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 الخالصة
وورق ( TrigonellaFoenum- Graecum) الحلبةبذورات أستخدامأجرٌت هذِه الدراسة لمعرفة تأثٌر

ألعضاء الجهاز نوي والــــوزن النسبً صفات السائل المـ على( .Oleaeuropaea L)  الزٌتون
ساللة اإلٌسابراون ( من ذكر 18ٗ أّث90ٚأستخدام  ).حٌثاألنثوي , ونسبة الخصوبة فً التناسلٌالذكري و

دجاجة 30 ) ٌتكون كل منها منجامٌعم 3الى  ٌم الطٌورقستم ت,  أسبوع 84بعمر ( ضااج البٌدجـــأمهاتال)
 -أسبوع  كما ٌلً :16المعاملة لمدة  وأستمرتدٌك / مكرر +  دجاجة5( معاملة \ مكررات(6(  ةدٌك 6و

 . أعطائها علٌقة قٌاسٌة )السٌطرة(تم  -:ة األولى عاملالم
 .غم / كغم( مـن بذور الحلبة مع العـــلٌقة القــٌاسٌة ٌومٌا  10أعطائها ) تم -: الثانٌة عاملةالم
 .غم / كغم( مـن ورق الزٌتون مع العـــلٌقة القٌاسٌة ٌومٌا  10أعطائها ) تم  -: الثالثة عاملةالم

فترة الثانٌة مع ال مقارنة  من المعاملة  فترة األولىوجود أختالفات معنوٌة فً حجم القذفة فٌالبٌنت النتائج  
لحركة اصفات فً فترة الثانٌة فٌالمعنوي  وسجل تحسننخفض حجم القذفة بتقدم العمر, أكذلك

إن المعاملة النتائج  كذلك بٌنت. فترة األولىمع ال مقارنة  مل  \ وتـركٌزالنطف ف المشوهةالنطوالجماعٌة
ببذور الحلبة وورق الزٌتون أدت الى تحسن معظم صفات السائل المنوي مقارنة  مع معاملة السٌطرة وكذلك 

المعاملة بورق  عززت نسبة األخصاب فً كل من التلقٌح الطبٌعً واألصطناعً . كذلك بٌنت النتائج إن
 . الى تحسٌن نسبة وزن الجهاز التـــناسلً األنثوي وطول قناة البٌضأدت الزٌتون 

 الكلمات الدالة: بذور الحلبة , ورق الزٌتون , صفات تناسلٌة , دجاج بٌاض.
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 المقدمة
تعتبر لحوم الدواجن من أهمم مصمادر البمروتٌن الحٌموانً العمالً القٌممة الغذائٌمة , حٌمث ٌبلمت معمدل إنتماج      

(. ٍَٗووبَٝٞص  Anonymous,2001ٍيٞووبز  ووِ ٍووِ اىجووٞ  ) 5,080ٍيٞووبز  ووِ ٗ 14,210ىحووً٘ اىوودٗاخِ 

ٝنوُ٘ ٍ٘قعوؤد  لا ووو  اىودٗاخِ عْجووبقٜ حٞ٘اّوبد اىَصزعووخ اٟ وسٙ ٕوو٘ رسمٞووت اىدٖوبش اىزْبظوويٜ اىورمسٛ اىوورٛ

اىزد٘ٝف اىدعَٜ ,ٗرعد اىخصٞزِٞ ٍِ إٌٔ أعضبء اىدٖبش اىزْبظيٜ اىرمسٛ ٗاىزٜ ٝقع عيٖٞب عجأ اإلّزبج اىعوبىٜ 

( إذ ٝصوو 41ٍوِ اىْفوف  ووٜ روو أزررووبح لزخوخ حوسازح اىدعووٌ ٗاىزوٜ قوود رصوو ) ٍعووده رخيٞول اىْـــــفررــووـٜ ًْ

أُ أظووزخداً .(WilliamsٗDeReviersّفرووخ / نبّٞووخ( 35000ٝقــووـبزة )ب ّـووـعٞبا اىـووـٚ ٍـووـخ اىْشووفخ ـنـدٝـوواى

اىْجبرووبد ٗاشعشووبة اىفجٞووخ مأعووب بد عيرٞووخ اىووٚ عأدوول اىوودٗاخِ ألد اىووٚ رحعووِٞ اجلاء اىزْبظوويٜ ٗاىرعوويدٜ 

