
 مـجـلـــة زراعـــة الــرافـدٌــن
 7102( 5( العدد )54المجلد )

   ISSN: 2224 - 9796 (Online) 

   ISSN: 1815 - 316 X  (Print) 

Mesopotamia J. of Agric.  

Vol. (54)    No. (5)   7102 
 

131 
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 الخالصت
أجرٌتت ذت ا الدراستة لمعرفتة متدي  تذثٌر بت ور الحلبتة والمٌثتاٌونٌن فتً بعتك الصتفات الكٌمٌائٌتة الحٌا ٌتة 

لتبعك أنستتجة أفترائ طتتائر  MDAوالمالونداٌالدٌهاٌتد  GSHوصتفات الصصتوبة والف تتس ومست وٌات الكلو تتاثٌون 
كسدة أعالا.ربٌت األفرائ الفاقسة على السمان الفاقس من بٌك األمهات المعاملة بالمواد  ات ال ابلٌة المضادة لأل

أستابٌ  كتال علتى حتدي وحستب مجتامٌ  المعاملتة ال تً  6علٌ ة قٌاستٌة موحتدة ومتار  ترب اع ٌتادي ولغاٌتة عمتر 

أظهترت ار فاعتتا  H2O2بٌنتت الن تتائن ان األفترائ الفاقستتة متن بتتٌك األمهتات المجهتتدة  اكستدٌا  بتتـ .أن جتت منهتتا

و ركٌتتتز ذرمتتتتون  ALTو  ASTو ركٌتتتز أنزٌمتتتتً  متتتن البتتتٌك المصصتتتتب الهالكتتتتة األجنتتتة نستتتتبةمعنوٌتتتا فتتتً 

البتتٌك المصصتتب أنستتجة البنكرٌتتاس والكلٌتتة وانصفاضتتا معنوٌتتا فتتً نستتبة   MDA الكور ٌكوستت ٌرون و  ركٌتتز

.فتتً حتٌن أدت المعتتامالت ببتت ور (1٫14 ≥)أ م ارنتة متت  مجموعتتة الستٌطرة عنتتد مست وي اح متتال الف تتس ونستبة 

 الهالكتة متن البتٌك المصصتب األجنتة نستبة إلتى انصفتاك معنتوي فتً H2O2لوحتدذما أو مت  الحلبة والمٌثاٌونٌن 

أنستجة ال لتتب والكبتد والبنكرٌتتاس والكلٌتتة  GSH و ركٌتزالف تتس والبتٌك المصصتتب وار فاعتا معنوٌتتا فتً نستتب 

. كت ل  أدت المعاملتة ببت ور الحلبتة ار فاعتا H2O2والمبٌك بالم ارنة م  مجموعة اإلجهاد ال اكسدي المحدث بتـ 
م ارنتتة  الهالكتة متن البتٌك المصصتب األجنتة نستبة بٌنمتا انصفضتت الف تس متن البتٌك المصصتبمعنوٌتا فتً نستبة 

المبتٌك م ارنتتة بالستٌطرة.كما أدت المعتتامالت  MDAو ركٌتتز  ALTبجمٌت  المعتتامالت وانصفتك  ركٌتتز أنتزٌم 

فتتً معتتامل ً بتت ور الحلبتتة  AST بٌنمتتا انصفتتك  ركٌتتز أنتتزٌم ALTأنتتزٌم جمٌعهتتا ار فاعتتا معنوٌتتا فتتً  ركٌتتز 

وب تكل معنتتوي  صافضتا  اً وكتتان لمعاملتة المٌثتاٌونٌن  تذثٌر م ارنتة مت  مجموعتة الستٌطرة. H2O2والمٌثتاٌونٌن مت  

ان  المبتتٌك م ارنتتة بالستتتٌطرة. MDAل ركٌتتز ذرمتتون الكور ٌكوستت ٌرون م ارنتتة بجمٌتتت  المعتتامالت ول ركٌتتز 
ئن أعتتالا   تتٌر إلتتى قابلٌتتة المتتواد فتتً  تتامٌن الحماٌتتة وال حستتٌن متتن الصتتفات الكٌمٌائٌتتة الحٌا ٌتتة وصتتفات الن تتا

 الصصوبة والف س وحالة مضادات األكسدة ألنسجة أفرائ السمان الفاقسة

 .المٌثاٌو ،ب ور الحلبة :دالةالكلمات ال

 .7/07/7103: وقبوله ،3/9/7103 : ارٌخ  سلم البحث
 المقذمت

 Reactive oxygenاإلجهتتاد أل ذكستتدي ذتتو وجتتود مركبتتات األوكستتجٌن الفعالتتة )المتتواد الم كستتدة( 

species (ROS) وذتت ا المركبتتات والجتت ور الحترة لهتتا ال ابلٌتتة فتتً  حطتتٌم  .ب تكل ٌفتتوق مضتتادا ها فتتً الجستم

  Robertsالصلٌتتتتة و حتتتتدث  غٌٌتتتتر فتتتتً  ركٌتتتتب ووظٌفتتتتة األعضتتتتار الحٌوٌتتتتة ) DNAالبرو ٌنتتتتات والتتتتدذون و 

ان للنبا ات الطبٌة فً الوقت الحاضر مكانة كبٌرة إلن تا  الع تاقٌر الطبٌتة وكت ل  فتً مجتال  .(Hubel، 7115و 
 النبا تتات متتن مركبتتات كٌمٌاوٌتتة  ات فعالٌتتة كمضتتادات أكستتدة وكمحفتتزات معظتتم  لتت اإلن تتا  نظتترا  لمتتا  ملكتته 

