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 09/06/2020القبول: تاريخ   20                 07/04/20تاريخ االستالم: 

 ملخص ال

انتشر مؤخرًا في سورية   ،كبيرة  أضرارغازي يسد المجاري المائية ويسبب    طافي  مائيبات  ن زهرة النيل  
االستفادة منه في تغذية تركيبه يشير إلى إمكانية  على مكافحته إال أن  والوزارات  وتعمل المؤسسات  

في سهل  ستخدامه كدريس في تغذية خراف العواس، حيث نفذ البحث  ال الحيوان ومن هنا هدف البحث  
شاهد ومجموعة تجريبية تضم كل  مجموعة    ، على مجموعتين من الخراف  2014  عكار بطرطوس عام

 0.30±32.21و  0.29±32.05أشهر ووزن متوسط    6  خراف متقاربة بالعمر والوزن بعمر  10منهما  
كسبة    %9.5% شعير،  69.5المكونة من )على التوالي. غذيت المجموعتان على نفس العليقة المركزة  

%، 14  تهنسب  خام البروتين  ال  بمحتوى من   (أمالح وفيتامين  % 1.5،  % نخالة19.5قطن غير مقشورة،  
 75وبعد    ،% من تبن العليقة المالئة لمجموعة الشاهد بدريس نبات زهرة النيل50في حين تم استبدال  

هي  يوم   التجربة  التي  التجريبية  مدة  والمجموعة  الشاهد  مجموعة  أوزان   0.31±44.25كانت 
تفوق المجموعة التجريبية على مجموعة الشاهد في أظهرت النتائج    .كغ على التوالي   0.37±45.30و

غ   1.1±175ومعدل النمو اليومي  ،  كغ  0.06±12.20وكغ    0.08±13.09  المكتسب  الكليالوزن  
مما يؤكد إمكانية استخدام دريس   0.05  ثقة  على التوالي بفروق معنوية عند مستوى غ    0.8±163و

  نبات زهرة النيل في تغذية الخراف وإدخاله في العالئق.

 . ، مؤشرات النموزهرة النيل، خراف العواس، دريسالكلمات المفتاحية: 

 : مقدمة

النيل   المناطق االستوائية  وهو أحد نباتات    Pontoderiaceacالى عائلة    Eichhornia crassipesيعود نبات عشبة أو زهرة 
يتكاثر بسرعة كبيرة   ،الجمهورية العربية السوريةمن بلدان العالم ومن ضمنها    بلداً   70كثر من  أينتشر في  وشبه االستوائية المائية،  

 Delgado)في الموسم الواحد    2( م2500هو من أكثر النباتات إنتاجية على وجه األرض حيث تشغل النبتة الواحدة مساحة تقدر بـ )ف

et al., 1992  )نه يقوم أيستهلك كميات هائلة من المياه إضافة إلى  إذ    ،وهذا يشكل خطورة بالغة على الوضع البيئي في المياه
كميات كبيرة من األوكسجين المذاب في الماء مما يغير من طعم المياه ويجعل رائحته كريهة فيكون بذلك ملوث للبيئة   متصاصإب

 يتكاثر هذا النبات بطريقتي البذور  . (2019)الحوراني،    للثروة المائية في البلدان التي ينتشر فيها ومنها سورية  حقيقياً   تهديداً   ومشكالً 
فترة التكاثر والنمو الرئيسية لهذا النبات هي الفترة الممتدة بين شهري نيسان وتشرين الثاني وتكون ذروة نموه وتكاثره في ،  التبرعمو 
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الغاب منطقة  في    2005ام  عدخلت هذه العشبة سورية منذ    .(2019)الحوراني،    وأيلول حتى  حزيران    من األشهر ذات الحرارة العالية  
 حماه بالغاب  منطقة  في  انتشرت في نهر العاصي  و األبرش والعروس والكبير الجنوبي    أنهارخاصة  نتقلت إلى محافظة طرطوس  وا

األبرش والعروس وألحقت إصابات كثيفة وأضرارًا أعاقت حركة   ي مشكلة كبيرة أدت إلى انسداد نهر وأصبحت اآلن    .ومحافظة إدلب
 . (2019)الحوراني،  بالحسبانالمياه وكلفت الوزارة جهدًا كبيرًا لم يكن 

