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٢٠٠٧ 
تأثیر ورق نبات الزعتر في كلوكوز الدم وبعض الصفات التناسلیة واإلنتاجیة لذكور وإناث األرانب 

 المحلیة
  خالد حساني سلطان        عبدهللا فتحي عبدالمجید         صائب یونس عبدالرحمن

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

  الخالصة
فضsال عsن انعكsاس ، لدراسsة لمتابعsة تsأثیر ورق نبsات الزعتsر فsي كلوكsوز الsدم أجریت ھذه ا
معدل الزیادة الوزنیة ومعامل التحویل الغذائي فsي ذكsور وإنsاث األرانsب المحلیsة ، ذلك في وزن الجسم 

. وزن الرحم وعمر البلsوغ الجنسsي ، ودراسة تأثیراتھ في بعض الصفات التناسلیة مثل وزن الخصیة ، 
أرانب لكل مجموعة للsذكور واإلنsاث   ٦، مجامیع  ٤عشوائیا إلى ، ذكور وإناث األرانب المحلیة  قسمت

باعطاءھsا ) إنsاث(والثانیsة ) ذكsور(وعوملsت المجموعsة األولsى ، أسsبوع  ١٢وبمكررین وكانsت بعمsر 
) إنsاث ( عsة والراب) ذكور ( وعوملت المجموعة الثالثة ، العلیقة القیاسیة فقط وكانت مجموعتي سیطرة 

واستخدمت ذكsور وإنsاث بالغsة . أسابیع  ١٠مع العلیقة القیاسیة لمدة %  ٢باعطاءھا ورق نبات الزعتر 
. مssن اجssل تحدیssد عمssر البلssوغ الجنسssي ، لكssل جssنس منssذ األسssبوع السssادس مssن التجربssة  ٤جنسssیا عssدد 

ورق نبsات الزعتsر خفsض  بینsت النتsائج إن.جمعت نماذج الsدم فsي نھایsة األسsبوع العاشsر مsن التجربsة 
وانعكsس ذلsك معنویsا فsي زیsادة وزن الجسsم و ، معنویا تركیز كلوكsوز الsدم فsي ذكsور وإنsاث األرانsب 

وكانsت ، وتحسن معنویا معامل التحویل الغذائي فsي الsذكور واإلنsاث ، معدل الزیادة الوزنیة األسبوعیة 
النسبة المئویة لوزن الرحم إلى وزن الجسsم وأدت المعاملة بورق الزعتر إلى رفع . اإلناث ھي األفضل 

  .مما أدى إلى خفض عمر البلوغ الجنسي معنویا في اإلناث ، 
  

  المقدمة
تعssد اللحssوم المصssدر الرئیسssي والمھssم فssي سssد الحاجssة المتزایssدة للبssروتین الحیssواني فssي معظssم 

لحوم األرانsب لمsا تتسsم بsھ  وبسبب تزاید الحاجة إلى ھذا المصدر تم اللجوء إلى إنتاج، مجتمعات العالم 
وبسssبب التطssور الكبیssر فssي اسssتنباط ، ) ١٩٧٧،  Owen(مssن غssزارة فssي اإلنتssاج وسssرعة فssي النمssو 

ممsا دفsع العsاملین فsي ھsذا ، ظھsرت العدیsد مsن المشsاكل الصsحیة واألمsراض ، السالالت عالیة اإلنتاج 
، التي كثیرا ما تتراكم في أنسsجة الحیوانsات المجال إلى استخدام العدید من األدویة والعقاقیر لمعالجتھا و

وتجنبا لآلثار السلبیة لھذه العقاقیر اتجھت األنظار إلsى اسsتخدام ، وتؤثر سلبا في صحة مستھلكي اللحوم 
بعssد أن ثبssت علمیssا نشssاطھا ، بعssض النباتssات واألعشssاب الطبیssة لمssا تحویssھ مssن مssواد كیمیائیssة طبیعیssة 

