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 ممخص البحث

 بعض في )ribulusterrestris)T الحسؾ نبات  تناوؿ تأثيرتعرؼ أىمية البحث في  تجمت    
 مساعدة وسيمة أيجاد فيتبمورت  البحث مشكمة .إما الشباب لمرباعيف البيوكيميائية راتالمؤش
 فعاؿ كبديؿ الطبية النباتات استخداـ وىي العبي رفع اإلثقاؿ لدى العضمية القوة لزيادة

 في )terrestris) ribulusT الحسؾ نبات تناوؿ، ومعرفة مدى تأثير  الصناعية لممنشطات
 تناوؿ تأثيرتعرؼ  فكانت البحث أىداؼ إما ،الشباب لمرباعيف بيوكيميائيةال المؤشرات بعض
 ،الشباب لمرباعيف البيوكيميائية المؤشرات بعض في  )terrestris) ribulusT الحسؾ نبات

 البحث عينة ألفراد )terrestris) ribulusTالنسبة الممكف أستخداميا لنبات الحسؾ  تعرؼو 
 المؤشرات بعض في إحصائية داللة ذات اً فروق ىناؾ اف   لباحثا وافترض ،الجسـ لوزف وفقا

واستخدـ الباحث المنيج التجريبي عمى عينة تكونت مف رباعي   ،الشباب لمرباعيف البيوكيميائية
، 69، 62( فئات وزنية وىي )5( رباعيف يشكموف)5عددىـ)نادي ديالى الرياضي  فئة الشباب 

وأتبع الباحث تصميـ المجموعة الواحدة ذات   ة العمدية(. اذ اختيرت بالطريق94، 85،  77
النتائج وتحميميا ومناقشتيا الختبارات المؤشرات ، فضال عف  االختبار القبمي والبعدي

يجاد داللة الفروؽ وذلؾ بعرضيا عمى شكؿ جدوؿ ثـ  البيوكيميائية لالختبارات القبمية والبعدية وا 
واف اىـ  ، ة النتائج بأستخداـ اختبار ولكوكسفقاـ الباحث بتحميؿ ذلؾ الجدوؿ ومناقش

عدـ سمية النبات عند تناوؿ مف قبؿ الرباعيف، ولوحظ زيادة في الجياز المناعي  االستتنتاجات
بإجراء  يفيوصي الباحثلذا  مف قبؿ الرباعيف  )terrestris) ribulusTعند تناوؿ نبات الحسؾ 

ؿ الجسـ ودراستو عمى اليرمونات، عزؿ دراسات أخرى عمى مستوى االيض الكيميائي داخ
 .ياوتشخيص المركبات األخرى في النبات
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The effect of eating ( Tribulus terrestris ) in some biochemical the 

indicators of young weightlifters 

Dr. Fakhri Al Din Qasem                Dr. Ibrahim Hadi Mohamed 

Abdul Rahman Ahmed Musa Mohamed 

Abstract 

Part I contains the Introduction and the importance of research, as 

manifested itself in the importance of research to identify the effect of 

eating a plant (Tribulus terrestris) in some biochemical indicators of 

young weightlifters. 

Find a problem either crystallized in finding a way to help increase 

muscle strength has players weightlifting is to use medicinal plants as an 

effective alternative to stimulants industrial, and determine the effect of 

eating a plant (Tribulus terrestris) in some biochemical indicators of 

young weightlifters. 

Either the objectives of the research was to ientify the effect of eating a 

plant (Tribulus terrestris) in some biochemical indicators of weightlifters 

young, to ientify the ratio can be used to plant (Tribulus terrestris) to 

members of the research sample according to body weight.  

The researcher assumed that there were statistically significant 

differences in some biochemical indicators of young weightlifters. 

Part II contains three axes, as discussed included the first axis of the 

plant  

  Tribulus terrestris and description phenotypic plant and the importance 

of medical and touched a researcher at the second axis to biochemical 

parameters included (platelets, white blood cells, red blood cells , 
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Hemoglobin) and touched a researcher at the third axis to the sport 

weightlifting included ( Weightliftin, Snatch and Clean and jerk ). 

