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 لخالصةا                                                        

% ،  1.41% ، 1.1استهدفت الدراسة استخدام مستويات مختلفة من مسحوق بذوور الحبذة السذودا  )           
 ISA ض التجذذاريبذذيالدجذذا   مذذن افذذرا  (411) ئذذة وأربعذذة وأربعذذونام%( فذذع علي ذذة 1.31 ،1.31%

BROWN 2000  معذذامالت تووويذذة ومعرفذذة تذذاثير  أربعذذة سذذم الذذ  مأسذذبوعا   43ع ولمذذدة ابيأسذذ  1وبعمذذر

سذتجابة المناعيذة واأل البيذاض جا دفذرا  الذاألنتاجيذة والفسذلجية ألالصذفات بعذض فذع  السذودا  الحبة مسحوق
اظهذرت النتذائع عذدم تذاثير المعذامالت معنويذا  فذع الصذفات ا نتاجيذة  .نيوكاسل وانفلذونزا الطيذور مرضضد 

ألفرا  الدجا  البياض ، فع حين كان للفترات العمرية تذثثير معنذوي فذع جميذع الصذفات األنتاجيذة المدروسذة 
سذترول الذدم مذع كذل زيذادة فذع مسذتو  مسذحوق بذوور أنخفذض تركيذز كول و،ماعدا النسبة المئوية للهالكات. 

الحبذذة السذذودا  فذذع العلي ذذة. للمعذذامالت تذذثثير معنذذوي فذذع األسذذتجابة المناعيذذة ألفذذرا  الذذدجا  البيذذاض ، حيذذ  
أرتفع المعيار الحجمع لألضداد الموجهة ضد مرض النيوكاسل فع الطيور الموواة عل  عالئق تحتوي النسذ  

% مذن مسذحوق بذوور الحبذة 1.31الحبة السودا ،إو أعطت طيذور المعاملذة الثالثذة) المختلفة من مسحوق بوور

 ا  معنويذ ا  وجذد للفتذرات العمريذة تذثثير و السودا ( أعل  معيار حجمع لألضداد الموجهة ضد مرض النيوكاسذل
 ضمذرفع األستجابة المناعية ألفرا  الذدجا  البيذاض حيذ  تحسذن  المعيذار الحجمذع لألضذداد الموجهذة ضذد 

سذذتنتع ان ن(،بشذذكل معنذذوي فذذع الفتذذرة األخيذذرة مذذن التجربذذة . H9N2النيوكاسذذل وأنفلذذونزا الطيذذور عتذذرة )

الصذفات  للمعامالت والفترات العمريذة تذاثير معنذوي فذعلفترات العمرية تثثير ايجابع فع الصفات األنتاجية ول
 الفسلجية.

 .األنتاجية، الصفات الفسلجية والمناعية كلمات دالة: الحبة السودا ، أفرا  الدجا  البياض، الصفات
 34/5/3143وقبوله  3144/ 41/ 43م البح   تاريخ تسل

 

 المقدمة
تمتذذاز  بعذذض النباتذذات واألعشذذا  الطبيذذة والعطريذذة ومستخلصذذاتها ثبذذت علميذذا  وبشذذكل قذذاطع بذذثن            

 وان والطيذذورـذذـان والحيـذذـاألنسراض التذذع تصذذي  ـذذـالجا  لألمـذذـلوجع عـوبنشذذاطها الحيذذوي وتثثيرلذذا الفسيذذ
ا نتاجية واالسذتجابة المناعيذة فذع الذدواجن وخاصذة  فذرو  اللحذم  معامل(،وكولك تحسن من ال3111)أبوزيد، 
 العديذد مذن   نشذرت عنهذاحيذ (Black Seed)دا  وومن بين لوه النباتات نبتة الحبة السذ ( . 3115)العبيدي،

، ولكوا دخلذت الحبذة السذودا  ومكوناتهذا فذع العديذد مذن المستحضذرات األبحا  العلمية فع الدوريات العالمية
الطبية لعال  العديد من الحاالت المرضية كمضاد لأللتها  ومضاد لألحيذا  المجهريذة والطفيليذات، با ضذافة 

 ( .Al-Ghamidy ،3113و  Randhawaإل  عال  أضذطرابات الجهذاز المنذاعع والعمذل علذ  تحفيذزه  ) 

فع إستخدام الحبة السودا  للحاالت أعذاله إلذ  احتوا لذا علذ  نسذبة جيذدة مذن الزيذوت الطيذارة ويرجع السب  
(  ونيجيلذذذذون Thymoquinoneالتذذذذع تحتذذذذوي العديذذذذد مذذذذن المذذذذواد الفعالذذذذة خاصذذذذة  مذذذذادة الثيموكوينذذذذون )

(Nigellone( وات التثثير المضاد للبكتريا والفطريات والديدان )Enomoto ، 3114وآخرون، )الذ  ةأضذاف 
( أضذذافة إلذذ  محتذذو  مسذذحوق بذذوور الحبذذة السذذودا  Worthen ،4111كونهذذا مضذذادة لذذألورام السذذرطانية)

كذولك ومعظذم األحمذاض األمينيذة األساسذية ، علذ  العالع من البروتين وو ال يمة الحيوية العالية والوي يحتذوي
 البلذدان المنتجذة لهذا حاليذا  لذع(.ومذن ألذم Al-Jasser ،4113إل  محتوالذا مذن األحمذاض الدلنيذة األساسذية)

سذذوريا والهنذذد وباكسذذتان وإيذذران ومصذذروالمملكة العربيذذة السذذعودية والواليذذات المتحذذدة األمريكيذذة.      العذذراق و
ونظرا  ل لة األبحا  الخاصة بثستخدام الحبة السودا  فع مجذال إنتذا  الذدواجن بشذكل عذام والتذع تثكذد تثثيرلذا 

جن ، حيذذ  وجذذد تثثيرلذذا المنشذذط للنمذذو فذذع دجذذا  اللحذذم وبالتذذالع زيذذادة الذذوزن فذذع الصذذفات ا نتاجيذذة للذذدوا
(Abou El-Soud ، 3111  وErener و زيذذذذذادة إنتذذذذذا  البذذذذذيض فذذذذذع الذذذذذدجا  3141، وآخذذذذذرون ،)