وكsذلك تحسsن مsن الكفsاءة ، ) ٢٠٠٠، أبو زید (یب اإلنسان والحیوان الحیوي لعالج األمراض التي تص
  اإلنتاجیssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssة فssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssي الssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssدواجن

  ) . ٢٠٠٥، العبیدي (
وبدأت الدراسات الحدیثsة فsي محاولsة اإلفsادة مsن قابلیsة بعsض النباتsات علsى خفsض سsكر الsدم 

وبsذور )  ٢٠٠٥، وtخsرون   Xie(وورق المsوز ) ٢٠٠٦، سلطان وعبدالرحمن (ومنھا ورق الزیتون 
  الحلبssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssة

مssن اجssل تحقیssق فائssدة اقتصssادیة عssن طریssق محاولssة تحssویر أیssض ، ) ١٩٩٩، عبssدالرحمن والقطssان (
) ١٩٩٩، النعیمsي (إذ اسsتخدم ، الكاربوھیدرات لتحسین معدل الزیادة الوزنیة ومعامل التحویل الغsذائي 

وأدت المعاملsة إلsى ، ج اللحsم ٪ مع العلیقة لتغذیsة فsرو١بنسبة   .Thymus vulgaris Lنبات الزعتر  
مغلsي )١٩٩٤(واسsتخدم عبدالمجیsد ، تحسن معنوي في معدل الزیادة الوزنیsة ومعامsل التحویsل الغsذائي 

ورق الزیتون بشكل جرع عن طریق الفم من اجل تحسsین معامsل التحویsل الغsذائي وزیsادة وزن الجسsم 
عتssر الكفssاءة الغذائیssة ووزن الجسssم فssي كمssا حسssن معنویssا نبssات الز. وتنssاول الغssذاء فssي فssروج اللحssم 

طsارد للغsازات ، ویستخدم نبات الزعتر بشsكل واسsع كمطھsر ) .١٩٨٣،  Lebasو  Fekete(األرانب 
كمssا أن ، ) ١٩٨٧،  Cheij(و  ) ١٩٨٧،  Mossa(مضssاد للتشssنج الرومssاتزمي واألمssراض الجلدیssة ،

  ) .١٩٩٩، وtخرون  Marilena(زیت نبات الزعتر یعمل على تثبیط نمو البكتریا 
    

  مواد البحث وطرائقھ
أرنsب لكsل  ١٢أسبوع وعددھا  ١٢أجریت ھذه الدراسة على ذكور وإناث األرانب المحلیة بعمر   
. مجموعssة مssن الssذكور وكssذلك بالنسssبة لإلنssاث / أرانssب  ٦، مجssامیع  ٤وقسssمت عشssوائیا إلssى ، جssنس 
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  وضsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssعت

  

    ٤/٤/٢٠٠٧وقبولھ   ٢٠٠٦/ ٩/  ٢٥تاریخ تسلم البحث  
، أرنssب فssي كssل قفssص  ٣، االرتفssاع ، العssرض ، سssم للطssول  ٥٠ × ٤٠ × ٦٠بأقفssاص خشssبیة بأبعssاد 

وتsم تقsدیم العلیقsة ) . ١٩٩٥،  Batchelor(حیث تعsد التربیsة فsي أقفsاص أفضsل مsن التربیsة األرضsیة 
لشرب بشكل حsر مع مراعاة توفیر ماء ا، وبتوقیت وتسلسل ثابت للمجامیع كافة ، وبشكل یومي ، یدویا 

 ١٦0٥(استخدمت في ھذه الدراسة علیقsة ذات نسsبة بsروتین ) . ١٩٦٨،  Templeton(لجمیع األرانب 
وحسsب مقsررات المجلsس ، كغم علsف / كیلو سعرة طاقة ممثلة  ٢٢١٣وكانت تحتوي العلیقة على ) ٪ 

خواجsة وtخsرون ال هوتsم تكsوین العلیقsة حسsب مsا اعتمsد، ) ١٩٩٤(   NRCالوطني األمریكي لألبحاث
التحلیssل الكیمssائي للعلیقssة ) ١(ویبssین الجssدول .وقssدمت نفssس العلیقssة إلssى جمیssع المعssامالت ، ) ١٩٧٨(

