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المحلیة في تغذیة الدواجنVicia Sativaاستخدام بذور البیقیا 
تأثیر اإلحالل الجزئي لبذور البیقیا الخام بدیال عن كسبة فول الصویا على األداء اإلنتاجي وبعض . ١

.الخواص الكیموحیویة لدم فروج اللحم

الخالصة
امعة / / /  ج

٤٨٠Cobb-500 في
) مكرر/فرخا٤٠(ت بواقع مكررین لكل معاملة أربعة معامال

%٢٤.٨و ٢٨.١، الرابعة %١٦.٥و ١٨.٧، الثالثة %٨.٣و ٩.٤خالیة من البیقیا ، الثانیة 
و

في معدالت ) ٠.٠٥≤آ (أظھرت نتائج التحلیل اإلحصائي انخفاضا معنویا .البروتین الخام والطاقة االیضیة 
) ٨(أوزان الطیور عند عمر 

.البیقیا في العلیقة ، وانخفاضا معنویا في نسب

.الینصح إدخال بذور البیقیا الخام في تغذیة فروج اللحمالنتائج

المقدمة

.

یمكن ان تنمو في اجواء الظروف الصحراویة وشبھ الصحراویة وعلیھ اتجھت الدراسات ا

Vicia Sativa
لمنا(عراق دراسة تأثیر ھذا المحصول في تغذیة الدواجن في ال سب ع ).ح

٢٥ ) %Farran
لكن من ) ١٩٩٤، Onolو Yalcin(كغم /٣١٠٠) ٢٠٠١وآخرون،  و

العوامل التي تحد من استخدام 
β-

Cyanoalaine(BCA) ،Canavanine, Vicine
دي الى . )١٩٩٢، Ferrandoو Angelesو ١٩٨٥، Shullو Cheeke(وزیاد تؤ كما 

قلة
)Padmanabanمما أدى)١٩٨٠ ،

.
األداءعلى إحالل

.لفروج اللحم

٢٠٠٧للباحث الثاني البحث مستل من رسالة الماجستیر
١٩/٤/٢٠١٠وقبولھ ٧/١/٢٠١٠تاریخ تسلیم البحث 

مواد البحث وطرائقھ

إبراھیم سعید إبراھیم
قسم الثروة الحیوانیة/كلیة الزراعة والغابات

عة الموصلجام

سمیر حمید مجید
قسم البحوث الزراعیة

وزارة الزراعة
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معة جا/ / /
-Cobb) ٤٨٠(الموصل باستخدام  500

نصف 
) معاملة/ فرخ٨٠(عشوائیا في اربعة معامالت بواقع مكررین لكل معاملة 

) ٤+ ذكور ٤(طائر ) ٣٢(یوما تم ذبح ) ٥٦(
. التحلیالت المطلوبة

) ١٠(تم تجھیز كل حجرة بمعلف اسطواني بالستیكي سعة . بعد التخفیف %) ٤(تعیقمھا بمحلول الجیرم یود 
اتبع برنامج صحي ووقائي لالفراخ باشراف . كغم ومناھل للماء وكان الماء متوافر طوال الوقت أمام الطیور 

.الوحدة البیطریة في قسم الثروة الحیوانیة طیلة مدة الدراسة
Ad- Libitum)انت نسبة  ) ١ وك

٤و٣، ٢احالل البیقیا جزئیا للعالئق 
.على التوالي% ٧٥و٥٠، ٢٥كسبة فول الصویا في علیقة المقارنة وبالنسب 

 /
ادة جافة ، % ٩١.٧١) ٢٠٠٧( % ٣.٢٤% ٢٦.٣م

٥٨.٥٩% ٣.٢٢ % .
أوزاننسبة ويواستھالك العلف والمتعلقة بصفات وزن الجسم الحي

لحيكغم /غم(والقانصة  لوزن ا . و) من ا
استخدام ) ١٩٦٠، Torriو Steel( لتجربة ذات اتجاه واحد CRDاعتمادا على التصمیم العشوائي الكامل  و

.حدید الفروق المعنویة بین المتوسطاتلت٠.٠٥اختبار دنكن عند مستوى احتمال 

)عالئق البادي والناھي(ي ئمكونات العالئق التجریبیة وتركیبھا الكیمیا:)١(جدول ال
%عالئق الناھي%عالئق البادي المادة العلفیة

١٢٣٤١٢٣٤
٥٠٤٧٤٤.٣٤٠.٧٥٥٥٢.٤٤٩.٣٤٦ذرة صفراء
١٤١٢١٠٩١٤١٢١١١٠حنطة محلیة
٢٥١٨.٨١٢.٥٦.٢٢٢١٦.٥١١٥.٥%)٤٤(كسبة فول الصویا 
٨.٣١٦.٥٢٤.٨- ٩.٤١٨.٧٢٨.١- بذور البیقیا

