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في وزن الجسم ( Urtica dioica )تأثیر استخدام مستویات مختلفة من مسحوق القریص 

  للحموالوزن النسبي لألعضاء المختلفة  لفروج ا

  

  **إسماعیل كاظم شبر،**عبد الجبار عبد الحمید الخزرجى،*عبد الكریم عبد الرضا هوبي
  جامعة بغداد/كلیة الزراعة -قسم الثروة الحیوانیة *

  التویثة-منظمة الطاقة الذریة العراقیة**

  

  الخالصة

اقیة بهدف دراسة تأثیر إضافة  مستویات أجریت هذه الدراسة في حقل الدواجن التابع لمنظمة الطاقة الذریة العر 

(Urtica dioica)من مسحوق نبات القریص المجفف % ) 2.00، 1.50، 1.00،  0.50، 0.25صفر ، ( مختلفة 

طیراً أخذت منها وبصورة 300اشتملت هذه الدراسة . )الفاوبرو( على وزن الجسم  األعضاء المختلفة لدى فروج اللحم 

أظهرت النتائج انخفاضًا معنویًا . طیور من كل مجموعة لدراسة المؤشرات أعاله10وبواقع طیرًا 60عشوائیة 

(P<0.05) كغم0.05± 1.45(من مسحوق القریص % 1.50في وزن الجسم لدى الطیور المغذاة على المستوى (

ص وبشكل واضح من مسحوق القری% 0.50أثرت تغذیة فروج اللحم على المستوى. مقارنة بالمستویات األخرى 

(P<0.0002) قابله انخفاضًا في وزن ) كغم/غم1.17± 34.68(في زیادة الوزن النسبي للكبد لدى هذه المجموعة

ازداد الوزن النسبي للكلیة معنویًا ). كغم/غم0.70± 26.90% (2.00الكبد لدى الطیور المغذاة على المستوى 

(P<0.05) 8.33% (من مسحوق القریص مقارنة بالمستوى صفر % 1.00لدى المجموعة المغذاة على المستوى ±

لدى الطیور المغذاة على (P<0.05)كان أعلى وزن نسـبي للطحال ). كغم/غم0.26± 7.16كغم مقابل /غم0.39

% 2.00قابله أوطأ وزن نسبي لدى المجموعة المغذاة على المستوى   ) كغم /غم0.09± 2.03% (0.25المستوى 

في الوقت الذي لم تكن هنالك فروقان معنویة ما بین المجامیع المختلفة في الوزن النسبي ) كغم/غم1.46±0.10(

% 2.00لدى الطیور المغذاة على المستوى (P<0.05  )ازداد الوزن النسبي للدهن معنویاً . لكل من القلب وغدة البورشا

  .المستویاتمقارنة ببقیة) كغم/غم10.23± 23.11(من مسحوق القریص 

من مسحوق نبات %) 2.00-1.50(بینت نتائج هذه الدراسة من أن تغذیة فروج اللحم على المستویات العالیة 

أعطت نتائج سلبیة في وزن الجسم وبعض األعضاء ذات التأثیر الفسیولوجي المهم وان استخدام (U. dioica)القریص 

صدر إضافي وجید للبروتینات والفیتامینات واألمالح المعدنیة من هذا النبات كم%) 1.00-0.25(المستویات الواطئة

  .في عالئق فروج اللحم یعطي مردودات إیجابیة على بعض الصفات اإلنتاجیة واالقتصادیة

Effect  of  supplementation  different levels  of   Uritica  dioica
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in broiler diets on body weight and relative weight of different organs
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Abstract
A study was carried out to determine the influence of supplementation different 

levels ( Zero , 0.25  ,  0.50  , 1.00  , 1.50  and   2.00 % )  of Urtica dioica on body and 
organs weight of Fawbroo broilers.

