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 السنة على بعض الصفات الفسلجٌة والكٌموحٌوٌة للدم والسائل المنوي فً الكباش العواسٌة أشهرتأثٌر 
 نبٌل نجٌب أحمد                  محمد سالم ألمتٌوتً                نبٌل عبد ألجبار المصري

 قسم الثروة الحٌوانٌة / كلٌة الزراعة والؽابات / جامعة الموصل
 

 الخالصة

 -والؽابذات                      كلٌذة الزراعذة -هذه  الدراسذة فذً ح ذول قسذم علذوم الثذروة الحٌوانٌذة أجرٌت     
 04-8  تراوحذت أعمارهذا بذٌن هكرا عواسٌا  24  واستخدم فً هه  الدراسة أشهرلمدة تسعة جامعة الموصل 

 مذذذذذذذالوجذذذذذذذود تذذذذذذذنثٌر عذذذذذذذالً المعنوٌذذذذذذذة عنذذذذذذذد مسذذذذذذذتو  احت  ظهذذذذذذذرت نتذذذذذذذا   التجربذذذذذذذة أو أشذذذذذذذهر
 آب وتمذذوز  و حزٌذذران و أٌذذار ونٌسذذان  و آهار وشذذبا   وكذذانون الثذذانً  و األولكذذانون  ألشذذهر( 4.40 ≥)أ 

ومعذدل ترسذٌب كرٌذات الذدم ( PCVتركٌز سكر الدم وحجم خالٌذا الذدم المرصوصذة )وزن الجسم الحً على 
وتركٌذذز هرمذذون  (ALT)و( AST)  إنذذزٌموتركٌذذز البذذروتٌن والكلوبٌذذولٌن والكولسذذترول وتركٌذذز الحمذذرا  

وعلذى الحجذم وال ذوام والحركذة  ( فذً مصذل الذدمTestosterone( وهرمذون التستسذتٌرون )T4الثاٌروكسٌن)

الهٌذذدروجٌنً  واألسالجماعٌذذة والدردٌذذة وتركٌذذز الن ذذؾ والنسذذبة الم وٌذذة للن ذذؾ الحٌذذة والمٌتذذة والمشذذوهة 
 ≥معنذوي )أ  تنثٌرزما السا ل المنوي ووجود فً بال (ALT) إنزٌمالكولسترول وتركٌز على للسا ل المنوي و

 أشذهر أفضذل إنولوحظ  ( فً بالزما السا ل المنويAST) إنزٌموالكلوبٌولٌن وتركٌز  األلبومٌن( على 4.45

 .بٱو تحسنت خاللها صدات السا ل المنوي هً حزٌران وتموز
 

 المقدمة
فذً السذنوات الماضذذٌة  أعذدادهام مذن تنذذاق  مذذن الثذروة الحٌوانٌذة وبذالرؼ األساسذًالجذز   األؼنذامتشذكل     

الحٌوانذات التذً تربذى حٌذغ بلذػ تعذدادها خمسذة مالٌذٌن  إعداد أكثرالزالت تمثل  إنها أالبسبب عوامل متعددة 
، Follisو Caugheyالبادٌذة ) نذا  (. ونظرا لكون هه  الحٌوانات تعٌش وترعى فً م2446رأس)الراوي، 

حذدوغ تؽٌذرات فذً خذوا  الذدم الخلوٌذة والؽٌذر  إلىٌؤدي  رة المختلدةحرالدرجات ال(. فان التعرض 0665
(. وان ارتداع حرارة البٌ ة وجهد حذرارة الصذٌؾ ٌعتبذر مذن العوامذل الر ٌسذٌة التذً 2446 ،خلوٌة )الحٌدري

فذذً الوقذذت الذذهي ( . 2444،واخذذرٌن  Rasooliالح ذذل )  تذذؤدي الذذى خدذذض الخصذذوبة وتذذنثٌر  علذذى حٌوانذذات
 ،وآخذرون  ; Lincoln 0664 ،ألم  ذريكبذاش )فذً الدعالٌذة الجنسذٌة للرة الضو ٌة دورا مهمذا تلعب فٌه الدت

حٌغ تتحسن صدات السذا ل المنذوي فذً موسذم التناسذل وان التذنثٌرات الموسذمٌة فذً صذدات السذا ل  (.0666
 . (2444،وآخرون Webbالمنوي للكباش تنتً عن  رٌ  التؽٌر فً الدترة الضو ٌة)

  
 البحث وطرائقهمواد                                         
جامعذذة الموصذذل  -كلٌذذة الزراعذذة الؽابذذات – فذذً ح ذذول قسذذم علذذوم الثذذروة الحٌوانٌذذة الدراسذذةهذذه   أجرٌذذت     

علٌ ذة  علذىالكبذاش ؼذهٌت . وأشذهر 04- 8بٌن  أعمارهاهكرا عواسٌا تراوحت  24 واستخدم فً هه  التجربة
 /رأس ؼذم/0444ٌجٌا لتصل فً نهاٌذة التجربذة الذى الكمٌة تدر وارتدعت / ٌوم أسرؼم / 054بمعدل  مركزة
 وكذانون الثذانً  و األولكذانون  أشذهر التجربة تسعة خالل فترة.  /ٌومرأسؼم/544التبن بمعدل  وإع ا  ٌوم

علذذذى الصذذذدات الدسذذذلجٌة  أألشذذذهر تذذذنثٌرودراسذذذة  أب وتمذذذوز  و حزٌذذذران و أٌذذذار ونٌسذذذان  و آهار وشذذذبا  
ٌوم وجمعت نماهج الذدم  28وتم وزن الحٌوانات كل  الكٌموحٌوٌة للدم والسا ل المنوي فً الكباش العواسٌة .و

( لؽذرض Jugular vein) ًالذو داجذمل مذن الورٌذد  04التجربة بسحب  فترةبمعدل مرة واحدة شهرٌاً خالل 

نبوبذة بالسذتٌكٌة خاصذة حاوٌذة فذً أ مذل ووضذ  3العٌنة إلى جز ٌن األول بنخذه  تحلٌالت الدم وقسمت إجرا 
 Ethylene diamine(EDTAعلذى مذادة مانعذة للتخثذر )حذامض االثٌلذٌن ثنذا ً األمذٌن ربذاعً ألخلٌذ (  )

tetra Acetic Acid   نذذذوع )جهذذذاز  باسذذذتخدامإلجذذذرا  فحوصذذذات ت ذذذدٌر تركٌذذذز سذذذكر الذذذدمAccu–

Chek.Mannhein,Germany )رٌ  ال ٌذذاس وتذذم قٌذذاس ل ٌذاس الذذدم بشذذكل مباشذذر بوضذذ  ق ذذرة دم علذذى شذذ

