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  الخالصة

جامع�ة / اجریت ھذه الدراسة في حقل الطیور الداجنة التابع  لقسم الثروة الحیوانیة في كلیة الزراع�ة والغاب�ات        

أو كالھما إلى العل�ف للتخفی�ف م�ن األث�ر الس�لبي  Eالموصل، تھدف  إلى معرفة تأثیر إضافة  المیثایونین أو فیتامین 

اس�تخدم ف�ي  .عرض للحرارة العالیة و انعكاس ذلك في  بع�ض الص�فات الفس�لجیة لإلجھاد الحراري لفّروج اللحم الم

م�ن ) ٢٢(وف�ي الی�وم . یوم�اً ) ٢١(فرخا بعمر یوم واحد، تمت ت�ربیتھم تح�ت ظ�روف طبیعی�ة لغای�ة ) ٤٠٠(الدراسة 

ك�ل مك�ررات، وف�ي ) ٣(مع�امالت، لك�ل معامل�ة ) ٤(ط�ائر وزن�ت ووزع�ت عش�وائیا ال�ى ) ٣٦٠(عمرھا اخذ منھ�ا 

المعامل�ة :م وكان�ت المع�امالت كم�ا ی�أتي°)٢٥-٣٦-٢٥(وُعّرضت إل�ى درج�ات ح�رارة دوری�ة  ،فرخا ) ٣٠(مكرر 

كغ�م / غ�م میث�ایونین ١اجھ�اد ح�راري وإض�افة (المعامل�ة الثانی�ة ، )اجھاد حراري بدون إض�افات) (المقارنة(األولى 

اجھ�اد ح�راري (المعامل�ة الرابع�ة ، )كغ�م عل�ف/  Eغم فیت�امین ٠‚٦اجھاد حراري وإضافة (المعاملة الثالثة ، )علف

أظھرت نتائج الدراسة الحالیة  فرقاً معنویاً في الص�فات ، )كغم علف/  Eغم فیتامین  ٠‚٦+ غم میثایونین ١وإضافة 

حج�م خالی�ا ال�دم ، تركی�ز الھیموكل�وبین، الفسلجیة والكیموحیویة من خ�الل ظھ�ور زی�ادة ف�ي ع�دد خالی�ا ال�دم الحم�ر

الكلیس�یریدات ، الكلوك�وز: ألب�ومین مص�ل ال�دم  واظھ�رت انخفاض�اً ف�ي،  البروتین الكل�ي لمص�ل ال�دم، صةالمرصو

  . نسبة دھن الكبد والقلب، تركیز الكالیكوجین في الكبد والقلب، في  مصل الدم ASTو  ALT،الثالثیة 

  

   بحث مستل من رسالة الماجستیر للباحث االول* 
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  المقدمة

م م�ن أھ�م العقب�ات الت�ي )٢٤-١٨(یعد ارتفاع درجات الحرارة ع�ن المع�دالت المثالی�ة لتربی�ة ال�دواجن 

فالخسارة التي تق�ع عل�ى المرب�ي ج�راء الج�و . مربي الدواجن في المناطق الحارة من العالم والوطن العربي تواجھ

الحار اكثر من ان تُحصى وھالك الطیور جراء موجة قویة من الحر ھي الخسارة المرئیة وھي قلیلة الحدوث ف�ي 

رة الحقیقی��ة ھ��ي الخس�ارة االقتص��ادیة غی��ر مش�اریع ال��دواجن الحدیث�ة المجھ��زة بمع��دات التبری�د والتھوی��ة، والخس�ا

یتمیز مناخ العراق بكونھ شبھ قاري حار جاف صیفاً بارد ممطر شتاًء، . الظاھرة من ناحیة النمو او نوعیة االنتاج

م ص��یفاً، فض��الً ع��ن )٤٤(م ش��تاًء واكث��ر م�ن )٢,٥(تتب�این فی��ھ درج��ات الح�رارة خ��الل الس��نة الواح��دة م�ا ب��ین 

ان التف�اوت . م)٢٠(ت الحرارة بین اللیل والنھار خالل الیوم الواحد والتي قد تصل الى اكثر من التباین في درجا

بین درجات الحرارة واالرتفاع الحاد في حرارة الجو صیفاً لھ تأثیر سلبي مباشر على تربیة الدواجن في الع�راق، 

رتفاع في درجة حرارة مس�اكن تربی�ة ف�روج إن اال. اذ یتسبب في امتناع اغلب المربین عن التربیة في ھذا الفصل

م ولفت�رة طویل�ة یتس�بب ف�ي تولی�د ض�غط وحال�ة م�ن االجھ�اد عل�ى الطی�ور ت�دعى باالجھ�اد )٣٠(اللحم اكثر م�ن 

واش�ارت العدی�د م�ن الدراس�ات ال�ى ان االجھ�اد الح�راري یعم�ل عل�ى زی�ادة اص�ناف ). Heat stress(الح�راري 

وع��دم  Excitableوالت��ي تمت��از ب��التھیج ) Free radicals(لج��ذور الح��رة االوكس��جین الفعال��ة او م��ا تع��رف با

