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استئصال الغدة الزمكیة في عالج التأخر بالنضج الجنسي للقطعان التجاریة للدجاج استخدام

  ضالبیا

  

  سعد عبد الحسین ناجيو رشاد صفاء المهداوي

  جامعة بغداد/كلیة الزراعة-قسم الثروة الحیوانیة

  

  الخالصة

خر بالنضج الجنسي للقطعان اجریت تجربتان لدراسة تأثیر استئصال الغدة الزمكیة في عالج مشكلة التأ

التجربة االولى في مشروع دواجن النهروان ، احدى مشاریع القطاع الخاص اجریت . التجاریة للدجاج البیاض

من بنیة اللوندجاجة بیض25000، استخدم في هذه التجربة 28/2/2006ولغایة 1/3/2005للفترة من 

غیر متأخرة دجاجة بیاضة 20000المجموعة االولىضمت وهذه قسمت الى مجموعتین ، Isa Brownساللة 

مثلت مجموعة المعاملة ، المجموعة الثانیةتركت بدون معاملة وهذه مثلت مجموعة السیطرةبالنضج الجنسي 

وجمیع الطیور ،اسبوعاً 24غدة الزمكیة لها بعمر دجاجة متأخرة النضج الجنسي ، استؤصلت ال5000وضمت 

على حدوث ارتفاع تدریجي بانتاج البیضاشارت نتائج هذه التجربة الى . س العمرهي من قطیع واحد وبنف

لمجموعة المعاملة بعد استئصال الغدة الزمكیة ، ولم یختلف ) Hen Day Egg Production)H.Dاساس 

من السنة ألخر ثمانیة اشهر) P<0.05(بین مجموعتا المعاملة والسیطرة معنویًا انتاج البیض التراكمي 

  .االنتاجیة

التجربة الثانیة في مشروع دواجن الحرمین ، احدى مشاریع القطاع الخاص في محافظة كربالء اجریت 

دجاجة بیض بنیة 9000، استخدم في هذه التجربة 30/9/2008ولغایة 1/12/2007، للفترة من المقدسة 

لى مثلت مجموعة السیطرة المجموعة االو وهذه قسمت الى مجموعتین ، Hisex Brownاللون من ساللة 

مثلت مجموعة المعاملة وضمت الثانیةالمجموعة . دجاجة بیاضة غیر متأخرة بالنضج الجنسي6000وضمت 

اشارت نتائج هذه . اسبوعاً 28دة الزمكیة لها بعمر دجاجة متأخرة بالنضج الجنسي ، استؤصلت الغ3000

، وفي اخر ستئصال الغدة الزمكیة لمجموعة المعاملة ارتفاع تدریجي بانتاج البیض بعد االتجربة الى حدوث 

ارتفع تركیز هرمون . بین المجموعتین) P<0.01(ثالث اشهر من التجربة لم یالحظ وجود فروق معنویة 

بعد استئصال الغدة الزمكیة للطیور المتأخرة بالنضج الجنسي مقارنة بالطیور ) P<0.01(االسترادیول معنویًا 

وذلك عند اجراء قیاس تركیز هذا الهرمون لعشرة جنسي ایضًا ولكنها غیر مستأصلة الغدةالمتأخرة بالنضج ال

  .طیور من كل مجموعة

  

  

  

  

  

  

  

  

  البحث مستل من أطروحة دكتوراه  للباحث األول
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The use of uropygial gland removal as treatment for delayed in 
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Abstract
Two experiments were conducted to study the effect of uropygial gland 

removal in overcome the problem of delayed sexual maturity in commercial lying 
hens stocks. The first experiment was carried out at Alnahrwan poultry farm from 1-
3-2005 to 28-2-2006. A total of 25000 Isa Brown laying hens were divided into two 
treatment groups. The first group which consist of 20000 hens were used as control 
group (T1). The second group (T2) which consist of 5000 hens were subjected to 
surgical removal for uropygial gland at 24 weeks old. Hen day (HD) egg production 
were calculated monthly throughout the experimental period which was lasted for 
One year. The data from this experiment showed that egg production percentages and 
cumulative egg production were gradually increased for T2 hens after 
Uropygialectomy. There were no significant differences between the two treatment 
groups for the lasted eight months from the production year.

The second experiment was carried out at Al-Haramen poultry farm at Karbala 
governorate from 1-12-2007 to 30-9-2008. A total of 9000 Hisex Brown Laying hens 
were divided into two groups. The first group which was consist of 6000 hens was 
used as control group (T1). The second group (T2) which was consist of 3000 hens 
was subjected to surgical removal for uropygial gland at 28 weeks old. Egg 
production and cumulative egg production were calculated monthly throughout the 
experiment period which was lasted for 10 months. The data showed that egg 
production percentages and cumulative egg production were gradually increased in 
second group. There were no significant differences between the two treatment groups 
for the last three months. Blood serum estradiol concentration were significantly (P> 
0.05) increased in uropygialectomized hens when compared with non treated hens.

The overall results for the present study suggested that uropygialectomy were 
benefit in overcome the delayed sexual maturity in commercial laying stocks. 

  

  المقدمة

، فقد لوحظ )1(باتت مشكلة التأخر بالنضج الجنسي من المشاكل التي تواجه مربي الدجاج البیاض

الدجاج البیاض ذا القطاع الخاص ، خاصة لتلك التي تقوم بتربیة قطعان تكرر هذه الحالة سنویًا في مشاریع 

وقد تصل نسبة الدجاج المتأخر بالنضج الجنسي الى . Hisex Brownو   Isa Brownكساللة البني الریش 

من القطیع ، وهذا یؤدي الى عدم وصول نسبة انتاج % 10نسبة نسب عالیة في بعض االحیان فقد تتجاوز 

بعزل البیاض عادة یوصي المختصین بتربیة الدجاج .البیض للقطیع الى قمة االنتاج المفترض الوصول الیها

عن ، تالفیًا للخسائر الناجمة في بدایة الفترة االنتاجیة مثل هذه الطیور غیر الناضجة جنسیًا ) Culling(ونبذ 

حیث ان هذه الطیور تباع عادة باثمان زهیدة ال ان عملیة النبذ هذه تعد خسارة للمربي ایضًا . استهالكها للعلف

استئصال الغدة الزمكیة قد اعطت نتائج ایجابیة عند ان عملیة . التربیةتسد النفقات التي انفقت في مرحلة 

واالداء االنتاجيتجربتها على قطعان مختلفة من الدجاج البیاض التجاري والمحلي فیما یتعلق بالنضج الجنسي 

ج یبدأ ة الزمكیة للدجاج المتأخر بالنضج الجنسي فأن هذا الدجافقد لوحظ انه بعد استئصال الغد).3و 2(
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ویزداد لونهما احمرارًا وتزداد المسافة بین عظمي الحوض من جهة والدالیتین بالتحول الشكلي فیزداد حجم العرف 

، لذا فان وبین عظمي الحوض والقص من جهة اخرى ثم تتوج هذه التحوالت بمباشرة الدجاج بانتاج البیض

ومعرفة الزمكیة للدجاج المتاخر بالنضج الجنسيالغرض من التجربة الحالیة هو معرفة تاثیر استئصال الغدة

