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العليقة على  في (Thymus vulgaris) الزعترمستويات مختلفة من مسحوق  استخدامتأثير 
 (ROSS 308)الصفات الفسلجية واإلنزيمات في دم فروج اللحم نوع  بعض

 **العاني عمار عبد الرزاق توفيق       *ماجد الرحمن عبد احمد       *الجغيفي كردي إسماعيل وليد
  إقليمالعلوم والتكنلوجيا/دائرة شؤون المحافظات غير المنتظمة في وزارة  **   األنبار جامعة /الزارعة كلية -الحيوانية الثروة قسم* 

 الخالصة

 غير مجنس طير 150استخدم في هذه التجربة األنبار،محافظة في الدارسة في حقل أهلي  هذه أجريت
 موزعة طير 30كل معاملة على احتوتبصورة عشوائية وزعت على خمس معامالت  (ROSS 308)من نوع 

 ،1نسب مختلفة من مسحوق الزعتر  بعالئق تحتوي علىغذيت األفراخ  (طير كل مكرر 01مكررات ) 3 على
إلى يوم  02يوم والثانية النمو من عمر  00-واحدوعلى مرحلتين بادئ من عمر يوم  % 1.0 ،1.0 ،1.0 ،1.0
 األعضاءبعض  إلى باإلضافة ALPو ALTو AST مأنزيبعض صفات الدم ومستويات دراسة  تم ،يوم 00

زعتر في كل من عدد خاليا الدم  %1.0تفوق معنوي لمعاملة بينت النتائج  الداخلية منها الكبد والقلب والقانصة.
والكلسريدات الثالثية  AST، ALT، ALPوتحسن معنوي في مستوى  ،PCVهيموكلوبين الدم و الحمر،

. وكذلك ارتفع T3لمعاملة الزعتر وباألخص معنوي في مستوى االكولسترول حسن وت ،%1.0لمعاملة الزعتر 
النتائج ولم يالحظ وجود فرق معنوي في الوزن النسبي  بأفضل T4نسبة بروتين الدم لمعامالت الزعتر وتميزت 

عتر الز  إضافة. بذلك نالحظ ان %1.0في معاملة الزعتر T2للقلب والقانصة لكن ارتفع وزن الكبد النسبي في
 .معنويا حسنت جميع الصفات المدروسة قد %1.0و%1.0بنسبة 

The effect of using different levels of Thymus vulgaris to the ration on 

physiological traits and enzymes of broiler chicks (ROSS 308) blood. 
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Abstract 

This study was done in a private field in Al Anbar governorate. 150 bird of 

ROSS 308 type had been used in this experiment, were divided into five treatments. 

Each treatment contains thirty bird distributed into three replicates with ten bird in 

each one of them. The chicks were fed on ration. Contains different percentages of 

Thyme 0, 0.2, 0.4, 0.6, and 0.8) % in two stages starting with primary ration at the age 

of 1 day to 28 days or the first stage. The second stage Finishing ration staring with 29 

days until the end of the experiment. Some criteria of blood, the levels of AST, ALT 

and ALP enzymes and some internal organs such as liver, heart and gizzard were 

studied. The results showed significant increase of 0.8% rate of Thyme in each of 

RBC number, Hb and PCV with noticeable Improvement in AST, ALT and ALP. In 

addition, there was an improvement in triglycerides TG at the rate of 0.2% Thyme and 
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in cholesterol at all the rates of Thyme especially T3. The rates of blood protein also 

raised in all Thyme treatments. T4 had the best results without any significant 

differences in the rational weight of the heart and gizzard, but the rational weight of 

the liver had been raised in T2 in the Thyme of 0.2%. Thus, we concluded that using 

of Thyme with 0.2% and 0.4% had improved significantly all the studied criteria.       

