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  2006،) 1(العدد 4: ، المجلدمجلة االنبار للعلوم الزراعیة
  

  تأثیر خطوط الساللة على صفات السائل المنوي في الكباش العواسیة

  

  یاسین طه العاني

  جامعة االنبار/كلیة الزراعة -قسم الثروة الحیوانیة

  

  الخالصة

(ت الـى مجمـوعتین متسـاویتین االولـى ، قسـمسـنة2-1.5كبشا عواسیا تراوحت اعمارها بین 18استخدم 

لدراســة تــاثیر خطــوط ســاللة حیوانــات التجربــة علــى صــفات . )ذات الوجــه االســود(والثانیــة ) ذات الوجــه االحمــر

/ 3/ 1البحــاث الزراعیــة للفتــرة مــنالســائل المنــوي، فــي محطــة تحســین المــاعز فــي عكركــوف التابعــة لمركــز ابــاء ل

. جمعـــت عینـــات الســـائل المنـــوي مـــرتین فـــي االســـبوع بواســـطة المهبـــل االصـــطناعي. 2002/ 5/ 1لغایــة 2002

، تركیـز الحیـامن (%)، الحركة الجماعیة والفردیـة للحیـامن )مل(حجم القذفة : واجریت الفحوصات التالیة علیها

. )pH(الهیـــدروجیني ، واالس(%)، الحیـــامن المشـــوهة (%)، الحیـــامن المیتـــة )مـــل(وتركیـــز الحیـــامن بالقذفـــة 

  .بین المجموعتین في صفات السائل المنوي) P<0.05(لمعرفة الفروق المعنویة 

0.26±0.92(حیـث تفوقـت المجموعـة الثانیـة ) مـل(في حجم القذفـة ) P<0.05(لوحظ وجود فرق معنوي 

) P<0.05(فـروق معنویـة بینما لوحظ وجـود ،مل في حجم القذفة) 0.26±0.76(مل على المجموعة االولى ) 

±13.26،71.12±72.75(حیـــث تفوقـــت المجموعـــة االولـــى (%) فـــي الحركـــة الجماعیـــة والفردیـــة للحیـــامن

كمــا لــوحظ . فــي هــذه الصــفتین) % 12.07±12.89،68.75±70.0(علــى المجموعــة الثانیــة ) 12.42%

2.51(مجموعـة االولـى علـى المجموعـة الثانیـة فـي تركیـز الحیـامن حیـث تفوقـت ال) P<0.05(وجود فرق معنـوي 

، امـا تركیـز الحیـامن فـي القذفـة فقـد تفوقـت المجموعـة االولـى علـى التواليعلى109×) 1.73±1.40، ±1.43

بینمـا لـم . التـواليعلـى109×) 1.91±1.96،1.75±2.39(المجموعة الثانیة فـي هـذه الصـفة حیـث كانـت 

  .ونسبة الحیامن المشوهةpHر معنوي على نسبة الحیامن المیتة واالس الهیدروجیني یالحظ وجود تاثی

  .سائل المنوي في الكباش العواسیةنستنتج من الدراسة ان لخط الساللة تاثیر على بعض صفات ال
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Effect of lines inbreed  on characters of semen in Awassi ram
Yassen Taha Al-Ani

Dep. Animal Resources - College of Agriculture / Al-Anbar University

Abstract
The study was conducted on 18 Awassi rams, Aged 1.5 - 2 years, divided in to 

two group; The first group (n = 9) red face and the second group (n = 9) black face, 
Presented in the farm of IPA Goat Station, Agurguf, Baghdad, Iraq. During the period 
from 1, March 2002, till the 1,May 2002. Semen were collected twice weekly by 
Artificial Vagina.