١٠١١١٢١٣٨٩١٠١١مركز بروتین نباتي
٠.٨١.٢١.٧- ٠.٨١.٥٢- مسحوق زیت نباتي

٠.٤٠.٤٠.٤٠.٤٠.٤٠.٤٠.٤٠.٤ملح طعام
٠.٥٠.٥٠.٥٠.٥٠.٥٠.٥٠.٥٠.٥حجر كلس

٠.١٠.١٠.١٠.١٠.١٠.١٠.١٠.١مركز فیتامینات وامالح
:المحسوبي ئالتركیب الكیمیا

٢٢.٤٢٢.١١٢١.٨٢١.٩٢٠.٥٩٢٠.٣٤٢٠.١٣٢٠.٠٠%البروتین الخام
٢٩٤٦٢٩٥٣٢٩٥٧٢٩٤٧٢٩٩٨٣٠٠٨٢٩٩٩٣٠٠١)كغم/یلو سعرةك(االیضیةالطاقة 

٣.٣٥٣.٢٧٣.٠٩٢.٩٣٣.٣٦٣.١٩٣.٠٣٣.٠٠%االلیاف الخام
٣.٥٤٣.٣٨٣.٢٣٣.٨٠٣.٦٠٣.٤٧٣.٣٣٣.١٩%مستخلص االیثر

٠.٥٣٤٠.٥١١٠.٤٨١٠.٤٦٣٠.٤٨١٠.٤٦٨٠.٤٥٠٠.٤٤١%میثونین
٠.٩٥٤٠.٩٥٠٠.٩٣٣٠.٩٢١٠.٩٤١٠.٩٣٢٠.٩٢٧٠.٩١٨%سستین+ میثونین

١.٢٤١.٢٨١.٣٦١.٤٠١.٢٢١.٢٤١.٢٦١.٢٨%الیسین

النتائج والمناقشة
)٢(یالحظ من الجدول : اإلنتاجیةتأثیر البیقیا الخام في الصفات : والً أ

لرغم من ٤و٣و٢ با
وجود تراجع نسبي في قیمة ھذه الصف

و١٣.٦و١١.٤ألوزانإذ. 
وآخرونOcioا. % ١٧.٢

إذ)١٩٧٩(

Frarran
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إلىان بذور البیقیا غیر المعاملة تكون غنیة بالطاقة ولكنھا تفتقر ) ٢٠٠١(وآخرون 
الكبریتیة مما یؤثر سلباً في نمو اال

أعن كسبة فول الصویا ، یتضح من الجدول 
لمدد  ٨-٥وكذلك أسبوع ٤-١ل

-٥لمدة% ٢٤.٨و ١٦.٥
إذ) أسبوع٨-١(وانعكس الحال كذلك للفترة الكلیة للدراسة أسابیع٨

األعمارانخفاض استساغة العلیقة بزیادة مستویات البیقیا الخام وخاصة في 
و ) ١٩٩٠(Lanzacو Castanon. كمیات متزایدة من المركبات السامة

Farran١٩٩٥(وآخرون(.

٤و٣، ٢

 .)٢(
% ٢٤.٨و ٢٨.١التصافي في المعاملة الرابعة الحاویة على اعلى مستوى من البیقیا 

. وقد . 

% ٣٧.٥ھذه الصفة وبشكل كبیر لتصل الى اقصاه في المعاملة الرابعة حیث بلغت 
Farran)٦٠من ان استخدام بذور البیقیا الخام االعتیادیة بنسبة )٢٠٠١ %

یح بقع نزفیة منتشرة على غطاء الغشاء المخاطي المبطن االرض وعدم الموازنة عند الحركة وتبین من التشر

.
الحي من وزن الجسم والقانصة 

إذ .العلیقة
نسبة  اع  مة وارتف

فقد ) ٢٠٠٥(وآخرون Farranو )٢٠٠٤(وآخرون Sadeghiاوجدھ
.الى تضخم الكبد والبنكریاسأدتالخام في العلیقة 

.أثیر البیقیا الخام في بعض الصفات الكیموحیویة للدمت: ثانیا
عدم وجود فروق معنویة في حجم خالیا الدم ) ٣(یتضح من الجدول : PCVحجم خالیا الدم المرصوصة -١