 2003a,2003b ,2003cٗاىوووووووووووودزاخٜ ٗ  ووووووووووووسُٗ  1999ٗاىْعَٞووووووووووووٜ ,  1994)عجوووووووووووود اىَدٞوووووووووووود,

 وووووٜ اجلاء  با رحعـــوووووـْـيجخ ـووووورٗز اىحـوووووـأحـوووووـدنذ اىَعــوووووـبٍيخ ثج(, ٗقووووود ,2006,ٗاىقفوووووبُ 2006ٗأٍوووووِٞ,,

مَووب أرووبز  (,2006٘اىرعيدٞرضأا عووِ رحعوِ لٗزٕووب مَضوبلاد أمعوودح  وٜ ااىوودخبج اىجٞب )اىقفوبُ ,بخٞـاجّزو

ُ ىجوورٗز اىحيجووخ إ مَووب معوودح.مَضبلارأ( أُ ثوورٗز اىحيجووخ ٍٗعزخيصووبرٖب َٝنْٖووب أُ رعَووو 1995عجوود اىووسحَِ)

عيٚ شٝبلح إّزبج اىجوٞ  )اىقفوبُ  حٞث رعَولاء اىدٖبش اىزْبظيٜ اجّث٘ٛ إٗٗزق اىصٝزُ٘ رأنٞساد اٝدبثٞخ عيٚ 

الخصموبة  صوربد اىعوبدو اىَْو٘ٛ ّٗعوجخ  وٜ ْبا حعورظزخداً ثورٗز اىحيجوخ أعْد (2008)(, ٗشحظ  ٔ  2006, 

ٌم تممأثٌر نبمماتً بممذور الحلبممة وورق الزٌتممون علممى بعممض ٌممأمهممات فممروج اللحم.وتهممدف الدراسممة الممً تق لممذكور
 . الكبٌر العمر دجاج البٌض الالصفات التناسلٌة فً أمهات 

 

 مواد البحث وطرائقه
أسممتخدم فممً هممذه الدراسممة ذكممور وأنمماث أمهممات الممدجاج البٌمماض نمموع  الحيواناا ا المخااةخدمة لااا الدراخااة  

 معامالت وكانت3دٌك,وقد قسمت الى  18دجاجة و 90أسبوع ,بواقع  84بعمر ((ISA Brownإٌسابراون

 
 البحث مستل من رسالة ماجستٌر للباحث الثانً 
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غرام من بذور  10, المعاملة الثانٌة تأخذ علٌقة أعتٌادٌة + تاخذ علٌقة أعتٌادٌةالمعاملة األولى سٌطرة 

وتم غرام من ورق الزٌتون / كغم علف ,  10الحلبة / كغم علف , المعاملة الثالثة تأخذ علٌقة أعتٌادٌة + 
وجهزت القاعة بكافة مستلزمات البحث م(, 0,5× 0,38حجرة)مساحة الحجرة  18تربٌة الطٌور فً 

تم تقدٌم العلف ٌدوٌا وبشكل ٌومً وبتوقٌت وتسلسل ثابت للمجامٌع كافة مع والقٌاسٌة من إضاءة وتهوٌة 
ٌور , وكانت كمٌات العلف المعطاة إلى جمٌع المعامالت مراعاة توفٌر ماء الشرب بشكل حر لجمٌع الط

 غم / طائر ٌومٌا (. 125حسب ماجاء فً دلٌل تربٌة أمهات دجاج البٌض إٌسابراون ) 

تم تغذٌة الطٌور على علٌقة إنتاجٌة وتم تقدٌم العلف وفق الدلٌل المقدم من شركة إٌسابراون  :ةغذيةالطيور
بها الكٌمٌاوي وفق ما قررهُ المجلس الوطنً لألبحاث وجرى حساب مكونات العلٌقة وتركٌ

Anonymous(1994, ) 2837,9 جيغذ% أما الطاقة المحسوبة 18,31بحٌث كانت نسبة البروتٌن 

 مٞي٘ظعسح / مغٌ .

