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  2006، )1(العدد4:المجلد,مجلة االنبار للعلوم الزراعیة
  

  فروج اللحموالفسلجي لاإلنتاجياألداءبعض صفات تأثیر استخدام بذور الحلبة في 
  

  سنبل جاسم حمودي

  جامعة بغداد/ كلیة الزراعة -قسم الثروة الحیوانیة 

  

الخالصة

فـــي % )3, 2, 1, 0(ات مختلفـــة مـــن بـــذور الحلبـــةأجریـــت هـــذه التجربـــة لدراســـة تـــأثیر اســـتخدام مســـتوی

180حیــث اســتخدم . عالئــق فــروج اللحــم علــى األداء اإلنتــاجي وتركیــزي الكلوكــوز والكولیســترول فــي بالزمــا الــدم 

فرخًا من فروج اللحم بعمر یوم واحد وزعـت عشـوائیًا علـى أربـع معـامالت بـثالث مكـررات للمعاملـة الواحـدة وبواقـع 

  .ل مكرر طیر لك15

یـوم ، فـي 49و 28نتـائج إلـى وجـود انخفـاض معنـوي فـي أوزان الجسـم والزیـادة الوزنیـة عنـد عمـر الأشارت 

تحســن معنویــًا معامــل كمــا. حــین زادت معنویــًا كمیــة العلــف المســتهلك بزیــادة مســتویات بــذور الحلبــة فــي العلیقــة 

  .مستویات بذور الحلبة في العلیقةضاانخفبالتحویل الغذائي 

لم تظهر فروق معنویة في أوزان القطعیات كنسبة مئویة إلى وزن الجسم في القطع الفخـذ ، الوصـلة الفخذیـة 

الرقبـــة بـــین معـــامالت التجربـــة المختلفـــة ، فـــي حـــین انخفضـــت معنویـــًا أوزان القطـــع الصـــدر والكاحلیـــة ، الظهـــر 

  . السیطرة استخدام مستویات بذور الحلبة بالمقارنة مع معاملةلدىاألجنحة و 

مل 100/ ملغم (تركیزي الكلوكوز والكولیسترول فيمعنویاً ا ضاخفانت زیادة مستویات بذور الحلبة دكما أ

  .بالمقارنة مع معاملة السیطرة ) بالزما

في عالئـق فـروج اللحـم بحیـث % 1إمكانیة استخدام بذور الحلبة بالمستوى بیتضحبناءًا على نتائج التجربة 

  .ز والكولیسترول في بالزما الدم جیدة وخفضت تركیزي الكلوكو أعطت أوزان

  

Effect of Using Fenugreek (Trigonella foenum graecum) in ration on 
some productive and physiological characteristics of  broiler chicken

S. J. Hamodi
Animal Production Dept. - College of Agriculture / University of Baghdad

Abstract
This experiment was conducted to investigate the effect of using different dietary 

levels of fenugreek seeds (0 , 1 , 2 & 3 %) on broiler performance, glucose and 
cholesterol levels in blood plasma. One hundred and eighty, one-day old broiler 
chicks were allocated into four treatment groups with three replicates each one 
(15chicks/replicate).

Result showed a significant decrease in body weight and weight gain of chicks at 
28 and 49 days of age, while a feed consumption increased sighificantly (p<0.05)with 
raising of the levels of fenugreek.

Feed efficiency improved with decreasing fenugreek levels in the ration. The best 
efficiency was attained in the control group.
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There were no significant differences among treatment groups in percent weight 
of carcass pecies (thigh , drum stick , back and neck) but there were a significant 
decrease in the percent weights of breast and wings when using  different fenugreek 
levels . Glucose and cholesterol levels in blood plasma (mg/100ml plasma) decreased 
significantly with increasing fenugreek levels in rations. It was concluded that using 
1% fenugreek in broiler rations would warrant good performance and decrease 
glucose and cholesterol levels in blood plasma.

