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تأثير استخدام مستويات مختلفة من بذور الحلبة في عالئق الماعز الشامي على إنتاج الحليب ومكوناته
ونمو المواليد
وسام جاسم محمد علي
قسم الثروة الحيوانية  /كلية الزراعة و الغابات  /جامعة الموصل  /العراق.
Email:wissam78jasim@gmail.com
الخالصة
أجريت هذه الدراسةة فةي حلةول قسةم الثةروة الحيوانيةة  -كليةة الزراعةة والغابةات جامعةة الموصةل لمعرفةة
تةثثير نسةةخ مفتلمةةة مةةن بةذور الحلبةةة فةةي صةةمات تنتةا الحليةةخ ومكوناتةةم ونمةةو المواليةد فةةي المةةاعز ال ةةامي
واستفدم في هذه التجربة  15معزة امية بعمر( )3- 2سنة تم توزيعها ع وائيا تلى ثالث مجاميع ( 5معةزات/
مجموعةة)  .غةذيت علةى ثالثةة عالئةق تكونةت أساسةا مةن بةذور الحلبةة وال ةعير انسةود ونفالةة الحن ةة وكسةةبة
فول الصويا وتساوت في مستوى البروتين وال اقة ومفت لمةة فةي نسةبة تةةافة بةذور الحلبةة (صةمر )٪ 10 5
للمجةاميع انولةى والثانيةة والثالثةة علةى التةوالي .سةجلت كميةات الحليةخ المنةتل وحللةت عينةات الحليةخ لتلةدير
الدهن والبروتين و الالكتوز والمواد الصلبة الالدهنية وأوزان المواليد .أ ظهرت نتةائل الدراسةة تةثثيرا معنويةا
(  )P  0.05إلةةافة بةةذور الحلبةة فةي رفةةع تنتةا الحليةخ اليةةومي لصةالع المعاملةة الثانيةةة وانولةى ملارنةةة
بمجموعة السي رة .والى حةدوث انفمةام معنةو (  )P  0.05إلةةافة بةذور الحلبةة فةي نسةبة دهةن الحليةخ
بين المعاملة الثانية والسي رة والى عدم حةدوث تةثثير معنةو فةي بةاقي مكونةات الحليةخ انفةرى .وأظهةرت
نتائل الدراسة تثثيرا معنويا (  )P  0.05إلةافة بذور الحلبة لصةالع أوزان مواليةد مجمةوعتي المعاملةة علةى
مجموعة السي رة واستمر المرق المعنو تلى عمر  90يوما.
كلمات ممتاحيم :بذور حلبة تنتا الحليخ الماعز ال امي.
تاريخ تسلم البحث  2014 /1/5وقبولم 2014 /5/13

