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Alium sativaومسحوق الثوم    Nigella sativaتأثیر إضافة مسحوق الحبة السوداء 

  إلى العلیقة في بعض الصفات اإلنتاجیة لفروج اللحم

  

  احمد خالد العانيومعد عبد الكریم البدي 

  جامعة تكریت/ كلیة الزراعة-قسم الثروة الحیوانیة

  

  الخالصة

لیقةوكلیهما إلى عا% 1والثوم بنسبة اة مسحوق الحبة السوداء إضافتأثیرأجریت هذه التجربة لدراسة

  :، وكانت المعامالت كما یليبعض الصفات اإلنتاجیة،فروج اللحم على

  .خالیة من أي إضافات , علیقه المقارنة ): T1(المعاملة األولى 

  .من بذور الحبة السوداء إلى العلیقة % 1تم إضافة ): T2(المعاملة الثانیة  

  .من مسحوق الثوم إلى العلیقة % 1تم إضافة ): T3(معاملة الثالثة ال

  .من مسحوق الثوم الى العلیقة % 1من الحبة السوداء و % 1تم إضافة ): T4(المعاملة الرابعة 

ووزعت . ایوم42بعمر یوم واحد ولغایة ) Ross(م غیر مجنس من ساللة فرخ لح300واستخدم فیها 

  .طیر25مكررات في كل مكرر 3مالت بواقع عشوائیا على اربعة معا

في كل من ) P<0.05(وقد اشارت النتائج الى تفوق الطیور المغذاة على الحبة السوداء والثوم معنویا 

وكذلك تفوق كل من مجموعة . وزن الجسم والزیادة الوزنیة وكفاءة التحویل الغذائي مقارنة بمعامالت التجربة 

ولم یالحظ اي . وق الثوم على مجموعة السیطرة في الصفات التي شملتها الدراسة الحبة السوداء ومجموعة مسح

  .فرق معنوي بین المعامالت المختلفة في كمیة استهالك العلف والهالكات

  

Effect of supplementing ground Blackseeds (Nigella sativa L.) and 
garlic (Alium sativa) powder to the diet on some production traits of 

broiler chickens
  

Maad A. Albaddy and Ahmed K. Al-ani
Dept. of Animal Resoures- College of Agriculture/ University of Tikrit

  

Abstract
This experiment was conducted to investigate the effect of dietary 

supplementation with 1% black seed and/or garlic powder on some productive traits. 
The transactions were as follows:

The first treatment (T1): Diet comparison, free of any additives. 
Second treatment (T2): the addition of 1% of the seeds of the Nigella sativa.                                
Third treatment (T3): the addition of 1% of powder Alium sativa to dietary.                                  
Fourth treatment (T4): the addition of 1% of  the Nigella sativa and 1% of powder 
Alium sativa to dietary.

Atotal of 300 day old,nonsexed Ross broiler chicks, were allocated into four 
treatment groups with three replicates each one (25 chicks/replicate),during all the 
experimental period which is lasted at 42 day old.                                                
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Results showed thet body weight,body weight gain and feed efficiency were 
significantly (P<0.05) increased in the birds supplemented with 1%(black seed + 
garlic powder) in comparison with other treatments.However,black seed,and garlic 
powder groups(1% of diet) surpasses control groups with relation to all traits included 
in this exeriment mortality percentage,and feed intake were not significantly 
differenced between the treatment groups.

  

  المقدمة

لقد اثبت العلم الحدیث بالدلیل القاطع إن المملكة النباتیة غنیة بمنتجاتها الثانویة المتمیزة بنشاطها 

ضد األمراض المستعصیة التي تصیب اإلنسان والحیوان والطیور وغیرها من واستخداماتها العالجیة الحیوي 

والتي Alium sativaوالثوم    Nigella sativaو من هذه النباتات هي الحبة السوداء).1(الكائنات الحیة 

إذ أنتجت مستحضرات طبیة متنوعة للسیطرة على , نشرت عنها العدید من األبحاث العلمیة في الدوریات العالمیة

ومعالجة أمراض الحساسیة ) 3(والقرحة ) 2(كارتفاع ضغط الدم وداء السكري في اإلنسانالتيبعض األمراض 