وتsssم إجssراء التحلیsssل الكیمیsssائي للعلیقsssة وورق الزعتssر باتبsssاع طرائsssق التحلیsssل ، وورق نبssات الزعتsssر 
ات باالعتمsاد علsى طsھ وتsم تقsدیر نسsبة الكاربوھیsدر) . ١٩٨٠(   A O A Cالكیمیsائي المsذكورة فsي

  -:وعوملت مجامیع ذكور وإناث األرانب كما یلي ، ) ١٩٨٠(وفرحان 
 ٥٢٣0٣٣معsدل الsوزن ، مجموعة ذكور السیطرة حیsث تsم معاملsة ذكsور األرانsب :  المجموعة األولى

  .أسابیع  ١٠غم باعطائھا العلیقة القیاسیة یومیا ولمدة 
وتم معاملتھا باعطاءھsا العلیقsة ، غم  ٥٢٢0٤٩معدل الوزن  مجموعة إناث السیطرة:  المجموعة الثانیة

  .أسابیع  ١٠القیاسیة یومیا لمدة 
وتsssم معاملتھsssا ، غsssم  ٥٣٣0٣٣معsssدل الsssوزن ، مجموعsssة ذكsssور نبsssات الزعتsssر :  المجموعءءءة الثالثءءءة 

 ١٠٪ مsع العلیقsة القیاسsیة یومیsا لمsدة ٢بنسsبة    .Thymus vulgaris Lباعطاءھا ورق نبات الزعتر 
وتsم معاملتھsا ، غsم  ٥٢٤0٩٩معدل الوزن ، مجموعة إناث نبات الزعتر :   المجموعة الرابعة. أسابیع 

  .أسابیع  ١٠٪ مع العلیقة القیاسیة یومیا لمدة ٢بنسبة  باعطاءھا ورق نبات الزعتر

   .التحلیل الكیمائي للعلیقة وورق الزعتر ) :  ١( الجدول 

الرطو  المادة
  بة  ٪

المادة 
  الجافة٪

البروتین 
  الخام٪

الدھن 
  الخام٪

اد   الرم
٪  

األلیاف   
٪  

الكاربوھیدرات 
٪  

  ٣٧0٤٠  ٢٣0٨٥  ٧0٨٠  ٣0٤٩  ١٦0٥٠  ٨٩0٠٤  ١٠0٩٦  العلف
ورق نبات 

  ٥٤0١٤  ٨0٩٧  ١٠0٦٥  ٢0٧٤  ١٠0٥  ٨٧  ١٣  الزعتر

  
غم على التوالي  ١٤٧٠و ١٤٦٥لكل جنس معدل الوزن   ٤تم استخدام ذكور وإناث بالغة عدد 

ssذ األسsةمنssن التجربsادس مssدد ، بوع السssیا عsالغ جنسssر بssع ذكsم وضssاث  ١وتssن اإلنssرر مssل مكsع كss٣(م 
وتsم مراقبتھsا لمsدة  ، إذ تم وضع أنثى بالغة مع كsل مكsرر مsن الsذكور ، وكذلك بالنسبة للذكور، ) أرانب

  .ساعات یومیا من أجل تحدید وقت البلوغ الجنسي  ٤
ثsم حسsب متوسsطھا    ، ) أرنsب ٣(المتنsاول یومیsا لكsل مكsرر تم قیsاس الغsذاء : جمع النماذج والقرا┍ات 

وتsم وزن الحیوانsات أسsبوعیا للحصsول علsى معsدل ، للحصول على معدل الغsذاء التجمیعsي األسsبوعي 
   -:ومن ثم حساب معامل التحویل الغذائي وفق المعادلة التالیة ، الزیادة الوزنیة 

  أسبوع) /غم(ذاء المتناول كمیة الغ                                 
، وtخssssرون    Sharma(             =معامل التحویل الغذائي 