ل ا ازداد االذ مام فً اآلونة األصٌرة وب تكل ملحتوظ باست صدام النبا تات الطبٌتة  .(7113 ،وآصرون Cabuk)للنمو
صتتحة المستت هل   ىكإضتافات علفٌتتة وكبتدائل عتتن المضتتادات الحٌا ٌتة كونهتتا ال  حتتدث  تذثٌرات جانبٌتتة ستتلبٌة علت

 ،وآصتترون Durrani) حٌوانتتات الزراعٌتةو حستن نمتط  غ ٌتتة اإلنستان متتن صتالل زٌتتادة اإلن تا  و حستتٌن صتحة ال

7112  .) 
لعالئتق التدواجن لمتا لهتا متن دور فتً  حستٌن  كإضتافات عتد بت ور الحلبتة متن النبا تات الطبٌتة المست صدمة 

فضال عن دورذتا فتً  حستٌن حالتة مضتادات  ،(0999 ،النعٌمًو 0995 ،األدار الفسلجً واإلن اجً )عبد المجٌد

(. وٌعتد المٌثتاٌونٌن متن األحمتاك االمٌنٌتة األساستٌة الحاوٌتة 7112 ،و طته 7116 ،األكسدة فً الدجا  )ال طان
على الكبرٌت وال ً لها دور مهم فً معظم العملٌتات الحٌوٌتة داصتل الصالٌتا. كمتا وٌع بتر متن األحمتاك االمٌنٌتة 

جن كونهتا محتددة لكفتارة النمتتو واإلن تا . وان ن صته فتً العالئتق ٌت دي إلتى  تذصر النمتتو المهمتة فتً عالئتق التدوا

واألدار اإلن اجً. وٌم ل  المٌثاٌونٌن مهام اٌضٌة فً الجسم كدورا الهام فً  صتنٌ  جزٌئتات البترو ٌن فضتال عتن 

وكتت ل  الكلو تتاثٌون  Cysteineصتناعة األمٌنتتات الم عتتددة وال تتً لهتا دور فستتلجً مهتتم فتتً عملٌتات النمتتو مثتتل 

(Shoveller 7114 ،وآصتترون)،  فضتتال عتتن دورا الكاستتو للجتت ور الحتترةScavenger  نظتترا  لمتتا   عتترك لتته

وبوجتود  Methionine sulfoxide [Met(O)]فٌ حتول إلتى  H2O2ب اٌا المٌثاٌونٌن للج ور الحرة ومن ضمنها 

 أطروحة الدك وراا للباحث األول.مس ل من 
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 ات ستعة عالٌتة  Residuesاٌتا المٌثتاٌونٌن ( ل ا  ع بر ب MSR) Methionine Sulfoxide Reductaseأنزٌم 

 0924 ،وآصترون Shechterو  0996 ،وآصترون Levineو  Keek، 0996فً  حمل الج ور الحرة وكستحها )

ل ا ذدفت ذ ا الدراسة إلى مدي  حسن الصتفات الفستلجٌة النتاث طٌتور  .(0990 ،وآصرون VonEkardsteinو 

وانعكتاس  ذثٌرا هتتا علتتى األدار  .استت صدام متواد مضتتادة لألكستتدة عنتد H2O2الستمان الغٌتتر مجهتدة والمجهتتدة بتتـ 
 وان  ال  ذثٌرات المعامالت أعالا عبر البٌضة إلى األفرائ الفاقسة.، ال ناسلً

 وطزائقه البحث مىاد
مكررات( وال ً  م الحصول 3طائر/معاملة/ 91أجرٌت ذ ا الدراسة على اناث طائر السمان ) :حٌوانات التجربة

علٌهتتا عتتن طرٌتتق  ف تتٌس بتتٌك مصصتتب  تتم جمعتتته متتن مجتتامٌ  الطٌتتور المعاملتتة ببتت ور الحلبتتة والمٌثتتتاٌونٌن 

  :وكما ٌلً H2O2))وبٌروكسٌد الهٌدروجٌن 
 . رب اع ٌادي أعطٌت علٌ ة قٌاسٌة ومار المجموعة األولى )سٌطرة(: .0

بٌروكسٌد الهٌتدروجٌن لمتار  %0.5أعطٌت علٌ ة قٌاسٌة م  إضافة  المجموعة الثانٌة )اإلجهاد التاكسدي(: .7
  .ال رب

غم / كغتم علتو ومتار 01أعطٌت علٌ ة  حوي على مجروش ب ور الحلبة  :المجموعة الثالثة )بذور الحلبة( .3
 . رب اع ٌادي

أعطٌتتت علٌ تتة  حتتوي علتتى مجتتروش بتت ور  :كسةةٌد الهٌةةدروجٌ (المجموعةةة الراب ةةة )بةةذور الحلبةةة وبٌرو .5

  .بٌروكسٌد الهٌدروجٌن لمار ال رب %0.5غم/ كغم علو م  إضافة 01الحلبة 

ملغم / كغم علو ومتار  ترب  541أعطٌت علٌ ة  حوي على مٌثاٌونٌن  :المٌثاٌونٌ ()المجموعة الخامسة  .4
 اع ٌادي.

