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 ملخص البحث                                              

الفعزلةوة  إيجوز مشكلة البحث بوجود ضعف لدى بعض العبي القوو  البديةوة  وي تكمن      

تنزول المنشطزت كوسةلة للحصوول علوى يتوز   ل ممز أدى إلى لجوء البعض منهمالمطلوبة 

هود  البحوث إلوى التعور  علوى توناةر تنوزول و ، مشورو ال غةورتقدمة وبطريقة الكسو  م

 كمزجوور  ملتلفووة موون الحبووة السوووداء علووى بعووض مبيوورات الوودن ل،عبووي القووو  البديةووة،

أهووم واحتوووى علووى المووواد النأريووة وأهووم المواضووةا التووي تلوودن البحووث بصووو   مبزيوور  

منهجةوة البحوث وإجراءاتول المةدايةوة إت أسوتلدن  علوى وأيتمل البحوث الد اسزت المشزبهة.

تما البحوث  قود تم ول  وي أيديوة محز أوة ديوزلى لريزضوة البزحث المنه  التجريبي ، أمز مج

( العبةن، وتم إجوراء القةزسوزت القبلةوة لمبيورات الودن 9القو  البديةة وبلغت عةنة البحث )

وأجري العمل ما العةنة بزلمنه  التد يبي والمنه  الغذا ي اللزص بزلحبة السووداء بشوكل 

غوم، 1مةا ال ،اوة )المجموعوة الولوى يومي بعد التد ي  وب ،ث جر  ملتلفة على المجز

أحتووى البحوث علوى عورح وتحلةول غم(.و2غم ،المجموعة ال زل وة 1.1المجموعة ال زيةة 

 ومنزقشة النتز   التي توصل إلةهز البزحث للقةزسزت القبلةة والبعدية لبعض مبيورات الودن،

،ويوصوي دنتوناةر إيجوزبي  للحبوة السووداء  وي بعوض مبيورات ال وإستنت  البزحث بوجود

غووم( موون الحبووة السوووداء لفزعلةتهووز  ووي 2الجرعووة الغذا ةووة تات الووو  ) بزعتمووزدالبزحووث 

 الفعزلةزت تات الشدد العزلةة والتي أظهرتهز النتز   بةن المجزمةا ال ،اة. 
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Abstract 

(The effect of Taking different doses of Nigella Sativa Associated with 

Training, on some composition of blood and of Physical Force Players) 

Researcher: Ahmed Abbas Fadhil 

 

 included the problem that is there is weakness in some of the physical 

force players when applying the required activity, Another problem is that 

some athletes use stimulants to get better results illegally, and this results in 

serious health harms, The goals beyond the research is to identify the impact 

of eating different doses of Nigella Sativa accompanied by training on some 

the composition blood of Physical Force Players,And included the 

theoretical material. Subjects related directly to the research matter, and the 

title of the thesis, are discussed as well as the most important previous 

similar studies dealt with the methodology of the research and the field 

procedures the researcher user an experimental methodology the population 

was Diyala province clubs for the sport of physical force while the sample is 

(9) athletes players The sample was given training program concurrently 

with the food program by giving the sample of Nigella Sativa in three 

different daily doses after training (1gram for the first group, 1.5 gm. for the 

second and 2gm. For the third group) , Consisted Chapter Four of displaying 

and analyzing and discussing the findings of researcher for pre and post-tests 

through physical and some the composition blood test and the researcher 

concluded that the effectiveness of Nigella Sativa through the results 

in(white blood cells and red blood cells) ,The recommendation is the third 

dose (2g Nigella Sativa seeds) is to be adopted due to its high effectiveness 

in high tension activities according to the results of the three experimental 

groups. 



 الباب االول

 التعريف بالبحث: 1-

 :المقدمة وأهمية البحث 1-1

ز أسزسوز   وي مجوزل التربةوة أصبح علم التغذية اآل  من العلون التطبةقةة التي يعتمد علةه    

ا تبطت التغذية أيضز  بزلمجزل الريزضي التنز سوي الو،ل مراحلول   قدالبديةة والريزضةة ، 

المتعدد  الملتلفة سواء  ي التد ي  أو المنز سة"
 (1)

  . 

وتعد  يزضة القو  البديةة من الفعزلةزت أو اللعزب الريزضةة الفردية التي تعتمد بشوكل     

              العووو  القوووو  البديةوووة يحتوووزغ إلوووى عنزصووور غذا ةوووة  وإ  لقوووو  العضووولةة ، أسوووزل علوووى ا

) مكم،ت غذا ةة ( أسزسةة طبةعةة )يبزتةة( والتي تكو  مصزحبة للعملةة التد يبةوة بحةوث 

لذلك  إ  توناةر و المنز سة. أتمكنل من سد حزجة الجسم من النقص الحزصل أانزء التد ي  

( أو حبووة البركووة Nigella Sativaةووة ومنهووز يبووزت الحبووة السوووداء )بعووض النبزتووزت الطب

هوي موون النبزتوزت العشووبةة الواسوعة االيتشوز   ووي ملتلوف أيحووزء العوزلم ،" إت توو    والتوي 

بوصفهز محصوال  طبةز  بقصد الغذاء والدواء لكويهز تشكل ج ءا  مهمز  مون الموواد الغذا ةوة 

والطبةة "
(2)

.  

ي اسووتلدان الحبووة السوووداء لهمةتهووز الغذا ةووة والطبةووة علووى يووكل وتكموون أهمةووة البحووث  وو

ل،عبوي القوو   مبيورات الودنجر  ملتلفة والمصزحبة للتد ي  الريزضي لتحسوةن بعوض 

 البديةة. 

 مشكلة البحث:2-1

بصو   عزمة  تلع  التغذية عند الريزضةةن دو ا  مهمز  و عزال   ي حةز  الريزضي     

يبح و  بشكل متواصل عن وسز ل تر ا من  ليهم بصو   الزصة والعبي القو  البديةة

قد اتهم الفردية بهد  تحقةق إيجز ات  يزضةة  من ير امستوى أدا هم إلى الحد الذي 

                                                 
(

1
 .5، ص2009، القزهر : مرك  الكتزب للنشر، 2التغذية للريزضةةن طكمزل عبد الحمةد وآالرو ؛ ( 

(
2

المتغةوورات البزيولوجةووة بفعوول مركوو  ال ووزيمول المعوو ول موون الموو ا   النسووةجةة لنبووزت الحبووة السوووداء  ( أ هووز  عووزدل محموود؛ د اسووة بعووض

Nigella sativaL..  ،6ص (،2002) سزلة مزجستةر غةر منشو  ، كلةة العلون،علون الحةز ،جزمعة الموصل. 