  

المقدمة

مـن النباتـات التـي أثبتـت نجاحهـا فـي )Fenugreek)Trigonella foenum graecumنبـات الحلبـة دیعـ

الحتوائهـا علـى )2(الحیوانـات أو)1(اإلنسـانالدم في العدید من التجارب سـواءًا فـي وكولسترولتخفیض دهون 

  .ات دعدد من مركبات الصابونیات والقلوی

6.8–5.8والـدهن % 26.2–24.8ى البروتین بنسـبة احتواءها عللبذور الحلبةي ئالتركیب الكیمیاویشیر

96عــــــالوة علــــــى وجــــــود الكــــــاروتین بنســــــبة % 3ورمــــــاد % 7.5وألیــــــاف% 44.9–44.1والكاربوهیــــــدرات % 

  .)4و3(والبایوتینCفیتامین إلىإضافةملغم 0.29ملغم والرایبوفالفین 0.34مایكروغرام والثایمین بنسبة 

زیــادة نشــاط الغــدة الكظریــة فــي الجــرذان مــن خــالل زیــادة وزن الغــدة مــع فــيبــة تــاثیرًا بــذور الحلیتضــح بــأن لو 

فــي نســیج الغــدة وزیــادة طــرح النــاتج االیضــي للقشــرینات الســكریة فــي Cوفیتــامین الكولســترولانخفــاض مســتوى 

  .)5(اإلدرار

أكسـدةعمـل بـذور الحلبـة كمضـاد ولبذور الحلبة فعالیة في حفظ لحم البقر المثروم من التزنخ واألكسـدة حیـث ت

فــي اللحــوم thiobarbituricالصــناعیة بســبب انخفــاض قیمــة حــامض األكســدةطبیعــي بالمقارنــة مــع مضــادات 

  .)6(بذور الحلبةإلیهاالمضافة 

األشــخاصالبحــوث العلمیــة دوره فــي تخفــیض ســكر الــدم ودهونــه فــي أكــدتوفــي مجــال الصــناعات الدوائیــة 

  .)8و7(ريالمصابین بداء السك

اسـتخدام بـذور تأثیرالقلیل ومنها إاللم تتوفر دراسات عن استخدام بذور الحلبة في تغذیة الدواجن في العراق 

مــن مســحوق بــذور الحلبــة تخفــض مســتوى % 6أو5المســتویات أنالحلبــة فــي عالئــق الــدجاج البیــاض وتبــین 

  .)9(في صفار البیضالكولسترول

األداءمستویات من مسحوق بذور الحلبة في عالئق فروج اللحم على تأثیراسة لمعرفة هذه الدر أجریتعلیه و 

  .تركیزي الكلوكوز والكولیسترول والصفات النوعیة لذبائح فروج اللحم وعلىاإلنتاجي
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  المواد وطرائق العمل

فرخًا مـن 180التجربة استخدمت في 4/3/2003ولغایة 15/1/2003هذه التجربة للفترة منأجریت

معـامالت أربـععلـى األفـراخوزعـت . غـم 40وبمعـدل وزن غیـر مجنسـةبعمـر یـوم واحـدنـوع فـاوبرو فروج اللحـم 

البــاديء (علــى علیقتــي التجربــة األفــراخغــذیت . طیــر لكــل مكــرر 15بــثالث مكــررات للمعاملــة الواحــدة وبواقــع 

)2(ویوضــح الجــدول.)1(جــدولالحلبــةمــن مســحوق % 2،3، 1، 0المســتویات إضــافةمــع ) والنمــو

  .لبذور الحلبة يئالتحلیل الكیمیا

7أولخـالل ºم1±35تم توفیر اإلضاءة بصورة مستمرة مع توفیر درجـة الحـرارة المالئمـة لحضـانة الطیـور 

ء والعلف بصـورة حـرة وقدم الما. یوم من العمر35عند ºم1±20إلىأیام بعد الفقس ثم خفضت درجة الحرارة 

یومًا وحسبت كمیة العلـف 49و 28وزنت الطیور فردیًا عند عمر .واتبع البرنامج الوقائي ضد مختلف األمراض 

وتـــم قیـــاس تركیـــز الكلوكـــوز وتركیـــز . ضـــمن نفـــس العمـــرالمســـتهلك والزیـــادة الوزنیـــة ومعامـــل التحویـــل الغـــذائي

االنكلیزیــة Randoxمجهــزة مــن قبــل شــركة ) Kits(باســتعمال یومــا56عنــد عمــر الكولیســترول فــي بالزمــا الــدم 

–الفرنسیة وتم الحصول على هذه المحالیل الجاهزة من معهد المصول واللقـاح فـي بغـداد Biomerieuxوشركة 

الشــركة المجهـزة فـي الــدلیل المرفـق مـع العــدة إلیهـاأشـارتالخطـوات التــي إلـىواجـري الفحـص اســتنادًا . العامریـة 

قطعیــات أوزانمــن كــل مكــرر وحســبت رت عشــوائیایــاختطیــور5فــي نهایــة التجربــة ذبحــت . ة بــالفحص الخاصــ

  .لذبیحة كنسبة مئویة لوزن الجسم ا

وحللـت البیانـات ) C.R.D.)Complete Randomized Designالتصمیم العشـوائي بإتباعنفذت التجربة 

