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تأثیر ورق نبات الزعتر في بعض الصفات الفسلجیة والتركیب الكیمیائي لألنسجة ومظھر الدھن 
  لذكور وإناث األرانب المحلیة

  خالد حساني سلطان
  العراق-جامعة الموصل/كلیة الزراعة والغابات/قسم الثروة الحیوانیة

  
  الخالصة

لعلیقףףة فףףي بعףףض الصףףفات مףףع ا%  ٢صףףمم البحףףث الحףףالي لمتابعףףة تףףأثیر ورق نبףףات الزعتףףر 
و تأثیراتףףھ فףףي التركیףףب ، الفسףףلجیة    ومظھףףر الףףد班ن فףףي بالزمףףا الףףدم لףףذكور وإنףףاث األرانףףب المحلیףףة 

و ، مثل النسףبة المئویףة للمףادة الجافףة والףد班ن الخףام فףي نسףیج الكبףد وعضףلتي القلףب والفخףذ ، النسیجي 
أسףףبوع  ١٢وكانףףت بعمףףر ، قسףףمت األرانףףب . تأثیراتףףھ فףףي وزن د班ףףن التجویףףف البطنףףي ود班ףףن األكتףףاف 

وعوملףףت المجموعףףة ، أرانףףب لكףףل مجموعףףة للףףذكور واإلنףףاث وبمكףףررین  ٦، مجףףامیع  ٤عشףףوائیا إلףףى 
، وكانףףت مجمףףوعتي سףףیطرة ، بإعطائھףףا العلیقףףة القیاسףףیة فقףףط ) إنףףاث ( والثانیףףة ) ذكףףور ( األولףףى   

مףع العلیقףة %  ٢بإعطائھا ورق نبات الزعتףر ) ناث إ( والرابعة   ) ذكور ( وعوملت المجموعة الثالثة 
و تףم وزن الذبیحףة ود班ףن التجویףف ، جمعףت نمףاذج الףدم واألجףزاء النسףیجیة ، أسابیع  ١٠القیاسیة لمدة 

أدت المعاملة بنبات الزعتףر إلףى خفףض العףدد .البطني ود班ن األكتاف نھایة األسبوع العاشر من التجربة 
تركیףز الھیموكلףوبین وحجףم الخالیףا المرصوصףة معنویףا ، كریات الدم الحمر الكلي لخالیا الدم البیض و
بینمףا ارتفףع معنویףا ، وكان عدد خالیףا الףدم البףیض أعلףى معنویףا فףي اإلنףاث ، في ذكور وإناث األرانب 

خفףض نبףات الزعتףر . معدل 班یموغلوبین الخلیة ومعدل تركیز 班یموغلوبین الخلیة فףي الףذكور واإلنףاث 
وارتفףףףع تركیףףףز ، تركیףףףز الكولیسףףףترول فףףףي الجنسףףףین وكףףףان االنخفףףףاض معنویףףףا فףףףي اإلنףףףاثمعنویףףףا 

كمףا أدت المعاملףة بףورق الزعتףر إلףى ، وكان االرتفاع معنویا فףي اإلنףاث، الكلیسیریدات الثالثیة معنویا 
ض وانخفף، في الجنسین وكان االرتفףاع معنویףا فףي اإلنףاث)  HDL – C( االرتفاع المعنوي في تركیز 

وتحسףنت نسףبة ، وكان االنخفاض معنویا في الףذكور، معنویا في الذكور واإلناث )  LDL – C( تركیز
النسףبة المئویףة للمףادة الجافףة والףد班ن الخףام فףي نسףیج الكبףد  كمףا ارتفعףت. الخطورة معنویا فףي الجنسףین

وكףان ، فخףذ لكףال الجنسףین بینما ارتفعت معنویا النسبة المئویة للد班ن الخףام فףي عضףلة ال، والقلب معنویا
وأدت المعاملة إلى تحقیق زیادة وزنیة معنویףة لףوزن الذبیحףة فףي . الد班ن الخام مرتفعا معنویا في اإلناث

  .وترسب الد班ن في التجویف ألبطني واألكتاف في كال الجنسین ، اإلناث 
  

  المقدمة
راض واسףتخدم النباتףات واألعشףاب بحث اإلنسان منذ القدم عن وسیلة للףتخلص مףن اآلالم واألمף         
وبسףףبب التطףףور الحاصףףل فףףي اسףףتنباط السףףالالت عالیףףة اإلنتףףاج فףףي ، )  ١٩٨٧،   Mossa( للشףףفاء 

وبسبب تراكم األدویףة الكیمیائیףة ، ظھرت العدید من المشاكل الصحیة واألمراض ، الحیوانات الزراعیة 
فإنھףا أثףرت سףلبا فףي صףحة مسףتھلكي لحףوم 班ףذه ، في أنسףجة الحیوانףات  نتیجףة السףتخدام 班ףذه األدویףة 