 واستخدام  رٌ ةحجم خالٌا الدم المرصوصة ومعدل ترسٌب كرٌات الدم الحمرا  
 

 2400 / 6/  20وقبوله   20/2/2400تارٌخ تسلم البحغ 

ووضذذعت الكمٌذذة (.0664حسذذب )سذذعٌد والحبٌذذب،  تركٌذذز خضذذاب الذذدم ( ل ٌذذاسSahli methodسذذاهلً )
 لؽرض الحصول على مصل الدم  EDTAمل خالٌة من مادة  04عة زجاجٌة س أنبوبة( مل فً 0المتب ٌة )
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 (: نسب ومكونات العلٌ ة المستخدمة فً التجربة. 0الجدول)                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حسبت من  الخواجه                     
 .0608وآخرون، 

(Serum وتركت )بشكل ما ل عدة دقا   حتى حصول التخثر ثم وضعت فً جهاز ال ذرد المركذزي  األنبوبة

 واأللبذذومٌن ٌذذاس تركٌذذز البذذروتٌن ى مصذذل الذذدم لدقٌ ذذة للحصذذول علذذ05دورة/ دقٌ ذذة ولمذذدة  3444 وبسذذرعة
قٌذذذذذاس تركٌذذذذذز هرمذذذذذون  إلذذذذذى باإلضذذذذذافة ALTو AST إنزٌمذذذذذًوالكلوبٌذذذذذولٌن والكولسذذذذذترول وتركٌذذذذذز 

وهرمذذون  (TSHوالهرمذذون المحدذذز للؽذذدة الدرقٌذذة ) T3( وهرمذذون الثذذاٌرونٌن ثالثذذً الٌذذود T4الثاٌروكسذذٌن)

بواسذذذذ ة عذذذذدة التحلٌذذذذل  بٱر كذذذذانون الثذذذذانً وألشذذذذه( فذذذذً مصذذذذل الذذذذدم Testosteroneالتستسذذذذتٌرون )

(Immunotech abeckman coulter company الدرنسٌة وباستخدام  رٌ ة التحلٌل )ًاإلشذعاع (RIA )
Radio Immuno Assay  ً وتم جم  السا ل المنوي من حٌوانات التجربة باستخدام جهذاز التحدٌذز الكهربذا

(Electro ejaculater نوع )Baily وقٌاس حجذم السذا ل  ٌوما خالل فترة التجربة 05واحدة كل  بمعدل مرة
 المنذوي ( للسذا لpHالهٌذدروجٌنً )   األسالمنوي من خالل التدرٌجات الموجودة على انبوبة الجم  وقٌذاس 

( 2( وحلٌبذذً)0علذذى ثالثذذة تذذدرٌجات وهذذً مذذا ً)  قذذوام السذذا ل المنذذوي وت ذذدٌر pH meterبواسذذ ة جهذذاز
  ( والحركذة2443وآخذرون ) Campbell إلٌذهمذا أشذار  الجماعٌة للن ؾ حسذب ةركوت دٌر الح(. 3وكرٌمً)

 إلٌذذذذذذذذهحسذذذذذذذذب مااشذذذذذذذذار  أولٌذذذذذذذذاوها ونسذذذذذذذذبة الن ذذذذذذذذؾ المشذذذذذذذذوهة تشذذذذذذذذ وتركٌذذذذذذذذز الن ذذذذذذذذؾ الدردٌذذذذذذذذة
Bearden (0650 )و   Swanson (. وتم حساب نسبة الن ؾ الحٌذة والمٌتذة حسذب0664)عجام وآخرون، 

.  
دورة/ دقٌ ذة  3444وبسذرعة على السا ل المنوي فً جهاز ال رد المركزي الحاوٌة  األنابٌببعدها ٌتم وض  

( فذذً AST( و)ALT) إنذذزٌموالكولسذذترول وتركٌذذز  واأللبذذومٌن ٌذذاس تركٌذذز البذذروتٌن ل عشذذرة دقذذا  ولمذذدة 
                          (Biolaboشذذذذذذذركة ) إلٌهذذذذذذذا أشذذذذذذذارتخ ذذذذذذذوات العمذذذذذذذل التذذذذذذذً  وبنتبذذذذذذذاعبالزمذذذذذذذا السذذذذذذذا ل المنذذذذذذذوي 

                      بالزمذذذذذذا السذذذذذذا ل المنذذذذذذوي واسذذذذذذتخراج تركٌذذذذذذز كلوبٌذذذذذذولٌن( kitالمنتجذذذذذذة لعذذذذذذدة التحلٌذذذذذذل ) نسذذذذذذٌةالدر
    (.                                                                                                    0605وآخذذذذذذذذذذذذذذذذذذرون،  Schalm) إلٌهذذذذذذذذذذذذذذذذذذا أشذذذذذذذذذذذذذذذذذذارالمعادلذذذذذذذذذذذذذذذذذذة التذذذذذذذذذذذذذذذذذذً   باسذذذذذذذذذذذذذذذذذذتخدام

باسذتخدام  اإلحصذا ًالتحلٌذل  إجرا وتم  تركٌز األلبومٌن الكلً  -تركٌز الكلوبٌولٌن = تركٌز البروتٌن الكلً 
 :اآلتًوف  النموهج الرٌاضً  (CRDالتصمٌم العشوا ً الكامل )

 Yijk=µ+Ti+ eijk                                                                             
( وباسذتخدام Duncan،0655بذٌن المتوسذ ات باسذتخدام  رٌ ذة دنكذن المتعذدد المذد  ) تالدذرو قذاواختبرت 
 .Anonymous  (2444 )حصا ً الجاهزإلالبرنام  ا

 
 لنتائج والمناقشةأ

النسبة الم وٌة  المكونات

 لمكونات علٌ ة 

 65 شعٌر اسود

 33 نخالة حن ة

 0 حجر كلس

 0 ملح  عام اعتٌادي

 044          المجموع

 00.0 *البروتٌن

 2504            *ال اقة المتنٌضة كٌلو سعرة/كؽم
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السذنة علذى وزن الجسذم الحذً  ألشذهر( 4.40 ≥وجذود تذنثٌر عذالً المعنوٌذة )أ  إلى( 2ٌشٌر الجدول )        

وقذد ٌعذود ارتدذاع الذوزن نتٌجذة الحارة مذن السذنة )حزٌذران وتمذوز وأب(  األشهرارتداعها خالل  حظحٌغ لو
وجذود  إلذى( 2ٌشذٌر الجذدول )و .النمذو  الحٌوانات كانذت ال تذزال فذً مرحلذة إنت دم عمر الحٌوانات وخاصة 

 األولأشذهر كذانون حٌذغ أرتدذ  خذالل السنة علذى تركٌذز سذكر الذدم  ألشهر( 4.40 ≥تنثٌر عالً المعنوٌة )أ 
وآخذذرٌن  Al-Khazraji   واتد ذذت هذذه  النتٌجذذة مذذ  نتذذاالحذذارة  أألشذذهرخذذالل  وانخداضذذهوكذذانون الثذذانً 

 األشذهروانخداضه خالل  )األشهر الباردة( ( الهٌن الحظوا ارتداع تركٌز الكلوكوز خالل موسم الشتا 2440)
 اإلنتذاجدذاض كمٌذة الؽذها  المتنذاول للتخدٌذؾ مذن ٌعود انخداض تركٌز الكلوكذوز صذٌدا نتٌجذة انخوقد  الحارة 

