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إلىوخلیطهما Artemisia annuaالشیح و Nigella sativaالحبة السوداء إضافةتأثیر

  اللحماعیة والدمیة و الكیموحیویة لفروجبعض الصفات المنالعلیقة في

  

  ،عاصف حسن عبد الرزاق،مثنى عبد الحمید النوري،عبد الوهاب بدیوي حسین 

  قرؤى جمال عبد الخالوسعد ثابت جاسم الراوي 

  جامعة األنبار/كلیة الطب البیطري

  

  الخالصة

الدمیة في بعض الصفاتكل من الحبة السوداء و الشیح  وخلیطهما تأثیرمعرفة إلىهدفت الدراسة 

بعمر یوم واحد ، وزعت األفراخ ) Ross(فرخ لحم غیر مجنس من ساللة 135استخدم كیموحیویةناعیة والموال

من أي إضافة خالیةعلى علیقة قیاسیة فیها اخ معاملة السیطرة تم تغذیة األفر ) T1(:معامالت 7عشوائیًا على 

 ,T2  حبة سوداء ،% 0.25تم  إضافةT3  الى العلیقةحبة سوداء % 0.5تم  إضافة  ،T4  تم  إضافة

 T7حبة سوداء و % 0.25+ شیح % 0.25تم  إضافة  T6شیح ، % 0.5تم  إضافة  T5شیح ، % 0.25

في خضاب )P<0.05(ة معنویزیادةأظهرت النتائج وجود . حبة سوداء% 0.5+ شیح % 0.5افة  تم  إض

معنویةزیادةأظهرت النتائجكذلك .T5وT4الدم  في جمیع المعامالت مقارنة بمعاملة السیطرة عدا المعاملة 

)P<0.05( یطرة عدا معاملة خالیا الدم المرصوصة  في جمیع المعامالت مقارنة بمعاملة السحجم فيT5اذ

النتائج ارتفاع معنوي في وأظهرت. 25.48بالسیطرة بمعاملةمقارنةT3في المعاملة 29.55بلغت أعلى قیمة

) P<0.05(كذلك لوحظ ارتفاع معنوي T3في جمیع المعامالت عدا المعاملة ) P<0.05(كمیة البروتین الكلي 

لنفس الكولسترولتركیزفي ) P<0.05(انخفاض معنوي معT6,T5في مستوى الكلوبیولین في معاملتي 

  .المعاملتین بالمقارنة مع معاملة السیطرة

  

Effect  supplementation of Nigella sativa , Artemisia annua and thier
mixture to the diet on some hematological, immunological  and 

biochemical characteristics on broiler
  

AbdAlwahab B. Hussain , Muthana A. Al-Noori , Assif H. Al-Maadhidy ,
Saad Th. Al-Rawi and Rouaa J. AbdAlckaleq
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Abstract
This study aimed to evaluate the effect supplementation Nigella sativa , 

Artemisia annua and their mixture on some hematological, immunological  and 
biochemical characteristics on broiler chicks. one hundred thirty five unsexed broiler 
chicks  Ross breed of one day old have been used in this study.The chicks were 
distributed into 7 groups randomly. T1 was regarded as the control group that given 
an basic ration without any additive. T2 supplementation 0.25% Nigella sativa,T3  

supplementation 0.5% Nigella sativa, T4 supplementation 0.25% Artemisia annua, T5

0. 5% Artemisia annua T6 0.25% Nigella sativa + Artemisia annua T7 0.5% Nigella 
sativa + Artemisia annua. The result showed a significant increase (P<0.05) 
hemoglobulin in all groups as compared with control group except T4 and T5 Also 
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study showed a significant increase (P<0.05) of Packed volume cell in all groups as 
compared with control group except T5 while the highest degree 29.55 in T3
compared with control group 25.48. All treatment showed significant increase on in 
serum total protein except T3. Also the globulin concentration showed significant
increase for treatments group T5,T6 (P<0.05) compared with all treatments and 
showed same group a significant decrease (P<0.05) in cholesterol in compared with 
control treatment. 

