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وبعض قیاسات الدممكونات العالئق في بعض صفات السائل المنويإلىبذور دوار الشمس إضافةتأثیر 
العواسیةفي الكباش 

مثنى احمد محمد طیبعمر ضیاء محمد المالحصباح عبدو شمعون
جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات/ قسم الثروة الحیوانیة

الخالصة
٣-٢اعواسیكبشا١٢خدام أجریت ھذه الدراسة باست

بحیث ضمت كل مجموعة أربعة كباش إلى ثالث مجامیعتبعا ألوزانھا عشوائیاً الكباشكغم، وزعت ٦٣.١٣
/ ١.٥معدل، غذیت الحیوانات یومیا في كل مجموعة ب

بذور ادخالكانت علیقة السیطرة ، بینما تم األولىوكسبة فول الصویا والتبن ، العلیقة لة الحنطة الشعیر ونخا
فيمعاملوافي% ١٠بنسبة 

 .
٢.٣–٠.١٨٧١.٩٥–٠.١٧٤إذیة الیومیةالزیادة الوزن

)٠.٠٥< أ( . مل/٩١٠× ٢.٣٣-٢.٠٥
لغت إذ % ٧٣.٧٥ب

كذلك. % ٣٧.٨١و ٣١.٥١كانت إذاألولى
تین أوالمعامالت فروقات معنویة في نسبة الحیامن الحیة والمیتة والمشوھة ، 

ارنة ١٠٠/غم٧.٩حیث كان األولىفي المعاملة ) ٠.٠٥< أ( جاء مرتفعاً معنویا الذيم لداالكلي في  مل مق
. مل ١٠٠/غم٦.٦٣مل والثالثة ١٠٠/غم٦.٦٣بالمعاملتین الثانیة 

إال،معنویة بین المعامالت في تركیز الھرمونات في دم الكباش
. والثانیةاألولىو التستیستیرون في المعاملة الثالثة مقارنة بالمعاملتین LHو FSHھرمونات ال

المقدمة

 .
Blache )أن، فقد لوحظ ) ٢٠٠٠

إضافةأنوجد إذأو
اإلناثتؤدي غناماألعالئق 

آخرونThomas( اتالھالكوخفض نسبة األجنةالمبیض وزیادة نسبة مسك  ،و
لوحظ ) ٢٠٠٨،وآخرونEl-Saidyو ٢٠٠٤،وآخرونMattosو١٩٩٧

تحسن إما). ١٩٧٨،وآخرونFoster( لخالیا الیدج اإلفرازیة ب
زیأوالعلیقة إلىالدھن إضافةحالة الطاقة في الجسم عند 

أنإذ
( اإلناثإفرازLHو FSHإفراز

Lammogliaو ١٩٩٦،وآخرونMattosو٢٠٠٠،وآخرونStaples٢٠٠٥،وآخرون(
(LHو )( FSHإفراز
 ()Boukhaliq،و ١٩٩٧Blache،أوضحتولقد ) . ٢٠٠٠
األولتأثیر الدھن في الكفاءة التناسلیة للذكور یكون باتجاھین ، أنالدراسات 

والثاني، ) أ ١٩٩٤، وآخرونMartin( العصبي الھرموني المنظم لعمل الخصیتین 
ات التي إن، ) ١٩٧٨،وآخرونOldham( في حالة الجسم ونمو الخصیتین وتكوین الحیامن التأثیر اس در ل ا

١٩/٤/٢٠١٠وقبولھ ٧/٢/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث 
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ھمأمن تعد بذور زھرة الشمس . مختلفة من البذور الزیتیة وأنواعمثل زیت السمك 
% ٤٦إلىیصل إذبارتفاع محتواھا من الزیت 

٨٨ % )C18:2 ) (Muchmullerآخرون ٢٠٠٠،و
لذا ف. وھي رخیصة الثمن مقارنة بالمصادر الزیتیة األخرى ) 