Result revealed that body weight was reduced (P<0.05) in birds supplemented with 
1.50% of  U. dioica (1.45 ±0>05 kg) in comparison with the other levels. Higher and 
lower (P<0.0002) relative liver weights were demonstrated in birds treated with 0.50 
( 34.68±1.17 gm/kg ) and 2.00% ( 26.90 ± 0.70gm/kg ) of U. dioica respectively. Relative 
kidney weight was greater (P<0.05) in birds supplemented with 1.00% compared with  
zero% of  U. dioica ( 8.3 ± 0.39 vs 7.16 ± 0.26 gm/kg ).    

On the other hand relative spleen weight was increased (P<0.05)  while decreased 
(P<0.05)in birds treated with 0.25 (2.03 ± 0.09 gm/kg) and 2.00 of U. dioica ( 1.46 ± 0.10 
gm/kg ) respectively . No significant effect of U. dioica was observed on relative heart 
and bursa gland weights. Higher relative fat weight ( P<0.05 ) was noticed in birds 
supplement with 2.00%  of U. dioica  ( 23.11±1023gm/kg )  in  relation  with  the  other  
levels.

These data supported our previous results that supplementation of broilers with high 
levels ( 1.50-2.00 % ) of  U. dioica  had a negative significant effect on body and some 
organs ( liver and spleen ) weight. However , low levels ( 0.25 – 0.50 % ) of       U. dioica
had a benefits on some productive traits of broilers.

  

المقدمة

تستخدم في كثیر من األحیان في العالجات الطبیة المختلفة، إذ یعتبر القریص من النباتات العشبیة الطبیة والتي 

فضًال . ) 1(یستخدم الجزء الخضري منها في معالجة حاالت النزف الدموي الداخلي وتخفیف آالم الروماتیزم واالكزیما

عالجة حاالت إضافة إلى دوره في م) 2(الصدفیة ومدرر للحلیب والبول Anemia ) )( عن دوره في معالجة فقر الدم  

  ). Benign  Prostatic  hyperplacia) (3(تضخم غدة البروستات 

) 4( أشارت بعض الدراسات إلى أهمیة استخدام القریص كإضافات علفیة في عالئق الحیوانات وخاصة الدواجن 

ة معدل إنتاج كمصدر بروتیني في عالئق الدجاج البیاض إلى زیاد  (U.  dioica   )فقد أدى إضافة أوراق القریص 

البیض وتحسن سمك القشرة ولون الصفار وطعم افضل للبیض وذلك الحتواء القریص على بعض المعادن مثل البوتاسیوم 

إضافة إلى بعض الصبغات مثل   Eو   K   ،C ،B2والكالسیوم والحدید والسلینیوم وبعض الفیتامینات مثل فیتامین 

  ).5( الزانثوفیل والكاروتین 

في تحسین ) U. urensو    ( U. .  Pilulifera  أخرى أظهرت الدراسات الحدیثة كفاءة القریص من ناحیة

) . 7، 6( القیمة الغذائیة لألعالف وتحقیق زیادة معنویة في معدالت وزن الجسم ومعامل التحویل الغذائي الكلي   

ر بینت الدراسات السابقة أن إضافة مسحوق ومن جانب آخ). 8( إضافة إلى تحسن بعض صفات الدم لدى فروج اللحم 

) 9( إلى عالئق فروج اللحم تعطي نتائج إیجابیة بالنسبة للصفات الدمیة والكیمیاحیویة ( Urtica  dioica )القریص 

  ).10( وفي زیادة نسبة الكلوبیولینات المناعیة نوع البیتا والكاماكلوبیولین في مصل الدم 
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خدام هذا النبات كإضافات غذائیة في عالئق فروج اللحم وتحدید المستوى األمثل له فقد وبهدف استكمال تقییم است

في وزن الجسم والوزن   ( U . dioica  )استهدفت هذه الدراسة تأثیر استخدام مستویات مختلفة من مسحوق القریص 

  .النسبي ألعضاء الجسم المختلفة لدى فروج اللحم

  

  المواد وطرق العمل

  :حوق تحضیر المس

جمعت عینات من نبات القریص من مناطق مختلفة من بعض المحافظات الشمالیة ومحافظة بغـــداد وأرسلت إلى 

وقد زرعت البذور في محطة التجارب   ( U. dioica )وزارة الزراعة للتأكد من تصنیفها وكانت نوع / المعشب الوطني 