١٩٧٩ (  
  )غم(الزیادة الوزنیة األسبوعیة                                   

فsي أنابیsب ، تم جمع عینات الدم في نھایة األسبوع العاشر من التجربsة لsذكور وإنsاث األرانsب 
وتم عزل البالزما باستخدام جھsاز الطsرد ، مللتر /ملغم ١ع للتخثر بتركیز كمان  E D T Aحاویة على  

تsم تقsدیر تركیsز سsكر .م لحsین إجsراء التحلیsل  ٥٢٠ –وحفظت العینات تحت درجة حsرارة ، المركزي 
المصsنعة مsن قبsل ، )  Kit (الكلوكوز في بالزما الدم بواسطة الطریقة األنزیمیة باستخدام عsدة التحلیsل 

وبعssد ذبssح األرانssب فssي نھایssة األسssبوع . األردن ، )  Diamond( العالمیssة للكواشssف الطبیssة الشssركة 
  .تم وزن الخصیة والرحم على التوالي بواسطة میزان كھربائي  ، العاشر من التجربة 
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 ) CRD( تssم إجssراء التحلیssل اإلحصssائي باسssتخدام التصssمیم العشssوائي الكامssل : التحلیءءل اإلحصءءائي 

وتssم تحدیssد االختالفssات بssین المجssامیع باسssتخدام ،   One way analysis of variance وباسssتخدام
الختبssار تssأثیر )  T – test( اسssتخدم اختبssار ، وبالنسssبة إلssى قیاسssات الssذكور واإلنssاث ، اختبssار دنكssن 

   ) . ١٩٨٦(   SASوباستخدام نظام  .   ٠0٠٥  ≤أ وكان مستوى التمییز اإلحصائي ھو ، الجنس 
  

  ئج والمناقشةالنتا
إن المعاملssة بssورق نبssات الزعتssر أدت إلssى انخفssاض معنssوي فssي تركیssز )  ٢( یوضssح الجssدول 

   ٠0٠٥ ≤مقارنة مع مجموعتي السیطرة عند مستوى احتمال أ ، كلوكوز الدم لذكور وإناث األرانب 
  

ور وإنsاث مsع العلیقsة فsي تركیsز كلوكsوز الsدم فsي ذكs% ٢تsأثیر إضsافة ورق  الزعتsر ):  ٢( الجsدول 
  األرانب   

 )مل  ١٠٠/ ملغم ( تركیز الكلوكوز 
  المعامالت

 الذكور  اإلناث
 السیطرة  ٣0٦٠± أ   ١١٠0٣٨  ٣0٢٤±  أ    ١٠٨0٦٣
  ورق الزعتر  ٣0٣٤ ±ب    ٨٣0١٦  ٣0٢٥ ±ب    ٧٤0٩٤

  . االنحراف القیاسي )  ±(  أعاله المعدلم القی*
  . ٠0٠٥ ³دیا تعني وجود فرق معنوي تحت مستوى احتمال أ القیم التي تحمل حروفا عربیة مختلفة عمو*
  

وأدت المعاملssة بssورق نبssات الزعتssر إلssى زیssادة معنویssة فssي وزن الجسssم لssذكور وإنssاث األرانssب 
 ٤الشsكل ( وتفوقت اإلناث علsى الsذكور معنویsا ، )  ٢و  ١الشكل ( من التجربة  ١٠،  ٩،  ٨لألسابیع  

بینمsا ، )  ٢الشsكل ( فsي األسsبوع الثالsث والسsادس إلنsاث األرانsب  كما رفعت معنویا وزن الجسsم، )  
 – ١أسsابیع و  ٥ -١أدت المعاملة إلى ارتفاع معنوي في معدل الزیادة الوزنیsة األسsبوعیة للفتsرات مsن 

الجsدول . (   ٠0٠٥ ≤أ مقارنة مع مجموعتي السیطرة عند مستوى احتمsال ، أسابیع إلناث األرانب  ١٠
. ( ن للمعاملة بورق الزعتر أي تاثیر معنوي في صsفة تنsاول الغsذاء التجمیعsي االسsبوعي ولم یك، )  ٣

