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ومعامل ھضم ينتاجاإلاألداءعلى ھا تأثیروالمحلیة باناألرعالئق فيبذور الحبة السوداء حاللم أیتقی
*المركبات الغذائیة فیھا

علي عبدالوھاب الكحلةنور الدین محمود عبدهللا
جامعة الموصل، العراق/ كلیة الطب البیطري / فرع الصحة العامة البیطریة 

الخالصة
) مجموعة/ ٥(لى ثالثة مجامیع إأسابیع٨بحدودر أرنباً ذكراً محلیاً أعمارھاوزع خمسة عش

األداءانوزأ
على ألولىا. ي نتاجاإل

)NRC ،٢٢٤٣% ١٥.٦)١٩٩٤
الثالثة على نفس یة والمجموعة انكسبة فول الصویا، وغذیت المجموعة الث% ١٠كغم طاقة ممثلة وفیھا /سعرة

ستمرت ا. % ٤و٢انإال العلیقة المركزة، 
باناألرت ان٨

مجموعةمنسبوع األفي األتم وسبوع تغذیة،أ بصورة كل 
.باناألرع ثم ذبحت جم.منفردة

باناألرلمجامیع حسابیاً رتفاع قیمھا االمجامیع الثالثة في معدالت الوزن النھائي والزیادة الوزنیة الكلیة رغم 
اولت  تي تن في تحسن كما ال

.ق% ٢٢وبنسبة 
باناألرقیاسات الذبیحة بین المجامیع الثالثة رغم تحسن قیمھا لمجامیع 

باناألراألخرىئیة معامل ھضم المادة الجافة والمركبات الغذاتحسن. الحبة السوداء
مجموعة المحبوب الحبللعالئق المحتویة على المتناولة  ل ارنة مع ا اء مق لسود . تة ا

باناألرعالئق لىإ% ٤إضافةأنب
ولكن لنتاجاإلای

.بصورة غیر معنویة

المقدمة
انا

لدراسات أنإال، )١٩٧٨، Younis(األمراضنتاجاإل ا
ات وكما اننساناإلبیة على صحة انات جتأثیرللمضادات الحیاتیة انبأظھرت

بي في ، لذلك فقد أصدر االتحاد األ)٢٠٠٥، Baywater(مقاومة لھاأصبحتالبكتریا واعأنعدید من الأن ور
انواعھاأنیة وبكافة ستخدام المضادات الحیاتاقراراً بمنع١/١/٢٠٠٦

).٢٠٠٦، Nasir(أخرى
اوئي

إ،نسانلدى اإلاألمراض
 .

و أو أأو أإضافةإالحیو
و أنتاجاإلو أعلى ذلك ة ودراسة ات المانإ

لقطان لرحمن وا باناألر)١٩٩٩(انا
قد )٢٠٠٧(خرونآوانسلطأنئي، وكما السلیمة لرفع معدل

نسبة أإضافةأنذكروا ب تر وب لزع ات ا اق نب إدى أ% ٢ور
)٢٠٠٦(الرحمنوعبدانباناألراث إن

باناألرنتاجاإلفص
) P<0.05(رتفع معنویاً امعدل النمو الیومي للجداء الزرابي انلى إ)٢٠٠٠(خرونآوEl-Hosseinyأشار

٣٠/٩/٢٠٠٩وقبولھ ١٧/٣/٢٠٠٩تاریخ تسلم البحث 
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إأ
.تي تناولت العلیقة القیاسیةمقارنة مع ال

في نسانأتعتبر الحبة السوداء 
، األمراض

ثر من أإنحیث  Babayan(% ١.٥% ٣٥.٥خام و% ٢١ك
في عالئق الدواجن منستخدمت بذور الحبة السوداءالقد ، )١٩٧٨خرون، آو

% ١و٠.٨و٠.٥و٠.٤و٠.٢و٠.١و٠.٠٥أضیف مسحوق بذور
حیث رفع معدل وزن الجسم وكمیة الغذ

)BarodyوOsman ،١٩٩٩(Al-Homidan)٢أن)٢٠٠٢ %
إالسوداء بذور الحبة

Nasir)أنب)٢٠٠٦
ا

Durrani ٤اأن) ٢٠٠٧(وآخرون %
.ات النتائج اننتاجاإل

AttiaوNasr)تأثیرباناألر) ١٩٩٨
مت فانوكما . والصفات التناسلیة لھا تخد اس اء  لسود بة ا لح بة ا باناألري عالئق كس

