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يهدف هذا البحث الى دراسة تأثير النباتات الطبية على الحاة الصحية لألغنام وجودة منتجاتها. أجريت              

النعاج  التربية. قسمتنفس شروط ببأوزان متقاربة وشهرا  18نعجة من ساللة أوالد جالل عند عمر  80التجارب على 

  Artemisia campestrisالمجموعة االولي علي النباتات الطبية  ىتتغذ ا،فرد 40إلى مجموعتين بكل مجموعة 

ين مستخلصكال التحضير تم  .(كشاهد))زعيترة( و الثانية علي الغذاء المصنع Thymus algeriensis )تقوفت( و

لجذور in vitro تم تقدير التأثير اإلزاحي  .( MeEوالمستخلص الميثانولي ) (AQE)المستخلص المائي  : النباتيين

DPPH  أنزيمات وبيبتيدات الجهاز المضادة  تقدير نشاطيةكاروتين /حمض اللينولييك باإلضافة الى -و اختبار بيتا

مكونات حليب األغنام )الفيزيائية  المؤشرات البيوكيميائية للدم و لألكسدة في كبد األغنام الشواهد. كما تمت  معايرة

الفينولية والفالفونويدات  المركبات من معتبرة كميات على المستخلصات مختلف اءاحتو النتائج أظهرت .والكيميائية(

 0.025± 188.54على اكبرقدر من عديد الفينوالت ) لنبات زعيترة يحتوي AQEو  MeE وجد بأن كل من   .والدباغ

 لنبات تقوفت.أما AQEو MeE ميكروغرام مكافئ لحمض الغاليك/مغ( على الترتيب، مقارنة بـ  0.036± 196.63و

 0.005± 12.93و 0.026± 20.86لنبات  تقوفت ) AQEو  MeE أكبر قدر في  بالنسبة للفالفونويدات فسجل

فيما يخص الدباغ سجل أكبر قدر في  . لنبات زعيترة AQEو  MeEميكروغرام مكافئ كارستين/مغ ( مقارنة بكل من

MeE ( ( 0.017± 681.11و) التانيك/مغ بالنسبة لـنبات تقوفت ميكروغرام مكافئ حمض 0.016± 686لكال النبتتين

، بينت نتائج من جهة اخرى مقارنة بالمستخلص المائي لهما. ميكروغرام مكافئ حمض التانيك/مغ بالنسبة لنبات زعيترة

 AQE( ،0.020و MeEو كانت جد متقاربة للنبتتين للــ IC50نشاطية عالية مضادة لألكسدة مع قيم  DPPHاختبار 

 كاروتين -بيتا مغ/مل لنبات زعيترة. أظهر اختبار 0.022مغ/مل و 0.025مغ/مل( لنبات تقوفت و) 0.021غ/مل وم

 %68.45و %77.33األكسدة ) تثبيط على كبير نشاط لـزعيترة  لهما AQEلـتقوفت و MeE أن اللينولييك - حمض/

في مستوى الغلوتاتيون  اكبير ا(على الترتيب. اما تحليل نتائج مضادات االكسدة في الكبد، فقد أظهرت انخفاض

( 0.017 ±0.435( وحرق الدهون وأيضا انخفاض في نشاط انزيم الغليتاتيون ترانس فيراز )199.976±1.913)

( في المجموعة 0.040±1.881ون بيروكسيديز)(. وعكس هذا فقد ارتفع نشاط ازيم الجلوتاثي0.000±0.699والكتالز)

تغيرات معنوية  سجلت المؤشرات البيوكيميائية بدورها كماالتي تستهلك النباتات الطبية مقارنة مع المجموعة األخرى.

(، ثالثي الغليسريد 0.55±0.017جد هامة تلخصت في انخفاض محسوس في كل من متوسط تركيز الكولسترول )

( لدى األغنام التي تناولت األعشاب الطبية 8.54±0.26تينين )ا( والكري0.41±0.010وكوز )(، الجل0.015±0.26)

ارتفع تركيز مؤشر البيليريبين الكلي  ،تحليل مكونات الحليبيخص مقارنة بالمجموعة التي تناولت العلف المصنع. فيما 

النباتات المدروسة ارتفاعا واضحا في  هرت األغنام التي تتناولظ( بشكل جد ملحوظ لدى نفس الفئة. أ0.22±4.58)

( مقارنة بالمجموعة الشاهدة، في حين سجلت الحموضة انخفاضا 0.68±7.23( والبروتينات)0.73±6.06الدهون )

أهمية  اظهرت هذه الدراسة (. 0.08±6.61عند المجموعة التي تتناول النباتات الطبية مقارنة بالمجموعة الشاهدة )

 .عند الماشية بية في الحد من االجهاد التأكسدياستعمال النباتات الط

مضادات  ، الدباغ ،ل الفينو عديدات،  Artemisia campestris، Thymus algeriensis:  المفتاحية الكلمات

 حليب، الماشية،  البيوكيميائيةالمؤشرات  ،االكسدة

              



Abstract 

 

            This research aims to study the effect of medicinal plants on the health status of sheep and 

the quality of their products. Experiments were conducted on 80 sheeps of Ouled Djellal, aged 

about 18 months, under the same conditions; then divided into 2 groups with 40 individuals in each 

group. One of the groups used Artemisia campestris and the second one, Thymus algeriensis 

extracts:  Both Methanolic (MeE) and aqueous extracts (AQE) were prepared. Antioxidant activity 

was evaluated in vitro using DPPH and β-carotene tests. In vivo antioxidant activity was also 

estimated in sheep. The activity and amount of enzymes and peptides of the antioxidant system in 

the sheep liver that consumed these plants and the components of the milk were evaluated. The 

results showed that the different extracts contained significant amounts of phenolic compounds, 

flavonoids and tannin. MeE and AQE of Thymus algeriensis were found to have the highest 

number of polyphenols (188.54 ± 0.025 and 196.63 ± 0.036 μg / mg, respectively), compared with 

the MeE and AQE of Artemisia campestris. MeE and AQE of the plant Artemisia campestris  were 

(20.86 ± 0.026 and 12.93 ± 0.005 μg QE / mg) compared to MeE and AQE of Thymus algeriensis. 

In the case of tannin , the highest amount was recorded in MeE for both plants (686 ± 0.016 μg 

TEQ / mg for Artemisia campestris and 681.11 ± 0.017 μg TEK / mg for Thymus algeriensis) 

compared to aqueous extract. The results of the high activity antioxidant DPPH assay with IC50 

values were very similar to those of MeE and AQE (0.020 mg / ml and 0.021 mg / ml) of Artemisia 

campestris and 0.025 mg / ml and 0.022 mg / ml of Thymus algeriensis. The beta-carotene / 

linoleic test showed that MeE for Artemisia campestris and AQE for Thymus algeriensis had the 

highest antioxidant activity (77.33% and 68.45%, respectively). The analysis of antioxidant results 

in the liver showed a significant decrease in glutathione level and fat burning as well as a decrease 

in triglyceride enzyme activity, GST, CAT, and the effect of glutathione peroxidase activity in the 

group of medicinal plants compared to the other group. Concerning biochemical indicators, the 

experiments showed significant changes, summarized in a significant decrease in the mean 

cholesterol concentration (0.55±0.017), triglycerides (0.26±0.015), glucose (0.41±0.010) and 

Creatinine (8.54±0.26) in sheep that were they consumed medicinal herbs compared to the group 

that took the artificial feed. With regard to the analysis of milk ingredients, the concentration of the 

total index of bilirubin (4.58±0.22) increased significantly in the same category. As for the urea 

index (0.27±0.010), it remained the same and no significant change was recorded. Analysis of milk 

composition revealed a significant increase in the proportion of fats and proteins (6.06 ± 0.73; 

7.23± 0.68) respectively compared with the control group. The reverse was observed in the group 

that treated by the medicinal plants compared to the control group. This stud y showed the 

importance of using medicinal plants to reduce oxidative stress in herds. 

 

Key words: Artemisia campestris, Thymus algeriensis, polyphenols, DPPH, antioxidants, 

biochemical parameters, milk, Herds. 



Résumé 

Le but de cette recherche est d’étudier l'effet des plantes médicinales sur l'état de santé des 

ovins et la qualité de leurs produits. Des expériences ont été menées sur 80 brebis de la race Ouled 

Djellal, âgés d'environ 18 mois, dans les mêmes conditions d'élevage; divisés en 2 groupes avec 40 

tètes chacun, en utilisant les extraits de deux plantes medicinales : Artemisia campestris et Thymus 

algeriensis : Les 2 extraits, l'extrait méthanolique (MeE) et l'extrait aqueux (AQE) ont été préparés. 

L'activité antioxydante a été évaluée in vitro en utilisant des tests DPPH et β-carotène et in vivo 

chez les moutons. L'activité et la quantité d'enzymes et de peptides du système antioxydant dans le 

foie du mouton ayant consommé ces plantes et les composants du lait ont été évaluées. Les 

résultats ont montré que les différents extraits contenaient des quantités importantes de composés 

phénoliques, de flavonoïdes et de tanins. Le MeE et l'AQE de Thymus algeriensis présentaient la 

plus grande teneur en polyphénols (188,54 ± 0,025 et 196,63 ± 0,036 μg / mg, respectivement), par 

rapport au MeE et à l'AQE d'Artemisia campestris. Les valeurs de MeE et AQE de la plante 

Artemisia campestris  sont de (20,86 ± 0,026 et 12,93 ± 0,005 μg de QE / mg) par rapport à MeE et 

AQE de Thymus algeriensis. Dans le cas des tanins, la quantité la plus élevée a été enregistrée dans 

MeE pour les deux plantes (686 ± 0,016 μg TEQ / mg pour Artemisia campestris et 681,11 ± 0,017 

μg TEK / mg pour Thymus algeriensis) par rapport à l'extrait aqueux. Les résultats du test DPPH 

antioxydant à haute activité avec des valeurs IC50 étaient très similaires à ceux de MeE et AQE 

(0,020 mg / ml et 0,021 mg / ml) d'Artemisia campestris et 0,025 mg / ml et 0,022 mg / ml de 

Thymus algeriensis. Le test du Bêta-carotène / linoléique a montré que MeE pour Artemisia 

campestris et AQE pour Thymus algeriensis avaient l'activité antioxydante la plus élevée (77,33% 

et 68,45%, respectivement). L'analyse des résultats de l’antioxydant dans le foie a montré une 

diminution significative du niveau de glutathion et de la combustion des graisses ainsi qu'une 

diminution de l'activité enzymatique des triglycérides, GST, CAT et l'effet de l'activité de la 

glutathion peroxydase dans le groupe des plantes médicinales par rapport à l'autre groupe. Les 

indicateurs biochimiques ont montré à leur tour que des changements significatifs, traduits par une 

diminution significative de la concentration moyenne de cholestérol (0,55 ± 0,017), de triglycérides 

(0,26 ± 0,015), du glucose (0,41 ± 0,010) et de Créatinine (8,54 ± 0,26) chez les moutons  ayant 

consommé des herbes médicinales par rapport au groupe qui a pris la nourriture artificielle. 

Concernant l’analyse des ingrédients laitiers, la concentration de l'indice total de bilirubine (4,58 ± 

0,22) a augmenté de manière significative dans la même catégorie. L'indice d'urée (0,27 ± 0,010), 

n’a subi aucune variation. L'analyse de la composition du lait de brebis  a révélé une augmentation 

significative de la proportion de graisses et de protéines (6,06 ± 0,73; 7,23 ± 0,68) respectivement. 

L'inverse a été observé dans le groupe traité par les plantes médicinales par rapport au groupe 

témoin. Cette étude a montré l’importance d’utiliser  des plantes médicinales pour réduire le stress 

oxydatif chez le cheptel. 

Mots clés: Artemisia campestris, Thymus algeriensis, polyphénols, DPPH, antioxydants, 

paramètres biochimiques, lait, Cheptel. 
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A.A: Acide ascorbique. 

ADN: Acide Désoxyribonucléique. 
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BHT : butylated hydroxytoluene 

CAT :Catalase  

DMSO : Diméthyle sulfoxyde   

DNA  :Deoxyribonucleic Acid 

DPPH : 2,2'-diphenyl-1-picrylhydrazyl. 

EAG : Equivalent d’acide gallique  

EQ : Equivalent de quercetine  

GAE:    Gallic Acid Equivalent 

GPx : Glutathione Peroxidase  

GR  :   Glutathione Reductase 

GSH: Gluthathion. 

H2O2  : Hydrogen Peroxide 

HOCl :   Hypochlorous Acid 

IC50 : Concentration permettant d’inhiber 50 % du radical DPPH. 

LOO•   Lipidperoxyl Radical 

MeE  : Acetone  Extract  

MPO:Myeloperoxidase 

NO•: Nitric Oxide Radical. 

NOS: Nitric oxide synthase.. 

O2•−   :   Superoxid Radical 

OH°   : Hydroxyl Radical 

OMS : L'organisation mondiale de la santé. 



ONOO−  :  Peroxynitrite . 

QE  : Quercetin Equivalent 

RNS : Reactive Nitrogene Species 

ROO•:Peroxyl Radical 

ROS: Reactive oxygen species. 

SD :  Standard Deviation 

SOD: Superoxide dismutase. 

ssp : Espèce. 

TAE:  Tannic Acid Equivalent 

TRX  : Thioredoxins  

UV : Ultraviolet. 

XDH :  Xanthine Dehydrogenase 

XO  : xanthine oxidase 

Z. album : Zygophyllum album L. 

 



 تشكرات
 

 . هذا بحثي أتممت توفيقه و بعونه الذي الشكر جزيل أشكره و وتعالى سبحانه اهلل أحمد
 

 علينا بخلت لم تيالصليحة   دحامنة البروفيسور ةالف اضل ةألستاذ الخالص بالشكر أتقدم
 والنصائح الالزمة اإلمكانيات توفير على دائما ةحريص نتوكا القيمة اونصائحه ابتوجيهاته

 . البحث هذا إلتمام القيمة الثرية
 

 : الكرام األساتذة إلى الشكر معاني بكل أتقدم
 المناقشة لجنة بترؤس تفضل الذي 1 سطيف جامعة شاكر  نجيب  عادل الدكتور األستاذ

 .القيمة بنصائحهو    األطروحة وإثراء
 

 جامعة منصر فؤاد   ، تين سمير األستاذينالدكتور مزيان توفيق جامعة باتنة و    األستاذ 
 القيمة ونصائحهما العلمية بخبراتهم وإثرائها األطروحة مناقشة على قبولهم تبسة

 
 

 .العلمية وإمكانياته بنصائحه كثيرا أف ادنا الذيق اسمي سليم   لألستاذ الشكر كل
 

نف ار سعاد و   لألستاذة و  للبروفيسور جبار فوزية و تقديري و شكري بخالص أتقدم كما
  التوجيهات و  المساعدات كل على مرغم منيرة  

 
، شريف  كريمية مروة   ناصر حرار ،عبد ال: بعيد من أو قريب من أعانني من جميع أشكر

 نيم  عبد الق ادر، فرحي سلمة ،الهام غ  سهام ، ق ادري، جالب  ايمان  
 

 

 

 



 داء      إه
 

 على منه و عونه إلتمام هذا البحث  عز وجل  اهللأحمد    

 ي الغالي.... رحمة اهلل عليهبإلى روح أ         

إلى التي وهبت ف لذة كبدها كل العطاء و الحنان، إلى التي صبرت على كل شيء،  

الرّعاية و كانت سندي في الشدائد، و كانت دعواها لي بالتوفيق،  التي رعتني حق

تتبعتني خطوة خطوة في عملي، إلى من إرتحت كلما تذكرت إبتسامتها في وجهي نبع  

 الحنان أمي أعز مالك على الق لب و العين جزاها ااهلل عني خير الجزاء في الدارين؛

 ،  ي مسيرة الحياةف رموز اإلخالص والوف اء ورفيقة الدربإلى زوجتي  

  ف لذات األكباد  امنة  واالء الرحمان إلى أوالدي

 وابنائه وزجته و وأحزاني.أفراحي    سندي وعضدي ومشاطر  أخي مرادإلى  

 ، وازواجهم وابنائهم    أخواتي رياحين حياتي إلى مثال العطاء والكبرياء والتضحية

بحر واسع مظلم هو بحر    اآلن تفتح األشرعة وترفع المرساة لتنطلق السفينة في عرض

الحياة وفي هذه الظلمة ال يضيء إال قنديل الذكريات ذكريات األخوة البعيدة إلى الذين  

 (أصدق ائي)أحببتهم وأحبوني

 



 
 

 ة  ــــمقدم
 



 مقدمة 
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التنوع البيولوجي في الجزائر موردا هاما تستفيد منه عدة قطاعات أهمها اإلنتاج الزراعي يعد 

 ةهكتار أهميمليون  36المناطق السهبية والتي تتربع على مساحة إجمالية تفوق والصيد البحري، وتحتل 

غطاء نباتي مكون من  على. وتتوفر المراعي (Djebaili ،1978) المراعي الطبيعية علىلتوفرها  ةكبير

 (.Maurer ،2013) المختلفة النباتات الطبية من عد كبير

حيث تستهلك الثروة الحيوانية الموارد الطبيعية  الزراعي،أساسياً في اإلنتاج  ايمثل اإلنتاج الحيواني عنصر

 للمناطقالزراعية في إنتاج البروتين الحيواني. وتحتل األغنام مرتبة متقدمة من هذا اإلنتاج نظراً لمالءمتها 

و  .(I.T.E.B.O  ،1995) السهبية والمستصلحةالزراعية المختلفة في الجزائر وخاصة في األراضي 

مقدرتها  وصوف، مع حليبإلي لحم و في المراعي دالغطاء النباتي المتواج ي تحويلعالية ف قدرة لألغنام

الشاقة من درجة تلك المراعي لمسافات طويلة باإلضافة إلي تحملها للظروف البيئية  السعي خلف ىعل

 .(I.T.E.B.O  ،1995) ءحرارة مرتفعة صيفا ومنخفضة جدا شتا

حيث بلغ تعدادها  (Chellig ،1992)في مجال اإلنتاج الحيواني في الجزائر هامة  تربية األغنام مكانةتحتل 

من كل % 15-10توفر ما بين  كما. (M.A.D.R ،2014) مليون راس 22.4 حوالي 2014في سنة 

بر تويع .من انتاج اللحوم الحمراء%  50و  االنتاج الحيواني  % من30-25 نما بية و يمنتوجات الفالحال

وحسب التوزيع الجغرافي فان  ،المفضل و االساسي للبروتينات الحيوانية من حليب و لحمالضأن المصدر 

 .(PASNB،2017 )من االغنام موجودة في المناطق السهبية  60%

ن عدد كبير من مربيي االغنام  يعتمدون علي الرعي في المناطق السهبية خصوصا الغنية بأ ويالحظ

 انخفاض تكاليف التربية .الصحة و الجودة وكذا  ىعل فوائدما لها من )االعشاب( الطبية وذلك ل بالنباتات

 الجزيئات من العديد على الحرة الجذور تحدثها التيإلجهاد التأكسدي ا ىلنباتات الطبية تأثير كبير عللو

 . (2010وآخرون ، Cakir ) الخلية ونمو ووظيفة شكل في تغيرات إلى تؤدي أنلها  يمكن والتي البيولوجية

 Ksouri) لها رئيسيا محفزا التأكسدي اإلجهاد يعتبر التي الحالية األمراض من العديد تطويرمن بينها  و 

،2013 Mohammedi;،2013.)  

دور كبير  في جودة و مكونات منتجات االغنام المختلفة و خاصة اذا كانت متشكلة من النباتات  و للتغذية 

 (.RAMSEY ،1994الطبية الموجودة في المراعي السهبية )

الصحية لألغنام   الحالة تقييمتأثير النباتات الطبية على النشاط الوظيفي الذي يدخل في باب  تحديد و بهدف

عند التغذية  ر تأثيى مد علىفي هذ المجال  للبحث دفعنا  (2010 وآخرون، Remprabhu) وجودة منتجات

بالشرق  بالمنطقة السهبية ومنتجات األغنام صحة واألعشاب الطبية ومركباتها في تاألغنام ودور النباتا

 الجزائري و بالخصوص بمنطقة  تبسة.
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نبات الدقوفت ونبات   : وبالتالي وقع االختيار على نوعين من النباتات السهبية االكثر انتشارا و هما

األغنام مضادات االكسدة في كبد  ودورها في تنشيط لهذه النباتات  العناصر النشطة دراسةالنجوشن  بصدد 

  .حليبلوالكيميائية ل ةوالمكونات الفيزيائي وكذا المؤشرات البيوكيماوية لدم األغنام

  :جزئين الى العمل هذا تقسيم تم البحث هذا انجاز أجل ومن

 نقدم سوف األول الفصل في. فصول ثالثةيتشكل من  النظري جانبال يتمثل في األول الجزء -

نظرة  على  الثالثيحتوي  و،  منتجات االغنام تناول الثاني في ،وطرق تربية لألغنام في الجزائرسالالت 

 .عامة حول النباتات الطبية وتعريف خاص حول نبتتي الدراسة

 الدراسة منطقة من حيث  الدراسة طرق ومنهجيةيطرح و يشرح  التطبيقي، الجزء الثاني او الجانب -         

المتبعة في دراسة مضادات االكسدة في الكبد الطبية والطرق في تحليل مكونات النباتات  المطبقة واألساليب

 في المستخدمة اإلحصائية التحليالت مكونات حليب االغنام وكذلكتركيز المؤشرات البيوكيماوية للدم و و

  .المستعملةالمناقشة متبوعة بالخاتمة و اهم المراجع  مع عليها النتائج المتحصل  معالجة

 



 
 

 الجانب النظري
 



 
 

 ل األول  ـصـــــالف
 تربية االغنام في الجزائر
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 دخلم 1.

الطبيعية  تستهلك المواردحيث انها  الحيواني،تعتبر األغنام عنصراً أساسياً في اإلنتاج 

الزراعية التي تم  من الحيواناتالنوع األول  وتعتبر األغنامالزراعية في إنتاج البروتين الحيواني 

ساللة تتباين في  300ومن المعروف ان عدد سالالت األغنام العالمية يربو على الـ  وتربيتها.أستأنسها 

هادئة صفات إنتاجها وأشكالها وصفات أصوافها إال أنها تتشابه جميعا في كونها حيوانات وديعة 

(Maiika  ،2006). 

 سالالت االغنام. 2

 الساللةتعريف 2 .1. 

بها مظهر الصفة الوراثية من  النوع، يتغيرالساللة هي مجموعة من األفراد تنتمي الي نفس 

 فيماوج اكان التز إذا الوراثيةجيل آلخر، كما ال يمكن التمييز فيما بين أفرادها من خالل مظهر الصفة 

من  مجموعةبأنها لساللة النقية على ا ق( يطلNezar ،2007 ; 2001واخرون،  Verrier)بينها 

لها نفس النمط الوراثي المتشابه االقتران بالنسبة لصفة أو لمجموعة من  وراثيا،متشابهة الاألفراد 

 .(Audiot ،1995 Gilbert; ،1998)الوراثي الصفات 

 العشيرةتعريف 2 .2. 

العشيرة هي مجموعة من األفراد تنتمي الي نفس النوع والتي تعيش في نفس المنطقة وتتزاوج 

  (.Surdeau،1975 ; Derochambeau ،1990 ; Barret ،1992و Gadoud )بينها فقط  فيما

 تصنيف السالالت في االغنام2 .3. 

تختلف األغنام وتتباين بدرجات واضحة في الحجم وشكل الجسم وفى طبيعة غطاء الجسم من 

طرق و الباحثين ، وكنتيجة طبيعية لهذا التباين اقترح المربون والتناسليةالصوف ومقدرتها اإلنتاجية 

متعددة لتجميع السالالت المتقاربة في مجموعة واحدة يسهل دراستها كوحدة بدال من دراسة كل ساللة 

على شكل وحجم الذيل أو على نوعية األلياف  هو باالعتمادعلى انفراد. وأكثر طرق التقسيم انتشارا 

 (.Minvielle ،1998) وةالنامية في الفر

 تقسيم السالالت على أساس شكل الذيل  .2 .1.3

لعملية  وقصير، كما لوحظ بأنأن األغنام البرية ذات ذيل رفيع ( ب2007) Lauvieبين 

 األنماط:وفيما يلي وصف ألشهر هذه  .الذيلظهرت أنماط متعددة لشكل  والخلط المستمراالستئناس 
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 رفيعة الذيل أغنام .2 .1.1.3

 والمعروفة في العالم ومنها االغنام األوروبية  مجموعة أغنام رفيعة الذيل السالالتوتشمل 

يتدلى  للذيل، كما ان الذيلن الدهن حول الفقرات العظمية يخزتتميز هذه األنماط بعدم ت األفريقية،

 .(2002و اخرون ،   Grigalunuaitr) بالجلد وما عليه من ألياف ورفيعة مغطاةائدة طويلة زك

 أغنام سميكة الذيل 2 .2.1.3.

شأ أغلب هذه السالالت من حيث تأحيانا بسالالت ذيل الكانجارو ، سميكة الذيل تسمى األغنام 

الذيل قليال من الدهن حول الفقرات الذيلية  يغزوخلط أغنام رفيعة الذيل مع أغنام غليظة الذيل ، و

 وخاصة عند اتصاله مع الجسم حيث يكون سميكا ويقل سمكه كلما اتجهنا نحو طرف الذيل

(Lallemand، ; 2002  Maiika  ،2006) 

 أغنام غليظة الذيل  .2 .3.1.3

هذه السالالت في منطقة غرب قارة آسيا ودول حوض البحر األغنام غليظة الذيل تنتشر 

 ،فقرة ذيلية مثلما هو في األغنام رفيعة الذيل 18-15ذيل هذه السالالت من يتكون األبيض المتوسط،  

حول الفقرات الذيلية  بنسب متفاوتة حسب الساللة  تغزو المنطقة ن هناك كمية كبيرة من الدهن أ غير

 األخير للذيل رفيع وغير محاط بالهون الجزءا . ويالحظ أن ونوع التغذية ومستواه

(Lallemand، ; 2002  Maiika  ،2006.) 

 أغنام غليظة الكفل  2 .4.1.3.

كما  وكازاخستان وتركمنستانفي وسط قارة آسيا وشمال أفغانستان األغنام غليظة الكفل تنتشر 

تخزن هذه السالالت الدهن  أفريقيا.كثيرة من  في الصومال والتي انتشرت منها آلي أجزاء توجد أيضا

 على هيئة وسادتين بامتداد منطقة كفل الحيوان ويخرج الذيل رفيعا وقصيرا من بين هاتين الوسادتين

(Lallemand، Maiika ; 2002 ،2006.) 

 تقسيم السالالت على أساس نوع األلياف  2 .2.3.

األغنام حيث يمكن وضع  منتجات في مجال صناعة كثر استخدامااألويعتبر هذا التقسيم 

 السالالت العالمية في ثالثة مجموعات رئيسية كما يلى:

 مجموعة سالالت إنتاج الصوف  2 .1.2.3.

جميع السالالت التي تنتج الصوف الصالح لصناعة المالبس و هذه المجموعة وتشمل 

 إلي خمس مجموعات : وتقسم هذه المجموعة بدورها السجاد،المنسوجات الخشنة و 
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 سالالت الصوف الناعم  .)أ( 

األسباني ، وانتشرت الي جميع  Merinoنشأت األغنام التابعة لهذا القسم عن ساللة المرينو 

أرجاء العالم . ويتبع هذا القسم حاليا المرينو بفروعه المختلفة و التي أشهرها مرينو جنوب أفريقيا و 

وساللة الرامبوليه  Delainاألسترالي ومرينو األرجنتين وروسيا و الديلين أالمريكى   المرينو

 . Rambouillet (Fouché  ،2006)الفرنسية 

 سالالت الصوف متوسط الطول  .)ب(

 Dorset Hornنشأت أغلب سالالت هذا القسم في إنجلترا ، وأشهر سالالته الدورست هورن 

 Southdownو السوثدون  Oxfordو األكسفورد  Suffolkو السفولك  Cheviotوالشيفوت 

 . Shropshire (Fouché  ،2006) و الشروبشير Hampshireوالهامبشير 

 سالالت الصوف الطويل .)ج( 

و   Leicesterو الليستر  Lincolnنشأت سالالت هذا القسم في إنجلترا وأشهرها اللنكولن 

،  Cotswold  (Fouché و الكتسولد  Romney و الرومنى  Borde Leicesterالبوردرليستر 

2006) .  

 السالالت الخليطة  .)د(

وهى سالالت نشأت من الخلط المنظم بين سالالت الصوف الطويل وسالالت الصوف الناعم 

بهدف إنتاج سالالت جديدة تمتاز بإنتاج اللحم والصوف معا بنفس الكفاءة ، ومن أمثلة سالالت هذا 

و  Panamaو البنما   Corriedaleو الكوريديل  Targheeو التارجى  Colombiaالقسم الكولومبيا 

  Polwarth  (Callou ،2005.) و البلورث  Polypayالبوليباى 

 سالالت صوف السجاد  .)هـ(

تنتشر هذه السالالت في جميع أرجاء العالم وان كان معظمها يتركز في دول قارة آسيا و دول 

 Rahmaniو الرحمانى  Naeimiو النعيمى  Awassiشمال أفريقيا ، ومن أشهر سالالتها العواسى 

و  Scottish Blackfaceوالبالكفيس االسكتلندي  Karamanو الكارامان  Karakulو الكاراكول 

 Drysdale    (Callou  ،2005.)و الدرايسديل  Welch Mountainالجبلي  الولش

 مجموعة سالالت إنتاج الشعر  2 .2.2.3.