 .(Al-Haidary ،2445  ;0606وآخرون،  Sano)درجات الحرارة  ارتداععند  الحراري داخل جسمه
 الخ ن ال ٌاسً(.±المتوس ات ) (: تنثٌر أشهر السنة على وزن الجسم وبعض صدات الدم2الجدول)    

 (.4.40 ≥)أ  المتوس ات التً تحمل أحرفاً مختلدة عمودٌا ٌوجد بٌنها فرو  معنوٌة عند مستو  احتمال  **

السذنة علذى حجذم الخالٌذا  ألشذهر( 4.40 ≥وجود تذنثٌر عذالً المعنوٌذة )أ  إلى( 2الجدول ) نتا   أشارتكما  

 يوانخداضذها خذالل شذهر خالل أشهر كانون األول وكذانون الثذانً وشذبا  ارتداعهاحظ حٌغ لو المرصوصة
حالذذة تخدٌذذؾ الذذدم  إلذىربمذذا ٌعذذود  الحذارة األشذذهران انخدذذاض حجذذم الخالٌذا المرصوصذذة خذذالل و بٱو تمذوز
(hemodilution( خذذالل موسذذم الصذذٌؾ )Adewuyi وAdu،0683 الذذهي ٌسذذاعد فذذً تكذذوٌن الخضذذاب .)

)محذذً الذذدٌن وٌوسذذؾ،  والذذهي لذذه ارتبذذا  موجذذب مذذ  كرٌذذات الذذدم الحمذذرا  ومذذ  حجذذم الخالٌذذا المرصوصذذة 
السذنة  ألشذهر( 4.40 ≥( الذى وجذود تذنثٌر عذالً المعنوٌذة )أ 2وٌشٌر الجدول )(. 2444الزهٌري،  ; 0680

ضذذذذذذذاب الذذذذذذذدم خذذذذذذذالل موسذذذذذذذم الصذذذذذذذٌؾ                                           علذذذذذذذى خضذذذذذذذاب الذذذذذذذدم وربمذذذذذذذا ٌعذذذذذذذود انخدذذذذذذذاض تركٌذذذذذذذز خ

 
 

 أشهر السنة

 الصفات المدروسة

 وزن الجسم
 (مالحي)كغ

 السكر
 مل(011)ممغم/

حجم الخاليا 
 ٪ المرصوصة
(pcv) 

 خضاب الدم 

 مل(011)غم/

 ترسٌب معدل 
كرٌات الدم 
0الحمرا )ملم/
 ساعة(

 ** ** ** ** ** مستوى المعنوية

 ه 40.04 كانون األول

 ±4.6 

 أ  04.06

±4.3 

 أ ب  26

 ±0.00 

 أ 00.54

 ±4.00 

 د 6.34

 ±4.06 

 ه 43.24 كانون الثاني

 ±0.2 

 أ  00.04

±3.0 

 ج-أ 28.45

 ±4.25 

 ب 00.40

 ±4.20 

 د 5.60

 ±2.32 

 ه 43.63 شباط

 ±0.30 

 ب 66.04

±0.2 

 أ 34.24

±0.43 

 ب 00.48

 ±4.02 

 ه  5.26

 ±0.82 

 د  40.64 آذار

 ±4.60 

 ب ج64.64

±2.5 

 د-ب20.46

±4.66 

 ج 04.45

 ±0.03 

 و 4.33

 ±4.60 

ح  د 48.60 نيسان

±0.4 

 د 50.6

±00.86 

 د-ب28.5

±0.46 

 ج04.50

0.05± 

 ز 3.00

4.56  ± 

 ب ج52.04 أيار

054± 

 ج د64.05

042± 

 د-ب20.20

03± 

 ج 04.44

430± 

 د 6.46

035± 

 أ ب54.6 حزيران

0.3± 

 ج د64.58

0.35± 

 ب ج20.05

0.48± 

 ج 04.32

4.50± 

 ب 00.83

3.50± 

 أ 56.2 4 تموز

0.2± 

 ج د60.25

2.00± 

 ج د26.5

0.45± 

 ج 04.35

4.08± 

 أ 02.80

3.6± 

 أ ب55.43 بٱ

0.26± 

 ج د64.46

0.40± 

 د 25.58

4.82± 

 ج 04.44

4.00 ± 

 ج 0.66

0.55± 
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( حٌذذذغ ان الحذذذرارة المرتدعذذذة تسذذذبب ارتدذذذاع اسذذذتهال  المذذذا  hemodilutionنتٌجذذذة حالذذذة تخدٌذذذؾ الذذذدم )
(Adewuyi وAdu،0683( كمذذا لذذذوحظ مذذذن خذذذالل  الجذذذدول .)وجذذذود تذذذ2 )( 4.40 ≥الً المعنوٌذذذة )أ نثٌر

 إلذىدل ترسذٌب كرٌذات الذدم الحمذرا  حٌذغ ارتدعذت خذالل شذهر تمذوز وٌعذز  السذبب السنة علذى معذ ألشهر
 إلذىوالذهي ٌذؤدي  (3وهذها مذا لذوحظ فذً هذه  الدراسذة خذالل شذهر تمذوز )الجذدول ارتداع الكلوبٌولٌن خذالل 

تسذهل عملٌذة تكذوٌن الرصذٌ   ألنهذازٌادة سرعة الترسٌب الن معدل الترسٌب ٌرتد  م  ارتدذاع الكلوبٌذولٌن 
 ( 0680ٌغ ان لمعدل ترسٌب كرٌات الدم الحمرا  ارتبا ا موجبا م  الكلوبٌولٌن )محً الدٌن وٌوسؾ، ح

 (.الخ ن ال ٌاسً±المتوس ات)بعض الصدات الكٌموحٌوٌة للدم  فًالسنة  أشهر(: تنثٌر 3الجدول)

 عدم وجود تأثير معنوي  N.S(.4.40 ≥)أ  المتوس ات التً تحمل أحرفاً مختلدة عمودٌا ٌوجد بٌنها فرو  معنوٌة عند مستو  احتمال **

البذروتٌن  ( ألشذهر السذنة علذى تركٌذز4.40 ≥( إلى وجذود تذنثٌر عذالً المعنوٌذة )أ 3ٌشٌر الجدول )  

ر تمذوز وانخداضذه خذالل شذهر  كذانون األول وجذا ت هذه  الكلً لمصل الدم حٌغ نالحظ ارتداعذه خذالل شذه
(الهٌن وجدوا ارتداع تركٌز بروتٌن مصل الذدم خذالل موسذم 2443وآخرٌن ) Nazifiالنتٌجة  متد ة م  نتا   

الصذذٌؾ فذذً األؼنذذام وربمذذا ٌعذذود انخدذذاض تركٌذذز البذذروتٌن خذذالل موسذذم الشذذتا  إلذذى زٌذذادة  ذذرح النتذذروجٌن 
حاالت انخداض درجات الحذرارة مؤدٌذا هلذ  إلذى انخدذاض تركٌذز بذروتٌن مصذل الذدم )الٌورٌا( فً البول فً 

