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      الخالصة

سبقتها ؛  31/4/2132الى  2132/  31/2/ جامعة تكريت , للفترة من كلية الزراعة  -قسم االنتاج الحيواني أجريت هذه الدراسة في            
 (21.42وزن ) توسطبم اشهر و اربعةحمال عواسيا بعمر  32التجربة  هذه في أستخدم قبل البدء بتسجيل البيانات . ايام  عشرةمدتها فترة تمهيدية 

 Soya Beanعوضا عن فول الصويا  Lupine albusاالبيض وغذيت على مستويين من بذور الترمس  معامالتثالث كغم ،وزعت عشوائيا على 
داء االفي االبيض لمعرفة تاثير التغذية ببذور الترمس  هدف هذه الدراسةتو  ( %32والمعاملة الثالثة  %6المعاملة الثانية ،  %1)المعاملة االولى 

  PCV  RBC ،WBC،الدم اعداد كريات)( وصورة الدم كمية العلف المستهلكسبوعية و الكلي،، الزيادة الوزنية األمعدل الوزن ،  توسطماالنتاجي )
ترمس ببذور ال المغذاة الفروق المعنوية بين المعامالت النتائج االحصائية عدم وجود اظهرت .في دم الحمالن العواسي وسكر الكلوكوز (  Hbو 

يض في استخدام بذور الترمس االب يمكن ان، نستنتج هذاومن الفسلجي للحمالن العواسي . االبيض مقارنة بمعاملة السيطرة في االداء االنتاجي و
  تغذية االغنام كمصدر للطاقة والبروتين.

 نتاجي ،صورة الدم ،الحمالن العواسية.بذور الترمس، االداء اال : المفتاحية الكلمات
 

 المقـــدمة
ب األغنـام ظهور العديد من األمراض التي تصي في األعوام االخيرة و انتشرتنشأت مشكلة الغذاء في العالم بسبب التغييرات االقتصادية التي         

انة لذلك نجد الحاجة الماسة إلـى االسـتع ، (2112واألبقـار والَّدجاج، وقد دعت منظمات الصحة العالمية إلى توفير الغذاء الـصحي المتكامـل )بوقس , 
افة وال يقتصر التدعيم على إضوعمل الدراسات واألبحاث عـن مدى مالءمتها كغذاء صحي متكامل بالمحاصيل الزراعية الغنية بالطاقة والبروتين 

جات الغذائيـة وذلك من تدعيم المنت التي بدورهااستخدام المحاصيل العلفية المتوفرة والغنية بالطاقة والبروتين و  عن طريق الفيتامينات والمعادن فقط بل
  .ماديةباقل كلفة وي علـى بـروتين عـالي القيمة الحيوية اجل الوصول الى منتج غذائي يحت

محليا  لمنتجةا بدأ المستهلكون في عدم الثقة باالستخدام لفول الصويا المعدل وراثيا فزاد الطلب الكبير على البقوليات واالهتمام باستخدام البقوليات      
ومن (  2112اخرون ،و   Mosoeroالمضادة للتغذية )  لرغم من وجود بعض العواموخاصة البقوليات االصيلة لمحتواها العالي من البروتين بال

دعيم بمسحوق بذور تالمحاصيل الزراعية التـي اسـتخدمت لتدعيم العديد من المنتجات الغذائية والتي أعطت تأثيرا إيجابيا في جودة المنـتج الغـذائي هـو ال
المنتجـات الغذائيـة مقارنة بالتدعيم بمسحوق الصويا من حيث زيادة نسبة البروتين واألحماض  الترمس حيث أعطى دورا إيجابيا وفاعاًل في بعض

  .األمينيـة وزيادة معدل هضم البروتين
ز اواليوم نالحظ اغلب البحوث الحديثة بدأت تتناول دراسة بذور الترمس في تغذية المجترات اذ هو محصول بقولي غني بالطاقة والبروتين ويمت       

، من فوائد طبية ل بارتفاع القيمة الحيوية للبروتين المهضوم ،ويزرع بكثرة في بلدان عربية كسوريا ومصر وفلسطين وبلدان اخرى اوربية وقارة استراليا لما
 وغذائية صحية على االنسان ويدخل ضمن الدورة الزراعية لتحسين التربة واالستفادة من، في تغذية المجترات .