ومن ال،ل متزبعة البزحث المةدايةة  لفرق  يزضة القو  البديةة ،وتحقةق مستويزت متقدمة

 يبديالفعزلةة المطلوبة ممز  إيجز  الحظ هنزك ضعف لدى بعض العبي القو  البديةة  ي

إلى لجوء البعض منهم لتنزول المنشطزت كوسةلة للحصول على يتز   متقدمة وبطريقة 

ممز يسب  مشزكل صحةة الطةر  ،ولللو الحبة السوداء من المواد مشرو  ال الكس  غةر

اسة تناةر الكةمةز ةة الصنزعةة وعدن وجود تناةرات جزيبةة عند تنزولهز إ تنى البزحث د 

 تنزول جر  ملتلفة من الحبة السوداء المصزحبة للتد ي  على بعض مبيرات الدن

 ل،عبي القو  البديةة. وااليجز 

 أهداف البحث: 3-1

تناةر تنزول جر  ملتلفة من الحبة السووداء المصوزحبة للتود ي   وي  على تعّر ال .1

 ل،عبي القو  البديةة. مبيرات الدنبعض 

الجرعووزت الملتلفووة بووةن المجووزمةا ال ،اووة لهووز تووناةر  ووي  أي موون علووى تعووّر ال .2

 متغةرات البحث.

 ض البحث:فر 4-1

هنووزك  ووروق تات داللووة إحصووز ةة بووةن االالتبووز ين القبلووي والبعوودي  لتووناةر تنووزول  .1

جوور  ملتلفووة موون الحبووة السوووداء المصووزحبة للتوود ي  علووى بعووض مبيوورات الوودن 

   ل،عبي القو  البديةة.

 حث:مجاالت الب 5-1

المجزل البشري:  عةنوة مون العبوي يوزدي ديوزلى للقوو  البديةوة  اوة الشوبزب بنعموز   1-5-1 

 ( العبةن.9( سنة  وعددهم )19-22)

 المجزل المكزيي: 2-5-1

 بعقوبة -قزعة المرك  التد يبي للقو  البديةة وبنزء الجسزن/  ديزلى  -

 الملتبرات الطبةة  ي مستشفى بعقوبة التعلةمي. -

 2013/ 22/1ولغزية    2013/ 1/2للمد  من  مجزل ال مزيي: ال 3-5-1



 الباب الثاني

 الدراسات النظرية والمشابهة:  -2

 الدراسات النظرية:  1–2

 النباتات الطبية:   1–1–2

صفزتهز وأحوالهز وإطلا "جّرَب اإليسز   ي أانزء معةشتل آال  النبزتزت التي تنمو حولل 

ز عن الطعزن  ي معأم ال ز عر  أ   البعض منهز قد يسب  لل اللم مفتش  وقزت ولكنل أيض 

قد يشفةل منل.  بدأ يتعلم أحوالهز وصفزت البعض منهز لةمكنل اإل زد  منهز وقت الحزجة.  أو

وقد أعطى هللا سبحزيل وتعزلى اإليسز  عقلل والحةوا  غري تل يهتدي بهز إِلى هذه 

النبزتزت دو  مريد أو دلةل"
)3) 

يسز  يجما المعلومزت عن هذه النبزتزت معر  ز إيزهز بنيهز يبزت طبي. ولقد وقد بدأ اإل

النبزت الطبي بنيل "كل ييء من أصل يبزتي ويستعمل  (1996علي الدجوي،عر  )

طبة ز  هو يبزت طبي"
)4(

. 

 Nigella sativa نبات الحبة السوداء:      2-1-2

سط النمو، يتراوح ا تفزعل من   وهي عبز   عن يبزت عشبي وحولي  قز م متو        

( سم وللنبزت أو اق مج أ  إِلى أج اء دقةقة التقسةم الةطةة تات أ هز  جمةلة 60 -11)

يجمةة الشكل الن ةة بةضزء اللو  أو تمةل إِلى ال  قة  قلة،  يشوبهز االضرا 
(5)

، تمتلك 

رية ممة   بذو  سوداء اللو  صغةر  الحجم هرمةة الشكل الشنة الملمس لهز  ا حة عط

هي الج ء المهم من النبزت المستعمل طبةز  و عند يطر البذ    وطعم الت  وهذه البذو 

إِلى ج  ةن يجد ايهز مج أ  )من الداالل إِلى اللز غ( السطح اللز جي اسود اللو  ام 

                                                 
(

3
رطووون :جزمعووة الوودول العربةووة المنأمووة العربةووة للتنمةووة ، اللالنبزتووزت الطبةووة والعطريووة والسووزمة  ووي الوووطن العربوويحسوون  همووي جمعووة؛  (

 . 9، ص1911ال  اعةة، 

(
4
 .1، ص1996،القزهر : مطبعة أطلس، موسوعة إيتزغ النبزتزت الطبةة والعطريةعلي الدجوى؛  (

5
اللرطوون ، جزمعوة الودول العربةوة : )السوودا ، النبزتوزت الطبةوة و العطريوة و السوزمة  وي الووطن العربويالمنأمة العربةة للتنمةة ال  اعةة ؛ ((

 .171( ص1911،



 يلةل ج ء ابةض يم ل ل  الحبة السوداء و يشمل معأم محتويزتهز الدااللةة والج ء الالر

اللو  يقا بةن الغ،  اللز جي و الل  السود والل  الدااللي البةضهو  مزدي 
(6)

. 

 فوائد وإستخدامات الحبة السوداء: 2-1-2-1

 أهم استلدامزت الحبة السوداء هي:

o  مصوود  للطزقوووة: وجوود أ   حبوووة البركوووة تسووزعد علوووى االحتفووزظ بحووورا   الجسوووم

آل  علووى العووزدات الغربةووة والمسووةطر  ا الطبةعةووة، الزصووة وأ  طبةعووة الغووذاء

اليوس كووريم وال بوزدي والبةتوو ا ل الغذا ةوة  وي بلوودا  العوزلم الملتلفوة، م وول: تنوزو

الحةويووة، ممووز يووبدي  والجووبن والهووزمبرجر وغةرهووز، تسووتهلك الك ةوور موون طزقتنووز

 .لأهو  الك ةر من المراح

o   ع،غ سوء  –ع،غ أمراح تصة  الجهز  الهضمي م ل )ع،غ القولو

ع،غ المةبز..  –طرد الغز ات  –ع،غ القرحة  –الحموضة ع،غ  –الهضم 

 إلى غةر تلك(. 

o   ع،غ أمراح تصة  الجهز  التنفسي )الربو( تسوتلدن لنأز وة الور تةن والجهوز

 التنفسي وع،غ االلتهزب الر وي... إلى غةر تلك. 

o  لتقويووة الوودن  –عوو،غ أمووراح الجهووز  الوودو ي ) لعوو،غ ا تفووز  ضووغط الوودن– 

 .  (لمرح القل  والدو   الدموية – وتنقةتل

o  آالن المفزصل (.  –ع،غ أمراح العأزن ) تقوية العأزن 

o  وكذلك  ي ع،غ أمراح عزمة ) لتنشةط الوذهن وعو،غ الصودا  (.... إلوى غةور

تلك
(7)

. 

