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االنبار ،للمدة من  2021 /10 /17ولغاية  .2022 /1 /9وشملت التجربة 10.32649/ajas.2022.174994
 16حمالً ذكرياً محلياً ،تراوحت اعمارها بين  6 – 5أشهر وبمتوسط وزن
 3.72 ± 35.31كغم .وزعت الحمالن عشوائياً الى اربعة مجاميع متساوية
( 4حمل /مجموعة) وضعت في اقفاص فردية .وبلغت مدة التجربة الفعلية
 69يوماً ،وقسمت الى مرحلتين ،االولى مرحلة التقنين الغذائي ( 42يوماً)،
والثانية مرحلة أعادة التغذية الحرة ( 27يوما) .ففي مرحلة التقنين الغذائي
غذيت المجموعة االولى  T1تغذية حرة وعدت معاملة المقارنة ،أما
المجموعة الثانية  T2غذيت تغذية حرة مع غرز هرمون الميالتونين بجرعة
 36ملغم (2غرزة) تحت جلد قاعدة االذن ،وغذيت المجموعة الثالثة T3
تغذية مقننة بمقدار  %75من التغذية الحرة ،أما المجموعة الرابعة T4
غذيت تغذية مقننة بمقدار  %75من التغذية الحرة مع غرز هرمون
الميالتونين بجرعة  36ملغم (2غرزة) تحت جلد قاعدة االذن .وفي مرحلة
اعادة التغذية الحرة ُقدم العلف بصورة حرة ولجميع معامالت التجربة الى
نهاية مرحلة اعادة التغذية الحرة .وسحبت عينات الدم من جميع معامالت
التجربة في االيام  69 ،42 ،0لغرض تقدير بعض معايير الدم الكيماحيوية
(الكلوكوز ،البروتين الكلي ،الدهون الثالثية ،فعالية انزيمي ناقل امين
االسبارتيت وناقل امين االلنين ومستوى المالون ثنائي الديهايد) .وأظهرت
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النتائج عدم تأثير التقنين الغذائي مع او بدون الميالتونين في معايير الدم
 فعالية انزيمي ناقل، الدهون الثالثية، البروتين الكلي،الكيماحيوية (الكلوكوز
 بينما لوحظ ان التغذية المقننة مع او،)امين االسبارتيت وناقل امين االلنين
.بدون الميالتونين خفضت وبشكل معنوي من مستوى المالون ثنائي الديهايد
%75 واستنتج من هذه التجربة ان تغذية الحمالن الذكرية المحلية بمستوى
 يوما يتبعه42 من التغذية الحرة مع او بدون غرز هرمون الميالتونين لمدة
 يوما حسن حالة االكسدة في الحمالن الذكرية27 اعادة التغذية الحرة لمدة
.المحلية
 الحمالن الذكرية المحلية، صفات الدم، التقنين الغذائي، الميالتونين:الكلمات المفتاحية
EFFECT OF MELATONIN IMPLANTS AND NUTRITIONAL
RESTRICTION ON SOME BLOOD BIOCHEMICAL PARAMETERS OF
LOCAL MALE LAMBS
B. N. AL-Obeidi*
A. R. Mansoor
College of Agriculture - University of Anbar
*Correspondence to: Bashar Nassar Reja AL-Obeidi, Department of Animal
Production, College of Agriculture, University of Anbar, Al-Ramadi, Iraq.
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Abstract
This experiment was conducted in the sheep farm of Department of Animal
Production, College of Agriculture, University of Anbar, during the period of
17/10/2021 to 9/1/2022. Sixteen local male lambs were chosen between 5-6 months of
age and 35.31 ± 3.72 kg of average body weight. The aim of the experiment was to
determine the effect of melatonin implants and nutritional restriction on some blood
biochemical parameters of local male lambs. The experimental period lasted for 69
days, the experiment involved two phases, feed restriction phase (42 days), and
realimentation phase (27 days). Lambs were randomly distributed into four equal
groups with four lambs of each. During the restriction phase, first group T1 was used
as a control and feed ad libitum. The second group T2 was feed ad libitum and treated
with two implants of melatonin (36mg) subcutaneously at the base of the ear. The
third group T3 was feed restriction 75% of ad libitum intake. The fourth group T4 was
feed restriction 75% of ad libitum intake and treated with two implants of melatonin
subcutaneously at the base of the ear. Blood samples were collected from all treated
groups at day 0, 42 and 69 for the measurement the level of glucose, total protein,
triglyceride, aspartate aminotransferase (AST), alanine transaminase (ALT) and
malondialdehyde (MDA) in the plasma. The results restricted feeding, with or without
melatonin, did not affect significantly on blood biochemical parameters, while it was
observed that the restricted feeding with or without melatonin significantly reduced
the level of malondialdehyde. It was concluded from this experiment that feeding
2
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local male lambs at a level of 75% of ad libitum with or without melatonin implants
for 42 days followed by realimentation for 27 days improved oxidative status in male
lambs.
Keyword: Melatonin, dietary rationing, blood traits, domestic male lambs
المقدمة
تٌعد التغذية العامل الرئيسي الذي يؤثر على العائد من مشاريع االنتاج الحيواني ،خصوصاً المجترات ،ألنها