توجد هذه السالالت أساسا في المناطق االستوائية و شبه االستوائية ، وتتصف بأنها تنتج 

الشعر أو الصوف الخشن المخلوط بالشعر ، ومن سالالت هذه المجموعة أغنام الصحراء السودانية و 

ام  أغنام الحرى السعودى وساللة الولتشير و األغنام الصومالية سوداء الرأس ، وتمتاز هذه األغن

سم  . وعلى العكس من ذلك فساللة النجدى السعودى تتميز بإنتاج  5بشعر قصير ال يزيد طوله عن 
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شعر طويل اسود اللون ومخلوط بصوف خشن غير متجانس الخواص ، والكثيرون  يصنفونه ضمن 

 (.Lallemand،2002) أغنام صوف السجاد

 مجموعة سالالت إنتاج الفراء 2 .3.2.3.

، وأشهر سالالت هذا القسم   من إنتاج سالالت هذه المجموعة هو إنتاج الفراءالهدف الرئيسي 

ساللة الكاراكول حيث يتم إنتاج الفراء من الحمالن التي تم إجهاض أمهاتها صناعيا خالل األسبوع 

األخير من الحمل أو من حمالن حديثة الميالد وعمرها ال يتجاوز أسبوعين حيث يغطى الجسم فروة 

ت مظهر جمالي مرغوب ومتجانسة السواد وتباع بأسعار مرتفعة جدا . أما إذا تقدمت الحمالن ناعمة ذا

في العمر فان فرواتها ال تصلح إلنتاج الفراء حيث تتحول إلى اللون الرمادي وتبدأ أليافها في الخشونة 

صوف السجاد . ومن  . والجدير بالذكر أن األغنام الكبيرة من ساللة الكاراكول تقسم على أنها من أغنام

أشهر السالالت األخرى في إنتاج الفراء ساللة الشيرازى اإليرانية و الجوتالند النرويجية و 

 (.Lallemand ،2002)الرومانوف الروسي 

 سالالت االغنام في الجزائر 2 .4.

 ساللة اوالد جالل  2 .1.4.

ية البيضاء، أهم سالالت األغنام التي تعرف أيضا باسم الساللة العرب و تعتبر أغنام أوالد جالل

باستثناء بعض المناطق في الجنوب الغربي انحاء الوطن معظم هذه الساللة في الجزائر، تحتل 

أفضل ساللة اللحوم في  كما انها تعتبر (Bilaid ،1986;  Gredaal   ،2008الشرقي )والجنوب 

األكثر تكيفا مع الترحال. الساللة بيضاء  و األغنام الحقيقية للسهوب تمثل (.Saad ،2002)الجزائر 

 1تماما مع الصوف الناعم والذيل الرفيع، مع ارتفاع الخصر، مع سيقان طويلة مناسبة للمشي )الشكل 

البرد، يغطي الصوف الجسم كله حتى الركبة لبعض االصناف  تتأثر بالمناخ(. ومع ذلك فإنها 2و

(Chellig ،1992) لرقبة عارية بالنسبة لغالبية الحيوانات من هذه الساللة، البطن والجزء السفلي من ا

قرونها ملتوية ومتوسطة الطول  أنفه،الرأس أبيض مع آذان مرنة وانخفاض طفيف في قاعدة فيما يظهر

الذكور وغيابها في األنثى، الخصر طويل القامة، الصدر ضيق قليال، األضالع المسطحة والساقين  عند

 .تتكون ساللة أولد جالل من ثالثة أصناف (Gredaal ،2008)للمشي مناسبة وطويلة، الساقين ثابتة 

  صنف الشاللي 2 .1.1.4.

جد في منطقة األغواط، شاللة، طاجين )أود طويل( وبخاري، هو نوع من حجم اوهي تتو 

( تم جالل( و)ميرينو من آرل )اوالدخليط بين  وهي تادميت بينها صنف ساللة خفة، من وأكثر أصغر

 .(1)جدول (Terrier ،1976; Chellig  ،1992)الصوف إنشاؤه إلنتاج 
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 (.Chellig ،1992): قياسات صنف الشاللي 1جدول 

 النعاج الكباش القياسات

 الوزن ) كلغ(

 االرتفاع ) سم(

73 

75 

47 

70 

 صنف الحضنة )أود نايل( 2 .2.1.4. 

وتبسة، تعتبر الساللة ، المسيلة، بسكرة، سطيف عيسىجد في منطقة الحضنة، سيدي اوهي تتو

طويل  جيد،وزن الجسم. هذا النوع من األغنام ذات شكل متناسق  المربين بسببقبل  من طلبا األكثر

 ;Chellig ،1992)العراقيب  بأكمله إلىأبيض. الصوف يغطي الجسم  شاحب اللون أو القامة،

Soltani ،2011)  (2)جدول. 

 (.Chellig ،1992نايل( )قياسات صنف الحضنة )أود  :2جدول 

 النعاج الكباش القياسات

 الوزن ) كلغ(

 االرتفاع ) سم(

82 

82 

57 

74 

 

  صنف الجاللية 2 .3.1.4.

 الساقين،طويلة  جسم نحيف،ذات  تتميز بانها وتقرت،ببسكرة  منطقة الزبيانجد في اوهي تتو

للترحال.  معظم الحيوانات من هذا النوع وتتكيف جيدا دعن عاري العنقالبطن والجزء العلوي من 

 (Terries ،1976 ; Chellig ،1992 ; 1975واخرون،  Beurrierاألبيض. )وهي تنتج الصوف 

 .(3)جدول 

 .(Chellig ،1992الجاللية ): قياسات صنف 3جدول 

 النعاج الكباش القياسات

 ()كلغالوزن 

 ()سماالرتفاع 

68 

80 

48 

70 
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 (I.T.E.L.V, 2016): كبش ساللة اوالد جالل 1 شكلال

 

 

 (I.T.E.L.V, 2016)نعجة ساللة اوالد جالل  :2 الشكل 
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 او بني غيل ساللة حمراء 2 .2.4.

جالل ماليين رأس، فهي في المرتبة الثانية بعد ساللة أوالد  4ساللة حمرا، التي تقدر بحوالي 

(Chellig ،1992 ) وفقا إلحصاءات وزارة الزراعة التي  الجزائرية،٪ من عدد األغنام 22وتمثل

 حمراء والساقينالرأس  بني.، وهي ساللة بربرية صغيرة الحجم مع لون 2003يعود تاريخها إلى عام 

 يتواجد هذا ملتوية لها قرون متوسطة  أبيض مع البني المحمر. للسواد، الصوف قريبة بنية داكنة

كما توجد في األطلس  ، وجدت أيضا في سفوح جبال أطلس الصحراء. لجنوب الغربيالصنف في ا

 في اللحومالنتاج  صنف أفضلتعتبر هذه الساللة   غيل اين اخدت اسمها. بنيقبائل  بين المغربية

 مقاومتها للرياح الباردة والرياح الجليدية لسهوب علىقدرة كبيرة  ا(، وله3شكل )الجزائر 

(Chellig،1992 Khelifi; ،1997 Saad;،2002.) (4هي)جدولو ثالثة أصنافتتوجد و 

  . المشرية والبيض صنف -

  .  العريشة ، أسود اللون تقريبا ، هو الصنف األكثر قوة صنف  -

   (.Chellig ،1992) الشرقي الشط الماالكو من  صنف -

  (Chellig  ،1992 ; Benyoucef ،1994الساللة الحمراء ): قياسات 4جدول 

 النعاج الكباش القياسات

 ()كلغالوزن 

 ()سماالرتفاع 

71 

71 

40 

70 

 

 (I.T.E.L.V, 2016) : نعجة ساللة حمراء )بني غيل(3الشكل 
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 ساللة الرمبي 2 .3.4.

ساللة من النوع القوي والمقاوم لظروف المناخ وذات إنتاجية ممتازة وذات  تعتبرالرمبي  

عن باقي السالالت الجزائرية، وهي تنحذر من نوعين من السالالت األولى تتواجد  اكبير يميزهشكل 

كلغ،  4بجبال عمور والثانية تتواجد في منطقة السوقر حيث يصل وزن ساللة الرمبي عند الوالدة إلى 

 االنتاج على، ولها قدرة (4الشكل )اومتوسطة تمتاز برأس أحمر أو بني والساقين عالية، وذيل رقيقة 

 سنوات 7إلى  6 تتراوح ما بين سنسنوات عكس السالالت االخرة التي تكون  9واالستمرارحتي سن 

(Chellig ،1992) (5)جدول. 

 (.Chellig ،1992) الساللة الرمبيقياسات  :5جدول 

 النعاج الكباش القياسات

 ()كلغالوزن 

 ()سماالرتفاع 

80 

77 

62 

71 

 

 

   (I.T.E.L.V, 2016): كبش ساللة الرمبي4الشكل 
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 تربية وتغذية االغنام 2 .5.

 انماط التربية 2 .1.5.

المتاحة لتغذية  والموارد العلفيةيختلف نمط التربية في االغنام حسب الظروف المناخية 

 .الحيوان وتنقسم هذه االنماط اساسا الي ثالثة انواع

 (système extensif) مكثفالغير النمط  2 .1.1.5.

خاصة في استغالل  الجافة، يرتكزيعتبر هذ النمط االكثر انتشارا في المناطق الجافة وشبه  

استعمال كمية قليلة من العلف  (، مع5الشكل )الزراعية المراعي والمناطق السهبية وبعض المخلفات 

 (.Toussaint  ،2002)المركز 

 

 

 مكثف.الغير : نمط تربية االغنام 5الشكل 

  ((système semi intensifمكثف النصف  النمط 2 .2.1.5.

يعتبر كنمط تربية مندمج، حيث يستغل المربي المراعي والمناطق السهبية في الفترات الجيدة 

الموارد العلفية مثل االعالف الخشنة مع اضافة االعالف المركزة في الفترات  السنة، ويستعملخالل 

يمتاز هذا النمط بالقدرة علي التحكم ببعض التقنيات التي ترفع من االنتاجية من خالل مراقبة  الصعبة،

 (.Toussaint  ،2002) وتحسين الخصوبة ونسبة التوأم في قطيع االغنام
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 (système intensif) النمط المكثف 2 .3.1.5. 

يعتبر هذا النمط لتربية الحديثة ،تكون التربية داخلية بشكل كامل باستغالل الموارد العلفية و 

،ويمتاز بسهولة التحكم بنسق التكاثر وكامل عناصر االنتاج (6)الشكل االعالف المركزة طوال السنة 

نتاج و التسمين لتكثيف اال كإدارة القطيع و التغذية و التحسين الوراثي ، وبذألك يكون  احسن نمط

(Toussaint،2002).  

 

 

 

 : نمط تربية االغنام المكثف6الشكل 

  االغنامتغذية  2 .2.5.

التغذية الجيدة من أهم الدعائم الذي تقووم عليهوا تربيوة األغنوام الناجحوة والغايوة األساسوية  تعتبر

موون ذلووك هووو عمليووة تحويوول األعووالف ونباتووات المراعووي ومخلفووات المصووانع إلووى إنتوواج )لحووم، حليووب، 

نتواج كما ان التغذية تعتبر من العوامل االساسوية لنجواح مشواريع اال.تكاليفمردود وأقل  صوف( بأعلى

ا المنطلوق وجوب ذ، ومون هوونوعية المنتووجعامل مهم في تحديد كمية  اذ انها شعبها.الحيواني بمختلف 

ضوعيف، سواء معرفة االثار السلبية عندما يكون النظام الغذائي للقطيع  حدوالمربين على على التقنيين 

 .   (Gargouri ،2007و  Cajaa) كاف أو غير متوازن غير
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 عند االغنام الصحيحة يةالتغذ 2 .1.2.5.

تعتبر هامة نظرا لضرورة التوصل للفائدة االقتصادية  والكافية لألغنامالتغذية الصحيحة   

 االغنام بشكل صحيح فسوف نحصل على الفوائد التالية:  تغذتذا إالمطلوبة مستقبال، حيث أنه 

  .يطور أعضاء الجسم بشكل يتناسب مع الهدف من التربية 

  االصابة باألمراض المختلفة.يقلل احتمال 

  العدد المناسب من  العطاءالعدد المالئم من البويضات  التناسلية إلفراززيادة فعالية الغدد

 المواليد.

  النفوق. ويقلل نسبةيقلل من عدد األجنة المجهضة 

  عدد االغنام الغير مخصبة. الخصوبة ويقلل منيرفع نسبة 

  ،النموذجي نتاجويعطي االيتطور وزن الجسم بشكل جيد 

  واالرضاعتعويض النقص في العناصر الغذائية خاصة خالل فترتي الحمل. (Toussaint  ،

2002) 

 صحة األغنام 2 .3.5.

العناية  ويالحظ أنالجيد،  لإلنتاجمن أهم العوامل الالزمة  وصحة أفرادهتعد حالة القطيع 

. حيث تتركز أساسا في وليست فرديةعناية جماعية  الكبيرة، فهيباألغنام تختلف عنها في الحيوانات 

تخفض من انتاج افراده.  والطفيليات التيمن األمراض  وسرعة عالجه وحسن رعايتهع يوقاية القط

  (.2008، فايز) العناية بالقطيع ما يلي وتشمل ايضا

 .وضع برنامج جيد للتحصينات من أجل الوقاية من األمراض التي بالمنطقة 

  مناسب لمكافحة الديدان الداخلية.برنامج 

 .برنامج للرش لمكافحة الطفيليات الخارجية 

 عناية باألغناملل المستعملة طرقاهم  2 .1.3.5.

مياه  والمتنوعة مع توفيرمراعاة التغذية الجيدة  تتوجد طرق عديدة للعناية بالقطيع ومن أهمها

عن طريق العناية البيطرية او في  ومقاومة األمراض المختلفة الصحيةعنابر التربية الشرب النظيفة و

توفير العالئق و األعالف المناسبة و بكميات كافية كما أن ل المناطق السهبية لتوفرها علي نباتات طبية،

توفير مصادر مياه للشرب نظيفة وبعيدة الى توفير المراعي الجيدة ، و  مستساغة، باإلضافةو بصورة 

 .(Toussaint  ،2002) لراكدة  و المستنقعات و األماكن الموحلةالمياه ا عن
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 األمراض التي تصيب األغنام بعض أنواع  2 .2.3.5.

 على تؤثروالتي  فيروسيال وأ كتيريالب ذات المصدر منهاو االغنام تصيب توجد أنواع كثيرة

 او سوء التغذية عن ناتج هو ما االمراض ومن .والدم نسجةاأل تصيب حيث المختلفة، جهزة الجسمأ

 وتداول نتيجة نقل لألمراض ميكانيكية مسببات هناك الوراثية، وايضا االمراض ومنها التربية طرق

أحد التعقيدات لعديد الحاالت  تعتبر التي التسمم حاالت الى ةباإلضاف يوميا، معها والتعامل غناماأل

 (.2008، فايزاالغنام )التي تصيب  شائعةال ( يلخصان األمراض7)و( 6المرضية والجدول)

 (2008، فايزوالوبائية لألغنام )المعدية  ضاألمرا :6جدول 

 اسم المرض المسبب األعراض الناتجة 

     ارتفاع درجة الحرارة

     ظهور تقرحات في الفم واللثة وبين األطراف

 الحمى القالعية فيروسي العرج

     تساقط اللعاب وقلة األكل

     في الحمالن الصغيرة نفوق
     يصيب الجهاز التنفسي

     ارتفاع درجة الحرارة

 الجدري فيروسي بثور جلدية

     امتناع عن األكل)نفوق(
   ارتفاع درجة الحرارة

 طاعون المجترات الصغيرة
 فيروسي اسهال زيتي أخضر وهزال

   التهابات رئوية 

   نفوق 
     ارتفاع درجة الحرارة

 التهاب الضرع بكتيري فقدان الشهية 

     احمرار الضرع

     تغير لون الحليب وصفاته
 الحمى المالطية بكتيري االجهاض

 

  .(2008)فايز ، األمراض غير المعدية :7جدول

 اسم المرض المسبب األعراض الناتجة

 اسهاالت احيانا

 التسمم المعوي بكتيري
 نفوق مفاجئ

 المخاطي لألمعاء اتالف الغشاء

 الكلية الرخوة
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  مراض سوء التغذية و التغذية غير المتوازنةأ .2 .3.3.5

كمل  ونقص اإلنتاج الجنسي البلوغ تأخير إلى جميعا الجوع أو التغذية نقصان أو سوء يؤدي

والذي  الكربوهيدرات هو الغذاء في واألساسيةالضرورية  العناصر من ،الحيوان صحة على تؤثر

 حالة وفي الوالدة بعد العاليب ذو الجودة الحلي إنتاج وإبقاء الحياة إلدامة العليقة كافيا في يكونما  عادة

 عندها سيضطر للحيوان، المقدمة العليقة في ناقصة أو قليلةة يئالطاقة المض فإذا كانت موجب، توازن

اإلنتاج  نقصبالتالي و ذلك بسبب الوزن في فقدان إلى يؤدي مما جسمه في زنهما خاستهالك  إلى

  .(2008فايز ،) 8جدول 

(2008)فايز ، أهم األمراض الناتجة عن التغذية غير المتوازنة :8جدول   

 المرض المسبب األعراض الناتجة 

 الكساح
 حمى الحليب نقص الكالسيوم

 ضعف األرجل وعدم القدرة على الوقوف

 الجهتينانتفاخ الجهة اليسرى للحيوان وأحيانا 

 خلل في التغذية والعليقة المقدمة

  

 النفاخ عدم القدرة على األكل

   االضطراب ووقوف الحيوان بأرجل منفرجة

   سرعة التنفس
 ضمور العضالت وضيق التنفس

ويرافقه نقص  Eنقض فيتامين 

 عنصر السيلينيوم

ضمور العضالت 

 البيضاء
 تشنج األرجل، تقوس الظهر، الكساح

 يتحول لون العضالت الى األبيض

عليقة غير متوازنة، هضم  االنزواء والعزلة

 المواد الغذائية
 تسمم الحمل

 عدم الرغبة في األكل)الكساح(

 مراض التسمم في األغنامبعض أ 2 .4.3.5.

األغنام، ومن مسبباتها التغذية خطر اإلصابات وأكثرها شيوعا بين أتعتبر حاالت التسمم من 

المتناولة خاصة إذا كانت الكمية خصوصا الرعي في أماكن تحتوي نباتات وأحراش غير معروفة و

 ن ذكركعند الرعي يممسببات التسمم  المناسب، ومن بينأو إذا تم التأخير في تقديم العالج  كبيرة

 (. 2006)عرابة ،  : ياآلت

  في الفترة التي تكون  الصفراء، القصابالبيضاء والذرة الدفلة، الذرة  )نباتالنباتات السامة

  .فيها في بداية النمو(

  رض مسمدة بسماد النيترات وبتركيزات عالية.أالنباتات النامية في 

  تستعمل لمكافحة وقتل )مسممة المعالجة بالمواد الالمواد الكيماوية: مثل الحبوب بالتسمم

 (.القوارض والفئران والطفيليات الخارجية

 ائية متعفنة من قبل حيوانات المزرعة.تناول مواد غذ 
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 )السموم القاعدية(  النباتات ذات الفعالية االستروجينية 2 .5.3.5.

الخصوبة الجنسية عندما يتناول الحيوان مواد علفية غير مالئمة، وقد تمتد فترة  تنخفضقد 

الحيوانات في المراعي  تركإن  بعد تناولها لمثل هذه المواد. أشهرعدم اإلخصاب فيها لمدة أسابيع أو 

سالالت معينة من البرسيم( قد تؤدي إلى استروجينية )التي تحتوي بصورة طبيعية على مواد 

على النباتات  في المرعى كما لوحظ بأن رعي الحيوانات ،اضطرابات هرمونية وعدم إخصاب مؤقت

 .(2016واخرون ، Gasmi) يكون لها تأثير مضاد للخصوبة كبيرة السابقة وبكميات

 

 



 
 

صل الثاني    ـــــالف  
ام  ـــمنتجات األغن  
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  دخلم1.

ان  الحيوانية، حيثعلى البروتينات  احتوائها الي مديأهمية المنتجات الحيوانية ترجع 

 كما ان البروتين يدخل فيومهم جدا في النمو أو لتعويض األنسجة التالفة  يالبروتين مكون أساس

 الهرمونات واإلنزيمات الضرورية للتفاعالت الحيوية داخل الجسم.بعض تركيب 

والثانية  من حيث مساهمتها في توفير اللحم األحمرولي في الجزائر األغنام المرتبة اال تحتل

يمكن أن تساهم بقدر كبير في حل مشكلة نقص البروتين الحيواني  ااألبقار. كمبعد  من حيث الحليب

وباالعتماد على الرعي كبديل لألعالف المركزة التي  البالد،مشاكل األمن الغذائي في  والتي تعتبر أهم

 كبير من ناحية الثمن والنقص الملموس الذي تعاني الجزائر منه.تمثل عبئاً 

 غنامانتاج حليب األ2.

يعرف الحليب على أنه هو اإلفراز الطبيعي للغدد اللبنية إلناث الحيوانات الثدية، والناتج 

من الحلب الكامل لحيوان ثدي واحد أو أكثر من نفس النوع والممزوج مزجا جيدا دون إضافة أو نزع 

أنه بيئة أي مكون من مكوناته، وبعد انتهاء فترة السرسوب ومن الناحية الميكروبيولوجيه يعرف على 

ومن  .(6.60( قريب من التعادل )pH) صالحه لنمو معظم الكائنات الحية الدقيقة وذلك الن الحموضة

الناحية الكيميائية: عبارة عن محلول حقيقي من السكر واألمالح ومعلق غروي من البروتينات 

 .(Wendorff ،2003) ومستحلب من الدهن

 تكوينه ومصادر حليب ألغنام محتويات 2 .1.

أن تركيب حليب االغنام يختلف عن حليب الحيوانات الزراعية االخرى، إذ يتصف بأنه غني           

بالدهن والالكتوز والمواد الصلبة والمعادن والفيتامينات بالرغم من قلة كمية الحليب المنتجة لكل نعجة 

(Alichanidis  وPolychroniadou ،1996 وهو مهم في صناعة االجبان كون ،) دهن حليب

( والتي تسهم في أعطاء Orr ،1976و  Posatiاالغنام يتكون من حوامض دهنية قصيرة السلسلة )

نكهة الجبن المميزة، كما أن المحتوى العالي من المواد الصلبة في الحليب ينجم عنها زيادة في كمية 

أثر بعدة عوامل وبصورة الجبن المنتج  . أن منحنيات انتاج الحليب ومكونات الحليب خالل أي موسم تت

 (.Caja ،1993و  Bocquierرئيسة الساللة ومرحلة االنتاج والتغذية ونظام الحلب )

إلى  بعض هذه المواد من الدم   ينتقل يعتبر الدم المصدر االساسي للمواد االولية المكونة الحليب.        

له بعض التحويرات داخل أنسجة دون ادني تعديل أو تغيير في تركيبه والبعض اآلخر تحدث  الحليب

 Barillet)مركبات جديدة مثل الكازين والالكتوز الضرع بواسطة عمليات تمثيلية خاصة ينتج 

 (. 1998، اخرونو Boichard ،1987 ; Fuertesو
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  .الخصائص الفيزيائية و الكيميائية للحليب 2 .2

 الماء 2 .1.2.

يكون  االساسية التيويعمل الماء كحامل لمواد اللبن ينتقل الماء من الدم الى الحليب مباشرة 

بعضها ذائب فيه بينما البعض األخر يكون في صورة معلقة ويرجع لون اللبن األبيض وعدم شفافيته 

أي حوالي تسعة اعشار مكوناته  %83المواد، وتكون نسبة الماء في الحليب تلك بعض تعليق  إلى

(Vignola  ،2002واخرون.) 

  (pH)الحموضة جة در .2 .2.2

مختلف عن متوسط  6.65إلى  6.51تتميز درجة حموضة حليب االغنام بقيم تتراوح من 

على التوالي  6.80إلى  6.50، ومن 6.71إلى  6.65درجة الحموضة للبقري وحليب الماعز وهي من 

(Haenlein 2006،واخرون.) 

 

 (www.contechweighingscales.comجهاز قياس درجة الحموضة ) :7الشكل 

 

 . الكثافة 2 .3.2

تعتمد الكثافة أو الجاذبية النوعية على عاملين رئيسيين هما محتوى المادة الجافة والدهون  

(Lupien ،1995 وتجدر اإلشارة إلى أن إضافة الماء يقلل الكثافة. وتعتبر كثافة حليب األغنام و )

سم/  غ 1.0384-1.0347من حليب البقر، وتقدر كثافة حليب األغنام ب  الماعز أعلى
3
 (Simos  ،

1996.) 
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 (https://ar.aliexpress.com: جهاز قياس الكثافة )8الشكل 

 

 . اللزوجة2 .4.2

اللزوجة تتناسب عكسييا ميع درجية الحيرارة. لزوجية الحلييب األغنيام أعليى مين حلييب البقير  

 (.2007واخرون، Park)وحليب الماعز 

 . نقطة التجمد2 .5.2

 (.2009واخرون ،  Stanchevaوهو أقل في معامل االنكسار والتجميد عند حليب البقر ) 

  المواد المعدنية. 2 .6.2

( أن Brule ،1987يحتوي الحليب على جميع العناصر المعدنية األساسية في الجسم ) 

اللذان ينتقالن من الدم إلي اللبن مباشرة في صورة لنعاج غنى بشكل كبير بالكالسيوم والفوسفور حليب ا

البروتينات المصنعة في الغدة. المعادن ليست حصرا في شكل  والجزء االكبر منها معغير عضوية 

حسب  (. تكوين المعدن يتغيرNeville،1995  وGueguen جزيئات وأيونات())أمالح قابلة للذوبان 

( لمحة عامة عن التركيب Brule ،1987التغذية والسالالت وتوقيت الرضاعة والعوامل الحيوانية )

 .9  المعدني لحليب الماعز وحليب البقر و النعجة في الجدول
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 (.F.A.O  ،2016): المحتوى المعدني لبن البقر والماعز واألغنام 9جدول 

 

 النعاج الماغز االبقار المعادن ملغ/ لتر

 لكالسيوم
1250 1350 1900 

 الفسفور
950 1000 1500 

 المغنيسيوم
120 180 160 

 1250 1800 1500 البوتاسيوم

 450 400 520 الصوديوم

 0.7 - 0.5 0.1 0.5 - 0.2 الحديد

 1.21 1.2 01 الكلور

 الفيتامينات الذائبة في الدهون.  2 .7.2

في حليب المجترات فقط الفيتامينات التي تذوب في الدهون هي من أصل نباتي ،وظروف 

 تربية األغنام كالتغذية على نباتات المراعي لها تأثير على محتوى الفيتامين في الحليب.

و  B1، B6، إلى حد أقل فيتامين B2و A ،B12الحليب ومشتقاته هي مصادر بارزة لفيتامين 

PPفهي تحتوي على عدد قليل من الفيتامينات  . من ناحية أخرى ،E جدول  ،حمض الفوليك والبيوتين(

 (10رقم 

 (F.A.O ،2016): مستويات الفيتامينات في حليب المجترات )ملغ/ لتر( 10جدول 

 النعاج الماغز االبقار الفيتامين )ملغ/ لتر(

B1 0.42 0.41 0.85 

B2 1.72 1.38 3.30 

B6 0.48 0.60 0.75 

B12 0.0045 0.0008 0.006 

B3  4.28 3.28 0.92  النياسين

B90.006 0.006 0.053    حمض الفوليك 

C 18 4.20 47.0 

A 0.37 0.24 0.83 

 0.02 1.10˂ 0.21 بيتا كاروتين
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 الدهون. 2 .8.2

 الحسية والتغذية تعطي الخصائص التكلفة، حيث من للبن الرئيسية المكونات هي الدهون

ويتغير  المائي الطور في مستحلبة دهنية كريات شكل على الحليب في الدهون توجد. األلبان لمنتجات

 النكهة في يساهم ، (2002واخرون، Vignola) اإلرضاع، وفترة والساللة، األنواع، باختالف احجمه

 St-Gelaisصالبة ) أكثر الجبن بنية كانت كلما ، الدهون انخفضت كلما. للجبن المجهرية والبنية

 ( .1999واخرون،

 حليب فإن وبالتالي التربية، ظروف حسب للحليب كمية الدهون والعناصر الرئيسية تتفاوت

 د(. قFabien ،1998 و Wolff) الماعز وحليب البقر حليب من بالدهون كبير بشكل غنى األغنام

الي نوع  االختالفاتغ( ويعود هذا 100) في غ(10الحاالت ) بعض في الدهون محتوى يتجاوز

 (Anifantakis،1987; Maurer ،2013والتغذية ) سالالت االغنام

 البروتين .  2 .9.2

 بيتا من عال بمحتوى أساسي بشكل ويتميز بالبروتينات غني األغنام حليب يعبر

 بشكل واألغنام الماعز حليب يتخثر .(2000واخرون، Daviauالمناعي ) والغلوبولين الكتوغلوبولين

 واسع نطاق على استخدامها في السبب هو وهذا. األبقار حليب من ثباتاً  األكثر التجمعات ويعطي أسرع

 (.2004واخرون، Badisالجبن) صناعة في

الماعز  حليب من أعلى( ℅ 5.8) األغنام حليب في البروتين من محتوى تكون النسبة المتوسط

 بالساللة وتتأثر األنواع في كبير حد إلى البروتين مستويات تتغير(. ℅ 3.3) البقر حليب أو( ℅ 4.6)

 . (2006واخرون، Haenlein،الموسم ) والمناخ ، الغذائي والنظام ، اإلرضاع ومرحلة ،

 إلي التالي: في حليب االغنام  مجاميع مختلفة يمكن تقسيمهاالحليب من  يتكون بروتين

  فقط  الحليبوهذا النوع من البروتين ال يوجد إال في  % من بروتين اللبن80الكازين ويمثل

وتقوم األنسجة اللبنية بتخليقه في الضرع من األحماض األمينية وبعض مجاميع البروتينات 

التي توجد في الدم. ويعد الكازين أهم بروتين في اللبن من الناحية التكنولوجية إذ تعتمد عليه 

 .(Posati،1976 و Orr) صناعة األلبان

 الحليب% من بروتين 12-7: ويمثل يتا الكتوغلوبولينب. 