The researcher used the experimental method to sample consisted of four 

Diyala sports club's youth category (5) weightlifters make up (5) 

categories of grains, namely, (62.69, 77.85,. 94). Was chosen as the way 

intentional and design researcher followed the same group of pretest and 

posttest. 

And Part IV contains the results on the display, analysis and discussion 

of tests for biochemical indicators before and after tests and find 

significance of differences and presenting it in the form of a table and 

then the researcher analyzed the table and discuss the results using the 

test and Caucasians. 

The researcher concluded: Non-toxic plant when eating by lifters, and 

observed an increase in the immune system when eating plant (Tribulus 

terrestris) by lifters.  

The researcher recommends: further studies on the level of the chemical 

metabolism within the body, study on hormones, isolate and diagnose 

other compounds in the plant. 

  المقدمة : -1
تشيد رياضة رفع األثقاؿ في الوقت الحاضر تطورا كبيرا في اإلنجازات نتيجة لتطػور القػدرات     

البدنيػػػة والوظيفيػػػة وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ تحػػػديث األسػػػاليب التدريبيػػػة لمربػػػاعيف التػػػي أدت الػػػى تحطػػػيـ 
البحػوث العمميػة األرقاـ القياسية الواحدة بعد األخرى، ومف خػالؿ اطػالع الباحػث عمػى الدراسػات و 

ب الطبيػة باسػتخداميا كمصػادر رأى انو قد ازداد االىتمػاـ فػي السػنوات األخيػرة بالنباتػات واألعشػا
ة إلنتاج العقاقير الطبية او كمصدر لممواد الفعالة التي تدخؿ في تركيب الػدواء كمػا تسػتعمؿ رئيس

الدوائية وذلؾ لخمو النباتات  كمادة خاـ  إلنتاج بعض المركبات الكيميائية وفي أنتاج بعض المواد
الطبيػػػة مػػػف المػػػواد الكيميائيػػػة الصػػػناعية التػػػي تضػػػر بالصػػػحة وكػػػذلؾ لتفػػػادي اإلعػػػراض الجانبيػػػة 
المتسػػػببة مػػػف اسػػػتخداـ األدويػػػة الكيميائيػػػة والمنشػػػطات البنػػػاءة لمعضػػػالت وأيضػػػا بسػػػبب التطػػػور 
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و حبػوب تحػوي عمػى جميػع العممي والتقني الذي أدى إلى استعماؿ تمػؾ النباتػات بشػكؿ خمطػات ا
ويعػد Tribulus terrestris) المػواد الفعالػة فػي تمػؾ النباتػات ومػف ىػذه النباتػات نبػات الحسػؾ )

ىػػذا النبػػات مػػػف األعشػػاب الطبيػػػة الميمػػة التػػػي تػػدخؿ فػػي صػػػناعة بعػػض األدويػػػة، وينتمػػي ىػػػذا 
وتتجمػى   Zygophyllacea"  (24-2003:22 Kianbankht:، )النبات إلى العائمة الحرممية 

في بعض المؤشرات  (Tribulus terrestris)تعرؼ تأثير تناوؿ  نبات الحسؾ أىمية البحث في 
أف تزايػػد االىتمػػاـ فػػي الرياضػػة ومػػا تالقيػػو مػػف اىتمػػاـ مػػف كافػػة ، و البيوكيميائيػػة لمربػػاعيف الشػػباب

لالسػػتفادة مػػف دوؿ العػالـ أدى إلػػى دفػػع الكثيػػر مػػف القػػائميف عمييػػا إلػػى مزيػػد مػػف البحػػث والدراسػػة 
 باسػتخداـليست بالقصػيرة بػدأت الػدوؿ المتقدمػة فػي المجػاؿ الرياضػي  مدةالعموـ األخرى ، ومنذ  