تستهلك كميات كبيرة من االعالف مقارنة بالدواجن ،لذا يسعى المربون الى ايجاد استراتيجيات وانظمة تغذية
تعمل على تقليل كلفة التغذية وتحسين االداء االنتاجي للحيوانات ( .)5وللتقليل من تكاليف االعالف وجعل
مشاريع انتاج الحمالن أكثر ربحاًُ ،درست العديد من االستراتيجيات الممكنة والتي تقلل من تكاليف االنتاج ،ومنها
استعمال التقنين الغذائي  -Nutritional Restrictionالنمو التعويضي ُ .)3( Compensatory Growthيعد

التقنين الغذائي – النمو التعويضي من االستراتيجيات المستعملة في بعض الدول لتقليل كلفة انتاج الحمالن،
خصوصاً عندما تقل كمية االعالف المزروعة او ارتفاع اسعارها ،او ان اضافة المكمالت العلفية غير مجدية
اقتصادياً ،واقترح ايضاً لتحسين كفاءة التغذية ( 10و.)16
ويعرف التقنين الغذائي بأنه تغذية الحيوان بمستوى اقل من التغذية الحرة ( ،)16أما النمو التعويضي فهو قابلية
ُ

الحيوان على تعويض ما فاته من نمو في مدد سابقة نتيجة التقنين الغذائي عند توفر حرية الوصول الى نوعية

جيدة من االعالف ( .)3واشارت العديد من الدراسات الى ان استعمال برنامج التقنين الغذائي بمستوى ،20 ،10
 % 40 ،30 ،25مع اعادة التغذية الحرة حسن اداء النمو وكفاءة التغذية وقابلية هضم العناصر الغذائية في
الحمالن الذكرية ( 4 ،3 ،2و.)8
ُيعد هرمون الميالتونين  Melatoninاإلفراز الرئيسي للغدة الصنوبرية ( ،)1ويقوم بالعديد من الوظائف الحيوية
في الجسم ،إذ يعمل على تنظيم التناغم اليومي والموسمي للفعاليات البيولوجية في جسم الكائن الحي مثل النوم