نتاجاإلتأثیرولم یكن لھا كسبة فول الصویا
)Zeweilان).٢٠٠٨، آو
نتاجاإلالمباناألرإالمطحونة 

.الغذائیة لھذه العالئق

مواد البحث وطرائقھ
٥٠٠انوزأأانأ

٥(إأوبصحة جیدة، تم ترقیمھا ب
لطول سم٥٠×٥٠×٦٠انوزأمتقاربة في معدالت ) مجموعة/أرنب ل

أقبة وثرضیتھا مأباناألروالعرض واالرتفاع، مخصصة لتربیة 
عن باناألرع الذبانمسلكطار خشبي یحتوي على إفي ھذا المجر 

لمدة باناألرغذیت جمیع . درار، ویضم كل قفص معلف معلق ومنھل للماءاإل على أو
أ% ١١.٢% ١٥.٦دراسة

، )١ال(% ١٠و كغم /٢٢٤٣
)NRC ،عباناألر)١٩٩٤

.بانرأللاالبتدائیة انوزھا والتي اعتبرت األانوزأ
أان١/٤/٢٠٠٨أبتدا

انال إقیاسیة یة والثالثة على نفس العلیقة الانعلى العلیقة القیاسیة وغذیت المجموعة الثباناألرمن األولى
Nigella Sativa% ٤و٢حالل إفیھا  Seeds)NSS ( ،

ومتقاوك
Iso-Nitrogenous and Iso-Calories)انت.)١جدول ال

Pelts١.٥-٦١
ءاً ان

ویجمع المتبقي 
ة ١٦لمدة وتم توفیر اإلطوال الوقت، باناألرمام أالماء النظیف 

. قفاصللغرفة التي وضعت فیھا األبتجھیز مفرغة ھواء التھویة الجیدة وºم٢٥المناسبة بحدود 
عالئق ئي.صباحاً قبل تقدیم العلیقة الصباحیةباناألرسبوع تغذیة یتم وزن جمیع أ ل ل

سبوع األوفي األ).١(جدولالح في ، وكما موض)١٩٧٨خرون، آالخواجة و(عتماداً على االتجریبیة 
باناألرفترة التغذیة تم تجمیع الفضالت المنتجة یومیاً من كل مجموعة من 
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ئيحلیل الكیماجراء التإتم . یام متتالیةأ
.المركبات الغذائیة لھذه العالئقمعامالت ھضم لتحدید)١٩٨٤(AOACاعتماداً على الطرق المذكورة في

.مكونات العالئق التجریبیة والتركیب الكیماوي لھا ولبذور الحبة السوداء): ١(جدول ال

%كونات العالئق م
العالئق

األولى
Control Ration

یةانالث
٢ %NSS

الثالثة
٤ %NSS

٢٥٢٥٢٥دریس الجت المقطع
٢٠٢٠٢٠حبوب الشعیر
٢٠٢٠٢٠الذرة الصفراء
٢٠٢٠٢٠نخالة الحنطة

١٠٨٦كسبة فول الصویا
٢٤-بذور الحبة السوداء

٣٣٣الموالس
١١١حجر الكلس
٠.٥٠.٥٠.٥ملح الطعام

٠.٥٠.٥٠.٥خلیط الفیتامینات
١٠٠١٠٠١٠٠المجموع

**الحبة السوداء---------------*ئيالتركیب الكیما
٩١.٤٩١.٤٩١.٤٩٤.٢%المادة الجافة، 

١٥.٦١٥.٤١٥.٢٢٢.٥%البروتین الخام، 
٤.٥٦٦.٤٣٩.٨%الدھن الخام، 

١١.٢١١.٤١١.٣١٠.٣%االلیاف الخام، 
NFE ،%٦٢.٧٦٠.٩٦٠.٨١٨.٤

٦٦.٢٦.٣٣.٢%الرماد، 
ME٢٢٤٣٢٣٥٦٢٣٦٧٣٧٢٢كغم/، كیلوسعرة***

ً على ا*  على داً اا**.)١٩٧٨، آ(عتمادا
)AOAC،١٩٨٠، شاكروطھ (ماداً على عتاتم تقدیرھا حسابیاً ***.)١٩٨٤.(

