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  الشرابية المحليةاألبقار مسحوق بذور الحلبة كإضافات غذائية في عالئق استخدام
  والكيموحيويةبعض المعايير الدمويةفي وتأثيرھا 
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  )٢٠١٢  تشرين الثاني٢٩ ؛ القبول٢٠١٢  تموز٢٢ اإلستالم( 
    

  الخالصة
  

 تسعة تنينوى، حيث استخدم ،راعيةقسم البحوث الز،شعبة بحوث الثروة الحيوانية/محطة الرشيدية في حقول أجريت ھذه الدراسة
 تم اضافة مسحوق بذور الحلبة، قسمت االبقار الى ثالثة مجاميع،موسمھا االنتاجي ومواعيد الوالدة،متقاربة في اوزانھاابقار شرابية حلوبة 

في ، والثالثة على التوالي لثانيةاليوم في المجموعة ا/بقرة / غم ١٠٠أو ٥٠بمعدل ) العليقة القياسية( كاضافات غذائية الى مجموعة السيطرة
من الوزن الحي % ٢غذيت االبقار تغذية فردية على العليقة القياسية وبواقع ، حين تركت المجموعة االولى على عليقة السيطرة فقط
البروتين ومستويات  خاليا اللمفية والحمضةان النسبة المئوية للأشارت النتائج  .وحسب التطورات الوزنية واالنتاجية طيلة ستة اسابيع

 ومستويات الكولسترول ويوريا الدمخاليا العدلة النسبة المئوية للحين انخفضت معنويا  في،  ارتفعت معنويا والكلوكوزالكلي والكلوبيولين
 الضافة ،في حين لم يكنالسيطرةبمجموعة  مقارنة اليوم/بقرة /غم  ١٠٠ او ٥٠ مسحوق بذور الحلبة الى عالئقھاالمضاف في المجاميع 

 الخالياحجم  وتركيز الھيموكلوبين وخاليا الدم البيض وعدد كريات الدم الحمرمسحوق بذور لحلبة الى العليقة تاثير معنوي في 
  القعدة ووحيدة النواةخاليالل ومعدل حجم الكرية ومعدل ھيموكلوبين الكرية ومعدل تركيز ھيموكلوبين الكرية والنسبة المئوية،المرصوصة

ان  . الدموية المدروسةالمعايير جميع معنوي في كذلك لم يكن لفترة جمع عينات الدم تاثير. االلبومين والكلسيريدات الثالثيةتومستويا
   .إضافة مسحوق بذور الحلبة الى عالئق االبقار الشرابية قد حسن من بعض المعايير الدموية والكيموحيوية
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Abstract 

  
This study was conducted on cows farm/Al-Rashedia station, Section of animal resources, department of agricultural 

researches, Nineveh.Nine Sharabi dairy cows at same weights, production season and calving data were divided into three 
groups. The fenugreek seed powder was used as feed additives and added to control group (basal ration) at level 50 or 100 
g/cow/day for 2nd and 3rd groups, respectively, while the 1st group was left on basal ration only. Cows were fed individually on 
basal ration as 2% of live weight and according to developing of body weight and milk production during six weeks. Results 
showed that percentages of lymphocytes and acidophil, and levels of total protein, globulin and glucose were significantly 
increased, while percentage of neturophil, cholesterol and blood urea were significantly decreased as fenugreek seed powder 
was added to basal ration at level 50 or 100 g/cow/day as compared to first group (basal ration), while collection blood periods 
had insignificant effects on all hematological and biochemical parameters. The adding of fenugreek seed powder to Sharabi 
dairy cows rations had improved some hematological and biochemical parameters  
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  المقدمة
 

في مجال الثروة  العاملين أنظارفي السنوات الماضية اتجھت 
 آو، )١( بذور النباتات الطبية حول استخدام العديد من الحيوانية
 المزرعية تغذية الحيواناتفي  )٣( عصائرھا أو، )٢(زيوتھا 
 Trigonella الحلبة فنبات، الحلبة نبات ومن ھذه النباتات، المختلفة

foenum – graecum البقولية( ھو من نباتات الفصيلة القرنية( 
Leguminosa ، وتمتلك ھذه البذور من بعض الخواص التي تساھم

ة فاالضاب، في رفع الكفاءة االنتاجية للحيوانات المزرعية المختلفة
والكيموحيوية ) ٤( في العديد من المقاييس الدموية تأثيرھمالى 

بذور الحلبة بنسبة لعند استخدامھما  انه) ٦(فلقد اشارا ، )٥(
ادى ذلك ، من المادة الجافة للعليقة المقدمة البقار الحليب% ٢٠

كما ، %٤كولسترول الدم بنسبة مستوى الى انخفاض معنوي في 
في العليقة أدى % ٣ أو ١,٥ مستوىفي لبة ان إعطاء بذور الح
 الكلسريدات الثالثية الدم في النعاج مستوىب الى انخفاض معنوي