واليقظة ،درجة ح اررة الجسم ومستويات الهرمونات ( ،)7ويعمل على تنظيم التناسل الموسمي في الحيوانات التي
يعتمد تناسلها على الفترة الضوئية ( ،)14ويعمل الميالتونين كمضاد لألكسدة ( ،)18ومحفز للمناعة (.)13
واشارت دراسة سابقة الى دو اًر محتمالً للميالتونين في تقليل التأثيرات الضارة الناجمة من انخفاض مستوى التغذية
( ،)19فضال عن ان الميالتونين حسن االداء التناسلي في قطعان االغنام منخفضة التغذية ( .)15واستنتج
( )15ان غرز النعاج المحلية بهرمون الميالتونين لم يكن له تأثي اًر معنوياً في معايير الدم الكيماحيوية (صور
الدهون ،مستوى البروتين الكلي ،مستوى االلبومين ،مستوى الكلوبيولين ،مستوى الكلوكوز ،فعالية أنزيمي AST
و .ALTوالحظ ( )5ان التقنين الغذائي بمستوى  20و % 30لم يؤثر بشكل معنوي في بعض المعايير الدم
الكيماحيوية (البروتين الكلي ،يوريا الدم ،الكولسترول ،فعالية انزيمي  ASTو ALTفي الحمالن العرابية .ونظ اًر
ألهمية الموضوع ولعدم توفر مصادر بحسب ما لدينا من معلومات عن تأثير الميالتونين مع التقنين الغذائي في
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صفات الدم الكيماحيوية ،لذا استهدفت الدراسة الحالية معرفة تأثير غرز الميالتونين والتقنين الغذائي في بعض
صفات الدم الكيماحيوية في الحمالن الذكرية المحلية.
المواد وطرائق العمل
أجريت هذه التجربة في حقل االغنام التابع لقسم االنتاج الحيواني في كلية الزراعة ،جامعة االنبار ،للمددة مدن 17
 2021 / 10 /ولغايددة  .2022 / 1 / 9وشددملت التجربددة  16حمدالً ذكريداً محليداً ،تراوحددت اعمارهددا بددين 6 – 5
أشددهر وبمتوسددط وزن  3.72 ± 35.31كغددم .وضددعت الحمددالن فددي حضدديرة مسدديجة ومكونددة مددن جددزء مكشددوف
وجددزء مظلددل ،ومددزودة بد د  16قف ددر فددردي مصددنوعة مددن الحدي ددد بأبع دداد ( 110 × 100 × 150س ددم) ،ومددزودة
بسطل بالسدتيكي للعلدف وأخدر للمداءُ .رقمدت جميدع الحمدالن بأرقدام بالسدتيكية وضدعت بداألذن ،وعوملدت الحمدالن
بتجريع بمضادات الطفيليات الداخليدة والخارجيدة ،وحقندت الحمدالن باللقداح المضداد لألمدراض المتسدببة عدن بكتريدا
الكلوسددتريديا ،فضددال عددن تددوفير قوالددب االمددالح المعدنيددة .أدخلددت الحمددالن قبددل البدددء بالتجربددة بمرحلددة تددأقلم لمدددة
اسبوع ( 2021 / 10 / 17ولغاية  )2021 / 10 / 23لغرض تعويدد الحمدالن علدى االقفداص الفرديدة والعليقدة
الجديدة  ،وتدم التددرج بتحويدل تغذيدة الحمدالن الدى العليقدة الممزوجدة الكاملدة المحببدة Pelleted Total Mixed
 )TMR( Rationوالمصددنعة محلي داً وفق داً للم دواد العلفيددة والنسددب المبينددة فددي الجدددول  ،1والتحليددل الكيميددائي
للعليقة المبين في الجدول  ،2إذ ُقدم  500غم من دريس الجت جيد النوعية لكدل حمدل فضدال عدن  100غدم مدن
عليقددة  ، TMRوبعدددها تددم تقليددل كميددة دريددس الجددت وزيددادة كميددة عليقددة  TMRبشددكل تدددريجي الددى حددين اعتمدداد
الحمالن كلياً على العليقة الجديدة.
جدول  1مكونات ونسب عليقة التجربة
المادة العلفية

نسبة المادة في العليقة ()%

شعير

25

طحين

20

نخالة

22

كسبة صويا

9

زيت الصويا

1

ملح

1

كلس

1

دريس الجت

20

مضاد سموم

0.2

بريمكس

0.8

المجموع

100
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جدول  2التحليل الكيميائي لعليقة التجربة*
التركيب الكيميائي

النسبة ()%

المادة الجافة ()DM

90.31

البروتين الخام ()CP

16.49

الدهن الخام ( مستخلر االيثر)()EE

2.43

االلياف الخام ( )CF

9.41

الرماد ()Ash

7.16

المستخلر الخالي من النتروجين ()NFE

54.82

الطاقة الممثلة ( MEميكا جول/كغم مادة جافة)**

13.55

الطاقة الممثلة ( MEكيلو سعرة /كغم مادة جافة)

3212

*أجري تحليل العليقة في مختبرات شركة اربيل فيد  -اربيل
**قدرت الطاقة الممثلة حسب المعادلة التالية)12( :
ME (MJ/kg DM) = 0.31CP + 0.12EE + 0.05CF+ 0.14NFE

