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 تأثیر بعض مضادات األكسدة في كلوتاثیون وزناخة دھن بعض أنسجة الدجاج البیاض

  خالد حساني سلطان         صائب یونس عبدالرحمن         منتھى محمود القطان
  قسم الثروة الحیوانیة   الحیوانیة          قسم الثروة                     قسم علوم الحیاة

  كلیة الزراعة والغابات          كلیة الزراعة والغابات          كلیة العلوم           
  العراق-جامعة الموصل

  
  لخالصةا

 Cالمیث)))ایونین و فیت)))امین ( أجری)))ت ھ)))ذه الدراس)))ة لمعرف)))ة ت)))أثیر بع)))ض مض)))ادات األكس)))دة 
 ومس)توى الكلوت)اثیون،  ) MDA(  Malondialdehydeفي زناخة الدھن ممثلة بقی)اس )   Eوفیتامین

Glutathione    )GSH (  قس)مت إن)اث ، في ك)ل م)ن القل)ب والكلی)ة والبنكری)اس ف)ي ال)دجاج البی)اض
، دجاج))ة لك))ل مجموع))ة وبمك))ررین  ١٠، مج))امیع  ┛أس))بوع عش))وائیا إل))ى  ٨وكان))ت بعم))ر ، ال))دجاج 

وعومل)))ت ، وعومل)))ت المجموع)))ة األول)))ى باعطاءھ)))ا العلیق)))ة القیاس)))یة فق)))ط وكان)))ت مجموع)))ة س)))یطرة 
وعومل)ت المجموع)ة ، كغم علف مع العلیقة القیاسیة / ملغم  ٥٠┛ثانیة باعطاءھا المیثایونین المجموعة ال

وعومل)ت المجموع)ة الرابع)ة ، كغ)م عل)ف م)ع العلیق)ة القیاس)یة / ملغ)م  ٣٠٠ Cالثالثة باعطاءھا فیت)امین 
ث)م جمع)ت  ،أس)بوع  ١٢كغ)م عل)ف م)ع العلیق)ة القیاس)یة یومی)ا ولم)دة / ملغ)م  ٦٠٠ Eباعطاءھا فیت)امین 

بین))ت النت))ائج إن المعامل))ة بمض))ادات .      عین))ات م))ن القل))ب والكلی))ة والبنكری))اس ف))ي نھای))ة التجرب))ة 
ف)ي ك)ل م)ن   GSHوارتفاع معنوي ف)ي مس)توى  ، األكسدة أدت إلى انخفاض معنوي في زناخة الدھن 

الدراسة ق)د ع)ززت م)ن  وقد استنتج أن مضادات األكسدة المستخدمة في ھذه. القلب والكلیة والبنكریاس 
  .  موازنة مضادات األكسدة في أنسجة الدجاج البیاض 

          
  المقدمة

م))ن األوكس))جین الجزیئ))ي یخت))زل بش))كل كام))ل إل))ى الم))اء عب))ر طری))ق  % ٩٨إن م))ایقرب م))ن 
Oxidase  في المتقدرات )Simmons  ،المتبقیة فتتحول إلى نواتج مختزل)ة  % ٢أما نسبة ) .  ┛١٩٨

وجذور الھیدروكسیل واألوكسجین التي تؤذي الغش)اء الخل)وي  H2O2ل بیروكسید الھیدروجین جزئیا مث
وتعرف الج)ذور الح)رة عل)ى أنھ)ا ، )  ١٩٨٣،  Doroshow( وتغیر التركیب والكفاءة الوظیفیة للخلیة 

اج عب))ارة ع))ن جزیئ))ات أوكس))جین انت))زع منھ))ا أثن))اء التف))اعالت الكیمیائی))ة الكت))رون مف))رد م))ن أح))د األزو
وأصبحت حاویة في م)دارھا الخ)ارجي الیكترون)ا مف)ردا مكون)ة ج)ذور األوكس)جین الح)رة       ، االلیكترونیة 

 )Block  تق)وم مض)ادات األكس)دة بتحوی)ل الج)ذور الح)رة إل)ى مركب)ات مس)تقرة ) .   ٢٠٠٢، وآخرون
لنش)اط الض)ار للج)ذور غیر قادرة على التفاعل مع الجزیئات الحیویة في الجسم وبذلك تعمل على إزال)ة ا

