
 

)  ١(العدد )   ٣٣(مجلة زراعة الرافدین                                                                        المجلد   
٢٠٠٥  

  استخدام كسبة حبة السوداء في تغذیة النعاج العواسیة
  التأثیر في بعض الصفات اإلنتاجیة والتناسلیة-١

  قصي زكي شمس الدین
  ھیئة التعلیم التقني/ لالموص-المعھد التقني 

  
  الخالصة

،تم ) سنوات ٥و ٤و٣( نعجة عواسیة مختلفة االعمار ٧٢استخدمت في ھذه الدراسة 
مجامیع،غذیت على ثالثة عالئق اختلفت في محتواھا من كسبة حبة تقسیمھا الى ثالثة 

ون ،غذیت مجامیع النعاج على العالئق المذكورة قبل خمسة وأربع% )١٤و ٧صفر و(السوداء
یوما من موسم التسفید ولغایة انتھاء موسم إدرار الحلیب  ، ودرس تاثیر استخدام كسبة حبة 
السوداء وعمر االم  على بعض الصفات اإلنتاجیة و التناسلیة التي تشمل الخصوبة و التفویت و 

زیادة الخصوبة عند المیالد والفطام و طول فترة الحمل و وزن الحمالن عند المیالد والفطام و ال
(  أشارت النتائج الى وجود تأثیر معنوي . الوزنیة الیومیة والكلیة وانتاج الحلیب وتركیبھ الكیمیائي 

لكسبة حبة السوداء المستخدمة في معظم الصفات المدروسة ، حیث ارتفعت معنویا ) ٠ , ٠٥  <أ 
اج الحلیب قبل الفطام اوزان النعاج و اوزان الحمالن عند المیالد والفطام و انت)  ٠ , ٠٥  <أ (

والتجاري والكلي والیومي وطول موسم ادرار الحلیب ونسب الخصوبة والخصب عند المیالد 
والفطام وحیویة الحمالن لغایة الفطام   والبروتین والمواد الصلبة الالدھنیة، في حین انخفضت 

ة نسبة كسبة حبة السوداء نسب التفویت والدھن والمواد الصلبة الكلیة بزیاد) ٠ , ٠٥  <أ ( معنویا 
في العلیقة ، ولم تتاثر طول مدة الحمل ونسبتي الكلوكوز والرماد بتغذیة كسبة حبة السوداء ،وكان 

على نسب الخصوبة والخصب والتفویت ووزن الحمالن )  ٠ , ٠٥  <أ (  لعمر االم تأثیرا معنویا 
  . عند المیالد والفطام فقط 

  
  المقدمة

ونتیجة الظروف التي مر بھا قطرنا العزیز ، تم استخدام عدد من في السنوات األخیرة 
المعروف شعبیا في العراق بحبة )   Nigella Sativa(النباتات كعقاقیر طبیة ، ومنھا حبة البركة 

یزرع في عدة بلدان من  Ranuncloceaالسوداء ، فنبات حبة البركة ھو نبات عشبي من عائلة 
ز بذور ھذا النبات وكذلك زیت الحبة بطعم ممیز یستخدم في كثیر من العالم ومنھا العراق ، تتمی

االستخدامات  المنزلیة والطبیة، ونتیجة الستخدام الزیت یتخلف عن ذلك مادة بعد  عصر الحبوب  
شمس الدین ( ، وھي مادة ذات  قیمة غذائیة  جیدة  )حبة السوداء ( تسمى  بكسبھ حبة  البركة 

مادة رخیصة  الثمن مقارنة بالكسب األخرى مثل كسبة القطن  وبذور ، وھي ) ٢٠٠٢واخرون ،
  .الكتان وتتوفر أالن بكمیات جیدة داخل القطر 

تعد الخصوبة والخصب في اإلناث من أھم المقاییس للكفاءة التناسلیة وھي التي تحدد أعداد 
د وتحدد مدى الربح الذي الحمالن المولودة والمفطومة وبالتالي تؤثر على مقدرة القطیع على التجدی

یحققھ المربي وھنالك دالئل تشیر الى ان الصفات التناسلیة لالغنام العواسیة منخفضة المكافي 
، أي ان تاثیر العوامل الیئیة تلعب دورا اساسیا في مجال رفع )  ١٩٨٩عبد الرحمن ، ( الوراثي 

ع التغذیة من اھم العوامل التي الكفاءة التناسلیة وبعض الصفات االنتاجیة  ، ویعد  مستوى ونو
تؤثر على الكفاءة التناسلیة واالنتاجیة لالغنام ، باإلضافة  الى عوامل اخرى  منھا عمر  االم  

،  ووزن االم ) ١٩٩٩واخرون ،  El-Ekhnawy (وحالة الجسم لإلناث) ١٩٩٦عبد الرحمن، (
  )  . ٢٠٠٠شمس الدین ، ( عند  التسفید 

