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كسبةحبة السوداء في تغذیة النعاج العواسیةاستخدام 
التأثیر في بعض الصفات الدمویة والكیمیاحیویة-٣

الھام عبد الحمید الراويقصي زكي شمس الدین
الموصل/المعھد التقني

حسین قادرأدنھ ز
جامعة صالح الدین

إسماعیل حسین عبدال
الموصل/المعھد التقني 

الخالصة
استخد

٤٥%  ١٤و٧
اجي،وتم . انتھاء موسم إدرار الحلیب

  .

وحجم الخالیا المرصوصة ومعدل حجم الكریة الحمراء ونسبة الخالیا ال
) ٠.٠٥<أ( 

)  ٠.٠٥<أ( انخفضت معنویا 
،في حین لم تتأثر تراكیز الكال

.السوداء

المقدمة
Nigella sativaات حبة البركة بن

بذوره بطعم ممیز یستخدم في كثیر من االستخدامات المنزلیة والطبیة ،وقد شاع استخدام

لفت عنایة الباحثین والمھتمین بالبحث عن مصادر عل
.تغذیة األغنام

،)١٩٩٤،(قد تتأثر  بعض القیم الدمویة باختالف مكونات او نوع العلیقة المتناولة 
)Zeinab،١٩٩٤ (

) ١٩٩٩(وا
)Rowlands

،١٩٧٤( .Maruo)١٩٨٨ (

.بقرة

اجریت ھذه الدراسة لمعرفة تاثیر استخدام نسب مختلفة من كسبة
.بعض الصفات الدمویة والكیمیاحیویة

مواد  البحث وطرائقھ
 /

)٢٠٠١/) ٤-٣() ٧٢
)٢٤(

.مقسمة من الداخل الى ثالثة اجزاء بواسطة قواطع حدیدیة

)١% (١٤و٧ئق تختلف في محتواھا من كسبة حبة السوداء ،صفر و عال
 )٤٥ (

٢٠٠٦/  ٦/  ١٤وقبولھ  ٢٠٠٥/  ٦/ ١٦تاریخ  تسلم البحث
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٤ %NRC )١٩٨٥ .(
) ( كانت العالئق التجریبیة تقدم على وجبتین یومیا 

.الراعي على مراعي فقیرة في حقول المعھد لمدة خمسة ساعات یومیا 

)(%الكیمیائي اوتراكیبھئق مكونات العال) : ١(الجدول 

المركب الغذائي
العلیقة

١٢٣
٤٠٣٥٣٠شعیر اسود
٤٠٣٥٣٠نخالة حنطة

٧١٤--*كسبة حبة السوداء 
١٨٢١٢٤تبن الحنطة
١١١ملح الطعام

١١١حجر الكلس
طن/ كغم١طن/ كغم١طن/ كغم١**خلیط الفیتامینات واألمالح 

١٠.٨٢١٢.٣٧١٤.٧٤***بروتین خام 
٢٤٢٨٢٣٦٧٢٣١٦)****كغم علف/كیلوسعرة(طاقة متایضة 

).٢٠٠٢شمس الدین واخرون ، ( حسیت من  التحلیل الكیمیائي لكسبة حبة السوداء * 
خلیط الفیتامینات واالمالح المستخدمة ھو من نوع  تونوفیت المجھز من شركة االدویة البیطریة والزراعیة ، الردن **

. المعھد التقني الموصل/ مقدرة مختبریا في مختبر التغذیة ، قسم االنتاج الحیواني ***
).١٩٧٨الخواجة واخرون ، ( محسوبة من جداول التحلیل الكیمیائي للمواد العلفیة العراقیة **** 

من ال) مللتر١٠( )عند  تجفیف النعاج(عند نھایة موسم إنتاج الحلیب

:،واستخدمت عینات الدم لحساب الفحوصات التالیة)EDTA(التخثر
Schalmاخرون )١٩٧٥(و

Schalm)١٩٧٥(
MCV)(Meanحجم الخالیا الدمویة المرصوصة Corpuscular

Volume)MCH(.Corpuscular HaemoglobinMean
)MCHC(Mean corpuscular Haemoglobin

Concentration من قبل لة  تعم مس ل الت ا د لمعا لى ا اد ع تم االع )١٩٨٦(Colesب

Coles)١٠). ١٩٨٦
١٢

/دورة٣٠٠٠
١٥

:لحین اجراء الفحوصات التالیة)م٢٠-(حرارة 
)١٩٨٦(Colesفي 

Sigma)١٩٨٩ (Sigma)١٩٩٠ (

Flame(اللھبي  Photometer( كما ورد فيTietz)١٩٨٢(
). ١٩٨٦(Colesحسبما جاء في المطیاف الضوئي وقیاس الفسفور  و

