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 الخالصة                                                          

أُجريت هذه الدراسة لمعرفة تأثير إستخدام زيت بذور اليانسون وفيتامين هـ والسلينيوم في بعض الصفات الفسلجية لذكور 

م ت الويوانات ن تتوا ياً الب أرب  ة أشتت،ر  ستتت ذكراً بعمراألرانب البيض النيوزلندية. أُستتتخَدم ت في هذه الدراستتة ن تترون  قُستتَ

مجامي  بواق  خمستتتتتتة أرانب في كع مجمونة  ثيت تمملت المجمونة األولب بالستتتتتتيترر بدون أج تجري  والمجمونة المانية 

م ملغ 400ملغم زيت بذور اليانستتتون ر أرنبر يومو  والمجمونة المالمة التي ُجَرن ت األرانب في،ا ) 200ُجَرن ت األرانب في،ا )

 0.3ملغمر كغم + ستتتتلينيوم  E 250زيت بذور اليانستتتتون ر أرنبر يومو والمجمونة الرابعة الي ُجَرن ت األرانب في،ا )فيتامين 

لكريات الدم  الكلي و في معدالت العدP≤0.05ملغمر كغمر يومياًو. بينت نتا ج التوليع االثصا ي للمجمونة المالمة تفوقاً معنوياً )

الدم وثجم كريات الدم المرصوصة مقارنةً م  بقية المعامالت في ال ،رين األول والماني من التجربة الومر والبيض وخضاب 

ستمناء معدالت العد الكلي للصفيوات الدمية التي إقتصر تفوق  سجلت المعاملة  المجمونةبإ المالمة نلب ال ،ر األول فقط بينما 

م  المعاملة األولب في معدالت العد لكريات الدم الومر والبيض وخضتتتتاب و مقارنة P≤0.05المانية والرابعة تفوق،ا المعنوج )

 ل ،رين األول والماني من التجربة. لالدم وثجم كريات الدم المرصوصة 

 السلينيوم   ـهفيتامين  االرانب الكلمات المفتاثية: بذور اليانسون  
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Abstract 

This study was conducted to find out the effect of the using of anise seed oil, vitamin E and 

selenium in some physiological traits of male New Zealand white rabbits. Twenty males were 

used in this study at the age of six months; the animals were randomly divided into four groups 

contain five rabbits in each group, where the first group was represented by a control without 

any treatment. The second group was dosed with rabbits (200 mg anise seed oil / rabbit/ day), 
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the third group was dosed with rabbits (400 mg anise seed oil / rabbit/ day) and the fourth group 

was dosed with rabbits (vitamin E 250 mg/ kg + selenium 0.3 mg/ day) kg/ per day). The results 

of the statistical analysis of the third group showed a more superiority (p≤0.05) in the total red 

and white corpuscular count, hemoglobin and the volume of blood cells collected compared first 

and second months of the experiment. About total platelets count, the superiority of the third 

group was limited to the first month only. While the second and fourth treatment recorded high 

significance (P≤0.05) in the total red and white corpuscular count, hemoglobin and the volume 

of blood cells collected compared to the first treatment in the counting rates of these parameters 

for the first and second months of the experiment. 

Key words: Anise seeds, Rabbits, vitamin E, selenium 

 المقدمة

الفعالة ةوا يا التي تنتار من يكت تتتف،ا  وخالل العقد مركبات تعد المملكة النباتية المصتتتدر الفعلي لمعام األةوية وهيرها من ال

الية للعديد من العالجي لألةوية الع تتبية زخما كبيرا في العالم بستتبب ا ثار الجانبية والستتمية الع ستتتعمالالماضتتي اكتستتب اإ

في ندة مصنعي األةوية الع بية وترشيد استخدام،ا في الرناية  كبيرر إلب زياةرأةى  مختبريا ممااألةوية الكيميا ية المصنعة 