وتجنبا لآلثار السلبیة لھذه العقاقیر اتجھت األنظףار إلףى اسףتخدام النباتףات واألعشףاب الطبیףة ، الحیوانات 
بعد أن ثبت علمیףا نشףاطھا الحیףوي لعףالج األمףراض التףي تصףیب ، لما تحویھ من مواد كیمیائیة طبیعیة 

مضףףاد للتشףףنج الرومףףاتزمي ، یسףףتخدم نبףףات الزعتףףر كمطھףףر) .  ٢٠٠٠،  أبףףو زیףףد( اإلنسףףان والحیףףوان 
( كما إن زیت نبات الزعتر یعمل علףى تثبףیط نمףو البكتریףا     )  ١٩٨٤،  Cheij( واألمراض الجلدیة 

Marilena  ،أن زیت الزعتر خفض معنویףا تركیףز )  ٢٠٠٦( وأشارت كاكل ومحي الدین ) .  ١٩٩٩
بینمףףףا اسףףףتخدم ، یدات الثالثیףףףة فףףףي بالزمףףףا دم الجףףףرذان المصףףףابة بףףףداء السףףףكر الكولیسףףףترول والكلیسףףףیر

كغم وزن جسףم / ملغم  ١٠٠٠( المستخلص المغلي لورق نبات الزعتر )  ٢٠٠٢( عبدالرحمن والقطان 
العدد الكلي لخالیףا الףدم ، مما أدى إلى خفض تركیز كولیسترول الدم ، لتجریع ذكور األرانب المحلیة  ) 

%  ١وأدت المعاملףة بףورق نبףات الزعتףر . كریات الףدم الحمףر وتركیףز الھیموغلףوبین معنویףا ،  البیض
العدد الكلي لخالیا الدم البیض وكریףات الףدم ، الد班ون الكلیة ، مع العلیقة إلى خفض تركیز الكولیسترول 

) .  ١٩٩٩، عیمףي الن( تركیز الھیموغلوبین وحجم الخالیا المرصوصة معنویا في دجاج اللحףم ، الحمر 
مع العلیقة في صفات ومظھر الףد班ن %  ٢وقد استھدفت الدراسة الحالیة تحدید تأثیر ورق نبات الزعتر 

إضافة إلى تأثیراتھ في د班ن التجویףف البطنףي ، في الدم والتركیب النسیجي للكبد وعضلتي القلب والفخذ 
  . ود班ن األكتاف لذكور وإناث األرانب المحلیة 
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أرنףب  ١٢أسףبوع وعףدد班ا  ١٢أجریت 班ףذه الدراسףة علףى ذكףور وإنףاث األرانףب المحلیףة بعمףر          
. مجموعة من الףذكور وكףذلك بالنسףبة لإلنףاث / أرانب  ٦، مجامیع  ٤وقسمت عشوائیا إلى ، لكل جنس 

أرنףףب فףףي كףףل  ٣، االرتفףףاع ، العףףرض ، سףףم للطףףول  ٥٠ × ٤٠ × ٦٠ة بأبعףףاد وضףףعت بأقفףףاص خشףףبی
وتףم تقףدیم ) .  ١٩٩٥،   Batchelor( حیث تعد التربیة في أقفاص أفضل من التربیة األرضیة ، قفص 

مףع مراعףاة تףوفیر مףاء الشףرب ، وبتوقیףت وتسلسףل ثابףت للمجףامیع كافףة ، وبشكل یومي ، العلیقة یدویا 
اسףتخدمت فףي 班ףذه الدراسףة علیقףة ذات نسףبة ) .  ١٩٦٨،   Templeton( یףع األرانףب بشكل حףر لجم

، كغףم علףف / كیلو سףعرة  ٢٢١٣وكانت كمیة الطاقة الممثلة المحسوبة في العلیقة ) ٪  ١٦.٥( بروتین 
وتףףم تكףףوین العلیقףףة ، )  ١٩٩٤(   NRCو班ףףي المقףףررة مףףن قبףףل المجلףףس الףףوطني األمریكףףي لألبحףףاث 

ویبףףین . وقףףدمت نفףףس العلیقףףة إلףףى جمیףףع المعףףامالت ، )  ١٩٧٨( الخواجףףة وآخףףرون  هعتمףףدحسףףب مףףا ا
وتم إجراء التحلیل الكیمیףائي للعلیقףة وورق ، التحلیل الكیمائي للعلیقة وورق نبات الزعتر )  ١( الجدول 

نسףبة  وتףم تقףدیر) .  ١٩٨٠(    A O A Cالزعتףر بإتبףاع طرائףق التحلیףل الكیمیףائي المףذكورة فףي  
وعوملףت مجףامیع ذكףور وإنףاث األرانףب كمףا ، )  ١٩٨٠( الكاربو班یدرات باالعتماد على طףھ وفرحףان 

  -:یلي 
معףףدل الףףوزن ، مجموعףףة ذكףףور السףףیطرة حیףףث تףףم معاملףףة ذكףףور األرانףףب ، المجموعףףة األولףףى         