وجمعت النباتات 1993دونم في نهایة شهر أیلول /كغم1وبمعدل دونم 3.0-1.5التابعة لمنظمة الطاقة الذریة بمساحة 

تم غسل وتجفیف الجزء الخضري هوائیاً وتمت تنقیته من الشوائب ثم طحن النبات الجاف لتصنیع 1994النامیة في آذار 

  .المسحوق منه و أجریت التجارب التالیة على هذا المسحوق

وقیاس الدهون بعد ) 11( وزمالؤه Lowryالخام باستخدام طریقة تم قیاس البروتین-:دراسة مكونات النبات. 1

  . )AOAC )12استخالصها بالهكسین وقیاس الرطوبة والكربوهیدرات استنادًا لطریقة 

لتحلیل األمالح وقیاس كمیة العناصر المعدنیة ) 13( وزمالؤه Cohenاستخدمت طریقة -:األمالح والمعادن. 2

  .في مسحوق القریص

تم تحلیل األحماض األمینیة للبروتین الخام لمسحوق القریص -:تحلیل األحماض األمینیة لبروتین القریص. 3

وبعد هضم البروتین باستخدام حامض الهیدروكلوریك . )14(بالكروماتوغرافي باستخدام طریقة التبادل االیوني

أما تحلیل كل من المیثونین والسستین فقد أجریت .°م110ساعة ودرجة حرارة 24تحت النتروجین لمدة ) 6عیاریة ( 

  ).15(بصورة منفصلة وبطریقة األكسدة 

° م121باستخدام حامض الكبریتیك المركز تحت درجة حرارة Eو   A،Cتم تحلیل فیتامینات -:تحلیل الفیتامینات . 4

  .)HPLC )16دقیقة وقد تم قیاس تركیز البیوتین باستخدام جهاز 30جو لمدة 1وضغط 

الماء وتم -تم استخالص المركبات الفینولیة الخام باستخدام المیثانول -:الكشف عن المركبات الفینولیة والقلویدات. 5

أستنادًا لطریقة ( Thin layer chromatography )تحلیلها باستعمال طریقة الكروماتوكرافي للطبقة الخفیفة 

Kraus  وSpiteller  )17(.  

  -:لتجربة والقیاساتتصمیم ا

أجریت هذه التجربة في حقل الدواجن التابع لمنظمة الطاقة الذریة العراقیة بهدف دراسة إضافة مستویات مختلفة 

إلى علیقة أفراخ (U. dioica)من مسحوق نــبات الـقریص % ) 2.00،  1.50، 1.00،   0.50،   0.25صفر  ،  ( 

طیر 300استخدمت في هذه تجربة ). الفاوبرو( عضاء المختلفة لدى فروج اللحم اللحم االعتیادیة على وزن الجسم األ

أخذت . طیر في كل مكرر، تمت  تربیتها من عمر یوم واحد ولغایة عمر ثمانیة أسابیع على الفرشة 25بمكررین وبواقع 

جربة ثم ذبحت واستخدمت منها طیور من كل مجموعة تم وزنها في نهایة الت10طیراً وبواقع 60منها وبصورة عشوائیة 

وقد تم استخراج وزنها نسبة إلى وزن بعض األعضاء وهي الكبد ، الطحال، القلب وغدة البورشا باستخدام میزان حساس

كما تم في الوقت نفسه قیاس الوزن النسبي للدهن الكلي في الجسم لجمیع الطیور قید الدراسة والذي ) كغم/غم(الذبیحة 

  .صة من منطقة البطنتم جمعه بصورة خا
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واجري تحلیل التباین باتجاه واحد ) SAS )18تم تحلیل النتائج إحصائیاً وباستخدام البرنامج اإلحصائي الجاهز 

(One way classification) 19( وتمت المقارنة بین متوسطات المعامالت باستخدام اختبار دنكن المتعدد الحدود(  

  