 541أعطٌتتت علٌ تتة  حتتوي علتتى مٌثتتاٌونٌن  :(وبٌروكسةةٌد الهٌةةدروجٌ المٌثةةاٌونٌ  )المجموعةة السادسةةة  .6

  .بٌروكسٌد الهٌدروجٌن لمار ال رب %0.5ملغم/ كغم علو م  إضافة 

أسابٌ  كتال علتى حتدي  6ربٌت األفرائ الفاقسة على علٌ ة قٌاسٌة موحدة ومار  رب اع ٌادي ولغاٌة عمر 
افتتة مست لزمات البحتث ال ٌاستٌة. و تم   تدٌم العلٌ تة ٌتتدوٌا ، وحستب مجتامٌ  المعاملتة ال تً قتدمت منهتا وجهتزت بك

 Ad Libitum وب كل ٌومً ، وب وقٌت و سلسل ثابتت للمجتامٌ  كافتة مت  مراعتاة  توفٌر متار ال ترب ب تكل حتر 
وجتري حستاب مكونتتات العلٌ تة وال ركٌتب الكٌمٌتاوي للعالئتتق حستب المجلتس التوطنً لألبحتتاث  ،لكافتة المجتامٌ 

(Anonymous  ،0995( وكما مبٌن فً الجدول )0).  
 

 .: النسبة المئوٌة لمكونات العالئق المس صدمة فً الدراسة(0)الجدول 
Table (1): The diet composition percentage used in the study.                  

 المادة العلفٌة
Ingredient 

 العلٌ ة البادئة )%(
starter  diet 

 العلٌ ة اإلن اجٌة )%(
Finisher diet 

 Yellow corn 31 51 رة صفرار 

 wheat 77 74حنطة
 Conc.  protein 04 01 برو ٌنً مركز 

 Soybean meal 37 71كسبة فول الصوٌا 

 Ca 1٫9 5٫4 كالسٌوم 

 Salt 1٫0 1٫4ملو طعام 

 Total 011 011المجموع 

 % protein percentage 72٫22 % 71٫74نسبة البرو ٌن 

 الطاقة الممثلة كٌلو سعرة / كغم
ME. kcal/kg 

7911 7941 

 

 م جم  عٌنات الدم من األفترائ قبتل أجترار الصتفة ال  ترٌحٌة فتً الٌتوم المحتدد متن نهاٌتة الدراستة و لت  

و تم فصتل عٌنتات مصتل التدم ووضتعه فتً أنابٌتب نظٌفتة ومعلمتة  ،Jugular veinبطرٌ تة قطت  الورٌتد التوداجً 

أنبوبة لكتل عٌنتة أحتدذما است صدمت ألجترار ال ٌاستات الكٌمٌائٌتة الحٌا ٌتة وأصتري لغترك قٌتاس  ركٌتز  7وبواق  

و تم جمت  عٌنتات .ْم لحٌن أجترار الفحوصتات الصاصتة71-وحفظت العٌنات عند درجة  ،ذرمون الكور ٌكوس ٌرون
 ،الصصتٌة ،الكلٌتة ،البنكرٌتاس ،ال لتب ،صة والمطلوب دراس ها فتً ذت ا الدراستة وال تً   تمل )الكبتداألنسجة الصا

ْم لحتٌن أجترار االص بتارات الكٌمٌائٌتتة 71– ةالمبتٌك( مبا ترة بعتد جمت  عٌنتات التدم. وحفظتتت عنتد درجتة حترار
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و  Ellman، 0949رة  )المحتتتو Ellmanباألنستتجة بطرٌ تتة  GSHالحٌا ٌتتة الصاصتتة ب  تتدٌر  ركٌتتز الكلو تتاثٌون 

James و  تتتتدٌر  ركٌتتتتز المالونداٌالدٌهاٌتتتتد  ،(0927 ،وآصتتتترونMDA ( باألنستتتتجة باالع متتتتاد علتتتتىOhkawa 

 .(0929 ،وآصرون

( ل جربة بسٌطة  ات ا جاا واحد واس عمل برنتامن CRDاس صدام ال صمٌم الع وائً الكامل ) :التحلٌل اإلحصائً

والص بتار معنوٌتة الفروقتات بتٌن المعتامالت است عمل  ،SAS (Anonymous،2010)ال حلٌتل اإلحصتائً الجتاذز 

 .Duncan's multiple range test   Duncan) ، (1955اص بار دنكـن م عـدد الحدود
 

 والمىاقشت الىتائج
 نستبةأظهرت ار فاع معنوي فً  H2O2ان األفرائ ال ادمة من بٌك معاملة اإلجهاد ال اكسدي المحدث بـ 

الف تس متن البتٌك والبتٌك المصصتب  وانصفتاك معنتوي فتً نستب كتل متن الهالكة متن البتٌك المصصتب األجنة

 .(7)الجدول  (1٫14 ≥أ )م ارنة م  مجموعة السٌطرة  حت مس وي اح مال  الف س من البٌك الكلًوالمصصب 

إلتى ن تائن مناقضتة ل تذثٌر مجموعتة  H2O2 كما أدت المعاملة بب ور الحلبة والمٌثاٌونٌن وكت ل  ببت ور الحلبتة مت  

 صصتتبالهالكتة متتن البتتٌك الم األجنتتة نستتبة م مثلتتة بانصفتتاك معنتتوي فتً H2O2اإلجهتاد ال اكستتدي المحتتدث بتـ 
عنتد  الف تس متن البتٌك الكلتًوالف س متن البتٌك المصصتب والبٌك المصصب  وار فاع معنوي فً نسب كل من

