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  تأثیر المستخلص المغلي لورق الزیتون في بعض الصفات الفسلجیة واإلنتاجیة في االرانب
  خالد حساني سلطان                          صائب یونس عبدالرحمن

  العراق-جامعة الموصل/كلیة الزراعة والغابات/قسم الثروة الحیوانیة
  

  الخالصة
مسőőتخلص المغلőőي لőőورق الزیتőőون فőőي بعőőض اسőőتھدفت ھőőذه الدراسőőة متابعőőة تőőأثیر تجریőőع ال

فضال عن انعكőاس ذلőك ، الصفات الفسلجیة و اإلنتاجیة في األرانب مثل تركیز الكلوكوز ومظھر الدھن 
- ٨أجریت ھذه الدراسة على ذكور وإناث االرانőب بعمőر . ومعامل التحویل الغذائي، في  تناول الغذاء 

وعوملőőت المجموعőőة ،لكőőل مجموعőőة للőőذكور واإلنőőاث  أرانőőب ٦مجőőامیع  ٣أسőőابیع إذ قسőőمت إلőőى   ١٠
وعوملت المجموعة الثانیة بالمسőتخلص المغلőي ،األولى بتجریعھا الماء المقطر وكانت مجموعة سیطرة 

وألجل معرفة تأثیر خفőض السőكر ، أسابیع  ١٠كغم وزن جسم  یومیا ولمدة /ملغم ٢٥٠٠لورق الزیتون 
كغőم وزن /مőایكروغرام ٢٠٠ لور وإنőاث األرانőب بعقőار الőداونیبحد ذاتھ جرعت المجموعة الثالثőة لőذك

بینت النتőائج . ثم جمعت نماذج الدم في نھایة األسبو熬 العاشر من المعاملة، جسم  وبنفس المدة في أعاله 
قد خفضا معنویőا تركیőز كلوكőوز الőدم فőي ذكőور ، أن المستخلص المغلي لورق الزیتون وعقار الداونیل 

وتحسőن معنویőا معامőل ،وانعكس تأثیر ذلك في تناول الغذاء ومیل نحو الزیادة الوزنیőة ، وإناث األرانب 
وأدت .وكانت اإلناث اكبر قابلیة من الذكور في اإلفادة من الغőذاء ، التحویل الغذائي في الذكور واإلناث 

. لمجموعőة المعاملة بورق الزیتون بشكل عام إلى انخفاض معنوي في تركیőز الكولیسőترول فőي ذكőور ا
  LDL-Cبینمőا خفضőت معنویőا تركیőز،فőي ذكőور وإنőاث االرانőب    HDL-Cوخفضت معنویا تركیز ِ

وفőőي تجربőőة .وانعكőőس ذلőőك علőőى انخفőőاض نسőőبة الخطőőورة معنویőőا فőőي ذكـőőـور المجموعőőة،فőőي الőőذكور 
في األرانőب منفصلة تم قیاس مدة التأثیر الفعال الخافض لكلوكوز الدم للمستخلص المغلي لورق الزیتون 

ساعة بعد التجریع إذ استمر التőأثیر  ٢٤و ١٢و ٣حیث تم قیاس تركیز كلوكوز الدم قبل التجریع وعند ، 
وكانت تأثیرات ورق الزیتőون بشőكل عőام متوازیőة مőع تőأثیرات . ساعة للجنسین  ١٢بشكل معنوي لمدة 

ابھ عمőل األنسőولین اوتنشőط إفőراز وھذا یعزز االعتقőاد بأنőھ یمتلőك مركبőات تشő،المعاملة بعقار الداونیل 
وان التبőőاین فőőي بعőőض التőőأثیرات یعőőود إلőőى احتőőواء النبőőات علőőى مجموعőőة مőőن ، األنسőőولین الőőداخلي 

                                                    .المركبات التي قد تكون عززت من بعض التأثیرات 
            

  المقدمة
نباتیőة والمخلفőőات الزراعیőőة تعőد مőőن العوامőőل المشőجعة فőőي تربیőőة إن قابلیőة اسőőتھالك األلیőőاف ال

( ،وأنھőőا تőőتمكن مőőن اإلفőőادة مőőن األلیőőاف بكفőőاءة عالیőőة )  ١٩٧٧، وآخőőرون  Owen( وإنتőőاج األرانőőب 
Cheeke ،وان سرعة مرور المواد الغذائیة في الجھاز الھضمي یسمح بتناول أكبر كمیة من ) .  ١٩٧٨

