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 لسائل المنوي المبردوالسيلينيوم على الصفات الفيزياوية ل Eفيتامين الحقن بتأثير 
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 كلية الزراعة والغابات / قسم الثروة الحيوانية -جامعة الموصل *
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 الخالصة 

.  للكباش الكرادية والسيلينيوم على الصفات الفيزياوية للسائل المنوي المبرد  Eاستهدفت الدراسة تأثير فيتامين 

ه الدراسة في حقل الثروة الحيوانية / ذـه , حيث اجريت سنوات 4ــ  3كغم وبعمر  63كبشا كراديا بمعدل وزن  15استخدم 

قسمت الحيوانات ,  2014ار ذلغاية  ا  2014كلية الزراعة والغابات ـــ جامعة الموصل واستمرت من كانون الثاني 

بدون معاملة )  (T1)وعوملت المجاميع كما ياتي : المجموعة االولى كباش / مجموعة (  5 عشوائيا الى ثالث مجاميع )

( حقنت T2المجموعة الثانية)مل ( في العضل مرة واحدة اسبوعيا ,  1السيطرة ( وحقنت بمحلول الملح الفسيولوجي )

/ كغم وزن الجسم الحي  Seمايكرو غرام من السيلينيوم 50و Eملغم فيتامين  2,5والسيلينيوم بمقدار  Eالحيوانات بفيتامين

ا المجموعة الثالثة)2)  100و  Eملغم فيتامين 5( حقنت الحيوانات بمقدار T3مل( في العضل مرة واحدة في األسبوع , أمَّ

األسبوع .  ساعة في 72مل( في العضل، قسمت الجرعة مرتين كل 4مايكرو غرام من السيلينيوم /كغم وزن الجسم الحي )

تم جمع السائل المنوي للكباش باستخدام المهبل االصطناعي ثم تم  واستمر الحقن طوال مدة التجربة البالغة ثالثة أشهر .

ايام (  7ساعة ) 168درجة مئوية لمدة  5صفار البيض وخزنه بالثالجة على درجة حرارة  –تخفيفه بمخفف الترس 

أظهرت نتائج الدراسة اشهر( .  3المنوي طوال مدد التبريد خالل فترة الدراسة ) لغرض دراسة الصفات الفيزياوية للسائل

مقارنة بمجموعة  (T3)( وT2والسيلينيوم في المعاملتين ) E( في المجاميع المعاملة بفيتامين  ≥ 0,05pتفوق معنوي ) 

( في نسبة النطف  ≥ 0,05p معنوي )وانخفاض ( في نسبة الحركة الفردية للنطف ونسبة النطف الحية T1السيطرة )

 في السائل المنوي المبرد خالل أشهر التجربة الثالث .الميتة  والمشوهة 

يوم ( على صفات السائل المنوي  7ـــــ  0( لمدد الخزن بالتبريد) ≥ 0,05pكما أظهرت النتائج  وجود تأثير معنوي )  

في المحافظة على حيوية النطف بصورة (T3)( وT2المعاملتين)المبرد باستمرار فترات الخزن , وأفضلية كانت لصالح 

 جيدة لمدة أطول خالل فترات الخزن بالتبريد مقارنة بمجموعة السيطرة . 

 و السيلينيوم , صفات السائل المنوي Eالكلمات المفتاحية : الكباش الكرادية , فيتامين 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 بحث مستل من رسالة الباحث الثاني  
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ABSETRACT 

         The aim of this study was to investigate  the effect of the combination of vitamin E and 

selenium Se injection in the physical characteristics of karadi rams cold semen. 15 karadi 

rams  with a mean weight 63 kg aged 3-4 years. This study was carried out in  Animal farm – 