البیقیا والمعاملة 
% ٢٥.٦و ١٥و ١٠للبیقیا الخام وكان االنخفاض بنسبة 

 .
Normocytic anemiaالمصاحب لحجم خالیا الدم 

Altamirآخرون ان ) ٢٠٠٢(و
معظم اصناف البیقیا یؤدي الى احداث بعض التغیرات في مكونات الدم والجھاز المناعي للعالئق التي تحتوي 

Vicineو Convicine) ١٩٨٠(وآخرون Majerعلى البیقیا الخام كذلك اشار 
.الدم الحادادت الى حالة فقر erviliaالموجودة في بذور البیقیا صنف 

(:)٢(جدول ال
)الخطأ القیاسي±المتوسطات 

الصفات المدروسة
وزن الجسم الحي

العالئق
١٢٣٤
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ب ج٥.٢± ٧٢١ب٣.٥± ٧٣٩أ ب٦.٩± ٧٦٨أ٤.١± ٧٨٦أسبوع٤
ب٩.١± ١٩٩٩ب٠.٠٥± ٢٠٨٨ب٧.٤± ٢١٤١أ٨.٩± ٢٤١٨أسبوع٨

)طائر/غم(استھالك العلف الیومي 
د٠.٧٥± ٣٨.٥ج٠.٤٧± ٤١.٤ب٠.٤٢± ٤٣.١أ٠.٥٥±٤٤.١اسبوع٤- ١
ج١.١٢± ١١١.٥ج٠.٩٢± ١١٠.١ب٠.٢٨± ١١٨.٩أ١.١٨± ١٣٠.٨اسبوع٨- ٥
ج٥.٥± ٧٥.٠٠ج٤.٤٠± ٧٥.٧٥ب٢.٥٠± ٨١.٠٠أ٩.٠٠± ٨٧.٤٤٦اسبوع٨- ١
التحویل الغذائيمعامل 
٠.٠٣± ٠.٠٢١.٥٧٥± ٠.٠٠٥١.٦٥١± ٠.٠٢١.٣٩± ١.٦٤٨اسبوع٤- ١
٠.٢± ٠.٠١٢.٣٩٥± ٠.٠٦٢.٣٦٨± ٠.٥٢.٤٢٥± ٢.٢٤٤اسبوع٨- ٥
٠.١٨± ٠.١٢.١٨٤± ٠.٠٢٢.١١٧± ٠.٠١٢.١٥٧± ٢.٠٥٨اسبوع٨- ١

)كغم وزن حي/غم(عضاء الداخلیة نسبة اال
أ٠.١٧± ٢.٦٣أ ب٠.٠٩± ٢.٤٦أ ب٠.٠٦± ٢.٤٣ب٠.١± ٢.٠٢الكبد

أ٠.٠٢± ٠.٣١ب٠.٠١± ٠.٢٤ب٠.٠١± ٠.٢٢ب٠.٠٢± ٠.٢٣البنكریاس
أ٠.١٤± ٢.١٢أ ب٠.١٤± ٢.٠٣بأ٠.١٠± ١.٩٣ب٠.١٣± ١.٧٠القانصة

ب٠.٧٥± ٧٥.٥أ ب٠.٥٠± ٧٦.٥أ ب١.٦٧± ٧٦.٦أ٠.٣٨± ٧٧.٧%نسبة التصافي 
%نسبة الھالكات

١.٢٥٢.٥١١.٢٥٣١.٢٥اسبوع٤- ١
٢.٥٦.٢٥-- -- اسبوع٨- ٥
ج٠.٠٠٤± ٣٧.٥ب٠.٠١٢± ١٣.٧٥أ٠.٠٢٥± ٢.٥أ٠.٠١٣± ١.٢٥اسبوع٨- ١

)٠.٠٥≤أ ( ات معنویة عند المتوسطات التي تحمل احرفا مختلفة افقیا یوجد بینھا فروق* 

٣(: -٢(
٣.١و٣.٨في فروج اللحم لمجموعة السیطرة الى مل ١٠٠/ غم ٤.٧٧مستوى البروتین الكلي في الدم من 

LD50% ٢٨.١و١٨.٧و٩.٤كة لـ ١٠٠/ غم٢.٦و 

االعتالل .  ان  كما 
الوظیفي لالمعاء

hydropicوان التنكس 
) ٢٠٠٧(Pourrezaو Sadeghi. التسمم المزمن بالسیانید 

.المصلفي العلیقة یؤدي الى انخفاض نسبة البروتین في 
٣(: -٣ (

معنوي واالفراخ المستھلكة للنسب الثالثة من البیقیا والتي ادت الى انخفاض
١٠٠/ ملغم١٩٢و ١٩٤و٢٠٠البیقیا حیث  بلغت 