وال تحتاج االرانőب إلőى المراعőي )    ١٩٧٨،Bayely(محققة إفادة كبیرة منھ وقت اقصر  الغذاء خالل
وتصőنف لحőوم االرانőب ، أوالى مساحات كبیرة في قاعات التربیة مقارنة مع باقي الحیوانőات الزراعیőة 

وھőي تتفőوق عنھőا مőن حیőث القیمőة الغذائیőة الحتوائھőا علőى ، ضمن اللحوم البیضاء مثل لحوم الőدواجن 
كما تفوقőت معنویőا علőى )  ١٩٦٨، Templeton(روتین عالیة ومحتوى اقل من الدھن واأللیاف نسبة ب

  .لحوم الحیوانات األخرى كاألبقار واألغنام في صفتي الطراوة والعصیریة 
وقőőد بőőدأت الدراسőőات الحدیثőőة فőőي محاولőőة اإلفőőادة مőőن قابلیőőة بعőőض النباتőőات علőőى خفőőض سőőكر الőőدم فőőي 

، وآخőőرون   Xie(وورق المőőوز، )١٩٩٩، والقطőőان نعبőőدا لőőرحم( ور الحلبőőةومنھőőا  بőőذ،الحیوانőőات 
من اجل تحقیق فائدة اقتصادیة عن طریق محاولة تحویر أیض الكاربوھیدرات وربط ذلőك مőع )  ٢٠٠٥

مőőن اجőőل الحصőőول علőőى مőőردودات اقتصőőادیة مőőن ،التغییőőرات الحاصőőلة فőőي ایőőض البروتینőőات والőőدھون 
őőة وتحسőőادة الوزنیőőث الزیőőذائي حیőőل الغőőل التحویőőد ، ین معامőőتخدم عبدالمجیőőي ورق )  ١٩٩٤(إذ اسőőمغل

، وزیőادة وزن الجسőم ، الزیتون بشكل جر熬 عőن طریőق الفőم مőن اجőل تحسőین معامőل التحویőل الغőذائي 
ورق الزیتőőون مőőع العلیقőőة لتحسőőین معامőőل ) ١٩٩٩(واسőőتخدم ألنعیمőőي .وتنőőاول الغőőذاء فőőي فőőروج اللحőőم 

بذور الحلبőة فőي خفőض ) ١٩٩٩(بینما استخدم عبدالرحمن والقطان . فروج   اللحم  التحویل الغذائي في
كلوكوز دم ذكور األرانب السلیمة لرفőع معőدل الزیőادة الوزنیőة وتحسőین معامőل التحویőل الغőذائي ووزن 

  .  الجسم 
  

  

   .٢٠٠٢مستل من رسالة ماجستیر للباحث خالد حساني سلطان 
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   ١٦/٨/٢٠٠٦وقبولھ في     ٤/٢/٢٠٠٦تاریخ تسلم البحث 
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  مواد البحث وطرائقھ

 ١٨أسőőابیع وعőőددھا    ١٠-٨أجریőőت ھőőذه الدراسőőة علőőى ذكőőور وإنőőاث األرانőőب المحلیőőة بعمőőر 
مجموعőőة مőن الőőذكور وكőőذلك /أرانőب   ٦، مجőőامیع   ٣والتőőي قسőمت عشőőوائیا إلőى  ، أرنőب لكőőل جőنس 

كل قفص حیث تعد التربیة في أقفőاص أفضőل أرنب في   ٣، وضعت في أقفاص معدنیة .بالنسبة لإلناث 
وبتوقیőőت ،وبشőőكل یőőومي ،و تőőم تقőőدیم العلیقőőة یőőدویا ).  ١٩٩٥،  Batchelor( مőőن التربیőőة األرضőőیة 

 Templeton(مع مراعاة تőوفیر مőاء الشőرب بشőكل حőر لجمیőع االرانőب ،وتسلسل ثابت للمجامیع كافة 
،١٩٦٨   . (őőة ذات نسőőة علیقőőذه الدراسőőي ھőőتخدمت فőőروتین اسőőبة ب )ة % )  ١٦0٥őőة الطاقőőت كمیőőوكان

وھőي  ألمقőررة مőن قبőل المجلőس الőوطني ، كغőم علőف / كیلو سőعرة ٢٢١٣الممثلة المحسوبة في العلیقة 
الخواجőőة وآخőőرون  هوقőőد تőőم تكőőوین العلیقőőة حسőőب مőőا أعتمőőد،)  ١٩٩٤(    NRCاألمریكőőي لألبحőőاث  

التحلیőőل الكیمőőائي للعلیقőőة ) ١(ویبőőین الجőőدول .ت وقőőدمت نفőőس العلیقőőة إلőőى جمیőőع المعőőامال، )  ١٩٧٨(
وورق الزیتون ، وتم إجőراء التحلیőل الكیمیőائي للعلیقőة وورق الزیتőون بإتبőا熬 طرائőق التحلیőل الكیمیőائي 