إلتى  H2O2 كت ل  أدت المعاملتة بالمٌثتاٌونٌن مت   ، H2O2الم ارنتة مت  مجموعتة اإلجهتاد ال اكستدي المحتدث بتـ 
الهالكتتة متتن البتتٌك  األجنتتة نستتبة وانصفتتاك معنتتوي فتتً الف تتس متتن البتتٌك المصصتتب نستتبة ار فتتاع معنتتوي فتتً

كمتا ادت .(1٫14 ≥أ )عنتد مست وي اح متال  H2O2م ارنة م  مجموعة اإلجهتاد ال اكستدي المحتدث بتـ  المصصب
 األجنتة نستبة فتًوانصفاك معنتوي  الف س من البٌك المصصب نسبة المعاملة بب ور الحلبة إلى ار فاع معنوي فً

معتتامالت ومجموعتة الستتٌطرة. ممتا ٌ تتٌر إلتى دور المتتواد  ات م ارنتة متت  ب ٌتة ال الهالكتة متتن البتٌك المصصتتب

 ال ابلٌة المضادة لألكسدة فً ال حسٌن من صفات الصصوبة والف س.

 

 .السمان ر(:  ذثٌر المعامالت فً نسبة الف س والصصوبة لطائ2الجدول )

Table (2): Effect of treatments on hatching & fertility ratio of quail. 

 الصفات
Traits 

 
 المعامالت

treatments 

نسبة البٌك 
 المصصب

(٪)fertilized 
eggs ratio 

)%( 

نسبة الف س من 
البٌك 
( ٪)المصصب

hatching eggs 
from fertilized 

eggs ratio 

)%( 

الهالكة  األجنة نسبة
من البٌك 
( ٪)المصصب

embryonic 
mortality from 
fertilized eggs 

ratio )%( 

نسبة الف س 
من البٌك 

(    ٪)الكلً
hatching 

from total 
eggs ratio 

)%( 

معدل وزن 
الفرئ الفاقس 

 )غم(
Mean of 
hatching 

bird weight 
(gm) 

 السٌطرة
Control 

21.62 ab 

±0.26 

22.21 c 

±1.66 

b 07.71 

±1.66 

65.62 a 

±1.33 

2.14 a 

±1.33 

 بٌروكسٌد الهٌدروجٌن
(H2O2 ) ٪1.4 م  مار ال رب 

Hydrogen peroxide 
(0.5 % with drinking water) 

46.62 c 

±7.62 

27.71 d 

±1.21 

02.21 a 

±1.21 

56.62 c 

±7.62 

2.21 a 

±1.56 

 (كغم علٌ ة غم/01الحلبة)
Fenugreek(10 gm/kg diet) 

25.62 a 

±7.62 

93.21 a 

±0.16 

6.73 d 

±0.15 

20.33 a 

±3.43 

2.04 a 

±1.36 

 + بٌروكسٌد الهٌدروجٌن الحلبة

Fenugreek    +  H2O2 

66.1 b 

±0.06 

22.23 c 

±1.71 

07.01 b 

±1.73 

42.1 b 

±0.06 

2.12 a 

±1.02 

 ملغم/ كغم علٌ ة( 541 (مٌثاٌونٌن
Methionine(450 mg/kg diet) 

23.33 a 

±7.90 

91.22 b 

±1.22 

9.03 c 

±1.22 

66.1 a 

±7.30 

2.52 a 

±1.79 

 + بٌروكسٌد الهٌدروجٌن مٌثاٌونٌن
Methionine  +  H2O2 

49.33 c 

±1.62 

22.61 c 

±0.70 

07.33 b 

±0.02 

47.1 cb 

±0.06 

2.32 a 

±1.76 

 .الصطذ ال ٌاسً± ال ٌم أعالا  مثل الم وسطات  -

 .(1٫14≥)أ   دل على وجود فرق معنوي عند مس وي اح مال  ˝مص لفة عمودٌا انكلٌزٌة ˝ال ٌم ال ً  حمل حروفا -

 .أمهات معاملة بالمعامالت المثب ة بالجدول أعالاطٌور المجامٌ  أعالا نا جة من  -
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ي ال ادم متن انتاث معاملتة اإلجهتاد ال اكستد البٌك المصصب فًالهالكة  األجنة نسبةان االر فاع المعنوي ل

( فتً أبتار 7112( فتً التدجا  البٌتاك وطته )7116ا ارت ألٌه الباحثتة ال طتان ) ٌ فق م  ما H2O2المحدث بـ 
اصت الل الموازنتتة بتٌن  ركٌتتز الجت ور الحتترة وال ابلٌتة الدفاعٌتتة لمضتتادات  وربمتا ٌعتتود الستبب إلتتى، فترو  اللحتتم

ً الجسم مما   ،حدوث إجهاد  ذكسدي داصلً المن ذ ال ي ٌعمل على اس نزاو مضادات األكسدة ىإل أدياألكسدة ف

الف تس متن وان االنصفتاك المعنتوي بنستبة  .األجنتةلجستم وبال تالً ذتال  لمما ٌسبب صلتال  فتً الوظتائو الفستلجٌة 

عالتة بستبب ربما ٌعود إلى ان أنسجة أجنة الدجا   كون حساسة ل ذثٌرات أصناو األوكستجٌن الف البٌك المصصب

أمتا  .PUFA (Surai ،7111))مح واذا العالً متن الحتوامك الدذنٌتة غٌتر الم تبعة طوٌلتة السلستلة الم عتددة )
ال ادمة من انتاث معاملتة بمتواد مضتادة لألكستدة  الهالكة من البٌك المصصب األجنة نسبةاالنصفاك المعنوي فً 