حلیب یعتمد على نسب مكوناتھ وخاصة الدھن والبروتین اللذان لھما ان القیمة الغذائیة لل
االثر االكبرفي نمو الحمالن ، حیث ان زیادة انتاج الحلیب الذي یرافقة زیادة في نسب مكوناتھ 

یتأثر  إنتاج الحلیب وتركیبة )  ٢٠٠٠شمس الدین،(یكون مصحوبا بزیادة في معدالت نمو الحمالن
  ) . ٢٠٠٣شمس الدین واخرون ، ( العوامل  ومنھا مستوى  التغذیة  الكیمیائي بالعدید من 



  

ونظرا لقلة الدراسات التي أجریت حول استخدام كسبة حبة السوداء في عالئق النعاج 
،فعلیھ اجریت ھذه الدراسة لمعرفة تاثیر استخدام نسب مختلفة من كسبة حبة السوداء في عالئق 

  .على بعض الصفات االنتاجیة والتناسلیة النعاج العواسیة قبل موسم التسفید 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ 

                                      ٢٠٠٥/ ٢٣/٣وقبولھ        ٢٤/٧/٢٠٠٤تاریخ تسلم البحث 
  

  مواد وطرق البحث
وصل الم/ اجریت ھذه الدراسة في حقل االغنام التابع لقسم االنتاج الحیواني ، المعھد التقني 

سنوات ، وضعت ھذه )  ٥و ٤و ٣( نعجة عواسیة مختلفة االعمار )  ٧٢(، حیث استخدمت 
، تم تقسیم  ٢٠٠١/النعاج تحت ظروف موحدة  من حیث التغذیة واالدارة ،في بدایة الشھر الرابع 

وضعت مجامیع )نعجة لكل مجموعة٢٤(النعاج العواسیة الى ثالثة مجامیع متساویة في العدد 
  .في حظیرة كبیرة مقسمة من الداخل الى ثالثة اجزاء بواسطة قواطع حدیدیةالنعاج  

تم الحصول على كسبة حبة السوداء من احد المعاصر األھلیة في محافظة نینوى وتم 
الجدول % ) ( ١٤و٧صفر و ( تحضیر ثالثة عالئق تختلف في محتواھا في كسبة حبة السوداء 

قبل ( اج على العالئق المذكورة في بدایة الشھر الرابع ،وغذیت المجامیع الثالثة من النع) ١
من الوزن الحي % ٤ولغایة انتھاء موسم ادرار الحلیب  وبواقع ) یوما من موسم التسفید ٤٥

  ).١٩٨٥( NRCللنعاج وحسب مقررات 
    

  ) (%مكونات العالئق وتركیبھا الكیمیائي ) : ١(الجدول           

  المركب الغذائي
  العلیقة

٣  ٢  ١  
  ٣٠  ٣٥  ٤٠  شعیر اسود
  ٣٠  ٣٥  ٤٠  نخالة حنطة

  ١٤  ٧  --  *كسبة حبة السوداء 
  ٢٤  ٢١  ١٨  تبن الحنطة
  ١  ١  ١  ملح الطعام

  ١  ١  ١  حجر الكلس
  طن/ كغم١  طن/ كغم١  طن/ كغم١  **خلیط الفیتامینات واألمالح 

  ١٤.٧٤  ١٢.٣٧  ١٠.٨٢  ***بروتین خام 
  ٢٣١٦  ٢٣٦٧  ٢٤٢٨  )****كغم علف/كیلوسعرة(طاقة متایضة 

  ).٢٠٠٢شمس الدین واخرون ، ( حسیت من  التحلیل الكیمیائي لكسبة حبة السوداء * 
خلیط الفیتامینات واالمالح المستخدمة ھو من نوع  تونوفیت المجھز من شركة االدویة البیطریة **

  والزراعیة ، الردن 
  . المعھد التقني الموصل/ ي مقدرة مختبریا في مختبر التغذیة ، قسم االنتاج الحیوان*** 

  ). ١٩٧٨الخواجة واخرون ، ( محسوبة من جداول التحلیل الكیمیائي للمواد العلفیة العراقیة **** 
  

الساعة الثامنة صباحا والساعة الثالثة (حیث كانت العالئق التجریبیة تقدم على وجبتین یومیا
التجریبیة ،تم ادخال الذكور بین ، بعد خمسة واربعون یوما من التغذیة على العالئق )عصرا

مجامیع االناث ، وتم تدویر الذكور بین المجامیع واستمرت مدة التسفید  لثالثة دورات شبق ، 
وعند تسفید النعاج تم تسجیل اعمار واوزان االناث المسفدة ، وفي نھایة موسم التسفید تم تسجیل 