وتőőم تقőőدیر نسőőبة الكاربوھیőőدرات باالعتمőőاد علőőى طőőھ وفرحőőان ). ١٩٨٠(A O A Cالمőőذكورة فőőي ِ
المجموعة األولى مجموعة السیطرة حیőث تőم  -:انب كما یليعوملت مجامیع ذكور وإناث األر).١٩٨٠(

غőőم علőőى التőőوالي بتجریعھőőا المőőاء  ٥٠٨0٦٦،  ٥٠١0٦٦معاملőőة ذكőőور وإنőőاث األرانőőب معőőدل الőőوزن 
و Batchelor ( وذلőőك لمعادلőőة إجھőőاد المسőőك، أسőőابیع  ١٠أرنőőب یومیőőاً لمőőدة / مőőل٢المقطőőر وبحجőőم 

Giddins ،١٩٩٥ . (  

   .لیل الكیمائي للعلیقة وورق الزیتون التح):  ١( الجدول 

الرطوبة  المادة
٪  

المادة 
  الجافة٪

البروتین 
  الخام٪

الدھن 
  الخام٪

الرماد 
٪  

األلیاف
٪  

الكاربوھیدرات 
٪  

٢٣0٨  ٧0٨٠  ٣0٤٩  ١٦0٥٠  ٨٩0٠٤  ١٠0٩٦  العلف
٥  

٣٧0٤٠  

٥٧0٤  ٥0٦٦  ٦0٢٠  ١٢0٥٠  ٩٢0١١  ٧0٨٩  ورق الزیتون
٠  

١٠0٣٥  

مغلőőي ورق الزیتőőون حیőőث تőőم معاملőőة ذكوروانőőاث االرانőőب معőőدل ألőőوزن  مجموعőőة ، المجموعőőة الثانیőőة
كغőم وزن /ملغم ٢٥٠٠ورق الزیتون وبجرعة  يعلى التوالي بتجریعھا مغل، غم   ٥٠٠0١٦و ٤٩٧0٠٠

مجموعőة عقőار الőداونیل حیőث ، المجموعة الثالثőة .   أسابیع  ١٠أرنب یومیا ولمدة /مل ٢جسم  وبحجم 
علőőى التőőوالي بتجریعھőőا ، غőőم  ٥٠١0١٦غőőم و ٥٠١0١٦االرانőőب معőőدل الőőوزن  تőőم معاملőőة ذكőőور وإنőőاث

  . أسابیع  ١٠أرنب یومیا لمدة /مل٢كغم وزن جسم وبحجم /مایكرو غرام ٢٠٠عقار الداونیل 
للحصőول علőى معőدل الغőذاء التجمیعőي األسőبوعي ، تم قیőاس الغőذاء المتنőاول : جمع النماذج والقراءات

وتőőم حسőőاب معامőőل ، وعیا للحصőőول علőőى معőőدل الزیőőادة الوزنیőőة األسőőبوعیة وتőőم وزن الحیوانőőات أسőőب
  :التحویل الغذائي أسبوعیا وفق المعادلة التالیة 

  كمیة الغذاء المتناول                                   
  ) ١٩٧٩، وآخرون    Sharma=                                    (معاول التحویل الغذائي 

  الزیادة الوزنیة األسبوعیة                            
  

فőي أنابیőب ، تم جمع عینات الدم في نھایة األسبو熬 العاشőر مőن التجربőة لőذكور وإنőاث األرانőب
مللتőőر وتőőم عőőزل البالزمőőا باسőőتخدام جھőőاز الطőőرد /ملغőőم١كمőőانع للتخثőőر بتركیőőز   EDTAحاویőőة علőőى 

تőم تقőدیر تركیőز سőكر .    لحőین إجőراء التحلیőل   ٢٠-ارة وحفظت العینات تحت درجة حőر، المركزي 
وواطئőة ، ) HDL-C(البروتینőات الدھنیőة عالیőة الكثافőة ،الكلیسőریدات الثالثیőة ،الكولیسőترول ،الكلولőوز
، ) Kit(فőőي بالزمőőا الőőدم بواسőőطة الطریقőőة اإلنزیمیőőة باسőőتخدام عőőدة التحلیőőل ، )  LDL-C( الكثافőőة 

  المصőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőنعة مőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőن قبőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőل 
أجریőت التجربőة الثانیőة لتحدیőد مőدة تőأثیر .  األردن ، )  Diamond(ة العالمیőة للكواشőف الطبیőة الشرك

