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للماعز المحلي في القطعان التجاریةوالكیمیائیة الحیاتیة صفات الفسلجیة البعض دراسة 
موفق سلیمان برواري

كلیة الزراعة/قسم االنتاج الحیواني 
جامعة دھوك

نبیل نجیب احمد
كلیة الزراعة والغابات/قسم الثروة الحیوانیة 

جامعة الموصل

الخالصة 
)

وبعض (الف) 
، و)TSHو T3 ،T4الھرمونات مثل 

لصفات ھذه الحیوانات دم في ) والبروتینات الكلیة في ا
وتم سح. سنوات ) ٤-٣(بین وباعمار تتراوحالمواقع المختلفة فيأنثى ١٨تم ترقیم . قید الدراسة 

لوالدة وادرارا, تم ت٤٥منھا بواقع مرة كل الدم 
.ومرحلة التجفیف والتسفید الحلیب

١٠٠/غم٥.٨٢ملغم و٤٧.٦٣مل و١٠٠/ملغم٩٩.٣٣مل و ١٠٠/غم١٠.٠٠
مل /نانوكرام١٠٣.٩و ٢.٢٢)T3 ،T4(لكل من ھرمونات الغدة الدرقیة كما بلغ المتوسط العام . التوالي 

النتائج .مل /نانوكرام٠.٣٤١فقد بلغ TSHھرمون، اما على التوالي
استثناء كلعلى) ٠.٠١< أ ( مدروسة ب ل ا فات  الص

تفوقت T4و
ارتفاع TSHوالھرمون المحفز للغدة الدرقیة  قت مرحلة ب تفو

< أ (الى .
.المدروسةجمیع الصفات مواقع علىلل) ٠.٠١

المقدمة

لمختلفة العا فاع نسبة ) ١٩٨١،Gall(ا لخصوبة ارت وا
لماعز ) ١٩٨٧،Thomson(العالیة یة القابلاتھمن ممیزوالمراض اومقاومھ  وا

١.٦٥)FAO ،
١٩٩٠ (.

م
) T4(و) Thyroxine)T3وTriiodothyronineي

توازن على 
و) ٢٠٠١، Sherwood(المناعي واالنسجة العصبیة 

الجسم جمیع خالیا
لتخلیق ھرمونات الغدة الدرقیة الرئیسة العناصر

نصرلالنباتات افتقار فيسببیھذا وبسبب عملیة التجریف المناطق الجبلیة  نخفاض وع ا
)Tageldin ، اخرون ) ١٩٨٥و

ب 
).٢٠٠٢واخرون ، Singh(الغدة ھذه التي تصل الى انخفاض نسبة الیود

)T3 ،T4وTSH ( )
.وتاثیر ذلك على صفات الدم االخرى ) ومرحلة التجفیف والتسفید

الباحث االول دكتوراه البحث مستل من اطروحة 
٢٠١٠/ ١٩/٤وقبولھ  ٢٠١٠/ ١/ ٤تاریخ تسلیم البحث  

مواد البحث وطرائقھ 
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فظة التجربة مسحا میدانیا لقطعان الماعزولثالثة مواقع شملت ھذه : سح المیدانيحیوانات الم محا من  فة  مختل
أنثى من الماعز المحلي ١٨وقد شمل ھذا المسح دھوك ھي دھوك والعمادیة وزاخو 

لحمل(ي مختلفة سنوات وباوزان متجانسة ولثالث مراحل فسلجیة ) ٤-٣(نتتراوح موباعمار الوالدة (و) ا
توكانت تغذیة القطعان ) جفیف والتسفیدتال(و) درار الحلیبوا
من خالل اً تاكد من سالمة الحیوانات صحیتم الوجبة یومیا حسب الموسم وتوفر المراعي ٢-١

ضد الحیوانات ح یلقتتمكما . وقایتھا من الطفیلیات الخارجیة لضمانھا سیغطوتالدیدان والطفیلیات الداخلیة ، 
.المعوي مرض الجدري والحمى القالعیة والطاعون والجمرة الخبیثة والتسمم 

لدم من -:جمع نماذج الدم  ذج ا نما ذت  اخ
، اشھر شباط واذار ونیسان ات عیناما ، ) مرحلة الحمل(حیث مثلت 

سحبةبمعدل الدم سحب تم،مرحلة التجفیف والتسفیدعینات اما 
والثانيتخثر الیضاف الیھ مانع االول : یوما وتم تجزئة العینة الى قسمین ٤٥واحدة كل 

الا
اي لتراو تم البروتین الكلي للدم و, سكر السترول ، لیكوال

Thyroid Stimulatingة ThyroxinوTriiodothyroninیرونیناوثایود 
Hormone(T.S.H).