)SteelوTorrie،١٩٦٠(
.)١٩٩٢(SASالتحلیل اإلحصائي باستخدام الحاسوب االلكتروني بتطبیق برنامج
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النتائج والمناقشة
حصول زیادة في كمیات المواد المستھلك) ٢(یتضح من جدول 

) ٢دول (
)٢٠٠٥(السوداء ،الى التحسن في معامل ھضم المادة الجافة

ولة ) ١٩٨١واخرون ، Aziz(الحالة الصحیة للنعاج 
.لكسبة حبة السوداء قبل التسفید

.تأثیر استخدام كسبة حبة السوداء في بعض الصفات المدروسة): ٢(الجدول

العلیقةالصفات المدروسة
١٢٣

١.٧٦٥١.٨٦٠١.٩٣٥) نعجة / یوم / كغم (كمیة العلف المتناول 
١٩٠.٩٧٢٣٦.٧٨٢٨٥.٢٢)نعجة / یوم/ غم( كمیة البروتین الخام المتناول 

٤٢٨٥.٤٢٤٤٠٢.٦٢٤٤٨١.٤٦)نعجة / یوم / كیلوسعرة( كمیة الطاقة االیضیة المتناولة 
أ٤٨.٣٧ب٤٦.٥٦ب٤٤.١٢)كغم(وزن النعاج قبل التسفید

%  ٥المتوسطات التي تحمل حروفا مختلفة افقیا تختلف معنوبا تحت مستوى احتمال 

)  ٠,٠٥<أ( ) ٣(دول::أوال

%)١٤أو ٧(عالئق الحاویة على كسبة حبة السوداء على ال
)١٩٨٥(

)١٩٩٥(الحمراء،وجاءت ھذه النتائج متفقة مع ماوجده شمس الدین وقوال
.

الى وجود تاثیر معنوي لنسبة كسبة حبة الس) ٣(الجدول 

)Mbasas و
Poulsen،١٩٨١(

Rathee(ن
وبذلك تزید من مناعة الحیوان)١٩٨٣واخرون،

Aziz) ، ١٩٨١واخرون (Abdel-Aal و
Attia)االلذین أشار) ١٩٩٣

نسبتي الخالیا الحمضة والعد
لسوداءحبةالخالیا الحمضة في االناث التي تناولت العلیقة الحاویة على كسبة ا

).١٩٩٨(واخرون Donaldsonوالوزنیة  لالناث ،وقد جاءت ھذه النتائج متفقة مع 
 :  :)٤ (

) ١٩٩٨(،وقد جاءت ھذه النتائج )١٩٩٤و اخرون،Thomas(الدقیقة
ااشار
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-El)١٩٩٣،Attiaو Abdel-Aal(ین 
Ekhnawy ١٩٩٩(واخرون(

ت ھذه على كسبة حبة السوداء، في حین لم یتاثر  مستوى األلبومین بنسبة كسبة حبة السوداء في العلیقة،وجاء
)١٩٩٩ (

) (

)٤(
)Loughin،اخرون ) ١٩٩٤و

Zeniab)١٩٩٤(
.