Animal resources Department – college of Agriculture and Forestry - University of Mosul , 

during the period from January 2014 to March 2014. The animals were randomly divided 

into three equal groups (5 rams / group) and treated as fellow : The first group (T1) as control 

group was injected with 1 mL/ram of physiologic salt solution as intramuscular , second 

group (T2) injected (2 ml/ram) of vitamin E and selenium mixture ( 2.5 mg + 50 μg of 

vitamin E and selenium / kg / live weight / week), the third group (T3) injected with 4 

ml/ram of the same mixture with (5 mg + 100 μg of vitamin E and selenium / kg live weight ) 

twice in  week (2ml /72 h.) and this injection was continuous during three months . Rams 

semen were collected with Artificial  vagina and diluted by Tris- Yolk diluents and cooled  in 

the refrigerator at 5 ̊c for 168 hours (7 days) to study the physical characteristics of cold 

semen . The results showed the superiority (p≤ 0.05) of the two treated groups than control 
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group in (individual motility , live sperm and  reduction  in dead , abnormal sperms ) 

percentage of cold semen of  karadi rams during the three months of study. Also result 

showed a significant (p≤ 0.05) effect of storage periods (0---7) days in cold semen 

characteristics and the superiority  of  treated groups (T2) and (T3) for maintaining sperm 

vitality well for longer time during storage periods compared to control group. 

      Keywords :Rams,  Vitamin E ,Selenium, Semen Characteristics. 

 المقدمة 

ام العراقية بانخفاض كفاءتها التناسلية تتميز األغن         

إذا ما قورنت باألغنام األجنبية. وإن أحد السبل المهمة 

لرفع الكفاءة اإلنتاجية للحيوانات الزراعية هو تحسين 

عالج هذا النقص وزيادة  ( ويمكن5األداء التناسلي )

أعداد هذه الحيوانات وعالج انخفاض كفاءتها التناسلية 

باتباع برامج تناسلية وتغذوية تمكن هذا الحيوان من 

التكاثر، والبد أن تأخذ هذه البرامج بنظر االعتبار زيادة 

خصوبة الذكور)الكباش( وهذا يمكن الوصول إليه 

امها في اإلضافات باستخدام الفيتامينات والمعادن واستخد

الغذائية المهمة والضرورية للنمو والتكاثر ولبقية 

 .الفعاليات الحيوية للحيوان 

من الفيتامينات الجديرة باالهتمام   Eيعد فيتامينو       

في مجال تناسل حيوانات المزرعة عامة والمجترات  

خاصة ؛إذ إنَّ نقصه يسبب لها في كثير من األحيان 

ة مؤديآ إلى انخفاض كفاءتها التناسلية اضطرابات تناسلي

إلى العالئق له  Eوقد لوحظ أنَّ إضافة فيتامين (، 20)

يعد  إذ .(  23)دور كبير في رفع كفاءته التناسلية 

لعمله على منع أكسدة  األكسدةمضادات  كأحد E فيتامين 

األحماض الدهنية غير المشبعة، والسيما الموجودة في 

( وتاثيره االيجابي في تحسين 4واألنسجة )غشاء الخاليا 

 المناعة واالداء التناسلي للحيوان . 

ا ما يخص عنصر السيلنيوم فهو أحد أهم العناصر  أمَّ

وتشكل  Microelements)المعدنية الصغرى )

%( من العناصر المعدنية  40 - 20العناصر الصغرى )

 100الموجودة بالجسم وهو ضروري بمستوى أقل من )

(. وإن عنصر السيلنيوم يعمل على 4ملغم / يوم( )

 (.27(والثيران  (22تحسين األداء التناسلي للنعاج )

والسيلينيوم من المواد المغذية    Eويعد كل من فيتامين

نسان والحيوان؛ إذ يشتركان في حماية الضرورية لإل

األغشية الحيوية ضد أكسدة الدهون ويمنعان من خطر 

  ( .8الجذور الحرة على األغشية الحيوية واألنزيمات )

والسلينيوم في E وتشير االبحاث الى دور فيتامين 

لمنوي الحفاظ على الرغبة الجنسية وتحسين السائل ا

وحيوية النطف  (19وزيادة عملية تكوين النطف )