   :بيضالترمس اال

نوع حولي  211ويضم اكثر من الغذائية المهمة بالنسبة لإلنسان والحيوان من المحاصيل الشتوية ونباتات العائلة البقولية   (Lupine)يعد الترمس    
 % 14ربوهيدرات ونسبة الك % 41 – 11،يتميز هذا المحصول بارتفاع نسبة البروتين في البذور حيث تصل نسبت، إلى (  2112ومعمر ) الخفاجي , 

منطقة حوض البحر المتوسط . وللترمس ثالثة أنواع هي : الترمس االصلي هي يعتقـد أن موطن،  .% 21 – 31رتفاع نسبة الزيت إلى باإلضافة إلى ا
تجود زراعة  (، 2009  ،واخرون Vicenti (، / كغم غم 662ول، قابلية عالية للتحلل تصل الى  .( 2112األزرق ) بوقس ,  و األبيض، األصفر
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لرملية ا األراضيمحصول الترمس في األراضي الرملية جيدة الصرف نظرًا لحساسية هذا المحصول لإلصابة بأمراض الجذور كما يزرع بنجاح في 
سيئة الصرف  الملحية والجيرية والغدقة األراضيتجود زراعت، في  ال و %31يزيد بها تركيز كربونات الكالسيوم عن  حديثة االستصالح التي ال

 والتهوية. 
غذائي لعالئق التسمين واالنتاج في المجترات  ومن بين اغلب الدراسات الحديثة في مجال التغذية عدة دراسات تستخدم الترمس كمكمل        
 في االغنام.وتأثيره على االداء االنتاجي و الفسلجي تغذية تناولت الترمس في الاالغنام، ونذكر بعض هذه الدراسات التي وخاصة 

 
  االداء االنتاجي : -

النمو  على معدل تأثيرهالعالئق نمو الحمالن ودراسة ( في دراسة إلضافة بذور الترمس كمصدر للبروتين 3223واخرون ) Kungاشار الباحث      
مالت وهذا اوالزيادة الوزنية ،فلم يجد اي فروقات معنوية الستخدام بذور الترمس بدل الشعير بالرغم من تفوق معاملة الترمس حسابيًا على بقية المع

 يوضح امكانية استخدام بذور الترمس كمصدر بروتيني لنمو الحمالن .
 بينما ؛ افة بذور الترمس لعالئق حمالن االغنام الرحماني الى تحسن معدل النمو اليوميإضمن  ( اشار في دراست،2111الخطيب ) اما    

Campbell ( لم يجد اي تاثير معنوي الستخدام بذور الترمس في تغذية االغنام على معدل وزن الجسم والزيادة الوزنية .2131وأخرون )ذلكك 
 على االداء االنتاجي لحمالن تأثيرهلدراسة  عالئق تسمين، في كمكمالت غذائية لألعالف لترمساستخدم بذور ا(2132واخرون ) Teferaالباحث 
 .من حيث معدل وزن الجسم الحي والزيادة الوزنية وكمية العلف المستهلكالمعامالت  اقيمقارنة ببفوجد فروق معنوية  التربية،
 باعتبارهمابذور الترمس وبذور فول الصويا  ذيت على عالئق مضاف لهاغحماًل بعمر الفطام  24في دراست،  Lestingi (2136)استخدم      

 ،فكانت النتائج ايجابية في معدل النمو.صفات الذبيحة وفحوصات الدم و نمو الحمالن على  تأثير التغذيةودرس مصدر البروتين الرئيسي 
 
 صورة الدم وسكر الكلوكوز:-
ذور دراسة لتاثير  بفي  و الى عالئق النعاج ولم يجد أي تأثير على كلوكوز في بالزما الدم.اضاف بذور الترمس  Munoz (2002)اشار        