ا میع النعاج على العالئق التجریبیة لغایة اوزان واعمار االناث غیر المسفدة ، واستمرت تغذیة مج
تم  ٢٠٠٢انتھاء موسم ادرار الحلیب ، وعند الوالدة التي بدات في منتصف تشرین الثاني عام 

تسجیل رقم وعمر ووزن االنثى الوالدة وجنس المولود ووزنھ وكذلك تم وزن الموالید عند عمر 
نتاج الحلیب في الیوم الرابع بعد الوالدة ، تم البدأ بقیاس ا ٢٠٠٢،في عام )یوم  ١٢٠( الفطام 

یوم ، حیث كانت النعاج /نعجة / غم١٠٠واستمرت ھذة العملیة اسبوعیا ولغایة وصول االنتاج الى 
تحلب مرتین في الیوم ، صباحا الساعة الثامنة وعصر الساعة الثالثة وذلك بعد ان یتم عزل 

تماما، في الیوم التالي تحلب النعاج ثم توزن الحمالن عن اماتھا عصرا بعد ان یفرغ ضرع االم 



  

دقیقة ،ثم تعزل الحمالن مرة ثانیة لمعرفة كمیـة الحلیب ) ٢٠(الحمالن وتطلق مع اماتھا لمدة 
  Hadjipanayiotou(المتناول من قبل الحمالن من الفرق بین الوزنین قبل وبعد الرضاعـة 

حلیب الصباحي والمسائي المحلوبة من النعاج ثم تضاف ھذة الكمیة الى كمیة ال)  ١٩٧٦، loucaو
اخذت  عینات من الحلیب اعتبارا من الیوم الرابع بعد الوالدة ولغایة . لمعرفة انتاج الحلیب الكلي 

تؤخذ عینة من ( انتھاء موسم انتاج الحلیب وذلك بان تؤخذ عینة من الحلیب الصباحي والمسائي 
وبعد الرضاعة للحمل وتخلط العینتین للحصول عل  الحلیب عن طریق الحلب الیدوي وذلك قبل

وتمزج مع بعضھا لغرض التحلیل الكیمیائي الذي یشمل نسبة البروتین وحسبما جاء ) عینة ممثلة
، نسبتي المواد الصلبة ) ١٩٥٥(  BSI، نسبة الدھن وحسبما جاء في ) ١٩٨٥(  AOACفي 

وتم تقدیر سكر الالكتوز باتباع ) ١٩٦٣(   Lingالكلیة والمواد الصلبة الالدھنیة باستخدام معادلة 
وتم تقدیر محتوى الحلیب من الرماد بتبخیر ) . ١٩٧٥( Abdel-Tawabو Branettطریقة 

) م٥٥٠(من العینة في حمام مائي وتنقل بعد ذلك الى فرن الحرق على درجة حرارة     ) غم٥(
  . لمعدنیة في الحلیبلحرق المواد العضویة ویمثل وزن الرماد المتبقي االمالح ا

تم دراسة تاثیر استخدام نسب مختلفة من كسبة حبة السوداء على بعض الصفات التناسلیة 
  :واالنتاجیة األتیة

   ١٠٠×) العدد الكلي لالناث المقدمة للذكور / عدد االناث الوالدة=  ( نسبة الخصوبة  -١
   ١٠٠×) اث المقدمة للذكور العدد الكلي لالن/ عدد االناث غیر  الوالدة= ( نسبة التفویت  -٢
   ١٠٠×) عدد االناث الوالدة / عدد الموالید عند الوالدة = ( نسبة الخصوبة عند الوالدة   -٣
  ١٠٠×) عدد االناث الوالدة / عدد الموالید عند الفطام = ( نسبة الخصوبة عند الفطام   -٤
  ) .الفترة بین تاریخ التسفید وتاریخ الوالدة= ( طول مدة الحمل   -٥
  زان الموالید عند الوالدة والفطام او  -٦
  )عدد الحمالن التي بقیت على قید الحیاة مع اماتھا لغایة الفطام ( حیویة الحمالن لغایة الفطام   -٧
  وطول موسم ادرار الحلیب) قبل الفطام و التجاري و الكلي والیومي ( انتاج الحلیب   -٨
الصلبة الكلیة و المواد الصلبة الالدھنیة البروتین والدھن و المواد (التركیب الكیمیائي للحلیب   -٩

  ) والالكتوز والرماد 
تم تحلیل بیانات التجربة باستخدام تصمیم عشوائي كامل كما جاء في الراوي وخلف هللا 

بین المتوسطات باستخدام اختبار دنكن ، وتم تنفیذ التحلیل  ، كما تمت المقارنة)  ١٩٨٠(
  ).١٩٨٥( SASوني  وبتطبیق برنامج اإلحصائي  باستخدام الحاسوب اإللكتر

