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الخالصة
اجريتتت هتتلد الدراستتة فتتح ح تتول محلتتة نربيتتة الحيوان/الرشتتيدية النابعتتة للهيئتتة العامتتة للبحتتوث الزراعيتتة
شملت الدراسة ( )20كبشا ( 10عواسح نركح و 10عواستح محلتح) قستمت كبتا كتل نتوم التت مجمتوعنين -1
مجموعتتة الح تتن ( 5كبتتا ) بتتالمحلول الملحتتح ال ستتلجح  0.5متتل (مجموعتتة الستتيلر ) و 5( -2كبتتا ) مجموعتتة
الح ن بهرمون األوكسينوسين ( 0.5مل  10وحدات دولية/مل) .لم نظهتر الننتائت نترايرا معنويتا للنركيتر التورااح
علتتت جميتتا ص ت ات الستتائل المنتتوش فتتح الكبتتا العواستتية النركيتتة والمحليتتة ،فتتح حتتين ن وقتتت مجموعتتة الكبتتا
المعاملة بهرمون األوكسينوسين معنويا فح جميا صت ات الستائل المنتوش برستناناح الحركتة ال رديتة ونستبة النلتؼ
المش وهة .لم نظهر فروقات معنوية فح جميا ص ات الرغبة الجنسية بين الكبا العواسية النركية والمحلية ،بينمتا
أظهرت ننائت أخنبار الرغبة الجنسية ن وقا معنويا فح مجموعة الكبا المعاملة بالهرمون فح ص نح الوقتت ألول
نس يد وعدد ال زات ألول نست يد ف تل بالم ارنتة متا مجموعتة الكبتا غيتر المعاملتة بتالهرمون .لتم يظهتر نتراير
معنوش للنداخل لجميا الص ات برسناناح الكبا النركية ما السيلر والمعاملتة الهرمونيتة فتح صت ة عتدد ال تزات
بدون نس يد.
الكلمات الدالة اوكسينوسين ،عواسح ،الرغبة الجنسية.
ناريخ نسلم البحث  ،2013/4/9وقبوله.2013/9/30 :
المقذمة
من المعروؼ أن هرمون األوكسينوستين يكتون نترايرد وا تحا فتح األنتاث متن خت ل مشتاركنه فتح ن لت
الع ت الملساح للرحم والػدد اللبنية غير أن نرايرد فح اللكور ال يبدو وا تحا ،األ أنته لتوحظ أن لهتلا الهرمتون
نتتراير ينتتح فتتح الوظتتائؼ الجنستتية فتتح التتلكور كالرغبتتة الجنستتية ون تل النلتتؼ وأفتتراز الستتائل المنتتوش  Melinو
 ،)1963( ،Kihlstromوأانتتتاح الجمتتتام فتتتح األغنتتتام متتتن ختتت ل زيتتتاد افتتترازد فتتتح التتتدور الدمويتتتة Sharma
ويخترون ،)1972( ،وأشتار  Nicholsonويخترون )1999( ،التت أن هتلا الهرمتون يستاعد فتح الحركتة الن دميتتة
للنلؼ خ ل انن الها وحركنها فح ال نا الناقلة والبربخ متن خت ل نح يتز خ يتا الع ت ت الملستاح ،كمتا أكتد عتدد
متتتن البتتتاحاين علتتتت وجتتتود مستتتن ب ت لهتتتلا الهرمتتتون فتتتح الع تتت ت الملستتتاح فتتتح البتتتربخ وفتتتح ال نتتتا الداف تتتة
 Whittingtonويخرون )2001( ،وال نا الناقلة  Inabaويخرون )1999( ،وخ يا ليدج وسترنولح Assinder
ويخرون ،)2000( ،وأشار  Nicholsonو )1992( ،Hardyالت أن هرمتون األوكسينوستين ينتنت مو تعيا فتح
خ يا ليدج ،وأو ح  Palmerويخرون )2004( ،الت أن المعاملة بهلا الهرمتون يستاعد فتح زيتاد أننتاج النلتؼ
وزياد نركيزها فح ال لفة المنوية فح الكبا كمتا يستاعد فتح عمليتة جمتا الستائل المنتوش بواستلة جهتاز النح يتز
