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تأثير إضافة الحبة السوداء  Nigella sativaوالزعتر Thymus vulgaris
وخليطهما إلى العليقة على إسكارس الدجاج البياض Ascaridia galli
مثنى عبد الحمٌد ألنوري*
عبد الوهاب بدٌوي حسٌن*
ظافر جمٌل العانً**
* كلٌة الطب البٌطري ,جامعة االنبار
**كلٌة الزراعة ,جامعة االنبار
الخالصة:
هدفت الدراسة إلى إمكانٌة مقاومة أو التغلبب علبى اإلصبابة بعبدو إسبكار الطٌبور Ascaridia
 galliوذلك باستعمال نوعٌن من مساحٌق نباتات الحبة السوداء والزعتر وكالهما معا ً  .استخدمت 002
دجاجببة بٌاض ب مببن سبباللة  ISA Brownبعمببر  07أسبببو ووزعببت بصببورو عيببواىٌة علببى عيببرو
معامالت بواقع  00دجاجة للمعاملة الواحدو وكانت كل معاملة تتكون من  3مكررات وبواقع  4دجاجبات
للمكرر الواحد  .أضٌف مسحوق بذور الحبة السوداء ومسحوق الزعتر الى العلٌقة بنسببة ,0.50,0.25
 % 2775كببل علببى حببد أو بصببورو خلببٌط لكببال النببوعٌن  .بٌنببت النتبباى إن إضببافة مسببحوق الزعتببر
بالمستوٌات  % 0.75 , 0.50ومسحوق الحبة السوداء بكافبة مسبتوٌات لبك ٌكبن مب ثراً اال فبً األسببو
األول من التجرببة ولكبن الطيٌلبً عباود الظهبور مبرو أخبر  .وأيبارت النتباى البى إن إضبافة مسبحوق
الزعتر والحبة السوداء معا ً إلى العلٌقة أد الى اختياء بٌوض الطيٌلً فً البراز منذ األسبو األول عند
كافة المستوٌات ولحٌن انتهاء التجربة .
نستنت من ذلك إن إضافة مسحوق الحبة السوداء والزعتر معا إلى علٌقة الدجاج البٌاض كان ل تأثٌر
اٌجابً فً اليياء والقضاء على الطيٌلً .