 المقدمة

توفر  إلىوالمواد الكيميائية  األسمدةاستخدام بالمواد العلفية  إنتاجان التكنلوجيا الحديثة المستخدمة في 
جيدة من الحبوب ولكنها تحتوي على مركبات تعمل داخل الجسم على تكوين الجذور الحرة والتي تؤدي  أصناف

 لألكسدةدام مركبات مضادة خاست إلىالوقت الحاضر اليا الجسم. عندها قام الباحثون في خحدوث تهدم في  إلى
 إلىلذلك اتجه الباحثون  الطبية، األعشابومنها طبيعية متواجدة في  Cوفيتامين Eمنها صناعية مثل فيتامين

 األعشابداخل الجسم ومن بين تلك  اكسدهالطبية الحاوية على مواد فعالة تعمل كمضادات  األعشابدام خاست
 .(07)الطبيعية  األكسدةالذي يعد من المضادات  Thyme vuigarisنبات الزعتر

 منه %05-5تمثل التي  Essential oilله  األساسيةفي الزيوت تتواجد المواد الفعالة لهذا النبات  
 ناللذا Carvacrolالكارفكرول  Thymolالثايمول منها مواد فينولية واهمها  %55ن هذه الزيوت تحتوي على وا

 Volatileزيوت طيارة  %0.0 األقلوان هذه الزيوت تحتوي على ( 00) وائد الطبية لنبات الزعترتعزى لهما الف

oils  وان نسبة المواد الفينولية التي على شكل ثايمولThymol 1.5% 55-60. وتتكون الزيوت الطيارة من% 
 أوضحت وقد r-Terpinene (05.) %01-5و Carvacrol ،05-00% Pcymene %05-0 ،ثايمول

( يعمل 07) أكسدةحيث يعد الزعتر مضاد  ،(00) داتنويالفالفو ن م رةيكب إعداد على الزعتر احتواء الدراسات
يستخدم الزعتر في عالج  الخاليا،على  تأثيرهاعلى كبح الجذور الحرة المتكونة داخل الجسم واالرتباط بها ومنع 

نبات الزعتر  ألوراقلوحظ ان  إذ المجهرية، ألحياءافعال ومثبط للعديد من  أثرلما له من  األمراضالعديد من 
 Shigell flexeneri Streptococus lactis Staphyococcus, aureus فعال في القضاء على بكتريا أثر

،(12). 

ن(. و 06)من استخدامه كمستخلصات زيتية  أفضلنتائج  أعطىكما لوحظ ان استخدام النبات كامال    ا 
 البيئية في الظروف تغيير إلى الطيور تعرض إن إال الطبيعية الحاالت في ثابتة نسبةب توجد الدم مصل بروتينات

 إن شانها حراري والتغذوي مني والالصح اإلجهاد عوامل الن البروتينات وذلك هذه نسب في تغيير إلى يؤدي
 البروتينات هذه دراسة فان ثم ومن( 06) ،(1) البروتينات هذه لتصنيع والخاليا اللمفاوية الكبد فعالية في تؤثر
 نسب استخدام تأثير لمعرفة الدارسة هذه أجريت الطيور. لذا في والفسلجية الصحية الحالة تحديد في مهمة
 ALTو AST إنزيمالدم ومستويات  بعض صفاتعلى  اوتأثيره العليقة إلى المطحونة الزعتر اتنب من مختلفة

 .الكبد والقلب والقانصةالداخلية منها  األعضاءبعض  إلى باإلضافة ALPو
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 المواد وطرق العمل

، 00/01/0101 إلى 01/2/0101للفترة من  األنبار محافظةفي  أهلي حقل في الدارسة هذه تيأجر 
 معاملة كل احتوت معامالت خمس على وزعت (ROSS 308)نوع  من ريط  150التجربة هذه في استخدم
 5 استخدم فيها العالئق من أنواع  5على األفراخ تيذغ مكرر كل ريط 01 مكررات 3 على موزعة ريط  30على

 00 -واحد ومي عمر من بادئوعلى مرحلتين  %(1.0، 1.0، 1.0، 1.0، 1الزعتر  مسحوق  من مختلفة نسب
 حرة بصورة والماء الغذاء قدم( 0و 0الجدولفي  موضحة وكما) يوم 00 إلى يوم 02عمر  من النمو ةيوالثان يوم

 ما وفق اللقاحات تيوأعط التجربة مدة طول ساعة 24 مستمرة إضاءة نظام استخدم ،لتجربةا فترة لةيط ومستمرة
 اجري ، ةيالغاز  الحاضنات باستعمال ةيالتربقاعة  داخل المناسبة الحرارة درجة على المحافظة تمت (6)به  جاء
 ائييميالك بيالترك ضحو ي 6والجدول( 2)في  المذكورة قةيالطر  وفق ق نبات الزعترو لمسح يائيميالك ليالتحل