  .لهذا الدجاجمدى مساهمة هذه الطریقة في عالج مشكلة التاخر بالنضج الجنسي

  

  المواد وطرائق العمل

هذه الدراسة في مشروع دواجن النهروان ، احدى مشاریع القطاع الخاص لالتجربة االولىاجریت

، حیث 28/2/2006ولغایة 1/3/2005یومًا امتدت للفترة من 365لمدة بغداد و / والكائن في منطقة النهروان

اجریت . اسبوعًا ، واستخدم نظام التربیة االرضیة18.5بعمر   Isa Brownاستخدم في هذه التجربة دجاج 

دجاجة 5000یتكون من Isa Brownالدراسة على خمس قاعات ، تحتوي كل قاعة على قطیع تجاري لدجاج 

ع هذه القاعات هي متطابقة تمامًا من حیث التصمیم وأدارها كادر العمل نفسه في الحقل وغذیت ، وجمیبیض

القاعات األربع األولى تضم دجاج بیض طبیعي .جمیع هذه القطعان على نفس العلیقة التجاریة المتوافرة حینها

میة لهذه الطیور هي مقاسات ال یعاني من مشكلة التأخر بالنضج الجنسي ، حیث ان المقاسات الجسمیة والحج

طبیعیة وال تعاني من مشكلة ، وقد عدت هذه القاعات بمثابة معاملة السیطرة ، حیث اخذ معدل الصفات 

االنتاجیة لهذه القاعات لتمثل مجموعة السیطرة ، اما القاعة الخامسة فقد ضمت طیور مجموعة المعاملة ، حیث 

والدالیتین ) العرف صغیر(لمقاسات الجسمیة وتطور العرف عزلت الطیور التي تعاني من مشاكل تطور ا

)wattles ( للمشروع فضًال عن الطیور المتخلفة الوزن ، فقد تم عزل هذه الطیور من جمیع قاعات الحقل

، حیث ) اسبوعاً 24(یومًا 168استؤصلت الغدة الزمكیة لهذه المجموعة بعمر . ووضعت في هذه القاعة

تضخم لوحظوقد ، باستخدام مشرط جراحي ثم اجري كي حراري لمنطقة الغدة ة جراحیًا استؤصلت الغدة الزمكی

.الغدة الزمكیة لطیور مجموعة المعاملة حیث كانت محتقنة بالزیت واكبر حجمًا مقارنة بطیور مجموعة السیطرة

تراكمي وانتاج البیض ال) Hen Day Egg Production  )H.Dتم قیاس نسبة انتاج البیض على اساس 

  :وكما یلي) 4(التي اشار الیها ناجي وحنا وفقًا للمعادالت) شهر/ دجاجة/بیضة (

  (%) =)HD(نسبة انتاج البیض على اساس 
  عدد البیض المنتج خالل المدة

 ×100  
  عدد الدجاج الموجود في نهایة المدة× طول المدة باالیام 

  

  )=شهر/دجاجة/ بیضة(عدد البیض التراكمي
  )H.D(النسبة المئویة النتاج البیض على اساسمعدل 

  عدد االیام× 
100  

والكائن اجریت التجربة الثانیة لهذه الدراسة في مشروع دواجن الحرمین ، احدى مشاریع القطاع الخاص

، حیث 30/9/2008ولغایة 1/12/2007اشهر امتدت للمدة من 10في محافظة كربالء المقدسة ولمدة 

اجریت الدراسة على ثالث قاعات ، تحتوي . اسبوعاً 18بعمر BrownHisexه التجربة دجاج استخدم في هذ

، وجمیع هذه القاعات هي دجاجة بیض3000یتكون من BrownHisexكل قاعة على قطیع تجاري لدجاج 

لى نفس متطابقة تمامًا من حیث التصمیم وأدارها كادر العمل نفسه في الحقل وغذیت جمیع هذه القطعان ع

اول قاعتان تضم دجاج بیض طبیعي ال یعاني من مشكلة التأخر بالنضج .العلیقة التجاریة المتوافرة حینها

الجنسي ، حیث ان المقاسات الجسمیة والحجمیة لهذه الطیور هي مقاسات طبیعیة وال تعاني من مشكلة ، وقد 

اإلنتاجیة لهذه القاعات لتمثل مجموعة عدت هذه القاعات بمثابة معاملة السیطرة حیث اخذ معدل الصفات
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السیطرة ، اما القاعة الثالثة فقد ضمت طیور مجموعة المعاملة ، حیث عزلت الطیور التي تعاني من مشاكل 

دالیتین فضًال عن الطیور المتخلفة الوزن ، فقد عزلت هذه الطیور من والتطور المقاسات الجسمیة وتطور العرف 

28یومًا أي 196استؤصلت الغدة الزمكیة لهذه المجموعة بعمر . في هذه القاعةجمیع قاعات الحقل ووضعت

یقة المتبعة في التجربة االولى ، كما تم قیاس نفس ، حیث تم استئصال الغدة الزمكیة جراحیًا وبنفس الطر اسبوعاً 

ادیول باستخدام الطریقة تركیز هرمون االستر یاس قالصفات االنتاجیة للتجربة االولى وبنفس الطریقة ، كما تم

مجهزة من شركة ) Kit(باستخدام عدة ) RIA)  (RadioImmunoAssay(المناعیة الشعاعیة 

IMMUNOTECHوذلك وفقًا للطریقة التي اوضحها الفرنسیة ، وتم القیاس وفقًا لتعلیمات الشركة المنتجة

Rombauts وقد تم )قطاع خاص(لحارثیة ببغداد في مختبر النظائر المشعة والكائن في منطقة ا)5(واخرون ،

) استئصال الغدة الزمكیة(عینات من الدم لكل من مجموعة المعاملة 10الحصول على مصل الدم وذلك بجمع 

وذلك لمقارنة للطیور المتأخرة بالنضج الجنسي لكال المعاملتین) عدم استئصال الغدة الزمكیة(ومجموعة السیطرة 

موعة الطیور المتأخرة بالنضج والتي تم استئصال غدتها الزمكیة مع مجموعة مستوى الهرمون في كل من مج

اسبوعًا ، وقد سحب 50عند عمر الطیور المتأخرة ایضا بالنضج الجنسي ولكن لم یتم استئصال الغدة لها وذلك 

– Gel(الدم من الورید الجناحي وجمع بأنابیب اختبار خاصة تحوي على مادة جیالتینیة  barrier with clot 

activators ( حیث تقوم هذه المادة ذات الكثافة النوعیة الواطئة بدور الحاجز وذلك عند تعریض االنابیب ،

للطرد المركز حیث ان خالیا الدم الحمر والبیض واالقراص الدمویة تكون ذات كثافة نوعیة اعلى من هذه المادة 

، بینما ینفصل مصل الدم لیصبح فوق الهالم ، فضًال عن ذلك الجیالتینیة ، لذلك تنزل هذه الخالیا اسفل الهالم 

فأن هذه االنابیب تحوي على مواد تسرع من تكوین الخثرة الدمویة وتسرع من عملیة فصل المصل ، لذلك فان 