.وتركیز بعض الھرمونات في الدم 

حث وطرائقھبالمواد 
، وسنوات٣-٢اكبشاً ١٢

. كباش )٤(٦٣.١٦
( األولى. ا على ثالث عالئق حیوان یوم/ مادة جافةكغم١.٥معدلالحیوانات بصورة محددة بغذیت 

( وأمالح الكالسیوم لزیت النخیل تكونت من الشعیر ونخالة الحنطة وكسبة فول الصویا) السیطرة 
في أما% ١٠بذور زھرة الشمس المجروشة بنسبة إدخالوالتبن ، في حین تم )

املة موقد ت) ١( لمع ت ا
٣.٥و % ٣٧)CHOH(لتر ٧بإضافة) ١٩٩٢(،وآخرونHamiltonأوردھاوكما 

٤٥اللتر من حامض 
٣تغطیتھا بإحكام لمدة تم المعاملة على قطعة من النایلون و

كما تم إضافة خلیط . شكل طبقة خفیفة مع التقلیب الیومي للتجفیف والسماح بتطایر المتبقي من الفورمالدیھاید 
AD3E١ .

م وزن الحیوانات صباحا قبلتیوما ، بعدھا ٦٥لمدة الثالث 
 )Electrical Ejaculator(

)Fourie ،٢٠٠٤وآخرون(
اشرة أنابیب، نقلت منویةقذفة ثواني للحصول على١٠-٥الكھربائي كل  ار مب وضعت إلىاالختب بر و لمخت ا

. تم تقدیر صفات السائل المنوي إذمئویة ٣٧في حمام مائي بدرجة حرارة 
دقائق ةلمدة عشر) دقیقة/دورة٣٠٠٠(وتم فصل مصل الدم باستخدام جھاز الطرد المركزي يالورید الوداج

. ) م˚٢٠-(واحتفظ بھ تحت
)١٩٨١ (

سب ما ورد عن الضوئي قصاب وح ف ام)٢٠٠٣( ال
. ) ١٩٨١،( )Color meter( ال

(نوع 
Biomeriux(ي )Spectrophotometer(أما ،

 )Elisa( )Kit( )
Monobind INC  و(laked Forcet CA .

امل ) SAS٢٠٠٠( بتطبیق برنامج  بحسب ) CRD( لك نموذجو األ
: األتيالریاضي 

Yij = µ + ti + eij
: أنحیث 
Yij = قیمة المشاھدةj في العلیقةi.

µ = المتوسط العام.
ti =العلیقة ( تأثیر المعاملة(i.

eij =التجریبي للوحدات التجریبیة الخطأ.
). ١٩٥٥، Duncan( اختبار دنكن المتعدد المدى وتمت المقارنة بین المتوسطات باستخدام 

. المكونات والتركیب الكیمیاوي للعالئق التجریبیة) ١(جدول ال
الثالثةالمعاملةالثانیةالمعاملةاألولىالمعاملةالمكونات
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٥٠٥٠٥٠شعیر
٣٢.٥٢٧.٥٢٧.٥نخالة حنطة

٤٣.٥٣.٥كسبة فول صویا
--- ١٠--- املةبذور زھرة الشمس غیر مع
١٠--- --- ٭بذور زھرة الشمس معاملة

--- --- ٤دھن جاف
٨٨٨تبن حنطة

١٠.٥٠.٥یوریا
٠.٥٠.٥٠.٥ملح

%ي للعالئق ئالتركیب الكیمیا
٩١.٥٨٩٣.٥٩٣.٥المادة الجافة

٩٤.١٨٩٥.٠٠٩٥.٠٠المادة العضویة
١٤.٤٧١٤.٨٠١٤.٨٠البروتین الخام

٩.٨٢١٠.٧٦١٠.٧٦*الخام افاأللی
٥.٩١٦.٨٨٦.٨٨مستخلص االیثر

٢.٥٥٥٢.٦٣١٢.٦٣١*كغم /الطاقة االیضیة میكا كاالري
(*) ،)١٩٨٠( AOACوحسب ما ورد في ي للعالئق التجریبیة مختبریائتم تقدیر التركیب الكیمیا