  ) .4(ة والمشاكل الجلدی

التيو مكانیة استخدام بعض المحسنات المناعیة الاجریت العدید من الدراسات والبحوث اضافة لذلك

على االداء االنتاجي لفروج مما انعكس اثرها االیجابيلى مواد مضادة للمیكروبات والفطریات والسموم عتحتوي 

التي تحتوي مواد فعالة لها تاثیر مضاد لالحیاء هي النباتات واالعشاب الطبیةهذه الموادومن ) 5, 6, 7(اللحم 

ولكن هذا التاثیر یكون بدرجات متفاوتة تبعا ) 10, 9, 8. (البصل والزعتر, الثوم, الحبة السوداءكالمجهریة  

لذا هدفت الدراسة الحالیة .منه ومقدار الكمیة المعطاةلاللیة التي تعمل بها واعتمادا على نوع النبات المستخرج

  .معرفة تأثیر استخدام الحبة السوداء والثوم منفردا ومجتمعتا على الصفات اإلنتاجیة لفروج اللحمإلى

  

  المواد وطرائق العمل

/ 3جامعة تكریت للمدة من –أجریت هذه الدراسة في حقل الطیور الداجنة التابع إلى كلیة الزراعة 

  .2008/ 1/ 14ولغایة 2007/ 12

اربع وزعت على , مشتراة من المفاقس األهلیة ROSSفرخ نوع 300استخدم في هذه التجربة 

  .فرخ لكل مكرر 25, مكررات 3فرخ لكل معاملة والتي تشمل 75بواقع معامالت 

طول مدة التجربة واستخدم البرنامج الصحي الخاص ) یوم/ ساعة24(استعمل برنامج إضاءة مستمرة 

Ad-Libitumیخص التغذیة فقد تمت تغذیة األفراخ تغذیة حرة  أما فیما . )4جدول (بهكذا نوع من التربیة 

أسابیع ولغایة 3أسابیع والثانیة من عمر 3على علیقتین مجروشتین األولى بادئ من عمر یوم واحد ولغایة 

وقد تم إضافة مادتي الحبة السوداء والثوم إلى العلیقة وحسب المعامالت ,)2و1جدول (نهایة مدة التجربة 

  :لیةالتا

  .خالیة من أي إضافات , علیقه المقارنة ) : T1( المعاملة األولى 

  .من بذور الحبة السوداء إلى العلیقة % 1تم إضافة ) : T2( المعاملة الثانیة  

  .من مسحوق الثوم إلى العلیقة % 1تم إضافة ) :  T3(المعاملة الثالثة 

  .العلیقة سحوق الثوم الىمن م% 1السوداء و من الحبة% 1تم إضافة ) : T4( المعاملة الرابعة 
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وقد تم الحصول على مادتي الحبة السوداء ومسحوق الثوم من السوق المحلیة وجرى تحلیلها وفق 

  .یوضح التركیب الكیمیائي لها  ) 3( والجدول ) 11( الطریقة المذكورة في 

  

التي استخدمت في التجربة ابتداًء ) البادئ(یبیة النسب المئویة والتركیب الكیمیائي للعالئق التجر ) 1(جدول 

  یوما21عمر یوم واحد ولغایة عمر من 

  المادة
  المعامالت التغذویة

T1T2T3T4

  48  48,3  48,3  48,2  ذرة صفراء

  6,3  7,5  87,5  حنطة محلیة

  28,2  28,2  28,528,2  كسبة فول الصویا

  10  10  1010  )1(مركز بروتیني

  4,5  4  4  4  زیت

  0,7  0,7  10,7  حجر الكلس

  0,3  0,3  0,30,3  ملح

  1  -  1-  بذور الحبة السوداء

  1  1  -  -  مسحوق الثوم

  100  100  100  100  المجموع

  )2(التحلیل الكیمیائي المحسوب

  Kcal3079  3076  3076  3075الطاقة 

  22,00  22,06  22,04  22,06  البروتین الخام

  3,53  3,56  3,58  3,54  األلیاف الخام

  1,21  1,21  1,21  1,21  الالیسین

  0,81  0,81  0,81  0,82  السستین+ یونین ثاالمی

  1,10  1,10  1,10  1,2  الكالسیوم

  0,44  0,44  0,44  0,44  الفسفور الجاهز

بروتین خام : یأتي وكان الكیلوغرام الواحد منه یحتوي على ما . تم تجهیز المركز البروتیني من قبل الشركة العامة لخدمات الثروة الحیوانیة)1(

