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  خصملال

لمعرفة تأثير إضافة مجروش نبـات الزعتـر واليانـسون فـي             اً يوم 14ان بعمر    طائر السم  باستخدامالدراسة  أجريت  

 مكررات وفـي    3 حيث استخدم لكل معاملة    معامالت   4الصفات الفسيولوجية واإلنتاجية والتناسلية، وزنت الطيور وقسمت إلى         

المعاملة الثانية عليقة قياسية أضـيف      و) السيطرة(ى عليقة قياسية    األول  وكانت المعامالت   أسابيع 7لمدة  و اً طائر 20كل مكرر   

كغـم علـف     / غم نبات اليانسون   10 أضيف إليها    كغم علف والمعاملة الثالثة عليقة قياسية     /  غم مسحوق نبات الزعتر    10إليها  

  .م علفكغ/  نبات اليانسون  غم10و غم نبات الزعتر 10والمعاملة الرابعة عليقة قياسية أضيف إليها 

وأدت المعاملة الثانية والرابعة    .  في وزن الجسم الحي ومعدل الزيادة الوزنية       زيادة معنوية بينت نتائج التحليل اإلحصائي     

، كمـا تحـسن   ئي في المعاملة الثالثة والرابعةوتحسن معنوي في معامل التحويل الغذاإلى زيادة في كمية العلف الكلية المتناولة   

نحة والرقبـة فـي المعاملـة       ، األج بد والقانصة ونسبة الصدر، الفخذ    بة التصافي ونسبة وزن القلب والك     معدل وزن البيضة ونس   

 فـي   وانخفاض، وتركيز الهيموكلوبين في المعاملة الثالثة       وتحسن عدد خاليا الدم الحمر، حجم خاليا الدم المرصوصة        . الرابعة

أدت أيـضاً   .  مقارنة بمعاملة الـسيطرة    لكرية في معامالت التجربة   معدل هيموكلوبين الكرية ونسبة معدل تركيز هيموكلوبين ا       

ـ                    ة المعاملة الثانية والثالثة والرابعة إلى خفض تركيز الكلوكوز في مصل الدم وعدد البكتريا في األمعاء بينما لوحظ زيادة معنوي

بينـت  كـذلك  .  مصل الـدم   الكولسترول في و،   الكليسيريدات الثالثية  ،في مستوى تركيز البروتين الكلي، األلبومين، الكلوبيولين      

 في وزن الجهاز التناسلي الذكري وطول قناة البـيض وتحـسين            )P ≥0.05( احتمال معنوي عند مستوى     ارتفاع  وجود النتائج

أن إضافة نبات الزعتر واليانسون إلى عليقة طيور السمان قد حسنت من الـصفات              استنتج من الدراسة    .  البيض النوعية  تصفا

  . والصفات النوعية للبيضةلوجية واإلنتاجية والتناسليةالفسيو
  

  .، الصفات الفسلجيةنبات الزعتر، اليانسون، السمان: ة الكلمات الدال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Effect of Thymus and Anis and Mixture on some Physiological and Productive 
Traits of Quail 
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ABSTRACT 
The experiment was carried out on quails (unsexed, one day old), to evaluate the effect of 

supplementation of thymus and anise to ration in physiological, productive traites, birds weight and 
divided to 4 treatments, three replicate and 20 birds for each replicate for 7 weeks. The 
experimental treatments were, T1(control): reared on standard ration, T2 reared on standard ration 
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supplemented thyme with 10 g/kg ration, T3 reared on standard ration supplemented anise with 10 
g/kg ration and T4 reared on standard ration supplemented with 10 g thyme and 10g anise/kg ration. 
         Statistical analysis of data showed significant increase in live body weight and weight gain for 
T4, and significant increase in feed intake in for T2  and T4. significant improvement in feed 
conversion ratio for T3 and T4. Also, improved mean egg weight, dressing percentage, heart, liver, 
gizzard, breast, thighs, wings and neck in 4th treatment. And 3rd treatment improved weight of 
carcass, red blood cell (T.RBC count), hematocrit values (PCV) and hemoglobin concentration 
(Hb), while decrease mean corpuscular hemoglobin (MCH), mean corpuscular hemoglobin 
concentration (MCHC). 2nd and 3rd and 4th treatment decrease glucose concentration and bacterium 
number in intestine, but show significant (P ≤ 0.05) increase in total protein, albumin, globulin, 
triglycerides and cholesterol concentration. Also, length and improved 2nd , 3rd and 4th treatment egg 
quality. It concluded from this study that the thyme and anise plant supplement to dieted quail bird 
improved some of the physiological, productive and reproductive characters and egg quality.  
 
Keywords: thyme, anise, quail, physiological parameter. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  المقدمة

 ،   على القيمة الدوائية الواضـحة     الحتوائهاتأثيرها الطبي   أن النباتات واألعشاب الطبية تختلف عن النباتات األخرى في          

نباتات المستخدمة في العالج الشعبي واستخالص مكوناتها الفعالة وتنقيتها سواء كانت هذه المكونات الفعالـة               وقد أمكن حصر ال   

كما تمتاز بتأثيرها اإليجابي فيمـا يتعلـق        . )2007،  وإبراهيم قنديل( الجذور أو األزهار أو البراعم       أو السيقان   أووراق  في األ 

الجسم ضد الميكروبات المرضية إضافة إلى تأثيراتها المخفـزة للجهـاز الهـضمي             بالصفات اإلنتاجية والفسلجية ورفع مناعة      

)Cifftic et al., 2005( . النباتات الطبية في تغذية الدواجن كمحفزات نمو مما يـنعكس علـى   أجزاء استخداموتم نقل فكرة 

 تزايـدت  قـد و. )Soltan et al., 2008 (ند إضافتها إلى ماء وعلـف الطيـور  األداء اإلنتاجي من خالل عملها كمطيبات ع

 وبشكل ملحوظ إلى إضافة النباتات الطبية إلى عالئق الحيوانات وتحسين الحالـة اإلنتاجيـة والـصحية للحيوانـات        تجاهاتاال