الف تس متتن البتٌك المصصتتب والبتتٌك المصصتب متن  واالر فتاع المعنتوي بنستتب كتل ()بت ور الحلبتة والمٌثتتاٌونٌن

( فتً 7112( فً التدجا  البٌتاك وطته )7116ٌ فق م  ماا ارت ألٌه الباحثة ال طان ) الف س من البٌك الكلًو

( بان ال غٌٌر فً نوعٌة األحماك الدذنٌة الداصلة فً  غ ٌتة 7111) Suraiوم  ماسجله الباحث  أبار فرو  اللحم
س واضو على طبٌعة األحماك الدذنٌتة المكونتة للنطتو ولعتل بت ور الحلبتة والمٌثتاٌونٌن قتد الدجا  كان له انعكا

فضتال عتن  لت  وبستبب موقت  األنزٌمتات ، احدثا مثل ذ ا ال غٌرات مما ساعد فً الحفاظ على بنٌة النطو وثبا ها

ا على أصالح الضرر المحتدث المضادة لألكسدة لنطو الطٌور فً الماٌ وكوندرٌا والساٌ وبالزم ال ي ٌ لل قابلٌ ه

الجت ور من أصناو األوكسجٌن الفعالة وذ ا ٌ طلب إلى وجود مصادر أصري  جهز صارجٌا  ل وفٌر الحماٌتة ضتد 

   .المٌثاٌونٌن وفرت مثل ذ ا الحماٌة وحسنت من صفات الف س والصصوبة ولعل ب ور الحلبة و، الحرة

عانتت متن ار فتاع معنتوي فتً  H2O2كستدي المحتدث بتـ ان األفرائ ال ادمة من بتٌك معاملتة اإلجهتاد ال ا

 ≥أ )م ارنة م  مجموعة السٌطرة فتً مصتل دم انتاث الستمان عنتد مست وي اح متال  ALTو  AST ركٌز أنزٌمً 

إلى انصفاك معنوي فً  H2O2 والمٌثاٌونٌن م  H2O2 ك ل  أدت المعاملة بب ور الحلبة م .(3)الجدول  (1٫14

كمتتتا أدت  .معنوٌتتتا عنتتد الم ارنتتتة متتت  مجموعتتة الستتتٌطرةALT بٌنمتتا ار فعتتتت فعالٌتتتة أنتتزٌم ASTفعالٌتتة أنتتتزٌم 

 .م ارنة م  مجموعة السٌطرة ALTالمعامالت جمٌعها إلى ار فاع معنوي فً فعالٌة أنزٌم 

أدت إلتى ار فتاع معنتوي فتً  H2O2( ان معاملتة اإلجهتاد ال اكستدي المحتدث بتـ 3كما ٌ بٌن من الجتدول )
ون الكور ٌكوس ٌرون فً مصل دم اناث الستمان م ارنتة مت  مجموعتة الستٌطرة وب ٌتة المعتامالت عنتد  ركٌز ذرم

بٌنمتتتا أدت المعاملتتتتة بالمٌثتتتاٌونٌن إلتتتتى انصفتتتاك معنتتتتوي فتتتً  ركٌتتتتز ذرمتتتتون ، (1٫14 ≥أ )مستتت وي اح متتتتال 

 .الكور ٌكوس ٌرون م ارنة م  مجموعة السٌطرة وب ٌة المعامالت

 أدت إلى ار فاع معنوي فً  ركٌز H2O2( ان معاملة اإلجهاد ال اكسدي المحدث بـ 5وٌ بٌن من الجدول )

MDA أنستتجة البنكرٌتتاس والكلٌتتة بٌنمتتا انصفتتك  ركٌتتز GSH معنوٌتتا م ارنتتة متتت   األنستتجة المتت كورة أعتتالا

 ≥أ )نتتد مستت وي اح متتال مجموعتة الستتٌطرة فتتً حتتٌن كتتان لهتتا  تتذثٌر م فتتاوت متت  ب ٌتتة األنستتجة النتتاث الستتمان ع

 إلتى ار فتاع معنتتوي فتً  ركٌتز H2O2 مت  كت ل  أدت المعاملتة ببت ور الحلبتة والمٌثتتاٌونٌن لوحتدذما أو .(1.14

GSH أنسجة ال لب والكبتد والبنكرٌتاس والكلٌتة والمبتٌك بٌنمتا انصفتك  ركٌتز MDA األنستجة المت كورة أعتالا 

النتاث الستمان باست ثنار بعتك ال تٌم فتً معاملتة  H2O2معنوٌا م ارنة م  مجموعة اإلجهاد ال اكستدي المحتدث بتـ 

كما أدت المعاملة بب ور الحلبة والمٌثاٌونٌن إلتى ار فتاع معنتوي .ال ً لم  بلغ الحد المعنوي H2O2 المٌثاٌونٌن م 

معنوٌتتا م ارنتة مت  مجموعتتة الستٌطرة عنتتد  النستٌن MDA نستتٌن المبتٌك بٌنمتا انصفتتك  ركٌتز GSHفتً  ركٌتز

 .(1٫14 ≥أ )مس وي اح مال 

متن بتٌك األفترائ ال ادمتة  ان ار فاع المعتاٌٌر الكٌمٌائٌتة الحٌا ٌتة والصلتل فتً حالتة مضتادات األكستدة فتً