  
  النتائج والمناقشة

الى ارتفاع في كمیات المواد ) ٢(اشارت  النتائج المعروضة في الجدول  :الصفات التناسلیة-١
المستھلكة من العلف والبروتین الخام والطاقة االیضیة بزیادة نسبة كسبة حبة السوداء في العلیقة ، 

بة حبة السوداء ، اال ان تعود الحیوانات على ھذة المادة ، قد ادى بالرغم من وجود طعم ممیز لكس
، وقد ) ٣الجدول (ذلك الى زیادة استھالكھا مما انعكس ھذا على ارتفاع اوزان النعاج قبل التسفید 

یعزى ارتفاع استھالك العلف في العالئق الحاویة على كسبة حبة السوداء ،الى التحسن في معامل 
  ھضم المادة 

      
تأثیر استخدام كسبة حبة السوداء على المواد المستھلكة من العلف والبروتین الخام ): ٢(الجدول 

  والطاقة االیضیة 

  الصفات المدروسة
  العلیقة

٣  ٢  ١  
  ١.٩٣٥  ١.٨٦٠  ١.٧٦٥  ) نعجة / یوم / كغم (كمیة العلف المتناول 

  ٢٨٥.٢٢  ٢٣٦.٧٨  ١٩٠.٩٧  )نعجة / یوم/ غم( كمیة البروتین الخام المتناول 
  ٤٤٨١.٤٦  ٤٤٠٢.٦٢  ٤٢٨٥.٤٢  )نعجة / یوم / كیلوسعرة( كمیة الطاقة االیضیة المتناولة 

  



  

،مما ادى ذلك الى تحسین الحالة الصحیة للنعاج )١٩٩٦واخرون ، Hassan(الجافة 
)Aziz ، والذي انعكس في النھایة على زیادة اوزان النعاج المتناولة لكسبة حبة ) ١٩٨١واخرون

  . وداء قبل التسفید والذي اثر بالنھایة على الصفات التناسلیة الس
لنسبة كسبة )  ٠.٠٥ <أ ( الى وجود تاثیر معنوي ) ٣(المعروضة في الجدولتشیر  النتائج 

)   ٠.٠٥  <أ (  حبة السوداء المستخدمة في العلیقة في أوزان االمات ،حیث ارتفعت معنویا 
%  ١٤او ٧(تحتوي على نسب مختلفة من كسبة حبة السوداء  أوزان االمات المغذاة على عالئق 

، وربما یعزى ھذا الى الزیادة في محتوى العلیقة الحاویة  على كسبة حبة السوداء المقدمة )
الى وجود تاثیر ) ٣(كذلك تشیر النتائج المبینة في الجدول . لالمات من البروتین والطاقة االیضیة 

كسبة حبة السوداء المستخدمة في العلیقة على جمیع الصفات  لنسبة)   ٠.٠٥  <أ (  معنوي 
نسب الخصوبة و الخصب عند الوالدة )  ٠.٠٥<أ (التناسلیة المدروسة ، حیث ارتفعت معنویا 

نسبة التفویت بزیادة نسبة )   ٠.٠٥  <أ (  والخصب عند الفطام ، في حین انخفضت معنویا   
، حیث ان زیادة كسبة حبة السوداء في العلیقة من صفر )  ٣جدول (كسبة حبة السوداء في العلیقة 

،  ٨٣و  ١٢،  ٥مقدارھا)  ٠.٠٥<أ (  قد أدى ذلك الى زیادة معنویة %   ١٤او الى % ٧الى 
، على التوالي في نسبة الخصب عند %  ٢١و ١٤، على التوالي في نسبة الخصوبة و%  ٢٠

عند الفطام، على العكس من ذلك انخفضت ،على التوالي في نسبة الخصب %  ٣٨و٢٦الوالدة و
، على التوالي، وقد یعزى ارتفاع نسبة %  ٢٠، ٨٣و ١٢و  ٥معنویا نسبة التفویت بمقدار 

الخصوبة في النعاج المغذاة على نسبة مختلفة من كسبة حبة السوداء ،كذلك الى التحسین الذي طرا 
لصحیة والفسلجیة خالل فترة الدفع على اوزان واجسام النعاج وانعكس بالتالي على حالتھا ا

، وجاءت ھذة النتائج متفقة ) ١٩٦٦، Coop( الغذائي وھذا بدورة اثر في ارتفاع نسبة التبویض 
الذین اشاروا الى ارتفاع نسبة الخصوبة في الجاموس )  ١٩٩٨(واخرون   Youssefمع نتائج

) ١٩٩٩(واخرون   El-Ekhnawyالمغذاة على رقائق من حبة السوداء وكذلك متفقة مع نتائج  
 ٢٥٠و ١٥٠( الذین اشاروا الى ارتفاع نسبة الخصوبة في النعاج البرقیة المغذاة على كمیتین   