 Mukherjee)أةوية جديدر  نلبالصتتتتوية الب تتتترية  أذ تعد المنتجات التبيعية من أفضتتتتع مصتتتتاةر التنوو الكيميا ي للعمور 

 .و2017وآخرون  

أثبتت الكمير من الدراستتتتات الخاصتتتتية العالجية القيمة للعديد من النباتات لما توتويد من مواة فعالة ممع القلويدات وقد 

نباتاً أُستتتخدمت في توستتين صتتوة الويوانات  128والكاليكوستتيدات والصتتابونينات وال يوت العترية التيارر  إذ يوجد هنا  

إستخدام هذه النباتات واألن اب التبية من االنسان الب الويوان خاصة الداجنة وكإضافات نلفية في نال ق،ا وإنتقلت تجارب 

و. وقد بدأت الدراستتتات الوديمة في مواولة اإستتتتفاةر من قابلية بعض النباتات Bokhari  2021و  Furhadمن،ا كاألرانب )

أجع توقيق فا در اقتصتتتتاةية نن  ريق التبية نلب توستتتتين الصتتتتفات اإنتاجية والتناستتتتلية والفستتتتيولوجية في الويوانات من 

مواولة تووير أيض الكربوهيدرات وربط ذلك م  التغيرات الواصتتتلة في أيض البروتينات والدهون من أجع الوصتتتول نلب 

و إلب أن إضتتتافة بذور اليانستتتون في نليقة إنان األرانب قد أةى إلب 2004وآخرون ) Eibenمرةوةات إقتصتتتاةية  إذ أشتتتار 

 عايير الدمية في،ا.توسين معام الم

في تركيب  ناذ يدخال نلب ثٍد ستتواء إنستتان والويوانصتتوة ل ضتتروريان انعدفإن،ما ي والستتيلينيوم  Eوأما بالنستتبة لفيتامين 

مات المضتتتتتتتاةر لألكستتتتتتتدر  يدي  ومن ضتتتتتتمنAntioxidant-Peroxidase بعض االن ي   ،ا ان يم الكلوتاثيون بيروكستتتتتت

glutathione-peroxidase ةوراً أساسياً في الموافاة نلب سير العمليات الويوية في الجسم ب كٍع صويح  تلعبثيت ان،ا

ستتواء  كما ويعمالن نلب تن تتيط وتوفي  نمليات األيض  ثدٍ التناستتع والخصتتوبة للذكور واإنان نلب ز واألةاء الممالي لج،ا

و. 2021وآخرون    Hassanجسم الويوان )  والبناء الويوج وتن يط ج،از المنانة وكمواة مضاةر لألكسدر ب كٍع فانٍع في

نند تجري  المستتتخلا الما ي لنباتي بذور  الفستتلجية لذا إستتت،دفت الدراستتة الوالية التعرى نلب أهم التغيرات في معايير الدم

 والسلينيوم في ذكور األرانب البيض.  Eاليانسون وبتراكي  مختلفة مقارنة بفيتامين 

 

 

 



 ــــــــــــــ 2022 (3العدد ) (13المجلد ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة جامعة كركوك للعلوم الزراعية  ــــــــــــــ

 

152 

 

 المواد وطرائق البحث:

ال ركة العامة لصنانة األةوية ارنب بالغ من فصيلة النيوزلندج أذ تم الوصول نلي،ا من  20استعملت في هذه الدراسة       

   و تمت تربيت،ا في البيت الويواني للمع،د التقنير الوويجة وبدأت التجربة في االول  SDIوالمستتتتتل مات التبية ر ستتتتامراء 

  وبعد أن فوصتتتت الويوانات بيترياً للتأكد من ستتتالمت،ا من 2022ر1ر1واستتتتمرت ثمان اشتتت،ر لغاية  2021ر4ر1من شتتت،ر 

مو أَُند ت لغرض تربية األرانب وتوت  2 × 2ُوضعت الويوانات في أقفاص معدنية يتراوح أبعاة القفا الواثد )األمراض   