.لة بالفورمالدیھاید ، ٭ معام.)١٩٧٩( ،الخواجة وآخرون

النتائج والمناقشة
)٢ (

٠.١٨٧–٧٤.٨٨٠.١٧٤-٧٤.٨١ .
/ كغم٠.٢٣٣و ٠.٢٣٣في المعاملة األولى و یوم/كغم٠.٢٢٣بلغالمتناول من البروتین 

) ١٩٨٥( NRCالثانیة والثالثة على التوالي 
املة / ٣.٩٣٤أمایوم ، / كغم٠.٢١٩والمقدرة بحدود  لمع في ا

/ ٤.١٤٣و ٤.١٤٣و ولىاأل
١٩/ ٤.٩٨ %NRC )

رجعجربة وھذا قد یحظ حصول زیادة یومیة في وزن الجسم خالل مدة التلو، وعلى الرغم من ذلك ) ١٩٨٥
أن) ٢( . أنإلى

٩.٠٥–٨.٤٤ /
اسات ھذه النتیجة جاءت متفقة مع نتإن. بالوزن الحي  در ئج  إلىأشارتأخرىا

األغنام
.)٢٠٠٣،وآخرون-SilvaSantosو ٢٠٠٢،وآخرونRizzi( السیطرة 

 )٣ (
وعدد ٩١٠× ٢.٣٣–٢.٣٣٢.٠٥–١.٩٥

أن٩١٠× ٥.٨٨–٤.٧٩
) ٠.٠٥< أ( إلىأدتاملة الثالثة بمحلول الفورمالدیھاید الحامضي في المع

% ٧٣.٨١بلغت إذ
٧٥ ) %Salhab،و ٢٠٠٣Gundogan وSerteser،قارنة ) ٢٠٠٥ الم ، ب

إن. % ٣٧.٨١و ٣١.٥٦كانت إذ
) ٥( الزیادة في تركیز ھرمون التستیستیرون في دم كباش المعاملة الثالثة في الجدول 

اط موجبوجود معامل اإلى) ٢٠٠٨( Kishkأشارفقد . التحسن المعنوي في الحركة الفردیة  ٠.٨٣رتب
Al-Saidyآخرون ٢٠٠٨( ،و

إلىأدتعالئق الكباش إلىزیت السمك إضافةأن) 
ارنة ٢.٢٥األولىكانت) اللون ( كثافة السائل المنوي . السیطرة  مق

) .٣( لوكما مبین في الجدو١.٨٨والثالثة  ١.٦٣بالمعاملتین الثانیة  



٢٠١١)١(العدد ) ٣٩(المجلد (ISSN 1815-316X)مجلة زراعة الرافدین                      

١١٦

.تأثیر التغذیة على العالئق التجریبیة في الزیادة الیومیة بالوزن وكفاءة التحویل الغذائي) ٢(جدول ال
الثالثةالمعاملةالثانیةلةالمعاماألولىالمعاملةالصفات

٠.٧٤± ٢.٢٨٦٣.٥٠± ٢.٥٩٦٢.٧٥± ٦٣.٢٥معدل الوزن االبتدائي كغم
٠.٧٢± ١.٤٦٧٤.٨١± ٤.٥٠٧٤.٨٨± ٧٤.٨٨معدل الوزن النھائي كغم

٠.٠١± ٠.٠٣٠.١٧٤± ٠.٠٣٠.١٨٧± ٠.١٧٩معدل الزیادة الیومیة بالوزن كغم
١.٥٤٣١.٥٧٥١.٥٧٥یوم/مادة جافة متناولة كغم
٠.٢٢٣٠.٢٣٣٠.٢٣٣یوم/بروتین متناول كغم