النيل فوق المسطحات المائية إال أن هناك كثير من الدراسات واألبحاث التي تثبت زهرة  بالرغم من األضرار التي يسببها تراكم نبات  و
 (Dada, 2002  مصدر علفي جديدكفي تغذية الحيوان    )مجموعها الخضري(  وراق وسيقان زهرة النيلأيستفاد من  أن    يمكنأنه  

;1991,Gabr and Abdelhamid  ., 1990;et alKibria )،  المكونات  من  الكثير  على  يحتوي   النيل  زهرة  نبات  أن  فقد وجد 
 ، %3.29 والبوتاسيوم ،%19.4 واأللياف ،%15.5 إلىنسبته  تصل قد الخام فالبروتين الحيوان تغذية في الهامة الغذائية والعناصر
 من   الخالي   والمستخلص%  14.9  والرماد%  4.3االيتر  مستخلص  أما  ،%0.17  والحديد   ،%1.16  والماغنيسيوم  ،%1.43  والكالسيوم

 في   مرتفعاً   الخام   البروتين  تركيز  ويكون   %.1.6  الجذور   في   أما%  14.9  األوراق  في   الخام   الدهن  نسبة  وتصل %.  46.5  اآلزوت
 عوامل  باختالف تختلف فيه الغذائية العناصر ونسبة للنبات الكيميائي التركيب هذا. النضج تقدم مع وينخفض الناضج الغير النبات
نسبة عالية من    ى النبات علكما يحتوي  التلوث    ونسبة  والبيئة  تواجده  ومكان  وعمره(  جذور  ساق،  أوراق،)  النبات  أجزاء  منها  كثيرة

إل بالسيقان90  ى الرطوبة تصل  بالمقارنة  الجذور واألوراق  النسبة نسبيًا في  أكثر حيث تقل هذه  النبات بامتصاص   .% أو  ويقوم 
 .(Kabak, 1993) العناصر المعدنية من الماء وتختلف نسبتها في النبات تبعًا لدرجة تلوث الماء بهذه العناصر

النبات بصورة تجعله صالحاً مالنيل أنه    زهرةالدراسات المرجعية لنبات  تبين  و  لتغذية المجترات بدون   ومقبوالً   ن الضروري تجهيز 
النيل بحيث   نبات زهرةاختيار المكان الذي يجمع منه  من خالل  وذلك    (Aboud, (2005  ثار ضارة مع تحسين المأكولآحدوث  

العناصر ألن    نهائياً   هاداستبعاع الجذور و يتقط   ،والمصارف المجاورة للمناطق الصناعيةالقنوات  يقل فيه التلوث والبعد عن جمعه من  
وليس بصورته الطازجة ولكن بعد تقليل الرطوبة منه   النيل جافاً   زهرةيجب استخدام نبات  كما  تتركز فيها في حال وجودها،  الثقيلة  

ما في حالة  أ  .و خلطة ببعض المخلفات الحقلية كاألتبان وحطب الذرة وغيرها من المخلفاتأالج  يقة الذبول خاصة عند عمل السيبطر 
النيل كمصدر غذائي وحيد   زهرةنبات    ى يحظر التغذية علو   ،%12  ى لإتصل    ى ن تقل فيه الرطوبة حتأيس يجب  استخدامه كدر 

المتكاملة بنسبة ال تزيد عن    ،للحيوان كأحد مكونات   هو طحنأ% وذلك بعد تجفيفه وتقطيعه  22-20يمكن إدخاله في األعالف 
النيل   زهرةدريس أو سيالج    ىال يعطكما    ،عالئقالالنيل في    زهرةالبد من إجراء عملية تدرج إلدخال دريس أو سيالج  و ،  األعالف

إما على يمكن تقديمه  . و (Babu, 1989)  معدل نمو جيد  ىشهر للحصول علأستة    مرللحمالن الصغيرة بعد الفطام مباشرة ولكن بع
  .)(Borhami, 1992 أو مستخلص بروتيني وتفل )et aldin -Tagel(1989 ,. شكل دريس أو سيالج أو علف متكامل

النيل زادت كمية الحليب والدهن و  في تقرير سويسري عن طرق تصنيع اإلضافات المحسنة لألعالف تبين أنه عند إضافة زهرة 
  خلص التقرير إلى أن تصنيع هذه اإلضافة العلفية يعتبر وسيلة مفيدة في مكافحة النبات فضاًل عن فائدته التغذويةو وبروتين الحليب،  

