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الخالصة
أجرٌت هذه الدراسة فً حقول قسم الثروة الحٌوانٌة -كلٌة الزراعة والغابات -جامعة الموصل لمدة خمسةة وسةبعون
ٌوما وللمدة من ( )8118/8/1 -8111/11/11لمعرفة تأثٌر نسب مختلفةة مةن بةذور الحلبةة فةً بعةا الصةفات الفٌزٌاوٌةة
والكٌموحٌوٌة للدم فً الكباش العواسٌة واستخدم فً هذه التجربةة  11كبشةا عواسةٌا بعمةر( )3-8سةنة تةم توزٌعهةا عشةوايٌا
إلى ثالث مجامٌع ( 1كبش  /مجموعة) .غذٌت على ثالثة عاليةق ذات مسةتوب بةروتٌن وةاقةة متقاربةة ومختلفةة فةً نسةبة
إضافة بذور الحلبة (صفر )٪ 11 ,1 ,للمجامٌع األولى والثانٌة والثالثة على التوالً .أظهرت نتايج الدراسةة تةأثٌرا معنوٌةا
( )P  0.05إلضةةافة بةةذور الحلبةةة فةةً رفةةع تركٌةةز الهٌموكلةةوبٌن ( )Hbوعةةدد كرٌةةات الةةدم الحمةةر ( )RBCوتركٌةةز
والكلوبٌولٌن وتركٌز الٌورٌا واٌونات الكالسٌوم فً مصل الدم والةى حةدوث انخفةاا معنةوي ( )P  0.05إلضةافة بةذور
الحلبةةة فةةً معةةدل ترسةةٌب كرٌةةات الةةدم الحمةةر ( )ESRوعةةدد خالٌةةا الةةدم البةةٌا ( )WBCوالكولسةةترول والكلٌسةةٌرٌدات
الثالثٌةةة والصةةودٌوم فةةً مصةةل الةةدم والةةى عةةدم حةةدوث تةةأثٌر معنةةوي ( )P  0.05إلضةةافة بةةذور الحلبةةة فةةً األ
الهٌدروجٌنً للبول وتركٌز البروتٌن واأل لبومٌن ونسةبة األلبةومٌن /الكلوبٌةولٌن وتركٌةز اٌونةات البوتاسةٌوم فةً مصةل الةدم
وكلوكةةوز الةةدم وحجةةم خالٌةةا الةةدم المرصوصةةة ( )PCVومعةةدل حجةةم الكرٌةةة )( M.C.Vومعةةدل هٌموكلةةوبٌن الكرٌةةة
( )M.C.Hومعدل تركٌز هٌموكلوبٌن الكرٌة ) (M.C.H.Cبالمقارنة مع مجموعة كباش السٌةرة.
الكلمات المفتاحٌة :بذور حلبة ,كباش عواسٌة ,الخواص الفٌزٌاوٌة والكٌمٌاوٌة للدم.
تارٌخ تسلم البحث ، 8113/7/7 :وقبوله.8113/18/31 :

المقذمة
ذكر عن النبً محمد صلى هللا علٌه وسلم ,أنه عاد سعد بن أبً وقاص رضً هللا عنه بمكة ,فقال :ادعوا لً ةبٌباً,
فدعً الحارث بن كلدة فنظر إلٌه فقال :لةٌ علٌةه بةأ  ,فاتخةذوا لةه فرٌقةة ,وهةً الحلبةة مةع تمةر عجةوة رةةب ٌةبخةان,
فٌحساهما ,ففعل ذلك فبرئ وهً تزٌل آالم البةن والصدر وتؤكل مةبوخة مع العسل أو التمر أو التةٌن (الجوزٌةة)1991,
وٌعتبر نبات الحلبة ( Fenugreek)Trigonella foenum-graecumمن النباتات البقولٌة الشتوٌة (الحفةوظً والةةايً,
 .)8118والتً تستخدم على نةاق واسع فً عالج حاالت ارتفاع السكر وارتفاع الكولسةترولHypercholestrolaemic
(Mitraو  .(2006,Bhattacharyaوفةً تحسةٌن ةعةم وصةفات الغةذا فهةً مصةدر غنةً بالكاربوهٌةدرات والبروتٌنةات
والةةدهون والحدٌةةد وفٌتةةامٌن البةةاٌوتٌن وفٌتةةامٌن  Doshi(Cوآخةةرون Snehlata ; 8118 ,و .)8118 ,Payalوتسةةتخدم
كمكون دوايةً تقلٌةدي مهةم الحتوايةه علةى الحةاما االمٌنةً الالٌسةٌن وحةاما الفاٌتٌةك وعلةى الصةابونٌنات السةتٌروٌدٌة
( Chaloobوآخرون )8111 ,وعلى فٌتامٌن  Eوعلى األحماا الدهنٌة المشبعة والغٌةر مشةبعة والخارصةٌن والكالسةٌوم
والصودٌوم والبوتاسٌوم ( :8114 ,AL-Chalabiiمحمد وعبد اإلله .)8119 ,كما تحتوي بذور الحلبة على األلٌةا التةً
تؤثر اٌجابٌا فً صحة الحٌوان وهً مصدر جٌد لأللٌا الذايبة وغٌر الذايبة ( Kumarوآخرون .)2008 ,وأشار القٌسةً
وشوٌل ( ) 8111إلى قدرة بذور الحلبة فةً خفةا تركٌةز الكولسةترول فةً مصةل دم النعةاج العواسةٌة عنةد إعةايهةا بنسةبة
 .٪4وأشار Snehlataو  )8118( Payalإلى قدرة بذور الحلبة فً إعادة جزر النكرهانز فً غةدة البنكرٌةا إلةى الحالةة
الةبٌعٌة بعد حصول تل فً خالٌاها عند المعاملةة بااللوكسةان فةً الجةرذان .وتهةد الدراسةة إلةى معرفةة تةأثٌر اسةتخدام
بذور الحلبة بنسب مختلفة فً بعا الصفات الفٌزٌاوٌة والكٌموحٌوٌة للدم فً الكباش العواسٌة فً مدٌنة الموصل.