)   ٠.٠٥  <أ (  الى وجود تاثیر معنوي ) ٣(كذلك یشیر الجدول . من كسبة حبة السوداء ) غم
 ٠.٠٥  <أ (  تفعت معنویا لعمر االنثى على الوزن وجمیع الصفات التناسلیة المدروسة ، حیث ار

  <أ (  األوزان ونسب الخصوبة والخصب عند الوالدة والفطام ، في حین انخفضت معنویا )  
نسبة التفویت بتقدم عمر االم ، وقد یعزى انخفاض نسب الخصوبة والخصب وارتفاع )   ٠.٠٥

عة الرحم الى انخفاض أوزانھا وصغر س) سنوات  ٣(نسبة التفویت في االمات التي بعمر
وھذا یرجع ) سنوات  ٥( باإلضافة الى ان نسبة التبویض تكون فیھا اقل من اآلمات التي بعمر 

الى مستوى افراز الغدة النخامیة لھرمونات مغذیات الغدد ومدى استجابة المبیض الى المستوى 
تفع في الذي  یكون منخفضا في النعاج الصغیرة العمر ثم یر)  FSH(الھرموني المحفز للمبیض 

الذي ) ١٩٩٦(النعاج الكبیرة العمر الناضجة ،وجاءت ھذة النتائج متفقة مع نتائج عبد الرحمن 
الذي ) ٢٠٠٠(أشار الى ارتفاع نسبتي الخصوبة و الخصب بتقدم عمر االم ومع نتائج شمس الدین 

  .أشار الي آن نسبة التفویت تنخفض بتقدم عمر االم 
الى عدم وجود تاثیر معنوي ) ٣(النتائج المعروضة في الجدول تشیر : طول مدة الحمل :  ثانیا 

في عالئق النعاج العواسیة على طول %) ١٤او  ٧صفر او (لنسبة كسبة حبة السوداء المستخدمة 
مدة الحمل ، حیث ارتفعت حسابیا طول مدة الحمل في  اإلناث التي غذیت على العلیقة الحاویة 

نة بتلك التي غذیت على علیقة خالیة من كسبة حبة السوداء مقار%) ١٤(على كسبة حبة السوداء 
،وجاءت ھذة النتائج )  ٣الجدول( ، كذلك لم یكن لعمر االم تأثیر معنوي على طول مدة الحمل 

الذین لم یالحظوا وجود تأثیر معنوي لعمر االم على )  ١٩٩٤(متفقة  مع نتائج الجلیلي واخرون 
  .یة طول مدة الحمل في النعاج العواس

الى ان متوسطات اوزان والزیادة ) ٤(تشیر النتائج المبینة في الجدول : نمو الحمالن : ثالثا 
 ١٤او  ٧(الوزنیة الیومیة والكلیة للحمالن التي تناولت العلقیتین الحاویتین على كسبة حبة السوداء

لتي تناولت العلیقة فاقت معنویا متوسطات اوزان والزیادة الوزنیة الیومیة والكلیة للحمالن ا%) 
الخالیة من كسبة حبة السوداء، وقد یعزى ارتفاع اوزان الحمالن المولودة من االمات التي تناولت 

وبذلك تقوم االمات ) ٢الجدول(عالئق تحتوي على كسبة حبة السوداء الى ارتفاع اوزان االمات 
مرحلة الحمل من  تلك اآلمات االثقل وزنا بامداد اجنتھا بكمیات اكبر من المواد الغذائیة خالل 



  

(  االقل وزنا والذي انعكس بالتالي على ارتفاع اوزان حمالنھا عند المیالد ، كذلك ارتفعت معنویا
اوزان الحمالن المفطومة من االمات التي تناولت عالئق تحتوى على كسبة حبة  )  ٠.٠٥  <أ 

مات التي تناولت علیقة خالیة من مقارنة بتلك الحمالن المفطومة من اال%)  ١٤او   ٧( السوداء
( كسبة حبة السوداء ، وقد یعزى ھذا الى نمو الحمالن قبل الفطام یعتمد كلیا على انتاج الحلیب 

Bendicho   ، ونتیجة لزیادة إنتاج الحلیب آلمات الحمالن التي تناولت العلیقتین ) ١٩٨٢واخرون
ارتفاع اوزان الحمالن عند المیالد اضافة الى % ) ١٤و٧( الحاویتین على كسبة السوداء 

ذة الفترة مما انعكس ھذا على تفوقھ في النمو خالل واستھالك كمیات اكبر من الحلیب خالل ھ
مرحلة الرضاعة والوزن عند الفطام مقارنة بتلك الحمالن التي تناولت اماتھا العلیقة الخالیة من 