 المكونات الكيميائية للحبة السوداء:  2-1-2-2

 السكريات 

       البروتينات واالحماض االمينية 

                                                 
(

6
 .211، ص1992، مصر: القزهر ، المرك  العربي للنشر والتو يا، أسرا  و عجز   الحبة السوداء  ي العشزب الطبةةمحمود سزمي؛ ( 

 (
7

 .260 – 219ص   المصد  السزبق،( علي الدجوي؛ 



 لطيارةالزيوت ا 

 الزيوت الثابتة 

 المعادن 

 الفيتامينـات 

 رياضة القوة البدنية: 3 -2-1

تعد  يزضة القو  البديةوة مون الريزضوزت الفرديوة التوي تعتمود  وي إيجز هوز علوى القوو       

العضلةة، وهي مون الريزضوزت التوي تمةو  بهوز العبوو المنتلبوزت العراقةوة علوى المسوتوى 

نهز تفتقر إِلى البحووث العلمةوة والتوي إ ج وجودت  هوي بحود العربي واآلسةوي والعزلمي، لك

تاتهووز تكووو  قلةلووة مقز يووة ببووزقي الريزضووزت الالوورى، وتتوونلف هووذه الريزضووة موون اوو،ث 

 Bench(،   عووة الضووغط علووى النووز م)(Full Squat  عووزت )  عووة الوودبني الللفووي

prees( عة التقبةن   ،)Dead Leftهز الفازت القزيويةوة (، أمز الو ا  التي تحدد بواسطت

 للمنز سة هي:

 (كغم.+120 - 120 - 105 - 93 - 83 - 74 -66 -59 - 53)  - جزل 

 ( كغم.84 + - 84 - 72- 63 - 57 - 12 - 47 - 43) -يسزء 

 22-19سوونة، يووبزب  1411-أمووز  اووزت العمووز  ولكوو، الجنسووةن هووي:) النزيوواةن  

 مز  وق( 22سنة، متقدمةن 
(8)

. 

 (:  Bench pressلبنج بريس )رفعة ا 2-1-3-1

"والبن  بريس هوو عبوز   عون النوون علوى الأهور علوى مسوطبة عرضوهز القوزيويي  

( سم ولهوز ت اعوز  يحمو،  يوفت الحديود الوذي يحملول ال،عو  بودو ه ويقوون بني الول 20)

على صد ه وموس الشوفت للصود  بعودهز يود ا ال،عو  الحديود إِلوى العلوى وبهوذا الشوكل 

ن  بريس كزملة وصحةحة"تكو  حركة الب
(9)

  . 

                                                 
(

8
 .21(ص  2012زمر هزدي يهةد :)بغداد ، ، اترجمةقزيو  االتحزد الدولي للقو  البديةة؛  (

 

)
9
( www.powerlifting.com  / wikipedia;sosomo yoshida.2010 



 :  Full Squat)رفعة الدبني الخلفي )  3-2 -1 -2

"والوودبني هووي حركووة حموول الحديوود )ال قوول( واقفووز  علووى الأهوور مووا مسووك الحديوود         

)الشووفت( بووزلكفةن موون مصووطبة حديديووة تسوومى الحمزلووة واللووروغ بوول لمسووز ة متوور أو متوور 

ل مستقةم والنهوح بزل قول إِلوى الحزلوة الولوى ويصف ومن الهبوط بزلحديد والجلول بشك

وقو ز  بزستقزمة الجسم ما إ جز  الحديد إِلى المسطبة )الحمزلة("
(10)

. 

(Dead Leftرفعة التقبين  ) 2-1-3-3
(11)

   : 

ز الحركة الممةتة ،    ي هذا النو  من الر عة يقون "وتسمى هذه الحركة أيض 

زل وهو على أ ضةة المنصة. ويقون " بزعو الربز  بزلقبض على البز  المحمل بزلاق

  القو  البديةة" بسح  الاقزل من ال ضةة ويتلذوا وضعةة منتصبة.

 (:Blood Compositionsمكونات الدم )  2-1-4

تتمةوو  المكويووزت الللويووة للوودن بتركةبهووز اللووزص الووذي يتنزسوو  مووا الوظةفووة التووي  

   تبديهز:

كريات الدم الحمراء 2-1-4-1
(12)

: 

( 1-7وهوي عبووز   عوون ال،يووز مون دو  يوووا  لهووز يووكل كوروي قوورص يبلوو  قطرهووز )       

مةكرو  وتتكو  من يلز  العأزن وتتحول  وي الكبود والطحوزل ويحتووي المللةمتور المكعو  

 ( ملةو  كرية حمراء للنسزء.2.1( ملةو  كرية حمراء للرجزل و)1من الدن على )

وكسجةن من الو،ل إتحوزد الهةموكلووبةن وتقون كريزت الدن الحمراء بوظةفة يقل ال 

الوووذي تحتويووول الكريوووة الحموووراء موووا الوكسوووجةن لوووذلك سووومةت ال،يوووز الووودن هوووذه حزملوووة 

الوكسجةن وعندمز يتشبا الهةموكلوبةن بزلوكسجةن يصبح لويل أحمور قزيةوز  وعنودمز يفقود 

لوودن  ووي جوو ءا  موون أوكسووجةنل  ووي اليسووجة يصووبح لويوول مووز ،  لل  قووة لووذلك  نينووز يجوود ا

 الشرايةن أحمر اللو  بةنمز يجده  ي الو د  مز ،  لل  قة.

                                                 
)

10
 ( http://dvd4arab.maktoob.com 

(
11
نسبةة وبعض المتغةرات الفسوةولوجةة لططورا  عمر الزلد يزسر؛ تناةر تمرينزت بمديزت  ملتلفة و ق النشزط الكهربز ي  ي تطوير القو  ال (

 .27(، ص2012السفلى ل،عبي القو  البديةة. ) سزلة مزجستةر، كلةة التربةة الريزضةة، جزمعة بغداد،

(
12

 . 20، ص2009،عمز : دا  دجلة، 1تطبةقزت  ي الفسةولوجةز الريزضةة وتد ي  المرتفعزت،ط(  ا ا صزلح  تحي وآالرو ؛ 

http://dvd4arab.maktoob.com/
http://dvd4arab.maktoob.com/


مللةلتر من الدن وكل غم من 100(غم لكل 16-12وتبل  يسبة الهةموكلوبةن بحدود )

( مللةلتر من الوكسجةن على الك ر  ي الدن 1.22الهةموكلوبةن يمكنل أ  يتحد ما )

 للةلتر من الدن.م 100(غم هةموكلوبةن بكل 11الذي يحتوي على )

 كريات الدم البيضاء:  2-1-4-2

( إِلى "إي هز عبز   عن كرات صغةر  عديمة اللو  توجد  ي الودن Ganongيشةر )    

والسز ل اللمفزوي وتتحرك حركة امةبةة تعمل على التهزن المةكروبزت"
 (13) 

  . 