  النتائج والمناقشة

  (  U.  dioica  )     الكیماوي لمسحوق أوراق القریص التحلیل. 1

نتائج التحلیالت الكیمیاحیویة لمسحوق أوراق القریص المجفف، إذ تم الكشف عن اثني عشر ) 1(یتضح من جدول 

ه من ناحیة أخرى ،بینت نتائج تحلیل البروتین لمسحوق القریص ان%. 10حامضاَ أمینیاً علما ان نسبة البروتین كانت 

وكمیات ) غرام / مایكروغرام 5.28( والكلوتامین ) غرام / مایكروغرام   5.60( غني بالحامضین االمینیین الالیسین 

وهي من األحماض األمینیة المهمة في عملیة النمو وبناء جسم ) غرام / مایكروغرام 0.35( قلیلة من المیثایونین 

وتكمن أهمیة فیتامین   Eو A ،Cنبات القریص غني بالفیتامینات أیضاً أن) 1( ویتضح من الجدول ). 20( الطیر

A 20، 21( في مقاومة الطیور لألمراض وحمایة الجسم من األجسام الغریبة وتكوین الهیموغلوبین وبناء الخالیا ،

،   24( البیض فهو الفیتامین المضاد لإلجهاد ویعتبر من العوامل المساعدة في  تكوینCأما فیتامین ) 23، 22

من العوامل المضادة لألكسدة وخصوصًا E، بینما یعد فیتامین  )27، 26( وزیادة كفاءة عملیة تكوین الحیامن ) 25

، من جانب آخر أظهرت التحلیالت )28( بالنسبة لألحماض الدهنیة غیر المشبعة ویساعد في خصوبة البیض  

وهو أحد الفیتامینات التي یستفید منها الطیر في النمو وبناء العظام )( Biotinالكیمیاحیویة أن القریص غني بالبیایوتین 

من ناحیة أخرى یحتوي مسحوق القریص على المعادن الكبرى ).29و 16( وعملیتي األداء والتحویل الغذائي 

الغذائي وٕانتاج البیض وتكوین كالكالسیوم والمغنسیوم والصودیوم والبوتاسیوم والمعادن الصغرى المهمة في عملیة التمثیل

  ).22( القشرة كالحدید والخارصین والمنغنیز والكوبلت 

  وزن الجسم . 2

في وزن الجسم لدى الطیور المغذاة على العلیقة االعتیادیة ( P<0.02  )أظهرت النتائج وجود انخفاضاً معنویًا 

لم یكن هنالك فروقات معنویة بین المستویات في حین ) كغم 0.05± 1.45( من مسحوق القریص % 1.50والحاویة 

%  0.50و   0.25األخرى وعلى الرغم من وجود اتجاه للزیادة في الوزن لدى المجامیع المغذاة على المستویات  صفر ، 

الذین الحظوا وجود زیادة معنویة ) 7( وهذه النتیجة ال تتفق مع ما أورده. )2جدول ( مقارنة بالمستویات األخرى 

(   P<0.05 ) من مسحوق % 2أو 1أسابیع والمغذاة على علیقة حاویة على 8في أوزان الجسم لدى فروج اللحم بعمر

أن الزیادة الحسابیة التي ظهرت في أوزان الجسم لدى الطیور المغذاة على المستویات الواطئة .( U. urens )القریص 

یدعم النتائج السابقة والخاصة بتأثیر %) 2-1(العالیة منه مقارنة بالمستویات%) 0.50-0.25(من مسحوق القریص 

من أن المستویات العالیة من هذا النبات ربما یكون  ) 9(مسحوق القریص على بعض الصفات الدمیة والكیمیاحیویة 

  .لها تأثیرُا سلبیًا على األداء اإلنتاجي والفسیولوجي لفروج اللحم

  الوزن النسبي لألعضاء المختلفة. 3

في (P<0.0002)من مسحوق القریص وبشكل عالي المعنویة % 0.50أثرت تغذیة فروج اللحم على المستوى 

قابله انخفاضا ملحوظًا في وزن الكبد لدى ) كغم /غم1.17±   34.68( زیادة الوزن النسبي للكبد لدى هذه المجموعة 

