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المستخمص  :أجريت ىذه الدراسة لمعرفة بعض تأثيرات إزالة أو استئصال الغدة الزمكية جراحيا عند أعمار مبكرة (  1أياام ،و 71

يوما) عمى بعض الصفات الفسيولوجية ،واإلنتاجية لطيور دجاج المحم ،تقوم الدراسة عمى عدد  050طير مان طياور المحام ،عمرىاا
يوم واحد ،وزعت عشوائيا إلى  3مجاميع ( 41طائر لكل معاممة) ،ولكل معاممة  3مكررات ،المجموعة األولى  Cمجموعة السيطرة
تركت بدون استئصال لمغدة الزمكية ،المجموعة الثانية  T7استئصال الغدة الزمكية جراحيا عند عمر  1أيام  ،المجموعة الثالثة T0

استئصال الغدة الزمكية جراحيا عند عمر  71يوما ،أظيرت نتائج الصفات اإلنتاجية تفوق المجموعتين  T1&T2معنوياا P<0.05
فاام متوسااط الااوزن الحاام النيااائم ،ومتوسااط العماار المسااتيمل التراكماام ،ومعاادل الزيااادة الوزنيااة التراكميااة ،ومتوسااط معاماال التحوياال
الغااذائم ،والاادليل اإلنتاااجم ) ،(PIفاام حااين لاام تظياار المجمااوعتين  T1&T2أيااة فااروق معنويااة فاام نساابة الحيويااة مقارنااة بمجموعااة
الساايطرة .عنااد عماار  1أسااابيع ( 10يوماا) تاام سااحب عينااات ماان الاادم إلج ارار بعااض االختبااارات الكيموحيويااة لمصاال الاادم ،أظياارت

نتائجيا تفوق المجماوعتين  T1&T2معنوياا  P<0.05فام مساتوا الباروتين الكمام ،و نشااط إنازيم  ALPمقارناة بمجموعاة السايطرة
 ،Cكما أظيرت المجموعتان  T1&T2نقصاا معنوياا  P<0.05فام مساتويات حماض البوليال ،و كوليساترول الادم الكمام ،فام حاين
ل اام تظي اار المجموعت ااان  T1&T2أي ااة ف ااروق معنوي ااة  P<0.05ف اام مس ااتويات ىرم ااون الكورتيكوس ااتيرون ،وجموك ااوز ال اادم ،ونش اااط
إنزيمم .ALT،ASTنستنتج من ىذه الدراسة أن استئصال الغدة الزمكية عند عمري  ،1و  71يوماا خاصاة عناد عمار  1أياام أدا

لتحسن كبير فم المؤشرات الكيموحيوية لمصل الدم ،وساعد عمى زياادة معادل األياض ،وتخمياق الباروتين مماا ناتج عناو تحسانا كبيا ار

فم جميع الصفات اإلنتاجية التم تمت دراستيا.
الكممات المفتاحية  :الغدة الزمكية ،االختبارات الوزنية ،االختبارات الكيموحيوية ،طائر دجاح المحم.
(; Schultz et al., Salibian & Montalti, 2009

المقدمة

 ،)2002كمااا قااد تساامى الغاادة الردفيااة  Rump glandالتاام

تعاد الغادة الزمكياة  Uropygial glandالغادة الجمدياة الوحيادة

تنتج زيتا يسمى .)Moyer et al., 2003( Uropygial oil

عمااى جمااد أأمااب أناواع طائفااة الطيااور ،وان كااان الاابعض يفتقاار

توجااد الغاادة الزمكيااة ضاامن كتمااة ماان نس اايج دىناام عنااد منباات

لوجودىا ااا مثا اال طا ااائر النعا ااام ،وبعا ااض أن ا اواع الحما ااام ،ونقا ااار

ال ا ا ا ا ا ااذيل ،وف ا ا ا ا ا ااوق العض ا ا ا ا ا ااالت الرافع ا ا ا ا ا ااة لم ا ا ا ا ا ااؤخرة العج ا ا ا ا ا ااز

الخشااب ،والببغاار ،وبعاض أناواع الطياور البرياة ( & Jarvis
; Moyer et al., 2003; Schultz et al., Holt, 1996
 ،)2002وتساامى كااذلل بالغاادة الينداميااة Preen glandنظ ا ار

( ،); Wexo, 1996Schultz et al., 2002وإلف ارزاتياا دور
فم حماياة الاريش ضاد الماار ( ،)Moyer et al., 2003ومناع

الستخدام الطائر إلف ارزاتيا لغرض ىندمة ريشو ،وتصفيفو ،كماا

تقصاافو ،وىندمتااو  ،ولقيااام الطااائر بعمميااة اليندمااة ف نااو يسااتخدم

تسمى أيضا بالغدة الزيتية  Oil glandنتيجاة إلف ارزاتياا الزيتياة
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منقاره لموصول لمغدة الزمكية فم مؤخرة الاذيل لاذلل فا ن فقارات

فا اام معا اادل اسا ااتيالل العما اار التراكما اام (الميا ااداوي al

رقبتو متكيفة لتمكنو من إدارة رأسو بصورة كاممة لمخمر؛ ألجل

 ، )2006bوفاام د ارسااة أخ اارا أشااار) الميااداوي et al,.

القيا ااام بعمميا ااة اليندما ااة (1993

،et

 ،)Brush,وما ااع ذلا اال ف ا ا ن

 (2006aإلااى أن عمميااة االستئصااال الكاماال لمغاادة الزمكيااة مااع

الوظيفااة الدقيقااة لزياات الغاادة الزمكيااة ال ازلاات مثي ارة لمجاادل بااين

الكا ا اام الح ا ا اراري لمنطقتيا ا ااا أدت لتحسا ا ااين وزن الجسا ا اام الحا ا اام

الباحثين ( ،)Sweeney et al., 2004وتصنر الغادة الزمكياة
ضا اامن الغا اادد ذات اإلف ا اراز الخا ااارجم glands

النيا ااائم ،والزيا ااادة الوزنيا ااة التراكميا ااة أفضا اال ما اان عمميا ااة إ ازلا ااة
الحممة الزمكية.