وان تحسين الكفاءة ( 19و  14حركة الفردية للنطف )لوا

التناسلية لدى الكباش تتمثل بزيادة النطف الحية الخالية 

من التشوهات القادرة على الوصول بحالة نشطة إلى 

موقع اإلخصاب وإنَّ ذلك يعتمد على نوعية السائل 

 . ( 24المنوي المنتج وكميته )

 Eان الهدف من هده الدراسة هو حقن مخلوط فيتامين   

والسيلينيوم للكباش الكرادية واثرها على الصفات 

الفيزياوية للسائل المنوي خالل فترة حفظه بالتبريد 

م 5) بدرجة حرارة 
ه
 ( أيام .7ـــــ  0( ولمدة )  

 المواد وطرائق العمل

كبشاً من نوع كرادي تراوحت أعمارها  15استخدم 

كغم تم شرائها من محافظة  64سنة وبمعدل وزن  4 -3

دهوك. واستخدمت حظيرة من النوع المغلق للحيوانات 

 20م ومساحة  1,5ومقسمة من الداخل بالبلوك بارتفاع 

م
2

/قاطع ، وتحتوي كل حجرة على معالف ومشارب  

كغم بوجبتين 1قدّمت العليقة المركزة بمقدارثابتة. 

٪ 38٪ شعير 50عليقة على صباحية ومسائية واحتوت ال

٪ حجر 1٪ كسبة فول الصويا5٪ ذرة صفراء5نخالة

٪ 13,32٪ أمالح، وبلغت نسبة البروتين الخام 1كلس و

( وقدّم التبن 2كيلو كلوري ) 2465والطاقة المتأيضة

عن تقديم العلف  فضالغم/حيوان/ يوم  500بمعدل 

 األخضر، وعلى وفق ما توفره، أما المياه فكانت متوافرة

كما هو باستمرار, وكانت مكونات العليقة المستخدمة 

 مبين في الجدول أدناه.

 

 تصميم التجربة:

قسمت الحيوانات على أساس العمر والوزن إلى 

كباش لكل مجموعة وعلى النحو  5ثالث مجاميع بواقع 

 اآلتي :

: حقنت حيوانات Control( T1مجموعة السيطرة )-1

 Normalه المجموعة بمحلول فسيولوجي ذه

saline (1.ًبالعضل أسبوعيا )مل 

ه ذ(: حقنت حيوانات هـT2المجموعة الثانية )-2

 Eمل( بمخلوط فيتامين2المجموعة بالعضل )

 ملغم فيتامين 2.5بواقع )  Seوالسيلينيوم

E مايكروغرام/  50وسيلينات الصوديوم بجرعة

 كغم وزن جسم( مرة واحدة أسبوعيا.

ه ذ(: حقنت حيوانات هـT3المجموعة الثالثة )-3

 Eمل( بمخلوط فيتامين 4المجموعة بالعضل )

وسيلينات E ملغم فيتامين 5بواقع )  Seوالسيلينيوم

مايكروغرام / كغم وزن  100الصوديوم بجرعة 

 ساعة في األسبوع. 72جسم(مرتين كل 

ً طوال مدة  استمرت معامالت الحقن أسبوعيا

 أسبوعاً(. 12أشهر ) 3بلغت التجربة التي 
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)*محلول الحقن من إنتاج الشركة المتحدة لصناعة 

 األردن(.-األدوية البيطرية المحدودة

 جمع السائل المنوي الخام:

جمع السائل المنوي باستخدام جهاز التحفيز   

( الخاص باألغنام Electroejaculaterالكهربائي )

والماعز وبمعدل مرة واحدة كل أسبوعين , إذ ُجمع 

السائل المنوي من الحيوانات وبمعدل كبش واحد يوميا 

عملية  إتماموبعد من كل مجموعة أثناء أسبوع الجمع . 