(Schalm  ،إلذذى عذذدم وجذذود تذذنثٌر معنذذوي ألشذذهر السذذنة فذذً تركٌذذز 3(.وٌشذذٌر الجذذدول )0605وآخذذرون )
( ألشذهر السذنة علذى تركٌذز كلوبٌذولٌن 4.40 ≥ألبومٌن مصل الدم فً حذٌن كذان لهذا تذنثٌر عذالً المعنوٌذة )أ 

( إلذى وجذود تذنثٌر عذالً 3ٌشٌر الجذدول )فدم حٌغ أرتد  خالل شهر تموز إما تركٌز كولسترول الدم مصل ال

 
 السنة أشهر

 الصفات المدروسة

   الكميالبروتين 
 مل(011)غم/

 

 األلبومين
 مل(011)غم/

    ا لكموبيولين 

 مل(011)غم/ 

 الكولسترول

 مل(011)غم/

 (AST) إنزيم
 في مصل الدم

 (ALT) إنزيم
 في مصل الدم

 ** ** ** مل(011)غم/       ** N.S ** مستوى المعنوية
 ج 6.84 األولكانون 

 ±4.05 

 أ 3.55

±4.03 

 ج 3.25

 ±4.04 

 أب 54.08

 ±3.023 

 د-ب 080.3

 ±3.025 

ج د 055.58  
04.46 

 ب ج 0.48 كانون الثاني

 ±4.06 

 أ 3.00

±4.646 

 ج-ب 3.30

 ±4.05 

 أب 46.62

 ±3.00 

 د 066.66

 ±6.668 

050.30 

±8.45 

 ج-أ  0.00 شباط

 ±4.03 

 أ 3.40

±4.45 

ج -ب 3.64

±4.046 

 أ 58.55

 ±3.526 

 د 050.00

 ±02.436 

 ز 046.68

±0.80 

 ج-أ 0.30 آذار

 ±4.02 

 أ 3.50

±4.46 

ج -أ 3.00

±4.003 

 أ 58.60

 ±3.866 

 د 003.33

 ±3.635 

 ج 050.62

4.2 

 ب-أ 0.42 نيسان

±4.00 

 أ 3.06

± 4.02 

 ب ج  3.04

± 4.02 

 أب 53.46

±2.02 

 د ب 060.6

±0.04 

ه د 054.6

±5.66 

 ب ج 0.40 أيار

±0.46 

 أ 3.55

±4.44 

 ب ج 3.46

±4.46 

 أب 55.46

±4.06 

 ج د 006.44

±00.84 

 ز-ه 052.58

±3.40 

 ج-أ 0.32 حزيران

±402 

 أ 3.66

±445 

 ب ج3.66

±40 

 أب 48.60

244 

 أب 234.05

±04.56 

 د-ج 056.80

4.60 

 أ 0.84 تموز

±0.65 

 أ 3.60

±4.0 

 أ 4.06

±6.54 

 ب 40.08

±3.53 

 ب-أ 220.84

±06.54 

 ب 060.58

±04.20 

 أب 0.44 بٱ

±400 

 أ 3.55

±440 

 أب3.85

±42 

 ب 40.03

±226 

 أ 264.06

±05.06 

 أ 066.43

±0.04 
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ارتداعذه خذالل األشذهر البذاردة )كذانون األول ،  لذوحظ( ألشهر السنة على تركٌذز  حٌذغ 4.40 ≥المعنوٌة )أ 

النتٌجذة هذه  آب( وجذا ت   كانون الثانً ، شبا  ، آهار(. وانخداضها خالل األشهر الحارة )حزٌران ، تمذوز،
( الذذذهٌن الحظذذذوا ارتدذذذاع تركٌذذذز 2446وآخذذذرٌن) Blanka( و 2443(وآخذذذرٌنNazifi متد ذذذة مذذذ  نتذذذا   

كولسترول مصذل  الكولسترول خالل موسم الشتا  وانخداضه خالل موسم الصٌؾ وربما ٌعود انخداض تركٌز
زدٌاد سذوا ل الجسذم خذالل موسذم الصذٌؾ الحارة( الى انخداض االسٌتات وا األشهرالدم خالل موسم الصٌؾ )

(Marai أو الذذى دخذذول الكولسذذترول فذذً تكذذوٌن2448، وآخذذرون . )  الهرمونذذات السذذتٌروٌدٌة خذذالل موسذذم
ٌبذٌن الجذدول و (.2446وآخذرون،  Massanyi) Bile acidالصٌؾ وتحوله فً الكبد إلى أحماض الصدرا  

فذً  (ALT) وإنذزٌم (AST) إنزٌمتركٌز  هر السنة على( ألش4.40 ≥( الى وجود تنثٌر عالً المعنوٌة )أ 3)

هذه  النتٌجذة متد ذة  وجذا ت ( آب)حزٌذران ، تمذوز،  األشهر الحذارة  مصل الدم حٌغ ارتد  تركٌزهما خالل 
( خذذالل موسذذم (ALT إنذذزٌم( الذذهٌن وجذذدوا ارتدذذاع تركٌذذز 2442) وآخذذرٌن  Al-Khazraji  مذذ  نتٌجذذة 

 Sritharetالحراري علذى خالٌذا الكبذد نتٌجذة ارتدذاع درجذات الحذرارة ) اداإلجه إلىالصٌؾ وربما ٌعود هل  

 (.2442وآخرون، 
( ألشهر السنة على تركٌز هرمذون 4.40 ≥وجود تنثٌر عالً المعنوٌة )أ  إلى( فٌشٌر 4الجدول ) أما

(T4 فً مصل الدم ) ارنذة فً شهر كانون الثانً الهي تنخدض خالله درجات الحرارة م ارتداعهحٌغ نالحظ 
وآخذذرٌن  Nazifi( و 0688وآخذذرٌن ) Nixonواتد ذذت هذذه  النتٌجذذة مذذ  نتذذا    بٱمذذ  انخداضذذه فذذً شذذهر 

 والكبذاش األب ذارخالل موسم الشتا  وانخداضه صٌداً فً  (T4)( الهٌن الحظوا ارتداع تركٌز هرمون 2440)
 Saberت فذً درجذات الحذرارة ) باختالؾ التؽٌرا تنثرها إلىوٌعود التؽٌر فً تركٌز هرمونات الؽدة الدرقٌة 

(. فذً حذٌن ان الحذرارة المرتدعذة ت لذل وظٌدذة الؽذدة الدرقٌذة مذن خذالل تنثٌرهذا علذى محذور 2446وآخرون، 
( لكذذً ٌذذتمكن TRHالنخامٌذذة وٌسذذبب هلذذ  انخدذذاض افذذراز الهرمذذون المحذذرر للثذذاٌروتروبٌن ) –تحذذت المهذذاد