Exocrine

( مرىش & التميمم .)0270 ،

أشااار( )Sharafad, 2019أن استئصااال الغاادة الزمكيااة عنااد

حج اام الغاادة الزمكيااة كبياار نساابيا فاام الطيااور المائيااة فاام حااين

عماار  71يوم اا قااد حساان ماان صاافات الاادم ،وساااعد عمااى زيااادة

تكااون أصااغر حجمااا فاام الطيااور أياار المائيااة لااذلل اس ااتخدمت

معاادل األيااض ،وتخميااق البااروتين ممااا ساااعد عمااى زيااادة معاادل

ك حاادا العالمااات التصاانيفية (الميااداوي  ،)2006b،et alوقااد

النمااو بعكااس عمميااة االستئصااال عنااد عماار  04يوم اا ،ونص ا

تتغاير الغدة الزمكية لمطيور موساميا فم الحجام وناوع اإلفا ارزات

الباحث ب جرار عممية االستئصال فم عمر أقل من 71يوما .

الكيمياائية ) ،(Soini et al., 2007وكذلل تبعا لعمر الطاائر،

أوض ا ا ا المعاضا ا اايدي ( )0271أن االستئصا ا ااال الكما ا اام لمغا ا اادة

وناوع الغاذار (V Sandilands et al., 2004; Victoria

الزمكياة لاذكور طاائر السامان كااان لاو تاأثير إيجاابم أفضال ماان

).Sandilands et al., 2004

االستئصاال الجزئاام لياذه الغاادة حيااث أدا ذلال الرتفاااع معنااوي

أش ااار ناااجم( )0227إل ااى إمكانيااة معالجااة ال اادجاج العقاايم ف اام

فاام الااوزن النساابم لمخصاايتين (اليمنااى ،واليساارا) مااع مالحظااة

القطعااان التجاريااة باسااتخدام الطريقااة العراقيااة التاام تعتمااد عمااى

ارتفاااع مسااتوا ىرمااون التيسااتيرون فاام مصاال دم ذكااور طااائر

إزالة الغدة الزمكية ،وا ازلة الريش الطويل لمنطقة الاذيل ماع كام

السمان ،كما أدا ذلل إلى زيادة معنوية فم وزن الجسم الحم.

منطقااة ال ارأس ،حيااث أدا تنفيااذ ىااذه الطريقااة عمااى دجاااج أياار

من ااتج لمبا اايض سا اااللة Brawn

ونظا ار لقمااة الد ارسااات العمميااة فاام ليبيااا عمااى أىميااة ىااذه الغاادة،

 ISAإلا ااى تغيا اار فا اام شا ااكل

واآلثار الفسايولوجية ،واإلنتاجياة الستئصااليا ،ونظا ار لمرأباة فام

وقياسااات الجساام لماادجاج المعاماال الااذي كااان عقيمااا ثاام تحااول

الكشر عن العمر المناسب إلجرار عممية االستئصال فقد رأيناا

إلنتاج البيض حيث بمغت نسبة اإلنتاج  % 6331عند األسابوع

إج ارار ىااذه الد ارسااة لمعرفااة بعااض تااأثيرات إ ازلااة الغاادة الزمكيااة

الخامس بعد إجرار العممية .

عن ا ا ااد عما ا ا ارين مبكا ا ا ارين عم ا ا ااى بع ا ا ااض الص ا ا اافات اإلنتاجي ا ا ااة،
والفسيولوجية لطيور المحم.

كما أشار الحيانم( )0225إلاى أن إجارار الطريقاة العراقياة أدا
إلااى زيااادة االسااتجابة المناعيااة ضااد أم اراض حمااى النيوكاساال،

المواد وطرق البحث

والجامبورو فم الفروج.

تم إجرار ىذه الد ارسااة فم مزرعة دواجان خاصاة بمنطقاة المارج

أدا تنفيااذ الطريقااة العراقيااة كااذلل إلااى تغياار جااوىري فاام معظاام

(ليبيا) ،واس ااتمرت لمدة  10يوماا ( 1أساابيع) اعتباا ار مان تااريخ

الصاافات اإلنتاجيااة ،والفساامجية لفااروج المحاام (ال اراوي et al ,.

0276/ 1/ 7م ،إلااى تاااريخ 0276 /1 / 70م  ،واسااتخدم فاام

 ،)0223و(نااجم  ، )0223 et al ,.وأن أفضال النتاائج التام

ىااذه الد ارسااة عاادد  252طااائر أياار مجاانس ماان طيااور دجاااج

تتعمااق باااألدار اإلنتاااجم لفااروج المحاام أياار مجاانس تاام الحصااول

المحام بعماار ياوم واحااد ،وبمتوساط وزن  17جارام  ،وزعات عمااى

عمييااا عنااد القيااام باستئصااال الغاادة الزمكيااة عنااد عماار 07-71

 3مجموعات  ،المجموعة األولى  Cمجموعة المقارناة (الاتحكم

يوم اا حيااث أدت لزيااادة فاام وزن الجساام الحاام النيااائم ،وزيااادة
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/السا اايطرة) حيا ااث تركا اات الطيا ااور با اادون إ ازلا ااة لمغا اادة الزمكيا ااة،

 -تم حساب معامل التحويل الغذائم حسب المعادلة اآلتية-:

المجموعا ااة الثانيا ااة  T1تا اام إ ازلا ااة الغا اادة الزمكيا ااة جراحيا ااا عنا ااد

معاما اال التحويا اال الغا ااذائم ن متوسا ااط كميا ااة العما اار المسا ااتيمل

عما اار1أيا ااام  ،والمجموعا ااة الثالثا ااة  T2تا اام إ ازلا ااة الغا اادة الزمكيا ااة

خالل فتارة التجرباة لمطيار الواحاد  /معادل الزياادة الوزنياة خاالل

جراحيا ااا عنا ااد عما اار 71يوم ا اا ،وباسا ااتخدام التخا اادير الموضا ااعم

فترة التجربة نفسيا.

 -حسبت نسبة اليالكات لكل مجموعة عمى حدة .

لمنطقة الذيل.

 -حسبت نسبة الحيوية لكال مجموعاة % - % 722 :نسابة

تم ات تربيااة الطيااور وفااق نظااام التربيااة األرضااية حيااث قساامت

اليالكات لكل مجموعة عمى حدة.