المنشطات والمكمالت الغذائية لتحسيف القدرات البدنية والوظيفية وأف الباحث قد حاوؿ جاىدا إلى 
اسػػػتخداـ المػػػواد  اسػػػتخداـ نباتػػػات طبيػػػة طبيعيػػػة كبػػػديؿ فعػػػاؿ ليػػػذه المنشػػػطات دوف المجػػػوء إلػػػى

المحضػػورة قانونيػػا وىػػي المنشػػطات الصػػناعية لمػػا ليػػذه المنشػػطات اثػػأر سػػمبية عمػػى الجسػػـ لػػدى 
العبػي رفػػع اإلثقػاؿ، وتبمػػورت مشػكمة البحػػث فػػي أيجػاد وسػػيمة مسػاعدة لزيػػادة القػوة العضػػمية لػػدى 

ية، ومعرفة مدى العبي رفع اإلثقاؿ وىي استخداـ النباتات الطبية كبديؿ فعاؿ لممنشطات الصناع
فػي بعػض المؤشػرات البيوكيميائيػة لمربػاعيف (Tribulus terrestris) تػأثير تنػاوؿ نبػات الحسػؾ

 الشباب. 
 : اجراءاخ انثحث – 2

 ينهج انثحث : 2-1

في حؿ ىذه المشكمة وذلؾ  Experimental Researchالمنيج التجريبي  وفاستخدـ الباحث    
اذ يعػػرؼ بأنػػو " محاولػػة لضػػبط كػػؿ العوامػػؿ األساسػػية المػػؤثرة لمالئمػة البحػػث وطبيعػػة المشػػكمة ، 

يػتحكـ فيػو الباحػث ويغيػره عمػى  واحػدٍ  التابعػة فػي التجربػة مػا عػدا عامػؿٍ في المتغير او المتغيرات 
 الشػػػػػػػوؾ) "نحػػػػػػػو معػػػػػػػيف بقصػػػػػػػد تحديػػػػػػػد وقيػػػػػػػاس تػػػػػػػأثيره عمػػػػػػػى المتغيػػػػػػػر أو المتغيػػػػػػػرات التابعػػػػػػػة 

 .(59: 2004:والكبيسي
 :البحث وعينة مجتمع 2-2

   إف اختيػػار عينػػة البحػػث مػػرتبط ارتباطػػا وثيقػػا باألىػػداؼ التػػي يضػػعيا الباحػػث لبحثػػو لػػذا فػػاف     
" األىػػػداؼ التػػػي يضػػػعيا الباحػػػث واإلجػػػراءات التػػػي يسػػػتخدميا سػػػوؼ تحػػػدد طبيعػػػة العينػػػة التػػػي 

بػاعي مػف ر بأختيػار عينػة البحػث بالطريقػة العمديػة  يفقاـ الباحث،  (41: 1988: مجيد)سيختارىا
، 69، 62وزنيػة وىػي )( فئػات 5( ربػاعيف يشػكموف)5عػددىـ)نادي ديالى الرياضػي  فئػة الشػباب 

77  ،85 ،94. ) 
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 مستخدمة ووسائل جمع المعمومات:األجيزة واألدوات ال 2-3
 األجيزة واألدوات المستخدمة : 2-3-1
 (جياز امراض الدـanalyzer Auto Hematologyلفحص المؤشرات البيوكيمي ) ائية 
  ميزاف حساسSensitive Balance  صنعGermany (1عدد) 
 فػػػػػػػػػػػرف Oven  صػػػػػػػػػػػػنعGermany (الكتػػػػػػػػػػػػات الخاصػػػػػػػػػػػػة بقيػػػػػػػػػػػػاس الفحوصػػػػػػػػػػػػات 1عػػػػػػػػػػػػدد )

 (10البيوكيميائية)
 (انابيب لحفظ الدـ تحتوي عمى مادة الػػػػػHeparen(المانعة لمتخثر عدد )10 ) 
  (.10( سي سي عدد)5حجـ)سرنجات لسحب الدـ 
 الصندوؽ البارد(Cool Box.لحفظ العينات المسحوبة.  المطحنة الكيربائية ) 
 وسائل جمع المعمومات : 2-3-2