طير من كل مكرر وبصورة  4طير من كل معاملة  21تم جمع نماذج الدم في نهاية التجربة  لمسحوق الزعتر.
. تم وضع نماذج الدم في أنبوبة حاوية على مانع التخثر Wing veinالجناحي  أو العضدي الوريدعشوائية من 
K-EDTA (Potassium-Ethylene Diamin tetra acid وبعد .)تحاليل الدم الكامل تم وضعها في  إجراء

دقيقة وذلك لغرض فصل البالزما التي تم حفظها  21دورة/ دقيقة لمدة  0333جهاز الطرد المركزي على سرعة 
ْم( لغرض إجراء الفحوصات المختبرية والتي تضمنت قياس تركيز والبروتين الكلي  13-)في المجمدة على 

دات الثالثية وتركيز البروتينات الدهنية واطئة الكثافة جدا وتقدير فعالية أنزيمات الكبد والكليسيري والكولسترول
(ALT، AST، ALP .) 

 يوم. 82يوم إلى عمر 1عليقة البادئ المستخدمة في تغذية األفراخ من عمر  1جدول 
 1T 8 T T3 T4 T5 العلفية المادة

 06 06 06 06 06 ذرة صفراء

 01 01.0 01.6 01.5 01.5 حنطة

 1.0 1.0 1.0 1.0 - مسحوق الزعتر

 00.7 00.0 00.0 00.0 05 بروتين( %44)الصويا كسبة فول 

 01 01 01 01 01 * بروتين( %05)البروتيني المركز 

 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 زيت

 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 حجر كلس

 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 فوسفات الكالسيوم الثنائية

 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 ملح الطعام

 011 011 011 011 011 المجموع الكلي

 التركيب الكيميائي المحسوب

 0062 0000 0005 0000 0051 طاقة ممثلة

 00.010 00.010 00.000 00.005 00.00 بروتين خام%

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الكالسيوم%

 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 الفسفور المتاح%

 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 المثيونين%

 0.12 0.0 0.00 0.06 0.06 الاليسين%

مكداس تم تقدير أخذت إلى المختبر و  EDTAبعد جمع الدم في األنابيب الحاوية على مانع التخثر 
م الطريقة التي ااستخدوتم حساب عدد خاليا الدم الحمر ب (،8ليها)إ أشارالطريقة التي  حسب  pcvالدم
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ركيز تم تقدير ت (،Hb =(PCV-2/)3) (.1) إليها أشارب الدم باتباع المعادلة التي تم حساب خضا (29)ذكرها
-Biolaboالمصنعة من شركة  (Kit)( باستخدام عدة التحليل 12)وفق طريقة في بالزما الدم الكوليسترول

France ،قدر تركيز الدهون الثالثية (TG)  عدة التحليل ( وباستخدام 14)في بالزما الدم استنادًا إلى طريقة
(Kit)  المصنعة من شركةBiolabo-France،  قدر تركيز البروتينات الكلي في بالزما الدم باستخدام عدة

في  Biuretواعتمدت هذه العدة على طريقة  Biolabo-Franceالمصنعة من قبل شركة  (Kit)التحليل الجاهزة 
و  Alanine Amino Transferase (ALT)زيمتم تقدير نشاط إن، (11قياس كمية البروتين في بالزما الدم )

المصنعة  (Kit)عدة التحليل الجاهزة  اماستخدفي بالزما الدم ب Aspartate Amino Transferase(AST)إنزيم
 ALPنشاط إنزيم (. وقدر 13)طريقة  وتم تقديرها استنادا إلى Bio Merieux- Franceمن قبل شركة 

Alkaline phosphatase لتحليل الجاهزة باستخدام عدة ا(Kit) المصنعة من قبل شركةBio Merieux-
France واستنادًا إلى طريقة ،((. معبرًا عنها بالوحدة الدولية )27iu/L.)  طيور عشوائية من كل  21اختيرت
يوم من عمر الطيور بعد انتهاء فترة  15طير/ مكرر( حيث تم وزنها ومن ثم ذبحها عند عمر  4معاملة )
 Camryتم وزن بعض أجزاء الجسم الداخلية بواسطة ميزان حساس نوع وزن الذبائح ومن ثماخذ  التجربة،