بعد جمع الدم تركت االنابیب لمدة قلیلة الكمال تجلط . هذا النوع من االنابیب هو المفضل في فصل مصل الدم

دقیقة لیفصل 15دورة بالدقیقة ولمدة 3000بعد ذلك وضعت األنابیب بجهاز الطرد المركز على سرعة الدم ،

ْم لحین إجراء التحلیل 18- المصل الذي نقل الى أنابیب اختبار أخرى وجمد حاًال على درجة حرارة اقل من 

عند مستوى T-testستخدام اختبار في تحلیل البیانات وبا) SAS)6استخدم البرنامج االحصائي الجاهز .علیه

ادخال البیانات للصفات االنتاجیة ، حیث تم وذلك للصفات االنتاجیة في كال التجربتین0.01و0.05معنویة 

أي بیانات االنتاج لكل یوم وهذا یمثل مشاهدة واحدة لكل یوم لكل من مجموعتي المعاملة والسیطرة وبشكل یومي 

تم لمشاهدة واحدة فقط یمتلك القدرة على مقارنة المتوسطات والذي T-testم اختبار وباستخداولكل قاعة انتاجیة

استخدام .للصفات االنتاجیة لكل شهر من اشهر السنة االنتاجیةتحلیل هذه البیانات ومقارنة المتوسطات

رمون قیاس تركیز هفي تحلیل بیانات )CRD)Complete Randomize Designالتصمیم العشوائي الكامل 

  .)7(االسترادیول واختبرت الفروق بین المعامالت باستعمال اختبار دنكن متعدد المستویات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  النتائج والمناقشة
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یومًا 146اشارت نتائج التجربة االولى الى ان طیور مجموعة السیطرة قد وضعت اول بیضة بعمر 

. )اسبوعاً 22.2(یومًا 156اول بیضة بعمر ، في حین ان طیور مجموعة المعاملة قد وضعت ) اسبوعاً 20.8(

ان سبب تأخر هذا القطیع بوضع اول بیضة هو كون هذا القطیع قد تم عزله من كافة قاعات الحقل ، حیث ان 

هذه الطیور لم تتطور مقاساتها الجسمیة والشكلیة لتتطابق مع مواصفات الدجاج المنتج للبیض على الرغم من 

، لذلك عدت هذه الطیور متأخرة بالنضج الجنسي وذلك لكونها قد تلقت نفس الضوئي تعرضها لبرنامج التحفیز 

البرنامج الغذائي والضوئي المعمول به مع معاملة السیطرة ، بل ان طیور هذه المجموعة قد ربیت بداخل نفس 

22.2عمر ذلك فقد تأخرت بانتاج اول بیضة لغایة وبرغمالسیطرة مجموعةالقاعات التي ربیت بها طیور 

السیطرة ، والتي تمثل الطیور السلیمة والتي قد تطورت مقاساتها الشكلیة مجموعة، في حین ان دجاج اسبوعاً 

والجسمیة بالشكل الذي یتالءم مع مواصفات الدجاج المنتج للبیض ، فان هذه القطعان قد أنتجت اول بیضة 

، والذي یمثل العمر الذي عنده یصل انتاج اما بخصوص العمر عند النضج الجنسي . اسبوعاً 20.8بعمر 

یومًا ، في حین تأخر العمر 188.25السیطرة لمجموعةكان العمر عند النضج الجنسي فقد، % 50القطیع الى 

اسابیع مقارنة 7یومًا متأخرًا بذلك بما یقرب من 236لغایة عمر ) T2(للنضج الجنسي لمجموعة المعاملة 

وجود فروق معنویة بین مجموعة السیطرة ومجموعة استئصال الغدة ) 1(جدول ن میتضح و .السیطرةبمجموعة

عند مقارنة معاملة استئصال ). Hen-Day)H.Dمحسوبة على اساس الالزمكیة فیما یتعلق بنسبة انتاج البیض 

صال كانت یتبین بان نسبة انتاج البیض بالنسبة لمعاملة االستئ)T1(مع معاملة السیطرة) T2(الغدة الزمكیة 

فقد كانت نسبة انتاج البیض .منخفضة معنویًا عن معاملة السیطرة وبفارق كبیر لألشهر آذار ونیسان وأیار

. لمعاملة السیطرة للشهر ذاته% 2.69، في حین ان هذه النسبة كانت % 0.04لمعاملة االستئصال لشهر اذار 

اسبوعًا ، وهذا یمثل نهایة 24یومًا أي بعمر 168ان استئصال الغدة الزمكیة لمجموعة المعاملة قد تم بعمر 

االسبوع االول من شهر نیسان ، أي لم تجرى أي معاملة خالل شهر اذار ، وعند استئصال الغدة الزمكیة من 

الدجاج في شهر نیسان ، لوحظ ارتفاع ملحوظ بانتاج البیض ابتداء في شهر حزیران لترتفع نسبة االنتاج من 

في شهر حزیران ، وعلى الرغم من هذا االرتفاع اال ان نسبة انتاج % 46.06ر الى في شهر ایا% 16.37

ارتفعت نسبة االنتاج لمجموعة . البیض لمجموعة المعاملة كان اقل معنویًا من معاملة السیطرة خالل هذا الشهر

و % 72.93المعاملة في شهر تموز بحیث لم تختلف معنویًا مع مجموعة السیطرة فقد بلغت هذه النسبة 

لمجموعات السیطرة والمعاملة على التوالي ، وكذلك هو الحال في شهري آب وایلول ولتصل بذلك % 72.78

في شهر ایلول ، في حین ان قمة % 82.75نسبة انتاج البیض لمجموعة المعاملة الى قمة انتاجها حیث بلغ 

هد باقي اشهر السنة االنتاجیة فروق معنویة لم تش. في الشهر نفسه% 81.63االنتاج لمجموعة السیطرة قد بلغ 

بین معاملتي االستئصال والسیطرة ، فیما عدا شهر تشرین الثاني اذ انخفض انتاج مجموعة المعاملة معنویًا 

. مقارنة بمجموعة السیطرة ، وربما یعود السبب في ذلك هو اصابة قطیع مجموعة المعاملة بحالة أنفلونزا بسیطة

شهرًا كان لمعاملة استئصال الغدة الزمكیة اقل 12بیض الكلي أي معدل نسبة انتاج البیض لـ ان معدل انتاج ال

ان الطریقة العراقیة المتمثلة باستئصال الغدة الزمكیة قد %. 8.7معنویًا مما هو علیه لمعاملة السیطرة بنسبة 

تج للبیض وقد واكب معاملة نجحت في تحویل هذا الدجاج من دجاج نبذ كان یجب التخلص منه الى دجاج من

السیطرة ، والتي تمثل الدجاج السلیم الذي ال یعاني من مشكلة التأخر بالنضج الجنسي ، في أشهر القمة 

  .اإلنتاجیة
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Hen-Day(%)تأثیر استئصال الغدة الزمكیة في نسبة انتاج البیض محسوبة على اساس )1(جدول 