The study were undertaken to show the effect of line inbreed on characters of 
semen in Awassi ram. The following results had been obtained. Higher volume of 
ejaculate were observed at second group (0.92 ± 0.26) and lower at first group (0.76 ±
0.26) ml respectively. The breed had a significant effect (P<0.05) on sperm Mass 
activity and Individual motility. Higher motility were observed at first group (72.78 ±
13.26 and 71.12 ± 12.42)% respectively and lower at second group (70.0 ± 12.89 and 
68.75 ± 12.07)% respectively. The inbreed had a significant effect (P<0.05) on sperm 
count per milliliter and per ejaculate. Higher sperm count per milliliter and per ejaculate 
were observed at first group (2.51 ± 1.43 and 2.39 ± 1.96) x 109 and lower at second 
group (1.73 ± 1.40 and 1.75 ± 1.91) x 109.

The inbreed showed no significant difference of group on (percentages of dead; 
pH of semen and abnormal spermatozoa). It was concluded from this study that inbreed 
affected on some of characteristics of semen and had no effects on other of character of 
semen.

    

  

  

  المقدمة

تعتبــر األغنــام العواســیة مــن الســالالت المنتشــرة بصــورة واســعة فــي منــاطق مختلفــة مــن العــالم وخاصــة فــي 

، وعلى الرغم من ان هذه الساللة تمتاز بالتفوق العـالي النتـاج الوطن العربي وتشكل في العراق حوالي ثلثي االغنام

تحسـین الـوراثي  ممـا جعـل مـن انتاجهـا یكـون منخفضـا فـي الصوف والحلیب واللحـم اال انهـا لـم تـدخل فـي عملیـات ال

ولكـون االغنـام مـن الحیوانـات التـي تتـاثر بالموسـم التناسـلي بصـورة عامـة مـن . )1(هذا البلد عن باقي بلدان العـالم

اثیر ، فقد ظهر عامل اخر مؤثر على الناحیـة االنتاجیـة لالغنـام وهـو التـخالل الفترة الضوئیة على افراز الهرمونات

لذا فان فكرة هذه الدراسة هو لمعرفة التـاثیر داخـل السـاللة علـى صـفات السـائل المنـوي لنـوعین . )2(داخل الساللة

  .من الكباش العواسیة
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  المواد وطرائق العمل

منهــا ذات الوجــه االحمــر واالخــرى ذات ) 9(، كبشــا مــن ســاللة االغنــام العواســیة18اجریــت الدراســة علــى 

فـي محطـة تحسـین المـاعز . كغـم65-60، وبـاوزان مـا بـین سـنة2-1.5االسـود وباعمـار تراوحـت بـین الوجـه

خضــعت . 2002/ 5/ 1لغایــة 2002/ 3/ 1فــي عكركــوف التابعــة لمركــز ابــاء لالبحــاث الزراعیــة للفتــرة مــن 

  .الحیوانات لالشراف البیطري والتغذیة المركزة

الخــاص Artificial Vaginaتین فــي االســبوع بواســطة المهبــل االصــطناعي تــم جمــع الســائل المنــوي ولمــر 

Estradiol Benzoate1ملغرام من 2.5محقونة بجرعة Estrusباالغنام والماعز وباستخدام نعجة في حالة شبق 

الیـة واجریـت الفحوصـات الت. مْ 37بعد عملیة الجمع توضـع انبوبـة جمـع السـائل المنـوي فـي الحاضـنة وعنـد درجـة . 

  :علیها

، تركیز الحیـامن وتركیـز الحیـامن بالقذفـة %، الحركة الجماعیة والفردیة للحیامن )مل(قیاس حجم القذفة 

 pHبواســطة جهــاز pHتــم قیــاس االس الهیــدروجیني . )3(%، الحیــامن المشــوهة %، الحیــامن المیتــة 109×

meter نوع)Germany, pH meter CG 711(.  