بين المعامالت لتركيز الهيموجلوبين انعدام الفروق المعنوية (الى 2111اشار الخطيب )لحمالن االداء االنتاجي و الفسلجي ل علىالترمس والحلبة 
  ( عدم وجود أي فروقات معنوية بين المعامالت .Lesting ،2016وهذا ايضا ما توصل الي،)  يطرة.مقارنة بالس المضاف اليها الترمس والحلبة

 
 مواد وطرق العمل :

. بلغ عدد 31/4/2132الى  2132/  31/2جامعة تكريت للفترة من –كلية الزراعة التابع ل أجريت هذه الدراسة في حقل االنتاج الحيواني       
،وقبل البدء بالتجربة جرعت ضد الديدان والطفيليات الداخلية ثم (كغم 21.42)وزن  معدلبعمر اربعة اشهر و  عشر حمالحيوانات التجربة أثنا 

ربيت داخل االقفاص تربية فردية .ادخلت الحيوانات بفترة تمهيدية مدتها  كل معاملة أربعة مكرراتتضمنت معامالت ،و وزعت عشوائيا الى ثالث 
وانات بعدها غذيت حيمن الوزن الحي من العليقة المركزة وذلك لتأقلم الحيوانات على العليقة بشكل تدريجي. %2ن بنسبة  غذيت فيها الحمالاسبوع 

ثانية وثالثة  ( للمعامالت اولى ،فول صويا%1+ترمس%32وفول صويا %6ترمس+ %6، ترمس%1فول صويا+ %32المعامالت كل بعليقت، )
في اليوم لكل حمل )الساعة السابعة من الوزن الحي وبواقع وجبتين  %1.اعطيت العليقة المركزة بنسبة  (3كما موضح في الجدول رقم ) على التوالي

عرفة لدراسة الى موتهدف هذه ا. فترة التجربة  ولمتوفر بشكل دائم امام الحيوانات طوالماء فكان لعلف الخشن ل ،اما بالنسبة صباحًا والسابعة مساءًا(.
ي دم ف تأثير االستبدال الجزئي والكلي لفول الصويا ببذور الترمس االبيض المجروش في االداء االنتاجي وبعض الصفات الفيزيائية وسكر الكلوكوز

 حمالن العواسي. 
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 يبين نسب المواد العلفية لمكونات العالئق المستخدمة في التجربة :( 1جدول )
 معاملةعليقة    المادة العلفية

 السيطرة
عليقة المعاملة الثانية 

 بذور ترمس6%
بذور %11عليقة المعاملة الثالثة 

 ترمس
% % % 

 11 41 41 شعير مجروش
 31 32 32 حنطة مجروشة

 11 26 32 نخالة حنظة 
 1 6 32 كسبة فول الصويا

 32 6 1 بذور الترمس 
 3 3 3 ملح طعام 

 1.2 1.2 1.2 مخلوط معادن وفيتامينات
 1.2 1.2 1.2 حجر كلس 
 311 311 311 المجموع %

 32.41 32.61 32.11 البروتين الخام 
 

 أوزان الحيوانات :-
ية العلف وحسبت كم.  باستعمال ميزان الكتروني سجلت بيانات االوزان اسبوعيا اعتبارًا من اليوم االول ولغاية اليوم االخير من التجربة       

 .الوزن الحيمن %1المستهلك بنسبة 
 عينات الدم : - 

وي تأخذت عينات الدم من منطقة الوريد الوداجي  للحمالن بأستخدام محاقن طبية وكانت بواقع عينتين لكل حيوان ) العينة االولى في أنبوب يح     
. وقدرت فيها الصفات سابيعا 4ولى والثانية , والعينة الثانية في أنبوب خاٍل من مانع تخثر ( اذ كانت المدة بين السحبة اال EDTAعلى مانع تخثر 

 االتية : 
 

 فحوصات الدم الفيزيائية : 
 : % PCVقياس حجم كريات الدم المرصوصة 

 ذ الهيماتوكريتنبجهاز   أخذت عينات من الدم في أنابيب شعرية مفتوحة الطرفين غلق احد طرفيها بالطين االصطناعي ثم وضعت االنابيب في   
,  Lewisو  Johnفتكونت ثالث طبقات تمثل حجم كريات الدم الحمر والبيض المتراصة وحجم البالزما ) دورة/دقيقة,1111وبسرعة  دقائق 2لمدة 

