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مستویات مختلفة من الحبة السوداء في العلیقة على بعض الصفات الفسلجیة إضافة

  )Hubbard(في دم فروج اللحم نوع واإلنزیمات
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  نبارجامعة األ /كلیة الزراعة-قسم الثروة الحیوانیة*
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  الخالصة

مستویات مختلفة من الحبة السوداء على مكونات الدم في فروج اللحم نوعإضافةتأثیردرس 

)Hubbard( .عالئق مثلت علیقه 5یوم على 56لغایة و فرخ بعمر یوم واحد 150باستخدامالتجربة أجریت

والتي مثلت )% 0.8، 0.6، 0.4، 0.2(والعالئق المضاف إلیها الحبة السوداء بنسب مختلفة ) T1(السیطرة

على التوالي أشارت النتائج إلى إن إعطاء الحبة السوداء وبالنسب المختلفة) T5, T4, T3, T2, T1(بالرموز 

نسبةاد هذا االنخفاض مع زیادةتركیز الكولسترول والكلیسریدات الثالثیة في دم فروج اللحم ویزدمنقللقد

الحبة السوداء إلى العلیقة زاد من نسبة البروتین الكلي في الدم إضافةالعلیقة وان إلىالحبة السوداءإضافة

الحبة السوداء قد إضافةوان ) الهیموكلوبین, خالیا الدم المضغوطة, خالیا الدم الحمراء(وحسن الصورة الدمویة 

  .)GPT, GOT(ـالإنزیماتعلى تأثیرفي التفشل

  

Effect of Feeding Different Levels of Nigella Sativa L. (Black Cumin) 
on some physiological Traits and Enzymes of Broiler chicks 

(Hubbard Type)
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Abstract
The effect of feeding different level of Nigella sativa L. on blood constituents 

on Hubbard broiler chicks were studied. An experiment with 150 days old chicks was 
conducted from one to 56 days of age, there were five dietary treatment groups,
(control group) and 0.2, 0.4, 0.6, 0.8% of Nigella sativa L. represented by (T1, T2, 
T3, T4) respectively, Results showed that increasing of Nigella sativa reduced plasma 
cholesterol and Triglycerides and the adding of Nigella sativa L. caused increased in 
total plasma protein and improved in blood picture (RBC, Pcv and Hb), the inclusion 
of different levels of Nigella sativa L. failer to effect on GOT and GPT enzymes in 
blood.
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  المقدمة

ایجابي تأثیرأجریت العدید من الدراسات والبحوث في إمكانیة استخدام بعض النباتات الطبیة التي لها 

ومن جملة ما تم استخدامه هو نبات الحبة السوداء أو ما). 1(على األداء المناعي واإلنتاجي على حد سواء 

ها تأثیر إلى إضافة). 3, 2(حیاء المجهریة مضاد لألتأثیریسمى بحبة البركة والتي تحوي مواد فعالة لها 

الفصیلة ) Nigella Sativa(تتبع الحبة السوداء الجنس ). 5, 4(اإلنتاجي ونشاطها العالجي لإلنسان والحیوان 

الفسیولوجیة والطبیة للحبة السوداء هو الزیوت العطریة األهمیةالمركبات الفعالة التي تعزى لها ). 4(الشقائقیة 

كونها تستخدم كمنشطات األهمیةوالكالیكوسیدات المتعددة ) 6(ت وهي مواد قابضة تستخدم في الدباغة والتانینا

الفلویدات إلىإضافة). 8, 7(والصابونیات التي هي مواد مسهلة وطاردة للغازات . ومسكنات للقلب وملینة

ومن المركبات المهمة ). 9(تروبین العضویة المتعددة المجامیع ومثال ذلك مجموعة المورفین و الكافئیین واال

إلىإضافة) 10) (لألكسدةمضاد (الموجودة في الحبة السوداء الراتنجات المهمة في كبح نشاط الجذور الحرة 

وكذلك تحتوي , مالمغنسیو , الزنك, الكالسیوم, الفسفور, الحدید, احتوائها العدید من العناصر المعدنیة كالكالسیوم

فعالیة حامض الكلوتامیك وٕادامةاالمینیة الضروریة لبناء الجسم واألحماضوالنیاسین )11((A)على فیتامین

واالسبارتك واالرجنین فضال عن احتوائها على االحماض الدهنیة غیر المشبعة مثل اللینولیك واالولیك والحامض 