مستوى الى ان  )٨( في حين أشار، )٧(الحلوبة  العواسية
انخفض معنويا عند تغذيتھا قد   الحلوبالكلوكوز في دم الماعز
 )ماليو/الحيوان/ غم بذور الحلبة٦٠( على عليقة تحتوى على
  .مقارنة بعليقة السيطرة

 ةوقل، ونظرا لتوفر بذور الحلبة في االسواق المحلية العراقية
، البحوث التي اجريت حول استخدامھا في تغذية االبقار المحليه

فعليه اجريت ھذه الدراسة حول تاثير استخدام مسحوق بذور 
الحلبة كإضافات غذائية في عالئق االبقار الشرابية المحلية في 

  . والكيموحيوية للدملمعايير الدمويةض ابع

  وطرائق العملالمواد 
  

تم اختيار تسعة ابقار شرابية محلية حلوبة من حقل االبقار 
قسم ، شعبة بحوث الثروة الحيوانية/ العائد لمحطة الرشيدية 

)  كغم٣٥ ±٣٩٠( أوزانھامتقاربة في ، نينوى، البحوث الزراعية
وفي شھرھا األول بعد  )الثوالث الثاني( اإلنتاجيموسمھا و

، مجاميع ثالثة الى االبقار بصورة عشوائية قسمت .الوالدة
 م ٤ x م ١٨كل بقرة في حظيرة انفرادية ذات ابعاد  وضعت

 يتوفر فيھا معلف ارضي ومنھل للماء ومسرح لحركة البقرة
غذيت جميع االبقار ولمدة ، فيه تعرضھا الشعة الشمسيسمح 

بعد ذلك ،  تمھيدية على العليقة التجريبيةاربعة عشر يوما كفترة
قبل تقديم العليقة الصباحية  وزنت جميع االبقار ولييومين متتالين

وحسبت كميات الحليب المنتجة يوميا من كل بقره خالل تلك 
 على  ولمدة ستة اسابيع بصورة فرديةغذيت مجاميع االبقار.الفترة

ھا في معمل علف م اعدادتالتي ، ١الجدول ، العليقة القياسية
وتم اضافة مسحوق بذور الحلبة بخلطھا مع العلف ، المحطة

العالئق بكميات حسبت  حيث قدمت، لالبقارالمركز المقدم يوميا 
اعتمادا على وزن البقرة وانتاجھا اليومي من الحليب بحيث توفر 
للبقرة احتياجاتھا اليومية من البروتين الخام والطاقة المھضومة 

المعامالت  وكانت، )٩(تاج الحليب معا كما جاء في لالدامة وان
العليقة القياسية (عليقة سيطرة  :األولى المجموعة، الغذائية كاالتي

، اليوم/بقرة/ غم حلبة٥٠+ة السيطرةعليق : الثانيةالمجموعة، )فقط
  .اليوم/بقرة/ غم حلبة١٠٠+عليقة السيطرة :ةالمجموعة الثالث

 
  . والتركيب الكيمياوي لھاالقياسية العليقةمكونات  :)١(الجدول 

  
  (%) القياسية وبذور الحلبة للعليقة التركيب الكيمياوي  العليقة مكونات

  ** بذورالحلبة  *العليقة القياسية  المركب الغذائي  %  المادة الغذائية
  ٩٢,٨٣  ٩٢,٣٣  المادة الجافة  ٤٠  شعير اسود

  ٢٥,٨٨  ١٦,١  البروتين الخام  ٤٤  نخالة الحنطة
  ٥,١  ٢,٧٢  الدھن الخام  ٦  ة الصفراءالذر

  ٧,٩٢  ٦,٥٤  األلياف الخام  ٨  كسبة فول الصويا
  ٣,١٢  ٥,٦٩  الرماد  ١  حجر الكلس
  ٣١٨٦  ٢٧٤٤ )*كغم/ سعرة كيلو( االيضية الطاقة  ١  ملح الطعام

  . مقدرة مختبريا** ،)١٠( ول التحليل الكيميائي للمواد العلفية العراقيةامحسوبة من جد *
 

 مل من ١٥(ية ونھاية الدراسة تم سحب عينات الدم في بدا
من جميع الحيوانات صباحا وقبل التغذية من ) حيوان/ الدم 

ووضع قسم من الدم في عبوات بالستيكية حاوية ، الوريد الوداجي
، (EDTA ethylen diamine tetra-acetic acid) على مانع التخثر

عدد كريات  :ليةواستخدمت عينات الدم الجراء الفحوصات التا
 باستخدام طريقة WBC)(وعدد خاليا البيض ، (RBC) الدم الحمر

 وتقدير تركيز، )١١(المعتمدة من قبل الھيموسايتوميتر 

 باستخدام طريقة ساھلي المعتمدة من قبل، (Hb) الدم ھيموكلوبين
 حجم الخاليا استخدمت طريقة المكداس الدقيق لحساب، )١١(