 (.4111وآخرون ، Khadaryاض)ـالبي

 
 مستل من رسالة ماجستير للباح  الثانع 
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ثير استخدام مستويات مختلفة من مسحوق بوور الحبذة السذودا  كثضذافة أجريت لوه الدراسة لمعرفة تث               
نيوكاسذل وأنفلذونزا الطيذور  مرضغوائية فع بعض الصفات األنتاجية والفسلجية للدجا  واألستجابة المناعية ضد 

 ألفرا  الدجا  البياض.( H9N2عترة)
 

 هوطرائقالبحث مواد 
يذذة دجذذا  بذذيض المائذذدة فذذع مشذذرول دواجذذن أربيذذل ، للمذذدة مذذن أجريذذت لذذوه الدراسذذة فذذع ح ذذول ترب            
اسذتخدمت فذذع الدراسذة  مائذذة وأربعذة وأربعذذون مذن أفذذرا  دجذذا   ،(3115/آوار/41( ولوايذذة)  3111/أيلذول/41)
( أقفذا  1( التجاري بعمرأربعة أسابيع ووضعت الطيور فع ) ISA BROWN 2000) ساللةالمائدة من  ضبي

  11×  15×  11)     ( فرخه لكل قف  فع بطارية وات ثالثة طوابذق و بثبعذاد 31عدل )فع الطابق الوسطع وبم
( فرخذه 41( أسبوعا  عندلا تم توزيع أفرا  كل قف  عشوائيا  ال  قفصين بواقع )43سم لكل قف  لواية عمر ) (

وي مذن الطوابذق لكل قف  حي  ب   نصف العدد فع مكانه فع الخط الوسطع والنصف اآلخر ن ل إل  الخذط العلذ
أسبول تم توزيع افذرا  وبشذكل عشذوائع الذ  ثالثذة اقفذا  حسذ  العذدد المتب ذع  41الثال  لألقفا  و عند عمر 
( كوم من بوور الحبة السودا  مذن السذوق المحلذع فذع محافظذة 35تم الحصول عل  ) ألفرا  المعامالت األربعة .

ر  التحليذذل الكيميذذائع لمسذذحوق بذذوور الحبذذة السذذودا  ( . أجذذ Nigella sativaأربيذذل والتذذع تعذذود إلذذ  نذذول ) 
( يوضذذا التركيذذ  4( والجذذدول ) 4111) Anonymousالمسذذتعملة فذذع الدراسذذة وفذذق الطري ذذة المذذوكورة فذذع 

 1.3% و  1.3% ، 1.4% ،  1.1األربعذذة علذذ  عالئذذق أضذذيفت إليهذذا ) المعذذامالتغذذويت طيذذور  الكيمذذائع لهذذا .
لتذذع شذذملت معاملذذة السذذيطرة ، المعاملذذة األولذذ  ، المعاملذذة الثانيذذة و  المعاملذذة %( مذذن مسذذحوق الحبذذة السذذودا  وا

. تم ت ديم العلف لألفرا  يدويا  مرة واحدة لكل يومين فع الساعة العاشرة صباحا ، حي  أعطيت  التتابعالثالثة عل  
جمذع العلذف المتب ذع لكذل  كمية أكثر من حاجة الطيذر اليذومع حسذ  بذرامع التوويذة للشذركة المنتجذة لألفذرا  وتذم

لجميع المعامالت طوال مدة التجربة ، وكذان المذا  متاحذا   لت دير العلف المستهلكوزنه أسبوعيا  تم قف  عل  حدة 
-31خالل مدة الدراسذة تتذراوح )  ( يوما . وكانت درجة الحرارة11لألفرا  باستمرار طوال مدة التجربة البالوة )

 ( ساعة طوال مدة التجربة . 44كانت  )، وبالنسبة لإلضا ة °( م  34
    
 .المستخدمة فع التجربة Nigella sativaالتركي  الكيميائع لبوور الحبة السودا  المحلية  :(4)جدول ال

Table (1): Chemical compositions for black seed (Nigella sativa) used in the    

experiment. 
 % Material                                                           المادة

 Moisture 5.1                                          الرطوبة             

 Crude Protein 34.1                                   البروتين الخام        

 Ether Extract 13.1                                 الدلن الخام             

 Crude Fiber 41.1                                 األلياف                   

 Nitrogen Free Extract 43.1                   الكاربوليدرات             

 Ash 5.1                                       الرماد                        

 كيلذو سذعرة/كوم علذف طاقذة الممثلذة 3133% بذروتين خذام و41غويت األفرا  عل  علي ة تحتذوي علذ             
ME (والتذذع أضذذيف اليهذذا مسذذحوق بذذوور الحبذذة السذذودا  وبالنسذذ  المئويذذة 3جذدول، ال ) لمجذذاميع  الذذوكورة أعذذاله

  .التتابععل   الثال لمعامالت لسيطرة واا
 .تعملة فع تووية أفرا  دجا  البياضمكونات العلي ة المس:( 3جدول )ال

Table (2):  Feed components used for feeding pullets. 
 المواد العلفية

Forage material 
 
% 

 المواد العلفية
Forage material 

 
% 

 AvienzymeZ /1200 1.111 *    خلطة األنزيمات  Wheat   34.333                  الحنطة  

 Methionine 1.415                         مثيونين Soybean         41.131يا        كسبة فول الصو

 Lysine 1.453                       اليسين Sun flower  oil    1.111زيت زلرة الشمس 

 DCP 3.553               ثنائع فوسفات الكالسيوم Plant fat       5.11            دلن نباتع 

 Vit CX Lay 1.145              ** خلطة الفيتامينات Lime stone                1.111حجر الكلس   

 Trace element 1.134 ***  الصور    العناصر Salt                  1.331                  ملا الطعام

    *Xylanase)   ،B_ Glucanase **     ) فيتامينذات A,D3,B1,B2,B6,B12,Folic acid,Niacin,Pantothenic 

acid       خلطة المعادن  تتثلف من : منونبز، حديد، نحاس، يود وسيلينيوم*** 
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 الصفات اإلنتاجية  : الصفات المدروسة
( أسابيع بصورة جماعية لكل مكذرر و لكذل معاملذة و بعذدلا 1وزنت األفرا  بعمر ): معدل وزن الجسم الحي
 National / Thngا  وبشكل فردي أسبوعيا  و لوايذة نهايذة التجربذة بثسذتخدام ميذزان )أستمرت بوزن األفر