وفي الوقت نفسه لم یكن هنالك فروقات ) . 2جدول) (كغم /غم0.70± 26.90% ( 2.00الطیور المغذاة على المستوى 

إذ حققت هي %) صفر( ومجموعة المقارنة % 0.50معنویة في الوزن النسبي للكبد بین الطیور المغذاة على المستوى 

إن انخفاض الوزن ) . 2جدول ( كغم قیاساً إلى المجامیع األخرى /غم0.82± 33.53األخرى وزناً نسبیاً جیداً للكبد بلغ 

التي ) 9( من مسحوق القریص تتفق تماماً مع ما بینته نتائج % 2.00سبي للكبد لدى الطیور المغذاة على المستوى الن
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 Glutamic Oxaloacetic)أكدت حدوث زیادة في فعالیة أنزیم األوكسالیت الناقل لمـجموعة األمین 

Transaminase , GOT )  81.05( من مسحوق القریص % 2ى في مصل الدم لدى الطیور المغذاة على المستو  

(Intracellular enzyme )وحیث أن هذا األنزیم یعتبر من األنزیمات التي توجد داخل الخالیا ) لتر / وحدة ±3.22 

لدى (necrosis)المختلفة لألعضاء ومنها الكبد فان زیادة فعالیته في مصل الدم تعني حصول تنكس في خالیا الكبد 

تنكس خالیا الكبد تعني اإلضرار بوظائف عدیدة یقوم بها هذا العضو منها خزن الكاربوهیدرات والسیطرة هذه المجموعة أن 

على  أیضها وٕابطال فعالیة الكثیر من السموم واألدویة إضافة إلى تصنیع بروتینات البالزما والسیطرة على أیض الدهون 

من ) 7( جانب آخر لم تتفق النتائج هذه مع ما أورده من. وبالتالي انخفاض فعالیة أالیض بشكل كامل لدى الطیور

من مسحوق % 2-عدم وجود فروقات معنویة في وزن الكبد ما بین المجامیع المختلفة المغذاة على المستویات صفر

من هذا یتبین وجود اختالفات في محتوى ومكونات األنواع المختلفة من القریص وبالتالي (  U. urens  )القریص 

  ). 1( یــن تأثیراتها تبا

من مسحوق القریص % 1.00لدى المجموعة المغذاة على المستوى (P<0.05   )ازداد الوزن النسبي للكلیة معنویاً 

في الوقت الذي لم یكن هنالك ) كغم /غم    0.26± 7.16كغم مقابل /غم0.39± 8.33% ( مقارنة بالمستوى  صفر

إن الزیادة المعنویة في الوزن النسبي للكلیة لدى ). 2جدول( ألخرى قید الدراسة فروقات معنویة ما بین المستویات ا

تعني زیادة كفاءة الكلیة في المحافظة على تنظیم حجم وتركیب السوائل % 1.00المجموعة المغذاة على المستوى  

مسحوق نبات القریص عند إن ذلك قد یعكس من ناحیة أخرى دور . الجسمیة للطیر  وجعلها  ضمن المدى الطبیعي لها

المفرز من الفص (  Anti-diuretic hormone , ADH )هذا المستوى في تحفیز إفراز الهرمون المضاد لإلدرار 

 Adrenal  )الخلفي للغدة النخامیة وهرمون االلدوستیرون الحافــظ ألیونات الصودیوم والمفرز من الغدة الكظریة 

gland  )ن اللذان یؤثران على عمل الكلیة وزیادة كفاءتها حیث یعمل هرمون وهما الهرمونان الرئیسیاADH على إعادة

  ).26( امتصاص الماء في حین یزید االلدوستیرون من إعادة امتصاص الصودیوم 

0.09± 2.03% (0.25لدى الطیور المغذاة على المستوى (P<0.05   )كان أعلى وزن نسبي للطحال 

في حین لم تكن ) كغم/غم0.10± 1.40% (2.00نسبي لدى المجموعة المغذاة على المستوى قابله أوطأ وزن) كغم/غم