المقدمة
تعد انغنام والماعز مةن أوائةل الحيوانةات التةي قةام اإلنسةان بتةدجينها لغةرم امسةتمادة منهةا فةي مثكلةم
وملبسة تنت ر هذه الحيوانات في معظم بلاع العالم تلريبا لملدرتها علةى التةثقلم فةي الظةروب البيئيةة المفتلمةة
(الصائغ واللس  (1992ونتيجة لزيادة ال لخ المستمر على اللحوم الحمراء والحليخ ومنتجاتم قةام المربةون
باسةتعمال بةدائل عةن انعةالب التلليديةة المعروفةة فةي تغذيةة حيوانةاتهم وذلة باسةتعمال انع ةاخ ال بيةة مثةل
الحلبة الحبة السةوداء وأوراق الزيتةون فلةد اسةتعملت الحلبةة كعلةب حيةواني مةن قبةل اإلغريةق الةذين أ للةوا
عليها دريس اإلغريق في تغذية الفيول والما ية وانغنام (الحسيني  )1992وقةد بينةت بعةم الدراسةات تن
الحلبةةة اسةةتفدمت كمةةادة عالجيةةة أو وصةةمها كمةةادة من ة ة ومحمةةزة علةةى تدرار الحليةةخ سةةواء فةةي اإلنسةةان
أوالحيوانةات اللبونةة كمةا أنهةةا تعتبةر ذات قيمةة غذائيةةة عاليةة محتوائهةا علةى عناصةةر غذائيةة مثةل البروتينةةات
وبنسخ قد تصل تلى  % 28باإلةافة للسةكريات وانمةالا المعدنيةة ومةن أهمهةا الحديةد والكالسةيوم والمسةمور
كما تنها تحتو مواد استروجينية يمكةن أن تةيد تلةى تن ةي تفةراز البةرومكتين ( النةوتي وخفةرون )2002
ويعةد نبةات الحلبةة  )Trigonella foenum-graecum L( Fenugreekواحةدا مةن أهةم النباتةات ال ةائعة
امستعمال في ال خ منذ اللدم والجزء انكثر استعمام من هذا النبات بذورها التي تحتةو علةى العديةد مةن
المركبةات ال بيةة والصةيدمنية أمةةا بليةة أجزائةم فتسةةتعمل كمحصةول فةةار فتيكةةل أوراقةم أو اللرنةات التةةي
تحتةةو البةةذور ازجةةة أو م بوفةةة يسةةتعمل مغلةةي البةةذور الجافةةة لعةةال مةةرم السةةكر و ارتمةةاع نسةةبة
كولستيرول الدم ( Wichtو Gupta ;1994 Bissetوخفرون  )2001أن الدراسات الحديثةة أفةذت تركةز
اهتمامها على النباتات واإلع اخ ال بية وسبل استفدامها فةي زيةادة اإلنتةا والوقايةة والعةال مةن انمةرام
التةي تصةيخ الحيةوان أو اإلنسةان دون تحةداث أ أةةرار جانبيةة ملارنةة باندويةة المصةنعة كيميائيةا ( العيتةةي
 )2003ومحاولة لزيادة تنتا الحليخ من الماعز وتحسين مركباتم قدر المست اع قمنا بإجراء هذه الدراسة.
مواد البحث وطرائقه
أجريت هذه الدراسة في حلول قسم الثروة الحيوانية  -كلية الزراعة والغابات جامعة الموصةل أسةتفدم فةي
هذه الدراسة  15معزة امية بعمر(  )3- 2سنة قسمت ع وائيا مع مواليدها تلى ثالثة مجةاميع (  / 5مجموعةة)
وةعت كل مجموعة في حةيرة ذات أبعاد (  ) 3×6م تحتةو علةى المعةالب وم ةارخ المةاء الفاصةة غةذيت
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جماعيا على ثالثة عالئق ذات مستوى متلارخ من البةروتين الفةام وال اقةة الممثلةة ومفتلمةة فةي نسةخ تةةافة
بةذور الحلبةة (صةةمر  )٪ 10 5للمجةاميع انولةى والثانيةةة والثالثةة علةى التةةوالي وحسةخ الجةدول (  )1غةةذيت
تناث الماعز فالل مدة التجربة على العلب المركز جماعيةا بةوجبتين صةباحية ومسةائية وبواقةع  %2مةن وزن
الحيوان الحي وعدلت كمية العلب المركز فالل مدة التجربة حسخ الت ةورات الوزنيةة للحيوانةات تةم تةوفير
التبن والماء وقوالخ انمالا المعدنية أمام الحيوانات وب كل حر ونسةبة البةروتين وال اقةة فةي العليلةة حسةبت
بامعتماد على (الفواجة وخفرون .)1978
الجدول( )1نسخ ومكونات العالئق المستفدمة في التجربة.
Table (1) Rations and composition Feedings of using in experiment.
.
مكونات العالئق
Rations componenty

العالئق الوستخذهت
Feedings of using
 ٪لوكىناث علُقت  ٪لوكىناث علُقت  ٪لوكىناث علُقت
الوجوىعت ()3
الوجوىعت()2
الوجوىعت ()1
Feeding
Feeding
Feeding
Composition
Composition
Composition
group (3)٪
group (2)٪
group (1)٪

بذور حلبت
Fenugreek seeds

0

5

10

شعُز اسىد
Black barley
نخالت حنطت
Wheat Bran
كسبت فىل الصىَا
Soybean meal
حجز كلس
Lime stone
هلح اعتُادٌ
Salt
الوجوىع
Total
 ٪للبزوتُن الخام فٍ العلُقت
Crude protein
الطاقت الوتأَضت كُلى كالىرٌ/
كغن
Metabolic energy
Kca/ l Kg