) ١٩٨٦، Coles(صوتم قیاس -:لیل الدم اتح
Bicon)Kit (xidase .

Allain)(ت) ١٩٧٤Kit ( اصة لخ شركة با
Giesse .BiuretWootonوFreeman)١٩٨٤ (

.Randoxالكلي وباستخدام عدة التحلیل المنتجة من قبل شركة 
استخدام ) TSH(و )T3(و) T4(تم قیاس الھرمونات  RIARadioimmunoassayب

.)٢٠٠٣(واخرون Wellsاشار الیھا التي 
General Linear(-:التحلیل االحصائي

Model (SAS)٢٠٠١ (
.)١٩٥٥(دنكن 

ائج والمناقشةالنت
ل) ٠.٠٥<أ(معنوي تاثیروجود ) ١(من جدول یالحظ -:تركیز خضاب الدم

ءت نتائج ). مل ١٠٠/غم١٠.٢٦(تركیز أعلىالحلیبدرارالوالدة وامرحلةحیث اعطت خضاب الدم  ا وج
-٨تتراوح عز السویة لخضاب دم المالنسبة االذي اكد ان) ٢٠٠٠(Kahlھذه التجربة مشابھة لما وجده

اخرون ١٠٠Roy/غرام١٢ Abdel-Maksoud, Azabو)١٩٦٥(و
) ٢٠٠٣(Bozdoganو) ١٩٩٩(

باحتیاجاتھا الغدة اللبنیة لتزویدنشاط الدورة الدمویة الى یعود قد 
تمام احاجة یكون بسبب ارتفاع مستوى الخضاب خالل مرحلة الحمل فقد  ال

).١٩٧١واخرون، More(تحفیز نخاع العظم لسد ھذه االحتیاجاتعن طریقم یتوھذا االنسجة بناء 
اعلى حیث في تركیز خضاب الدم ) ٠.٠٥<أ(معنویا اً للموقع تاثیرعلى ان ) ١(ویؤكد الجدول  لغ  ب

مل و١٠٠/غم١٠.٢٦موقع عمادیة ثم مل ١٠٠/غم١١.٢٩في ماعز منطقة زاخو مستوى 
١٠٠/غم٨.٤٥لغ حیث بموقع دھوك في 

وذلك بین المواقع البحر 
).١٩٩٠محي الدین واخرون، (بسبب ھذا االرتفاع للتعویض عن نقص االوكسجین 

) ٠.٠١<أ(ان للحالة الفسلجة تاثیر عالي المعنویة ) ١(ین الجدول یب:مكونات الدم الكیمیاحیویة
لحمل مرحلة خالل )مل١٠٠/ملغم٨٨.٩٢(رولیلالكو ا

.)مل١٠٠/ملغم١٠٧.٢٥(ومرحلة اعطت و
نسبة ل لى  لغم ٧٩.٣٩سكر الدم اع لحمل ومرحلة خالل )مل١٠٠/م درارتتبعا

لغم٦٩.٩٧(اقل مستوى مرحلة التجفیف والتسفید اعطت بینما )مل١٠٠/ملغم٧٤.٥٣( ). مل١٠٠/م
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لغت للحالة الفسلج نسبب لغم ٥.٨٥، ٥.٩٠، ٥.٦٨ال م
ان سبب. )١جدول(الحلیبوادرارمل خالل مراحل الحمل ، الوالدة ١٠٠/

مرحلة انالى اارتف ل تتطلب ا
% ٥١من الكلوكوز لتلبیة حاجة الجنین لكونھ یستھلكمستوى مرتفع

)Vazgues ،وقد تطابقت ھذه النتائج مع ما ذكره بعض الباحثون) ١٩٩٤واخرون;El-SherifوAssad ،
الحمل ) ٢٠٠٤واخرون ، Sandabeو;٢٠٠١ ة 

.ادرار الحلیبوانخفاضھ اثناء مرحلة 
لحوامللدم الترولییكولمستوى انخفاضان ا ناث  اج ال
ارتفاع ا) ١٩٧٩، Lind(الجنین لھ  بب  بس