  BrownIsaلدجاج البیض ساللة 

عاملة السیطرةم  المعامالت

T1

1استئصال الزمكیة 

T2
مستوى المعنویة

  )اسبوع(العمر/األشهر

232a0.2-20/ آذار ±2.69b0.0 ±0.04*

a2.64  27- 24/ نیسان ±28.48b0.45 ±2.30*

a0.55  31- 28/ أیار ±62.28b0.71 ±16.37*

a0.56  35- 32/ حزیران ±70.75b2.49 ±46.06*

0.48±  39- 36/ تموز 72.93±0.53 72.78N.S

0.29±  43- 40/ آب 77.30±0.48 78.58N.S

0.14±  47- 44/ ایلول 81.63±0.20 82.75N.S

0.57±  51-48/ تشرین األول 79.92±0.43 78.47N.S

a0.70  55-52/ تشرین الثاني ±73.20b0.77 ±68.91*

0.39±  59- 56/ كانون األول 69.66±0.43 68.54N.S

0.27±  63- 60/ يكانون الثان 71.27±0.33 72.08N.S

0.59±  67-64/ شباط  67.36±0.58 66.24N.S

a0.75  معدل انتاج البیض الكلي ±63.12b1.2 ±54.42*

  ).اسبوعاً 24(یومًا 168بعمر T2تم استئصال الغدة الزمكیة للمعاملة -1

  .الخطأ القیاسي± المتوسطات -2

  .ضمن الصف الواحد) P<0.05(د مستوى تشیر الى وجود فروق معنویة عن* 

N.Sتشیر الى عدم وجود فروق معنویة ضمن الصف الواحد.  

  

الخاص بانتاج البیض التراكمي ألشهر السنة اإلنتاجیة بأن أنتاج البیض ) 2(یتبین عند مالحظة جدول 

. حزیران–لألشهر آذار كان اقل معنویًا من معاملة السیطرة ) T2(التراكمي لمجموعة استئصال الغدة الزمكیة 

في شهر تموز لم تكن هناك فروق معنویة بین معاملة االستئصال مقارنة بمجموعة السیطرة ، واستمر انتاج 

البیض التراكمي على هذا المنوال بعدم وجود فروق معنویة بین المعاملتین الى نهایة السنة االنتاجیة في شهر 

شباط للسنة االنتاجیة لم یشهد وجود فروق معنویة بانتاج –هر تموز شباط ، أي ان انتاج البیض التراكمي لألش

ان انتاج البیض التراكمي الكلي لمجموعة . البیض التراكمي بین معاملتي السیطرة واستئصال الغدة الزمكیة

االستئصال كان اقل معنویًا من معاملة السیطرة بسبب االنخفاض الكبیر باإلنتاج لألشهر األولى من السنة

  .تئصال ثم شهر نیسان وأیاراإلنتاجیة والذي یشمل شهر آذار والذي لم تجرى فیه معاملة االس
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BrownIsaتأثیر استئصال الغدة الزمكیة في انتاج البیض التراكمي لدجاج البیض ساللة )2(جدول 

  )شهر/ دجاجة / بیضة (

معاملة السیطرةالمعامالت

T1

1استئصال الزمكیة 

T2
ى المعنویةمستو 

  )اسبوع(العمر/األشهر

23a0.01±-20/ آذار 20.38b0.0± 0.01*

a0.2±  27- 24/ نیسان 8.54b0.1± 0.69*

a0.21±  31- 28/ أیار 19.30b0.1± 5.07*

a0.56±  35- 32/ حزیران 21.22b0.41± 13.81*

±0.65  39- 36/ تموز 22.600.14± 22.56N.S

±0.44  43- 40/ آب 23.960.36± 24.36N.S

±0.35  47- 44/ ایلول 24.480.22± 24.82N.S

±0.45  51-48/ تشرین األول 24.770.36± 24.32N.S

±0.55  55-52/ تشرین الثاني 21.950.22± 20.67N.S

±0.78  59- 56/ كانون األول 21.590.42± 21.24N.S

±0.12  63- 60/ كانون الثاني 22.090.36± 22.34N.S

±0.22  67-64/ شباط  18.850.56± 18.54N.S

a1.1±  انتاج البیض التراكمي الكلي 230.38b0.99± 198.47*

  ).اسبوعاً 24(یومًا 168بعمر T2تم استئصال الغدة الزمكیة للمعاملة -1

  .الخطأ القیاسي± المتوسطات -2

  .لواحدضمن الصف ا) P<0.05(تشیر الى وجود فروق معنویة عند مستوى * 

N.Sتشیر الى عدم وجود فروق معنویة ضمن الصف الواحد.  

  

والتي لم یتم ) T1(الى ان طیور مجموعة السیطرة )3(في جدول اشارت نتائج التجربة الثانیة

استئصال غدتها الزمكیة والتي كانت تمثل الطیور السلیمة قد نضجت جنسیًا بالموعد المحدد ، حیث ان طیور 

والتي ) T2(یومًا ، في حین ان طیور مجموعة المعاملة 122وضعت اول بیضة بعمر هذه المجموعة قد

. یومًا متاخرة بذلك قرابة شهرین عن الطیور السلیمة177استؤصلت غدتها الزمكیة فقد انتجت اول بیضة بعمر 

تاخرت كذلك ، فقد% 50اما العمر عند النضج الجنسي والذي یمثل العمر عند وصول نسبة االنتاج للقطیع 

ان استئصال .ثالثة اشهر للوصول الى النضج الجنسي) T1(عن مجموعة السیطرة ) T2(مجموعة المعاملة 

اسبوعًا وهذا 28یومًا أي 196المتاخرة بالنضج الجنسي قد تم بعمر ) T2(الغدة الزمكیة لمجموعة المعاملة 

ال توجد بیانات لنسبة انتاج البیض . سنة االنتاجیةالعمر تحدیدًا یمثل نهایة االسبوع االول من شهر شباط لل

هذه الطیور من القاعات االنتاجیة لم یتم عزل النهلمجموعة المعاملة لشهري كانون االول وكانون الثاني وذلك 

في شهر شباط اجریت عملیة استئصال الغدة . واعتبارها متأخرة بالنضج الجنسياالخرى خالل هذین الشهرین

اذ ، البدء بانتاج البیض المحسوس والمختلف معنویا عن مجموعة السیطرة یالحظ في هذا الشهرالزمكیة ، و 

، في حین ان مجموعة المعاملة كانت نسبة االنتاج لها % 70تجاوزت نسبة االنتاج في مجموعة السیطرة 

اشهر من بدایة یتبین من هذه النتیجة مدى تأخر هذه الطیور بالنضج الجنسي ، فبعد ثالثة. فقط% 5.37

لطیور المعاملة التي تم عزلها ، وهذا یعطي % 6االنتاج للطیور السلیمة فأن نسبة انتاج البیض لم تصل الى 

اشارة الى ان هذه الطیور في الحقیقة لن تنضج جنسیًا حتى مع تقدم العمر كونها لم تستجب اصًال لبرنامج 
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مختلفة اضاءة وتغذیة جهاز التناسلي ، وقد جرب سابقًا برامج التحفیز الضوئي والذي یعتبر اساسي في تحفیز ال

على قطعان دجاج تعاني من نفس المشكلة وكان من ضمن هذه البرامج اتباع برنامج ضوئي یتضمن إضاءة 

