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( المطحونة  إلى العليقة  Thymus vulgarisأوراق نبات الزعتر )تأثير إضافة مستويات مختلفة من 

 على نسب بروتينات مصل الدم لذكور فروج اللحم

         

 نهاد عبد اللطيف علي

 قسم اإلنتاج الحيواني /كلية الزراعة / جامعة بابل

 

 1966-97-12نشر:تاريخ قبول ال  - 1960-90-67تاريخ استالم البحث:

 

 الخالصة

لدراسة تأثير إضافة مستويات مختلفة من   5/61/1990ولغاية  29/0/1990تم إجراء هذه التجربة خالل الفترة  من          

( إلى العليقة  على نسب بروتينات مصل الدم لذكور فرروج اللحرم ت ترم Thymus  vulgaris)أوراق نبات الزعتر المطحونة

ررمل بالتسرراوم علررى أربررو معررامالت تجريبيررة بواقررو ثررال  م ررررات ل ررل ( ف149تربيررة  )  رخررا بعمررر يرروم وا ررد  يررا  قسو

ررذويل اىفرراق علررى عليقررة مو رردة بيلررة فتررة التجربررة )  19مجموعرة ) يومررا ( أاضرريي إليالررا ثررال   57فرخررا ل ررل م رررر( ت  ا

كغرم علري باسرتخدام  أوراق نبرات الزعترر  ملغرم / 6999، 659،  599مستويات من أوراق نبات الزعتر المطحونرة وهري  

المطحونررة للمجرراميو ) اىولررى والوانيررة والوالوررة( علررى الترروالي والترري موولررل المعررامالت التجريبيررة وعرردت المجموعررة اىولررى 

 تمجموعة سيطرة إذ لم تضاف إلى عليقتالا أوراق الزعتر 

أسرابيو فري  رين تفوقرل   8و   4معنويا عنرد عمرر    pr- albumin  و Transferringكل من أشارت النتائج إلى عدم تأثر

 ِِ ت إمرا نسربة (    مقارنة بمجموعة السيطرة 96ت9 < ) أ  Post- albuminو Albuminالمجموعة الوالوة  معنويا في نسبة ِ

γ- globulin   ت  يو اىخرىمقارنة بالمجامأسابيو  4لطيور المجموعة الوالوة بعمر  ( 96ت9 < ) أفقد كانل مرتفعة معنويا 

عمرر أسرابيوت إمرا عنرد  4عند عمرر  Albumin / Globulinفي نسبة  ( 96ت9 < ) أ تفوق  بيور المجموعة الوالوة معنويا 

 ,Post- albumin( فري نسرب  96ت9 < فرنال   تفروق بيرور المجموعرة اىولرى والوانيرة والوالورة  معنويرا ) أ  أسرابيو 8

Albumin إمررا بالنسررإبة إلررى ت رة مقارنررة بطيررور مجموعررة السرريطglobulin  γ-  فقررإد تفوقإررإل بيررور المجموعررة اىولررى

 تأسابيو  8عند عمر مقارنة بطيور مجموعة السيطرة (  96ت9 < والوانية والوالوة  معنويا ) أ

الئق فروج الئق فروج استخدام أوراق نبات الزعتر المطحونة كإ دى اإلضافات الغذائية المالمة في عاستخدام أوراق نبات الزعتر المطحونة كإ دى اإلضافات الغذائية المالمة في ع  يستنتج من هذه الدراسة إم انية 

 كان لالا تأثيرا ايجابيا في تحسين بعض نسب بروتينات مصل الدم لذكور فروج اللحم تاللحم  يا  اللحم  يا  
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 المقدمة

يحتوم الدم على مجموعة كبيرة مرن البروتينرات تختلري عرن بعضرالا الربعض فري تركيبالرا ال يميراوم وو ائفالرا                

ت وان هررذه البروتينررات يم ررن إن تنفصررل إلررى أكوررر مررن ع رررة  ررزم بطريقررة (  Sturkie ,6087الحيويررة ونسرربة وجو)هررا )

البرروتين الررئيف فيالرا إذ ي ر ل النسربة العنمرى مرن  ( ت ويعرد اىلبرومين(Bell  , Freeman  , 1971 الالجرة ال الربائيرة  