الحظيرة بحواجز كرتونية ،وخشبية إلاى  3مجموعاات بواقاع 84

 -تاام حساااب الاادليل اإلنتاااجم لكاال مجموعااة نمتوسااط الااوزن

طااائر لكاال معاممااة ،ووزعاات كاال مجموعااة إلااى ثااالث مكااررات

الحا اام (ج ا اام) Xنس ا اابة الحيوي ا ااة /ع ا اادد أي ا ااام التربي ا ااة Xمعام ا اال

بواقع  04طير لكل مكررة  .تمت مراعاة المساااحة الكافية لكال

التحوي اال الغ ااذائم  ، 72 Xوق ااد تما اات جمي ااع الحساااابات وفا ااق

ط ااائر م ااع م ارع اااة التوسا ااعة م ااع م ارح اال النم ااو ،وازدي اااد حج اام

المعا ااادالت المسا ااتخدمة ما اان قبا اال البغا اادادي  ،0226واليا اادمم

الطياور لتصال الكثافااة فام نياياة الفتارة 1طياور/م ،0واسااتخدمت

.7661

نش ااارة الخش ااب لف اارش األرض ااية .أ ااذيت الطي ااور عم ااى العما اار

البادئ لمطيور بصورة حرة اعتبا ار من الياوم األول  -إلاى الياوم

إلجارار االختباارات الكيموحيوباة تام جماع عيناات الادم فام نياياة

( 07ما اادة الثالثا ااة أسا ااابيع األولا ااى) ،ثا اام أا ااذيت عما ااى العما اار

فتارة الد ارساة (اليااوم  )10بواقاع  1طيااور مان كاال مكاررة بصااورة

الني ااائم م اان الي ااوم ( 10-00بداي ااة األس اابوع ال ارب ااع إل ااى نياي ااة

اائر ما ا ا اان كا ا ا اال مجموعا ا ا ااة فبم ا ا ا ا العا ا ا اادد
عش ا ا ا اوائية أي  70طا ا ا ا ا

وقااد تاام تااوفير الظاارور المالئمااة لمتربيااة حيااث كاناات الحظي ارة

الجناحم فم نوع من األنابيب مفرأة من اليوار لتساييل ساحب

مجي ازة بتدفئااة أازيااة لتااوفير درجااة الح ا اررة المطموبااة ،وتراوحاات

الاادم ،ولاام تحتااوي عمااى أي مااادة مانعااة لمتخثاار ،بعااد جمااع الاادم

نسبة الرطوبة أثنار فترة التجربة ،أو الدراسة بين .%11 – 14

تركاات ىااذه األنابيااب حتااى تمااام التخثاار ثاام وضااعت فاام جياااز

األسبوع السادس) ،وباستخدام المعالر ،والسقايات البالستيكية،

اإلجم ااالم 31عين ااة حي ااث س ااحبت العين ااات ع اان طري ااق الوري ااد

الطا اارد المركا اازي عما ااى سا ا اارعة  3222دورة/دقيقا ااة ،ولما اادة 75

 -تاام وزن جميااع الطيااور بعماار يااوم  /مجموعااة  ،وكااذلل وزن

دقيقة ،تم سااحب المصل باستخدام ماصة باساتير ،ووضع فم

الطيور عند عمر التسويق 10يوما  /مجموعة عمى حادة  ،وتام

أنابيب خاص ااة لقيااس المعاايير الكيموحيوياة المختمفاة باساتخدام

حساااب الزيااادة الوزنيااة كاااآلتم  :الزيااادة الوزنيااة لكاال مجموعااة

عدد لمتحميل  Kitsخاصة مصنعة مان قبال شاركة Bio Lab

عم ااى ح اادة ن ال ااوزن نياي ااة الفتا ارة لمطي ااور -ال ااوزن بداي ااة فتا ارة

 Reagentsالفرنس ا ااية حسا ااب التعميما ااات المرفقا ااة معيا ااا ،وت ا اام

التربية لطيور المجموعة.

الكش ا اار ع ا اان مس ا ااتويات ىرم ا ااون الكورتيكوس ا ااتيرون باس ا ااتخدام

 -تاام حساااب كميااة العماار المسااتيمل لكاال مجموعااة عمااى حاادة

طريقااة ( ،)Wisdom, 1976وتركي ااز جموكااوز ال اادم بالطريق ااة

عنااد ك ال وجبااة ،وعنااد نيايااة فت ارة التربيااة ،وذلاال بجمااع كميااات

المشاار إلييااا ماان قبال ( ،)Asatoor & King, 1954وقياااس

العمر المقدمة خالل الفترة التربية ،وطرح كمياة العمار المتبقياة

مسا ا ااتوا البا ا ااروتين الكما ا اام ،و حما ا ااض اليوريا ا اال بمصا ا اال الا ا اادم

فم نياية التجربة كما ىو مبين فم المعادلة اآلتية -:

باسااتخدام طريقااة ( ،)Henry et al., 1982وقياااس مسااتوا
الكوليساترول الكماام بساايرم الدمحسااب الطريقااة المشااار إلييااا فاام

متوسط كمية العمر المستيمكة (أم) لكل طائرن العمر المقدم

( ،)Franey & Amador, 1968وتاام تقاادير إنزيمااات الكبااد

فاام بدايااة فت ارة التربيااة (أاام)  -العماار المتبقاام فاام نيايااة فت ارة

إنازيم ناقماة أماين األلناين،(ALT) Alanine transaminase

التربية (أم) /عدد الطيور لكل مجموعة.
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واناا ازيم ناقما ااة أما ااين االسا اابارتات Aspartatetransaminase

الزيااادة الوزنيااة التراكم اام (أا ارام /طااائر) ،كمااا أوضاا الجاادول

Alkaline

نفس ا ااو تف ا ااوق المجموع ا ااة  T1معنوي ا ااا عن ا ااد مس ا ااتوا P<0.05

 (ALP) Phosphataseوفقا ا ا ا ااا لمطريق ا ا ا ا ااة الموض ا ا ا ا ااحة ف ا ا ا ا اام

مقارنااة بالمجموع ااة  T2ف اام متوس ااط الزي ااادة الوزني ااة التراكم اام

(.)Reitman & Frankel, 1957

(أرام /طائر).