ولذلك فان مضادات األكس)دة تش)كل خط)ا دفاعی)ا ض)د النش)اط ، )  ٢٠٠٢، وآخرون  Shih( الحرة      
م))ن  Eویع))د فیت))امین ، )  ┛٢٠٠، وآخ))رون  Prakash( التخریب))ي للج))ذور الح))رة أو سلس))لة تفاعالتھ))ا 

ف)ول ، مث)ل زی)وت دوار الش)مس ویوجد في حبوب القمح والزی)وت النباتی)ة ، مضادات األكسدة الطبیعیة 
)  ٢٠٠٠( وآخ)رون  Ibrahim  وق)د أك)د  ، الصویا بذور القط)ن وف)ي الخض)راوات ك)الخس والكرن)ب 

كم)ا أش)ارت الباحث)ة ، یؤثر في التغی)رات التاكس)دیة الت)ي تح)دث ف)ي الخالی)ا والعض)یات    Eأن فیتامین 
عن))د )  % ٠0٥(   H2O2اإلجھ))اد ب))ـ  ف))ي التقلی))ل م))ن ت))أثیرات Eإل))ى دور فیت))امین )  ٢٠٠٦( القط))ان 

فیوجد في الفاكھة والخض)راوات الطازج)ة وھ)و  Cأما فیتامین . إعطاءه للدجاج البیاض مع ماء الشرب 
م))ن  Cویع))د فیت))امین ،  وھ))و م))ن أق))وى مض))ادات األكس))دة الطبیعی))ة ، م))ن الفیتامین))ات الذائب))ة ف))ي الم))اء 

 ٢٠٠٢،  Bielakو  Pasternak( الوكسیجین الفعال)ة مضادات األكسدة المھمة إلزالة أو كسح أشكال ا
 . (  

وال))ذي یتح))ول بع))د دخول))ھ الجس))م إل))ى ، ویع))د المیث))ایونین م))ن األحم))اض االمینی))ة األساس))یة 
، ) GSH( والذي ی)دخل ف)ي تص)نیع مرك)ب حی)وي ھ)ام ھ)و الكلوت)اثیون ، الحامض االمیني السیستایین 

تھ)دف ) .   ١٩٨٧،  Bohinski( مستوى الكلوت)اثیون  وان نقص المیثایونین سوف یؤدي إلى انخفاض
ف))ي رف))ع مس))توى ) والمیث))ایونین  E  ،Cفیت))امین ( ھ))ذه الدراس))ة إل))ى معرف))ة إمكانی))ة مض))ادات األكس))دة 

  ) .  البنكریاس ، القلب ، الكلیة ( الكلوتاثیون والتقلیل من زناخة دھن بعض أنسجة الدجاج البیاض 
  

  ٢٠٠٧/     ٣/    ٧وقبولھ    ٢٠٠٦/ ١١/  ٢٣تاریخ تسلم البحث  
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  مواد البحث وطرائقھ
م)ن ش)ركة )  Hubbard( أس)بوع م)ن ن)وع  ٨أجریت ھذه الدراسة على إناث دجاج الب)یض بعم)ر       

ISA Brown ٠┛وع)ددھا ، ت)م الحص)ول علیھ)ا م)ن ش)ركة األم)ین المح)دودة ف)ي الموص)ل ، الفرنس)یة 
وض)))عت الطی)))ور ف)))ي قاع)))ة ، مجموع)))ة / دجاج)))ة  ١٠، مج)))امیع  ┛وقس)))مت عش)))وائیا إل)))ى ، دجاج)))ة 

وكانت مدة الفت)رة التمھیدی)ة ، وجھزت بكافة مستلزمات البحث القیاسیة ، مخصصة لتربیة دجاج البیض 
وبتوقی)ت وتسلس)ل ، وبش)كل ی)ومي ، ت)م تق)دیم العلیق)ة ی)دویا . أیام لغرض التأقلم على المكان والعلیق)ة  ٧

  . وفیر ماء الشرب بشكل حر لجمیع المجامیع ثابت للمجامیع كافة مع مراعاة ت
وكان))ت كمی))ة الطاق))ة الممثل))ة ،  % ١٦0٢٨اس))تخدمت ف))ي ھ))ذه الدراس))ة علیق))ة ذات نس))بة ب))روتین       