مواد البحث وطزائقه
أجرٌت هذه الدراسة فً حقول قسم الثروة الحٌوانٌة -كلٌة الزراعة والغابات -جامعة الموصل لمدة خمسةة وسةبعون
ٌوما وللمدة من ( )8118/8/1 -8111/11/11واستخدم  11كبشا عواسٌا بعمر( )3 -8سنة تم توزٌعها عشوايٌا إلةى ثةالث
مجامٌع ( 1كبش  /مجموعة) غذٌت على ثالثة عاليق ذات مستوب بروتٌن وةاقة متقاربة ومختلفة فً نسةب إضةافة بةذور
الحلبة (صفر )٪ 11 ,1 ,للمجامٌع األولى والثانٌة والثالثة على التوالً وضعت كل مجموعة فً حجرة ذات إبعاد ()3×4
م 8تحتوي على المعال والمساقً.
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الجدول ( :)1نسب ومكونات العلٌقة المستخدمة فً التجربة.
Table (1): Rations and composition Feeding of using in experiment .

المكونات
Composition

 ٪لمكونات علٌقة
المجموعة ()1
Feeding
Composition
group (1)٪

Blackberries
العاليق
 ٪لمكونات علٌقة
المجموعة ()8
Feeding
Composition
group (2)٪

 ٪لمكونات علٌقة
المجموعة ()3
Feeding
Composition
group (3)٪

1

1

11

41

19

11

31

82

31

2

4

3

1

1

1

1

1

1

111

111

111

16.79

16.21

16.96

8411

8178

بذور حلبة
Fenugreek seeds
شعٌر اسود
Black barley
نخالة حنةة
Bran
كسبة فول الصوٌا
Soybean meal
حجر كل
Lime stone
ملف اعتٌادي
Salt
المجموع
Total
 ٪للبروتٌن الخام فً العلٌقة
Crude protein
الةاقة المتأٌضة كٌلو كالوري /كغم
Metabolic energy
Kca/ l Kg

8178

حسبت من (الخواجه وآخرون.)1972 ,
تم تغذٌة حٌوانات الدراسة بواقع ( )15811كغم /رأ ٌ /وم من العلٌقة المركةزة مةع اعةايهةا العلٌقةة الخشةنة (تةبن)
بنسبة  ٪ 7وتم حساب مكونات العلٌقة حسب ما جا فةً (الخواجةة وآخةرون )1972 ,وكمةا موضةف فةً الجةدول ( )1وتةم
تقدٌم الرعاٌة البٌةرٌة حسب برنامج الحقل وتم سحب عٌنات الدم من الورٌد الوداجً ( 11 )Jugular veinمل  /حٌةوان
وقسةمت العٌنةة إلةى قسةمٌن ,القسةم األول ( 3مةل) وضةعت مةادة مانعةة للتخثةر (Ethylene Diamine Tetra )EDTA
 Acetic acidمع العٌنة االولى الدم اذ تم قٌا تركٌز سكر الدم باستخدام شراية فحص الكلوكوز ( One Touch Test
 )Stripباسةةتخدام جهةةاز نةةوع ( )Accu–Chek.Mannhein,Germanyوقةةدر حجةةم كرٌةةات الةةدم المرصوصةةة ومعةةدل
ترسٌب كرٌات الدم الحمر  ESRوعدد كرٌات الدم الحمر وعدد خالٌا الدم البٌا حسب ةرٌقة .)1924( Jainوتم تقةدٌر
تركٌز هٌموكلوبٌن الدم حسب ما جا فً ( Varleyوآخرون .)1921 ,وتةم تقةدٌر معةدل حجةم الكرٌةات  M.C.Vومعةدل
هٌموكلةةوبٌن الكرٌةةه  M.C.Hومعةةدل تركٌةةز الهٌموكلةةوبٌن فةةً الكرٌةةه ) (M.C.H.Cحسةةب مةةا جةةا فةةً )1924( Jain
ووفق المعادالت التالٌة على التوالً
حجم الخالٌا المرصوصة 11× PCV