المناسل ، باالضافة –النخامیة –من اجل تحفیز مسار تحت المهاد في مرحلة االنتاجساعة بالیوم24لمدة 

ذه الطیور بعالئق غنیة بالمغذیات المختلفة ، ومع ذلك فشلت جمیع البرامج في إنضاج هذا الدجاج الى تجهیز ه

استئصال الغدة الزمكیة في نهایة االسبوع االول من شهر في حین انه عند). 8و 1(جنسیًا وبدء انتاج البیض 

یث بدأ انتاج البیض بالزیادة شباط یمكن مالحظة التغیر الذي حدث على هذه الطیور في االشهر الالحقة ح

التدریجیة ، مع ان نسبة االنتاج لطیور مجموعة المعاملة كانت اقل معنویًا من مجموعة السیطرة لألشهر شباط 

لم تختلف فیها معاملة استئصال الغدة الزمكیة معنویًا مع ) ایلول–تموز (باقي اشهر السنة االنتاجیة . حزیران–

ة انتاج البیض الكلي فقد تفوقت مجموعة السیطرة على مجموعة المعاملة معنویًا وذلك اما نسب. معاملة السیطرة

ان هذه النتائج . بسبب انخفاض االنتاج في االشهر االولى عند وبعد استئصال الغدة الزمكیة لمجموعة المعاملة

الجنسي الى دجاج منتج تشیر الى ان معاملة استئصال الغدة الزمكیة قد نجحت بتحویل الدجاج المتاخر بالنضج

قد حققت نتائج افضل االولىیتبین ان التجربة االولىللبیض ، واذا ما قورنت نتائج هذه التجربة بنتائج التجربة 

والذي االولى نسبیًا من هذه التجربة وربما یرجع السبب في ذلك الى التبكیر باستئصال الغدة الزمكیة في التجربة 

  .اسبوعاً 28تى عمر ي حین تأخر استئصال الغدة الزمكیة لطیور التجربة الحالیة حاسبوعًا ، ف24اجري بعمر 

  

Hen-Day(%)تأثیر استئصال الغدة الزمكیة في نسبة انتاج البیض محسوبة على اساس )3(جدول 

  BrownHisexلدجاج البیض ساللة 

معاملة السیطرة  المعامالت

T1

1استئصال الزمكیة

T2
مستوى المعنویة

  )اسبوع(العمر/األشهر

ــــــــ2316.46- 20/كانون األول

ــــــــ42.32  27- 24/كانون الثاني

2a1.2  31-28/ شباط ±71.91b0.81 ±5.37**

a1.1  35- 32/ اذار ±78.39b0.45 ±21.41**

a2.1  39- 36/ نیسان ±84.68b0.22 ±44.19**

a0.95  43- 40/ ایار ±83.54b0.33 ±59.47**

a0.88  47- 44/ حزیران ±64.61b0.21 ±54.02**

0.21±  51- 48/ تموز 60.97±0.92 64.21N.S

0.23±  55- 52/ آب 69.60±0.88 63.63N.S

0.41±  59- 56/ ایلول 67.06±0.41 62.35N.S

a1.1  معدل انتاج البیض الكلي ±63.95b0.95 ±46.83**

  ).اسبوعاً 28(یومًا 196بعمر T2تم استئصال الغدة الزمكیة للمعاملة-1

  .الخطأ القیاسي± المتوسطات -2

  .ضمن الصف الواحد) P<0.01(تشیر الى وجود فروق معنویة عند مستوى **

N.Sتشیر الى عدم وجود فروق معنویة ضمن الصف الواحد.  
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قل معنویًا من كان اT2یتبین ان انتاج البیض التراكمي لمجموعة المعاملة ) 4(عند مالحظة جدول 

االشهر المتبقیة من السنة . حزیران ، على الرغم من ارتفاعه التدریجي–لألشهر شباط T1مجموعة السیطرة 

انتاج البیض التراكمي . لم تختلف فیها معاملة االستئصال مع معاملة السیطرة معنویاً ) ایلول–تموز (االنتاجیة 

الزمكیة لمجموعة ، حیث ان استئصال الغدة مجموعة السیطرةالكلي لمجموعة المعاملة كان اقل معنویًا من

وانتاج البیض وبعد اجراء المعاملة بدأت الزیادة التدریجیة بانتاج البیضالمعاملة قد اجري في شهر شباط 

ویًا في اخر ثالث اشهر من حتى تساوت المجموعتان معنولكنها كانت اقل معنویًا من مجموعة السیطرة التراكمي 

یعد نتیجة ایجابیة لصالح مجموعة ان عدم وجود فروق معنویة بین المجموعتین في هذه االشهر . التجربة

، وان عودته لالنتاج تعد واالستبعاد ، حیث ان دجاج هذه المجموعة كان معد باالساس لغرض النبذ المعاملة 

لتاخیر باستئصال الغدة في هذه التجربة قد انعكس سلبًا على االداء ، ولكن ربما ان انتیجة ایجابیة بحد ذاتها 

  .ویتبین ذلك اذا ما تم مقارنة هذه النتائج مع نتائج التجربة االولىاالنتاجي لمجموعة المعاملة 

  

تأثیر استئصال الغدة الزمكیة قبل النضج الجنسي في انتاج البیض التراكمي لقطعان دجاج )4(جدول 

BrownHisex شهر/ دجاجة / بیضة (للمعامالت المختلفة(

  المعامالت
معاملة السیطرة

T1

1استئصال الزمكیة

T2
مستوى المعنویة

  )اسبوع(العمر/األشهر

ــــــــ235.1- 20/كانون األول

ــــــــ213.12  27- 24/كانون الثاني

a0.12  31-28/ شباط ±20.14b0.08 ±1.50*

a0.22  35- 32/ اذار ±24.30b0.14 ±6.64*

a0.33  39- 36/ نیسان ±25.41b0.15 ±13.25*

a0.25  43- 40/ ایار ±25.9b0.12 ±18.43*

a0.98  47- 44/ حزیران ±19.38b0.45 ±16.20*

0.45±  51- 48/ تموز 18.90±0.25 19.90N.S

0.14±  55- 52/ آب 21.58±0.36 19.72N.S

0.78±  59- 56/ ایلول 20.11±0.42 18.70N.S

a1.2  انتاج البیض التراكمي الكلي ±193.9b0.95 ±114.34**

  ).اسبوعاً 28(یومًا 196بعمر T2تم استئصال الغدة الزمكیة للمعاملة -1

  .الخطأ القیاسي± المتوسطات -2

.ضمن الصف الواحد) P<0.05(تشیر الى وجود فروق معنویة عند مستوى *

  .ضمن الصف الواحد) P<0.01(روق معنویة عند مستوى تشیر الى وجود ف**

N.Sتشیر الى عدم وجود فروق معنویة ضمن الصف الواحد.  