عذذدم  إلذذى( 4(. وٌشذذٌر الجذذدول )0680خذذرون، وآ Johansonالحٌذذوان مذذن ت لٌذذل معذذدل االٌذذض االساسذذً )
 إلذذى( 4وٌشذذٌر الجذذدول ) (TSH)هرمذذون ( و T3)ألشذذهر السذذنة علذذى تركٌذذز هرمذذون معنذذوي تذذنثٌر  وجذذود

التستسذتٌرون حٌذغ ارتدذ  مسذتوا   ( ألشهر السذنة علذى تركٌذز هرمذون4.40 ≥المعنوٌة )أ  وجود تنثٌر عالً
( 0600وآخذذرٌن ) Sanfordد ذذت هذذه  النتٌجذذة مذذ  نتذذا   وات فذذً شذذهر كذذانون الثذذانً ب وانخدذذضٱفذذً شذذهر 
ان  إلذىOrtavant (0605 )و  Pelletuerٌعود ارتداع تركٌز هرمون التستستٌرون وكمذا اشذار الٌذه  وربما 

٪ عنذذدما تبذذدأ الدتذذرة الضذذو ٌة 84ٌرتدذذ  تركٌذذز  حذذوالً  ICSH (LHالهرمذذون المحدذذز للخالٌذذا الخاللٌذذة )

لدتذذذذرة الضذذذذو ٌة ٌحدذذذذز الؽذذذذدة تحذذذذت المهذذذذاد الفذذذذراز الهرمذذذذون المحذذذذرر باالنخدذذذذاض. حٌذذذذغ ان تنذذذذاق  ا
 (.Robinson،0664و  Almeida ،0680; Adamو  Pelletier) GnRH)للكونادوتروبٌنات )
( ألشذهر السذنة علذى حجذم السذا ل المنذوي حٌذغ 4.40 ≥وجود تنثٌر عالً المعنوٌة )أ  إلى( 5ٌشٌر الجدول )

وكذذانون  األولكذذانون  أشذذهرب وانخداضذذه خذذالل ٱي خذذالل شذذهري تمذذوز وحجذذم السذذا ل المنذذو ارتدذذاعنالحذذظ 
الذى ارتدذاع تركٌذز الهرمذون المحدذز  األشذهرالثانً وشبا  وربما ٌعود ارتداع حجم السا ل المنوي خالل هذه  

وهرمذذون التستسذذتٌرون فهمذذا ٌعمذذالن علذذى تنشذذٌ  فعالٌذذة خالٌذذا سذذرتولً السذذاندة (SSH) لتكذذوٌن الن ذذؾ 
 (.2448وآخرون، Sarkarو  0600وآخرون،  Sanford ؾ )والمؽهٌة للن

وٌعمل هرمون التستستٌرون أٌضا على تحدٌز الؽدد الجنسٌة الالح ة للهكر لزٌادة إفرازاتها والتً تمثل الجذز  
 ( إلى وجود تنثٌر5(.كما وٌشٌر الجدول )0664األكبر من السا ل المنوي)محً الدٌن وآخرون، 

 (الخ ن ال ٌاسً±المتوس ات )السنة على هرمونات مصل الدم رثٌرا شهتن(: 4الجدول)          
 

 
 أشهر     السنة

 الصفات المدروسة

 (T4هرمون )

 / لترنانومول

( T3هرمون)
 نانومول/لتر

(  TSHهرمون )

وحدة مٌكرو
 دولية/لتر

 هرمون التستستيرون

 نانومول/لتر

 ** N.S N.S ** مستوى المعنوية
 أ 63.56 كانون     الثانً

 ±6.08 

 أ0، 36

 ±4.20 

 أ 0.68

 ±4.424 

 ب 38.04
00.30± 
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 المتوس ات التً تحمل أحرفاً مختلدة عمودٌا ٌوجد بٌنها فرو  معنوٌة عند مستو                 **

 (.4.40 ≥)أ  تمالاح                   

N.S                   عدم وجود تأثير معنوي 

قذذوام خذذالل شذذهري  أفضذذلحظ لذذوحٌذذغ  قذذوام السذذا ل المنذذوي ( ألشذذهر السذذنة علذذى4.40 ≥عذذالً المعنوٌذذة )أ 

 وهذها ماأكذد ( 5الجذدول )خالل هه  الدترة وربما ٌعود تحسن ال وام الى ارتداع تركٌز الن ؾ  حزٌران وتموز
(Sorensen ،0606حٌغ اشار ) كذان التركٌذز مرتدذ  وٌكذون ما ٌذا اها كذان  إهاال ذوام ٌكذون كرٌمذً  إن إلذى

. وانخداض نسبة الن ؾ المٌتذة الحارة األشهرارتداع نسبة الن ؾ الحٌة خالل  إلى باإلضافةالتركٌز منخدض. 
كذة الجماعٌذة للن ذؾ رلح( ألشذهر السذنة علذى ا4.40 ≥وجود تنثٌر عالً المعنوٌة )أ  إلى( 5وٌشٌر الجدول )

قد ٌكذون سذببه جماعٌة صٌدا ارتداع الحركة السبب ان و بٱوحزٌران وتموز و أٌار أشهرحٌغ ارتدعت خالل 
(. وكذهل  نتٌجذة ارتدذذاع 0686ارتدذاع تركٌذز الن ذؾ وانخدذاض نسذبة الن ذؾ المٌتذة والمشذوهة )السذامرا ً، 

خذالل الموسذم التناسذلً وٌذنخدض خذارج الموسذم  أقصذا  إلذىتركٌز هرمون التستستٌرون فذً الذدم فانذه ٌصذل 
( ألشذهر السذنة 4.40 ≥المعنوٌذة )أ  وجود تذنثٌر عذالً إلى( 5وٌشٌر الجدول ) (.0664، ألم  ريالتناسلً )

وربمذا ٌعذود ارتدذاع الحركذة  بٱوتمذوز و  حزٌذران أشذهرعلذى الحركذة الدردٌذة للن ذؾ حٌذغ ارتدعذت خذالل 
 إلذذىالتستسذذتٌرون المذؤدي والذى ارتدذذاع تركٌذز هرمذون  دذاع تركٌذز الن ذذؾارت إلذذىتذرة الدردٌذة خذالل هذذه  الد

 ;  Al-Ani ،0688Kishkو  Al-Hakim) أكذد ارتداع حركة الن ؾ الدردٌة خالل موسم الصٌؾ وهها مذا 
 تركٌذز الن ذؾ ( ألشهر السذنة علذى4.40 ≥تنثٌر عالً المعنوٌة )أ  ( الى وجود5(. وٌشٌر الجدول )2448، 

وقد ٌعود سبب ارتداع تركٌز الن ؾ خالل هذه   األخر  األشهرخالل شهر حزٌران م ارنة م  حٌغ ارتدعت 
(، 0680زٌادة نشا  الؽدة النخامٌة عنذدما تبذدأ الدتذرة الضذو ٌة باالنخدذاض )محذً الذدٌن وٌوسذؾ،  إلىالدترة 