  ) ٤الجssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssدول 
  

)   غم ( تأثیر اضافة ورق نبات الزعتر الى العلیقة في معدل الزیادة الوزنیة األسبوعیة ) : ٣( الجدول 
  .لذكور وإناث األرانب 

  تالمعامال
  أسبوع ١٠ – ١  أسبوع ١٠ – ٦  أسبوع ٥ – ١

  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور

  ٤١٧0٥٠  السیطرة
±٦٨0٠٩  

٣١٨0٣٣ 
  ب

±٤٦0٢٢  

١٩١0٦٦  
±٤٩0٤٦  

٣٠٠0٠٠  
±٤٦0٧٩  

٦٠٩0١٦  
±١١٢0٠٠  

  ب ٦١٨0٣٣
±٦٨0١٦  

ورق 
  الزعتر

٤٠٥0٠٠  
±٤٣0١٢  

  أ ٤٦٠0٨٣
±٦١0٩٢  

٢٦٢0٥٠  
±٦١0٧٠  

٢٩٧0٥٠  
±١٠٥0٦٢  

٦٦٧0٥٠  
±٦٨0٩٠  

  أ ٧٥٨0٣٣
±١٤٤0٣٤  

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

  

) غsم(تأثیر اضافة ورق نبsات الزعترالsى العلیقsة فsي تنsاول الغsذاء التجمیعsي األسsبوعي ) : ٤( الجدول 
  .لذكور  وإناث األرانب 

  المعامالت
  أسبوع ١٠ – ١  أسبوع ١٠ – ٦  أسبوع ٥ – ١

  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور

  ١٦٩٩0١٤  السیطرة
± ٢٨٥0٩١  

١٤٦٥0٣٠   
± ١٤0١٢  

١٤١٣0٦٤   
± ٢٣٤0٢٨  

١٥٩٩0٣١   
± ٢٢٣0٩٠  

٣١١٢0٧٨   
± ٥٢٠0١٩  

٣٠٦٤0٦١   
± ٢٠٩0٧٧  

   ١٣٩٩0٨٠  ورق الزعتر
± ٥٣0٠٥  

١٤٨٤0٦٢   
± ١١٥0٩٧  

١١٨٤0٩٧   
± ١٨١0٠١  

١٢٦٢0٦٤   
± ٤١0٩٥  

٢٥٨٤0٧٧   
± ٢٣٤0٠٧  

٢٧٤٧0٢٦   
± ١٥٧0٩٣  

  . االنحراف القیاسي )  ±(  أعاله المعدلتمثل القیم  *
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 ١ولقد تحسن معامل التحویل الغذائي بشكل معنوي لذكور وإناث أرانب مجموعة ورق الزعتر للفتsرات 
وكsان تحسsن معامsل التحویsل ، عتي السsیطرة مقارنsة مsع مجمsو، أسsابیع  ١٠ – ١،   ١٠  - ٦،   ٥ –

  ) .  ٥الجدول ( الغذائي أفضل حسابیا في اإلناث مقارنة بالذكور  
أن المعاملة بورق الزعتsر أدت إلsى رفsع النسsبة المئویsة لsوزن الsرحم إلsى ) ٦(یوضح الجدول 

ك في خفض عمsر وانعكس ذل، وزن الجسم معنویا في إناث األرانب مقارنة مع مجموعة إناث السیطرة 
وكsان عمsر البلsوغ الجنسsي لإلنsاث اقsل مsن الsذكور المعاملsة ، البلوغ الجنسي معنویا في إناث األرانsب 

  .نفسھا 
  

تssأثیر إضssافة ورق نبssات الزعتssر الssى العلیقssة فssي معامssل التحویssل الغssذائي لssذكور وإنssاث ) :٥(الجssدول 
  األرانب 