  Hawksley Microhematocrite Reader( ومن ثم وضعت جميع االنابيب الشعرية في جميع االنابيب الشعرية في المقياس الخاص 3214
 لنسبة المئوية لحجم الخاليا المرصوصة .وقرأت النتائج للحصول على ا

 
  قياس هيموكلوبين الدمHb  / مل ( : 111) غم 

 , John) االماراتية , وحسب ماذكره (  Warehouse) المصنعة في شركة Kit  (Drabkins solution  ) أستخدمت عدة الفحص الجاهزة 
lewis  ,3214  )سيانيد البوتاسيوم والذي يعمل على اكسدة الهيموكلوبين فيحول، الى ميثو هيموكلوبين ذي لون بني  اذ يخفف الدم بمحلول فير

مل  2( مل من عينة الدم ومزج ب 1.2)اذ اخذ  ( Spectrophotometer) فاتح ولقياس النسبة المئوية للنفاذية استخدم جهاز المطياف الضوئي 
 وبعد تصفير الجهاز قيست نسبة النفاذية لكل عينة من الدم .  NM/  241موجي مقداره من محلول درابكن ووضعت في الجهاز على طول 

 

  العدد الكلي لكريات الدم البيضTotal WBCs Count : 
وأهملت القطرات  ( Turkyeys solution)لحساب العدد الكلي لكريات الدم البيض تم سحب الدم بواسطة ماص، خاص، وخفف بواسطة محلول تركي 

ض في يالثالثة االولى ثم وضعت قطرة على شريحة العد الزجاجية وتركت الشريحة لمدة دقيقتين لتستقر كريات الدم , تم حساب عدد كريات الدم الب
 40x ( (John , lewis  ,3214. )المربعات االربعة الكبيرة والمربع المركزي لشريحة العد الزجاجية وتحت المجهر بأستخدام عدة ذات قوة تكبير )

  N  =Total WBCs Count/4×21×31=3111 1خلية / ملم
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 :  RBCحساب كريات الدم الحمر 
  Hummus solutionبمحلول هايمس )وخفف  1.2سحب الدم الى العالمة  لحساب عدد كريات الدم الحمر استخدمت الماصة الخاصة بذلك , اذ

 ,وغطائها Haemocytometer chamberثم حركت الماصة بهدوء لخلط الدم بالمحلول وبأستخدام شريحة العد الزجاجية   313 العالمة( الى 
 , John )وبعد ذلك تركت الشريحة لتستقر الكريات ثم تم عد الكريات الدم الحمر  , بعد ان اهملت القطرات االولى ةوضعت قطرة على الشريح

lewis  ,3214. ) 
 

 ت الدم الكيموحيوية :فحوصا
 حساب تركيز كلوكوز الدم : -

الفرنسية وباتباع خطوات العمل  ( BIOLABOSAعدة الفحص الجاهزة المصنعة في شركة ) باستخدامُقدر تركيز الكلوكوز في دم االغنام       
 ( باستخدام جهاز المطياف الضوئي .  kitالمرفقة مع ) 

 
 :النتائج والمناقشة

 االنتاجي :االداء 
 :في الوزن الزيادة الوزنيةمعدل  الوزن و -

وزن االبتدائي والوزن النهائي و الوزن االسبوعي الفي معدل  معنويةفروقات عدم وجود ( 3أظهرت نتائج التحليل االحصائي للشكل )        
على التوالي . وتتفق هذه النتائج مع ما توصل الية الباحث  (  %32والمعاملة الثالثة  %6، المعاملة الثانية  %1)المعاملة االولى  للمعامالت الثالث

Campbell ( 2131واخرون) الزيادة الوزنية وهذا يبينومعدل  اذ لم يجد اي تاثير معنوي الستخدام بذور الترمس في تغذية االغنام على الوزن 
 ية استخدام الترمس بدال من فول الصويا .امكان

