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صفات الفسلجیة والكیموحیویة للدم والسائل الدرقیة المحدث موسمیا في بعض التأثیر اضطراب الغدة
المنوي في الكباش العواسیة

ابراھیممحمد سالم نبیل نجیب احمد
قسم الثروة الحیوانیة ، كلیة الزراعة والغابات

الخالصة
-كلیة الزراعة والغابات-یوانیةاجریت ھذه الدراسة في حقول قسم علوم الثروة الح

) ٢٤(١/٩/٢٠٠٨ولغایة ١/١٢/٢٠٠٧من 
األولىشملت ) ٦()١٠-٨( لمجموعة  ا
لغم٥٠(والمجموعة الثانیة .)سیطرة( مجموعة ).//م ل وا

ابعة). (الثالثة الر لمجموعة  ا ( و
اث حالة اال)//٧٥٠ جمع والحد

اسة و) ١٥(المنوي بواسطة جھاز التحفیز الكھربائي مرة كل السائل  در
نون الثاني,كانون االول( ا , () , , اذار() شباط, ك

, , ,, ) اب, تموز
,,

و
)AST وALT ( ونات ھرمبعض

أ. ) TSH(وھرمون الغدة النخامیة ) T4و T3(الغدة الدرقیة ھرمونات 
و(T3على للمعامالت) ٠.٠١≤أ (عند مستوى احتمالالتجربة وجود تأثیر عالي المعنویة

(T4غدة ال(TSH)
) ٠.٠٥≤أ (معنوي 

لوحظ وجود .للنطف وتركیز البومین وكلوبیولین وبروتین بالزما السائل المنوي أ (كما 
(T4)على تركیز ھرمون للمواسم)٠.٠١≤

) ٠.٠٥≤أ (معنويى اثرت المواسم بمستوو. المیتة واالس الھیدروجیني للسائل المنويونسبة النطف الحیة 
.بالزما السائل المنويتركیز بروتین وكلوبیولین نسبة النطف المشوھة و على 

المقدمة
). ٢٠٠٦الراوي، (خمسة مالیین رأساالغنامیبلغ تعداد

وقد . 
)CaugheyوFollis ،و). ١٩٦٥

اخرون( اغ و لدب ). ٢٠٠٦, ا
)٢٠٠٠(.

تؤثر ھذه الھرمونات و). ٢٠٠٨وآخرون، Krassas( عالقة مباشرة بتطور الجھاز التناسلي وتكوین النطف 
وا 

)Chandrasekhar،١٩٨٥.(
وخالیا الیدك المسؤولتین عن نضج النطف 

). ٢٠٠٨وآخرون، Wagner(ور الذك
).٢٠٠٧،وآخرونNazifi(موسم الشتاء وتقل خالل موسم الصیف 

. البحث مستل من رسالة الماجستیر للباحث الثاني
٢٤/٥/٢٠١٠وقبولھ  ٢٨/٤/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث 

قھالبحث وطرائمواد
-كلیة الزراعة الغابات–اجریت ھذه التجربة في حقول قسم علوم الثروة الحیوانیة

) ٢٤(١/٩/٢٠٠٨ولغایة ١/١٢/٢٠٠٧من 



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

٨٤

تم رفع یوم و/ راس/غم )٧٥٠(واستخدمت العالئق المركزة .اشھر) ١٠-٨(
لغت ویوم/راس/غم)٥٠٠(بمعدل )التبن(االعالف الخشنة یوم واعطاء /راس/غم)١٠٠٠(التجربة الى  نسبة ب

لف حسب / ٢٧٢٦٪ ومقدار الطاقة المتأیضة ١٣.٣في العلیقةالبروتین الخام  م ع اجة (كغ لخو ا
اربع و).١٩٧٨, وآخرون

: و)(المجموعة االولى وشملت ذكور ) ٦(الواحدة على 
)carbimazole ( بمعدل)رأس/ملغم) ٥٠/