ىضَبُ اىحص٘ه عيٚ ظبدو  , ( ظبعخ17ىَدح ) خَع عْٞبد اىعبدو اىَْ٘ٛ ثعد قفع اىعيف عِ اىدٝ٘ك رٌ      

( ٗأرجعذ QuinnٗBurrows,1937)ــــسٝقخ ٗ ـــقبا ىفــٗرٌ اىدَع حعت اىفسٝقخ اىَعزَدح ٍْ٘ٛ ّظٞف 

 /أٝبً / لٝل 3ٍسح ٍٝ٘ٞبا ىَدح اىعبدو اىَْ٘ٛ حٞث ٝدَع Gabriel ( ,1957  ,) سٝقخ اىدَع ٍِ قجو اىجبحث 

 رزسحاى قساءح ٗأعزجسد ٍِ اىَعبٍيخ اىثبٍِاىعبثع ٗ رٌ اىدَع  ٜ اجظج٘ح حٞث أظج٘ح ٗىَدح أظج٘عِٞ ٍززبىِٞ .

 رزسح اىثبّٞخ.اى قساءح ٗأعزجسدٍِ اىَعبٍيخ  اىعبلض عشساىخبٍط عشس ٗاجظج٘ح  ٜ دَع اىٗىٚ, ٗمرىل رٌ اج

حدٌ اىقر خ , اىحسمخ اىدَبعٞخ ,اىحسمخ اىرسلٝخ , ّعجخ اىْفف  ذرَياىزٜ صربد اىعبدو اىَْ٘ٛ ٗرٌ لزاظخ 

مَب رٌ لزاظخ  قٞبظبد اىدٖبش اىزْبظيٜ  , ّعجخ اىْفف اىَشٕ٘خ , رسمٞص اىْفف.اىحٞخ , ّعجخ اىْفف اىَٞزخ 

 اىرمسٛ  ٗرَيذ ٗشُ اىخصٞخ اىَْٞٚ , ٗشُ اىخصٞخ اىٞعسٙ , اى٘شُ اىْعجٜ ىيخصٞزِٞ  .ٗرٌ لزاظخ ٍقبٝط

اىْعجٜ ٘شُ اىَجٞ  , ٗشُ قْبح اىجٞ  ,  ٘ه  قْبح اىجٞ  , اى٘شُ رَيز ٜاىزاىدٖبش اىزْبظيٜ اجّث٘ٛ ٗ

, حٞث  رٌ حعبة مرىل رٌ حعبة ّعجخ اىخص٘ثخ ثبىزيقٞح اىفجٞعٜ ٗاجصفْبعٜٗىيدٖبش اىزْبظيٜ اجّث٘ٛ .

أٝبً عيٚ  5ٗثعد ٍسٗز    ٍِ اىَعبٍأد ٗٗععٔد  ٜ اىحبعْخاىْعجخ اىَئ٘ٝخ ىأل صبة عِ  سٝل خَع اىجٞ

 .(2008, زٌ  حصٔد ثبىنبرف اىض٘دٜ, ٗنٌ حعبة ّعجخ اج صبة ) ٔ ٝ,  اىزحضِٞ

(ذٗ اجردوبٓ اى٘احود ىصوربد   ٍقوبٝٞط C.R.Dثأظوزخداً اىزصوٌَٞ اىعشو٘ادٜ اىنبٍوو ) أخسٛ اىزحيٞو اجحصبدٜ

( C.R.Dأظووزخدً اىزصووٌَٞ اىعشوو٘ادٜ اىنبٍووو )مَووب اىدٖووبش اىزْبظوويٜ اىوورمسٛ ٗاجّثوو٘ٛ ّٗعووجخ اىخصوو٘ثخ , 

عوووَِ ثسّوووبٍح اىزحيٞوووو اجحصوووبدٜ اىدوووبٕص ٘صوووربد اىعوووبدو اىَْ٘ٝىٗثأظوووزخداً ردسثوووخ عبٍيٞوووخ ذاد عوووبٍيِٞ 

Anonymous (2003)  لّنِ ٍزعودل اىحودٗل ), ٗروٌ أظوزخداٍأ زجبزىزحيٞوو اىجٞبّوبدDuncan's Multiple 

RangeTest( )Duncan ,1955  ) اىرسٗق ثِٞ اىَز٘ظفبدبُ ٞجىز.  