Hsin Scall Co .Ltd ( بسعة وحساسية )غم( بتعليق األفرا  من جناحها.  35±كيلوغرام  41 
ُحسذبت كميذة العلذف المسذتهلك لألفذرا  : التحويةل الذةئائي معامةلالزيادة الوزنية ، كميةة العلةا المسةت ل  و 

بوزن العلف وت ديمها لألفرا  / مكرر /معاملة و فع نهاية األسبول تم وزن المتب ذع و ُحسذ  معذدل اسذتهالك 
العلف /فرخة /يوم ، ُحسبت الزيادة الوزنيذة اليوميذة لألفذرا  مذن الزيذادة الوزنيذة األسذبوعية وحسذ  المعادلذة 

 -التالية :
 3 معدل الوزن فع بداية األسبول(/ –رخة فع نهاية األسبول )معدل وزن الف الزيادة الوزنية )غم/فرخة /يوم (  =

    -التحويل الووائع من المعادلة التالية : معاملوتم أستخرا  
 العلف المستهلك اليومع)غم(/ الزيادة الوزنية اليومية)غم( التحويل الووائع = معامل

ها إلذ  الوحذدة البيطريذة فذع المشذرول كانت الهالكذات تسذجل يوميذا  لكذل معاملذة ويذتم إرسذال : نسبة ال الكات
 جرا  الصفة التشريحية و تحديد سب  الهالك ومن ثم استخرا  نسبة الهالكات لكل معاملة أسذبوعيا  كمذا فذع 

 -المعادلة التالية :
 411×  )عدد األفرا  الهالكة فع نهاية األسبول/ العدد الكلع لألفرا  فع بداية األسبول ( = % الهالكات

( لسذتة  Brachial veinمن الوريذد العضذدي )   )مللتر 3تم الحصول عل  عينات الدم ) :الفسلجية الصفات 
 Disposable Sterilized وات أسذذتخدام لمذذرة واحذذدةأفذذرا  مذذن كذذل معاملذذة باسذذتخدام مح نذذه مع مذذة 

Syringe) ( ووضذع )مللتذر( منهذا فذع عبذوات حاويذة علذذ  مذانع التخثذر 4Potassium EDTA) لمنذذع  ) 
 Differential  Leucocyte Countتخثر الدم  واستخدمت لورض التعداد التميزي لكريذات الذدم البذيض ) 

 DLC ثذم تذذم حسذا  نسذذبة الخاليذذا المتوذايرة إلذذ  الخاليذا اللمفيذذة  )Heterophil / Lymphocyte ratio 
(H/L )  كم ياس لألجهادStress . 

 Bloodفصذل المصذل )لوذرض دم إلذ  أنابيذ  الطذرد المركذزي تم ن ل الجز  المتب ع من عينذات الذ          

serum) حفظ داخل المجمدةة الولق، وون ل المصل كاملة إل  عبوات بالستيكية محكم بالطرائق ال ياسية 
(-31º . لحين أجرا  فحو  قياس تركيز الكولسترول و الفحوصات المناعية )م 

      بثخذذذو مسذذذحاتالعذذذد التفري ذذذع لخاليذذذا الذذذدم البذذذيض  تذذذم إجذذذرا :  التعةةةداد التميةةةزي لكريةةةات الةةةدم البةةةيض
(Smears)  دمويذذة علذذ  شذذريحة زجاجيذذة نظيفذذة وتذذم صذذبوها بصذذبوة لشذذمان وثذذم عذذدت بطري ذذةMualla  

تذذم قيذذاس .H/L ratio)(. ومذذن ثذذم اسذذتخرجت نسذذبة الخاليذذا المتوذذايرة الذذ  الخاليذذا اللمفيذذة )4111وآخذذرون )
( الفرنسذية واجذري الفحذ  BIOLABO SAمجهذزة مذن قبذل شذركة ) (Kit)تخدام سذبثتركيز الكولسترول 

 أستنادا ال  الخطوات فع الدليل المرفق مع العدة.
تمثلذذت االسذذتجابة المناعيذذة فذذع تحديذذد المعيذذـار الحذذـجمع ألضذذـداد مصذذـل الذذـدم ضذذد   :المناعيةةة الفحوصةةات 

 Avianزا الطيذذذور   ( و أنفلذذذونND) Newcastle Diseasesالحمذذذ  المسذذذببة لمذذذرض النيوكاسذذذيل 

Infleunza Disease (AI  وولذذك باسذذتخدام طري ذذة ،)Enzyme Linked Immuno Sorbant  

Assay(ELISA  ).  ا حصذائع  البرنذامعتم أجرا  التحليل ا حصذائع للبيانذات الخاصذة بالتجربذة بثسذتخدام
 Complete Randomized( ،وباسذتعمال التصذميم العشذوائع الكامذل 4111)  Anonymous الجذالز 

Design  (CRD والختبذذذار معنويذذذة الفذذذروق بذذذين ، ) المعذذذامالت ف ذذذد اسذذذتعمل اختبذذذار دنكذذذن متوسذذذطات
Duncan's (4155 متعدد الحذدود )Duncan's Multiple Range Test  ( 1.15وتحذت مسذتو  معنويذة )

 ( ،وباالعتماد عل  النموو  الرياضع اآلتع:1.14و)
Yijk=μ+Ti+Mj+Eijk 

 حي  إن:
Yijk قيمة المشالدة= k  العائدة للمعاملةi  والمدة العمريةj. 