التحميللللللل اإلحصللللللللللا  :البيان ا ااات عم ا ااى القياس ا ااات اإلنتاجي ا ااة

متوسط العمف المسلتهمك التراكمل (رلرام /طلا ر)  :يتباين مان

) ،(ASTوان ا ا ا ا ازيم الفوس ا ا ا ا اافاتيز القم ا ا ا ا ااوي

والكيموحيوبااة خضااعت لطريقااة  ANOVAباسااتخدام البرنااامج

الجاادول رقاام ( )7وجااود ف ااروق معنويااة عنااد مسااتوا P<0.05

اإلحص ااائم  ،SPSSوتم اات مقارن ااة الف ااروق ب ااين المتوسا ااطات

باين المجموعاة  T1مقارناة بمجموعاة الاتحكم  ،Cوكاذلل بينيااا

باختبار LSDتحت مستوا معنوية P< 0.05

وب ااين المجموع ااة  T2ف اام متوس ااط العم اار المس ااتيمل التراكم اام
(أ ارام /طااائر) ،فاام حااين ال توجااد فااروق معنويااة بااين كاال ماان

النتا ج والمناقشة

المجموعااة  T2مقارنااة بمجموعااة الااتحكم  Cفاام متوسااط العماار
المستيمل التراكمم (أرام /طائر).

أوال :تأثير إزالة الغدة الزمكيلة عملى بعلض الصلفات اإلنتاجيلة

لطيور دجاج المحم:

متوسط الوزن الح النهلا

كفاءة التحويل الغذا

 :يوض الجادول رقام ( )7وجاود فاروق

معنويااة عن ااد مس ااتوا P<0.05لممجم ااوعتين T1&T2مقارن ااة

(رلرام /طلا ر)  :يوضا الجادول

بمجموعااة الااتحكم  ،Cكمااا بااين أيضااا وجااود فااروق معنويااة عنااد

رقم ( )7تفوق المجموعة T1المزالة الغادة الزمكياة عناد الياوم 1

مستوا  P<0.05بين مجموعة  T1مقارنة بالمجموعة  T2فام

ماان العماار معنويااا عنااد مسااتوا  P<0.05عمااى المجموعااة T2

كفارة التحويل الغذائم .

الم ازل ااة الغ اادة الزمكي ااة عن ااد الي ااوم  71م اان العم اار ف اام متوس ااط
الوزن الحم النيائم ،كما تتفاوق المجموعتاان  T1&T2معنوياا

نسللللللبة الحيويللللة :يوض ا ا الجا اادول رقا اام ()7عا اادم تا ااأثر نسا ا اابة

عند مستوا P<0.05عمى مجموعة الاتحكم Cأيار م ازلاة الغادة

الحيوية بين كل المجموعات .

الزمكية.

الدليل اإلنتاج  :يوض الجدول رقم( )7وجود زياادة فام قيماة

متوسلللط الزيلللادة الوزنيلللة التراكمللل (رلللرام /طلللا ر)  :يوضا ا

الا ا اادليل اإلنتا ا اااجم لممجما ا ااوعتين T1&T2مقارنا ا ااة بمجموعا ا ااة

الجا اادول رقا اام( )7وجا ااود تفا ااوق معنا ااوي عنا ااد مسا ااتواP<0.05

التحكم .C

لممجمااوعتين T1&T2مقارنااة بمجموعااة الااتحكم  Cفاام متوسااط

جدول ( .)1يوض بعض تأثيرات إزالة الغدة الزمكية فم بعض الصفات اإلنتاجية لطيور دجاج المحم ( المتوسط±الخطأ القياسم )
المعام ااالت

C

T2

T1

متوسط الوزن عند عمر يوم (جم /طائر)

41.50

41.30

40.20

متوسط الوزن الحم النيائم(جم /طائر)

c

a

b

1980.4±18.9

2384.6±32.6

2200.3±89.6

متوسط الزيادة الوزنية التراكمم(جم /طائر)

1938.9±18.6c

2343.3±32.4 a

2160.1±88.5 b

متوسط العمر المستيمل التراكمم(جم /طائر)

b

a

4686.6±131.8

b

4536.2±101.3

كفارة التحويل الغذائم

a

c

2.00±0.028

b

2.10±0.091

4478.9±97.9

2.31±0.022

النس ا ا ا ا اابة المئوية لمحيوية

94.05

92.86

94.05

الدليا اال اإلنتاجم

191.97

263.61

234.62
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ماان خااالل النتااائج فاام الجاادول رقاام ( )7يتبااين أن إ ازلااة الغاادة

عب ا ا ا ا ا ا اار عني ا ا ا ا ا ا ااا عممي ا ا ا ا ا ا ااا بأني ا ا ا ا ا ا ااا وس ا ا ا ا ا ا اايطات اليرمون ا ا ا ا ا ا ااات

الزمكيااة فاام عمااري ( 1أيااام و  71يوم اا) لاام يااؤثر معنويااا عمااى

Girouard & Savard, ( Hormones Mediators

النسا اابة المئوي ااة لمحيوي ااة ف اام جمي ااع المع ااامالت ،ف اام ح ااين أن

 ،)1998لااذا يعتقااد (رزوقاام  )2006،et al,.بااأن استئصااال

إزالتياا أدا لمزياادة فام كمياة العمار المساتيمل التراكمياة وحسان

الغاادة الزمكيااة قااد يعماال عمااى منااع انجااذاب ،وتمركااز الخمااائر

م اان كف ااارة تحوي اال الغا ااذار األم اار الا ااذي انعك ااس إيجابي ااا عم ااى

الميمة فم أيض الشحوم ،واألحماض الدىنية األساسية الميمة

متوسط الزيادة الوزنية التراكمياة التام أدت لزياادة متوساط الاوزن

فاام تصاانيع البروسااتاجالندينات فاام الغ اادة الزمكيااة ،واس ااتبقائيا

الحم النياائم ،ولمزياادة فام الادليل اإلنتااجم لصاال مجموعاات

داخل الدورة الدموية ليساتفيد منياا الجسام ،وىاذا بادوره قاد ياؤدي

إ ازلااة الغاادة الزمكيااة ،كمااا تبااين ماان الجاادول رقاام ( )7أن عمميااة

إل ااى رف ااع الكف ااارة ف اام تك ااوين البروس ااتاجالندينات نتيج ااة لت ااوفر

ىاذه النتاائج ماع (المياداوي )2006b،et al,.الاذين أشااروا إلاى

األساسا ااية ،وىا ااذا ما ااا سا ااور يا ااؤدي إلا ااى زيا ااادة كفا ااارة بعا ااض