٣.٩٣٤٤.١٤٣٤.١٤٣یوم/ طاقة ایضیة متناولة میكاكاالري
كغم /كفاءة التحویل الغذائي كغم علف

٨.٦٢٨.٤٤٩.٠٥زیادة بالوزن الحي

.وي للكباشتأثیر التغذیة على العالئق التجریبیة في بعض صفات السائل المن) ٣(جدول ال
الثالثةالمعاملةالثانیةالمعاملةاألولىالمعاملةالصفات
٠.٣٧± ٠.٢٥٢.١٠± ٠.٢٦٢.٣٠± ١.٩٥)مل(حجم القذفة 
٠.٦٦± ٠.٧٢٢.٠٥± ٠.٨٢٢.٣٣± ٢.٢مل/ ٩١٠× تركیز الحیامن 

١.٧٧± ١.٩٥٤.٨٥± ٢.٢٣٥.٨٨± ٩١٠٤.٧٩× عدد الحیامن في القذفة 
أ٦.٥٧± ٧٣.٧٥ب١٢.٩٣± ٣٧.٨١ب٩.٨١± ٣١.٥٦•الفردیة للحیامن الحركة

٠.٦٦± ٠.٥٥١.٨٨± ٠.٧٥١.٦٢٥± ٢.٢٥)اللون ( الكثافة 
).٠.٠٥< أ( تشیر الحروف المختلفة أفقیا إلى فروقات معنویة • 

) ٤(نتائج الجدول تظھر 
٧٣.٢٤ %

% ٢٦.٧٦والمیتة 
% ٥.٧٠% ٥.٨٣% ٤٢.٩٤والمیتة % ٥٧.٠٥

التي األولىملة إذا
% ٣.٢٥بلغت 

). ٢٠٠٧( Gimenezفي% ١٠
٩١٠× ٢.٩٥بلغ إذاألولىقذفة كان منخفضا حسابیا في المعاملة / الحیة 

. ٩١٠× ٣.٥٨و ٣.٧٥
–٠.١٧و ٩١٠× ٢.١٤–١.٢٨في الیتة والمشوھة الحیامن الم

إضافةأنلقد تبین من نتائج دراسات مشابھة . على التوالي ٩١٠× ٠.٣١
إلىأدىاألغناممكونات عالئق إلىالدھنیة غیر المشبعة 

 )Conquerآخرون اخرونAl-Saidyو ٢٠٠٠،و في ) . ٢٠٠٨،و
إلىأدتتغذیة الكباش على بذور زھرة الشمس المعاملة بالفورمالدیھاید أنجد الحالیة والدراسة 

أعلىأدنىأعطتالكباش التي غذیت على البذور غیر المعاملة أنإال،  و
أشاروقد ) ( / عدد للحیامن الحیة أعلىأننجد أخرالمیتة من جانب 

Blache، )أنأن) ٢٠٠٦و ٢٠٠٠

أنوإنتاج
إنتاج

أن) ٢٠٠٠( ،Muchmullerأشار
% ٢٣إنتاجخفض إلىأدىحمالن لفي عالئق ا% ٥.٧
.)٢٠٠٣( خرونوآMachmullerإلیھامقارنة بعلیقة السیطرة ، نتائج مشابھة توصل % ٣٠
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لمنوي :)٤(جدول ال ا
.للكباش

الثالثةالمعاملةالثانیةالمعاملةاألولىالمعاملةالصفات
٦.٧٧± ٧.٨٠٧٣.٢٤± ٧.٤٥٥٧.٠٥± ٦٩.٧٨%الحیامن الحیة 
٦.٧٧± ٧.٨٠٢٦.٧٦± ٧.٤٥٤٢.٩٤± ٣٠.٢٢%الحیامن المیتة 