وا ، وال وهي عبز   عن ال،يز كبةر  مقز ية بل،يز الدن الحموراء وتحتووي علوى يو 

تحتوووي علووى صووبغة الهةموكلوووبةن لووذلك تبوودو يووفز ة وبةضووزء اللووو  وهووي أقوول و وور  موون 

( اللةوة لكول موزيكرولةتر مون  9000-1000ال،يز الدن الحمراء، ويتراوح عددهز مز بوةن )

(  وي المةكرولتور الواحود  وإ  تلوك يمعوّد مبيورا  100000الدن وإتا مز  اد هوذا العودد عون )

هي لهز دو ا  أسزسةز   ي حمزية أجسزمنز من اليةزء الضز   وعلى حزلة مرضةة 
(14)

 . 

 لزوجة الدم:  3- 2-1-4

ترتبط ل وجة الدن بقد  مز يحتويل من الكريزت الحمراء والهةموكلووبةن ومكويوزت  

 – 1.060الب، مز البروتةنة، وبمقز ية الدن بزلمزء ي،حوظ أ  الودن أك ور ك ز وة مون الموزء )

مرات( 2 – 2د ل وجة الدن عن المزء )( كمز ت ي1.010
(15)

  . 

 الدراسات السابقة:  2-2

 (:2112دراسة )عالء خلف حيدر، 2-2-1

"تووناةر موونه  توود يبي مقتوورح بزسووتلدان بووذو  الحبووة السوووداء علووى بعووض متغةوورات       

 الجهز  المنزعي وإيجز  قذ  ال قل للمعزقةن".

 

 

                                                 
(13) Ganong, W.F. (1991). Review of medical physiology. Lange medical publications London. pp. 407-

408. 

(
14

 117. ص2010عمز : دا  المسةر  للنشر والتو يا،  ،1بةولوجةز اإليسز  ط( حمةد أحمد الحزغ؛ 

(
15

وجةة  وي الودن بزسوتلدان جهودين بوديةةن  ( علي مهدي هوزدي؛ وضوا مبيورات  قمةوة للسووا ل المفقوود  مون الو،ل بعوض المتغةورات الفسوةول

 .21(، ص2009بزالت،  د جزت الحرا   لدى العبي الكر  الطز ر .) أطروحة دكتو اه، جزمعة القدسةة، كلةة التربةة الريزضةة،



 مناقشة الدراسة السابقة:  2-2-3

  البزحث على الد اسة السزبقة وجدت ا  هنوزك جملوة مون المتغةورات المتشوزبهة بعد إط،

والملتلفووة مووا الد اسووة الحزلةووة، إت وجوود البزحووث بوون   أوجوول التشووزبل بووةن الد اسووة السووزبقة 

 والد اسة الحزلةة هو استلدان الحبة السوداء.

الووودن  أموووز مبيووورات الووودن  قووود كزيوووت أوجووول التشوووزبل  وووي بعضوووهز ومنهوووز )كريوووزت 

 (.P.C.V(، ول وجة الدن)H.B، ويسبة الهةموكلوبةن  ي الدن )W.B.Cالبةضزء)

أمووز أوجوول االالووت،  بووةن الد اسووة السووزبقة والد اسووة الحزلةووة هووو اسووتلدان الحبووة  

(غوم وبمجمووعتةن تجريبةوة وضوزبطة  0.5السوداء بجرعوة واحود  أي بوو   واحود وهوو )

للد اسووة الولووى، أمووز الد اسووة الحزلةووة  قوود  علووى العبووي قووذ  ال قوول للمعووزقةن بزلنسووبة

استلدمت كبسوالت من الحبة السوداء بو ،ث جور  ملتلفوة علوى ا،اوة مجوزمةا تجريبةوة 

 غم( على العبي القو  البديةة  اة الشبزب.2غم،1.1غم،1 قط وبواقا )

 الباب الثالث

 منهجية البحث وإجراءاته الميدانية:  -3

 منهجية البحث:1-3 

دن البزحث المنه  التجريبوي تي تصومةم او،ث مجوزمةا تجريبةوة تات االالتبوز ين أستل    

القبلي والبعدي لم، متل طبةعة المشكلة،إت يعد المنه  التجريبي من " أك ر الوسز ل كفزيوة 

 ي الوصول إلى معر ة مواوق بهز"
(16) 

 البحث: وعينة مجتمع 2-3

ي  يزضة القو  البديةة لفاة الشبزب وهي تم ل مجتما البحث  ي أيدية محز أة ديزلى      

إت بل   هةرات(، والمقدادية ،  والشهةد أ كز  ،  ويهربز  ،  و)ديزلى ، المسة أيدية 

قزن البزحث بزالتةز  عةنة البحث بزلطريقة العمدية من وقد  ( العبز .22مجتما البحث )

 .ن( العبة9وعددهم )لفاة الشبزب العبي يزدي ديزلى للقو  البديةة 

                                                 
(
1

المصرية ، )ترجمة( محمد يبةل وآالرو ، القزهر : مكتبة اليجلو منزه  البحث  ي التربةة وعلم النفس( ديوبولد، ز  دالةن؛ 

 .207،ص1911للطبزعة،



وتم تقسةم العةنة إلى ا،ث مجزمةا تجريبةة وبشكل عشوا ي وبواقا ا،ث العبةن لكل 

إت تنفـذ المجزمـةا ال ،ث المنه  التد يبي المعد من قبل المد ب ما جرعزت  مجموعة

 .الحبة السوداء 

 وسائل جمع المعلومات:3-3  

 الوسائل المستخدمة في البحث: 3-3-1

o ةة.المصزد  العربةة والجنب 

o .)يبكة المعلومزت الدولةة )االيتريت 

o المقزب،ت الشلصةة 

o .ريق العمل المسزعد  

 األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث:   3-3-2

o /5حجم   21حقنة طبةة )سريجة( عددcc قطن طبي، مواد معقمة ، 

o ( أيزبة  لحفظ الدن تحتوي على مزد  الـHeparenالمزيعة للتل ر ) 

o جهز  التحلةل الوذا( تي لفحوصوزت أموراح الودنCELL-DYN-Ruby ألموزيي )

 .2012المنشن،

o ( جهز  الطرد المرك يCentrifuge.إيكلة ي المنشن  ) 

o ( جهز  الكترويي لقةزل الو   والطول إيكلة ي المنشن موديلCMS-5000. ) 

o .هزو  الشبي 

o ( حزسبة الكترويةة كومبةوتر محموولLAP TOP(  أيرلنديوة المنشون يوو )Dell )

 .Windows 7ل بنأزن تعم

 قياس مؤشرات الدم القبلية:  3-4

صووبزحز  حةووث تووم   16/2/2013تووم إجووراء إالتبووز ات مبيوورات الوودن القبلةووة بتووز ي        

(، R.B.C(، وقةزل عدد كريوزت الودن الحموراء)W.B.Cقةزل عدد كريزت الدن البةضزء)



أانووزء (  ووي P.C.V(، وقةووزل ل وجووة الوودن )H.Bوقةووزل يسووبة الهةموكلوووبةن  ووي الوودن)

 الراحة.