متوســطات كــل صــفة باســتخدام اختبــار دنكــن متعــدد وقورنــت )SAS)10الجــاهز اإلحصــائيباســتخدام البرنــامج 

  .)11(لتحدید معنویة الفروق بین المتوسطات0.01و 0.05الحدود وعلى مستوى معنویة 

  

  يئوتركیبها الكیمیاالعالئق المستخدمة خالل التجربة مكونات ) 1(جدول 

28إلىعلیقة الباديء من عمر یوم   %المواد العلفیة 

  یوم

نهایة إلىیوم 29علیقة النمو من 

  فترة التجربة

  49.5  39.5  ذرة صفراء

  21.5  24.5  حنطة

  18  25  )بروتین% 48(كسبة فول الصویا 

  10  10  *مركز بروتین

  0.7  0.7  حجر كلس 

  0.3  0.3  ملح طعام

  +ي المحسوبئالتركیب الكیمیا

  21.77  23.10  % البروتین الخام 

  3002.26  2918.25  )كغم علف/ كیلو سعره (لة مثالطاقة الم

C   : P    Ratio  126.33  137.90  
3والیسـین % 7.5كغم طاقة ممثلـه ودهـن خـام / ك ك 2300بروتین خام و % 42المركز البروتیني منتج من قبل شركة بلجیكیة یحتوي على * 

20وvitEكغـم / ملغـم 200و vitD3وحـدة دولیـة 25000و vitAوحـدة دولیـة 120000و % 2ومیثـونین % 2.5سسـتین + ومیثونین % 

/ ملغـم 1.000كغـم نیاسـین و / ملغـم 300و vitB6كغـم / ملغـم 30و vitB2كغـم / ملغـم 50و vitB1كغم / ملغم 20و vitK3كغم / ملغم 

  .)12(ي باالعتماد علىئتم حساب التركیب الكیمیا.+ كغم بانتوثیك / ملغم 100كغم بایوتین و 

  الكیمیائي لبذور الحلبة التحلیل)2(جدول 
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  %  العنصر الغذائي 

  26.4  البروتین الخام 

  1538  )كغم/ كیلو سعره (الطاقة الممثلة 

  11.4  األلیاف الخام 

  2.2  دهن خام 

  49.4  كاربوهیدرات ذائبة 

  0.30  فسفور 

  0.10  كالسیوم

  3.50  رماد 

)9(  

  

  

  

  النتائج والمناقشة

  فاءة التحویل الغذائيالعلف وكوزن الجسم واستهالك

یـوم 49و28الجسم الحي عند عمر أوزانوجود انخفاض معنوي في )3(في جدولألمبینهأشارت النتائج 

یومـــــا 28غـــــم بعمـــــر 651.0و 658.0و 687.5بلـــــغ المعـــــدلإذبزیـــــادة مســـــتوى بـــــذور الحلبـــــه فـــــي العلیقـــــة 

من بذور الحلبه على التـوالي %3و 2و1یوم للمعامالت 49غم بعمر 1874.41و1890.92و1922.87و

مــا ك.یــوم علـى التـوالي 49و28غـم للعمـرین 1993.14و 704.00ت بلغــمقارنـة مـع مجموعــة السـیطرة التـي 

وقد یوم ،49و28وعند عمر طیر وللمعامالت المختلفة / حصل انخفاض معنوي في معدل الزیادة الوزنیة غم 

فــي حالــة تنــاول بــذور الحلبــة نتیجــة الحاجــة المتزایــدة إلــى ةانســجه دهنیــســیبتثبــیط تر إلــىیعــود الســبب فــي ذلــك 

الـذي یـنخفض) الكلوكـوز(ب ـالعنـر ـن سكــبـدال مــةكمصـدر للطاقـTriacylglyceridesة الثالثیـداتالكلیسیری

  .)8,13,14(وزن الجسمعمل على خفضوبالتالي یالمتناولة بذور الحلبهبزیادة مستویات

بوجـود انخفـاض فـي وزن الـدجاج البیـاض لـدى اسـتخدام أشـارتالتـي ) 9(القـیمنتـائجفقت هذه النتیجـة مـعوات

  .من بذور الحلبة في العالئق% 6و 4, 2نسبة 

بـذور حلبـة % 1بالمقارنـة مـع % 3و 2بـذور الحلبـة إضـافةاستهالك العلف فقد زاد معنویًا في معاملتيأما

اسـتمرت الزیـادة المعنویـة فـي كمیـة العلـف المسـتهلك بـنفس الـنمط إذیـوم49و28ير ومعاملـة السـیطرة عنـد عمـ