يتر نلي،ا من ةرجة ثرارر  ت األرضتتية  12 -ستتانة ضتتوء  12وفترر إضتتاءر ) ˚م 25-20ظروى ُمستت  ستتانة ظالمو  وفَُرشتت 

ُهَذي ْت األرانب نلب نليقة نموذجية األقفاص بالمت،رات.  ُنقَم ت  وبن تتتتتتارر الخ تتتتتتب النانمة والتي كانت تُب د ل بإستتتتتتتمرار

إذ تم توفير العلف  و 1صتتتة لتربية األرانب لتلبية اثتياجات الويوان من النمو واإةامة وكما هو موضتتتح في الجدول )ُمخصتتت

م ت معامالت التجربة بواق Add libitumوالماء لألرانب وب تتتتتكع مفتوح  المجمونة األولب    وال مدر التجربة. ثيت قُستتتتتَ

بدون أج تجري  والمجمون بالستتتتتتيترر  لةُ  ،ا )الُمتممَ ت أرانب ن  ية ُجَر مان يانستتتتتتونر أرنبر يومو  200ة ال بذور ال ملغم زيت 

)فيتامين  ،اأرانبومو والمجمونة الرابعة ُجَرن ت ملغم زيت بذور اليانسون ر أرنبر ي 400والمجمونة المالمة ُجَرن ت أرانب،ا )

E 250  منتام في ن،اية كع شتت،ر من أشتت،ر التجربة  ملغمر كغمر يومياًو. تم جم  نينات الدم ب تتكع 0.3ملغمر كغم + ستتلينيوم

م  األخذ بنار االنتبار إجراء االختبارات الُمعتمدر في الدراسة نلب جمي  نينات أرانب التجربة بعد توزيع،ا بالتساوج نلب 

 المجامي  التجريبية.

 و مكونات العليقة المستخدمة في التجربة1جدول )

 بروتين خام % % الماةر العلفية األولية

 7.50 47 نخالة ثنتة 

 3.60 38 مجروش شعير مولي

 4.40 10 % بروتينو 44كسبة فول الصويا )

 1.0 2 % بروتينو 50بروتين ثيواني )

 - 1  مسووق ثجر الكلس 

 - 1.5 ملح  عام 

 -  0.5 خليط فيتامينات ومعاةن

 %16.5 %100 المجموو 

مـــعو  1سانة  بعدها وض  ج ء من الدم بــــمقدار )12قت  العلف نن،ا لمدر ُجمعت نينات الدم من ثيوانات التجربة بعد  

 Ethylene Diamine Tetra (E.D.T.Aفـــــي أنـــــابيب بالستيكيــــــة معقمــــة توـــتوج نلــــب مــــــان  الــــتخمر)

Acetic Acid الفي يا ية التاليةجراء فووصات الدم إ: 

 Total RBCs countالدم الومر  كرياتالكلي ل العد -1

 Total WB countالدم البيض  كرياتلالكلي  العد -2

 Packed Cells volume (PCV) ةثجم خاليا الدم المضغو  -3
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 Estimation of blood Hbالدم هيموكلوبين تقدير مستوى  -4

 Platelets countية ندة الصفيوات الدم -5

  Statistical analysis   التوليع اإثصا ي  -6

  SASباستخدام البرنامج اإثصا ي الجاه   ) CRDتم التوليع اإثصا ي لبيانات التجربة وفق تصميم ن وا ي كامع 

و Duncan)   1955 و(Duncan Multiple Range Testو  كما تم استخدام اختبار ةنكن المتعدة الودوة 2001

 و. P≤0.05لمقارنة المتوستات نلب مستـوى معنوية )

             Results and discussion     النتائج والمناقشة

و تفوق المعاملة المالمة معنوياً نلب المعامالت االخرى لل ،رين األول 2يتبين من نتا ج التوليع اإثصا ي في الجدول )     