١.٢٥± ١.٥٦٥.٧٠± ٠.٥٤٥.٨٣± ٣.٢٥%الحیامن المشوھة 
١.١٩± ١.٣١٣.٥٨± ١.٢٠٣.٧٥± ٩١٠٢.٩٥× قذفة /عدد الحیامن الحیة
٠.٧٥± ٠.٧٤١.٢٨± ١.١٦٢.١٤± ٩١٠١.٨٤× قذفة / عدد الحیامن المیتة

٠.١٧± ٠.٠٨٠.٣١± ٠.١١٠.٢٥± ٩١٠٠.١٧× قذفة / عدد الحیامن المشوھة

–١٠١.٥٣) ٥(تظھر نتائج التحلیل اإلحصائي في الجدول 
١٠٠/ ١١٣.٣٠–١٠٠١٠٣.٣٠/ ١١٣.٠٠
( معنویة بین المعامالت الثالث ،مل وبفروق غیر ١٠٠/ ملغم١٦٠.٣٠-١٣٧.٠٠

١٠٠/ غم٧.٩بلغ إذاألولىتركیز البروتین الكلي في دم كباش المعاملة ) ٠.٠٥< أ
.١٠٠/ غم٦.٣و ٦.٣

Mata-Hernandeze١٩٧٨(وآخرون ( وGreenوآخرون)فیما یتعلق بتاثیر التغذیة على الدھن ) ٢٠٠٨

ات التي أوضحت لدراس ا بعض  تائج  أناألبقارعلى ن

)Raflawoski وPark،و ١٩٨٢Petitو ٢٠٠٤،وآخرونLiu٢٠٠٨،وآخرون (
أنفي ھذه الدراسة أیضایالحظ . ي في الدم ھذه الدراسة باستثناء البروتین الكل

و األولى% ١١.٢ي
إلى% ١٤.٥

 )Gundogan وSerteser،إذ، ) ٢٠٠٥
لة الثالثة  / نانوغرام١.٢بلغ إذام

عو.مل / نانوغرام٠.٧٠/ نانوغرام٠.٨٨األولىمل مقارنة بالمعاملتین 
٣.٢٥بلغ إذ)( )LH( تركیز الھرمون اللوتیني زیادة حسابیة في

 / )FSH (٦.٢٣ /
و ٢.٦٥/ نانوغرام٥.٠٣و ٢.٧٥

.مل / نانوغرام٥.٠٠

( للدھون حیث أشارت أن التغذیة على الحوامض الدھنیة غیر المشبعة تؤثر في المحور التناسلي 
حیث تحفز انطالق ھرمونات ) أعضاء التناسل –الغدة النخامیة –

) FSHو LH( ھرمونات التناسل من الغدة النخامیة 
 )Thery وMartin ،و ١٩٩١Blache ،آخرون و

وضح ) .٢٠٠٦و ٢٠٠٠ أ ) ١٩٩٧( خرون، وآBoukhiqكما 
.من بین المركبات الغذائیة األخرى في التأثیر في التناسل 

.تأثیر التغذیة على العالئق التجریبیة في بعض قیاسات الدم في الكباش) ٥(جدول ال
الثالثةالمعاملةالثانیةالمعاملةاألولىلمعاملة االصفات

٦.٤٩± ٠.٥٠١٠١.٥٣± ٨.٢٧١١٣.٠٠± ١٠٩.٣٣مل١٠٠/الكلوكوز ملغم
٤.٨٩± ٦.٥٩١٠٣.٣٠± ٤.٨٩١١٢.٤٥± ١١٣.٣٠مل١٠٠/الكلسیریدات الثالثیة ملغم

١٨.٧٥± ١١.٣٠١٣٧.٠٠± ٢٧.٢٠١٦٠.٣٠± ١٥٤.٢٨مل١٠٠/الكولستیرول ملغم
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ب٠.١٧± ٦.٦٣ب٠.١١± ٦.٦٣أ٠.١٩± ٧.٩٠•مل ١٠٠/البروتین الكلي غم
تكوین تركیز الھرمون المحفز ل