  التالمعام
  أسبوع ١٠ – ١  أسبوع ١٠ – ٦  أسبوع ٥ – ١

  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور

  أ ٤0٠٧  السیطرة
±٠0١٠  

  أ ٤0٦٠
±٠0٠١  

  أ ٧0٤٠
±٠0٣٣  

  أ ٥0٣١
±٠0١٢  

  أ ٥0١٢
±٠0١٦  

  أ ٤0٩٥
±٠0٠٧  

  ورق الزعتر
  ب ٣0٤٥

±٠0٠١  
  ب ٣0٢٣

±٠0١٦  
  ب ٤0٥٠

±٠0٠٢  
  ب ٤0٢٤

±٠0٠١  
  ب ٤0١٨

±٠0٤٧  
  ب ٣0٦٢

±٠0١٣  
  

والنسبة المئویsة ) یوم(نبات الزعتر الى العلیقة في عمر البلوغ الجنسي تأثیر إضافة ورق ) : ٦(الجدول 
  .لوزن الخصیة ووزن الرحم إلى وزن الجسم في ذكور وإناث األرانب 

  المعامالت
  %وزن الرحم    %وزن الخصیة    )یوم ( عمر البلوغ الجنسي 

  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور

  ١٦٣0٠٠  السیطرة
  صفر ±

  أ ١٦٣0٠٠
  صفر ±

٠0٣٩  
±٠0٠٧  

  ب ٠0١٣
±٠0٠٢  

  ورق الزعتر
١٦٢0٥٠  

±٠0٧٠  
A 

  ب ١٥٠0٥٠
±٠0٧٠  

B  

٠0٣٥  
±٠0٠١  

  أ ٠0٢٥
±٠0١٠  

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

ق معنsوي بsین الجنسsین تحsت مسsتوى رضمن الصفة الواحsدة تعنsي وجsود فs أفقیامختلفة  أجنبیةل حروفا القیم التي تحم* 
  . ٠.٠٥ ³ احتمال أ

  

إلیsھ الباحثsان كاكsل  رإن تأثیر ورق نبات الزعتر المخفض لتركیز كلوكوز الدم یتفق مع ما أشا
فsي ) ١٩٩٩(نتsائج ألنعیمsي  وتتفsق كsذلك مsع. في الجرذان المصابة بداء السsكر ) ٢٠٠٦(ومحي الدین 

، خفض تركیز كلوكوز الدم و وتحسن معدل الزیادة الوزنیsة ومعامsل التحویsل الغsذائي فsي دجsاج اللحsم 
أو تحفز إفsراز ، والذي یعتقد أن نبات الزعتر یحتوي على مركبات لھا تاثیر مشابھ لھورمون األنسولین 

من مجموع % ٨٦0٣الذي یشكل حوالي   Cavacrolوقد یكون ھذا المركب ھو  ، ھورمون األنسولین 
إن احتsواء نبsات الزعتsر علsى ، )  ١٩٩٣،   Danielaو     Giuseppe(المركبsات فsي نبsات الزعتsر 

قssد یكssون سssبب قssدرة نبssات الزعتssر فssي خفssض مسssتوى ) ١٩٨٦، الزبیssدي وtخssرون ( Tanninمssادة  
  الكلوكssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssوز

)Day   خرونtم قد حسن كفاءة التحویل الغذ) ١٩٩٠، وsن وزن الجسsى تحسsس علsا انعكsوان ، ائي مم
الزیادة الوزنیة وتحسن معامل التحویل الغذائي ربما تكون ناتجة من تأثیر نبsات الزعتsر المحsور الیsض 

  ) .١٩٩٩، النعیمي (الكاربوھیدرات 
إن الدراسssات حssول تssأثیر نبssات الزعتssر فssي النسssبة المئویssة لssوزن الssرحم إلssى وزن الجسssم فssي 