  

لیكون كمؤشر على التغیرات التي قد على عینة من الطیورقیاس تركیز هرمون االسترادیوللقد اجري

الزمكیة للدجاج المتأخر بالنضج تطرأ على تراكیز الهرمونات الستیرویدیة في مصل الدم بعد استئصال الغدة

اسبوعًا طیور متأخرة بالنضج الجنسي ، اما 28الطیور التي استؤصلت غدتها الزمكیة بعمر اذ تعد ،الجنسي

الطیور التي لم تستؤصل غدتها الزمكیة فهي طیور متاخرة ایضًا بالنضج الجنسي ولكن لم تستؤصل غدتها 



217

ال الغدة الزمكیة كباقي العملیات الحقلیة تحتاج لعمل حجزات داخل القاعة الزمكیة سهوًا ، حیث ان عملیة استئص

على مراحل ، لذلك فان قسم قلیل من ) دجاجة في هذه التجربة3000والمكون من (ستؤصل كامل القطیع یل

كان ان هذا القیاس. الطیور ربما تستطیع النفاذ عبر الحجزات لتعود مع الطیور التي استؤصلت غدتها الزمكیة

انخفاض مستوى هرمون االسترادیول في )1(من خالل شكل اسبوعًا ، وعلى الرغم من ذلك یالحظ50بعمر 

مصل الدم للطیور التي لم تستأصل غدتها الزمكیة مقارنة بالطیور مستأصلة الغدة ، فقد كان الفرق عالي 

 109.36و pg/ml 279.6هو المعنویة ، حیث كان التركیز للطیور المستأصلة الغدة وغیر المستأصلة

pg/mlعلى التوالي.  

  

  
  

  1P<0.0االحرف المختلفة تشیر لوجود فروق معنویة عند مستوى معنویة 

  تأثیر استئصال الغدة الزمكیة للطیور المتأخرة بالنضج الجنسي في تركیز هرمون)1(شكل 

β-Estradiol17 في مصل الدم لساللةHisex Brown  

  

توضح سبب تحول الدجاج المتأخر بالنضج الجنسي وغیر المنتج للبیض الى دجاج ات العلمیة التيالفرضی

  .منتج بعد استئصال الغدة الزمكیة

ال یوجد لحد االن تفسیر علمي دقیق یوضح سبب التغیر الذي یحدث في الدجاج المتأخر بالنضج 

واكب الدجاج السلیم المنتج للبیض في جمیع أشهر الجنسي وغیر المنتج للبیض محوًال إیاه الى دجاج منتج قد 

، وكذلك الزیادة بانتاج البیض التي حدثت االولىالقمة اإلنتاجیة ، كما تم مالحظة ذلك من خالل نتائج التجربة 

أي ان هذه الطیور قد حولت الى دجاج منتج للبیض بوساطة الطریقة . الثانیةللطیور مستأصلة الغدة في التجربة 

بعد ان كان دجاج عزل یتم التعامل معه عادة ) لمنطقة الغدةاستئصال الغدة الزمكیة مع الكي الحراري(یة العراق

ببیعه بابخس األثمان ، وذلك لكونه دجاج غیر منتج للبیض فال یمكن بیعه كدجاج بیاض ، وكذلك فهذه الطیور 

م وذلك لكونها متدنیة الوزن عادة فضًال كما في فروج اللح) ألجل لحومها(ال یمكن ان تباع على اساس الوزن 

ال یربى عادة النتاج ، حیث ان الدجاج البیاضعن ان لحومها ذات نوعیة غیر جیدة مقارنة بلحوم فروج اللحم

، لذلك فان مواصفات اللحم لذبائح اقة والبروتین كما في فروج اللحم اللحم وال تتم تغذیته على عالئق غنیة بالط

279.6
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لأللیاف والغطاء الدهني ختلف عما هو علیه في ذبائح فروج اللحم من ناحیة العصیریة والطراوةالدجاج البیاض ت

، وكذلك فان لون الجلد لهذه الذبائح یكون ذا لون داكن غیر مرغوب به من قبل المستهلك نتیجة العضلیة 

التغیر الذي یحدث ویمكن وضع بعض الفرضیات التي قد تفسر سبب. لبصیالت الریش البني لهذه السالالت

  :في الدجاج بعد استئصال الغدة الزمكیة ، ومن اهم هذه الفرضیات هي الفرضیات التالیة

بانتاج تعاني من فرط النشاطان الغدة الزمكیة للطیور المتأخرة بالنضج الجنسي هي غدة : الفرضیة األولى 

:نسیة داخل الجسموممكن ان تؤدي الى تغیر توازن الهرمونات الستیرویدیة الجالزیت

لقد الحظنا عند استئصال الغدة الزمكیة للطیور المتأخرة بالنضج الجنسي بأن هذه الغدة متضخمة 

الباحث نفسها وممتلئة بالزیت بشكل اكبر مما هو علیه في الطیور المنتجة للبیض ، وقد سجل هذه المالحظة 

ت فأن الزیت ینبثق احیانًا من الغدة عند محاولتنا ، وقد الحظنا انه لشدة امتالء هذه الغدة بالزی) 3(ناجي 

  . استئصالها

یجب تقدیم بعض الحقائق حول الغدة الزمكیة والهرمونات المشتركة بتناسل الطیور إلیضاح التغیرات 

لقد تم الكشف عن وجود نشاط انزیمي لبعض . الهرمونیة التي افترضنا حدوثها بعد استئصال الغدة الزمكیة

المهمة التي تدخل ضمن المسار التصنیعي للهرمونات الستیرویدیة والتحول فیما بین هذه الهرمونات اإلنزیمات 

-17β-hydroxysteroid dehydrogenase)17 βفقد وثق تفاعل ایجابي النزیم . في أنسجة الغدة الزمكیة

HSDH (17جسترون المعلم الى  وان الغدة الزمكیة لها القدرة على تحویل البرو . في الغدة الزمكیة للدجاج-

hydroxyprogesterone وتستوستیرون وandrostenedione ولها القدرة على تحویل البروجسترون الى

-αعن وجود نشاط النزیم في الغدة الزمكیةتستوستیرون ولها القدرة على تمثیل التستوستیرون ، وقد تم الكشف

hydroxysteroid dehydrogenase3)3 α -HSDH (ا االنزیم مسؤول عن التحول ما بین وهذ

Ketosteroids مثلandrostenedione الىα hydroxysteroids3  مثلandrosterone . ومن المهم

التركیز على قدرة الغدة الزمكیة على ایض التستوستیرون ، حیث ان الغدة الزمكیة هي غدة معتمدة بافرازها على 

ت لهذا الهرمون وتقوم بتمثیل هذا الهرمون وتحویله الى صیغ اخرى غیر التیستوستیرن وان الغدة تمتلك مستقبال

باستعمال in vitroعند دراسته لتمثیل التستوستیرون مختبریًا ) 10(وآخرون Floch، فقد الحظ ) 9(فعالة 

الغدة الزمكیة لذكور السمان حصول زیادة في انتاج متأیضات التستوستیرون غیر الفعالة مثل 

epitestosterone 5و β - dihydrotestosterone   رافقها حصول انخفاض في مستوى التستوستیرون غیر

ان تمثیل التستوستیرون في الغدة الزمكیة للسمان ادى ) 11(وآخرون Flochوفي دراسة سابقة وجد . الممثل

- β 5بشكل رئیسي الى انتاج  dihydrotestosterone اضافة )12(یًا ، والذي هو اندروجین غیر فعال حیو ،

