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المستخمص

اجري البحث لدراسة تأثير اضافة مستويات مختمفة من مسحوق الشبنت المجفف الى عالئق افراخ فروج المحم في بعض صفات مصل

 معامالت4  وزعت الطيور عشوائياً عمى،  فرخ/  غم46  بعمر يوم واحد بمعدل وزنRoss 308  فرخ من ساللة336  استخدم.الدم

T4  وT3 ، T2 ،) معاممة السيطرة (خالية من اي اضافةT1 -: شممت المعامالت عمى،)مكرر/بواقع ثالث مكررات لكل معاممة (طير

،تركيز الكموكوز
 قدر في نهايتها ا. اسابيع5  استمرت التجربة لمدة. عمى التوالي% 0.8  و0.6 ، 0.4 اضافة مسحوق الشبنت بالنسب
) والدهون الواطئةHDL(  الدهون العالية الكثافة، الكميسريدات الثالثية، الكولسترول، حامض اليوريك، االلبومين،البروتين

) في مستوييp<0.05(  اظهرت النتائج حصول زيادة معنوية.) في مصل الدمVLDL( ً) والدهون الواطئة الكثافة جداLDL)انكثبفت

 بينما لم يتأثرT1  مقارنة بمعاممة السيطرةT4  وT3 ، T2  في مصل الدم لصالح معامالتHDL البروتين والدهون العالية الكثافة

، الكولسترول، حامض اليوريك،) في تراكيز الكموكوزp<0.05(  في حين حصل انخفاض معنوي.مستويي االلبومين والكميسريدات الثالثية

 مقارنةT4  وT3 ، T2  في مصل الدم لصالح معامالت الشبنتVLDL ً والدهون الواطئة الكثافة جداLDL الدهون الواطئة الكثافة
 نستنتج من هذه الدراسة ان اضافة مسحوق الشبنت المجفف الى العميقة حسن من صفات دهون مصل الدم لفروج.T1 بمعاممة السيطرة

.المحم

. دهون مصل الدم، فروج المحم،  الشبنت:كممات مفتاحية
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EFFECT OF SUPPLEMENTATION WITH DRIED DILL POWDER (ANETHUM
GRANVEOLENS L.) IN DIET ON SOME BLOOD CHARACTERISTICS OF BROILED
CHICKENS
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ABSTRACT
This study was conducted to investigate the effect of supplementation different levels of dried dill
powder with diet on some physiological characteristics of broiler chickens. 336 chicks, day-old 46 gm
weight /chick. Birds were randomly distributed into four treatment groups with three replicates per
treatment (28 bird/replicate).Treatments were as follow:T1: control group (without any addition) T2,
T3 and T4 adding dried dill powder at levels 0.4 ,0.6, 0.8% respectively. Experiment lasted five weeks,
which at the end measurements of protein, glucose, albumin, uric acid, cholesterol, triglycerides, high
density lipoprotein (HDL), low density lipoprotein (LDL) and very low density lipoprotein (VLDL) in
blood serum were done. The results showed a significant (p<0.05) increase in protein and HDL levels
in blood serum of dill treatments compared to control group. While ,albumin and triglycerides levels
were not affected by supplementing the dried dill powder, whereas a significant decrease (p<0.05) in
levels of serum glucose, uric acid, cholesterol, LDL and VLDL in T2, T3 and T4. It can be concluded
from this study that supplementation of dried dill powder to broiler diets led to an improvement of
lipoprotein blood serum characteristics.
Key Words: Dill ,Broiler, Lipoprotein blood serum.
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الدراسات ان لنبات الشبنت فوائد عالجية عديدة منيا