Effect of Nigella sativa and Thymus vulgaris alone or
combination on Ascaridia galli of laying hens
*A. B Hussain
*M .A. Al-Noori
**Dhafer J. Ibrahim
*College of Veterinary,University of Anbar
**College of Agriculture, University of Anbar
Abstract:
The present experiment aimed to study the ability of two type of plant Nigella
sativa and Thymus vulgaris and their mixture to prevent Ascaris infection in
laying hens . A total of 120 ISA Brown hens, 27 weeks old were used in this
experiment .Hens were randomly distributed into 4 treated groups of 12 hens
each . each treatment was constituted of 3 replicates with 4 hens. the two plant
extract were supplemented to the diet at the rate of 0.25 , 0.5 , 0.75 % alone or
as a mixture from both of them .Results revealed that the addition of thymus at
levels 0.5 , 0.75 % to the diet have an effect on the absence of Ascaridia galli at
the first week from the experiment .while observed often the addition of Nigella
sativa at level 0.25 and 0.5 to the diet have an effect on the absence of Ascaridia
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galli at the last two week from the experiment it has been observed that the
addition of the Thymus Vulgaris and Nigella sativa a mixture at all levels to
the diet have an effect on the absence f the Ascaridia galli in the feces of laying
hens at most weeks of the experiment.
المقدمة:
تسبب دٌدان  A. galliالتً تصٌب األمعاء
المستخلص الماىً والزٌت الطٌار لعٌنات
بكترٌا
الزعتر فعالٌة تثبٌطٌة تجا
الدقٌقة للدجاج والدٌك الرومً واإلوز وطٌور
 .) 00 (Escherichia coliوذكر( )00إن
برٌة مختلية أفات ظاهرو عندما تثقب الغياء
ً
اليالفونوٌدات  Flavinoideتعتبر من اهك
المخاطً لالثنً عيري وتسبب نزفا ً والتهابا
المواد التً ٌحتوٌها الزعتر واضاف ( )03ان
معوٌا فتصاب الطٌور بيقر الدك واإلسهال
وتكون الطٌور سقٌمة واضحة الهزال ضعٌية
الزعتر ٌحوي على الثاٌمول والكارفكرول وان
بوج عاك وقلٌلة إنتاج البٌض (  .) 0استخدمت
لهذ المركبات تاثٌرات مضادو للماٌكروبات
( )04واكد ( )06( )05ان التانٌن Tannin
الكثٌر من المستخلصات النباتٌة ضد األحٌاء
المجهرٌة والطيٌلٌات فقد الحظ ) (2إلى إن
والصابونٌنٌات هً من اهك مكونات نبات
الزعتر والتً تستخدك فً عالج االسهال .لهذ
أهمٌة الحبة السوداء تكمن فً احتواىها على
العدٌد من المواد اليعالة مثل Nigellon,
األسباب ومما للحبة السوداء والزعتر من أهمٌة
 Thimoquinoneالذان لهما فعالٌة مضادو
فً معالجة أو الحد من تأثٌر بعض األمراض
على المستو اليعبً تك التيكٌر بإجراء هذ
للهستامٌن ومثبطة للعدٌد من أنوا البكترٌا و
الدراسة إلمكانٌة إٌجاد عالج لطيٌلً A .
أضاف (  ) 3إن المستخلصات الدهنٌة
 galliفً الدجاج البٌاض .
واالختبارٌة لبذور الحبة السوداء ذات تأثٌر
مثبط ألنوا عدٌدو من البكترٌا الموجبة والسالبة
لصبغة كراك فضال عن Staphylococcus
المواد وطرائق العمل:
 aureusو  E .coliإضافة لعدد من الخماىر
أجرٌت هذ التجربة فً حقل الدواجن التبابع
مثل  . Candida albicansولوحظ آن
ليببر الصببحة العامببة فببً كلٌببة الطببب البٌطببري/
جامعببة االنبببار لليتببرو مببن  0228/8/06ولغاٌببة
المستخلص الكحولً الذي ٌعطى لألطيال بجر
 0228/9/06واستعمل فٌها  002دجاجة بٌاض
تتراوح  42-02ملغك /كغك وزن ٌودي إلى
مبببن سببباللة  ISA Brownبعمبببر  07أسببببو
القضاء على اإلصابة بالدٌدان اليرٌطٌة من
ولغاٌة  32أسبو وز الدجاج عيواىٌا ً فبً 02
خالل قتل لبٌوضها ولك ٌود إلى ظهور أعراض
معامالت وبواقع  00دجاجة لكل معاملة وقسمت
جانبٌة تذكر (  . ) 4وأكد(  ) 5أن إضافة
دجاجات كل معاملة عيواىٌا ً الى ثالث مكررات
مسحوق الحبة السوداء إلى العلٌقة ل تأثٌر
( 4دجاجات /مكرر) ّ
غذي الدجاج البٌباض علبى
اٌجابً فً تثبٌط أنوا البكترٌا فً األمعاء
ً
علٌق إنتاجٌة موحدو والموضحة فبً جبدول ()0
ليروج اللحك .واستخدك الزنجبٌل مضادا
للطيٌلٌات (  ) 6إذ ٌعمل الزنجبٌل على قتل
وقسمت المعامالت على النحو االتً :
دودو  A. galliوقد ظهر إن فعالٌة الزٌوت
 -0المعاملة االولى  )T1معاملة السٌطرو
استعملت علٌق بٌاض إنتاجٌة خالٌة من أٌة
الطٌارو للزنجبٌل ضد الدٌدان كانت أفضل من
فعالٌة سترات الببرازٌن (  ) 7كما وجد ان
إضافة.
 -0المعاملة الثانٌة ( )T2استعملت علٌق بٌاض
مستخلص الزنجبٌل ٌعمل مضاد لطيٌلً S.
إنتاجٌة أضٌف لها  075كغك/طن علف الحبة
 monsoniوٌعمل على قتل ٌرقات ( سركارٌا
)  )8( S. japonicumواستخدك الجرجٌر
السوداء.
 -3المعاملة الثالثة ( )T3استعملت علٌقة بٌاض
كمضاد للدٌدان المعوٌة (  . )9وذكر(  ) 02ان
انتاجٌة اضٌف لها  5كغك/طن علف الحبة
الزعتر من النباتات التً تمتلك فعالٌة مضادو
للبكترٌا واليطرٌات وبٌن إن مادو Thymus
لسوداء.
ٌمتلك
المكون الرىٌسً لزٌت الزعتر
مواصيات ضد الماٌكرو بات واظهر
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 -4المعاملة الرابعة ( )T4استعملت علٌقة بٌاض
انتاجٌة اضٌف لها  775كغك/طن علف الحبة
السوداء.
 -5المعاملة الخامسة ( )T5استعملت علٌقة
بٌاض انتاجٌة اضٌف لها  075كغك/طن علف
زعتر.
 -6المعاملة السادسة ( )T6استعملت علٌقة
بٌاض انتاجٌة اضٌف لها  5كغك/طن علف
زعتر.
 -7المعاملة السابعة ( )T7استعملت علٌقة بٌاض
انتاجٌة اضٌف لها  775كغك/طن علف زعتر.
 -8المعاملة الثامنة ( )T8استعملت علٌقة بٌاض
انتاجٌة اضٌف لها  075كغك/طن علف الحبة
السوداء  075 +كغك/طن علف زعتر .
 -9المعاملة التاسعة ( )T9استعملت علٌقة بٌاض
انتاجٌة اضٌف لها  5كغك/طن علف الحبة
لسوداء  5+كغك/طن علف زعتر.
 -02المعاملة العايرو ( )T10استعملت علٌق
بٌاض إنتاجٌة أضٌف لها  775كغك/طن علف
الحبة السوداء  775 +كغك/طن علف زعتر.
واستمرت التغذٌة على تلك العالىق لليترو من
 07أسبو التً تمثل بداٌة التجربة ولغاٌة عمر
 32أسبو وكان العلف ٌقدك إلى الطٌور بمقدار
 025غك /طٌرٌ /وك حٌث كانت عدد ساعات
االضاء  06ساعة إضاءو ٌومٌا ً .
الحبة السوداء والزعتر  :تك الحصول على
النباتٌن من السوق المحلٌة .
الدراسة الطيٌلٌة  :تك إجراء هذ الدراسة فً
مختبر الطيٌلٌات  /كلٌة الطب البٌطري-جامعة
االنبار.حٌث جمعت نماذج البراز الحدٌثة فً
أنابٌب معقمة لغرض إجراء اليحص حٌث
أخذت قطرو من مادو المحلول الملحً Normal
 salainوفحصت العٌنة باستخداك المجهر تحت
قوو تكبٌر  x02ثك على قوو التكبٌر  x42كرر
فحص العٌنة لثالث مرات لكل معاملة لغرض
التأكد من وجود بٌوض الطيٌلً من عدم فً
براز الدجاج (.) 07
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جدول (  ) 1النسب المئوية والتركيب الكيميائي
المحسوووووب لعليقوووو امنتوووواج المسووووتخدمة فووووي
التجربة (  ) 03 – 72أسبوع
%
المواد العليٌة
0972
ذرو صيراء
0872
حنطة
9.0
يعٌر
0672
كسبة فول الصوٌا
972
بروتٌن حٌوانً*
777
حجر الكل
073
زٌت نباتً
07775