60

59

50

30

28

35

8

6

3

1

1

1

1

1

1

100

100

100

14.79

14.80

14.94

2572

2601

2582

يلةة مةدة التجربةةة ةمل التجريةع أو التللةةيع صةباحا قبةةل
فةةعت جميةع الحيوانةةات لبرنةامل صةحي وبي ةةر
ساعتين من تلديم العلب حسخ تعليمات ال ركة المجهةزة تةم حلةخ حيوانةات التجربةة بال ريلةة اليدويةة Hand
 milkingفي الساعة السابعة صباحا بعد عزل المواليد عن انمهات في الساعة السةابعة مسةاء لليةوم السةابق
وتم قياس كميةة اإلنتةا لكةل معةزة بةةرخ كميةة اإلنتةا ×  2مسةتفرا تنتةا الحليةخ اليةومي (I.C.A.R.
 .)1995قةةدرت نسةةخ مكونةةةات الحليةةخ (نسةةةبة الةةدهن والمةةواد الصةةةلبة الكليةةة الالدهنيةةةة والبةةروتين وسةةةكر
الالكتوز) .بجهازEko – milk Analyses.
أجر التحليل اإلحصائي باسةتفدام التصةميم الع ةوائي الكامةل)CRD( Complete Randomize Design
ذ امتجةةاه الواحةةد أمةةا افتبةةار معنويةةة المروقةةات بةةين المعةةامالت فلةةد أسةةتعمل افتبةةار دنكةةن متعةةدد الحةةدود
 ) 1955 Duncan( Duncan's multiple range testوقةد أسةةتعمل برنةامل التحليةل اإلحصةائي الجةةاهز
 ) 2005( SAS.لتحليل البيانات على وفق النموذ الرياةي اآلتي:
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Yij = μ +Ti+eij
تذ تن:
 = Yijقيمة الم اهدة  jللمعاملة .i
 = Μالمتوس العام للصمة المدروسة.
 = Tiتثثير المعاملة  iتذ تن ( 1 = iالسي رة) و  ( 2انولى) و ( 3الثانية).
= eijالف ثالتجريبي الذ يتوزع توزيعا بيعيا ومستلال بمتوس ملداره صمر وتباين متساو قدره.σ2℮
النتائج والمناقشة
إنتاااج الحليااب :يالحةةظ مةةن الجةةدول( ) 2ارتماعةةا معنويةةا(  )P<0.05فةةي تنتةةا الحليةةخ فةةالل ال ةةهر انول
لحيوانات المعاملة الثانية وانولى ملارنة بمجموعة السي رة حيث كان اإلنتا 481.62 454.37 262.21
غم/يوم على التوالي في حين كان المارق بين المجموعة انولى والثانية غير معنو وفي ال هر الثةاني كةان
امرتمةاع فةي كميةة الحليةخ معنويةة(  )P<0.05بةين المعاملةةة الثانيةة ملارنةة بمجموعةة السةي رة تذ بلةغ اإلنتةةا
 342.35 575.54غم /يوم على التوالي أما المعاملةة انولةى فلةم يرتمةع اإلنتةا فيهةا معنويةا عةن مجموعةة
السي رة رغم وجود فرق حسابي بينهما حيةث كةان اإلنتةا ( ) 342.35 505.32غةم /يةوم علةى التةوالي ومةع
تلدم موسم الحليخ فةي ال ةهر الثالةث اسةتمرت حالةة امرتمةاع المعنةو (  )P<0.05مةابين مجمةوعتي المعاملةة
والسي رة وأصبع أكثر وةوحا في هذا ال هر وكان انعلى تنتاجا هي المعاملة الثانية التي غذيت على بةذور
حلبة بنسبة اكبر والمارق بين الثانية وانولى كةان حسةابيا وغيةر معنةو  .وهكةذا نالحةظ تن مجةاميع الحيوانةات
التي تناولت الحلبةة فةي عليلتهةا حللةت زيةادة فةي تنتةا الحليةخ ملارنةة بمجموعةة الملارنةة وفاصةة المجموعةة
الثانية  .وربما يكون سبخ هةذه الزيةادة هةو للتةثثير اميجةابي للحلبةة والتةي ت ةير الدراسةات أن لهةا ممعةول مةدر
للحليخ ننها تيد تلى تن ي تفراز هرمون البرومكتين وهو الهرمةون المسةيول عةن تفةراز وتكةوين الحليةخ
( النةةةوتي وخفةةةرون  Mohamed 2002وخفةةةرون  ) 2003وقةةةد اتملةةةت هةةةذه النتيجةةةة مةةةع مةةةا حصةةةل عليةةةةة
( Alamer ;1999 AboEL-Norو AboEL-Nor ;2005 Basiouniوخفةرون  2007وال ةعار 2009
 Ben SalemKو  2009 Makkarو الجنابي  2010واللد سي وخفرون .)2011
مكونات الحليب :نالحظ من الجةدول( ) 3انفمةام نسةبة دهةن الحليةخ معنويةا(  )P<0.05بةين المعاملةة الثانيةة
ملارنةةة بالسةةي رة تذ بلغةةت نسةةبة الةةدهن  % 3.58 3.25علةةى التةةوالي بينمةةا لةةم تكةةون المةةروق معنوي ةة بةةين
المجموعة انولى والسي رة .الذ قةد يعةود تلةى تةثثير هةذه البةذور علةى انفمةام الكولسةترول والكليسةريدات
الثالثيةة والبروتينةات فةةي دم هةذه الحيوانةةات انعكةس ذل ة علةى جاهزيةةة وتةوفير تل ة المةواد انوليةةة التةي يةةتم
استعمالها من قبل الغدة اللبنية في تصنيع الحليخ كما يمكن أن يعزى هذا امنفمام تلى العالقة العكسية بين
تنتةا الحليةةخ ونسةةبة الةدهن تذ تن مجمةةوعتي المعاملةةة ببةةذور الحلبةة كانةةت أعلةةى مةن تنتةةا حليةةخ مجموعةةة
السةةةي رة ( 2007 Abo-El-Norو الجنةةةابي )2010وا تملةةةت نتةةةائل هةةةذه الدراسةةةة مةةةع مةةةا وجةةةده  ShahوMir