المقدمة

تستخدم النباتات منذ قرون من قبل االنسان كأضافات غذائية

استخدامو مضاداً ناجحاً لخفض الدىون والكولسترول في الدم

الطبيعية والتي كانت تستخدم قديماً كاضافات عمفية لحيوانات

لمتشنج

( 36و ،)37لعالج السكري ( ،)26مضاد لالكسدة

وعالجية وتعتبر االعشاب والتوابل اصل المنتجات الطبية

()Antioxidant

(3

و ، )7

مضاد

المزرعة ( )34لسيولة توفرىا وقمة اسعارىا وىي مقومات

( .)24( )Antispasmodicوقد اشار كل من Grashorn

 .)33ففي السنوات القميمة الماضية استخدمت النباتات الطبية

االعشاب الطبية ومشتقاتيا الرئيسية في عالئق فروج المحم

االنتاجي وصحتيا وتحسين نوعية منتجاتيا ( 18و .)31

الحيوية .نتائج بحوث مختمفة ( 17و )21اوضحت ان

مفيدة في تغذية الحيوان من خالل تحفيز الشيية ،وزيادة

 Abadiو  )1( Andiالى ان استخدام مسحوق الشبنت

و  Windischواخرون ( 16و )33الى ان استخدام

داعمة الستخدام االعشاب في تغذية الدواجن (16 ،15 ،9و

ادت الى تحسين اداء الطيور مقارنة باستخدام المضادات

ومستخمصاتيا في تغذية الطيور الداجنة لتحسين اداءىا

االعشاب الطبية تغير من مستوى الدىون في الدم كذلك اشار

لمنباتات الطبية الطبيعية مزايا عديدة فيي امنة وذات تأثيرات

يقمل من مستوى دىون الدم وان اضافتو بنسبة  %1لعالئق

استيالك العمف ،تحسين افراز االنزيمات الياضمة وتنشيط

المناعة باالضافة الى فعاليتيا المضادة لمبكتريا والفيروسات

فروج المحم تؤدي الى تحسين عممية تنظيم دىون الدم وىذا لو

( )Anethum graveolens L.الذي يزرع اوينبت برياً وىو

باالمراض .وبينت  Hamodiواخرون ( )18حصول تحسن

تأثير ايجابي عمى صحة الطيور الداجنة وتقميل االصابة

واالكسدة ( .)1ومن ىذه النباتات الطبية نبات الشبنت

ايجابي في االداء االنتاجي لفروج المحم عند استخدام

عشبة معمرة قصيرة االجل تنتمي لمعائمة الخيمية والتي تضم

مستويات مختمفة من مسحوق الشبنت المجفف وخاصة

 250نوعاً من المحاصيل الخضراء وتوجد عدة اصناف من

الشبنت في العالم والتي تختمف في محتواىا من المكونات

بالمستويات  0.4و  . % 0.6كما اشار Bahadori

الصنف المحمي ويزرع كنبات حولي وابرزىا الميمونين

مختمفة لعالئق فروج المحم ادت الى تحسن معنوي في معدل

الراتنجات ،الكاليكوسيدات ،الستيرويدات ،التربينات ،

دىن البطن ومستوى كولسترول الدم .اجريت الدراسة الحالية

واخرون ( )6الى ان اضافة مسحوق الشبنت بمستويات

الفعالة كماً ونوعاً ( ،)19ويوجد في العراق صنف واحد ىو

استيالك العمف ،الزيادة الوزنية لمجسم وخفضت من مستوى

والكارفون الفالفونيدات ،الفينوالت ،الصابونين ،القمويدات،

التانينات ،الكربوىيدرات واالحماض االمينية ( 1و  )10عالوة

لبحث تأثير اضافة مستويات مختمفة من مسحوق الشبنت

samara´iالى ارتفاع محتوى بذور الشبنت من مركبات

لمذكور واالناث.