Aكیلوسعرة ، فیتامین 2300، طاقة متأیضة % 3، الیسین % 2.5سستین + ، مثیونین % 2، مثیونین % 7.5، مستخلص االیثر % 42

ملغم ، فیتامین B120ملغم ، فیتامین K320ملغم ، فیتامین E200وحدة دولیة ، فیتامین D325000وحدة دولیة ، فیتامین 120000

B250 ملغم ، فیتامینB630 ملغم ، فیتامینB12150 مایكروغرام ، نیاسین 1000ملغم ، بایوتین 100مایكروغرام ، حامض البانتوثینك

% Ca10كالسیوم . ملغم5000ملغم ، كلورید الكولین 10ملغم ، حامض الفولیك 300

  ).23(تم حسابه حسب ما ورد في )2(

  

  :لیة وتم قیاس الصفات اإلنتاجیة التا

یوما 42یوم وكذلك بعمر 21معدل وزن الجسم حیث أخذت أوزان األفراخ بعمر یوم واحد وعند عمر 

وقد تم حساب الزیادة الوزنیة وكذلك استهالك العلف .أفراخ 5حیث وزنت على شكل مجامیع كل مجموعة تضم 

  .كات خالل مدة التجربة للفترات أعاله وحسبت كفاءة التحویل الغذائي وكذلك النسبة المئویة للهال
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ن التي استخدمت في التجربة ابتداًء م) النمو(النسب المئویة والتركیب الكیمیائي للعالئق التجریبیة ) 2(جدول 

  یوما42یوم ولغایة عمر 21عمر 

  المادة
  المعامالت التغذویة

T1T2T3T4

  58,3  59,4  58,4  58,7  ذرة صفراء

  5,5  5,5  7,56,5  حنطة محلیة

  20,3  20,5  20,520,5  كسبة فول الصویا

  10  10  1010  )1(مركز بروتیني

  3,2  2,8  2,52,8  زیت

  0,4  0,5  0,50,5  حجر الكلس

  0,3  0,3  0,30,3  ملح

  1  -  1-  بذور الحبة السوداء

  1  1  -  -  مسحوق الثوم

  100  100  100  100  المجموع

  )2(التحلیل الكیمیائي المحسوب

  Kcal3102,6  3103,9  3106  3101الطاقة 

  19,35  19,39  19,40  19,37  البروتین الخام

  3,2  3,2  3,2  3,2  األلیاف الخام

  1,02  1,02  1,02  1,03  الالیسین

  0,75  0,75  0,75  0,75  السستین+ المیثایونین 

  0.95  0,95  0,95  0,95  الكالسیوم

  0,42  0,42  0,42  0,42  الفسفور الجاهز

بروتین خام : وكان الكیلوغرام الواحد منه یحتوي على ما یأتي . لبروتیني من قبل الشركة العامة لخدمات الثروة الحیوانیةتم تجهیز المركز ا)  1(

Aكیلوسعرة ، فیتامین 2200، طاقة متأیضة % 3، الیسین % 2.5سستین + ، مثیونین % 2، مثیونین % 7.5، مستخلص االیثر % 45

ملغم ، فیتامین B120ملغم ، فیتامین K320ملغم ، فیتامین E200وحدة دولیة ، فیتامین D325000وحدة دولیة ، فیتامین 120000

B250 ملغم ، فیتامینB630 ملغم ، فیتامینB12150 مایكروغرام ، نیاسین 1000ملغم ، بایوتین 100مایكروغرام ، حامض البانتوثینك

% Ca8كالسیوم . ملغم5000لكولین ملغم ، كلورید ا10ملغم ، حامض الفولیك 300

  ).23(تم حسابه حسب ما ورد في )  2(

  

Complete Random Design CRDوقد استعمل في تحلیل البیانات التصمیم العشوائي الكامل 

في دراسة تأثیر المعامالت المختلفة في الصفات المدروسة وقورنت الفروق المعنویة بین المتوسطات باختیار اقل 