 Lincolnٌرون )وهرمذون التستسذت SSH)) لتكذوٌن الن ذؾالهرمذون المحدذز  إفذرازوٌزداد خالل هه  الدتذرة 
ٌعتمد على هرمذون والذهي ٌذنظم  Spermatogonialنضوج سلٌدات الخالٌا الن دٌة  . الن( 0664وآخرون، 

(. كمذذا 2445وآخذذرون،  Meachemنمذذو خالٌذذا سذذرتولً وخالٌذذا الن ذذؾ وت ورهذذا فذذً الحٌوانذذات البالؽذذة )

م التناسذذلً مسذذببا ارتدذذاع تركٌذذز الجرثذذومً خذذالل الموسذذ وٌرتدذذ  ق ذذر النبٌبذذات المنوٌذذة وٌذذزداد سذذم  النسذذٌ 
( ألشذهر السذنة 4.40 ≥( إلذى وجذود تذنثٌر عذالً المعنوٌذة )أ 6(. وٌشذٌر الجذدول )0664الن ؾ )ألم  ري، 

وربمذا ٌعذود ارتدذاع نسذبة  بٱعلى النسبة الم وٌة للن ؾ الحٌة حٌغ ترتد  بشذكل كبٌذر خذالل شذهري تمذوز و
(. مؤدٌذا 0662ند انخداض الدترة الضذو ٌة )الصذا ػ وال ذس، الحٌة إلى تحسن صدات السا ل المنوي ع الن ؾ

 GnRH)الخصٌتٌن  لزٌذادة إفذراز الهرمذون المحذرر للكونادوتروبٌنذات ) -هل  إلى تنشٌ   محور تحت المهاد
 ( .0684وآخرون،   D'oochio( وتنشٌ  عملٌة تكوٌن الن ؾ)ICSHو  (SSHمسببا هل   إفراز هرمونً

 الخ ن ال ٌاسً(.±المتوس ات)السنة على صدات السا ل المنوي  رأشه(: تنثٌر 5الجدول ) 

 ب 56.56 بٱ

 ±4.08 

 أ 0.46

 ±4.02 

 أ 0.66

±4.403 

 أ  50,54
±04,05 

 
 السنة أشهر

 الصفات المدروسة

حجم السائل 
  )مل(  المنوي

قوام السائل  
 المنوي

 الحركة الجماعية

)٪( 
 الحركة الفردية 

)٪( 

 تركيز النطف

   مل/ 131×

         **        **      **     **     ** مستوى المعنوية
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 (.4.40 ≥)أ  المتوس ات التً تحمل أحرفاً مختلدة عمودٌا ٌوجد بٌنها فرو  معنوٌة عند مستو  احتمال **

SSH) )( 6وٌشذٌر الجذذدول )السذنة علذذى النسذذبة الم وٌذذة  ألشذذهر(4.40 ≥وجذذود تذنثٌر عذذالً المعنوٌذذة )أ  إلذذى
 Salemهذه  النتٌجذة متد ذة مذ   نتذا    ونٌسذان وجذا ت آهاروشذبا   أشذهرللن ؾ المٌتة والتً ارتدعت خالل 

للكبذاش  وٌشذٌر الجذدول ( الهي هكر ارتداع نسبة الن ؾ المٌتة خالل موسم الشتا  فً السذا ل المنذوي 2445)
( ألشذذهر السذذنة علذذى النسذذبة الم وٌذذة للن ذذؾ المشذذوهة حٌذذغ 4.40 ≥وجذذود تذذنثٌر عذذالً المعنوٌذذة )أ  إلذذى( 6)

 إلذىوان ارتداع نسبة الن ؾ المشذوهة خذالل موسذم الربٌذ  ربمذا ٌعذود  أٌارخالل شهر  وظملحارتدعت بشكل 
كمٌذة ونوعٌذة السذا ل المنذوي )الصذا ػ وال ذس، علذى زٌادة عذدد سذاعات ضذو  النهذار والتذً لهذا تذنثٌر سذلبً 

( ألشذذذهر السذذذنة علذذذى األس 4.40 ≥وجذذذود تذذذنثٌر عذذذالً المعنوٌذذذة )أ  إلذذذى( 6(. وٌشذذذٌر الجذذذدول )0662

وكذانون الثذانً  وٌذنخدض خذالل شذهر  األولالهٌدروجٌنً للسا ل  المنذوي حٌذغ ٌرتدذ  خذالل شذهري كذانون 
الهٌذدروجٌنً للسذا ل  األسنسذبة الن ذؾ الحٌذة حٌذغ ٌتؽٌذر  االرتدذاعوقد ٌعذود السذبب  ملحوظحزٌران بشكل 

 أكذذد كتٌذذ  وهذذها مذذا حذذامض الال وإنتذذاجالمنذذوي بسذذرعة بعذذد عملٌذذة الجمذذ  بسذذبب الدعالٌذذة االٌضذذٌة للن ذذؾ 
(Campbell  ،2443وآخرون.) 

عذذدم وجذذود تذذنثٌر معنذذوي ألشذذهر السذذنة علذذى تركٌذذز البذذروتٌن فذذً بالزمذذا السذذا ل  إلذذى( 0وٌشذذٌر الجذذدول )  
بالزمذا  ألبذومٌن( ألشذهر السذنة علذى تركٌذز 4.45 ≥وجود تذنثٌر معنذوي )أ  إلىالمنوي وٌشٌر ندس الجدول  
( ألشذهر السذنة علذى تركٌذز 4.45 ≥والذى وجذود تذنثٌر معنذوي )أ  بٱل شذهر السا ل المنوي حٌغ ارتد  خذال

 موسمً الصٌؾ والخرٌؾ وانخداضه خذالل موسذم الشذتا والهي ارتد  خالل  بالزما السا ل المنوي كلوبٌولٌن
ب ٱ حزٌذران  وتمذوز و أشذهرخذالل  كولسترول بالزمذا السذا ل المنذوي ارتداع تركٌز إلى (0وٌشٌر الجدول )

( الهٌن وجدوا ارتدذاع تركٌذز كولسذترول بالزمذا 2444bوآخرٌن)  Tahaهه  النتٌجة متد ة م  نتا    وجا ت

ارتدذاع تركٌذز هرمذون التستسذتٌرون . والذهي ٌذؤثر  إلذىالسا ل المنوي خالل هه  الدترة وربما ٌعذود ارتداعذه 
 إلذىولسذترول والذدهون وتدرزهذا ومنها ؼدة البروستات التذً تنذت  الكعلى نمو ووظٌدة الؽدد الجنسٌة الالح ة 