  

  :المقدمة

وٕانتاجالتي تتمیز بسرعة النمو السالالت التجاریة الحدیثة للدواجنأنتاجرًا للتطور السریع في ظن

إنتاجدفع العاملین في ذلكلالمشاكل المرضیة الناتجة من مجموعة المسببات المرضیة الذي رافقتهالبیض 

حیث لالدویةستخدام المكثفالبااألمراضلك لمعالجة تاألدویةاللقاحات و استخدام العدید من إلىالدواجن 

من عمر یوم واحد وحتى الذبح مثل مضادات الكوكسیدیا واالعفان والسموم الفطریة األدویةیستخدمون 

سلبیة على تأثیراتحدوث إلىوالتي قد یؤدي تراكمها في الجسم و غیرها والمضادات البكتیریة ومحفزات النمو  

  ).1(ها صحة مستهلكي لحومها وبیض

الطبیة في معالجة األعشابباستخدام النباتات و األخیرةاآلونةاهتم الباحثون في أعالهألسباب لو 

األصلالسلبیة التي قد تنتج عن استخدام العقاقیر ذات لآلثاروالحیوان تجنبا اإلنسانفي األمراضالكثیر من 

ومن هذه النباتات الحبة السوداء ) 2(البكتریا لها اعأنو الكیمیاوي فضال عن سوء استخدام تلك العقاقیر ومقاومة 

المركبات الفعالة المضادة للبكتریا والمحفزة زیتها علىیحتويالتيNigella sativaان الحبة السوداء .والشیح

 ,Nigellone, Thymoquinoneیحتوي زیتها على العدید من المركبات الفعالة مثل إذ) 4) (3(لمناعة الجسم 

Glutathion مركب انطبیعیة ، أكسدةوالتي تعتبر مضاداتThymoquinone اتتعد كمضادو مشتقاته

في تحسین الجهاز المناعي تأثیران للحبة السوداء ) 4(El-syayedوذكر) 5(للعدید من الجراثیم والفطریات 

وكذلك  T suppresserالمثبطةTالخالیا و ThelperالمساعدةTبین خالیاالنسبة للجسم عن طریق تحسین 

% 5إضافةإن) Allen)6فقد ذكرArtemisa annuaنبات الشیح أما. تعزز نشاط الخالیا الطبیعیة القاتلة

وقد عرف الشیح بالطب . بالكوكسیدیااإلصابةعلیقة الدجاج حققت حمایة معنویة ضد إلىمن نبات الشیح 

لیل أوفي عالج الثهزة منها  التنفسي والهضمي والتناسلي الشعبي حیث استعمل في عالج الكثیر من أمراض األج

Candida albicansتعمل كمضادات للفطریات مثل األساسیةللمركبات الزیتیة إنالطفیلیة كما واإلصابات

كفاءة الشیح ضد خمج ) 9(Brisibeوالحظ) 8(واستخدم الشیح في عالج المالریا وارتفاع درجة الحرارة . )7(

  .في الدجاجالكوكسیدیا

  

  المواد وطرائق العمل

للفترة من األنبارجامعة / التابع لكلیة الطب البیطريأجریت التجربة في حقل الطیور الداجنة

معامالت 7وزعت إلى Rossفرخ لحم بعمر یوم واحد نوع 315استخدم . 6/5/2009ولغایة 26/3/2009

یوم عمر من ة بادئاألفراخ على علیقغذیت). معاملةفرخ لكل 45(مكررات لكل معاملة 3وبواقع تجریبیة 

22من عمر نمووعلیقة ) كغم طاقة ممثلة/سعرةكیلو 2920وبروتین خام% 22.8احتوتیوم 21واحد ولغایة 

حبة مسحوق وتم إضافة )1(جدول كغم  طاقة ممثلة/سعرةكیلو 3050بروتین خام، % 20.5احتوتیوم 42-