الذین ) ١٩٩٩(واخرون  El-Ekhnawyكسبة السوداء ، وجاءت ھذة النتائج غیر متفقة مع نتائج 
من كسبة ) غم ٢٥٠و١٥٠( دام مستویات كمیات مختلفة لم یالحظوا وجود تاثیر معنوي من استخ

كذلك كان  لعمراالم تأثیر . حبة السوداء في تغذیة النعاج البرقیة في اوزان الحمالن عند المیالد 
على اوزن الحمالن عند المیالد والفطام والزیادة الوزنیة الیومیة والكلیة )  ٠.٠٥  <أ (   معنوي

  )  ٠.٠٥<أ (  زان الحمالن عند المیالد والفطام ارتفع معنویا ، حیث یالحظ ان او)  ٣جدول(
بتقدم عمر االم لیصل الى اقصاه عند االمات التي بعمر خمس سنوات ، وقد یعزى ارتفاع اوزان 
الحمالن عند المیالد من االمات التي بعمر خمسة سنوات الى ارتفاع اوزانھا حیث ان اجسام 

زن تكون اكثر اكتماال في نمو اجھزتھا التناسلیة ولذلك فان جزء االمات الكبیرة في العمر والو
كبیر من الغذاء الذي تتناولة االمات الكبیرة یذھب لنمو واكتمال اجنتھا وتوفیر افضل بیئة داخلیة 

، كذلك تفوقت ) ١٩٨٥، Robinsonو  Land(الجنتھا وھذا یھى نموا واكتماال امثل لھذة االجنة 
سنوات عن تلك الحمالن من االمات  ٥ن عند الفطام من االمات التي بعمر معنویا  اوزان الحمال

سنوات  ،وقد یعزي ھذا الى  ان نمو الحمالن خالل مرحلة الرضاعة یعتمد بدرجة  ٣التي بعمر 
، مما انعكس    اخیرا  على وجود   ) ١٩٨٢واخرون ، Bendicho(كبیرة على حلیب اماتھا 

الوزنیة  الیومیة والكلیة والذي انعكس  اخیرا  على وجود  اختالفات    اختالفات معنویة في الزیادة
، وقد جاءت ھذة ) ٤الجدول (معنویة بین أوزان الحمالن المفطومة من امات مختلفة باالعمار 

اللذین اشاروا الى وجود تاثیر ) ٢٠٠٠(وشمس الدین ) ١٩٩٦(النتائج متفقة مع نتائج عبد الرحمن 
  .ي اوزان الحمالن عند المیالد والفطام  معنوي لعمر االم ف

كان لنسبة كسبة حبة السوداء المستخدمة في العلیقة تاثیر  :حیویة الحمالن لغایة الفطام : رابعا 
على حیویة الحمالن لغایة الفطام ، حیث یالحظ ان حیویة الحمالن التي  )  ٠.٠٥ <أ ( معنوي 

في الحمالن التي تناولت  العلیقة %) ٧٨,٩٥(ت من بقیت على قید الحیاة لغایة الفطام قد ارتفع
في الحمالن التي تناولت العلیقتین الحاویتین على  %  ١٠٠و٩٢الخالیة من كسبة حبة السوداء الى 

، وقد یعزى ارتفاع حیویة )٤الجدول ( من كسبة حبة السوداء ، على التوالي  %  ١٤أو    ٧نسبة 
( لسوداء تمتلك خاصیة منع نمو االحیاء المجھریة والفطریات الحمالن لغایة الفطام  الى ان حبة ا

Rathee   ، وبذلك تزید من مناعة الحیوان المتناول لكسبة حبة السوداء )  ١٩٨٢واخرون
، كذلك تشیر ) ١٩٨١واخرون ،  Aziz( وبالتالي تؤدي الى تحسین الحالة الصحیة للحیوان 

ود تاثیر معنوي لعمر االم على نسبة حیویة الى عدم وج) ٤(النتائج المعروضة في  الجدول
الذي لم یالحظ ) ٢٠٠٠(الحمالن لغایة الفطام ، وجاءت ھذة النتائج متفقة مع نتائج شمس الدین 

وجود فروقات معنویة في نسبة حیویة الحمالن التي بقیة على قید الحیاة لغایة الفطام من النعاج 
  . سنوات  ٥و٤و٣العواسیة التي بعمر 

الى وجود تاثیر ) ٥(تشیر البیانات في الجدول :  انتاج الحلیب وطول موسم االدرار: خامسا 
معنوي لكسبة حبة السوداء المستخدمة في عالئق النعاج في انتاج الحلیب قبل الفطام والتجاري 
والكلي ومعدل االنتاج الیومي للحلیب وطول موسم االدرار، حیث ان زیادة كسبة حبة السوداء في 

كغم في انتاج  ٢٣،  ٣قد ادى ذلك الى زیادة معنویة مقدارھا % ) ١٤صفر الى ( قة من العلی
كغم في انتاج الحلیب  ٣٥،  ٠٢كغم في انتاج الحلیب التجاري و  ١١،  ٧٢الحلیب قبل الفطام و