، استمارة االستبانة لتحديػد متغيػرات البحػث البيوكيميائيػة، صادر والمراجع العربية واألجنبيةالم    
 الوسائؿ اإلحصائية.، فريؽ العمؿ المساعد

 خطوات أجراء البحث : 2-4
 المستخدمة في البحث :االختبارات تحديد  2-4-1

تعرؼ أىـ المؤشرات البيوكيميائيػة عمى المصادر والمراجع لغرض  يفمف خالؿ اطالع الباحث    
عػػػدد مػػػف  ومػػػف ثػػػـ عرضػػػيا عمػػػى ()المالئمػػػة لمبحػػػث لػػػذلؾ قػػػاـ الباحػػػث بأعػػػداد اسػػػتمارة اسػػػتبياف

االختبػارات المناسػبة وذلػؾ لتحديػد اىػـ  () الخبراء والمختصيف في مجاؿ)الطب ، وعمـو الحياة (
 H.bلمبحث إذ تـ توزيع اسػتمارة تشػمؿ مجموعػة مػف االختبػارات البيوكيميائيػة وىي)الييموكمػوبيف 

 ( ، R.B.C، كريػػات الػػدـ الحمػػراء  W.B.C،كريػػات الػػدـ البيضػػاء  PLT، الصػػفيحات الدمويػػة 
       بػػػار حسػػػب قػػػانوفوبعػػػد جمػػػع االسػػػتمارات وتفريػػػغ البيانػػػات تػػػـ اسػػػتخراج النسػػػبة المئويػػػة لكػػػؿ اخت

 % فما فوؽ(.75( اذ تـ قبوؿ االختبار الذي حصؿ عمى نسبة )  100الكؿ  ) الجزء 
 االختبارات البيوكيميائية : 2-5

 اختبار المؤشرات البيوكيميائية في الدـ اسم االختبار:
 قياس المؤشرات البيوكيميائية في الدـ . :راليدف من االختبا

 الوتماتيكيا دـػػػػػػػ( جياز امراض ال Auto Hematology analyzer) :األساس النظري لمجياز
  .أو الذاتي

                                                           
()

  (1) 
()

 (2) 
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 PLTكريات الدـ الحمراء والػػػػ  RBCكريات الدـ البيضاء والػػػ  WBCىو جياز لحساب الػػ 
خالؿ كؿ دورة تحميؿ يتـ  اذ ىيموكموبيف الدـ)نسبة الدـ( Hbالصفيحات الدموية وقياس الػػػ 

 ج ثـ تخفيفو ثـ مزجو قبؿ حساب كؿ الباراميتر.سحب النموذ
 محتويات الجهاز من المحاليل 6

A. Dilnent Reagent  ) محموؿ التخفيؼ( 
B. Rinse Reagent    ) محموؿ الغسؿ( 
C. Lyse Reagent    )محموؿ الحؿ( 

 طريقة العمل 6

 ( يتـ وضع الػػػEdta Tube.االنبوب الحاوي عمى مادة مانعة لمتخثر في الجياز ) 
 .ثـ يتـ برمجة الجياز اوتوماتيكيا 
 .تظير النتيجة النيائية مع شاشة الجياز 
 االختبار القبمي : 2-6

وذلػؾ البيوكيميائيػة  لالختبػارات (1/3/2014)بأجراء االختبار القبمي يػوـ األحػد  يفقاـ الباحث    
بػػؿ فريػػؽ بأخػذ عينػػة البحػػث إلػػى المركػػز الصػػحي فػػي جامعػػة ديػػالى ليػػتـ سػػحب عينػػات الػػدـ مػػف ق

العمػػػؿ المسػػػاعد)الفريؽ الطبػػػي( المتخصػػػص فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ وبعػػػدىا تػػػـ اخػػػذ عينػػػات الػػػدـ الػػػى 
 المختبر وتحميميا والحصوؿ عمى النتائج.