معدل حجم الكرٌة = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3

عدد خالٌا الدم الحمر بالملٌون /ملم

كمٌة الهٌموكلوبٌن (غم 111/مل من الدم) × 11

معدل هٌموكلوبٌن الكرٌة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3

عدد خالٌا الدم الحمر بالملٌون /ملم

كمٌة الهٌموكلوبٌن (غم 111/مل من الدم) × 111

معدل تركٌز هٌموكلوبٌن الكرٌة = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حجم الخالٌا المرصوصة

أما القسم الثانً من عٌنات الةدم ( 7مةل) فقةد وضةعت فةً أنابٌةب زجاجٌةة خالٌةة مةن مةانع التخثةر وجةرب فصةل
مصل الدم فً جهاز الةرد المركزي ( )centrifugeوبسرعة ( 3111دورة /دقٌقة) ولمدة 11دقٌقة وحفظ تحةت درجةة –
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  81م وتم تقدٌر المعاٌٌر الكٌموحٌوٌة لمصل الدم والمتضةمنة تركٌةز البةروتٌن واأللبةومٌن والكولسةترول والكلٌسةٌرٌدات
الثالثٌةة وتركٌةةز الٌورٌةا باسةةتخدام عةةدة القٌةا ( )Kitوالمصةةنعة مةن قبةةل شةةركة ( )Biolaboالفرنسةٌة وباسةةتخدام جهةةاز
الةٌ الضويً لقرا ة التغٌر اللونً للمحالٌةل والعمةل حسةب توصةٌات الشةركة وتةم حسةاب تركٌةز كلوبٌةولٌن مصةل الةدم
باسةةتخدام المعادلةةة التةةً أشةةار إلٌهةةا  Schalmوآخةةرون ( )1971تركٌةةز الكلوبٌةةولٌن = تركٌةةز البةةروتٌن الكلةةً  -تركٌةةز
األلبومٌن وتم حساب نسبة األلبومٌن  /الكلوبٌولٌن بتقسٌم تركٌز األلبومٌن  /الكلوبٌولٌن لكل عٌنة ( )1942 ,Husdanوتم
قٌا األ الهٌدروجٌنً للبول باستخدام شراية التحلٌل المستخدمة فً تحلٌةل بةول الثةدٌٌات والتةً أشةار ألٌهةا (الةدراجً,
 .)8117وقٌ تركٌز الكالسٌوم والبوتاسٌوم والصةودٌوم باسةتخدام جهةاز قٌةا العناصةر باللهةب Flame Photometer
نوع  Jenwayوحسب ما أشار الٌه (العمري )1991 ,وتم إجرا التحلٌل اإلحصةايً باسةتخدام التصةمٌم العشةوايً الكامةل
( )CRDذو االتجةاه الواحةد ( )One way analysis of varianceوفةق النمةوذج الرٌاضةً ا تةًYij=µ+ti+ eij :
(الةةراوي و خل ة هللا )8111 ,واختبةةرت الفةةرو قةةات بةةٌن المتوسةةةات باسةةتخدام ةرٌقةةة دنكةةن المتعةةدد الحةةدود ( Steelو
 )1926 ,Torrieوباستخدام البرنامج اإلحصايً الجاهز .)8118 ,Anonymous( SAS