الجرعőőة الواحőőدة مőőن المسőőتخلص المغلőőي لőőورق الزیتőőون فőőي مسőőتوى كلوكőőوز دم ذكوروانőőاث األرانőőب 
تőم ، غőم ٧٦٠،غőم  ٧٥٢معدل أوزانھا ،عشوائیا )للذكور واإلناث (مجموعة /أرنب   ٤حیث تم اختیار ،

ثőőم جرعőőت بالمسőőتخلص المغلőőي لőőورق الزیتőőون ،قیőőاس تركیőőز كلوكőőوز الőőدم لكőőل أرنőőب قبőőل التجریőőع 
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حیőث تőم جمőع عینőات الőدم مőن ،الőدم لكőل أرنőب  جكغم وزن جسőم ثőم تőم اختبőار نمőاذ/ملغم ٢٥٠٠بنسبة
( وزسőاعة مőن التجریőع باسőتخدام شőرائط فحőص الكلوكő ٢٤و ١٢و ٣الحافي لصőیوان األذن بعőد  الورید

Touch Test Strips One (.  
)  CRD( تőőم إجőőراء التحلیőőل اإلحصőőائي باسőőتخدام التصőőمیم العشőőوائي الكامőőل :   التحلی炳炳ل االحص炳炳ائي

وتőم تحدیőد االختالفőات بőین المجőامیع باسőتخدام ،     One way analysis of variance   وباسőتخدام
الختبőőار تőőأثیر الجőőنس )  T-test(اختبőőارتخدم اسőő، اختبőőار دنكőőن وبالنسőőبة إلőőى قیاسőőات الőőذكور واإلنőőاث 

  .  ) ١٩٨٦(  SASوباستخدام نظام  ٠.٠٥ ≤وكان مستوى التمییز اإلحصائي ھو أ ،
       

  النتائج والمناقشة
لورق الزیتون وعقőار الőداونیل أدت إلőى  إن المعاملة بالمستخلص المغلي)  ٢( یوضح الجدول 

وكőان ، مقارنة مع مجموعتي السیطرة ، كور وإناث األرانب انخفاض معنوي في تركیز كلوكوز الدم لذ
االنخفőőاض فőőي مجموعőőة إنőőاث األرانőőب المعاملőőة بعقőőار الőőداونیل معنویőőا مقارنőőة مőőع مجمőőوعتي ورق 

إن تركیőőز كولیسőőترول دم ذكőőور ) ٣(ویوضőőح الجőőدول .   ٠0٠٥ ≤أ عنőőد مسőőتوى احتمőőال ، الزیتőőون 
، وعقőار الőداونیل ، یا مقارنة مع ذكور مجموعتي السőیطرة أرانب مجموعة ورق الزیتون انخفض معنو

وانخفőőض تركیőőőز . وانخفőőض معنویőőا تركیőőز الكولیسőőترول فőőي الőőذكور مقارنőőة مőőع إنőőاث المجموعőőة 
مقارنőőة مőőع مجمőőوعتي ورق الزیتőőون ، الكلیسőőیریدات الثالثیőőة فőőي دم ذكőőور مجموعőőة الőőداونیل معنویőőا

őور مجموعőي ذكőا فőز معنویőداونیل وانخفض التركیőز ، ة الőض تركیőة وانخفőاث المجموعőع إنőة مőمقارن
HDL-C   دőőیطرة عنőőة السőőیم مجموعőőع قőőة مőőداونیل مقارنőőار الőőون وعقőőة الزیتőőي دم مجموعőőا فőőمعنوی

   .  ٠0٠٥ ≤مستوى احتمال أ 
                                                                                                 

كغőőم وزن جسőőم  وعقőőار /ملغőőم ٢٥٠٠تőőأثیر المعاملőőة بالمسőőتخلص المغلőőي لőőورق الزیتőőون ) : ٢(لجőőدولا
  الداونیل

  .                   كغم وزن جسم في كلوكوز دم ذكور وإناث األرانب المحلیة /مایكروغرام ٢٠٠            
 مل ١٠٠/ تركیز الكلوكوز 

  المعامالت
 الذكور  اإلناث

 السیطرة  ٢٢0٤٣± أ   ١٠٤0٢٨  ١٣0٩١ ± أ  ١٠٥0٧١
  المستخلص المغلي لورق الزیتون  ٥0٨٥ ±ب    ٧٥0٨٦  ٨0٥٠ ±ب    ٧٩0٧٣
  عقار الداونیل  ١٤0٤٣ ±ب    ٧٤0٢٩  ٩0٢٩ ±جـ   ٦٦0٢٦