) ٥٠(: و.طریق الفم بعد اذابتھا بالماء
١.٥(/رأس/ملغم

لعلف لدراسة .)كغم ملح طعام/ الصودیوم ع ا
بعةو.الخاص بالمعاملة الثالثة اثناء تكوین العلیقة لرا لمجموعة ا : ا

وكانت )hyperthyroidism(/ رأس/ م) ٧٥٠(بمعدل 
.الجرع تعطى عن طریق الفم بعد اذابتھا بالماء یومیا 

لشتاء ما ك اذار، () (ا
لمنوي على )حزیران، تموز، اب(والصیف ) نیسان، ایار ئل ا لسا ات ا وزن وتم .لصف

التدریجات الموجمن خاللقیاس حجم السائل المنويیوم و) ٢٨(الحیوانات كل 
.pH meterلسائل المنويل)pH(االس الھیدروجیني 

نطفللوتقدیر). ٣() ٢() ١(
Campbell نطفوتركیز النطالحركة الفردیةو) ٢٠٠٣(وآخرون بة ال نس حسبف و
و Swansonحسبتم حساب نسبة النطف الحیة والمیتةو.)١٩٩٠عجام وآخرون، (مااشار الیھ
Bearden)(يوتركیزتركیز البروتین وااللبومین والكولسترولتم قیاس و.)١٩٥١ALT (و)AST(

استخراج ) Biolabo()kit(شركةبالزما السائل المنويفي  و
)Schalm١٩٧٥(

لموسمي تم و. –تركیز البروتین = تركیز الكلوبیولین 
)T4 ()T3 (

)TSH ()Testosterone ()Immunotech
abeckman coulter company ()RIA (Radio

Immuno Assay باجراء وتم)CRD ( استخدام وب
ر الفروقات بین اواختب)٢٠٠٠(SASحصائي الجاھزإلالبرنامج ا

.)١٩٥٥،Duncan(المدى 

النتائج والمناقشة
لجسم ٤و٣و٢و١الى عدم وجود) ١(یشیر الجدول: تأثیرالمعامالت.أ لى وزن ا ع

وبلغ كغم ٤٨.٦٢و ٥٠.٦٤,  ٤٨.٦٤، ٤٩.٦٢ذكور الفقد بلغ متوسط أوزان وحجم السائل المنوي الحي 
لمل١.٠٨و ٠.٩٥و ٠.٩٨و ٠.٩٧حجم السائل المنوي 

مالت على )  ٠.٠٥≤أ() ١(واوضح الجدول .لتوالي على امع الیود والثایروكسین  ا لمع ل
١.٤٤معاملة السیطرة فقد اعطت افضل قوام وبلغت القیمة تتفوقحیث قوام السائل المنوي 

١.٠٦و ١.١٣
.وھي لم تختلف معنویا عن مجموعة السیطرة١.٣٣

بسببالقوام انخفاض قیمةوقد یكون سبب 
اوضح.  ) ١(و

نالحض,) ٠.٠١≤أ( و
٦٠.٤٦

.٪٥٤.٨١٪ في حین بلغ٤٢.٥و ٤٨.٥٢والكاربیمازول مع الیود 
نخفاض الى عیة للنطفانخفاض الحركة الجماسبب  ا

لمسبب الةا
). ١٩٨٥،Chandrasekhar(الذي یعمل على انضاج النطف في البربخ ) ٤الجدول (

الصفات المدروسةالمعامالت
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.)الخطأ القیاسي±المتوسطات (صفات السائل المنويبعض تأثیر المعامالت على وزن الجسم و):١(الجدول
.تشیر الى وجود تاثیرات معنویةعمودیا المتوسطات التي تحمل حروف مختلفة 

لمعامالت تأثیر معنوي وجود ) ١(یبین الجدولكما  ) ٠.٠٥≤أ(ل
في مجموعة الكاربیمازول مع الیود وانخفضت٪٦١.١١رة فقد بلغت ارتفاع الحركة الفردیة لمجموعة السیط