( )2004ولم تتمق مع ال عار ( )2009و اللدسي وخفرون (.)2011

ولةم نجةةد فروقةةات معنويةةة فةةي كةةل مةةن نسةةبة بةروتين الحليةةخ والمةةواد الصةةلبة الالدهنيةةة ونسةةبة الالكتةةوز فةةي
المجةةاميع الثالثةةة فةةالل مةةدة اإلنتةةا وا تملةةت نتةةائل هةةذه الدراسةةة مةةع مةةا وجةةده  Shahو  )2004( Mirو الجنةةابي
( .)2010ولم تتمق مع ال عار ( )2009و اللدسي وخفرون (.)2011

نمو المواليد :أ ارت نتائل الجدول رقم(  )4تلى عدم معنوية المروقةات بةين أوزان المةيالد وبةدأ يظهةر التةثثير
المعنةو (  )P<0.05اعتبةارا مةةن عمةر  30يومةا لمواليةةد مجمةوعتي المعاملةة(  )%10 5ملارنةةة مةع مواليةةد
السةةي رة (  )%0حيةةةث بلغةةةت الزيةةةادة الوزنيةةة  6.92 6.51 5.02كغةةةم للمعةةةامالت ( )%10 5 0علةةةى
التوالي وكذل عند عمر  60يوما و كانت المروقات المعنويةة (  )P<0.05لصةالع مواليةد مجمةوعتي المعاملةة
علةى مجموعةةة السةةي رة واسةةتمر المةةرق المعنةةو تلةةى عمةةر  90يومةةا لصةةالع معةةاملتي بةةذور الحلبةةة انولةةى
والثانيةة علةى مجموعةة السةةي رة ولةم تكةن المروقةات معنويةةة بةين المعاملةة انولةى والثانيةةة فلة كانةت حسةةابية
لصالع الثانية وقد يعود سبخ ذل تلى أن بذور الحلبة أثرت ايجابيا في زيادة كمية الحليةخ المنتجةة فةي ةةرع
أمهةةات المواليةةد ممةةا انعكةةس علةةى حصةةول تحسةةن فةةي نمةةو المواليةةد وزيةةادة أوزانهةةا فةةالل مةةدة الرةةةاعة
( الجنةابي  .)2010واتملةت نتةائل هةذه الدراسةة مةع العديةد مةن الدراسةات انفةرى (;1993 Al- Hussary
الكاكي  Ben Salem ; 1999و  )2009 Makkarفيما لم تتمق مةع مةا وجةده  Handaوخفةرون ( )2005
و الجنابي ( .)2010
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.)ٍ الخطأ القُاس± ) تثثير تةافة بذور الحلبة تلى العليلة فٍ إنتاج الحلُب الُىهٍ غن (الوتىسطاث2(الجدول
Table (2) Effect of Fenugreek seeds on Milk Production(Mean ±SE).
إنتاج الحلُب الُىهٍ غن
Milk Production g