SAS ) (12(واستخدم البرنامج % . 1على المستوى Lest Significant differences LSDعنوي فرق م

.في التحلیل اإلحصائي ) 
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المستخدمة في Alium sativaوالثوم Nigella sativaالتركیب الكیمیائي لبذور الحبة السوداء )3(جدول 

  الدراسة الحالیة

  %الثوم   %الحبة السوداء   العنصر الغذائي

  62.8  4.75  الرطوبة

  6.3  20.11  البروتین الخام

  0.1  31.07  مستخلص االیثر

  1.5  12.10  االلیاف الخام

  29  27.35  المستخلص الخالي من النتروجین

  0.3  4.62  الرماد

  100  100  المجموع

  .AOAC (1980(تم تحلیلها مختبریا حسب طریقة 

  

  المستخدمة في التجربة) Rossساللة (ألفراخ فرّوج اللحم البرنامج الوقائي والصحي) 4(جدول

  اإلجراءات الوقائیة والصحیة  )یوم(العمر 

  لتر ماء/غم50ماء یحتوي سكر بنسبة    تقدیم  1

  .وسلینیوم مع ماء الشربEفیتامین + مضاد حیوي انروفلوكساسین   2-4

  مع ماء الشربCocci Vacلقاح ضد مرض الكوكسیدیا   8

  مع ماء الشرب) ساللة لوكارد( ح ضد مرض الكمبورو لقا  9

  مع ماء الشرب) B1( لقاح ضد مرض نیوكاسل   10

  لتر من ماء الشرب/غمMultivit*(0.5(خلیط فیتامینات ومعادن   11-13

  لقاح ضد مرض الكمبورو مع ماء الشرب  19

  مع ماء الشرب) السوتا ( لقاح ضد مرض نیوكاسل   20

  لتر/مل0.5مع ماء الشرب A ،D3 ،E   ،Cفیتامینات  21-24

  مع ماء الشرب) السوتا ( لقاح ضد مرض نیوكاسل   30

  )Multivit( مجموعة فیتامینات ومعادن   35-37

 )*Multivit : ( خلیطA ،D3 ،E     ،K3    ومجموعة فیتامینات ،Bوأمالح معدنیة  

  

  النتائج والمناقشة

االنحراف القیاسي والزیادة الوزنیة لمعامالت ±سط وزان الجسم الحي متو ) 6و 5(یبین الجدول 

. اسابیع من العمر ) 6- 1(التجربة وتأثیر اضافة كل من الحبة السوداء او مسحوق الثوم او كلیهما للمدة من 

في معدل وزن الجسم الحي لالسابیع الثالثة االولى وهذا یتفق مع) P<0.05(یالحظ عدم وجود فرق معنوي 

في حین اشارت نتائج التحلیل االحصائي لوزن الجسم عند االسبوعین الرابع والخامس الى ) . 13(ماجاءت به

ان اضافة مسحوق الثوم او مسحوق الحبة السوداءو الثوم معا قد ادى الى ظهور ارتفاع معنوي بوزن الجسم 

  ).اضافة مسحوق الحبة السوداء فقط(ثانیةالحي والزیادة الوزنیة بالمقارنة مع معاملتي السیطرة والمعاملة ال
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/ غم(تأثیر إضافة مسحوق الحبة السوداء والثوم إلى العلیقة في معدل الوزن الحي األسبوعي ) 5(جدول 

  لفروج اللحم خالل فترة التربیة) طیر

مستوى   المعامالت  العمر

T1T2T3T4  أسبوع  المعنویة

1  155.0 ± 0.81154.21± 2.50159.11± 16.11161.30±9.25N.S
2  401.12± 13.11411.31±8.96398.35±11.25405.28±13.11N.S  
3  832.33± 1.85827.0± 1.95  825.33± 3.83824.33± 1.21N.S
4  1240.46± 13.52b1220.9± 5.77b1262.33± 23.35a1263.33±15.3aa<0.05
5  1702.33±22.84b1691.01±14.31b1771.33±7.21a1769.33±11.56aa<0.05  
6  2139± 2.09 c2280± 2.13 b2295± 4.95 b2410± 2.64 aa<0.05  

P< 0.05الحروف المختلفة ضمن الصف الواحد او العمود تدل على وجود فروقات معنویة بمستوى 