يتعرر  لالرا الطيرر فضرال  بروتينات مصل الدم وله )ور كبير في استقرار الجسم عند  دو  التغييررات  يرر الطبيعيرة التري

عن )وره كناقل للعديد من الم ونات الغذائية التي ت مل العناصر المعدنية والفيتامينات واى ما  الدهنية وهرمونات الغردة 

( ت ويتأثر مستوى هذا البروتين بالنروف البيئية  إذ تنخفض نسبته عنرد  Wood   , 1971و      Sturkie ,6087الدرقية )

ت الحرارة عند انخفا  تركيرز البرروتين ال لري لمصرل الردم نتيجرة انخفرا  اسرتالالم العلري مرن قبرل الطيرور ارتفاع )رجا

إذ يعرد اىول post-albumin و   pre-albumin( ت تتألي بروتينرات البومينرات  الردم أيضرا مرن برروتين  6002)إبراهيم, 

إمرا الوراني في ر ل ( ت  1996)الخفراجي ,  %2ليلرة   تتجراو  من البروتينات ذات اىهمية ال بيرة في إنتاج البريض ونسربته ق

نسبة  ير قليلة من اىلبومين ال لري لمصرل الردم وان عوامرل اإلجالرا) تعمرل علرى خفرض نسربته معنويرا )الحسرني و خررون , 

ينررات ( ت كررذلي يحترروم مصررل الرردم علررى بروت 1991( ت ممررا ي ررير إلررى أهميترره كرردليل لحرردو  اإلجالررا) )الحررديوي , 1996

( وارتفاع نسبته في مصل الدم يدل علرى المقاومرة  IgGواىخير هو بروتين المناعة )  γو  βو αال لوبيولينات والتي ت مل 

( ت وان العوامرل البيئيرة المجالردة ترإ)م إلرى 6001ألبيراتي, ال بيرة للطيور تجاه العديرد مرن اإلمررا  الوبائيرة والمسرتوبنة )

و   1996( , ووجو) السموم الفطرية )الجنرابي, 1996الحسني و خرون, اع )رجة الحرارة )خفض نسبة هذا البروتين كارتف

تكما يحوم الدم على بروتين الترانسفرين الذم يصنو في ال بد ويربط ايونات الحديد وا يونات  )  1991ألعبيدم و خرون, 

( لمنرو Non-Specific Immunityتخصصرة )( وهرو مرن البروتينرات المناعيرة  يرر الم Lush    ,1963ثنائيرة الت رافإ )

 (تTohigo  ,1995( وان ارتفاع نسبة هذا البروتين يم رن عرده مإشررا لحردو  التالرا) مرا )Roit   ,1988ن اب الب تريا )

إن بروتينات مصل الدم توجد بنسبة ثابتة في الحا ت الطبيعية إ  إن تعر  الطيور إلرى تغييرر فري النرروف البيئيرة يرإ)م 

( والحررارم Tohigo  ,1995( وذلري  ن عوامرل اإلجالرا) الصرحي )Jain  1989غييرر فري نسرب هرذه البروتينرات )إلرى ت

( مرن شرانالا إن ترإثر فري فعاليرة ال برد والخاليرا اللمفاويرة لتصرنيو   1996الجنابي, ( أو التغذوم )1996)الحسني و خرون, 

في تحديد الحالة الصرحية والفسرلجية فري الطيرور ت لرذا أجريرل هرذه هذه البروتينات ومن ثم فان )راسة هذه البروتينات مالمة 

الدراسة لمعرفة تأثير إضافة نسب مختلفة من أوراق نبات الزعتر المطحونرة إلرى العليقرة علرى  نسرب بروتينرات مصرل الردم 

 لذكور فروج اللحم  ت
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 المواد وطرائق العمل

للمرردة مررن   بابررل قضرراء الالاشررمية ي ا ررد الحقررول اىهليررة التابعررة إلررى  محافنررة أجريررل هررذه الدراسررة فرر                         

 Thymus)لدراسة ترأثير إضرافة مسرتويات مختلفرة مرن أوراق نبرات الزعترر المطحونرة  5/61/1990ولغاية  29/0/1990

vulgarisإلى العليقة  على نسب بروتينات مصل الدم لذكور فروج اللحمت ) 