 وهو من احد النباتات الطبيـة  ).Thymus vulgaris L( ومن هذه النباتات الزعتر. )Durranim et al., 2007(المزرعية 

وتكمـن  ) Elisabeth and Francisco, 2002(حولي شبه شجيري صغير الحجم ينتمي إلى العائلـة الـشفوية   وهو العشبية 

ومواد فعالة أخرى لهـا  ) carvacol )Schwarz et al., 1996فاكول ر على المواد الفعالة وهي الثايمول والكاباحتوائهفعاليته 

ج السعال وطـاردة    مطهرة ومساعدة على الهضم ونافعة في عال      خصائص طبية عديدة وبضمنها تسكين اآلالم ومضاد للتشنج و        

  ; Jamros and Kamel, 2002( للميكروبات اً مضاداًكما يمتلك الزعتر تأثير. )2006، شقللي( للشهية وفاتح للغازات ومقشع

Bolukbasi and Erhan, 2007 (تأثير كمضاد لألكسدة له و)Youdim and Deans, 1999 ( ـ ال علـى  وتأثير كبير وفع

) Williams and Losa, 2001(وبين . )Hernandez et al., 2004 Ertas et al., 2005;(الصفات اإلنتاجية لفروج اللحم 

  . وعية الذبيحة وخفض نسبة الهالكاتأن إضافة الزعتر في عالئق الدواجن أدى إلى تحسين الزيادة الوزنية وتحسين ن

 مثـل   األوسط العطرية وهو عشب حولي محلي يزرع في كثير من مناطق الشرق              من أهم النباتات   دأما نبات اليانسون فيع   

إيران وتركيا والهند ومصر وبعض المناطق األخرى الحارة في العالم، والجزء الفعال هو البذور التي تكون عموماً بشكل زيت                   

ـ   % 85وثول بحـدود     على عنصر االين    منها  زيت اليانسون الموجود بالبذور والمستخلص     يحتويأساسي مستخلص    د الـذي يع

ئية المهمة األخرى مثل االيكونول، مثيل كـافكول،        العنصر الفعال في زيت البذور وكذلك يحتوي على بعض المركبات الكيميا          

وقد استخدم اليانسون بشكل تقليدي لعـالج  . )McGuggin et al.,1997 و Bayram et al.,2007( ديهايد أنسيل، استراكول

 دوراً مهماً في العديـد مـن الفعاليـات الحيويـة            ؤديلما يحويه من مركبات فعالة مثل االينوثول الذي ي         ضاألمراالعديد من   

)Pourgholamm et al., 1999( . كما انه نبات مضاد للبكتريا والفطريات)Tanbance et al., 2003 (   ومحفـز للجهـاز
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رض التعرف على تأثير نبـاتي الزعتـر واليانـسون    وألجل ذلك أعدت هذه الدراسة لغ. )Simsek et al., 2007(الهضمي 

  .لى تأثيرهما على األداء اإلنتاجيإضافة إية والتكاثرعند أضافتهما إلى عالئق طائر السمان على الصفات الفسلجية وخليطهما 
  

  مواد البحث وطرائقه 

 28/10/2013 والغابات للفترة مـن      كلية الزراعة في   هذه الدراسة في حقل الدواجن التابع لقسم الثروة الحيوانية           أجريت

 pimpinella(ونبـات اليانـسون   ) Thymus Vulgaris(لدراسة تأثير إضافة مجروش نبات الزعتـر  ، 30/12/2013إلى 

anisum (   أستخدم  . إلى عليقة طائر السمان)على الفرشة األرضية في قاعـة      الطيور   ربيت   يوم واحد طائر سمان بعمر    ) 240

ـ  14وربيت الطيور على عليقة قياسية لغاية عمر        .  ووفرت جميع الظروف البيئية الالزمة     المفتوحنوع نصف   المن    ثـم   اً يوم

 العلف والماء متوفراً    وكان اً طير 20معاملة وفي كل مكرر      /  مكررات 3عشوائياً إلى أربعة معامالت وبواقع      الطيور  وزعت  

  :سة وكانت معامالت التجربة كاآلتيللطيور طيلة فترة الدرا

  .)السيطرة( عليقة قياسية  : األولىةمعاملال

  .كغم عليقة/  مسحوق نبات الزعتر غم10عليقة قياسية أضيف إليها : المعاملة الثانية 

  .عليقةكغم /  غم نبات اليانسون 10عليقة قياسية أضيف إليها : المعاملة الثالثة 

  .عليقةكغم / نسونغم نبات اليا10و غم نبات الزعتر 10المعاملة الرابعة عليقة قياسية أضيف إليها 

 N.R.Cقـرره     على عليقتين بادئة وناهية وجرى حساب مكونات العليقة والتركيب الكيمياوي للعالئق حسب ما             غذيت الطيور 

  .والتحليل الكيمياوي المحسوب لهمايبين مكونات العليقتين المستخدمتين في الدراسة ) 1(والجدول ) 1994(
  

  حليل الكيمياوي والتئقت العال يبين مكونا :1جدول ال
   

النسبة المئوية في العليقة   المادة العلفية

  البادئة

النسبة المئوية في العليقة 

  الناهية

النسبة المئوية في العليقة 

  اإلنتاجية

 57 40 50  ذرة صفراء

  2.7  21  ـــــ  حنطة

  5  10 15  مركز بروتيني

  27.5  22  31  كسبة فول الصويا

  1  2  3  زيت عباد الشمس

  6.6  4.5  0.9  كالسيوم

  0.4  0.5  0.1  ملح الطعام

  100  100  100  المجموع

  24.46  20.16 24.04  نسبة البروتين

  2833.85  2841.6  2992.8  كغم/الطاقة المحسوبة كيلو سعرة

  )N.R.C ، 1994(حسب 
  

 وفي نهاية الدراسة    ،التحويل الغذائي امل  ، كمية العلف المستهلكة ومع    ، معدل الزيادة الوزنية   جسم الحي وتم قياس وزن ال          