فة السائل المنوي الخام المجموع ذقالجمع تم تخفيف 

اسة ه الدرذباستخدام مخفف الترس صفار البيض المعد له

ثم تم حفظ عينات السائل المنوي المخفف بالتبريد 

وخزن السائل المنوي م̊  5بالثالجة على درجة حرارة 

 – 120 – 96 -72 - 48 -24 - 0) أيام 7  المخفف لمدة

جمع بالثالجة , وقد استمرت عملية ساعة (  168 - 144

طوال مدة التجربة التي وخزن السائل المنوي بالتبريد 

أشهر( لغرض تقييم الصفات الفيزياوية  3استغرقت )

الفردية الحركة التي اشتملت على المبرد للسائل المنوي 

الموصوفة  ةللنطف التي تم قياسها باالعتماد على الطريق

ونسبة النطف الحية  Maxwell (11)و  Evansمن قبل

والميتة والمشوهة تم تقديرها حسب الطريقة التي 

  . (9وآخرون ) Chemineauأوضحها 

مدى تأثير حقن مخلوط الفيتامين  دراسة وأيضا

الخزن فترات  خاللوالسيلينيوم على قابلية حفظ النطف 

عينة في أنبوبة اختبار من السائل المنوي  , بأخذ بالتبريد

 120,  96,  72,  48,  24,  0مل بعد )0.5المخفف 

بواسطة ماصه  زن بالثالجةساعة( من الخ 168,  144,

مل وإجراء عملية التدفئة على العينة المأخوذة 1سعة 

م( ولمدة °37بوضعها في الحمام المائي بدرجة حرارة )

على  فحوصات السابقةبعد ذلك أجريت ال دقائق، 5

السائل المنوي المخفف خالل هذه الفترات من الخزن 

 بالتبريد.

( CRDاستعمل التصميم العشوائي المتكامل )

 - 0لدراسة تأثير المعامالت وفترات الخزن              )

( ساعة في الصفات الفيزياوية للسائل المنوي  168

ات عاملين لدراسة ذكما طبقت تجربة عاملية ,  المبرد

بالتبريد على صفات تأثير المعامالت وفترات الخزن 

وقورنت الفروق المعنوية بين السائل المنوي المخفف 

( متعدد الحدود ، 10) Duncanالمتوسطات باختبار 

 البيانات .لتحليل SAS (26 )واستعمل البرنامج 

 ( : مكونات العليقة التجريبية المستخدمة في الدراسة1الجدول )

 % النسبة المئوية  في الدراسةمكونات العليقة التجريبية المستخدمة 

 Wheat 50 شعير

 Wheat bran  38 نخالة حنطة

 Soybean   5فول الصويا

 Yalow corn  5ذرة صفراء

 Limestone  1حجر الكلس

 Salt 1    ملح الطعام

 % CP     13,32)**( بروتين خام

   ME Kcal/Kg)**( الطاقة األيضية

 علفكيلو كالوري /كغم 
 كيلو كالوري /كغم علف 2465

 (2 خرون ))**( محسوبة على وفق ما جاء في الخواجة وآ               

 جـائـتـنـال

والسيلينيوم E لغرض دراسة تأثير المعاملة بفيتامين 

المحقون للكباش ومدد الخزن بالتبريد في بعض صفات 

السائل المنوي المبرد أجري التحليل اإلحصائي كل شهر 

 .لوحده من أشهر التجربة الثالث 

أنَّ  (2)جدول  لوحظ من نتائج التحليل اإلحصائي في

 ً   للمعاملة بفيتامين  ( ≥0,05p )هناك تأثيرا معنويا

E في السائل والسيلينيوم في صفة الحركة الفردية للنطف

أعطت المعاملة  إذ,  أشهر التجربة أثناءالمنوي المبرد 

 71٪ و  67.9و  ٪ 64الثانية أعلى حركة فردية بلغت 

 62.9 ٪ و 62٪ و 58٪ تلتها المعاملة الثالثة بنسبة 

٪مقارنة بالمعاملة األولى )مجموعة السيطرة( التي بلغت 

أشهر  ٪ حركة فردية أثناء 55٪ و 56٪ و 54.9

التجربة األول والثاني والثالث على التوالي ، واتفقت هذه 

واخرون  Liuو  (14واخرون )Hamed النتائج مع 

على تحسن معنوي في الحركة  ونإذ حصل الباحث (18)