%0.25، إضافة (T3)الثالثةحبة سوداء للمعاملة% 0.5إضافة ,(T2)الثانیةللمعاملة % 0.25سوداء 
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، إضافة (T5)السادسةشیح للمعاملةمسحوق ال% 0.5، إضافة (T4)الرابعةللمعاملةشیح المسحوق أوراق 

حبة سوداء و الشیح % 0.5لكل من ، إضافة (T6)السادسةحبة سوداء للمعاملةو الشیح % 0.25لكل من 

كافة وتم توفیر . كمعاملة السیطرةخالیة من أیة إضافة(T1)االولىوتركت المعاملة(T7)السابعةللمعاملة

وعند بلوغ األفراخ .المعامالت وكان الماء والعلف یقدم للطیور بصورة حرة  لكافةللتربیةالالزمةاالحتیاجات 

الدم سم إلى مجموعتین المجموعة األولى وضع من الورید الجناحي للطیر وقدم مل 5یوم تم سحب 40عمر 

في أنابیب ال تحتوي على مانع التخثر ثم الدممانعة لتخثر الدم و المجموعة الثانیة وضعتحوي مادةفي أنابیب

  :أجریت االختبارات التالیة

):الهیموغلوبین(قیاس كمیة خضاب الدم -1

وحسب ) Spectrophotometeric method(على الطریقة الطیفیة خضاب الدمأعتمد قیاس نسبة 

  ).John)10طریقة التي أشار إلیها

  :قیاس حجم خالیا الدم المرصوصة -2

، باستخدام جهاز ).John)10أعتمد قیاس حجم خالیا الدم المرصوصة على الطریقة التي أشار إلیها

)heamatocrit(  

  :حساب العدد الكلي لكریات الدم البیض -3

إذ خفف الدم ) 11(الدراجي د الكلي لكریات الدم البیض بالطریقة التي أشار إلیها  أعتمد قیاس العد

ثم حسب عدد كریات الدم البیض باستخدات الشریحة المخصص ) Natt and Herrick(بإستخدام محلول 

  .لذلك

  :قیاس مستوى البروتین الكلي في مصل الدم-4

المنتج من قبل شركة kitوساطة عدة اعتمد قیاس مستوى البروتین الكلي في مصل الدم ب

)Spinreact ( االسبانیة إذ اعتمدت الطریقة اللونیة)Calorimetric Method ( التي قیست بوساطة جهاز

  ).12(نانومتر وعلى النوع االمتصاصي 540وعلى طول موجي ) spectrophotometer(المطیاف 

  :قیاس مستوى األلبومین في مصل الدم-5

) Spinreact(المنتج من قبل شركة kitتوى األلبومین في مصل الدم بوساطة عدة اعتمد قیاس مس

التي قیست بوساطة جهاز المطیاف ) Calorimetric Method(االسبانیة إذ اعتمدت الطریقة اللونیة 

)spectrophotometer ( نانومتر وعلى النوع االمتصاصي 630وعلى طول موجي)12.(  

  :في مصل الدمقیاس مستوى األلبومین-6

  .كمیة األلبومین+ كمیة الكلوبیولین =البروتین الكلي : اعتمد تقدیر كمیة الكلوبیولین الى المعادلة التالیة

:قیاس مستوى الكلسترول في مصل الدم-7

التي قیست بوساطة جهاز ) Kit(تم قیاس مستوى الكلسترول في مصل الدم عن طریق استخدام عدة 

  ).14(Franeyوحسب ما أشار ألیه) spectrophotometer(المطیاف 

  :قیاس وزن الكبد و الطحال بداللة التضخم-8

  لحساب وزن الكبد والطحال بداللة التضخم ) 15(حسینتم استخدام المعادلة التي أشار إلیها

  %100×وزن الجسم \وزن الكبد= وزن الكبد بداللة التضخم 

  %100×وزن الجسم \وزن الطحال = وزن الطحال بداللة التضخم 

  .یوضح النسبة المئویة والتركیب الكیمیائي المحسوب للعالئق المستخدمة في التجربة) 1(جدول 