وأدخلت الحمالن في مرحلة اخرى لتحديد االستهالك الحر للعلف ،إذ استمرت هذه المرحلة لمدة اسبوع (/24
 2021 /10ولغاية  )2021 /10 /30لغرض تحديد معدل كمية العلف المستهلك بشكل حر باليوم ،إذ تم تقديم
العليقة مرة واحدة يومياً في الساعة التاسعة صباحاً بواقع  1.75كغم ،وفي اليوم التالي وفي نفس الوقت تم وزن
العلف المتبقي ،وبطرح كمية العلف المتبقي من كمية العلف المقدم يتم حساب االستهالك الحر للعلف باليوم
لغرض تقدير كمية العلف المقنن المقدم لمعامالت التقنين الغذائي .بلغت مدة التجربة الفعلية  69يوماً
( 2021/11/1ولغاية  ،)2022/1/9وقسمت الى مرحلتين ،االولى مرحلة التقنين الغذائي ( 42يوماً) ،والثانية
مرحلة أعادة التغذية ( 27يوما) .ففي مرحلة التقنين الغذائي ،غذيت المجموعة االولى  T1تغذية حرة وعدت
معاملة المقارنة ،أما المجموعة الثانية  T2غذيت تغذية حرة مع غرز هرمون الميالتونين بجرعة  36ملغم
(2غرزة) تحت جلد قاعدة االذن ،وغذيت المجموعة الثالثة  T3تغذية مقننة بمقدار  % 75من التغذية الحرة ،أما
المجموعة الرابعة  T4غذيت تغذية مقننة بمقدار  %75من التغذية الحرة مع غرز هرمون الميالتونين بجرعة
 36ملغم (2غرزة) تحت جلد قاعدة االذن .وُقدر كمية العلف المقنن المقدم لحمالن المجموعة الثالثة والرابعة من
خالل تحديد معدل كمية المادة الجافة المستهلكة باليوم من قبل مجموعة التغذية الحرة (المجموعة االولى)
مضروباً في  .0.75ويتم تعديل كمية العلف المقنن أسبوعياً الى نهاية مرحلة التقنين الغذائي .أما في مرحلة
أعادة التغذية الحرة ،فيتم تقديم العلف بصورة حرة ولجميع معامالت التجربة الى نهاية مرحلة اعادة التغذية الحرة.
ُسحبت عينات الدم ( 10مل) صباحاً من الوريد الوداجي  Jugular veinفي اليوم  69 ،42، 0من التجربة،
بوساطة محقنة طبية سعة  10مل ،ووضع الدم في انابيب بالستيكية حاوية على مانع التخثر (،)EDTA
ووضعت عينات الدم في حافظة مبردة ونقلت الى المختبر ،وفصلت البالزما بواسطة جهاز الطرد المركزي
بسرعة  3000دورة  /دقيقة ولمدة  15دقيقة ،ووضعت البالزما في انابيب بالستيكية صغيرة وحفظت بالتجميد
لحين اجراء التحليالت المختبرية .وقدر مستوى كل من الجلوكوز ،البروتين الكلي ،الدهون الثالثية ،فعالية انزيمي
ناقل امين االسبارتيت ( )ASTوناقل امين االلنين ( )ALTومستوى المالون ثنائي الديهايد (.)MDA
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أجددرى التحليددل اإلحصددائي باتجدداه واحددد ) (One Way Analysisوقدد شددمل االتجدداه تددأثير معددامالت وفتدرات

التجربدة فدي الصدفات المدروسدة ،باتبداع الموديدل الخطدي العدام ( )General Linear Modelوباسدتعمال برندامج

 SASاإلحص ددائي الج دداهز اإلص دددار  ،)17( 9واختب ددرت الف ددروق المعنوي ددة ب ددين المتوس ددطات باس ددتعمال اختب ددار
 Duncanمتعدد الحدود (.)11
النتائج والمناقشة
مستوى الكلوكوز أظهرت نتائج الدراسة الحالية (الجدول  )3عدم وجود فروق معنوية في مستوى الكلوكوز بين
معامالت التجربة T4 ، T3، T2،T1

لأليام  .69 ،42 ،0كذلك لم تظهر فروق معنوية في مستوى الكلوكوز

بين االيام  69 ،42 ،0للمعامالت  ، T4، T3،T1بينما ظهرت فروق معنوية بين ايام التجربة 69 ،42 ،0
للمعاملة  T2اذ بلغ مستوى الكلوكوز اعلى مستوى له في اليوم  13.8 ± 147( 69ملغم) ،وفي اليوم  0بلغ
 4.26 ± 102ملغم ،وفي اليوم  42بلغ  4.60 ± 85.9ملغم .ويبدو ان تغذية الحمالن بمستوى  % 75من
التغذية الحرة (تقنين غذائي  )%25مع او بدون الميالتونين لم يؤثر في مستوى الكلوكوز في البالزما .واتفقت
هذه النتيجة مع ما وجده ( )20اذ لم يظهر تأثير للتقنين الغذائي بمستوى  % 40من احتياجات الطاقة لإلدامة
في مستوى الكلوكوز في ماعز .Kacang
جدول  3مستوى الكلوكوز (ملغم100/مل) خالل مرحلتي التقنين الغذائي واعادة التغذية في الحمالن الذكرية المحلية
المعامالت
األيام

0

42

69
مستوى المعنوية

T1

T2

T3

T4

Ad. Lib.