  . االنحراف القیاسي )  ±(  أعالهم القی*
  . ٠0٠٥ ³توى احتمال أ القیم التي تحمل حروفا عربیة مختلفة عمودیا تعني وجود فرق معنوي تحت مس*
  

فőőي ذكőőور مجموعőőة المسőőتخلص المغلőőي لőőورق الزیتőőون معنویőőاً   LDL-Cوانخفőőض تركیőőز 
مقارنة مع ذكور مجموعة السیطرة وعقار الداونیل ،وبالنسőبة لتőأثیر الجőنس فقőد انخفőض معنویőاً تركیőز 

LDL-C   اثőع اإلنőة مőون مقارنőورق الزیتőي لőبة ،في ذكور مجموعة المستخلص المغلőت نسőوانخفض
  . الخطورة معنویاً فیھا وفي مجموعة عقار الداونیل مقارنة مع ذكور مجموعة السیطرة 

 ١٠-٦أدت المعاملة بالمستخلص المغلőي لőورق الزیتőون إلőى خفőض تنőاول الغőذاء حسőابیا للفتőرات مőن  
 لőى المسőتوىووصőل االنخفőاض إ.مقارنة بمجموعة السőیطرة ،أسابیع في ذكور األرانب  ١٠-١أسابیع و

وبشőكل ) . ٤الجőدول (   ١٠-١أسőابیع و   ١٠-٦أسőابیع و  ٥-١المعنوي في إناث األرانب للفترات مőن 
مقارنőة ، عام كان للمعاملة بعقار الداونیل تأثیرا حسőابیا خافضőا لتنőاول الغőذاء فőي ذكوروأنőاث األرانőب 

őőőیطرة  ةبمجموعőőőوي .السőőőكل معنőőőذائي بشőőőل الغőőőل التحویőőőن معامőőőد تحسőőőة ولقőőőب مجموعőőőاث أرانőőőإلن
أسőابیع وذكőور  ١٠-٦أسőابیع وذكőور األرانőب للمőدة  ٥-١المستخلص المغلőي لőورق الزیتőون للمőدة مőن 

مقارنة مع مجمőوعتي السőیطرة . ٠.٠٥ ≤أسابیع تحت مستوى احتمال أ  ١٠-١وإناث األرانب للمدة من 
،  ) ٥الجőدول (ارنőة بالőذكور  وكان تحسن معامőل التحویőل الغőذائي أكبőر فőي اإلنőاث بشőكل معنőوي مق. 

بینما تحسن معنویا معامل التحویل الغőذائي فőي إنőاث أرانőب مجموعőة الزیتőون مقارنőة مőع إنőاث أرانőب 
  .أسابیع   ١٠-١مجموعة الداونیل للمدة من 
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  ذكور  لبالزما في مظھر الدھن كغم وزن جسم/اممایكروغر ٢٠٠ وعقار الداونیلكغم وزن جسم /ملغم ٢٥٠٠تأثیر المستخلص المغلي لورق الزیتون : )٣(جدول ال