 ، وزن القانـصة   نسبة وزن القلب، وزن الكبـد      ،الطيور وذبحت لحساب نسبة التصافي     مجموعة من    اختياريوم تم   ) 42(بعمر  

  .  الرقبة ووزن الظهر،سبة وزن الصدر، الفخذ، األجنحةون
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، ينئجـز وتم جمع الدم الذي قسم إلـى  ، ة بصورة عشوائيةعامل طيور من كل م8في نهاية التجربة تم ذبح   :جمع نماذج الـدم   

 وأستخدم لدراسـة  )E.D.T.A( )Ethylene diamine tetra acetic acid(األول حفظ في أنابيب حاوية على مانع تخثر 

) م°20 -(الجزء الثاني من الدم حفظ في أنابيب خالية من مانع التخثر وتم عزل مصل الدم منه وخـزن بدرجـة                     . صورة الدم 

  . الكيموحيويةإلجراء القياسات

جـاء فـي     وتشمل العدد الكلي لخاليا الدم الحمر وفـق مـا         ) صورة الدم (تم قياس الصفات الفيزياوية للدم       :الصفات الدموية 

)Campbell, 1995 ( وأما تركيز الهيموكلوبين وحجم خاليا الدم المرصوصـة )(Packed cell volume   ومعـدل حجـم 

 ونـسبة  )mean corpuscular hemoglobin (ومعدل هيموكلوبين الكريـة ) mean corpuscular volume(الكرية 

  ).Jain, 1986(وفق  )mean corpuscular hemoglobin concentration( معدل هيموكلوبين الكرية

 عدد  باستعمالأللبومين  ، البروتين الكلي وا   تم قياس صفات الكلوكوز، الكليسيريدات الثالثية، الكولسترول      : الصفات الكيموحيوية 

  . )Biolabo, Maizy, France(المصنعة في شركة تحليل جاهزة 

، وزن القانـصة    حة لقياس النسبة المئوية للتصافي، نسبة وزن القلب، وزن الكبد          بعد ذبح الطيور تم أعداد الذبي      :صفات الذبيحة 

ـ قنـاة البـيض و  وزن المبيض وطـول  و) قناة البيض والمبيض(كذلك تم أخذ أوزان الجهاز التناسلي األنثوي      وزن النـسبي  ال

   .للخصيتين

    Egg production – إنتاج البيض

 أوزانه وحسبت نسبة إنتاج البيض لكل أنثى على ت البيض يجمع يومياً وسجلتناولت المرحلة الثانية من الدراسة جمع       

  .)Hen Day egg Production() H.D.P( لكل معاملة أسبوعأساس عدد الطيور الموجودة في نهاية كل 

 بواسـطة مـشرط     كسرت بيضات من كل مكرر ووزنت كل بيضة لوحدها و         6ولغرض قياس الصفات النوعية للبيضة تم أخذ        

 ارتفاع البياض والصفار وقطر الصفار      تم قياس  محتوياتها على قطعة زجاجية وتم فصل الصفار عن البياض و          وفرغتصغير  

  . جمع البيض ساعة من24وتم القياس خالل 

 SASوالبرنامج اإلحصائي الجـاهز  Steel and Torrie   (1960)ذكره  حسب ماC.R.Dوأستخدم التصميم العشوائي الكامل 

 دنكـن   اختبـار  باسـتخدام  معنوية الفروقات بـين المعـامالت        اختبار، وتم   إحصائياالبيانات المتحصل عليها    لتحليل  ) 2001(

)Duncans,1955 ( احتمالعند مستوى )P≥0.05( . وأعتمد النموذج الرياضي اآلتي:  
Yij = µ + ti + eij   

  قيمة المشاهدات =  Yijإذ إن 

       µ = المتوسط العام للمشاهدات  

      ti  = تأثير المعاملة  

       Eij  = تأثير الخطأ التجريبي  
   

  النتائج والمناقشة

تر واليانسون في وزن الجسم ومعدل الزيادة الوزنية وكميـة العلـف             نبات الزع  مسحوقتأثير إضافة   ) 2(يبين الجدول          

المتناولة ومعامل التحويل الغذائي خالل األسابيع األربعة األولى من الدراسة حيث أظهرت النتائج وجود فروقات معنوية فـي                  

 المعامالت وأن السبب في زيادة وزن       وزن الجسم ومعدل الزيادة الوزنية لصالح المعاملة الرابعة مقارنة بمعاملة السيطرة وباقي           

ما يعود إلى الدور التآزري للنباتين حيث يعمل اليانسون على تعزيز وظائف الجهاز الهـضمي               بالجسم ومعدل الزيادة الوزنية ر    

مل كما قد يعود إلى دور اليانسون الذي يع) Barreto, 2007( األنزيمات الهاضمة وتعزيز وظائف الكبد تحفيز إفرازمن خالل 

 والتـي   ، وكـامفور  كول، الديهايدالينسون ، مثيل شافي  بات الفعالة كاألينثول، يوجينول    على العديد من المرك    الحتوائهكمحفز نمو   
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، كما يرجع السبب أيضاً إلى عطرية نبـات  )Cabuk et al., 2003(تلعب جميعها دوراً في تحفيز أنزيمات الجهاز الهضمي 

موجودة فيه كالثايمول وكارفاكول والتي تعتبر مواد منكهة ومحفزات هضمية وكذلك تأثير نبـات              ال الزعتر وتأثير المواد الفعالة   

  .)Fuller et al., 1984(الزعتر كمضادات جرثومية وخاصة الجراثيم المعوية 

د للبكتريـا   لما لبذور اليانـسون مـن دور مـضا        وربما يعود سبب التفوق المعنوي للزيادة الوزنية في المعاملة الرابعة                  

سرعة التصاقها على سطح طبقة المخاط المنتشرة على شبكة ألياف الميوسين المغطية للخاليا المعوية إذ تعد هـذه                  ووالفطريات  

وتكاثر األحياء المجهرية، يحسن من الحالة الوظيفية للجهاز الهضمي من خـالل تحفيزهـا للعـصارات                 الطبقة بيئة جيدة لنمو   