  ).2جدول ( هنالك فروقات معنویة في الوزن النسبي مابین المجامیع   األخرى

لم تكن هنالك فروقات معنویة مابین مستویات القریص المختلفة في كل من الوزن النسبي للقلب وغدة البورشا على 

وعلى ) كغم /غم0.36± 5.22( بالنسبة للقلب % 1.50م من وجود اتجاه للزیادة لدى الطیور المغذاة على المستوى الرغ

إن عدم وجود فروقات معنویة في الوزن ) 2جدول) ( كغم /غم0.07± 0.61( بالنسبة لغدة البورشا % 0.50المستوى 

مختلفة قد یعتبر دلیًال على عدم احتواء مسحوق  القریص على النسبي لكل من القلب وغدة البورشا مابین المستویات ال

  .مواد غیر طبیعیة قد تؤثر على عمل كل من القلب وغدة البورشا سلبیاً 

من مسحوق % 2.00لدى الطیور المغذاة على المستوى ( P<0.05 )أزداد الوزن النسبي للدهن الكلي معنویًا 

بقیة المستویات ،  في حین سجل أوطأ وزن نسبي للدهن الكلي لدى مقارنة ب) كغم /غم0.23±   23.11( القریص 

إن هذه النتیجة تتفق مع ).   2جدول ( كغم /غم1.53±  10.76إذ بلغ % 1.50المجموعة المغذاة على المستوى 

حوق من مس% 2من حصول زیادة في نسبة الدهن المترسب لدى الطیور المغذاة على علیقة حاویة على ) 7( ما أوضحه 

  . U. urens )(القریص 

والمضافة إلى %) 1.50-2(( U. dioica )یستنتج من هذه الدراسة بأن المستویات العالیة من مسحوق القریص 

الكبد ( عالئق فروج اللحم قد تؤثر بشكل سلبي على وزن الجسم وأوزان بعض األعضاء ذات التأثیر الفسیولوجي المهم 
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من هذا النبات قد یعتبر مصدر جید للبروتینات التي تساعد %)  1.00-0.25(ــات الواطئة وان استخدام المستوی) والكلیة

  .والفسیولوجي لفروج اللحم ) وزن الجسم( في تحسین بعض مظاهر األداء اإلنتاجي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ( Urtica dioica )التحلیل الكیماوي لمسحوق أوراق القریص  ) : 1(جدول 

  النسبة المئویة  أو  التركیز  المكونات

  %10  بروتین خام-1
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  %1.98  دهون-

  )غرام/مایكروغرام(  احماض امینیة-2

  2.75  فنیل النین

  4.35  اسبارتین

  1.18  هیستدین

  1.86  سبرین

  5.60  الیسین

  0.35  مثیونین

  2.18  ثبریونین

  2.91  فالین

  2.98  لوسین

  1.98  ایزولیوسین

  5.28  نكلوتامی

  2.66  كالیسین

  )جزء بالملیون(  الفیتامینات-3

A  2550IU/10 gmفیتامین 

C  380فیتامین 

  E  300فیتامین 

  145.596  بایوتین

  )جزء بالملیون(  امالح ومعادن-4

  0.038  منغنیز

  0.112  حدید

  0.136  خارصین

  62.000  بوتاسیوم

  31.000  مغنسیوم

  15.000  صودیوم

  25.000  كالسیوم

  0.400  كوبلت

  130.62  فسفور

  تحتوي االوراق على مركبات فینولیة معقدة-5
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  في عالئق فروج اللحم على( Urtica dioica )تأثیر إضافة مستویات مختلفة من نبات القریص ). 2(جدول 

  .ودهن جسم وزن الجسم واألوزان النسبیة لبعض أعضاء الجسم وغدة بورشا

  ).الخطأ القیاسي± متوسط المربعات الصغرى (

  

  المؤشرات      

  

  المعامالت

الوزن النسبي لغدة   )كغم/غم(الوزن النسبي ألعضاء الجسم   )كغم(وزن الجسم 

  )كغم/غم(بورشا 

الوزن النسبي لدهن 

    )كغم/غم(الجسم 

  الكبد

  

  الكلیة

  

  الطحال

  

  القلب

  

00  

  