معدل و (MCV)جم الكرية معدل ح، )(PCV المرصوصة
 ھيموكلوبين الكرية معدل تركيزو (MCH)ھيموكلوبين الكرية 

(MCHC)  كما استخدمت ، )١٢(طبقا للمعادالت التي جاء بھا
وذلك باستعمال صبغة الكمزا  مسحات دمويةعينات الدم لعمل 

 وھي، (DLC) لخاليا الدم البيضلغرض اجراء العد التفريقي 
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حيث تم ، ووحيدة النواةوالقعدة حمضة والعدلة  اللمفية واللخالياا
اما القسم الثاني من الدم فوضع في عبوات ، )١٢(حسابھا بطريقة 

مانع التخثر وتركت لمدة ساعة وبدرجة  خالية من بالستيكية
حصول على مصل الدم باستخدام جھاز الوتم ، حرارة الغرفة

ووضع ،  دقيقة١٥ولمدة ) دقيقة/ دورة٣٠٠٠( الطرد المركزي
رجة بدمصل الدم في انابيب بالستكية محكمة السد وحفظت 

تم اجراء ، الكيموحيويةلحين اجراء الفحوصات ) ٥م٢٠-( حرارة
وذلك باستخدام عدد التحليل الجاھزة  الكيموحيويةالفحوصات 

لقياس البروتين الكلى الفرنسية  Biolaboالمجھزة من شركة 
وقياس ، )١٢( وحسبما جاء في البايوريتوحسب طريقة 

وقياس الكولسترول ، )١٣(حسب طريقة و االلبومين
 وقياس الكلوكوز، )١٤( والكلسريدات الثالثية وحسب طريقة

بالنسبة الى الكلوبيولين فتم اما ، )١٥( حسب طريقةوواليوريا 
ً طبقا لما جاء حسابه نتيجة الفرق مابين البروتين الكلي وااللبومين

 باستخدام جھازالمطياف ضوئيةقرأت الكثافة الو، )١٦( به
 AST من كل فعاليةوتم قياس  Spectrophotometer الضوئي

 ALP فعاليةوقياس  )١٧( وحسبما جاء فيمصل الدم  في ALTو
  .)١٨( وحسبما جاء في

ذات عاملين تم تحليل العينات إحصائيا باعتماد تجربة عاملية 
ارنة بين وتمت المق، )١٩(  اعتمادا علىفي تصميم عشوائي كامل

وتنفيذ التحليل اإلحصائي ، المتوسطات باستخدام اختبار دنكن
 .)٢٠( الجاھز باستخدام الحاسوب االلكتروني بتطبيق البرنامج

  
  النتائج

  
وجود تاثير معنوى من اضافة عدم   النتائج االحصائيةأظھرت

  الدمويةالمعايير جميعمسحوق بذور الحلبة في معدالت 
مما انعكس ھذا على عدم وجود فروقات  ،)٢الجدول ( المدروسة

 ھيموكلوبين الكرية ومعدل  معدلمعنوية في معدل حجم الكرية و
لفترات جمع الدم  كما لم يكنكذلك ، الكريةتركيز ھيموكلوبين 

جمع الدم تأثير معنوي والتداخل بين اضافة مسحوق الحلبة وفترة 
  . الدموية المدروسةجميع المعاييرفي 

 
  .)الخطأ القياسي±المتوسط (ة الدمويالمعاييرفي بعض  جمع الدموفترة  تأثير مسحوق بذور الحلبة ):٢(جدول ال
  

  الصفات
  المدروسة

  عدد كريات
  الحمر الدم

  ٣ملم/٦١٠(

  تركيز
  الھيموكلوبين

  )مل١٠٠/غم(

  الخالياحجم 
  المرصوصة

(%)  