233

  %)یوم42-21(علیقة النمو   %)یوم21- 1(علیقة بادئة   المواد العلفیة

  66.5  62  ذرة صفراء

  20.5  26  كسبة فول الصویا

  10  10  )*بروتین% 50(مركز البروتین 

  2  1  يزیت نبات

  0.7  0.7  حجر الكلس

  0.3  0.3  ملح طعام

  **التحلیل الكیمیائي المحسوب 

  20.19  22.11  بروتین خام

  3089  2973  )كغم/كیلو سعرة(طاقة ممثلة 

  153  134  نسبة الطاقة الى البروتین

  0.98  1.09  الیسین

  0.44  0.48  میثایونین

  1.06  1.11  كالسیوم

  0.54  0.55  فسفور متاح

% 8ألیاف خام، % 3.5دهن، % 6كیلو سعرة طاقة ممثلة، 2200، %50أردني المنشأ یحتوي على / شركة بروفیمي: تین الحیواني البرو *

  .سستین+ میثایونین % 2.3میثایونین، % 1.8الیسین، % 2.75فسفور متاح، % 3كالسیوم، 

  ).NRC)13حسب التركیب الكیمیاوي تبعا لتحلیل المواد العلفیة الواردة في ** 

  

  :التحلیل اإلحصائي -9

) Complete Randomized Design(تم تحلیل بیانات التجربة باستخدام التصمیم العشوائي الكامل 

 Least Significantلتحدید تأثیر المعامالت في الصفات المدروسة و أستخدم اصغر فرق معنوي 

Differences ات المعنویة إستناداً  إلى ما ذكرهبین متوسطات المعامالت المختلفة لمعرفة الفروقSteel

)16.(  

  

  و المناقشةالنتائج 

كریات الدم البیض وخضاب الدم وحجم خالیا الدم المرصوصة لمعامالتأعداد) 2(یظهر الجدول 

اتوجود فروقاإلحصائيالتحلیل لم یظهروخلیط الشیح مع الحبة السوداء حیث الحبة السوداء  والشیحمسحوق

الكریات البیض في ألعدادزیادة الحسابیة البالرغم من كریات الدم البیض في جمیع المعامالتأعدادینبمعنویة 

اتقو وجود فر فقد لوحظنتائج اختبار خضاب الدم أما. المعامالت التجریبیة بالمقارنة مع المعاملة السیطرة

التي لم تكن و T5,T4معاملتي الشیح رنة مع معاملة السیطرة عدافي جمیع المعامالت مقا) P<0.05(ةمعنوی

لمعاملة ) P<0.05(النتائج وجود فروقات معنویة أظهرتومع معاملة السیطرة )P<0.05(معنویةاتالفروق

حجم خالیا الدم المرصوصة و أماT2,T7مقارنة مع المعاملتین ) T3% (0.5مسحوق الحبة السوداء بنسبة 

الت مقارنة مع السیطرة عدا في كافة المعام)P<0.05(معنویةاتكما یالحظ من الجدول فقد ظهرت فروق

من جهة T7,T4بین معامالت) P<0.05(معنویة اتفروقأظهرتكما) T5(% 0.25معاملة الشیح بنسبة
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) T6(%0.25بنسبة الشیح مع الحبة السوداء معاملة و )T3,T2(ما مقارنة مع معاملتي الحبة السوداء بمستواه

  .وهذا یشیر إلى مدى تأثیر هذه األعشاب في ارتفاع قیم خالیا الدم المرصوصة وخضاب الدمأخرى من جهة 

  

بعض الصفات فياللحم فروجعالئقالىوخلیطهماالحبة السوداء والشیح مسحوقتأثیر إضافة) 2(جدول 

  الدمیة

  المعامالت

  