أن الميكانيكيااات الدقيقااة لحاادوث ىااذا التحساان باااألدار اإلنتاااجم

اليرموناات التام تتاأثر بالبروساتاجالندينات كيرماون الباروالكتين

لفروج المحم بعد استئصال الغدة الزمكية الزالت مجيولة ،ولكان

واليرمااون المنشااط لحويصااالت المباايض ) ، (FSHواليرمااون

وجود عالقة بين ىذا التحسن باألدار اإلنتاجم وبين األحمااض

وىرما ااون النما ااو  ،GHوىرما ااون الثيروتا ااروبين Thyrotropin

الدىنية األساسية ،والبروستاجالندينات حياث أوضاحت د ارساات

)( (TSHالداودي :7662،محم الدين  ،)7662 et al,.والتم

س ا ااابقة أن ىن ا ااال نس ا اابة تزي ا ااد ع ا اان  %15م ا اان نس ا ااب تواج ا ااد

ب اادورىا ت ااؤدي لزي ااادة مع اادل األي ااض ،واالس ااتقالب ،وى ااذا ربم ااا

األحماض الدىنية فم زيات الغادة الزمكياة تعاود إلاى األحمااض

ارتبط فم ىذه الد ارساة بزياادة فام نشااط إنازيم الكباد  .ALPأي

 )0223،etفضا ااال عا اان أن

األمرل ااذي انعك ااس إيجابي ااا
ا
تغيا ارات بالبيئ ااة الداخمي ااة لميرمون ااات

الما ا ااادة األساسا ا ااية فا ا اام تصا ا اانيعيا وىا ا اام األحما ا اااض الدىنيا ا ااة

إزالة الغدة الزمكية فام عمار  1أياام كانات األكثار تفوقاا ،وتتفاق

المس ا ااؤول ع ا اان خ ا ااروج البويض ا ااات م ا اان الحويص ا ااالت )،(LH

من المارج حساب رأي (المياداوي )2006a;2006b، et al,.

الدىني ا ا ا ااة األساس ا ا ا ااية ،والت ا ا ا اام تش ا ا ا اامل المينولي ا ا ا اال والمينولين ا ا ا اال
واأل ارشا اايدونيل (الميا ااداوي al,.

أن إ ازلا ااة ،أو استئصا ااال الغا اادة الزمكي ا ااة ق ا ااد أدا إلا ااى ح ا اادوث
نحو تحسين األدار اإلنتاجم لفروج المحم .

إف ارزاتيا تحوي بعض الخمائر الميمة فام أياض الشاحوم كاأنزيم
الفوسفاتيز الحامضم ( Acid phosphataseمحم الادين et

ثانيللللا :تللللأثير إزالللللة الغللللدة الزمكيللللة عمللللى بعللللض المعللللايير

 ، )7662،al,.مااع العماام أن الطريااق الوحيااد أمااام جساام الطااائر

الكيموحيوية لطيور دجاج المحم

لمحصول عمى ىذه األحماض الدىنية األساسية ىو عن طرياق

هرملللون الكورتيكوسلللتيرون):)Corticosterone, ng/mL

الغا ا ا ا ا ا ا ا ااذار ،حيا ا ا ا ا ا ا ا ااث إن الجسا ا ا ا ا ا ا ا اام ال يسا ا ا ا ا ا ا ا ااتطيع تكوينيا ا ا ا ا ا ا ا ااا

يوض الجدول رقم ( )0أن المجموعة T1المزالة الغادة الزمكياة

مطمقاااا(إبا اراىيم ،)0222،وظم اات الوظيف ااة الرئيس ااية ل حما اااض

عناد الياوم  1مان العمار ،والمجموعاة  T2الم ازلاة الغادة الزمكياة

الدىنية األساسية مجيولاة ولسانوات طويماة حتاى اكتشار دورىاا

عنااد اليااوم  71ماان العماار لاام تظي ا ار أيااة فااروق معنويااة مقارنااة

فا ا اام تكا ا ااوين البروسا ا ااتاجالندينات ،والتا ا اام تع ا ا اد ما ا اان مشا ا ااتقات

بمجموع ااة ال ااتحكم  Cأي اار م ازل ااة الغ اادة الزمكي ااة تح اات مس ااتوا

األحما ا اااض الدىنيا ا ااة األساس ا ا ااية (الا ا ااداودي ،)7662،إن لي ا ا ااذه

معنوية (. )P< 0.05

المركباات أىميااة كبارا فاام الجساام حياث إنيااا تاؤثر عمااى فعاليااة
العديااد ماان اليرمونااات بساايطرتيا عمااى تصاانيع الم ارساال الثااانوي

جموكللوز الللدم ( :)Glucose, mg/100mLيوض ا الجاادول

م ارسا ا ا ا ااال ثانوي ا ا ا ا اا لمعديا ا ا ا ااد ما ا ا ا اان اليرمونا ا ا ا ااات ،وبا ا ا ا ااذلل فا ا ا ا ااان

ف اام مس ااتوا جموك ااوز ال اادم مقارن ااة بمجموع ااة ال ااتحكم  Cتح اات

االدينوس ااين الحمق اام أح ااادي الفوس اافات ) (cAMPوال ااذي يعا اد

رقم ( )0أن المجموعتين  T1&T2لم تظي ار أياة فاروق معنوياة

البروستاجالندينات تتوسط عمل كثيار مان اليرموناات لاذلل فقاد

مستوا معنوية (.)P< 0.05
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البللللروتين الكمحلللل وحمللللض البوليللللك

(Total

 ،)1988فااالتغير فاام مسااتوا البااروتين الكماام فاام مصاال الاادم

) : g/100mL) &(Uric acid, mg/100mLأظياارت

ي ا ا ارتبط بصا ا ااورة مباش ا ا ارة ما ا ااع التغي ا ا ارات فا ا اام مسا ا ااتوي ىرما ا ااون