. وP≤0.05كما تفوقت المعاملة المانية والرابعة نلب المعاملة األولب معنوياً نند مستوى ) و P≤0.05والماني نند مستوى )

ـد يعوة سبب إرتفاو أنداة ك ـ ريات الدم الومر إلب التأثير المضاة لألكسدر لبذور اليانسون إذ إن هذه البذور توتوج كميات ق

د ُمضتتاة جيد لألكستتدر. ف،و يومي أه تتية خاليا كريات الدم الومر من نملية األكستتدر ومن ثم  Cمعينة من فيتامين  والذج يُع 

وقد يُع ى الستتبب في زياةر ندة كريات الدم  .و2020 وآخرون  Hosnyيعمع نلب إيقاى نملية تولع كريات الدم الومر )

الومر وثجم كريات الدم المرصوصة إلب أن اليانسون يعمع نلب زياةر ندة كريات الدم من خالل تقليل،ا للج،د التأكسدج 

ة الخاليا الذج تتعرض لد كريات الدم الومر في الدم نتيجة لفعع الجذور الورر ثيت يعمع اليانسون كمضاة لألكسدر وثماي

سفور  صوةيوم والف من الكرب التأكسدج وكذلك يوتوج نلب العديد من الفيتامينات والعناصر المعدنية الم،مة كالمنغني  وال

  و.2001وآخرون   Valerioوالوديد والنواس وفيتامين )

ات المعاملة بالستتتتتتلينيوم ربما إن اإرتفاو المعنوج في أنداة كريات الدم الومر وهيموكلوبين ومكداس الدم في ثيوان        

الضتتتتترورج في  Dalta-amino levulinate dehydrataseيعوة إلب تأثيرات الستتتتتيلينوم الذج يعمع نلب تن تتتتتيط إن يم 

المراثع األولب من تصني  ال،يموكلوبين  كذلك يُعتقد أن السيلينيوم يسبب زياةر في إمتصاص الوديد ومن ثم ال ياةر في ثجم 

وآخرون   Faixova واتفقت نتا ج هذه الدراستتتتتتة م   و.2019واخرون   Larvie) الخاليا المرصتتتتتتوصتتتتتتة وال،يموكلوبين

ثمالنو  5أنداة كريات الدم الومر نند معاملة مجمونة من الومالن ) فيو P≤0.05)و الذين الثاوا إرتفاناً معنوياً 2007)

 ملغمر كغم نلف مقارنة بمجمونة السيترر. 0.3بخميرر السيلينيوم بتركي 

دم(                 3هـ والسلينيوم في العد الكلي لكريات الدم الحمر )كرية / ملم ( تأثير زيت بذور اليانسون وفيتامين2جدول )

 الخطأ القياسي(±  المتوسط)

 المعامالت

 

 المجامي 

T1 

 سيترر سالبة

 )بدون معاملةو

T2 

يانسون زيت بذور 

 ملغم 200

T3 

يانسون زيت بذور 

 ملغم  400

T4 

 + سلينيوم e فيتامين

 4.35±0.04 األولبالمرثلة 

C 

± 50.06 

B 

0.17±6.09 

A 

0.06±5.04 

B 

 4.84±0.08 المرثلة المانية

C 
0.14±5.52 

B 

0.13±7.13 

A 

0.11±5.39 

B 

 و بين المعامالتP≤0.05الواثد ت ير الب وجوة فروقات معنوية ) الصف* الوروى المختلفة ضمن 

لب المعامالت ن وP≤0.05و تفوق المعاملة المالمة معنوياً نند مستتتتتتوى )3يالثظ من نتا ج التوليع اإثصتتتتتا ي في الجدول ) 

األخرى في أنتداة كريتات التدم البيض. كمتا تفوقتت المعتاملتة الرابعتة نلب المعتاملتة األولب والمتانيتة معنويتاً ننتد مستتتتتتتوى 

https://www.researchgate.net/profile/Zita_Faixova
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(P≤0.05نلب األولب معنوياً في ن،اية ال تتتتتت،ر الماني من التجربة.  يمكن تفستتتتتتير ال ياةر  و في ثين تفوقت المعاملة المانية