النتائج والمناقشة
ٌشٌر الجدول ( )8إلى وجود ارتفاع معنوي ( )P  0.05للمعاملة ببذور الحلبة فً تركٌز الهٌموكلوبٌن ( )Hbفةً
المجموعة الثالثة بالمقارنة مع المجموعة األولةى والثانٌةة وٌشةٌر الجةدول ( )8إلةى عةدم وجةود تةأثٌر معنةوي ()P  0.05
للمعاملةة علةى النسةبة الميوٌةةة لحجةم الخالٌةا المرصوصةةة بةالرغم مةن ارتفاعهةةا حسةابٌا بارتفةاع نسةةبة إضةافة بةذور الحلبةةة
وجا ت هةذه النتٌجةة متفقةة مةع مةا جةا بةه (الجنةابً )8111 ,الةذي أشةار إلةى عةدم وجةود تةأثٌر معنةوي فةً حجةم الخالٌةا
المرصوصة فً إناث الماعز فً مرحلة ما قبل الحمل والتً أعةٌت بذور حلبة  % 4من مكونات العلٌقةة وٌشةٌر الجةدول
( )8إلى وجود ارتفاع معنوي ( )P  0.05للمعاملة فً عدد كرٌات الدم الحمر والتً ارتفعةت عنةد إعةةا الكبةاش %11
بذور حلبة مقارنة مع السٌةرة فً حٌن لم تتأثر المجموعة الثانٌة عن األولى والثالثة بذور حلبة وربما ٌعود ارتفاع تركٌةز
الهٌموكلوبٌن وعدد كرٌات الدم الحمر نتٌجة احتوا الحلبة على أحمةاا دهنٌةة ودهةون مفسةفرة وعلةى العناصةر المعدنٌةة
النادرة كالحدٌد وفٌتةامٌن Samaraae AL-( Cوآخةرون ;8119 ,الةةرودي وسةٌد حسةٌن .)8111 ,حٌةث تحتةوي الحلبةة
على  3331ملغم  /كغم مةن عنصةر الحدٌةد ( Doshiوآخةرون .)8118 ,وٌشةٌر الجةدول ( )8إلةى وجةود انخفةاا معنةوي
( )P  0.05فً معدل ترسٌب كرٌات الدم الحمر ( )ESRفً المجموعة الثالثة  %11بذور حلبة مقارنة مع السٌةرة فةً
حٌن لم تتأثر المجموعة الثانٌة  %1بذور حلبة معنوٌا بالمقارنة مع المجموعتٌن األولى والثالثة وجا ت هةذه النتٌجةة متفقةة
مع ما جا به (إبراهٌم  )8113,الذي الحظ انخفاا معدل ترسٌب كرٌات الدم الحمر ( )ESRالةبٌعٌة عنةد إعةةا إنةاث
الماعز الشامً  %11بذور حلبة وقد ٌعود هةذا االنخفةاا إلةى تحسةن الحالةة الصةحٌة العامةة للحٌةوان نتٌجةة تنةاول بةذور
الحلبة حٌث إن انخفاا معدل الترسٌب هو صفة جٌدة ضمن الحدود ولها ارتباة بعدد كرٌات الدم الحمر والتةً الحظناهةا
األعلةةى فةةً المجموعةةة الثالثةةة .وهةةذا ٌمكةةن مالحظتةةه فةةً الجةةدول ( )8مةةن وجةةود انخفةةاا فةةً عةةدد كرٌةةات الةةدم الحمةةر
لمجموعة السٌةرة والتً ارتفع فٌها معدل الترسٌب ونالحظ من الجدول ( )8وجود تأثٌر معنةوي ( )P  0.05للمعةامالت
على عدد خالٌا الةدم البةٌا حٌةث انخفضةت معنوٌةا فةً مجمةوعتً المعاملةة بالحلبةة ( 1و  )% 11وربمةا ٌعةود ذلةك إلةى
التأثٌر االٌجابً لبذور الحلبة على عمةل أجهةزة الجسةم المختلفةة والجهةاز المنةاعً بشةكل ةبٌعةً وٌشةٌر الجةدول ( )3إلةى
حةدوث انخفةاا معنةوي ( )P  0.05فةً تركٌةز الكلٌسةٌرٌدات الثالثٌةة فةً المجموعةة الثالثةة بالمقارنةة مةع المجمةوعتٌن
األولى والثانٌة بذور الحلبة وٌعود انخفاا الكلٌسٌرٌدات الثالثٌة إلى إن بذور الحلبة مصدر غنً باأللٌةا والبكتةٌن الةذي
ٌمةةتص حةةواما الصةةفرا ( Mitraو  .)8114,Bhattacharyaوبالتةةالً تخفةةٌا مسةةتوب الةةدهون الممتصةةة مةةن القنةةاة
الهضمٌة وكذلك االرتفاع الحاصل فةً مسةتوب التخلٌةق الحٌةوي للهرمونةات السةتٌروٌدٌة والمعتمةدة فةً تكوٌنهةا علةى هةذه
الدهون كمادة أساسٌة (الجنابً .) 8111 ,كما إن زٌادة إفراز األنسولٌن ٌقلةل مةن فعالٌةة إنةزٌم الالٌبٌةز فةً الخالٌةا الدهنٌةة
وبالتةالً قلةة تحلةل الكلٌسةٌرٌدات الثالثٌةة المخزونةة وانخفةةاا مسةتواها فةً الةدم (محةً الةدٌن وآخةرون .)1991 ,وٌشةةٌر
الجدول ( )3إلى وجود تأثٌر معنوي خافا ( )P  0.05للمعاملة فً تركٌز كولسترول مصةل الةدم فةً المجموعةة الثالثةة
بالمقارنة مع المجموعتٌن األولى والثانٌة  %1بذور الحلبة ولم تتفق مع ما جا به ( Al-shaikhوآخةرون )8118 ,الةذٌن
وجدوا ارتفاع كولسترول مصل الدم فً الماعز العةرادي عنةد إعةايهةا بةذور حلبةة  %11وقةد ٌعةود سةبب االنخفةاا إلةى
وجةةود مةةادة داٌوسةةجنٌن  Diosgeninوالصةةابونٌات السةةتٌروٌدٌة  saponinsوالتةةً تعتبةةر المةةادة األسةةا متداخلةةة مةةع
الكولسترول فً تكوٌن الهرمونات الجنسٌة (العبٌدي .)8111 ,كما تحتوي علةى مةادة الصةابونٌن  Saponinالةذي ٌخفةا
تخلٌةةق الكولسةةترول (حمةةودي وآخةةرون .)8114 ,وتحتةةوي بةةذور الحلبةةة علةةى مركبةةات سةةتٌروٌدٌة تعمةةل علةةى ادمصةةاص
أمالح الصفرا والكولسترول المرتبةةة معهةا وبالتةالً ٌقةل امتصاصةها وةرحهةا مةع الفضةالت (الةةرودي وسةٌد حسةٌن,
.)8111
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.)ًالخةأ القٌاس±  تأثٌر بذور الحلبة فً بعا صفات الدم الفٌزٌاوٌة (المتوسةات:)8( الجدول
Table (2): Effect of Fenugreek seeds on some blood physical characters (Mean ± SE) .
Characteristics