عدد 
 األقراص
  الدموية

  )٣ملم /٤ ١٠(

معدل حجم 
  الكرية

  )فمتولتر(

  معدل
ھيموكلوبين 

كرية ال
  )بيكوغرام(

 معدل تركيز
ھيموكلوبين 

لكرية ا
  ) مل١٠٠/غم(

  )بقرة/اليوم/غم( مسحوق بذور الحلبةإضافةتاثير 
سيطرة 

  فقط
٠,٤١±١١,٤٢
  أ

٠,٢٤±١٠,٢٥
  أ

٠,٥١±٣٠,٣٢
  أ

٠,٠٦±٠,٤٠
 أ

٠,٦١±٢٦,٥٥
  أ

٠,٢٣±٨,٩٨
  أ

١,٧٣±٣٣,٨١
  أ

  سيطرة
+٥٠  

٠,٣٤±١١,٢٧  
  أ

٠,١٨±٩,٥٦  
  أ

٠,٣٤±٢٨,٨٦
  أ

٠,٠٦±٠,٤١
  أ

٠,٧٢±٢٥,٦٠
  أ

٠,١٩±٨,٤٨
  أ

١,٥٨±٣٣,١٣
  أ

  سيطرة
+١٠٠  

٠,٢٨±١٠,٩٨  
  أ

٠,١٢±٩,١٤  
  أ

٠,٣١±٢٨,١٧
  أ

٠,٠٧±٠,٤٢
  أ

٠,٧٨±٢٥,٦٧
  أ

٠,١٧±٨,٣٢
  أ

١,٤٤±٣٢,٤٥
  أ

  جمع الدمتاثير فترة 
بداية 

  لتجربةا
٠,٤٠±١١,٥٧
  أ

٠,٢٨±١٠,١١
  أ

٠,٥٣±٣٠,٢٩
  أ

٠,٠٦±٠,٤١
 أ

٠,٥٢±٢٤,٧٣
  أ

٠,٣٢±٨,٩٩
  أ

١,٧٤±٣٣,٨١
  أ

نھاية 
  التجربة

٠,٢٦±١٠,٨٧
  أ

٠,١٢±٩,١٩  
  أ

٠,٣٢±٢٨,١٥
  أ

٠,٠٦±٠,٤٠
  أ

٠,٥٥±٢٥,٨٩
  أ

٠,١٨±٨,٤٥
  أ

١,٤٧±٣٢,٦٥
  أ

  .٠,٠٥ الواحد تشير الى اختالفات معنوية عند مستوىالعمود لحروف المختلفة فيا*
 

 الى وجود تاثير معنوي، )٣( النتائج في الجدولكذلك بينت 
المجموعتين  الى بذور الحلبة من اضافة مسحوق )٠,٠٥≤أ(

 العدلةو اللمفية والحمضة الثانية والثالثة في النسبة المئوية للخاليا
في حين كان تاثيرھا غير معنوي في عدد خاليا الدم البيض ، فقط

 معنويا تارتفع حيث،  ووحيدة النواةالقعدةوالنسبة المئوية للخاليا 
حين  في،  والحمضةلخاليا اللمفيةل النسبة المئوية )٠,٠٥≤أ(

في  العدلة للخالياالمئوية نسبة ال )٠,٠٥≤أ( انخفضت معنويا

بمجموعة الحلبة مقارنة بذور   مسحوقإليھاالمضاف المجموعتين 
 إضافةوالتداخل بين الدم  كما لم يكن لفترات جمع، السيطرة

جمع الدم تأثير معنوي في عدد خاليا الدم مسحوق الحلبة وفترة 
  .التفريقية المدروسةالبيض ونسبھا 

مسحوق بذور الحلبة في عالئق ابقار الحليب كان الضافة 
 البروتين الكلي مستويات في )٠,٠٥≤أ (معنويتاثير  الشرابية

والكلوبيولين والكولسترول والكلوكوز ويوريا مصل الدم وتاثير 
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  االلبومين والكليسريدات الثالثيةمستوياتغير معنوي في 
 البروتين مستويات )٠,٠٥≤أ( ا معنويتتفعحيث ار، )٤الجدول (

  معنوياتفي حين انخفض، الكلي والكلوبيولين والكلوكوز
المجموعتين  الكولسترول ويوريا الدم في مستويات)٠,٠٥≤أ(

غم ١٠٠(والثالثة ) البقرة/اليوم/ غم مسحوق الحلبة٥٠(الثانية 
 بمجموعة مقارنة على التوالى، )البقرة/اليوم/ مسحوق الحلبة

 المجموعتينيكن ھنالك فروقات معنوية بين  في حين لم، السيطرة
في جميع المضاف اليھا مسحوق بذور الحلبة  الثانية والثالثة

لفترات جمع الدم  كما لم يكن.المعايير الكيموحيوية المدروسة

جمع الدم تأثير معنوي والتداخل بين اضافة مسحوق الحلبة وفترة 
  ).٤الجدول ( يوية المدروسة الكيموح المعاييرفي جميع ا
وجود تاثير الى عدم ، )٥الجدول (  النتائج االحصائيةأشارت

عليقة ( العليقة مسحوق بذور الحلبة في من اضافةمعنوى 
أو اليوم /بقرة/ غم حلبة٥٠+عليقة السيطرةأو ، فقط سيطرةال

بداية ( الدموفترة حمع ) اليوم/بقرة/ غم حلبة١٠٠+عليقة السيطرة
 في ALP وALTو AST فعالية انزيماتفي  )التجربةاو نھاية 
  .مصل الدم

  
 

  .)الخطأ القياسي±المتوسط( عدد خاليا الدم البيض ونسبھا التفريقيةفي  جمع الدموفترة  تأثير مسحوق بذور الحلبة ):٣(جدول ال
  

  الصفات
  المدروسة

  عدد خاليا الدم
  )٣ملم/٣١٠(البيض

  الخاليا اللمفية
(%)  

  الخاليا الحمضة
(%)  

  الخاليا العدلة
(%)  

  الخاليا القعدة
(%)  