كذلك اشارت دراسات ). ٢ و ١(وھي شدیدة األلفة للتفاعل مع الجزیئات الحیویة في الجسم Unstableاالستقرار 

. Oxidative stressاخ��رى ال��ى ان التع��رض لالجھ��اد الح��راري ی��ؤدي ال��ى ح��دوث ح��االت االجھ��اد التأكس��دي 

ونظراً لوجود عالقة بین حاالت االجھاد الحراري واالجھاد التأكسدي فقد اقترح�ت ع�دة وس�ائل للتخفی�ف م�ن ).٣(

 antioxidantsالتأثیر السلبي في الصفات الفسلجیة لف�روج اللح�م وم�ن ھ�ذه الوس�ائل اس�تخدام مض�ادات االكس�دة 

 LIPIDة وح�دوث اكس�دة فوقی�ة لل�دھون التي تعمل على تثبیط عملیات االكس�دة اث�ر التع�رض ال�ى الج�ذور الح�ر

PEROXIDATION بالجذور الحرة.  

ومزجھم�ا للتقلی�ل  Eان الھدف من اجراء ھذه الدراسة ھو امكانیة التعرف استخدام المیثایونین وفیت�امین 

ف عند تربیة ف�روج اللح�م ف�ي الظ�رو) االجھاد الحراري واالجھاد التأكسدي(من ھذه التأثیرات الضارة او ازالتھا 

اذ ان المیثایونین یعمل على تصحیح الضرر الذي حدث في تركیب الخلی�ة نتیج�ة لمھاجم�ة الج�ذور الح�رة . الحارة

، وكذلك فانھ یَُع�د المص�در االس�اس للسس�تاین ال�ذي ی�دخل ف�ي تص�نیع مرك�ب حی�وي ھ�ام مض�اد لالكس�دة )٤(لھا 

ة الذائب��ة ف��ي ال�دھون وال��ذي یمن��ع اكس��دة فیع��د م��ن مض��ادات االكس�د Eام��ا فیت�امین ). GSH(یع�رف بالكلوت��اثیون 
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، كم�ا یعم�ل عل�ى ازال�ة ج�ذور )٦و  ٥(الحوامض الدھنیة غیر المشبعة طویلة السلسلة الخاصة باالغشیة الخلوی�ة 

ك�ذلك ف�ي تحس�ین الحال�ة  Eویس�ھم فیت�امین ). ٨و  ٧(االوكسجین الحرة المتكونة قبل دخولھا ال�ى سلس�لة التفاع�ل 

كذلك تم الدمج ب�ین وس�یلتین ). ٩(ر حیث یعمل على تنظیم التصنیع الحیوي لبعض الجزیئات الفسلجیة العامة للطی

لغ�رض معرف�ة تأثیرھم�ا الت�آزري ف�ي بع�ض الص�فات ) الى العلف في وقت واح�د Eاضافة المیثایونین وفیتامین (

  .الفسلجیة لفروج اللحم المربى تحت الحرارة العالیة

  البحث  قرطوواد ملا

/ الدراسة في حقل الطیور الداجنة التابع لقسم الث�روة الحیوانی�ة ف�ي كلی�ة الزراع�ة والغاب�ات اجریت ھذه 

المدة قبل بدء : تمت ادارة قطیع التجربة كما یأتي،  ٢٧/١٠/٢٠١٠لغایة  ٢٠١٠/  ٩/ ١جامعة الموصل للمدة من 

قط��ع ) ٢١(وف��ي الی��وم ، یوم��اً ربی��ت االف��راخ عل��ى الفرش��ة تح��ت ظ��روف طبیعی��ة) ٢١ -١(المع��امالت م��ن عم��ر 

مك��ررات لك��ل معامل��ة، وك��ل ) ٣(مك��رراً بواق��ع ) ١٢(س��اعات وت��م وزن الطی��ور وتوزیعھ��ا ال�ى ) ٤(العل�ف لم��دة 

طیراً، مع مراعاة ان یحت�وي ك�ل مك�رر عل�ى ع�دد متس�اٍو م�ن ال�ذكور واالن�اث ب�أوزان ) ٣٠(مكرر یحتوي على 

فقد تم رفع درج�ة ح�رارة القاع�ة ال�ى الح�رارة : یوماً ) ٥٦-٢٢(أما مدة المعاملة من عمر ، متساویة قدر المستطاع

م عن�د الس�اعة العاش�رة ص�باحاً وتس�تمر )٣٦(م بحی�ث تص�ل درج�ة ح�رارة القاع�ة ال�ى )٢٥-٣٦-٢٥(الدوریة 

اجھ�اد ح�راري ب�دون ) (المقارن�ة(المعاملة األول�ى : حتى الساعة السادسة مساًء وكانت معامالت التجربة كما یأتي

اجھ�اد ح�راري (المعامل�ة الثالث�ة ، )كغم عل�ف/ غم میثایونین ١اجھاد حراري وإضافة (المعاملة الثانیة ، )إضافات