μ.المتوسط العام للصفة= 
Ti تثثير المستويات المختلفة من مسذحوق الحبذة السذودا  فذع العلي ذة فذع الصذفات المدروسذة ، إو إن = i =4 
 .1و  3، 3،

Mj  تثثير الفترات العمرية فع الصفات المدروسة ، إو إن =j  =4 ،3  عمرية . مدة 3و 
Eijk = الخطث العشوائع المرافق لكل مشالدة والوي أفترض أنه يتوزل عشوائيا  وطبيعيا  ومست ال  ، وبمتوسذط

δم داره صفر وتباين عام 
2
 e.   ،( أي أن

2
e  )و صفرNID  ~Eijk. 
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 النتائج والمناقشة
ن لهذا تذثثير معنذوي فذع الصذفات بثن المعذامالت لذم يكذ (3) نالحظ من النتائع الموضحة فع الجدول           

األنتاجيذة جميعهذذا لألفذرا  قيذذد الدراسذذة . ولكذن لنذذاك زيذذادة حسذابية بذذين المعذذامالت فيمذا يخذذ  وزن الجسذذم 
السذيطرة. وأتف ذت معاملذة  المعذامالت مذعالحع حي  نجد إرتفاعا  تدريجيا  بسيطا  فع الوزن الحع عنذد م ارنذة  

( 3115( و العبيذدي)3113( النذداوي )3111)Abou El - Soud  كذل مذنلذوه النتيجذة مذع مذا توصذل إليذه 
أمذذذا كميذذذة العلذذذف المسذذذتهلك اليذذذومع فذذذيالحظ  .( 3141) وآخذذذرون Erener ( و3111وآخذذذرون ) Abazaو

إنخفاض بسيط فع أستهالكها بين معاملة السذيطرة  والمعذامالت األخذر . وأتف ذت لذوه النتيجذة مذع مذا توصذل 
 ( و 3111وآخذرون ) Abazaكذل مذن ولذم تتفذق مذع نتذائع ، (3115( والعبيذدي)3113إليه كذل مذن النذداوي )

Erener تحسذذن تذذدريجع بسذذيط فذذع معامذذل التحويذذل الوذذوائع عنذذد  الذذ  . كمذذا يشذذير الجذذدول(3141)وآخذذرون

 فذع م ارنة معامالت الحاويذة علذ  الحبذة السذودا  مذع معاملذة السذيطرة وأفضذل معامذل التحويذل الوذوائع كذان
(%  1.3، 1.3، 1.4مسذتويات )اللثالثة.ويتبين من النتائع إن إضافة مسحوق بذوور الحبذة السذودا  وبلمعاملة اا

الحبذة السذودا  تحذوي علذ  العديذد مذن المركبذات والعناصذر  ألنتعمل عل  تحسين معامل التحويذل الوذوائع ، 
نيذة فضذال  عذن وجذود األحمذاض الووائية المهمذة لبنذا  الجسذم ،كالفيتامينذات الوائبذة والذدلون ،والعناصذر المعد

 (.  El-Faham  ،4111الدلنية المهمة لبنا  الخاليا العضلية )
 

  لخطث ال ياسع لتثثير مستويات مختلفة من مسحوق بوور الحبة السذودا  فذع ا± المتوسط الحسابع  :(3جدول )ال
 أسبول(. 45-1) من عمر  الصفات ا نتاجية لألفرا 

Table (3): Means ± S.E for effect of different levels of powder black seed on pullet's 

production traits. 

 N.S: .تعنع عدم وجود فروقات معنوية 

وفيما يخ  النسبة المئوية للهالكات نالحظ عدم وجود فروقات معنوية وقد سذجلت أدنذ  نسذبة مئويذة          
لة الثانية و أعل  نسبة فع المعاملذة األولذ . وأتف ذت لذوه النتيجذة مذع مذا توصذل فع المعاملة الثالثة تليها المعام

 
 

 المعامالت
Treatments 

  الصفات
Traits 

 الخطث ال ياسع± المتوسط الحسابع 
Means ± S.E 

 لحعاوزن الجسم 
 )غم(

Live body 

weight (gm) 

الزيادة الوزنية 
 اليومية

 )غم/فرحة(
Daily weight 

gain 

(gm/pullet) 

كمية العلف 
 المستهلك اليومع
 )غم/فرخة(

Daily feed 

intake 

(gm/pullet) 

معامل التحويل 
الووائع)غم 

علف/غم من وزن 
 الجسم(
Feed 

conversion 

(gm feed/gm 

body weight) 

 نسبة الهالكات
)%( 
 

Mortelity 

(%) 

 %(1.1السيطرة)
Control 0.0% 

111.11±33.41 41.44  ±4.51 13.33±1.51 3.131±1.331 4.13±4.41 

 %( 1.4األول )
One 0.1% 

113.53±31.31 45.15±4.13 11.31±1.55 3.113±1.341 4.33±4.11 

 %( 1.3الثانع)
Two 0.2 % 

111.13±33.51 45.11±4.11 51.15±1.11 3.311±1.315 4.11±1.13 

 %( 1.3الثالثة)
Three 0.3 % 

114.15±11.31 41.11±4.13 11.43± 1.35 3.513±1.333 4.34±1.15 

 مستو  المعنوية
Level of 

significant 

N.S 

 

N.S 

 

 

N.S 

 

N.S 

 

 

N.S 
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( ولو إنخفاض النسبة المئوية للهالكذات للمجذاميع 3115( و العبيدي ) 3111( والع ابع )3113إليه النداوي )

سذذتحدام الموذذواة علذذ  عالئذذق حاويذذة علذذ  الحبذذة السذذودا  . وقذذد يعذذز  السذذب  فذذع انخفذذاض نسذذبة الهالكذذات بث
مسذذتويات مختلفذذة مذذن الحبذذة السذذودا  إلذذ  احتذذوا  بذذوور الحبذذة السذذودا  علذذ  الزيذذوت الطيذذارة والمركبذذات 

                       Thymolو  Thymoquinoneالكيميائيذذذذذذة الفعالذذذذذذة ضذذذذذذو األحيذذذذذذا  المجهريذذذذذذة ومذذذذذذن لذذذذذذوه المركبذذذذذذات 
تذذع قذذد تسذذالم وبشذذكل فعذذال فذذع وغيرلذذا مذذن المركبذذات وال Esters و  Phenolsو  Dithymoquinoneو

تثبيط نمو األحيا  المجهرية المرضية، وت لل من حدو  األصذابة بألمذراض،ومن ثذم فثنهذا تسذاعد فذع خفذض 
         .( 3115و العبيدي ،  4111وآخرون  ،  Mouhajerنسبة الهالكات نتيجة لزيادة حيوية األفرا  ) 

صذفات األنتاجيذة لألفذرا  .إو يتبذين مذن  الجذدول بذثن لنذاك ( يوضذا تذثثير الفتذرات العمريذة فذع ال1جدول )ال