الفردية للنطف في السائل المنوي المبرد والمعامل 

في المخفف مقارنة  Eبمستويات مختلفة من فيتامين 

 بمجموعة السيطرة، وأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي

لمدد الخزن  ( ≥0,05p ) ( وجود تأثير معنوي3)جدول 

( 168، 144، 120، 96، 72، 48، 0،24بالتبريد )

أيام( في نسبة الحركة الفردية للنطف؛إذ 7ساعة )

انخفضت معنويا الحركة الفردية باستمرار مدد الخزن 

 ٪ 83.8 و ٪ 80،إذ كانت نسبة الحركة الفردية للنطف 

 28عند الساعة صفر من التبريد وانخفضت إلى ٪83و

من الخزن  168عند الساعة ٪ 29.8 ٪ و28.9 و ٪
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واتفقت  على التوالي , الثالثالتجربة  أشهربالتبريد أثناء 

واخرون joshi ( و6( ودحام )3هذه النتائج مع الدليمي)

  .ZakrZewska (29 )( و28واخرون )Yanizو (16)

( 2أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي )الجدول  كما     

 ً للمعاملة قي نسبة  ( ≥0,05p ) بأن هناك تأثيراً معنويا

أعطت المعاملة النطف الحية للسائل المنوي المبرد ؛ إذ 

الثانية أعلى نسبة نطف حية في السائل المنوي المبرد 

٪ تلتها المعاملة الثالثة بنسبة  63٪ و 61٪ و 53بلغت 

مقارنة بمعاملة السيطرة التي بلغت  ٪56و  ٪53و 50٪

نطف حية اثناء اشهر  ٪ 52و  ٪ 51و ٪45النسبة فيها 

 هذه النتائج مع التجربة الثالث على التوالي واتفقت 

Hamed( 14واخرون) ( 3) والدليمي

وأظهرت نتائج التحليل  (28واخرون )Yanizو

 ( ≥0,05p )وجود تأثير معنوي ( 3)جدول اإلحصائي 

 أيام ( في نسبة النطف الحية 7ـــ  0لمدد الخزن بالتبريد )

باستمرار فترات  إذ انخفضت معنويا النطف الحية ؛

 ٪76و ٪74و  ٪73النطف الحية إذ كانت نسبة  ؛ الخزن

عند الساعة صفر من التبريد بالثالجة وأصبحت النسبة 

من الخزن بالتبريد  168عند الساعة ٪27و ٪24و23٪

واتفقت النتائج  أشهر التجربة الثالث على التوالي أثناء

  ( .16واخرون )joshi ( و6دحام ) مع

ً  ( أنَّ هناك تأثيراً 2في الجدول ) لوحظ من النتائجو  معنويا

( 0,05p≤ )  للمعاملة بالفيتامين والسيلينيوم في نسبة

إذ سجلت  ؛ النطف الميتة في السائل المنوي المبرد

 ٪39و ٪46المعاملة الثانية أقل نسبة نطف ميتة بلغت 

 ٪44و ٪47و ٪50تلتها المعاملة الثالثة بنسبة ٪36و

أعلى  نطف ميتة مقارنة بمعاملة السيطرة التي أعطت

أشهر  أثناء ٪47و ٪49و ٪55نطف ميتة بلغت نسبة 

التجربة الثالث على التوالي، واتفقت هذه النتائج مع 

Hamed ( و14واخرون ) Hussain( 15)واخرون

 (، ولم تتفق مع الدليمي16واخرون )joshi( و6ودحام )

وأظهرت نتائج التحليل  (28واخرون )Yaniz ( و3)

