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 الخالصة

جامعةة الموصةل لمعرفةة ية ثير نسة   -كلية الزراعةة والغابةات -أجريت هذه الدراسة في حقول قسم الثروة الحيوانية
 15واسيخدم في هةذه اليجربةة  المواليد  في الماعز الشاميفي صفات إنياج الحلي  ومكونايه ونمو  مخيلفة من بذور الحلبة
معةزات /  مجموعةة(غ يةذيت علةث ثمثةة عميةق 5عشةواييا إلةث ثةمج مجةامي  ) يوزيعهةا( سةنة يةم 3-2معزة شامية بعمر)

اقةة يكونت أساسا من بذور الحلبة والشعير األسود ونخالة الحنطة وكسبة فول الصويا ويسةاوت فةي مسةيول البةرويين والط
سةجلت كميةات  غللمجةامي  األولةث والثانيةة والثالثةة علةث اليةوالي (٪ 10 ,5 ,صةفر)ومخيلفة في نسبة إضةافة بةذور الحلبةة 

 غالحليةة  المنةةيل وحللةةت عينةةات الحليةة  ليقةةدير الةةدهن والبةةرويين و المكيةةوز والمةةواد الصةةلبة المدهنيةةة  وأوزان المواليةةد

إلضافة بذور الحلبة في رف  إنياج الحلي  اليومي لصالح المعاملة الثانية  (P  0.05)ظهرت نيايل الدراسة ي ثيرا معنويا أ

إلضافة بذور الحلبة في نسبة دهن الحلي   (P  0.05)واألولث مقارنة بمجموعة السيطرةغ والث حدوج انخفاض معنوي 
ظهرت نيةايل الدراسةة أ و غلحلي  األخرلبين المعاملة الثانية والسيطرة  والث عدم حدوج ي ثير معنوي في باقي مكونات ا

إلضافة بذور الحلبة لصالح أوزان مواليد مجموعيي المعاملةة علةث مجموعةة السةيطرة واسةيمر  (P  0.05)ي ثيرا معنويا 
 غيوما   90الفرق المعنوي إلث عمر 

 الماعز الشاميغ ,إنياج الحلي  ,بذور حلبة :ةمفياحيالكلمات ال

 غ13/5/2014: وقبوله،  15/1/2014 :ياريخ يسلم البحج

 المقذمة

يعد األينام والماعز من أوايل الحيوانات اليي قام اإلنسان بيدجينها لغرض االسيفادة منها في م كله وملبسةة, ينيشةر 
, 1992)يةة المخيلفةة )الصةايا والقة  هذه الحيوانات في معظم بقةا  العةالم يقريبةا لمقةدريها علةث الية قلم فةي الظةرو  البيي

ونييجة لزيادة الطل  المسيمر علث اللحوم الحمراء والحلي  ومنيجايه قام المربون باسةيعمال بةدايل عةن األعةم  اليقليديةة 
المعروفة في يغذية حيوانايهم وذلك باسيعمال اإلعشا  الطبية مثل الحلبةة, الحبةة السةوداء وأوراق الزييةون, فقةد اسةيعملت 
الحلبةةة كعلةة  حيةةواني مةةن قبةةل اإليريةةق الةةذين أطلقةةوا عليهةةا دريةة  اإليريةةق فةةي يغذيةةة الخيةةول والماشةةية واألينةةام 

وقد بينت بعض الدراسات إن الحلبة اسيخدمت كمةادة عمجيةة أو وصةفها كمةادة منشةطة ومحفةزة علةث (, 1992)الحسيني,
إدرار الحلي  سواء في اإلنسان أوالحيوانات اللبونة كما أنها يعيبر ذات قيمة يذايية عاليةة الحيوايهةا علةث عناصةر يذاييةة 

ممح المعدنية ومن أهمها الحديد والكالسيوم والفسةفور % باإلضافة للسكريات واأل28مثل البرويينات وبنس  قد يصل إلث 
 ويعةد نبةات (,2002 ,النةويي وخخةرون)كما إنها يحيوي مةواد اسةيروجينية يمكةن أن يةإدي إلةث ينشةيط إفةراز البةروالكيين 