ربمتا  عكتس ال غٌترات الحاصتلة فتً األمهتات المن جتة لهت ا  .H2O2أمهات معاملة باإلجهاد ال اكسدي المحدث بتـ 

والمعطتى عتن طرٌتق الفتم فتً أحتداث  H2O2وذ ا ربمتا ٌ تٌر إلتى قتدرة اإلجهتاد ال اكستدي المحتدث بتـ ، البٌك
أجهتاد  ذكستدي داصلتً المن تذ والت ي انعكتس إلتى حتتدوث  غٌترات فتً حالتة مضتادات األكستدة والم مثتل بار فتتاع 

األنستجة ممتتا ٌ تتٌر إلتى دورا فتتً   تجٌ  بٌروكستتدة التتدذون  GSHوانصفتاك مستت وي  األنستتجة MDAمست وي 

من صالل إحداث أ ي ألغ ٌة الصالٌتا وإجهادذتا ممتا انعكتس  لت  إلتى زٌتادة نفا ٌتة أغ تٌة  MDAوصصوصا الـ 

 إلتى التدم كن ٌجتة لحتدوث أكستدة للحتوامك AST و ALTجدران الصالٌا و سرب أنزٌمات ناقلتة مجموعتة األمتٌن
وبمتا ان ذت ا ال غٌترات الكٌمٌائٌتة الحٌا ٌتتة  .جتدران الصالٌتا الدذنٌتة الم عتددة والغٌتر م تبعة الموجتودة فتً أغ تٌة

مماثلة ل ل  ال غٌرات ال ً حصلت عند األمهات المن جة لهت ا البتٌك فتان ذت ا ٌعتزز صتحة فرضتٌة الدراستة إلتى 

النامٌتة واست مرارذا فتً أحتداث ذت ا ال غٌترات االٌضتٌة عبور وان  ال  ل  ال ذثٌرات السٌئة لإلجهاد عبتر األنستجة 
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 و ALTبار فتتاع مستت وي أنزٌمتتً ربمتتا ل غٌتتر موازنتتة مضتتادات األكستتدة فتتً أنستتجة الطٌتتور الفاقستتة والم مثلتتة

ASTوكتت ل  الصلتتل فتتً حالتتة مضتتادات األكستتدة والم مثتتل بار فتتاع مستت ويMDA   األنستتجة وانصفتتاك مستت وي

GSH ( إلى وجـود 7116م  ماا ارت ألٌه ال طان ) (. وذ ا ربما ٌ فق5و  3جداول األنسجة كما موضو فً )ال

   ALTفعالٌتة أنزٌمتً  حٌتث باإلمكتان است صدام ،MDAو و ركٌتز التـ   ALTار بتاط متـعنوي بتٌن فعالٌتة أنزٌمتً 

األنستجة ٌعكتس حالتة ار فتاع  MDA. ان ار فتاع H2O2كم  رات لحالة اإلجهاد ال اكستدي المحتدث بتـ AST  و 

بٌروكستٌدات التدذون وذت ا ماٌ كتد است مرار األ ي فتً أنستجة الطٌتور الفاقستة ون ٌجتة الست جاب ها ل لت  ال غٌترات 
الم  ٌتة لإلجهتتاد ال اكستتدي انعكتس  لتت  إلتتى أحتداث  غٌتترات ستتلوكٌة ومتن ثتتم أحتتداث  غٌترات ذرمونٌتتة م مثلتتة 

  hypothalomo –pituitary – adrenal axisالكظتتر  –مامٌتتة النصامٌتتة األ –ب ن تتٌط محتتور  حتتت المهتتاد 

( ممتا ن تط 3وبال الً زٌادة إفراز الهرمونات ال  رانٌة السكرٌة مثل الكور ٌكوس ٌرون كما موضو من الجتدول )

 (.Cockrem) ، 7114( Gluconeogenesisمن عملٌة )
كستتدة فتتً  الطٌتور ال ادمتتة متتن البتتٌك فتً حتتٌن  حستتنت المعتاٌٌر الكٌمٌائٌتتة الحٌا ٌتتة وحالتتة مضتادات األ

المعامل بالمواد  ات ال ابلٌة المضادة لألكسدة )ب ور الحلبة والمٌثاٌونٌن(. وذ ا ربما ٌ ٌر إلى قدرة المواد أعالا 

األنستجة وصفتك  GSHمست وي  فً  عزٌز حالة مضادات األكسدة وال  لٌل من  ذثٌرات اإلجهاد متن صتالل  عزٌتز

متن الكلو تاثٌون  GSHفً الطٌتور الفاقستة عتن طرٌتق  حفٌتز بنتار الكلو تاثٌون المص تزل األنسجة  MDAمس وي 

أو ربمتا متن صتالل  حفٌتز صالٌتا  ،Pentose shuntمتن صتالل  ن تٌط  حوٌلتة الستكر الصماستً  GSSGالم كستد 
 حستن فتً المعتاٌٌر ان ال ،بٌ ا البنكرٌاسٌة على زٌادة إفراز األنسولٌن وثبات حالتة ال ذكستد واالص تزال فتً الصالٌتا

الدموٌتة والنستٌجٌة أعتتالا ربمتا ٌ تٌر إلتتى است مرارٌة وقتدرة المتتواد علتى  توفٌر و تتامٌن الحماٌتة الالزمتة ألنستتجة 

( إلتى وجتود عالقتة طردٌتة 0994ربما   فق م  ماا ار ألٌته عبتدالرحمن ) AST الطائر الفاقس. وذ ا الفرضٌات