الخزن  ( ≥0,05p )اإلحصائي وجود تأثير معنوي  لمدد

 حيث ؛ يوم( في نسبة النطف الميتة 7ــــ  0بالتبريد )

ارتفعت معنويا نسبة النطف الميتة باستمرار فترات 

 ٪27إذ كانت نسبة النطف الميتة ،( 3)جدول  الخزن

عند الساعة صفر من التبريد بالثالجة  ٪24و ٪26و

 168عند الساعة  ٪73و ٪76و ٪76وأصبحت النسبة 

من الخزن بالتبريد أثناء أشهر التجربة الثالث على 

 Hussainالتوالي ، وجاءت النتائج متفقة مع الباحثين 

 (. 6( و دحام )15)واخرون

 

 

( بأنَّ المعاملة بمخلوط 2كما أوضحت النتائج )جدول 

 ) والسيلينيوم أدَّى إلى حصول انخفاض معنويالفيتامين 

0,05p≤ )  في نسبة النطف المشوهة في السائل المنوي

المبرد، وسجلت المعاملة الثانية أقل نسبة نطف مشوهة 

تلتها المعاملة الثالثة بنسبة ٪16.5و ٪18و ٪19.5بلغت 

نطف مشوهة مقارنة بمجموعة  ٪17و ٪20و 21٪

نطف  ٪22و ٪23و٪24السيطرة التي بلغت النسبة فيها 

مشوهة أثناء أشهر التجربة الثالث على التوالي , واتفقت 

 ( و6( ودحام )14واخرون )Hamed هذه النتائج مع 

joshi ( 3(، ولم تتفق مع الدليمي )16واخرون )

          د ( وكانت لمدد الخزن بالتبري28واخرون )Yanizو

في نسبة النطف  ( ≥0,05p )تأثير معنوي ( 3) جدول 

 ٪9و ٪10و ٪11.5المشوهة ، إذ ازدادت النسبة من 

 ٪34عند الساعة صفر من الخزن بالتبريد إلى النسبة 

أيام( من الخزن 7) 168عند الساعة  ٪30و ٪33و

بالتبريد أثناء أشهر التجربة الثالث على التوالي .واتفقت 

( الذي أشار إلى أنَّ لمدد الخزن 1النتائج مع الخشاب )

بالتبريد تأثيرا معنويا خافضا لصفات السائل المنوي 

 المخفف والمحفوظ بالتبريد في الكباش العواسية .
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 الخطأ القياسي(.±)المتوسطات  والسلينيوم على صفات السائل المنوي المبرد E( تأثير المعاملة بفيتامين 2جدول )

Table (2) Effect of vitamin E and selenium on cold semen characteristics 

( M + SEM) 

 

 المعامالت

 صفات السائل المنوي المبرد

الحركة الفردية  

)٪( 

تشوهات النطف   )٪(النطف الميتة   )٪(النطف الحية  

)٪( 

 تأثير المعامالت في الشهر االول )كانون الثاني(

T1 3.04±54.90 سيطرة c  45.43±2.62 c  
 

54.57±2.62  a 

 
23.82±1.18 a  

 

T2(2,5 ملغمE 

vit. 

 (Seمايكروغرام50+

64.22±3.05 a  

 
53.57±2.79a   

 
46.43±2.79 c  

 
19.60±1.16 c  

 

T3(5ملغم E vit. 

مايكرو  100+ 

 (Se غرام 

58.12±2.58 b  

 
50.28±2.32 b  

 
49.72±2.27 b  

 
21.45±1.20 b  

 

 المعامالت في الشهر الثاني )شباط(تأثير 

T1 3.11±56.55 سيطرة c  

 

50.60±2.52 c  

 
49.40±2.52 a  

 
23.50±1.28 a  

 

T2(2,5 ملغمE vit. 

 (Seمايكروغرام50+

67.90±3.18 a  

 

61.43±2.66 a  

 
38.57±2.66 c  

 
18.05±1.12 c  

 

T3(5ملغم E vit. 