Ad. Lib. + Mel.

Rest.

Rest. + Mel.

A

B

A

A

*94.8 ± 5.57

102 ± 4.26

82.2 ± 5.23

84.9 ± 8.33

a

a

a

a

A

B

A

A

97.7 ± 12.6

85.9 ± 4.60

76.5 ± 5.28

78.7 ± 18.0

a

a

a

a

A

A

A

A

135 ± 47.0

147 ± 13.8

96.2 ± 15.9

96.2 ± 9.48

a

a

a

a

غ.م.

0.0022

غ.م.

غ.م.

مستوى

المعنوية

غ.م **

غ.م.

غ.م.

* القيم تمثل المعدل  ±الخطأ القياسي.
** غ .م :.تعني عدم وجود فروق معنوية بين متوسطات المعامالت أو أيام أخذ العينة عند مستوى معنوية (.)0.05<P
 : b،aالحروف الصغيرة المختلفة ضمن الصف الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية بين المعامالت ،أما الحروف الكبيرة المختلفة
ضمن العمود الواحد فتشير إلى وجود فروق معنوية بين أيام أخذ العينة ضمن المعاملة الواحدة عند مستوى معنوية (.)0.05<P

مستوى البروتين الكلي :بين الجدول  4عدم وجود فروق معنوية في مستوى البروتين الكلي بين معامالت التجربة
 T4 ، T3، T2،T1في االيام  .69 ،42 ،0بينما ظهرت فروق معنوية بين ايام التجربة 69 ،42 ،0
للمعامالت  ، T4، T3، T2،T1اذ انخفض مستوى البروتين الكلي بشكل معنوي في اليوم  42و 69ولجميع

معامالت التجربة مقارنة بمستوياته في اليوم  .0ويالحظ ان معاملة التقنين الغذائي ( % 75من التغذية الحرة)
6
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مع او بدون الميالتونين لم تؤثر في مستوى البروتين الكلي في الحمالن المحلية الذكرية واتفقت هذه النتيجة مع

ما وجده ( ،)1اذ لم يالحظ وجود فروق معنوية في مستوى البروتين الكلي بين معاملتي التقنين الغذائي (% 70
و % 80من التغذية الحرة) ومعاملة المقارنة (التغذية الحرة) في الحمالن العرابية.
جدول  4مستوى البروتين الكلي (ملغم100/مل) خالل مرحلتي التقنين الغذائي واعادة التغذية في الحمال ن الذكرية
المحلية.

األيام

0

42

69
مستوى المعنوية

المعامالت
T1

T2

T3

T4

Ad. Lib.

Ad. Lib. + Mel.

Rest.

Rest. + Mel.

A

A

A

A

9.32 * ± 0.217

9.27 ± 0.314

9.47 ± 0.289

9.10 ± 0.248

a

a

a

a

B

B

B

B

6.02 ± 0.335

5.70 ± 0.355

6.30 ± 0.533

5.95 ± 0.272

a

a

a

a

AB

B

B

B

6.65 ± 1.42

5.77 ± 0.442

6.92 ± 0.692

6.83 ± 1.18

a

a

a

a

0.0514

0.0001

0.0052

0.0112

مستوى
المعنوية

غ.م **

غ.م.

غ.م.

* القيم تمثل المعدل  ±الخطأ القياسي.
** غ .م :.تعني عدم وجود فروق معنوية بين متوسطات المعامالت أو أيام أخذ العينة عند مستوى معنوية (.)0.05<P
 : b،aالحروف الصغيرة المختلفة ضمن الصف الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية بين المعامالت ،أما الحروف الكبيرة المختلفة
ضمن العمود الواحد فتشير إلى وجود فروق معنوية بين أيام أخذ العينة ضمن المعاملة الواحدة عند مستوى معنوية (.)0.05<P

مستوى الدهون الثالثية :بين الجدول  5عدم وجود فروق معنوية في مستوى الدهون الثالثية بين معامالت
التجربة T4 ، T3، T2،T1

لأليام  .69 ،42 ،0ولم تظهر فروق معنوية بين ايام التجربة 69 ،42 ،0

وللمعامالت  ، T3، T2،T1بينما ظهرت فروق معنوية بين ايام التجربة للمعاملة  T4اذ كان مستوى الدهون
الثالثية في اليوم  69اعلى ( 34.3 ± 118ملغم) من مستوياته في اليوم  2.98 ± 56.3( 0ملغم) واليوم 42

( 2.98 ± 48.6ملغم) .ويبدو ان التقنين الغذائي ( % 75من التغذية الحرة) مع او بدون الميالتونين لم تؤثر
في مستوى الدهون الثالثية في الحمالن المحلية الذكرية.