خرا بعمرر يروم وا رد  يرا  قسورمل بالتسراوم علرى أربرو معرامالت تجريبيرة بواقرو ثرال  م رررات ل رل ( فر149تم تربية  ) 

أاضريفل إليالرا ( ت 1)جردول يومرا (  57فرخا ل ل م رر( ت  اذويل اىفراق على عليقة مو دة بيلة فترة التجربرة )  19معاملة)

ملغررم / كغررم علرري  ( ) اىولررى والوانيررة  6999، 659،  599ثررال  مسررتويات مررن أوراق نبررات الزعتررر  المطحونررة وهرري )

وعدت المجموعة اىولى مجموعة سيطرة )ون إضرافة أوراق نبرات والوالوة ( على التوالي والتي موولل المعامالت التجريبية 

 الزعتر إلى عليقتالا ت

( مرن ثالثرة أفرراق مرن  Brachial vien) ِمن عمر اىفراق أسابيو تم جمو عينات )م من الوريرد العضردم  8و  4في نالاية 

( لغرر  قيران نسرب  K-EDTAأفراق من كل معاملة ( باستعمال أنابيرب  اويرة علرى مرا)ة مانعرة للتخورر ) 0كل م رر ) 

بروتينررات مصررل الرردم  يررا تررم  قيرران نسررب بروتينررات مصررل الرردم و تررم تر يررل عينررات مصررل الرردم كالربائيررا علررى هررالم 

Acrylamide ( باسرتعمال مننومرةElectrophoresis gel   وبعررد انتالراء التر يررل والتصربيش تررم ت رخين البروتينررات )

وتررم اسررتخراج نسررب  Albumin,Transferrin,Globulin-rالمفصررولة بمقارنتالررا مررو بروتينررات قياسررية تموررل بروتينررات 

( CRDامرل )ترم اسرتعمال التصرميم الع روائي ال  ت Densitometer scannerالبروتينات بإجراء فحرن ال وافرة الضروئية 

( المتعرد) المرديات وباسرتعمال  Duncan ,6055لتحليل بيانات التجربة واختبار الفروق المعنوية بين المتوسرطات باختبرار) 

 ( تSAS    ,1996 سب ) البرنامج اإل صائي الجاهز
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 سب المكونات العلفية والكيميائية لعليقه التجربة. ن1جدول 

 %                                لعلفيةالما)ة ا             

 

 65ت75 ذره صفراء

 99ت21 بروتين خام( % 44كسبة فول الصويا ) 

 15ت6 6بريم ف 

 69ت9  جر ال لف

 29ت9 ملح بعام

 699 المجموع

 1التركيب ال يميائي المحسو) 

 77ت60 البروتين خام %

 

 1067 الطاقة الممولة ) كيلو سعره /كغم (

 2ت648 نسبة الطاقة:البروتين

 921ت6  يسين %

 59ت9 مويونين %

 65ت9 ال السيوم %

 16ت9 الفسفور المتيسر %

 16ت6  امض اللينوليي %

،   A  ،D3  ،E      ،K3   ،B1  ،B2  ،B3بريمكس انتراكو بلجيكي المنشأ يحتوي مجموعةة فيتةامين   1

B6  ،B12 ، فوليك أسيد ، بيوتين ، كولين والمعادن ، الحديد، نحاس ، منغنيز ، كوبالت  ، بانتو ثينك اسيد

 ، زنك ، يود ، سلينيوم ، داي كالسيوم  فوسفيت ، والحامض األميني المثيونين . 

 lNational Research Counci  (1991  )حسب التركيب الكيميائي تبعاً لتحليل المواد العلفية الواردة في :                       2

 

 النتائج والمناقشة

( فري بيرور المجمروعتين الوانيرة والوالورة مقارنرة بطيرور 96ت9( مرتفعا معنويرا )أ  Albuminكان بروتين مصل الدم )     

-Post( فري نسربة برروتين )96ت9مجموعة )السيطرة( والمجموعة اىولى ت وقد تفوقل بيور المجموعة الوالوة معنويرا )أ   

albuminقارنة بمجاميو التجربة , ولم تنالر فروق معنوية في نسبة بروتينرات ( م(- β      Globulin , Globulin  - α  