LDLكولستروللل
اتقلعلى انخفاض مستوى الكولسترول یعمل و

Henson(الوالدةمرحلة اثناء 
ومن الممكن ان یكون انخفاض ). ١٩٨٨واخرون، 

)Browmingواخرون ،
)١٩٨٠(Coles)٢٠٠١، Gannongو ;١٩٨٨

مختلفة قد یعزى ، في حین )٢٠٠٦( ل الى ا
)Williams ،١٩٨١ (

لمختلفة  ، BriggsوBriggs(ا
١٩٧٣.(

الماعزناثالصفات الدم الفسلجیة الفسلجیة والمواقع فيتاثیر الحالة ) : ١(الجدول 

العوامل المؤثرة
الخطا القیاسي± المتوسط 

تركیز خضاب 
مل١٠٠/الدم غم

كولسترول
مل١٠٠/ملغم

كلوكوز
مل١٠٠/ملغم

بروتین كلي
مل١٠٠/غرام

٠.٠٦±٠.٩٥٥.٨٢±١.٩١٧٤.٦٣±٠.١٥٩٩.٢٣±١٠.٠٠المتوسط العام
الحالة الفسلجیة

أ٠.١٤±٥.٦٨أ١.٥٠±٧٩.٣٩ب٣.٨٢±٨٨.٩٢أب٠.٣±١٠.٠٦الحمل
أ٠.١٠±١.٥٠٥.٩٠±٧٤.٥٣أ٢.٥١±١٠١.٥٣أ٠.٣±١٠.٢٦ردراالوالدة وا

أ٠.١٠±٥.٨٨ج١.٦١±٦٩.٩٧أ٢.٧٣±١٠٧.٢٥ب٠.٣±٩.٦٩تجفیف والتسفید
الموقع

ب٠.٠٩±٥.٧٦ب١.٢٥±٧٣.٨٦أ٢.٢٠±١٠٧.٤ب٠.٢٠±١٠.٢٦عمادیة
أ٠.٠٩±٦.١٠ج١.٥٨±٦٨.٥٠أ٢.٦٥±١٠٩.٩أ٠.١٣±١١.٢٩زاخو
ب٠.١١±٥.٦٠أ١.٣٥±٨١.٥٣ب٢.٥٠±٨٠.٤٢ج٠.١٥±٨.٤٥دھوك

.)٠.٠٥< أ (المتوسطات التي تحمل حروفا متشابھھ عمودیا ضمن كل عامل التختلف معنویا عند مستوى احتمال 

) ٠.٠٥<أ() ١(
٨٠.٤٢ومحتوى مصل الدم من البروتین 

مل ١٠٠/ملغم٨١.٥٣بلغ وحیوانات دھوك على اعلى مستوى من السكر مل في حین احتوت دماء ١٠٠/ملغم
. مل١٠٠/غرام٦.١٠بلغموقع زاخو حیث لمصل في دم حیونات ل، واعطت النتائج اعلى محتوى للبروتین 

Ramakreeshna)١٩٩٤ (
ى التباین في المواقع ختالف نسبة الكولسترول قد یعود الا

على اكسدة الحوامض وزیادة قابالكولسترول من خالل قدرتھافي نسب 
) ١٩٨١، Hardy(الدم 

وحسب ) (این بالت
) .٢٠٠٢،Singhو١٩٩٧، Underoodو١٩٩٤،واخرونBarsham(طوبوغرافیة المنطقة 

:ھرمونات الغدة الدرقیة
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دت النتائج: معنوي اك
)T4 ( د ) ٠.٠١< أ (

)T3 ( و)TSH ( .تبین ان اعلى مستوى لھرمون و)T3 ( الوالدة مرحلةكان خالل
مستوى ) مل/نانوغرام٢.٢٦(د مرحلة ) مل/رامكنانو٢.٣٨(

اذ ) T4(. )  مل/رامكنانو٢.٠٢(الحمل مرحلة اثناء للھرمون
١٠٣.٨() مل/نانوغرام١٠٦.٦(والوالدة خالل مرحلة كان اعالھا 

فقد كان ) TSH(. ) مل/رامكنانو١٠١.٤() مل/رامكنانو
و) مل/رامكنانو٠.٣٨٢(اعلى مستوى لھ خالل مرحلة التجفیف 

) .٢الجدول()مل/نانوغرام٠.٢٧٨(مرحلة الوالدة وادرار الحلیبو) مل/رامكنانو٠.٣٦٤(
)T3 (و)T4 (

)TSH( ى
)TRH) (خالل . ) ٢٠٠٢

) T4(الى 
اخرون ، T3 ()capaco(الفعالة  نشاط ، ) ٢٠٠١و ان  T3كما 

ع ارتباط التایروسین احادي یسرفي تسبب الھو 
.) ٢٠٠٤،JohnوBernand(الثایروكسین 

)٠.٠٥<أ(اً ان) ٢(یبین الجدول 
مستوى حیث لغت و) T3(في  ) مل/نانوغرام٣.٠٣(ب

) T4(ھرمون من محتوى الدم لفي حین بلغ اعلى مستوى . العمادیة وزاخو
) مل/نانوغرام٠.٣٥٣و ٠.٣٦٩(فقد كان اعلىTSHمستوى 