تثثيرا  عالع المعنوية للفترات العمرية عل  جميع الصفات ما عدا النسبة المئوية للهالكذات ،حيذ  نجذد إرتفاعذا  
ة معنوي فع معدل الوزن الحع لألفرا  مع ت دم الطيور فع العمر بينما الزيادة الوزنية اليومية كانت فذع الفتذر

األول  منخفضة جدا  م ارنة  بالفترات األخر  وبفروقات معنوية بينها وبين الفترتين األخيرتين حي  تعد فتذرة 
علذذف ال. وأزدادت كميذذة مذذن العمذذرالنمذذو ال صذذو  لألفذذرا  فذذع لذذوا العمذذر وأنخفضذذت فذذع الفتذذرة األخيذذرة 

يل الووائع فكانذت أفضذل معامذل تحويذل التحو معاملالمستهلك اليومع مع ت دم الطيور بالعمر. أما فيما يخ  
فترة األخيرة ولوا راجع إل  تفذوق الفتذرة الثانيذة فذع الزيذادة الوزنيذة وكذولك بالغوائع فع الفترة الثانية م ارنة  

 إنخفاض فع استهالك العلف م ارنة  بالفترة األخيرة . 
 فذع الصذفات ا نتاجيذة ألفذرا  الذدجا   الخطث ال ياسع لتذثثيرالفترات العمريذة± الحسابع  المتوسط :(1جدول)ال

 .البياض
Table (4): Means ± S.E for effect of the age periods on layers pullet production 

traits. 

 
 

الفترات 
العمرية 
 )أسبول(
Age 

periods 

(Week) 

 الصفات
 Traits 

 الخطث ال ياسع± الحسابع  المتوسط
Means ± S.E 

 
 وزن الجسم الحع

 )غم(
Live body 

weight (gm) 

 
الزيادة الوزنية 

 اليومية
 )غم/فرحة(

Daily weight 

gain 

(gm/pullet) 

 
كمية العلف 
المستهلك 

 اليومع)غم/فرخة(
Daily feed 

intake 

(gm/pullet) 

التحويل  معامل
الووائع)غم 

علف/غم من وزن 
 الجسم(
Feed 

conversion (gm 

feed/gm body 

weight) 

 
 الكاتنسبة اله
)%( 

Mortelity 

(%) 

1-3  c311.13±33.1  b44.33± 1.1   b11.43±1.11   a3.111± 0.37   a3.11±4.41  

1-44  b113.53±33.1   **a 33.53 ±4.3   a11.31±1.13  b3.115±0.210   a1.31±1.13  

43-45  **a4413.11±45.5   a41.13±3.1  **a 35.31 ±5.0  **a 1.334±0.47  a1.31±1.11  

(    ،   الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تعنع وجود P≤ 1.14** تعنع وجود فروقات معنوية عند مستو  معنوية )

 فروقات معنوية.

يتبذذين مذذن الجذذدول وجذذود فروقذذات حسذذابية بذذين الفتذذرات العمريذذة بالنسذذبة للهالكذذات اال ان لذذوه و         
 وأقذلسجل أعل  نسبة مئوية للهالكات فذع الفتذرة العمريذة األولذ  والفروقات لم يصل إل  المستو  المعنوي، 

نالحذظ إنخفذاض النسذبة المئويذة للهالكذات بت ذدم األفذرا  فذع  كمذاالثانيذة الثالثذة ،  تيننسبة للهالكذات فذع الفتذر
لخاليذا بذثن للمعذامالت تذثثيرا  معنويذا  فذع النسذبة المئويذة ( 5)يتبين من النتائع الموضذحة فذع الجذدول و العمر.

الذدم المتوذذايرة إو سذذجل المعاملذذة الثانيذذة أعلذذ  نسذذبة م ارنذذة  بالمعذذامالت األخذذر  . وتتفذذق لذذوه النتيجذذة مذذع مذذا 
( مذذن وجذذود تذذثثير معنذذوي للحبذذة السذذودا  فذذع النسذذبة المئويذذة لخاليذذا الذذدم  3111)  Palanyتوصذذل إليذذه  
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 .لتثثير أستخدام مستويات مختلفة من مسحوق بوور الحبة السودا  فع الصفات الفسلجية ألفرا  الدجا  البياض عالخطث ال ياس± المتوسط الحسابع  :( 5)الجدول         

      Table (5): Means ± S.E for effect of different levels of powder black seed on layer pullet's physiology traits. 

   
فروقات   (  ،  الحروف المشابهة ضمن العمود الواحد تعنع عدم وجود P≤1.14( ،  **    تعنع وجود فروقات معنوية عند مستو  معنوية ) P≤1.15* تعنع وجود فروقات معنوية عند مستو  معنوية )

 معنوية.

 

 

 

 
 المعامالت

Treatments 

 الصفات
Traits 

 

 الخطث ال ياسع±  المتوسط الحسابع
Means ± S.E 

 خاليا الدم المتوايرة
)%( 

HETEROPHIL 

(%) 

 الخاليا اللمفاوية
)%( 

LYMPHOCYTE 

(%) 

الخاليا وحيدة 
 النواة
)%( 

MONO 

CYTE (%) 

 

 الخاليا الحامضية
)%( 

EOSINOPHIL 
(%) 

 
 خاليا ال اعدية

)%( 
BASOPHIL 

(%) 
 

الخاليا  المتوايرة / 
 الخاليا اللمفاوية

 

H/L 

 

 الكولسترول
 (مل 411ملوم/)

CHOLESTEROL 
(mg/100ml) 

 %(1.1السيطرة)
Control 0.0% 

 ab43.51±4.11  a13.11±4.35  1.413±1.141  b3.13±1.33  b1.151±1.115  a1.415±1.145  a**445.44±1.11  

 %(1.4األول  )
1

st
  0.1 % 

 ab41.15±4.11  a11.33±4.35 a1.151±1.115  a**5.31±1.6.  ab1.413±1.141  a1.435±1.131  b14.31±4.11 

 %(1.3الثانية )
2

nd
  0.2 % 

 a*41.31±4.35  a31.51±4.54 a1.151±1.115  b3.11±1.11  a*1.333±1.153  a1.315±1.134  b413.33±3.11 

 %(1.3الثالثة )
3

rd
  0.3 % 

 b43.13±1.11  a13.34±4.43 1.151±1.113  b3.31±1.15  b1.441±1.131   a1.453±1.131  c11.33±1.53 
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 لتثثير الفترات العمرية فع الصفات الفسلجية ألفرا  الدجا  البياض عالخطث ال ياس± وسط الحسابع المت :( 1)الجدول 

  Table (6): Means ± S.E for effect of age periods on layer pullet's physiology traits. 