٥٠.٣٧بلغت ثحی
انخفاض و.٪٥٩.٥٧٪ و٥٢.١٧ ان 

( الحركة الفردیة في مجموعة الكاربیمازول مع
٤ (

)(SSH
)Martini ،آخرون ، Walker;٢٠٠٣و

الى عدم وجود تأثیر معنوي للمعامالت على تركیز النطف واالس الھیدروجیني ) ٢(ویشیر الجدول ).٢٠٠٣
مالت على ) ٠.٠١≤أ() ٢(ویشیر الجدول . ونسبة النطف الحیة والمیتة  ا لمع ل

)٦.١٪ (
٤.٠٥و ٣.٣٧مجموعتي السیطرة والثایروكسین 

٤.٧
الكاربیمازول   ربما یعود ا

)McDonald ،كما ان الثبوط ا)١٩٨٠
).٢٠٠٧الكلبي، (ف وارتفاع نسبة النطف المیتة والمشوھة حیویة النط

) ٠.٠٥≤أ (ان للمعامالت تأثیر معنوي ) ٣(ویشیر الجدول 
١٠٠/غم٢.٠٩

١.٩٣(م١٠٠/غم١.٦٤السیطرة 
مجموعة ) . مل١٠٠/غم١.٨٧و 

بالزما 
) ٠.٠٥≤أ () ٣() .  ٢٠٠٠الحسني، ;١٩٥٤،Mann(السائل المنوي 

في ) مل١٠٠/غم٠.٤٢(لسیطرة مل وھو مرتفع مقارنة مع مجموعة ا١٠٠/غم٠.٥٤الكاربیمازول مع الیود 
) مل١٠٠/غم٠.٤٧و ٠.٥٢(

أ () ٣(ویشیر الجدول .  مقارنة مع مجموعتي السیطرة والكاربیمازول مع الیود 
≥٠.٠٥ ( ,

).الخطأ القیاسي±المتوسطات (صفات السائل المنويعلىتأثیر المعامالت):٢(الجدول

وزن 
)كغم(الجسم

الحجم
الحركةالقوام)مل(

٪الجماعیة
الحركة
٪الفردیة

أ٤٩.٦٢السیطرة
±١.٠١

أ٠,٩٧
±٠,٠٦٩

أ١.٤٤
±٠.١٠

أ٦٠.٤٦
±٣.٧٢٣

أ٦١.١١
±٣.٧٢٥

أ٤٨.٦٤الكاربیمازول
±١.١١

أ٠.٩٨
±٠.٦٠٦

ب١.١٣
±٠.١١٤

ب ج٤٨.٥٢
±٣.٧٧

أ ب٥٢.١٧
±٣.٦٦٨

الكاربیمازول
لیودا+ 

أ٥٠.٦٤
±١.١٣

أ٠.٩٥
±٠.٠٥

ب ١.٠٦
±٠.١٠٦

ج٤٢.٥
±٣.٥٢٦

ب٥٠.٣٧
±٣.٤٣٦

أ٤٨.٦٢الثایروكسین
±١.١٢

أ١.٠٨
±٠.٠٦

أب ١.٣٣
±٠.١١٣

أ ب٥٤.٨١
±٣.٨٦٩

أ ب٥٩.٥٧
±٣.٦٣٥

المعامالت
الصفات المدروسة

تركیزالنطف
مل/ ٦١٠×

النطف 
٪الحیة

النطف 
٪المیتة

النطف
٪المشوھة

االس الھیدروجیني
)pH(
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.تشیر الى وجود تاثیرات معنویةعمودیا المتوسطات التي تحمل حروف مختلفة 

)١.٢٢()١.٥٥/١٠٠
و ١.٤١()  مل١٠٠/غم

الى عدم وجود ) ٣(ویشیرالجدول.مقارنة مع مجموعتي السیطرة والكاربیمازول مع الیود) مل١٠٠/غم١.٤
یشیر .)بالزما السائل المنويفي AST)وALT(وانزیم كولسترول التأثیر معنوي للمعامالت على تركیز 