 د 4.66 األولكانون 

 ±4.43 

 ج د 0.02

±4.45 

 أ ب 50.25

 ±0.60 

 ب ج 50.06

 ±0.80 

 ب ج 0260.5

 ±66.08 

 د 4.52 كانون الثاني

 ±4.45 

 د 4.00

±4.03 

 ب ج 36.45

 ±4.38 

 ج د 44.58

 ±5.25 

 د 535.54

 ±03.825 

 د   4.66 شباط

 ±4.43 

 د 4.03

±4.05 

 ج32.04

±5.00 

 د 34.30

 ±5.526 

 د 426.44

 ±048.436 

 ج 4.64 آذار    

 ±4.44 

 ج د 0.03

±4.06 

ب  42.64

 3.603±ج

 ج د 40.02

 ±4.866 

 ج د 864.84

 ±038.63 

 ج 4.62 نيسان   

±4.434 

 ج د 0.44

±4.44 

 ب ج 44.06

±5.44 

 ج 54.44

±4.88 

 د 644.24

±23.566 

 ب ج 0.43 أيار    

±4.46 

 ب ج 0.30

±4.06 

 أ 63.02

±5.66 

 أ ب 65.06

±4.83 

 ب ج 0263.6

±038.22 

 ب 0.05 حزيران   

±4.40 

 أ 0.60

±4.06 

 أ 64.58

±6.0 

 أ 60.66

±5.63 

 أ 2444.4

±25860 

 أ 0.40 تموز    

±4.46 

 أ ب 0.64

±404 

 أ 62.54

±5.40 

 أ 68.05

±4.00 

 ب 0464.44

±088.26 

 أ 0.58 بٱ    

±4.0 

 ب ج 0.44

±4.0 

 أ 65.83

±3.66 

 أ 04.344

±3.84 

 ب ج 0360.5

±365.44 
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 ≥وجذذود تذذنثٌر معنذذوي )أ  إلذذى( 0(. وٌشذذٌر الجذذدول )0664ي )محذذً الذذدٌن وآخذذرون، بالزمذذا السذذا ل المنذذو

4.45) 
 

 الخ ن ال ٌاسً(.±المتوس ات )صدات السا ل المنوي  فًالسنة  أشهر(: تنثٌر 6الجدول)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.4.40≥  )أ  تمالالمتوس ات التً تحمل أحرفاً مختلدة عمودٌا ٌوجد بٌنها فرو  معنوٌة عند مستو  اح        **

والذهي ترافذ   آهاروالهي ارتد  خالل شذهر  فً بالزما السا ل المنوي (AST) إنزٌمألشهر السنة على تركٌز 

 إنزٌمذذذذاترفذذذذ  تركٌذذذذز  إن( حٌذذذذغ 6مذذذذ  ارتدذذذذاع نسذذذذبة الن ذذذذؾ المٌتذذذذة خذذذذالل هذذذذه  الدتذذذذرة الجذذذذدول )
(Transaminaseًف )  السا ل المنوي ٌكون بسبب نداهLeakage الن دذةخلٌذة شذا  ؼمن  خذالل  اتاإلنزٌم 

( ألشذهر 4.40 ≥وجذود تذنثٌر عذالً المعنوٌذة )أ  إلذى( 0( وٌشذٌر الجذدول )Gundogan ،2446)المتضرر 
وكذذانون  األولفذذً بالزمذذا السذذا ل المنذذوي حٌذذغ ارتدذذ  خذذالل شذذهر كذذانون  (ALT) إنذذزٌمالسذذنة علذذى تركٌذذز 

( الذهي الحذظ ارتدذاع Gundogan ،2446) إلٌهوصل وجا ت هه  النتٌجة متد ة م  ما ت ملحوظالثانً بشكل 
 ) إنذزٌموان ارتدذاع تركٌذز ( خالل موسمً الشتا  والخرٌؾ م ارنة م  موسم الصذٌؾ (ALTِ   إنزٌمتركٌز 
(ALT اإلنزٌمذاتالن ؾ المٌتة وتح م ؼشا  خلٌذة الن دذة وندذاه  أعدادفً بالزما السا ل المنوي ٌعنً ارتداع 

(Taha 2444 ،وآخرونb. )ٌنسذتنت   إنغ راف  هل  ارتداع نسبة الن ؾ المٌتة خالل تلذ  الدتذرة. وٌمكذن ح

 األولكذانون  أشذهروانخدضذت خذالل  وآبحزٌذران وتمذوز  أشذهربنن صذدات السذا ل المنذوي تحسذنت خذالل 
 .وأبخالل شهري تموز  ALT) وAST مصل الدم ) إنزٌماتوكانون الثانً وشبا  وارتداع تركٌز 

 

 
 السنة أشهر

 الصفات المدروسة

النطف 
 الحية٪

النطف 
 تة٪المي

 النطف
 المشوهة٪

االس 
 الهيدروجيني

(pH) 

 ** ** ** ** مستوى المعنوية
 ب 50 األولكانون 

 ±363 
 أ 34
±284 

 ب  3.40
 ±4.24 

 أ 0.26
 ±45 

 أ 68.65 كانون الثاني
 ±5.00 

 ب 30.45
±5.646 

 أ ب 4.62
  ±4.604 

 أ 0.08
 ±400 

 ب 46.25 شباط
 ±3.53 

 أ 54.05
±4.45 

 أ ب 3.66
±4.446 

 أ ب 6.66
 ±402 

 ب 46.58 آذار
 ±0.02 

 أ 53.42
±4.46 

 أ ب 5.44
±4.003 

 أ 0.44
 ±3.866 

 ب 54.80 نيسان
±4.68 

 أ 46.03
±4.66 

 أ ب 5.44
±0.40 

 أب 6.66
±4.0 

 أ 04.44 أيار
±5.456 

 ب 26.66
±5.54 

 أ 5.66
±4.60 

 ب ج 6.04
±4.03 

 أ 02.26 حزيران
±3.68 

 ب20.00
±3.66 

 أ ب 4.25
±4.68 

 د 6.40
±4.48 

 أ 06.20 تموز
±3.60 

 ب 24.06
±3.66 

 أ ب 4.40
±4.83 

 ج د 6.62
±4.40 

 أ 06.66 بٱ
±3.88 

 ب 23.34
±4.40 

 أ ب 3.05
±4.66 

 ج د 6.66
±4.48 
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     القياسي( الخطأ±)المتوسطات الصفات الكيموحيوية لبالزما السائل المنوي  فيالسنة  أشهر(: تأثير 7لجدول)

 (.4.40 ≥)أ  المتوس ات التً تحمل أحرفاً مختلدة عمودٌا ٌوجد بٌنها فرو  معنوٌة عند مستو  احتمال **
 (.4.45 ≥)أ  لتً تحمل أحرفاً مختلدة عمودٌا ٌوجد بٌنها فرو  معنوٌة عند مستو  احتمالالمتوس ات ا *

N.S  .عدم وجود تنثٌر معنوي 

 
 

 

EFFECT OF MONTHS ON SOME PHYSIOLOGICAL AND  

BIOCHEMICAL CHARACTERS OF BLOOD AND SEMEN IN AWASSI 

RAMS 

   Nabeel Najeeb Ahmed                                         Mohammad Salem Al-Mteoty       

                                    Nabeel Abduljabbar Al-Masri   
 

ABSTRACT 
       This study was conducted in the field of animal resources department-

university of mosul on 24 Awassi males (8-10 month aged) The results revealed a 

highly significant effect (P ≤ 0.01) of the month (December ,January , February , 