 التجربة الرئيسة : 2-7
 (: Tribulus terrestrisطرائق تحضير وتناول نبات الحسك )  2-7-1

إلتمػػاـ  وىاوالتػػي اسػػتخدمت الحسػػؾ  بنػػاءا عمػػى مػػا تػػوفر مػػف معمومػػات عمميػػة بخصػػوص نبػػا    
وبعػد أف تػـ االستشػارة  ( Tribulus terrestris)    الميداني بشأف اسػتخداـ نبػات الحسػؾ العمؿ

بعػدة خطػػوات  يفجامعػة بغػداد قػاـ البػاحث -قسػـ عمػػـو الحيػاة  -فػي كميػة العمػـو   ()بػرراء الخبػراء
 مف اجؿ تييئة وتحضير النبات.

ف مصػػدر متخصػػص وىػػو وزارة الصػػحة قسػػـ طػػب األعشػػاب وذلػػؾ تػػـ شػػراء ثمػػار النبػػات مػػ (1
لمتأكػػد مػػف مػػدى مأمونيػػة اسػػتخدامو كػػدواء وكػػذلؾ لالسػػتفادة مػػف خبػػراء مركػػز طػػب األعشػػاب 

فػي تصػنيؼ  في تحديد الجرعات المسػتخدمة لمرياضػييف وتػـ تصػنيؼ النبػات مػف قبػؿ الخبيػر
 Tribulus)  االسػـ العممػياألعشػاب الطبيػة األسػتاذ الػدكتور عمػي حسػيف الموسػوي تحػت 

terrestris). 

                                                           
() ( 3ٌنظر ملحق) 
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باالستعانة بمختبر متخصص في تحضير  وفبعد الحصوؿ عمى الكمية المطموبة قاـ الباحث (2
جامعة بغداد وتحت أشراؼ أساتذة  –قسـ عموـ الحياة  –النباتات الطبية في كمية العموـ 

                         ت النبامتخصصيف في عمـ النباتات الطبية وذلؾ مف اجؿ تييئة وتحضير 
                                                                 بالشكؿ العممي الدقيؽ.    

بعػػػػد إف تػػػػـ تييئػػػػة النبػػػػات وتػػػػـ االستشػػػػارة بػػػػرراء الخبػػػػراء فػػػػي فسػػػػمجة النباتػػػػات الطبيػػػػة واخػػػػذ  (3
الباحػػث بأخػػذ الثمػػار التوجييػػات والمالحظػػات العمميػػة بخصػػوص كيفيػػة تحضػػير النبػػات قػػاـ 

بصػػورة جيػػدة إلزالػػِة  (Pods)غسػػؿ الثمػػارووزنيػػا بػػالميزاف لكػػي يػػتـ تثبيػػت الػػوزف بعػػد اف يػػتـ 
 35بدرجػِة حػرارة oven) ثػـ وضػعت بػالفرف الكيربػائي)وتجفيفيا  الغبار واألتربة التي تغطييا

المناسػػبة سػػاعة لحػػيف جفافيػػا وثبػػات الوزف.وىػػذه ىػػي درجػػة الحػػرارة  24درجػػة مئويػػة ولمػػدة 
ذكػرت المصػادر  لجفاؼ النبات لكي يحافظ عمى المواد الفعالة التي يحتوييا النبات حسب مػا

 العممية والخبراء في قسـ عمـو الحياة.
مف الشوائب ووضػعيا بػالفرف الكيربػائي  (Pods) ياوغسمبتنقية الثمار  وفوبعد اف قاـ الباحث (4

بائية بطريقة عممية ومحسوبة داخػؿ المختبػر بطحف ثمار النبات بالمطحنة الكير  وفقاـ الباحث
أشػراؼ المختبػر بوتحويميا إلى مسحوؽ ناعـ لكي يتـ تعبئتيا بالكبسوؿ أشبو بالدواء العادي و 