الصفات المدروسة

عدد خالٌا الدم البٌا
3
 ملم/ (ال ) خلٌة
Whit Blood Cells
Cell /3mlm

معدل ترسٌب
كرٌات الدم
)ساعة7/الحمر(ملم
Erythrocyte
Sedimentation
Rate
/ 7hour mlm

عدد كرٌات الدم
الحمر (ملٌون كرٌة
)3 ملم/
Red Blood
Cells
/3Million mlm

حجم الخالٌا
٪ المرصوصة
Packed Cell
Volume

تركٌز الهٌموكلوبٌن
/(غم
)مل111
Conc.
Hemoglobin

*

*

*

N.S

*

المعنوٌة
significance

14. 58 a
0.75±

5.00 a
1.07±

14.850 b
0.816±

29.01 a
1.01 ±

8.91 b
0.26±

السٌةرة
control

12.69 b
0.65±

3.47 ab
0.41±

14.410 ab
0.153±

29.03 a
1.80 ±

8.22 b
0.47±

 بذور حلبة٪5
Fenugreek
seeds

11.87 b
0.64±

3.11 b
0.23±

16.820 a
0.657±

30.00 a
1.28±

9.85 a
0.38±

 بذور حلبة٪10
Fenugreek
seeds

المعامالت
Treatments

.)P  0.05( المختلفة عمودٌا تشٌر الى وجود فروقات معنوٌة
*Mean with different letters horizontal show significant differences at (P  0.05).

*الحرو

.)ًالخةأ القٌاس±  تأثٌر بذور الحلبة فً بعا صفات الدم الفٌزٌاوٌة والكٌموحٌوٌة(المتوسةات:)3( الجدول
Table (3): Effect of Fenugreek seeds on some blood physical and biochemical characters
(Mean ± SE).
Characteristics

الصفات المدروسة

معدل تركٌز
هٌموكلوبٌن الكرٌة
) %(
MeanCorpuscular
Hemoglobin
Concentration

معدل هٌموكلوبٌن
)الكرٌة (بٌكوغرام
Mean
Corpuscular
Hemoglobin

معدل حجم الكرٌة
)(ماٌكرون مكعب
Mean Corpuscular
volume

تركٌز الكولسترول
) مل111/(ملغم
Cholesterol
mg/ 100 ml

كلٌسٌرٌدات
ثالثٌة
) مل111/ (ملغم
Triglyceride
mg/ 100 ml

N.S

N.S

N.S

*

*

المعنوٌة
significance

31.42 a
0.89±

8.77 a
0.28±

27.92 a
1.03±

129.06 a
10.53±

112.01 a
6.4±

السٌةرة
control

30.36 a
1.68±

8.43 a
0.58±

27.40 a
2.73±

139.06 a
5.15±

102.65 a
6.3±

32.93 a
1.67±

8.48 a
0.37±

27.63
1.29±

59.50a b
8.87±

84.32 b
8.87±

المعامالت
Treatments

٪5
بذور حلبة
Fenugreek
seeds
٪10
بذور حلبة
Fenugreek
seeds

.)P  0.05( المختلفة عمودٌا تشٌر الى وجود فروقات معنوٌة
*Mean with different letters horizontal show significant differences at (P  0.05).

الحرو

ً( إن ارتفةةاع تركٌةز هرمونةةات الغةدة الدرقٌةةة ٌعمةل علةةى ةةرح الكولسةةترول فةة8113 ) وآخةةرونBasch وأشةار
(M.C.V) ) للمعاملةة علةى معةدل حجةم الكرٌةةP  0.05( ) إلةى عةدم وجةود تةأثٌر معنةوي3(  وٌشةٌر الجةدول. الصةفرا