الكهربائح ،من جهنه وجتد  Bozkurtويخترون )2007( ،التت أن الح تن بهتلا الهرمتون أدى التت زيتاد فتح حجتم
ال لفتتة المنويتتة ونركيتتز النلتتؼ والحركتتة الجماعيتتة .نهتتدؼ الدراستتة الحاليتتة التتت معرفتتة نتتراير الح تتن بهرمتتون
األوكسينوسين فح بعض ص ات السائل المنوى والرغبة الجنسية فح الكبا العواسية النركية والمحلية.
مىاد البحث وطرائقه
أجريت هلد الدراسة فح ح ول محلة نربية الحيوان النابعة للهيئة العامة للبحوث الزراعية شتملت الدراستة
( )20كبشا نا جا( 10عواسح نركح و 10عواسح محلح) بعمر 5 – 4سنوات وخا عة لتن الظتروؼ البيئيتة
من نػل ية ورعاية بيلريتة قستمت الكبتا التت مجمتوعنين المجموعتة األولت(مجموعتة الستيلر ) ح نتت بنصتؼ
مللنر محلول ملحح فسلجح فح الوريد الوداجح قبل  10دقائق من عملية جمتا الستائل المنتوش ألزالتة نتراير الح تن
وشملت  10كبا ( 5كبا عواسية نركية و 5كبا عواسية محلية) أما المجموعة الاانية وهتح مجموعتة الح تن
بالهرمون فح نت بنصؼ مللنر هرمون األوكسينوستين ( 10وحتدات دوليتة /متل نتوم  Alfasanهوانتدش الصتنا)
وقبل 10دقائق من عملية جما السائل المنوش وأخنبار الرغبة الجنسية .جرى جما السائل المنوش برستنخدام جهتاز
النح يتتز الكهربتتائح( ،)Electroejaculaterجمتتا الستتائل المنتتوش بوايلتتة أنبوبتتة مدرجتتة ( 10متتل) وبعتتد الجمتتا
و تتعت عينتتات الستتائل المنتتوش فتتح حمتتام متتائح بدرجتتة حتترار  37درجتتة مئويتتة لػتترض ال تتراح ون يتتيم الستتائل
المنوش وكررت عملية جما السائل المنوش أسبوعيا لمد  4أسابيا.
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تقييم السائل المنوي:
حجم القذفة :جرى ن ديرها مباشر بعد عملية الجما فح األنبوبة المدرجة.
القوام :جرى ن ديرد بالعين المجرد وفق النتدريت صت ر –  5فتح توح قتيم نراوحتت بتين ال توام المتائح وال توام
الكريمح الا يل.
الحركةةة الجماةيةةة :نتتم ن تتديرها بو تتا قلتتر متتن الستتائل المنتتوش علتتت شتتريحة نظي تتة ومتتدفر وقتترأت برستتنخدام
المجهر ال وئح ب و  100Xونم أعلائها ندريجات متن صت ر –  5ونراوحتت النستبة المئويتة للحركتة الجماعيتة
بين ص ر –  %100فح وح الندريجات أع د.
الحركة الفردية :نم ن ديرها بعد نخ يتؼ قلتر متن الستائل المنتوش بب تا قلترات متن ستنرات الصتوديوم بدرجتة
حرار (37دم) ونػلينها بػلاح شريحة وجرت ال راح بالمجهر ال وئح ب و  400Xوقيمهتا الوصت ية نراوحتت
من رديئة جدا ونسبنها المئوية من  %20 – 5الت جيد جدا ونسبنها المئوية من .%100 – 80
تركي ة النط ة /901xمةةل :جتترى قياستته برستتنخدام جهتتاز المليتتاؼ ال تتوئح ( )Spectrophotometerبموجتتر
6
المعادلة اآلنية نركيز النلؼ = [(قراح الجهاز 10 x]609.45 – )2868.1 x
النط ة الحيةةة والم ةةوهة ت ةةوها وليةةا :جتترى هتتلا ال يتتا بعتتد صتتبع قلتتر متتن عينتتة الستتائل المنتتوش بصتتبػة
األيوسين نكروسين بنسبة  2:1ونم برسنخدام المجهر ال توئح بالعدستة الزينيتة بعتد و تا قلتر متن زيتت الستدر