مsن  ١٠،  ٩،  ٨وان ورق الزعتر قد حقق زیادة معنویة لوزن الجسم في األسابیع  ، لة جدا األرانب قلی
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حیsث ، وبالتالي خفض وقت البلوغ الجنسي معنویsا ، مما انعكس في تحسن نمو الرحم ، التجربة لإلناث 
یة والتغذویsة الجنسي في األرانب بالعوامل البیئیsة ومنھsا العوامsل الفسsلج غیتأثر الوصول إلى عمر البلو

)Steven خرونt١٩٧٤، و . (  
وبشكل عام فان المعاملة بورق نبات الزعتر أدت الى تحسن وزن الجسsم وخصوصsا فsي انsاث 

وانعكس ذلك على ارتفاع النسبة المئویة لوزن الرحم وانخفsاض عمsر البلsوغ الجنسsي فsي انsاث ، االرانب 
  .االرانب 

            
            
            
            
            
            
             

  أ       أ      أ                      
  

  ب     ب    ب                      
  
  
  
  
  
  

            
  

    االبتدائي   ١    ٢     ٣     ٤     ٥    ٦     ٧    ٨     ٩   ١٠               
  
 . ٠0٠٥ ³تعني وجود فرق معنوي تحت مستوى احتمال أ  جموعتینبین الممختلفة العربیة الحروف ال* 
 

لذكور  ) غم ( تأثیر إضافة ورق نبات الزعتر إلى العلیقة في وزن الجسم األسبوعي  : ) ١( الشكل    
 . أرانب مجموعتي السیطرة والزعتر 

                      
                    
                    
                    
        أ      أ      أ              
                    
  أ                       
  ب    ب                         
ب                                 أ         
                    ب
                ب         
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        ١    ٢    ٣     ٤     ٥    ٦    ٧     ٨     ٩   ١٠   
                  االبتدائي

              
   . ٠0٠٥ ³تعني وجود فرق معنوي تحت مستوى احتمال أ  بین المجموعتینمختلفة الیة عربالحروف ال* 
إلناث  ) غم ( تأثیر إضافة ورق نبات الزعتر إلى العلیقة في وزن الجسم األسبوعي  : ) ٢( الشكل    

 . أرانب مجموعتي السیطرة والزعتر 
           

  
 
 
            
            
            
                     
         أ     أ                    
                 
  ب    ب                    
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  االبتدائي   ١    ٢    ٣     ٤     ٥    ٦    ٧     ٨     ٩   ١٠                        

  
  . ٠0٠٥ ³تعني وجود فرق معنوي تحت مستوى احتمال أ  بین الجنسینمختلفة العربیة الحروف ال* 
  

لsذكور ) غsم ( تأثیر إضsافة ورق نبsات الزعتsر إلsى العلیقsة فsي وزن الجسsم األسsبوعي  : ) ٣( الشكل 
  . وإناث  أرانب مجموعة السیطرة 

  
  
                        
                        
                        
          أ                              
        أ      أ                 
                        
    ب    ب     ب                     
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  االبتدائي   ١    ٢     ٣     ٤     ٥    ٦     ٧     ٨     ٩   ١٠                     
                        
  . ٠0٠٥ ³تعني وجود فرق معنوي تحت مستوى احتمال أ  بین الجنسینمختلفة العربیة الحروف ال*     

  
لsذكور ) غsم ( تأثیر إضsافة ورق نبsات الزعتsر إلsى العلیقsة فsي وزن الجسsم األسsبوعي  : ) ٤( الشكل 

  .  وإناث  أرانب مجموعة الزعتر
                        
    

EFFECT OF THYME LEAVES ON BLOOD GLUCOSE ,  
REPRODUCTIVE AND PR0DUCTIVE PARAMETERS IN MALE AND 

FEMALE LOCAL RABBITS 
Khalid Hassani Sultan              Abdulla Fathi         Saeb Younis Abdul-Rahman 