  القیاسات

معاملة 

T1السیطرة

حبة سوداء 

0.25      %

T2

حبة سوداء 

0.5      %

T3  

شیح 

0.25     %

T4

شیح       

0.5     %

T5  

حبة + شیح

سوداء 

0.25   %

T6

حبة + شیح

سوداء      

0.5%  

T7  

كریات الدم 

  البیض

18.56   

0.62±  

20.04     

0.67±  

22.81   

0.82±  

23.69  

1.08±  

21.26  

0.58±  

20.78   

2.11±  

20.56   

1.05±  

مستوى خضاب 

  الدم

  مل100\غم 

7.85     

0.24      ±

E

8.80       

0.14      ±

CD

9.95     

0.29      ±

A

8.40      

0.11      ±

DE

8.40      

0.15      ±

DE

9.55      

0.27      ±

AB

9.10        

0.24       ±

BC

حجم خالیا الدم 

  المرصوصة

25.48    

0.21      ±

D

29.16     

0.61      ±

A

29.55     

1.09      ±

A

27.43      

0.35      ±

BC

26.95    

0.49       ±

CD

29.47     

0.19      ±

A

28.96      

0.47      ±

BC
  ..)P<0.05(الحروف اإلنكلیزیة الكبیرة المختلفة تشیر إلى وجود اختالفات معـنویــة تحت مستوى

  

فقد لوحظ الصفات المناعیة و الكیموحیویة بعضعلىاإلضافاتتأثیرفیوضح ) 3(اما الجدول 

و الشیح والحبة السوداء% 0.5بنسبةالشیح بإضافةأيT6,T5معاملتي لكمیة الكلوبیولین في ارتفاع معنوي 

وكذلك كمیة البروتین الكلي في جمیع المعامالت لكل منها بالمقارنة مع باقي معامالت التجربة%0.25بنسبة

وهذا االرتفاع جاء على ویا مع معاملة السیطرة التي لم تختلف معن) حبة سوداء% T3)0.5عاملة عدا م

إن . السیطرةمعاملةجمیع المعامالت مقارنة معبینفروق معنویة فیهاحساب كمیة األلبومین التي لم یالحظ 

الذي أكد على ظهور استجابة مناعیة جیدة للطیور عند إضافة مستویات ) 1(احمدهذه النتائج تتفق مع ما ذكره

سوداء إلى عالئقها وذكر إن هذا یرجع إلى احتواء الثفل المستخدم في هذه التجربة على نسبة من ثفل الحبة ال

زیت الحبة السوداء المتبقي جراء العصر الغیر التام للبذور مما جعله حاویا على المركبات الفعالة المحفزة 

عندما إضافة ) 17(العقابي ا ما أكده وهذ. للجهاز المناعي والتي قد أدت إلى ارتفاع المناعة الخلویة والخلطیة

إلى إن إضافة ثفل الحبة السوداء ) 1(احمدإلى علیقة فروج اللحم  وأضاف% 2مسحوق الحبة السوداء وبنسبة 

% 1.2و 0.40.8أدى إلى انخفاض أعداد البكتریا الكلیة للمعامالت التي احتوت على الثفل بالمستویات 

السیطرة وعزى ذلك إلى احتواء الحبة السوداء على نسبة جیدة من الزیت الذي وبشكل عالي المعنویة مقارنة مع

إلى % 1.2و 0.40.8إن إضافة الحبة السوداء وبنسب ) 1(احمدیعود إلیه النشاط المضاد للجراثیم والحظ

أما كمیة . علیقة فروج اللحم قد خفض وبشكل معنوي أعداد البكتریا الكلیة وبكتریا القولون مقارنة بالسیطرة

فیما لم تكن تلك الفروقات مقارنة مع السیطرة T6,T5بین معاملتي معنویة اتفروقفقد ظهرتالكلسترول 

  .T7,T4,T3,T2ا مقارنة بالمعامالت همبینهمعنوی
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بعض الصفات فياللحم فروجعالئق وخلیطهما الىالحبة السوداء والشیح مسحوق تأثیر إضافة ) 3(جدول 

  كیموحیویةال

  لمعامالتا

  