α-Phellandreneو بيتا سيامين  .β-Cymemeيعد

اجري البحث في حقل الطيور الداجنة التابع لمييئة العامة

( 20و  )22واستخدم الشبنت طبياً واليزال من قبل اطباء

، 2014واستمر البحث لمدة خمسة اسابيع .استخدم في

المجفف الى عميقة فروج المحم في بعض صفات مصل الدم

عمى الزيوت العطرية ( .)29حيث اشارت نتائج (5) Al-

الميمونين  Limonenوالكارفون  Carvoneوالفا فالندرين

المواد وطرق العمل

 2014لغاية /5/ 5
لمبحوث الزراعية لمفترة من 2014 /4 /1

الشبنت من محاصيل التوابل والمنكيات في االكالت المتنوعة

االعشاب ( )23فيو يستعمل لعالج االضطربات المعوية

الدراسة  336فرخ من ساللة  Ross 308بعمر يوم واحد

المغمية لمتخمص من الغازات كشراب لالطفال حديثي الوالدة

توفير كافة الظروف المالئمة لمتربية ،وزعت االفراخ عشوائياً

وبمعدل وزن  46غم /فرخ .ربيت الطيور في قاعة مغمقة مع

كالمغص وانتفاخ البطن وعسر اليضم ،حيث استعممت بذوره

(ماء الغريب) ،ولتخفيف الم القولون ،لتحضير مراىم تخفيف

في  12حجرة ( )Penعمى  4معامالت ( 84فرخ/معاممة)

الطعام من اجل خفض ضغط الدم العالي وتيدئة االعصاب

والماء بصورة حرة  ad libitumطيمة مدة التجربة .غذيت

بواقع ثالث مكررات لكل معاممة ( 28فرخ/مكرر) قدم العمف

التشنجات العضمية ،كما ويضاف مسحوق بذور الشبنت الى

الطيور عمى عميقة البادئ ( 21-1يوم) وعميقة النيائي

وعالج االرىاق وازالة الصداع المزمن ( .)4كما واثبتت
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( 35-22يوم) (جدول  .)2تم شراء مسحوق الشبنت المجفف

جدول  .2التحميل الكيميائي لمسحوق الشبنت المجفف

من االسواق المحمية واجري لو التحميل Approximat

Analysis

انًبدة

لتقدير نسب الرطوبة والبروتين الخام والرماد

ومستخمص االيثر في مختبر التغذية التابع لقسم الثروة
الحيوانية في كمية الزراعة /جامعة بغداد (جدول  .)2اضيف

مسحوق الشبنت بثالث مستويات لعميقة السيطرة وكما يمي

انشطىبت

701:

انبشوحيٍ انخبو

66076

انشيبد

;890

يسخخهص االيثش

807

تبين النتائج في الجدول ( )3وجود زيادة معنوية ()P<0.05

الشبنت بنسبة  T3 ،%0.4اضافة مسحوق الشبنت بنسبة

في مستوى بروتين مصل الدم لالناث لصالح معامالت

 T4 ،%0.6اضافة مسحوق الشبنت بنسبة  .%0.8في

الشبنت ( )T4،T3،T2مقارنة بمعاممة السيطرة ( ،)T1ولم

نياية التجربة ذبحت  6طيور(  3ذكور و 3اناث) من كل

تختمف معامالت الشبنت فيما بينيا ،كما يالحظ حصول

مكرر وبصورة عشوائية من معامالت التجربة  ،وجمعت

تفوق معنوي في مصل الدم لمذكور لصالح المعاممة T4

عينات الدم في انابيب التحتوي عمى مانع تخثر فصمت

( %0.8شبنت) عمى باقي المعامالت في حين لم يكن ىنالك

بجياز الطرد المركزي لمدة  15دقيقة ( 3000دورة/دقيقة)

فارق معنوي بين المعاممتين  T2و  T3من جية وفيما بين

لمحصول عمى مصل الدم لغرض لتقدير مستويات البروتين

المعاممتين  T1و  T2من جية اخرى .ان التحسن الحاصل

الكمي ،الكموكوز  ،حامض اليوريك  ،االلبومين (، )12

في مستوى البروتين قد يعزى الى دور الشبنت كمضاد

الدىون الثالثية ( ،)14الكولسترول ،الدىون العالية الكثافة

لالكسدة والتي بأمكانيا وقاية او منع الجذور الحرة من

(،(HDLالدىون الواطئة الكثافة ) )LDLوالدىون الواطئة

التأكسد او بمعادلة الجذور الحرة وتثبيط ىدم الحامض النووي

الكثافة جداً ) .)VLDLحممت نتائج التجربة بأستخدام
البرنامج االحصائي الجاىز ( )30وقورنت المتوسطات

( )RNAمما يزيد من تصنيع البروتين في جسم الطائر ،اذ

اشار  Pattersonواخرون ( )27الى ان مستوى البروتين

بأختبار دنكن متعدد الحدود ( )11لمقارنة المتوسطات بين

الكمي في مصل الدم يمثل حالة التوازن بين البروتين المتكون

المعامالت.