       .وإناث األرانب              

  المعامالت   
  الكولیسترول

  مل ١٠٠/ملغم 
  الكلیسیریدات الثالثیة

  مل١٠٠/ملغم 
HDL-C  

  مل١٠٠/ملغم 
HDL-C  

  %نسبة الخطورة   مل١٠٠/ملغم        

  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور
  

  لسیطـرةا
  أ١٣٣0٨٩

± ١٥0٢٦  
  أ١٤٢0١٧

± ١٥0٠٣  
  أب٢٩0١٥

±١0٧٧  
  ب ٣٥0٤١

± ٧0٤٧  

  ب٢١0١٥
± ٣0٧١  

B  

  أ ٢٧0٨٨
± ٤0٠٧  

A  

  أ١٠٦0٩٠
± ٧0٥٣  

  أ١٠٧0٢١
± ١١0٥٩  

  أ٥0١٨
±١0٠  

  أ٣0٨٩
±٠0٦٣  

المستخلص المغلي لورق 
  الزیتون

  ب١١٠0٤٠
±١٤0٢٣  

B  

  أب١٣٥0١٨
±٧0١٣  

A  

  أ٣٤0٣٣
±٥0٢٢  

  ب٤٠0٢٠
±٨0٤٧  

  أ٢٨0٥١
±٢0٧٩  

  أ٣٢0٤٩
±٥0٧٤  

  جـ٧٥0١١
± ١٥0١٩  

B  

  أب ٩٤0٦٦
±٨0٨٤  

A  

  ب٢0٦٧
± ٠0٧١  

  أب٣0٠١
±٠0٧٤  

  أ١٣٣0٢٤  الداونیلعقار 
±١١0٧٧  

أ١٣٩0١٠
  ب

± ١٤0٦١  

  ب ٢٤0٣٣
±٤0٣٠  

B  

  ب٣٦0٠
±٦0٧٢  

A  

  أ٢٩0٠٥
± ٣0٠٣  

  أ٢٧0٨٣
±٣0٦٢  

  أ ب٩٩0٣٢
±١٢0٦٧  

  أ١٠٤0٠٨
±١٤0٥٠  

  ب ٣0٤٢
±٠0٢٩  

  أ ب٣0٨٠
±٠0٨٥  

  
  . االنحراف القیاسي )  ±(  أعالهتمثل القیم *
  ٠0٠٥ ³القیم التي تحمل حروفا عربیة مختلفة عمودیا تعني وجود فرق معنوي تحت مستوى احتمال أ *

٠.٠٥ ³ أق معنوي بین الجنسین تحت مستوى احتمال رضمن الصفة الواحدة تعني وجود ف أفقیامختلفة  أجنبیةالقیم التي تحمل حروفا * 
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 وعقőار كغőم وزن جسőم/ملغőم ٢٥٠٠ لőورق الزیتőون بالمسőتخلص المغلőيتأثیر المعاملőة ) : ٤( الجدول 
  .كغم وزن جسم في تناول الغذاء التجمیعي لألرانب /مایكروغرام ٢٠٠الداونیل 

  أسبو熬)  ١٠-١(   أسبو熬)  ١٠-٦(   أسبو熬)  ٥-١(   المعامالت
  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور

  سیطرةال
  بأ١٣٦٣0٦٧

±٨٧0٦٢ A  

  أ١٢٨٢0٥٠
± ٧٥0١٦  

B  

  أ١٥٦٠0١٧
± ١٠٥0١٦  

  أ١٦٠٧0١٧
± ١٢١0٠٥  

  أ٢٩٢٣0٨٣
±١٠٥0٨٩  

  أ٢٨٨٩0٦٧
±١٤٨0١٤  

 المستخلص
 لورق المغلي
   نالزیتو

  أ ١٣٧٨0٠
±٨٥0٥٨A   

  جـ ٩٦٢0٠
± ١٠٧0٧٥  

B  

  أب١٥٢٩0٦٧
± ٧٦0٣٦  

  ب١٤٨٠0٣٣
± ١٠٣0٨٨  

  أ ٢٩٠٧0٦٧
± ١٢٠0٣١A  

  ـج٢٤٤٢0٣٣
± ١٩٣0٧٦B  

عقار 
  الداونیل

  ب١٣٠٢0١٧
±٦١0٥٦  

  أ ١٢٤٩0١٧
± ١١٤0٠١  

  بأ١٥٠١0٦٧
±١١١0٠٣B  

  أ ١٦٦٨0٣٣
± ١٢٦0٥٧A  

  أ٢٨٠٣0٨٣
± ١٣٨0٣٥  

  أ٢٩١٧0٥٠
± ٢٢٤0٢٨  

  . االنحراف القیاسي ) ±(المعدل  أعالهتمثل القیم *
              نőي وجőود فőرق معنőوي  تحőت الواحőد تع ضőمن الفتőرة الواحőدة والجőنس امختلفőة عمودیőالقیم التőي تحمőل حروفőا عربیőة *

  . ٠0٠٥ ³مستوى احتمال أ 
      لنفس الفترة تعني وجود فرق معنوي  ضمن نفس المدة  تحت مستوى احتمال أفقیامختلفة   أجنبیةالقیم التي تحمل حروفا *
  .  ٠0٠٥  ³أ   

  

مőőا أشőőار إلیőőھ  أن تőőأثیر المسőőتخلص المغلőőي لőőورق الزیتőőون المخفőőض  لكلوكőőوز الőőدم یتفőőق مőőع
وأن تőأثیر المسőتخلص المغلőي لőورق الزیتőون الخőافض . في الفئران)  ١٩٩٩(الباحثان غلوب وإبراھیم 

فőي الجőرذان المصőابة بőداء )  ١٩٩٥( نلكولیسترول وكلوكőوز الőدم یتفőق مőع نتőائج الباحőث عبőدا لőرحم
   Ahmedلیسőترول مőع وتتفőق النتőائج فőي تحسőن معامőل التحویőل الغőذائي وخفőض تركیزالكو.السőكر 

      .في فروج اللحم )  ١٩٩٤( دوعبد المجی، أفراê الدجاج  في)  ١٩٩٤(
فőőي خفőőض كلوكőőوز الőőدم یتفőőق مőőع ماشőőار إلیőőھ )  Gilbenclamide(إن تőőأثیر عقőőار الőőداونیل 