جدول  5مستوى الدهون الثالثية (ملغم100/مل) خالل مرحلتي التقنين الغذائي واعادة التغذية في الحمال ن الذكرية
المحلية.

المعامالت
األيام

0

T1

T2

T3

T4

Ad. Lib.

Ad. Lib. + Mel.

Rest.

Rest. + Mel.

A

A

A

B

59.7 * ± 3.66

56.3 ± 2.05

54.2 ± 1.37

56.3 ± 2.98

7
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المعنوية
غ.م **
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a

a

a

a

A

A

A

B

53.9 ± 5.04

48.6 ± 2.26

53.9 ± 4.29

48.6 ± 2.26

a

a

a

a

A

A

A

A

128 ± 71.7

95.7 ± 34.4

58.6 ± 6.34

118 ± 34.3

a

a

a

a

غ.م.

غ.م.

غ.م.

0.0351

مستوى المعنوية

غ.م.

غ.م.

* القيم تمثل المعدل  ±الخطأ القياسي.
** غ .م :.تعني عدم وجود فروق معنوية بين متوسطات المعامالت أو أيام أخذ العينة عند مستوى معنوية (.)0.05<P
 : b ،aالحروف الصغيرة المختلفة ضمن الصف الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية بين المعامالت ،أما الحروف الكبيرة المختلفة
ضمن العمود الواحد فتشير إلى وجود فروق معنوية بين أيام أخذ العينة ضمن المعاملة الواحدة عند مستوى معنوية (.)0.05<P

مستوى إنزيم ناقلة أمين االسبارتات  :ASTاظهر الجدول  6عدم وجود فروق معنوية في مستوى انزيم ناقلة أمين
االسبارتات بين معامالت التجربة  T4 ، T3، T2،T1لأليام  .69 ،42 ،0وكذلك لم تظهر فروقات معنوية بين
االيام  69 ،42 ،0للمعامالت  T4.، T3، T2،T1واتفقت هذه النتيجة مع وجده ( )5اذ لم يالحظ وجود فروق
معنوية في مستوى  ASTبين معاملتي التقنين الغذائي ( % 70و % 80من التغذية الحرة) ومعاملة المقارنة
(التغذية الحرة) في الحمالن العرابية.
جدول  6مستوى إنزيم ناقلة أمين االسبارتات ( ASTوحدة/لتر) خالل مرحلتي التقنين الغذائي واعادة التغذية في
الحمالن الذكرية المحلية.

األيام

0

42

69
مستوى
المعنوية

المعامالت
T1

T2

T3

T4

Ad. Lib.

Ad. Lib. + Mel.

Rest.

Rest. + Mel.

A

A

A

A

13.7 * ± 1.15

16.6 ± 2.75

14.3 ± 2.22

13.4 ± 1.10

a

a

a

a

A

A

A

A

15.1 ± 0.759

15.0 ± 0.265

15.3 ± 0.313

16.2 ± 0.368

a

a

a

a

A

A

A

A

16.6 ± 2.39

18.4 ± 3.03

13.2 ± 0.868

16.5 ± 2.02

a

a

a

a

غ.م.

غ.م.

غ.م.

غ.م.

مستوى
المعنوية

غ.م **

غ.م.

غ.م.

* القيم تمثل المعدل  ±الخطأ القياسي.
** غ .م :.تعني عدم وجود فروق معنوية بين متوسطات المعامالت أو أيام أخذ العينة عند مستوى معنوية (.)0.05<P
 : b،aالحروف الصغيرة المختلفة ضمن الصف الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية بين المعامالت ،أما الحروف الكبيرة المختلفة
ضمن العمود الواحد فتشير إلى وجود فروق معنوية بين أيام أخذ العينة ضمن المعاملة الواحدة عند مستوى معنوية (.)0.05<P
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مستوى إنزيم ناقلة أمين االلنين  :ALTاظهر الجدول  7عدم وجود فروق معنوية في مستوى انزيم ناقلة أمين