ل إفراز اإلنزيمات الهاضمة فضالً عن دور اليانسون في تعزيز أعداد البكتريا المفيدة وزيادة فعاليتها               الهاضمة المعوية من خال   

في الهضم وزيادة جاهزية المواد الغذائية لالمتصاص وكذلك يعود سبب التحسن في الزيادة الوزنية إلى وجود المواد الفعالة في                   

) Cabuk et al., 2003(يضاً إضافة إلى تأثيرها المضاد للجراثيم المعويـة   هذه المواد محفزات هضمية أدنبات الزعتر إذ تع

  . وهذا ينعكس بشكل إيجابي على معدل الزيادة الوزنية

في كمية العلف المتناولة لصالح المعاملة الثالثة والرابعة مقارنة بمعاملـة           معنوية  زيادة  حصول  ) 2(كما يوضح جدول    

 أيضاً تحسن معامل التحويل الغذائي في معاملة السيطرة مقارنة بالمعاملة الثالثة قي حين لـم                ولوحظالسيطرة والمعاملة الثانية    

 أسـابيع   4يالحظ وجود أي فروقات معنوية بين المعامالت الثالثة إال أن التحسن كان حسابياً بين المعاملة الثانية والثالثة خالل                   

) الثـايمول والـسينمالديهايد   (لية يعود إلى دور األعشاب ومركباتها الحيوية         كمية العلف المتناولة الك    ارتفاعوأن السبب   . األولى

كما الحظ ). Lee et al., 2008(على تحفيز وزيادة فعالية إنزيمات البنكرياس الغذائية مثل إنزيم األميليز والاليبيز والتربسين 

Kamel وJamros ) 2002 (السليلوز والدهون وأنها تحسن من هيئة وحالة أن المستخلصات النباتية تزيد من هضم البروتين و

القناة الهضمية وتحسن من هضم المواد الغذائية داخل األمعاء الدقيقة وخاصة اللفائفي وتزيد من الفعالية اإلفرازية للبنكريـاس                  

 العناصر المعدنية، كمـا      من العلف المتناول والذي يؤدي إلى سد حاجة الجسم من          االستفادةإلفراز إنزيم الاليبيز وبالتالي تزداد      

  ).Baryam et al., 2007( بذور اليانسون مادة فاتحة للشهية بفعل وجود عناصر مهمة فيها مثل األينثول وااليكونول دتع
   
   اإلنتاجية الصفات في تأثير إضافة مسحوق الزعتر واليانسون وخليطهما :2 جدول ال

  

  المعامالت                  

  

  الصفات

 بتدائياالالوزن 

  ) يوم14عمر (

وزن الجسم الحي 

   )غم(

  ) يوم42(عمر 

لزيادة الوزنية معدل ا

  )رطائ/غم(الكلية 

العلف الكلية كمية 

  )طائر/غم(المتناولة 

معامل التحويل 

  الغذائي

 b0.38  107.48±b0.49  514 ±c12.15 4.78 ±b0.13±163.04  0.40±55.5  السيطرة

  مجروش الزعتر 

  )كغم عليقة /  غم10(

54.61±0.66  168.59±b1.1  113.97±b1.59  562.22±b5.27  4.93.±ab0.04  

  اليانسون

  )كغم عليقة /  غم10(

55.80±0.38  167.50±b1.10  111.70±b0.89  599.61±a16.38  5.37±a0.18  

  اليانسون+ مجروش الزعتر 

  )كغم عليقة/غم10+ غم10(

54.44±1.17  176.83±a3.36 122.38±a3.96  624.06±a7.22 5.10±ab0.11  

  .) P≥  0.05( احتمالية المختلفة عمودياً ضمن الصفة الواحدة تدل على وجود فروقات معنوية عند مستوى نكليز األحرف اإل-
  

 hen day egg (إلى عدم وجود فروقات معنوية بين المعامالت في معدل إنتاج البيض على أسـاس ) 3(ويشير الجدول 

production( H.D.P %في المعاملة الرابعـة مقارنـة      كتلة البيضة    أنه لوحظ ارتفاع معنوي في       إالستهلكة  كمية العلف الم  و
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ربما يعود السبب إلى فعالية الزعتر التثبيطية لبكتريا االشريشيا القولونية مما يعزز الحالة الـصحية للطيـور        ،  بباقي المعامالت 

للمعـاملتين   تحسن في معامل التحويل الغـذائي        )3(ل   جدو ويالحظ من . )2006الحديثي،  (والتي تنعكس على األداء اإلنتاجي      

 بذور اليانسون على العديد من المركبـات والعناصـر          احتواء السيطرة والثانية وهذا يعود إلى       تيالرابعة مقارنة بمعامل  ثالثة و ال

ية والمهمة فـي بنـاء الخاليـا        الغذائية المهمة لبناء أنسجة الجسم كالفيتامينات الذائبة بالماء والدهن واألحماض الدهنية األساس           

فضالً عن دوره كمنبـه للجهـاز الهـضمي ومـشجع إلفـراز      ) Cabuk et al., 2003؛  Hansel et al., 1992(العضلية 

  .كما لوحظ زيادة معدل وزن البيضة لصالح المعاملة الرابعة مقارنة بالمعاملة الثانية .العصارات الهضمية
  
  

ومعامل التحويل  % H.D.P إنتاج البيض على أساس فيزعتر واليانسون وخليطهما  تأثير إضافة مسحوق ال:3جدول ال 