لمعرفـة الفروقـات ) 5(، واختبار دنكن متعـدد الحـدود الجراء التحلیل االحصائي) SAS)4امج استخدم البرن

  .المعنویة بین المتوسطات للعوامل المؤثرة على الصفات المدروسة

  

  النتائج والمناقشة

بــین المجمــوعتین فــي حجــم القذفــة حیــث تفوقــت ) P<0.05(یشــیر الــى وجــود فــرق معنــوي ) 1(مــن الجــدول 

وهـذه . مـل علـى التـوالي0.26±0.26،0.92±0.76عة الثانیة علـى المجموعـة االولـى فـي حجـم القذفـة المجمو 

حیـث الحظـوا وجـود فـرق ) 7(وزمـالؤهBritoو ) 6(وزمـالؤهKaragiannidisالنتیجة جاءت مطابقة مع كل مـن 

یعـود الـى التبـاین الموسـمي الـذي یـؤثر ان هـذا االخـتالف بـین السـاللة قـد . معنوي بین الساللتین وفي نفـس السـاللة

امـا بالنسـبة للحركـة الجماعیـة والفردیـة للحیـامن . )8(بصورة كبیرة في حجم الخصـیة والرغبـة الجنسـیة لـدى السـاللة

علـى % 13.89±13.26،70.0±  72.78فقد لوحظ وجـود فـرق معنـوي لصـالح المجموعـة االولـى حیـث كانـت 

علـى التـوالي بالنسـبة للحركـة الفردیـة% 12.07±12.42،68.75±71.12جماعیـة و التوالي بالنسبة للحركـة ال

علــى النــوع Bos.Indicusحیــث الحظــوا ارتفــاع حركــة الحیــامن فــي النــوع ) 7(وزمــالؤهBritoوهــذا یتطــابق مــع . 

Bos.taurusفي نفس الساللة.  

بــین المجموعــة االولــى والثانیــة حیــث ) P<0.05(امــا بالنســبة لتركیــز الحیــامن فقــد لــوحظ وجــود فــرق معنــوي 

وهــذه النتیجــة تنطبـــق مــع مــا جــاء بـــه . مــل علـــى التــوالي/حــیمن  109×1.40±1.43،1.73±2.51كانــت 

Karagiannidisحیـــث الحظـــوا اخـــتالف معنـــوي بـــین ســـاللة )6(وزمـــالؤهChios عـــن الســـاللةFriesian فـــي

حیـث تفوقـت المجموعـة االولـى علـى ) P<0.05(قـد لـوحظ وجـود فـرق معنـوي امـا تركیـز الحیـامن بالقذفـة ف. االغنام

وهــذه النتیجــة تتفــق مــع مــا . قذفــة علــى التــوالي/حــیمن 109×1.91±1.96،1.75±2.39المجموعــة الثانیــة 

Bos.taurusعلـى النـوع Bos.Indicusحیث الحـظ وجـود اخـتالف معنـوي فـي النـوع ) 7(وزمالؤهBritoالحظه 

  .، وقد تفوق النوع االول على الثاني في تركیز الحیامن بالقذفةفي نفس الساللة
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ان هذه االختالفـات بـین المجـامیع فـي حركـة الحیـامن وتركیـز الحیـامن وتركیـز الحیـامن بالقذفـة قـد یعـود الـى 

حیـــث ان افـــراز ) 8و7(شـــكل وســـعة االوعیـــة المنویـــة والتـــاثیرات الحراریـــة المـــؤثرة علـــى انتـــاج الحیـــامن وفعالیتهـــا 

فــــي الــــذكور البالغــــة یتــــأثر بتغیــــرات طــــول فتــــرة اإلضــــاءة وهــــذه ) Testosterone(الهرمــــون الــــذكري التستســــتیرون 

  .)2(االختالفات تظهر خالل قصر وقت اإلضاءة والتي تكون الغدة النخامیة في اعلى فعالیتها

،4.61±5.41ن المجمــوعتین حیــث كانــت امــا بالنســبة للحیــامن المیتــة فلــم یالحــظ وجــود فــرق معنــوي بــی