النبايةات الشةايعة االسةيعمال فةي الطة  منةذ  واحةدا  مةن أهةم Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L)الحلبة 

أمةا بقيةة  ,علث العديد من المركبات الطبية والصةيدالنيةبذورها اليي يحيوي  , والجزء األكثر اسيعماال  من هذا النبات القدم
يسةةيعمل مغلةةي  ,البةةذور طازجةةة أو مطبوخةةة اليةةي يحيةةوييإكةةل أوراقةةه أو القرنةةات فسةةيعمل كمحصةةول خضةةار في أجزايةةه

 ,وخخةةرون Bisset ,1994; Guptaو Wichtرول الةةدم )ينسةةبة كولسةةي اريفةةا  السةةكري و مةةرض  عةةمجل البةةذور الجافةةة
فةي زيةادة اإلنيةاج  وسةبل اسةيخدامها الطبيةة واإلعشةا  علةث النبايةات يركز اهيمامها   أخذتالدراسات الحديثة  , أن(2001

ألدويةة المصةنعة والوقايةوالعمج من األمراض اليي يصي  الحيةوان أو اإلنسةان دون إحةداج أي أضةرار جانبيةة مقارنةة با
ومحاولةةة لزيةةادة إنيةةاج الحليةة  مةةن المةةاعز ويحسةةين مركبايةةه قةةدر المسةةيطا  قمنةةا بةة جراء هةةذه (2003العييةةي, ) كيمياييةةا  

 الدراسةغ

 مواد البحث وطزائقه

جامعةة الموصةل أسةيخدم فةي هةذه  -كليةة الزراعةة والغابةات -أجريت هذه الدراسةة فةي حقةول قسةم الثةروة الحيوانيةة
/ مجموعةة( وضةعت كةةل  5( سةةنة قسةمت عشةواييا مة  مواليةدها إلةةث ثمثةة مجةامي  )3-2معةزة شةامية بعمةر) 15الدراسةة 

ثمثةة عميةق  ث( م يحيوي علث المعال  ومشةار  المةاء الخاصةةيذيت جماعيةا علة3×6مجموعة في حضيرة ذات أبعاد )
للمجامي   (٪ 10 ,5 ,صفر)ول ميقار  من البرويين الخام والطاقة الممثلة ومخيلفة في نس  إضافة بذور الحلبة ذات مسي

 ز جماعيةا  اليجربة علث العل  المركة مدة الماعزخمل إناجيذيت ( 1األولث والثانية والثالثة علث اليوالي وحس  الجدول )
حسةة  خةةمل مةدة اليجربةةة  المركةز كميةة العلةة ,وعةةدلت وان الحي% مةن وزن الحيةة2بةوجبيين صةةباحية ومسةايية وبواقةة  

ونسةبة البةرويين الحيوانات وبشكل حةر  أماميوفير اليبن والماء وقوال  األممح المعدنية  يم  ,اليطورات الوزنية للحيوانات
 غ(1978والطاقة في العليقة حسبت باالعيماد علث )الخواجة وخخرون, 

http://www.wissam.jasm@yahoo.com/
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 (: نس  ومكونات العميق المسيخدمة في اليجربةغ 1) الجدول
Table (1): Rations and composition Feedings of using in experiment. 

 

شمل اليجرية  أو اليلقةيح صةباحا  قبةل سةاعيين ة اليجربة مدطيلة  لبرنامل صحي وبيطري خضعت جمي  الحيوانات
في السةاعة  Hand milkingبالطريقة اليدوية  يم حل  حيوانات اليجربةمن يقديم العل  حس  يعليمات الشركة المجهزة, 

لكةل معةزة  اإلنيةاجلليةوم السةابق, ويةم قيةا  كميةة  في الساعة السابعة مساء   األمهاتبعد عزل المواليد عن  السابعة صباحا  
نسةةبة ) قةدرت نسةة  مكونةات الحليةة  (غI.C.A.R. ,1995) الحليةة  اليةةومي إنيةاجالسةةيخراج   2× اإلنيةاجضةر   كميةةة ب