الدم ، )٤(النتائج في الجدول 
امعنویا مستوى كلوكوز ال

)Khaled  اخرون ) ١٩٩٩(و
) ١٩٩٩(El-Ekhnawyا

.بزیادة كمیة كسبة حبة السوداء المقدمة للنعاج البرقیة
الى عدم وجود تاثیر معنوي لكسبة حبة ) ٥(أشارت النتائج المعروضة في الجدول٠:العناصر المعدنیة : ثالثا 

وص عدم وجود تاثیر  معنوي  لكسبة  حبة السوداء في متوسطي الكالسیوم والمغنیسیومبخص
El-Ekhnawy ١٩٩٩(واخرون(،

إشارة الى جم).٢٠٠٢(الفسفور والبوتاسیوم والصودیوم متفقة مع نتائج شمس الدین واخرون

).٢٠٠٥شمس الدین،.(جیةالى زیادة أوزانھا وبعض الصفات التناسلیة واالنتا

تأثیر استخدام كسبة حبة السوداء في بعض الصفات الدمویة): ٣(الجدول
العلیقةالصفات المدروسة

المعنویة ١٢٣
*أ١٠.٥٣ب١٠.٢١ج٩.٧١)٣ملم/٦١٠( عدد خالیا الدم الحمراء 

*أ١١.٤٤ب١٠.٩٨ج١٠.٤٢)مل١٠٠/غم(مستوى الھیموكلوبین
م.غأ٤.٥٨أ٤.٥٣أ٤.٥٢)٣ملم/٤١٠( عدد االقراص الدمویة

*أ٣١.٧٦ب٣٠.٦٤ج٢٨.٣٢(%)حجم الخالیا المرصوصة
*أ٣٠.٠٦أ٣٠.٠١ب٢٩.٠٧)فمتولتر(معدل حجم الكریھ الحمراء

م.غأ١٠.٨٤أ١٠.٧٥أ١٠.٧٣)بیكوغرام(معدل خضاب الكریھ الحمراء 
م.غأ٣٥.٩٦أ٣٥.٨٤أ٣٦.٩١)سم١٠٠/غم(معدل تركیز خضاب الكریھ الحمراء

*أ١٠.٨٣ب١٠.٥٦ج٩.٢١)٣ملم/٣١٠( عدد خالیا الدم البیضاء
*أ٥٩.٦٢أ٥٧.٣٢ب٥١.٤٣(%)الخالیا اللمفاویة
*ج٧.٢٠ب٨.٣٤أ١١.٦٤(%)الخالیا الحمضة

م.غأ٠.٧٩أ٠.٨٢أ٠.٨٣(%)الخالیاالقعدة
*ج٢٧.٥٣ب٢٨.٩٥أ٣٢,٥١(%)الخالیا العدلة

م.غأ٤.٨٦أ٤.٥٧أ٣.٦٢(%)الخالیا وحیدة النواة
%.٥المتوسطات التي تحمل حروفا مختلفة أفقیا تختلف معنویا تحت مستوى احتمال * غیر معنوي،  .م.ع

تأثیر كسبة حبة السوداء في بعض الصفات الكیمیاحیویة): ٤(الجدول
مستوي العلیقةالصفات المدروسة

ةالمعنوی ١٢٣
*أ٠.٥+٩.٣٣ب٠.٤+٨.٨٣ج٠.١+٨.٣١)مل١٠٠/غم(البروتین الكلي
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*أ٠.٤+٥.٢٨ب٠.٥+٤.٨٦ج٠.٢+٤.٣٢)مل١٠٠/غم(الكلوبیولین
م.غأ٠.٤+٤.٠٥أ٠.٣+٣.٩٦أ٠.٣+٣.٩٩)مل١٠٠/غم(األلبومین

*أ٢٩.٣+٢٢٧ب٢٧.٨+٢٠٢ج٢٣.٣+١٨٥)مل١٠٠/ملغم(الدھن الكلي
٣.٦٨+٥٤.٧٣ج٤.٢١+٤٣.٢١)مل١٠٠/ملغم(الكلیسریداتالثالثیةم

ب
*أ٢.١٠+٦٥.١١

*أ٤.٢١+٧٩.٧٤ب٥.٤٨+٦٨.٢٨ج٧.٣١+٥٩.٧٢)مل١٠٠/ملغم(الكولسترول
٣.١٦+٤٦.٢٩ج١.٨٨+٣٣.١٤)مل١٠٠/ملغم(الكلوكوز

ب
*أ٤.١٤+٥٨.٧١

%٥المتوسطات التي تحمل حروفا مختلفة أفقیا تختلف معنویا تحت مستوى احتمال * غیر معنوي،.م.ع

.تأثیر كسبة حبة السوداء في تراكیز بعض العناصر المعدنیة في مصل الدم):٥(الجدول
مستوي العلیقةالصفات المدروسة