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

ABSTRACT 
          This study was conducted to investigate the effects of Thyme leaves( 
Thymus vulgaris ) on blood glucose, as well as,  their reflection on body weight 
, mean body weight increment and feed efficiency in males and females local 
rabbits, and its effects on some reproductive characters, as testes and uterine 
weight and puberty age .The rabbits which were of  12 weeks old  had been 
divided into  4  groups each  6  rabbits ( 2 replicates ) for males and females . 
Rabbits of 1st group ( males ) and of the 2nd group ( females ) were fed on the 
standard ration ( control ) , while the 3rd ( males ) and the 4th ( females ) groups 
were fed on standard ration containing 2 % thyme leaves for 10 weeks . And to 
determine the puberty age , 4 sexually mature males and  4  sexually mature 
females were used since the 6th week of experiment. Blood samples were 
obtained at the end of the 10th week. The results revealed a significant 
hypoglycemic effect of thyme leaves in both sexes which reflected significantly 
as an increase in body weight, mean body weight increment and feed efficiency 
improvement in both sexes ( females were better than males ), the treatment 
also causes a significant increase in uterine weight percent to body weight that 
leads to reduce the female puberty ages significantly.    

 
  المصـادر

  الsدار العربیsة للنشsر، الطبعsة الثانیsة . النباتsات واالعشsاب الطبیsة ) . ٢٠٠٠( الشحات نصر ، أبو زید 
  . القاھرة، والتوزیع           
  .مطبعة جامعة البصرة ، الطبعة األولى . إدارة الدواجن ).  ١٩٨٦( صھیب سعید علوان ، الزبیدي 

 تssأثیر إضssافة مسssتویات مختلفssة مssن مسssحوق الحبssة السssوداء ) .  ٢٠٠٥( أیssاد شssھاب أحمssد ، العبیssدي  
Negella sativa  ويsت المعsة والنبیsوثقفھا إلى العلیقة في بعض الصفات اإلنتاجیة والمناعی

  . بغداد  –كلیة الزراعة . أطروحة دكتوراه .لفروج اللحم 
كsوز الsدم فsي بعsض الصsفات وتأثیر بعض النباتsات المخفضsة لكل) . ١٩٩٩(، سعد محمد علي  ألنعیمي

   ، كلیsة) ماجسsتیررسsالة (الفسلجیة والكیمیائیة الحیاتیsة ومعامsل التحویsل الغsذائي لsدجاج اللحsم   
  .جامعة الموصل ، الزراعة والغابات           
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تأثیر المستخلص المغلي لsورق الزیتsون ) ، ٢٠٠٦( وصائب یونس عبدالرحمن ، خالد حساني ، سلطان 

-٧٤) : ٤( ٣٤مجلsة زراعsة الرافsدین .ت الفسsلجیة واإلنتاجیsة فsي األرانsب في بعض الصفا
٨١  .  

   الغذاء والتغذیة ، دار الكتب للطباعsة والنشsر ،). ١٩٨٠( فرحان شاكر محمد عليوطھ ، احمد الحاج ، 
  .جمھوریة العراق –والبحث العلمي    وزارة التعلیم العالي  

فsي ایsض  ببsذور الحلبsةتsأثیر المعاملsة ) ١٩٩٩(منتھى محمsود عبد الرحمن ، صائب یونس والقطان ،  
  . ٨٣-٨٠) : ٢( ١٣مجلة علوم الرافدین .  األرانبربوھیدرات في االك

تssأثیر النباتssات المخفضssة لكلوكssوز الssدم علssى بعssض الصssفات  .) ١٩٩٤(عبssد المجیssد ، عبssد هللا فتحssي 
كلیssة الطssب البیطssري ، جامعssة ) جسssتیررسssالة ما(والكیمیائیssة الحیاتیssة لssدجاج اللحssم   الفسلجیة 
  .الموصل

تsأثیر زیsت الزعتsر فsي بعsض القsیم الكیمیائیsة )  ٢٠٠٦( وخیرالدین محsي الsدین ، سوالف جبار، كاكل 
كلیsة الطsب  –المsؤتمر العلمsي الرابsع .الحیاتیة إلناث الجرذان المصابة بداء السكر التجریبsي 

  . ٤٨٢ - ٤٧٣:  ٢المجلد : البیطري 
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