 

 
معنويةاحد تعنع عدم وجود فروقات ( ،   الحروف المشابهة ضمن العمود الوP≤1.14**    تعنع وجود فروقات معنوية عند مستو  معنوية )       

 
الفترات 
العمرية 
 )أسبول(
Age 

periods 

(Week) 

 الصفات
Traits 

 الخطث ال ياسع± المتوسط الحسابع 
Means ± S.E 

 خاليا الدم المتوايرة
)%( 

HETEROPHIL 

(%) 

 الخاليا اللمفاوية
)%( 

LYMPHOCYT

E 

(%) 

 الخاليا وحيدة النواة
)%( 

MONO CYTE (%) 

 

 الخاليا الحامضية
)%( 

EOSINOPHIL 
(%) 

 
 خاليا ال اعدية

)%( 
BASOPHIL 

(%) 
 

الخاليا  المتوايرة / 
 الخاليا اللمفاوية

 

H/L 

 

 الكولسترول
 (مل 411ملوم/)

CHOLESTEROL 
(mg/100ml) 

1-3  ab43.13±1.13   a13.51±1.131  a**1.413±1.141  b3.13±1.33   b1.111±1.111   b1.411±1.144   97.00 ab±3.11 

1-44  b43.51±1.11   a14.51±1.153    ab1.113 ±1.113  a**5.51±1.51   a**1.351±1.411  b1.451±1.111  105.08 a**±3.11 

43-45  a**41.11±4.11   a31.11±4.141   b1.111±1.111   b3.11±1.33    a1.431±1.411  a**1.353±1.154  93.00 b±1.43  



 نـــديــة الرافــــلة زراعـــمج
 3143 (3( العدد )14المجلد )

    ISSN: 2224-9796 (Online) 

 ISSN: 1815-316 X (Print)  
Mesopotamia J. of Agric. 

Vol. (41) No. (3) 2013 

 

431 

 

فيبذذين الجذذدول عذذدم وجذذود فروقذذات معنويذذة بذذين وفيمذذا يخذذ  النسذذبة المئويذذة للخاليذذا اللمفاويذذة  المتوذذايرة.
فذع النسذبة المئويذة للخاليذا وحيذدة النذواة فذع المجذاميع الموذواة علذ   حسذابع كما ويالحذظ انخفذاضالمعامالت.

معنويذة. وتتفذق ولم تصل ال  مسذتو  الة حتوي عل  مسحوق الحبة السودا  م ارنة  بمجموعة السيطرتعالئق 
(. بينمذا نجذد تذثثير النسذبة المئويذة للخاليذا الحامضذية معنويذا   3111)  Palanyلوه النتيجة مع ما توصل إليه 

 Palanyبالمعامالت ، حي  تفوقت المعاملة األول  عل  ب ية المعامالت.وتتفق لوه النتيجة مع ما توصل إليذه 
معنذوي للحبذة السذودا  فذع النسذبة المئويذة للخاليذا الحامضذية. ولكذن النسذبة المئويذة  ( من وجذود تذثثير3111)

عل  ب ية المعامالت.  حسابياللخاليا ال اعدية لم تتثثر معنويا  بالمعامالت ،عل  الرغم من تفوق المعاملة الثانية 
ويذذا  بالمعذذامالت ولكذذن نجذذد تفذذوق لذذم تتذذثثر معن (H/L) كمذذا وان نسذذبة الخاليذذا المتوذذايرة إلذذ  الخاليذذا اللمفاويذذة

أدن  نسبة للخاليا المتوايرة إل  الخاليذا اللمفاويذة  الرابعةالمعاملة  تالمعاملة الثالثة عل  ب ية المعامالت وأعط
( % أدت إلذ  تحسذين لذوه الصذفة، أي ت ليذل  1.3ولوا يدل بثن إضافة مستو  مسحوق الحبذة السذودا  لحذد )

( مذن وجذود تحسذن فذع نسذبة 3113لذوه النتيجذة مذع مذا توصذل إليذه النــذـداوي ) األجهاد عل  الطيور. وتتفذق

الخاليا المتوايرة إل  الخاليا اللمفاوية بثضافة الحبة السودا  إل  العلي ذة. ويالحذظ إنخفذاض واضذا فذع تركيذز 
رنذذة  كولسذذترول الذذدم فذذع المجذذاميع التذذع أحتذذوت عالئ هذذا علذذ  مسذذحوق بذذوور الحبذذة السذذودا  بشذذكل عذذام م ا

% مسذحوق الحبذة السذودا ( أدنذ  نسذبة للكوليسذترول. وتتفذق 1.3المعاملة الثالثذة ) تبمعاملة السيطرة، وأعط
( مذن إنخفذاض محتذو   3113وآخذرون) Al-Homidan(و3111) Palanyلوه النتيجة مذع مذا توصذل إليذه 

 الدم من الكولسترول للمجاميع الموواة عل  الحبة السودا .      
العد التميزي لخاليا الدم البذيض ومحتذو   فعتثثير الفترات العمرية  (1جدول )التبين من النتائع فع ي          

  نالحذظ إنخفاضذا  فذع النسذبة المئويذة للخاليذا المتوذايرة فذع حيذالدم من الكوليسترول ألفرا  الذدجا  البيذاض 
عذن المعاملذذة  خيذرة وبفروقذات معنويذة عاليذةالفتذرة الثانيذة م ارنذة  بذالفترة األولذ  بينمذا أرتفعذت فذذع الفتذرة األ

النسذذذبة المئويذذذة للخاليذذذا اللمفاويذذذة بشذذذكل تذذذدريجع مذذذع ت ذذذدم العمذذذر وبفروقذذذات غيذذذر  وأنخفضذذذت.  الثانيذذذة
معنوية.وكولك الحذال بالنسذبة للخاليذا وحيذدة النذواة ، فذيالحظ إنخفذاض واضذا مذع ت ذدم العمذر حيذ  اصذبحت 