) .٢الجدول ) (مل/نانوغرام٠.٣٠٢(بینما اعطت حیوانات موقع العمادیة اقل محتوى على التوالي 
سبب عزى قد یو
ورعي الن عوالذي یحصل علیھ الحیوان عنصر الیود علىاحتوائھا 
) ١٩٩٣واخرون ، Anke(الغدة الدرقیة  افرازات
نصر تؤدي الى نقص قد االمطار  فعةع مرت على ل

اخرون ، Singh(التي یكوواوراق االشجار والقمم النامیة لھا  او قد ) ٢٠٠٢و
T3

بأربعة
T4)Scherzinger% ١٠وT3ـ ة% ٩٠ن 

تقارب T4) ١٩٧٢، Grosserو
وینعكس ھذامتشابھھ الالبیئیةلظروفلوتعرضھمالمنطقتین لطوبغرافيالان یعود الى التقارب ودھوك یمكن 

.حیوانات المنطقتین بشكل مباشر على

.ھرمونات الغدة الدرقیة في دم اناث الماعز تاثیر الحالة الفسلجیة والموقع في مستوى ) : ٢(الجدول 

العوامل المؤثرة
الخطا القیاسي ± المتوسط 

T3مل/رامكنانوT4مل/رامكنانوTSHمل/رامكنانو
٠.٠١±١.٥٥٠.٣٤١±٠.٠٨١٠٣.٩±٢.٢٢المتوسط العام

الحالة الفسلجیة
أ٠.٠٢± ٠.٣٦٤أ٣.٠٧± ١٠٣.٨ب٠.١٣± ٢.٠٢الحمل

ب٠.٠١± ٠.٢٧٨أ٢.٥٢± ١٠٦.٦أ٠.١٣± ٢.٣٨الوالدة واالدرار
أ٠.٠١± ٠.٣٨٢أ٢.٤٠± ١٠١.٤أ٠.١٣± ٢.٢٦تجفیف والتسفید

الموقع
ب٠.٠٢± ٠.٣٠٢أ١.٦٦± ١١٠.٨ب٠.٠٨± ٢.٢٦عمادیة
أ٠.٠١± ٠.٣٥٣ب٣.٧٦± ٩٤.٢٤أ٠.٠٩± ٣.٠٣زاخو
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أ٠.٠٢± ٠.٣٦٩أ٠.٨٨± ١٠٦.٧ج٠.٠٣± ١.٣٧دھوك
لحروف ).٠.٠٥< أ ( ا

المختلفة ضمن العمود الواحد تعني وجود فروقات معنویة

STUDY SOME BLOOD PHYSIOLOGICAL PARAMETERS AND
CHIOCHEMICAL IN NATIVE

GOATSRAISED AT COMMERCIAL FLOCKS
Mwafaq, S. Barwaryl Nabeel. N. Ahmed 2

1- Dept. Animal production, College of Agriculture, University of Dohuk\Iraq.
2- Dept. Animal Resources, College of Agriculture and Forestry, University of

Mosul \Iraq.

A Survey was carried out on three flocks at three locations namely (Duhok,
Zakho and Emadia) in Dohuk governorate to study the effect of different
physiological status on blood parameters (blood hemoglobin, cholesterol, glucose
and total protein in blood) and ( concentration of T3 ,T4 and TSH). Eighteen does 3-
4 years old were ear tagged. Blood samples (10 ml) were withdrawn every 45 days
from each animal for nine months. Physiological status was divided into three
stages namely pregnancy, lactation and drying and mating. Data showed the
following results: Blood hemoglobin, cholesterol, sugar, total protein, T3, T4 and
TSH averaged respectively, 10.00 gm/100m1, 99.33 mg/100 ml, 47.63 mg/100
ml5.82 gm/100ml 12.22 mg/100 ml, 103.9  ng/100 ml and 0.341 ngm /ml. With the
exception of total protein and T4, A highly significant (P <0.01) effect of
physiological stage of the animals on all studied traits were noticed. blood
cholesterol and TSH, were higher during drying and mating season. Blood sugar
was at highest during pregnancy, whereas hemoglobin was highest during suckling
stage. A highly significant effect (P<0.01) of location on all studied traits were
observed.
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