  الخالياوحيدة
  (%)النواة

  )بقرة/اليوم/غم( تاثير إضافة مسحوق بذور الحلبة
  أ٠,٥٩±٤,٧٩  أ٠,٠٩±٠,٨٩  أ٢,١١±٣٥,١٣  ب١,٤٣±٧,٣٩  ب٢,٣٣±٥١,٨٠  أ٠,٧٨±١٠,٥٤  سيطرة فقط

  أ٠,٦٢±٤,٩٠  أ٠,٠٧±٠,٨٦  ب١,١٠±, ٣٠  أ١,٨٩± ٨,٩٧  أ٣,٤٥±٥٤,٧٥  أ٠,٨٢±١٠,٦٣  ٥٠+سيطرة
  أ٠,٤٣±٤,٧٤  أ٠,٠٥±٠,٨٥  ب١,٢١±٣٠,٦٨  أ١,٧٧ ±٨,٨٤  أ٣,٦١±٥٤,٨٩  أ٠,٧٩±١٠,٥٨  ١٠٠+سيطرة

  جمع الدمتاثير فترة 
  أ٠,٤٤±٤,٧٤  أ٠,٠٩±٠,٨٨  أ١,٦٨±٣٢,٧٩  أ١,٣١±٨,٢٩  أ٣,١٢±٥٤,٢٧  أ٠,٧٧±١٠,٥٥  بداية التجربة
  أ٠,٦١±٤,٨٨  أ٠,٠٨±٠,٨٦  أ١,٥٣±٣١,٤٣  أ١,٥٢±٨,٥١  أ٢,٧٨±٥٣,٣٥  ا٠,٨٣±١٠,٦٢  نھاية التجربة

  .٠,٠٥ الواحد تشير الى اختالفات معنوية عند مستوىالعمودلحروف المختلفة في ا* 
 

  .)الخطأ القياسي±المتوسط( المعايير الكيموحيويةبعض في  جمع الدموفترة  تأثير مسحوق بذور الحلبة :)٤(جدول لا
  

  الصفات
  ةالمدروس

البروتين 
الكلي 

  )مل١٠٠/غم(

 لبوميناال
  )مل١٠٠/غم(

 الكلوبيولين
  )مل١٠٠/غم(

  الكولسترول
  )مل١٠٠/ملغم (

الكليسريدات 
  الثالثية

 /ملغم(
  )مل١٠٠

  الكلوكوز
 ١٠٠/ملغم(

  )مل

  اليوريا
/ ملغم (

  )مل١٠٠

  )بقرة/اليوم/غم( تاثير إضافة مسحوق بذور الحلبة
سيطرة 

  فقط
٠,٢٦±٨,١٥

 ب
٠,١٧±٤,٦١ 
  أ

٣,٥٤±  
  ب ٠,١١

٨,٨٦ ±١٩٨,٥٧  
  أ

٢,٧٨±٣٦,١٨ 
  أ

٢,٣٤±٥٢,٧٥  
  ب

٠,٨٩ ±٤٨,٢١ 
  أ

+سيطرة
٥٠  

٠,١٨±٨,٧٨ 
  أ

٠,١٩±٤,٨٢  
  أ

٠,١٤ ±٣,٩٦ 
  أ

٥,١٢±١٣٥,٦٤ 
  ب

٣,١١±٣٢,٥٥ 
  أ

٣,١١±٦٣,٨٦  
  أ

٠,٥٦±٤١,٥٣  
  ب

+سيطرة
١٠٠  

٠,١٥± ٨,٩  
  أ

٠,٢٢±٤,٨٨ 
  أ

٠,١٦±٤,٠٩ 
  أ

٣,٦٤±١٢٤,٩٢ 
  ب

٣,٧٨±٣١,٩٢ 
  أ

٤,٣٢±٧٠,١٣ 
  أ

٠,٤٤± ٣٩,٧٥ 
  ب

   فترة جمع الدمتأثير
بداية 

  التجربة
٠,١٨±٨,٤٤ 
  أ

٠,١٧ ٤,٦٥  
 أ

٠,١٣±٣,٧٧ 
  أ

٦,٣٩±١٦٧,٨٩ 
  أ

٢,٩٨±٣٤,٢٦ 
  أ

٢,٩٨±٦٠,٧١  
  أ

٠,٦٧±٤٤,٨٢ 
  أ

نھاية 
  التجربة

٠,١٦±٨,٨٢ 
  أ

٠,٢٣±٤,٨٩ 
  أ

٠,١٤±٣,٩٥ 
  أ

٥,٤٤ ±١٤١,٤٣ 
  أ

٣,٢٥±٣٢,٨٤ 
  أ

٣,٠٧±٦٣,٧٩ 
  أ

٠,٤٩± ٤١,٥١ 
  أ
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في  جمع الدموفترة   تأثير مسحوق بذور الحلبة):٥(جدول ال
  .)الخطأ القياسي±المتوسط(فعالية بعض االنزيمات