٠.٧٠± ٠.٢١٦.٢٣± ٠.١٧٥.٠٠± ٥.٠٣لتر/ وحدة دولیة) F.S.H( النطف

) L.H( تركیز الھرمون اللوتیني 
٠.٢٩± ٠.١٢٣.٢٥± ٠.٠٨٢.٦٥± ٢.٧٥لتر/ وحدة دولیة

تركیز ھرمون التستیستیرون 
٠.٤٠± ٠.٣٠١.٢٠± ٠.٤١٠.٧٠± ٠.٨٨مل/ نانوغرام

).٠.٠٥< أ( تشیر الحروف المختلفة أفقیا إلى فروقات معنویة • 

إفرازأخرمن جانب 
األمعاءتتأثیرإلىأیضاالدراسة ربما تعود  

وضحإذ آخرونAnnisonأ ) ٢٠٠٢(،و
في إیجاباالحوامض االمینیة الناتجة عن البروتین المحمي من التحلل في الكرش تؤثر أنحول ھذا الموضوع 

أوض االمینیة في الورید ضخ الحوامأنكذلك لوحظ . االستجابة المبكرة للمحور التناسلي 
آخرونBlauweik(في الدم أوالحقیقیة  و ١٩٨٦،و

Choickتحت الدماغ حیث مستقبالتھ موجودةعلى مستوىنسولین االیعمل إذ) ١٩٨٦،وآخرون نطقة  في م
الھرمون اللوتیني إفرازیزید من تكرار نبض إذ) ٢٠٠٢،وآخرونBlache(المھاد 
آخرونZhang(اتللإلى تشیر  ، ) ٢٠٠٤،و

في دم % ١٠) ٢٠٠٨(،وآخرونLiuكذلك ذكر 
. التي غذیت على بذور زھرة الشمس المعاملة بالحرارة مقارنة بالبذور غیر المعاملة األبقار

أنمن نتائج ھذه الدراسة 
لكرش تالتداخل في بسببة الثالثة سببھا غیر واضح ملالمعا في ا حلل 

اسات إلجراءقیدفي الصفات  لحواأكثردر ا
.غیر المشبعة والبروتین المحمي في األداء التناسلي للكباش

EFFECT OF ADDING SUNFLOWER SEEDS TO THE RATION
COMPONENTS ON SEMEN CARACTERISTICS AND SOME BLOOD

PARAMETERS IN AWASSI RAMS.
Sabah A. Shamoon Omar D.M.Al-Mallah Muthana A. M. TAEIB

Dept. Anim. Res. , College of Agric. & Forestry , Mosul Univ. , Iraq

ABSTRACT
Twelve Awassi rams, 2 – 3 years of age with average body weight 63.13 kg.

were used in this study. The rams were randomly divided into three groups each of
four. The first group was fed on ration which consist mainly from barley, wheat
bran, soybean and wheat straw ( T1 ) , while the second group was fed on the same
ration after the inclusion 10% of sunflower seeds ( T2 ). formaldehyde treated
sunflower seeds 10% was used ration three ( T3 ). Results showed that the treatment
had no significant effect on average body weight which was between 0.174 – 0.187
kg , ejaculation volume (1.95 – 2.3) ml , sperm concentration (2.05 – 2.33 × 10 9 ) ,
percentage of live, dead and abnormal sperms. However, significant (P < 0.05)
increased in the initial motility in T3 (73.75%) than T1 and T2 (31.51 and 37.81%)
respectively . Also, total protein in the blood was significantly (P < 0.05) increased
in T1 (7.9) g\ 100 ml than T2 and T3 (6.63 and 6.63) g\ 100 ml respectively.
Although, no significant differences apperant in the hormones concentrations
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between treatments, but a mathematical increases were noticed in LH, FSH and
testosterone in T3 as compared with T1 and T2 .
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