 غEko – milk Analyses غبجهاز غ(نية والبرويين وسكر المكيوزالدهن والمواد الصلبة الكلية المده

 ي( ذCRD) Complete Randomize Designأجري اليحليل اإلحصايي باسةيخدام اليصةميم العشةوايي الكامةل
 Duncan's multipleاخيبار معنوية الفروقات بين المعاممت فقد أسيعمل اخيبةار دنكةن ميعةدد الحةدود  أماااليجاه الواحد, 

range test (Duncan ,1955)  وقد أسيعمل برنامل اليحليل اإلحصايي الجاهزSAS. (2005ليحليل البيانات ) وفةق  علث

 النموذج  الرياضي اآليي:

Yij = μ +Ti+eij  

 ن:إ إذ

 Yij قيمة المشاهدة = j  للمعاملةiغ 

Μ  الميوسط العام للصفة المدروسةغ = 

  Ti  ي ثير المعاملة =i,  ن إإذi  =1  غ()الثانية 3( و األولث) 2)السيطرة( و 

eij  =  بميوسط مقداره صفر ويباين ميساوي قدره طبيعيا ومسيقماليجريبي الذي ييوز  يوزيعا   الخط℮
2

σغ 
 

 النتائج والمناقشة

فةي إنيةاج الحلية  خةمل الشةهر األول لحيوانةات المعاملةة  (P<0.05)( اريفاعا معنويةا2الجدول)يمحظ من  إنتاج الحليب:
يم/يوم علث اليةوالي, فةي حةين  481.62 ,454.37 ,262.21الثانية واألولث مقارنة بمجموعة السيطرة حيج كان اإلنياج 

كةةةان االريفةةةا  فةةةي كميةةةة الحليةةة   كةةةان الفةةةارق بةةةين المجموعةةةة األولةةةث والثانيةةةة ييةةةر معنةةةوي, وفةةةي الشةةةهر الثةةةاني

 مكونات العميق
composition Feedings 

 العميق المسيخدمة
Feedings of using 

٪ لمكونات عليقة 
 (1المجموعة )
Feeding  

Composition 

٪ group (1) 

٪  لمكونات عليقة 
 (2) المجموعة

  Feeding  

Composition 

٪ group (2) 

٪  لمكونات عليقة 
 (3المجموعة )
 Feeding  

Composition 

٪ group (3) 

 بذور حلبة
Fenugreek seeds 

0 5 10 

 شعير اسود
Black barley 

60 59 50 

 نخالة حنطة
Wheat Bran 

30 28 35 

 كسبة فول الصويا
Soybean meal 

8 6 3 

 حجر كل 
Lime stone 

1 1 1 

 ملح اعييادي
Salt 

1 1 1 

 المجمو 
Total 

100 100 100 

 ٪ للبرويين الخام في العليقة
Crude protein 

14.79 14.80 14.94 

 الطاقة المي يضة  كيلو كالوري/ كغم
Metabolic energy 

l Kg / Kca 

 
2572 
 

2601 2582 
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يم/ يوم علث اليةوالي,  342.35 ,575.54بين المعاملة الثانية مقارنة بمجموعة السيطرة إذ بلا اإلنياج  (P<0.05)معنوية
أما المعاملة األولث فلم يريف  اإلنياج فيها معنويا عن مجموعة السيطرة ريم وجود فةرق حسةابي بينهمةا حيةج كةان اإلنيةاج 

(يةةةم /يةةةوم علةةةث اليةةةوالي, ومةةة  يقةةةدم موسةةةم الحليةةة  فةةةي الشةةةهر الثالةةةج اسةةةيمرت حالةةةة االريفةةةا  505.32,342.35)
مابين مجموعيي المعاملةة والسةيطرة وأصةبح أكثةر وضةوحا فةي هةذا الشةهر وكةان األعلةث إنياجةا هةي  (P<0.05)المعنوي