1وعن معامل التحویل الغذائي فقد تحسن معنویًا فـي معاملـة السـیطرة والمعاملـة . یوم 28الذي خطته عند عمر 

اض انخفـد یعـزىوقـیـوم 49و 28بـذور حلبـة وذلـك عنـد عمـر % 3و 2بذور حلبة بالمقارنة مـع المعـاملتین % 

انخفـاض معامــل هضـم المــواد إلـى%3و2لمعـاملتي اسـتخدام بــذور الحلبـة بالمســتویینمعامـل التحویـل الغــذائي

بطبیعــة محتویــات یتــأثرانخفــاض معامــل الهضــم علمــا بــان الغذائیــة ال ســیما النشــا والبــروتین والــدهن فــي الــدجاج 

قـد واأللیـافونظرًا الحتـواء بـذور الحلبـة علـى نسـبة عالیـة مـن اللزوجـة )15(ودرجة اللزوجةاأللیافمن األمعاء

  .خفض معامل هضم المواد الغذائیة ومن ثم انخفاض معامل التحویل الغذائي إلىیؤدي ذلك 

المستویات المختلفة من بذور الحلبة في وزن الجسم واستهالك العلف ومعامل التحویل تأثیر)3(جدول 

  الوزنیة خالل فترة التجربةالغذائي والزیادة 

  باألیامالعمر   الصفات
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28  49  

      )طیر/غم (وزن الجسم 
*0  704.0a  1993.14a  

1%  687.5b  1922.87b  

2%  658.0c  1890.92c  

3%  651.0d  1874.41d  

  )طیر/غم (استهالك العلف 

0  1436c4147c

1%  1471b3981d

2%  1520a4237b

3%  1519a4269a

  )غم زیادة وزنیة/ ف لغم ع(التحویل الغذائي معامل 

0  1.891d2.039c

1%  1.981c2.028c

2%  2.073b2.194b

3%  2.092a2.229a

  )طیر/غم (الزیادة الوزنیة 

0  759.0a2033.14a

1%  742.5b1962.87b

2%  733.0c1930.92c

3%  726.0d1914.41d

  ) .p>0.05(وجود فروق معنویة بین المعامالت على مستوى معنویة المختلفة عمودیًا تدل على األحرف

  .نسبة بذور الحلبة للمعامالت المختلفة% 3، 2، 1و ) بدون استخدام بذور الحلبة(معاملة السیطرة = 0إنحیث * 

  .رقم45الجدول یمثل معدل لـ كل رقم في

  

  

قطعیات ذبائح الفروج كنسبة مئویة لوزن أوزانلحلبة في المستویات المختلفة من بذور اتأثیر: )4(جدول 

  یومًا 49الجسم عند عمر 

  المعامالت
  قطعیات الذبیحة كنسبة مئویة لوزن الجسم الحي أوزاننسبة 

  الرقبة  األجنحة  الظهر  الصدر   ة یلحالوصلة الفخذیة الكا  الفخذ 
*0  16.93a  15.17a  22.40a  23.68a  14.25a  7.54a  

1%  17.17a  15.38a  20.48b  24.88a  13.37b  8.61a  

2%  16.82a  16.07a  21.81b  22.83a  13.97b  8.05a  

3%  16.93a  15.60a  20.80b  24.26a  13.79b  8.23a  

  ) .p>0.05(المختلفة عمودیًا تدل على وجود فروق معنویة بین المعامالت على مستوى معنویة األحرف

  . نسبة بذور الحلبة في معامالت التجربة % 3، 2، 1و )بذور الحلبةبدون (معاملة السیطرة = 0أنحیث * 

  .رقم15كل رقم في الجدول یمثل معدل لـ 

  وزن قطعیات الذبیحة

والوصـلة الفخذیـة thighالفخـذ (قطعیـات الذبیحـةأوزانعـدم وجـود فـروق معنویـة فـي )4(جـدول ضح و ی

فـي حـین زادت . كنسـبة مئویـة لـوزن الجسـم الحـياحتسـابها عنـد)neckوالرقبة backوالظهر drumالكاحلیة 

فــــي معاملــــة الســــیطرة بالمقارنــــة مــــع wingsواألجنحــــةbreastقطعتــــي الصــــدر أوزان) p>0.05(معنویــــًا 
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اســتخدام إنمــن )9(القــیمالتــي اســتخدمت فیهــا بــذور الحلبــة ، وهــذا یتفــق مــع مــا جــاءت بــهاألخــرىالمعــامالت 