اٌ كد على أن ال جهٌز الغ ائً الصتارجً لألحمتاك االمٌنٌتة األنسجة وذ ا م GSHبٌن الجوع وانصفاك مس وي 

فً األنسجة. وذ ا الصورة المعبرة  GSHالمح وٌة على الكبرٌت، أحد العوامل األساسٌة للمحافظة على مس وي 
ور أعالا ربما   ٌر إلى قدرة المواد  ات ال ابلٌة المضادة لألكسدة )ب ور الحلبتة والمٌثتاٌونٌن( ولعتل كتان لهتا التد

الكبٌر فً  امٌن و وفٌر الحماٌتة الالزمتة ضتد أصتناو األوكستجٌن الفعالتة و ذثٌرا هتا الستٌئة علتى أنستجة األفترائ 

 الفاقسة.

 .(:  ذثٌر المعامالت فً بعك الصفات الكٌمٌائٌة الحٌا ٌة لمصل دم طائر السمان3الجدول )

Table (3): Effect of treatments on some biochemical traits in blood serum of quail. 
 الصفات
Traits 

 المعامالت
Treatments 

أنزٌم ناقل أمٌن  ن اط
 االسبار ٌت
 )وحدة / ل ر(

   AST (U/L) 

أنزٌم ناقل أمٌن  ن اط
 االلنٌن

 )وحدة / ل ر(
ALT (U/L) 

ذرمون 
 CSالكور ٌكوس ٌرون 

ng/ml)) 

 السٌطرة
Control 

64.23 b 

±1.70 

9.15 c 

±1.46 

46.74 b 

±0.40 

 H2O2 بٌروكسٌد الهٌدروجٌن
 (م  مار ال رب٪1.4 (

Hydrogen peroxide 
(0.5 % with drinking water) 

24.31 a 

±1.47 

04.42 ba 

±1.31 

a 010.60 

±0.93 

 (كغم علٌ ة غم/01) الحلبة
Fenugreek(10 gm/kg diet) 

69.79 ba 

±1.50 

02.79 a 

±0.96 

42.33 b 

±4.34 

 الهٌدروجٌن+ بٌروكسٌد  الحلبة

Fenugreek    +  H2O2 

45.40 c 

±1.35 

05.02 b 

±1.14 

27.69 b 

±2.11 

 (ملغم/ كغم علٌ ة 541 (مٌثاٌونٌن
Methionine (450 mg/kg diet) 

62.93 b 

±1.45 

05.67 ba 

±1.77 

33.27 c 

±5.94 

 + بٌروكسٌد الهٌدروجٌن مٌثاٌونٌن
Methionine  +  H2O2 

40.33 c 

±4.72 

06.93 ba 

±1.50 

62.22 b 

±2.56 

 الصطذ ال ٌاسً.± ال ٌم أعالا  مثل الم وسطات  -

 ≥أ ) تدل علتى وجتود فترق معنتوي عنتد مست وي اح متال  ˝مص لفتة عمودٌتا انكلٌزٌتة ˝ال ٌم ال تً  حمتل حروفتا -

1٫14) . 

 .أمهات معاملة بالمعامالت المثب ة بالجدول أعالاطٌور المجامٌ  أعالا نا جة من  -

  ناولت ف ط العلٌ ة ال ٌاسٌة ومار  رب اع ٌادي دون أي إضافات.طٌور ذ ا ال جربة  -
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 األكسدة لبعك أنسجة طائر السمان . ت( :  ذثٌر المعامالت فً حالة مضادا5الجدول )
Table(4): Effect of treatments on antioxidant status in some tissues of quail 

 الصفات
 Traits 

 المعامالت
treatments 

 MDA (nmol/g)  المالونداٌالدٌهاٌد ((GSH  µmol/gالكلو اثٌون

   قلب
Heart 

 كبد
Liver 

 بنكرٌاس
Pancreas 

 كلٌة
Kidney 

 Ovaryمبٌك
 قلب

Heart 
 كبد

Liver 
 بنكرٌاس

Pancreas 
 كلٌة

Kidney 
 مبٌك

Ovary 

 السٌطرة
Control 

0.10 b 
±1.10 

1.22 c 
±1.15 

1.67 cb 
±1.17 

1.73 b 
±1.13 

1.07 dc 
±1.10 

734.76 ba 
± 7.29 

076.75 b 
±1.62 

305.01 b 
±0.60 

733.24 b 
±07.70 

25.04 b 
±0.12 

 H2O2 بٌروكسٌد الهٌدروجٌن
 م  مار ال رب(٪1.4(

Hydrogen peroxide 
(0.5 % with drinking water) 

1663 d 
±1610 

1664 c 
±1617 

1649 d 
±1610 

1606 d 
±1610 

1600 d 
±1610 

732662 a 
±7622 

032627 a 
±1649  

363629 a 
±7676 

726677 a 
±0619 

066634 a 
±1671 

 ( كغم علٌ ة غم/01) الحلبة
Fenugreek(10 gm/kg diet) 

0646 a 
±1610 

7606 a 
±1676 

1663 b 
±1610 

1675 b 
±1613 

1605  b 
±1610 

772626 ba 
±7692 

074615 b 
±1629  

722664 c 
±07624 

709622 b 
±1612 

42652 c 
±1640 

 + بٌروكسٌد الهٌدروجٌن الحلبة

Fenugreek    +  H2O2 
0661 a 

±1610 
0637 b 

±1616 
1669 a 

±1610 
1690 a 

±1610 
1603 cb 

±1617 
709692 b 

±01672 
072614 b 

±7670  
720604 c 

±1652 
097630 c 

±1669 
36697 d 

±1692 

 ملغم/ كغم علٌ ة ( 541 (مٌثاٌونٌن
Methionine (450 mg/kg diet) 