على مواد فعالة وضعها اهللا عشبة كهذه هي في الواقع صیدلیة تحتويأونبتة إن). 12(الدهني المشبع البالمتك 

هذه أجریتیملك جمیع هذه الفوائد ومن اجل ذلك أنبحكمة فال یستطیع عقار مصنع كیمیاویا سبحانه تعالى

, خالیا الدم الحمر(الدمویة المكوناتمستویات مختلفة من الحبة السوداء علىتأثیرالتجربة لدراسة 

الكلیسریدات الثالثیة , الكولسترول, البروتین الكلي(ات الكیموحیویة والصف) خالیا الدم المضغوطة, الهیموغلوبین

  .الفوسفاتیر القاعديوٕانزیمGPT , GOTاإلنزیماتالمستویات المختلفة على بعض تأثیردراسة إلىإضافة

  

  المواد وطرائق العمل

ولغایة 7/3/2009أجریت هذه الدراسة في حقل أهلي بمدینة هیت التابعة لمحافظة االنبار للفترة من

وزعت على خمس معامالت احتوت كل )Hubbard(طیر من نوع 150، استخدم في هذه التجربة 2/5/2009

من العالئق اذ أنواع5على األفراخغذیت ) طیر كل مكرر10(مكررات 3طیر موزعة على 30معاملة على 

وعلى مرحلتین %) 0.8, 0.6, 0.4, 0,0.2: (نسب مختلفة من الحبة السوداء وكاالتي5أضیف إلى العالئق 

).1(وكما موضحة بالجدول )أسابیع8- أسابیع4(والثانیة النمو ) أسابیع4-یوم واحدمن عمر(هي البادئ 

طول ) یوم/ ساعة24(مستمرة ةءإضااستخدم نظام , قدم الغذاء والماء بصورة حرة ومستمرة طیلة فترة التجربة

المحافظة على درجة الحرارة المناسبة داخل قاعات تتم.)13(قاحات وفق ما جاء به مدة التجربة وأعطیت الل

اجري التحلیل الكیمیائي للعالئق ومادة الحبة السوداء وفق الطریقة المذكورة , التربیة باستعمال الحاضنات الغازیة 

ت الدم في نهایة التجربة جمعت عینا.یوضح التركیب الكیمیائي للحبة السوداء) 2(والجدول ) AOAC)14في 

من الورید العضدي ووضعت في أنابیب حاویة على مانع التخثر ) مكرر/طیر4(لكل معاملة طیر12من 

)Heparin ( تركیز , مكداس الدم, طازج استخدم لقیاس عدد خالیا الدم الحمراءاألولقسمین إلىوقسم

1.5الدقیقة لمدة / دورة3000لطرد المركزي على سرعة فقد تم وضعه في جهاز ااآلخراما القسم . الهیموغلوبین

الفحوصات المختبریة إجراءلحین ) - C°20(دقیقة وذلك لغرض فصل بالزما الدم وحفظه في المجمدة بدرجة 

التي تضمنت تركیز الكلسترول وتركیز البروتین الكلي والكلیسریدات الثالثیة وانزیمات المجموعة الناقلة لالمین 
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شعریة حاویة على مانع تخثر الدم وحسب أنابیبفوسفاتیز القاعدي ثم حساب مكداس الدم باستخدام الوٕانزیم

مركب معقدإلىعن طریق تحویله ) الهیموغلوبین(وتم تقدیر تركیز خضاب الدم ) 15(إلیهاالطریقة التي اشار 

)Cyanomethemglobin ( إلیهاباستعمال كاشف داریكز وحسب الطریقة التي اشار)وقدر عدد خالیا ) 16

قیس تركیز الكولسترول في بالزما الدم بواسطة عدة تشخیصیة ). 17(إلیهاالدم الحمراء وفقا للطریقة التي اشار 

وفقا لطریقة األحمرQuinoneimineمركب إلىحیث یتم فیها تحویل الكولسترول Randoxجاهزة من شركة 

االنكلیزیة التي Randoxالدم بواسطة عدة تشخیصیة من قبل شركة تم تقدیر تركیز البروتین في بالزما ). 18(

تم الحصول علیها من معهد المصول واللقاح وقد اعتمدت هذه الطریقة في العد على طریقة بابورین لتقدیر 

نانومیتر وفقا لطریقة 546تم قراءة العینات باستخدام المطیاف الضوئي على طول موجي قدره . البروتین الكلي