البروتٌن الخاك %
الطاقة الممثلة ( كٌلوسعرو/كغك
0735
علف )
2794
الالٌسٌن %
2742
المٌثاٌونٌن %
3749
الكالسٌوك
2768
المٌثاٌونٌن  +سستٌن %
2740
اليسيور المتٌسر %
البببروتٌن الحٌببوانً  :يببركة بروفٌمببً  /اردنببً
المنيبببببأ ٌحتبببببوي علبببببى  0022 , %45كٌلبببببو
سببعروطاقة ممثلببة  %6 ,دهببن  %375 ,الٌبباف
خببباك  %675 ,كالسبببٌوك  %3 ,فسبببيور متبببباح,
 %0775الٌسببببببببٌن  %078مٌثبببببببباٌونٌن %073
مٌثاٌونٌن +سستٌن .
النتائج:
ٌظهر الجدول رقك ( ) 0تبأثٌر مسبتوٌات مبن
الزعتر علبى إسبكار البدجاج البٌباض وٌالحبظ
إن الزعتبببر لبببك ٌبببوثر علبببى إسبببكار البببدجاج
البٌاض عند كافة المستوٌات ولمدو أربعة أسبابٌع
وكان أفضل تأثٌر عنبد المسبتوٌات ( ) 275و
( ) 2775فً األسبو األول مبن اإلضبافة ولكبن
الطيٌلببً عبباود الظهببور ثانٌب ًبة مببع كافببة التراكٌببز
ولمدو ثالثة أسابٌع متتالٌة .
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جدول (  ) 7يوضح تأثير إضافة مستويات مختلفة من الزعترالى العليقة على طفيلي إسكارس الدجاج
البياض  A .galliخالل مدة امنتاج .
معامالت الزعتر