غ�م  ٠‚٦+ غ�م میث�ایونین ١اجھ�اد ح�راري وإض�افة (المعامل�ة الرابع�ة ، )كغ�م عل�ف/  Eغم فیتامین ٠‚٦وإضافة 

ف�ي نھای�ة . )١٠( ت�م تكوینھم�ا حس�ب) ١ج�دول(غذیت الطیور على علیقت�ین بادئ�ة وناھی�ة ) كغم علف/  Eفیتامین 

وت�م ذبحھ�ا واخ�ذت ) طی�ور م�ن ك�ل مك�رر ٤(طی�راً م�ن ك�ل معامل�ة  ١٢تم اختی�ار ) یوماً  ٥٦عند عمر (التجربة 

الج�راء الفحوص�ات الفیزیاوی�ة لل�دم ) الھیب�ارین(نماذج الدم، حیث تم جمع الدم في انابیب تحتوي على مانع تخث�ر 

ك�ذلك ت�م جم�ع ج�زء اخ�ر م�ن ال�دم ف�ي ) یموكل�وبین، حج�م خالی�ا ال�دم المرصوص�ةخالیا ال�دم الحم�ر، تركی�ز الھ(

الكلوك�وز، الكلیس�یریدات (انابیب خالیة من مانع التخثر لغرض عزل مصل الدم الجراء الفحوصات الكیموحیوی�ة 

یر تركی�ز كم�ا ت�م اخ�ذ عین�ات م�ن الكب�د والقل�ب لتق�د، ) ALT ،ASTثالثیة، البروتین الكلي، االلبومین وانزیم�ي 

  .یبین التحلیل الكیمیائي للعالئق المستخدمة في الدراسة) ١(والجدول . كالیكوجین و نسبة الدھن فیھما
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في تحلیل البیانات   CRD (Complete Randomized Design(أستخدم التصمیم العشوائي الكامل 

وباس��تعمال البرن��امج ) ١١(واس��تخدم اختب��ار دنك��ن المتع��دد الم��دیات لمعرف��ة الت��أثیرات المعنوی��ة ب��ین المتوس��طات 

  ).١٢(اإلحصائي 

مكونات العلیقتین البادئة والناھیة المستخدمتین في الدراسة): ١(دول ج  

  %الناھیة العلیقة   %العلیقة البادئة   المادة العلفیة االولیة
  ٤٢  ٣٦  ذرة صفراء مجروشة

  ٢٢  ٢٢  حنطة مجروشة
  ٥  ٥  شعیر مجروش

  ٢٦  ٣١  )بروتین% ٤٤(كسبة فول الصویا 
  ٤  ٥  )١()بروتین% ٤٠(مركز بروتیني 

  ٠,٧  ٠,٧  مسحوق حجر الكلس
  ٠,٣  ٠,٣  ملح الطعام
  ١٠٠  ١٠٠  المجموع

  التحلیل الكیمیاوي 
 ٢٠,٠٩٣ ٢٢,٦٥٦ البروتین الخام

 ٤,٢٠٢ ٤,٥٨٥ مستخلص االیثر
  ٣,٩٥٠ ٣,٨٧٦ االلیاف الخام

  ٢٩٠٤,٤  ٢٨٤١,١  )كغم علف/ كیلو سعرة (الطاقة االیضیة 
  

  النتائج والمناقشة

وحج�م خالی�ا ال�دم  ت�أثیر المع�امالت ف�ي ع�دد خالی�ا ال�دم الحم�ر وتركی�ز الھیموكل�وبین) ٢(یبین الجدول 

اذ تفوقت المعاملة الرابعة معنویاً ف�ي . بین المعامالت) ٠,٠٥أ(المرصوصة حیث یالحظ وجود فروقات معنویة 

عدد خالیا الدم الحمر على بقیة المعامالت وتفوق المعاملة الثانیة معنویاً على المعاملة االول�ى ف�ي ح�ین ل�م یالح�ظ 

ولى والثالثة بل حصل زیادة حسابیة لصالح المعاملة الثالثة مقارن�ة بالمعامل�ة وجود فرق معنوي بین المعاملتین اال

اذ الحظ وجود زیادة ف�ي ع�دد خالی�ا ال�دم الحم�ر عن�د اض�افة ) ١٣(االولى وجاءت ھذه النتیجة متفقة مع ما وجده 

ف�ي تركی�ز   وك�ذلك یالح�ظ وج�ود فروق�ات معنوی�ة). كغ�م عل�ف/وح�دة دولی�ة ١٠٠(الى العلف بتركیز  Eفیتامین 

الھیموكل��وبین حی��ث تفوق��ت المعامل��ة الرابع��ة معنوی��اً عل��ى المعامل��ة االول��ى، وك��ذلك یالح��ظ ع��دم وج��ود فروق��ات 

 ١٥، ١٤، ١٣(ان ھذه النتیج�ة ج�اءت متفق�ة م�ع م�ا وج�ده ك�ل م�ن . معنویة بین المعامالت االولى والثانیة والثالثة