مايكرو  100+ 

 (Se غرام 

62.07±2.57 b  

 

53.23±2.57 b  46.77±2.56 b  

 
20.20±1.16 b  

 

 تأثير المعامالت في الشهر الثالث )اذار(

T1 سيطرة  c 55.35  ±2.78  

 
52.10±2.41 c   

 
47.90±2.41 a  

 
21.60±1.23 a  

 

T2(2,5 ملغمE 

vit. 

 (Seمايكروغرام50+

71.22±3.21 a   

 

63.53±2.41 a   

 
36.47±2.42 c  

 
16.55±1.11 c  

 

T3(5ملغم E vit. 

مايكرو  100+ 

 (Se غرام 

62.90±2.68 b   

 

55.90±2.68 b   

 
44.10±2.54 b  

 
17.20±1.25 b  

 

 ( ≥0,05p )  القيم التي تحمل حروف مختلفة عموديا تعني وجود فروق معنوية عند مستوى احتمال 

 المناقشة

بينت نتائج تجربة  السائل المنوي المخفف والمخزن  

ْم( في الكباش المحقونة 5بالتبريد بدرجة حرارة الثالجة )

تفوق المجموعتين  Seوالسيلينيوم  Eبمخلوط فيتامين 

المعاملتين بالفيتامين والسيلينيوم في المحافظة على 

الحركة الفردية ونسبة النطف الحية وخفض نسبة النطف 

والمشوهة مقارنة بمجموعة السيطرة أثناء أشهر الميتة 

التجربة وطوال مدد الخزن بالتبريد، وكان التفوق 

إذ أظهرت نتائج الدراسة حصول زيادة معنوية معنويا. 

في قابلية النطف للحفظ بالتبريد لمدة أطول في المجموعة 

( مقارنة مع المجموعة Vit.E+Seالثانية والثالثة )

عود سبب ذلك إلى األثر التعاوني األولى )سيطرة(، وي

والكلوتاثيون )ببتيد ثالثي( الموجودين في E بين فيتامين 

البالزما المنوية في خفض نسبة بيروكسيدات األحماض 

بنسبة عالية في غشاء  Eالدهنية. إن وجود فيتامين 

البالزما ومنطقة االكروسوم للنطفة له دور في حماية هذا 

وذلك لقدرة جزيئة واحدة من الجزء من البيروكسيدات، 

( جزيئة من األحماض 1000على حماية) Eفيتامين 

الدهنية غير المشبعة الموجودة بكثرة في االكروسوم 

 والغشاء

(، وعلى الرغم من انخفاض نسبة أنزيم 17البالزمي )

في البالزما المنوية للكباش  GPxالكلوتاثيوم بيروكسيديز

مقارنة مع الثيران إالَّ أنَّ السيلينيوم يعمل على تحفيز 



 خشاب و مجيدال                                   (     2017) ,    1418  - 1411:   ( 4)9 –مجلة الفرات للعلوم الزراعية  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1416                                                                 ISSN 2072-3875 

 

( و 7عمل هذا األنزيم للتخلص من العوامل المؤكسدة )

(25. ) 

إن انخفاض حيوية النطف ونشاطها في السائل         

المنوي المخفف أثناء مدد الخزن بالتبريد يعود إلى 

تكوين حامض الالكتيك الناتج النشاط االيضي للنطف و

من ايض النطف مع تراكم المواد السامة والجذور الحرة 

الناتجة من عمليات االيض الغذائي وأكسدة الدهون في 

( مما يؤدي الى ارتفاع حموضة 12جدار النطف )

المخفف وانخفاض تدريجي في حيوية وحركة النطف 

 (. 21أثناء مدد الخزن بالتبريد )

 الخطأ القياسي(.±)المتوسطات (:تأثير فترات الخزن على صفات السائل المنوي المبرد3جدول )

Table (3) Effect of  preservation periods on cold semen characteristics  ( M + SEM) 

 