  الحليب.% من بروتين 5-2الكتوالبيومين ويمثل الفا 

  وتمثل هذه المجموعة أهمية  الحليب% من بروتين 1.7 - 0.8ويمثل  الغلوبوليناميون ،

 (السرسوباللبأ )وتوجد بوفرة في لبن  Antibodiesخاصة إذ أنها تحمل األجسام المضادة 

Colostrum الصغيرة من األمراض. خرفانوهذه األجسام هامة لحماية ال 



 
 

     لثصل الثاـــــالف
االنباتات الطبية واستعماالته  
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 مدخل1.

منها،  التخفيف أو لعالجها اإلنسان دائما وسعى األمراض من العديدت عرف السنين آالف منذ

 بينها ومن األمراض أنواع جميع وعالج للعالج الطبيعية البيئة في الموجودة الموارد مختلف واستخدم

 .الطبية بالنباتات النباتات هذه وتسمى بالنباتات التداوي

وغذاء لحيواناته خصوصا في  اإلنسان لصحة أساسيا مصدرا الطبية النباتات اعتبرت لطالما

 الوقائية وأهميتها النباتية الطبية الوصفات تثمن التقليدية الثقافات من العديد تزال وال المناطق السهبية،

 مختلف في كبيرا تقدما الحديث بمفهومه باألعشاب التداوي علم يتقدم .األخرى ومنافعها والعالجية

 لخصائصها نظرا يالبيو صيدالن البحث مجال في الطبية النباتات بدراسة االهتمام ويزداد العالم أرجاء

 بأن السائد الشعبي واالعتقاد بها التراثية والعالقة عليها الحصول وسهولة المنخفضة وكلفتها العالجية

 (2012 سالمة، بن (المصنعة العقاقير من ونجاعة أمانا أكثر النباتية األدوية

   الطب التقليدي 2 .

وفقا لمنظمة الصحة العالمية الطب التقليدي هو مجموعة من كل المعارف وجميع الممارسات 

التي يمكن تفسيرها أم ال، تنتقل من جيل إلى جيل، شفويا أو خطيا وتستخدم في مجتمع بشري 

لتشخيص أو القضاء على اختالل توازن الصحة البدنية والعقلية واالجتماعية واألخالقية والروحانية 

Pierangeli)  وWindell ،2009.) 

 (phytothérapieالعالج باألعشاب ). 2 .1

هو استخدام النباتات الطبية لعالج األمراض المختلفة عند االنسان والحيوان، مثل أمراض 

معارف النباتات وخصائصها العالجية وتمكنوا من تقديم حلول  المعدة، ومع مرور الزمن طور اإلنسان

دوائية فعالة باستخدام أجزاء مختلفة من النباتات. اليوم الفعالية المثبتة والفائدة التي ال جدال فيها للعالج 

 (.Gildo ،2006باألعشاب على صحة أجسامنا قد دخلت في حياتنا اليومية )

 ة بالنباتات الطبية  ايجابيات العالج والتغذي 2 .2.

معظم األنواع النباتية التي تنمو في جميع أنحاء العالم لها خصائص عالجية ألنها تحتوي على 

مكونات نشطة تعمل مباشرة على الجسم، ولقد اهتمت األبحاث العلمية في اآلونة األخيرة باستخدام 

تجنبا لألثار السلبية  والحيوان نالنباتات واألعشاب الطبية في معالجة كثير من االمراض في االنسا

ببعض  توالسيئة التي قد تنتج عن استخدام العقاقير التي من أصل كيماوي، ونظرا إلصابة الحيوانا

المسببات المرضية )بكتيرية، فطرية، فيروسية( أو أمراض سوء التغذية أو اإلضافات العلفية المتاحة 

ير مرغوبة وتم منعها من منظمة الصحة العالمية تجاريا )هرمونات ، مضادات حيوية (،وهي مواد غ
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ومنظمة األغذية والزراعة لضررها البالغ على صحة األنسان .لذا استخدمت النباتات الطبية والتي 

 ليس لها تأثيرات ضارة كإضافات علفية للعالج أو لتحسين اإلنتاج واألداء العالي للحيوان.

 النباتات الطبية 2 .3.

مصانع المواد الكيميائية )القلويدات، الزيوت األساسية،  ارية باعتبارههي تراث قديم للبش

 الفالفونويدات، الدباغ( وكانت متاحة لإلنسان الذي استفادة منها لصحته وتلبية احتياجاته الحيوية

(. على الرغم من تقدم علم الصيدلة إال أن Paris  ،1997و  Schauenberg) وكغذاء لحيواناته

 و  (Tabuliاالستخدام العالجي للنباتات الطبية موجود في بعض دول العالم وخاصة في الدول النامية 

 (2016آخرون ،

الدراسة األكثر انتظاما للنباتات الطبية يمكن أن تؤدي إلى اكتشاف عقاقير جديدة قابلة 

بالضرورة أن تكون جميع أجزاء النباتات الطبية نشطة وفقا لألنواع، فيمكن استخدم  لالستخدام. ليس

األزهار، األوراق، الثمار، األغصان، اللحاء أو الجذور. إن لتوقيت جني النبات له تأثير كبير على 

ب الضوئي النشاط العالجي، ألن الظواهر البيوكيماوية التي تحدث في الخاليا النباتية تعتمد على التركي

 والظواهر الهرمونية التي تتغير حسب عمر النبات.

بعض النباتات غير ضارة، ولكن البعض اآلخر سامة وهي كثيرة جدا وتستخدم فقط في أشكال 

تتم السيطرة عليها بشكل جيد وتسويقها محصور في الصيدلية. االستخدام العشوائي للنباتات التي تم 

 Larousse Encyclopidie des plantesلى تسمم خطير وقاتلة )جمعها من البرية يمكن أن تؤدي إ

medicinales ،2018.) 

 الطبية العناصر النشطة للنباتات 2 .4.

اآلثار العالجية لبعض النباتات معروفة جدا. و في اآلونة األخيرة فقط تم عزل و دراسة العناصر 

عملها على الجسم، و من العناصر النشطة للنباتات، و من الضروري معرفة تركيبها لفهم كيفية 

 النشطة للنباتات نجد:

 هناك مجموعة كبيرة من مركبات الفينول بسيطة مثل حمض السلسيليك نتحصل عليه  الفينول :

عن طريق تحويل األسبرين إلى مادة أكثر تعقيدا مثل المركبات الفينولية التي ترتبط مع 

 اب و مطهرات.الغلوكوزيدات. تعتبر الفينوالت مضادات لإللته

  الزيوت األساسية: مستخرجة من مستخلصات النباتات عن طريق التقطير و هي من بين أهم

 المكونات النشطة للنباتات، تستعمل بكثرة للتعطير.
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 تساهم في إعطاء األلوان  الفالفونويدات: موجودة في معظم النباتات وهي صبغات فينولية

األصفر أو األبيض لألزهار والثمار، لديها العديد من اإلستخدامات الطبية مثل مضادات 

 األكسدة. 

  الدباغ: كل النباتات تحتوي على الدباغ بدرجة عالية أو منخفضة. تعطي الذوق المر للحاء أو

 األوراق وترجعها غير مؤهلة لإلستهالك للحشرات والماشية. 

 les anthocyanes  هي فالفونويدات قريبة من الفالفون و ألتي تعطي لألزهار و الثمار :

اللون األزرق، األحمر أو البنفسجي. لديها قدرات مضادة لألكسدة حيث تخلص الجسم من 

 الجذور الحرة. 

 les coumarines  و تتواجد في العديد من األنواع النباتية و تحمل خصائص مختلفة : 

 les saponines و هي المكون الرئيسي للعديد من النباتات الطبية و قد تدنى إسمها حقيقة :

 من عملها الذي هو مثل الصابون، تنتج رغوة عندما نضعها في الماء. 

 les anthoraquinones من المكونات االساسية للنباتات لديه فعالية على اإلمساك، تأثير :

 لى جدار األمعاء و يحفز طرد الفضالت.ملين على المعي الغليظ، ينتج تقلصات ع

 les glucosides cardiaques  مثل :digitoxine، la digoxme  وconvallotoxine 

 لديها فعل مباشر و قوي على القلب حيث أنه يساعده على الحفاظ على معدل ضربات القلب.

 Les glucoses cyanogeniquesهي وحدات معقدة من مختلف الجزيئات السكرية : 

 المرتبطة فيما بينها و نجدها في كل النباتات.

 Les polysacharides هي وحدات معقدة من مختلف الجزيئات السكرية المرتبطة فيما :

 بينها و نجدها في كل النباتات.  

 Les glucosinolates تتواجد فقط في األنواع النباتية من عائلة الخردل و الملفوف، و لديها :

 لد. تأثير مزعج على الج

  القلويدات: لديها جزيء اآلزوتN  .وهو جد نشط 

 Les vitamines : .غالبا ما يتم إهمالها، فهناك العديد من النباتات الطبية الغنية بالفيتامينات 

 Les mineraux(.معظم النباتات الطبية غنية بالمعادن :Larousse Encyclopidie des 

plantes medicinales ،2001.) 
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 توزيع النباتات الطبية في الجزائر 2 .5.

النباتات  تمتاز بتنوع فيالجزائر هي أكبر دولة واقعة على شاطئ البحر األبيض المتوسط، 

الطبية و العطرية، و كذلك استخداماتها الشعبية المتنوعة في جميع أراضي البلد، و هي معروفة تنتقل 

 من جيل إلى جيل.

ياب الطب  في بعض المناطق المعزولة )التوارق( يعالجون في الهقار والمناطق السهبية في غ

بالنباتات الطبية و العطرية التي تنتقل من األب إلبنه .و في القبائل و عند تساقط الثلوج و تغلق 

الطرقات فسكان الجبال يستخدمون النباتات الطبية و العطرية للعالج )تبخير أوراق األوكالبتوس ضد 

 ( l’armoise blanche) ب أثناء الترحال يستخدم البدو المومياء األبيضاألنفلونزا (.في السهو

 (2016و آخرون،  (Albert(. 9لمحاربة عسر الهضم )شكل 

 

       (Threatened ،2012): التوزع الجغرافي للمناطق الهامة للنباتات الطبية في الجزائر  9 شكلال 

 استخدام النباتات الطبية عند الحيوانات  2 .6.

 في مجال طب وتغذية الحيوانات تستخدم النباتات الطبية والعطرية لعدة أسباب ومنها:

  الحصول على عالئق غير تقليدية يمكن استخدمها في تغذية الحيوان 

  الوقاية من بعض االمراض التي تحدث عند استخدام األغذية المصنعة 

 ة الربح حفض تكاليف التغذية وبالتالي خفض الوحدة اإلنتاجية وزياد 

 )زيادة البكتريا المحللة للسليلوز والمختزلة للكبريت )نبات شمر 

 )خفض نسبة الكولسترول الدم )نبات النعناع 

  تحسين القيمة الغذائية والصحية لدهون الحيوان حيث تؤدي الي تغير محتوي االحماض

 الدهنية بشكل إيجابي عند التغذية على نبات عرق السوس 

  نبات الدقوفت()زيادة حيوية الحيوان وانخفاض اإلصابة باإلسهال 

   )التقليل من الطفيليات الداخلية )أوراق الكافور، نبات الشيح 
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 )زيادة إنتاج الحليب )الحلبة، البابونج 

كل النباتات المذكورة سابقا لها نشاطية مضادة لألكسدة وغنية بالمكونات الفينولية التي من بينها 

flavine ،procyanidine ،gallate ،epigallocatechine  (Lee ، 2003و آخرون.) 

 عديدات الفينول 3.

تحتوي العديد من النباتات الطبية على مركبات حيوية بيولوجية مختلفة مثل مركبات عديدات 

ل ن تتفاعل عديدات الفينوأيمكن كيميائية، يض ثانوية من وجهة نظر أالفينول و هي عبارة عن نواتج 

خرون آو  Huang )كسدة الكترون واحد تمنع تشكل الجذور الحرة في األنظمة البيولوجية أمع 

،1992.) 

 8000 كثر منأيجمع بين مجموعة واسعة من فينولي، و مركب أتسمية عديدات الفينول   

 6فئة كيميائية و لديها نقطة مشتركة تتمثل في وجود حلقة عطرية تتشكل من 12لى إجزيء مقسمة 

و (Hennebelle  ( 10شكل )الهيدروكسي و التي تحمل عددا متغيرا من وظائف كربون ذرات 

                               .(   2004 ،خرون آ

، الشكوالطة ، الحبوب ، لخضراوات ا، المصادر الغذائية الرئيسية لعديدات الفينول هي الفواكه

 .(2005،خرونآو  (Scalbertالشاي و القهوة ،صل نباتي  مثل مشروب الفواكه أمشروبات من 

 

 

 .) Sarni-Manchado،2006و  (Cheynierشكل نواة الفينول  : 10 شكلال

الفالفونويدات و الدباغ ،الفينولية  رئيسية: األحماضمجموعات  3لى إعديدات الفينول  يمكن تقسيم

Beta)  2005،خرون آو ).  
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 الفينولية األحماض 3 .1.

  .مجموعات 3يتم تقسيمها الى ، هي مركبات قابلة للذوبان في المذيبات العضوية القطبية 

  األحماض الفينولية البسيطة 3 .1.1.

 التي تتواجد على مستوى عدة عائالت نباتية . و هي نادرة باستثناء مركبات الهيدروكينون

  (Hydroxybenzoicالبنزويك )مشتقات حمض   3 .2.1.

حيث تبدي  Benzoic تنتج هذه األحماض عن طريق ارتباط مجموعة كربوكسيل مع حمض 

تتواجد هذه المركبات في الطبيعة عادة على شكل أستر الغلوكوز، أو على شكل  C6-C1بنية عامة 

و حمض   P-hydrobenzoic و يعتبر كل من Quinicأستر مرتبط مع حمض 

syringic،vanillic  ( و حمض الغاليك من المركبات األكثر انتشارا Tomas  ،2000و آخرون.) 

  (Hydroxycinnamic) السيناميك  مشتقات حمض 3 .3.1.

و تشمل C6 –C3 تنتشر األحماض المشتقة من حمض السيناميك بكثرة، حيث تبدي بنية عامة 

. تتواجد في النباتات دائما بشكل férulic، و synaptic ،coumaric ،caffeic خصوصا حمض 

  2004) و آخرون،  Manach ) Phenyl alanine و  Tyrosine مرتبط و تنتج انطالقا من 

 الفالفونويدات 3 .2.

وتباين  تمثل المركبات الفينولية قسما بالغ األهمية في حقل المنتجات الطبيعية وذلك لتعددها

 ( .11)الشكل يداتوهياكلها البنائية، من هذه المركبات منتجات أيضية ثانوية تسمى: الفالفون

التي تعني اللون  Flavus في اللغة الالتينية إلى الكلمة اإلغريقية Flavonoïde يرجع تسمية

األصفر، وهي عبارة عن صبغات نباتية موزعة على جميع أجزاء النبات، وبشكل أكبر في الجزء 

الهوائي منه، فهي عموما المسؤولة عن ألوان األزهار و الثمار و أحيانًا األوراق، توجد في معظم 

 ن(. ويمك2006اشوري،األصناف النباتية باألخص الراقية منها، ومنعدمة تقريبا عند الطحالب )ع

 العثور على هذه المركبات في شكلها الحر)أجليكونات( أو على شكل جليكوزيدات )مرتبطة بالسكر(

(Zerrouki ،2009) 

-C6 ذرة كربون موزعة على الشكل  15تمتلك جميع الفالفونويدات هيكالً كربونيًا مكوناً من 

C3-C6 وهي عبارة عن وحدتين عطريتين تعرف إحداهما بالحلقة، A و األخرى بالحلقة B  ترتبطان

 التي تمثل حلقة C ذرات كربون قد تكون مفتوحة وقد تكون حلقية لتشكل الحلقة 3بسلسلة جانبية من 

Chromane) دة حلقة البيران المركزية( وتعطي الهيكل القاعدي للفالفونيدات التي تنحدر منه الوح

 .(2015؛غيابة، Athamena ،2009)   phenylchromane - 2األساسية المسماة 
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(  2016،و آخرون  Panche) الهيكل األساسي للفالفونويدات11 الشكل :  

 

 (2016و آخرون ، (Panche : اقسام الفالفنويدات وأهم مصادرها الطبيعية12شكلال

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=5465813_S2048679016000410_fig2.jpg
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=5465813_S2048679016000410_fig1.jpg
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 وظائف وتطبيقات الفالفونويدات3 .2.2. 

التي ال يبدو أن الغالبية العظمى  العضوية،تنتج النباتات تشكيلة كبيرة ومتنوعة من المركبات 

المستقلبات  إليها باسمالتي يشار  المواد،منها تشارك بشكل مباشر في النمو. عادة ما يتم توزيع هذه 

 كة النباتية )بشكل تفاضلي بين مجموعات تصنيفية محدودة داخل الممل (،الثانوية )الفالفونيدات

Croteauيتم تصنيف الفالفونويد في فئات مختلفة مثل القلويدات، 2000، وآخرون .)terpenoids 

 والفينوالت. يقوم الفالفونويد بعدد من وظائف الحماية في جسم اإلنسان. 

تطورت العديد من مركبات الفالفونويد كمركبات نشطة بيولوجيًا تتداخل مع الحمض النووي 

 وبالتالي فإنمضادة للميكروبات أو مبيدات الحشرات  ،تينات وتظهر خواًصا دوائيةأو البرو

 ،Wink) و من جهة أخرى لها أهمية في الزراعة كمبيداتيدات لها أهمية في الطب كمعالجة والفالفون

(. أعطت التكنولوجيا في المختبر رؤية جديدة الستكشاف قوة زراعة أنسجة الخاليا النباتية 2004

. وقد ازدهر التقدم في (Anand، 2010)في النبات األم  التي تلك تاج نفس المركبات الكيميائية مثلإلن

 (. 2012 وآخرون، Hussain)التوقعات فالفونويدات تفوق  أساليب زراعة األنسجة النباتية إلنتاج

 وإمداداتبالمغذيات من خاللها التالعب السليم  تقنية يمكنإن زراعة األنسجة النباتية هي 

 وقد تكون قادرة على إنتاج النوعية المرغوبة وكمية النباتات وكذلك األيضيات النباتية،الهرمونات 

. ترتبط الفالفونيدات بطيف )تحليل السليلوز وزيادة البكتريا المختزلة للكبريت في عليقة تغذية األغنام(

جموعة متنوعة من تطبيقات واسع من التأثيرات المعززة للصحة. فهي عنصر ال غنى عنه في م

 Bezwadaو Srivastavaذلك إلى مضادات األكسدة ) والتجميلية ويعزىالطبية  الصيدالنية، التغذية،

 Lejeune)للسرطان ( وخصائص مضادة 2012،وآخرونHossainالمضادة لاللتهابات ) (،2015،

 Kimيسية )الرئجانب قدرتها على تعديل وظائف اإلنزيم الخلوية  ( إلى2015وآخرون،

 ( 2004وآخرون،

تعمل الفالفونويدات في النباتات كمضادات لألكسدة ومضادات جرثومية ومستقبالت ضوئية     

تظهر   وجاذبات بصرية وللكشف عن الضوء. وقد اقترحت العديد من الدراسات أن الفالفونويدات

األنشطة البيولوجية ، بما في ذلك اإلجراءات المضادة للحساسية ، المضادة للفيروسات ، المضادة 

ركبات الفالفونويد لمهتمام  لنشاط مضادات األكسدة لاللتهابات. ومع ذلك  فقد تم تخصيص معظم اإل

الفونويد على العمل لقد كانت قدرة مركبات الف قدرتها على الحد من تكوين الجذور الحرة. وذلك ل

  Srivastava ،2015كمضادات أكسدة في المختبر موضوًعا لعدة دراسات في السنوات الماضية ، )

 (  .Ren ،2003؛ 

مركبات الفالفونويد والعوامل المضادة  نع دراستهم( في 2003) وآخرونRen أعطى    

ذكروا ، ة في منع المواد المسرطنةللسرطان ، اآلليات الجزيئية الرئيسية لإلجراءات في حاالت مختلف
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 لتثبيط أنشطة بعض اإلنزيمات  P450أن مركبات الفالفونويد تمارس تأثيرها على السيتوكروم 

. وهناك آلية أخرى للعمل أبلغ عنها وهي أن مركبات procarcinogensالمسؤولة عن إنتاج عدد من 

إس ترانسفيز، وخميرة الكينون المختزلة -يونالفالفونويد تساعد في إنتاج إنزيمات االستقالب مثل غالث

يتم إزالة السموم من المواد المسرطنة ومن ثم  حيثغلوكورونيل -ديفوسفي-5وترانسفيراز يوريدين 

 (2016و آخرون ، (Pancheالتخلص منه من الجسم. 

 الدباغ  3 .3.

حيانا في فواكه أاألوراق و ، اللحاء ، تتراكم في الجذور،هي عبارة عن عديدات الفينول 

لى مجموعتين الدباغ المكثفة إالدباغ تنقسم (.Baba Aissa،1999) النباتات تتميز بنكهة مرة و قابضة

حماض فينولية و غليكوز تحت أسترأو الدباغ المميهة التي هي عبارة عن  تتشكل من البروتوسياندين

  (1999،خرون آو (oligomeres Berthod)) شكل

 (.Lilley ،1988و  Haslam)ب(الدباغ المكثفة )الغاليكية، )أ( الدباغ الدباغ. أقسام  :13الشكل 

   لالنشاطية البيولوجية لعديدات الفينو 3 .4.

ن تؤدي أالتي يمكن  LDL كسدة الأتناول األغذية الغنية بعديدات الفينول قد تكون مفيدة لمنع  

كثر خطورة عندما يتعلق األمر بالشرايين التاجية و بالتالي أهذه الظاهرة تصبح ، لى انسداد األوعية إ

يضا في تثبيط تراكم أالعديد من الفالفونويدات  (.تساهمMyocarde)حتشاء عضلة القلب إتسبب 

 .يشتركلى انسداد الشرايين إن يسبب تخثر الدم و هذه األخيرة تؤدي أو الذي يمكن ، الصفائح الدموية 

و  (Frankelيولوجي للبروتينات زستخدام الفيهضم األطعمة و في اإل يضا عديدات الفينول فيأ

، المعدة، الكبد، الثدي، البروستات، هي نشطة ضد العديد من السرطانات )القولون (1995،خرون آ
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تعمل كعامل مانع عن طريق   ، كل مراحل السرطان في مرحلة البدء ( في...الرئتين، الجلد، المثانة

تعمل كعامل مضاد للورم آلية  :التقدمت المسببة للسرطان في مرحلة الترقية و منع تنشيط المؤثرا

منع تثبيط األكسدة من عملية التمثيل الغذائي لحمض  ن تكون متنوعة جدا :أالمشاركة يمكن 

ي والخل ، الحث على الموتو تكاثر الخاليا angiogeneneseلتهابات  و رد فعل لإل، األرشدونيك 

واقية ضد األمراض التي تعتمد  تأثيراتيضا أعديدات الفينول لها C وتثبيط بروتين كيناز ، المبرمج

 ستروجين الذاتية عن طريق تعديل استجابة هرمونات األ العظامعلى الهرمونات مثل هشاشة 

Scalbert ) وWilliamson ،2000)  خيرا المركبات الفينولية و على وجه الخصوص حمضأو  

(acide hydroxbenzoique)  salicilique لديها خصائص مطهرة  Ribereau)،1964 بعض )

 . 11الجدول نشطة عديدات الفينول ملخصة في أ

 

 (1995،خرون آو (Frankelالبيولوجية للمركبات الفينولية  ة: النشاطي11جدول 

 المركبات الفينولية النشاطية البيولوجية

 Acide phenols مضاد لألكسدة للفطريات ،مضاد  للبكتيريا،مضاد 

Vasoprotectrces ،Antioedemateuses Coumarines 

نخفاض ضغط إ ،لتهاب مضاد لإل ،مضاد للسرطان  ،مضاد لألورام 

 مضاد لألكسدة ،مدر للبول  ،الدم 
Flavonoide 

 Anthocyanes حماية الشرايين و األوردة

مضاد  ،مضاد لألورام  ،مضاد لألكسدة  ،ستقرار الكوالجين إ

 مضاد للفطريات ،لتهاب لإل
Proanthocyanidines 

 مضاد لألكسدة
Tanins galliques et 

catéchiques 

 (  Lamiacéeالشفوية )عائلة  4.

جنس  250نوع مجمعة في حوالي  6700تظم ما يقارب  فريقياإشمال  مستوطن فيهو نبات 

Miller) ،العطور و األغذية صناعة في الستخدامها كبيرة أهمية عائلة ذات(، 2006و آخرون 

 .( 2005،خرونآو   (Gherman والتداوي عند االنسان والحيوان

في المملكة النباتية ،هي واحدة من أكثر العائالت استخداما كمصدر عالمي  هي العائلة األكثر إنتشارا

للتوابل و المستخلصات ذات الطاقة العالية المضادة للبكتيريا، مضادة لإللتهاب و مضادة 

(.من المعروف أن الزيوت األساسية المستخرجة من نباتات 2000و آخرون،   (Ghermanلألكسدة
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دوائية و صناعية. تمنح العديد من الخصائص منها، مضاد للعدوى، مضاد  هذه العائلة تمتلك خواصا

 للتشنج، مسكن، منشط.

و  (Bakkaliتنوع المكونات التي تتألف منها الزيوت األساسية هو ما يجعلها جد نشطة 

منطقة البحر المتوسط المركز الرئيسي للتوطين وزراعة نباتات هذه العائلة.  ر(. تعتب2008آخرون،

 ،terpenoidesهي مصادر غنية ب  عائلة الشفويةالبان عدد كبير جدا من أجناس  وجد

flavonoides  و المركبات الفينولية  Naghibi)  ،2005وآخرون.) 

  (Lamiacéeاإلنتشار الجغرافي لعائلة الشفوية ) 4 .1.

 في العالم اإلنتشار  4 .1.1.

سيا آ ، غرباأوروبمنتشرة بين  (Lamiacée) العائلة الشفويةنوع من  350تتواجد حوالي 

، تونسالمغرب، الجزائر، فريقيا )إفي شمال  (، ويتواجد بكثرة14)شكل  المتوسط والبحر األبيض

العربية السعودية عبر شبه جزيرة سيناء في مصر  وجنوب غربيضا في جبال اثيوبيا أتتواجد ، ليبيا(

 هماليا. وكذلك فييضا في سبيريا أنجدها  ويمكن أن

 

 

و   Dob) ل وفقا Stahl-Biskup) ، (2002العالم حول الشفوية لعائلةل التوزع الجغرافي :14شكلال

  (2006 ،خرونآ

 في الجزائر  االنتشار 4 .2.1.

و التنوع التنوع البيولوجي المناخي  الي  يما أد اتتربع الجزائر علي مساحة شاسعة وهذ

نحاء الساحل و حتى في أالعديد من األنواع النباتية المنتشرة في جميع العائلة الشفوية شمل ت النباتي ،

(. و يتم تمثيلها في الجزائر 2005،خرون آو   Nickavar ) القاحلة لى المناطق إالمناطق الداخلية 
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 ,T.vulgaris, T.serpyllum   T.algériensis, T.hirtusبالعديد من األنواع المعروفة : 

T.foésiintan  

(Santa Quezel  ،1963) 

 ( Thymus algeriensis)نبات  4 .2.

  :االسم العلميThymus algeriensis. 

 االسم العامي: النجوشن، الزعيترة، الجرتيل . 

 الوصف النباتي :  4 .1.2.

سم، السيقان متعرجة خشبية، فروعها بنية اللون  20-10يبلغ ارتفاعها ما بين  ةتظهر كشجير 

 Langhe) منتصبة ومتراصة. األوراق صغيرة حساسة شعرية وكثيفة جدا وبيضاء في األسفل

ملم  15 زحلقية صغيرة أنبوبية، أما السبالت قصيرة ال تتجاو ا(، تظهر أزهاره1978واخرون،

ية األسنان والسفلية ثنائية األسنان، بتالتها ثنائية الشفاه، خماسية االسديات مفصصة؛ العليا منها ثالث

عائلة الشفويات  )ثيموس( إلىينتمي ال البارزة. والبتالت ال تزيد عن ضعف طول السبالت. 

(Labiataeالت .)من مائة نوع معروف يوجد منها أكثر ي (Richard ، يصل 1985واخرون .)