. ال�ى العل�ف Eھیموكلوبین الدم لفروج اللحم عن�د اض�افة فیت�امین حیث اشاروا الى حصول ارتفاع مستوى ) ١٦و
                                                           

)١ ( 
، %٤٢، فیتامینات ومعادن  %٤ سستین+میثایونین %٣,٧٠ میثایونین، %٣,٨٥ الیسین،  %٢ الیاف خام، %٥ دھن خام، %٤٠ بروتین خام

 . ٢١٠٠ كغم / طاقة ممثلة كلیوسعرة
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كما یالحظ ایضاً من الجدول وجود فروقات معنویة  بین المعامالت ف�ي حج�م خالی�ا ال�دم المرصوص�ة، اذ تفوق�ت 

یة ف�ي المعاملة الرابعة معنویاً على بقیة المعامالت والتي لم تختلف معنویاً فیما بینھا ویالح�ظ حص�ول زی�ادة حس�اب

وجاءت ھ�ذه النتیج�ة متفق�ة . حجم خالیا الدم المرصوصة لطیور المعاملتین الثانیة والثالثة مقارنة بالمعاملة االولى

ال�ى  Eبوجود زی�ادة ف�ي حج�م خالی�ا ال�دم المرصوص�ة عن�د اض�افة فیت�امین ) ١٥و ١٤، ١٣(مع ما ذكره كل من 

ن�ت اعل�ى معنوی�اً م�ن المعامل�ة االول�ى واعل�ى حس�ابیاً م�ن ومن كل ما تق�دم یالح�ظ ان المعامل�ة الرابع�ة كا. العلف

المعاملتین الثانیة والثالثة في صفة عدد خالی�ا ال�دم الحم�ر وتركی�ز الھیموكل�وبین وحج�م خالی�ا ال�دم المرصوص�ة، 

مع����اً ف����ي المحافظ����ة عل����ى تركی����ز ال����دم  Eوق����د یع����ود الس����بب ف����ي ذل����ك ال����ى ق����درة المیث����ایونین وفیت����امین 

hemoconcentration  وعدم حصول حالة تخفیف للدمhemodilution ) التي تحدث عند زیادة استھالك الماء

او ق�د یك�ون الس�بب ان الطی�ور اكتس�بت مقاوم�ة جی�دة ) من قبل الطیور في حالة تعرضھا لدرجات حرارة مرتفع�ة

الس��لبي لإلجھ��اد  الل��ذان یقل��الن م��ن الت��أثیر Eض��د درج��ات الح��رارة العالی��ة عن��د اعطائھ��ا المیث��ایونین وفیت��امین 

  ).١٧(الحراري 

ع���دد خالی���ا ال���دم الحم���ر، تركی���ز : أو كالھم���ا للعلیق���ة ف���ي Eت���أثیر اض���افة المیث���ایونین أو فیت���امین ) ٢(ج���دول 

الھیموكلوبین، حجم خالیا الدم المرصوصة لفروج اللحم المعرض لدرجات حرارة عالی�ة عن�د 

  یوماً ) ٥٦(عمر 

  المعاملة
  عدد خالیا الدم الحمر

  ٣ملم/نملیو
  تركیز الھیموكلوبین

  مل١٠٠/غم
  حجم خالیا الدم المرصوصة

%  

  المقارنة
٠,٠٧±٢,٧٨٥  

  جـ
٠,٢٦±٩,٢٥٢  

  ب
٠,٥٤±٢٨,٩١٤  
  ب

  كغم علف/Metغم ١اضافة 
٠,٠٢±٢,٩٥٠  

  ب
٠,١٦±٩,٣٨٠  

  أب
٠,٥٠±٢٩,١٤٤  
  ب

كغم /Vit Eغم ٠,٦اضافة 
  علف

٠,٠٣±٢,٩٠٤  
  ب جـ

٠,١٨±٩,٤١١  
  أب

٠,٤٣±٢٩,١٧٣  
  ب

 Vitغم ٠,٦+Metغم ١اضافة
E/كغم علف 

٠,٠٤±٣,٢٠٠  
  أ

٠,١٨±٩,٩٠٤  
  أ

٠,٣١±٣٠,٧١٤  
  أ

  ).٠,٠٥أ(القیم التي تحمل حروفاً مختلفة عمودیاً تشیر إلى وجود اختالفات معنویة بین المعامالت عند مستوى احتمال 

وجود فروق�ات معنوی�ة تأثیر المعامالت في تركیز الكلوكوز في مصل الدم اذ یالحظ ) ٣(ویبین الجدول 

ال��ى ) المعامل��ة الثالث��ة( Eاو فیت��امین ) المعامل�ة الثانی��ة(ب�ین المع��امالت، حی��ث ادت اض��افة المیث��ایونین ) ٠,٠٥أ(

انخف��اض معن��وي ف��ي مس��توى كلوك��وز مص��ل ال��دم مقارن��ة بالمعامل��ة االول��ى، كم��ا یالح��ظ ان اض��افة المیث��ایونین 
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ال�ى العل�ف ادت ال�ى انخف�اض معن�وي ف�ي مس�توى الكلوك�وز ف�ي مص�ل ال�دم ) المعامل�ة الرابع�ة(مع�اً  Eوفیتامین 