Protein,

الكورتيكوستيرون (الحسنى )0222،ولكن ثباات مساتوا ىرماون

النتائج فم الجدول رقم( )0أن المجماوعتين  T1 & T2أظيرتاا

الكورتيكوسااتيرون يظياار أن الطيااور لاام تعااان اإلجياااد ،وبالتااالم

زيادة معنوية ( )P<0.05فم مستوا البروتين الكمم فم مصال

ثب ااات ال اابعض م اان المؤشا ارات الكيموحيوي ااة بال اادم عن ااد الوض ااع

الاادم ،وصاااحب ذلاال انخفاضااا معنويااا ( )P<0.05فاام مسااتوا

الطبيعام ،والبادر فام مرحماة بنااار الباروتين نتيجاة نشااط ىرمااون

حمض البوليل مقارنة بمجموعة التحكم  ،Cفام حاين لام تظيار

النمااو ،وزي ااادة نش اااط ىرمون ااات الدرقي ااة ،وذل اال مااا اتضا ا م اان

أيااة ف ااروق معنويااة بااين المجمااوعتين  T1 &T2فاام مسااتوا

خااالل االنخفاااض المعنااوي فاام مسااتوا الكوليسااترول الكماام فاام

البااروتين الكماام ،وكااذلل فاام مسااتوا حمااض البولياال فاام مصاال

مصال الادم لممجماوعتين  T1 & T2مقارناة بمجموعاة الاتحكم

الدم تحت مستوا معنوية (.)P<0.05
كوليسللللللترول الللللللدم الكمحلللللل

cholesterol,

 ،Cما ا اان المع ا ا اارور أن ىرم ا ا ااون النم ا ا ااو يعم ا ا اال عم ا ا ااى إع ا ا ااادة

Total

األحماااض الدىنيااة إلااى الكبااد بعااد أن يحفااز تحماال الاادىون فاام

) :)mg/100mLبين اات النت ااائج ف اام الج اادول رق اام ( )0ح اادوث

األنسجة ،وتقميل مستويات األحماض الدىنية الحرة الناتجة مان

انخفاض معنوي( )P< 0.05فم مستوا كوليسترول الدم الكمام

تحم اال الجميس اايريدات الثالثي ااة ،كم ااا يع ااد ىرم ااون النم ااو مفت اااح

فام المجماوعتين  T1 & T2مقارناة بمجموعاة الاتحكم  ،Cفام

تحفي ااز لإنا ازيمhydroxylase

حين لم تظير أياة فاروق معنوياة باين كال مان المجماوعتين T1

الدىنيااة إلااى أحماااض الصاافرار كمااا يعماال ىرمااون النمااو عمااى

 & T2فم مستوا كوليسترول الدم الكمم فم مصل الدم تحات

تحفيااز طاارح أحماااض الصاافرار فاام الب اراز ،وتنشاايط اإلنزيمااات

مستوا معنوية (.)P<0.05

المساؤولة عان أياض الكوليساترول ( Rudling & Angelin,

إنزيمات الكبد ) : )Liver enzymes, IU/ Lأظيرت النتاائج

.)2001

ف اام الج اادول رق اام ( )0انخفاض ااا أي اار معن ااوي بمس ااتوا نشااااط

إنزيم اامALT

 AST,لممجم ااوعتين T2

&

7-ال ااذي يح ااول األحم اااض

وقد ذكار كال مان (); Young, 1968Kühn et al., 1993

 T1مقارن ااة

أن ىرمون ا ااات الغ ا اادة الدرقي ا ااة تزي ا ااد م ا اان تك ا ااوين الكوليس ا ااترول،

بمجموعااة الااتحكم  ،Cأمااا مااا يخااص اإلن ازيم ALPفقااد أظياارت

وتحويمو إلى أحمااض الصافرار ،وبشاكل عاام يعمال عماى نشااط

المجموعتاان T1 & T2زياادة معنوياة( )P< 0.05فام مساتوا

ىرمونات الغدة الدرقية ،وليس فرط النشاط عمى تخفيض تركيز

اإلنا ازيم  ALPمقارن ااة م ااع مجموع ااة ال ااتحكم  ،Cف اام ح ااين ل اام

الكوليساترول فام الادم ،وذلاال قاد يانعكس معنويااا فام الزياادة فاام

تظيار أياة فاروق معنوياة باين كال مان المجماوعتين T1 & T2

وزن الجسم ،والزيادة الوزنية اليومية (.)May, 1989

فاام مسااتوا نشاااط اإلن ازيم ALPفاام مصاال الاادم تحاات مسااتوا

اإلنخفاااض أياار المعنااوي المالحااظ لمسااتوا إنزيمااات AST,

معنوية (.)P< 0.05

 ALTلممجمااوعتين  T1 & T2مقارنااة بمجموعااة الااتحكم C

ماان خااالل النتااائج فاام الجاادول ( )0يتضا أن استئصااال الغاادة

تتفق مع ما ذكره (ناجم0227 ،؛ ( )Sharafad, 2019وربماا

الزمكية عناد الياوم  1مان العمار ، T1واستئصاال الغادة الزمكياة

يعود ذلل إلى ثبات تركيز ىرمون الكورتيكوساتيرون الاذي ياؤثر

عند اليوم  71من العمر  T2لم يؤد لحادوث فاروق معنوياة فام

فاام نشاااطيما فاام الكبااد نتيجااة لزيااادة تركيااز ىرمااون النمااو فاام

مستوا ىرمون الكورتيكوستيرون (ىرمون اإلجياد) عن الوضع

مصال الادم (); Satterlee et al., 1989Gross, 1992

الطبيعاام ،فحاادوث تغياار فاام مسااتوا ىرمااون الكورتيكوسااتيرون

وتتفاق النتاائج فيماا يخاص إنزيماات الكبااد  AST, ALTأيضااا

ي ارتبط بتغي ارات جوىريااة فاام مسااتويات عمميااات األيااض داخاال

مع (الدراجم .)0223، et al,.