سم، لها رائحة قوية جدا ولطيفة في  25في الجزائر الى  ة( المتواجد15كلالجرتيل)ش ةارتفاع عشب

 .(2006واخرون ، Sotoنفس الوقت، تكون فترة االزهار في شهر أفريل الى شهر جويلية )

 

 Thymus algeriensis  (Mahmoudi ،2010): نبات 15شكلال
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 التصنيف العلمي  4 .2.2.

( 1991واخرون ، Crespoنوعا ) 80الى  Thymus (70الصعترية ) العائلةيشمل جنس  

 ( كاالتي:Santa ،1963و Quezelعشبة النجوشن أو الجرتيل ) فكما يصن

 Spermaphytesالنباتات البذرية            الشعبة:

 Angiospermesكاسيات البذور     الشعبة:تحت 

 Eudicotes           القسم :

    Asterides القسم:     تحت 

  Lamiales             الرتبة :

    Lamiacée           العائلة :

 Thymus           الجنس :

 Thymus algeriensis             النوع :

  المنشأ و االنتشار  4 .3.2.

في جميع المناطق المعتدلة في منشرة  الزعيترةأنواع  ن( فا1991واخرون ) Crespoحسب 

 Bendjillaliوفقا ل المتوسط. منطقة البحر األبيض  جانب توجدها فيالي  الشمالي،نصف الكرة 

هو نوع مستوطن في شمال أفريقيا. تم العثور عليها  Thymus algeriensisفإن ( 1987واحرون )

جرتيل في ال ( ينموSanta،1963و Quezel)في المروج والمراعي وفي جميع المناطق الجبلية 

التي في المناطق شبه القاحلة  ويوجد بوفرة ،(1961واخرون ، Garnierوالصخرية )جيرية ال التربة

أماكن  تنمو شجيرة النجوشن فيعندما . م 1200وقد يوجد حتى على ارتفاع متر  600 يبلغ ارتفاعها

 .(Crete ،1965)فإنها تقدم تكيفات تسمح لها بمقاومة النتح  جافة،

 االستعماالت في الطب التقليدي  4 .4.2.

(، حيث 2006واخرون ، Dobعلى نطاق واسع كأحد أهم األعشاب الطبية ) النجوشنيستخدم 

( مضاد للميكروبات 2005واخرون ، Leeيستعمل كمهدئ ومضاد للتشنجات ومضاد لألكسدة )

(Oussalah ، 2007واخرون Hazzit; ، كما يمكن استخدامه كمضاد للفطريات 2009واخرون ،)

(Giordani ، ومن خ2008واخرون ،) صائصه أيضا أن مستخلصاته تستعمل لعالج االسهال

 (.2002واخرون ، Houmaniواضطرابات الجهاز الهضمي والتنفسي )

كما يعتبر أيضا مطهر، مهدئ للسعال، دافع للريح، منشط إلفراز الصفراء، الئم للجروح، مدر للبول، 

 منشط وطارد للديدان )معجم االعشاب و النباتات الطبية(.
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 (Artemisia campestris)   نبات 4 .3.

  : االسم العلميArtemisia campestris. 

 الدقوفت . االسم العامي : التقوفت ، 

 االنتشارفي العالم 4 .1.3.

في معظم أنحاء العالم و خاصة في النصف الشمالي للكرة ( Artemisia)ينتشر جنس 

( . توجد في الجزائر احدى عشرة نوعا من Asteraceaeاألرضية و ينتمي الى عائلة االستراسيا ) 

.تعرف  (2004واخرون ،  ;Santa،1963 Salidoو Quezel)  Artemisiaاألرتيمسيا 

Artemisia campestris  في الجزائر باسم التقوفت حيث تنمو في المناطق السهبية و الصحراوية 

(Dob ، 2005واخرون) . 

 الوصف النباتي  4 .2.3.

عبارة على شجيرة معمرة لها ساق قوية، ناعمة واسطوانية تتفرع قرب سطح التربة بارتفاع  

(، تحتوي على اوراق شريطية شعرية ناعمة ذات لون اخضر داكن 16سم)شكل  80-30يتراوح بين 

 ; Santa،1962 و Quezel)مم. لها أزهار دقيقة جدا، ذات لون اصفر بحدود حمراء  1.5-1بطول 

Ozenda ،1983 David;و Hervé،1994  ) 

 

 Artemisia campestris: نبات 16شكل ال

(http:/www.panoramio.com/photo/83462413). 
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 التصنيف العلمي  4 .3.3.

كما هو  Artemisia campestris(  بتصنيف شجيرة التقوفت  Caratini،1971 قام  ) 

 موضح  ادناه: 

 لنطاق: النوى حقيقيات

 المملكة: النباتات

 الشعبة: كاسيات البذور

 الطائفة: ثنائيات الفلقة

 الطويئفة: نجميانيات

 الرتبة: نجميات

 الفصيلة: نجمية

 الجنس: شيح

Artemisia campestris  :النوع 
 

 

  المنشأ و االنتشار 4 .4.3.

الى الشجيرات العطرية، التي تنمو في العديد من مناطق النصف  ينتمي جنس االرتيمسيا

الشمالي للكرة االرضية، و خاصة المناطق شبه القاحلة و كذا حوض البحر األبيض المتوسط و تمتد 

(، كما وجدت أيضا في جنوب افريقيا و 1995واخرون،  Verninوصوال الى جبال الهماليا )

 . (Kyeong  ،2007استراليا و أمريكا الجنوبية )

.5.3. IV  االستعماالت في الطب التقليدي 

لعالج أمراض المعدة  الدقوفت ت عشبة في الطب الشعبي العربي ، استخدم  

( ،كما استخدمت في عالج مرض السكري ، و منشط إلفراز Maiza ،2006و Hammiche)والكبد

و ارتفاع كولسترول الدم الصفراء، و بعض أمراض الجهاز الهضمي، باالضافة لعالج السمنة 

(Sijelmassi ،1993 ; Hmamouchi ،1999.) 

  باألمراض وعالقته التأكسدي اإلجهاد 5 .

 تؤدي أن يمكن البيولوجية الجزيئات من العديد على الحرة الجذور تحدثها التي التأثيرات إن

 من كثير أظهرت حيث ،(2010واخرون ، Cakir) الخلية ونمو ووظيفة شكل في تإلى تغيرا

 األمراض من العديد وتطوير بدء في حاسما يكن لم أو كبيرا دورا التأكسدي لإلجهاد أن الدراسات

 القلب أمراض السرطان، :هي لها رئيسيا محفزا التأكسدي اإلجهاد يعتبر التي األمراض ومن الحالية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B0%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B0%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%AD
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 Ksouri ،2013 ; Mohammedi)الزهايمر  السكري، المفاصل، إلتهاب ،، اإللتهاباتاألوعيةو

،2013.) 

 االجهاد التأكسدي  5 .1.

تم تعريف االجهاد التأكسدي على أنه اختالل في توازن مضادات االكسدة لصالح المؤكسدات  

(Lykkesfeldt و Svendsen  ،2007  Kirschvink; ، 2008واخرون AbdalDayem; 

إنتاج المؤكسدات ، يحدث هذا الخلل عن طريق زيادة ( 2011واخرون.، ;Mühl 2010واخرون ،

قد يسبب اإلجهاد ( . 2016واخرون.،  Gasmi) مما يقلل من مستوى مضادات األكسدة أو كليهما

مما يؤدي إلى  النووية،مثل البروتينات والدهون واألحماض  كبيرةالتأكسدي تلفًا خلويًا في الجزيئات ال

واخرون  ;AbdalDayem  2009 واخرون ، Zadak)الخاليا أمراض خلوية وفي النهاية إلى موت 

،.2010 .) 

يؤدي اإلجهاد التأكسدي في النهاية إلى فقدان وظيفي جزئي أو كلي لألنظمة الفسيولوجية في 

تطور العديد من األمراض )األمراض القلبية الوعائية واألمراض و تم إثبات حدوث  حاليا،الجسم. 

باس نسبّي أو مطلق لتروية الّدم إلى أنسجة العصبية ، االلتهاب ، السكري ، الشيخوخة ، قصور أو احت

 2013واخرون.، Gönençورام السرطانية( )الجسم ، اضطرابات الجهاز التنفسي والمعدة ، تطور األ

Wu;،.2015واخرون  .) 

                   

  مضادات األكسدة 5 .2.

مما يسبب اإلجهاد  الخاليا،إلى تراكمها في  ROSيمكن أن يؤدي التوليد غير المتحكم فيه لـ    

. ROSطورت الخاليا آليات مضادة لألكسدة للحماية من األضرار التأكسدية بوساطة لذلك لالتأكسدي. 

أو أي  األخرى،يتم تعريف مضاد التأكسد على أنه جزيء قادر على إبطاء أو منع أكسدة الجزيئات 

ة بشكل كبير يؤخر أو يمنع أكسدة ذلك مادة عند وجودها بتركيزات منخفضة مقارنة بتركيزات مؤكسد

تصنف أنظمة مضادات األكسدة إلى مجموعتين رئيسيتين ،   (2011واخرون.،  Aher)الركيزة 

 ( Priyadarsini ،2011 و Kunwar) مضادات األكسدة األنزيمية ومضادات األكسدة غير األنزيمية

 

  مضادات األكسدة اإلنزيمية 5 .1.2.

بيروكسيداز  الكاتالز، األكسدة،مضادات األكسدة اإلنزيمية الرئيسية هي ديسموتاز فائق 

GSH وGSH بما  األخرى،تم العثور على مضادات األكسدة  الرئيسية،. باإلضافة إلى هذه اإلنزيمات

، وبروتينات األكسدة ، مثل  S-transferase (GST)  ،heme oxygenase-1في ذلك الجلوتاثيون 
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thioredoxins (TRX بيروكسي ، )redoxins (PRXs و )glutaredoxins  تلعب دورا حاسما ،

 (2014واخرون.، ;Ye 2012واخرون.، Birben) أدوار في الدفاعات المضادة لألكسدة

  Superoxide dismutase (SODديسموتاز الفائق ) 5 . 1.1.2.

ارة عن إنزيم مضاد لألكسدة داخلي المنشأ ويمكن أن يوجد في ثالثة أشكال إسوية وهو عب

( موجود في SOD)النحاس والزنك  SOD1متعاقبة موجودة في األجزاء الخلوية المختلفة: 

،  mitchondriaالمنغنيز( هو بشكل أساسي  SOD) SOD2السيتوبالزم والنواة وغشاء البالزما ، 

الكسح في المقصورة خارج  superokideوالزنك( فريدة من نوعها في النحاس  SOD) SOD3و 

  2014واخرون.،  Athiroh)المتولدة أثناء االلتهاب superoxidesالخلية وفوق 

Ye;،.يعمل ( 2014واخرونSOD  كخط الدفاع األول ضدROS  ويحفز تفكيكO2  •-  إلىH2O2 

 (.Chakraborty ،2011 و Sen) O2و 

 (CATز )االكات 5 . 2.1.2.

كل منها يحتوي على مجموعة  متطابقة،مونومرات  4يتكون من  tetramerيوجد مثل  زاالكات

 -من التواقيع من الكاتالز  2عن طريق التحويل بين  H2O2الهيم في الموقع النشط. يتم إجراء تحلل 

 ))متماوج مع ذرة أكسجين( Iفيريكاتاليز )الحديد المنسق مع الماء( والمركب 

Birben،.يمكن لكل جزيء (. 2012واخرونCAT  أن يحلل ماليين جزيئات بيروكسيد الهيدروجين

 (.Chakraborty  ،2011و Sen) إلى الماء واألكسجين في كل ثانية SODالتي تنتجها 

 

 (GSH) بِيروْكسيداُز الغلُوتاثَيون 5 . 3.1.2.

 H2O2وهو موجود بشكل عام في سيتوبالزم الخاليا ويحمي الخلية ضد األكسدة التي تسببها   

عن طريق اقتران تخفيضه إلى  GPx H2O2. إزالة H2O2ويمنع تكوين جذور الهيدروكسيل من 

H2O  مع أكسدةGSH (Navarro-Yepes ،.2014واخرون )GPx1  موجود في العصارة الخلوية

ظم خاليا الثدييات وهو أكثر فعالية من الكاتالز في إزالة البيروكسيدات داخل والميتوكوندريا في مع

، فإن  GPxالتي تحتوي على  SeCysالخاليا تحت العديد من الظروف الفسيولوجية. إلى جانب 

non-selenium GPx  يمثل على نطاق واسعinmammals  فضال عن معظم الفقاريات وبعض

لديها موقع نشط  GPx 6، في حين أن  GPxهي سيستين تحتوي على  8 و 7و  GPx 5الدنيال الدنيا. 

selenocysteine  .في البشرgpxs  المحتوية على السيستئين أقل كفاءة في إزالة السموم

  .(2016واخرون.،  Gasmi)  selenodependentGPxالبيروكسيدات من 
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  (GRالجلوتاثيون )اختزال 5 .4.1.2.

. الجلوتاثيون GSHومضاد أكسدة خلوي مهم ضروري لتحويل  flavoproteinإنه إنزيم   

 GRمن خالل وجود إنزيم  GSH( الذي انخفض إلى GSSGالمؤكسد هو ثاني كبريتيد الجلوتاثيون )

مقياًسا عاًما مهًما لإلجهاد  GSH / GSSGكمتبرع إلكترون. تعتبر نسبة  NADPHالذي يستخدم 

إلى اإلضرار بالعديد من  GSSGوقد يؤدي التركيز العالي جًدا لـ  العضوي،التأكسدي لألضداد 

  ;2012واخرون.، ;Birben  2016واخرون.،  Gasmi) (17اإلنزيمات المؤكسدة)الشكل

Chakraborty  و Sen،2011.) 

 

  

 (GRو  SOD  ،Catalase  ،GPx: مضادات األكسدة الخلوية األنزيمية )17الشكل 

( Navarro-Yepes2014.،واخرون) 

 



 
 

   الجانب التطبيقي



 
 

الفصل األول     
رق الدراسةــواد وطــالم  
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 حدود السهوب الجزائرية .1

هذا   دشرقا. يمتكم 150كم غربا و  300كم و عرضه 1000السهوب الجزائرية شريطا يبلغ طوله  تمثل
ملم جنوب االطلس الصحراوي و ارتفاع 100ملم شماال و 400الفضاء ما بين خطي تساقط االمطار 

           م.1200م الى 900

هناك السهوب الغربية المتواجدة جنوب وهران و الجزائر الوسطى و السهوب الشرقية شرق جبال الحضنة 
(.18و المتكونة من سهوب الجنوب القسنطيني )شكل   

 

 (.Nedjraoui ،2004)حدود السهوب الجزائرية : 18الشكل 

  

 عرض عام لمنطقة الدراسة. 2

ي ف  بلدية 28دائرة و 12التي تضمتتواجد منطقة الدراسة ضمن السهوب الشرقية في والية تبسة 

شريط حدودي بيحدها شماال والية سوق أهراس ومن الشرق الجمهورية التونسية  ،الجزائر شرقمال ش

ومن الجنوب الغربي والية خنشلة ومن الشمال الغربي والية أم  يكلم وجنوبا والية الواد 300قدره 

 (.19)شكل  البواقي

جزءا هاما من  وهي  نسمة 694.289 وتحتوي على هكتار 800 378 1 قدر مساحتها اإلجمالية بـ:ت

  (Djebaili ،1979)مليون هكتار36التي تصل مساحتها الى الهضاب العليا 

 المناطق السهبية 
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 والغطاء والتربة المناخ طبيعة حسب متجانسة مجموعات أربع إلى للوالية اإلجمالية المساحة وتنقسم

 (.D.S.A ،2018)النباتي 

متر  800 وارتفاع مم 300 األمطار سقوط بمتوسط تتميز التي للوالية، الشمالية المنطقة :1 المنطقة

 (.الوالية مساحة من٪ 10) هكتار 135000 بمساحة وبزراعة الحبوب،

 من المكونة والمساحة متر، 1000 ارتفاع على ملم 250 يبلغ األمطار سقوط بمتوسط تتميز :2 المنطقة

 (.الوالية منطقة٪ 17) هكتار 229450 مساحتها وتبلغ المرتفعة، السهول

 بمتوسط للوالية الكلية المساحة من٪ 50 من يقرب ما تغطي التي للوالية السهبية المنطقة :3 لمنطقةا

 غنام.األ، تمتاز بتربية المواشي خصوصا متر 600 وارتفاع ملم 200 األمطار هطول

 وهطول مسطحة ارتفاعات مع الوالية مساحة من٪ 15 تمثل التي الصحراء المنطقة هي :4 المنطقة

 .هكتار 202457 بمساحة متر، 200 ارتفاع على ملم 100 من أقل األمطار

 

  : الحدود االدارية لوالية تبسة19الشكل 
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 المناخ. 1 2. 

 ليلكان التح حسب المعطيات المناخية المتحصل عليها من قبل مصلحة الرصد الجوي لوالية تبسة

 كالتالي:

 درجات الحرارة2 .1.1.

 جًدا حار وصيف بارد بشتاء يتميز الذي جاف شبه المناخ في العالية الهضبة من جزًءا تبسة منطقة تعتبر

 األدنى والحد مئوية درجة 26,7 عند جويلية شهر في أقصى حد مع مئوية، درجة 15,84 حرارة بمتوسط

 .(S.M .T  ،2018) (20، شكل 12)جدول .مئوية درجة  10,6في جانفي

 

 . (2017-1990) لوالية تبسة الحرارة درجات لتغير في متوسطا: 20الشكل 

 

  والموسمية الشهرية األمطار 2 .2.1.

 الكمية األعلى أن نرى ،2017-1990يمثل متوسط هطول االمطار بين الفترة  الذي 21 الشكل من

 عام في األدنى الحد تسجيل تم بينما ،(ملم 624) 1995/1996سنة  في تلوحظ األمطار لهطول

 .(13)جدول ملم 404.5 األمطار هطول متوسط وبلغ (،ملم 185) 1993/1994

 2017 – 1990الفترة  من  في ول السنةصخالل فالذي يبين كمية تساقط االمطار  22وحسب الشكل 

ملم (   112-ملم 116) والربيع الخريف فصل في يكون بكميات كبيرة  األمطار سقوط مستوى أننالحظ 

 .(S.M .T  ،2018) ملم( 63-ملم  86) والشتاء الصيف بفصل مقارنة 
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 لوالية تبسة  2007/2017 بالدرجة المئويةو : متوسط درجة الحرارة12جدول 

 ديسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر اوت جويلية جوان ماي افريل مارس فيفري جانفي االشهر

 2.6 6.4 10.9 15.8 18 18.6 15.7 11.3 6.9 4.1 2.6 1.6 بالدرجةدرجة الحرارة الدنيا 

 11.7 16.1 21.7 29.3 33.7 34.9 30.9 25 20.5 16 12.2 10.6 بالدرجةدرجة الحرارة العليا 

 

 

 لوالية تبسة  2007/2017 االمطار )ملم( : متوسط تساقط13جدول 

 

 ديسمبر نوفمبر كتوبرأ سبتمبر اوت جويلية جوان ماي فريلأ مارس فيفري جانفي اشهرألا

 26 36 34 37 19 12 28 40 38 41 25 27 )ملم(امطار ألتساقط ا
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 (.2017-1990) تبسة محطة في األمطار لهطول السنوي عالتوزي :21 الشكل 

 

 

 (.2017-1990) تبسة محطة في لألمطار الفصلي عالتوزي :22 الشكل
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  De Martonne    حسب مؤشرجاف -منطقة الدراسة تتميز بمناخ نصف تقدم فانو حسب ما 

فقد قسمت السنة الى فصل   Bagnoulsو  Gaussen. اما بالنسبة لمخطط  14,43الذي بلغت قيمته 

 (23رطب يمتد من شهر نوفمبر الى شهر افريل  و فصل جاف يتراوح ما بين ماي و اكتوبر )شكل 

(S.M .T  ،2018). 

 

 

 (2016-1972(لمنطقة الدراسة   Bagnoulsو Gaussen: مخطط 23الشكل 

 

 الرياح2 .3.1.

 ، (2006 -1971) عامي بين عاًما 35 مدار على للرياح الشهرية السرعة متوسط 14الجدول يمثل  

 .(14)جدول (S.M .T  ،2018) الدقيقة في باألمتار عنها معبراً 

 

 1971-2006الرياح سرعة : متوسط 14جدول 

 اوت  جويلية  جوان ماي  افريل  مارس  فيفري  جانفي  ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر الشهر

 (د)م/ةالسرع

( 1971- 2006 ) 
2.32  2.2  2.34  2.49  2.76  3.06  3.04  3.25  2.9  2.79  2.78  2.50 

 

0

10

20

30

40

50

60

0

5

10

15

20

25

30

Jan

Fe
v

M
ar

A
vr

M
ai

Ju
in

Ju
il

A
ô

u

Se
p

O
ct

N
o

v

D
é

c

رة
را

ح
 ال

جة
در

(
ية

ئو
 م

جة
در

) 

 االشهر 

T°C P(mm)

ا
ط
اق
س

لت
 (

لم
م

)
 



 المواد وطرق الدراسة

 

46 
 

 

 التربة  2 .2.

كلسية و فقيرة من المادة ،العمق  ةقليل ،االراضي السهبية بانها هشة تتميز (Halitim ،1988) حسب

 :(15)جدول  العضوية. تستغل االراضي الموجودة كالتالي

 ضي ااستخدام االر2 .1.2.

 (24و شكل رقم 15)جدول رقم لتالي االجدول كما هو مبين في في والية تبسة  االراضييتم استغالل 

 :األراضي الغابية 

 الصنوبر: الرئيسية النباتية األنواع بين من. الكلية المساحة من٪  14,78 سوى تمثل وال الوالية شمال تقع

 (.الحلزوني الصنوبر)

 األراضي السهبية 

 كم 5787,61 مساحتها وتبلغ وجنوبها، الوالية وسط في تقع
2
 مساحة إجمالي من٪  43,67 ذلك في بما 

 .الوالية

 األراضي الزراعية 

 يعطي مما والشمال الوسط في وتقع الوالية مساحة إجمالي من٪  27.7 من أكثر األراضي هذه تمثل

 .الرعوي الزراعي الجانب المنطقة

 المناطق الحضرية 

 (15)جدول  .٪ 0.5 من أكثر إلى تصل ال ضعيفا، تمثيال ممثلة وهي

 (.D.S .A  ،2018تبسة ) األرضي لواليةاستغالل : 15جدول 

المساحة )كلم استخدام األرض
2

 المساحة )%( (
 27,7 3671,74 زراعية  ارض

 11,22 1486,91 حلفاء و نباتات اخرى

 14,78 1958,41 ارض غابية

 43,67 5787,61 مراعي سهبية

 1,06 141,01 مخصصة لتشجير مناطق
 0,5 66,42 المناطق الحضرية
 0,08 10,72 اراضي جرداء
 1 131.97 نباتات ملحية
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 الغطاء النباتي 2 .3.

مفتوحة و متنوعة في تشكيلتها و كثافتها بحيث انها تحتوي الغطاء النباتي السهبي عبارة عن طبقة عشبية 

  ( Djebaili ،1984) على االنماط التالية

  و التي تتكون من:           مراعي النجيليات 

 Stipa tenacissima(L.), Lygeum spartum , Aristida pungens  

 المراعي التي تحتوي على:   

Artemisia herba alba الشيح,  Artemisia campestris الدقوفت, Arthrophytum 

scoparium الرمث, Thymellea  microphylla لمثنان 

 النباتات الملحية: المراعي التي تحتوي على   

Atriplex halimus رغل ملحي   , Suaeda fruticosa السويداء   , Salsola vermiculata روثا 

 التي تحتوي على المتدهورة المراعي:   

Peganum harmala الحرمل   , Astragalus armatus القتاد  , Noaea micronata .  

 اضافة الى ذلك هناك نباتات اخرى مثل:

 (Quercus ilex) هولم بلوط ،( Pinaceae) (Pinus halepensis Mill) الحلبي الصنوبر

(Fagaceae )، الفينيقي العرعر (Juniperus phoenicea L) (Cupressaceae )، اكليل الجبل 

(Rosmarinus officinalis) (Labiatae ) )،العرعر uniperus oxycedrus L) 

(Cupressaceae، البابونج (Matricaria chamomilla) (Asteaceae )، البطيم          

(Pistacia atlantica) (Anacardiaceae) ، (Astragalus armatus) (Leguminosae) ، 

(Anabasis lachnantha) (Chenopodiaceae و Asteraceae)النجوشن، الزعيترة، الجرتيل ، 

(Thymus algeriensis،)  
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 .2018طة استغالل األرضي لوالية تبسة يرخ :24شكل ال
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 مكان التجربة 2 .4.

 63ثليجان )الدرمون( تبعد حوالي  ببلديةفي المناطق السهبية  تقع خاصة مزرعة في الدراسة اجريت

بلدية نقرين وشرقا بلدية بئر العاتر وغربا بلدية  الشريعة، جنوباتبسة يحدها شماال بلدية  واليةعن كلم 

كلم1763 بمساحةقنتيس. سطح 
2،

درجة  39مع معدل تتميز بمناخ منطقة الهضاب حار وجاف صيفا  

كبر أبها  مم، وتتوجد300الي  100يتراوح بين  مئوية، وبتساقطدرجة  0بمعدل  وجاف  مئوية وشتاء بارد

عطاء نباتي كثيف  ىعل االحتوائههكتار والتي تستغل كمراعي األغنام  86000منطقة سهوب بالوالية ب 

النباتات  علىالتغذية او الرعي  تأثير وتم اختيار المنطقة لدراسة وعطرية،من عدة انوع لنباتات طبية 

 .األغنام لعدة اعتبارات منها ومنتجاتصحة  علىالطبية 

  راس  ألف 200المقدرة بحوالي مليون ووغنام بالوالية االتعداد من  ℅60على تحتوي 

(D.S .A  ،2018). 

  اعتماد مربي األغنام على الرعي كمصدر لغذاء ماشيتهم 

 منطقة سهبية في الوالية بتنوع كبير للغطاء النباتي أكبر 

 )ساللة األغنام الشبه موحدة )سالالت أوالد جالل  

 عمال البحثية تعاون المربيين في اال 

 

 في الدراسة  المستعملة الحيوانات 3 .

 حالة في (،Soltani،2011)اوالد جالل ساللة إلى ينتمياألغنام  من قطيع على الدراسة أجريت

رأسا لكل مجموعة  40 الي مجموعتين تقسمت الحيوانا ،نفس العمرتقريبا بالغة ولها  جيدة صحية

األغنام، السهبية على صحة ومنتجات  التغذية على النباتات الطبية المتواجدة بالمناطقتأثير مدي  لدراسة

توحيد شروط التربية  تمع مراعا. أوت الى مارس بداية من شهر أشهر 6حددت فترة الدراسة ب 

 .خصوصا جنس األغنام حيث اعتمادنا على النعاج فقط 

 كسبةمجروش، نخالة ألغدية المصنعة وتتكون من شعيرعلى  ى: تتغذالمجموعة األولى ،   

أشهر( دون  6شهر +  18االنتهاء من فترة الدراسة )غاية من بداية الفطام الي  تبن،الصويا، 

  ℅100نظام التربية داخلي  تغيير الغذاء، ويكون

  الفطام الي غاية في غذائها علي الراعي مع الشعير والتبن من فترة بعد  تعتمد الثانية:المجموعة

 Thymusالنجوشن )مضاف له  الشعير علىنعتمد أشهر  6ولمدة من بداية التجربة  شهرا، 18

algeriensis )( والتقوفتArtemisia campestris بنسبة )حيث نقوم بجمع  كغذاء فقط، %5

 .(16)جدول   الخليطلتجانس ووزنها واضافته لشعير مع مزجها بعناية المراعي  النبتتين من
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 الدراسة.معلومات المجوعة االولي والثانية لحيوانات : 16 جدول

  ىاالولالمجوعة  المجموعة الثانية

 عدد االغنام 40 40

 الجنس اناث اناث

 العمر شهر18 شهر18

 الساللة اوالد جالل اوالد جالل

 الرعي دال يوج يوميا

 طريقة التربية داخلية خارجية

 توفر المياه غير متوفرة يوميا غير متوفرة يوميا

 

 النباتات المستعملة 4 .

 2015في مارس  : Artemisia campestrisو  Thymus algeriensis :تم جمع هاتان النباتتان

العالج الطبيعي بالنباتات المطبق على  مخبرمن قبل األستاذ لعور ) تصنيفهاتم  من والية تبسة و

 ( -1-كلية علوم الطبيعية و الحياة بجامعة فرحات عباس سطيف األمراض المزمنة، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Artemisia campestris  نبات الدقوفت ق: أورا25شكل ال
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   Artemisia campestris    الدقوفت: أغصان نبتة 26شكلال

 المواد الكيميائية و األجهزة 4 .2.