مجموعףףة إنףףاث ، انیףףة المجموعףףة الث.أسףףابیع  ١٠غףףم بإعطائھףףا العلیقףףة القیاسףףیة یومیףףا ولمףףدة  ٥٢٣.٣٣
. أسףابیع  ١٠وتףم معاملتھףا باعطاء班ףا العلیقףة القیاسףیة یومیףا لمףدة ، غףم  ٥٢٢.٤٩السیطرة معدل الوزن 

وتףم معاملتھףا باعطاء班ףا ، غףم  ٥٣٣.٣٣معدل الوزن ، مجموعة ذكور نبات الزعتر ، المجموعة الثالثة 
 ١٠العلیقףة القیاسףیة یومیףا لمףدة  ٪ مףع٢بنسףبة    .Thymus vulgaris Lمجףروش ورق نبףات الزعتףر 

وتףم معاملتھףا ، غףم  ٥٢٤.٩٩معدل الףوزن ، مجموعة إناث نبات الزعتر ،  المجموعة الرابعة . أسابیع 
٪ مףع العلیقףة القیاسףیة یومیףا ٢بنسףبة    .Thymus vulgaris Lباعطاء班ا مجروش ورق نبات الزعتףر 

  .أسابیع  ١٠لمدة 

   .ي للعلیقة وورق الزعتر التحلیل الكیمائ):  ١( الجدول 

الرطوبة   المادة
٪  

المادةالجافة 
٪  

البروتین الخام 
٪  

الد班ن 
  الخام ٪

األلیاف  الرماد٪
٪  

الكاربو班یدرات
٪  

  ٣٧.٤٠  ٢٣.٨٥  ٧.٨٠  ٣.٤٩  ١٦.٥٠  ٨٩.٠٤  ١٠.٩٦  العلف
  ٥٤.١٤  ٨.٩٧  ١٠.٦٥  ٢.٧٤  ١٠.٥  ٨٧  ١٣  ورق نبات الزعتر

  
الدم في نھایة األسףبوع العاشףر مףن التجربףة مףن ذكףور وإنףاث تم جمع عینات : جمع النماذج والقراءات 

وتףم ، مللتףر /ملغףم ١كمףانع للتخثףر بتركیףز   E D T Aفףي أنابیףب حاویףة علףى  ، األرانףب بعףد ذبحھףا 
باسףףتعمال مقیףףاس عףףد )  RBC(وعףףدد كریףףات الףףدم الحمףףر )  WBC( حسףףاب عףףدد خالیףףا الףףدم البףףیض 

، باسףףףتخدام طریقףףףة سףףףالي )  Hb( وتركیףףףز الھیموغلףףףوبین ، )  Hemocytometer( الخالیףףףا         
( وتףم حسףاب معףدل حجףم الخلیףة ، باسףتخدام األنابیףب الشףعریة )  P.C.V( وحجم الخالیا المرصوصףة 

MCV  ( ، یموغلףףوبین الخلیףףة班 معףףدل )MCH  ( یموغلףףوبین الخلیףףة班 ومعףףدل تركیףףز )MCHC  ) (
Jain   ،١٩٨٧ . (  

 ٢٠ –وحفظףت العینףات تحףت درجףة حףرارة ، زما باستخدام جھاز الطرد المركزي تم عزل البال        
، اخذت أجزاء نسیجیة من أماكن متماثلة في نسیج الكبףد وعضףلة القلףب والفخףذ .م لحین أجراء التحلیل ٥

كما تףم ، )  ١٩٨٠(  AOACوذلك حسبما جاء في ، تم تقدیر النسبة المئویة للمادة الجافة والد班ن الخام 
، الكلیسףیریدات الثالثیףة ، تم تقףدیر تركیףز الكولیسףترول .وزن الذبیحة ود班ن التجویف ألبطني واألكتاف 

فףףףي بالزمףףףا الףףףدم بواسףףףطة الطریقףףףة )  HDL-C( الكولیسףףףترول  –البروتینףףףات الد班نیףףףة عالیףףףة الكثافףףףة 
تףم ) .  Syrbio – Paris - France( المصنعة من قبل شركة )  Kit (األنزیمیة باستخدام عدة التحلیل 

في بالزما الףدم عףن طریףق تطبیףق المعادلףة )   LDL-C(قیاس تركیز البروتینات الد班نیة واطئة الكثافة 
  -:التالیة 
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LDL - C  ( mg/dl)   =    Cholesterol -  [ (HDL – C ) + ( )]
5

desTriglyceri
  

( ١٩٨٤ ، Pesce و Kaplan) 
  -:عن طریق تطبیق المعادلة التالیة )  Risk Ratio( وتم تقدیر نسبة الخطورة 