 
 النة ئج والمن قشة

الى  ل المنوي لذكور أمهات دجاج البٌضتأثٌر الفترة والمعامالت على بعض صفات السائ(1)جدولالشٌرٌ

بٌنما تفوقت المرحلة الثانٌة فً كل من األولى فً حجم القذفة مقارنة بالمرحلة الثانٌة,  معنوي للفترةتفوق 
ولم ٌكن للفترات أي تأثٌر على كل من الحركة  , وتركٌز النطفنسبة النطف المشوهة, الحركة الجماعٌة 

سبب عدم تفوق الفترة الثانٌة فً معظم صفات ربما ٌعزى , وونسبة النطف المٌتةالفردٌة ونسبة النطف الحٌة 
 الذكور. عمر  تقدم  الى السائل المنوي

مجروش ورق الزٌتون وبذور  ًمعنوي لمعاملت الى تفوق 1جدولالشٌرفٌُ  أما بالنسبة لتأثٌر المعامالت      
 ذلك مقارنةعند فً صفات حجم القذفة , الحركة الجماعٌة , الحركة الفردٌة , نسبة النطف الحٌة  الحلبة 

أنخفاض معنوي فً صفتً نسبة النطف المٌتة والمشوهة عند المعاملة  ٌُوضح الجدولكما بمعاملة السٌطرة 
بٌن  معنوٌة فروقاتولم ٌكن هناك أي .  بمجروش بذور الحلبة وورق الزٌتون مقارنة بمعاملة السٌطرة

معاملة مجروش ورق الزٌتون  معنوٌا  مقارنة  تتفوقفقد أما بالنسبة لتركٌز النطف , المعامالت نفسها
 .بمعاملتً مجروش بذور الحلبة  ومعاملة السٌطرة 

ة هاتٌن وٌعزى سبب تفوق معاملتً مجروش بذور الحلبة وورق الزٌتون فً صفة حجم القذفة الى قدر
مجروش بذور تٌمعاملحٌث أدت ,  الدهن اتتقلٌل األجهاد التأكسدي عن طرٌق تقلٌل بٌروكسٌد على المادتٌن

عن طرٌق تحسٌن حاالت مضادات 2O2Hالحلبة وورق الزٌتون الى خفض األجهاد التأكسدي الناتج عن 
( , كما أن احتواء بذور الحلبة على المركبات الفالفونٌة ومشابهاتها 2006األكسدة )القطان , 

(Flavonoids &Isoflavone)  والتً تعد مضادات أكسدة فعالة ضد أكسدة البروتٌنات الدهنٌة واطئة
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الموجودة فً أغشٌة خالٌا الحٌمن فإنها تعمل على المحافظة على إنتاج حٌامن سلٌمة وذات ( LDL)الكثافة 
 والفردٌة للنطفسبب تحسن نسبة الحركة الجماعٌة   وقد ٌعزى.( 1997وآخرون ,  Vaya) نشاط عالً

ً لبذور ئالى التركٌب الكٌمٌا وورق الزٌتون فً الدٌكة المعاملة بمجروش بذور الحلبةونسبة النطف الحٌة 
على العدٌد من المركبات العضوٌة الضرورٌة إلنتاج الطاقة التً تحتاجها  انحتوٌٌإذ , وورق الزٌتون الحلبة

 نعكسأوربما , (2006, والقطان , 1995)عبد الرحمن النطفة ومنها الكاربوهٌدرات والدهون والفوسفات 
وآخرون  Surai, )على الثبات والحركة  القابلٌةو وأكسابها المرونةعلى المحافظة على غشاء النطفة ذلك
 لصالح معاملتً مجروشٌعزى سبب األنخفاض المعنوي فً نسبتً النطف المٌتة والمشوهة كما  ,( 1998,

فً  ساعدمما على خفض التأثٌرات الهادمة للنطف من التشوهات هماالقدرةالىأمتالكبذور الحلبة وورق الزٌتون
وٌعود سبب زٌادة تركٌز النطف عند المعاملة بمجروش بذور الحلبة .المحافظة على حٌوٌة ونشاط النطف 

نزٌمات تحفٌز أفراز الهرمونات الجنسٌة بسبب محتواها من البروتٌنات والفٌتامٌنات واأل لىعوورق الزٌتون 
(Cheij ,1984 . ) 

 
                      والمعامالت على بعض صفات السائل المنوي لذكورأمهات دجاجالبٌض ةفترال(:تأثٌر1جدول )ال

 .اىخفأ اىقٞبظٜ ( ±) المتوسط 
Table (1):Effect of period and treatment on some seman quality characters in 

malelaying hen breeders ( Mean ± SE ) .   