 ستعملت العديد من المركبات الكيميائية من بينها :                               إ

Folin-Ciocalteu  ،Carbonate sodium ،Quercetin ، Gallic  acid ، Aceton ،Hexan   

DMSO.Chloroforme ، Ethyle acetat ، Chloride  aluminium   

صفيحة  ،الميزان ، جهاز التحليل الطيفي ،خالل البحث: جهاز التبخير استعملتمن بين األجهزة التي 

 .جهاز الرج و الحاضنة ،التسخين

 

     العمل ةقيطر .4 .3

 ستخالص اال .4 .1.3

 المادة النباتية  تحضير .4 .1.1.3

درجة  تأثيرتنقى كال من األوراق و األغصان و تجفف بالظل تحت  الدقوفت و الجرتيل نبتة جنيبعد   

بهدف حفظها  ذلكو النباتات، حرارة الغرفة بعيدا عن الضوء و هي عملية تقلل من مستوى الرطوبة في 

بعدها تطحن األوراق و األغصان كال على فيها، على المواد الفعالة  ظسباب تلفها و الحفاأو القضاء على 

  .حدى حتى نتحصل على مسحوق
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 اإلستخالص المائي .4 .2.1.3

الماء  مل من500األوراق في  مسحوق االغصان و غ من50تم غلي األغصان و األوراق  بعد تجفيف   

داخل  هجففتم ترشح المحلولين باستعمال شاش ثم ورق ترشيح و تم ت، دقيقة 30-20المقطر لمدة 

و  (Ferreria االستعماللى غاية إفي الثالجة  احفظكل على حدى وتم جمع المستخلصين  الحاضنة،

 .(2006 ،خرونآ

 مستخلص األسيتون  .4 .3.1.3

مل 90مل  من األستون وAceton 70 % (210مل من 300غ من مسحوق األغصان في 30مزج   يتم 

مل من 300غ من مسحوق األوراق في 30) األوراقمن الماء المقطر( و نفس الشيء بالنسبة لمسحوق 

، ساعة مع التحريك 72ليها و تترك لمدة إيغطى البيشر باأللمنيوم لمنع وصول الضوء و ( %70األستون 

ثم تعرض الرشاحة المتحصل ، وال ثم بواسطة ورق الترشيح مرتين أيرشح الخليط المنقع بواسطة الشاش 

و نضع حجم منه في الحاضنة للحصول على ، باستعمال جهاز التبخير الدوراني ذلك عليها للتبخير و 

و  (Gilaniتتم تجزئته باتباع طريقة ، مل 70مستخلص االستون و الحجم المتبقي من المرحلة العضوية 

  .Boudiaf) ،(2006ديلها من طرف تم تع (2001،خرون آ

 

 الخام تجزئة المستخلص  .4 .4.1.3

مل 70 العضوية معالمرحلة من مل 70 تمزج أوالباستعمال مجموعة من المذيبات ذات قطبية متزايدة   

المرحلة  استعادةتتم   Ampoule à décanter   و بعد التقطير باستعمال،  حجم (\)حجم  Hexane من

يبخر ،  مرات ( 4العضوية العليا تتكرر هذه الخطوة عدة مرات مع تجديد المذيب حتى تصبح شفافة )

Hexane  الحقا و يجفف داخل الحاضنة و ينتج لنا مستخلصHexane. 

خيرا مع اسيتات اثيل إلعطاء أخرى مع الكلوروفورم و ألى تجزئة إيخضع الطور المائي السفلي 

و الناتج ،  Hexaneولى مع تباع نفس خطوات التجزئة األاثيل بإستات األالكلوروفورم و مستخلص 

ولى في الثالجة المتبقي يمثل الجزء المائي و يتم تجفيفه كذلك في الحاضنة و يحفظ مع المستخلصات األ

   .ستعماللى غاية اإلإ

  

 

 االستخالص  يةمردودحساب  .4 .5.1.3

( Carre ،1953 ( المعالج ووزن النباتمستخلص النبات النسبة بين وزن المستخلص  يةمردودمثل ت    

   R=Pe /Pa×100التالية: عطى بالنسبة المئوية يحسب بالعالقة ية التي تالمردود
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 Rالمستخلص بالنسبة المئوية ية: مردود. 

Pe .وزن المستخلص بالغرام :  

Pa بالغرام.: وزن النبات 

 

 ية في المستخلصات المختلفة قدير المركبات الفينولت .4 .2.3

 

 لصات المختلفة لألوراق و األغصانفي المستختقدير عديدات الفينول الكلية  .4 .1.2.3

و  (Folin Ciocaltea  Liمحلول  باستعمالالمستخلصات المختلفة تم تقدير عديدات الفينول الكلية في 

من المستخلصات المذابة في الماء بتراكيز مختلفة  لتر ميكرو 100حجم يتم أخذ . ( 2007،خرون آ

من  ميكرو لتر 980و  DMSO ميكرو لتر DMSO (20من  2ضافة %إ( مع  0.1، 0.05 ،0.025)

 500لى إختبار و تضاف إنابيب أكسان و الكلوروفورم توضع في الماء المقطر ( لكل من مستخلصي اإل

 400ثم يضاف لها ، دقائق  4األنابيب و تحفظ لمدة  ترج Folin Ciocalteمن الكاشف  ميكرو لتر

بعيدا عن الضوء في درجة حرارة  تحضننابيب و ترج األ 7.5من كربونات الصوديوم % ميكرو لتر

 نانومتر .  765متصاصية عند طول موجة قراءة اإليتم ثم نصف. المخبر لمدة ساعة و 

)شاهد( هو المعيار المستخدم لتحديد منحنى المعايرة الذي يتم من خالله حساب تركيز  حمض الغاليك

يتم التعبير عن النتيجة بعدد المليغرامات الموافقة لحمض  و عديدات الفينول الكلية في المستخلصات

 .(27الشكل)مل ( \ميكروغرام  160-10الغاليك لكل غرام من وزن المستخلص النباتي )

 

 ± SD (n= 3)  الحسابي الوسيط تمثل: منحنى العيارية لحمض الغاليك، كل نقطة من المنحنى 27شكل ال
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 لصات المختلفة لألوراق و األغصانفي المستخ التقدير الكمي للفالفونويدات 4 .2.2.3.

لحساب كمية  (1996،وآخرون Bahorun) Trichlorure d’aluminiumطريقة  تستعمل 

مل من التخفيفات المحضرة للمستخلصات المذابة في  0.5 المختلفة، تؤخذفي المستخلصات  الفالفونويدات

لها  ويضاف دقائق  10المزيج بعيدا عن الضوء في درجة حرارة المخبر لمدة  ظ% يحف2 الماء بتركيز

  .نانومتر 430على طول موجة  اإلمتصاصية أثم تقر، ALcl3 ملل من 0.5

-Quercitin (1 لل نطالقا من منحنى المعايرةإالفالفونويدات في مختلف المستخلصات  تركيز  يحسب

لكل غرام من الوزن  Quercitin ميكروغرام /ملل(و يعبر عن النتائج بعدد المليغرامات المكافئة ل 50

 . (28الشكل  )المجفف لكل مستخلص 

 

 

 ±SD    الحسابي الوسيط تمثلنقطة من المنحنى  ،كل   Quercétine العيارية لل : منحنى28شكل 

(n=3) 

 

 الكلية الدباغ كمية تقدير 4 .3.2.3.

 الذي الهيموغلوبين ترسيب خاصية على باالعتماد النباتية المستخلصات في الموجودة الدباغ كمية تقدير تم

 إلى=1.6)  امتصاصيته( الدم من حجم يضاف باختصار )  1996، وآخرون (Bahorun الدباغ به تتميز

 ا يتم الغرفة حرارة درجة وفي دقيقة  20 لمدة الحضن بعد ،)مناسب تركيز( المستخلص من الحجم نفس

 طول عند الطافي الجزء ءةراق يتم د،/دورة 4000  وبقيمة دقائق 10 لمدة المركزي الطرد عملية ءجرا

y = 0,0434x + 0,1279 
R² = 0,9981 
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 العيارية منحنى لتحديد  )مل/ مراوغ ميكر0- 600 ( التانيك حمض يستعمل .نانومتر 576 الموجة

 من مراغ لكل التانيك لحمض المكافئة المليغرامات بعدد النتائج عن التعبير ويتم 17 الشكل في الموضح

 ( .29الشكل  )مستخلص بكل الخاص الجاف المستخلص وزن

 

 
 

و    Artemisia campestris مستخلصات في الكلية الدباغ كمية لتقدير التانيك لحمض العيارية منحنى: 29الشكل 

Thymus algeriensis  الحسابي الوسيط تمثل المنحنى من نقطة كل   SD ± (n=3) 

  in vitroلألكسدة خارج الكائن الحي دراسة النشاط المضاد  4 .3.3 .

   )picrylhydrazyl-1-diphényl-2,2 )DPPH باستعمال اختبار اإلزاحةالتأثير   .1 .3 .4.3
 

والمستخلصات  الفينولية من أكثر الطرق استعماال في تقدير التأثير االزاحي للمركبات  DPPHتعتبر

وهو جذر  2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) النباتية حيث يستعمل هذا االختبار جذر

 Benabadji)إلى األصفر يتحول لونه (AH)مستقر ذو لون بنفسجي وبتفاعله مع العامل المضاد لألكسدة

المستخلصات النباتية والمركبات  ميكرولتر من مختلف تراكيز عينات 50تضاف  .(2004، نوآخرو

ويستعمل الكرستين والروتين وحمض DPPH (0.004℅ ،)مل من المحلول الميثانولي 5الفنولية إلى 

دقيقة، بعد مرور هذه 30  حرارة الغرفة وفي الظالم لمدة  تحضن في درجة .الغاليك كمعايير للمقارنة

الذي يحتوي كل )نانومتر مقارنة مع الشاهد 517في طول موجة  الفترة نقيس الكثافة الضوئية للمحاليل

 كما يليDPPH (%I)نحسب نسبة تثبيط الجذر الحر  .(المختبرة مواد التفاعل ماعدا المادة

 I% = (AالشاهدA - العينةA/(الشاهد×100

Aالمتفاعالت ما عدا العينةامتصاصية الشاهد الذي يحتوي على جميع  :الشاهد. 

Aاالمتصاصية في وجود العينة :العينة. 
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مع تراكيز  (℅I)منحنى نسب التثبيط  من (IC50)من الجذر الحر50 %يتم حساب التركيز الموافق لتثبيط 

 .األكبر للمستخلص المعاين تمثل التأثير اإلزاحي IC50ل  والقيمة األقلالمستخلصات أو المركبات الفنولية 

 

 in vivo على مستوى األنسجة الحية لألكسدة المضادة النشاطية دراسة .5

 الحيوانات معاملة 5 .1.

 على توزيعهاشهر( لها اوزان متقاربة وتم 18) بالغة االغنام إناث التجريبية الدراسة هذه في استخدمت

مجوعتين  إلى الحيوانات ، قسمتمتساوية وكانت درجة الحرارة  16ائر ونمط عيش حسب الجدول حض

 180) أشهرستة  لمدة معاملتها أجريت قدنعجة لكل مجموعة  40عددها ويتراوح الوزن ناحية من متوافقة

  (Gasmi ،2017) حسب (يوما

 

  األعضاء أخذ و الحيوانات ذبح 5 .1.

 جيدا غسلها تم وقد بسرعة نعجة كل من من الكبدجزاء  نزع حيثعيد االضحى،  خاللتم ذبح الحيوانات 

 المحلول المتصاص ترشيح ورقتي بين األعضاء وضعت %( المبرد أين0.9الفيزيولوجي) بالمحلول

 قمنا األخير هذا ولتحضير المتجانس، الخليط تحضير بهدف قطع قطعت إلى ثم وزنها تم وقد الفيزيولوجي

 التجانس عملية وبعد المحلول من مل 9 في غ 1 بنسبة الموزونة للقطعة %KCl(1.15) بإضافة 

 له أجري متجانس خليط على الحصول تم (Homogenizer المتجانس  ) الخالط الكهربائي باستعمال

 الطرد جهاز باستعمال °م 4 حرارة درجة في دقائق 10 لمدة د/دورة 4000 بسرعة طرد مركزي عملية

 (MDA )   اإلنزيمية غير المؤشرات قياس لغرض الطافي الجزء وأخذ الخلوية البقايا المركزي إلزالة

 .(catalase) واالنزيمية (GSH)و

 

 الكبد في (TBARS) الليبيدات أكسدة تقدير 5 .2.

 وآخرون Okhawa بطريقة قيمتها تحديد يتم والتي الليبيدات ألكسدة مهما رامعيا MDA يعتبر

 وسط فيthiobarbitiric  (TBA ) حمض من جزيئتين مع MDA جزيئة كل تتفاعل.  (1979 )

 .نانومتر  532موجة طول عند قياسه يمكن وردي لون ذو مركب لتشكيل مرتفعة حرارة ودرجة حامضي

 حتى المزيج ،يسخنTBA (0.67 %) مل 1 و TCA (20 %) مل 0.5 للكبد المتجانس للخليط يضاف

 3000 و د 15 لمدة مركزي طرد عملية يصحبها n-butanol مل 4 يضاف .يبرد ثم د 15 لمدة الغليان

 باستعمال النسيج غ/بنانومول النتائج ويعبرعن نانومتر 532 موجة طول عند الطافي الجزء يقاس د،/دورة

 .(30)الشكل في الموضحethoxypropane’3,3,’1,1 لمركب العيارية منحنى
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  من نقطة كل . MDA كمية لحساب tetraetoxypropane-1,1,3,3 ل العيارية منحنى:  30 شكلال

 ± SD (n=3).    الحسابي الوسيط تمثل المنحنى

 

  (GSH)الغليتاتيون مستوى تقدير 5 .3.

 هذه تعتمد (.1959) وآخرون Ellman طريقة باستعمال (GSH) المرجع الغليتاتيون مستوى تقدير تم

 2- حمض لتشكيل (SH) الكبريتية المجاميع بواسطة Ellman كاشف إرجاع على الطريقة

mercaptobenzoïc-5-nitro كمية حساب وتم نانومتر 412 موجة طول عند تقديره يتم الذي 

 .(31) الشكل في الموضح العيارية منحنى باستعمال الغليتاتيون
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  الحسابي الوسيط تمثل المنحنى من نقطة كل (GSH) الغليتاتيون كمية لتقدير العيارية منحنى : 31 الشكل

   (n=3) SD ± 

 catalase  ل اإلنزيمية النشاطية تقدير 5 .4.

 اتباع على تعتمد ،Clairborne (1985) طريقة باتباع الكبد نسيج في catalase إنزيم نشاطية قياس تم

 بواسطة وأكسجين ماء إلى  H2O2 تجزئة عن الناتج نانومتر 240 موجة طول عند االمتصاصية انخفاض

 المخفف (مولر ميلي19) H2O2 من مل 2.950 الى المتجانس الخليط من ميكرو لتر 50 يضاف .االنزيم

 t = 0 ، 1 = t عند االمتصاصية في التغير متابعة يتم (.  pH = 7.4 ،مولر 0.1)  الفوسفات محلول في

  نسيج وزن من غ لكل الدولية الوحدات عدد بمفهوم اإلنزيمي النشاط عن يعبر .د t = 2 د،

 (UI /g weight tissue)  التالي الفاعل حسب وذلك. 

K= (2.303/T) x log (A1/A2)   

: A1الزمن في االمتصاص t=0 

: A2الزمن في االمتصاص t=1 

: T بالدقائق الزمني الفرق 

 البيوكيميائية تالمؤشرامعايرة  6 .

 الدم سحب 6 .1.

 على الضغط طريق عن الدم سحب .للرعي القطيع خروج قبل الصباحية الفترة في مرتين الدم سحبنقوم ب

 ثم تلقائيا الدم ليتدفق الوريد في اإلبرة غمست بعدها و الداخلي الودجي الوريد لتحديد باليد الحيوان عنق

  البيوكيميائية المؤشرات لقياس استعملت جافة ختبارا أنابيب داخل جمعت
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  لمدة دقيقة/دورة 3000 بسرعة المركزي الطرد باستعمال الدموية المكونات باقي عن المصل فصل بعد 

م 20-) على المعدلة المختبر ثالجة في حفظت ذلك بعد دقائق،  10
0
  .الالزمة التحاليل إجراء حتى ( 

 التجارية المختبر كواشف باستخدام الدم مصل في البيوكيميائية المؤشرات معايرة أجريت

(SPINREACT  ) الصحية لإلرشادات الوطني للمعهد وفقا التجريبية اإلجراءات ونفذت، اسبانيا 

 .الحيوان لرعاية

 الدموية المؤشرات معايرة 6 .2. 

 اليوريا معايرة 6 .1.2 .

 المبدأ 

مع  تتفاعل )األمونيا(   الناتجة االيونات الكربون، أكسيد وثاني األمونيا إلى إنزيميا اليوريا تتحلل

عنها  ينتج ( الذيNitroprussideقاعدي ) محلول وجود ( فيCIONaوهيبوكلوريت ) الساليسيالت

 التاليتين: المعادلتين حسب على االندوفينول، اخضر مركب



Urée+H2O  
Uréase          

 2NH ₄ +CO2 

NH ₄+ Salicylate + CIONa 
Nitroprusside       

 Indophénol 

 

 المستعملة الكواشف 
  :األدنى الجدول في الموضحة spinreactكواشف  على الطريقة هذه تعتمد

 التركيز المكونات الكواشف

  فوسفات                         Phosphate PH 6.7 01 الكاشف

Salicylate de sodium    الصوديوم ساليسيالت 

EDTA 

Nitroprusside de sodium 

 ل /مول ميلي 50

 ل /مول ميلي400

 ل/ مول ميلي2

 ل /مول ميلي10

02 الكاشف  Hypochlorite de sodium       هيبوكلوريت  الصوديوم 

Hydroxide de sodium            الصوديوم هيدروكسيد 

 ل /مول ميلي140

 ل/ مول ميلي 150

03 الكاشف  Uréase                                 ل /وحدة 30000 اليورياز إنزيم 

 ل /غ 5 القياسي اليوريا محلول قياسي محلول

 

 العمل طريقة 
 

 يكون 2 الكاشف أما، 1 الكاشف في أقراص شكل على يكون الذي( اإلنزيم) 3 الكاشف إذابة يتم

 .لالستخدام جاهز
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 العينة القياسي المحلول األبيض المحلول 

(مل)  1 1 1  كاشف العمل 

(مكرولتر)  - 10 -   المحلول القياسي  

(مكرولتر)  10 - -  العينة 

 

 الثاني الكاشف من مل1 نضيف ثم دقائق، 10 لمدة الغرفة حرارة درجة في ا ونتركه الخلط بعملية نقوم

 طول عند للعينة اإلمتصاصية بحساب نقوم ثم الغرفة، حرارة درجة في دقائق 10 اونتركه حوجلة كل في

 .نانومتر 580 موجة

 اليوريا  تركيز حساب 

القياسي المحلول التركيز 0.5 ×(A\ B) = ل/غ اليوريا تركيز
 

A  :للعينة الضوئي االمتصاص شدة 

B: القياسي للمحلول الضوئي االمتصاص 

 الجلوكوز معايرة 6 .2.2 .

 المبدا 

 مع (GOD) أوكسيداز غلوكوز إنزيم تأثير تحت غلوكونيك حمض إلى يتأكسد (glucose) الجلوكوز

 الفينول مستوى على لوني أكسيجين مستقبل بواسطة Oينفصل ( ، H2O) الهيدروجين بيروكسيد تشكل

ا لونه مركب التفاعل هذا عن وينتج ، (POD) البيروكسيداز وجود في (phénol Ampirone) أمبيرون

  (Quinine) بنفسجي

β-D- Glucose + O2 + H2O   GOD    Acide gluconique + H2O2 

H2O2 + Phénol + Ampirone   POD        Quinone + H2O 

 المستعملة الكواشف 

 التركيز المكونات الكواشف

 األول الكاشف

Tampon    الصمام   

 Tris PH7,4           تاريس

 Phénol                   فينول

 ل/ مول ميلي 92

 / مول ميلي 0,3

 الثاني الكاشف

 اإلنزيمات

 Glucose oxydase (GOD)   أكسيدا غلوكوز

 peroxydase (POD)                 بيروكسيداز

 Aminophénazone -4        فينازون أمينو -4

 ل/ وحدة 15000

 ل/ وحدة 1000

 ل/ مول ميلي 2.6

 ل/ غرام1 الثابت الغلوكوز محلول القياسي المحلول
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 وبهدوء الجيد بالخلط نقوم و الثاني، الكاشف قارورة في األول الكاشف قارورة محتوى تذويبيتم 

 .العينة  )البالزما( متجانس محلول على نحصل حتى

 

 العمل طريقة 

 العينة القياسي المحلول األبيض المحلول 

(مل)  1 1 1  كاشف العمل 

(مكرولتر)  - 10 -   المحلول القياسي  

(مكرولتر)  10 - -  العينة 

 

 في درجة 37 حرارة درجة في دقائق 10 لمدة تترك و جيدا الخلطيتم  األنابيب تحضير بعد

 بقياس ونقوم اللون استقرار أجل من وذلك العمل، محيط حرارة درجة في دقيقة 20 لمدة أو مائي، حمام

 .نانومتر 505 عند للعينة االمتصاص

 

 التالية العالقة حسب أنبوب كل في الجلوكوز تركيز حساب 

 القياسي المحلول التركيز ×(B-C\B-A= )ل/غ الجلوكوز تركيز

A  :العينة B         : األبيض المحلول C        : القياسي المحلول 

 

 الكولسترول معايرة 6 .3.2 .

 المبدا 

 الكولسترول يبدي حيث، chop- PAP  اإلنزيمية اللونية الطريقة باستخدام الكولسترول تركيز تحديد يتم

 :التالية المعادالت وفق اللون اصفر معقد الناتج

Ester de Cholestérol + H2O          CHE                      cholestérol + Acide gras 

Cholestérol + O2                                          CHO                       D 4 - cholstenone + H2O2 

2H2O2+ Phénol+ 4-aminophénozone                  POD      Quinonimine + 4H2O 

 

 المستعملة الكواشف 

 :األدنى الجدول في الموضحة spinreactكواشف  على الطريقة هذه تعتمد
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 الوحدة المكونات الكواشف

 01 :الكاشف

 الصمام

 Pipes PH 6,9                                      بيبس

 Phénol                                               فينول

 ل/ مول ميلي90

 ل /مول ميلي 26

 :02 الكاشف

 إلنزيمات

 

 

  Cholestérol oxydase                    كولسترول

 Peroxydase                               بيروكسيداز

 Cholestérol estérase           استراز كولسترول

 Aminophénazone -4-             امينوفينازون 4

 ل /وحدة 300

 ل /وحدة 1250

 ل/ وحدة 300

 ل /مول ميلي 0,4

 دل مغ200 القياسي الكولسترول محلول القياسي المحلول

 .نانومتر 505 الموجة طول عند االمتصاص

 من وذلك وبهدوء جيدا المزيج رجي ثم ،1 الكاشف قارورة في 2 الكاشف قارورة محتوىيذاب 

 25 إلى 15 من حرارة درجة في يوم 40 لمدة مستقر الخليط يبقى ثم متجانس، محلول على الحصول أجل

 .درجة

 العمل طريقة 

 العينة القياسي المحلول األبيض المحلول 

(مل)  1 1 1  كاشف العمل 

(مكرولتر)  - 10 -   المحلول القياسي  

(مكرولتر)  10 - -  العينة 

 

 درجة في دقائق 5 لمدة يرتاح األنابيب محتوى نترك ثم جيدا، خلطهايتم  األنابيب تحضير بعد

 .درجة 37 حرارة

 (القياسي المحلول تركيز) ل/غ 2 ×(B\A= )ل/غ الكولسترول تركيز

A: العينة الضوئي االمتصاص شدة 

B: القياسي للمحلول الضوئي امتصاص شدة 

 

 الكريتينين معايرة 6 .4.2 .

 .الصوديوم بكريك حمض مع الكريتينين تفاعل على التجربة تعتمد
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 المبدأ 

 قلوي وسط في الكريتينين تفاعل على باالعتماد وذلك المصل في الكريتينين تركيز تحديد تم

(Hydroxide de sodium) ، المتشكل اللون تركيز اللون، احمر مركب ليشكل البكريك حمض مع 

 .العينة في الكريتينين شدة  تعكس

 

 المستعملة الكواشف 

  :األدنى الجدول في الموضحة spinreactكواشف  على الطريقة هذه تعتمد

 التركيز المكونات الكواشف

 ل/مول ميلي Acide picrique 7.5                              البكريك احمض 01 الكواشف

 ل/مول Hydroxide de sodium   .29          الصوديوم هيدروكسيد   02 الكواشف

 ل/مغ20 القياسي الكريتينين محلول القياسي المحلول

 .نانومتر 510 490 -موجة طول عند امتصاصية شدة

 في أيام 10 لمدة مستقر المزيج يبقى بالتجربة، القيام قبل 02 و 01 للكاشفين المتساوية اإلحجام بمزج

 .مئوية درجة 20- 15 حرارة درجة

 

 العمل طريقة 

 العينة القياسي المحلول األبيض المحلول 

(مكرولتر)  100 - -   المحلول القياسي  

(مكرولتر) العينة   - 100 - 

(مل) كاشف العمل   1 1 1 

 

  بقياس نقوم ثم التشغيل، ساعة وضبط فوتومتر الجهاز في األنبوب وإدراج جيدا الخليط مزجي

 .ثانية 90 وعند ثانية 30 عند نانومتر 510- 490 عند للعينة االمتصاصية

 :التالية العالقة باستخدام الكريتينين عينة تركيز حساب

 القياسي المحلول تركيز 20 ×(B-C\B-A= )ل/غ الجلوكوز تركيز

A  :العينة 

B : األبيض المحلول 

C: القياسي المحلول 
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  والمباشر الكلي (Bilirubine)بيليريبينال معايرة 6 .5.2 .

 المبدأ 

 السلفينيك حمض تأثير تحت( ملون ()azobilirubine)ايزوبيليربين إلى( bilirubine)البيليريبين يتحول

 .األزوت ثنائي

 الكلي بيليريبينال 

 غلوكورونيد بيليريبين مشكلة العضوية في غليكورونيك حمض مع البيليريبين جزيئات تتحد

(bilirubine glucuronide )مباشر(غير بيليريبين) الحرة الجزيئات أما زاللي، سائل وهو 

 قياس ويتم السلفينيك بحمض معا المركبين يعالج مخبريا، سولفاكسيد ديمثيل بواسطة تذويبها يتم

 .معا اللونية شدتهما

 المباشر بيليريبينال 

   غلوكورونيد بيليريبين مشكلة العضوية في غليكورونيك حمض مع البيليريبين جزيئات تتحد

(bilirubine glucuronide ، )ويتم (،مباشر غير بيليريبين)الحرة الجزيئات تذويب يتم ال حين في 

 الناتج للمركب اللونية الشدة تقاس و السلفينيك بحمض (المباشر بيليريبين) غلوكورونيد بيليريبين معالجة

 .ضوئيا

 المباشر غير بيليريبينال + المباشر بيليريبينال = الكلي بيليريبينال

 

 المستعملة الكواشف 

  : األدنى الجدول في الموضحة spinreactكواشف  على الطريقة هذه تعتمد

 التركيز المكونات الكواشف

 الكاشف األول

 (المباشر)

 Acide sulfanilique                    السيلفانيليك حمض

 HCL                                                الكلور حمض

 ل /مول ميلي 30

 ل /مول ميلي150

 الكاشف الثاني

 (الكلي)

 Acide sulfanilique                    السيلفانيليك حمض

 HCL                                               الكلور حمض

e سيلفوكسيد ديمثيل                    Dimethylsufoxid 

 ل /مول ميلي 0.18

 ل / وحدة 1400

 ل /مول ميلي 12

 ل /مول ميلي Nitrite de sodium 29                     الصوديوم نيتريت الثالث الكاشف
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 العمل طريقة 

 8-2 حرارة درجة في الكواشف كل تحفظ
0 

 المباشر المحلول األبيض المحلول الكلي المحلول األبيض المحلول الكواشف

 1,5 1,5 - - (مل) المباشر الكاشف

 - - 1,5 1,5 (مل) الكلي الكاشف

 50 - 50 - (مكل) الثالث الكاشف

 100 100 100 100 (مكل)المدقق  العينة

 

 25-15 حرارة درجة عند دقائق 5 لمدة وحضنها مزجهايتم األنابيب، تحضير بعملية القيام بعد
0 

 للعينة نانومتر 555 عند االمتصاص شدة أقرت  بعدها

 بيليريبينال تركيز حساب  

 التالية العالقة يحسب أنبوب كل في

 معامل ×األبيض  المحلول -دل= العينة /مغ بيليريبينال تركيز

 

 الغليسريد ثالثي معايرة 6 .6.2 .