) ھیدروجین السیانید(یالحظ ان المادة السامة . في علیقتي البادي والناھي
اس اض  نخف اء ا لدم جر في ا لوكوز  لك وى ا ت مس لى  اخ وع فر اال نمو  لى  ع

).٢٠٠٣(وآخرون Kennethأكده المواد الغذائیة بشكل عام وھذا ما
نخفض Triglycerides) ٣(یظھر من الجدول : تركیز الدھون الثالثیة-٤ قد ا

فضت إذ نخ ا
١٠٠/ملغم١٠٠١٠٧/ملغم٧٩و٨٥و٩٦الى 

ال. السیطرة 
سوء إلىاالمعاء حیث یؤدي سوء فعالیة السیانید في مادة البیقیا الى نزف في االمعاء یؤدي بدوره السلبي في

ی
).٢٠٠٣(وآخرون Felixoانخفاض مستوى الدھون الثالثیة في الدم وھذا ما أكده الباحث 

: تركیز حامض الیوریك -٥
لغم٢٠٢ ١٠٠/م

لغم١٤٥% ٨.٣و ٩.٤الصویا بـ  ١٠٠/ م
اجم عن ا% ١٦.٥و ١٨.٧االحالل بـ  الن

Majer)و ) ١٩٨٠Sadeghi و
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Pourreza)٠.٠٥≤أ () ٢٠٠٧ (
Canavanineوقد % ٤٥–٣٠-١٥

. مستوى حامض الیوریك في مصل الدمخفض یسبب في الذي

یوم ٥٦عمر ة للدم عند ویبعض الصفات الكیموحیفيتأثیر مستویات مختلفة من البیقیا الخام : )٣(جدول ال
العالئقالصفات المدروسة

١٢٣٤
ب٠.٣٤± ٢٣.٢٥أ ب٠.٢٥± ٢٦.٥٠أ ب٠.٣٢± ٢٨.٠٠أ٠.١١± ٣١.٢٥%الدم المرصوصة خالیاحجم 

ج٠.٠٨± ٢.٦٢ج٠.٠٦± ٣.١٠ب٠.١٢± ٣.٨٢أ٠.٣٢± ٤.٧٧مل١٠٠/ تركیز البروتین الكلي غم
د١.٨٢± ١٦٢ج١.٠٨± ١٩٤ب١.٧٧± ٢٠٠أ٢.٤٥± ٢١٠مل١٠٠/تركیز الكلوكوز ملغم

د١.٢٩± ٧٩ج١.٢٩± ٨٥ب٢.١٨± ٩٦أ١.٧٣± ١٠٧مل١٠٠/تركیز الدھون الثالثیة ملغم
ب١.٩١± ١٠٥أ ب١.٠٢± ١٤٥أ١.٣١± ٢٠٢أ٢.١٢± ٢١٢مل١٠٠/تركیز حامض الیوریك ملغم

)٠.٠٥≤أ ( یا یوجد بینھا فروقات معنویة عند مستوى احتمال المتوسطات التي تحمل أحرفا مختلفة أفق* 

USE OF LOCAL COMMON VETCH VICIA SATIVA IN POULTRY
NUTRITION

1. EFFECT OF PARTIAL REPLACEMENT OF SOYBEAN MEAL BY RAW
COMMON VETCH ON BROILER PERFORMANCE AND SOME

BIOCHEMICAL PARAMETERS OF BLOOD.

Ibrahim S. Ibrahim                                      Sameer H. Majeed
College of Agriculture & Forestry            Dept. of Agricultural researches

Dept. of Animal Resources                          Ministry of Agriculture
Mosul University

ABSTRACT
This study was carried out in the farm of Animal Resources dept. University

of Mosul. A total of (480) day old chicks were used (cobb 500) in four treatments
with two replicates per treatment (40 chicks/rep.). The experimental dietary
treatments were T1: 0% vetch (control), T2: 9.4 and 8.3%, T3: 17.3 and 16.5% and
T4: 28.1 and 24.8% raw common vetch in the starter and finisher diets resp. All
diets were iso-caloric and iso-nitrogenous. The results showed a significant decrease
(P≤ 0.05) in everage live body weigh at 8 weeks of age, daily feed consumption also
decreased as the level of vetch increased in the diets, birds of T4 showed a
significant reduction of dressing percent, packed cell volium, serum total protein,
glucose, triglyceride and uric acid. It is also revealed that inclusion of common
vetch in the chick diets caused a significant increase in the relative wights of liver,
gizzard pancreas and mortality. It is concluded that raw common vetch were not
recommended to inclusion in broiler diets.
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