  

  الصفات
  المدروسة

AST  
وحدة (

  )لتر/دولية

ALT  
وحدة (

 )لتر/دولية

ALP  
وحدة (

 )لتر/دولية
  )بقرة/اليوم/غم( ور الحلبةتاثير إضافة مسحوق بذ

±٨,١٥  سيطرة فقط
 أ١,١٦

٣,٦١ 
 أ٠,٥٦±

٣٤,٥٤ 
  أ٣,٦٦±

±٨,٧٨  ٥٠+سيطرة
  أ١,٢١

٣,٨٢ 
  أ٠,٧٢±

٣٥,٩٦ 
  أ٤,٣٥±

 ٨,٩٧  ١٠٠+سيطرة
  أ١,٣٢±

٣,٨٨ 
  أ٠,٨٣±

٣٥,٠٩ 
  أ٤,١٢±

  تاثير فترة جمع الدم

±٨,٣٥  بداية التجربة
  أ١,١٨

٣,٦٧ 
 أ٠,٦٦±

٣٤,٨٧ 
  أ٣,٦٦±

 ٨,٨٩  نھاية التجربة
  أ١,٢٩±

٣,٨٥ 
 أ٠,٧٩±

٣٥,٥٩±
  أ٤,٢١

 الواحد تشير الى اختالفات معنوية العمودلحروف المختلفة في ا *
 .٠,٠٥عند مستوى

 
  لمناقشةا

  
 بذور الحلبة الى العالئق  النتائج بان اضافة مسحوقأظھرت

،  الدموية المدروسةلمعاييرا لم يكن لھا تاثير معنوي في جميع
اخل في كثير من العوامل الفسلجية وربما يعزى السبب الى تد

 لمعاييروالبيئية التي ربما قد اثرت في تقليل اعداد وتراكيز ھذه ا
اللذان لم يالحظا وجود  )٤( متفقة مع نتائجوجاءت النتائج ، )٢١(

حجم ، تاثير معنوي من تغذية الحلبة في عدد كريات الدم الحمر
 دم الماعز الخاليا المرصوصة وتركيز الھيموكلوبين في مصل

الذين  )٢٢ ( متفقة مع نتائجالنتائج وجاءت ھذه، المضرب الشامي
من الوالدة ،  الدمجمعلم يالحظوا وجود تاثير معنوي من فترات 

 اسابيع ١٠-٦ اسابيع بعد الوالدة و٦-٣،  اسابيع بعد الوالدة٣الى 
بعد الوالدة في حجم الخاليا المرصوصة وتركيز الھيموكلوبين 

 )٢٣ (وكذلك متفقة مع نتائج، الماعز العارضيفي مصل دم 
 العدد الكلي  الى عدم وجود تاثير معنوي للعمر فيأشاروااللذان 

 الخاليا حجملكريات الدم الحمر وتركيز الھيموكلوبين و
س البقار يالمرصوصة في دم عجول الفريزيان والبروان سو

ود تاثير  الى عدم وجاشاروا اللذان )٤ (ومتفقة مع نتائج، الحليب
الحمل المبكر والحمل المتاخر ،  قبل الحملجمع الدممعنوي لفترة 

عدد كريات الدم الحمر وتركيز الھيموكلوبين وحجم الخاليا في 
 معدل ھيموكلوبين الكرية، المرصوصة ومعدل حجم الكرية

  .ھيموكلوبين الكرية معدل تركيزو

كما بينت النتائج الخاصة بعدد خاليا الدم البيضاء ونسبھا 
في  )٠,٠٥≤أ( مسحوق الحلبة تاثير معنويإن الضافة ، التفريقية

وربما يعود ، والعدلة فقط النسبة المئوية للخاليا اللمفية والحمضة
النسبة المئوية للخاليا في  )٠,٠٥≤أ( المعنوي السبب في االرتفاع

بقار المغذاة على مسحوق الحلبة قي اللمفية لمصل دم اال
الى احتواء بذور الحلبة على مكونات ،  الثانية والثالثةالمجموعتين

ترفع من القدرة المناعية للحيوانات وخاصة الزيادة الحاصلة في 
 وھي المسؤولة عن انتاج االجسام Bاعداد الخاليا اللمفية نوع 

 المعنوي في حين يعود السبب في االنخفاض، )٢٤( المضادة
 الى الدور الذي تؤديه العدلةنسبة المئوية للخاليا الفي  )٠,٠٥≤أ(

التي تقلل من  المواد المضادة لاللتھابات الموجودة في بذور الحلبة
 وجاءت النتائج متفقة مع نتائج، )٤(اثر اإلصابات البكتيرية 

 الى عدم وجود تاثير معنوي من استخدام االذين اشارو، )٢٥(
في عدد خاليا % ١٤ و %١٠، %٦، صفر، بنسبة بةبذور الحل