 المبدأ 

  التالية للمعادالت وفقا العينات في الغليسريد ثالثي وجود عن الكشف يتم
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 المستعملة الكواشف 

  : األدنى الجدول في الموضحة spinreactكواشف  على الطريقة هذه تعتمد

 

 

 التركيز المكونات الكواشف

 الكاشف األول

 
 ل/مول ميليp- chloropheno 2                                       كلوروفينول-ب

 الكاشف الثاني

 

 (Lipoprotein lipase LPL)ليباز                      ليبوبروتيين

 Glycerolkinase (GK)      غليسيرولكيناز                         

 Glycerol-3- oxidasa ( GPO)          ز اوكسيدا-3 غليسيرول

 Peroxidase ( POD) بيروكسيداز                                    

 ATP                                             الفوسفات ثالثي ادينوزين

 Aminophenazone (4-AP)-4  أمينوفينازون                   -4

 ل/وحدة 150000

 ل/وحدة 500

 ل/ميلي مول2500

 ل/وحدة440

 ل/مول ميلي 0.1

 ل/مول ميلي 0.1

 القياسي المحلول

 

 Triglycerides aqueous               الثابت الغليسريد ثالثي محلول

Standard 
 دل/غلم 200

 

 العمل طريقة 

دقيقة في  15-20 م أو من 37°دقائق في درجة حرارة 10و تترك لمدة  بعد تحضير األنابيب ترج جيدا

 دقيقة30يستقرا للون بعد مرور  .محيط العملدرجة حرارة 

 العينة القياسي المحلول األبيض المحلول 

(مل)  1 1 1  كاشف العمل 

(مكرولتر)  - 10 -   المحلول القياسي  

(مكرولتر)  10 - -  العينة 

 

 :التالية العالقة باستخدام الغليسريد ثالثي عينة تركيز حساب

 (القياسي المحلول تركيز) دل/غلم 200 ×(B\A)= الغليسريد ثالثي عينة تركيز

A  :شدة اإلمتصاص الضوئي للعينة 

B : شدة االمتصاص الضوئي للمحلول القياسي 
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 الفيزيائية الكيميائية للحليب  الجودة . مراقبة7

 يبلالح ويسجل النعاج بلتح ثم ساعة 12 لمدة اتهاالم عن دالموالي عزل يتم اذ يدوياً  الحيوانات بلح يتم

 يللالتح لغرض المختبر الى تنقل ثم يبلالح حاصل من %10ب مقدار عينة تؤخذ ثم، حيوان لكل

 .الكيمياوي

 

 (pH) قياس درجة 7 .1.

 المكونات، بعض في الحليب ثراء على المؤشرات وفرة بسبب استثنائية أهمية ذو pHدرجة  قياس يعتبر

  قياس جهاز باستخدام درجة الحموضة  حددنا ،لقد (Mathieu،1998استقرارها) على أو نضارتها على

 (.pH-mètre) درجة الحموضة

 

 البروتين تقدير 7 .2.

 استخدام طريق عن ذلك ويتحقق(. 1976) برادفورد طريقة( الكلي البروتين) البروتين محتوى تقدير يتم

 منحنى إلى بالرجوع تحليلها تم التي للعينة البروتين تركيز تحديد يتم. المرئي الضوئي الطيف مقياس

/  ميكروغرام 20 عند مل/  ميكروجرام 2) (BSA) البقري المصل ألبومين باستخدام إنشاؤه تم معايرة

 أزرق لون المتصاص الموجي الطول تعديل على التقنية هذه تعتمد ،)  1986، وآخرون  (Guillou( مل

Coomassie (نانومتر 595 و نانومتر 460 بين) بالبروتينات األخير يرتبط عندما. 

 

 الكثافة تحديد 7 .3.

 محتوى يزداد عندما انخفاض. الدهن منزوع الجاف المادة ومحتوى الدهون محتوى مع ذلك ويختلف

 باستخدام الكثافة قياس يتم (Mathieu ،1998)الدهن  منزوع الجاف المادة محتوى مع ويزداد الدهون

 في السوائل كثافة مقياس إدخال  هو المبدأ (،Benlahcen،2013 المريح ) الحليب على الكثافة مقياس

 AFNO)النتيجة  المباشرة القراءة تعطينا يستقر، عندما. تحليله ليتم بالحليب مليء مل 100 اختبار أنبوب

،1986). 

 

 الدهون تحديد 7 .4.

 مل 10 بإضافة الحليب بروتينات تحليل يتم(. acidobutyrometric) جربر طريقة خالل من تحديده يتم

 الطرد بواسطة المركز الكبريتيك لحمض المقاومة الدهون يليها فصل٪(. 91) الكبريتيك حمض من
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 مما( بيوتانول-1-ميثيل-3) اإليزوميل كحول من مل 1 وجود في ساخن بوتيرومتر مقياس في المركزي

 لمدة مائي حمام في butyrometer يتم وضع مقياس ، جيد تجانس على الحصول أجل من. الفصل يسهل

 70-65 عند الحجم ويليها قياس دورة /دقيقة ( 300دقائق) 5 لمدة المركزي وتعرض لطرد دقائق 5

/  الغرام الدهون محتوى عن التعبير يتم( .A.O.A.C ، 1990) جربر بوتيرومتر في مئوية درجة

 .butyrometer على التي تظهر القراءة طريق عن لتر)غ/ل(

MG (g / l) = (B-A) x100 

A :الدهون عمود من األدنى للمستوى المقابلة القيمة. 

B :الدهني للعمود العلوي للمستوى المقابلة القيمة. 

 

  االحصائي التحليل8 .

 المعياري االنحراف عليها المتحصل القيم لكل حسابي متوسط شكل على التجريبية النتائج عن التعبير تم

 معقيم  لمقارنة Dunnet  باختبار متبوع one-way analyse (ANOVA) اختبار استعمال وتم

  .p < 0.05 المعايير بتوفر 22االصدار  SPSS باستخدام برنامج  الشواهد



 
 

  صل الثانيــــالف
اقشة ــائج والمنــالنت   
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 .االستخالص 1

كحوافظ غذائية  تعتبر عملية استخالص المركبات النباتية الخطوة األولى الستعمالها في مختلف المجاالت

من عينات نباتية طازجة أو  ابتداءأو مواد صيدالنية أو في مجال التجميل وتستخلص المركبات الفينولية 

دخول المحلول إلى الخاليا النباتية المحطمة  مجمدة أو مجففة وتستعمل على شكل مسحوق من أجل تسهيل

 (.2005وآخرون ، Abascalالخلوية ) وبذلك استخراج كمية أكبر من المكونات

 

 المائي و االسيتونيالص ستخاال. 1.1

 Thymusغصان او من مسحوق أوراق غ 100و غ50 عند استعمال التقطير المائي لكميتي

algeriensis و Artemisia campestris  تعطي مردودية  المقطر،من الماء  لتر 1لتر و  0.5في 

 المميهفي حين وصلت المردودية عند استعمال الكحول  ،على التوالي ٪  17.39٪ و  14.10 ب تقدر

 عند٪ 25.56٪ و  11.84 قدر بعلى التوالي عائد  (،v/v 85/15) الماء المقطر /االسيتون لمزيج 

 .(17جدول ) الميثانولبواسطة ستخراج الا

 .لنبات الدقوفت و النجوشن المستخلص المائي واالسيتوني يةمردود: 17جدول

A. campestris 

 النجوشن

T. algeriensis 

 الدقوفت
 % االستخالصمردود ية 

 االستخالص المائي  %14.10 %17.39

 االستخالص االسيتوني  %11.84 %25.56

 (n=3)المعياري االنحراف  ±الحسابي كل قيمة تمثل المتوسط 

مستخلص  في إنتاجية اعطي أعلى A. campestrisنبات أن  (17)أظهرت النتائج المدونة في الجدول 

 إنتاجية أعلىوكانت   ٪(.11.84) قدرت بالتي  T. algeriensis مقارنة بنبتة٪( 25.56)االسيتون 

 .(11.84%) ثم لنبات النجوشن  (14.10%) الدقوفتنبات لباستعمال التقطير المائي 
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 و T. algeriensis خالصات في الدباغة كميةو الفالفونيدات ،الفينول عديدات تقدير .1.2

A. campestris 

 تتميز .النباتية والمنتجات النباتات أجزاء كل في منتشرة نباتية مستقلبات البوليفينول أو الفينوالت تعتبر 

 نشاط  ب تظهر الفينول، وحامض الدباغة الفالفونويد، مركبات ذلك في بما الفينولية المركبات من العديد

 .(2010واخرون،Rohman )لألكسدة  مضاد   قوي  

 Thymus خالصات في والدباغة  الفالفونيدات ، الفينوالت من اإلجمالية الكميات قياس لذلك تم 

algeriensis  وArtemisia campestris المستخلصات في الكلي الفينول تحديد تم. الدراسة هذه في 

 بالميلغرامات عنه التعبير وتم كمعيار جاليك حمض باستخدام (Folin-Ciocalteau) لطريقة وفقا

 الفالفونويد محتوى تقدير تم حيث. (μgGAE/mg)المستخلص  من غرام لكل جاليك حمض لمكافئات

 مكافئات من بالميلغرامات عنه التعبيروتم ( 2006وآخرون ، AlCl3() Bahorunطريقة) بواسطة

 التانيك حمض من كمستخلص الدباغة محتوى عن التعبير تم. المستخلصات من غرام لكل كيرسيتين

 في المستخلصات في والدباغة الفالفونويد ومحتويات الكلي الفينول محتوى تلخيص تم. غ/  المكافئ

 .19و 18 الجدول

 .19و  18المذكورة سالف في الجداول رقم  تظهر اهم النتائج للمستقلبات

  

 .Aألوراق واالغصان لنبات المستخلصات  الدباغة ومحتوى والفالفونويدات الفينول كمية: 18 جدول  

campestris. 

 مغ مكافئ لحمض الغاليك /غ من الوزن الجاف
 

 لدباغةا

(μg TAE/mg) 

 يداتنوفالفوال

(μg QE/mg) 

 الفينوالت الكلية

(μg GAE/mg) 
 الصاالستخ

 االستخالص المائي  0.033±150.58 0.005±12.93 0.002±65.91

 األسيتون  االستخالص 0.078±176.69 0.026±20.86 0.016±68.60

 (n=3)المعياري االنحراف  ±الحسابي كل قيمة تمثل المتوسط 

 قيمة  أعلىالدباغة، وان  و فالفونويدات و فينولية مركبات على تحتوي Artemisia أن   النتائج أوضحت

 .18 الجدول في مبين هو كما ، التقطير باستعمال المحلول المائي في منها عند التقطير باستعمال االسيتون
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 الفالفونويدات و فينولمحتويات الل Khennouf (2014)  و  Djidelو حسب النتائج التي تحصل عليها  

±  143.4 كانت القيم  مستخلص االسيتون/  الماء المقطر( 15/85) فان بتركيز،  A. campestrisفي 

0.033 (µg GAE/mg)  0.001±  17.75و (μg QE/mg)  هذه  .اذا قارنا النتائج فانعلى التوالي

و  (µg GAE/mg( )0.078±  176.69) :الحاليةمع انها قريبة منها نوعا ما الدراسة نتائجالقيم أقل من 

(20.86  ±0.026 )(μg QE/mg ).من النبات الجاف 

 (v/v 85/15) مستخلص االسيتون في دباغةأظهرت دراسة أخرى أن قيمة ال Djidel (2015،)وفق ا لـ 

±  68.600أقل من تلك الموجودة في دراستنا التي تبلغ ي وه (μg TAE /mg) 0.21±  61.3كانت 

0.016 (μg TAE /mg). 

ونوع المذيبات واالختالف في المنطقة التي تم جمع  الصإلى طريقة االستخ تعود هذه الفروقات يمكن أن 

 النبات منها.

 من قيمة ىأعل على تحتوي T. algeriensisنبتة ل المستخلص المائي أن 19 الجدول في النتائج تظهر

 0.025μg ± 188.54) عند استخدام االسيتون تليها،  (196.63μg GAE/mg±0.036) الفينول

GAE/mg)  . ) أعلى قيمة  االسيتون في مستخلص الموجودة الفالفونويدات بلغت ، أخرى ناحية من

(0.030±14.55μgQE/mg) ، 08.14±0.014) على االستخالص المائي ىاحتو حين فيμg 

QE/mg)   ( 68.11±0.017.وكانت اعلي قيمة في مستخلص االستون من الدباغةμgTAE/mg) 

 (        μgTAE/mg 65.88±0.014،تليها في المحلول المائي )

      ألوراق واالغصان لنباتالمستخلصات  الدباغة ومحتوى والفالفونويدات الفينول كمية: 19 جدول   

T. algeriensis.  

 غ من الوزن الجاف/ مغ مكافئ لحمض الغاليك
  

 لدباغةا

(μg TAE/mg) 

 يداتنوفالفوال

(μg QE/mg) 

 الفينوالت الكلية

(μg GAE/mg) 

 االستخالص

 االستخالص المائي 0.036±196.63 0.014±08.14 0.014±65.88

 االستخالص االسيتوني 0.025±188.54 0.030±14.55 0.017±68.11

 (n=3)المعياري االنحراف  ±الحسابي كل قيمة تمثل المتوسط 
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               الفالفونويدات و الفينول مادة محتوىفان   Abedelaziz (2014) و Boulanouar حسب

 (µg GAE / mg 18.73  ±4.59( كانت )٪70) بنسبة ص االستونخلمستلل  T. algeriensis في

 يمكنالتي  سجلت في هذا البحث و  من أقل القيم هذهتعتبر  .التوالي على (μg QE/mg 2.10  ±0.4و)

 .منها النبات جمع تم التي المنطقة واختالف المذيبات ونوع االستخالص طريقة إلى ان ينسب هذا الفرق

في مستخلص االسيتون  فكانت الكميات المستخلصة كالتالي : ،كمية الدباغةلاما بالنسبة 

(0.017±68.111 μg TAE/mg) وفي المستخلص المائي(65.888±0.014 μg TAE / mg)   و

 .T. algeriensisلتحديد كمية الدباغة في  تجارب أي إجراء يتم لم علمنا، حد على

 

 لمستخلصات النباتات  لألكسدة المضاد .تقدير النشاط1.3

 DPPH اختبار باستعمال االزاحي التأثير. 1.3.1 

( Bucar،2000و (DPPH       Buritsدير التأثير االزاحي للمستخلصات النباتية عن طريق اختباريق

النقية أو  وعموما تستعمل هذه الطريقة بكثرة في تحديد التأثير المضاد لألكسدة سواء للمركبات

درجة التغير من  حيث أن2007)وآخرون ، Mosquera)المستخلصات النباتية وذلك لسرعتها وفعاليتها 

يمكن قياسها في طول موجة  اللون البنفسجي إلى اللون األصفر يرتبط بالتراكيز المختلفة للعينات والتي

لهذه المستخلصات  IC50حساب تم  .المستخلص نانومتر حيث تتناقص اإلمتصاصية كلما ارتفع تركيز517

وأدنى قيمة له تعكس أحسن  DPPHمن جذور  50 %لتثبيط  نولية وهو التركيز الموافقيوالمركبات الف

في تقدير التأثيراإلزاحي للجذور الحرة  كبيرال هاباستعمال DPPHطريقة تعرف  ،فعل ازاحي للمركبات

جيد لتحديد قدرة المركبات المضادة  فهو إختبار .والقدرة المضادة لألكسدة لمختلف المستخلصات الطبيعية

 (.2006وآخرون،Djeridane) لألكسدة على منح الهيدروجين

 

 مع الفينولية،  المركبات من كمية أعلى على تحتوي A. campestris   أن الحالية الدراسة نتائج أوضحت

 ناجما   محلول االسيتون في المرتفع النشاط يكون قد. مل/  ملغم 0.020 بقيمة لألكسدة مضاد نشاط أكبر

 .جذري شطنكم الضروري المكّون توفر أن يمكن التي الفينولية المركبات عن

 

 قدرة علي أزاحهميثانول للأن  A. campestrisنبات علىأظهرت العديد من الدراسات التي أجريت 

 كانت قيمة Djidel (2014 ) و  Khennouf لـ وفقا ،  (2011وآخرون، Sefi)  DPPH جذري

IC50 لـلمستخلص المائي لنبات   بالنسبة ، مغ/مل 0.025مساوية لـArtemisia campestris   في



الثانوي مواد األيض                                                                           النتائج والمناقشة          

 

73 
 

 إزاحة نتائج مغ/مل ،IC50 = 0.020)من المستخلص المائي  (℅85في )أقل نشاط   دراستنا أظهرت

 السابقة تالدراسانتائج  عن اختالفات تظهر المستخلص لهذا لألكسدة المضادة والنتائج الجذري

 التجريبية ظروفو طريقة في االختالفات إلى األرجح على المختلفة ترجع النتائج هذه فإن ذلك ومع. 

 مما العينات استخالص طريقة في واالختالفات المختلفة الدراسات في المستخدمة النباتات جني ومنطقة

 .المستخلص في األكسدة مضادات نشاط في كبير اختالف إلى يؤدي

 

 النجوشن  باالستخالص المائي ان التقوفت  و( 33و  32) الشكل   إليها توصلنا التي النتائج أظهرت

االستخالص  من أفضل وكان ، مل/  ملغ IC50 = 0.022 مع لألكسدة مضاد نشاط أعلى  تمتلكا

 الفينول مادة إجمالي من العالية النسبة إلى ذلك يعود أن يمكن .مل/  ملغ IC50 = 0.025 باالستون 

 .من الدرسات السابقة  أقل لألكسدة مضاد نشاط أيضا االستخالص المائي أظهر. والدباغة والفالفونويد

 لنبات اإلثيلي المائي المستخلص على اللذان عمال ،Abedelaziz   (2014 ) و  Boulanouar حسب

T. algeriensis ، إزاحة جذر اختبار نتائج فان DPPH بلغت قد IC50 = 0.235 كانت نتائج . مل/  ملغ 

IC50 لدراسة   االثيليالماء  مستخلص من أفضل ستنا للمستخلص المائي ومستخلص االسيتون افي در

 .السابقة 
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 campestris   بداللة التركيز لكل من مستخلصات نباتات(DPPH)ارتفاع نسبة تثبيط جذر : 32 الشكل

Artimisia وThymus algeriensis ؛MeE   ؛ االسيتون مستخلصAQE القيم . لمستخلص المائيا

 (n=2)ف المعياريرااالنح +عبارة عن المتوسط الحسابي
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 من Thymus algeriensisو campestris Artimisia لمستخالص النباتات  IC50 قيم: 33 الشكل

 .(n=3)ف المعياريرااالنح + القيم عبارة عن المتوسط الحسابي (DPPH) جذورأجل ازاحة 
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 حمض اللينولييكβ-carotene /اختبار  .1.3.2  

خالل عملية  إذ أنه  hydroperoxideجذور، حمض اللينولييك يتم انتاج β-carotene /باستعمال طريقة 

اللينولييك الواقعة في ذرة  النشطة لحمض األكسدة يحدث فقد لذرة الهيدروجين من مجموعة الميثيالن

-βالروابط المزدوجة لـ  تقوم الجذور المتشكلة بمهاجمة(. Frankel ،1998) 11 رقم  الكربون 

carotene الذي تتميز به الكاروتنويدات بصفة  الستعادة استقرارها مؤدية بذلك إلى فقدان اللون البرتقالي

المركبات المضادة لألكسدة يمكن أن تقلل من  إن وجود .تهاعامة وبذلك زوال لونها وخفض امتصاصي

جذور البيروكسيد، من هذا المنطلق أصبح باالمكان تقدير  إمتداد عملية زوال اللون عن طريق تعديل

 .للمستخلصات النباتية النشاطية المضادة ألكسدة الدهون

  Artemisiaمنستخلص مل لألكسدة المضاد النشاط 35و 34الشكل في الموضحة النتائج تمثل

campestris  نظام بتبييض قياسه تم كما و β-carotene / linoleic   acid  أظهرت ، النظام هذا في 

٪ 59.06 بقيمة المائي مستخلصالبـ  متبوعة٪ 77.33 بقيمة تثبيط نشاط أعلى مستخلص االسيتون

(p<0.001.) 

لنبات  االسيتون المستخلص أنDjidel (2014 ) و Khennoufالتي قام بها  الدراسات وأظهرت

Artemisia campestris ألكسدة عالي ا تثبيط ا يمتلك β-carotene 82٪ (p<0.001). 

في  األكسدة مضادات نشاط أن Thymus algeriensis في β-carotene اختبار نتائج أظهرت

٪ 44.90 بقيمة مستخلص االسيتون من٪ 68.45 بقيمة أعلى تثبيط نشاط أظهر المستخلص المائي

(p<0.001.) 

 Thymus( بدراسة على مستخلص االستون لنبات   2014)وآخرون  Guesmiقام  اخر من جانب

algeriensis ،ألكسدة منخفض تثبيط أنها تمتلك النتائج أظهرت β-carotene 31 قيمه  ±

0.91٪(p<0.001.) 

 وطرق األكسدة مضادات جزيئات استخالص في المستخدمة المذيبات بنوع االختالفات هذه ترتبط قد

 وطرق وموسم جمع النبات. األنواع بين واالختالف االستخالص
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 Thymus algeriensis وcampestris Artimisia لمستخالصات  المئوية النسبة تثبيط: 34 الشكل

  .ساعة 24 بعد فحص ، حمض اللينولييكβ-carotene / في

0

20

40

60

80

100
BHT

A.campestris MeE

T. algeriensis AQE

A.campestris AQE

T. algeriensis MeE

MeOH

H2O

** ***

***

***

*** ***

I
n

h
i
b

i
t
i
o

n
%

 

                   في Thymus algeriensis وcampestris Artimisia المئوية النسبة تثبيط: 35 الشكل

/ β-carotene مع مقارنة ساعة 24 بعد فحص ، حمض اللينولييك BHT كمعايير. والماء واالسيتون 
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 . تقدير النشاط المضادة لألكسدة في الكائن الحي 2

لتقييم  المتواجدة بمنطقة تبسة بالجزائر وذلكبعض النباتات الطبية  ياراخت خالل هذه الدراسة تم 

في مناطق رعوية  عيشمن األغنام ت المضادات لألكسدة ولمعرفة دورها الوقائي في كبد مجموعة تهاقو

العلف داخل المستودعات )المواد الغذائية الجافة  يقدم لها ىخربأمقارنة النباتات  هذهتحوي 

 بوالية الشريعةفي منطقة التي تربى  هاتين المجموعتين من ساللة أوالد جالل االصليةاالصطناعية(، 

 لهذهتبسة. وأجري هذا النوع من الدراسة للمرة األولى في هذا المجال وذلك بهدف معرفة اآلثار المفيدة 

وفي الوقت نفسه  ة.الحي اتلكائنهذا النوع من ال في الكبد الطبيعية على النظام المضاد لألكسدة األعشاب

مضاد النظام الجودة لحوم هذه الحيوانات. لتحديد العالقة بين النباتات الطبية وتأثير هذه االعشاب على 

 .من جهة وبينها وبين الجودة من جهة أخرى لألكسدة

غير سامة  ات أو أغذيةزيادة أو تثبيط تحت تأثير منتجلالنظام المضاد لألكسدة قد يخضع  نشاط 

 عتمد على مدة التعرض من جهة وحساسية األنواع من ناحية أخرىيهذه األنواع تأثير أو ملوثة، صحية 

(Sifi ،2006) 

ة بالفيتامينات منها األطعمة الغني النظام المضاد لألكسدة بعدة عواملنشاط يمكن أن يعزز  

 من والمركبات الفينولية .(2016واخرون ، Gasmiواالمالح والعناصر العضوية والغير عضوية )

  2007واخرون ، Li) النباتات عندتعتبر مساهما رئيسيا في القدرة المضادة لألكسدة التي األطعمة 

Gasmi;، يوانات وخاصة األغنام له حيث أن إضافة مثل هذه النباتات الطبية لغذاء الح .(2017واخرون

أهمية كبيرة جدا في جعل نظامها الدفاعي قوي وفعال تجاه أغلب المشاكل الصحية الناتجة عن تناولها 

مختلفة، فقد بيولوجية  نشطةأ عدة هذه المركبات لها أيضا للمواد السامة أو تعرضها للطفيليات والبكتيريا.

لجلطة للفيروسات، مضادة للحساسية ومكافحة للجراثيم، مضادة ل ةاللتهابات، مضادلمضادة  تكون

الهيدروكسيل عدد من جزيئات نشاطهم المضادة لألكسدة نظرا لوجود ب، والتي قد تكون ذات صلة ةوعائيال

-Panovska ،2005 ; Sokolو Klervi) الجذور الحرة الضارةمع  نتج جموعاالتي يمكن أن ت

Letowska ،2007). 

مثل معامالت النظام المضاد لألكسدة الغير أنزيمية في كبد االغنام راسة قمنا بتقييم في هذه الد 

GSH ،MDAية مثلنزيماأل، و (GST ،CAT وGPx).  حيث تحصلنا على النتائج الموضحة في

 :20الجدول 
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مقارنة بالتي  عند األغنام التي تتناول العلف  في الكبدتقدير  النشاطية المضادة لألكسدة    :20جدول 

 (n= 41) تتناول النباتات الطبية

 

 

 

 

 

المالون ثنائي 

االلديهيد 

(MDA) 

الجلوتاثيون 

 بيروكسيديز

(GPx) 

الغلوتاتيون 

((GSH 

الجلوتاثيون 

إس 

ترانسفيراز 

(GST) 

 (CATالكتالز )

 0.130±29.773 2.143±0.022 209.155±1.685 0.387±0.017 0.867±0.000 التغذية العادية

التغذية على 

 النباتات الطبية
0.000±0.699 0.017±0.435 1.913±199.976 0.040±1.881 0.086±29.009 

 

 GSH). الغلوتاتيون )2.1

. أمينية أحماض ثالثة من يتكون الماء في للذوبان قابل بروتيد ثالثي هو بيبتيد او الغلوتاتيون

 ،(Meister  ،1983و Anderson)الجسم  في طبيعي بشكل المنتجة، والجليسين والسيستين الغلوتامات

 ;Gauthier ،1997 Barbaroتقريبا ) الحية الخاليا جميع في ما حد إلى عالية تركيزات في وجدت

 الدفاع عملية في مركزيا   دورا   ويلعب إنزيمي غير حيوي مضاد أكسدة هو الجلوتاثيون (،1997وآخرون، 

االكسدة  ومكافحة السموم إزالة في تشارك األنظمة الرئيسية التيمن  النظام هذا ويعتبر الخاليا. داخل

  .داخل الخلية الحية

أشكال تتلخص أساسا في الشكل المؤكسد واالخر المرجع  في الخلية على عدة موجود الغلوتاثيون 

وانخفاض الشكل األخير بالنسبة للشكل األول يؤدي الى اختالل نظام الدفاع المضاد لألكسدة. كما أن هناك 

 ;Yu،1994; Kizeketal ،2004عدة وسائط أنزيمية يساهم الغلوتاتيون في تحفيزها للعمل بشكل جيد )

Zehnaleket  ،والجلوتاثيون الجلوتاثيون بيروكسيديز الوسائط انزيمات هذه (. وتشمل2004وآخرون 

 الغلوتاتيون لكن نقص إس ترانسفيراز والتي تعمل بشكل متحد ومتسلسل إلزالة السموم من الخاليا.

 إذ أن المجموعة الوظيفية الفعالة في هذا األخير عي مجموعة. التأكسدية األضرار لخطر الخاليا يعرض

شكل البيبتيد والذي  خفض في او المجموعة الهيدروكبريتية والتي يؤدي تفاعلها مع الجذور الحرة الثيول

القضاء على  أيضا الثيول لمجموعة يمكن. في الخلية األكسدة توازن على الحفاظ في مهم مركب يعتبر

بات االكسدة هي تعمل كمصيدة حقيقية لمسب وبالتالي ( ،1997وآخرون ، Lagadicااللكترونات الحرة )

الخلوية. وهنا يجدر الذكر بأن العديد من الباحثين اكتشفوا أن أحد أسباب القصاء على سمية المبيدات 

 بعض الحشرية التي يمكن أن تمر عبر الغذاء الى الحيوانات هو هذه الطريقة الغير مباشرة. لكن قد تعمل

 من يزيد مما بيبتيدات المضادة لألكسدةاألنزيمات او ال من محدود تنشيط عدد على الحشرية المبيدات
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-Gannagéقد يزيد من حدة انتاج الجذور الحرة التي تخل بتوازن نظام الدفاع في الجسم ) والذي نشاطها

Yaredet ، 1998وآخرون .) 