118

مـجـلـــة زراعـــة الــرافـدٌــن
المجلد ( )64العدد (8112 )1

)ISSN: 2224 - 9796 (Online
)ISSN: 1815 - 316 X (Print

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (64) No. (1) 8112

ومعدل هٌموكلةوبٌن الكرٌةة )(M.C.Hولةم تتفةق هةذه النتٌجةة مةع نتةايج الجنةابً ( )2010الةذي الحةظ ارتفةاع معةدل حجةم
الكرٌة) (M.C.Vومعدل هٌموكلوبٌن الكرٌة ) (M.C.Hفةً إنةاث المةاعز فةً مرحلةة مةا بعةد الةوالدة عنةد إعةايهةا (%6
بذور الحلبة) وٌشٌر الجدول ( )3إلى عةدم وجةود تةأثٌر معنةوي ( )P  0.05للمعاملةة فٌمعةدل تركٌةز هٌموكلةوبٌن الكرٌةة
) (M.C.H.Cوجا ت هذه النتٌجة متفقة مع نتٌجة (الجنابً )2010 ,الذي لةم ٌجةد أي تةأثٌر معنةوي إلعةةا بةذور الحلبةة
( 4و  )% 6فً معدل تركٌز هٌموكلوبٌن الكرٌه ) (M.C.H.Cفً دم الماعز الشامً .وٌشٌر الجدول ( )6إلى عدم وجود
تأثٌر معنوي ( )P  0.05للمعاملة ببذور الحلبة فً تركٌز كلوكوز الدم فً المجامٌع الثالثة بالرغم مةن انخفاضةها حسةابٌا
وٌشٌر الجدول ( ) 6إلى عدم وجود تأثٌر معنوي للمعاملة فً تركٌز بروتٌن مصل الدم بةالرغم مةن ارتفاعةه حسةابٌا بزٌةادة
إضةافة الحلبةةة وٌشةٌر الجةةدول ( )6إلةى عةةدم وجةةود تةأثٌر معنةةوي ( )P  0.05للمعاملةةة فةً تركٌةةز ألبةومٌن مصةةل الةةدم
للمجامٌع الثالثة ونالحظ من الجدول ( )6إلى وجود تأثٌر معنوي ( )P  0.05للمعاملة على تركٌز كلوبٌةولٌن مصةل الةدم
والذي ارتفع فً المجموعة الثالثة بالمقارنة مع المجموعتٌن األولى والثانٌةة وربمةا ٌعةود السةبب إلةى دور بةذور الحلبةة فةً
رفةةع مناعةةة الجسةةم برفةةع مسةةتوب الكلوبٌةةولٌن وتقوٌةةة الجهةةاز المنةةاعً للجسةةم وهةةذا مةةا وجةةدناه مةةن تحسةةن قةةٌم (ESR
(للمجموعة الثانٌة والثالثة وعدد كرٌةات الةدم البةٌا الةذي كةان ضةمن الحةدود الةبٌعٌةة بالمقارنةة مةع مجموعةة السةٌةرة.
وٌشٌر الجدول ( )6إلى عدم وجود تأثٌر معنوي ( )P  0.05للمعاملة فً نسبة األلبومٌن إلى الكلوبٌولٌن للمجامٌع الثالثةة
وجا ت هذه النتٌجة متفقةة مةع نتٌجةة  Abo EL-Norواخةرون ( )8117الةذٌن أشةاروا إلةى عةدم وجةود تةأثٌر معنةوي فةً
نسبة األلبومٌن إلى الكلوبٌولٌن فً مصل دم جامو الحلٌب عند إعةايها  811غرام من بذور الحلبة  /را ٌ /وم وٌشٌر
الجدول ( )1إلى وجود ارتفاع معنوي ( )P  0.05للمعاملة فً تركٌز الٌورٌا فً مصل الدم وجا ت هةذه النتٌجةة مخالفةة
مع ما جا به (القٌسً و شوٌل )8111 ,اللذٌن لم ٌجدا تأثٌرا معنوٌةا للحلبةة ( 3و  )%4عةً تركٌةز الٌورٌةا فةً مصةل دم
النعاج العواسٌة وربما ٌعود سبب ارتفاع تركٌةز ٌورٌةا مصةل الةدم إلةى سةو تمثٌةل البةروتٌن المتحلةل داخةل الكةرش بفعةل
اإلحٌا المجهرٌة والذي ٌؤدي إلى زٌادة امتصاص النتروجٌن للدم وٌشٌر الجدول ( )1إلى عدم وجود تأثٌر معنوي ( P 
 )0.05للمعاملة على درجة ) (pHاإلدرار بالرغم من ارتفاع القٌم حسابٌا فةً مجمةوعتً المعاملةة  ٪ 1و  ٪ 11بالمقارنةة
مع مجموعة السٌةرة نتٌجة تناول الكباش بذور الحلبة والحاوٌة على المواد القلوٌدٌة .وٌشٌر الجدول ( )1إلى وجةود تةأثٌر
معنوي ( )P  0.05للمعاملة فً تركٌز اٌونات الكالسٌوم فً مصل الدم اذ ارتفعت فةً مجموعةة المعاملةة الثالثةة (% 11
بذور الحلبة) بالمقارنة مع مجموعتً المعاملة األولى والثانٌة وربما ٌعود السبب إلى احتوا بذور الحلبةة علةى نسةبة عالٌةة
من الكالسٌوم اذ أشار محمد و عبد اإلله ( )8119إن نسبة العناصر الموجودة فً بذور الحلبةة حسةب التركٌةز األعلةى هةً
(كالسةٌوم ,صةةودٌوم ,بوتاسةٌوم ,مغنٌسةةٌوم ,حدٌةد ,زنةةك ,نحةا  ,كوبلةةت) اذ ٌصةل تركٌةةز عنصةر الكالسةةٌوم إلةةى 89151
جز /ملٌون.
الجدول ( :)6تأثٌر بذور الحلبة فً بعا صفات الدم الكٌموحٌوٌة (المتوسةات  ±الخةأ القٌاسً).
Table (4): Effect of Fenugreek seeds on some blood biochemical characters (Mean ± SE).
الصفات المدروسة

Characteristics

تركٌز كلوكوز الدم
(غم111/مل)
Conc
.glucose gm
/ 111ml

البروتٌن(غم111/مل)
/111 total protein
gm ml

األلبومٌن
(غم111 /مل)
albumin
gm/111 ml

الكلوبٌولٌن (غم 111/مل)
globulin
gm/111
ml

نسبة األلبومٌن/
الكلوبٌولٌن
albumin /
globulin

المعنوٌة
significance

N.S

N.S

N.S

*

N.S

السٌةرة
control

74.38 a
2.90±

7.05 a
0.19±

3.85 a
0.23±

3.23 b
0.17±

1.21. a
0.07±

70.87 a
2.39±

7.37 a
0.54±

4.05 a
0.20±

3.32 b
0.19±

1. 22 a
0.06±

71.2 a
2.14±

8.69 a
0.65±

4.22 a
0.28±

4.47 a
0.28±

0.95 a
0.09±

المعامالت
Treatments

 ٪5بذورحلبة
Fenugreek
seeds
٪10
بذور حلبة
Fenugreek
seeds
الحرو

المختلفة عمودٌا تشٌر الى وجود فروقات معنوٌة (.)P  0.05
*Mean with different letters horizontal show significant differences at (P  0.05).