جس اام الط ااائر ،وتغيا ارات كيموحيوي ااة ف اام ال اادم ( Freeman,
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ق ااد يع ااود االرتف اااع المعن ااوي لمس ااتوا إنا ازيم  ALPلممجم ااوعتين

نشاااط إن ازيم  ALPإلااى زيااادة نشاااط ىرمااون النمااو المفاارز ماان

 T1 & T2مقارناة بمجموعاة الاتحكم  Cإلاى زياادة نشااط الغادة

الغدة النخامية ،إذ أن ىرمون النمو يزيد من تصنيع البروتيناات

الدرقية ،وىرموناتيا ،والتم أدت بدورىا إلى زيادة معدل األيض

داخ اال الجس اام .،فالزي ااادة ف اام نش اااط إنا ازيم  ALPى اام انعك اااس

فم الجسم التم تتطمب زيادة فم نشااط إنازيم  ALPفام بالزماا

لمزيادة المعنوية فم عمميات األيض وتصنيع البروتين فم الكبد

معا ا ا ا ا اادل العمميا ا ا ا ا ااات األيضا ا ا ا ا ااية وتصا ا ا ا ا اانيع البا ا ا ا ا ااروتين فا ا ا ا ا اام

األي ا ااض ،وتص ا اانيع البروتين ا ااات ل ا اادوره الكبي ا اار ف ا اام مث ا اال ى ا ااذه

الكبد) .(Chouhan & Sharma, 2011كماا قاد يعاود ارتفااع

العمميات الحيوية ). (Ostrowski-Meissner, 1981

حيااث ي اازداد الطم ااب عمااى ى ااذا اإلنا ازيم عن ااد الزي ااادة ف اام مع اادل

الدم ،حيث إن زيادة نشاط انزيم  ALPىم انعكاس لمزيادة فام

جدول ( .)2يوض بعض تأثيرات إزالة الغدة الزمكية عمى بعض الصفات الكيموحيوية فم مصل الدم لطيور دجاج المحم (المتوسط±الخطأ القياسم).
المعام ااالت

C

ىرمون الكورتيكوستيرون ()ng/ml
جموكوز الدم )(mg/100ml

n.s

البروتين الكمم )(g/100ml
حمض البوليل )(mg/100 ml
الكوليسترول الكمم)(mg/100ml
)AST enzyme (IU/L
)ALT enzyme (IU/L
)ALP enzyme (IU/L

T1
n.s

n.s

5.5±0.36

154.91±5.3
b

3.92±0.22

a

7.62±0.34

a

171.63±6.16
121.2±3.57n.s
6.27±0.44n.s
298.7±12.15 b

T2

n.s

n.s

5.41±0.39

156.11±5.7
a

4.68±0.38

b

6.61±0.22

b

139.83±4.62
117.21±4.04n.s
5.81±0.46n.s
368.9±23.03 a

n.s

5.48±0.36

157.55±5.8
a

4.61±0.45

b

6.59±0.21

b

141.28±2.18
118.96±4.85n.s
6.11±0.50n.s
359.1±19.96 a

المراجع

االستنتاج

اب ا اراىيم  ،إسا ااماعيل خميا اال ( )0222تغذيا ااة الا اادواجن ،الطبعا ااة

إن إ ازلااة أو استئصااال الغاادة الزمكيااة لطيااور دجاااج المحاام فاام

الثانية ،دار الكتب لمطباعة والنشر ،جامعة الموصل.

عم ااري(1أي ااام و  71يوما اا) ل اام تس اابب إجي ااادا لمطي ااور ،ولكني ااا
أدت إلى تحسان كبيار فام المؤشارات الكيموحيوياة لمصال الادم،

البغ ا ا اادادي  ،رن ا ا ااا ج ا ا ااابر برط ا ا اااش ،و جب ا ا ااار عب ا ا اااس أحم ا ا ااد

األمرلاذي
ا
وساعدت عمى زيادة معدل األياض وتخمياق الباروتين

الس ا اااعدي( )0226ت ا ااأثير إض ا ااافة الف ا ااايتيز الميكروب ا اام

 ،وكانت عممية االستئصال عند عمر  1أيام ىم األكثار تفاوق

ف ا ا ا ا ا اام ف ا ا ا ا ا ااروج المح ا ا ا ا ا اام  ،مجم ا ا ا ا ا ااة األنب ا ا ا ا ا ااار لمعم ا ا ا ا ا ااوم

أنعكس إيجابيا نحو تحسين األدار اإلنتاجم لطيور دجاج المحم

ومسااتخمص أوراق الجاات فاام بعااض المعااايير اإلنتاجيااة

إنتاجيا.

البيطرية.13-11:)0(7.
الشكر والتقدير

الحس اانم ،ض اايار حس اان( )0222فس اامجة الطي ااور الداجن ااة ،دار
الكتب لمطباعة والنشر ،بغداد.

يتق اادم الب اااحثون بالش ااكر والتق اادير لمال اال مزرع ااة ال اادواجن ف اام
مدينة المرج عمى تعاونو معيم ،وكل مان ماد ياد العاون ليام فام

الحي ااانم ،ولي ااد .خال ااد ،عب اادالمطير( )0225اس ااتخدام الطريق ااة

فت ارة إج ارار التحالياال ماان مختب ارات عامااة ،وخاصااة عماام تااوفير

العراقيااة المتمثمااة ب ازلااة الغاادة الزمكيااة لتحسااين الصاافات

أنابيا ااب االختبا ااار ،واسا ااتخدام أجي ا ازة المختب ا ار .وشا ااكر خا اااص

االقتصااادية والفساامجية ورفااع االسااتجابة المناعيااة لفااروج

لمختبا ا اار المتوسا ا ااطة لمتحاليا ا اال الطبيا ا ااة لممسا ا اااعدة فا ا اام إج ا ا ارار

المحاام  ،Rossرسااالة ماجسااتير ،قساام الثااروة الحيوانيااة،

االختبارات الكيموحيوية.

كمية الزراعة ،جامعة األنبار.
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والفسا ا ا اامجم لفا ا ا ااروج المحا ا ا اام ،مجما ا ا ااة العما ا ا ااوم الزراعيا ا ا ااة

الا ااداودي  ،عما اام .محما ااد ،حسا ااين( )7662الكيميا ااار الحيويا ااة،

العراقية.712-713 ،)3( 31.

الجزر األول ،مطبعة دار الحكمة .
الاادراجم ،ح ااازم .جب ااار ،عم اااد ال اادين عباااس .العااانم ،جاس اام،

اليدمم ،جواد نور الدين( )7661الادليل العممام إلنتااج دجااج

قاس ا اام من ا اااتين وح ا اااتم ،عيس ا ااى الييت ا اام( )0223ت ا ااأثير

المح ا اام والب ا اايض ،الطبع ا ااة األولاا ااى – مط ا ااابع مؤسساا ااة

استئصال الغدة الزمكياة بعمار مبكار فام بعاض صافات

المدينة لمصحافة ،دار العمم ،جدة  -السعودية.