)  =  Risk Ratio(نسبة الخطورة  
CHDL
CLDL

-
-

    )Kaplan   وPesce   ،١٩٨٤ (  

 ) CRD( تףףم إجףףراء التحلیףףل اإلحصףףائي باسףףتخدام التصףףمیم العشףףوائي الكامףףل : التحلیSSل اإلحصSSائي  
وتףףم تحدیףףد االختالفףףات بףףین المجףףامیع باسףףتخدام ،   One way analysis of variance وباسףףتخدام

الختبףףار تףףأثیر )  T – test( اسףףتخدم اختبףףار ، وبالنسףףبة إلףףى قیاسףףات الףףذكور واإلنףףاث ، اختبףףار دنكףףن 
   ) . ١٩٨٦(   SASوباستخدام نظام  .   ٠.٠٥  ≤أ وكان مستوى التمییز اإلحصائي 班و ، الجنس 

  
  النتائج والمناقشة

إن المعاملףףة بףףورق نبףףات الزعتףףر أدت إلףףى خفףףض العףףدد ) ٢(والجףףدول ) ٢(و ) ١(كلین یبףףین الشףף       
حجףم الخالیףا المرصوصףة معنویףا ، الكلي لخالیا الدم البیض وكریات الدم الحمر وتركیز الھیموغلףوبین 

وكףان عףدد .  ٠.٠٥ ≤مقارنףة مףع مجموعףة السףیطرة عنףد مسףتوى احتمףال أ ، في ذكور وإناث األرانب 
بینمףףףا أدت المعاملףףףة إلףףףى رفףףףع معףףףدل ، )  ٢الجףףףدول (ا الףףףدم البףףףیض أعلףףףى معنویףףףا فףףףي اإلنףףףاث خالیףףף

معنویףףا فףףي % )  MCHC( ومعףףدل تركیףףز 班یموغلףףوبین الخلیףףة )  班 )MCHیموغلףףوبین الخلیףףة       
  . ٠.٠٥ ≤عند مستوى احتمال أ ذكور وإناث األرانب 

ول دم ذكףور وإنףاث أرانףب مجموعףة الزعتףر انخفףض إن تركیףز كولیسףتیر) ٣(كما یبףین الجףدول        
وانخفףض معنویףا تركیףز الكولیسףتیرول فףي الףذكور ، معنویا مقارنة مع ذكور وإناث مجموعة السףیطرة 

وارتفع تركیز الكلیسףیریدات الثالثیףة فףي دم ذكףور وإنףاث أرانףب مجموعףة  .مقارنة مع إناث المجموعة 
وارتفףףع معنویףا تركیףףز الكلیسףףیریدات الثالثیףة فףףي اإلنףףاث ، طرة الزعتףر معنویףףا مقارنףףة بمجمףوعتي السףףی

معنویףףا فףي دم ذكףףور وإنףاث أرانףףب مجموعףة الزعتףףر  HDL - Cوانخفףףض تركیףز ، مقارنףة بالףذكور 
وكانت الذكور أفضل معنویا فףي ،  ٠.٠٥ ≤مقارنة مع أرانب مجموعتي السیطرة عند مستوى احتمال أ 

وكףان ، فףي دم ذكףور وإنףاث أرانףب مجموعףة الزعتףر  LDL – Cز بینمףا انخفףض تركیף، 班ףذه الصףفة 
وانعكس ذلك في تحسن نسبة الخطورة معنویףا فףي دم ذكףور وإنףاث ، االنخفاض أكبر معنویا في الذكور 

  .أرانب مجموعة الزعتر مقارنة مع أرانب مجموعتي السیطرة 

                       
            أ                   
          أ               
                      
  ب    أ                     
    

  
  أ    ب        أ    ب                        

      ب   أ        ب   أ         ب   أ                                                          
                                                                           

عدد خالیا / عدد كریات الدم   / تركیز       /        حجم الخالیا   /    معدل حجم   /    معدل هیموغلوبین /  معدل تركیز                      
الهیموغلوبین    /     المرصوصة     / الخالیا         /   الخلیة        /       الدم                              هیموغلوبین الخلیة

  البیض/    الحمر       /      
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السیطرة

الزعتر

.C.H.C  M %    /M.C.H  بیكـوغرام/M.C.V فیمتـولیتر  /P.C.V %     /H.B ) ( ٣ ١٠/         ٣ملـم/  ٦ ١٠/ ملـم ١٠٠/غـم 
مع العلیقة في بعـض مكونـات الـدم لـذكور %٢تأثیر المعاملة بورق نبات الزعتر): ١(الشكل            ٣ ملم/

  . األرانب المحلیة
 .االنحراف القیاسي  ± القیم معبر عنھا بالمعدل في كل مجموعة، ٦= وانات عدد الحی*
  . ٠.٠٥ ³فوق كل عمود تعني وجود فرق معنوي عند مستوى احتمال أ  ةالواحد الصفةالحروف العربیة المختلفة ضمن *
  

ا لنسףףیج كبףףد مףףع العلیقףףة إلףףى رفףףع النسףףبة المئویףףة للمףףادة الجافףףة معنویףף % ٢وأدت المعاملـة بــورق الزعتـر 
، كما رفعףت معنویףا النسףبة المئویףة للףد班ن الخףام فףي نسףیج الكبףد ، وعضلة القلب لذكور وإناث األرانب 