االلنين بين معامالت التجربة  T4، T3، T2،T1لأليام  .69 ،42 ،0وكذلك لم تظهر فروقات معنوية بين

االيام  69 ،42 ،0للمعامالت  ، T4، T3،T2بينما ظهرت اختالفات معنوية في مستوى  ALTبين ايام
التجربة للمعاملة  T1اذ بلغ اقل مستوى له في اليوم  2.05 ± 17.6( 69وحدة/لتر) ،وفي اليوم  42بلغ 22.4

 1.55 ±وحدة/لتر ،اما في اليوم  0فكان مستواه  6.11 ± 34.7وحدة /لتر .واتفقت نتائجنا مع ما ( )5اذ لم

يالحظ وجود فروق معنوية في مستوى  ALTبين معاملتي التقنين الغذائي ( % 70و % 80من التغذية الحرة)
ومعاملة المقارنة (التغذية الحرة) في الحمالن العرابية.
جدول  7مستوى إنزيم ناقلة أمين االلنين ( ALTوحدة/لتر) خالل مرحلتي التقنين الغذائي واعادة التغذية في الحمالن
الذكرية المحلية.

األيام

0

42

69
مستوى المعنوية

المعامالت
T1

T2

T3

T4

Ad. Lib.

Ad. Lib. + Mel.

Rest.

Rest. + Mel.

A

A

A

A

34.7 *± 6.11

23.9 ± 4.18

25.9 ± 3.47

26.7 ± 5.55

a

a

a

a

B

A

A

A

22.4 ± 1.55

20.9 ± 1.98

23.9 ± 0.427

23.1 ± 0.960

A

a

a

a

B

A

A

A

17.6 ± 2.05

18.3 ± 1.58

21.8 ± 0.721

20.8 ± 1.53

a

a

a

a

0.0298

غ.م.

غ.م.

غ.م.

مستوى
المعنوية

غ.م **

غ.م

غ.م

* القيم تمثل المعدل  ±الخطأ القياسي.
** غ .م :.تعني عدم وجود فروق معنوية بين متوسطات المعامالت أو أيام أخذ العينة عند مستوى معنوية (.)0.05<P
 : c، b ،aالحروف الصغيرة المختلفة ضمن الصف الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية بين المعامالت ،أما الحروف الكبيرة
المختلفة ضمن العمود الواحد فتشير إلى وجود فروق معنوية بين أيام أخذ العينة ضمن المعاملة الواحدة عند مستوى معنوية (.)0.05<P

مستوى المالون ثنائي الديهايد  :MDAاظهرت نتائج الدراسة الحالية (الجدول  )8وجود فروق معنوية في مستوى
المالون ثنائي الديهايد بين معامالت التجربة  T4 ، T3، T2،T1في اليوم  42و 69بالتتابع ،ففي اليوم  0لم
تسجل فروق معنوية بين المعامالت في مستوى المالون ثنائي الديهايد ،اما في اليوم  42فسجلت المعاملة T4
اقل مستوى للمالون ثنائي الديهايد ( 0.013 ± 0.396ملي مول/لتر) مقارنة بالمعاملة ± 0.484( T2
 0.028ملي مول/لتر) ،والمعاملة  0.008±0.559( T3ملي مول/لتر) ،والمعاملة 0.016 ± 0.834( T1
ملي مول  /لتر) .وفي اليوم  69سجلت ايضا المعاملة  T4اقل مستوى للمالون ثنائي الديهايد (± 0.242
 0.012ملي مول  /لتر) مقارنة بالمعاملة  0.012 ± 0.478( T3ملي مول  /لتر) ،والمعاملة 0.423( T2
 0.033 ±ملي مول  /لتر) ،والمعاملة  0.033 ± 0.942( T1ملي مول  /لتر) .ولوحظ وجود فروق معنوية
في مستوى المالون ثنائي الديهايد بين ايام التجربة  69 ،42 ،0للمعامالت  ، T4، T3، T2،T1ففي معاملة
( T1تغذية حرة) لوحظ زيادة مستوى المالون ثنائي بتقدم ايام التجربة ،0.016 ± 0.834 ،0.017 ± 0.744
9
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 0.033 ± 0.942ملي مول  /لتر لأليام  69 ،42 ،0بالتتابع .وفي المعاملة ( T2تغذية حرة +الميالتونين)
لوحظ انخفاض مستوى المالون ثنائي الديهايد بتقدم ايام التجربة ،0.028 ± 0.484 ،0.028 ± 0.741
 0.013 ± 0.423ملي مول  /لتر لأليام  69 ،42 ،0بالتتابع .وفي المعاملة ( T3تغذية مقننة) لوحظ
انخفاض مستوى المالون ثنائي الديهايد بتقدم ايام التجربة  0.048 ± 0.746ملي مول  /لتر لليوم ،0
و 0.008 ± 0.559ملي مول  /لتر لليوم  ،42و 0.012±0.478ملي مول  /لتر لليوم  .69وفي المعاملة
 T4لوحظ ايضا انخفاض مستوى المالون ثنائي الديهايد بتقدم ايام التجربة ± 0.396 ،0.012 ± 0.741
 0.012 ± 0.242 ،0.013ملي مول  /لتر لأليام  69 ،42 ،0بالتتابع.
جدول  8مستوى المالون ثنائي الديهايد ( MDAملي مول/لتر) خالل مرحلتي التقنين الغذائي واعادة التغذية
في الحمالن الذكرية المحلية.
األيام