الاادم لفااروج المحاام ،مجمااة العمااوم الزراعيااة العراقيااة31.

رزوقاام  ،رعااد حاااتم  ،عماام حسااين خمياال الياللاام ،حااازم جبااار

(.761 -767:)1

الدراجم ،سعد عبدالحسين ناجم ،إسماعيل عبد الرضاا

الراوي ،عباد الجباار .عباد الكاريم ،حاازم جباار .الادراجم ،بشاير

عبااد الحسااين ،وأحمااد ثااامر والاام( )0221تااأثير عمميااة

ناااجم( )0223تااأثير استئصااال الغاادة الزمكيااة بأعمااار

الس ااموا الياب ااانم ،مجم ااة العم ااوم الزراعي ااة العراقي ااة31 .

مختمفااة فاام األدار اإلنتاااجم لفااروج المحاام ،مجمااة العمااوم

(.732 -707 :)0

استئصااال الغاادة الزمكيااة فاام الصاافات اإلنتاجيااة لطياار

طا ا ا ا ااو .عم ا ا ا ا اار ،التكرين ا ا ا ا اام وسا ا ا ا ااعد ،عب ا ا ا ا ااد الحس ا ا ا ا ااين

الزراعية العراقية.011 -031:)3( 31.

محم الدين  ،خيراهلل  ،وليد حمياد يوسار ،وساعد حساين توحماو

( )7662فسا اامجة الغا اادد الصا اام ،والتكا اااثر فا اام الثا ااديات

المعاضاايدي ،محمااود سااالم( )0271تااأثير االستئصااال الجزئاام

والطياور  ،و ازرة التعمايم العاالم والبحاث العممام ،جامعااة

والكماام لمغاادة الزمكيااة فاام بعااض الصاافات الفساايولوجية
ل ااذكور الس اامان ،المجم ااة العراقي ااة لمعم ااوم البيطري ااة04.

الموصل . 045 ،

(.705-775:)0

م ا ا ا اارىش ،ش ا ا ا اااكر محم ا ا ا ااود ،وحس ا ا ا اان س ا ا ا ااعد عب ا ا ا ااد الحس ا ا ا ااين

الميداوي ،رشاد .صفار ،ساعد عباد الحساين نااجم وبشاير طاو

التميمم( )0270دراسة نسيجية لمغدة الزمكية فم طاائر

التكريت ا اام ( )0223اس ا ااتعمال عممي ا ااة استئص ا ااال الغ ا اادة

الساااموا)japonica

الزمكية(الطريقااة العراقيااة) لتحسااين االسااتجابة المناعيااة

، (Coturnixcoturnixمجما ااة

األنبار لمعموم البيطرية.732-707:)7( 5.

لف ا ااروج المح ا اام  ،مجم ا ااة العم ا ااوم الزراعي ا ااة العراقي ا ااة35 .

ناااجم ،سااعد عبااد الحسااين()0227عمميااة إ ازلااة الغاادة الزمكيااة

(.771-721:)1

وكااوي منطقااة ال ارأس لمعالجااة الاادجاج العقاايم ،وتحويمااو
إلى دجاج منتج لمبيض ،مجمة العموم الزراعية العراقية.

الميااداوي ،رشاااد صاافار ،سااعد عبااد الحسااين ناااجم ،وبشااير طااو
التكريتاام ) (2006aتااأثير عمميااة إ ازلااة الحممااة الزمكيااة،

.070 -023:)5( 30

وعممي ااة استئص ااال الغ اادة الزمكي ااة ف اام األدار اإلنت اااجم

نااجم ،سااعد عبااد الحساين ،عماااد الاادين عبااس العااانم ،صااادق

لا ااذكور أمي ا ااات ف ا ااروج المحا اام ،مجم ا ااة العم ا ااوم الزراعي ا ااة

عمم طو وجاسم قاسم مناتم( )0223تأثير عممياة إ ازلاة

العراقية.702-773:)0( 31 .

الغاادة الزمكيااة (الطريقااة العراقيااة) فاام نسااب القطعيااات
وبعااض الصاافات الفيزيائيااة لااذبائ فااروج المحاام .مجمااة

الميااداوي ،رشاااد صاافار ،سااعد عبااد الحسااين ناااجم ،وبشااير طااو
التكريتا اام (2006b) ،ت ا ااأثير استئص ا ااال الغ ا اادة الزمكي ا ااة

العموم الزراعية العراقية.011-056:)5( 31 .

(الطريقااة العراقيااة) بأعمااار مختمفااة فاام األدار اإلنتاااجم
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Abstract: This study was conducted to investigate the effects of surgical excision of the uropygial
gland at early ages (7 and 14 d of age) on some production and physiological traits of Ross broiler
chicks. A total number of 252 one-day-old chicks were randomly distributed into 3 groups, 84
birds/group (each with 3 replicates), group C: control without surgical excision of the uropygial
gland. Group T1: surgical excision of the uropygial gland at the age of 7 d. group T2: surgical excision of the uropygial gland was done at the age of 14 d. The results of production traits showed that
T1&T2 broilers had higher (P<0.05) final mean live body weight, cumulative weight gain, mean
cumulative feed consumption, feed conversion ratio, production index (PI), While they showed no
significant differences in viability ratio compared to control. Blood samples were withdrawn on day
42 from 12 bird/group for the determination of some serum biochemical parameters. Mean serum
total protein and alkaline phosphates (ALP) levels were significantly higher (P<0.05) in T1 & T2
groups, while the level of uric acid and total cholesterol was significantly decreased in these groups
compared to control. On the other hand, excision of the uropygial gland did not affect serum corticosterone, blood glucose, aspartate aminotransferase (AST), and alanine amino transaminase (ALT)
levels compared to control. We conclude from this experiment that surgical excision of the uropygial gland at early ages (7 & 14 days), especially at the age of 7 days, led to a significant improvement in the biochemical tests of blood serum and helped to increase the metabolic rate and protein
synthesis, which resulted in a significant improvement in all the productive traits studied.
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