( في نسبة 96ت9أسابيو في  ين سجلل المجموعة الوالوة تفوقا معنويا )أ    4(  مصل )م الفروج عند عمرTransferrinو  

 على بقية مجاميو التجربة ت  γ-Globulinبروتين  
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( في مجموع نسب ألبومين مصل الدم للفروج على بقيرة المجراميو 95ت9( تفوق المجموعة الوالوة معنويا )أ  3الجدول ) يبين

ت وكرذلي  الرور %36.13أسابيو وكانل أ)نرى نسربة قرد سرجلتالا مصرل )م فرروج مجموعرة )السريطرة( إذ بلغرل  4عند عمر 

أسررابيو ,و أ الرررت  4مصررل )م الفررروج عنررد عمررر  Globulinsفررروق معنويررة  بررين مجرراميو التجربررة فرري نسرربة مجمرروع 

إذ بلغرل  Globulinsإلرى مجمروع  Albumins ( علرى بقيرة المجراميو فري نسربة 96ت9المجموعة الوالوة تفوقا معنويا  )أ   

 ت 89ت9نسبتالا 

 

( تأثير إضافة أوراق نبات الزعتر المطحونة إلى  العليقة ) ملغم /كغم (على  نسب بروتينات مصل دم فروج اللحم عند  2جدول) 

 أسابيع 1عمر 

 

 المعامالت

 

Pre-

albumin 

 

Albumin 

 

Post-albumin α-Glob 

 

β-Glob 

 

 

Y-Glob 

 

 

Trans 

 

 94ت9+57تc    0 0.02+29ت99 1ت9+82ت7  91ت9+88تc  0.2  66+50تo.10  c 64+12ت19  91ت9+26ت6 السيطرة

 6المجموعة 

 ملغم /كغم 599
 92ت9+97تb 0 0.08+ 29ت12 91ت9+60ت7 96ت9+67تc  b 66 0.02+86تb 64 0.08+25ت16 91ت9+25ت6

 1المجموعة

 ملغم /كغم 659
 96ت9+0تb 0.03 79+27ت29 91ت9+86ت7 95ت9+26تb 0.03  66+07تab0.03  64+57ت11 91ت9+22ت6

 2المجموعة

 ملغم /كغم 6999
 64ت9+54تa 0.20 0+90ت26 96ت9+85ت7 96ت9+22تa 0.08 66+50تa 0.07 65+77ت11 998ت9+49ت6

 N.S ** ** N.S N.S ** N.S مستوى المعنوية

 األحرف الصغيرة المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية إحصائيا .

 عدم وجود فروق معنوية . N.S   ( .0.01**عند مستوى )أ > 

 

ونسبة     Globulinsو  Albumins( تأثير إضافة أوراق نبات الزعتر المطحونة إلى  العليقة) ملغم /كغم ( في مجموع 3جدول )

A/G    أسابيع 1مصل دم فروج اللحم عند عمر 

 Total Albumin Total Globulin A/G Ratio المعامالت

 c 0.006+64تb 9  10ت9+66تd 48 0.06+ 336.1 السيطرة

 6المجموعة 

 ملغم /كغم 599
 b c 0.03+66تb 9  10ت9+68ت56c 0.10 +  b 48ت26

 1المجموعة

 ملغم /كغم 659
 b 0.30+85ت28

 b  a  29ت9+7ت48

 
 c  0.003+60ت9

 2المجموعة

 ملغم /كغم 6999
 a  0.003+89تa 9  17ت9+16تa 0.36 40+75ت20

 ** * * مستوى المعنوية

 األحرف الصغيرة المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية إحصائيا .