وھ)ي المق)ررة م)ن قب)ل المجل)س ال)وطني األمریك)ي ، كغم علف /كیلوسعرة  ┛٢٩٢المحسوبة في العلیقة 
ت))م ، )  ١٩٧٨( حس))ب مااعتم))ده الخواج))ة وآخ))رون  وت))م تك))وین العلیق))ة، )  ┛١٩٩(   NRCلألبح))اث 

  ) . ١٩٨٠(   AOACإجراء التحلیل الكیمیائي للعلیقة بإتباع طرائق التحلیل الكیمیائي المذكورة في 
  

  .مكونات العلیقة المستخدمة في التجربة ) :  ١( الجدول 
  %النسبة المئویة   المادة العلفیة األولیة  %النسبة المئویة   لفیة األولیةالمادة الع
  ٢0٥  زیت نباتي  ٥٥  ذرة صفراء

  ٠0٣٥  ملح طعام  ١٠  شعیر
  ٠0٢٥  فیتامینات  ١٧  كسبة فول الصویا

  ┛٧0  حجر الكلس  ٣0٥  مركز بروتیني حیواني
  % ١٠٠  المجموع  ┛  نخالة حنطة

            
  -: عوملت مجامیع الدجاج البیاض كما یلي 

باعطاءھ))ا العلیق))ة القیاس))یة یومی))ا ، غ))م  ١١٨٠ال))وزن  مع))دل، مجموع))ة الس))یطرة :  المجموع炳炳ة األول炳炳ى
  .أسبوع  ١٢ولمدة 

وت)))م معاملتھ)))ا باعطاءھ)))ا ، غ)))م  ١١٧٠مع)))دل ال)))وزن ، مجموع)))ة المیث)))ایونین :  المجموع炳炳炳ة الثانی炳炳炳ة 
  .أسبوع  ١٢كغم علف مع العلیقة القیاسیة یومیا ولمدة / ملغم ٥٠┛المیثایونین 

 Cوت)م معاملتھ)ا باعطاءھ)ا فیت)امین ، غ)م  ١١٦٥معدل الوزن ،  Cمجموعة فیتامین : المجموعة الثالثة
  . أسبوع  ١٢كغم علف مع العلیقة القیاسیة یومیا ولمدة / ملغم ٣٠٠

 Eوتم معاملتھا باعطاءھ)ا فیت)امین ، غم  ١١٧٥معدل الوزن ،  Eمجموعة فیتامین :  المجموعة الرابعة
  . أسبوع  ١٢مدة كغم علف مع العلیقة القیاسیة یومیا ول/ ملغم ٦٠٠

وأخ)ذت األج)زاء ،   من التجربة تم ذبح الطیور في نھایة األسبوع الثاني عشر:جمع النماذج والقراءات 
م لح))ین إج))راء التحل))یالت  ٥٢٠ –وحفظ))ت تح))ت درج))ة ح))رارة ، البنكری))اس والكلی))ة ، القل))ب : التالی))ة 

 ١٩٧٩( وآخ)رون  Moronبطریقة تم تقدیر مستوى الكلوتاثیون .وزناخة الدھن  GSHالخاصة بتقدیر 
  ) .   ┛١٩٨( وآخرون  Gilbertبطریقة MDA وزناخة الدھن  ) 

 ) CRD( ت))م إج))راء التحلی))ل اإلحص))ائي باس))تخدام التص))میم العش))وائي الكام))ل : التحلی炳炳ل اإلحص炳炳ائي 
وت))م تحدی))د االختالف))ات ب))ین المج))امیع باس))تخدام ،   One way analysis of variance وباس))تخدام

)  ١٩٨٦(   SASوباس)تخدام نظ)ام  .   ٠0٠٥  ≤أ وكان مستوى التمییز اإلحص)ائي ھ)و ، بار دنكن اخت
.   