في مصل الدم (T3)) ٠.٠١≤أ(الى وجود تأثیر عالي المعنویة ) ٤(ولالجد
) لتر/نانومول١.٦٤(فقد ارتفع في مجموعة الثایروكسین وبلغ 

ارتفاع). لتر/نانومول١.٢٨و١.٤١و١.٣٦(والكاربیمازول مع الیود حیث بلغت  (T3)ان 
٣٥(T4)(T3)

)Fregly وLuttge ،٠.٠١≤أ() ٤() . ١٩٨٢ (
(T4)

) .لتر/ نانومول٨٢.٦٢(وبلغ 

توسطات (): ٣(الجدول لم لخطأ ±ا ا
).القیاسي

.تشیر الى وجود تاثیرات معنویةعمودیا لتي تحمل حروف مختلفة المتوسطات ا
لتر تلیھا /نانومول٥٦.٣٧و ٥٦.٨٧تلیھا مجموعة السیطرة والكاربیمازول مع الیود 

٥٠.٣٧/ .(T4)
)Cooper

(T4)انخفاض  تركیز ھرمون ان. )٢٠٠٤
) (

Peroxidase
)T3وT4(Ruiter )،٢٠٠٠;GuytonوHall،٤(وكذلك). ٢٠٠٦(

نالحظ(TSH)) ٠.٠١≤أ(المعنویة  و
ارنة ) لتر/ ٠.١٨٨و ٠.١٩٥( مق

السیطرة
أ١٢٧٥,٤
١٣٣.٨٥±

أ٦٤.٤٠٧
±٣.٢١٤

أ٣٥.٥٩٣
±٣.٢١٤

ب٣.٣٧
±٠.٣٣٨

أ٦.٧٩
±٠.٠٧٥

كاربیمازول
أ١٠٢٤.٦
١١٨.٠±

أ٦١.٠٦٦
٣.٤٢٠

أ٣٨.٩٤٤
±٣.٥٢٣

أ٦.١
±٠.٥٧

أ٦.٨٦٤
±٠.٠٦٣

+ كاربیمازول
یود

أ ١٠٠٧.١
١٣٩.٢±

أ٥٩.٨٨٩
±٣.١٧٤

أ٤٠.١١١
±٣.١٧٤

أ ب٤.٧
±٠.٦٤٥

أ٦.٩٣٧
±٠.٠٧٨

أ١١٢٨.٧ثایروكسین
±١٤٣.٤

أ٦٨.٠٥٦
±٢.٨٨١

أ٣١.٩٤٤
±٢.٨٨١

ب٤.٠٥
±٠.٤٥١

أ٦.٨٩١
±٠.٠٧٩

المعامالت
الصفات المدروسة

البروتین
مل١٠٠/غم

االلبومین
مل١٠٠/غم

الكلوبیولین
مل١٠٠/غم

ولسترولالك
مل١٠٠/ملغم

)AST(انزیم
لتر/ وحدة دولیة

)ALT(انزیم
لتر/ وحدة دولیة

ب١.٦٤السیطرة
±٠.٠٨

أ٠.٤٢
±٠.١٠٠

ب١.٢٢
±٠.٠٨٦

أ١٧.٨٧٢
±١.٨١٨

أ٤٦٩.٥
±٧.٢١٧

أ١٣٩.١٩
±٣.١٤٨

أب١.٩٣الكاربیمازول
±٠.١٢

أب٠.٥٢
٠.١١±

أ ب١.٤١
±٠.١٠٥

أ١٩.١٥١
±١.٧٠٨

أ٤٥٨.١
±١١.٦٣

أ١٣٥.١٧
±٢.٦٧٦

أ٢.٠٩یود+ الكاربیمازول 
±٠.٠٩

أ٠.٥٤
±٠.١٠٦

أ١.٥٥
±٠.٠٩٠

أ١٨.٣٥٠
±١.٨١١

أ٤٨٢.١
٦.١٥١±

أ١٣٧.٦٣
±٤.٤٤٦

أب١.٨٧الثایروكسین
±٠.١٣

أب ٠.٤٧
٠.١١٣±

أ ب١.٤
±٠.١١

أ١٨.٧٠٥
±١.٩٥٨

أ٤٧٠.٨١
±١٢.٦٩

أ١٣٠.١١
±٤.٠٤٤
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٠.١٢١()  لتر/میكرو وحدة دولیة٠.١٦٥(الثایروكسین مع مجموعة
(TSH)وان ارتفاع تركیز ھرمون ). لتر/ دولیة