1.63 ±0.02a  

33.53  

±  

0.28ab  

7.16  

±  

0.29ab  

1.70  

±  

0.10ab  

4.54  

±  

0.38a  

  

0.46±0.08a  

  

11.39 ±1.27ab

  

0.25

  

1.63 ±0.02a  

30.05  

±  

1.45b  

7.94  

±  

0.29ab  

2.03  

±  

0.09a

4.55  

±  

0.42a

  

0.46 ±0.05a  

  

12.71 ±1.05ab  

  

0.50  

  

1.62 ±0.01a  

34.68  

±  

1.17a  

7.38  

±  

0.30ab  

1.98  

±  

0.10a  

4.68  

±  

0.33a  

  

0.61 ±0.07a  

  

13.84 ±2.23ab  

  

1.00  

  

1.55 ±0.04a  

29.35  

±  

1.38b  

8.33  

±  

0.39a  

1.70  

±  

0.10ab  

4.42  

±  

0.02a  

  

0.48 ±0.06a  

  

13.96 ±1.90ab  

  

1.50  

  

1.45±0.05b  

29.01  

±  

1.46b  

7.83  

±  

0.32ab  

1.84  

±  

0.26b  

5.232  

±  

0.36a  

  

0.52±0.10a  

  

10.76±1.53b  

  

2.00  

  

1.58 ±0.03a  

26.90  

±  

0.70b  

7.47  

±  

0.34ab  

1.46  

±  

0.10b  

4.42  

±  

0.25a  

  

0.42 ±0.05a  

  

23.11 ±10.23a  

  (P <0.05)   المتوسطات التي تحمل حروفًا مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنویًا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  المصادر



194

1-AL- Rawi , A. and Chakravarty, H. L. 1988. "Medical Plants of Iraq". Ministry of  

Agriculture and Irrigation. National Herbarium of Iraq. pp. 95-96.

األعشاب في كـتاب االستخدامات الطبیة والعالجیة والتجمیلیة ) .  1999( العرموش، هاني و توفیق العمري -2

  .دمشق، سوریا. دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع . نیعیةوالتص

3-Hyrb, D. J., Khan, M. S.; Romas, N. A. and Rosner, W. 1995. The effect of extracts of 

the roots of the stinging nettle ( Urtica  dioica ) on the interaction of SHBG with 

it's receptors on human prostatic membranes. Planta Medica 61 (1): 31-32.

4-Hughes, Re., P. Ellery, T-Harry, V. Jenkis and E. Zones. 1980. The dietary potential of 

the common nettle. J. Sci. Food. Agr., 31: 1279-1286.

5-Piekos, R. and Paslawska, S. 1976. Studies on the optimum conditions of extraction of  

silixan species from plants with water V- Urtica dioica. Planta Medica., 30:

331-336.

، فرید فوزي احمد، علي حسین خلیل، سامي ابو طبیخ، منیر جورج شاهین وعــادل جبار الزم شبر، اسماعیل كاظم-6

كإضافة علفیة في تحسین انتاجیة الدجاج  )piluliferaUritica(استخدام نبات القریص . )1999(

  .92-81: 1مجلة ابحاث التقانة الحیویة .البیاض

تأثیر . 2000.علي العبیديطیف ، خلدون محمود ، رعد محسن المولى ، حازم جبارالدراجي و فارس عبدعبد ال-7

على األداء اإلنتاجي لفروج اللحم ونوعیة اللحم ( Urtica Urens  )إضافة مسحوق القریص المجفف 

.2000) 1( العدد10مجلد .الطب البیطري. المنتج

علي العبیدي سماعیل عبدالرضا عبد الحسن ، خلدون محمود عبد اللطیف و فارس عبد، حازم جبار ، االدراجي-8

للعلیقة على بعض الصفات الفسلجیة (Urtica Urens )تقییم اضافة مسحوق القریص المجفف . 2001

  .2000) 2(العدد 11الطب البیطري مجلد . لفروج اللحم

بعض الصفات . )2001. (م عبد الرضا هوبي وٕاسماعیل كاظم شبر، عبد الكری، عبد الجبار عبد الحمیدالخزرجى-9