وكףان االرتفףاع ، عضلة القلب وعضلة الفخذ معنویا لذكور وإناث األرانب مقارنףة بمجمףوعتي السףیطرة 
وأدت المعاملףة ) . ٤الجףدول .(  ٠.٠٥ ≤أكبر معنویا في اإلناث مقارنة بالףذكور عنףد مسףتوى احتمףال أ 

كما رفعت معنویا النسبة المئویףة لףوزن د班ףن ، بورق الزعتر إلى زیادة معنویة لوزن الذبیحة في اإلناث 
التجویףףف ألبطنףףي ود班ףףن األكتףףاف إلףףى وزن الذبیحףףة فףףي ذكףףور وإنףףاث األرانףףب مقارنףףة مףףع مجمףףوعتي 

   ) .٥الجدول .( ٠.٠٥ ≤السیطرة عند مستوى احتمال أ 
  
  

                 
  

  أ    أ                                          
                                                           

  
  

  أ                                                           
  ب                                         أ    ب       

  أ   ب                                                
  ب    أ          ب   أ           أ   ب                                                                                                    

                                                                                                  
  
  
عدد خالیا / عدد كریات الدم   / تركیز       /        حجم الخالیا   /    معدل حجم   /    معدل هیموغلوبین /  معدل تركیز                           

الخالیا         /   الخلیة        /       خلیةهیموغلوبین ال الدم                                                                    
  البیض/    الحمر     /       الهیموغلوبین    /     المرصوصة     / 

  .C.H.C              M %    /M.C.H  بیكوغرام/M.C.V فیمتولیتر  /P.C.V %     /H.B ) ( ٣ ١٠/       ٣ملم/  ٦ ١٠/ ملم ١٠٠/غم  /
مع العلیقة في بعض مكونات الدم إلناث  % ٢تأثیر المعاملة بورق نبات الزعتر): ٢(الشكل           ٣ ملم

  .   األرانب 
v  االنحراف القیاسي  ± القیم معبر عنھا بالمعدل في كل مجموعة، ٦= عدد الحیوانات.  
v  ³ فوق كل عمود تعني وجود فףرق معنףوي عنףد مسףتوى احتمףال أ ةالواحد الصفةالحروف العربیة المختلفة ضمن 

٠.٠٥  
  

، الھیموغلףوبین ، إن تأثیر نبףات الزعتףر المخفףض لعףدد خالیףا الףدم البףیض وكریףات الףدم الحمףر         
، فףي ذكףور األرانףب )  ٢٠٠٢( حجم الخالیا المرصوصة یتفق مףع مףا أشףار إلیףھ عبףدالرحمن والقطףان 

یףات الףدم الحمףر یعףود إلףى إن انخفףاض عףدد كر. في دجףاج اللحףم )  ١٩٩٩( والیتفق مع نتائج ألنعیمي 
، التي تسبب تحلل كریات الدم الحمףر )  ١٩٨٧،  Saponin   )Mossaاحتواء نبات الزعتر على مادة 

أمףا ، )  ١٩٨٦، سףعدالدین ( وانعكس 班ذا في انخفاض تركیز الھیموغلوبین وحجم الخالیا المرصوصףة 
، عףود إلףى تףأثیره علףى الجھףاز المنףاعي تףأثیر ورق الزعتףر الخףافض للعףدد الكلףي لخالیףا الףدم البףیض فی

إن .إلףى أن نبףات الزعتףر قףد یףؤدي إلףى بعףض حףاالت الحساسףیة )  ١٩٩٩( حیث أشףار ألنعیمףي        
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تأثیر ورق الزعتر في رفع معدل 班یموغلوبین الخلیףة ومعףدل تركیףز 班یموغلףوبین الخلیףة الیتفףق مףع مףا 
أمףا تفףوق اإلنףاث علףى الףذكور فףي عףدد كریףات الףدم ، ، فףي دجףاج اللحףم )  ١٩٩٩( اشار إلیھ ألنعیمףي 

  ) .  ١٩٨٣،  Farga) ( االستروجین ( الحمر فیعود إلى تأثیر الھورمونات األنثویة 
إن تأثیر ورق الزعتر الخافض لكولیستیرول دم األرانب یتفق مףع مףا أشףارت إلیףھ كاكףل ومحףي          

وتتفق مףع نتףائج ، سكري عند معاملتھا بزیت نبات الزعتر في الجرذان المصابة بداء ال)  ٢٠٠٦( الدین 
فףףي )  ١٩٩٩( وكףףذلك تتفףףق مףףع نتףףائج ألنعیمףףي ، فףףي ذكףףور األرانףףب )  ٢٠٠٢( عبףףدالرحمن والقطףףان 

  دجףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףاج 
)  ١٩٨٧،  Ribesو  ١٩٨٤،  Resins  )Cheijإن احتףواء نبףات الزعتףر علףى مףادة الریسףین . اللحףم 

  تقلףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףل
، )  ١٩٨٤، وآخףףرون  Uchida( فراء والكولیسףףتیرول مףףن األمعףףاء  وتثףףبط امتصףףاص أحمףףاض الصףף

إلى أن مادة الصابونین تكون معقدات غیر ذائبة مףع الكولیسףتیرول فףي ) ١٩٩٥( وآخرون  Petitوأشار
  وبذلك یزداد تحویلھ في الكبد إلى أحمףاض صףفراء جدیףدة، مما یثبط إعادة امتصاصھ ، تجویف األمعاء 

 )Bhat  وان تףףأثیر ، وبףףذلك یףףؤدي إلףףى انخفףףاض مسףףتوى الكولیسףףتیرول فףףي الףףدم )  ١٩٨٥، وآخףףرون
  نبףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףات

)  ٢٠٠٦( الزعتر في رفع تركیز الكلیسیریدات الثالثیة الیتفףق مףع مףا أشףارت إلیףھ كاكףل ومحףي الףدین 
في دم ذكور وإناث األرانףب أدى إلףى رفףع  LDL – Cإن االنخفاض الحاصل في تركیز ، في الجرذان 

  تركیףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףز
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  .مع العلیقة في بعض مكونات الدم لذكور وإناث األرانب المحلیة %  ٢تأثیر المعاملة بورق نبات الزعتر ) :  ٢( الجدول 

  المعامالت

عدد خالیا الدم البیض 
)W.B.C(  

  ٣ملم/  ٣ ١٠

عدد كریات الدم 
)  R.B.C(الحمر 
  ٣ملم/    ٦ ١٠

  تركیزالھیموغلوبین
  مل١٠٠/ غم
 )H.B  (  

حجم خالیا الدم 
  وصةالمرص

 )P.C.V % (  

معدل حجم الخلیة 
  فیمتولیتر

 )M.C.V (  

معدل 班یموغلوبین 
  )بیكوغرام ( الخلیة 
 )M.C.H (  

معدل تركیز 
  班یموغلوبین الخلیة

 )M.C.H.C % (  

  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور

  السیطرة
  

  أ٩.١١
 Bصفر±

  أ٩.٣٣
±٠.٠١A 

  أ ٥.٣٠
±٠.٢٦  

  أ ٥.٢٠
±٠.٢١  

  أ١١.٠٥
±٠.١٦  

  أ١١.٣٠
±٠.٣٣  

  أ٤١.١٠
±٠.١٦B 

  أ٤١.٦٦
±٠.١٠A 

٧٧.٥٨  
±٣.٨٨  

٨٠.٠٩  
±٣.٢٣  

  ب٢٠.٨٥
± ٠.٨٤  

  ب٢١.٧١
± ٠.٦٤  

  ب٢٦.٨٩
± ٠.٤١  

  ب٢٧.١٢
± ٠.٨٥  

ورق 
  الزعتر

  ب٨.١١

 Bصفر±

  ب٨.٢٢

 Aصفر±
  ب٤.٢٤

±٠.١٢  
  ب٤.١٤

±٠.٠٨  
  ب٨.٥٠

±٠.١٧  
  ب٩.١٠

±٠.٢٠  
  ب٣٢.٥١

± ٠.٢٠  
  ب٣٢.٨٠

± ٠.١٠  
٧٦.٦٩  

±٢.٢٠  
٧٩.٢٧  

±١.٦٦  
  أ٢٣.٢٤

± ٠٩٩  
  أ٢٣.٩٥

± ٠.٧٩  
  أ٣٠.٣٠

± ٠.٦٣  
  أ٣٠.٢١

± ٠.٦٥  

v  االنحراف القیاسي )  ±(  أعالهتمثل القیم . 
v  ٠.٠٥ ³القیم التي تحمل حروفا عربیة مختلفة عمودیا تعني وجود فرق معنوي تحت مستوى احتمال أ  
v ٠.٠٥ ³ أ ق معنوي بین الجنسین تحت مستوى احتمالرضمن الصفة الواحدة تعني وجود ف أفقیامختلفة  أجنبیةلقیم التي تحمل حروفا ا . 