 :المنهج التدريبي المستخدم 3-5

لم يتدالل البزحث بزلمنه  التد يبي اللزص ب،عبي القو  البديةة، إت اعتمود البزحوث  

لمود  وبمعدل ا،ث وحودات تد يبةوة اسوبوعةز   على المنه  التد يبي المعد من قبل المد ب

 . 16/1/2012ولغزية  17/2/2012( أسزبةا من 1)

 طريقة استخدام جرعات الحبة السوداء: 6-3

قووزن البزحووث بزستشووز   اللبووراء حووول كةفةووة إعطووزء الحبووة السوووداء لعةنووة البحووث،  

 زقترح السزد  اللبوراء
(
*
)

إعطز هوز بعود التمورين مطحويوة ومعباوة  وي كبسووالت وبجور   

ملتلفووة وتلووك لضوومز  امتصزصووهز موون قبوول الجهووز  الهضوومي ولضوومز  اسووتلدامهز تحووت 

را  البزحث، إت استلدن البزحث الجر  اللزصوة بتنوزول كبسووالت مون الحبوة السووداء إي

تووم تقسووةم ال،عبووةن إلووى اوو،ث ومطحويووة ومعبوون  بطريقووة يأةفووة ودقةقووة ولموود  يووهرين 

 مجزمةا وكمز ينتي:

 المجموعة الولى: 2-6-1

 ( غووم، أي بواقووا1تتنووزول هووذه المجموعووة كبسوووالت موون الحبووة السوووداء بووو   ) 

 كبسولتةن يومةز  بعد التد ي .

 المجموعة ال زيةة: 2-6-2 

أي بواقووا  غووم(1,5تتنووزول هووذه المجموعووة كبسوووالت موون الحبووة السوووداء بووو   ) 

 ا،ث كبسوالت يومةز  بعد التد ي .

 المجموعة ال زل ة:  2-6-2 

                                                 
(
*
)
 أ.ن.د قةس جةزد اللف / سلجة التد ي  الريزضي. 

 ن.د ع،ء اللف حةد  / سلجة ألعزب القوى.       

 مزجد الجراح / البةر أعشزب طبةة.      

 



أي بواقوا أ بوا  غم.( 2تتنزول هذه المجموعة كبسوالت من الحبة السوداء بو   ) 

 بسوالت يومةز  بعد التد ي .ك

 :البعدية قياس مؤشرات الدم 3-7

 11/1/2012البعديووة  ووي وقووت الراحووة بتووز ي   قةووزل مبيوورات الوودنتووم إجووراء  

 القبلةة. القةزسزتوبطريقة العمل والأرو  يفسهز التي أجريت  ةهز 

 الوسائل اإلحصائية:8-3  

جة البةزيزت والنتز   عون طريوق استلدن البزحث الوسز ل اإلحصز ةة المنزسبة لمعزل 

اإلحصزء ال،معلمي الستلراغ  النتز   عن طريق القوايةن اآلتةة
(17 )

: 

 الوسةط . .1

 االيحرا  الربةعي . .2

 كروسكزل والة  . االتبز  .2

 االتبز  ولكوكسن . .2

 مز  وتني للعةنزت الصغةر . االتبز  .1

 الباب الرابع

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها: -4

 مؤشررررات الررردم القبليرررة والبعديرررة للمجررراميعلاختبرررار )ولكوكسرررن(  عررررض نترررائج 4-1

 :الثالث التجريبية

                                                 
(

17
َحم د يصر الّدين  ضوا ؛ (   .272، ص222، ص220، ص192، ص2002، القزهر : دا  الفكر العربي، 1اإلحصزء االبز ومتري، طمم

 



 (2جدول )

يبين نتائج مؤشرات الدم القبلية والبعدية وقيم)ولكوكسن( الكبرى والصغرى وعدد 

أفراد المجموعة وقيمة )ولكوكسن( المحسوبة وقيمة )ولكوكسن( الجدولية ومستوى 

 ية الثالثةالداللة للمجماميع التجريب

 ن -و  +و  المتغيرات البيوكيميائية ت

 قيمة

 و

 المحسوبة

 قيمة

 و

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

1 
قةزل عدد كريزت الدن 

 (W.B.Cالبةضزء)
 صفر 2 صفر 6

 صفر

 معنوي

2 
عدد كريزت الدن الحمراء قةزل 

(R.B.C) 
 معنوي صفر 2 6 صفر

3 
قةزل يسبة الهةموكلوبةن  ي 

 (H.Bالدن)
 معنوي صفر 2 6 صفر

4 
قةزل يسبة ل وجة الدن 

(P.C.V) 
 معنوي صفر 2 6 صفر

( تحت 2=2، 2=2، 2=1علمز  أ  قةمة )ولكوكسن( الجدولةة= صفر عند د جة حرية) 

 (0.01مستوى داللة)

القبلية والبعدية للمجاميع  مناقشة نتائج اختبار )ولكوكسن( لمؤشرات الدم 4-2

 التجريبية الثالثة:

 ي مبيرات البحث التجريبةة ال ،اة  (، لمجزمةا2لنتز   المبةنة  ي الجداول)من ال،ل ا

وعدد  (،W.B.Cعدد كريزت الدن البةضزء )ل)قةم ولكوكسن المحسوبة أ الدن تبةن 

يسبة الل وجة  ي (،وH.Bيسبة الهةموكلوبةن  ي الدن)(،وR.B.Cكريزت الدن الحمراء )

وجود  روق معنوية بةن االالتبز ين القبلي تسزوي صفر وهذا يدل على  (P.C.Vالدن )