 الحظا  اللذان)٤ (ونتائج، الدم البيض لمصل دم الماعز الشامي
في حين ، ان نسبتي الخاليا اللمفية والحمضة قد ارتفعت معنويا
المضرب  انخفضت معنويا نسبة الخاليا العدلة عند تغذية الماعز

 و %٤بنسبة  لبة الحالشامي في مرحلة بعد الوالدة على بذور
 اللذان اشاروا الى عدم وجود )٢٥ و٤ (ومتفقة مع نتائج، %٦

  .عدد خاليا الدم البيضتاثير معنوي لفترة السحب في 
بقار الشرابية الأن اضافة مسحوق بذور الحلبة الى عالئق ا

 البروتين مستويفي ) ٠,٠٥≤أ( ا معنوياالحلوبة قد سبب ارتفاع
 مستويفي  )٠,٠٥≤أ( لمعنويوقد يعزى االرتفاع ا، الكلي

،  الحلبةالمجاميع التي اعطيت مسحوق بذورالبروتين الكلي في 
التي تقلل من  إلى أن بذور الحلبة تحتوي على مادة السابونينات

نشاط بروتوزوا الكرش وھذا بدوره ادى الى زيادة كمية البروتين 
، )٢٦( غير المتحلل في الكرش الذي يصل الى االمعاء الدقيقة

في مستوى ) ٠,٠٥≤أ(زيادة معنوية  مما انعكس ھذا على
 مسحوق  عالئقھااالبقار المضاف اليمجاميع الكلوبيولين في دم 

ربما يعود السبب في ، )المجموعنين الثانية والثالثة( بذور الحلبة
اذ تعمل ، ذلك الى زيادة مناعة الجسم من خالل زيادة الكلوبيولين

 نسبة االصابة بااللتھابات وتحفيز على تقليل ربما بذور الحلبة
وقد جاءت ھذه ، )٢٧( الجھاز المناعي للحيوانات المتناولة لھا

حيث حصل على زيادة معنوية في ) ٥(النتائج متفقة مع نتائج 
الحلبة  مستوى البروتين الكلي في دم جاموس الحليب المغذاة على

 الذين )٢٨( ومتفقة مع ماوجده، مقارنة ببقية معامالت التجربة
أشاروا إلى وجود تأثير معنوي في مستوى كلوبيولين الدم وذلك 

% ١٠، % ٥، %صفر، بنسبةعند استخدامھم بذور الحلبة 
 )٢٩و ٦(ومتفقة مع نتائج ، فى عالئق ماعز الحليب% ٢٠وأ

الذين لم يالحظوا وجود تأثير معنوي في مستوى االلبومين عند 
 .ي عالئق أبقار الحليبف استخدامھم نسب مختلفة من بذور حلبة

في مستوى الكولسترول بزيادة  )٠,٠٥≤أ(االنخفاض المعنوي  ان
مجموعتي االبقار الثانية كمية مسحوق بذور الحلبة المضاف الى 

احتمال ارتباط مادة السابونين  الى ربما يعزى ذلك، والثالثة
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وبما ان مادة ، الموجودة في مسحوق الحلبة مع امالح الصفراء
فان ھذا االرتباط يعيق أو ، ين غير قابلة للھضم في الكرشالسابون

يقلل من من اعادة امتصاص الكولسترول وامالح الصفراء من 
زيادة في تحويل  وھذا ينعكس على، )٣٠( بطانة االمعاء

او يؤدي ، )٣١(الكولسترول في الكبد الى امالح صفراء جديدة 
رة الدموية الى انخفاض مستوى الكولسترول الراجع الى الدو

الى خفض مستوى الكولسترول  وبالتالى يؤدي ھذا، )٣٢ (الكبدية
لھا القدرة على االلتصاق مع  او ان لمادة السابونين، في الدم

من  امالح الصفراء والشحوم المتعادلة في االمعاء وتثبيط
وھذا يعمل على تحفيز الكبد ، مستواهامتصاصھا ومن ثم خفض 
، )٣٤ و٣٣(ى احماض صفراء على تحويل الكولسترول ال

، لكولسترول في الدماالى خفض مستوى  وبالتالى يؤدي ھذا
ان بذور  الذين اشاروا الى )٦(وجاءت النتائج متفقة مع نتائج 

 ٤بنسبة  الحلبة قللت من مستوى الكولسترول في دم ابقار الحليب
 الذي) ٢٩( وكذلك متفقة مع نتائج، ٪ اكثر من معاملة السيطرة

في عالئق ابقار % ٤ او ٢بنسبة لى استخدام بذور الحلبة أشار إ
، الكولسترول بالدم الفريزيان المحلية قد خفض معنويا من مستوى

اضافة  من على العكس من ذلك لم يالحظ وجود تاثير معنوي
حيث يالحظ وجود ، مسحوق بذور الحلبة في الكليسريدات الثالثية
 كليسريدات الثالثيةانخفاض حسابي وغير معنوي في مستوى ال