إنزیمقیست فعالیة , قیست الكلیسریدات الثالثیة باستخدام عدة تشخیصیة من معهد المصول واللقاح). 19(

GOT الفوسفاتیز القاعدي فقد حسب إنزیماما ). 20(إلیهاباستخدام عدد قیاسیة وحسب الطریقة التي اشار

مستویات (المعامالت تأثیراسة التام لدر استخدم التصمیم العشوائي). 21(بواسطة عدة قیاسیة حسب طریقة 

وقورنت الفروقات ) 22(SPSSالجاهز اإلحصائيفي الصفات المدروسة باستخدام البرنامج ) الحبة السوداء

  ).23(المتعدد المدیات Duncanالمتوسطات باستخدام اختبار بینالمعنویة 

  

  امتحلیل الكیمیائي لهالمستعملة في التجربة والئقمكونات العال لة المئویةنسبال) 1(جدول 

  %أسبوع) 8- 4( علیقة النهائي   %أسبوع) 4- 1( علیقة باديء   المادة

  49  39  ذرة صفراء

  21  25  حنطة

  20  25  كسبة فول الصویا

  8  10  مركز بروتیني٭

  1  -  زیت

  0.7  0.5  حجر كلس

  -  0.2  فوسفات الكالسیوم الثنائیة

  0.3  0.3  ملح طعام

  100  100  المجموع الكلي

  التركیب الكیمیاوي المحسوب

  2988  2850  )علفكغم/كیلو سعرة ( طاقة ممثلة 

  19.41  22.12  %بروتین خام 

  0.92  1.1  %الكالسیوم

  0.45  0.53  %الفسفور المتوفر

  0.40  0.48  %یونین االمث

  0.92  1.10  %الیسین ال
میثیونین , 2300طاقة ممثلة , %7.5مستخلص ایثر, %42روتین خام ئي ببلجیكي المنشأ التحلیل الكیمیاpreconexمنتج من قبل شركة *

  %3الیسین , %2.5سستین + میثیونین , 2%

  الكیمیائي لمسحوق بذور الحبة السوداء المستعملة في الدراسةالتحلیل) 2(جدول 

  %النسبة   المكونات
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  5.28  رطوبة

  20.26  خامبروتین

  35.19  مستخلص االیثر

  12.85  الخاماأللیاف

  23.16  ذائبةكاربوهیدرات

  3.26  رماد

  

  النتائج والمناقشة

  العلیقة في الصفات الخلویة للدمالحبة السوداء في إضافةتأثیر-1

خالیا الدم الحمراء- أ 

وجود فروقات معنویة للمعامالت التغذویة المضاف إلى) 3(جدول في إلیهانتائج المشار یتضح من ال

) PCV(وخالیا الدم المضغوطة ) HB(وخضاب الدم ) RBCs(قیم خالیا الدم الحمراء الحبة السوداء فيإلیها

انخفاض هذه المعاییر یعني أناذ .الطیورأوزانوهذا یعكس الحالة الصحیة العامة للطیور المتوافقة مع زیادة 

متناسبة مع زیادة خالیا الدم الحمر بصورة طردیةأعدادویتضح من النتائج زیادة ) 24(حصول فقر دم غذائي 

وجود العناصر المعدنیة وبتراكیز جیدة والتي ینعكس إلىالحبة السوداء في العلیقة وقد تعود هذه الزیادة إضافة

احتوائها على تراكیز جیدة من االحماض إلىإضافة) 25(خالیا الدم الحمر وٕانتاجوجودها على عملیة تكوین 

  ).5, 2(والمفسفرة األساسیةالدهنیة 

  ب الدمخضا–ب

تزداد مع ازدیاد نسبة وهي)الهیموغلوبین(ارتفاع قیم تراكیز خضاب الدم ) 3(الحظ من جدول ی

قیم تراكیز الهیموغلوبین اذ أعلى%) 0.8, 0.6(الحبة السوداء حیث سجلت المعاملة الرابعة والخامسة إضافة

أنحبة سوداء %) 0.2, 0(یطرة والثانیة على التوالي وبفارق معنوي عن معاملة الس) 10.30, 10.10(بلغت 

الحبة السوداء في أهمیةخالیا الدم الحمر وهنا تبرز أعدادارتفاع قیم إلىهذا االرتفاع في الهیموغلوبین یعود 

  .تحسن التبادل الغازيإلىإضافة) 26(لألنسجةاألوكسجینتوفیر 

  خالیا الدم المضغوطة–ج 

حیث أسابیع8في قیم مكداس الدم عند عمر ) P≥0.05(عنویة وجود فروقات م) 3(یتضح من جدول 