والبروتين المتيدم اذ ان ارتفاع مستوى البروتين الكمي في

جدول .1نسب المواد العمفية المستخدمة خالل فترة التجربة مع

مصل الدم يشير الى زيادة في عممية بناء البروتين وانخفاض

التحميل الكيميائي المحسوب

في عممية ىدم البروتين  .في حين لم تحصل اي فروقات

تم احتساب التركيب الكيمياوي لممواد العمفية الداخمة في تكوين العميقة

معنوية ( )P<0.05في مستوى االلبومين في مصل الدم

حسب توصيات 1994 NRC

رسة صفشاء
حُطت
كسبت فىل انصىيب
يشكض بشوحيٍ حيىاَي
دهٍ َببحي
داي كبنسيىو فىسفيج
حجش كهس
يهح
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طبقت يًثهت (كيهى سعشة/كغى
عهف )
يثيىَيٍ  +سيسخيٍ
اليسيٍ
كبنسيىو
فسفىس

انُسبت انًئىيت ()%

النتائج والمناقشة

 T1 :معاممة السيطرة بدون اضافة  T2،اضافة مسحوق

انًبدة انعهفيت

عهي

الذكور واالناث بين معامالت الشبنت (7 )T4،T3،T2من

عهيقت انببديء%
يٍ  68-8يىيب
51
69
56
7
507
109
806
108
1067
1067
811

عهيقت َهبئيت %
يٍ  57-66يىيب
5;0;5
66
67
7
606
;10
108
108
1019
811

66
6;:8

8;06
5867

يالحظ فرق معنوي فيما بين المعاممتين  T2و  T4وفيما بين

808
806
8015
1069

10:7
8016
10:5
;106

ويالحظ من نتائج الجدول نفسو ان اضافة الشبنت الى العميقة

جية ومع معاممة السيطرة  T1من جية اخرى ومعاممة

السيطرة ( .)T1كما ويشير الجدول نفسو حصول انخفاض

معنوي ( )P>0.05في مستوى كموكوز مصل الدم لمذكور في

معامالت الشبنت ( )T4،T3،T2مقارنة بمعاممة السيطرة،كما
يالحظ من الجدول نفسو الى حصول انخفاض معنوي

( )P>0.05في مستوى كموكوز مصل الدم لالناث لصالح

المعاممة  %0.8( T4شبنت) عمى باقي المعامالت ولم

 T2و ،T3وىذا يعزى الى دور الشبنت المضاد لمسكر(.)26

ادت الى حدوث انخفاض معنوي ( )P<0.05في تركيز

8691
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حامض اليوريك في مصل الدم لمذكور واالناث حيث سجمت

والكولسترول من االمعاء ( ، )32حيث يكون

( (T1والتي سجمت اعمى مستوى ،وىذا قد يعود الى ان

امتصاصو وبذلك يزداد تحويل الكولسترول في الكبد الى

معامالت الشبنت اوطأ المستويات مقارنة بمعاممة السيطرة

الصابونين

معقدات غير ذائبة مع الكولسترول في الكبد مما يثبط اعادة
احماض صفراء جديدة ( .)28وقد اشارت دراسات لنباتات