ان ھ�ذه النتیج�ة ج�اءت متفق�ة . مقارنة ببقیة المعامالت ولم یالحظ وجود فرق معنوي بین المعاملتین الثانیة والثالثة

وى كلوكوز مصل ال�دم ف�ي ال�دجاج اذ اشاروا الى حصول انخفاض في مست) ٢٠و ١٩ ، ١٨(مع ما ذكره كل من 

وان السبب ف�ي انخف�اض مس�توى الكلوك�وز ف�ي مص�ل ال�دم عن�د اض�افة . الى العلف Eالمجھد عند اضافة فیتامین 

عل�ى تعزی�ز مض�ادات االكس�دة ف�ي الخلی�ة وتقلی�ل ت�أثیر اإلجھ�اد  Eالى العلف یعزى الى ق�درة فیت�امین  Eفیتامین 

الجسمیة ومن ضمنھا خالیا بیتا البنكریاس�یة وم�ن ث�م ینش�ط اف�راز االنس�ولین  التأكسدي مما ینشط من عمل الخالیا

وك�ذلك عن�د اض�افة المیث�ایونین ال�ى العل�ف یعم�ل عل�ى خف�ض مس�توى ). ٢١(الذي یخفض مستوى كلوك�وز ال�دم 

لك الكلوكوز في مصل الدم ویعود السبب ال�ى ق�درة المیث�ایونین عل�ى تثب�یط اف�راز ھرم�ون الكروتیكوس�تیرون وب�ذ

اذ یقلل تحلل االنسجة وعندھا یزداد خ�زین الكالیك�وجین ف�ي الجس�م وبالت�الي ) Gluconeogenesis(یثبط عملیة 

او انھ یحفز افراز ھرمون االنسولین من خالیا بیتا البنكریاسیة مما یزید من ) ٢٢(ینخفض مستوى السكر في الدم 

  ).٢١(لدم دخول الكلوكوز الى داخل االنسجة وبھذا یقل مستواه في ا

ال�ى العل�ف ف�ي تركی�ز الكلیس�یریدات الثالثی�ة  Eتأثیر اضافة المیثایونین وفیت�امین ) ٣(كما یبین الجدول 

ب��ین المع��امالت، اذ یالح��ظ انخف��اض معن��وي ف��ي ) ٠,٠٥أ(ف��ي مص��ل ال��دم حی��ث یب��ین وج��ود فروق��ات معنوی��ة 

وي للمعاملتین الثانیة والثالث�ة مقارن�ة بالمعامل�ة المعاملة الرابعة مقارنة ببقیة المعامالت وكذلك وجود انخفاض معن

ان نتائج ھذه الدراس�ة ج�اءت متفق�ة م�ع . االولى ولم یالحظ وجود فروقات معنویة ما بین المعاملتین الثانیة والثالثة

الثالثی�ة ف�ي مص�ل  اذ اشاروا الى حصول انخف�اض مس�توى الكلیس�یریدات) ٢٥و ٢٤، ٢٣ ،١٨(ما وجده كل من 

الى العلف، ان السبب ف�ي خف�ض الكلیس�یریدات الثالثی�ة ف�ي مص�ل ال�دم  Eالدم للدجاج المجھد عند اضافة فیتامین 

ام��ا ع��ن ق��درة ). ٢٦(ال��ى العل��ف ق��د یرج��ع ال��ى قدرت��ھ عل��ى ازال��ة المحتوی��ات الدھنی��ة  Eعن��د اض��افة فیت��امین 

اذ ذكر ان اضافة المیث�ایونین ال�ى ) ٢٣(ة فھو یتفق مع ما ذكره المیثایونین في خفض مستوى الكلیسیریدات الثالثی

 .العلف الفراخ الدجاج یخفض من مستوى الكلیسیریدات الثالثیة
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تركیز الكلوكوز، الكلیسیریدات الثالثیة، : أو كالھما للعلیقة في Eتأثیر اضافة المیثایونین أو فیتامین ): ٣(جدول 
  یوماً ) ٥٦(لفروج اللحم المعرض لدرجات حراریة عالیة عند  ASTو  ALTي البروتین الكلي، األلبومین، انزیم