الواصتتتلة ضتتتمن الودوة التبيعية في أنداة كريات الدم البيض في المجمونة المالمة إلب اثتواء نبات اليانستتتون نلب مكونات 

 B - Lymphocytesاللمفية )الخاليا البا يةو  ترف  من القدرر المنانية للويوانات وخاصتتة ال ياةر الواصتتلة في أنداة الخاليا

وآخرون  Newallو. وذكر  2000وآخرون   Oda;  1999وآخرون   Effraimالمستتتت ولة نن إنتاج األجستتتتام المضتتتتاةر )

في بالزما الدم وزياةر  immunoglobulinsو أن زيت اليانستتتتتون يعمع نلب زياةر مستتتتتتوى الكلوبيولينات المنانية 1996)

 phygocytosisالدم البيض الدفانية التي ت،اجم األثياء المج،رية إضتتتتتتافة الب ةوره في تع ي  نملية اإلت،ام  أنداة كريات

والذج ينعكس بالموصتتلة نلب تع ي  المنانة  endotheliumوالتي تودن ةاخع خاليا التوال والكبد وبتانة األونية الدمية 

ق المعاملة الرابعة نلب المعاملتين األولب والمانية فيع ى ستتتتبب ذلك في الجستتتتم. اما نن تفو cellular immunityالخلوية 

في زياةر ل وجة ه تتتتتتتاء الخاليا البلعمية فضتتتتتتالً نن زياةر إنتاج الكلوبيولينات المنانية  Eإلب قدرر الستتتتتتيلينيوم وفيتامين 

(Bendich  1993و.  كما ويُعت ق د أن إنتاء فيتامينE  اليا المنانية وزياةر كفاءت،ا مما ي ةج والسيلينوم ي ةج إلب ثماية الخ

الذج بدوره ي ةج إلب رف  المستتتتوى الصتتتوي للويوان وزياةر الوزن   IgGإلب إنتاج كميات كبيرر من األجستتتام المنانية نوو

(Laurent و  وقد يع ى الستتبب الب الدور الكبير الذج ي ةيد الستتلينيوم في ثماية ه تتاء الخلية والعضتتيات 1990آخرون  و

 و.2018وآخرون   Mohriخع الخاليا من خالل التأثيرات المضاةر لألكسدر وبالتالي إ الة نمر كريات الدم البيض )ةا

 

 

دم(         3( تأثير زيت بذور اليانسون وفيتامين هـ والسلينيوم في العد الكلي لكريات الدم البيض )كرية / ملم3جدول )

 الخطأ القياسي(±  )المتوسط

 المعامالت

 

 المجامي 

T1 

 سيترر سالبة

 )بدون معاملةو

T2 

يانسون زيت بذور 

 ملغم 200

T3 

يانسون زيت بذور 

 ملغم  400

T4 

 + سلينيوم e فيتامين

 4.28±0.037 المرثلة االولب

C 

0.22±4.68 

C 

0.18±6.04 

A 

0.12±5.12 

B 

 4.78±0.073 المرثلة المانية

D 

0.07±5.70 

C 

0.28±7.48 

A 

0.22±6.28 

B 

 و بين المعامالتP≤0.05الواثد ت ير الب وجوة فروقات معنوية ) الصف* الوروى المختلفة ضمن 

و تفوق المعاملة المالمة نلب المعاملة األولب والمانية والرابعة معنوياً 4أظ،رت نتا ج التوليع اإثصتتتتا ي في الجدول )  

 و P≤0.05)في ن،اية ال تتتت،ر األول من التجربة. كما تفوقت المعاملة المالمة معنوياً نند مستتتتتوى و P≤0.05)نند مستتتتتوى 