التركيز%

3070

3033

األسبوع
+
+
صفر
+
+
األول
+
+
الثاني
+
الثالث
+
+
الرابع
( )+تعنً وجود الطيٌلً ( ) -تعنً عدك وجود الطيٌلً .
ٌيٌر جدول (  ) 3إلبى تبأثٌر إضبافة تراكٌبز
مختلية من الحبة السوداء على إسبكار البدجاج
البٌبببباض فقببببد لببببوحظ إن األسبببببو األول كببببان
األفضل فً إزالة أو طبرد إسبكار البدجاج مبع
جمٌبببع المسبببتوٌات المضبببافة إلبببى العلبببف  ,لكبببن

3003

3020

+
+
+
+

+
+
+
+

الطيٌلً عاود الظهور ثانٌة فً األسابٌع الالحقبة
وكان أفضل مستو فً مقاومبة ظهبور الطيٌلبً
هو  %2752وخاصة فً األسبوعٌن األخٌرو من
الدراسة .

جدول (  ) 0يوضح تأثير إضافة مستويات مختلفة من الحبة السوداء إلى العليقة على طفيلي
إسكارس الدجاج البياض  A. galliخالل مدة امنتاج .
معامالت الحبة السوداء

التركيز%
3033

3070

األسبوع
+
+
صفر
+
األول
+
+
الثاني
+
الثالث
+
الرابع
( )+تعنً وجود الطيٌلً ( ) -تعنً عدك وجود الطيٌلً .
اما الجدول ()4فٌيٌر إلى وجود تأثٌر
إلضافة تراكٌز مختلية من الزعتر والحبة
السوداء إلى العلٌقة على طيٌلً , A . galli
حٌث ٌالحظ ظهور التأثٌر لمستو % 0.25
على الطيٌلً بعد األسبو األول من الدراسة
واستمر التأثٌر إلى نهاٌة الدراسة  ,فً حٌن كان
تأثٌر المستوٌات  0.50و  % 0.75واضحا ً منذ
األسبو األول من الدراسة وحتى نهاٌة األسبو

3003

3020

+
+
-

+
+
+
+

الرابع  .نستنت من ذلك إن إلضافة الزعتر
والحبة السوداء معا ًً و بمستو
 0.50و  % 0.75إلى العلٌقة األثر البالغ
والمهك فً طرد هذا النو من الدٌدان  ,لذا
نوصى باستخداك هذ المستوٌات فً علٌق
الدجاج البٌاض إلزالة اآلثار السلبٌة لهذا
الطيٌلً على الصيات اإلنتاجٌة للدجاج .
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جدول (  ) 4يوضح تأثير إضافة مستويات مختلفة من الزعتر و الحبة السوداء إلى العليقة على
طفيلي إسكارس الدجاج البياض  A. galliخالل مدة امنتاج .
التركيز%
3033