 
 
 

العوامل 
 المؤثرة
Effect 

factor 

حجم القذفة 
 مل

Semen 

volume 

ml 

الحركة 
 الجماعٌة  %

mass 

Motility 

% 

الحركة الفردٌة 
% 

Individual 

Motility 

% 

نسبة النطف 
 الحٌة %

Percentage 

Sperm 

Life % 

نسبة النطف 
 المٌتة %

Percentage 

of Dead 

Sperm % 

نسبة النطف 
 المشوهة %

Percentage 

Abnormal 

Sperm % 

× تركٌز النطف 
مل \ 910  

Sperm 

Concentration 
910 \ ml 

 Periodالفترات

 الفترة االولى
First period 

 0.36  a  

±  

0.017  

63.10  b  

± 

1.62  

71.57  a 

± 

1.40  

74.29  a 

± 

1.19   

25.71  a 

± 

1.19   

9.53  b 

± 

0.39   

1.18   b 

± 

0.052  

الفترة 
 secondالثانٌة

period 

0.25  b 

± 

0.010   

67.18  a 

± 

1.26   

  70.93  a 

± 

1.11   

   72.18  a 

± 

0.96    

27.92   a 

± 

0. 96   

   14.19  a 

± 

0.65   

   1.63  a 

± 

0.059  

مستوى 
المعنوٌة

significantly 

level 

 

** 

 

* 

 

N.S 

 

 

N.S 

 

 

N.S 

 

 

** 

 

** 

 Treatmentsاىَعبٍأد

 السٌطرة
control 

0.25  b 

± 

0.015   

55.35  b 

± 

1.84   

61.88   b 

± 

1.56   

  64.67   b 

± 

1.44   

35.33   a 

± 

1.44  

15.96   a 

± 

0.87   

0.77   c 

± 

0.033   

بذور الحلبة  

Feungreek 

seed 

0.32  a 

± 

1.210  

72.08   a 

± 

1.21   

76.67   a 

± 

1.14   

   78.08   a 

± 

0.96   

21.92   b 

± 

0.96   

9.46   b 

± 

0.50    

1.65    b 

± 

0.061   

ورق 
 Oliveالزٌتون

leaves 

0.35    a 

± 

0.021   

67.99    a 

± 

1.58    

74.58    a 

± 

0.87    

76.94    a 

± 

0.87    

23.19    b 

± 

0.87    

10.17    b 

± 

0.40    

1.80    a 

± 

0.048    

مستوى 
المعنوٌة

significanty 
level 

 
** 

 
** 

 
** 

 
** 

 
** 

 
** 

 
** 

Means on the same column with different letter differ significantly (P ≤ 0,05 ) . 
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 بممذور الحلبممة فممً وزن الخصممٌة الٌسممرى مقارنممة بمعمماملتً  مجممروشالممى تفمموق معاملممة  ( 2)جدول الشممٌرٌُ و
فً حٌن أشار الجدول  الى تفوق معاملمة السمٌطرة معنوٌما  علمى معماملتً  ورق الزٌتون والسٌطرة , مجروش 

لم ٌالحمظ أي ومجروش ورق الزٌتون وبذور الحلبة فً صفتً وزن الخصٌة الٌمنى ونسبة وزن الخصٌتٌن , 
( 2008)  ( وطممه 2000, )Azizوجمماءت هممذه النتممائج متفقممة مممع ممما وجممدهُ تممأثٌر معنمموي لمموزن الجسممم, 

 .(2010,وآخرون  عبد الرحمن)وأختلفت مع 
 
 لخصمٌتٌنا(: تأثٌر المعاملة بمجروش بذور الحلبة وأوراق الزٌتمون علمى وزن الجسمم ونسمبة وزن 2جدول )ال

 .اىخفأ اىقٞبظٜ ( ±) المتوسط  الذكورآمهات دجاج البٌض 
Table (2): Effect of treatment by Feungreek seed and Olive leaves onbody 

weightand testis relative weight in male laying hen breeders (Mean ± 

SE ) . 