یوم في موسم ادرا ر الحلیب ، وقد یعزى ھذا  ٢٠غم في انتاج الحلیب الیومي و ١٦٧الكلي و 
عنوي في انتاج الحلیب وطول موسم ادرار الحلیب في النعاج التي تناولت العلیقة الحاویة التفوق الم

على كسبة حبة السوداء الى ارتفاع اوزانھا ، حیث ان االمات ذات االوزان العالیة والحالة 
الجسمبة الجیدة لھذه االمات  وماتمتلكھ من عناصر مخزونة في بدایة مرحلة الوالدة ومایترتب من 



  

لك من تاثیر تجمعي لكمیة الحلیب خالل مراحل انتاجة المختلفة، او قد یعزى ذلك الى العلیقتین  ذ
قد أعطت   لالمات احتیاجات غذائیة اعلى من % ) ١٤أو  ٧(الحاویتین على كسبة حبة   السوداء 

حیث ان انتاج ). ١٩٨٥(  NRCاالحتیاجات الغذائیة حسب مقررات مجلس البحوث االمریكي 
لیب یستجیب ،لنوعیة ونسبة بروتین العلیقة ،وتكون درجة تحلل  البروتین في الكرش ھي التي الح

تحدد مدى سد البروتین لالحتیاجات الغذائیة ویوثر بصورة مباشرة على كمیة الحلیب المنتج 
)Majdoub   ، ھذا باإلضافة إلى أن النعاج التي تناولت علیقھ حاویة علي نسب ) ١٩٧٨واخرون

ة من كسبة حبة السوداء كانت حالتھا الجسمیة افضل من النعاج التي تناولت علیقة خالیة من مختلف
كسبة حبة السوداء وبذلك تكون كمیة المواد العلفیة  المستھلكة اكثر وبالتالي یؤدي ذلك الى تحویل 

بل الجزء االكبر منھ الى حلیب ، في حین سوف یذھب الجزء الكبیر من الغذاء المتناول من ق
كما لم یكن لعمر االم تاثیر .النعاج التي تناولت علیقة خالیة من كسبة حبة السوداء ال إدامة الجسم 

معنوي على انتاج الحلیب في جمیع مراحل إنتاج الحلیب المختلفةوكذلك على طول موسم ادرار 
لغة جسمیا ، وربما یعزى ھذا الى ان جمیع االناث المستخدمة ھي جسمیا با)  ٥الجدول (الحلیب 

وذات غدة لبنیة متطورة ولذلك لم یالحظ وجود اختالفات معنویة في انتاج الحلیب وطول موسم 
الذین )  ٢٠٠٣(ادرار الحلیب ، وقد جاءت ھذة النتائج متفقة مع نتائج شمس الدین واخرون 

ع نتائج اشاروا الى عدم وجود تاثیر معنوي لعمر االم في انتاج الحلیب في االغنام العواسیة وم
اللذین لم یالحظوا وجود تاثیر معنوي لعمر االم على طول موسم ادرار )  ١٩٩٨(عبدو و المزید 

  .الحلیب في االغنام العواسیة
 ) ٠،  ٠٥ <أ (الى وجود تاثیر معنوي) ٦(تشیر نتائج الجدول :  التركیب الكیمیائي للحلیب:سادسا 

یع تسب المكونات الكیمیاویة للحلیب ماعدا نسبتي لكسبة حبة السوداء المستخدمة في العلیقة في جم
الالكتوز والرماد ، حیث یالحظ ان االمات التي تناولت العلیقتین الحاویتین على كسبة حبة السوداء 

قد ارتفعت معنویا نسبتي البروتین والمواد الصلبة الالدھنیة ، في حین انخفضت % ) ١٤او ٧( 
الكلیة في الحلیب مقارنة باالمات التي تناولت العلیقة الخالیة من  معنویا نسبتي الدھن والمواد الصلبة

وانخفاض نسبة الدھن في حلیب االمات التي كسبة حبة السوداء،وقد یعزي ارتفاع نسبة البروتین 
، الي ان نسبة البروتین تتناسب %)١٤او  ٧( تناولت العلیقة  الحاویة علي كسبة حبة السوداء

واخرون Susin(المنتح،في حین ان نسبة  الدھن تتناسب عكسیا معھ      طردیا مع كمیة الحلیب 
،وقد یعزي ارتفاع نسبة المواد الصلبة  الالدھنیة  في حلیب االمات التي تناولت العلیقة ) ١٩٩٦،

، كذلك ) ١٩٧٦، Owen(الحاویة كسبة حبة السوداء الى ارتفاع كمیة البروتین المتناول في الغذاء 
سبة المواد الصلبة الكلیة في حلیب االمات التي تناولت العلیقة الخالیة من كسبة حبة یعزى ارتفاع ن