( مذن وجذود إنخفذاض فذع 3114)Sadiqنتيجذة متف ذة مذع مذا أشذار إليذه عديمة للفترة األخيرة .وجذا ت لذوه ال

ة يالنسذبة المئويذذة للخاليذذا اللمفاويذذة وخاليذذا وحيذذدة النذذواة بت ذذدم العمذذر. أظهذذرت النسذذبة المئويذذة للخاليذذا الحمضذذ
ألخيذرة . إرتفاعا  واضحا  فع الفترة الثانية وبفروقات معنوية مع ب ية الفترات وأنخفضت مرة ثانية فذع الفتذرة ا

( من وجذود تذثثير معنذوي للعمذر فذع النسذبة المئويذة للخاليذا 3114) Sadiqوتتفق لوه النتيجة مع ما أوضحه 

ة . ولناك إرتفال واضا وبفروقات غيرمعنوية للنسبة المئوية للخاليا ال اعدية من الفترة الثانيذة بعذدما يالحمض
ة بسذيطة فذع الفتذرة الثالثذة .أمذا فيمذا يخذ  نسذبة كانت معدومة فع الفترة األولذ  ، فذع حذين انخفضذت بدرجذ
األول  والثانية وأرتفعت فع الفترة األخيذرة  الفترتينالخاليا المتوايرة إل  الخاليا اللمفاوية فكانت منخفضة فع 

وبفروقات معنوية بينها وبين الفترتين الساب تين .وفيما يخ  تركيزكولسترول الدم فيالحظ إرتفال واضذا فذع 
 الثانية وإنخفاضه فع الفترة األخيرة و األول  . الفترة

تفوق أفذرا  المعاملذة الثالثذة  وبشذكل معنذوي علذ  معاملذة السذيطرة ،  (3فع جدول )أظهرت النتائع           

لمعاملة الثالثة عل  المعاملتين األولىوالثانية.وتتفق نتيجة لذوه الدراسذة مذع ماتوصذل إليذه ل حسابعولناك تفوق 
Nabil أمذذا فيمذذا يخذذ  المعيذذار الحجمذذع لألضذذداد  .(3115( والعبيذذدي)3111( والع ذذابع)4111خذذرون )وآ

الموجهذة ضذد مذرض أنفلذذونزا الطيذور فذيالحظ إرتفذال المعيذذار مذع كذل زيذادة فذذع نسذبة مسذحوق بذوور الحبذذة 
سذحوق السودا  المضافة إل  عالئق أفرا  دجا  البياض ، حي  أظهرت أفرا  المعامالت الخاصذة بثضذافة م

عل  معاملة السيطرة وأعل  معدل ل يمة المعيذار الحجمذع لألضذداد الموجهذة  حسابيابوور الحبة السودا  تفوقا  
 ضد مرض أنفلونزا الطيور كانت للمعاملة الثالثة.

كثذر وتعذززت أستجابة المناعيذة لطيذور معذامالت الحبذة السذودا  قذد تحسذنت إن نتائع ا فوبشكل عام          
التربيذة  مذدةكبر عند إضافة مسحوق الحبة السودا  إل  العالئق بصورة مسذتمرة طذوال بصورة أجسم مناعة ال

 ، إوH9N2وأنفلذونزا الطيذور  النيوكاسذل مذرضوخصوصا  المعيار الحجمع لألضداد الموجهذة ضذد كذل مذن 
و  Nigellone اومشذذذت اته Thymoquinoneالمركبذذذات الفعالذذذة الموجذذذودة فذذذع الحبذذذة السذذذودا  ومنهذذذا  ن  إ

Sterols عذن طريذق  ربمذا دورا  مهما  فع تحفيز الجهذاز المنذاعع ورفذع المناعذة فذع الجسذم تلعب بروتيناتهاو
نشذذذاط الخاليذذذا ال اتلذذذة  ( وتعزيذذذزTh  :Tsتطذذذوير النسذذذبة بذذذين الخاليذذذا اللمفيذذذة التائيذذذة المسذذذاعدة والمثبطذذذة )

ائيذة علذ  بتنشذيط الخاليذا اللمفيذة الو (Hashem  ،3111و EL-sayed)  Natural Killer Cellsالطبيعيذة
تحفيذذز نخذذال العظذذم علذذ  إنتذذا  خاليذذا الذذدم البذذيض و (Johnson ،4111و  Peter) إنتذذا  األجسذذام المضذذادة
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زيذادة معذدل تركيذز و( Haq  ،4111مذن الخاليذا اللمفيذة ) Cytokinesية اللمف وراتكوزيادة إنتا  بعض الم
 (.3111الع ابع ،و 3113اوي ، كلوبيولين فع مصل الدم )الند –َكثما 

لخطث ال ياسع لتثثير مستويات مختلفة من مسحوق بوور الحبة السودا  فذع ± المتوسط الحسابع  :( 3جدول )ال

 البيذاض  النيوكاسذل واألنفلذونزا فذع أفذرا  دجذا   مذرضضذد  العلي ة عل  األسذتيجابة المناعيذة
 .أسبوعا( 45-1)من عمر 

Table (7): Means ± S.E for effect of different levels of powder black seed on pullet's 

immune response against Newcastle and Avian influenza disease (From 4-

15 weeks age)  

 
 المعامالت

Treatments  

 Titer size of diseases المعيار الحجمع لألمراض

 Means ± S.E الخطث ال ياسع± المتوسط الحسابع 

ND النيوكاسل IV األنفلونزا 

   Control 0.0%   b1151±4511    a1333±4311 %(1.1السيطرة ) 

1 %(1.4األول     )
st
  0.1%    ab44131±3343   a1115±4311  

2 %(1.3الثانع     )
nd

  0.2%   ab1111±4541   a1115±4331  

3 %(1.3الثال    )
rd

  0.3%    *a43111±3141   a5143±4111  

(  ، الحذروف المشذابهة ضذمن العمذود الواحذد تعنذع عذدم وجذود  P≤1.15* تعنع وجود فروقذات معنويذة عنذد مسذتو  معنويذة )

 فروقات معنوية.