في مجموعة الكاربیمازول ووصول مجموعة الكاربیمازول مع الیود (T4)یعود الى انخفاض تركیز ھرمون 
(Early hypothyroidism) .اووGermann

Hypothalamusالدرقیة یحفز الغدة تحت المھاد ان انخفاض تركیز ھرمونات) ٢٠٠٢(
(TRH)

(TSH)
 .(TSH)

)Thyrotrophs () ،آخرون لم و لجدول ).٢٠٠٢سا ا
) ٠.٠١≤أ() ٤(

انخفاض . رلت/ ١٢.٧٢و ٤٥.٥و٥٢.٠٥و٧٠.٢٩ ان 

)Zamoner ،آخرون وقد) ٢٠٠٨و
pregnenolone

)Chiao ،وان). ٢٠٠٠وآخرون
hypothalamus – Pituitary

الذي یؤدي و) ICSH)LHانخفاض افراز ھرمون 
وضعف 

).الخطأ القیاسي±المتوسطات (تأثیر المعامالت على ھرمونات مصل الدم:)٤(الجدول

.المتوسطات التي تحمل حروف مختلفة عمودیا تشیر الى وجود تاثیرات معنویة
)ICSH ()Arsalanو ١٩٩٣

Velazeques،١٩٩٧واخرون .(

.)١٩٧٩، Hidiroglou(الكونادوتروبینات 
) ٠.٠١≤أ (وجود تالى ) ٥(یشیرالجدول :تأثیر المواسم.ب

كغم ٥٥.٥١٤حیث
سبب و. ٤٢.٨٣وكغم ٤٩.٥٤٩

الوزن نتیجة الرتفاع االندروج
ان) ٥().١٩٨٣, (

١.٤٠) ٠.٠١≤أ(المعنویة 
٠.٦٣مل  ثم موسم الشتاء ٠.٩٥یلیھ موسم الربیع مل 

)(SSH

المعامالت
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نطفعل Sanford(لل
) .٢٠٠٨وآخرون،Sarkarو ١٩٧٧وآخرون، 

) ٠.٠١≤أ(ان للموسم تأثیرا عالي المعنویة ) ٥(یشیر الجدول و
. ٠.٨٨و ١.١٩و ١.٦٥

)Sorensen
،١٩٧٩Youngquist ;وThrelfall ،٢٠٠٧ (

) ٠.٠١≤أ() ٥(كما 
على الحر

. ٪ ٥٠.٢٧و٤٠.١٤مقارنة مع موسمي الشتاء الربیع ) ٪٦٤.٣(
)Javed

). ٢٠٠٧وآخرون، 
). ١٩٨٦السامرائي، (النطف المیتة والمشوھة 

) ٠.٠١≤أ() ٥(
. ٪٦٩.٧٣یة ونالحظ ارتفاع الحركة الفرد

).٢٠٠٨، ;  ١٩٨٨Kishk، Al-Aniو Al-Hakim(الفردیة خالل موسم الصیف وھذا ما اكده 

).الخطأ القیاسي±المتوسطا (تأثیرالمواسم على وزن الجسم وصفات السائل المنوي):٥(الجدول

.تشیر الى وجود تاثیرات معنویةعمودیاالمتوسطات التي تحمل حروف مختلفة

) ٠.٠١≤أ(اوان للم) ٦(یشیر الجدول 
/ ٦١٠×١٦٢٠.٧تركیز النطف خالل موسم الصیف حیث بلغ

أ.مل / ٦١٠×٧٦٨و٩٣٨.٢
)١٩٨٧( ،

)SSH ()Lincoln ،آخرون نضوج ) . ١٩٩٠و الن 
SpermatogonialSSH) (

,)٢٠٠٥وآخرون، Meachem(یا النطف وتطورھا في الحیوانات البالغة وخال
كما ویرتفع قطر النبیبات المنویة ویزداد سمك النسیج الجرثومي خالل الموسم التناسلي مسببا ارتفاع . 