فوق العينة.
ختبار الرغبة الجنسية أجرش أخنبار الرغبة الجنسية بعد األننهاح من جما الستائل المنتوش فتح األستبوم الرابتا،
وجتترى األخنبتتار متترنين (األستتبوم الختتام والستتاد ) لكتتل كتتب حيتتث نتتم نح تتير  3نعتتاج ونح تتيرها للشتتبق
صناعيا باستنخدام هرمتون األستنرادايول  - 17ر وللت بح نهتا بتالهرمون علتت دفعنتين لمتد يتومين وبواقتا 0.5
مل /نعجة وقبل ادخال الكبا علت النعاج جرى ح نها بن اآللية الوارد لكرها فح عملية جمتا الستائل المنتوش،
ام جرى أدخال الكبا علت النعاج وبشكل فردش ولمد ( )20دقي ة لكل كب ونم حستار الوقتت برستنخدام ستاعة
نوقيت ريا ية وجرت مراقبتة الكتب اانتاح األخنبتار متن ختارج الحجتر ودونتت المعلومتات اآلنيتة الوقتت ألول
ق تتتز بالاانيتتتة و عتتتدد ال تتتزات بتتتدون نستتت يد والوقتتتت ألول نستتت يد بالدقي تتتة وعتتتدد ال تتتزات ألول نستتت يد وعتتتدد
النس يدات.
التحليةةل اصحئةةائ اجتترش النحليتتل األحصتتائح لبيانتتات ن يتتيم الستتائل المنتتوش وأخنبتتار الرغبتتة الجنستتية برستتنخدام
معادلة األنمولج الخلتح العتام تمن البرنتامت األحصتائح الجتاهز ( )2005 ،Anonymousوأستنخدمت معادلتة
األنمولج الريا ح اآلنية
Yijk = µ + Ai + Bj + (AB)ij + eijk
حيث أن
 Yijkقيمة المشاهد للص ة المدروسة
 µنراير المنوسل العام
 Aiنراير النركير الورااح (العواسح النركح والعواسح المحلح)
 Bjنراير المعاملة الهرمونية (ح ن بالمحلول الملحح وح ن باألوكسينوسين)
 (AB)ijنراير النداخل بين المجموعة الورااية والمعاملة الهرمونية
 eijkنراير الخلر العشوائح اللش يرافق كل مشاهد واللش ي نترض أنته ينتوزم لبيعيتا ومستن بمنوستل م تدارد
ص ر ونباين م دارد ϭ2
وجرى أخنبار دنكن لنشخي ال روقات المعنوية.
النتائج والمناقشة
تقييم السائل المنوي:
حجم القذفة :بلع منوسل حجم ال لفة  1.38و  1.39مل فتح الكبتا العواستية النركيتة والمحليتة علتت النتوالح ولتم
نكتتن ال روقتتات معنويتتة ،فتتح حتتين بلتتع منوستتل هتتلد الص ت ة  1.52و  1.24متتل فتتح مجموعتتة الكبتتا المعاملتتة
بتتالهرمون والمجموعتتة الستتيلر علتتت النتتوالح وكانتتت ال روقتتات معنويتتة (أ  )0.01جتتدول ( .)1أن تتت الننيجتتة
بخصو المعاملة بالهرمون ما ما لكترد  Bozkurtويخترون )2007( ،والخشتار )2011( ،فتح حتين لتم نن تق
ما ما وجدد  )1974( ،Knightو  Homeidaويخترون )1984( ،و  Faheyويخترون .)2012( ،والستبر فتح
لل ربما يعود الت أن الح ن يعمل علت حتدوث ن لصتات فتح الع ت ت الملستاح للجهتاز النناستلح التلكرش والػتدد
الجنسية ال ح ة مما يزيد من افراز الب زما المنوية وأنعكا للت علتت حجتم ال لفتة المنويتة وزيتاد عتدد النلتؼ
الم لوفة  Whinttingtonويخرون )2002( ،و Bozkurtويخرون.)2007( ،
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القوام :أظهرت الننائت الحالية عدم وجود نراير معنوش للمجموعة الورااية علتت هتلد الصت ة ف تد بلتع منوستل هتلد