  .الغذائي ومعدل وزن البيض وكتلة البيضة
  

  المعامالت    

  الصفات

إنتاج البيض على 

   %H.D.Pأساس 

كمية العلف 

  المستهلكة الكلية

 كتلة البيضة

  )غم(للفترة الكلية 

 معدل وزن البيض

  )غم(

   ذائيمعامل التحويل الغ

  )كغم بيض /كغم علف(

 45.59  السيطرة
±a4.40 

575.79  
±a12.25 

170.59  
±a21.12 

10.68  
±ab0.22 

3.46 
±a0.36 

  مجروش الزعتر 

  )عليقةكغم / غم  10(

54.75  
±a1.18 

641.03  
±a16.46 

151.26  
±a1.15 

10.12  
±b0.18 

4.24  
±a0.14 

  اليانسون

  )عليقةكغم / غم  10(

59.35  
±a5.93 

552.80  
±a76.05 

215.22  
±a18.82 

10.21  
±ab0.20  

2.54  
±b0.16  

  اليانسون+ مجروش الزعتر 

  )عليقةكغم /غم10+غم  10(

60.57  
±a5.15 

650.98  
±a4.13  

281.48  
±a27.43 

10.82  
±a0.17 

2.35  
±b0.24  

  .)P ≥ 0.05( حتمالا المختلفة عمودياً ضمن الصفة الواحدة تدل على وجود فروقات معنوية عند مستوى يةنكليزاإلاألحرف  -
  

تفوق معنوي في وزن الذبيحة في معـامالت اإلضـافة مقارنـة            حصول  ) 4(بينت نتائج التحليل اإلحصائي في الجدول       

 معنوي في نسبة التصافي والنسبة المئوية لوزن القلب والكبد والقانصة لـصالح المعاملـة               ارتفاعكما لوحظ   . بمعاملة السيطرة 

والثالثـة   الثانيـة    تينامالت وأيضاً يالحظ تفوق معنوي في نسبة وزن القلب والكبد والقانصة للمعامل           الرابعة مقارنة بباقي المع   

  . مقارنة بالسيطرة

للذبيحـة فيوضـح    ) ، والظهر األجنحة، الرقبة (والثانوية  ) الصدر والفخذ (أما بالنسبة لنسب أوزان القطيعات الرئيسة         

صدر والفخذ والجناح والرقبة لصالح المعاملة الرابعة مقارنة بباقي المعامالت في            معنوي لنسبة وزن ال    ارتفاع  وجود )5(جدول  

حين لم يالحظ وجود فروقات معنوية في نسبة وزن الظهر بين المعامالت كافة، وهذا يشير إلى أهمية إضافة الزعتر واليانسون                    

 نسبة أوزان القطيعات الرئيـسية وهـي        ارتفاع وأن   .يحة طائر السمان  لذبفي تحسين نسبة أوزان القطيعات الرئيسة والثانوية ل       

           الصدر والفخذ تعد مؤشراً جيداً لنوعية الذبائح المنتجة حيث أن معظم اللحم يكون موجـوداً فـي القطـع الرئيـسية للذبيحـة                       

  .)1989، ناجيالفياض و(
  

  .ألحشاء المأكولةالوزن النسبي لي ونسبة التصاف في تأثير إضافة نبات الزعتر واليانسون وخليطهما :4جدول ال
  

  األسابيع            

  المعامالت

  وزن القانصة%   وزن الكبد%   وزن القلب%   نسبة التصافي%   )غم (وزن الذبيحة  )غم (وزن الطائر

  202.93   السيطرة
±12.46  

133.60  
±b9.18  

70.13 
±b1.57  

0.88  
±c0.02  

1.91 
±b0.14  

1.51  
±c0.04  

  مجروش الزعتر 

  )عليقةكغم / غم  10(

234.80  
±13.07  

157.07  
±a6.34  

72.50  
±b3.11  

0.92  
±bc0.02  

2.27  
±b0.12  

1.79  
±b0.09  
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  اليانسون

  )عليقةكغم / غم  10(

227.23  
±12.54  

162.17  
±a4.35  

76.82  
±ab2.51  

0.96  
±b0.01  

2.29  
±b0.09  

1.85  
±b0.11  

  اليانسون+مجروش الزعتر

كغم /غم 10+ غم10(

  )عليقة

216.95  
±6.58  

159.07  
±a6.87  

80.30  
±a2.06  

1.11  
±a0.03  

3.59  
±a0.24  

2.27  
±a0.06  

  .)P ≥ 0.05(  المختلفة عمودياً ضمن الصفة الواحدة تدل على وجود فروقات معنوية عند مستوى أحتمالإلنكليزية األحرف ا-

  .ات الرئيسية والثانويةيعالوزن النسبي القط في تأثير إضافة نبات الزعتر واليانسون وخليطهما :5جدول ال
  األسابيع      

  

  المعامالت

 وزن الذبيحة

  )غم(

وزن % 

  الصدر

وزن % 

  الفخذ

وزن % 

  الجناح

وزن %   وزن الرقبة% 

  الظهر

 133.60   السيطرة
±b9.18  

31.07  
±b2.07 

19.81  
±ab1.28 

7.44 
±ab0.42  

4.05 
±c0.25  

23.39 
±0.96  

  مجروش الزعتر 

  )كغم عليقة /  غم10(

157.07 
±a6.34  

30.59 
±b1.88  

19.36 
±b0.65 

6.96 
±b0.37  

5.03 
±b0.21  

22.17 
±0.67  

  اليانسون

  )كغم عليقة /  غم10(

162.17 
±a4.35  

29.24 
±b0.86  

18.69 
±b0.52  

6.87 
±b0.13  

4.75 
±b0.12  

21.68 
±0.52  

  اليانسون+ مجروش الزعتر 

  )كغم عليقة/ غم10+ غم 10(

159.07 
±a6.87 

36.89 
±a1.00  

22.57 
±a0.95  

8.16 
±a0.20  

5.69 
±a0.12  

23.77 
±0.97  

 .)P ≥ 0.05( احتمال المختلفة عمودياً ضمن الصفة الواحدة تدل على وجود فروقات معنوية عند مستوى اإلنكليزيةاألحرف  -

 
 الدم المرصوصة آريات وحجم  الدم الحمرآرياتانسون على عدد تأثير إضافة الزعتر والي )6(ويتضح من الجدول 

 الدم المرصوصة آريات الدم الحمر وحجم آريات في أعداد حصول انخفاض معنوي، حيث يشير إلى يز الهيموآلوبينوترآ