Laghmich  رونőőاني )  ١٩٩٩(وآخőőالث 熬وőőن النőőكر مőőرض داء السőőي مőőھ ،فőőار إلیőőا أشőőع مőőق مőőویتف
Touroudi ز .في ذكور الجرذان )  ١٩٩٩( وآخرونőع تركیőي رفőداونیل فőار الőإن تأثیر عقHDL-C  

فőي األشőخاص المصőابین بőداء السőكر مőن النőو熬 الثőاني ) ١٩٨٨(وآخőرون   Taysbortیتفق مع نتőائج 
أن قدرة ورق الزیتون على خفض تركیőز كلوكőوز الőدم ربمőا یعőود إلőى احتőواءه علőى مركبőات  تشőابھ  .

  األنسőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőولین
Ahmed )  ١٩٩٤، وآخرون ( ، ارőكما أشGonzalez   رونőوآخ ، )ون )  ١٩٩٢őى أن ورق الزیتőإل

والőذي یسőبب خفőض كلوكőوز الőدم عőن طریőق العمőل علőى ) Oleuropeoside(  بیحتوي على المرك
وبőőذلك یخفőőض مسőőتواه فőőي الőőدم ویشőőجع إفőőراز األنسőőولین مőőن ،زیőőادة دخőőول الكلوكőőوز إلőőى األنسőőجة 

  .البنكریاس 
  

كغőم وزن جسőم وعقőار /ملغőم ٢٥٠٠ تأثیر المعاملة بالمستخلص المغلőي لőورق الزیتőون) :  ٥( دول الج
  . كغم وزن جسم في معامل التحویل الغذائي /مایكروغرام ٢٠٠الداونیل 

  المعامالت
  )أسبو熬 ( المدة 

)١٠-١(   ) ١٠-٦(  ) ٥ -١ (  
  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور

  السیطرة
  أ ب٣0٧١

± ٠0١١  

  أ ٤0٠٦

± ٠0٤٨  

  أ ٦0٢١

± ٠0٣٣  

  أ ٥0٠٤

± ١0١١  

  أ٤0٩٦

± ٠0١١  

  أ٤0٥٠

± ٠0٣١  

المستخلص 
المغلي لورق 

  الزیتون 

  أ٤0٢٠
± ٠0٥٧ A 

  ب ٢0٧٦
± ٠0١٢B  

  ب٤0٧٣
± ٠0٠٣A  

  أ ٤0٠٢
± ٠0٣٧B  

  ب ٤0٤٦
± ٠0٢٧ A  

  جـ ٣0٣٩
  ±٠0٢٤ B  

  .االنحراف القیاسي ) ±(المعدل  أعالهتمثل القیم *
   فرق معنوي  تحت تعني وجودحمل حروفا عربیة مختلفة عمودیا ضمن الفترة الواحدة والجنس الواحد القیم التي ت*

  . ٠0٠٥ ³أ مستوى احتمال     
      لنفس الفترة تعني وجود فرق معنوي  ضمن نفس المدة  تحت مستوى احتمال أفقیامختلفة   أجنبیةالقیم التي تحمل حروفا * 

  . ٠0٠٥.  ³أ     
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فőőي خفőőض  كغőőم وزن جسőőم/ملغőőم ٢٥٠٠ دة تőőأثیر المسőőتخلص المغلőőي لőőورق الزیتőőونمőő) : ٦( الجőőدول 
  .مل في ذكور وإناث األرانب ١٠٠/الدم ملغم كلوكوز

  اإلناث  ذكورال  )ساعة ( الوقت   المعاملة

المستخلص المغلي لورق 
  الزیتون

  

  ٦0٢٣ ± أ١٢١0٢٥  ٤0٨٣  ±أ ١١٩0٠  قبل التجریع

  بعد التجریع ٣
  جـ ٧٠0٠

± ٤0٩٦   B  
  ب ٩٧0٥٠

± ٧0٩٣    A  

  بعد التجریع ١٢
  ب ٧٩0٧٥

± ٥0٤٣  B  
  ب  ٩٨0٥٠

± ٦0٨٥    A  

  جریعبعد الت ٢٤
  أ ١٢٣0٠

± ٦0٠٥  
  أ  ١٢٦0٢٥

± ٣0٨٦  
  .االنحراف القیاسي ) ±( أعالهتمثل القیم *
   ٠0٠٥ ³الحروف العربیة المختلفة عمودیا ضمن نفس المعاملة تدل على وجود فرق معنوي تحت مستوى احتمال أ *
ضőمن نفőس المőدة  تحőت مسőتوى   واإلنőاثتدل على وجود فروق معنőوي بőین الőذكور  أفقیاالمختلفة  اإلنكلیزیةالحروف *