(Simsa et al. 1993) .  50فقد كانت أفضل النتائج عند استخدام    ، شهور  8  –   6بعمر    األبقار  عجول   واستخدم في تغذية %
زهرة النيل أثر إيجابي على نبات  ستخدام  الكان  و شهور    9–6وعلى العجول الهجينة بعمر    ،سيالج زهرة النيل دون أي تأثير ضار

  زهرةأنه يمكن استخدام   (Soliman et al., 2003) وجدو   .(Poddar et al., 1990)زيادة االستساغة وتحسين معامالت النمو
( Chakraborty et al., 1991) وجد    كما  ،% في مخاليط السيالج مع البرسيم في تغذية أغنام الرحماني75النيل بنسبة تصل إلى  
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إلى تحسين إنتاج حليب أبقار الفريزيان   ي% سيالج الذرة مع العلف المركز تؤد75النيل +    زهرة% سيالج  25أن العليقة المكونة من  
  .النيل زهرةالخالية تمامًا من سيالج نبات   شاهدالواحد من الحليب مقارنة بعليقة ال يلو غراموتقلل من تكلفة إنتاج الك

االستفادة من زهرة النيل إلنتاج األعالف واستخدامها في تغذية الحيوان، وحيث لما كان من الممكن  ومن هنا كانت مبررات البحث ف
طائلة، لذلك كان ال بد من    ، هذا باإلضافة إلى أن ذلك يكلف أمواالً أن مشكلة زهرة النيل من الصعب عمليًا القضاء عليها نهائياً 

منه لنحقق فائدة مضاعفة، فمن ناحية نكافح انتشار النبات  حيث يمكننا إنتاج أعالف ،البحث عن جوانب إيجابية أخرى لهذا النبات
برفعه من المجاري المائية عبر خلق حافز للمواطنين والفالحين الصطياده، ومن ناحية أخرى نساهم في سد الفجوة العلفية الكبيرة 

  التي تعاني منها أغلب البلدان ومنها بلدنا.

 :يهدف البحث إلىوبالتالي 

 .  غنامتغذية األكمصدر علفي للحد من االنتشار الوبائي لنبات زهرة النيل باالستفادة منه ل طريقة مناسبةإيجاد • 

 .لنمو الخرافا  في صفات إدخال النبات في عالئق التغذية دراسة تأثير• 

 مواد البحث وطرائقه:

 .  2014 عام المسطحات المائيةفي أماكن تواجد النبات طرطوس قرب  في محافظة  سهل عكارمكان إجراء البحث: 

تم توزيع الحيوانات بشكل    أشهر  6بعمر  العواس  خراف  رأس متماثلة بالوزن والعمر من    20جري البحث على  أحيوانات التجربة:  
 : ماالعدد وهب متساويتين تينجموعمعشوائي على 

  % 44.5 نبتال  هووعلف مالئ   %55.5 عليقة تقليدية مكونة من علف مركزالمجموعة األولى: مجموعة الشاهد وتم تغذيتها على 
 )عليقة الشاهد(. 

المجموعة الثانية: تم تغذيتها على عليقة مكونة من نفس العلف المركز السابق وبنفس النسبة مع استبدال العلف المالئ في عليقة  
 ا وتجفيفه  بعد التخلص من جذور النبتةواألوراق(    يقانلسالمكون من المجموع الخضري )ا% من دريس زهرة النيل  50الشاهد ب  

  .%10حتى نسبة رطوبة 

  التغذية:

( من  المكونة  المركزة  العليقة  نفس  للحمالن  شعير،  69.5قدم  مقشورة،  %9.5  غير  قطن  نخالة19.5%كسبة  أمالح %1.5،  % 
في حين قدم لحمالن المجموعة األولى  . والمجموعة التجريبية(كغ/رأس/يوم وذلك لكال المجموعتين )الشاهد  0.75بمعدل ( وفيتامين

 . كغ تبن / رأس / يوم 0.6 مجموعة الشاهد

 ./ رأس/ يوم (كغ دريس زهرة النيل 0.3كغ تبن +  0.3)ية بوقدم لحمالن المجموعة الثانية التجري