في حين لم يكن هناك فروقات معنوية في معدل حجم الكرية . لمعاملة السيطرة مقارنة بباقي المعامالتوتركيز الهيموكلوبين 

، بينما أظهرت معاملة  الثالثة مقارنة بمعاملة السيطرةة حسابية في هذه الصفة للمعامالت زيادتبين المعامالت بل حصل

 في السببوان .  المعامالت الكرية مقارنة بباقيهيموكلوبينالسيطرة أرتفاعاً معنوياً في معدل هيموكلوبين الكرية ونسبة معدل 

 عدد كريات أن اليانسون يعمل على زيادة السبب إلى يعود  الدم المرصوصة ربماآريات الدم الحمر وحجم آرياتزيادة عدد 

نتيجة لفعل الجذور الحرة حيث يعمل  الدم الحمر في الدم آرياتجهد التأكسدي الذي تتعرض له الدم من خالل تقليلها لل

العناصر المعدنية اليانسون كمضاد لألكسدة وحماية الخاليا من الكرب التأكسدي وكذلك يحتوي على العديد من الفيتامينات و

               ; C) Valerio et al., 2001المهمة كالمنغنيز والصوديوم والفسفور والحديد والنحاس وفيتامين 

McKay, 2002 and Blumberg(.  

، نوز، البروتين الكلـي، األلبـومين، والكلوبيـولي       تأثير إضافة الزعتر واليانسون في تركيز الكلوك      ) 7(ويشير الجدول     

، حيث أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي انخفاض في تركيز الكلوكوز في المعاملـة الرابعـة           لكليسريدات الثالثية والكولسترول  ا

 يعود إلى الدور المخفض لمستوى كلوكوز الدم الذي يتفق مـع   قدمقارنة بمعاملة السيطرة وهذا التأثير لنباتي الزعتر واليانسون  

 نبات الزعتر على مركبات مشابهة لعمـل        احتواءفي دجاج اللحم والذي يعتقد أن ذلك يعود إلى          ) 1999 النعيمي،(ر إليه   اماأش

من مجموع مركبـات    %  86.3 الذي يشكل حوالي     Cavacrolاألنسولين أو تحفز إفراز األنسولين وقد يكون هذا المركب هو           

 معنوي في نسبة البروتين الكلي للمعاملتين       ارتفاعوبينت النتائج أيضاً حصول     . )Daniela و Giuseppe,1993 (نبات الزعتر 

 الكلوبيولين للمعاملة الرابعة مقارنة بالسيطرة وحصول انخفـاض         لة السيطرة وأرتفاعاً معنوياً في    الثانية والرابعة مقارنة بمعام   

ات بين المعامالت في نسبة     عدم وجود فروق  ) 7(كما بين الجدول  .  السيطرة مقارنة بباقي المعامالت    معنوي في األلبومين لمعاملة   
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الكلوبيولين وأن السبب في زيادة تركيز البروتين الكلي واأللبومين والكلوبيولين يدل على التـأثير اإليجـابي لنبـات                  /األلبومين

 األلبومين والكلوبيـولين يعـد      ارتفاعأن  إلى  . )2002الحديثي،  ( أشار   ن وتآزرهما في تحسن هذه الصفات كما      الزعتر واليانسو 

شراً للحالة الصحية والفسلجية المستقرة وهذا يدل على تحسين تصنيع البروتين والمقدرة على بناء هيكل عضلي جيد، كما أن                   مؤ

بذور اليانسون تعمل على تقليل تعرض الطيور إلى أي نوع من أنواع اإلجهاد من خالل زيادة إفراز هورمـون الثايروكـسين                     

 والذي ينتج عنـه المحافظـة       ثم بناء األنسجة العضلية   وزيادة التفاعالت الحيوية بالجسم     وبالتالي زيادة معدالت االيض الغذائي      

، كمـا يمتلـك   )2011محمـد وسـعيد،   (على معدل عاٍل من البروتين الكلي في دم طيور المعامالت مقارنة بمعاملة السيطرة           

عية في مصل الدم وهذا يعكس قابليته في تعزيـز          دوراً هاماً في زيادة مستوى الكلوبيولينات المنا      أدت  اليانسون خصائص طبية    

  .)Newall et al., 1996( المناعة الخلوية ورفع مناعة الجسم
  

 الدم المرصوصة وتركيز الهيموكلوبين وعدد كرياتحجم  في تأثير إضافة نبات الزعتر واليانسون وخليطهما :6جدول ال

  .ل حجم الكرية ومعدل هيموكلوبين الكرية الدم الحمر ومعدل تركيز هيموكلوبين الكرية ومعدكريات
  

   الصفات                   

  

  

  المعامالت

 الدم كرياتعدد 

الحمر مليون 

  3ملم/خلية

حجم  %

 الدم كريات

  المرصوصة

تركيز 

الهيموكلوبين 

  ) مل100/غم(

معدل حجم 

الكرية 

)cuu(  

معدل هيموكلوبين 

  )pg(الكرية 

نسبة معدل % 

هيموكلوبين 

  الكرية 

 3.91  لسيطرة ا
±b0.71  

34.33 
±b0.49 

11.43 
±b0.11  

88.49 
±3.41  

29.54 
±a1.34  

33.32 
±a0.54  

  مجروش الزعتر 

  )كغم عليقة /  غم10(

4.86 
±a0.19  

45.16 
±a0.47  

12.48 
±a0.16  

93.12 
±3.55  

25.81 
±b0.94  

27.75 
±b0.55  

  اليانسون

  )كغم عليقة /  غم10(

4.81 
±a0.02  

46.33 
±a0.66  

12.55 
±a0.20  

96.25 
±1.72  

26.06 
±b0.41  

27.13 
±b0.79  

  اليانسون+ مجروش الزعتر 

  )كغم عليقة/ غم10+ غم 10(

4.77 
±a0.04  

46.16 
±a0.74  

12.75 
±a0.23  

96.85 
±2.09  

26.75 
±b0.65  

27.61 
±b0.15  

  .)P ≥ 0.05( مستوى أحتمال ية المختلفة عمودياً ضمن الصفة الواحدة تدل على وجود فروقات معنوية عندنكليز األحرف اإل-
  