الص ة  3.40و  3.08فح الكبا العواسية النركية والمحلية علتت النتوالح .أمتا بخصتو نتراير الح تن بتالهرمون
ف د لوحظ ن وقا معنويا (أ  )0.05لصالح مجموعة الكبا المعاملة بالهرمون بالم ارنتة متا مجموعتة الكبتا فتح
مجموعة السيلر والبالػة  3.50و  2.98فح المجموعنين أع د علت النتوالح جتدول ( ،)1ولتم نن تق هتلد الننيجتة
ما ما لكرد  Bozkurtويخرون.)2007( ،
الحركة الجماةية :من الجدول ( )1ن حظ عتدم وجتود أخن فتات معنويتة بتين الكبتا العواستية النركيتة والمحليتة
والبالػة  3.60و  3.36لك النتوعين علتت النتوالح األ أنته كانتت هنتا فروقتات حستابية لصتالح الكبتا العواستية
النركيتة ،أمتا بخصتو المعاملتة بتالهرمون فنجتد أن كبتا مجموعتة المعاملتة بتالهرمون قتد ن وقتت معنويتا علتت
كبتتا مجموعتتة الستتيلر فتتح هتتلد الصت ة (أ  )0.01والبالػتتة  3.73و  3.23فتتح كت المجمتتوعنين علتتت النتتوالح
جدول ( .)1أن ت هلد الننيجة متا متا نوصتل اليته  Bozkurtويخترون )2007( ،و  Siemeويخترون)2004( ،
فتتح حتتين لتتم ين تتق كتتل متتن دحتتام )2002( ،و جتتدعان )2005( ،فتتح المتتاعز و الخشتتار )2011( ،فتتح الكبتتا
العواسية.
الحركة الفردية التقدمية :بلع منوسل الحركة ال ردية 71.13و 63.34فح الكبا العواسية النركية والمحلية علتت
النوالح ولتم نكتن ال روقتات معنويتة بينهمتا ،كمتا لتم يظهتر نتراير معنتوش للح تن بتالهرمون علتت هتلد الصت ة وكتان
منوسل الحركة ال ردية  70.75و  63.72فح الكبا المعاملة بالهرمون وكبتا مجموعتة الستيلر علتت النتوالح
األ أنه كانت هنا فروقات حسابية لصالح الكبا العواسية النركية ومجموعة الكبتا المعاملتة بتالهرمون .أن تت
هلد الننيجة ما ما نوصل اليه  Sajjadويخرون )2007( ،والخشار )2011( ،و أبتراهيم )2006( ،فتح حتين لتم
نن ق ما ما وجدد محمود )1988( ،و  Bozkurtويخرون.)2007( ،
تركي النط /901xمل :لم نظهر الننائت فروقتا معنويتة بتين الكبتا العواستية النركيتة والمحليتة فتح هتلد الصت ة،
فح حين أبدت مجموعة الكبا المح ونة بالهرمون ن وقا معنويا (أ  )0.01فح هلد الص ة ف د بلتع نركيتز النلتؼ
 910 x 2.42و 910 x1.72نل ة /مل فح مجموعتة الكبتا المعاملتة بتالهرمون ومجموعتة كبتا الستيلر علتت
النوالح جدول ( ،)1أن ت هلد الننيجة بخصتو الح تن بتالهرمون متا متا لكترد كتل متن ( AL-Kassويخترون،
 1987و محمود 1988 ،و Brendtsonو 1988 ،Igboeliوجتدعان 2005 ،و  Bozkurtويخترون 2007 ،و
الخشار )2011 ،فح حين لم نن ق ما ما وجدد  Palmerويخرون.)2004( ،
نسبة النط الحية :لم يكن للمجموعة الورااية نرايرا معنويا علت هلد الص ة والبالػة ( 76.93و % )74.06فتح
الكبتتا العواستتية النركيتتة والمحليتتة علتتت النتتوالح ،فتتح حتتين بلػتتت ( 80.02و  % )70.99فتتح مجموعتتة الكبتتا
المعاملة بالهرمون وكبا مجموعة السيلر علت النوالح جدول ( )1وكانت ال روقات معنوية (أ  ،)0.01أن تت