باضافة مسحوق بذور الحلبة الى المجموعتين الثانية والثالثة على 
وجاءت النتائج متفقة مع ، مقارنة بمجموعة السيطرة، التوالى
الذين لم يالحظوا وجود تأثير معنوي من استخدام  )٢٨( نتائج

في مستوى الكليسريدات % ٢٠و أ١٠، ٥بنسبة بذور الحلبة 
الذي لم يالحظ  )٢٩(ونتائج ، صل دم ماعز الحليبفي م الثالثية

في مستوى  وجود تأثير معنوي من استخدام بذور الحلبة
 .في مصل دم ابقار الحليب الفريزيان المحلية الكليسريدات الثالثية

 تاثير معنوي كذلك كان الضافة مسحوق بذور الحلبة الى العليقة
) ٠,٠٥≤أ( ويامعن حيث ارتفع، في مستوى الكلوكوز) ٠,٠٥≤أ(

، في المجموعتين الثانية والثالثة على التوالى مستوى الكلوكوز
 الرتفاع المعنوي وقد يعزى ھذا، مقارنة بمجموعة السيطرة

ربما الى تناول مسحوق بذور ، كلوكوزالفي مستوى  )٠,٠٥≤أ(
الحلبة قد خفض تحلل النشا في الكرش وبالتالي زيادة كمية النشا 

ء الدقيقة وھذا يؤدي إلى زيادة الكلوكوز نتيجة العابر إلى األمعا
او ، )٣٥(تحلل ربما انعكس على زيادة مستوى الكلوكوز بالدم ال

المركبات  ربما ان الحلبة قد حسنت معنويا من معامالت ھضم
ان االلياف النباتية في بذور  او ربما يعزى الى، )٣٦( الغذائية

 وبالتالى، الدقيقةالحلبة تقلل من امتصاص السكر من االمعاء 
وقد جاءت ھذه النتائج ، )٣٧(يرتفع مستوى الكلوكوز في الدم 

حيث حصلوا على زيادة معنوية في مستوى ) ٥(متفقة مع نتائج 
اليوم /غم حلبة٢٠٠المغذاة على  في جاموس الحليب كلوكوز الدم

معنويا  على العكس من ذلك انخفض، مقارنة ببقية المعامالت
في المجموعتين الثانية والثالثة  وريا الدممستوى ي) ٠,٠٥≤أ(

، المضاف اليھا مسحوق بذور الحلبة مقارنة بمجموعة السيطرة

ربما يعود سبب االنخفاض المعنوي في مستوى اليوريا الى إن 
معدل اعادة انتاج اليوريا في الكرش أو زيادة في افراز اليوريا قد 

لنتائج متفقة مع وجاءت ھذه ا، )٥(يستحث بالتغذية على الحلبة 
الذين اشاروا الى انخفاض معنوي في مستوى يوريا  )٣٨( نتائج

غم ٦٠الدم في مصل دم الماعز السعودي الحلوب المغذاة على 
وجاءت النتائج متفقة مع ، ، اليوم مقارنة بمعاملة السيطرة/حلبة

الذين اشاروا الى عدم وجود تاثير معنوي لفترات جمع  )٧(نتائج 
والكلوبيولين وااللبومين  ويات البروتين الكليالدم في مست

 والكلسريدات الثالثية والكلوكوز في مصل دم الكولسترولو
 %١,٥، النعاج العواسية المغذاة على بذور الحلبة بنسبة صفر

  %.٣وأ
 فلم تتاثر معنويا باضافة ALP وALT و ASTان فعالية انزيمات

وربما ، بية الحلوبمسحوق بذور الحلبة الى عالئق االبقار الشرا
في ذلك الى إن الحيوانات كانت في حالة صحية  يعزى السبب

وإن وجود ، جيدة وتحت رقابة بيطرية جيدة خالل فترة الدراسة
 تعتبر كداللة للتعبير عن حالة الكبد ALP وALTو AST انزيمات

وعند حدوث مرض للحيوان ناتج من ضرر للكبد ، في الحيوان
 من الكبد الى الدم فترتفع نسبھا في الدم تتحرر ھذه االنزيمات

 بخصوص عدم وجود تاثير معنوي وجاءت النتائج، )٣٩(
الضافة مسحوق الحلبة في المجموعتين الثانية والثالثة في فعالية 

الذين لم يجدوا تاثير ) ٥( متفقة مع نتائج ALP وASTانزيمى 
/ ومالي/  من بذور الحلبة في العليقة غم ٢٠٠معنوي من تغذية 

ـومتفقة مع نتائج ALP  وASTجاموس حلوب في فعالية انزيمي 
الذين اشاروا الى عدم وجود تاثير معنوي لفترات جمع الدم ) ٧(

في مصل دم النعاج العواسية ALT و ASTفي فعالية انزيمى 
  %.٣وأ %١,٥، صفرالمغذاة على بذور الحلبة بنسبة 
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