 وهي الكبد، القلب، القانصة.  عشرية،مرتبتين  المنشأ( ألقربصيني )

 يوم. 05يوم الى عمر  82العليقة النهائية المستخدمة في تغذية االفراخ من عمر  8جدول

 1T 8 T T3 T4 T5 العلفية المادة

 00.5 00.5 00.5 00.5 00.5 صفراء ذرة

 02.0 02.0 02.0 01.1 01.1 حنطة

 1.0 1.0 1.0 1.0 - مسحوق الزعتر

 02.0 02.0 02.0 02.0 01 بروتين( %44)الصويا كسبة فول 

 2 2 2 2 2 * بروتين( %05)البروتيني المركز 

 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 زيت

 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 حجر كلس

 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 ملح الطعام

 011 011 011 011 011 المجموع الكلي

 **التركيب الكيميائي المحسوب

 0220 0227 6111 6116 6117 طاقة ممثلة

 02.71 02.02 02.00 02.07 02.70 بروتين خام%

 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 الكالسيوم%

 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 الفسفور المتاح%

 1.01 1.00 1.00 1.00 1.06 المثيونين%

 1.200 1.200 1.207 1.202 1.20 الاليسين%
 

، %5الخام  ، الدهن%51البروتين الخام  هواندي المنشئ ( WAFIالوافي)المركز البروتيني المنتج من قبل شركة  *
، % 6.05اليسين ،%0.05فسفور متوفر  ،%0.01، فسفور %5.01، كالسيوم 00.61 ، الرماد%7.01 ، الرطوبة%0الخام  األلياف

 % 0.61سلينيوم  ،0011الممثلة  ، الطاقة%0.02ثريونين  ،% 1.01تربتوفان  ،% 0.01+سستين  ، ميثايونين%6.71ميثايونين 
 NRC 1994** تم حساب التحليل الكيميائي لمكونات العالئق حسب ما جاء في      .%0والنحاس 

 سم حسب المعادلة أدناه. حساب أوزان األحشاء النسبي إلى وزن الج تم

 وزن العضو النسبي     = %           
 وزن العضو

 الذبيحة وزن
 ×311 
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استخدم التصميم العشوائي الكامل في دراسة تأثير المعامالت في الصفات المدروسة وباستعمال برنامج 
SAS ( كما أجري التحويل اللوغاريتم00اإلحصائي الجاهز )ألعداد خاليا الدم الحمراء والبيضاء قبل تحليلها  ي

 .الحدود للمقارنة بين متوسطات المعامالت للصفات المختلفة متعدد Duncanوتم إجراء اختبار إحصائيًا 

 التركيب الكيميائي لمسحوق الزعتر المستخدم في التجربة 3جدول 

 رماد كاربوهدرات ذائبة الخام األلياف مستخلص ايثر بروتين خام رطوبة المكونات
 6.00 06.00 00.05 65.02 01.00 5.00 النسبة%

 النتائج والمناقشة

 مستويات مختلفة من مسحوق الزعتر في الصفات الخلوية لدم فروج اللحم تأثير

في كل من عدد خاليا الدم الحمر والهيموكلوبين  %0تفوق معنوي لمعاملة الزعتر  0الجدول يبين 
تتناسب طرديا مع نسبة الزعتر  لوحظ ان القيم هذه إذ السيطرة.ومكداس الدم وبفارق عالي المعنوية مع معاملة 

، وان هذه المعايير افضل القيم لهذه المعايير T5لتشكل  اإلضافةارتفعت هذه القيم مع زيادة  إذالعليقة، في 
للخاليا  األوكسجينخاليا الدم الحمر يدل على زيادة جاهزية  أعدادان زيادة  إذتعكس الحالة الصحية للطيور 

الدم خاليا  أعدادمتعلقة بزيادة  PCVو Hbزيادة  الخاليا وان إلى األوكسجينباعتبارها الخاليا التي تقوم بنقل 
 الزعترفعالية  إلىمسحوق الزعتر قد يكون عائدا  إضافةوان التحسن في الحالة الصحية للطيور عند  الحمر

 ملهع زى يع والتي أكسدة كمضادات والثايمول الكارفاكيرول وخصوصا فالفونيدات منه يحتوي لما  أكسدة كمضاد