هلد الننيجة ما ما وجدد  Siemeويخرون )2004( ،و Bozkurtويخرون )2007( ،و فتح حتين لتم ين تق متا متا
لكرد جدعان )2005( ،و الخشار.)2011( ،
نسةبة النطة الم ةةوهة وليةةا :بلػتتت نستتبة النلتؼ المشتتوهة ( 1.10و  % )1.23فتتح الكبتتا العواستتية النركيتتة
والمحليتتة علتتت النتوالح ولتتم نكتتن ال روقتتات معنويتتة بينهمتتا كمتتا لتتم ن حتتظ فروقتتات معنويتتة بتتين مجموعتتة الكبتتا
المعاملتة بتالهرمون ومجموعتة كبتتا الستيلر والبالػتة ( 1.15و  % )1.22فتح كت المجمتوعنين علتت النتتوالح.
أن ت الننائت الحالية ما ما وجدد كل من (جتدعان 2005 ،و Bozkurtويخترون 2007 ،والخشتار )2011 ،فتح
حين لم نن ق ما ما وجدد  Sajjadويخرون.)2007( ،
لم يظهر للنداخل بين المجموعة الورااية والمعاملة نرايرا معنويا لجميا صت ات الستائل المنتوش .أن عمليتة
جما السائل المنوش بواسلة جهاز النح يز الكهربائح ( )Electroejaculaterبعد الح ن بهرمتون األوكسينوستين
يس بر زياد فح زياد نركيز النلؼ فح الكبا وفح حركة النلؼ داخل الجهتاز النناستلح وخصوصتا فتح البتربخ
 Palmerويخرون )2004( ،وهو ما أكتدد متن قبتل  Nicholsonويخترون ( )1999متن جهنته أشتار Bozkurt
ويخرون )2007( ،الت أن الح ن بهلا الهرمون قبل  10دقتائق متن جمتا الستائل المنتوش ستبر نحستنا فتح صت ات
السائل المنوش ،كما الحظوا أن نتراير الح تن بهتلا الهرمتون أعلتت أف تل الننتائت قبتل  10دقتائق متن عمليتة جمتا
السائل المنوش ألن نصؼ العمر لهلا الهرمون هو ( )22دقي ة لهتلا فترن نتراير هتلا الهرمتون يكتون ل نتر محتدود
فح ن ل النلؼ وأفراز الستائل المنتوش وكتلل نترايرد فتح الرغبتة الجنستية عنتد الكبتا  Melinو ،Kishlstrom
( )1963كما أشار  AL-Kassويخرون ( )1987الت أنه قتد يكتون لهتلا الهرمتون دور فتح زيتاد أفتراز هرمتون
النسنوسنيرون من خ ل زياد مسن ب ت  LHفح خ يا ليدج.
ختبار الرغبة الجنسية:
الوقت صول قف ة  /ثانية :بلتع منوستل الوقتت ألول ق تز  5.67و  7.42اانيتة للكبتا العواستية النركيتة والمحليتة
علت النوالح ولم نكن ال روقات معنوية األ أنه كانت هنا فروقات حسابية لصالح الكبا العواسية النركيتة جتدول
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( ،)2كما بلع منوسل الوقت ألول ق ز  7.00و  6.08اانية فتح كبتا المجموعتة األولتت (الستيلر ) والمجموعتة
الاانية (الح ن بالهرمون) علت النوالح ولم نكن ال روقات معنوية األ أن ال روقات كانت حستابيا لصتالح المجموعتة
الاانية ،أن ت هلد الننيجة متا متا لكترد  Estienneو  )2004( ،Harperوالخشتار )2011( ،فتح حتين لتم نن تق
ما ما نوصتل اليته محمتود )1988( ،و Siemeويخترون )2004( ،و أبتراهيم )2006( ،كمتا أنته لتم يكتن هنتا
نداخ معنويا بين المجموعة الورااية والمعاملة (بدون ح ن والح ن بالهرمون).
الجدول ( )1المنوسلات  ±الخلر ال ياسح لص ات السائل المنوش.
Table (1): Means ± standard error for semen traits
العوامل المؤار
Affecting factors