  المعاملة
  تركیز الكلوكوز

  مل١٠٠/ملغم

تركیز 
الكلیسیریدات 

  الثالثیة
  مل١٠٠/ملغم

تركیز البروتین 
  الكلي

  مل١٠٠/غم

  تركیز األلبومین
  مل١٠٠/غم

تركیز انزیم 
ALT  

  مل/وحدة

تركیز انزیم 
AST  

  مل/وحدة

  المقارنة
٣,٣٨±٢٢٢,٠٩  
  أ

٣,٧٣±١٠٨,٧٢  
  أ

٠,٣٢±٢,٨٠  
  ب

٠,٠٧±١,٥٥  
  جـ

٠,٣٦±١٣,٦٦  
  أ

١,٥٩±٢٩,٩٧  
  أ

غم ١إضافة 
Met/كغم علف  

٣,٢٦±١٨٤,٥٣  
  ب

٢,٥١±٨٩,١٥  
  ب

٠,٣٣±٣,١١  
  ب

٠,١٠±١,٦٦  
  جـ

٠,٤٤±٧,٣٥  
  ب

٠,٨٦±١٨,٩٥  
  ب

 Vitغم ٠,٦إضافة 
E/كغم علف  

٣,٦٦±١٨١,٩٨  
  ب

٢,٨٩±٨٨,٠٩  
  ب

٠,٢٩±٣,٤٧  
  أب

٠,٠٨±١,٩٢  
  ب

٠,٢٣±٧,٢٠  
  ب

٠,٩٠±١٨,٢٥  
  ب

+  Metغم ١إضافة 
كغم /Vit Eغم ٠,٦

  علف

٢,٥٨±١٧٢,٠٤  
  جـ

٢,٥٦±٧٥,١٨  
  جـ

٠,٢٣±٤,٢٤  
  أ

٠,٠٧±٢,١٨  
  أ

٠,٢٨±٦,٠٤  
  جـ

١,٢١±١٢,٨٧  
  جـ

  ).٠,٠٥أ(القیم التي تحمل حروفاً مختلفة عمودیاً تشیر إلى وجود اختالفات معنویة بین المعامالت عند مستوى احتمال 

  

ویشیر الجدول ایضاً الى تأثیر معامالت الدراسة في تركیز البروتین الكلي واأللبومین في مصل الدم حیث یالح�ظ 

بین المعامالت، اذ تفوقت المعاملة الرابعة معنویاً في تركیز البروتین في مصل ) ٠,٠٥أ(وجود فروقات معنویة 

ول��م یالح��ظ وج��ود فروق��ات معنوی��ة م��ا ب��ین . المعامل��ة الثالث��ةال��دم عل��ى المع��املتین االول��ى والثانی��ة وحس��ابیاً عل��ى 

المعامالت االولى والثانیة والثالثة في تركیز البروتین الكلي ویالحظ وجود زیادة حسابیة لصالح المعاملتین الثانیة 

مص�ل ال�دم عل�ى وكذلك تفوق المعاملة الرابعة معنوی�اً ف�ي تركی�ز األلب�ومین ف�ي . والثالثة مقارنة بالمعاملة االولى 

بقیة المعامالت وتفوق المعاملة الثالثة معنویاً على المعاملتین االول�ى والثانی�ة وتف�وق المعامل�ة الثانی�ة حس�ابیاً عل�ى 

م�ن ) ١٩و  ١٨(ان النت�ائج الت�ي ت�م التوص�ل الیھ�ا ف�ي ھ�ذه الدراس�ة تتف�ق م�ع م�ا وج�ده ك�ل م�ن . المعاملة االول�ى

ان الس�بب ف�ي . الى العلف Eواأللبومین في مصل الدم عند اضافة فیتامین  حصول ارتفاع مستوى البروتین الكلي

ف�ي  Eالى العلف ربما یعود الى قدرة فیتامین  Eرفع البروتین الكلي واأللبومین في مصل الدم عند اضافة فیتامین 

الغ�ذاء بش�كل التقلیل من اإلجھاد الح�راري وال�ذي ی�نعكس ب�دوره بص�ورة غی�ر مباش�رة عل�ى زی�ادة االس�تفادة م�ن 

اما سبب زیادة تركیز البروتین واأللبومین في . انعكس على زیادة تركیز البروتین الكلي واأللبومین في مصل الدم

مصل الدم عند اضافة المیثایونین الى العلف ربما یعود الى تعویض النقص الحاصل في البروتین وذلك من خ�الل 

وھ��ي ھ��دم الب��روتین لغ��رض  Gluconeogenesisث��بط عملی��ة وب��ذلك تت) ٢٢(تثب��یط ھرم��ون الكورتیكوس��تیرون 

  .تكوین الكلوكوز من مصادر غیر كاربوھیدراتیة في حال ارتفاع درجة حرارة البیئة
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ف�ي مص�ل ال�دم حی��ث  ASTو  ALTت�أثیر مع�امالت الدراس�ة ف��ي مس�توى إنزیم�ي ) ٣(ویب�ین الج�دول 

 ALTاذ نالح�ظ حص�ول انخف�اض لمس�توى إن�زیم ب�ین المع�امالت، ) ٠,٠٥أ(یشیر الى وج�ود فروق�ات معنوی�ة 

ف��ي المعامل��ة الرابع��ة مقارن��ة بب��اقي المع��امالت وان المعامل��ة االول��ى تفوق��ت معنوی��اً عل��ى ب��اقي  ASTوإن��زیم 

والثالث��ة ) كغ��م عل��ف/Metغ��م  ١اض��افة (المع��امالت ف��ي ح��ین ال یوج��د فروق��ات معنوی��ة ب��ین المع��املتین الثانی��ة 