  
  النتائج والمناقشة

ف)ي   ٠0٠٥ ≤أ عن)د مس)توى احتم)ال إل)ى ارتف)اع معن)وي  Eأدت المعاملة بالمیثایونین وفیت)امین          
الكلی)ة ،ف)ي ك)ل م)ن نس)یج القل)ب  Cین مستوى الكلوتاثیون مقارنة مع مجموعة السیطرة ومجموعة فیتام

إل)ى  Eوفیت)امین  Cفیت)امین ، كم)ا أدت المعامل)ة بالمیث)ایونین ، )  ٢الج)دول ( والبنكریاس عل)ى الت)والي 
وكان االنخفاض أكث)ر معنوی)ة بالنس)بة للمعامل)ة بالمیث)ایونین ، انخفاض معنوي في مستوى زناخة الدھن 

 ٠0٠٥ ≤أ عند مستوى احتم)ال في جمیع األنسجة المدروسة  Eین مقارنة مع المعاملة بفیتام Cوفیتامین 
البنكری)اس ، الرافع لمس)توى الكلوت)اثیون ف)ي ك)ل م)ن نس)یج القل)ب  Eأن تأثیر فیتامین .)  ٣الجدول .  ( 

و )  ١٩٩٥( وعب))د ال))رحمن )  ┛١٩٩( وآخ))رون  Wohaiebوالكلی))ة یتف))ق م))ع م))ا اش))ار إلی))ھ ك))ل م))ن 
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م)ن أكث)ر     Eإذ یع)د فیت)امین ، )  ٢٠٠٦( والقط)ان ، )  ┛٢٠٠( و الع)الف  ) ١٩٩٨( الكناني         
، ویعم))ل عل))ى كس))ر سالس))ل ال))روابط الكیمیاوی))ة ، مض))ادات األكس))دة المت))وافرة ف))ي األنس))جة والبالزم))ا 

 Peroxy freeوك))ذلك اص))طیاد الج))ذور الح))رة وب))ذلك یمن))ع حص))ول التأكس))د ع))ن طری))ق اس))تقطاب 
radicals  ،عمل على توفیر الخط األول للحمایة ضد زناخة الدھن وبالتالي ی )Duell  ،١٩٩٦ . (  

 Cإن تأثیر المیثایونین الرافع لمستوى الكلوتاثیون مقارنة بمجموعة الس)یطرة ومجموع)ة فیت)امین         
تب))رز .ف))ي ال))دجاج البی))اض )  ٢٠٠٦( ف))ي أف))راخ ال))دجاج والقط))ان )  ١٩٩٨( یتف))ق م))ع نت))ائج الكن))اني 

ال)ذي ی)دخل ف)ي تص)نیع مرك)ب حی)وي ، المیثایونین الحیویة بكون)ھ المص)در األساس)ي للسیس)تانین أھمیة 
لذا فان إضافتھ إل)ى عالئ)ق ال)دجاج البی)اض بتركی)ز ، )  ١٩٨٧،  Bohinski( ھام یعرف بالكلوتاثیون 

  .الكلیة والبنكریاس ، كغم علف أدى إلى رفع مستوى الكلوتاثیون في القلب / ملغم ٥٠┛
  

ف))ي مس))توى الكلوت))اثیون ف))ي   Eو وفیت))امین  Cفیت))امین ، ت))أثیر المعامل))ة بالمیث))ایونین ) :  ٢( دول الج))
  .أنسجة الدجاج البیاض 

  المعامالت
  )غم نسیج رطب /  لمایكرو مو( الكلوتاثیون 

  البنكریاس  الكلیة  القلب
  ٠0١± ب  ١0٣٠  ٠0٠٢± ب ٠0٨٥٠  ٠0٠١±ب ٠0٩٣١  السیطرة

  ┛٠0٠± أ ١0٥٨  ٠0٠٧± أ  ٠0٩٦٣  ٠0٠٦± أ  ١0٦١٠  كغم علف/ملغم ٥٠┛المیثایونین 
كغ)))))م /ملغ)))))م ٣٠٠  Cفیت)))))امین 

  علف
  ٠0١± ب ١0٥٦  ٠0٠٢± ب  ٩١٥.  ٠0١± ب  ٠┛٠0٩

  ٠0١١± أ  ٢0٠٥  ٠0٠١± أ  ٢┛٠0٩  ٠0٠٧± أ  ١0٦٧  كغم علف/ملغم ٦٠٠  Eفیتامین 
 . ١٠= ل مجموعة عدد الطیور في ك. * الخطأ القیاسي ± القیم أعاله تمثل المعدل *
  .  ٠0٠٥ ≤أ الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تعني وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال *
  