) ٠.٠١≤أ()٦(و).١٩٩٤(
٧٦.٠٥لمئویة للنطف الحیةا

الحیةوربما یعود ارتفاع نسبة النطف . ٪ ٥٦.٢٪ والربیع ٥٨.٤خالل موسمي الشتاء 
ئغ والقس، ( ). ١٩٩٢الصا

-)(GnRHمسببا
SSH) وICSH(

)D'oochio ،ى علسم اللمو) ٠.٠١≤أ() ٦(یشیر الجدول ). ١٩٨٤وآخرون
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≤أ()٦(و. ٪٢٣.٤٩وانخفاضھا خالل موسم الصیف ) ٪٤٣.٨و ٤١.٦(
٪ ٥.٢٥وشوھة سم على نسبة النطف الماللمو) ٠.٠٥

)٤.٥١)  ٪٣.٩
) ٠.٠١≤أ() ٦(و

٧.١٤للسائل المنوي ونالحظ ارتفاع االس الھیدروجیني خالل موسم الشتاء 
. ٦.٥٦والصیف ٦.٩

الى ارتفاع نسبة النطف الحیة حیث یتغیر االس
). ٢٠٠٣وآخرون، Campbell(كتیك الفعالیة االیضیة للنطف وانتاج حامض الال

).الخطأ القیاسي±المتوسطات (تأثیرالمواسم على صفات السائل المنوي):٦(الجدول

.تشیر الى وجود تاثیرات معنویةعمودیاالمتوسطات التي تحمل حروف مختلفة

اللمو) ٠.٠٥≤أ () ٧(یشیر الجدول 
١٠٠/غم٢.٠٤

الشتاء  . مل١٠٠/غم١.٦٩موسم 

)Al-Ganaby ،اخرون و). ١٩٩٧و
) ٧(و.سم على تركیز البومین بالزما السائل المنوياثیر معنوي للموعدم وجود تأ) ٧(الجدول 

) ٠.٠١≤أ (
لشتاء ١٠٠/غم١.٥١تركیز الكلوبیولین خالل موسم الصیف فقد بلغ ا

.مل١٠٠/غم١.٢٤
) ٠.٠١≤أ (ان للمواسم تأثیرا عالي المعنویة ) ٧(یبین الجدول

١٠٠/ملغم١٣.٦٢حیث بلغ خالل موسم الشتاء 
. ٢١.٨٤/١٠٠و ١٩.٦١

) ٧(و ). ١٩٩٠(ي السائل المنو
.في بالزما السائل المنوي) ALT(وانزیم ) (ASTتركیز انزیمِ 
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.المتوسطات التي تحمل حروف مختلفة عمودیا تشیر الى وجود تاثیرات معنویة

لجدول وی(T3)الى) ٨(یشیر الجدول و ا
(T4)) ٠.٠١≤أ() ٨(

(T4)نانومول٦٣.٥٦/
. لتر/نانومول٥٩.٥٦موسم الصیف 

).٢٠٠٩وآخرون، Saber( وضمور الجریبیات عند ارتفاع الحرارة 
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/ نانومول٥١.٥٤ونالحظ ارتفاع تركیز ھرمون التستستیرون خالل موسم الصیف
. ) لتر/ نانومول٣٨.٧٤(لشتاء ا

Pelletuer وOrtavant)١٩٧٥ (ICSH)LH (٨٠ ٪
الفراز المھاد حفز الغدة تحت تان تناقص الفترة الضوئیة حیث . عندما تبدأ الفترة الضوئیة باالنخفاض 