وٌشٌر الجدول ( )1إلى وجود تأثٌر معنةوي ( )P  0.05للمعاملةة علةى تركٌةز اٌونةات الصةودٌوم فةً مصةل الةدم
والتً انخفضت فً مجموعة المعاملة الثالثة بالمقارنة مع مجموعتً المعاملة األولى والثانٌة وجا ت هذه النتٌجة متفقة مةع
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) التً أشارت إلةى انخفةاا تركٌةز اٌونةات الصةودٌوم فةً مصةل دم األرانةب8111(  وآخرونAL-Atwi ما توصل إلٌه
 سةاعة وذلةك بسةب إن بةذور الحلبةة تعتبةر مةدرر12 مل من الما كةل7.5 ً غم مذابة ف1.375 عند إعةايها بذور الحلبة
 ومؤدٌا ذلك إلى فقدان كمٌات كبٌرة من الصودٌوم فً حاالت البول المتزاٌد ومخفضا تركٌةزه فةً مصةل الةدم.عالً للبول
 نستنتج من هذه البٌانات إن لبةذور الحلبةة تةأثٌر معنةوي فةً تحسةٌن الحالةة الصةحٌة والمناعٌةة للحٌةوان.)1991 ,(العمري
وخفا الكولسترول والكلٌسٌرٌدات الثالثٌة ودعم تركٌز اٌونات الكالسٌوم فً مصةل الةدم الةذي لةه أهمٌةة فةً بنةا العظةام
.وتنشٌة اإلنزٌمات
.)ًالخةأ القٌاس±  تأثٌر بذور الحلبة فً بعا صفات الدم الفٌزٌاوٌة والكٌموحٌوٌة (المتوسةات:)1( الجدول
Table (5): Effect of Fenugreek seeds on some blood physical and biochemical characters
(Mean ± SE).
الصفات المدروسة
Characteristics
المعامالت
Treatments

تركٌز البوتاسٌوم
 ملٌون/ جز
Potassium
conc.ppm

تركٌز الصودٌوم
 ملٌون/ جز
sodium
conc.ppm

تركٌز
ملٌون/ الكالسٌوم جز
calcium
conc.ppm

(pH) درجة
اإلدرار
urine (Ph)

تركٌزالٌورٌا
) مل111/(ملغم
urea conc.
Mg/ 100 ml

N.S

*

*

N.S

*

المعنوٌة
significance

150 a
7.4 ±

1470 a
60.56±

48.1 b
7.66±

8.31 a
0.6 ±

46.15 b
7.34±

السٌةرة
control

142 a
6.9±

1326 a
75.61±

50.2 b
5.79±

8.72 a
0.11 ±

47.07 b
8.61±

 بذورحلبة٪5
Fenugreek seeds

148 a
11.5±

1008 b
56.37±

62.4 a
8.61 ±

8.77 a
0.9±

57. 34 a
6.13 ±

 بذور حلبة٪10
Fenugreek seeds

.)P  0.05( المختلفة عمودٌا تشٌر الى وجود فروقات معنوٌة
*Mean with different letters horizontal show significant differences at (P  0.05).

الحرو

EFFECT OF USING FENUGREEK SEEDS ON SOME PHYSICAL AND
BIOCHEMICAL CHARACTERS OF BLOOD IN AWASSI RAMS
Mohammad Salem Al-Moteoty
College of Agriculture and Forestry, Mosul University. Iraq
E-mail: mohammedsalem169@yahoo.com

ABSTRACT
Al-Moteoty, Mohammad Salem. Effect of using fenugreek seeds on some physical and biochemical
characters of blood in awassi rams. Mesopotamia J. of Agric., Vol. (43) No. (2) 2015: 131-138.

This study was conducted in the field of animal resources department-university of
mosul on 15 Awassi males (2-3 years) were randomly divided into three equal group and
these groups were fed on three rations contain same crude protein and metabolizable energy
but different in Fenugreek seeds percentage(0,5, 10 %) for seventy five days(15/11/2012 1/2/2013). Results showed that feeding of Fenugreek seeds was increased significantly (P ≤
0.05) on Hemoglobin concentration (Hb), Red Blood Cells (RBC), globulin, urea
concentration, calcium in blood serum and decreased significantly (P ≤ 0.05) on Erythrocyte
Sedimentation seeds on, urine (Ph), total protein, albumin, albumin / globulin, Potassium, in
Rate (ESR), Whit Blood Cells (WBC), cholesterol, triglyceride and sodium in blood serum
and There were no significantly effects (P ≤ 0.05)of the Fenugreek blood serum,Packed Cell
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Volum (PCV),), Mean Corpuscular Hemoglobin (M.C.H),Mean Corpuscular volume
(M.C.V).,Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (M.C.H.C), glucose sugar, were
recorded as compared with the control group rams.
Keyword: Fenugreek seeds, Awassi Rams, Blood Physical and Biochemical Characters.
Received: 7/7/2013, Accepted: 30/12/2013.