 
Means on the same column with different letter differ significantly (P ≤ 0,05 ) . 

 

عدم  ظهور تأثٌر معنوي لوزن الجسم الحً بٌن المعامالت فً الى (3) جدولالوحظ من خالل لكما       

الجهاز التناسلً األنثوي  نسبة وزنصفات فً معنوٌا  المعاملة بمجروش ورق الزٌتون ناث إتتفوقحٌن 
, أما بالنسبة مقارنة بمعاملتً مجروش بذور الحلبة والسٌطرة  ونسبة وزن قناة البٌض قناة البٌض وطول

ولكن لوحظ وجود فروقات حسابٌة لصالح معاملتً , لوزن المبٌض فلم ٌالحظ وجود أي فروقات معنوٌة 
, وجاءت هذه النتائج متفقة مع ما مجروش بذور الحلبة وورق الزٌتون على التوالً مقارنة بالسٌطرة  

وزن وطول  زٌادةٌعزى سبب تفوق المعاملة بمجروش ورق الزٌتون فً  وقد( . 2006وجدتُه القطان , )

قدرتُه على تثبٌط أفراز هرمون األجهادالكورتٌكوستٌرون من قشرة الغدة الكظرٌة مما  فًقناة البٌض هو
وهذا أنعكس بشكل زٌادة ونضج فً , (LH, FSHٌزٌد أفرازالهرمونات المحفزة للهرمونات الجنسٌة )

 Novero( و1988) Petitte ٗEtchesو  (1984)وآخرون  Etchesماوجدهبٌض وهذا ٌتفق مع الم
الهرمونات المحفزة للهرمونات وحٌث توجد عالقة عكسٌة بٌن هرمون الكورتٌكوستٌرون ,(1991)وآخرون 
 ( .LH, FSHالجنسٌة )

معنوٌا  فً نسبة الخصوبة , حٌث بلغت تفوق المعاملة بمجروش بذور الحلبة اىٚ (4)الجدول بٌنما ُتشٌر نتائج 
مقارنة بمعاملة السٌطرة  %(63,3)وتلتها المعاملة بمجروش ورق الزٌتون  %(76,6 بالتلقٌح األصطناعً )

%( وتلتها المعاملة بمجروش ورق الزٌتون 40بلغت نسبة الخصوبة بالتلقٌح الطبٌعً )و, %(43,3)
ٌعزى سبب تفوق بذور الحلبة فً قدرتها على تحسٌن نسبة  .وقد %(30) مقارنة بمعاملة السٌطرة%( 36,6)

الخصوبة الى وجود معامل أرتباط معنوي موجب بٌن الصفات الكمٌة والنوعٌة للسائل المنوي و نسبة 

نسبة وزن الخصٌتٌن 
% Percentage 

testes weight % 

نسبة وزن الخصٌة 
 الٌسرى %

Percentage left 

test weight % 

نسبة وزن الخصٌة 
 الٌمنى %

Percentage right 

test weight % 

 وزن الجسم الحً )غم(
Body life weight 

gm 

 الصفات 
characters 

لمع مالاا treatm

ent 

    0.053±0.807 a 

 

0.014±0.390 b 

 

0.032 ±0.417 a   59.24±3380.8 a 

 
 سٌطرة

control 

    0.016±0.787 b 

 

a 0.022±0.456 a   0.009±0.331 b   56.09±3361.3 a  حلبةبذور  
Feungreek 

seed 

  0.026±0.713 b 

 

0.009±0.354  b 

 

0.018±0.359ab   72.12±3353.0  a ورق زٌتون 
Olive leaves 

 
** 

 

 
** 

 
* 

 

N.S 

 

مستوى 
 المعنوٌة 

significantly 

level 
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إن المعاملة بمجروش بذور الحلبة و( , Brake ,Peebels ; 1985 ,1985 ٗ  سُٗ  Anashالخصوبة )

 المنوي بشكل عام .أدت الى تحسٌن فً صفات السائل 
 
الجهاز التناسلً صفاتبعض  على( : تأثٌر المعاملة بمجروش بذور الحلبة وأوراق الزٌتون  3جدول )ال

 .اىخفأ اىقٞبظٜ ( ±) المتوسط  آمهات دجاج البٌض األنثوي فً
Table (3): Effect of treatment by Feungreek seed and Olive leaves on some 

characters female reproductive traits in laying hen breeders 

                  ( Mean ± SE ) . 