المجموعة الورااية
Genetic group
المعاملة
Treatment

عواسح
نركح
Turkish
Awassi
عواسح
محلح
Local
Awassi
مجموعة
الح ن
بالهرمون
oxytocin
injection
مجموعة
السيلر
control

حجم
ال لفة /مل
ejaculat
volum

ال وام
Texture

الحركة
الجماعية
Mass
motility

الحركة
ال ردية
الن دمية
indivual
motility%

±1.38
0.05

± 3.40
0.12

± 3.60
0.13

2.97±71.13

0.15 ± 2.15

±1.39
0.05

± 3.08
0.14

± 3.36
0.14

63.34
3.23±

0.14 ± 1.99

± 74.06
1.85

±1.52
**0.05a

± 3.50
*0.13a

± 3.73
**0.13a

± 70.75
3.20

0.15 ± 2.42
**a

± 80.02
**1.23a

± 1.15
0.10

± 63.72
3.04

0.10±1.72 B

70.99
2.11± b

± 1.22
0.09

± 1.24
0.04B

0.12±3.23 0.11±2.98
b
b

نركيز النلؼ
sperm
cocentration
ml / 910 x

** مسنوى معنوية ( * )0.01مسنوى معنوية ()0.05
)**significance(0.01) * Level of significance (0.05

نسبة
النلؼ
الحية٪
live
sperm%

نسبة النلؼ
المشوهة٪
abnormal
sperm%

±76.93
1.94

±1.10
0.10
±1.23
0.09

of

Level

الجدول ( )2المنوسلات  ±الخلر ال ياسح للرغبة الجنسية
Table (2): Means ± standard error for libido
العوامل المؤار
Affecting factors

المجموعة
الورااية
Genetic group

المعاملة
Treatment

عواسح نركح
Turkish Awassi
عواسح محلح
Local Awassi
مجموعة الح ن
بالهرمون
oxytocin
injection
مجموعة السيلر
control

الوقت ألول
نس يد  /دقي ة
time for first
breeding/
mit.

عدد ال زات
ألول نس يد
number of
jumps for
first
breeding

0.34 ± 2.87

0.96 ± 8.85

0.36 ± 2.63

0.81 ± 8.06

1.23 ± 6.08

± 17.75
2.70

0.61 ± 1.93
**a

0.59 ± 6.26
*a

± 1.47
0.03

1.34 ± 7.00

± 19.83
2.01

0.40 ± 3.57
b

± 10.65
0.63b

± 1.23
0.11

الوقت ألول
ق ز  /اانية
time for
first jump/
sec.
1.01 ± 5.67
1.48 ± 7.42

عدد ال زات
بدون نس يد
number of
jumps
± 18.67
2.31
± 18.92
2.62

عدد
النس يدات
number
of
breeding
± 1.43
0.13
± 1.27
0.11

** مسنوى معنوية ( * )0.01مسنوى معنوية ()0.05
)**Level of significance(0.01) * Level of significance (0.05
ةدد القف ات بدون تسفيد :لم يكن للمجموعة الورااية نترايرا معنويتا علتت هتلد الصت ة والبالػتة  18.67و 18.92
ق ز فتح الكبتا العواستية النركيتة والمحليتة ،كمتا لتم نظهتر أخن فتات معنويتة بتين مجموعتة الستيلر ومجموعتة
154

مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
المجلد ( )45العدد (2017 )4