،في )  ١٩٩٢الصائغ والقس ، ( السوداء الى زیادة نسبة الدھن في الحلیب وقلة انتاجھا من الحلیب 
شیر كذلك ت. حین لم یكن لكسبة حبة السوداء المستخدمة تاثیر معنوي على نسبتي الالكتوز والرماد 

الى عدم وجود تاثیر معنوي لعمر االم في التركیب الكیمیائي للحلیب ، ) ٦(النتائج في الجدول 
مما ) ٥جدول ( وربما یعزى ھذا الى ان جمیع االناث المستخدمة كانت ذو انتاج متقارب من الحلیب 

ت ھذة النتائج انعكس ذلك على عدم وجود اختالفات معنویا في التركیب الكیمیائي للحلیب ، وقد جاء
الذین لم یالحظوا وجود تاثیر معنوي لعمر االم في )  ٢٠٠٣(متفقة مع نتائج شمس الدین واخرون 

  . التركیب الكیمیائي لحلیب االغنام العواسیة 
  

  .متوسطات التركیب الكیمیائي للحلیب ): ٦(الجدول 
عدد   التصنیف

  االناث
  ةالمواد الصلب  الالماد  الالكتوز  الدھن  البروتین

  الالدھنیة  الدھنیة

  ٩ , ٨٣  ١٧ , ٢٠١  ٠ , ٩٢  ٤ , ٤٢  ٧ , ٣٧١  ٤ , ٦٧  ٦٥  المتوسط العام
  تاثیر العلیقة

١  
٢  
٣  

  
  ج ٩ , ٣٧٨  أ  ١٧ , ٢٦٨  أ ٠ , ٨٩  أ  ٤ , ٢١  أ ٧ , ٨٩٠  ج  ٤ , ٢٧٨  ١٩
  ب ٩ , ٧٥٣  ب  ١٧ , ٣٢٤  أ ٠ , ٩٢  أ  ٤ , ١٨  ب ٧.٥٧١  ب ٤ , ٦٥٣  ٢٢
  أ ١٠ , ٣٣٩  ج  ١٦ , ٩٩١  أ ٠ , ٩٤  أ  ٤ , ٣٢  ج ٦.٦٥٢  أ ٥ , ٠٧٩  ٢٤

تاثیر عمر 
  االم

  
  أ ٩ , ٧٧  أ  ١٧ , ١٤١  أ ٠ , ٩٤  أ  ٤ , ٢٢  أ ٧ , ٣٧١  أ  ٤ , ٦١  ١٩



  

٣  
٤  
٥  

  أ  ٩ , ٨٧  أ  ١٧ , ٢٣١  أ ٠ , ٩١  أ  ٤ , ٢٥  أ ٧ , ٣٦٩  أ  ٤ , ٦٩  ٢٢
  أ ٩ , ٨٦  أ  ١٧ , ٢٣٢  أ ٠ , ٩١  أ  ٤ , ٢٤  أ ٧ , ٣٧٢  أ  ٤ , ٧١  ٢٤

  %  ٥المتوسطات التي تحمل حروفا مختلفة بالعمود الواحد تختلف معنویا تحت مستوى احتمال  
  

یستنتج من ھذه الدراسة بان كسبة حبة السوداء ھي مادة یمكن استخدامھا في عالئق النعاج لتحسین 
  .االنتاجیة  والتناسلیة  حالتھا الصحیة والجسمیة والتي تنعكس بالنھایة على تحسین بعض  الصفات 
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ABSTRACT 

 This study was conducted by using 72 awassi ewes at different ages (3,4 
and 5  years ).The ewes were divided into three groups and these groups were 
fed on three rations different in nigella sativa oil seed meal percentage(0,7 and 
14%) since 45 days before mating season and until the end of lactation 
season.the effect of using different percentages of nigella sativa oil seed meal 
were studied on some production and reproductive traits.The results indicated 
that using of nigella sativa oil seed  meal has  significantly effected most studied 
traits,ewes weight,lambs weight at birth and at weaning, milk production for 
pre-weaning ,commercial , total milk, length of lactation and the percentages of 
fertility , prolificacy at lambing and at weaning, lambs livability until weaning , 
protein and total sold not fat were increased significantly (p<0.05 ),while the 
percentages of barreness, fat and total solid were decrease significantly (p<0.05 
)  by increasing the percentage of nigella sativa oil seed meal in ration , while 
length of gestation ,percentages of  lactose and ash has non significantly effect 
by feeding nigella sativa  oil seed meal. Also the age of ewe has significantly 
(p<0.05) effect the percentages of fertility, prolificacy at lambing and weaning , 
barrenness and weights of lambs at birth and at weaning only.                                                                                                     
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