المعنویة ١٢٣
م.غأ٠.١٤+٧.١١أ٠.١٧+ ٦.٧٩أ٠.١٥+٦.٩٤)لتر/مولملي(الكالسیوم
م.غأ٠.١٢+٤.٢٢أ٠.١١+٤.٠١أ٠.١٤+٣.٩٥)لتر/ملي مول(الفسفور

م.غأ٠.٥١+١٣١.٦أ٠.٤٢+١٢٩.٥أ٠.٣١+١٢٧.٨)لتر/ملي مول(الصودیوم
م.غأ٠.٠٣+٤.٢٢أ٠.٠٥+٤.١٨أ٠.٠٤+٤.٢٣)لتر/ملي مول(البوتاسیوم
م.غأ٠.٠١+٣.٣١أ٠.٠٣+٣.٢٨أ٠.٠٢+٣.١١)لتر/ملي مول(المغنیسیوم

%٥المتوسطات التي تحمل حروفا مختلفة أفقیا تختلف معنویا تحت مستوى احتمال * غیر معنوي، .م.ع

USING NIGELLA SATIVA OIL SEED MEAL IN FEEDING AWASSI EWES
3-EFFECT ON SOME HEMATOLOGICAL AND BIOCHEMIAL

PARAMETERS
Qussay Z. Shams al-dain E.Al-Rawi

Mousal Tech.Inst.
N.H. Khaddar

Salahaddin Univ
I.H. Adbal

Mousal Tech.Inst

ABSTRACT
This study was conducted on 72  Awassi ewes, while were divided into three

groups, and fed rations contain Nigella  sativa seed  meal (0,7 and  14%  ) from 45
days pre-mating and until the end of lactation season. Some hematological and
biochemical   parameters and concentration of some minerals in blood serum were
determind. The results indicates that some haematologyical (  red and whit cell
counts, hemoglobine value, packed cell volume , mean corpuscular volume )and
biochemical parameters( concentration of total serum protein ,globulin ,total lipid,
triglycerieds ,cholesterol and  glucose and percentage of  lymphocyte cell  ) were
increased significantly, while the percentages of eosinophils and neutrophils cells
were decreased  significantly ( p0.05) , as the percentage of Nigella  sativa seed
meal increased in ration ,while the concentration of blood minerals was not
significantly affected  by Nigella sativa seed meal.
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المصادر
)١٩٧٨. (

. . العراقیة األعالفلمواد
.اق جمھوریة العر. الزراعي الزراعة واإلصالح

)١٩٩٨ . (
.٦٣-٥٩) :١(٣.مجلة زراعة الرافدین، .المستوى البروتیني تاثیر-١لالغنام 

لى ع.)١٩٨٥(
٣٣-٢٣):٣(٣،)زانكو( المجلة العراقیة للعلوم الزراعیة.الصفات الدمویة  لألغنام العواسیة بعض

)١٩٩٥ . (
.٢٤-١٥) :١(٨مجلة  البصرة للعلوم الزراعیة ، .لماعز  المرعز المحلي

) . ١٩٩٩(شمس الدین
.٦١-٥٦) : ٢(٣١المصدر النیتروجیني ، مجلة زراعة الرافدین ،تاثیر-٢.لالغنام 

أحاللتأثیر) . ٢٠٠٢(شمس الدین ، قصي زكي و الراوي ،الھام عبد الحمید ویحیي ،خولة ذنون 
في بعض الصفات الدمویة -١كسبة فول الصویا في عالئق فروج اللحملسوداء محلا

.٢٤٤-٢٣٨:البحوث الزراعیة -لھیئة التعلیم التقني المؤتمر العلمي الثامن.والكیمیاحیویة 
 )٢٠٠٥ ( .

في. التاثیر-٢. لنعاج العواسیةا
.التقني المؤتمر العلمي التاسع لھیئة التعلیم 

في -١. ) ٢٠٠٥( شمس الدین ، قصي زكي 
.٦١-٥٦) : ٢(٣٠مجلة زراعة الرافدین ،.اسلیةوالتنبعض الصفات االنتاجیة

)١٩٩٤ . (
.المغذاة على علیقة تبن القصب ومقارنتھا مع عالئق مختلفةوالكرادیةالعواسیة
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