حیـث الحظـوا وجـود اخـتالف فـي )6(وزمـالؤهKaragiannidisوهـذا یختلـف مـع . على التـوالي% 5.48±4.48

قـــد یعـــزى ســـبب االخـــتالف الـــى . فـــي االغنـــام  Friesianعـــن الســـاللة Chiosنســـبة الحیـــامن المیتـــة فـــي ســـاللة 

، كمــا ان تـــاثیر )9(هــم مـــن خــالل االختالفــات الموســـمیة فــي فتــرات االضـــاءةالتــاثیرات البیئیــة والتـــي تلعــب دور م

فلـم یالحـظ وجـود ) pH(، امـا االس الهیـدروجیني )10(التغذیـة المرتفعـة یـؤدي الـى تقلیـل مـن نسـبة الحیـامن المیتـة 

الــى ویعــزى ســبب ذلــك. علــى التــوالي0.22±0.23،6.27±6.32فــرق معنــوي بــین المجمــوعتین حیــث كانــت 

كفــاءة وثبــات انتــاج الغــدد الجنســیة المســاعدة لإلفــرازات فــي المجمــوعتین والتــي تحتــوي علــى حــامض الســتریك المهــم 

نالحــظ عــدم وجــود فــرق معنــوي بالنســبة ) 1(ومــن الجــدول رقــم . )11(الحتیاجــات الحیــامن داخــل االنابیــب المنویــة 

وهـذا یتنـاقض مـع . علـى التـوالي% 0.66±1.3، 0.68±1.43للحیامن المشوهة بـین المجمـوعتین حیـث كانـت 

Karagiannidisویعـود سـبب . حیث الحظ وجود اختالف معنوي بین الساللتین فـي نسـبة التشـوهات)6(وزمالؤه

كمــا ان انخفــاض نســبة التغذیــة یزیــد مــن تشــوهات ) 12(هــذا االخــتالف الــى التــأثیر الجینــي والــوراثي لــنفس الســاللة 

  .)10(الحیامن

، ستنتج من الدراسة أن األغنام ذات الوجه األسود قد تفوقت بحجم القذفة علـى األغنـام ذات الوجـه األحمـرن

بینما تفوقت األغنام ذات الوجـه األحمـر علـى األغنـام ذات الوجـه األسـود بحركـة الحیـامن الجماعیـة والفردیـة وتركیـز 

ــــامن وتركیــــز الحیــــامن بالقذفــــة ــــم تالحــــظ وجــــود ا. الحی ختالفــــات بینهمــــا فــــي نســــبة الحیــــامن المیتــــة واألس بینمــــا ل

وقــد تبــین ان لخــط الســاللة تــاثیر علــى بعــض صــفات الســائل المنــوي فــي . الهیــدروجیني ونســبة الحیــامن المشــوهة

  .الكباش العواسیة

  

  

  

  المنوي في ذكور الكباش العواسیةیبین تأثیر خطوط الساللة على صفات السائل) 1(جدول

  )لخطأ القیاسيا±المتوسط(

  المجامیع

حجم 

  القذفة

  )مل(

الحركة 

  الجماعیة

%  

الحركة 

  الفردیة

%  

تركیز 

  الحیامن

×109  

تركیز الحیامن 

  بالقذفة

×109  

الحیامن 

  المیتة

%  

األس 

  الهیدروجیني

الحیامن 

  المشوهة

%  

  األولى

  )األحمر(

0.76
±

a0.26

72.78
±

a13.26

71.12
±

a12.42

2.51
±

a1.43

2.39
±

a1.96

5.41
±

a4.61

6.32
±

a0.23

1.43
±

a0.68

  الثانیة

  )األسود(

0.92
±

b0.26

70.0
±

b12.89

68.75
±

b12.07

1.73
±

b1.40

1.75
±

b1.91

5.48
±

b4.48

6.27
±

b0.22

1.3
±

b0.66

  )P<0.05(الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تعني وجود فروق معنویة -
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