  

تأثیر إضافة مسحوق الحبة السوداء والثوم إلى العلیقة في الزیادة الوزنیة األسبوعیة لفروج اللحم ) 6(جدول 

  خالل فترة التربیة

مستوى   المعامالت  العمر

T1T2T3T4  أسبوع  المعنویة

1  115 ± 21.05114.21±18.71119.11±13.11121.3±8.07N.S
2  246.12±13.04257.1±11.21239.24±9.71243.98±21.81N.S  
3  431.21±3.45415.69±1.84426.98±2.69419.05±4.13N.S  
4  408.13±8.42b393.9±13.02b437.0±7.23a439.0±8.19aa<0.05  
5  461.87±6.81b470.11±4.13b509.0±10.12a506.0±9.12aa<0.05
6  436.67±4.22c588.99±2.86ab532.67±3.48b640.67±3.93aa<0.05  

  P< 0.05الحروف المختلفة ضمن الصف الواحد او العمود تدل على وجود فروقات معنویة بمستوى 

  

مر وتتفق هذه النتائج وقد یعود السبب في ذلك الى فعالیة مادة الثوم وتأثیرها على االوزان في هذا الع

) T4(المعاملة الرابعة) P<0.05(تفوقت معنویا) یوم42عند عمر(اما في االسبوع السادس ). 14و13(مع

غرام ) 2410(اضافة مسحوق الثوم ومسحوق الحبة السوداء عن بقیة المعامالت حیث وصل الوزن الحي فیها 

لنباتات الطبیة المضافة على العدید من المركبات الفعالة یوم، ویمكن تفسیر النتائج على احتواء ا42عند عمر 

مثل الثیموكلوبنوتات الموجود في مادة الثوم وكذلك مادة الناجیلون وااللیسین الموجودة في الحبة السوداء والتي 

بي هي من المواد المضادة لالحیاء المجهریة الضارة والذي أدى إلى رفع مناعة الجسم وتقلیل المحتوى المیكرو 

في األمعاء مما ینعكس على تحسن الصحة العامة للطیر والحصول على اداء انتاجي افضل وهذا یتطابق مع 

معامالت حیث كانت االضافة من مسحوق الثوم الى 4استخدم ) 17(علما ان ،)17(و)16(و)15(ماجاءبة 

في صفة وزن الجسم بالمقارنة %)2.0(تفوقت المعاملة الرابعة ،%)0.0،1.0،1.5،2.0(العلیقة بالنسب التالیة

  .مع بقیة المعامالت

ان احنواء العلیقة على نسبة قلیلة من مسحوق الحبة السوداء تزید من تركیز ) 16(وكذلك اوضح 

والتي تعني ان الحبة السوداء لها تأثیر على هرمونات الغدة النخامیة والتي تعني زیادة ) Thyroxin(الثایروكسین

من هذا نالحظ ان اضافة نوع او اكثر من نوع من النباتات الطبیة والتداخل فیما بینهما الى . ضیة للمعدالت االی

المدروسة مسبقا والمشار لها بفعالیتها في رفع مستوى الكفاءة المناعیة واالنتاجیة لدجاج اللحم , العلیقة االساسیة 
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ج عن هذا التداخل مع ثبات مستویات الطاقة مستفیدین من امكانیة الحصول على مفعول اضافي او تراكمي نات

ان هذا التداخل من شانه ان یتحكم في هیئة وتركیب الجینات . والبروتین في التركیبة النهائیة للعلیقة االساسیة 

  ) .13,14( المسؤولة عن النمو من خالل تركیب العلیقة 

  الغذائيتحویل المعدل استهالك العلف ومعامل 

أي تكن لمعامالت االضافةأن معدل استهالك العلف للمعامالت األربعة لم ) 7(یبین الجدول رقم 

بدأ یظهر في ) P<0.05( تأثیر معنوي في األسابیع األربعة األولى من فترة الدراسة ولكن التأثیر المعنوي 

لف المستهلك ولكن في كمیة العلم تختلف معنویا فیما بینهما المعاملة األولى والثالثة األسبوع الخامس حیث ان

من مسحوق الحبة السوداء % 1الحاویة على (طیور المعاملة الرابعة حظ أنلو في األسبوع السادس من العمر