الخافض لمستوى زناخة الدھن یتفق مع ما أش)ارت  Eوفیتامین  Cفیتامین ، إن تأثیر المیثایونین          
، كغ)م عل)ف ف)ي أف)راخ ال)دجاج / ملغ)م ٠0٦عندما اس)تخدمت المیث)ایونین بتركی)ز )  ١٩٩٨( إلیھ الكناني 

  وم)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))ع 
  

في زناخة الدھن ألنس)جة ال)دجاج   Eو وفیتامین  Cفیتامین ، تأثیر المعاملة بالمیثایونین ) :  ٣( الجدول 
  .البیاض

  المعامالت
  )غم نسیج رطب /  لنانو مو( المالوندایلدیھاید 

  البنكریاس  الكلیة  القلب
  ٢0٩± أ  ٢٧0٥┛  0٠┛± أ  ┛٢٣0┛  ١٠0٣± أ  ٥٧٧0٣  السیطرة

  ┛١0± ج ┛١٣٠0  ١0٣± ب  ٣٦٢0٧  ١0٥± ج 0٥┛١٦  كغم علف/ملغم ٥٠┛المیثایونین
  ٠0٩± ج  ١٣٣0٣  ٢0٢± ب  ٣٧٨0٠  ٠0٢± ج ١٦٣0٢  كغم علف/ملغم ٣٠٠ Cفیتامین 
  ٣0٧± ب  ┛٢٥٥0  ٢0٧± ج  ١٧٩0٠  ٢0٦± ب ١٨١0٠  كغم علف/ملغم ٦٠٠ Eفیتامین 

 . ١٠= عدد الطیور في كل مجموعة . *  الخطأ القیاسي ± ل القیم أعاله تمثل المعد* 
 .  ٠0٠٥ ≤أ الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تعني وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال * 
 

والقط)ان     ، كغ)م عل)ف / ملغ)م ٥٠٠في األرانب اذ استخدمت المیثایونین بجرعة )  ┛٢٠٠( نتائج العالف 
إن آلی))ة . كغ))م عل))ف ف))ي ال))دجاج البی))اض / ملغ))م  ٥٠┛خدمت المیث))ایونین بجرع))ة عن))دما اس))ت)  ٢٠٠٦( 

یتغی))ر إل))ى     ، عم))ل المیث))ایونین مازال))ت غی))ر واض))حة المع))الم و ان))ھ عن))د تعامل))ھ م))ع العام))ل المؤكس))د 
Methionine Sulfoxide  ، وبالت)))الي ف)))ان بقای)))ا المیث)))ایونین تق)))وم بت)))وفیر تركی)))ز ع)))ال للمف)))اعالت

reactants  فق))د یح))دث اخت))زاال ، فض))ال ع))ن ذل))ك ، والت))ي تك))ون كافی))ة لتك))ون مص))ائد للعام))ل المؤكس))د
وال))ذي ی))ؤدي إل))ى تحفی))ز  Methionine Sulfoxide reductaseعكس))یا للمیث))ایونین بوس))اطة أن))زیم 

وھ))ذا ھ))و الس))بب ، )  ١٩٩٦، وآخ))رون  Levine( تن))اوبي ف))ي عم))ل مض))ادات األكس))دة داخ))ل الجس))م 
الكلی)ة ، ف)ي ك)ل م)ن القل)ب ) المالونوایلدیھای)د ( تھ عل)ى تخف)یض مس)توى زناخ)ة ال)دھن الرئیسي في قدر

  .والبنكریاس 
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ویعمل كاس)ح ، وھو فیتامین ذائب في الماء ، من أقوى مضادات األكسدة الطبیعیة  Cیعد فیتامین         
، واألكس)جین المف)رد ألصناف األوكسجین الفعالة والسیما بیروكسید الھی)دروجین وج)ذور الھیدروكس)یل 

( والس)یلینیوم  Eیق)وي عم)ل فیت)امین  Cكما إن فیت)امین ، وبذلك یعمل على خفض مستوى زناخة الدھن 
Moran   ١٩٧٥، وآخرون   . (  