)ISSN: 2224 - 9796 (Online
)ISSN: 1815 - 316 X (Print

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (45) No. (4) 2017

الكبتتا المعاملتتة بتتالهرمون ف تتد بلتتع منوستتل عتتدد ال تتزات  19.83و  17.75ق تتز فتتح المجمتتوعنين أع ت د علتتت
النوالح ،األ أنها كانت أقل حسابيا فح مجموعة الح ن جدول ( .)2أما النداخل ف د كان معنويا وأعلت قيمة للنتداخل
كان للكبتا العواستية النركيتة والمجموعتة األولتت والنتح بلػتت  24.17فتح حتين كانتت أدنتت قيمتة للنتداخل لتن
الكبا والمجموعة الاانية والبالػة  .13.17أن ت هلد الننيجة ما ما وجدد  Faheyويخرون.)2012( ،
الوقةةةت صول تسةةةفيدة  /دقيقةةةة :بلتتتع منوستتتل الوقتتتت ألول نستتت يد  2.87و  2.63فتتتح الكبتتتا العواستتتية النركيتتتة
والمحلية علت النوالح ،ولم نكن ال روقات معنوية ،فح حين كتان للح تن بتالهرمون نترايرا معنويتا علتت هتلد الصت ة
(أ  )0.01والتتلش بلتتع  1.93دقي تتة م ارنتتة متتا المجموعتتة األولتتت (بتتدون ح تتن) والبتتالع  3.57دقي تتة جتتدول ()2
والسبر فح لل ربما يعود الت النراير اآلنح لألوكسينوسين فتح زيتاد الرغبتة الجنستية متن خت ل أرن تام مستنوى
هرمون النسنوسنيرون  AL–Kassويخرون )1987( ،وسرعة افراز السائل المنوش كمتا أنته يتؤار وأرنبتال هتلا
الهرمتتون بالرغبتتة الجنستتية والجمتتام .لتتم يكتتن للنتتداخل بتتين المجموعتتة الوراايتتة والمعاملتتة نتترايرا معنويتتا فتتح هتتلد
الص ة .أن ت هلد الننيجة ما ما وجدد  Faheyويخرون )2012( ،بخصو نراير الح ن بالهرمون.
ةدد القف ات صول تسفيدة :لم نظهر فروقات معنوية بين المجموعنين الورااينين فح هلد الص ة والتلش بلتع 8.85
و  8.06ق ز فح الكبا العواسية النركية والمحلية علت النوالح جدول ( )3فح حين أظهر الح ن بالهرمون ن وقتا
معنويتتا(أ  )0.05المنماتتل بكبتتا مجموعتتة الح تتن بتتالهرمون والتتلش بلتتع  6.26ق تتز م ارنتتة متتا  10.65ق تتز
مجموعة كبا السيلر والسبر فح لل يعود الت ارنبال هلد الص ة ما الص ة الساب ة لها .لتم يكتن للنتداخل بتين
المجموعة الورااية والمعاملة نرايرا معنويا فح هلد الص ة.
ةدد التسفيدات :لم نظهر الننائت وجتود أخن فتات معنويتة بتين المجمتوعنبن التوراايين وال بتين المجمتوعنين علتت
هلد الص ة األ أنهتا كانتت حستابيا لصتالح الكبتا العواستية النركيتة حيتث بلتع منوستل عتدد النست يدات فيهتا 1.43
ولصالح مجموعة الح ن بالهرمون والبتالع  1.47جتدول ( .)2فتح توح ننتائت أخنبتار الرغبتة الجنستية أن تح أن
الح تتن بتتالهرمون أاتتر معنويتتا علتتت الوقتتت ألول نس ت يد وعتتدد ال تتزات ألول نس ت يد األ أن الخشتتار )2011( ،و
 Knightو )1970( ،Lindsayأشاروا الت عدم وجود نراير معنوش للح ن علت الرغبة الجنسية .لم يكن للنتداخل
بين المجموعة الورااية والمعاملة نرايرا معنويا فح هلد الص ة.
STUDY OF OXYTOCIN INJECTION EFFECT ON SOME
SEMEN TRAITS AND LIBIDO IN TURKISH AND LOCAL AWASSI RAMS
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ABSTRACT
This study was conducted at AL-Rashidia animal breeding station / Nenava
researches department. 20 rams (10 Turkish Awassi and 10 local Awassi rams) were
used, every genetic group divided into two groups: The first group (5 rams) are
injected with 0.5 ml. normal saline (control group) and the second group (5 rams) were
injected with 0.5 ml. oxytocin (10 IU/ml.). The results showed that there was no
significant effect for genotype on all semen traits in Turkish and local Awassi rams, on
the other hand the treated group was significantly better than control group in all
semen traits except individual motility and abnormal sperm. There was no significant
differences between the two genotypes in libido traits. The treated group was
significantly better than control group in the time and number of jumps for first mating
only. There was no significant effect for interaction in all studied traits except the
Turkish rams in number of jumps without breeding for Turkish rams as compard with
control and treated group.
Key words: Oxytocine, Awassi, Libido
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