 (.0.01** عند مستوى )أ>   .( 0.00* عند مستوى )أ > 
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و   β-Globulinو   α-Globulinو  Pre -abuminلرررم تنالرررر فروقرررات معنويرررة فررري نسرررب بروتينرررات مصرررل الررردم )

Transferrin  ( , فرري  ررين  تفوقررل المجموعررة الوالوررة فرري نسرربة بررروتين  4أسررابيو )جرردول  8عمررر ( بررين المعررامالت عنررد

Albumin    علرى ( عرن بقيرة المجراميو ت فري  رين تفوقرل بيرور المجمروعتين  الوانيرة والوالورة 96ت9مصل الردم معنويرا )أ

 ت Post-albumin( في نسبإة بروتيإن  96ت9معنإويا  ) أ    بيور مجموعة السيطرة وا ولى 

 %47ت26( إذ بلغل 96ت9( مصل الدم )أ   γ-Globulinسجلل المجموعات  اىولى والوانية والوالوة أعلى نسبة لبروتين )

علررى الترروالي ت فرري  ررين سررجلل بيررور مجموعررة السرريطرة أ)نررى نسرربة لالررذا البررروتين إذ بلغررل   %55ت26و   % 47ت26و

 ة الذم من شانه إن يحسن ا ستجابة المناعية للفروجتهو بروتين المناع γ-Globulinت إن بروتين   % 22ت29

 

( تأثير إضافة أوراق نبات الزعتر المطحونة إلى  العليقة ) ملغم /كغم ( على  نسب بروتينات مصل دم فروج اللحم عند 1جدول )

 أسابيع 8عمر 

 

 المعامالت

 

Pre-albumin  

Albumin 

 

Post-albumin  

α-Glob 

 

β-Glob 

 

 

γ-Glob 

 

 

Trans 

 

 66ت9±58تc  0.33 0±22ت29 96ت9±86ت7 998ت9±86تc 66 0.05±79تc 64 0.17±15ت16 94ت9 +22ت6 السيطرة

 6المجموعة 

 ملغم /كغم 599

  0.17±47ت26 95ت9±84ت7 0.02±68تbc      66   0.05±08تb 0.05 64±72ت16 92ت9+27ت6

ab  

 96ت9±72ت0

 1المجموعة

 ملغم /كغم 659

  0.14±47ت26 94ت9±06ت7 995ت9±20تb  66    0.05±46تb  65  0.03±79ت16 96ت9± 24ت6

ab 

 94ت9±76ت0

 2المجموعة

ملغررررررررررررم  6999

 /كغم

 995ت9±55تa 0.24 0±55ت26 92ت9±04ت7 18ت1±76تa  0.112 66±75تa0.006 65±00ت16 995ت9±41ت6

 N.S     **    ** N.S N.S   ** N.S مستوى المعنوية

 ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية إحصائيا . األحرف الصغيرة المختلفة

 عدم وجود فروق معنوية. N.S  ( .0.01** عند مستوى )أ < 

 

(  (Albumins( فروج المجموعتين الوانية والوالوة فري مجمروع نسرب البومينرات 95ت9أسابيو تفوق معنويا )أ   8عند عمر 

( ,  كران مجمروع 5علرى التروالي ت )جردول  %97ت20و  %46ت28إذ سجلتا  المجموعتين السيطرة واىولى مصل الدم على 

نسب البومينات مصل الدم للفروج تز)ا) بصورة تدريجية مو  يا)ة نسب إضافة أوراق نبات الزعتر المطحونة إلرى  العليقرة 

يولينات مصل الدم للفروج إضافة إلى تفوق مجاميو إضافة أوراق نبات الزعتر المطحونة إلى  العليقة في مجموع نسب كلوب

( فري نسرب مجمروع ا لبومينرات إلرى 96ت9عند هذا العمر كذلي  كان تأثير إضافة أوراق نبات الزعتر المطحونة معنويا )أ 

( للمجموعرة الوالورة والمجموعرة الوانيرة ,  يرا سرجلل المجموعرة الوالورة والوانيرة  أعلرى  A/Gمجموع نسب ال لوبيولينات )

 ت ارنة بالمجموعتين السيطرة واىولى مق %66ت9نسبإة  



 

 
 

 (Thymus vulgarisأوراق نبات الزعتر )مستويات مختلفة من  تأثير إضافة
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ونسبة    Globulinsو  Albumins( تأثير إضافة أوراق نبات الزعتر المطحونة إلى  العليقة ) ملغم /كغم ( في مجموع 0جدول) 

A/G   أسابيع 8مصل دم فروج اللحم عند عمر 

 

 المعامالت

 

Total Albumin 

 

Total Globulin 

 