او فیت�امین ) المعامل�ة الثانی�ة(ویتضح جلیاً من الجدول ان اضافة المیث�ایونین ). لفكغم ع/Vit.Eغم  ٠,٦اضافة (

E )یؤدي الى التقلیل من الت�أثیر الس�لبي لإلجھ�اد الح�راري للطی�ور مقارن�ة بالمعامل�ة االول�ى وان ) المعاملة الثالثة

 ASTو  ALTوي في تركیز إنزیمي ادت الى انخفاض معن) المعاملة الرابعة(معاً  Eاضافة المیثایونین وفیتامین 

. مقارنة بب�اقي المع�امالت وھ�ذا ی�دل عل�ى زی�ادة التحس�ن ف�ي التقلی�ل م�ن اإلجھ�اد الح�راري عن�د اس�تخدامھما مع�اً 

بحصول انخفاض معن�وي ف�ي  )٢١و ١٣(وتتفق النتائج التي تم التوصل الیھا في ھذه الدراسة مع ما ذكره كل من 

وق�د یع�ود الس�بب . ال�ى العل�ف Eفي مصل الدم عند اضافة المیثایونین او فیتامین  ASTو  ALTمستوى إنزیمي 

عل�ى التقلی�ل م�ن  Eف�ي مص�ل ال�دم ال�ى ق�درة المیث�ایونین وفیت�امین  ASTو  ALTفي انخف�اض مس�توى إنزیم�ي 

  .التأثیر السلبي لإلجھاد الحراري

ف�ي الكب�د والقل�ب حی�ث یالح�ظ وج�ود  تأثیر معامالت الدراسة في تركیز الكالیك�وجین) ٤(یبین الجدول 

ب��ین المع��امالت، اذ تفوق��ت المعامل��ة االول��ى معنوی��اً عل��ى بقی��ة المع��امالت وتفوق��ت ) ٠,٠٥أ(فروق��ات معنوی��ة 

المعاملتین الثانیة والثالثة معنویاً على المعاملة الرابعة في تركیز الكالیكوجین في الكبد والقلب، ول�م یالح�ظ وج�ود 

م�ن حص�ول ارتف�اع  )٢٧(ع�املتین الثانی�ة والثالث�ة ، وج�اءت ھ�ذه النت�ائج متفق�ة م�ع م�ا ذك�ره فرق معن�وي ب�ین الم

وربم�ا . م)٢٥-٣٦-٢٥(معنوي في تركی�ز كالیك�وجین الكب�د والقل�ب للطی�ور المعرض�ة ل�درجات ح�رارة دوری�ة 

ن الط�ائر المع�رض یعود السبب ف�ي ارتف�اع تركی�ز الكالیك�وجین ف�ي ك�ل م�ن الكب�د والقل�ب للمعامل�ة االول�ى ال�ى ا

وكذلك استخالص الطاقة من دھون ) ٢٨(لإلجھاد الحراري یفضل بناء الكلوكوز من مصادر غیر كاربوھیدراتیة 

وان ارتف��اع درج��ة ح��رارة الجس��م تجع��ل الط��ائر یقل��ل م��ن االعتم��اد عل��ى الكاربوھی��درات كمص��در ). ٢٩(الجس��م 

كغ�م /غ�م میث�ایونین ١اض�افة (ف�ي الكب�د والقل�ب للمعامل�ة الثانی�ة  ، وان انخفاض تركی�ز الكالیك�وجین)٣٠(للطاقة 

یعود الى دورھما في المساعدة على تحم�ل الح�رارة كم�ا ان ) كغم علف/Eغم فیتامین  ٠,٦اضافة (والثالثة ) علف

ا ف�ي انخفاض تركیز الكالیكوجین في كل من الكبد والقلب للمعامل�ة الرابع�ة یع�ود ال�ى الت�أثیر المش�ترك لك�ل منھم�

  .التخفیف من التأثیرات السلبیة لإلجھاد الحراري والتي تنعكس على تركیز الكالیكوجین
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في الكبد والقلب  أو كالھما للعلیقة في تركیز الكالیكوجین Eتأثیر اضافة المیثایونین أو فیتامین ): ٤(جدول 

یوماً ) ٥٦(لفروج اللحم المعرض لدرجات حرارة عالیة عند عمر ) غم نسیج/ملغم(

  ).الخطأ القیاسي± المتوسط (

  المعامالت
  كالیكوجین الكبد

  غم نسیج/ملغم
  كالیكوجین القلب

  غم نسیج/ملغم

  المقارنة
٠,٧٤±١٥,١٠  
  أ

٠,٠٧±١,٦٧  
  أ

  كغم علف/Metغم ١اضافة 
٠,٢٦±١١,٧٧  

  ب
٠,٠٥±١,٠٢  

  ب

  كغم علف/Vit Eغم ٠,٦اضافة 
٠,٢٠±١١,٧٤  

  ب
٠,٠٤±١,٠٠  

  ب

  غم ٠,٦+Metغم ١اضافة
Vit E/كغم علف 

٠,٧٥±٨,٧٦  
  جـ

٠,٠٤±٠,٦٩  
  جـ

  ).٠,٠٥أ(القیم التي تحمل حروفاً مختلفة عمودیاً تشیر إلى وجود اختالفات معنویة بین المعامالت عند مستوى احتمال 