Means on the samerow with different letter differ significantly (P ≤ 0,05 ) . 

 

 دجاج البٌض .أمهاتببذور الحلبة ورق الزٌتون على نسبة الخصوبة فً  ٌوضح تأثٌر المعاملة ( :4جدول )ال
Table (4):  Effect of treatment by Feungreek seed and Olive leaves on the fertility    

                  percentage in laying hen breeders ( Mean ± SE ) .  

 

 

 المعامالت
treatment  

 اىصربد

 characters 

 سٌطرة
control 

 بذور حلبة
Feungreek seed 

 ورق زٌتون
Olive leaves 

مستوى 
 المعنوٌة

significan

tly level 
 وزن الجسم الحً

 (غم)
Body life weight ( gm) 

 

66.76 ±1965.8 a 
 

36.74 ± 2046.7  a 
 

70.92 ± 2053.0  a 

 

 

N.S 

 

 
نسبة وزن الجهاز التناسلً 

(%) Percentage    

reproductive system 

weight %)) 
 

 

 

0.170 ± 4.682  b 

 

 

0.146 ± 4.192  b 

 

 

0.287 ± 6.398  a 

 
 
 
** 

 نسبة وزن المبٌض
(%( 

Percentage ovary  

weight (%) 

 

0.077 ± 2.238  a 
 

0.045 ± 2.311  a 
 

0.172 ± 2.474  a 
 

N.S 

 طول قناة البٌض
 (سم)

Oviduct length cm)) 

 

1.012 ± 62.27ab 

 

0.931 ± 59.00  b 

 

1.506 ± 63.00   a 
 
 
* 

 (%)نسبة وزن قناة البٌض
 Percentage Oviduct ( 

%) 

 

0.122 ±  3.23  b 

 

0.109 ± 3.245  b 

 

0.118 ± 3.661 a 
 
 
* 

نسبة الخصوبة بالتلقيح 
 األصطناعي%

 fertility percentage in 

artificial insemination 

% 

نسبة الخصوبة بالتلقيح 
%الطبيعي  

fertility percentage in  

natural insemination 

% 

 اىصربد

  characters 
 اىَعبٍأد

treatment 

 control السيطرة 30 43.3

   Feungreek seedبذور الحلبة 40 76.6

 Olive leaves ورق الزيتون 36.6 63.3
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EFFECT USING OF FENUGREEK SEEDS AND OLIVELEAVES ON 

SOME REPRODUCTIVECHARACTERS IN MALE AND 

FEMALELAYING HENS  

Nabeel .N.Ahmad                   Sara.S.Z.Alobaidy 
Animal Resources Dept. College of Agric.& Forestry  Mosul University / Iraq 

 Srrb_86123@yahoo.com 

 
ABSTRACT 

This study was conducted to evaluate the effects using Fenugreek seeds 

(TrigonellaFoenum- Graecum) and Olive Leaves ( Oleaeuropaea L.) on the semen 

quality ,relative testes weights , relative male and female reproductive system 

weight and fertility rate .Ninety females and 18 males of ( ISA Brown  Laying hen 

breeder were used in this study ( 84 week old) ,birds were divided into 3 groups 

each group consists of 30 hens and 6cock , 6  replicates (5hens and1cock \ replicate) 

, and treated as follows for 16 weeks : 

Trt1 : Control diet. 

Trt2 : Control diet  +  (10gm \ kg) of  diet Fenugreek seeds . 

Trt3 : Control diet + (10gm \ kg) of  diet Olive leaves .  

Result showed significant deference in the semen volume in first period as 

compared with second period , semen volume decrease with age , a significant 

increase were also observed in second period for trt (massmotility ,abnormal 

permsandsperm concentration \ ml  as comparedwith the firstperiod . Results also 

revealed thatFenugreek seed and Olive leaves treatment causes a significant 

improvement in all semen characters as compared with control , and enhance 

thefertility rate in both normal and artificial insemination .Results also revealed 

olive leavestreatment asignificant in the relative female reproductive system 

weightas compared  Fenugreek seed and control group. 