 أ.ـ.د  أياد وجيو . والخبير في فسمجة النباتات الطبية
قسػػـ طػػب األعشػػاب وباألعتمػػاد عمػػى مصػػادر عمميػػة  -بنػػاءا عمػػى معمومػػات وزارة الصػػحة  (5

ة لمركػػػز بحػػػوث مخػػػتص تػػػـ تحديػػػد نسػػػبة الجػػػرع المسػػػتخدمة لمنبػػػات المطحػػػوف ولكػػػؿ أجنبيػػػ
 mg/ kg body weight رياضػي باالعتمػاد عمػى وزف جسػـ الرياضػييف وكانػت النسػبة)

3.21). 
وبعػػػد اف تػػػـ تييئػػػة وأعػػػداد النبػػػات وتعبتػػػو بالكبسػػػوؿ عمػػػى شػػػكؿ دواء عػػػادي وباعتمػػػاد وقػػػت  (6

وزنيػة تػـ تحديػد الكميػة المعطػاة إلػى الرياضػييف خػالؿ ىػذه التجربة عمى الرياضػييف وفئػاتيـ ال
إشػػراؼ بوبالجرعػػات المحسػػوبة وىػػي يػػتـ تعػػاطي ثػػالث كبسػػوالت بعػػد األكػػؿ وبانتظػػاـ و  المػػدة
 .فيالباحث

 االختبار البعدي : 2-8
 اذلإلختبػػارات البيوكيميائيػػة  (1/5/2014 )بػػأجراء االختبػػار البعػػدي يػػـو األحػػد وفقػػاـ البػػاحث    
بأخذ عينة البحث إلى المركز الصحي في جامعة ديالى ليتـ سحب عينػات الػدـ مػف  وفالباحث قاـ

قبؿ فريؽ العمؿ المساعد)الفريؽ الطبي( المتخصص في ىذا المجػاؿ وبعػدىا تػـ اخػذ عينػات الػدـ 
 إلى المختبر وتحميميا والحصوؿ عمى النتائج. 
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 الوسائل اإلحصائية : 2-9
سائؿ اإلحصائية المناسبة لمعالجة البيانات والنتائج عف طريؽ اإلحصاء الو  وفأستخدـ الباحث    

 اختبار ولكوكسن . الالمعممي الستخراج  النتائج عف طريؽ القانوف اآلتي:
 عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا : -3
الختب ار المشش رات  تياومناقش  ياوتحميمعرض نتائج االختبار القبمي والبعدي  3-1

 :اختبار )ولكوكسن( باستخدامة ائيالبيوكيمي
 يبين الفروق بين االختبار القبمي والبعدي لممششرات البيوكيميائية (1جدول )

 

 ت
 االختبارات

 

 و)+(

 

 و)  (

 

 ن

 قيمة )و(

 المحتسبة

 قيمة )و(

 الجدولية

الداللة 

 المعنوية

 معنوي صفر صفر 5 15 صفر كريات الدم البيضاء 1

 عشوائي صفر 3 5 3 12 كريات الدم الحمراء 2

 عشوائي صفر 5 5 10 5 الصفيحات الدموية 3

 معنوي صفر صفر 5 15 صفر الييموكموبين 4

 : االتي( 1يتبين من الجدول )
( فػي حػيف بمغػت قيمػة)و+( )صػفر(، وبمػا اف 15كريات الدـ البيضاء: بمغت قيمة) وػ ()

(  0.05حػػت مسػػتوى داللػػة)قيمػػة)و( المحتسػػبة بمغت)صػػفر(، وبالكشػػؼ عػػف قيمػػة)و( الجدوليػػة ت
( اذ بمغػػت قيمتيا)صػػفر( وىػػي مسػػاوية لقيمػػة)و( المحتسػػبة، وىػػذا يعنػػي وجػػود 5وأفػػراد العينػػة )ف=