).١٩٩٤،Robinsonو Adam;١٩٨٧،Almeidaو Pelletier(GnRH)(المحرر للكونادوتروبینات 

EFFECT OF SEASONALLY–INDUCED THYROID GLAND DISORDERS
ON SOME PHYSIOLOGICAL AND  BIOCHEMICAL CHARACTERS OF

BLOOD AND SEMEN OF AWASSI RAMS
Nabeel Najeeb Ahmed Mohammed Salem Ibrahem

Animal Production Dept., College of Agric. And Forestry
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ABSTRACT
This study was conducted at the animal farms of Animal Resource Department

– college of Agri & Forestry Uni. of Mosul during the period from the 1st of
December 2007 to the 1st of September 2008. Twenty four Awassi males (8-10
mounts aged) were used in the study. Divided in to four groups (6 animals each
group) and treated as follows:
1st group represent the control. 2nd group the animals drenched with carbimazole
(50mg/animal/day). 3rd group the animals drenched with carbimazole
(50mg/animal/ day) and iodide salt in the feed (150 ppm). 4th group the animals
drenched with thyroxine (750µg/animal/day).

Semen sample were collected by electrical ejaculator twice monthly along the
Period of the study. Treatment effects were followed for three seasons: Winter
(December, January and February), Spring (March, April, and May), Summer
(June, July and August) Effects of treatment and seasons on body weight and semen
characters including : Volume , colour, mass and individual motility , Sperm
concentration, live & dead sperm %, abnormal sperm% and pH semen, as
well as, Seminal plasma characters as total protein, albumin, globulin. Cholesterol,
and enzyme (ALT, AST) and some as hormonal concentrations as (T4,T3,TSH and
testosterone) The results revealet the following :
A-Effect of treatment :
1-Treatment causes of high significant effects (P ≤ 0.01) on T4, T3,TSH,
testosterone hormone concentration and on sperm mass motility and abnormal
sperm %.
2- Treatment causes significant effects (P ≤ 0.05) on semen colour  and on sperm
individual motility and albumin,globulin and protein concentrations in seminal
plasma .
B- Effect of seasons:
1-Season causes of high significant effects (P ≤ 0.01) and (T4) hormone
concentration and seminal plasma cholesterol and on body weight, testosterone
hormone concentration , semen volume , colour, mass and individual motility,
sperm concentration, and live sperm % and on dead sperm % and semen (pH) .
2- Season causes significant effects (P ≤ 0.05) on seminal plasma globulin and total
protein and on abnormal sperm % .

المصادر
امعة -. . ). ٢٠٠٠(,  ج

.بغداد
)١٩٧٨ .(

 . . /
.الجمھوریة العراقیة. زراعيال
). ٢٠٠٦(سالم محمود وضیاء الصبحة وحسن احمد الجمیلي , الدباغ 
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لكتب . . الطبعة الثانیة . تغذیة االنسان ). ٢٠٠٠(الزھیري ، عبد هللا محمد ذنون  ار ا د
.جامعة الموصل-للطباعة والنشر

)٢٠٠٢ . (
.جامعة االسكندریة-كلیة الزراعة . الصماء

تأثیر الدرق). ١٩٨٦(السامرائي، حسین كامل حسین 
.جامعة بغداد–رسالة ماجستیر، كلیة الزراعة . في وسط العراق

مطبعة دار . . ). ١٩٩٢(
.جامعة البصرة. الحكمة 
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 . .-
. الموصل

) . ٢٠٠٧(د , 
.جامعة البصرة -كلیة الزراعة, اطروحة دكتوراه ) . Lepus cuniculua domestica(المحلیة 
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.جامعة الموصل. ة والنشرالكتب للطباع

)١٩٩٠ .(
.جامعة الموصل. دار الكتب للطباعة والنشر. والطیور

). ١٩٩٤(المقطري، خالد محمد علي 
.جامعة الموصل–رسالة ماجستیر، كلیة الزراعة والغابات . الخصیة في االكباش العواسیة
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