أوباناألر
اء والرألالجلد، ا(كولة أجزاء غیر المونسبة األ) القلب، الكبد والكلیتین(المأكولةجزاء وكذلك وزن األ ) سأحش

تصم.  ام ال تخد CRD(Complete Randomize(اس Design
One Way Analysis of Variance وتم ،

.)١٩٨٠(الراوي وخلف هللا

والمناقشةالنتائج
نتاجاإلباناألرنإ

حت النتائج اإلأ، حیث )٢(جدول ال لغ مقدارهوض ٨ب
انالثباناألرلم% ١٩و١٧وفي % ٧.٥و

التوالي
رت النتائج أوكما . القیاسیة ا التي باناألر% ٢٢إش

نة مع المجمتناولت العالئق المحتویة عل قار لسوداء م لحبة ا وى بذور ا
إضافةان.كغم زیادة بالوزن/كغم علیقة٤.٣و٤.٣، ٥.٥ت القیم ھي انك

ه  ذكرلمابق اطمنتاجاإلباناألرإالسوداء المطحونة 
AttiaوNasir)لحبة إضافةمعنویة عند وبصورة تتحسنباناألرالقیمة الغذائیة لعالئق نأب)١٩٩٨ ذور ا ب
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نأب) ١٩٩٦(خرونآوNasrأ
% ١٠و٥تناولت العالئق المحتویة على التيبانرلألوكفاءة التحویل الغذائي قد تحسنت معنویاً 

نأ)٢٠٠٨(آوZeweilباناألر
یةنتاجاإلمنھا یحسن من صفاتھا % ١٢ولحد باناألركسبة الحبة السوداء في عالئق إضافة

ه. ان
)El-BarodyوOsman ،١٩٩٩

سبب في )٢٠٠٧آوDurraniو٢٠٠٢آوAl-Homidanو إ، وال
ThymoquinoneوNigellonة 

Thymohydroquinoneو
.)١٩٦٠، Dakhakhnyو-MahfouzEl(مراض لأل

.بانریة لألجنتااإلفات لى العلیقة على الصإبذور الحبة السوداء إضافةتأثیر): ٢(جدول ال

*الصفات المدروسة
باناألرمجامیع 

المتناولةاألولى
العلیقة القیاسیة

المتناولةیة انالث
٢ %NSS

المتناولةالثالثة
٤ %NSS

٦٩± ٢٠٤٩٤± ٦٤٥٠٦± ٥٠٧معدل الوزن االبتدائي، غم
٧٦± ٣٨١٠٢٩± ٤١١٠٣٤± ٩٥٧معدل الوزن النھائي، غم

**نیة الكلیة، غممعدل الزیادة الوز
٢٢± ٣٤٥٣٥± ٣٣٥٢٨± ٤٥٠).أسابیع٨(

رنب أ/معدل الكمیة الكلیة للعلیقة المتناولة، غم
٢٤٥٨٢٢٨٦٢٣٢٥).أسابیع٨(

كغم /معامل التحویل الغذائي، كغم علیقةمعدل 
٥.٥٤.٣٤.٣زیادة وزنیة

.یة أسابیعانثم:مدة المعاملة ** الخطأ القیاسي، ± بانأرالمعدل لخمسة *  

)٣(جدول النإ
بانرلألوجود فروقات معنویة بین المجامیع الثالثة اإلحصائیة

باناألركولة ومعدل نسبة التصافي رغم تحسن قیمھأجزاء الموزن األ
١٩، ١٠بحدود% ٤و٢

. التي تناولت العلیقة القیاسیةباناألرمقارنة مع مجموعة .على التوالي،%٢.٥و
)Al-Homidan٢٠٠٢آو

إیكون سبب التحسن في صفات الذبائح یعود نأ، ویمكن )٢٠٠٧آخرون، وDurraniو
أمینیة أأحماضیة انالسوداء تحتوي على ثم
آوZeweil(ان

٢٠٠٨.(
)٤ (

امل مع

.تأثیر إضافة بذور الحبة السوداء في عالئق األرانب على قیاسات الذبائح): ٣(الجدول 

*الصفات المدروسة
مجامیع األرانب

األولى المتناولة
یاسیةالعلیقة الق

الثانیة المتناولة
٢ %NSS

الثالثة المتناولة
٤ %NSS

١١٣± ١١٤٤٤٢± ١١٠٤٤٠± ٤٠٠معدل وزن الذبیحة الحار، غم
١٠± ١٠٣٨± ١٠٣٨±  ٣٢معدل وزن األجزاء المأكولة، غم