هذه الزیادة تتناسب مع زیادة خالیا إنیزداد مكداس الدم مع زیادة الحبة السوداء في العلیقة ویالحظ من الجدول 

  ).27(خالیا الدم الحمر أعدادقیم مكداس الدم تتناسب طردیا مع ارتفاع قیم أنالدم الحمراء اذ 

  

  

  

  

  

  

  

المغذى ) Hubbard(القیاسي لبعض الصفات الخلویة للدم في دجاج اللحم الخطأ± المعدالت ) 3(جدول 

  ویات مختلفة من الحبة السوداءعلى عالئق تحتوي على مست



166

  المعامالت
  خالیا الدم الحمراء

  )دم3ملم/ ملیون خلیة(

  تركیز الهیموغلوبین

  )مل دم100/ غم(

  خالیا الدم المضغوطة

PCV(%)  

T1)السیطرة(  
b

3.2±0.03  

c

9.0 ±0.41

b

32.06 ±1.08  

T2)0.2الحبة السوداء إضافة(%  
ab

3.3 ±0.07  

bc

9.13 ±0.33

ab

32.78   ±1.10  

T3)0.4الحبة السوداء إضافة(%  
a

3.5 ±0.06  

b  

9.5 ±0.35

a

33.24 ±1.47

T4)0.6الحبة السوداء إضافة(%  
a

3.6 ±0.03  

ab

10.10 ±0.45

a

33.65 ±1.63  

T5)0.8الحبة السوداء إضافة(%  
a

3.52 ±0.04

a

10.30 ±0.25  

a

33.16 ±1.60  

  ) . ≥0.05p( عند مستوى احتمال ) ضمن العمود الواحد ( األحرف الصغیرة المختلفة تدل على وجود فروقات معنویة بین المعامالت -

  . ة من كل معاملطیر12المعدالت تمثل -

  

الحبة السوداء في العلیقة على الصفات الكیموحیویةإضافةتأثیر-2

  البروتین الكلي-أ 

ارتفعت قیم إذوجود فروقات معنویة في قیم البروتین ) 4(في جدول إلیهایتضح من النتائج المشار 

إنرة وهذا یدل على الحبة السوداء مقارنة مع علیقة السیطإلیهاالبروتین معنویا في كافة العالئق المضاف 

المواد االیضیة في بالزما الدم وان بروتینات ىالبروتین هو انعكاس مباشر للتغیرات في معدل االیض ومستو 

الدهنیة وبعض الهرمونات مثل واألحماضیقوم بنقل الكاربوهیدرات والفیتامینات األلبومینوباألخصالدم 

وقد یعزى زیادة البروتین , )28(البروتین إنتاجزیادة إلىالمؤدیة الثایروكسین لجمیع خالیا الجسم وزیادة االیض 

وتوفیر حمایة ضد تفاعالت في تصنیع البروتین تأثیرولها في الجسم األضدادإنتاجالحبة السوداء تعزز إنإلى

  .)28(لألكسدةالمضادة الهدم من خالل فاعلیتها 

  كولسترول والكلیسریدات الثالثیةال–ب 

في كولسترول الدم وهذا یعود لعدة ) P≤0.05(انخفاض معنوي ) 4(النتائج في جدول نالحظ من

أسباب كون الحبة السوداء لها دور في خفض كولسترول الدم والمصاحب النخفاض السكر من خالیا تنظیم 

الدم كل من اللكتین والصابوتین في الحبة السوداء لها دور في خفض كولسترول أنكما , )29(ایض الدهون 

بأحد االتجاهین أو كالهما فاالتجاه األول یكمن في تثبیط امتصاصه من القناة الهضمیة وزیادة طرحه في 

الكلوكوز من بناء ات خالیا الكبد وبالتالي یثبط عملیةمه على مایكروسو تأثیر الفضالت اما االتجاه الثاني یتضمن 

قلة هدم الدهون ومن ثم قلة الكولسترول إلىالتي تؤدي ) Gluconeogenesis(مصادر غیر كاربوهدراتیة

عالقة موجبة وبنفس االتجاه السابق یؤثر على الكلیسریدات الثالثیة لوجود) 29(الدائر في الدورة الدمویة 

التي تعمل اإلنزیماتتحسن فعالیة بعض إلىإضافةومعنویة بین انخفاض الكولسترول والكلیسریدات الثالثیة 