ارتفاع تركيز البروتين الكمي في مصل الدم ومن ثم زيادة في

مختمفة خافضة لمستوى الكولسترول في الدم وميكانيكية

عممية بناء البروتين وانخفاض في عممية ىدم البروتين ()27

عمميا ومن المحتمل ان االحماض العضوية ()Propionate

حيث ان حامض اليوريك ىو الناتج الرئيسي لمبروتين المتيدم

( )8وىذا ينعكس عمى انخفاض تركيز حامض اليوريك في

تخفض كولسترول الدم من خالل زيادة فعالية انزيم 7-

حصول انخفاض معنوي ( )P<0.05في مستويات

لتزاحم المواد الصابونية المشتقة لمكولسترول خالل مواقع

مصل الدم لمذكور واالناث لصالح معامالت الشبنت (،T2

في الكبد وان االلياف الزيتية الموجودة في الشبنت ربما تقمل

مصل الدم .وتشير النتائج

 hydroxylaseوترتيب احماض الصفراء ،او ربما يعود

المبينة في الجدول ( )4الى

ارتباطو او انيا تتداخل في عممية التخميق الحيوي لمكولسترول

الكولسترول والدىون الواطئة الكثافة جداً ) (VLDLفي

من امتصاص الكولسترول من االمعاء الدقيقة ( .)13وقد

 )T4 ،T3مقارنة بمعاممة السيطرة ( .)T1ويتضح من النتائج

يعزى االنخفاض المعنوي في مستوى الكولسترول و LDL

وجود زيادة معنوية ( )P<0.05في مستوى الدىون العالية

والذي يرافقو ارتفاع في مستوى  HDLالحاصل في معامالت

الكثافة ) )HDLفي مصل الدم لمذكور لصالح المعاممة T2

الشبنت الى تثبيط فعالية انزيم الكبد 3-hydroxyl-3-

عمى باقي المعامالت ،اذ سجمت  %0.4( T2شبنت) اعمى

 )31( methyglutarylوتتفق نتائج البحث الحالي مع ما

مستوى ،تمتيا المعاممتين  T3و  T4والمتان لم تختمفان معنوياً

وجده  Abadiو  Andiو  Bahadoriواخرون ( 1و )6

فيما بينيا حيث معاممة السيطرة اوطأ مستوى من .HDL

فيما يخص مستوى كولسترول و  HDLو  LDLمصل

وفيما يخص مستوى  HDLفي مصل الدم لالناث فعمى

الرغم من الزيادة الحسابية في معامالت الشبنت مقارنة

الدم .وبناءاً عمى ذلك واعتماداً عمى النتائج التي حصمنا

حصول انخفاض معنوي ( )P<0.05في مستوى الدىون

فروج المحم قد خفضت مستوى الدىون في مصل الدم لمذكور

عمييا من بحثنا الحالي ،نستنتج ان اضافة الشبنت الى عميقة

بالسيطرة اال انيالم تكن معنوية .كما تبين نتائج الجدول نفسو

واالناث وىذا لو تأثير ايجابي عمى صحة الطيور وتقميل

الواطئة الكثافة ( )LDLفي مصل الدم لمذكور لصالح

احتمالية اصابتيا باالمراض.

معامالت الشبنت مقارنة بمعاممة السيطرة اذ سجمت

المعاممتين  T2و  T3اوطأ مستوى تمتيا المعاممة  ،T4بينما
حصل انخفاض معنوي ( )P<0.05لصالح المعاممة T2

( %0.4شبنت) في مستوى  LDLفي مصل الدم لالناث

مقارنة بباقي المعامالت ومعاممة السيطرة ،تمتيا المعاممتين
 T3و T4ولم يكن ىنالك اي فرق معنوي فيما بين
المعاممتين  T2و  T3من جية  T3و  T4من جية اخرى

وسجمت معاممة السيطرة اعمى مستوى من  .LDLكما يشير

الجدول نفسو عدم وجود فروقات معنوية بين مجاميع معاممة

الشبنت ومعاممة السيطرة فيما يخص مستوى الدىون الثالثية.

ان االنخفاض الحاصل في مستوى الكولسترول وLDL
لصالح معامالت الشبنت ،والتي سجمت اقل القيم مقارنة

بمعاممة السيطرة ،يعزى الى احتواء الشبنت عمى مادة
الصابونين والتي تقمل من امتصاص احماض الصفراء
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جدول  . 3تأثير اضافة مستويات مختمفة من الشبنت الى العميقة في متوسط مستوى البروتين وااللبومين والكموكوز وحامض اليوريك في مصل الدم لذكور واناث فروج المحم (المتوسط ±الخطأ
القياسي) عند عمر  35يوماً

انًعبيهت

انصفبث

انبشوحيٍ انكهي
(غى 811/يم)