نلب المعاملة األولب في ن،اية ال ،ر الماني  في ثين تفوقت المعاملة المانية والرابعة نلب معاملة السيترر نند ن،اية ال ،ر 

او في قيم الصتتتتتفيوات الدمية في المجامي  المعاملة بالمستتتتتتخلا األول من التجربة. نلع العديد من الباثمين ستتتتتبب اإرتف

 Saeedالما ي لبذور اليانستتتتتون الب مدى تأثير المواة الفعالة في المستتتتتتخلصتتتتتات نلب خاليا الدم المختلفة. إذ وجد الباثت 

ارنة م  لدمية مقو بأن تجري  األرانب بمستتتتخلصتتتات بذور اليانستتتون قد أةى إلب زياةر أنداة الصتتتفيوات ا1995وآخرون )

الباثت الستتتتتتبب إثتواء النبات نلب كع من الماةر األكمر فانلية األنوثول والفالفونات  ن ىمجمونة الستتتتتتيترر  وقد أ

flavonoids وoligomeric proanthocyanidins (OPC)  والتي تمتاز بخصتتا صتت،ا التبية وةورها في توفي  تكوين

 الصفيوات الدمية  باإضافة إلب ةورها كمضاةات تخمر. 
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(        3( تأثير زيت بذور اليانسون وفيتامين هـ والسلينيوم في العد الكلي للصفيحات الدمية )صفيحة دمية/ ملم4جدول )

 الخطأ القياسي(±  )المتوسط

 المعامالت

 

 مجامي ال

T1 

 سيترر سالبة

 )بدون معاملةو

T2 

يانسون زيت بذور 

 ملغم 200

T3 

يانسون زيت بذور 

 ملغم  400

T4 

 + سلينيوم e فيتامين

 352.80±21.5 المرثلة االولب

C 

20.15±382.40 

B 

29.54±413.80 

A 

30.88±381 

B 

 381±20.54 المرثلة المانية

C 

17.19±406.60 

Ab 

13.22±461.80 

A 

26.96±424.40 

Ab 

 وP≤0.05األثرى المختلفة تعني وجوة فرق معنوج بين المعامالت نند مستوى معنوية )

 

ولل تتتت،ر  و P≤0.05)معنوياً نند مستتتتتوى  المالمةو تفوق المعاملة 5أوضتتتتوت نتا ج التوليع اإثصتتتتا ي في الجدول )

األول نلب المعاملة األولب والمانية والرابعة في ثين لم تكن هنالك فروق معنوية بين المعامالت االخرى  كما تفوقت المعاملة 

نند ن،اية ال تتتتتت،ر الماني نلب المعاملة األولب. كما تفوقت المعاملتين المانية والمالمة  و P≤0.05)معنوياً نند مستتتتتتتوى  المالمة

معنوياً نلب المعاملة األولب لنفس ال تتت،ر. وأما بالنستتتبة للتغيرات الواصتتتلة في ثجم كريات الدم المرصتتتوصتتتة  فقد أشتتتارت 

لل ،رين األول والماني كما  و P≤0.05)نوياً نند مستوى و الب تفوق المعاملة المالمة نلب بقية المعامالت مع6بيانات الجدول )

نلب معاملة الستتتيترر في ال تتت،ر الماني من التجربة. ويمكن تفستتتير  و P≤0.05)تفوقت المعاملة الرابعة معنوياً نند مستتتتوى 

لتوال إذ ي ةج ا Hematopoietic systemثصتول ال ياةر في تركي  خضتاب الدم بوصتول تغيرات في ج،از تكوين الدم 

لدم  لدم الومر  وال ثيار الويوان ي فةورا م،ما في تتور الج،از المكون ل تاج كريات ا فانال في ان األرانب يبقب التوال 

(Sieff  وWilliams  1995 و وهذا يعد م شتتتتتراً الب ان الستتتتتيلنيوم يلعب ةوراً م،ما في ثماية خاليا التوال من الضتتتتترر