 ، وكانت التغذية جماعية لكل مجموعة   الحيوانات مع ظروف التجربة(لتأقلم  تمهيدية  فترة  كيومًا    15  باإلضافة إلىيومًا )  75وذلك لمدة  
 مساًء. 8صباحًا و  8.30ووزعت األعالف مرتين يوميًا في الساعة 

 قدم الماء النظيف بشكل حر وعلى مدار اليوم.  -

الوزن صباحًا بعد منع الماء والعلف عنها  ى وجر  ،/ يوم حتى نهاية التجربة15األوزان: تم تسجيل األوزان عند بدء التجربة وكل / -
 .غرام( 10اس الوزن بميزان حساسيته )± يقتم و  ،طيلة الليلة السابقة
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 (1تم تحليل التركيب الكيميائي لنبات زهرة النيل في مخابر جامعة البعث وكانت النتيجة وفق الجدول )
 .التركيب الكيميائي لنبات زهرة النيل .(1جدول )

 %الجذور %قان(ي المجموع الخضري )أوراق وس التحليل نوع 

 91.11 84.20 الرطوبة 

 8.89 15.80 المادة الجافة 

 7.83 17.94 بروتين 

 10.86 15.95 ألياف

 29.78 14.96 رماد

 70.22 85.04 مادة عضوية 

 42.15 40.44 مستخلص خالي من اآلزوت

 : الرعاية الصحية

تم حيث واإلصالح الزراعي  في وزارة الزراعة خطة المعتمدةلل وفقاً ومضادات الطفيليات  التجربة اللقاحات الدوريةتم إعطاء حيوانات 
في نفس الظروف البيئية   ،ضد الطفيليات الخارجية  ها بالمبيداترشتم  و ،  الحمالن لوقايتها من األنتروكسيميا والديدان المعوية  تحصين

 .حيث يسمح لكل حيوان أن يتغذى بشكل حرب ، ومعلف يتسع لحمالن المجموعة

الحيوانات كافة   توتم وضع كل مجموعة في مقطع من مقاطع الحظيرة وخضعمنفصلة  تم إيواء حيوانات التجربة في حظيرة    اإليواء:
 لنفس الظروف من الرعاية. 

 : الصفات المدروسة 

 التجربة./ يوم حتى نهاية 15الوزن عند بداية التجربة وكل / -

 الوزن الكلي المكتسب. -

 معدل الزيادة الوزنية اليومية للرأس. -

 التحليل اإلحصائي: 

مستوى   عندمع اختبار المعنوية بين متوسطات المجموعات    (SPSS, 16)  تجربة باستخدام برنامج التحليل اإلحصائيبيانات الحللت  
 .)%5ثقة )

 النتائج والمناقشة:

 0.31±44.25التغذية على العليقة المحددة لكل من مجموعة الشاهد والمجموعة التجريبية كان متوسط أوزان الحيوانات  يوم من    75بعد  
كما هو موضح    (،0.05)الفرق معنوي عند مستوى الثقة    اكغ للمجموعة التجريبية وهذ  0.37±45.30كغ لمجموعة الشاهد مقابل  

وخصوصًا    هرة النيلحسب تحليل التركيب الكيميائي لنبات ز   مة الغذائية الجيدة للنباتلقيا  ىإل  ويعود ذلك التفوق   .(2في الجدول )
 . محتواه من البروتين، إضافة إلى أن تقديمه على شكل دريس يمكن أن يساعد الخراف على تقبله واالستفادة منه بشكل أفضل

 .)كغ( التجربةونهاية أوزان حيوانات التجربة في بداية  .(2جدول )
 في نهاية التجربةوزن الحيوانات  في بداية التجربةوزن الحيوانات  

 تجربة 2م شاهد 1م تجربة 2م شاهد 1م مسلسل

1 31.4 31.6 43.7 44.7 

2 30.9 31.1 43.01 44.05 

3 30.7 30.9 42.6 43.45 

4 32.7 32.8 44.55 45.9 
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5 31.8 31.9 44.2 45.01 