  . ٠0٠٥ ³أ  احتمال
یعكőőس امتالكőőھ تőőأثیر مشőőابھ لتőőأثیر ھورمőőون األنسőőولین ، وان تőőأثیره فőőي مظھőőر الőőدھن              

)Ahmed  وظھر ھذا التأثیر في انخفاض تركیز الكولیسترول و).  ١٩٩٤،وآخرونLDL-C   ذلكőوك
ل امتصőőاص  التőőي تعمőőل علőőى تقلیőő)  ١٩٨٤، Resin  ) (Cheij( الحتőőواء ورق الزیتőőون علőőى مőőادة 

وبذلك یزداد تحویل الكولیسترول في الكبد إلى أحمőاض صőفراء جدیőدة ، أحماض الصفراء  من األمعاء 
أن قőدرة عقőار الőداونیل ).  ١٩٨٤، Pesceو  Kaplan (بشكل ینعكس على انخفاض مستواه فőي الőدم ،

  في خفض كلوكوز الدم 
ویحفőز  يلى إزالة استقطاب الغشőاء الخلőوالذي یؤدي إ، ) K )] ATP [ Kیتم عن طریق تثبیط قنوات 

وتم تسőجیل ،مما یرفع من مستوى الكالسیوم داخل الخلیة والذي یحفز إفراز األنسولین ،دخول الكالسیوم 
أن . )١٩٩٩،وآخőőرون(Quesada  سفőي البنكریőőا B -فőőي خالیőőا  )  Sulphonyluria(مسőتقبالت لőőـ 

ین معامل التحویل الغذائي في ذكőور وإنőاث األرانőب تأثیرات المستخلص المغلي لورق الزیتون في تحس
ومőن خőالل ،) ١٩٩٤،عبدالمجیőد(ربما یعود إلى أحداث أتزان بدني جدید فیما یخص إفراز الغدد الصم ،

، وآخőرون Ahmed(أو أحد مكوناتھ األساسیة فعالیة مشابة لھورمون األنسőولین ،امتالك ورق الزیتون 
        .وحسن معامل التحویل الغذائي ،ة من العلیقة وھذا أدى إلى أقصى إفاد). ١٩٩٤

              
EFFECT OF OLIVE LEAVES BOILED EXTRACTS ON SOME 
PHYSIOLOGICAL  AND   PRODUCTIVE   PARAMETERS   IN    

RABBITS 
Khalid Hassani Sultan                         Saeb Younis Abdul-Rahman 

Animal Resources Dept. , College of Agric. &  Forestry ,  Mosul Univ.,Iraq 
 

ABSTRACT 
The aim of this study was to investigate the effect  of  boiled extracts of 

Olive leaves on some Physiological and Productive Parameters in Males and 
Female Rabbits  as glucose and  lipid profile , as well as , their reflection on 
food intake , feed efficiency .The study was carried on rabbits  (8-10 weeks 
old)   divided .into 3 groups ( males) and   3  groups (females) .  The1st group 
was drenched with distilled water and served as control group , the 2nd group 
was treated  with Olive leaves boiled extract (2500 mg/kg B.w.t.) orally daily 
for 10 weeks . To determine the hypoglycemic effect per se of Olive leaves  
animals in the 3rd  group were treated with Daonil (200 mg/kg B.w.t.) orally 
daily for 10 weeks .Then blood obtained at the end of 10th weak of treatment . 
Results showed a significant decrease in blood glucose level in the treated 
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groups  .These effects were associated with a significant decrease in food 
intake with a tendency to increase body weight and a significant improvement 
in feed efficiency . The response was better in females than in males .Treatment 
with Olive leaves boiled extract caused a significant decrease in cholesterol 
level in male rabbits , and produced a significant increase   in HDL-C in both 
sex , while it caused a significant decrease in LDL-C in  males, These 
alterations in HDL-C and LDL-C were reflected in the significant         
improvement of risk ratio . To determine the duration of the effective 
hypoglycemic effect of the Olive leaves extract , a separate experiment was 
carried out on both sex ,the hypoglycemic effects continued significantly for 12 
hrs in the Olive leaves treated on males and females , In general , the olive 
leaves effects was paralled to those of Daonil , this observation will sustain the 
suggestion that the Olive leaves     Posses an insulin – like compounds , and the 
variations observed in the present study may due to the presence of several 
compounds in Olive leaves which enhances its effects in this regard .  
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