 فروؽ معنوية بيف االختباريف القبمي والبعدي لعينة البحث في اختبار كريات الدـ البيضاء.
وبمػػػا اف قيمػػػة)و( (، 12( فػػػي حػػػيف بمغػػػت قيمػػػة)و+()3كريػػػات الػػػدـ الحمػػػراء: بمغػػػت قيمػػػة) وػػػػ ()

( وأفػػراد العينػػة 0.05( ، وبالكشػػؼ عػػف قيمػػة)و( الجدوليػػة تحػػت مسػػتوى داللػػة)3المحتسػػبة بمغػػت)
( اذ بمغت قيمتيا)صفر( وىي اصغر مف قيمة)و( المحتسػبة، وىػذا يعنػي عػدـ وجػود فػروؽ 5)ف=

 .معنوية بيف االختباريف القبمي والبعدي لعينة البحث في اختبار كريات الدـ الحمراء
( ، وبمػػا إف قيمػػة)و( 5( فػػي حػػيف بمغػػت قيمػػة)و+()10الصػػفيحات الدمويػػة : بمغػػت قيمػػة) وػػػ ()

(  وأفػػراد العينػػة 0.05(، وبالكشػػؼ عػػف قيمػػة)و( الجدوليػػة تحػػت مسػػتوى داللػػة)5المحتسػػبة بمغػػت)
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( اذ بمغت قيمتيا)صفر( وىي اصغر مف قيمة)و( المحتسبة ، وىذا يعني عدـ وجود فػروؽ 5)ف=
 ف االختباريف القبمي والبعدي لعينة البحث في اختبار الصفيحات الدموية.معنوية بي

( فػػػػي حػػػػيف بمغػػػػت قيمة)و+()صػػػػفر( ، وبمػػػػا اف قيمػػػػة)و( 15الييموكمػػػػوبيف : بمغػػػػت قيمػػػػة) وػػػػػ ()
(  وأفػػػراد 0.05المحتسػػػبة بمغت)صػػػفر(، وبالكشػػػؼ عػػػف قيمػػػة)و( الجدوليػػػة تحػػػت مسػػػتوى داللػػػة)

( وىي مساوية لقيمة)و( المحتسػبة، وىػذا يعنػي وجػود  فػروؽ ( اذ بمغت قيمتو )صفر5العينة )ف=
 معنوية بيف االختباريف القبمي والبعدي لعينة البحث في اختبار الػػييموكموبيف.

( عػػف وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة معنويػػة لعينػػة البحػػث فػػي 1أشػػارت النتػػائج فػػي الجػػدوؿ أعػػاله)     
)الييموكموبيف ، كريػػػػات الػػػػدـ البيضػػػػاء (، ويعػػػػزو اختبػػػػارات المؤشػػػػرات البيوكيميائيػػػػة المتمثمػػػػة بػػػػػػػ

الباحػػث ىػػذا الفػػرؽ المعنػػوي فػػي اختبػػار) الييموكمػػوبيف ، كريػػات الػػدـ البيضػػاء( إلػػى تػػأثير تنػػاوؿ 
الجيػاز المنػاعي الػذي تسػبب فػي زيػادة مسػتويات كريػات   terrestris (Tribulus)نبػات الحسػؾ

تخػرج عػف المسػتويات الطبيعيػة ليػا ومػا يػدعـ ذلػؾ  الدـ البيضاء في الدـ والييموكموبيف ولكنيا لـ
، أما في ما المناعي الجياز في ايجابياً  تأثيراً  إف لمنبات (:Gauthman:K 2003:257)ما ذكره 

أشارت النتائج بالجدوؿ أعػاله  اذيخص اختبارات الػػػ ) الصفيحات الدموية ، كريات الدـ الحمراء( 
ػ عشػػوائية الفػػروؽ إف دلػػت عمػػى شػػيء فيػػي تػػدؿ عمػػى جانػػب إلػى عشػػوائية الفػػروؽ وىػػذه النتػػائج بػػ