١١± ١٢٤٦.٢± ١١٤٦.٢± ٤٥.١%**معدل نسبة التصافي، 
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٨± ٧٣٠± ٧٢٨± ٣٠%معدل نسبة األجزاء غیر المأكولة،
.الخطأ القیاسي± المعدل لخمسة أرانب *   
.١٠٠× ) الوزن عند الذبح) /األجزاء المأكولة+ وزن الذبیحة الحار= ( (نسبة التصافي ** 

% ٢١.٩–٥.٧% ٧.٥–٧ھضم المادة الجافة بین 
TDN% ١٦.٢–٨.٧وم% ٢٠.٣–٢٠

ھإشار أ. %٧.٨–٤.٧قدار تراوح بین ممھضومة بالوتحسنت الطاقة % ٨.٦–٤.٤
لسوداء إضافةنأب)١٩٩٨(AttiaوNasir، فقد ذكر الباحثینمن بة ا نسبة باناألرلى عالئق إالح تى  وح
معامالت ھضم المركبات نأب)٢٠٠٨(خرون آ، وZeweilقیمتھا الغذائیة، وكما أشار منھا یحسن من% ٢٠

باناألرإلى% ١٢إضافة
. انوك

باناألر
بعض تأثیرلوأإیؤدي  لى  نأع

. )٢٠٠٣(آوProjapatiأإأ
إعكس ان

.٣و٢یة وكما ھو موضح في الجداول نتاجاإلصفاتھا 

.یضم نتائج معامالت ھضم المركبات الغذائیة للعالئق التجریبیة: )٤(جدول ال

لتجریبیةالعالئق ا
%معامالت ھضم المركبات الغذائیة للعالئق التجریبیة 

المادة 
الجافة

البروتین 
الخام

الدھن 
الخام

األلیاف
*NFEOMTDNMEالخام

٧٠.٩٦٠.١٧٦٣٨.٤٨٠٧٦٧١.٢٣٢٤٧القیاسیة
٧٧.٥٧٥.٨٨٦٥٥٨٢٧٨٧٩.٨٣٤٩٩یةانالث

٧٧٨٢٨٧٤٧٨٢٧٧٧٥.٦٣٤٠١الثالثة
).١٩٨٠، شاكرطھ و(عتماداً على اتم تقدیرھا حسابیاً *

% ٤أو٢

.ویةالعالئق ولكن بصورة غیر معن

EVALUATION OF REPLADING NIGELLA SATIVA SEEDS IN THE
RATION OF GROWING RABBITS AND ITS EFFECT ON PRODUCTIVE

PERORMANCE AND DIGESTION COEFFICIENT OF RATION
NUTRIENTS

N. M. Abdullah A. A. Al-Kuhla
Dept. of Vet. Public Health, College of Vet. Med., Mosul Univ., Iraq.

ABSTRACT
Fifteen local breed male rabbits 8 weeks aged were allocated into three

groups. In order to study the effect of using Nigella Sativa seeds in their rations on
productive performance, carcass traits and digestibility. The first group was fed
standard ration according to (NRC, 1994), containing 15.6% crude protein 2243
kcal/kg. ME, and 10% soybean meal (SBM), while the second and third groups
were fed the same ration with exception of partial replacement of (SBM) in a ratio
of  2 and 4% by Nigella Sativa L. seeds (NSS), respectively. The feeding trial lasted
for eight weeks, the amounts of ratio consumed and weight gained were determined
weekly. At the last week of feeding period all feces produced from each group were
collected, then all rabbits were slaughtered and carcass measurements were taken.
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There were no statistical differences among the groups in the average of final wt.
and total wt. gain, the feeding conversion ratio was improved at 22% for the groups
which were fed rations with NSS when compared with the group fed standard
ration. However there were no statistical differences amongst all groups concerning
carcass measurements. The results indicated an improvement in the dry matter and
the other nutrients digestibility for rabbits consuming ration containing NSS. In
conclusion the addition of NSS at 4% in the ration of local rabbits improve the
values of productive parameters, carcass traits and nutrients digestibility.
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