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ذكور الماعزالعارضي على  ل فيقجهاد النإلغرض معرفة تأثير  أجريت هذه الدراسة

 أخذ عينات الدم) رق الغزية طمستوى الكرتيزول  في البالزما واللعاب وأيضا لغرض مقارنة ال

ارضي، ودرجة حرارة لعز اعجهاد الحيوية في المامؤشرات اإل( عينات اللعاب) وغير الغزية ( 

 51 -6ذكرا من الماعز العارضي بعمر  51 أستخدم في هذه التجربه. والجلد يمالمستق

تم توزيع هذه الحيوانات . كيلو جرام وزن حي 9134-36..مابين  ومتوسط اوزنها, شهرا

عة تحتوي على خمس حيوانات، المجمو عة ومجموعات كل مجمإلى ثالث عشوائيا 

 192والتي ننقلت بها الحيوانات لمسافة  المجموعة الثانيه, (المجموعة الضابطة) االولى

لمدة ست  كم 982لمدة ثالث ساعات، المجموعة الثالثة نقلت فيها الحيوانتا لمسافة  كم 

مكعبات االمالح الماء  زات ووضع لهاغذيت هذه الحيوانات على البرسيم والمرك. ساعات

فترة ) وليين من التجربة سبوعين األتم حقنها بمضادات الديدان في اإلكما , بشكل حر

بعد الوصول تم اخذ العينات في  وقبل  جمعت عينات الدم واللعاب من الماعز (. التاقلم

 .اعة بعد النقلس 19وبعد  دقيقة  192, 512, 62:22, 2:22.، 22:22 :التوقيات التاليه

في مستوى الكورتيزول في ( P˂ 0.0001) لى زيادة معنويةإفتين ساالم تاالنقل لكلأدى 

رتباط بين مستوى الكورتيزول في البالزما واللعاب بمقدار إ ايضا وجد, البالزما واللعاب

في  ( P˂ 0.05)إنخفاضا معنويا و( MDA)في ( P˂ 0.05) ايضا وجدت زيادة معنويه .23841

ٍ(SOD)  و(TAC )اما بالنسبة للزنك والنحاس لم تحدث . بعد النقل مقارنة بما قبل النقل

ايضا لوحظ , بين مستوياتها بعد النقل مقارنة بما قبل النقل(  P˂ 0.05) فروقات معنوية

مقارنة ( P˂ 0.05)زياده معنوية في درجة حرارة المستقيم والجلد وكانت الزياده معنويه 

 .المسافتين تاي كلبما قبل النقل ف

جهاد في الماعز الرئيسية المسببة لإل ن النقل من العواملأ نستنتج من هذه الدراسة

. ستدالل على ذلك من خالل تقدير الكورتيزول في الدم او اللعابويمكن اإل. العارضي

مه من خالل قياس مستوى الكورتيزول في اللعاب عوضا عن الكورتيزول في يويمكن تقي

ختالل إلى إدى أن النقل أيضا أ. جهاد الحيوانإحدى الطرق الحديثة والتي تقلل من إالدم ك

عطاء الحيوانات مضادات االكسده قبل النقل قد يؤدي إفي مضادات االكسده، لذلك فإن 

 .لى تقليل ذلك التاثيرإ