ولصزلح االالتبز  البعدي،أي أ  قةمتي ولكوكسن المحسوبة والبعدي  ي قةم )ولكوكسن( 



والجدولةة عندمز )تسزوي صفر( داللة على وجود  روق معنوية بةن العبي القو  البديةة 

اةر المنه  وداللة على حدوث تطو   ي مبيرات الدن، ويع و البزحث تلك إِلى تن

غم( 1التد يبي ما تنزول الحبة السوداء الذي استلدمتل العةنة بصو   منتأمة بو   )

غم( بزلنسبة 2غم( بزلنسبة للمجموعة ال زيةة و)1.1بزلنسبة للمجموعة الولى وبو   )

االعتمزد على المنهزغ التد يبي  للمجموعة ال زل ة على التوالي يومةز  بعد التد ي ، إت تم

ا ي اللزص بزلمجزمةا ال ،ث الذي أسهم بكفزء  الجهز  المنزعي  ي المحز أة على والغذ

المعدالت الطبةعةة أانزء الراحة وحصول تكةف وظةفي يزت  عن ممز سة التمز ين 

البديةة ما االلت ان بتنزول الحبة السوداء بجر  ملتلفة يومةز  طةلة مد  التجربة من دو  

)إبراهةم ما ويتفق البزحث  تست مر الطزقة بشكل أقوى،ايقطز  ولكل المجزمةا حةث 

احتواء النبزتزت الطبةة على النوات  اليضةة ال زيوية التي تنتجهز " ي  (2002طز ق،

بوصفهز يوات  طبةعةة والمعرو ة بفعزلةتهز البةولوجةة والصةداليةة المهمة وكعوامل 

 "يث وتطو هكةمةز ةة عدت بوصفهز يقطة بداية  ي تكوين الط  الحد
(1) 

 عرح يتز   االتبز  )كروسكزل والة ( لمجزمةا البحث  ي مبيرات الدن البعدية: 2-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(

1
 10، النودو  المتلصصوة لبحووث الحبوة السووداء،الحبة السوداء يأر  عزمة ويأر  من ال،ل قسوم طو  العشوزب( إبراهةم طز ق الجبو ي؛ 

 .12، ص2002أيز ، كلةة الصةدلة،جزمعة بغداد،



 (3جدول )

 البعدية يبين نتائج اختبار )كروسكال واليز( لمجاميع البحث في مؤشرات الدم

 ت

 

 

 

 

 الوسةط المتغةرات
االيحرا  

 الربةعي

 قةمة

)كروسكزل 

 والة (

 المحسوبة

 قةمة

روسكزل )ك

 والة (

 الجدولةة

مستوى 

 الداللة

1 
قةزل عدد كريزت الدن 

 W.B.Cالبةضزء 
6.10 0.62 29.07 

1.60 

 معنوي

2 
قةزل عدد كريزت الدن 

 R.B.C الحمراء
 معنوي 26.71 0.11 1.71

2 
قةزل يسبة الهةموكلوبةن  ي 

 (H.Bالدن)
 معنوي 29.07 1 12.2

2 
 قةزل ل وجة الدن

(P.C.V) 
 معنوي 29.07 2.1 22.6

( 2=2، 2=2، 2=1رية) ح عند د جة  1.60علمز  أ  قةمة )كروسكزل والة ( الجدولةة= 

 (0.01تحت مستوى داللة)

 

مناقشرررة نترررائج اختبرررار )كروسررركال واليرررز( لمجررراميع البحرررث فررري مؤشررررات الررردم   4-4

 البعدية:

 جوزمةا( الالتبوز  كروسوكزل والةو  لم2الجودول ) من الو،ل النتوز   الموضوحة  وي  

عوودد كريووزت الوودن البةضووزء ل أ  قووةم كروسووكزل والةوو  المحسوووبةتبووةن إت البحووث الوو ،ث 

(W.B.C)  (29.07بلغوووت )وعووودد ( كريوووزت الووودن الحموووراءR.B.C) (26.71 بلغوووت) 

أكبور  ( وهوي29.07بلغوت )( P.C.Vول وجوة الودن ) (29.07بلغت) ويسبة الهةموكلوبةن

( وهوذا يودل 0.01عند مسوتوى داللوة )( 1.60لغة)والبز من قةمة كروسكزل والة  الجدولةة



، ويعو و البزحوث تلوك إِلوى توناةر المونه  التود يبي  لجمةا المبيراتعلى معنوية الفروق 

غووم( 1جوور  الحبووة السوووداء الووذي اسووتلدمتل العةنووة بصووو   منتأمووة بووو  ) مووا تنووزول

جموعوة ال زل وة غوم( بزلنسوبة للم2غوم( للمجموعوة ال زيةوة و)1.1للمجموعة الولى وبو  )

لجسوم،ويتفق الجهو   الوظةفةوة لإت أسوهمت  وي تحسوةن  على التوالي يومةز  بعود التود ي ،

البزحث ما )مهز  ؤو  وطز ق ال بةدي(،  ي أ  الحبة السوداء إحدى تلك النبزتزت التوي 

تحتووي علوى اللكتةنوزت والالةوور  تمتلوك قود    وي تحفةوو  الل،يوز اللمفةوة علوى االيقسووزن و 

شطز   ال سةمز الل،يز اللمفةة وبزلتزلي  يزد  االستجزبة المنزعةةاالي
(1)

  . 

عرح وتحلةل ومنزقشة يتز   االتبوز  موز  وتنوي للمجوزمةا الو ،ث  وي كريوزت الودن  1 -2

 ( البعدية :W.B.Cالبةضزء)

 (4جدول)

 ( البعديةW.B.Cيبين قيم) مان وتني(  للمجاميع الثالث في كريات الدم البيضاء )

 جموعةالم
وحد  

 القةزل

 مز  وتني
قةمة مز  

وتني 

 المحسوبة

قةمة مز  

وتني 

 الجدولةة

يو  

 الداللة

المجموعة 

صزحبة التناةر 

 الكبر
 2ي 1ي

 uL /10e3 2 6 2 2_ ن 1ن

0.011 

غةر 

 معنوي
 ـــــــــ

 uL /10e3 2 1 2 2_ ن 1ن
غةر 

 معنوي
 ـــــــــ

  زل ةال معنوي uL /10e3 9 0 0 2_ ن 2ن

 على التوالي.  6.0206.2201.92علمز  إ  القةم الوسةطةة لكل مجموعة=             

( ي،حظ إِ   قةمة مز  وتنوي المحسووبة بوةن يتوز   المجموعوة الولوى 2من ال،ل الجدول )

( وهوذا يودل 0.011( وهي أكبر من قةمة مز  وتنوي الجدولةوة والبزلغوة)2وال زيةة قد بلغت)

                                                 
 .120ص ،1991، بغداد:مطبعة جزمعة بغداد، 2، طعلم المنزعةمهز  ؤو  السعد وطز ق ال بةدي؛ ( 1)



 روق معنوية بةن المجمووعتةن ل  قةموة موز  وتنوي المحسووبة أكبور مون  على عدن وجود

قةمووة مووز  وتنووي الجدولةووة، أَّمووز قةمووة مووز  وتنووي المحسوووبة بووةن يتووز   المجموعووة الولووى 

( وهوذا يودل 0.011( وهي أكبر من قةمة مز  وتني الجدولةة والبزلغوة)2وال زل ة  قد بلغت)

ة إحصز ةة بةن المجموعتةن الولى وال زل ة وتلوك على عدن وجود  روق معنوية تات دالل

 ل  قةمة مز  وتني المحسوبة أكبر من الجدولةة .