وعػدـ وجػود أي تػأثير سػمبي ليػذا النبػات  terrestris (Tribulus)ايجػابي لتنػاوؿ نبػات الحسػؾ 
عمى الرباعيف الشباب بيف االختباريف القبمي والبعدي في اختبػارات) الصػفيحات الدمويػة ، كريػات 

 الدـ الحمراء(.
 : الخاتمة - 4
 : اآلتي فو الباحث يستنتج ومناقشتيا الدراسة نتائج ضوء في    

زيادة في الجياز المناعي المتمثؿ بػػ ) كريات الدـ البيضاء ، الييموكموبيف ( عند تناوؿ نبات     
عػػدـ سػػمية النبػػات عنػػد تناولػػو مػػف قبػػؿ ، و مػػف قبػػؿ الربػػاعيف  )terrestris) ribulusTالحسػػؾ 
 .ياوتشخيصألخرى في النبات عزؿ المركبات ا، وكذلؾ الرباعيف

بإجراء دراسات أخرى عمى مستوى االيض الكيميائي داخؿ الجسـ ودراسػتو عمػى  فو يوصي الباحث
 استخداـ أجزاء أخرى مف النبات في دراسات أخرى.، و اليرمونات

 :المصادر والمراجع
 ة ،) بغػػداد : رافػػع الكبيسػػي ؛ دليػػؿ البحػػاث لكتابػػة األبحػػاث فػػي التربيػػة الرياضػػيو نػػوري  ،الشػػوؾ

 ( 2004مطبعة جامعة بغداد ، 
 ريسػػػاف خػػػريبط ؛ منػػػاىج البحػػػث فػػػي التربيػػػة الرياضػػػية : ) مديريػػػة دار الكتػػػب لمطباعػػػة  ،مجيػػػد

 (1988والنشر، جامعةالموصؿ،
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 Kianbankht, S.and jahaniani, F.( 2003). Evaluation of 

antibacterial activity of Tribulus terrestris L. growing in Iran. 

Iranian. J.Pharmacol. Ther 2: 22 

 Gauthman. K. ; Gansean, A. P. and Prasad, R. N. (2003). Sexual 

effects of puncture vine (Tribulus terrestris) extract (Protodioscin): 

an evaluation using a rat model. J Altern Complement Med. –9: 25 
 انًؤشراخ انثيىكيًيائيح اسرثانحارج اسرً (1يهحق )

 النسبة المئوية ال يصمح يصمح التكرار أسم المتغير

 % PLT 3   75الصفيحات الدموية 
 H.b 3   75%الييموكموبين 

 % W.B.C 4   100كريات الدم البيضاء 
 % R.B.C 4   100كريات الدم الحمراء 

 د عهيهى االسرًارجانخثراء في يجال انطة انري عرض (2يهحق )

 مكان العمل االختصاص العممي الخبراء ت
 مستشفى البتول في بعقوبة اختصاص نسائية د. عمي الحسيني 1
 وغدد باطنية امراض اختصاص د.عمي حسين الدليمي 2

 صماء
 مستشفى بعقوبة التعميمي

اختصاص كيمياء سريرية  د.ابتيال صبري 3
 وىرمونات

 مستشفى بعقوبة التعميمي

 كمية العموم  –جامعة بغداد  اختصاص عمم مناعة د. دنيا فريد سموم 4
 قسم عموم الحياة

 

 خبراء النباتات الطبية (3يهحق )

كمية العموم قسم  –جامعة بغداد  اختصاص تصنيف نباتات طبية ا.د عمي حسين الموسوي 1
 عموم الحياة

كمية التربية  -عة بغداد جام اختصاص فسمجة نباتات طبية ا.م.د ماى ر زكي فيصل 2
 قسم عموم الحياة

كمية العموم  –جامعة بغداد  اختصاص فسمجة نباتات طبية أ.م.د بشرى 3
 قسم عموم الحياة–لمبنات 

 كمية العموم  –جامعة بغداد  اختصاص فسمجة نباتات طبية أم.د إياد وجيو 4
 قسم عموم الحياة