هــذه الجســم فــيأوزانإنة فــي تغذیــة الــدجاج البیــاض مــن نــوع نیوهمشــایر یخفــض وزن الجســم وبمــا بــذور الحلبــ

  .القطعیات أوزانانخفضت معنویًا بزیادة مستویات الحلبة الداخلة في التجربة انعكس ذلك على التجربة

  مستویات الكلوكوز والكولسترول

(جـدول فیتبـین مـن فـي بالزمـا الـدم والكولسـترولوكـوز استخدام بذور الحلبة في مستویات الكلتأثیرعن أما

بزیـادة مســتویات بـذور الحلبــة فــي والكولســترولفــي تركیـزي الكلوكــوز ) p>0.05(وجـود انخفــاض معنـوي )5

203.4و 236.2مل بالزما لمعاملة السیطرة بالمقارنة مـع 100/ ملغم 243.4تركیز الكلوكوز غلبالعلیقة حیث 

انخفــض كــذلك . بــذور حلبــة علــى التــوالي % 3و 2و 1مــل بالزمــا لمعــامالت التجربــة 100/ م ملغــ202.9و 

والبالغـة فـي جمیـع معـامالت التجربـة التـي اسـتخدمت فیهـا بـذور الحلبـة ) p>0.05(معنویـًا الكولسترولتركیز 

علـــــى التـــــوالي بـــــذور حلبـــــة% 3و 2و 1مـــــل بالزمـــــا للمعـــــامالت 100/ ملغـــــم 222.0و 252.3و 301.3

منهـا أسـبابمجموعـة إلـىذلـك زىوربمـا یعـ. )مـل بالزمـا100/ ملغـم 350.1(بالمقارنـة مـع معاملـة السـیطرة 

الكولســـترولبـــذور الحلبـــة فـــي زیـــادة نشـــاط الغـــدة الكظریـــة مـــن خـــالل زیـــادة وزن الغـــدة وانخفـــاض مســـتوى تـــأثیر

انخفـاض معـدالت أو)5(اإلدرارللقشـرینات السـكریة فـي في نسیج الغدة وزیادة طرح الناتج االیضـي Cوفیتامین 

حیـث یعتبــر تثبــیط خمیــرة . األخــرىالجســم أنسـجةیــا فــي خالیـا الكبــد بشــكل رئیسـي وبقیــة خالالكولســترولتخلیـق 

HMGCOA-RD 16(الكولستروللخفض معدالت تخلیق األمثلالطریقة(.  

  

  

  

  حلبة في مستوى الكلوكوز والكولیسترول لاالمستویات المختلفة من بذور تأثیر)5(جدول 

  )مل بالزما100/ ملغم (

  المعامالت 
  تركیز الكولیسترول  تركیز الكلوكوز

  مل بالزما100/ ملغم 
*0  243.4a  350.1a  

1%  236.2b  301.3b  

2%  203.4c  252.3c  

3%  202.9c  222.0c  

  ) .p>0.05(عامالت على مستوى معنویة األحرف المختلفة عمودیًا تدل على وجود فروق معنویة بین الم

  .نسبة بذور الحلبة في معامالت التجربة % 3، 2، 1–)بدون بذور الحلبة(معاملة السیطرة = 0أنحیث * 

  .رقم 15كل رقم في الجدول یمثل معدل لـ 

  

  

% 95إلــىإضــافةیــة الــوارد بــالمواد الغذائالكولســترولأنإذاألمعــاءفــي الكولســترولانخفــاض امتصــاص أو

عشـــر یعــاد امتصاصـــها مـــن أالثنــيتنصـــب فـــي ) بمـــا فیهـــا الكولیســترول المـــرتبط معهــا(مــن مكونـــات الصــفراء 

  .)18و17(الكبد عبر الدورة الكبدیة المعویةإلىراجعة األمعاء

یــث ال تــؤثر فــي عالئــق فــروج اللحــم بح% 1اســتخدام بــذور الحلبــة بالمســتوى إمكانیــةیتبــین مــن هــذه التجربــة 

ومــن . فــي بالزمــا الــدم والكولســتروللفــروج اللحــم وكونهــا كفیلــة بخفــض تركیــزي الكلوكــوز اإلنتــاجياألداءعلــى 
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كـذلك األمعـاءالمجهریـة الضـارة فـي األحیـاءبذور الحلبـة علـى تأثیرالمزید من الدراسات لمعرفة إجراءالضروري 

  .فروج اللحم والدجاج البیاض مة لفي العالئق المقدلألكسدةاستعمالها كمضاد 
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