6 32.5 32.7 44.9 46 

7 33.1 33.3 45.2 46.6 

8 31.3 31.3 43.6 44.1 

9 32.9 33.1 45.3 46.42 

10 33.2 33.4 45.46 46.8 

 45.303 44.252 32.21 32.05 المتوسط

 1.197 0.998 0.956 0.940 االنحراف

SE 0.297 0.302 0.315 0.378 

Cv 2.94 2.97 2.26 2.64 

كغ، ومعدل النمو اليومي الذي حققته حيوانات التجربة   0.08±13.09و 0.06±12.20في حين كان متوسط الوزن الكلي المكتسب 
الفروق كانت معنوية    ه(، وهذ3غ لكل من مجموعة الشاهد والمجموعة التجريبية على التوالي وفق الجدول )  1.1±175و  163±0.8

كان السبب األهم محتواه وربما    نتيجة منطقية بناًء على مكونات دريس نبات زهرة النيل ومحتواه،  ي وه  . (0.05)عند مستوى الثقة  
هو  ، و عموماً  تبانألولكون الخراف تقبل على تناول الدريس بشهية أكثر من ا ،الجيد نسبيًا من البروتين إضافة إلى العناصر األخرى 

  .(Poddar et al., 1990( و )(Cheat et al., 2010و ( Soliman et al., 2003ما ينسجم مع نتائج وتوصيات كل من )
 .معدل النمو اليومي الذي حققته الحيوانات في نهاية التجربة )كغ(الوزن الكلي المكتسب و  .(3جدول )

 
 معدل النمو اليومي  الوزن الكلي المكتسب 

 تجربة 2م شاهد 1م تجربة 2م شاهد 1م مسلسل

1 12.3 13.1 0.164 0.175 

2 12.11 12.95 0.161 0.173 

3 11.9 12.55 0.159 0.167 

4 11.85 13.1 0.158 0.175 

5 12.4 13.11 0.165 0.175 

6 12.4 13.3 0.165 0.177 

7 12.1 13.3 0.161 0.177 

8 12.3 12.8 0.164 0.171 

9 12.4 13.32 0.165 0.178 

10 12.26 13.4 0.163 0.179 

 0.175 0.163 13.093 12.202 المتوسط

 0.004 0.003 0.265 0.203 االنحراف

SE 0.064 0.083 0.0008 0.0011 

Cv 1.67 2.03 1.67 2.03 

 االستنتاجات والتوصيات: 

% من  50بنسبة استبدال تصل إلى    تغذيتهايمكن إدخال دريس نبات زهرة النيل في عليقة خراف العواس واستخدامه في   -1
 )التبن(.   العليقة المالئة

 .معنوياً كل من الوزن الكلي المكتسب ومعدل النمو اليومي كونها قد زادت  -2

 التوصيات: -3

   .المناسبة لنبات زهرة النيل في تغذية الحيوان ونوعهمتابعة الدراسات على شكل ونسبة اإلدخال 

على المزارعين والمرشدين الزراعيين لعدم استخدامهم للنبات بصورة عشوائية كونه من النباتات التي تمتص المعادن التأكيد  و 
 الثقيلة في المياه الملوثة وبالتالي تعريفهم بخطورة االستخدام.
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Abstract: 

         Water hyacinth is a floating aquatic colonial plant blocking the 

waterways and causes significant economic, natural, health and 

environmental damages. It has recently spread in Syria and the institutions 

and ministries are working to control it. It was noticed that its composition 

indicates the possibility of using it in animal nutrition and hence the aim of 

this research was to use this plant in feeding Awassi sheep, The research was 

carried out in the plain of Akkar in Tartous 2014 on two groups of sheep, the 

control and an experimental group of each 10 convergent sheep age and 

weight at the age of 6 months and an average weight of 32.05 ± 0.29 and 

32.21 ± 0.30, respectively The two groups were fed on the same concentrated 

diet consisting of (69.5% barley, 9.5% unpeeled cotton meal, 19.5% bran, 1.5 

salts and vitamin) with 14% crude protein, while 50% of the hay forage of the 

control group was replaced by water hyacinth hay. The weights of the control 

group and the experimental group were 44.25 ± 0.31 and 45.30 ± 0.37 kg, 

respectively. The results showed that the experimental group exceeded the 

control group in the average total gain of weight 13.09 ± 0.08 kg and 12.20 ± 

0.06 kg, and the daily growth rate 175 ± 1.1 g and 163 ± 0.8 g, respectively, 

with significant differences at the level 0.05, which confirms the possibility 

of using the Water Hyacinth plant in feeding sheep 
Keywords: Water Hyacinth, Awassi Sheep, Hay, Growth charateristics. 

 