يةة واألولةث كةان حسةابيا وييةر معنةويغ وهكةذا المعاملة الثانية اليي يةذيت علةث بةذور حلبةة بنسةبة اكبةر والفةارق بةين الثان
نمحةةظ إن مجةةامي  الحيوانةةات اليةةي يناولةةت الحلبةةة فةةي عليقيهةةا حققةةت زيةةادة فةةي إنيةةاج الحليةة  مقارنةةة بمجموعةةة المقارنةةة 
ل وخاصة المجموعة الثانيةغ وربما يكون سب  هذه الزيادة هو للي ثير االيجابي للحلبةة واليةي يشةير الدراسةات أن لهةا مفعةو

النةويي )مدر للحلي  ألنها يإدي إلث ينشيط إفراز هرمون البروالكيين وهو الهرمون المسإول عن إفةراز ويكةوين الحلية  
 ;AboEL-Nor, 1999)( وقةد ايفقةت هةذه النييجةة مة  مةا حصةل عليةة  2003وخخةرون   Mohamed,2002وخخةرون 
Alamer وBasiouni, 2005; AboEL-Nor 2009والشةةعار,  ;2007وخخةةرون  Ben SalemK   وMakkar, 

 (غ2011سي وخخرون, والقد 2010و الجنابي,  2009

بةةين المعاملةةة الثانيةةة مقارنةةة  (P<0.05)( انخفةةاض نسةةبة دهةةن الحليةة  معنويةةا3) نمحةةظ مةةن الجةةدول مكوناااا الحليااب:
% علةةث اليةةوالي بينمةةا لةةم يكةةون الفةةروق معنويةةة بةةين المجموعةةة األولةةث  3.58, 3.25بالسةةيطرة إذ بلغةةت نسةةبة الةةدهن 

والسيطرةغ الذي قد يعود إلث ي ثير هذه البذور علةث انخفةاض الكولسةيرول والكليسةريدات الثمثيةة والبرويينةات فةي دم هةذه 
الغدة اللبنية في يصةني  الحلية ,  الحيوانات, انعك  ذلك علث جاهزية ويوفير يلك المواد األولية اليي ييم اسيعمالها من قبل

كما يمكن أن يعزل هذا االنخفاض إلةث العمقةة العكسةية بةين إنيةاج الحلية  ونسةبة الةدهن إذ إن مجمةوعيي المعاملةة ببةذور 
يفقةةت نيةةايل هةةذه او (2010 ,و الجنةةابي Abo-El-Nor, 2007) الحلبةةة كانةةت أعلةةث مةةن إنيةةاج حليةة  مجموعةةة السةةيطرة

ولم نجةد فروقةات  (غ2011( و القدسي وخخرون )2009ولم ييفق م  الشعار ) Mir (2004)و Shahالدراسة م  ما وجده 
 معنوية في كل من نسبة برويين الحلي  والمواد الصلبة المدهنيةة ونسةبة المكيةوز فةي المجةامي  الثمثةة خةمل مةدة اإلنيةاج

( 2009يفةةق مةة  الشةةعار )ولةةم ي غ(2010و الجنةةابي ) Mir  (2004)و  Shahمةةا وجةةده يفقةةت نيةةايل هةةذه الدراسةةة مةة  او
   (غ2011القدسي وخخرون )و

 
 الخط  القياسي(غ±)الميوسطات (: ي ثير إضافة بذور الحلبة إلث العليقة في إنياج الحلي  اليومي يم 2) الجدول

Table (2): Effect of fenugreek seeds on milk  production (Mean ±SE).                                  

 المعاممت
Treatment 

 إنياج الحلي  اليومي يم
Milk  Production g 

 الشهر األول
Month 1 

 الشهر الثاني
Month 2 

 الشهر الثالج
Month 3 

 مسيول المعنوية
significance 

* * * 

 السيطرة
control 

262.21b±28.68 342.35b±25.74 357.43b±33.01 

 ٪ بذور حلبة5
Fenugreek seeds 

454.37a±21.65 

 

505.32ab±24.26 

 
555.22a±35.32 

 ة٪ بذور حلب10
 Fenugreek seeds 

481.62a±32.00 575.54a±27.31 608.35a±40.35 

                                   (غP  0.05)الحرو  المخيلفة عموديا يشير إلث وجود فروقات معنوية 

*Mean on the same column with different superscripts are significantly (P  0.05) different.          
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 الخط  القياسي(غ±)الميوسطات (: ي ثير إضافة بذور الحلبة إلث العليقة في مكونات الحلي  3) الجدول
Table (2): Effect of fenugreek seeds on milk components (Mean ± SE). 