أمز قةمة مز  وتني المحسوبة بةن يتوز   المجموعوة ال زيةوة وال زل وة  قود بلغت)صوفرا (       

( وهوذا يودل علوى وجوود  وروق 0.011وهي أصغر من قةمة مز  وتني الجدولةة والبزلغة)

ة تات داللوة إحصوز ةة بوةن المجمووعتةن ال زيةوة وال زل وة ولصوزلح المجموعوة ال زل وة معنوي

( وهي أصوغر مون القةموة الوسوةطةة للمجموعوة ال زيةوة 6.02ليهز تات قةمة وسةطةة تبل )

 (.6.22والبزلغة)

من ال،ل تلك يتوصل إِلى ا  المجموعوة ال زل وة التوي طبقوت المونه  التود يبي موا     

غوم( وبواقوا أ بوا كبسووالت يومةوز  بعود التود ي   2الت الحبة السوداء بو   )تنزول كبسو

هي صوزحبة التوناةر الكبور  وي الفوروق بوةن المجوزمةا التجريبةوة الو ،ث  وي كريوزت الودن 

 البعدي. (W.B.Cالبةضزء )

عرض وتحليل ومناقشة نتائج اختبار مان وتني للمجاميع الرثالث فري كريرات الردم  6 -4

 ( البعدية :R.B.Cالحمراء )

 

 

 

 

 

 

 



 (5جدول)

 ( البعديةR.B.Cيبين قيم) مان وتني(  للمجاميع الثالث في كريات الدم الحمراء )

 المجموعة
وحد  

 القةزل

 مز  وتني
قةمة مز  

وتني 

 المحسوبة

قةمة مز  

وتني 

 الجدولةة

 يو  الداللة

المجموعة 

صزحبة 

التناةر 

 الكبر

 2ي 1ي

 uL /10e6 7 2 2 2_ ن 1ن

0.011 

غةر 

 معنوي
 ـــــــــ

 uL /10e6 6 3 3 2_ ن 1ن
غةر 

 معنوي
 ـــــــــ

 ال زل ة معنوي uL /10e6 0 9 0 2_ ن 2ن

 على التوالي. 1.71،1.27،1.12علمز  إ  القةم الوسةطةة لكل مجموعة= 

ى ( ي،حظ ا  قةمة مز  وتنوي المحسووبة بوةن يتوز   المجموعوة الولو1من ال،ل الجدول )

( وهوذا يودل 0.011( وهي أكبر من قةمة مز  وتنوي الجدولةوة والبزلغوة)2وال زيةة قد بلغت)

على عدن وجود  روق معنوية بةن المجمووعتةن ل  قةموة موز  وتنوي المحسووبة أكبور مون 

قةمووة مووز  وتنووي الجدولةووة، أَّمووز قةمووة مووز  وتنووي المحسوووبة بووةن يتووز   المجموعووة الولووى 

( وهوذا يودل 0.011وهي أكبر من قةمة مز  وتني الجدولةة والبزلغوة) (2وال زل ة  قد بلغت)

على عدن وجود  روق معنوية تات داللة إحصز ةة بةن المجموعتةن الولى وال زل ة وتلوك 

 ل  قةمة مز  وتني المحسوبة أكبر من الجدولةة .

 قوووود أمووووز قةمووووة مووووز  وتنووووي المحسوووووبة بووووةن يتووووز   المجموعووووة ال زيةووووة وال زل ووووة        

( وهوذا يودل علوى 0.011بلغت)صفرا ( وهي أصغر من قةمة مز  وتني الجدولةة والبزلغة)

وجووود  ووروق معنويووة تات داللووة إحصووز ةة بووةن المجموووعتةن ال زيةووة وال زل ووة ولصوووزلح 

( وهوي أكبور مون القةموة الوسووةطةة 1.71المجموعوة ال زل وة ليهوز تات قةموة وسوةطةة تبلوو )

من ال،ل تلك يتوصل إِلى ا  المجموعة ال زل وة التوي (، و1.27ة)للمجموعة ال زيةة والبزلغ



غووم( وبواقووا أ بووا 2طبقووت الموونه  التوود يبي مووا تنووزول كبسوووالت الحبووة السوووداء بووو   )

كبسوووالت يومةووز  بعوود التوود ي  هووي صووزحبة التووناةر الكبوور  ووي الفووروق بووةن المجووزمةا 

 بعدي.ال (R.B.Cالتجريبةة ال ،ث  ي كريزت الدن الحمراء )

عرررض وتحليررل ومناقشررة نتررائج اختبررار مرران وتنرري للمجرراميع الررثالث فرري نسرربة  7 -4

 ( في الدم البعدية:H.Bالهيموكلوبين )

 (6جدول)

 ( في الدم البعديةH.Bيبين قيم) مان وتني(  للمجاميع الثالث في نسبة الهيموكلوبين )

 المجموعة
وحد  

 القةزل

قةمة مز   مز  وتني

وتني 

 المحسوبة

ة مز  قةم

وتني 

 الجدولةة

 يو  الداللة

المجموعة 

صزحبة التناةر 

 الكبر
 2ي 1ي

 dL/g 2 7 2 2_ ن 1ن

0.011 

غةر 

 معنوي
 ـــــــــ

 ال زل ة معنوي dL/g 0 9 0 2_ ن 1ن

 ال زل ة معنوي dL/g 0 9 0 2_ ن 2ن

 على التوالي. 12.6،12.1،12.1علمز  إ  القةم الوسةطةة لكل مجموعة= 

( ي،حظ ا  قةمة مز  وتنوي المحسووبة بوةن يتوز   المجموعوة الولوى 6من ال،ل الجدول )

( وهوذا يودل 0.011( وهي أكبر من قةمة مز  وتني الجدولةة والبزلغوة )2وال زيةة قد بلغت)

على عدن وجود  روق معنوية بةن المجمووعتةن ل  قةموة موز  وتنوي المحسووبة أكبور مون 

أَّمووز قةمووة مووز  وتنووي المحسوووبة بووةن يتووز   المجموعووة الولووى  قةمووة مووز  وتنووي الجدولةووة،