  

  .مع العلیقة في مظھر الد班ن لبالزما دم ذكور وإناث األرانب المحلیة %  ٢تأثیر ورق نبات الزعتر ) :  ٣( الجدول         

  المعامالت
  الكولیستیرول

  مل ١٠٠/ ملغم 
  الكلیسیریدات الثالثیة

  مل ١٠٠/ ملغم 
HDL – C  

  مل ١٠٠/ ملغم 
LDL – C  

  %نسبة الخطورة   مل ١٠٠/ ملغم 

  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور

  السیطرة
  أ١٥٤.٦٨

± ٣.١٣  
B 

  أ١٨٦.٧٨
± ٣.١٠  

A 

  ب٣٢.٩٣
± ٠.٨٣  

B 

  ب٣٧.٢٩
± ١.٥٥  

A 

  ب٢٢.١٨
± ٠.١٨  

B 

  ب٢٧.٣٠
± ٠.٥٧  

A 

  أ١٣٩.٠٨
± ٣.٢٣  

B 

  أ١٦٦.٩٣
± ٢.٧٥  

A 

  أ ٦.٢٧
± ٠.٢٩  

  أ ٦.١١
± ٠.١٣  

ورق 
  الزعتر

  ب١٠٥.٥٢
± ٨.٣٦  

B 

  ب١٣٢.٣٣
± ٩.٤٧  

A 

  أ ٣٧.٣٣
± ١.٣١  

B 

  أ ٤٣.٦٤
± ٠.٩٣  

A 

  أ ٢٨.٨٢
± ٠.٨٣  

B 

  أ ٣٤.٨٤
± ٠.٨٩  

A 

  ب ٨٦.٤٣
± ٨.٤٦  

B 

  ب١٠٣.٢١
± ٨.٧٨  

A 

  ب ٣.٠٠
± ٠.٣٥  

  ب ٢.٩٦
± ٠.٣١  
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  .تأثیر ورق الزعتر في التركیب النسیجي للكبد وعضلة القلب والفخذ لذكور وإناث األرانب ) :  ٤( الجدول 

  المعامالت
  عضلة الفخذ  عضلة القلب  نسیج الكبد

  %الد班ن   %المادة الجافة   %الد班ن   %المادة الجافة   %الد班ن   %المادة الجافة 
  اإلناث  لذكورا  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور

  ب٢٩.٣٤  السیطرة
± ٠.٦٦  

  ب٢٩.٠٤
± ٠.٢٢  

  ب٤.١٣
± ٠.٠٣  

B 

  ب٤.٧٦
± ٠.١٢  

A 

  ب٢٢.٥٤
± ٠.٤٧  

  ب٢٢.٦٢
± ١.٠٧  

  ب٤.٠٧
± ٠.٠٥  

  ب٤.٠٧
± ٠.٠٥  

٢٣.٩٣  
± ١.١٨  

٢٤.٣٤  
± ٠.٣٣  

  ب٣.٢٩
± ٠.٢٥  

B 

  ب٣.٦٧
± ٠.١٨  

A 

ورق 
  الزعتر

  أ ٣١.٤١
± ٠.٦٠  

  أ ٣١.٥٤
± ٠.٤٣  

  أ ٥.٢٥
±٠.١٦  

B 

  أ ٥.٧٨
± ٠.١٨  

A 

  أ ٢٤.٨٩
± ٠.٤٩  

  أ ٢٤.٢٥
± ٠.٣٤  

  أ ٥.٢٧
± ٠.٠٩  

B 

  أ ٥.٨٤
± ٠.١٧  

A 

٢٦.٥٨  
± ٤.٠١  

٢٥.١٤  
±٣.٣٣  

  أ ٤.٠٧
± ٠.٠٥  

B 

  أ ٤.٣٤
± ٠.١٦  

A 
v  االنحراف القیاسي )  ±(  أعالهتمثل القیم .  
v  ٠.٠٥ ³عربیة مختلفة عمودیا تعني وجود فرق معنوي تحت مستوى احتمال أ القیم التي تحمل حروفا  
v  ٠.٠٥ ³ أ ق معنوي بین الجنسین تحت مستوى احتمالرضمن الصفة الواحدة تعني وجود ف أفقیامختلفة  أجنبیةالقیم التي تحمل حروفا .  
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فףي  HDL – Cمعنףوي لף┎ وان االرتفףاع ال،  LDL – Cالكلیسףیریدات الثالثیףة الحףرة الناتجףة مףن 班ףدم 
إن تأثیر ورق نبات الزعتףر . أدى إلى تحسن نسبة الخطورة معنویا في الجنسین ، ذكور وإناث األرانب 

فףףي رفףףع النسףףبة المئویףףة للمףףادة الجافףףة والףףد班ن الخףףام فףףي نسףףیج الكبףףد وعضףףلة القلףףب فףףي ذكףףور وإنףףاث 
فףףي دجףףاج اللحףףم عنףףد ) ١٩٩٩(نعیمףףي األرانףףب و والףףد班ن الخףףام فףףي عضףףلة الفخףףذ التتفףףق مףףع نتףףائج أل

إن االرتفףاع المعنףوي للףد班ن الخףام ربمףا یعףود إلףى احتףواء ، مףع العلیقףة %  ١استخدامھ لףورق الزعتףر 
وقد یكون 班ذا المركףب 班ףو ، نبات الزعتر على مركبات تشابھ عمل األنسولین أو تحفز إفراز األنسولین 

Cavacrol  ركبףףات الزعتףףر مףףن مجمףףوع م%  ٨٦.٣الףذي یشףףكل حףףوالي )Giuseppe  وDaniela  ،
وأدى ، )  ١٩٨٦،  Guyton( والذي أدى تأثیرات تشابھ تףأثیرات األنسףولین البنائیףة للףد班ن ، )  ١٩٩٣