 المعاممت
Treatment 

 مكونات الحلي 
Milk Components 

 %الدهن
fat% 

 %البرويين
Protein % 

 %المكيوز
lactose% 

 دهنية %مواد صلبة ال
solid 

component% 

 مسيول المعنوية
Significance 

* N.S N.S N.S 

 السيطرة
Control 

3.85a±0.51 3.12a±0.30 4.32a±0.33 8.04a±0.28 

 ٪ بذور حلبة 5
Fenugreek seeds 

3.51a±0.38 3.15a±0.29 4.27a±0.28 8.01a±0.19 

 ة٪ بذور حلب10
Fenugreek seeds 

3.25b±0.46 3.18a±0.53 4.31a±0.48 7.99a±0.21 

 غ(P  0.05)الحرو  المخيلفة عموديا يشير إلث وجود فروقات معنوية 

*Mean on the same column with different superscripts are significantly (P  0.05) different. 

 

إلةث عةدم معنويةة الفروقةات بةين أوزان المةيمد وبةدأ يظهةر الية ثير المعنةوي  (4) أشارت نيةايل الجةدول رقةمنمو المواليد: 
(P<0.05)  ( حيةج 0%( مقارنةة مة  مواليةد السةيطرة  )10, 5)يومةا لمواليةد مجمةوعيي المعاملةة 30اعيبارا من عمةر%

يومةةا  60 رو كةةذلك عنةةد عمةة ,%( علةةث اليةةوالي10, 5, 0كغةةم للمعةةاممت )  6.92, 6.51, 5.02بلغةةت الزيةةادة الوزنيةةة 
علةث مجموعةة السةيطرة واسةيمر الفةرق المعنةوي لصالح مواليد مجموعيي المعاملة  (P<0.05)وكانت الفروقات المعنوية 

يوما لصةالح معةامليي بةذور الحلبةة األولةث والثانيةة علةث مجموعةة السةيطرة ولةم يكةن الفروقةات معنويةة بةين  90إلث عمر 
 ادةفةي زية ايجابيةا   أثةرتالحلبةة   بةذور إلث أنوقد يعود سب  ذلك المعاملة األولث والثانية فقط كانت حسابية لصالح الثانية 

زيادة أوزانها خةمل مةدة  نمو المواليد و حصول يحسن في  علث المواليد مما انعك  أمهاتفي ضر   المنيجة كمية الحلي 
  وايفقةةةةةةةةةت نيةةةةةةةةةايل هةةةةةةةةةذه الدراسةةةةةةةةةة مةةةةةةةةة  العديةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةن الدراسةةةةةةةةةات األخةةةةةةةةةرل غ(2010 ,الرضةةةةةةةةةاعة)الجنابي

(Al- Hussary, 1993;  1999 ,الكةاكي;  Ben Salem   وMakkar , 2009),  فيمةا لةم ييفةق مة  مةا وجةدهHanda 
 غ(2010)و الجنابي  (2005)وخخرون 

 

 الخط  القياسي(غ±نمو المواليد )الميوسطات (: ي ثير إضافة بذور الحلبة إلث العلقية في 4الجدول)
Table (2): Effect of fenugreek seeds on offspring's of goats (Mean ± SE). 