. )dioica Urtica(الدمیة والكیمیاحیویة لفروج اللحم المغذاة على مستویات من مسحوق نبات القریص 

  .2001حزیران 20-19جامعة صدام للفترة من / المؤتمر العلمي الثالث لكلیة صدام للعلوم

التحلیل .)2002(.ار عبد الحمید ،عبد الكریم عبد الرضا هوبي وساجدة مهدي المجمعيعبد الجب،الخزرجي-10

واثر أضافته بمستویات مختلفة في بروتینات الدم لدى فروج )dioicaUrtica(الكیمیائي لنبات القریص 

  .2002/ كانون الثاني 7عدد 7مجلد ) عدد خاص (.مجلة الزراعة العراقیة . اللحم

11- Lowry, O. H., Rosendough, N. J., Farr, A. L. and Randall, R. J. 1951 . Protein 

measurement with the folin phenel reagent. J. Biol. Chem. 193: 265-275.

12- Assocition of official analytical chemists. 1984. Official methods of analysis. 14th 

edn AOAC. Washington, D. C.

13- Cohen, I.;  S  Hurwitz, and A. Bar, 1972. Acid-base balance and sodium to chloride 

ratio in diets of laying hens. J. Nutr., 102-107.

14- Spackman, D. H., W. H. Stein, S. Moorc. 1958. Automatic recording apparatus for 

use in the chromatography of amino acid. Anal chem. 30: 1190-1206.

15- Moore, S. 1963. On the determination of cystine as cysteic acid. J. Biol. Chem. 238:

235-237.



195

16- Hegsted,  D. M, O. R. Mills, G. M; Briggs, C. A., Elvebjem, and E. B. Hart. 1984. 

Biotin in chick nutrition. J. Nutr., 23: 175-179.

17- Kraus, R. and G. Spiteller. 1990. Phenolic compounds from roots of Urtica dioica

Phytochemistry. 29: 1653-1659.

18- SAS. 1992. SAS / STAT Guide for personal computer. Version 6 edn. SAS institute 

Inc. Cary. NC. USA.

19- Duncan, D. 1955. Multiple range and multiple F-tests. Biometrics, 11: 1-24.

20- Davidson, D. 1980. The nutritive value of field peasPisum sativum in an oat-based 

diet for laying hens. J. Sci. Food Agr., 31: 1055-1058.

21- Balnave, D. 1982. Egg weight and  production of laying hens fed rice pollard. J. Sci. 

Agr., 33: 231-236.
22- NRC. M84. National Research council. Nutrient requirements of domestic animals 

Nutrient requirements of poultry. Academic press, Washington, D. C. PP. 15-35.
23- Oser, B. L. 1959. Anintegrated essential amino acid index for predicting the 

biological value of protcins. In: Proteins and Amino Acid  Nutrition. (Ed) A. A. 
Abanese  Acaolemic Press, New York, U. S. A. pp 281–295.

24- Bell, D. E. and Marion, J. E. 1987. Vitamin C in laying hens diets. Poultry Sci., 66
(Supp.): 65.

25- Cheng, T. K.; Coon, C. N. and Hamre, M.L. 1990. Effect of environmental stress on 

the ascorbic acid requirements of laying hens. Poultry Sci., 69: 774-780.

. مطابع التعلیم في الموصل. وان فسلجة الحی. )1990(الحسني، ضیاء حسن وصادق محمد أمین الهیتي -26

  .العراق

27- Monsi, A. and Onicihi D. O. 1991. Effects of ascorbic acid supplementation on 
ejaculate semen characteristics of broiler breeder chickens under hot and humid   
tropical conditions. Anim. Feed Sci. Techn. 34: 114-146.

28- Booth, V. H. and Bradford, M. P. 1963. Tocopherol contents of vegetable and fruits.

Br. J. Nutr., 17: 575-581.
29- Scott, M. I.1969. Biotin in poultry nutrition. Proc. Georgin Nutr. Conf. Feb., 12-14:

pp. 22-25.