المعامالت
Treatment

الشهز الثالث
3rd Month

ٍالشهز الثان
2nd Month

الشهز األول
1st Month

*

*

*

33.01±357.43b

25.74±342.35b

28.68±262.21b

35.32±555.22a

24.26±505.32ab

21.65±454.37a

 بذور حلبت٪5
Fenugreek seeds

40.35±608.35a

27.31±575.54a

32.00±481.62a

 بذور حلبت٪10
Fenugreek seeds

هستىي الوعنىَت
Significant level
السُطزة
Control

.)P  0.05( الحزوف الوختلفت عوىدَا تشُز إلً وجىد فزوقاث هعنىَت
*Mean on the same column with different superscripts are significantly (P  0.05) different.

.) الف ث اللياسي± ) تثثير تةافة بذور الحلبة تلى العليلة في مكونات الحليخ (المتوس ات3(الجدول
Table (3) Effect of Fenugreek seeds on Milk Components(Mean ± SE).

مواد صلبة%
مدهنية
solid nonfat%
N.S

مكونات الحليخ
Milk Components
الالكتوز%
البروتين%
lactose%
Protein %

المعامالت
Treatment
الدهن%
fat%

N.S

N.S

*

0.28±8.04a

0.33±4.32a

0.30±3.12a

0.51±3.85a

0.19±8.01a

0.28±4.27a

0.29±3.15a

0.38±3.51a

0.21±7.99a

0.48±4.31a

0.53±3.18a

0.46±3.25b

هستىي الوعنىَت
Significant level
السُطزة
Control
 بذور حلبت٪5
Fenugreek seeds
 بذور حلبت٪10
Fenugreek seeds

.)P  0.05( الحزوف الوختلفت عوىدَا تشُز إلً وجىد فزوقاث هعنىَت

*Mean on the same column with different superscripts are significantly (P  0.05) different.
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.)ٍ الخطأ القُاس± ) تثثير تةافة بذور الحلبة تلى العللية فٍ نوى الوىالُذ (الوتىسطاث4(الجدول
Table (4) Effect of Fenugreek seeds on offspring's of goats(Mean ± SE).
 كغم/وزن الجسم
Body Wight/ kg

المعامالت
Treatment

 يوما90عمر
Age 90 day
*

 يوما60 عمر
Age 60 day
*

 يوما30 عمر
Age 30 day
*

عند الومدة
Birth
N.S

0.24±9.34b

0.33±7.25b

0.21±5.02b

0.18±3.23a

0.15±11.67a

0.35±8.95a

0.11±6.51a

0.12±3.57a

 بذور حلبت٪5
Fenugreek seeds

0.13±12.11a

0.29±9.23a

0.20±6.92a

0.08±3.65a

 بذور حلبت٪10
Fenugreek seeds

هستىي الوعنىَت
Significant level
السُطزة
Control

.)P  0.05( الحزوف الوختلفت عوىدَا تشُز إلً وجىد فزوقاث هعنىَت
*Mean on the same column with different superscripts are significantly (P  0.05) different.

ومما سبق نالحظ أن لبذور الحلبة تثثيرا على تنتا الحليخ حيث أدت العالئق التةي تحتةو علةى بةذور الحلبةة
.تلى تموق في تنتا الحليخ الذ انعكس ايجابيا على حصول ت حسن في نمو مواليد الماعز ال امي
EFFECT OF USING DIFFERENT LEVELS OF FENUGREEK SEEDS IN
FEEDS DAMASCUS GOAT ON MILK PRODUCTION AND
COMPOSITION AND OFFSPRING'S
Wissam J. Mohammed Ali
College of Agriculture and Forestry ,University of Mosul –Iraq
Email:wissam78jasim@gmail.com
ABSTRACT
This study was conducted in the field of animal resource departmentuniversity of mosul on 15 Damascus Goat (2-3 years) were randomly divided into
three equal groups,these groups were fed on three rations contain Isonitregeous
protein and isoenergetic but are different in Fenugreek seeds percentage(0,5, 10 %)
Fenugreek seeds recorded. milk yield and milk composition (fat, protein, lactose,
and solid component) body weight was increased significantly (P ≤ 0.05) higher milk
yield groups 1,2 and control and decreased significantly (P ≤ 0.05) in fat percentage
batwing group2 and control.Significant increase (P ≤ 0.05) in the offspring body
weight of the treated groups during the period.
Key word : Fenugreek seeds, Milk Production , Damascus Goat
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