معامالت الزعتر و الحبة السوداء
3003
3070

األسبوع
+
+
صفر
+
+
األول
+
الثاني
+
الثالث
+
الرابع
( )+تعنً وجود الطيٌلً ( ) -تعنً عدك وجود الطيٌلً .
المناقشة:
أيببارت دراسببات سببابقة الببى دور عببدد مببن
المستخلصببببات النباتٌببببة علببببى دٌببببدان إسببببكار
الطٌور  , A. galliفقد ذكبر ( ) 6إن الزنجبٌبل
ٌعمبببل علبببى قتبببل دودو  A. galliو A .
 lumhrcoidesوأيببٌر إلببى فعالٌببة الزٌببوت
الطٌارو للزنجبٌل ضد الدٌبدان أفضبل مبن فعالٌبة
سببببببترات الببببببببرازٌن (  ) 7ووجببببببد أٌضببببببا إن
مستخلص الزنجبٌبل ٌعمبل مضباداً لطيٌلبً S.
 monsoniوٌعمل على قتل ٌرقات سركارٌا S.
 ) 8 ( juponicumواستخدك الجرجٌر كمضاد
للدٌدان المعوٌة وهذا ٌتيق مع نتاىجنا الحالٌة عند
استخداك الزعتر والحبة السوداء كإضافات عليٌة
حٌث إن استخداك خلبٌط الزعتبر والحببة السبوداء
كببان ل ب تببأثٌر أفضببل بالمقارنببة مببع إضببافة كببل
نبببات بميببرد وربمببا ٌعببود ذلببك إلببى أن وجببود
المواد اليعالبة بكبال النبباتٌن معبا ً ذو تبأثٌر أفضبل
وأكثبر فعالٌبة مببن تواجبدها بصببور منيبردو مثببل
 Nigellon, Thimoquinoneفببببً الحبببببة
السببوداء مببع الصببابونٌنٌات والثبباٌمول الببذي عببد
طبباردا للدٌببدان فببً الزعتببر( )09()08()0ومببن
خببالل مالحظببة النتبباى ٌبببدو ذلببك واضببحا ً مببن
الجبببدولٌن 0و 3حٌبببث كبببان للزعتبببر تبببأثٌر فبببً
األسبببو األول للتراكٌبببز  275و % 2775لكبببن
هببذا التببأثٌر اختيببى فببً األسببابٌع الالحقببة  ,أمببا
بالنسببة للحبببة السببوداء فكبان تأثٌرهببا أفضببل مببن
الزعتبببر وخاصبببة فبببً األسببببو األول والراببببع
ولكن بٌوض الطيٌلٌات كانت أمبا أن تكبون غٌبر
موجببودو أو موجببودو بأعببداد قلٌلببة وعنببد مقارنببة
هبببذ النتببباى مبببع نتببباى الجبببدول رقبببك (  ) 4أي
اإلضافات الميتركة للزعتر و الحبة السوداء

+
-

3020
+
-

فتبدو اليروق واضبحة مبن األسببو األول حتبى
األسبببو الرابببع إن سبببب ذلببك قببد ٌعببود إلببى إن
محتوٌببات النببباتٌن مببن المببواد المب ثرو علببى هببذا
النببو مببن الدٌببدان تكببون ذات تببأثٌر ايببد وأكثببر
تأثٌرا فً طرد هذ الدٌدان من األمعاء  ,خاصبة
الزٌوت الطٌارو حسب ما نعتقد ونستنت من ذلك
إن إلضافات الزعتر والحبة السوداء تبأثٌر علبى
إزالببة وطببرد هببذ الدٌببدان ونوص بً باسببتخدامها
كإضافات مع المواد العليٌة وذلك لما لهبذا النبو
من الطيٌلٌات من تأثٌر على نوعٌة و كمٌة إنتاج
البٌض إضافة إلبى تأثٌراتهبا المرضبٌة األخبر
مثل فقر الدك الهزال وفقدان الوزن .
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