 من األولى الخطوة خالل الحرة الجذور من دروجينهال اكتساب على تعمل والتي  phenolic oil مجموعة إلى

 .(hydroxyl peroxide 00 (عملية تأخير ثم ومن ون هالد أكسدة عملية

نزيم األمينالناقلة لمجموعة  اإلنزيماتمستويات مختلفة من مسحوق الزعتر في  تأثير  الفوسفاتيز القاعدي وا 

( AST، ALT) األمينالناقلة لمجموعة  اإلنزيماتود انخفاض معنوي في مستوى وج 5يشير الجدول 
نزيم . اإلضافةمع زيادة نسبة  لإلنزيماتثم تعاود لالرتفاع التدريجي  T2في معاملة  ALPالفوسفاتيز القاعدي  وا 

( 06و 00، 05حيث كانت  اإلنزيمات حيث تفوقت معاملة السيطرة معنويا مع جميع المعامالت في مستوى هذه
النتائج حيث سجلت هذه  بأفضل T3،T2ولكن تميزت المعاملة  التوالي،على  (ALP، ALT، ASTلكل من 

 .اإلنزيماتالقيم لهذه  أوطئالمعامالت 

والصحية للكبد حيث  الوظيفيةقد حسنت معنويا من الحالة  %0و %0الزعتر  إضافةوبذلك يالحظ ان  
ترتفع في الدم عن  وأنهاداخل خاليا الكبد  األمينى نقل مجموعة تعمل عل ALT، AST اإلنزيماتان هذه 

( الذي لم 5( واختلفت مع نتائج )6وتتفق هذه النتائج مع ) ،الكبدمستوياتها الطبيعية عند حدوث تهتك في خاليا 
ف اختال إلىالزعتر وقد يعود االختالف في النتائج  إضافةيالحظ وجود فروقات معنوية بين المعامالت عند 
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 إلىالزعتر عائدا  إضافةيفية للكبد عند ظوان التحسن في الحالة الو  العشبة. إضافةعمر الحيوان ونوعه وطريقة 
دات نويالفالفو ن م رةيكب إعداد على الزعتر احتواء الدراسات أوضحت إذ .اكسدهالزعتر من مضادات  هما يحتوي

واالرتباط بها ( يعمل على كبح الجذور الحرة المتكونة داخل الجسم 07) أكسدةحيث يعد الزعتر مضاد  ،(00(
 .الكبد الياومنع تأثيرها على خ

 معدالت بعض الصفات الكيموحيوية لدم فروج اللحم مستويات مختلفة من مسحوق الزعتر في تأثير

ي نسبة البروتين ف T4تفوقت معاملة  إذوجود فروقات معنوية في قيم البروتين الكلي  إلى 0يشير الجدول 
بقية المعامالت فلم تختلف  أما 0.07فبلغت  T2غم/لتر تلتها معاملة  0.00الكلي مع جميع المعامالت فكانت 

وقد  يضةأالغذائي ومستوى المواد الغذائية المت األيضمعنويا فيما بينها وان ارتفاع نسبة البروتين دليل على زيادة 
محتوى  إلىتر اتجاه كل من البكتريا الموجبة والسالبة لصبغة كرام ويعزا ذلك القدرة التثبيطية للزع إلىيعود ذلك 

 األساسيةالمسؤولة عن التفاعالت  اإلنزيماتتعمل المركبات الفينولية على تثبيط  إذالزعتر من المركبات الفينولية 
قدرة  إلى باإلضافةلنمو مسخ البروتين البكتيري ومن ثم عدم قدرة البكتريا على ا إلىمع البروتين مما يؤدي 

خارج الخاليا البكتيرية  إلىوالكارفاكرول على تحليل غشاء الخلية البكتيرية وبالتالي خروج المواد الخلوية الثايمول 
المرضية  اإلصاباتعلى صحة وحيوية الطيور وقلة  إيجابا( مما تؤثر 00)( 0ومن ثم موت الخاليا البكتيرية )

وان  .األخرى واالستفادة منه مؤديا الر زيادة نسبة البروتين الدم وجميع الصفات الدم  مما يزيد من استهالك العلف
الدهنية وبعض  واألحماضوضيفة بروتينات الدم وباألخص االلبومين هو القيام بنقل الكاربوهدرات والفيتامينات 