0

المعامالت

T3

T4

T1

T2

Rest. + Mel.

Ad. Lib.

Ad. Lib. + Mel.

Rest.

C

A

A

A

0.744* ±

0.741 ± 0.028

0.746 ± 0.048

0.741 ±

0.017

a

a

0.012

a
42

مستوى

المعنوية
غ.م

**

a

B

B

B

B

0.834 ± 0.016

0.484 ± 0.028

0.559 ± 0.008

0.396 ±

a

c

b

0.013

A

C

B

C

0.942 ± 0.033

0.423 ± 0.013

0.478 ± 0.012

0.242 ± 0.012

a

b

b

c

0.0001

0.0003

0.0001

0.0001

d
69

0.0001

0.0008
مستوى المعنوية
* القيم تمثل المعدل  ±الخطأ القياسي.
** غ .م :.تعني عدم وجود فروق معنوية بين متوسطات المعامالت أو أيام أخذ العينة عند مستوى معنوية (.)0.05<P
 : c، b ،aالحروف الصغيرة المختلفة ضمن الصف الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية بين المعامالت ،أما الحروف الكبيرة
المختلفة ضمن العمود الواحد فتشير إلى وجود فروق معنوية بين أيام أخذ العينة ضمن المعاملة الواحدة عند مستوى معنوية (.)0.05<P

يعد المالون ثنائي الديهايد أحد المؤشرات على اكسدة الدهون ويدل على تكون الجذور الحرة ووجود اجهاد
تأكسدي ( .)21ويالحظ من خالل النتائج اعاله بان التغذية الحرة تؤدي الى زيادة مستوى المالون ثنائي الديهايد
بينما التغذية الحرة مع اعطاء الميالتونين قلل وبشكل معنوي مستواه في الدم .ولوحظ ايضا ان التغذية المقننة
بمستوى  % 75من التغذية الحرة مع او بدون غرز الميالتونين خفض وبشكل معنوي مستوى المالون ثنائي
االلديهايد ،ان االنخفاض المعنوي لمستوى المالون ثنائي الديهايد يعزى الى فعالية الميالتونين بصورة مباشرة في
اكتساح الجذور الحرة بأنواعها المختلفة ،ويعمل بشكل غير مباشر كمضاد لألكسدة من خالل تنشيط انتاج
مضادات االكسدة االنزيمية .واتفقت هذه النتيجة مع ما ذكره ( )9بان اعطاء الميالتونين عن طريق الفم او الغرز
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تحت الجلد يؤدي الى انخفاض معنوي في مستوى المالون ثنائي الديهايد وزيادة معنوية في فعالية االنزيمات
Catalase  الكاتليز،Superoxide dismutase (SOD) المضادة لألكسدة مثل سوبر اوكسايد دسميوتيز
) بأن غرز النعاج المحلية بالميالتونين خفض وبشكل معنوي مستوى6(  واتفقت ايضا مع ما وجده.(CAT)
من التغذية الحرة) مع او% 75(  نستنتج من الدراسة الحالية ان التقنين الغذائي.المالون الديهايد في البالزما
، الدهون الثالثية، البروتين الكلي، مستوى الكلوكوز،بدون الميالتونين لم يؤثر معنوياً في صفات الدم الكيماحيوية
%75(  بينما التقنين الغذائي. وان التغذية الحرة تؤدي الى زيادة مستوى المالون ثنائي الديهايد. ALT،AST
.من التغذية الحرة) مع او بدون الميالتونين خفض مستوى المالون ثنائي الديهايد
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