 

 

 

 

 

 

 

 

عند األغنام التي تتناول العلف مقارنة بالتي تتناول النباتات  قيمة بيبتيد الغليتاتيون يوضح :34الشكل 

 الطبية

 GrT.االغنام التي تتغذي على األغالق المصنعة : 

 Gr PLNT االغنام التي تتغذي على  النباتات الطبية : 

 ***   :كبير  معنوي تأثير وجود P ≤ 0.001 )  )  

 في كبير معايرة مستوى الغلوتاتيون الحظنا انخفاض بعد عليها الحصول تم التي نتائجنا إثر تحليل

. (1.913±199.976األخرى ) المجموعة مع مقارنة الطبية النباتات تستهلك التي المجموعة مستواه في

السابقة لباحثين في هذا المجال والمتعلقة  من االعمال البحثية العديد مع عليها المتحصل النتائج هذه وتتفق

  2015وآخرون ، ;Rouabhi 2017وآخرون، lahouel ;2017وآخرون، Gasmiبالغلوتاتيون)

kebieche; ،مستوى الغلوتاتيون وتأثير انخفاض بين العالقة تفسير في تساعد ( .والتي2009وآخرون 

االنخفاض  تفسير يمكن األليفة كالماعز واألغنام. حيث على بعض الحيوانات تجارب في البوليفينول

بنقص مادة عمله المتمثلة في الجذور الحرة أساسا، حيث من الممكن أن جزيئات  الغلوتاتيون في الواضح

البوليفينول والتي كان مصدرها األعشاب الطبية قد قضت على اغلبية الجذور االكسيجينية المسببة لعدم 

ذا (. وبه1992وآخرون ، Bounousالتوازن التأكسدي وبذلك لم يتم انتاج كمية كبيرة من ذات البيبتيد )

أظهرت مكونات األعشاب الطبية المهضومة من طرف األغنام دورا أساسيا وفعاال ومشابها لما يقوم به 

 نظام الدفاع ضد السمية في الجسم.
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 (MDAيد )ا.المالون ثنائي االلديه2.2

 لتلف نتيجة ويستدل بزيادته زيادة. الدهون بيروكسيد من حيوي مرقم المالون ثنائي االلديهايد هو

حيث بينت النتائج المحصل عليها خالل  للجذور الحرة، المفرط التشكل بعد األنسجة الخلوية والدهنية

للغاية، وهو  هام مغزى ه( ل0.000±0.699) الكبد أنسجة المالون ثنائي االلديهايد في التجارب انخفاض

قد أكد هذه النتيجة العديد من التي تدل على أن كمية الجذور الخطيرة قليلة جدا. و البيولوجية العالمات من

 (. 2003وآخرون ، ;Favier ،1997 Bonnefont-Rousselotالباحثين في مجال التسمم الخلوي )

كمية الجذور  في انخفاض اإلنزيمية األكسدة ومضادة الغلوتاتيون على الطبية النباتات تأثير وقد رافق

من أثر البيروكسيدات الناتجة عن هدم  تقلل أن يمكن بدورها والتي الهيدروكسيل مثل االوكسيجينية،

 (.20016وآخرون ، ;Henine 2006وآخرون ، Valko)الدهون 

 الفئران عند لألكسدة المضادة الوضع تحسن ( أن2016 حيث تثبت دراسة الباحث )لحول,

 سيدبيروك في انخفاضا الطبية النباتات بمستخلصات من مع المعالجة المعرضة لمبيدات حشرية واالرانب

. (2017وآخرون ، lahouel ;2009وآخرون، kebiecheالكبد ) في الخلوي الغلوتاتيونو الدهون

 مساعد عامل تعتبر والتي هذه النباتات، في البوليفينول مركبات لألكسدة مضاد تأثير إلى ذلك ويرجع

 مادة تناول على كبير حد إلى يعتمد اإلنزيمات هذه أن نشاط حيث لألكسدة، المضادة اإلنزيمات من للعديد

التأكسدي  اإلجهاد ضد تدافع عنه التي العدد الكافي من االنزيمات لديه البوليفينول. ذلك أن الجسم

(Mckenzie  ،2002وآخرون Favier; ، 2003وآخرون Thérond; وDenis،2005،) الخط وتعتبر 

 من حيويتها بفعل تعزز أن يمكن األنزيمات هذه ذلك، ومع. الخلوي ضد السموم للدفاع الثاني

عند تناولها في صيد الجزيئات الحرة الفعالة،  تتسبب التي الطبية، النباتات والفالفونويدات البوليفينوالت

وهي بذلك تكون قد ساهمة بطريقة مباشرة في حفظ التوازن الداخلي للخلية، كما أنها تزيد من قوة وصالبة 

 2016وآخرون ، Taibة الغير مباشرة للدفاع عن العضوية )أنزيمات وبيبتيدات هذا النظام وهي الطريق

Gasmi; ، 2017وآخرون.) 
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 يوضح قيمة أكسدة الدهون عند األغنام التي تتناول العلف مقارنة بالتي تتناول النباتات الطبية   :35الشكل

 GrT.االغنام التي تتغذي على األغالق المصنعة : 

 Gr PLNT االغنام التي تتغذي على  النباتات الطبية : 

 ***   :كبير  معنوي تأثير وجود P ≤ 0.001 )  )  

  

 (GPx) .الجلوتاثيون بيروكسيديز2.3

 هذا االنزيم في الخاليا نشاط في كبيرة زيادة فقد لوحظ ،36النتائج الموضحة في الشكل  إلى استنادا

 (،0.017± 0.435المستعملة كشاهد ) باألغنام مقارنة الطبية النباتات التي تتغذي على األغنام عند الكبدية

الكبد. وأثر المركبات  خاليا االجسام الحرة في إنتاج انخفاض إلى رئيسي بشكل الزيادة هذه وتعزى

 (. 2001وآخرون، ;kusal 1999وآخرون ، Käkelä)الفينولية المكونة لألعشاب الطبية 
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عند األغنام التي تتناول العلف مقارنة بالتي  قيمة نشاط انزيم الجلوتاثيون بيروكسيديز يوضح :36الشكل 

 تتناول النباتات الطبية

 GrT.االغنام التي تتغذي على األغالق المصنعة : 

 Gr PLNT االغنام التي تتغذي على  النباتات الطبية : 

 ***   :كبير  معنوي تأثير وجود P ≤ 0.001 )  )  

 (GST)إس ترانسفيراز  .الجلوتاثيون2.4

األغنام  عند مجموعة في نشاط االنزيم جدا معنويا كبيرا انخفاضا 37النتائج الموضحة في الشكل  تظهر

قلة كمية الجزيئات  هذا االنخفاض يعكس. (0.040 ±1.881بالشواهد ) مقارنة   الطبية االكلة للنباتات

ضد االجسام الغريبة قد  الجسم عن الدفاع أشكال من شكل هي التي السموم إزالة عملية الفعالة الحرة، وان

هذه النتيجة تؤكد ما تحصل عليه العديد من الباحثين في مجال الكشف عن بعض  تمت بشكل جيد.

الملوثات البيئية وأثرها على خاليا بعض الكائنات الحية مثل الفئران والجرذان بالخصوص، حيث تم 

وآخرون ;2007Sohailوآخرون،Limoeeى االنسان للتقاربات الفيزيولوجية بينهم )استنتاج أثرها عل

،1998  .) 
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إس ترانسفيراز عند األغنام التي تتناول العلف مقارنة  قيمة نشاط انزيم الجلوتاثيون يوضح :37الشكل 

 بالتي تتناول النباتات الطبية

 GrT المصنعة.: االغنام التي تتغذي على األغالق 

 Gr PLNT االغنام التي تتغذي على  النباتات الطبية : 

 ***   :كبير  معنوي تأثير وجود P ≤ 0.001 )  )  

 (CAT.الكاتالز )2.5 

تأثرت  الى أن الخاليا واألنسجة الكبدية الفصل هذا في عليها الحصول تم التي النتائج تشير

األغنام التي  د( عن0.086± 29.009) الكتالز نشاط من الطبية، حيث لوحظ انخفاض بمركبات النباتات

 مباشر غير بشكل تحرض الفينولية المركبات هذه أن إلى النتيجة هذه وتشير تتغذى عن العشاب البرية.

 السموم إزالة إنزيمات في تقوية يتسبب وهذا ما يمكنه أن الهيدروجين، بيروكسيد في مستوى بإنقاص

 في مستوى بيروكسيد الغلوتاتيون بيروكسيداز وانخفاض أنشطة في الزيادة يؤدي الى األخرى وهو ما

 التوتر التأكسدي مما يسبب تحفز في الخلية والتي األكسدة هي احدى نواتج يوريا السلفونيل .الهيدروجين

المضاد اإلجهاد يستلزم أن يكون النظام  على هذا النوع من للتغلب. الخلية تفاعالت استقالب في اضطرابا

 األنظمة النبات الطبية وذلك بفضل مكوناته الفعالة التي تقوم بتعبئة تقوم به وهذا ما لألكسدة في أوج قوته،

(. وقد تحقق عدة باحثين من Foyer ،1998و Noctor ;1997وآخرون ، Jiménez)لألكسدة  المضادة

ويستار أن استعمال الكرسيتين صحة هذه الفرضية، حيث وجدت الباحثة بغول بعد التجريب على جرذان ال

 (.2017وآخرون ، Gasmi)وهو نوع من الفالفونويدات يقوي االنزيمات المضادة لألكسدة 
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قيمة نشاط انزيم الكتالز عند األغنام التي تتناول العلف مقارنة بالتي تتناول النباتات  يوضح :38الشكل 

 الطبية

  GrT األغالق المصنعة.: االغنام التي تتغذي على 

 Gr PLNT. االغنام التي تتغذي على  النباتات الطبية : 
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 البيوكميائية لدم االغنام . المؤشرات3

 لإلمراض  السليم  التشخيص إلى للوصول  المسھلة الفحوصات من الدمویة و  البيوكيميائية التحاليل تعد

 الصحية الحالة تقييمتأثير التغذیة  بالنباتات الطبية  و  وكذلك  أسبابھا  معرفة و الحيوانات   بھا  تصاب التي

 .(1986واخرون .، Wilson) لالغنام 

 

 الكولسترول . تركيز3.1

لكل من األغنام التي  ل/غ 0.68و ل/غ 0.55 الكولسترول تركيزمتوسط  نبأ (21أظھرت نتائج الجدول )

 الكولسترول تركيزمتوفقة جدا مع . كانت النتائج على النباتات الطبية والغذاء المصنع على التوالي ىتتغذ

( عند اغنام 2015)  Bouzenzana و عند االغنام (2005) وآخرون Dubreuilبھا قام التي دراسة لل

 سالالت اوالد جالل .

 فيين ت( بين االغنام للمجموع (P ≤ 0.001 معنوي تأثير وجود الى (39الشكل ) في المبينة النتائج تشير

و  (0.55±0.017)علي النباتات الطبية   ىالمتوسط العام عند االغنام التي تتغذ و الكولسترول تركيز

 ھذا ویرجع معنوي انخفاض ليجتس تم  حيث ، (0.68 ± 0.015)علي الغذاء المصنع  ىاالغنام التي تتغذ

واخرون  Krajnicakova) الكولسترول تركيز من قللت التي في النباتات الطبية  الدھون نسبة النخفاض

 والظروف الغذاء نوعيةلتي بين فيھا تاثير ا  Bishnu (2016) نتائج مع متفقة النتائج وجاءت ، (1997.،

 علي تغير تركيز الكولسترول عند المجترات الصغيرة. البيئية
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 البيوكيميائية لدم االغنام.مكونات تركيز الالنتائج االحصائية ل: 21جدول 

 

 الكریتينين

 (ل/ملغ)
 (ل/غ) الجلوكوز (ل/غ)  اليوریا

 الغليسرید ثالثي

 (ل/غ)

 بيليریبين

 (ل/ملغ)الكلي
 يةذنمط التغ (ل/غ) الكولسترول

0.21±9.12 0.010±0.27 0.019±0.61 0.34 ± 0.013 0.13±2.09 0.015 ± 0.68 
األغنام المتغذیة على 

 الغذاء المصنع

0.26±8.54 0.010±0.27 0.010±0.41 0.26   ± 0.015 0.22± 4.58 0.017±0.55 

األغنام المضاف الي 

غذائھا نباتات 

 الدراسة

 تأثير معنوي 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.081

Dubreuil et al, 

2005 : (6-13) 

Ramos et al, 

1994 ( :0,19-0,63) 

Dubreuil et al, 2005 

0,52 (0,41 – 0,65) 

Mollereau et al, 

1995 : 0,14 – 0,44 

Ramos et al, 

1994 : 01-04 

Dubreuil et al, 2005 

(0,52 - 0,76 g/l). 
 السابقة الدراسات
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ل( عند األغنام التي تتناول العلف مقارنة بالتي تتناول /الكولسترول )غ التغير في تركيز یوضح :39الشكل 

 النباتات الطبية
   :***كبير جدا معنوي تأثير وجود   P ≤ 0.001 )  )  

 

 الكلي . تركيز بيليریبين3.2 

 ىألغنام التي تتغذل ل/غ 2.09و ل/غ 4.58 الكلي بيليریبين تركيزمتوسط  ن( بأ21نتائج الجدول ) أظھرت

فقة امتو الغذاء المصنع. كانت نتائج االغنام التي تتناول على النباتات الطبية والغذاء المصنع على التوالي

عند االغنام وغير متوافقة  (1994 وآخرون ) Ramosا  قام بھالتي دراسة لل الكلي بيليریبين تركيزجدا مع 

 مع المجموعة الثانية  .

 في للمجموعتين بين االغنام  (  (P ≤ 0.001معنوي تأثير وجود الى( 40الشكل ) في المبينة النتائج تشير

و  (4.58 ±0.22)علي النباتات الطبية   ىالمتوسط العام عند االغنام التي تتغذ ، الكلي بيليریبين تركيز

    الكلي بيليریبين تركيزكبير في  ارتفاع  سجالكما  (.2.09±0.13)علي الغذاء المصنع  ىاالغنام التي تتغذ

 في النباتات الطبية ، األليافنسبة الرتفاع في إلى  ذلك یعودعلي النباتات الطبية   ىعند االغنام التي تتغذ
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 یرتفع وبالتالي ، (للبيليریبين الرئيسي المصدر) الھيم إلى یتفكك الذي الھيموغلوبين نسبةتزید  وبالتالي

 (. 2013، . وآخرون Hassan) البالزما في البيليریبين تركيز

 

 

  

( عند األغنام التي تتناول العلف مقارنة بالتي ل/غ) الكلي بيليریبين التغير في تركيز یوضح :40الشكل 

 تتناول النباتات الطبية
   :***كبير جدا معنوي تأثير وجود   P ≤ 0.001 )  )  

 

 

 الغليسرید  . تركيز ثالثي3.3

لكل من األغنام  ل/غ 0.34و ل/غ 0.26 الغليسرید تركيز ثالثيمتوسط  نبأ (21الجدول )نتائج أظھرت 

 تركيزفقة جدا مع امتو. كانت النتائج على النباتات الطبية والغذاء المصنع على التوالي ىالتي تتغذ

 . عند االغنام (1995وآخرون ) Mollereauا  قام بھالتي دراسة لل الكولسترول
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 يلمجموعتين فبين االغنام ل (  ( P ≤ 0.001 معنوي تأثير وجود الى( 41الشكل ) في المبينة النتائج تشير

التي عند االغنام  ملحوظ بشكل الثالثية الدھون مستویات فينقصا  لوحظتحيث  الغليسرید ثالثي تركيز

 أجل من الدم مجرى في الدھون حرقل مقارنة بالمجموعة الثانية ویعود ذألكعلى النباتات الطبية  ىتتغذ

و  Mossadالمراعي )تستغل من طرف االغنام لقطع مسافات كبيرة بحثا عن  الطاقة من المزید إنتاج

Derar  ،2009). 

 

 

األغنام التي تتناول العلف مقارنة بالتي ( عند ل/غ) الغليسرید تركيز ثالثيالتغير في  یوضح :41الشكل 

 تتناول النباتات الطبية
   :***كبير جدا معنوي تأثير وجود   P ≤ 0.001 )  )  

 

 . تركيز الجلوكوز3.4

 
علي النباتات  ىاالغنام التي تتغذ دملعينات   الجلوكوز تركيز لمتوسط( 21في الجدول )ينة المب القيم تعطي

 مع متفقة ، /غ0.61 و ل/غ 0.41  التوالي على علي الغذاء المصنع  وھما ىالطبية و االغنام التي تتغذ
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 علي النباتات الطبية  تحتوي على ىأن االغنام التي تتغذ یظھر. كما   (2005وآخرون ) Dubreuil  نتائج

 علي الغذاء المصنع.  ىالغنام التي تتغذبا مقارنة الجلوكوز تركيزقيمة ل اقل

 ام للمجموعتينبين االغن (  ( P ≤ 0.001 ي كبيرمعنو تأثير وجود الى( 42الشكل ) في المبينة النتائج تشير

على النباتات الطبية  ىالتي تتغذعند االغنام  ملحوظ بشكل الجلوكوز تركيز مستویات فينقصا  لوحظكما 

 Wolfensen) الكبد في الموجود والجلوكوز الجسم دھون ھدملمقارنة بالمجموعة الثانية ویعود ذألك 

لألغنام   الفيزیولوجية المعطيات مع متوافق الجلوكوز مما یجعل  الحركة كثرة( و1988.، وآخرون

(Peter 2002.، وآخرون). 

 

 

 

تتناول ( عند األغنام التي تتناول العلف مقارنة بالتي ل/غ) الجلوكوز تركيزالتغير في  یوضح :42الشكل 

 النباتات الطبية
   :***كبير جدا معنوي تأثير وجود   P ≤ 0.001 )  )  

 . تركيز اليوریا3.5
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علي النباتات  ىاالغنام التي تتغذ دملعينات   تركيز اليوریا لمتوسط (21الجدول )المبينة في  القيم تعطي

تلك  مع النتائج (و اتفقت ھذهل/غ 0.27نفس التركيز ) علي الغذاء المصنع   ىالطبية و االغنام التي تتغذ

 تأثير وجود عدم (43الشكل )نتائج  تأظھركما  . (1994 وآخرون ) Ramos  المتحصل عليھا من قبل

 االغنام للمجموعتين.بين  (  ( P ≤ 0.05 معنوي

 

عند األغنام التي تتناول العلف مقارنة بالتي تتناول النباتات  تركيز اليوریاالتغير في  یوضح :43الشكل 

 .الطبية
 

 

 . تركيز الكریتينين3.6

 
على النباتات  ىالكریتينين  لعينات دم االغنام التي تتغذ تركيز( لمتوسط 21في الجدول)المبينة  القيم تعطي

بذلك   متفقة ل/ملغ 9.12و ل/ملغ 8.54التوالي  على على الغذاء المصنع وھما ىالطبية واالغنام التي تتغذ

 أن االغنام التي تتغذي على النباتات الطبية تحتوي على ویظھر .(2005وآخرون ) Dubreuil نتائج مع



 لدم االغنام البيوكميائية المؤشرات                     النتائج و المناقشة                                             

 
 

92 
 
 

 ( عدم44نتائج الشكل ) تأظھروالتي تتغذي على الغذاء المصنع.  بتلك اقل قيمة لتركيز الكریتينين مقارنة

 االغنام للمجموعتين. بين (  (P ≤ 0.05 معنوي تأثير وجود

 

 

عند األغنام التي تتناول العلف مقارنة بالتي تتناول  تركيز الكریتينينالتغير في  یوضح :44الشكل  

  .النباتات الطبية
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 . مكونات حليب االغنام 4

غذائية لقيمته ال جميع أنحاء العالمحليب األغنام من االغذية الحيوية السهلة الهضم ، ويستعمل  في  يعتبر

على الكثير من الدهون، البروتينات األساسية،  حليب البقر و الماعز يحتوي ،و على سبيل المثال .العالية

 االمر الذي ،الغذاءحسب نوع   الخام ومكوناته ليب  الح ف  يتصن يتمو .والفيتامينات والمعادن والرماد، 

 .و لصحة االنسان اهمية اقتصاديه من له لما ضرورة أصبح

 

 الدهون . نسبه4.1

 ىلكل من األغنام التي تتغذ % 5.85و % 6.06متوسط نسبة الدهون  ن( بأ22أظهرت النتائج )الجدول 

( 2014وآخرون )  Ameurدراسة قام بها بينتحيث  على النباتات الطبية والغذاء المصنع على التوالي.

فقة جدا مع اوبالمقارنة بنتائج الدراسة نجدها متو %5.94لنفس ساللة األغنام ان نسبة الدهون قدرت ب 

على النباتات الطبية تكون  المصنعة، اما األغنام التي تتغذى على االعالف ىلألغنام التي تتغذ نسبة الدهون

 .0.12 %ب  ىأعل بها نسبة الدهون

 نسبة فيين تبين االغنام للمجموع (  ( P ≤ 0.05 معنوي تأثير وجود الى 46الشكل  في المبينة النتائج تشير

عند  % 5.85 و %6.06النباتات الطبية   ىعل ىاالغنام التي تتغذالمتوسط العام عند وبلغ  الحليبب الدهن

 لألحياء وتحفيزها الميكروبي النشاط ىويمكن تفسير الزيادة ال ،االغنام التي تتغذى على الغذاء المصنع

 مواد تكون التي  و( حمض األسيتيك) الخليك حامض من عالية كميات انتاج على الكرش في  المجهرية

 Horton نتائج مع متفقة النتائج هذه وجاءت( 1982وآخرون ، Rathee)الحليب في الدهنية لألحماض

تأثير التغذية علي النباتات الطبية في  ى( والتي تبين مد2006)وآخرون  Zhang و( 1992)وآخرون 

   زيادة متوسط نسبة الدهون في حليب األغنام.     
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 النتائج االحصائية لمكونات الحليب: 22جدول 

 

 
 درجة الحرارة

)م
0

) 

 (pH) درجة

)م
0

) 

 الكثافة

سم/  غ)
3

) 

 الدهون نسبة

(%) 

 البروتيناتنسبة 

(%) 

 0.62±6.83 0.59±5.85 0.00±1.036 0.10±6.66 0.26±37.01 األغنام المتغذية على الغذاء المصنع

 0.68±7.23 0.73±6.06 0.00±1.039 0.08±6.61 0.16±37.24 األغنام المضاف الي غذائها نباتات الدراسة

 تأثير معنوي

(n = 41) 
0.002 0.095 0.02 0.019 0.023 
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( عند األغنام التي تتناول العلف مقارنة بالتي تتناول النباتات %التغير في نسب الدهون ) يوضح :46الشكل 

 (n = 41) الطبية
 **   :معنوي تأثير وجود   P ≤ 0.05 )  ) 

  

  البروتين . نسبه4.2

 ىعند االغنام التي تتغذ متوسط نسبة البروتين ن( بأ22على األغنام )الجدول  ةلوحظ في الدراسة المنجز

 ىعند االغنام التي تتغذ البروتيناما متوسط نسبة 1.00 % بزيادة تقدر ب  % 7.23النباتات الطبية  ىعل

بالمقارنة مع متوسط نسبة البروتين في حليب األغنام 0.60 % بزيادة تقدر ب  % 6.83الغذاء المصنع 

  .ساللة اوالد جاللل( 2014)رون وآخ Ameurعند  6.23%

 في عتين( بين االغنام للمجمو (P ≤ 0.05 معنوي تأثير وجود الى 47 الشكل في المبينة تشير النتائج

و   % 7.23علي النباتات الطبية  ىالمتوسط العام عند االغنام التي تتغذ الحليب،البروتين ب نسبه متوسط 

وآخرون  Mir  من كل نتائج مع متفقة النتائج وجاءت  .% 6.83علي الغذاء المصنع  ىاالغنام التي تتغذ

(1999 ،)Kitessa و  (2003)وآخرون Zhang  تأثير التغذية علي  ى( والتي تبين مد2006)وآخرون

 النباتات الطبية في زيادة متوسط نسبة البروتين في حليب األغنام.
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       (  عند األغنام التي تتناول العلف مقارنة بالتي تتناول %التغير في نسب البروتين ) يوضح :47الشكل

 (n = 41)النباتات الطبية

 **   :كبير  معنوي تأثير وجود P ≤ 0.05 )  ) 

  

 (pH) درجة . 4.3

 ىعل ى( لعينات حليب االغنام التي تتغذpHدرجة ) متوسط لمعيار 22المبينة في الجدول  القيم تعطي

 النتائج و كانت6.66 و 6.61 التوالي على الغذاء المصنع  وهما ىعل ىالنباتات الطبية و االغنام التي تتغذ

النباتات الطبية  تحتوي ى عل ىتتغذأن االغنام التي  ( ،ويظهر2006 )وآخرون Haenlein نتائج مع متفقة

 الغذاء المصنع.  ىعل ىاالغنام التي تتغذب مقارنة (pH) درجة أقل على

( pH)درجة  فين ت( بين االغنام للمجموعي ( P ≤ 0.05 معنوي تأثير وجود عدم 48نتائج الشكل  تأظهر

 .الحليبب
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 تتناول بالتي مقارنة العلف تتناول التي األغنام عند  pH  درجة في التغير يوضح: 48 الشكل

 (n = 41) الطبية النباتات

 

 الكثافة. 4.4

سم/  غ 1.039متوسط الكثافة  ن( بأ22النتائج )الجدول  أظهرت
3
سم/  غ1.036و 

3
لكل من األغنام التي  

Simos  (1996 )متفقة مع نتائج  جالنتائ تعلى النباتات الطبية والغذاء المصنع على التوالي. وكان ىتتغذ

سم/  غ 1.0384-1.0347وح بين ايتر الكثافةمتوسط ل
3
العلف المصنع  ىعل ىتتغذألغنام التي لبالنسبة  

سم/  غ 0.003 ب وبزيادة  طفيفة تقدر
3

  علي النباتات الطبية . ىعند األغنام التي تتغذ  

بين االغنام  (  ( P ≤ 0.05 معنوي تأثير وجودالى  49الشكل  في المعروضة البيانات تائجن تشير

 1.039النباتات الطبية  ىعل ىالمتوسط العام عند االغنام التي تتغذ الحليب،ب الكثافةمتوسط  في لمجموعتينل

سم/  غ
3

سم/  غ1.036الغذاء المصنع  ىعل ىو االغنام التي تتغذ  
3
 المحتوى خالل من ذلك تفسير يمكن و 

 نتائج مع متفقة النتائج جاءتو .الجافة من البروتين و الدهون في مكونات الحليب  و الصلبة للمواد المرتفع

( والتي تبين 2010)Sumaira و Asif ( و2009)(، الدباغ و آخرون 2006)و آخرون  الجميلي ن م كل

 تأثير التغذية علي النباتات الطبية في زيادة متوسط الكثافة في حليب األغنام . ىمد
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سم/  غ) التغير في الكثافة يوضح :49لشكلا
3
بالتي تتناول النباتات عند األغنام التي تتناول العلف مقارنة  (

 (n = 41) الطبية
 **   :كبير  معنوي تأثير وجود P ≤ 0.05 )  )  

 ةدرجة الحرار. 4.5

علي نبتتي  ىعند االغنام التي تتغذ ةدرجة الحرار( أن متوسط 22تبين النتائج الموضحة في الجدول )

   على الغذاء المصنع  ىالتي تتغذعند االغنام  ةدرجة الحرار  مئوية، اما متوسط درجة  37.24  الدراسة 

 Beldjilalة في التجارب المنجزة متقاربة مع الدراسة السابقة )درجة الحراردرجة مئوية ونالحظ 37.01 

 درجة مئوية عند ساللة أوالد جالل . 37.6و  36.9في حليب األغنام مابين  ةدرجة الحرار ( ب2015، 

 ةنسب في موعتينبين االغنام للمج (  (P ≤ 0.05 معنوي تأثير وجود الى 50الشكل  في المبينة النتائج تشير

ويمكن تفسيرهذا االختالف لالرتفاع في النشاط الوظيفي و العضوي عند االغنام التي ، ةدرجة الحرار

 السلمان (  و2009واخرون  )  الدباغن م كل نتائج مع متفقة النتائج جاءتالنباتات الطبية و ىعل ىتتغذ

 (.2002واخرون  ) 
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التغير في درجة الحرارة عند األغنام التي تتناول العلف مقارنة بالتي تتناول النباتات  يوضح :50الشكل 

 . (n = 41) الطبية
 *  :*معنوي  تأثير وجودP ≤ 0.05)  )  

  



 
 

اتمةــــــــــــــالخ  
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)الزعيترة،  نالطبيتينبتتين ال على ةأثر التغذي وبعد معاينة ل عليهاحصمتال ضوء النتائج على

بغرض  والية تبسةألغنام في في ميدان الطب البديل على مجموعة من ا ةمستعملتين بكثرالالدقوفت( 

 ما يلي:استخلصنا  واالجهاد التأكسدي في كبد هذه الحيواناتعلي جودة حليب األغنام معرفة تأثيرهما 

تمتلك  Thymus algeriensisو Artemisia campestris  مستخلصاتان  أظهرت هذه الدراسة -

 اتمن الفينول والفالفونويد عالية لكلقيم عالية للمركبات الفينولية. كان لمستخلص االستون قيم 

والدباغة مقارنة بالمستخلص المائي. وأظهرت جميع المستخلصات نشاطًا جيًدا مضاًدا لألكسدة في 

، ومستخلص االسيتون لنبات Thymus algeriensisللمستخلص المائي لنبات  نالمختبر. وكا

Artemisia campestris قدرة على إزاحة جذر ىاعل DPPH كبير ونشاطًا مضاًدا لألكسدة بتثبيط 

النتائج  الحرة. وهذه، ويرجع ذلك على األرجح إلى نشاطهم في إزالة الجذور β-caroteneألكسدة 

ترجع إلى المذيبات المختلفة ودرجة استقطابها اعتماًدا على عدة عوامل، بما في ذلك نوع النبات 

 األيض الثانوية ونشاط مضادات األكسدة. ىالتوزيع الجغرافي هذه العوامل تؤثر علو

مع حدوث تحسن فى وظائف  لجلسريدات الثالثيةالكلية وا أيض الدهونانخفاض فى مستوى  حدوث

األغنام التي تتناول األعشاب الطبية المدروسة هو دليل على دورها الفعال في تنقية الكبد لتلك 

 .السموم من الجسم

حيث . الكبد خاصة فيخفض النشاط التأكسدي قوى على  تأثير للنبتتين السابقتينوضحت الدراسة ان أ -

 ومنها: .تأثيرهما على نشاط االنزيمات المضادة لألكسدة واضح جداكان 

 عند األغنام التي تتغذى عن العشاب البرية الكتالز نشاط من انخفاض. 