نند البالغين  Erythropoietinرمون المكون لكريات الدم الومر االرثروبويتين %و من ال،10-15التأكستتتتتدج كما وجد ان )

و. كما ويعد الكبد هو المصتتتتتدر االستتتتتاستتتتتي ل،ذا ال،رمون خالل الويار Bendurant   1992و  Kourgeيصتتتتتن  في الكبد )

ون  هذا يعد م شتتتراً آخر الب ان مستتت ولة نن انتاج الج ء االكبر من هذا ال،رم hepatocytesالجنينية  وأن الخاليا الكبدية 

و  ويقوم الستتيلينيوم 1990ننصتتر الستتيلينيوم يلعب ةوراً في ثماية خاليا الكبد من الضتترر التأكستتدج )موي الدين وآخرون  

كذلك بدور فعال في ثماية صتتتتتوة القلب وتع ي  ج،از المنانة كما أند يقوم بوفظ صتتتتتوة خاليا الدم الومر نبر من  التراكم 

و. إن اإرتفتتاو المعنوج في أنتتداة كريتتات التتدم الومر Hoffmann  2018و  Averyت في األورةر التتدميتتة )والترستتتتتتبتتا

وهيموكلوبين ومكداس الدم في ثيوانات المعاملة بالستتتتلينيوم ربما يعوة إلب تأثيرات الستتتتيلينوم الذج يعمع نلب تن تتتتيط إن يم 

Dalta-amino levulinate dehydratase ثع األولب من تصتتتتتتني  ال،يموكلوبين  كذلك يُعتقد أن الضتتتتتترورج في المرا

                الستتتتتتيلينيوم يستتتتتتبتتب زيتتاةر في إمتصتتتتتتتتاص الوتتديتتد ومن ثم ال يتتاةر في ثجم الخاليتتا المرصتتتتتتوصتتتتتتتتة وال،يموكلوبين

(Barbosa   و.1998وآخرون 
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الخطأ ±  )المتوسووط  مل دم( ١٠٠م/ ( تأثير زيت بذور اليانسووون وفيتامين هـوووووووو والسوولينيوم في خ ووا  الدم ) 5جدول )

 القياسي(

 المعامالت

 

 المجامي 

T1 

 سيترر سالبة

 )بدون معاملةو

T2 

يانسون زيت بذور 

 ملغم 200

T3 

يانسون زيت بذور 

 ملغم  400

T4 

 + سلينيوم e فيتامين

 8.24±0.32 المرثلة االولب

C 

0.27±8.84 

Bc 

0.47±8.84 

A 

0.33±7.94 

C 

 8.96±0.32 المرثلة المانية

D 

0.35±9.46 

Bc 

0.32±12.74 

A 

0.66±10.12 

B 

 و بين المعامالتP≤0.05الواثد ت ير الب وجوة فروقات معنوية ) الصف* الوروى المختلفة ضمن 

                        ( تووأثير زيووت بووذور اليووانسووووووون وفيتووامين هـوووووووووووو والسوووووولينيوم في حجم كريووات الوودم المرصوووووووصووووووووة ) (6جوودول )

 الخطأ القياسي(±  )المتوسط

 المعامالت

 

 المجامي 

T1 

 سيترر سالبة

 )بدون معاملةو

T2 

يانسون زيت بذور 

 ملغم 200

T3 

يانسون زيت بذور 

 ملغم  400

T4 

 + سلينيوم e فيتامين

 30.80±0.88 المرثلة االولب

C 

0.78±32.60 

B 

0.49±35.24 

A 

0.29±31.32 

Bc 

 32.34±0.62 المرثلة المانية

C 

0.40±35.24 

B 

0.47±39.84 

A 

0.38±35.02 

B 

 و بين المعامالتP≤0.05الواثد ت ير الب وجوة فروقات معنوية ) الصف* الوروى المختلفة ضمن 
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