 
 

 

 

 

 

 
Pw:      .الوزن االبتدائيFw:       .5الوزن انهائي:W1W:  .االوزان اسبوعيا 

1T :1%          . 2بذور الترمسT  :6%       .3بذور الترمسT  :11% .بذور الترمس 
 

 
 
 
 
 
 معدل استهالك العلف:-

لي، توصل ا عدم وجود أي فروق معنوية في معدل استهالك العلف اسبوعيا واتفقت هذه النتائج مع ما (2للشكل ) أظهرت نتائج التحليل االحصائي
 . ( وهذا يوضح امكانية استخدام بذور الترمس بدل فول الصويا بعالئق التسمين للحمالن  العواسيLestingi، 2136, 2111 ،) الخطيب

pww1w2w3w4w5fw

T1 24.3726.327.7829.2729.7230.7232.05

T2 24.3525.5527.3729.230.4331.0331.6

T3 25.126.926.228.1329.3630.1330.8

20

22

24

26

28

30

32

Kg

الوزن  االسبوعي والوزن االبتدائي والنهائي

تاثير استخدام بذور الترمس االبيض في معدل الوزن( 1)  شكل 

(  االبتدائي ،االسبوعي والكلي) 

T1

T2

T3
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   5& F 4,F3,F2,F1F  )معدل استهالك العلف اسبوعيا( 

1T  :1%    . 2بذور الترمسT  :6%    .3بذور الترمسT  :11% .بذور الترمس 
 
 معدل الزيادة الوزنية:-

معاملة والكلية للحمالن العواسي اذ تفوقت ال ى معدل الزيادة الوزنية االسبوعيةتأثير استخدام بذور الترمس عللالنتائج االحصائية (  1 )يبين شكل
 1.14±  %3.21ترمس بمعدل %32على المعاملة الثالثة )  Kg/w(  1.21±3.12)      ترمس في االسبوع الثالث والرابع  بمعدل%6الثانية  )

 )Kg/Wوي . وهذه النتائج تتفق مع ما وجد, بينما في بقية االسابيع لم يجد اي تأثير معن ) Lestingi  2016   ويعزى سبب ذلك الى المحتوى )
 العالي من البروتين في  فول الصويا وبذور الترمس .

 
 
 
 
 
 

F1F2F3F4F5

T1 0.7310.7890.8330.8780.891

T2 0.730.7650.840.8760.913

T3 0.7530.8070.8440.8810.904

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Kg

معدل استهالك  العلف اسبوعياً لكل حيوان 

لحمالن تاثير استخدام بذور الترمس االبيض في معدل استهالك العلف اسبوعياً ل( 2) شكل

العواسي 

T1

T2

T3
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1T :1%    . 2بذور الترمسT  :6%    .3بذور الترمسT  :11% .بذور الترمس 
 صفات الدم :-

المعامالت الثالث  في سحبتي الدم خالل فترة التجربة عدم وجود اي فروق معنوية بين  2و 6و 2و 4أظهرت نتائج التحليل االحصائي شكل      
( بعدم وجود اي تأثير معنوي للتغذية على بذور Lestingi  2136,   2111توصل الي، ) الخطيب  على صفات الدم  واتفقت هذه النتائج مع ما
 الترمس االبيض في صفات الدم للحمالن . 

 
 

 

 

 

 

1T :1%    . 2بذور الترمسT  :6%    .3بذور الترمسT  :11% بذور الترمس 

. 

AV1Av2AV3AV4AV5AV6TG

T1 1.11.921.481.480.4517.67

T2 0.651.21.821.821.230.67.25

T3 0.531.81.231.230.760.666.42

1.1

1.92
1.481.48

0.45
1

7.67

0.65
1.2

1.821.82
1.23

0.6

7.25

0.53

1.8
1.231.23

0.760.66

6.42

0.2

1.2

2.2

3.2

4.2

5.2

6.2

7.2

8.2

TG: ،الزيادة الكلية للوزن

Av1:Av6: معدل الزيادة الوزنية االسبوعية لكل معاملة

العواسي تاثير استخدام بذور الترمس االبيض على معدل الزيادة الوزنية االسبوعية والكلية للحمالن( 3) شكل 