 مقارنرةً  الطبيرة األغنرام االكلرة للنباترات عنرد مجموعرة فري نشراط االنرزيم جردا كبيررا انخفاضا 

 .بالشواهد

 الرذين األغنرام عنرد الكبديرة انزيم الجلوتراثيون بيروكسريديز فري الخاليرا نشاط في كبيرة زيادة 

 المستعملة كشاهد.  باألغنام مقارنة الطبية النباتات يأكلون

 الطبيرة األغنرام االكلرة للنباترات الكبد عند مجموعة أنسجة المالون ثنائي االلدهيد في انخفاض 

 باالغنام التي تتناول االعالف. مقارنةً 

 مرع مقارنرة الطبية النباتات تستهلك التي المجموعة مستوى الغلوتاتيون في في كبير انخفاض 

 األخرى. المجموعة

 وبهرذا لعبرت مكونرات األعشراب  نشاط االنزيمات المضادة لألكسدة أعطى نتيجة إيجابية تقييم

الطبية المهضومة من طرف األغنرام دورا أساسريا وفعراال ومشرابها لمرا يقروم برا نفرام الردفاع 

 .ضد السمية في الجسم
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 الدراسررات السررابقةواعطررت التحاليررل البيوكيميائيررة للمؤلرررات الدمويررة لألغنررام نتررائج متوافقررة جرردا مررع  -

  وكانت كما يلي.الكريتينين   تركيزلكل التحاليل ماعدا تركيز اليوريا  و معنوي تأثيروجود و

 عند االغنام التي تتغذى علي النباتات الطبية   الكولسترول لتركيز معنوي انخفاض ليجتس

 هذا ويرجع (0.68 ± 0.015( و االغنام التي تتغذى علي الغذاء المصنع )0.017±0.55)

 .الكولسترول تركيز من قللت التي في النباتات الطبية  الدهون نسبة النخفاض

 الكلي عند االغنام التي تتغذى علي النباتات الطبية   كبير في تركيز بيليريبين ارتفاع  ليجتس

إلى  ذلك ( يعود2.09±0.13( و االغنام التي تتغذى علي الغذاء المصنع )4.58 0.22±)

 الطب.الرتفاع في نسبة األلياف في النباتات 

 عند االغنام التي تتغذى على  ملحوظ بشكل الثالثية الدهون مستويات فينقصا  لوحفت

ل /غ 0.34ل و التي تتغذى على النباتات الطبية والغذاء المصنع /غ 0.26النباتات الطبية 

تستغل  الطاقة من المزيد إنتاج أجل من الدم مجرى في الدهون حرقل النخفاض هذا يعودو

 .من طرف االغنام لقطع مسافات كبيرة بحثا عن المراعي

 عند االغنام التي تتغذى على  ملحوظ بشكلتركيز الجلوكوز  مستويات فينقصا  لوحظ

 الجسم دهون هدمويعود ذألك ل /غ0.61ل  مقارنة بالمجموعة الثانية /غ 0.41النباتات الطبية 

 . الكبد في الموجود والجلوكوز

تحاليل المردودية الغذائية كان إيجابيا جدا بعرد معرايرة نوعيرة الحليرب عنرد األغنرام التري  كإضافة أيضا -

 ما يلي:حيث أعطت  تناولت األعشاب الطبية.

  بمقردار %  6.06النباترات الطبيرة  علرىمتوسط نسبة الردهون عنرد االغنرام التري تتغرذي زيادة 

% وهري  5.85تتغرذي الغرذاء المصرنع اما متوسط نسبة الدهون عند االغنام التي  %   0.12

 .قريبة نوعا ما هذه المعايرة

 بقدر  % 7.23متوسط نسبة البروتين عند االغنام التي تتغذي علي النباتات الطبية  زيادة% 

بزيرادة تقردر  % 6.83اما متوسط نسبة الدهون عند االغنام التي تتغذي الغذاء المصرنع 1.00

 .0.60 % ب 

 درجة ا فيبين االغنام للمجموعين معنوي  تأثير وجود عدم(pH) الحليبب. 

 المتوسط العام عند  الحليب،ب درجة الحموضة فيبين االغنام للمجموعين معنوي  تأثير وجود

سرم/  غ 91.03النباتات الطبيرة  علىاالغنام التي تتغذي 
3

الغرذاء  علرىاالغنرام التري تتغرذي و 

سم/  غ 1.036 المصنع
3
. 
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 االخرتالف  هرذا ونفسرر ،الحررارةدرجرة  نسبا فيبين االغنام للمجموعين معنوي  تأثير وجود

 النباتات الطبية علىعند االغنام التي تتغذي  والعضويرتفاع النشاط الوظيفي الي ا

كمراده طبيعيرة  النبتتين الطبيترينتم الحصول عليها يمكن ان نوصى باستخدام  التيمما سبق من النتائج 

مثربط علرى  ترأثيرولرا  طبيعريكمضراد اكسردة  المختلفرةمن االمرراض  األغنامالغذاء كما انا يحمى  فيآمنة 

 الحيوان. جسمعلى  وأثرهاتطور السمية 
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Abstract: Medicinal plants are used for their beneficial properties to the health of 

animals. Recently, it has been found that the use of medicinal plants eliminates 

industrial pollutants. The objective of our work is to determine and evaluate the effect 

of two medicinal plants (Thymus algeriensis and Artemisia campestris) on oxidative 

stress parameters in sheep. The results obtained in liver cells show that medicinal 

plants have produced a globally antioxidant preventive effect, this is revealed by the 

significant decrease in the GSH level (199.976±1.913), and the enzymatic activity of 

CAT (0.699±0.02). In addition, an increase in the enzymatic activities of GST 

(0.435±0.017), GPx (1.881±0.040) and MDA (29.009±0.086) was observed. These 

results clearly show an antioxidant effect of medicinal plants on the organism of 

sheep. 

Keywords: Medicinal plant, Thymus algeriensis, Artemisia campestris, oxidative 

stress, sheep. 

 

INTRODUCTION  

                 In Algeria, the sheep population is the largest animal resource, estimated at 

more than 26.88 million head of the national livestock population [1]. Sheep farming 

occupies a very important place in the field of livestock production in Algeria [2]. It 

has always constituted the sole income of one third of the Algerian population, 

especially in the region of Tebessa (eastern Algeria). Sheep has always been and 

continues to be the preferred and primary resource of animal proteins. 

   

In terms of geographical distribution, about 

60% of the national sheep population is located in the 

steppe, which is currently experiencing many 

difficulties due mainly to the often-irreversible 

degradation of pastoral resources and drought [3]. 

 

The plains, particularly the semi-dry in eastern 

Algeria, constitute one of the most important pastures 

of sheep in this country because of the richness of its 

vegetation. It contains many medicinal plants that help 

strengthen the body and improve its effectiveness by 

reducing the possibility of oxidative stress and 

activating the antioxidant system. A number of 

researchers have concluded that oxidative stress is 

directly related to the environment and environmental 

health. Inadequate environmental factors (such as 

pollution) result in severe oxidative stress [3]. In 

addition to environmental factors that increase the 

ability to improve the performance of the antioxidant 

system in the body, it facilitates the resistance and 

elimination of all free radicals, including improved 

body performance [4, 5]. In this work, we studied the 

effects of medicinal plants in the Tebessa region and 

their role in improving the sheep health and production. 

By calibrating the oxy/antioxidant balance by 

evaluating some antioxidant enzymes and peptides in 

the liver of two groups of sheep; one of which is 

consuming the mixture of medicinal plants and the 

other is a control, oxidation negatively affects animal 

production by causing many diseases and critical 

situations, which were the main source of these free 

radicals products. 

 

MATERIALS AND METHODS 

Animals of experimentation   
A total of eighty-two sheep weighing between 

35 and 40 kg were used for this study, animals were 

divided into a control group and a medicinal plants 

treated group. The temperature of the pet store was 

maintained at 23°C, with a moderate humidity level and 

a half 24-hour photoperiod.  

 

Extraction yield 

The decoction of 50g and 100g of the leaves 

powder of Thymus algeriensis and Artemisia campestris 

in 0.5 L and 1 L distilled water, respectively, gave the 
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yield of 14.10 % and 17.39 % of aqueous extract 

(AQE). The maceration of 50g and 100g of the leaves 

powder of Thymus algeriensis and Artemisia campestris 

in 0.5 L and 1 L hydro-alcoholic mixture (MeE, 

methanol/distilled water, 85/15 v/v), respectively, gave 

the yield of 11.84 %  and 25.56 % of  methanolic 

extract.  

 

The highest yields were obtained in Artemisia 

campestris extracts, where MeE had the best yield 

(25.56 %) followed by AQE (17.39%). The highest 

yield for Thymus algeriensis was obtained in AQE 

(14.10%) followed by MeE (11.84 %). 

 

 

Determination of Reduced Glutathione (GSH)   

Brain glutathione level (GSH) was measured 

using the method described by Habig et al., [6]. 0.2 ml 

of a sulfosalicylic acid (SSA, 0.25 %) was centrifuged 

for 5 min at 1000 rpm. 1 mL of Tris HcL-EDTA buffer 

(0.02M), pH=9.6 was added. The mixture was added to 

0.025 mL of 5, 5`dithiobis-2-nitrobenzoic acid (DTNB) 

0.01M dissolved in absolute methanol and the 

absorbance was measured at 412 nm. 

 

Determination of glutathione-S-transferase (GST) 

The activity of GST was measured according 

to the method of Habig [6]. The P-nitro benzyl chloride 

was used as substrate. The absorbance was measured at 

340nm at 30 second intervals for 3min. 

 

Determination of Glutathione Peroxidase (GPx)  

Glutathione peroxidase (GPx) activity was 

measured according to the method of Flohe & Gunzler 

[7]. Supernatant obtained after centrifuging 5% of liver 

homogenate at 1500 rpm for 10 min, followed by 10000 

rpm for 30 min at 4°C was used for GPx assay. 1 mL of  

reaction mixture was prepared which contained 0.3 mL 

of phosphate buffer (0.1M, pH7.4), 0.2mL of GSH 

(2mM), 0.1 mL of sodium azide (10mM),  0.1mL  of  

H2O2  (1mM)  and  0.3mL of  liver  supernatant. The 

reaction was terminated by addition of 0.5mL 5% TCA 

after 15 min of incubation at 37°C. Tubes were 

centrifuged at 1500 rpm for 5 min and the supernatant 

was collected. 0.2 mL of phosphate buffer (0.1M, 

pH7.4) and 0.7 mL of DTNB (0.4 mg /mL) were added 

to 0.1 mL of reaction supernatant. After mixing, 

absorbance was recorded at 420 nm.  

 

Determination of catalase activity (CAT)  

The catalase (CAT) activity was determined 

according to the method of Aebi [8]. The H2O2 

decomposition rate was followed by monitoring 

absorption at 240 nm. One unit of CAT activity is 

defined as the amount of enzymes required to 

decompose 1µmol of hydrogen peroxide in 1 min. The 

enzyme activity was expressed as µmol of H2O2 

consumed/mn/mg protein. 

 

 

Determination of malondialdehyde acide (MDA) 

The lipid peroxidation level in heart 

homogenate was measured as malondialdehyde (MDA) 

which is the product of lipid peroxidation. MDA reacts 

with thiobarbituric acid (TBA) as a TBA reactive 

substance (TBARS) to produce a red colored complex 

with a peak absorbance at 532 nm (28). 125µL of 

supernatant were homogenized by sonication with 50 

µL of PBS, 125 µL of TCA–BHT (trichloroacetic acid–

butylhydroxytoluene) in order to precipitate proteins. 

The mixture was then centrifuged at 1000 rpm for 10 

min at 4°C. Afterwards, 200 µL of supernatant were 

mixed with 40 µL of HcL (0.6M) and 160 mL of TBA 

dissolved in Tris. The mixture was heated at 80 °C for 

10 min. The absorbance of the resultant supernatant was 

obtained at 530 nm. 

 

Data processing 

The experiments data were analyzed using 

statistical software SPSS (SPSS 22.0 for Windows. 

SPSS Ins. USA), and all statistical comparisons were 

made by means of T-test and values of P<0.05 were 

considered significant. Results were expressed as means 

± SEM, All histograms were obtained using the Office 

Excel 2013. 

 

RESULTS 
The parameters of oxidative stress (GSH, 

MDA, GPx and GST) in the livers of control sheep and 

medicinal plants-treated sheep are illustrated in Figures 

(01-05) and Table 01. 

 

Table-1: Oxidative stress parameters in sheep's livers 

MDA GPx GSH GST CAT Parameters 

29,773±0,130 2,143±0,022 209,155±1,685 0,387±0,014 0.867 ± 0,03 Control sheep 

29,009±0,086 1,881±0,040 199,976±1,913 0,435±0,017 0.699±0,02 Treated sheep 

 

Reduced Glutathione (GSH) 

The GSH assay in the liver of sheep fed with 

medicinal plants results in a very highly significant (P> 

0.0001) decrease in glutathione cell content compared 

to the control group (Fgure-1). 
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Fig-1: Variation of glutathione (nmol / mg of prot) in sheep livers. 

** : Highly significant difference compared to control (P ≤0.01) 

**:Very highly significant difference compared to control (P ≤0.001) 

P: Significance threshold. 

 

Peroxidase Glutathione (GPx) 
In contrast, GPx activity in the same groups 

(Gr PLNT) showed a highly significant (P> 0.01) 

increase in GPx in livers compared to the control group 

(Figure-2). 

 

 
Fig-2: Variation of the enzymatic activity of glutathione peroxidase (μmol/mg prot) in   sheep livers. 

** :Highly significant difference compared to control (P ≤0.01) 

***: Very highly significant difference compared to control (P ≤0.001). 

P: Threshold of significance. 
 
 Malondialdehyde (MDA)  

From the results obtained (Table-1 & 3), a 

very highly significant increase (P≤0,001) in the level 

of MDA in livers in sheep fed with medicinal plants 

compared to control sheep. 
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Fig-3: Malondialdehyde variation (nmol/mg protein) in sheep livers. 

** :Highly significant difference compared to control (P ≤0.01). 
*** : Very highly significant difference compared to control (P ≤0.001). 

P: Significance threshold 

 

Glutathione-S-transferase (GST) 

A very highly significant decrease (P≤0.001) 

in the enzymatic activity of glutathione S-transferase 

(GST) in sheep treated with medicinal plants compared 

to the control sheep (Figure-4). 

 

 
Fig-4: Variation of the enzymatic activity of glutathione-S-transferase (mmol / min / mg of prot) in sheep       

livers. 

**: Highly significant difference compared to control (P ≤0.01). 
***: Very highly significant difference compared to control (P ≤0.001). 

P: Threshold of significance. 
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Fig-5: Variation of catalase activity (μmol / min / mg prot) in sheep livers. 

**:Highly significant difference compared to control (P ≤0.01). 
***: Very highly significant difference compared to control (P ≤0.001). 

P: Threshold of significance. 
 

Catalase (CAT) 

The administration of medicinal plants in 

sheep induces a very highly significant decrease (P> 

0.001) compared to the control groups (Figure-5). 

 

DISCUSSION 

Medicinal plants are an accessible, affordable 

and culturally relevant source of health and care for the 

majority of the world's population [9]. In this study we 

evaluated the antihepatotoxicity of two medicinal plants 

(Thymus algeriensis and Artemisia campestris) in two 

herds of sheep; one grazed in pastoral areas containing 

medicinal plants and the other fed inside warehouses 

(synthetic dry food). Both herds growing in the Cheria 

region of Tebessa, 600 Km East of Algiers, Algeria.  

 

This is the first study in this field, the purpose 

of which is to evaluate the effects of natural medicinal 

plants on the antioxidant system of sheep 

(antihepatotoxicity) and at the same time on the animals 

quality. The activity of the antioxidant system may be 

increased or inhibited by a toxicant or a pollutant, both 

of which depend on the duration of exposure and the 

sensitivity of the species [10]. The antioxidant activity 

can be reinforced by different factors; the nutrition is 

one of these [11]. Phenolic compounds are considered 

as major contributors to the antioxidant capacity of 

plants [12, 4]. These compounds also possess various 

biological activities such as anti-inflammatory, 

antibacterial, antiviral, antiallergic, antithrombotic and 

vasodilating activities. These capacities can be related 

to their antioxidant activity due to the presence of 

numerous hydroxyls capable of reacting with free 

radicals [13-16]. In the present study, stress parameters 

were valuated such as GSH, MDA and hepatic 

detoxification enzymes (GST, CAT and GPx).  

 

GSH 

Glutathione is a water-soluble non-protein 

tripeptide consisting of three amino acids; glutamate, 

cysteine and glycine (L-γ-glutamyl-L cysteinyl 

glycine), produced naturally in the body [17], found in 

fairly high concentrations (1-10 mM) in almost all cells 

of living organisms (animals, plants and humans) [18, 

19]. Glutathione is a non-enzymatic biomarker which 

plays a central role in the intracellular defence process. 

It is the main system involved in the detoxification of 

peroxide ions and prevention of against oxidative stress 

[20]. Glutathione exists in two forms, oxidized GSSG 

and reduced GSH, these enzymes include glutathione 

peroxidase (GPx) and glutathione S-transferase (GST) 

that are involved in detoxification processes [21, 22, 

19]. A deficiency in GSH exposes the cells to a risk of 

oxidative damage. Thanks to the thiol (-SH) function of 

cysteine, glutathione in its reduced form is an important 

compound for maintaining the redox balance of the cell. 

This thiol function can also fix electrophilic functions, 

thus serves to detoxify many pesticides that contain 

such a function [6]. Reduced glutathione oxidation is 

achieved by glutathione peroxidase and reduction of 

oxidized glutathione by glutathione reductase [20]. 

Some insecticides act on a very limited number of 

species, increasing the activity of the various enzymes 

involved in detoxification [23]. Results of GSH 

determination in our samples, showed a significant 

decrease in the GSH level in the group that consumes 

the medicinal plants compared to the other group. These 

results are in agreement with several precedent studies, 

help to better explain the relationship between the 
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decrease in GSH levels and the administration of 

polyphenolic compounds in experimented animals [4, 5, 

24, 25]. The decrease in GSH could be explained by an 

increased consumption of this cofactor by the GSTs in 

order to detoxify the organism. In addition, this 

decrease in GSH also reflects a reduction in the non-

enzymatic antioxidant system. The decrease of this 

small molecule is a widespread consequence of the 

accelerated formation of reactive oxygen species during 

sustained cellular activities [26]. 

 

MDA 

The increase in MDA is a consequence of 

tissue damage by excessive free radical formation [80], 

and as our results show, a very significant decrease in 

malondialdehyde (MDA) which is a biomarker of lipid 

peroxidationhas been observed in hepatic tissue [27, 28. 

The effect of medicinal plants on GSH and the activities 

of antioxidant enzymes is accompanied by a decrease in 

the amount of free radicals, such as the hydroxyl 

radical, which in turn can decrease lipid peroxidation 

[29, 30]. 

 

Results of present work confirmed those of 

[31, 24] who found an improvement in antioxidant 

status in mice and rats treated with medicinal plant 

extracts. This improvement is accompanied by a 

decrease in lipid peroxidation and cellular GSH in the 

liver. This is due to the antioxidant effect of plant 

polyphenolic compounds, which is a cofactor of many 

antioxidant enzymes such as glutathione peroxidase 

GPx, glutathione-s-transferase, where the activity of 

these enzymes is highly dependent on the enzyme [32-

34]. 

 

Enzymes which can prevent oxidative stress, 

are considered the first line of an organism defence. 

Moreover, these enzymes can be enhanced by the 

polyphenols and flavonoids of medicinal plants, causing 

the increase of antioxidant enzyme activities such as 

CAT, GPx, GST [35, 4]. 

 

GPx 

GPx is a key antioxidant enzyme that regulates 

the level of ROS, it is able to reduce hydrogen peroxide 

to water, but also hydro peroxides resulting from the 

oxidation of unsaturated fatty acids, thus protecting 

cells against the damage caused by xenobiotics [36, 37]. 

Our results show a highly significant increase in hepatic 

GPx activity in sheep fed with medicinal plants 

compared to controls. This is mainly due to decrease of 

ROS production in the cells of the organism [38, 39] 

 

GST 

GST is a multifunctional enzyme involved in 

the stage of "reduced glutathione" conjugation to a large 

number of xenobiotics [40, 41]. They are mainly 

localized in the cytoplasm of cells, fat bodies and wing 

muscles [42]. They play an important role in the 

detoxification of xenobiotic substances and intervene by 

catalysing the conjugation of these substances with the 

thiol group of endogenous glutathione [43]. 

 

This results in the synthesis of a mercapturic 

acid which would be then readily removable. Thus, the 

major role of glutathione is to convert lipophilic 

compounds into readily excretable hydrophilic 

molecules [6]. GSTs allow the development of 

resistance to chemotherapeutic agents, insecticides, 

herbicides and microbial antibiotics. They play an 

important role in the physiology of stress, intracellular 

transport and in the various pathways of biosynthesis 

[44]. Our results show a highly significant decrease in 

GST activity of the medicinal plant as animal feed 

compared to controls. The decrease in GST activity 

reflects the establishment of the process of 

detoxification which is a form of defences of the body 

against xenobiotics. A similar increase in the specific 

activity of GST was also observed in Donax trunculus 

exposed to environmental pollutants [10]. In addition, 

different reports showed that low levels of ROS is 

associated with decreased GST and cytochrome P450 

activity in animals [40, 45, 46]. 

 

CAT 

Catalase (CAT) is the second step in the 

enzymatic defence system. It supports hydrogen 

peroxide previously produced by SODs and metabolizes 

it to water [47]. 

 

In the liver tissues, the medicinal plants 

decrease the activity of catalase (CAT), this result 

suggest that these phenolic compounds indirectly 

induce an increase in H2O2, so it can cause by the 

withdrawal of other detoxification enzymes. The 

increase in GPx activities results in a decrease in H2O2 

[29].These can be enzymatic and / or non-enzymatic 

and the cooperation between these antioxidants plays an 

important role in the elimination of ROS and 

maintenance of the redox status of the plant [48] 

 

Our results confirm those of Gasmi et al., [11] 

which showed that quercetin supplementation improved 

the detoxification system of mice. 

 

CONCLUSION 

In conclusion, the results of this study indicate 

the effective and clear role of the medicinal plants 

studied. Which are among the available foods for sheep 

in the Tebessa region. Where the effect of these plants 

was very clear by improving the antioxidant system at 

the level of the liver, this led to the improvement of 

animals health and production.  
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 ملخــــــص

نعجة من ساللة  80التجارب علي  أجريتوجودة منتجاتها. صحة االغنام  على يهدف هذا البحث الى دراسة تأثير النباتات الطبية             

المجموعة  ىفرد تتغذ 40النعاج إلى مجموعتين بكل مجموعة  قسمت التربية.بأوزان متقاربة ونفس شروط شهرا  18أوالد جالل عند عمر 

( كشاهد))زعيترة( و الثانية علي الغذاء المصنع Thymus algeriensis )تقوفت( و  Artemisia campestrisاالولي علي النباتات الطبية 

لجذور in vitro .تم تقدير التأثير اإلزاحي  (MeEو المستخلص الميثانولي ) (AQE)المستخلص المائي  : ين نباتيينتحضير مستخلص تم

DPPH  أنزيمات وبيبتيدات الجهاز المضادة لألكسدة في كبد األغنام  تقدير نشاطيةكاروتين /حمض اللينولييك باإلضافة الى -و اختبار بيتا

 مختلف احتواء النتائج أظهرت .مكونات حليب األغنام )الفيزيائية والكيميائية( المؤشرات البيوكيميائية للدم و الشواهد. كما تمت  معايرة

على  لنبات زعيترة يحتوي AQEو  MeE وجد بأن كل من   .الفينولية والفالفونويدات والدباغ المركبات من معتبرة كميات على صاتالمستخل

و MeE ميكروغرام مكافئ لحمض الغاليك/مغ( على الترتيب، مقارنة بـ  0.036± 196.63و 0.025± 188.54اكبرقدر من عديد الفينوالت )

AQE أكبر قدر في  بالنسبة للفالفونويدات فسجل لنبات تقوفت.أما MeE  وAQE ( 0.005± 12.93و 0.026± 20.86لنبات  تقوفت 

لكال النبتتين  MeEفيما يخص الدباغ سجل أكبر قدر في  . لنبات زعيترة AQEو  MeEميكروغرام مكافئ كارستين/مغ ( مقارنة بكل من

( ميكروغرام مكافئ حمض التانيك/مغ 0.017± 681.11و) بة لـنبات تقوفتميكروغرام مكافئ حمض التانيك/مغ بالنس ±0.016 686)

 IC50نشاطية عالية مضادة لألكسدة مع قيم  DPPH، بينت نتائج اختبار من جهة اخرى مقارنة بالمستخلص المائي لهما. بالنسبة لنبات زعيترة

مغ/مل لنبات  0.022مغ/مل و 0.025( لنبات تقوفت و)مغ/مل 0.021مغ/مل و AQE( ،0.020و MeEو كانت جد متقاربة للنبتتين للــ

 %77.33األكسدة ) تثبيط على كبير نشاط لـزعيترة  لهما AQEلـتقوفت و MeE أن اللينولييك - حمض/ كاروتين -بيتا زعيترة. أظهر اختبار

في مستوى الغلوتاتيون  اكبير ا(على الترتيب. اما تحليل نتائج مضادات االكسدة في الكبد، فقد أظهرت انخفاض %68.45و

(. 0.000±0.699( والكتالز)0.017 ±0.435( وحرق الدهون وأيضا انخفاض في نشاط انزيم الغليتاتيون ترانس فيراز )199.976±1.913)

مجموعة ( في المجموعة التي تستهلك النباتات الطبية مقارنة مع ال0.040±1.881وعكس هذا فقد ارتفع نشاط ازيم الجلوتاثيون بيروكسيديز)

تغيرات معنوية جد هامة تلخصت في انخفاض محسوس في كل من متوسط تركيز  سجلت المؤشرات البيوكيميائية بدورها كمااألخرى.

( لدى األغنام التي 8.54±0.26تينين )ا( والكري0.41±0.010(، الجلوكوز )0.26±0.015(، ثالثي الغليسريد )0.55±0.017الكولسترول )

ارتفع تركيز مؤشر البيليريبين الكلي  ،تحليل مكونات الحليبيخص ية مقارنة بالمجموعة التي تناولت العلف المصنع. فيما تناولت األعشاب الطب

( 0.73±6.06هرت األغنام التي تتناول النباتات المدروسة ارتفاعا واضحا في الدهون )ظ( بشكل جد ملحوظ لدى نفس الفئة. أ0.22±4.58)

( مقارنة بالمجموعة الشاهدة، في حين سجلت الحموضة انخفاضا عند المجموعة التي تتناول النباتات الطبية مقارنة 0.68±7.23والبروتينات)

 .عند الماشية ية استعمال النباتات الطبية في الحد من االجهاد التأكسديأهم اظهرت هذه الدراسة (. 0.08±6.61بالمجموعة الشاهدة )

المؤشرات  ،مضادات االكسدة ، الدباغ ،ل الفينو عديدات،  Artemisia campestris، Thymus algeriensis:  المفتاحية الكلمات

 . الماشيةحليب ،  البيوكيميائية

 

Abstract 

 
            This research aims to study the effect of medicinal plants on the health status of sheep and the quality of their 

products. Experiments were conducted on 80 sheeps of Ouled Djellal, aged about 18 months, under the same conditions; 

then divided into 2 groups with 40 individuals in each group. One of the groups used Artemisia campestris and the 

second one, Thymus algeriensis extracts:  Both methanolic (MeE) and aqueous (AQE) extract were prepared. . 

Antioxidant activity was evaluated in vitro using DPPH and β-carotene tests. In vivo antioxidant activity was also 

estimated in sheep. The activity and amount of enzymes and peptides of the antioxidant system in the sheep liver that 

consumed these plants and the components of the milk were evaluated. The results showed that the different extracts 

contained significant amounts of phenolic compounds, flavonoids and tannin. MeE and AQE of Thymus algeriensis were 

found to have the highest number of polyphenols (188.54 ± 0.025 and 196.63 ± 0.036 μg / mg, respectively), compared 

with the MeE and AQE of Artemisia campestris. MeE and AQE of the plant Artemisia campestris  were (20.86 ± 0.026 

and 12.93 ± 0.005 μg QE / mg) compared to MeE and AQE of Thymus algeriensis. In the case of tannin , the highest 

amount was recorded in MeE for both plants (686 ± 0.016 μg TEQ / mg for Artemisia campestris and 681.11 ± 0.017 μg 

TEK / mg for Thymus algeriensis) compared to aqueous extract. The results of the high activity antioxidant DPPH assay 

with IC50 values were very similar to those of MeE and AQE (0.020 mg / ml and 0.021 mg / ml) of Artemisia campestris 

and 0.025 mg / ml and 0.022 mg / ml of Thymus algeriensis. The beta-carotene / linoleic test showed that MeE for 

Artemisia campestris and AQE for Thymus algeriensis had the highest antioxidant activity (77.33% and 68.45%, 

respectively). The analysis of antioxidant results in the liver showed a significant decrease in glutathione level and fat 

burning as well as a decrease in triglyceride enzyme activity, GST, CAT, and the effect of glutathione peroxidase activity 

in the group of medicinal plants compared to the other group. Concerning biochemical indicators, the experiments 

showed significant changes, summarized in a significant decrease in the mean cholesterol concentration (0.55±0.017), 

triglycerides (0.26±0.015), glucose (0.41±0.010) and Creatinine (8.54±0.26) in sheep that were they consumed medicinal 

herbs compared to the group that took the artificial feed. With regard to the analysis of milk ingredients, the 

concentration of the total index of bilirubin (4.58±0.22) increased significantly in the same category. As for the urea 

index (0.27±0.010), it remained the same and no significant change was recorded. Analysis of milk composition revealed 

a significant increase in the proportion of fats and proteins (6.06 ± 0.73; 7.23± 0.68) respectively compared with the 

control group. The reverse was observed in the group that treated by the medicinal plants compared to the control group. 

This studied showed the importance of using medicinal plants to reduce oxidative stress in herds. 
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