( 0.011وال زل ة  قد بلغت )صوفرا ( وهوي أصوغر مون قةموة موز  وتنوي الجدولةوة والبزلغوة)

وهذا يدل على وجود  روق معنوية تات داللة إحصز ةة بةن المجمووعتةن الولوى وال زل وة 

( وهووي أكبوور موون القةمووة 12.6ة تبلوو )ولصووزلح المجموعووة ال زل ووة ليهووز تات قةمووة وسووةطة

 (.  12.1الوسةطةة للمجموعة الولى والبزلغة)



أمووووز قةمووووة مووووز  وتنووووي المحسوووووبة بووووةن يتووووز   المجموعووووة ال زيةووووة وال زل ووووة  قوووود        

( وهوذا يودل علوى 0.011بلغت)صفرا ( وهي أصغر من قةمة مز  وتني الجدولةة والبزلغة)

ةة بووةن المجموووعتةن ال زيةووة وال زل ووة ولصوووزلح وجووود  ووروق معنويووة تات داللووة إحصووز 

( وهوي أكبور مون القةموة الوسووةطةة 12.6المجموعوة ال زل وة ليهوز تات قةموة وسوةطةة تبلوو )

(، ومن ال،ل تلك يتوصل إِلى ا  المجموعة ال زل وة التوي 12.1للمجموعة ال زيةة والبزلغة)

غووم( وبواقووا أ بووا 2   )طبقووت الموونه  التوود يبي مووا تنووزول كبسوووالت الحبووة السوووداء بووو

كبسوووالت يومةووز  بعوود التوود ي  هووي صووزحبة التووناةر الكبوور  ووي الفووروق بووةن المجووزمةا 

 التجريبةة ال ،ث  ي يسبة الهةموكلوبةن  ي الدن البعدي.

 عرح وتحلةل ومنزقشة يتز   االتبز  مز  وتنوي للمجوزمةا الو ،ث  وي ل وجوة الودن 1 -4

(P.C.V:البعدية ) 

 (7جدول)

 ( البعديةP.C.V) يم) مان وتني(  للمجاميع الثالث في لزوجة الدميبين ق

 المجموعة
وحد  

 القةزل

 مز  وتني
قةمة مز  

وتني 

 المحسوبة

قةمة مز  

وتني 

 الجدولةة

 يو  الداللة

المجموعة 

صزحبة 

التناةر 

 الكبر

 2ي 1ي

 2 7 2 % 2_ ن 1ن

0.011 

غةر 

 معنوي
 ـــــــــ

 ال زل ة ويمعن 0 9 0 % 2_ ن 1ن

 ال زل ة معنوي 0 9 0 % 2_ ن 2ن

 على التوالي.  22.1،22.2،21.1علمز  إ  القةم الوسةطةة لكل مجموعة= 

( ي،حظ إِ   قةمة مز  وتنوي المحسووبة بوةن يتوز   المجموعوة الولوى 7من ال،ل الجدول )

( وهوذا يودل 0.011( وهي أكبر من قةمة مز  وتنوي الجدولةوة والبزلغوة)2وال زيةة قد بلغت)



على عدن وجود  روق معنوية بةن المجمووعتةن ل  قةموة موز  وتنوي المحسووبة أكبور مون 

قةمووة مووز  وتنووي الجدولةووة، أَّمووز قةمووة مووز  وتنووي المحسوووبة بووةن يتووز   المجموعووة الولووى 

( 0.011وال زل ووة  قوود بلغت)صووفرا ( وهووي أصووغر موون قةمووة مووز  وتنووي الجدولةووة والبزلغووة)

وجود  روق معنوية تات داللة إحصز ةة بةن المجمووعتةن الولوى وال زل وة وهذا يدل على 

( وهووي أكبوور موون القةمووة 22.1ولصووزلح المجموعووة ال زل ووة ليهووز تات قةمووة وسووةطةة تبلوو  )

 (.  21.1الوسةطةة للمجموعة الولى والبزلغة)

د بلغت)صوفرا ( أمز قةمة مز  وتني المحسوبة بةن يتوز   المجموعوة ال زيةوة وال زل وة  قو      

( وهوذا يودل علوى وجوود  وروق 0.011وهي أصغر من قةمة مز  وتني الجدولةة والبزلغة)

معنوية تات داللوة إحصوز ةة بوةن المجمووعتةن ال زيةوة وال زل وة ولصوزلح المجموعوة ال زل وة 

( وهوي أكبور مون القةموة الوسوةطةة للمجموعوة ال زيةوة 22.1ليهز تات قةموة وسوةطةة تبلو )

(، ومون الو،ل تلوك يتوصول إِلوى ا  المجموعوة ال زل وة التوي طبقوت المونه  22.2والبزلغة)

غوم( وبواقوا أ بوا كبسووالت يومةوز  2التد يبي ما تنزول كبسوالت الحبة السووداء بوو   )

بعد التد ي  هي صوزحبة التوناةر الكبور  وي الفوروق بوةن المجوزمةا التجريبةوة الو ،ث  وي 

 ( البعدي.P.C.Vل وجة الدن)

 الخامس الباب

 االستنتاجات والتوصيات: -5

 االستنتاجات: 5-1

 من ال،ل النتز   التي تم التوصل إلةهز أستنت  البزحث مز ينتي: 

الحبة السوداء على المجزمةا الو ،ث  لعةنوة البحوث  إلستلدان وجود تناةر إيجزبي  .1

مبيوورات الوودن) بووةن االالتبووز ين القبلووي والبعوودي ولصووزلح االالتبووز  البعوودي  ووي 

كريزت الدن البةضزء وكريزت الدن الحمراء ويسبة الهةموكلوبةن  ي الودن ول وجوة 

 الدن(.



مبيورات وجود تفوق  للمجموعة ال زل ة علوى بوزقي مجوزمةا البحوث الالورى  وي  .2

 .  الدن

 التوصيات: 5-2

 من ال،ل االستنتزجزت التي توصل إلةهز البزحث يوصي بمز ينتي: 

واحد  من المكم،ت الغذا ةة لموز تحتويول مون معوزد  اعتمزد الحبة السوداء بوصفهز  .1

و ةتزمةنزت وبروتةنزت وأم،ح بكمةزت كز ةة لتعويض النقص الحزصول للريزضوةةن 

 من المواد السزسةة التي يحتزجهز الريزضي  ي أانزء التد ي  أو المنز سة.

غوووم( مووون الحبوووة السووووداء لفزعلةتهوووز  وووي 2اعتموووزد الجرعوووة الغذا ةوووة تات الوووو  ) .2

 الفعزلةزت تات الشدد العزلةة والتي أظهرتهز النتز   بةن المجزمةا ال ،اة. 
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