T1

T2

T3

اسبوع/كغم

p1p2

T1 7.957.75

T2 8.458.75

T3 8.979.00

7.957.75

8.45
8.75 8.979.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

مر في تاثير التغذية بمستويات مختلفة من بذور الترمس في اعداد كريات الدم الح(4) شكل 

دم الحمالن العواسي  

T1

T2

T3

الدم فترات سحب=  P1;P2
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1T :1%  2   الترمس.بذورT  :5%    .3بذور الترمسT  :82% .بذور الترمس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1T :1%    . 2بذور الترمسT  :6%    .3بذور الترمسT  :11% .بذور الترمس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p1p2

T1 30.5031.25

T2 35.5034.50

T3 40.2543.25

30.50
31.25

35.50
34.50

40.25

43.25

g/
p

er
se

n
t

P1;P2 =فترات سحب الدم

في PCVتاثير التغذية بمستويات مختلفة من بذور الترمس على نسبة ( 5)  شكل 

دم الحمالن العواسي  

T1

T2

T3

p1p2

T1 11.0011.07

T2 11.2014.42

T3 13.0214.77

11.0011.07 11.20

14.42

13.02

14.77

10.00

10.50

11.00

11.50

12.00

12.50

13.00

13.50

14.00

14.50

15.00

P1;P2 =فترات سحب الدم

ي تاثير التغذية بمستويات مختلفة من بذور الترمس في تركيز الهيموكلوبين ف(6)شكل 

دم الحمالن العواسي  
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 سكر الكلوكوز: -
( عدم وجود أي فروق معنوية بين المعامالت الثالثة في سحبتي الدم خالل فترة التجربة  7أظهرت نتائج التحليل االحصائي في شكل رقم )          

. ويعزى ذلك تأثير الترمس في خفض سكر الدم  Lestingi   2136 و 2111والخطيب  Munoz 2112على تركيز مستوى سكر الدم واتفقت مع 
 . 

1T :1%  2   الترمس.بذورT  :6%    .3بذور الترمسT  :11% .بذور الترمس 
 

 المصادر العربية  :
 –. تدعيم بعض المنتجات الغذائية بالترمس الحلو . رسالة ماجستير . كلية التربية المنزلية واالغذية  2112بوقس , بتول عبدالرحمن حسين . 

 جامعة أم القرى . 
( . النمو وبعض المقاييس الفسيولوجية وهضم المركبات الغذائية في حمالن الرحمانى المغذاة على عالئق تحتوى 2111 الخطيب , أسعد السيد علي)

 على الترمس والحلبة .
. تأثير مسافات الزراعة بين النباتات ومواعيدها في نمو وحاصل الترمس . قسم علوم المحاصيل الحقلية / كلية  2112الخفاجي , كامل محمد . 

 جامعة بغداد .  –الزراعة 
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Abstract 

         This study was carried out in the animal production Department-Faculty of Agriculture/Tikrit University, 

form the period from 13/2/2017 to 13/4/2017; it was preceded by an introductory period of 10 days before the 

beginning of the data registration. The experiment used 12 Awassi lambs of four months  and average weight rate 

(23.45) kg, distributed randomly to three treatments and fed on two levels of white Lupine seeds replaced by Soya 

Bean (the first control transaction 0%, the second treatment 6% the third treatment 12%) the purpose of this study 

is to find out The impact of the lupine seeds feeding on production performance (Average body weight, weekly 

and total daily gain, feed intak, amount of feed consummation) and the Blood profile (preparation of blood cells, 

PVC RBC, WBC and Hb) and the blood glucose sugar level in Awassi lambs. Statistical results showed lack of 

differences between transactions With the seeds of the white lupines, compared to the treatment of control in the 

productive performance and physiological of Awassi. It is therefore to be concluded that the seeds of the white 

Lupine Albus can be used in sheep feeding as a source of energy and protein. 

 

 Key words: Lupine Albus ,production performance ,blood picture and Awassi Lambs. 
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