Key words: Fenugreek seed, Olive leaves, Reproductive Performance ,Layinghens . 

 

 

 المص در
.تـأثٌر أضافة  مستخلص عــرق السـوس الى العـــلٌقة ومخففات  (2006)حسن محمد, آمــــــٌن , محمود 

السائل المنوي فــً الكفــأةاألنتاجٌة والتناسلٌة لــدجاج ودٌكــة اللكهــورناألبٌض, رســــالة ماجستٌر 
 , كلٌة الزراعة ــ جامعة بغداد.

 ( .b2003) . الــدٌن عباس العانً , جــاسم قــاسم منــاتً وصــادق علً طهالــدراجً , حازم جبار , عماد 

الشرب فً نسبة القطٌعات  تأثٌر أضافة تراكٌـــز مختلفة من مستخلص عـــــرق السوس فً ماء
 187 ( :6)34 . الزراعٌة العراقٌة  العلوم مجلةوبعض الصفات الفٌزٌاوٌة لذبائح فروج اللحم . 

 .  198ــ
  (a2003)الـدراجً , حازم جبار , عماد الــدٌن عباس العانً , جـاسم قــاسم منـاتً وحاتم عٌسى الهـــٌتً. 

تأثٌر أضافة تراكٌز مختلفة من مستخلص عرق السوس فً ماء الشربفً األداء األنتاجً لفروج  .
  206. ــ4(34) : 197 مجلة العلوم الزراعٌة العراقٌة اللحم .

ازم جبار , عماد الـــدٌن عباس العانً , علً حسٌن الهــاللً , جـاسـم قاسم مناتً, وأٌناس الـدراجً , ح
المربى  اللحم ـروجلف رق السوس لتحسٌن األداء األنتاجًعـ . أستخدام (c2003)رشٌد عباس . 

 .  208ــ 199 ( :6) 34 العراقٌة.  مجـــلة العلوم الــزراعٌةخـالل أشهـــر الصٌف. 

Received  19\ 2 \  2012  : Accepted 30\ 4 \  2012 
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. تأثٌر بعض مضادات األكسدة فً األداء الفسلجً والتناسلً ألباء  (2008)طــــــــه , أحمد طاٌس . 

 فروجاللحم . أطروحة دكتوراه , كلٌة الزراعة ــ جامعة الموصل .
 تأثٌـــرأستخــدام ( .2010)عبد الرحمن , صائب ٌونس ,خـــالد حسانً سلطــان , وأحمد طـــاٌس طـــه . 

.مجلة تكرٌت للعلوم بذور الحلبة لتنشٌط األداء التناسلً لذكور أمهات فـروج اللحم 
 . 2): 156-163)10الزراعٌة

 . تأثٌر النباتــات المخفـضــة لكـلوكوز الـدم على بعـض الصفـــات( 1994.)عبـد المجٌــد , عبد هللا فتحً 

والكٌمٌائٌة الحٌاتٌة لدجاج اللحم . رسالة ماجستٌر . كلٌة الطب البٌطري ــ جامعة  الفسلجٌة
 الموصل . 

 الكلــوتاثٌون . تأثٌر الجــوع وداء السكـر التجرٌبً على مستـوٌات (1995. )عبدالرحمن , صائب ٌونس

 ة الموصل. وزناخة الدهن فً أنسجة الجرذان. أطروحة دكتواره ,كلٌة الطـب البٌطري ــ جامع
ــــادات األكســـدة فـً ــــ.تأثٌــــر أستخـــدام بعــض مض( 2006)القطــــــــان , منتهى محمود داؤد . 

روحة دكتواره , كـلٌة ــدجاج البٌاض . أطـــٌة فً الــات الفسلجـــض الصفــــاألداءاألنتاجً وبع
 الزراعة والغابات ــ جامعة الموصل .

 تأثٌر بعـض النباتات المخفضة لكــلوكوز الدم فً بعضالصفات ( .1999)سعد محمد علً .النـــــعـٌمً , 

ـروحـة ـــوٌل الغذائً لــدجاج اللحم.أطـامل التحــالفسلجـٌة والكٌمـٌائٌة الحٌاتٌة ومع
 ركلٌة الزراعة والغابات , جامعة الموصل .ـماجستٌ
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