عندما عاملت )  ١٩٩٨( یتفق مع نتائج الكناني  الخافض لزناخة الدھن  E إن تأثیر فیتامین       
عندما استخدمت نفس الجرعة في )  ٢٠٠٦( كغم علف والقطان / م ملغ ٦٠٠ Eأفراخ الدجاج بفیتامین 

من ، یعمل على إزالة سمیة مركبات األوكسجین الوسطیة من الجسم  Eإن فیتامین . الدجاج البیاض 
وبذلك تمنع األكسدة عن طریق اصطیادھا لجذور ، خالل آلیات عدیدة منھا كسر سلسلة التفاعالت 

 ١٩٩٦،  Duell( الي فإنھا توفر الخط األول للحمایة من بیروكسیدة الدھن وبالت، الھیدروكسیل الحرة 
. (  
  

EFFECT OF SOME ANTIOXIDANTS ON GLUTATHIONE AND LIPID 
PEROXIDATION IN LAYING TISSUES 
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Sultan 
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BSTRACT 
This study was conducted to investigate the effect of some antioxidants           

( Methionine , Vit.C and Vit.E ) in lipid peroxidation  Malondialdehyde ( MDA 
) and Glutathione ( GSH ) level in heart , kidney and pancreas tissues in laying 
hens . Hens ( 8 weeks old ) were divided into four groups ( 10 hens each – 2 
replicates ) randomly , the 1 st group was given the standard ration , the 2 nd 
group was treated with methionine ( 450 mg/ kg. ration ) , the 3 rd group was 
treated with Vit.C ( 300 mg/ kg. ration ) and the 4 th group was treated with 
Vit.E ( 600 mg/ kg. ration ) daily for 12 weeks . At the end of the experiment , 
tissue samples were collected from heart , kidney and pancreas .Results showed 
that the treatment with antioxidants causes a significant decrease in lipid 
peroxidation MDA , and a significant increase in GSH levels in heart , kidney 
and pancreas . In conclusion , the study revealed that the antioxidants used in 
the study enhance the antioxidant status of the laying hens tissues .         

  
 المصادر

التص)لب العص)یدي  أمراض)یةف)ي  Eت)أثیر الث)وم وفیت)امین  ) . ┛٢٠٠(ناس ش)یت مص)طفى  العالف ، إی
، كلی)ة الط)ب البیط)ري ، جامع)ة ) رسالة ماجستیر. (المحدث ببیروكسید الھیدروجین في األرانب 

  .الموصل
ت))أثیر بع))ض مض))ادات األكس))دة ف))ي األداء اإلنت))اجي وبع))ض ) . ٢٠٠٦( منتھ))ى محم))ود داؤد ، القط))ان 

، كلی))ة الزراع))ة والغاب))ات ، جامع))ة ) أطروح))ة دكت))وراه . ( ات الفس))لجیة لل))دجاج البی))اض الص))ف
  .الموصل 

التركیب  . )١٩٧٨( األحد متي ، و سمیر عبد  البیاتي الھام عبد هللا والخواجة ، علي كاظم ، 
 صالحواإلنشرة صادرة عن وزارة الزراعة (الكیمیاوي والقیمة الغذائیة لمواد العلف العراقیة 

  ).الجمھوریة العراقیة  –الزراعي 
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لبیروكس))ید الھی))دروجین  ف))ي  ألتأكس))ديدراس))ة قابلی))ة األذى ) . ١٩٩٨(رح))یم عبی))د  انتص))ارالكن))اني ، 
، كلی))ة الط))ب ) أطروح))ة دكت))وراه. (إح))داث آف))ات التص))لب العص))یدي تجریبی))ا ف))ي أف))راخ ال))دجاج 

  .البیطري ، جامعة الموصل
تأثیر الجوع وداء السكر التجریبي عل)ى مس)تویات الكلوت)اثیون ) . ١٩٩٥(عبد الرحمن ، صائب یونس  

، كلی)))ة الط)))ب البیط)))ري ، جامع)))ة ) أطروح)))ة دكت)))وراه(وزناخ)))ة ال)))دھن ف)))ي أنس)))جة الج)))رذان ، 
  .الموصل
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