March , April , June , July , and August) on body weight ,  serum glucose , total 

protein , globulin , cholesterol , AST , ALT , Thyroxine(T4) , and Testosterone 

 
 السنة أشهر

 ت المدروسةالصفا

البروتين 
مل011)غم/

) 

 األلبومين
 مل(011)غم/

  الكموبيولين

 011)غم/
 مل(

الكولسترول 
 مل(011)ممغم/

 (AST)انزيم 
 

 (ALT)انزيم 
 

 ** * ** * * N.S مستوى المعنوية
 أ 0.04 األولكانون 

 ±0.40 
 ب ج 1.34

±4,466 

 ب  0.26
 ±4.05 

 د -ب 06.44
±0.04 

 أ ب 480.83
 ±6.023 

 أ ب 030.6
 ±4.025 

 أ 0.08 كانون الثاني
 ±0.05 

 ب ج 4.44
±4.44 

 أ ب 0.34
  ±4.06 

 د  04.68
±2.46 

 ب 453.50
 ±05.20 

 أ 044.66
 ±3.668 

 أ 0.83 شباط
 ±0.03 

 ج-أ 4.52
±4.45 

أب 0.30
±4.046 

 ج د 04.36
±0.52 

 أ ب 466.83
 ±45.26 

 ب 030.36
 ±3.436 

 أ 2.46 آذار
 ±0.02 

 ج-أ 4.52
±4.44 

أب  0.54
±4.03 

 ج-أ 06.20
±2.43 

 أ 486.62
 ±50.6 

 ب035.54
 3.635± ج

 أ 0.86 نيسان
±4.00 

 ج 4.44
±4.43 

 أ ب 0.42
±4.40 

 ج-ب 00.40
±0.30 

 أ ب466.60
±62.50 

 و 020.33
±3.52 

 أ 2.40 أيار
±4.23 

 أ ب 4.53
±4.44 

 أ ب 0.48
±4.48 

 ج-ب 06.43
±2.26 

 أ ب 464.52
±02.04 

 ب 030.58
±3.42 

 أ 2.40 حزيران
±4.02 

 أ ب 4.53
±4.43 

 أ ب 0.48
±4.46 

 أ  25.30
±2.62 

 أ ب 408.83
±04.04 

 وه  026.64
±5.06 

 أ 2.04 تموز
±4.05 

 أ ج 4.40
±4.48 

 أ 0.63
±4.48 

 ب-أ 22.24
±2.35 

 ب 450.00
±23.06 

 هد   030.04
±5.88 

 أ 2.06 بٱ
±4.03 

 أ 4.54
±4.44 

 أ 0.65
±4.00 

 ج-أ  24.00
±0.88 

 أ ب 404.00
±03.45 

 ج د 033.64
±3.43 
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concentration as well as PCV , ESR , semen volume consistency ,mass and 

individual movement , sperm concentration  , and the live sperm %      , abnormal 

sperm %, ph of semen . as well as cholesterol , ALT , in seminal plasma , and 

asignificant effect (P ≤ 0.05) on albumin, globulin and AST on seminal plasma  

 
 المصادر

 (. تنثٌر المجهود العضلً على درجة حرارة الجسم وعلى بعض صدات الدم لإلبل 2446الحٌدري، احمد )
 040خالل فصلً الصٌؾ والشتا  . مركذز بحذوغ علذوم األؼهٌذة والزراعذة. جامعذة الملذ  سذعود.            

(5-24 .) 
 (. التركٌذذب الكٌمٌذذاوي وال ٌمذذة0608متذذً ) األحذذدوسذذمٌر عبذذد  ألبٌذذاتًالخواجذذة، علذذً كذذاظم والهذذام عبذذد   

الؽها ٌذذة لمذذواد العلذذؾ العراقٌذذة. ال بعذذة الثالثذذة المن حذذة. قسذذم التؽهٌذذة/ وزارة الزراعذذة واإلصذذالح 
 الزراعً. الجمهورٌة العراقٌة.

والدسلجً لصذدتً الحلٌذب والصذوؾ فذً  اإلنتاجً األدا (. م ارنة 2446ح )الدباغ ، صمٌم فخري محمد صال
 جامعة الموصل. -النعاج العواسٌة والحمدانٌة. ا روحة دكتورا ، كلٌة الزراعة والؽابات

المسذت بلٌة.  واألفذا (. مشروع انتاج كباش العواسذً المحسذنة ،الواقذ  2446الراوي، عبد الرزا  عبد الحمٌد)
.)ن ذذال عذذن 004-046: 4الزراعذذً . واإلنمذذا الهٌ ذذة العربٌذذة لالسذذتثمار  -ار الزراعذذًمجلذذة االسذذتثم

 (.2446الدباغ، 
. ال بعة الثانٌة . كلٌة الزراعذة والؽابذات. دار الكتذب  اإلنسان(. تؽهٌة 2444الزهٌري ، عبد   محمد هنون )

 جامعة الموصل.  -لل باعة والنشر
. تنثٌر الذدرقٌن علذى بعذض صذدات السذا ل المنذوي للكبذاش العواسذٌة (0686السامرا ً، حسٌن كامل حسٌن )

   جامعة بؽداد. –فً وس  العرا . رسالة ماجستٌر، كلٌة الزراعة 
( . علذم فسذٌولوجٌا الحٌذوان العملذً. جامعذة 0664سعٌد، خالذد حمٌذد محمذد وعمرعبدالمجٌذد محمذد الحبٌذب ) 

 صالح الدٌن.
والمذذاعز . كلٌذذة الزراعذذة. م بعذذة دار  األؼنذذام أنتذذاج(. 0662ال ذذس ) إٌلٌذذاالصذذا ػ، مظدذذر نذذاف  رحذذو وجذذالل 
 الحكمة . جامعة البصرة.

(. فسذلجة التناسذل والتل ذٌح 0664كاظم وحسٌن عبد الكرٌم السعدي ومرتضذى كمذال الحكذٌم ) إسماعٌلعجام، 
جامعذذة  - االصذذ ناعً والرعاٌذذة التناسذذلٌة . كلٌذذة الزراعذذة والؽابذذات. دار الكتذذب لل باعذذة والنشذذر

 الموصل 
(. علذذم الدسذذلجة البٌ رٌذذة. كلٌذذة ال ذذب البٌ ذذري . دار 0680محذذً الذذدٌن، خٌذذر الذذدٌن و ولٌذذد حمٌذذد ٌوسذذؾ )
 الكتب لل باعة والنشر. جامعة الموصل.

(. فسذلجة الؽذدد الصذم والتكذاثر فذً الثذدٌات 0664محً الدٌن، خٌر الذدٌن وولٌذد حمٌذد ٌوسذؾ وسذعد توحلذة )
 لل باعة والنشر. جامعة الموصل.  وال ٌور. دار الكتب

(. دراسة تنثٌر المواسم و ر  الجم  علذى صذدات السذا ل المنذوي ونشذا  0664، خالد محمد علً )ألم  ري
 جامعة الموصل. –الخصٌة فً االكباش العواسٌة. رسالة ماجستٌر، كلٌة الزراعة والؽابات 
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