( إرتفال تدريجع ل يم المعيار الحجمع لألضداد الموجهة ضد مذرض 1يالحظ من النتائع فع الجدول )         
(أسذبوعا  أعلذ  قيمذة 45-43العمذر .حيذ  سذجلت األفذرا  فذع الفتذرة األخيذرة )النيوكاسل مع ت دم األفرا  فع 

م ارنة  بثدن  قيمة ألفرا  الفترتين األول  والثانية وبفروقات عالية المعنوية ،وتتفق لوه النتيجة مع مذا توصذل 
مذع ت ذدم  ( من وجود زيادة فع المعيار الحجمع لألضداد الموجهذة ضذد مذرض النيوكاسذل3115إليه العبيدي )

األفذرا  فذع العمذذر. أمذا فيمذذا يخذ  تذذثثير الفتذرات العمريذة فذذع قذيم المعيذذار الحجمذع لألضذذداد الموجهذة ضذذد 
(، فنجد تفوقا  معنويا  للفترة األخيذرة علذ  الفتذرتين السذاب تين وبفروقذات H9N2مرض أنفلونزا الطيور عترة )

ض انفلذونزا الطيذور والذوي تذم قبذل الفتذرة األخيذرة عالية المعنوية ،حي  يعز  ولك إل  التل يا الثانع ضد مذر
 بفترة مناسبة كافية لرفع األستجابة المناعية بشكل جيد ، حي  كانت الفروقات بين الفترتين غير معنوية .

االستجابة المناعيذة فذع لذوه التجربذة إلذ  نشذاط الجهذاز المنذاعع وتحسذن مناعذة  نتائعبشكل عام تشير         
ولذوا يتفذق مذع مذا  ،السذيطرة ةمعذامالت التذع تناولذت فذع علفهذا الحبذة السذودا  م ارنذة  بمعاملذالجسم لطيور ال

 (. 3115والعبيدي ) Hashem (3111)و  EL-sayed أشار إليه
    مذذرضالخطذذث ال ياسذذع لتذذثثيرالفترات العمريذة فذذع األسذذتيجابة المناعيذذة ضذذد ± ( المتوسذذط الحسذذابع 1جذدول)ال

 .ألفرا  دجا  البياضالنيوكاسل واألنفلونزا 
Table (8): Means ± S.E for effect of age periods on pullet's immune response 

against Newcastle and Avian influenza disease.  

 
 الفترات العمرية )أسبول(

Age periods 

(Week) 

 المعيار الحجمع لألمراض
Titer size of diseases 

 لخطث ال ياسعا± المتوسط الحسابع 
Means ± S.E 

ND النيوكاسل IV األنفلونزا 

1-3  b5313±311    b151±51  

1-44  b3343±131   b513±31  

43-45  **a 41513±4513  **a 1314±511  

 ( ،  الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تعنع وجود فروقات P≤1.14** تعنع وجود فروقات معنوية عند مستو  معنوية )

 معنوية.
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PRODUCTIVE AND PHYSIOLOGICAL TRAITS AND IMMUNE 

RESPONSE AGAINST NEWCASTLE DISEASE AND AVIAN INFLUENZA 

VIRUSES IN COMMERCIAL LAYERS PULLETS 
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ABSTRACT 

  This experiment was conducted by using black seed powder (Nigella sativa) 

at the rate of 0.0, 0.10, 0.20 and 0.30% in the diet of 144 layers/chicks ISA 

BROWN 2000, and the age from 4 up to 11 weeks, the chicks were allocated on to 

four feeding treatments to study its effect on some productive and physiological 

traits and the immune response against Newcastle disease and Avian Influenza (AI) 

viruses. Result showed that treatments had no significant effect on pullets 

productive traits studied, but age intervals had significant effect on most productive 

traits. Treatments had significant effect on pullets immune response, so caused high 

antibody titer against Newcastle disease (ND) virus in blood plasma mainly for the 

group fed (0.30% black seed powaer).Age intervals had a significant effect on 

pullets immune response, so their titer against ND and (AI) viruses were improved 

significantly.  

Keywords: Black Seed, Laying pullets, productive trait, physiological trait, immune 

trait. 
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 المصادر 

 العربيذة للنشذر والتوزيذع. الطبعذة الثانيذة الذدار .النباتذات واألعشذا  الطبيذة. (3111) أبو زيد، الشذحات نصذر

 .ال الرة
(. استخذذـدام الطري ذذة العراقيذذة فذذع تحسذذـين الصذذـفات االقتصذذادية 3115) الحيذذانع، وليذذد خالذذد عبذذد اللطيذذـف

 –ماجستير. كلية الزراعذة  . رسـالـةROSSلحم ساللة والفسلجية ورفع األستجابة المناعية لفرو  ال

 جامعة األنبار.
 Nigella ( . تثثير اضافة مستويات مختلفة من مسحوق الحبــة السـذـودا  3115العبيدي، أياد شها  أحمد  )

sativa  .وثفلهذا الذذ  العلي ذذة فذذع بعذذض الصذذفات األنتاجيذة والمناعيذذة والنبيذذت المعذذوي لفذذرو  اللحذذم

 بوداد. –كتوراه . كلية الزراعة أطروحة د
 Nigella sativa . تذثثير إضذافة مسذحوق بذوور الحبذة السذودا  المحليذة (3111) الع ابع، عذامر رسذام علذع

الصذذفات الفسذذلجية فذذع دجذذا  اللحذذم.  نيوكاسذذل وبعذذض إلذذ  العلي ذذة فذذع االسذذتجابة المناعيذذة لمذذرض
 جامعة بوداد.-رسالة ماجستير. كلية الط  البيطري

فذع األدا  ا نتذاجع  العراقيذة( تثثير استئصال الودة الزمكيذة )الطري ذة .(3113)  داوي،رشاد صفا  رشيدالمه
 داد.ـجامعة بو –كلية الزراعة  رسالة ماجستير. والفسلجع لفرو  اللحم.

أو زيتهذا  Nigella sativa L  تذثثير إضذافة بذوور الحبذة السذودا  .(3113) نهاد عبذد اللطيذف علذع النداوي،

رسالة ماجستير. كليذة  والفسلجية لوكور فرو  اللحم فاوبرو. إل  العلي ة فع بعض الصفات ا نتاجية
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