المصادر
إبراهٌم ,محمد سالم ( .) 8113تأثٌر استخدام بذور الحلبة على بعا الصفات الفسلجٌة والكٌموحٌوٌة للدم فً إناث المةاعز
الشامً .مجلة جامعة تكرٌت للعلوم الزراعٌة.881-812:)3(13 .
ألعبٌةةدي ,صةةباح عبةةد الرضةةا ( .)8111تةةأثٌر المسةةتخلص المةةايً الخةةام لبةةذور الحلبةةة  Fenugreekعلةةى خصةةوبة ذكةةور
الفيران البٌا.مجلة أورك لألبحاث العلمٌة.66-38:)8( 3 ,
الجنةابً ,عبةد الخةالق احمةد فرحةان ( .)8111التةأثٌر الحٌةوي لنسةب مختلفةة مةن بةذور الحلبةة Trigonella graceum
 foenumفً األدا الفسةٌولوجً و اإلنتةاجً لةدب إنةاث المةاعز المضةرب الشةامً وموالٌةدها.أةروحةة دكتةوراه,كلٌة الزراعة ,جامعة تكرٌت.
الجوزٌة ,محمد بن أبً بكر ابن القٌم.الةب النبوي ,دار الكتاب العربً ,بٌروت.لبنان .1991
الحفوظً ,سعد الةدٌن ماجةد و غةزوان قاسةم حسةن الةةايً ( .)8118تةأثٌر االثٌفةون فةً بعةا دالالت النمةو الفسةٌولوجٌة
والتركٌب المعدنً لنبات الحلبة .Trigonella foenum- graecum.L.مجلة زراعة الرافدٌن.11-1 )1( 61 ,
حمودي ,سنبل جاسم وناجً عبد حنش ورٌاا كاظم عودة ( .)8114تاثٌر مستوٌات مختلفةة مةن بةذور الحلبةة فةً العلٌقةة
فً األدا اإلنتاجً لفروج اللحم .مجلة العلوم الزراعٌة العراقٌة.178-141:)1( 37:
الخواجة ,علةً كةاظم والهةام عبةد هللا ألبٌةاتً وسةمٌر عبةد األحةد متةً ( .)1972التركٌةب الكٌمةاوي والقٌمةة الغذايٌةة لمةواد
العل العراقٌة .الةبعة الثالثة المنقحة .قسم التغذٌة  /وزارة الزراعة واإلصالح الزراعً .الجمهورٌة العراقٌة.
الةدراجً ,حةةازم جبةار و ولٌةةد خالةد الحٌةةانً و علةةً صةباح الحسةةنً ( .)8112فسةلجة دم الةٌةةور ,كلٌةة الزراعةةة ,جامعةةة
بغداد.
الراوي ,خاشع محمود وعبد العزٌز محمد خل هللا ( .)8111تصمٌم وتحلٌل التجارب الزراعٌة ,دار ابةن األثٌةر للةباعةة
والنشر ,جامعة الموصل.
الةرودي ,بشرب وعبد القادر سٌد حسٌن ( .)8111تأثٌر إضافة مسحوق الحلبة فةً بعةا المؤشةرات اإلنتاجٌةة والدموٌةة
عند فروج اللحم .مجلة جامعة تكرٌت للعلوم الزراعٌة.367-339 :)6(11 ,
العمري ,محمد رمزي ( .)1991الكٌمٌا السرٌرٌة العملً ,دار التقنً للةباعة والنشر ,المعهد الةبً الفنً .بغداد.
القٌسً ,علً شهاب ومحمةد احمةد شةوٌل ( .) 8111تةأثٌر اسةتخدام نسةب مختلفةة مةن بةذور الحلبةة فةً العلٌقةة علةى بعةا
الصفات الفسلجٌة فً مصل الدم للنعاج العواسٌة المحلٌة .مجلة دٌالى للعلوم الصرفة.111-93 :)1(7,
محمةةةةةد ,وجٌةةةةةه ٌةةةةةون و سةةةةةمر محمةةةةةد عبةةةةةد االلةةةةةه ( .) 8119عةةةةةزل المةةةةةواد الفعالةةةةةة فةةةةةً بةةةةةذور نبةةةةةات الحلبةةةةةة
 Trigonella Foenum-graecumودراسة فعالٌتها الحٌوٌة .مجلة جامعة االنبار للعلةوم الصةرفة-181 :)3(3 ,
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محً الدٌن ,خٌر الدٌن وولٌد حمٌد ٌوس وسعد توحلة ( .)1991فسلجة الغدد الصةم والتكةاثر فةً الثةدٌٌات والةٌةور .دار
الكتب للةباعة والنشر .جامعة الموصل.
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