0649 a 
±1610 

7600 a 
±1614 

1664 b 
±1615 

1675 b 
±1610 

1671 a 
±1610 

029620 c 
±5672 

074696  b   
±0610  

722643 c 
±1622 

090613 c 
±1695 

46657 c 
±1623 

 بٌروكسٌد الهٌدروجٌن+  مٌثاٌونٌن
Methionine  +  H2O2 

1695    c 
±1617 

7639 a 
±1610 

1649 dc 
±1614 

1671 c 
±1612 

1603 cb 
±1610 

709644 b 
±0652  

035601 a 
±0670 

769624 c 
±00620 

733617 b 
±1617 

35632 d 
±7674 

 
 . الصطذ ال ٌاسً± ال ٌم أعالا  مثل الم وسطات  -

ً  حمل حروفا -  . ( 1٫14≥  دل على وجود فرق معنوي عند مس وي اح مال ) أ  ˝مص لفة عمودٌا انكلٌزٌة ˝ال ٌم ال 
 .أمهات معاملة بالمعامالت المثب ة بالجدول أعالا  طٌور المجامٌ  أعالا نا جة من -

 . طٌور ذ ا ال جربة  ناولت ف ط العلٌ ة ال ٌاسٌة ومار  رب اع ٌادي دون أي إضافات -
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ABSTRACT 

This study was carried out to know ability of Fenugreek seeds and Methionine on 

some biochemical parameters and both fertility & hatching aspects as well as GSH & 

MDA tissues levels in hatching quails were coming from eggs treatment with 

antioxidant materials noted above. The hatching birds reared on the universal basal 
diet and tap drinking water till 6

th
 weeks age , each group reared alone depending on 

main group. The obtained results showed that the birds are coming from treated eggs 

with H2O2 suffering from deterioration in both fertility & hatching ratios as 

represented by (P ≤ 0.05) significant increase in embryonic mortality from fertilized 

eggs ratio, AST & ALT enzymes activities, Corticosterone hormone concentration 

(CS) and MDA tissues levels of pancreas & kidney and decrease in the fertilized & 

hatching eggs ratios comparing with control group. Fenugreek seeds & Methionine 

alone or with H2O2 Treatments caused a significant decrease in embryonic mortality 

from fertilized eggs ratio and significant increase in the  fertilized & hatching eggs 

ratios and GSH tissues levels of (Heart  , Liver , pancreas , kidney and ovary) 

comparing with H2O2 group. as well as Fenugreek seeds Treatment caused a 

significant increase in hatching eggs from fertilized eggs while embryonic mortality 

from fertilized eggs ratio was decreased significantly comparing with all the 

treatments as well as ALT enzyme  activity and MDA ovary tissue was decreased 
comparing with control group. All the treatments caused an elevation in ALT enzyme 

activity while AST activity decreased in both Fenugreek seeds & Methionine with 

H2O2 Treatments comparing with control group. Methionine Treatment caused a 

significant increase in Corticosterone hormone concentration (CS) comparing with all 

the treatments as well as in MDA tissues level comparing with control group. The 

results represented indicates to the ability of antioxidant materials and their roles to 

enhance preservative and improvement of some biochemical parameters and both 

fertility & hatching aspects as well as antioxidants status in hatching birds.                           

Keywords: Fenugreek seeds, Methionine, Hatching Quail, Antioxidants. 
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 المصادر
وب ور الحلبة فتً ال  لٌتل متن اثتر اإلجهتاد ال اكستدي فتً األدار  Cو  Aدور فٌ امٌنً  (.7112طه، احمد طاٌس )

 الفسلجً وال ناسلً آلبار فرو  اللحم.  )أطروحة دك وراا( كلٌة الزراعة والغابات. جامعة الموصل.

(.  تذثٌر الجتوع ودار الستكري ال جرٌبتً علتى مست وٌات الكلو تاثٌون وزناصتة 0994، صتائب ٌتونس )نعبد الرحم
 أنسجة الجر ان. )أطروحة دك وراا( كلٌة الطب البٌطري. جامعة الموصل. الدذن فً

(.  ذثٌر النبا ات المصفضة لكلوكوز الدم  على بعك الصفات الفسلجٌة 0995ف حً ) ، عبد هللادعبد المجٌ
 والكٌمٌائٌة الحٌا ٌة لدجا  اللحم. )رسالة ماجس ٌر( كلٌة الطب البٌطري. جامعة الموصل.

mailto:saadve1974@yahoo.com
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(.  ذثٌر اس صدام بعك مضادات األكسدة فً األدار اإلن اجً وبعك الصفات 7116ى محمود دا د )ال طان، من ه
 الفسلجٌة للدجا  البٌاك. )أطروحة دك وراا( كلٌة الزراعة والغابات. جامعة الموصل. 

الفستلجٌة (.  تذثٌر بعتك النبا تات المصفضتة لكلوكتوز التدم  فتً بعتك الصتفات 0999النعٌمً، سعد محمد علً )
والكٌمٌائٌتة الحٌا ٌتة  ومعامتل ال حوٌتل الغت ائً لتدجا  اللحتم. )رستالة ماجست ٌر( كلٌتة الزراعتة والغابتات. 
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