كمףا أدت تףأثیرات الھورمونףات ، ذلك إلףى رفףع النسףبة المئویףة للمףادة الجافףة فףي ذكףور وإنףاث األرانףب 
،  Farga( لنسبة المئویة للد班ن الخام في اإلنףاث مقارنףة بالףذكور إلى رفع ا) االستروجین ( األنثویة     

١٩٨٣    . (  
إن تףأثیرات ورق الزعتףףر التףףي أدت إلףףى الزیףףادة المعنویףףة لףوزن د班ףףن التجویףףف ألبطنףףي تتفףףق مףףع        

 وربمףا یكףون السףبب تףأثیر، في زیادة الد班ن في التجویف ألبطني لدجاج اللحףم )  ١٩٩٩( نتائج ألنعیمي 
  ) . ١٩٨٦،  Guyton(المشابھ لتأثیرات 班ورمون األنسولین البنائیة للد班ن  Cavacrolمركب 

  
  والنسףبة المئویףة لףوزن د班ףن ) غףم(تأثیر المعاملة بףورق نبףات الزعتףر فףي وزن الذبیحףة ) :  ٥( الجدول 

  .التجویف ألبطني ووزن د班ن األكتاف إلى وزن الذبیحة لذكور وإناث األرانب  

  المعامالت
  )غم(وزن الذبیحة 

  وزن د班ن التجویف ألبطني
%┎┎┎┎┎┎┎┎┎┎┎┎┎  

  وزن الذبیحة

  األكتافوزن د班ن 
%┎┎┎┎┎┎┎┎┎┎  

  وزن الذبیحة
  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور

  أ٦٧٤.١٦  السیطرة
± ٦٠.٦١  

  ب٦٣٥.٨٣
± ٨٣.٢٧  

  ب ١.٣٩
± ٠.٤٢  

  ب ١.٢٥
± ٠.١٩  

  ب ٠.٥٦
± ٠.٠٣  

  ب ٠.٥٢
± ٠.٠٧  

  ورق الزعتر
  

  أ٦٧٩.١٦
±٥٤.١٦  

  أ٧٢٥.٨٣
±٥٩.٣٦  

  أ ١.٩٤
± ٠.٥٠B  

  أ ٣.٢٨
± ٠.١٢A 

  أ ٠.٦٦
± ٠.٠٤B 

  أ ٠.٧٧
± ٠.٠٤A 

                                                               .االنحراف القیاسي ) ±(المعدل  أعالهتمثل القیم  *
 فףرق معنףوي  تحףت تعنףي وجףودالواحףدة والجףنس الواحףد  صףفةالالقیم التي تحمףل حروفףا عربیףة مختلفףة عمودیףا ضףمن *

          مستوى
  . ٠.٠٥.  ³أ     احتمال  
  تحףت مسףتوى احتمףالبףین الجنسףین تعنףي وجףود فףرق معنףوي   الصףفةلنفس  أفقیامختلفة   أجنبیةالقیم التي تحمل حروفا *

  . ٠.٠٥.  ³أ     
EFFECT OF THYME LEAVES ON SOME PHYSIOLOGICAL 

PARAMETERS , TISSUE CHEMICAL COMPOSITION AND LIPID 
PROFILE IN MALE AND FEMALE LOCAL RABBITS 

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

 
ABSTRACT 

         This study was designed to investigate the effects of Thyme leaves ( 
Thymus vulgaris ) on some physiological parameters and lipid profile , tissues 
chemical composition , body components in male and females local rabbits . 
The rabbits ( 12 weeks old ) were divided into 4 groups 6 rabbits each ( 2 
replicates ) for males and females . 1st group ( males ) and in the 2nd group  ( 
females ) were given the standard ration ( control ) , the 3rd ( males ) and the 4th 
( females ) groups were given standard ration containing 2 % thyme leaves for 
10 weeks . Blood and tissue samples were obtained at the end of 10th week.The 
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results revealed a significant decrease in W.B.C and R.B.C , hemoglobin con. , 
p.c.v. in both sex , the decrease in males was significant as compared with 
females , Thyme leaves produced a significant increase in M.C.H, M.C.H.C. in 
both sex .Also the Thyme leaves caused a significant decrease in Cholesterol 
levels in both sexes , the decrease in females was significant, also caused a 
significant increase in Triglyceride in both sexes, the increase in males was 
significant , HDL – C  significantly increased , while LDL – C was decreased , 
in both sexes , the improvement was better in males . These alteration in HDL – 
C,LDL – C were reflected in a significant improvement of risk ratio.The 
treatment causes a significant increase in dry matter , fat % in liver and heart 
tissues in both sexes , while the thigh tissue showed a significant increase in fat 
% only. Also there was a significant increase in visceral and shoulders  fat % in 
both sexes , and a significant increase in females carcass weight .  
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