 المعاممت
Treatment 

 وزن الجسم/ كغم
Body Wight/ kg 

 عند الوالدة
Birth 

 يوما 30عمر 
Age 30 day 

 يوما 60عمر 
Age 60 day 

 يوما 90عمر
Age 90 day 

 مسيول المعنوية
significance 

N.S * * * 

 السيطرة
control 

3.23a±0.18 5.02b±0.21 7.25b±0.33 9.34b±0.24 

 حلبة٪ بذور  5
Fenugreek seeds 

3.57a±0.12 6.51a±0.11 8.95a±0.35 11.67a±0.15 

 ة٪ بذور حلب10
Fenugreek seeds 

3.65a±0.08 6.92a±0.20 9.23a±0.29 12.11a±0.13 

                                   غ(P  0.05)الحرو  المخيلفة عموديا يشير إلث وجود فروقات معنوية  

*Mean on the same column with different superscripts are significantly (P  0.05) different.           
  

ومما سبق نمحظ أن لبذور الحلبة ي ثيرا علث إنياج الحلي  حيج أدت العميةق اليةي يحيةوي علةث بةذور الحلبةة إلةث 
 الذي انعك  ايجابيا علث حصول يحسن في نمو مواليد الماعز الشاميغ يفوق في إنياج الحلي 
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ABSTRACT 

This study was conducted in the field of animal resource department-university 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 
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 المصادر

  graceum Trigonellaالية ثير الحيةوي لنسة  مخيلفةة مةن  بةذور الحلبةة (غ 2010) عبد الخالق احمةد فرحةان, الجنابي

foenum-  أطروحةة  دكيةوراه,  ومواليةدهاغ إناج الماعز المضر  الشةامي لدلإلنياجي و ا األداء الفسيولوجي في

 كلية الزراعة, جامعة يكريتغ

(غ أعشا  ونبايات في الط  الشعبي في خدمة مريض السكر, مكيبة ابن سيناغ القةاهرة, جمهوريةة 1992) أيمنالحسيني,  
 غمصر العربية, الطبعة األولث

(غ اليركية  الكيمةاوي والقيمةة الغذاييةة لمةواد 1978الخواجة, علةي كةاظم والهةام عبةد ب ألبيةايي وسةمير عبةد األحةد ميةي )
 لثة المنقحةغ قسم اليغذية/ وزارة الزراعة واإلصمح الزراعيغ الجمهورية العراقيةغالعل  العراقيةغ الطبعة الثا

في إنياج الحلية  ومكونايةه وبعةض خةواد الةدم فةي أبقةار  (غ ي ثير اسيخدام بذور الحلبة2009بشير ) محمدالشعار, نادية 

 كلية الزراعة والغابات, جامعة الموصلغ رسالة ماجسيير, الفريزيان المحلية,

 جمهورية العراقغ (غإنياج األينام والماعزغ مطبعة الحكمة, جامعة البصرةغ1992الصايا, مظفر ناف  وجمل إيليا الق غ)

 المملكة العربية السعوديةغ  –غ بدايل المضادات الحيويةغ مكيبة العبيكانغ الرياض (2003)العييي, ياسر

(غ إضةافة 2011) ر, نزار إسماعيل خليل و حارج كاظم شيا القدسي, ناطق حميد, صادق علي طه, وفاء حميد عبد السيا
نس  مخيلفة من بذور الحلبة إلث العليقة وي ثير ذلك علث إنياج الحلي  ومكونايةه وبعةض مكونةات الةدم فةي المةاعز 

 غ143-137 :(2) 4 مجلة االنبار للعلوم البيطرية, الشاميغ

(غ ية ثير بعةض النبايةات المخفضةة لسةكر الةدم فةي بيروكسةدة الةدهن ومسةيول الكلويةاثيون 1999) صالح إسماعيلالكاكي, 
 أطروحةةةالسةةليمة والمصةةابة بةةداء السةةكري اليجريبةةي ) األرانةة وبعةةض الجوانةة  الكيمياويةةة الحياييةةة فةةي ذكةةور 

 جامعة الموصلغ –دكيوراه(غ كلية العلوم 

(غ الهرمونات والغدد الصماءغ كلية الزراعة, 2002حيم, محمد حلمي سالم )النويي, فرحات الدسوقي, جمال الدين عبد الر
 جامعة اإلسكندريةغ
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