A/G Ratio 

 

 b 0.005±   65تb 9  98ت9± 96تbc 40  0.26 ±         68ت26 السيطرة

 6المجموعة 

 ملغم /كغم 599
 b 0.004±65تa 9  61ت9±  98تc b 59 0.25±  06ت26

 1المجموعة

 ملغم /كغم 659
 a  0.005± 66تab 9  67ت9±  67تb  0.30 a 40± 46ت28

 2المجموعة

 ملغم /كغم 6999
 a  0.003±  66تa 9 11ت9±  69تa  0.10 59± 97ت20

 مستوى المعنوية

 
* * ** 

 األحرف الصغيرة المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية إحصائيا

 (0.01** عند مستوى )أ >   ( 0.00* عند مستوى )أ > 

 

ل على الترأثير ا يجرابي معنويا مقارنة بالمجموعة )السيطرة  ( يد Albuminإن تفوق المجموعتين  الوانية والوالوة في نسبة 

( يم ررن اسررتخدامالا Globulins( إلرى )Albumins( إن نسرربة )2002ىوراق نبرات الزعتررر المطحونرة إذ أشررار) ألحرديوي, 

وهذه تعد مإشرا للحالة الصرحية والفسرلجية  Albumins)ليال  وراثيا لالنتخا) المب ر إذ إن  يا)تالا ت ير إلى ارتفاع نسب 

كانرل مرتفعرة فري المجراميو التري أضريي إليالرا أوراق نبرات الزعترر  Globulinsإلى  Albuminsسبة المستقرةت وبما إن ن

أسابيو يسبب ارتفراع نسرب البومينرات مصرل الردم ممرا يردل علرى أهميرة أوراق نبرات الزعترر  8المطحونة وبالذات عند عمر 

  المطحونة في تحسين تصنيو البروتين والمقدرة على بناء هي ل عضلي جيد ت

 

 المصادر

ت استخدم بعض الطرائق للتخفيي من تأثير اإلجالا) الحرارم على فروج   اللحم والدجاج 6002إبراهيم , ضياء خليلت ت6

 جامعة بغدا)ت –كلية الزراعة  –البيا  في  روف العراق الحارةت أبرو ة )كتوراه 

تيفيميوريوم في الدجاج  المحلي والل الورن  ت )راسة ا ستجابة المناعية لسالمونيال6001ألبياتي , هيام كامل  ميدت  ت1

 جامعة بغدا) ت –كلية الطب البيطرم  –اىبيض ت رسالة ماجستير 

ت ترررأثيرات الترررانين فررري بعرررض الجوانرررب الفسرررلجية وال يمو يويرررة فررري           1996الجنرررابي , منيررري صرررعب ا مرررد سررراجلت ت2

 )تجامعة بغدا –كلية الزراعة  –أفراق الدجاجت رسالة ماجستير 

ت )راسة اإلش ال المتعد)ة لبعض بروتينات وإنزيمات الدم لسال ت  الدجاج العراقيت 1991ألحديوي , ا مد بايف بهت ت4

 جامعة بغدا)ت –كلية الزراعة  -رسالة ماجستير
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ت  تأثير اإلجالا) 1996الحسني , ضياء  سن , ألعبيدم , فارن عبد علي , الغربي , وائل جالل و وسام بارق جلت ت5

(ت 5تالعد) )21رم في نسب بروتينات مصل الدم لذكور الدجاج البيا  ت مجلة العلوم الزراعية العراقيةت المجلد الحرا

 ت609 – 682

ت أنماب الالجرة ال الربائية ونسب بروتينات مصل الدم إلنا  الدجاج المحلي المتأقلم في 1996الخفاجي , سعا) خضيرت ت7

 ت 659   – 645( :1ت العد))21ت المجلد العراق ت مجلة العلوم الزراعية العراقية

تاسرتخدام خميررة الخبرز الجافرة 1991ألعبيدم , فارن عبد علي , ا مد فاضل بعمه و شالر ا) محمد جعفرر أل رديدمت ت6

فرري بروتينررات وإنزيمررات )م فررروج اللحررم ت المررإتمر القطرررم الورراني لعلرروم الطررب  B1فرري خفررض تررأثير ا فالتوكسررين 
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