 .(00) البروتين إنتاجزيادة  إلىؤدية جميع خاليا الجسم م إلىالهرمونات كالثايروكسين 

تلفة من مسحوق ى على عالئق حاوية على مستويات مخالصفات الخلوية لدم فروج اللحم المغذ 4جدول 
 الزعتر

 % PCV مل دم155غم/Hb  دم 3 مليون خلية/ملم RBC المعاملة

T1  0.00 ±1.12٭  سيطرة 

b٭٭ 

1.02 ± 0.11 

b  

0.10±  26 

b  

T2 8% 0.00 ±1.17 مسحوق زعتر 

b  

1.51± 0.11 

b  

0.50± 26 

b  

T3 4% 0.01 ±1.10 مسحوق زعتر 

ab  

1.02  ± 0.07 

b  

0.10±  28 

b  

T4 5% 0.00 ± 1.125 مسحوق زعتر 

ab  

1.77± 0.07 

b   

0.61± 28 

b  

T5 2% 6.16 ±1.01 مسحوق زعتر 

a  

1.70± 01.11 

a  

0.6±  32 

a  

 (P<0.05ود الواحد تدل على وجود فروقات معنوية بين المعامالت على مستوى )المختلفة في العم االنحراف ٭٭القياسي       الخطأ ±المعدل  ٭

األولى زعتر مقارنة مع  %1انخفاض معنوي في قيمة الكولسترول للمعاملة الثالثة  1كما يالحظ من الجدول 
عاود مستوى افضل النتائج ثم يوالتي أعطت المعاملة الثالثة في حيث يالحظ انخفاض نسبة الكولسترول والخامسة 

 %1الكولسترول بالصعود في المعاملة الرابعة والخامسة أما بالنسبة إلى الكلسريدات الثالثية فقد تفوقت المعاملة الرابعة 
 ,T3, T5 لمعاملة 1152، 13، 25، 2252مقارنة مع جميع المعامالت التي بلغت  5252حيث بلغت  TGزعتر في مستوى 
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T2, T1 المخفض للزعتر من خالل الثايمول  التأثير إلىذلك  أعزوقد و  (5()31النتائج مع ) تفقت هذهاو  ،على التوالي
ان  اوأضافو في الجسم  الذي يساهم في بناء الكولسترول CholestrolHMG-Co A reductase ألنزيموالكارفاكرول 
 Cholestrolعلى عملية اكثر من كونه يؤثر  Lipogenesisعلى عملية  تأثيرهمن خالل  األهم التأثيرالكارفاكرول 

biostynthesis. 

نزيم الفوسفاتيز القاعدي لدم فروج اللحم المغذى على عالئق  5جدول  االنزيمات الناقلة لمجموعة األمين وا 
 حاوية على مستويات مختلفة من مسحوق الزعتر

 AST u/l ALT u/l ALP u/l المعاملة

T1  15 ±0.10٭ سيطرة 

 bc٭٭ 

0.57± 21 

 ab 

  0.56± 43.23 

a 

T2 8% 11±1.57 مسحوق زعتر  

d 

1.50±18.1  

 c 

0.01±37.5  

b 

T3 4% 14±0.05 مسحوق زعتر  

 c 

0.60±19.5  

 bc 

0.50±37.23  

 b 

T4 5% 17 ± 1.50 مسحوق زعتر 

 ab 

0.10±23.1  

 a 

0.00±38.83  

b 

T5 2% 19±1.57 مسحوق زعتر  

a 

0.06±23.0  

 a 

0.00±38.17  

b 

 (P<0.05األحرف المختلفة في العمود الواحد تدل على وجود فروقات معنوية بين المعامالت على مستوى ) ٭٭طأ القياسي.    الخ ±المعدل  ٭

 

معدالت بعض الصفات الكيموحيوية لدم فروج اللحم المغذى على عالئق حاوية على مستويات  6جدول 
 مختلفة من مسحوق الزعتر