معامالت الدراسة في نسبة الدھن في الكب�د والقل�ب حی�ث یالح�ظ وج�ود فروق�ات  تأثیر) ٥(یبین الجدول 

بین المعامالت اذ تفوقت المعاملة االولى معنویاً على بقیة المعامالت وتفوقت المعاملتین الثانی�ة ) ٠,٠٥أ(معنویة 

المع�املتین  فرق معنوي ما ب�ینوالثالثة معنویاً على المعاملة الرابعة في نسبة دھن الكبد والقلب، ولم یالحظ وجود 

  الثانیة والثالثة

  

لف�روج اللح�م % أو كالھما للعلیقة ف�ي نس�بة دھ�ن الكب�د والقل�ب  Eتأثیر اضافة المیثایونین أو فیتامین ): ٥(جدول 

  ).الخطأ القیاسي± المتوسط (یوماً ) ٥٦(المعرض لدرجات حرارة عالیة عند عمر 

  %دھن القلب  %دھن الكبد  المعامالت

  المقارنة
٠,٩٥±١٦,٨٠  
  أ

٠,٧٢±٢٣,٦١  
  أ

  كغم علف/Metغم ١اضافة 
٠,٦٥±١٣,٦٢  

  ب
٠,٥٢±٢٠,١٣  

  ب

  كغم علف/Vit Eغم ٠,٦اضافة 
٠,٩٨±١٤,٣٧  

  ب
٠,٦٩±٢٠,٥٧  

  ب

  غم ٠,٦+Metغم ١اضافة
Vit E/كغم علف 

٠,٢٣±١٠,٠٧  
  جـ

١,٢١±١٧,٧٨  
  جـ

  ).٠,٠٥أ(المعامالت عند مستوى احتمال القیم التي تحمل حروفاً مختلفة عمودیاً تشیر إلى وجود اختالفات معنویة بین 
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م�ن حص�ول انخف�اض معن�وي ف�ي نس�بة دھ�ن الكب�د عن�د ) ٢٠و ٢١(جاءت ھذه النتائج متفقة مع ما وجده ك�ل م�ن 

وربم��ا یع��ود الس��بب ف��ي انخف��اض دھ��ن الكب��د . للتخفی��ف م��ن اإلجھ��اد التأكس��دي Eاس��تخدام المیث��ایونین او فیت��امین 

والقلب عند اضافة المیثایونین للعلیقة إلى كونھ یدخل في تصنیع مركب الكلوتاثیون الذي یعزز مض�ادات االكس�دة 

ع�ة المثی�ل الت�ي في الخلیة وتقلی�ل ت�أثیر اإلجھ�اد التأكس�دي أو ربم�ا یرج�ع الس�بب إل�ى ان المیث�ایونین ی�ؤمن مجمو

عل�ى خف�ض نس�بة دھ�ن الكب�د والقل�ب فیع�ود ال�ى  Eام�ا ق�درة فیت�امین . تلعب دور اساسي في عملیة ایض ال�دھون

  .وبالشكل الذي یؤدي الى عدم تجمع الدھون في الكبد والقلب) ٢٦(قابلیتھ في ایض المحتویات الدھنیة 

PROTECTIVE EFFECT OF METHIONINE AND VITAMIN E 

AND THEIR COMBINATION IN THE RATION ON SOME 

PHYSIOLOGICAL CHARACTERS OF BROILER CHICKENS 

REARED UNDER HIGH TEMPERATURE 

S. Th. AL - Deleemy  ,       D. Th. Younis 

ABSTRACT  

This study was conducted in the chicken field - Animal Resources Department - 

College of Agriculture and Forestry - University of Mosul, for the period (56 days) 

from the 1st of September to the 27th of October 2010, The objective of the study was 

to evaluate effects of methionine or vitamin E supplementation to reduce the heat 

stress effect in the broiler reared under high temperature and its reflection on some 

physiological characters.Three hundred and sixty one day old chickens were reared 

normally until 21 days of age - at age of 22 days, the chickens were weighted and 

randomly distributed into 4 treatments (3 replicates, 30 birds each). Chicks In the four 

groups were exposed to an cyclic artificial temperature of (25-36-25)C°. and treated 

as follows : Treatment 1: (control) (heat stress) ,Treatment 2: (heat stress, adding 1g 
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methionine/Kg feed) ,Treatment 3: (heat stress, adding 0.6g vitamin E/Kg feed) 

,Treatment 4: (heat stress, adding 1g methionine + 0.6g vitamin E/Kg feed). 

The results showed the following: A significant improvement in the 

physiological and biochemical parameters as represent in the increase of total RBC, 

Ηb concentration, PCV, serum total protein, serum albumin and the reduction in 

glucose, triglycerides, ALT, AST  in serum , liver and heart glycogen concentration , 

percentage liver and heart fat  in treatment (2, 3 and 4) as compared with the control 

(treatment-1).  
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