مستوى الكليسريدات الثالثية وتركيز الكولسترول في مصل دم طـائر الـسمان            في   اًارتفاع) 7(وأظهرت نتائج الجدول           

  .لصالح المعاملة الرابعة مقارنة بمعاملة السيطرة

ار إلى أن إضافة الزعتر إلى عالئق فـروج  إذ أش) Bölukbasi et al., 2006(توصل إليه   هذه النتائج مع ما       واتفقت

  .لثالثية والكولسترول في مصل الدماللحم زاد من مستوى الكليسريدات ا

يتبين من نتائج التحليل اإلحصائي عدم وجود فروقات معنوية في الوزن النـسبي للجهـاز التناسـلي                 ) 8(وفي الجدول          

لـصالح  لمبيض وقناة البيض بين المعامالت إال أن الفروقات كانـت حـسابية        والوزن النسبي ل  ) المبيض وقناة البيض  (األنثوي  

، وأظهـرت    الثالثة مقارنة بمعاملة الـسيطرة     ، في حين يالحظ زيادة طول قناة البيض في المعاملة         المعامالت مقارنة بالسيطرة  

  .مقارنة بباقي المعامالت الرابعة النتائج حصول أرتفاع معنوي في وزن الخصية اليمنى واليسرى لذكور المعاملة

 نبـات الزعتـر علـى مركبـات         احتواءوأن السبب في هذا التحسن للجهاز التناسلي الذكري واألنثوي ربما يعود إلى                    

وبين أن الهورمونات الـسيترويدية  ) Harborne et al., 1975(فالفونويدية لها تركيب وفعل مشابه للهورمونات السيترويدية 

اليض األساسي لكونها هورمونات بنائية وبضمنها االستروجين الذي يؤدي دوراً هاماً في تعزيـز نمـو قنـاة                  تزيد من معدل ا   
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أحتـواء نبـات   ) Dcke, 2000(كذلك الحـظ  ). Sturkie, 2000(البيض وزيادة تصنيع البروتينات الخاصة بتكوين البيضة 

  . ات النباتيةطلق عليها االستروجيناليانسون مواد شبيهة بالهورمونات التي ي

  

  

  

  

  الكيموحيوية لمصل دم طائر السمان الصفات في بعض تأثير إضافة الزعتر واليانسون وخليطهما :7جدول ال
  

  المعامالت            

  تغييرات الفسلجيةال

  مجروش الزعتر  السيطرة

  )كغم عليقة/ غم10(

  اليانسون

  )كغم عليقة / غم10(

  اليانسون+ مجروش الزعتر 

  )كغم عليقة/ غم10+غم 10(

  الكلوكوز

 من مصل  مل100/ملغم 

  الدم

237.18±a15.15 215.76±ab2.78 220.65±ab5.62  209.30±b2.88  

  البروتين الكلي 

   مل من مصل الدم100/غم

2.6±b0.05  3.32±a0.31  3.25±ab0.25  3.69±a0.07  

  األلبومين 

   مل من مصل الدم100/غم

1.10±c0.02  1.36±b0.04  1.48±an0.05  1.58±ab0.01  

  الكلوبيولين 

   مل من مصل الدم100/غم

1.50±b0.07  1.95±ab0.27  1.77±ab0.08  2.10±a0.08  

  نسبة

  األلبومين/الكلوبيولين

1.38±a0.08  1.41±a0.15  1.17±a0.08  1.32±a0.06  

الكليسيريدات الثالثية 

 مل من مصل 100/ملغم

  الدم

209.98±b54.32  236.64±ab62.32  274.96±ab23.10  360.00±a49.92  

  الكولسترول

 مل من مصل 100/ملغم

  الدم

215.05±b32.06  256.07±ab15.32  248.42±ab2.13  266.96±a5.91  

  .)P ≥ 0.05( احتمالياً ضمن الصفة الواحدة تدل على وجود فروقات معنوية عند مستوى أفقية المختلفة نكليزاألحرف اإل -
  

في وزن بعض الصفات النوعية للبيضة حيث أشارت النتائج وجود  واليانسون تأثير نبات الزعتر) 9(ويوضح الجدول        

، وقطر الصفار للمعاملة الرابعة  في وزن البيض، طول البيضة، عرض البيضة، وزن البياض، وزن الصفار معنويارتفاع

 المعاملتين الثانية والرابعة  البياض لصالحارتفاعوجود زيادة معنوية في ) 9(كما بين الجدول . مقارنة مع باقي المعامالت

الصفار للمعاملتين الثانية  ارتفاع في )P ≥ 0.05( احتمالمقارنة بالمعاملة الثالثة، ولوحظ وجود فروقات معنوية عند مستوى 

كما والرابعة مقارنة بمعاملة السيطرة ووجد زيادة معنوية في وزن القشرة وسمكها للمعامالت الثالثة مقارنة بمعاملة السيطرة 

أرتفع سمك غشاء البيضة في المعاملة الرابعة مقارنة بمعاملة السيطرة والمعاملة الثانية، أما فيما يخص دليل الشكل لم يالحظ 

وقد يعود السبب في . بمعاملتي السيطرة والثانية بينما انخفض دليل الصفار في المعاملة الرابعة مقارنة معنوية،وجود فروقات 

ابياً لمعاملة اليانسون ربما لكون اليانسون له تأثير في الهورمونات الجنسية وزيادة معدل النشاط الغدي زيادة دليل الشكل حس

 ارتباطوجود ) Novero et al., 1991(، وأشار )glandular and hormonal activity) (Dcke, 2000(والهورموني 
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الحظه  كل البيضة وجاءت هذه النتيجة متفقة مع مامعنوي بين تركيز األستروجين في بالزما الدم وكل من معدل وزن ش

  .)2009الدراجي وآخرون، (

  

  

  

  

الذكري واألنثوي وطول   ألجزاء الجهاز التناسلي    النسبي  الوزن   في تأثير إضافة نبات الزعتر واليانسون وخليطهما        :8جدول  ال