  ).30(راء على خفض احماض الصف

   Hubbard)(القیاسي في بعض الصفات الكیمو حیویة للدم في فروج اللحم الخطأ± المعدالت ) 4(جدول 

  أسابیع8المغذى على عالئق تحتوي على مستویات مختلفة من الحبة السوداء عند عمر 
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  المعامالت

  البروتین الكلي

  )مل بالزما100/غم(

  الكولسترول

  )مل بالزما100/ ملغم(

  الكلیسریدات الثالثیة

  )الزمابمل 100/ملغم(

T1)السیطرة(  
c

3.15 ±0.55

b  

1 .178 ±0.34  

c  

78.9 ±1.34  

T2)0.2الحبة السوداء إضافة(%  
bc

3.31  ±0.75

a  

148.3 ±0.25  

b  

62.2 ±1.20  

T3)0.4الحبة السوداء إضافة(%  
ab

0.74   3.62

a  

133.2 ±0.09  

b  

57.10 ±1.68  

T4)0.6الحبة السوداء إضافة(%  
a  

3.75 ±0.72  

a  

130.0 ±0.24  

a  

42.06 ±0.52  

T5)0.8الحبة السوداء إضافة(%  
a  

3.73 ±0.63

a  

131.4 ±0.12  

a  

45.06 ±0.55  

  ) . ≥0.05p(عند مستوى احتمال ) ضمن العمود الواحد ( األحرف الصغیرة المختلفة تدل على وجود فروقات معنویة بین المعامالت -

  . من كل معاملة طیر12المعدالت تمثل -

  

الفوسفاتیز وٕانزیم) GPT, GOT(األمینالناقلة لمجموعة اإلنزیماتالحبة السوداء على إضافةتأثیر-3

  القاعدي

 ,GPT(الناقلة لالمین اإلنزیماتتوجد فروقات معنویة في مجموعة انه ال) 5(یتضح من جدول 

GOT ( ة السوداء تحتوي على الحبأنعلما)Thymoquione ( المثبط لمسالك الكثیر من الخمائر التي تسبب

الفوسفاتیز القاعدي عند إنزیموقد یعزى انخفاض ) 31(االلتهابیة لألمراضالبروستوكالندینات المصاحبة إنتاج

واللذان یشتركان مع هذا B,Aالحبة السوداء كونها منشطة للنمو الحتوائها على نسبة عالیة من فیتامین إضافة

ذلك قد یشترك إلىإضافة) 32(الجسم من خالل تخلیصها من الجذور الحرة أنسجةفي الحفاظ على اإلنزیم

وبالتالي یزداد الوزن الذي یحتاج األمعاءفي تحسن الصفات الكیموحیویة والنسیجیة لبطانة  Aمع فیتامیناإلنزیم

  ).33(في النمو وبناء العظم اإلنزیمإلى
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وٕانزیم) GPT, GOT(األمینالناقلة لمجموعة اإلنزیماتالقیاسي لبعض الخطأ± المعدالت ) 5(جدول 

المغذى على عالئق تحتوي على مستویات مختلفة ) Hubbard(الفوسفاتیز القاعدي في دم  فروج اللحم 

  السوداءمن الحبة 

  المعامالت
GOT  

  )لتر بالزما/ وحدة دولیة(

GPT  

  )لتر بالزما/ وحدة دولیة(

ALKP  

  )لتر بالزما/ وحدة دولیة(

T1)السیطرة(  
a  

16.28 ±0.74

a  

8.55 ±0.72

a  

320 ±19.0

T2)0.2الحبة السوداء إضافة(%  
a  

16.85 ±0.67  

a  

8.37 ±0.80

a

311 ±20.8

T3)0.4الحبة السوداء إضافة(%  
a  

6.36 ±0.64  

a  

8.34 ±0.85  

ab  

308 ±18.8

T4)0.6الحبة السوداء إضافة(%  
a  

6.24 ±0.44  

a

8.62 ±0.82  

ab  

296 ±17.6

T5)0.8الحبة السوداء إضافة(%  
a  

6.02 ±0.48  

a

8.41 ±0.84  

b

290 ±14.5

  ) . ≥0.05p( عند مستوى احتمال ) ضمن العمود الواحد ( األحرف الصغیرة المختلفة تدل على وجود فروقات معنویة بین المعامالت -

  . طیر من كل معاملة 12المعدالت تمثل -
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