مل 155غم/لم كولسترول غم/لتر بروتين المعاملة

 بالزما

TG مل بالزما155غم/لم 

T1  6.27 ±1.50٭ سيطرة 

c٭٭ 

5.600± 077.0 

a 

0.100±  55.5 

c 

T2 8% 0.07 ±1.75 مسحوق زعتر 

b 

6.07±152  

ab 

6.76±  57 

c 

T3 4% 0.11 ±1.70 مسحوق زعتر 

bc 

0.02± 142.8 

b 

0.10± 66.5 

b 

T4 5% 0.00 ±1.70 مسحوق زعتر 

a 

6.05± 156 

ab 

0.17±75.5  

a 

T5 2% 6.02 ±1.50 مسحوق زعتر 

c 

0.02± 178.8 

a 

0.150± 61 

bc 

 (P<0.05المختلفة في العمود الواحد تدل على وجود فروقات معنوية بين المعامالت على مستوى ) األحرف ٭٭القياسي.      الخطأ ±المعدل  ٭

 والقانصة والقلب لفروج اللحم النسبية للكبد األوزان مستويات مختلفة من مسحوق الزعتر في تأثير

 أماعدم وجود فروقات معنوية بين المعامالت في الوزن النسبي للقانصة والقلب  7يالحظ من الجدول 
ارتفاع معنوي في له حيث لوحظ  ين المعامالت في الوزن النسبيبالنسبة للكبد فقد لوحظ هناك فروقات معنوية ب

والتي بلغت  T3و T1مقارنة مع جميع المعامالت باستثناء  T2ة الوزن النسبي للكبد في المعاملة الثاني
وان زيادة وزن الكبد ضمن مستوياته  على التوالي، T3و T1,T2 تمعامالل( ل%0.00و 0.00،6.00%

 ( دليل على ذلك،5)جدول  ALTو ASTالكبد  إنزيماتالطبيعية دليل على حيوية الكبد ونشاطه وان انخفاض 
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نجازكس الصورة الجيدة للكبد ان هذه النتائج تع إذ محتوى  إلىوظائفه. وقد يعود التحسن في وظائف الكبد  وا 
خاليا الكبد من خالل كبح الجذور  وباألخصالتي حسنت من حيوية خاليا الجسم  األكسدةالزعتر من مضادات 
 ( 07) األكسدةالحرة المتكونة بفعل 

ذى على عالئق حاوية على مستويات وج اللحم المغالنسبية للكبد والقانصة والقلب لفر  األوزان 7جدول 
 تلفة من مسحوق الزعترمخ

 القلب الكبد القانصة المعاملة

T1  2.33±1.010٭ سيطرة  

a٭٭ 

1.00±2.84  

ab 

1.150±0.81  

a 

T2 8% 2.31±1.10 مسحوق زعتر  

a 

1.00±3.12  

 a 

1.102±0.85  

a 

T3 4% 2.30±1.67 مسحوق زعتر  

a 

1.00± 2.62  

ab 

1.115±0.83  

a 

T4 5% 2.69±1.00 مسحوق زعتر  

a 

1.05±2.34  

b 

1.127±0.83  

a 

T5 2% 2.19±1.00 مسحوق زعتر  

a 

1.02±2.38  

 b 

1.115±0.73  

a 

 (P<0.05المختلفة في العمود الواحد تدل على وجود فروقات معنوية بين المعامالت على مستوى ) األحرف ٭٭الخطأ القياسي.    ±المعدل  ٭

الجيد  لتأثيرها %0بنسبة  الدواجن  العالئق إلى نبات الزعتر إضافة إمكانية الدراسة هذه نستنتج من
تقوم بكبح الجذور الحرة  اكسدههو احتواءها على مواد فعالة تعمل داخل الجسم كمضادات  األولبمحورين 

 اإلنزيماتمستوى لمعنوي التحسن هذه الدراسة في الوتحسن من الحالة الوظيفية والصحية للطير كما لوحظ في 
نزيم األمينالناقلة لمجموعة  التي الفوسفاتيز القاعدي والكولسترول والكلسريدات الثالثية ووزن الكبد النسبي  وا 

لمحتوى النبات من االتجاه الثاني هو فعاليته كمضادات حيوية  أما ،والصحي للطيور الوظيفيالتحسن  إلىتشير 
خارج الخلية  إلىيقومان بتحليل غشاء الخلية البكتيرية وبالتالي خروج المواد الخلوية  اللذان الثايمول والكارفاكرول

 البكتيرية ومن ثم موتها.
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