  قناة البيض

  .)P ≥ 0.05( احتمال المختلفة عمودياً ضمن الصفة الواحدة تدل على وجود فروقات معنوية عند مستوى يةنكليزاألحرف اإل -

  

  ن البيضة والصفات النوعية للبيضة تأثير إضافة نبات الزعتر واليانسون وخليطهما على وز:9جدول ال

                 

  الصفات

  

  المعامالت

وزن الجهاز % 

  التناسلي 

وزن % 

  المبيض 

وزن قناة % 

  البيض

طول قناة البيض 

  )سم(

وزن % 

 سرىالخصية الي

وزن الخصية % 

  منىالي

  c0.33  0.63±b0.03  0.57±b0.03±29.33  0.52±1.84  0.10±1.58  0.24±2.67  السيطرة

  مجروش الزعتر 

  )كغم عليقة/  غم 10 (

2.77±0.25  1.54±0.19  1.22±0.06  31.33±b0.33  0.61±b0.06  0.54±b0.02  

  اليانسون 

  )كغم عليقة/ غم 10(

3.34±0.20  1.87±0.10  1.45±0.12  33.66±a0.66  0.78±b0.06  0.68±ab0.09  

 اليانسون + مجروش الزعتر 

  )كغم عليقة/غم10+غم 10(

3.42±0.18  1.89±0.13  1.52±0.06  32.00±b0.57  1.03±a0.04  0.79±a0.02  

  المعامالت

  الصفات

  مجروش الزعتر  السيطرة

  )كغم عليقة/  غم 10(

  اليانسون

  )كغم عليقة/ م  غ10(

  اليانسون+ مجروش الزعتر 

  )كغم عليقة/غم10+غم 10(

 b0.14  11.46±b0.28  11.94±b0.29  15.04±a1.12±11.00  )ملم(وزن البيضة 

  b0.66  32.82±b0.90  34.22±ab0.46  36.59±a1.40±32.86  )ملم(طول البيضة 

  b0.16  25.61±b0.26  25.40±b0.12  27.94±a0.79±25.08  )غم(عرض البيضة 

  b0.18  6.06±b0.23  5.89±b0.17  7.88±a0.62±5.58  )غم(وزن البياض 

  ab0.05  4.20±a0.22  3.64±b0.13  4.24±a0.21±4.07  )ملم(أرتفاع البياض 

  b0.10  3.56±b0.10  3.65±b0.10  4.76±a0.65±3.43  )غم(وزن الصفار 

  c0.11 11.74±ab0.09  11.36±bc0.10  11.97±a0.56±11.07  )ملم(أرتفاع الصفار 

  b0.09  23.89±b0.71  26.00±b0.85  30.01±a1.25±24.17  )ملم(قطر الصفار 

  b0.09  1.51±ab0.71  1.52±ab0.08  1.72±a0.08±1.34  )غم(وزن القشرة 

  c0.01  0.29±bc0.01  0.31±ab0.006  0.32±a0.005±0.27  )ملم(سمك القشرة 

  b0.003  0.038±b0.002  0.042±ab0.003  0.052±a0.003±0.032  )ملم(سمك الغشاء 

  0.03±1.30  0.01±1.34  0.03±1.27  0.02±1.30  دليل الشكل

  ab0.01  0.48±a0.01  0.43±bc0.009  0.39±c0.009±0.45  دليل الصفار
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  .)P ≥ 0.05( احتمالية المختلفة أفقياً ضمن الصفة الواحدة تدل على وجود فروقات معنوية عند مستوى إلنكليز األحرف ا-
 

  ةالعربيلمصادر ا

رسالة . مات الدم لسالالت الدجاج العراقيدراسة األشكال المتعددة لبعض بروتينات وإنزي. )2002(الحديثي، احمد طايس طه 

  . العراق-  جامعة بغداد، كلية الزراعة،ماجستير

بكتريا ومضاداً  الالصفات النوعية للزعتر المحلي والمزروع واستعمالهما مانعاً لنمو. )2006(الحديثي، سلفانا طارق شعبان 

  .  العراق-  بغداد جامعة،رسالة ماجستير في التقانات الغذائية، كلية الزراعة. ألكسدة الزيوت

تأثير إضافة تراكيز مختلفة من . )2009( عباس، إيناس رشيد ؛الحياني، وليد خالد؛  باسل محمد ،الحيالي؛ الدراجي، حازم جبار

مجلة علوم الدواجن .  هاي الين األبيض المتقدم بالعمر اإلنتاجي لدجاجاءاألدمسحوق بذور اليانسون إلى العليقة في 

  .3 - 2 ،)3(1العراقية،

ولى مديرية مطبعة الطبعة األ. "تكنولوجيا منتجات الدواجن". )1989(سعد عبد المحسن ، ناجي ؛الفياض، حمدي عبد العزيز

  .394، ص ، بغدادالتعليم العالي

تأثير بعض النباتات المخفضة لكلوكوز الدم في بعض الصفات الفسلجية والكيميائية الحياتية            . )1999( سعد محمد علي  ،  لنعيميا

  . العراق-رسالة ماجستير، جامعة الموصل. ومعامل التحويل الغذائي لدجاج اللحم

طباعـة والنـشر     مؤسسة الريان لل   ".راض الشائعة والتداوي بالنبات   قاموس األعشاب واألم  ". )2006(شقللي، محمد خالد عثمان   

  . لبنان– ، بيروت 2طالتوزيع، 

 جامعـة   ، كلية الزراعة  ".إنتاج النباتات الطبية والعطرية والزيتية    ". )2007(إبراهيم، أيمن كامل    ؛  قنديل، عواض محمد عبداهللا     

  . مصر-عين شمس

ء خضر واليانسون على األداتأثير المستخلصات المائية لنباتي الشاي األ. )2011(، جميل محمد سعيد؛ محمد، أركان برع 

  . العراق-  جامعة تكريت،المؤتمر العلمي الخامس لكلية الزراعة. اإلنتاجي والفسلجي لفروج اللحم
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