الذي ) α –dihydrotestosterone  )5 α-DHT 5الى تحویل كمیات صغیرة جدًا من التستوستیرون الى  

یعد من االندروجینات التي تؤدي دورًا محفزًا للتناسل بدرجة عالیة جدًا اضافة الى كونه غیر قابل للتحول الى 

اذن فالمسلك ). 13(ساوي في كونه بنائي ومحفز للتناسل استروجین ، في حین ان التستوستیرون یكون نشاطه مت

و Balthazart، واشار ) 14(، هو مسلك مثبط للتستوستیرون ) reduction5 β(الذي تنشطه الغدة الزمكیة 

Schumacher)15 ( الى ان انخفاض نشاط انزیمβ-reductase في االنسجة الصمیة العصبیة لطیور السمان

بالمادة ان المعاملة المزمنة. له تنشیط لتأثیرات التستوستیرون ومتأیضاته الفعالة حیویاً مع تقدم العمر یقاب

، وان ) 16(تؤدي إلیقاف التبویض وضمور المبیض   cyproterone acetateندروجین لالةمضادالالكیماویة

قد ادى الى ایقاف ، وهي احدى المواد الكیماویة ، Flutamideالمعاملة بمضاد مستقبالت التستوستیرون 

ثم ایقاف االباضة وانتاج البیض ،LHموجات ما قبل االباضة لكل من هرمون البروجستیرون واالستروجین و 
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. في المعظمقناة البیض على افراز بروتینات بیاض البیضفي تحفیز فضًال عن اشتراك التستوستیرون . )17(

وبما ان الغدة الزمكیة هي غدة . في عملیة انتاج البیضمن هنا یتضح أن للتستوستیرون دورًا حیویًا ومهماً 

مفرطة النشاطالهذا الهرمون ، فربما ان هذه الغدة الزمكیة بتمثیلمعتمدة بافرازها على التستوستیرون وتقوم 

تؤدي الى انخفاض تركیز التستوستیرون وتمنع حدوث قمم له مما یؤثر سلبا على تطور المبیض بانتاج الزیت

  . البیضوقناة 

للحویصالت المبیضیة ، یدخل ویؤثر في   granulosaهرمون البروجسترون والذي یفرز من خالیا 

. LHما قبل االباضة وكذلك یدخل بطریقة ما في التغذیة الرجعیة الموجبة التي تؤثر في إفراز LHقمة 

قبل االباضة تكون اما نتیجة للعمل واحداث القمة األخیرة له LHفالمیكانیكیة التي تحفز على التدفق العالي لـ 

 positive feedbackاو بوساطة میكانیكیة التغذیة الرجعیة الموجبة stimulatory actionالتحفیزي 

mechanism . فالعامل التحفیزي یتضمن اما افراز البروجسترون لیقوم على تحفیز افرازLH الذي بدوره یحث

ان میكانیكیة التغذیة الرجعیة . افراز البروجسترون واحداث االباضةیحفز علىLHمباشرة على االباضة او ان 

وهناك . والبروجسترون في الدواجنLHإلفراز هرمونات ) Surge(الموجبة هي التي تبدأ وتقوي التدفق العالي 

ما قبل االباضة ، فعند منع حصول قمة LHادلة على ان قمة البروجسترون ما قبل االباضة تؤثر على قمة 

وبالعكس عند حقن البروجسترون LHللبروجسترون باستخدام مثبطات تصنیع الستیرویدات لم تحصل قمة لـ 

انه قد لوحظ ) 19(كذلك فقد اوضح الفیاض وناجي ). 18(طبیعیة ما قبل االباضة LHبالعضلة انتج قمة 

تنبیهات الى الغدة فیحفزه على ارسال) Hypothalamus(تأثیر لهرمون البروجسترون على المخ االسفل 

، وان تركیز هذا الهرمون یرتفع الى القمة قبیل ) LH(النخامیة الجل تحفیزها على افراز هرمون التبویض 

  . حصول عملیة التبویض ویرجع بعدها الى مستواه المعتاد

من كل ما تقدم اعاله یتضح ان الغدة الزمكیة خاصة في الطیور التي تعاني غدتها الزمكیة من فرط 

لذلك فاننا نفترض ان مستویات . النشاط فانها تحتاج الى ادامة مستویات عالیة من التستوستیرون الدامة نشاطها

للحویصالت المبیضیة ربما ال تكفي لسد granulosaوخالیا Thecaالتستوستیرون والذي یصنع من قبل خالیا 

لهرمون كما الحظنا ، لذلك وبما ان الغدة حاجة الغدة من هذا الهرمون خاصة وان الغدة تقوم بتمثیل هذا ا

الزمكیة تمتلك انظمة انزیمیة متطورة تخص التحوالت فیما بین الهرمونات الستیرویدیة وانها قادرة على تحویل 

البروجستیرون الى تستوستیرون ، لذلك نعتقد ان الغدة تقوم بتحویل جزء من البروجستیرون الى تستوستیرون لسد 

والذي یعد LHلهرمون وبذلك تمنع حدوث قمم للبروجستیرون مما یؤثر سلبًا على افراز هرمون حاجتها من هذا ا

Thecaالهرمون المفتاحي للتناسل في الطیور ، وهذا بدوره یؤثر سلبًا على افراز االستروجین من خالیا 

م نضوج الطیور جنسیًا للحویصالت المبیضیة مما یؤثر سلبًا على تطور قناة البیض والحویصالت المبیضیة وعد

الدور ) 2(یوضح الشكل . رغم برنامج التحفیز الضوئي الذي طبق على هذه الطیور فضًال عن الطیور السلیمة

لقد كان من . المقترح الذي تلعبه الغدة الزمكیة في التأثیر على توازن تراكیز الهرمونات الستیرویدیة داخل الجسم

ترادیول في مصل الدم ارتفاعًا سریعًا بعد التعرض لبرنامج التحفیز الضوئي المفترض ان یرتفع تركیز هرمون االس

لیحث على النضج السریع لقناة البیض والحویصالت المبیضیة ، ولكن هذا لم یحدث في الطیور التي تعاني من 

ادیول في مشكلة التاخر بالنضج الجنسي ، وكما لوحظ ذلك من خالل الفحص الذي اجریناه لتقدیر تركیز االستر 

مصل الدم فقد كان تركیز هذا الهرمون في الطیور المتاخرة بالنضج الجنسي والتي لم تستأصل غدتها الزمكیة 

pg/ml109.36 في حین ان الطیور المتاخرة بالنضج الجنسي والتي تم استئصال غدتها الزمكیة فانه یتضح ،

279.6بوضوح ان تركیز هذا الهرمون ارتفع لیصل الى مستوى  pg/mlمما یعني ان هذه الطیور استجابت ،
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بصورة ایجابیة الستئصال الغدة الزمكیة بزیادة مستویات هرمون االسترادیول وبالتالي التغیرات الشكلیة والجسمیة 

من جهة اخرى فكما ذكر .السریعة التي حدثت بعد االستئصال متوجة ذلك بالنضج الجنسي والبدء بانتاج البیض