بصفة معامل التحویل ) P<0.05(استهلكت اقل كمیة من العلف وكذلك تفوقت معنویا )من مسحوق الثوم% 1و

بصفة معامل التحویل لغذائي ویمكن تفسیر T1و T2ن أفضل مT3:الغذائي اما بقیة المعامالت فكانت كاالتي

, تمتاز باحتوائها على المركبات الفعالة وهي التي تعطي الفعل الطبي لها كلفالفینات ذلك بان النباتات الطبیة

وهي التي تؤدي إلى تحفیزها لوظائف الجهاز ) 18( الخ ... الصابونیات , بولي فینوالت , الكالیكوسیدات 

في خزن وتركیز للطائر من خالل زیادة أنتاج اإلنزیمات الهاضمة عن طریق تعزیز وظائف الكبدالهضمي 

وهذه االتجاهات جعلت استخدام النباتات الطبیة فعال في الصفراء ومالها من اهمیة في عملیة هضم الغذاء 

على تحسین حالة األمعاء كما لوحظ أن تلك المركبات الفعالة تعمل) 19,20(عالئق الدواجن كإضافات غذائیة 

من خالل قابلیتها على تحسین محتوى األحیاء المجهریة للجهاز الهضمي والتي تعجل االستفادة من الغذاء یكون 

بشكل أفضل من قبل الطائر عما هو علیه بالنسبة لألحیاء المجهریة التي تعیش في تلك المنطقة بحالتها 

  ).,2122( الطبیعیة 

  

) یوم/ غم(إضافة مسحوق الحبة السوداء والثوم إلى العلیقة في استهالك العلف األسبوعي تأثیر ) 7(جدول 

  ومعامل تحویل العلف لفروج اللحم خالل فترة التربیة

  المعاملة
  )یوم / غم ( معدل استهالك العلف 

معامل تحویل 

  العلف

  یوما42-1  األسبوع السادس  ع الخامساألسبو   األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  األسبوع الثاني  األسبوع األول

T1285±1.79a515.4±2.13a  641.7±2.88a1152.6±2.65a1225.0±1.99ab1100.0±2.03b2.3 ± 0.23a  
T2291.3±2.35a533.1±1.99a633.8±2.39a1098.3±2.72a1300.5±2.91a1273±1.96a2.25 ± 1.02 ab
T3  300.2±2.12a520.3±2.32a651.6±1.09a1210.2±2.07a1100.6±1.87b1036.6±2.21b2.15 ± 0.13 b
T4293.4±1.98a534.2±2.13a649.7±2.23a1180.3±2.44a1250.8±1.98a911.6±1.86c2.0 ± 1.12 c

P< 0.05الحروف المختلفة ضمن الصف الواحد او العمود تدل على وجود فروقات معنویة بمستوى 

  

  الهالكات

انه التوجد هناك فروقات معنویة في نسبة الهالكات لكل المعامالت وهذا ) 8(قم نالحظ من الجدول ر 

عند استخدام مستویات مختلفة توصلوا الى عدم وجود فروق معنویة في نسبة الهالكاتالذین , ) 17(یتفق مع 

ة لتربیة جیدة وظروف مالئممن مسحوق الثوم في العلیقة وربما یعود السبب الى استخدام برنامج لقاحي وعالجي

  .الدراسة لهذه
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تأثیر إضافة مسحوق الحبة السوداء والثوم إلى العلیقة في معدل الهالكات األسبوعي لفروج اللحم ) 8(جدول 

  خالل فترة التربیة

مستوى   المعامالت  العمر

T1T2T3T4  أسبوع  المعنویة

1  0.65±1.980.62±2.750.54±1.63  0.49±2.86N.S
2  0.34±2.070.40±2.140.51±2.060.57±2.34N.S  
3  1.0±1.880.97±1.450.86±1.890.89±1.98N.S
4  0.86±2.320.88±2.051.1±2.740.87±2.81N.S  
5  0.25±2.210.30±1.760.34±1.980.44±1.99N.S  
6  0.4±1.930.2±2.670.15±2.120.25±2.11N.S

  P< 0.05العمود تدل على وجود فروقات معنویة بمستوى الحروف المختلفة ضمن الصف الواحد او
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