).

)RO) G1
( G2أسالة)
) G3نهر)

Wk4
5.43± 0.37Aa
6.57 ± 1.64Aa
4.63± 0.27Ab

Wk0
5.86± 0.69Aa
6.95± 0.85Aa
7.34± 1.17Aa

Wk8
4.96± 0.39Aa
4.93 ± 0.39Aa
4.34 ± 0.36 Ab

االحرف المختلفة عموديا تدل على وجود فروقات معنوية ) (P<0.05بين المجاميع وافقيا بين الفترات.

جدول ) .(10تأثير أنواع المعامالت المختلفة في قيم عد خاليا الدم البيض التفريقي الخاليا القعدة ( (Basophils) %المعدل  ±الخطأ القياسي).

Wk0

Wk4

Wk8

)RO) G1
( G2أسالة)

0.96±0.33 Aa
1.76±0.35 Aa

1.11±0.29 Aa
1.61±0.21 Aa

1.04±0.17 ABa
1.34±0.14 Aa

) G3نهر)

1.32±0.64 Aa

1.22±0.49 Aa

0.67±0.13 Ba

االحرف المختلفة عموديا تدل على وجود فروقات معنوية ( )P<0.05بين المجاميع وافقيا بين الفترات.
27

والناف عة باإلضافة لإلجهاد ربما لها االثر في تحفيز الجهاز

( لكريات الدم البيضاءP ≤ 0.05) أظهرت النتائج التفوق المعنوي

المناعي مما ادى الى تحفيز وزيادة في نسبة الخاليا العدلة وهذا

للمجموعتين االولى والثانية في االسبوع الثامن على المجموعة

Opara et al .,2012 ; Mitchell et al .,2007) يتوافق مع

 وتفوق المجموعة االولى على المجموعة الثالثة خالل، الثالثة

(Khaldemul et

االسبوع الرابع وهذا يدل على تحسن المناعة في تلك المجموعتين

; Ranganathan et al.,2013 ;

لكن لم يالحظ فروقات معنوية في أعداد الخالياal.,2007

وعدم تلوثهما باألحياء المجهرية التي ادت الى انخفاض المناعة

الحمضة واالحادية بين المجاميع مع وجود تفاوت وانخفاض

 بالنسبة،)OECD, 2003( في المجموعة الثالثة وهذا يتوافق مع

االحادية بين الفترات للمجموعة الثالثة وهذا يعود لعدة أسباب

( للمجموعةP ≤ 0.05) للخاليا اللمفاوية لوحظ تفوق معنوي

ومنها المستويات المختلفة لألمالح وكذلك المستويات المتذبذبة

االولى خالل االسبوع الرابع على المجموعة الثالثة وفي االسبوع

لمستويات الكلور واالصابات الجرثومية في بعض انواع المياه

الثانية وهذا يدل على نقاوة المجموعة

وتأثير االستجابة لكل هذ ه المجهدات كانت ربما السبب في اختالف

االولى مما ادى الى زيادة الخاليا اللمفاوية حيث ان زيادة الخاليا

Aheman et al.,2013( القيم وهذا يتوافق مع كل من

اللمفاوية يعد من المؤشرات الجيدة لمناعة الجسم وهذا يتوافق مع

Opara et al.,2012 ; Bawa et al.,2006 ;

; Ranganathan et al.,2013 ; Opara et al .,2012 (

الثامن على المجموعة

، ) Mitchell et al.,2007 ; Ranganathan et al.,2013;

( في الخاليا العدلة بينت النتائجKhaldemul et al.,2007

) في المجموعةP<0.05( اما خاليا القعدة كانت متفوقة معنويا

( للمجموعة االولى خالل االسبوع صفرP<0.05( تفوق معنوي

الثانية خالل االسبوع الثامن على المجموعة الثالثة حيث ان

 وتفوق معنوي، واالسبوع الثامن على المجموعة الثالثة

.مكونات الماء لها تأثير كما ذكر سابقا

( للمجموعة الثانية خالل االسبوع الرابع والثامن علىP<0.05(
المجموعة الثالثة حيث ان محتويات الماء من المكونات المختلفة
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