انزكىس

T1

انزكىس

االَبد

االَبد

انزكىس

1015±8066

108;±8018

5509;±696011

1019±8016

101;±8081

8;0;5±8099095

1016±10;:

1016±10:7

880:;±88:069

101;±50;8

1076±5088

106:±8051

101:±8017

5068±867069

*

*

N. S

N.S

*

c

b

1088±60:8

T2

a

1081±5086

a

1088±5066

T4

b

;1066±509
a

يسخىي انًعُىيت

b

1017±50;:
b

انزكىس

االَبد

a

1016±6089
bc

T3

االنبىييٍ
(غى 811 /يم)

انكهىكىص
(يهغى 811 /يم)

b

a

حبيض انيىسيك
(يهغى 811 /يم)

a
860;6±51;058
bc
8:095±8660:9
b
:087±8:5061
c
9068±855069
*

االَبد

a
1078±607:

a
1065±6086

b
1016±60;8

b
1087±6089

b
;1059±606

b
1061±6065
b

b
1068±606:

101;±6058

*

*

* تشير االحرف المختمفة ضمن العمود الواحد الى وجود فروق معنوية بين متوسطات المعامالت عمى مستوى احتمال ( N.S ، )P < 0.05تشير الى عدم وجود فروق معنوية

T1معاممة السيطرة  T4،T3،T2،اضافة  %0.6،0.8، 0.4مسحوق الشبنت الى العميقة عمى التوالي.

جدول  . 4تأثير اضافة مستويات مختمفة من الشبنت الى العميقة في صورة دهون مصل الدم لذكور واناث فروج المحم (المتوسط ±الخطأ القياسي)عند عمر  35يوماً

انًعبيهت
T1

انصفبث

T2
T3
T4
يسخىي انًعُىيت

انكىنسخشول
(يهغى 811 /يم)

انزكىس

انذهىٌ انثالثيت
(يهغى 811 /يم)

االَبد
a

608:±857061

انزكىس
a

7086±86:011
b

601:±886081

االَبد

608;±78018

608:±68051

b
705;±6:058

6061±5:058

50:6±887081

9069±66061

6088±560;8

8078±8860:1

5058±818068

;01:±710:8

7091±56068

*

*

N.S

N.S

b
5051±818061

b
88058±;9065
b

b

انذهىٌ انعبنيت انكثبفت
(يهغى 811 /يم)
االَبد
انزكىس
c
;076±:5075
6078±81015
a
6076±;6061
5086±;8015
b
8108;±950;1
5067±:6091
b
8098±9;065
8087±:5085
*

N.S

انذهىٌ انىاطئت انكثبفت
(يهغى 811 /يم)
االَبد
انزكىس
a
a
10:6±61015
106;±5:0;1
c
c
1091±86061
6058±880:5
bc
c
8095±88011
8095±85068
b
b
8068±8:095
8055±68088
*

*

انذهىٌ انىاطئت انكثبفت جذا
(يهغى 811 /يم)
االَبد
انزكىس
a
1085±87058
8017±870;1
b
8095±;011
8055±8088
b
10::±9055
1079±:011
b
1077±:071
8066±;081
*

* تشير االحرف المختمفة ضمن العمود الواحد الى وجود فروق معنوية بين متوسطات المعامالت عمى مستوى احتمال ( N.S ،P < 0.05تشير الى عدم وجود فروق معنوية.

 T1معاممة السيطرة  T4،T3،T2،اضافة  %0.6،0.8، 0.4مسحوق الشبنت الى العميقة عمى التوالي.

8696

*

a
b
b
b

عهي

6188/ 8696 -868: <)6(47 – يجهت انعهىو انضساعيت انعشاقيت
coriander and eucalyptus essential oils. Int J
Food Microbiol. 74:101–109.
11.Duncan, D.D.,1955. Multiple range and
multiple
f-test.
Biometrices.,11:1-42.
12.Ellefson, R. D. and W. T., Ganaway, 1967.
Lipids and lipoproteins in Fundamentals of
Clinical Chemistry, Tietz, N. W. (Ed)
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