  القیاسات

معاملة 

T1السیطرة

حبة سوداء 

0.25      %

T2

حبة سوداء 

0.5      %

T3  

شیح 

0.25     %

T4

شیح       

0.5     %

T5  

حبة + شیح

سوداء 

0.25   %

T6

حبة + شیح

سوداء      

0.5%  

T7  

البروتین تركیز

  الكلي

  مل100\غم

2.5    

0.04    ±

C

2.7     

0.04    ±

B

2.6     

0.04    ±

BC

2.7    

0.11    ±

B

3.0   

0.07   ±

A

3.0    

0.08    ±

A

2.7    

0.04    ±

B

األلبومین تركیز

  في مصل الدم

  مل100\غم

2.10    

0.08±

2.20   

0.04±

2.10   

0.04±

2.20    

0.04±1

2.15    

0.03±

2.15    

0.06±

2.23    

0.05±

تركیز

الكلوبیولین 

  مصل الدم

  مل100\غم

0.40  

0.09   ±B

0.50    

0.09   ±

B

0.50    

0.11   ±

B

0.50    

0.11    ±

B

0.87    

0.12   ±

A

0.87    

0.12   ±

A

0.50       

0.09      ±

B

تركیز

الكلسترول في 

  مصل الدم

  مل100\غممل

110.75   

0.08    ±

A

107.75   

3.07     ±

AB

107.25   

1.44    ±

AB

106.25  

2.39    ±

AB

103.25   

0.63    ±

B

103.00

0.71   ±

B

104.74   

2.72   ±

AB

  ..)P<0.05(الحروف اإلنكلیزیة الكبیرة المختلفة تشیر إلى وجود اختالفات معـنویــة تحت مستوى

  

وزن الكبد والطحال بداللة التضخم إلى العلیقة في الطبیة األعشابإضافةتأثیرفیبین ) 4(اما الجدول 

% 0.25عند معاملة الحبة السوداء بمستوى3.57ة انخفاض بداللة التضخم بلغت نسبأعلىان یالحظ حیث

المادتین على انخفاض وزن الكبد بداللة تأثیرإلىوهذا یشیر 3.27وبلغت % 0.25معاملة الشیح بمستوىتلیها

على اإلضافاتیرتأثأما. على وزن الكبد بداللة التضخم تأثیرلها إنفلم یالحظ اإلضافاتبقیة أماالتضخم 

% 0.25مع حبة سوداء بمستوىمعاملة الشیحلوزن الطحال بداللة التضخم فیالحظ انخفاض في وزن الطحال 

على وزن اإلضافاتلتلك تأثیروجود بقیة المعامالت فلم یالحظ أما% 0.12مقارنة بالسیطرة % 0.14اذ بلغ

  .الطحال بداللة التضخم

فات تأثیر في زیادة مناعة الطیور وخاصة المناعة الخلطیة وهذا واضح هذه اإلضالنستنتج من ذلك إن 

المسؤولة عن إنتاج Bمن خالل ارتفاع مستوى كلوبیولین مصل الدم وهذا یشیر إلى ارتفاع فعالیة خالیا 

  ).  Antibodies(الكلوبیولینات المناعیة 
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زن الكبد و فياللحم فروجعالئق ما الىوخلیطهالحبة السوداء والشیح مسحوق تأثیر إضافة ) 4(جدول 

  والطحال بداللة التضخم

  المعامالت

  

  القیاسات

معاملة 

T1السیطرة

حبة سوداء 

0.25      %

T2

حبة سوداء 

0.5      %

T3  

شیح 

0.25     %

T4

شیح       

0.5     %

T5  

حبة + شیح

سوداء 

0.25   %

T7

حبة + شیح

سوداء      

0.5%  

T7  

وزن الكبد 

  لتضخمبداللة ا
2.40  3.57  2.74  3.27  2.87  3.30  3.09  

وزن الطحال 

  بداللة التضخم
0.120.120.110.130.090.140.12
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