 االشهر 

فتررررررررة 

الخزن/ 

 ساعة

 صفات السائل المنوي

تشرررررررررررررررررررررررروهات  )٪(النطف الميتة  )٪(النطف الحية   )٪(الحركة الفردية 

 )٪(النطف

 

 

كرررانون 

 الثاني

  1.80a   72.66±1.20 a  27.34±1.20 h  11.46±0.56 h±80.26 صفر

24 75.33±1.78 b  67.00±1.17 b  33.00±1.17 g  14.26±0.57 g  

48 71.20±1.84 bc  60.56±1.36 c  39.44±1.34 f  17.26±0.72 f   

72 67.33±1.85 c  53.47±0.96 d  46.53±0.95 e  19.60±0.83 e  

96 61.00±1.96 d  47.80±1.11 e  52.20±1.09 d  22.33 ±0.84 d  

120 50.00±2.06 e  39.73±0.96 f  60.27±0.95 c  25.13±0.77 c  

144 39.53±1.60 f  32.14±1.17 g  67.86±1.17 b  28.73±0.83 b  

168 28.00±1.87 g  24.60±1.30 h  75.40±1.46 a  34.20±0.65 a  

 

 

 

 

 شباط

  a  73.93±1.50 a  26.06±1.50 h  10.26±0.56 h 1.82±83.80 صفر

24 80.06±1.99 b  69.66±1.51 b  30.20±1.49 g  12.66±0.55 g  

48 75.06±2.05  c   66.20±1.63 c  33.73±1.62 f  15.40±0.61 f  

72 70.00±1.68 d   61.26±1.66 d  38.66±1.68 e  18.93±0.70 e  

96 64.20±1.42 e   57.13±1.78 e  43.00±1.79 d  21.60±0.64 d  

120 53.60±1.48 f   48.00±1.75 f  51.93±1.73 c  24.60±0.77 c  

144 41.73±0.81 g   40.26±1.44 g  59.40±1.47 b  27.93±0.92 b  

168 28.93±1.72 h   23.80±1.26 h  76.13±1.25 a  33.26±0.76 a  

 

 

 

 

 ارذا

  a  75.74±1.25 a  24.26±1.27 h  9.00±0.88  g 2.42±83.26 صفر

24 80.26±2.29 b  71.36±1.33 b  28.64±1.35 g  11.06±0.88 g   

48 76.46±2.29 c  67.27±1.44 c  32.73±1.43 f  13.33±0.85 f  

72 71.13±1.73 d  63.36±1.45 d  36.64±1.43 e  16.06±0.87 e  

96 65.33±1.64 e  59.16±1.33 e  40.84±1.33 d  19.06±0.85 d  

120 56.53±2.34 f  50.76±1.58 f  49.24±1.58 c  22.73±1.03 c  

144 42.40±0.95 g  42.54±1.45 g  57.46±1.45 b  25.93±1.03 b  

168 29.86±1.78 h  27.20±1.46 h  72.80±1.46 a  30.40±1.07 a  

 ( ≥0,05p ) القيم التي تحمل حروف مختلفة عموديا ضمن الشهر الواحد تعني وجود فروق معنوية عند مستوى احتمال 

 المصادر

. (2012الخشاب, عبد الناصر ذنون محمود) .1

استخدام بعض المعامالت الهرمونية في تحسين 

لألغنام العواسية .أطروحة الكفاءة التناسلية 

جامعة  –دكتوراه ,كلية الزراعة والغابات 

 .الموصل

الخواجة , علي كاظم وإلهام عبدهللا البياتي  .2

التركيب الكيمياوي ( 1978وسمير عبد األحد )

والقيمة الغذائية لمواد العلف العراقية. الطبعة 

وزارة الزراعة واإلصالح  -الثالثة. قسم التغذية

 مهورية العراق.الزراعي. ج

تأثير  ( 2010).احمد يونس سعيد,الدليمي .3

بعض مضادات االكسدة في حيوية السائل 
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