م الغدة الزمكیة بتمثیل التستوستیرون وتحطیمه اثناء تصنیع زیت الغدة فأن ذلك قد یؤدي الى سابقًا ان قیا

یضاف الى . انخفاض مستویاته في بالزما الدم مما یؤثر سلبًا في تطور قناة البیض والنضج الجنسي للطیور

االندروجین (الستیرویدیة ذلك فان البروجستیرون هو المادة االساس التي یصنع منها المبیض بقیة الهرمونات

وبالتالي فإن بافتراض ان الغدة الزمكیة تقوم وبوساطة االنظمة االنزیمیة التي تمتلكها بتمثیل ) 20() واالستروجین

البروجستیرون وتحویله الى ستیرویدات اخرى فانها بذلك تقلل من المادة االولیة لتصنیع بقیة الهرمونات 

. على النضج الجنسيالستیرویدیة مما ینعكس سلبًا 

من كل ذلك نستنتج ان استئصال الغدة الزمكیة قد ادى الى تغیر بتوازن الهرمونات الستیرویدیة الدوارة 

الدور السلبي الذي ربما كانت الغدة الزمكیة تؤدیه فیما یتعلق بتوازن الهرمونات ةوبصورة ایجابیة وازال

ربما یكون قد اسهم في استبقاء االنزیمات المهمة التي تدخل الستیرویدیة ، كذلك فان استئصال الغدة الزمكیة

ضمن المسار التصنیعي للهرمونات الستیرویدیة داخل الجسم وعدم افرازها او تحطیمها من قبل الغدة الزمكیة ، 

وربما هذا ما ، وكل ذلك أثر بصورة ایجابیة نحو التغیرات الشكلیة والجسمیة فالنضج الجنسي فانتاج البیض

فسر لماذا یعمد سكان االریاف في مناطق غربي العراق الى استئصال هذه الغدة كجزء من الطب العربي المتبع ی

لدیهم ویطلقون على هذه الغدة تسمیة بالعة البیض ، فربما انهم قد ثبت لدیهم عن طریق التجربة فعالیة هذه 

  . عد جیلالطریقة في عالج مثل هذه الطیور فتوارثوا هذه الطریقة جیًال ب

  : ان المواد التي تفرزها الغدة الزمكیة تعد من المواد الثمینة لجسم الطائر: الفرضیة الثانیة 

ان استئصال الغدة الزمكیة ممكن ان یساهم في استبقاء االحماض الدهنیة االساسیة داخل الجسم وعدم 

ي تدعیم عمل البروستاكالندینات المعتمدة ترسبها في الغدة الزمكیة وبالتالي افرازها خارج الجسم ، وهذا یساهم ف

فقد لوحظ ان ) Edwards)21و Nugaraوفي دراسة قام بها . بتصنیعها على االحماض الدهنیة االساسیة

انسجة الخصیة للطیور التي تم تغذیتها على عالئق منخفضة المحتوى من االحماض الدهنیة االساسیة 

)Essential Fatty AcidsEFA (ا انخفاض بمحتوى هذه االنسجة من قد حدث بهEFA مقارنة بالطیور

في كال EFAالتي ال تعاني من نقص ، في حین ان انسجة الغدة الزمكیة لم یحدث بها هذا االنخفاض بمحتوى 

الحالتین ، وربما نستنتج من ذلك ان الغدة الزمكیة قد قامت بسحب االحماض الدهنیة االساسیة من الجسم 

حاصل بهذه االحماض ، لذلك لم ینخفض تركیزها في نسیج الغدة الزمكیة على الرغم من ان لتعویض النقص ال

وان تركیز هذه االحماض قد انخفض في نسیج EFAالطیور قد تم تغذیتها على عالئق منخفضة المحتوى من 

dehydrocholesterol-7الى وجود المركب ) 22(وآخرون Deplanفضًال عن ذلك فقد اشار . الخصیة

في الغدة الزمكیة للدجاج الداجن وذكر بان االختبارات التي اجریت على افراز ) D3الذي یعد سلف فیتامین (

ومن ضمنها الكولستیرول واستراته في الجزء الدهني من ) الكحوالت الصلبة(الغدة اظهرت وجود الستیروالت 

pregnenoloneیشمل تحول الكولستیرول الى من المعلوم ان تصنیع الهرمونات الستیرویدیة عادة . افراز الغدة

، ومن المركب االخیر یبدأ التشعب بتصنیع الهرمونات الستیرویدیة ، لذلك فان افراز الغدة الزمكیة خاصة في 

الطیور التي تمتلك غدة زمكیة ذات نشاط مفرط ، ربما یؤدي الى استنزاف كمیات كبیرة من الكولستیرول وبالتالي 

لى تصنیع الهرمونات الستیرویدیة ، وربما كذلك تسهم الغدة الزمكیة في استنزاف كمیات اكبر من التأثیر سلبًا ع

وهذا بدوره Dوالذي یكون متواجد في افرازات الغدة ، مما قد یؤثر سلبًا في مستویات فیتامین Dسلف فیتامین 

التناسل ، حیث ان الكالسیوم یؤثر سلبًا في امتصاص الكالسیوم مما قد یؤثر سلبًا في فعالیة هرمونات 
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، وان للكالسیوم دور مهم وحرج في ) 23(والبروجستیرون LHواالستروجین مطلوبان لتصنیع وافراز هرمون 

فضًال عن ذلك فأن هناك شك بأن بعض افرازات الغدة الزمكیة تحتوي . انتاج البیض وتنظیم عمل الهرمونات

لتي ال یتمكن الطائر من تصنیعها بل یجب ان تجمع من الغذاء على الكاروتینات او صبغات نباتیة ملونة وا

ومن . ،  لذلك فأن ذلك سیكلف الطائر جمع الكاروتینات المعینة وامتصاصها ونقلها وایض هذه الصبغات)24(

  . المعروف ان الكاروتینات تؤدي وظائف حیویة مهمة وهي تعد كمضادات أكسدة كذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الدور المقترح الذي تلعبه الغدة الزمكیة في التأثیر على توازن تراكیز الهرمونات الستیرویدیة داخل )2(شكل 

  .الجسم
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االتحاد العراقي لمنتجي الدواجن و جمعیة . دجاج البیاضدلیل االنتاج التجاري لل. 2007. جمیل

  ).20(النشرة الفنیة . علوم الدواجن العراقیة

ة جنسيًا تمتلك غدة زمكية تعاني من فرط النشاط تحتاج طيور غير ناضج

إلدامة نشاطها اإلفرازيلمستويات عالية من هرمون التستوستيرون

تحويل جزء من البروجستيرون الى 

تستوستيرون في الغدة الزمكية

تحطيم التستوستيرون 

في

اً على افراز التأثير سلباً على قمم البروجستيرون مما يؤثر سلب

LH ًوبالتالي انخفاض تركيز االستروجين وكذلك التأثير سلبا

في انتاج بقية الهرمونات الستيرويدية كون البروجستيرون هو 

المادة االساس لتصنيعها

انخفاض تركيز التستوستيرون 

في بالزما الدم

 
ً
تطور املبيض وقناة البيض فـيالتأثري سلبا

ضج اجلنسيتأخر النوالذي يؤدي اىل 
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