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_تأثير إضافة صفار البيض ألنواع مختمفة من الطيور عمى حيوية الحيامن لمكباش العواسية بعد التخفيف بمخفف الترس
 م°5 صفار البيض والحفظ عمى
*

و وائل احمد المشهداني

**

احمد عالء الدين العاني* وصالح مهدي عبد التميمي

 جامعة ديالى/  و ازرة الزراعة ** كمية الزراعة-* الييئة العامة لمبحوث الزراعية بغداد

الخالصـــة

ان صفار البيض من المكونات المضافة لممخففات وذات التأثير االيجابي فعالية وقابمية الحيامن عمى

: الكممات المفتاحية

 طائر،T2  الديك الرمي،T1  انواع مختمفة من صفار بيض كل من طائر الحمام5  تم إضافة، اإلخصاب

،  الطيور، صفار البيض

،  كغم56  سنة وأوزانيا2.5  كباش معدل أعمارىا6 جمع السائل المنوي باستخدام الميبل االصطناعي من

. العواسية

، ) لتقدير تأثيره في حيوية الحيامنTris( إلى مخفف الترسT5  دجاج المائدة،T4  دجاج غينيا،T3 السمان
 و ازرة الزراعة لمفترة من أيمول الى/ في محطة أبحاث األغنام والماعز التابعة لمييئة العامة لمبحوث الزراعية

)10:1(  وبمعدلTris  تم التخفيف بعد مزج السائل المنوي باستخدام مخفف الترس، 2012 تشرين األول عام
%10  والمضاف لو األنواع المختمفة من صفار البيض وبمعدل، لكل من السائل المنوي والمخفف عمى التوالي

) بعد التخفيف6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1، 0(  وتم قياس حيوية الحيامن عند اليوم، o م5 والمحفوظ بالتبريد عمى

 الكباش، حيوية الحيامن
: لممراسمة

احمد عالء الدين العاني

الييئة العامة لمبحوث الزراعية
،  بغداد،  و ازرة الزراعة،

(p<0.05)  بينت النتائج ان إضافة صفار بيض طائر الحمام وبيض المائدة إلى المخفف أدى لتفوق معنوي.

. العراق

 بالمقارنة مع بقية المعامالت األخرى عند األيام الثالثة األولىoم5 في حيوية الحيامن المحفوظة بالتبريد عمى

 في حين لم تكن ىناك فروق معنوية بين المعامالت المختمفة جميعيا عند اليوم، (p<0.05) من مدة التخفيف

. ) 6 ، 5 ( ( بين المعامالت المختمفة في اليومp<0.05) لكن عادت الفروق المعنوية، ) من مدة الحفظ4(

The Protective Effect of Egg Yolk From Different Avian Species of Awassi Ram Semen
During Diluted in Tris-Egg Yolk Extender and Stored At 5°C
Ahmed .A. T. AL-Any *; Salah. M. A.AL.Tamimy** and Waeel. A. S. AL-Mashadany *
*Animal Breed Station, Baghdad –Ministry of Agriculture **College of Agriculture, University of Diyala
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Egg yolk is one of the most widely used cry protective components for sperms
preservation and a wide range of factors affect its action on viability and fertilizing
ability. Five different species egg yolk, namely the pigeon T1, Turkey T2, Japanese
quail T3, genie fowl T4 and domestic chicken T5 was added to Hydroxyl methyl
amino methane (Tris) to determine the effect on sperm viability. Ejaculates were
collected using the artificial vagina from six Awassi rams age about 2.5 years and
56 k.g body weights during the period from August to October 2012, In animal
breed station, Ministry of agricultural. Spermatological characteristics assessed for
the pooled semen. Semen samples were evaluated as split ejaculates in the trial and
samples extended with a Tris-citric acid-glucose extender with average (1:10)
Semen and Extender respectably, containing the different avian egg yolk (10%)
stored at 5°C. The sperm viability was measured from (0,1,2,3,4,5,6) after dilution.
Results showed the pigeon and chicken egg yolk to have the best cry protective
effect in terms of the highest sperm motility in (1,2,3)days After dilution, compared
to the other three avian egg yolks (p<0.05) evaluated. There was no significant in
sperm motility between treatment in (4) after stored, But the significant difference
(p<0.05) between treatment showed in5,6 days after stored
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المقدمة :

األغنااام العراقيااة ماان حيوانااات المزرعااة الميمااة اقتصاااديا  ،لااذا فااين تحسااين أدائي ااا التناساامي أم ا ار ميمااا لزي ااادة كفا تيااا

اإلنتاجية وزيادة أعدادىا ( Al-Habobyواخرون  ، )2003 ،التمقيح االصطناعي من أىم التقانات التناسمية ويعتماد عماى خصاوبة
الكباااش وكفااا ة عمميااة جمااع وتخفيااف السااائل المنااوي وحفظااو بالتبريااد أو بالتجميااد ( Amoahو ، )1997 ، Galayeالياادف ماان
تخفياف الساائل المنااوي زياادة حجمااو واساتخدامو فااي تمقايح اكباار عادد ماان االنااث  ،وىااو يجياز النطااف بمصادر الطاقااة ويحميياا ماان
الصاادمة الح ارريااة والتغيياار فااي درجااة  PHونمااو البكتريااا  ،إن عممي اة حفااظ السااائل المنااوي بالتبريااد أو بالتجميااد تتطمااب اسااتخدام
المخففا ااات إلكما ااال اإلج ا ا ار ات لحفا ااظ السا ااائل المنا ااوي ( 1999 ، Footeو  Maxwellو 1993 ، Salamonو  Salamonو

 ، )2000 ، Maxwellيعاد اكتشاااف الباحاث ( )1939 ، Phillipsلقيمااة إضاافة صاافار البايض إلااى المخففاات خطااوة ميماة فااي
التمقيح االصطناعي  ،فائدة إضافة صفار البيض تكمن في قابميتو عمى حمايتيا من صدمات البرد واحتوائو عمى نسب مختمفة من
األحماااض الدىنيااة الفوساافولبيدات ذات التااأثير االيجااابي عمااى الحيااامن إثنااا الحفااظ بالتبريااد او التجميااد ( Kulaksizواخاارون ،
 2010و  ، ) 2012، Alsarrayوض ااح ( Antonو  )1997 ، Gandemerالتركي ااب الكيمي ااائي لبروتين ااات الدىني ااة المنخفض ااة
الكثافااة  LDLوالمساالولة عاان حمايااة الحيااامن تتكااون ماان  Lipidبنساابة  % 89-83و Protein

بنساابة  ، % 17-11وضااح

( Manjunathواخرون  )2007أىمية بروتينات البالزماا فاي الساائل المناوي إذ أشاار إلاى حادوث التاداخل باين لمفوسافولبيد المتحاد
مع البروتين Phospholipid –binding proteins PL-BPالموجودة في بالزماا الساائل المناوي ماع  LDLالموجاود فاي صافار
البيض يعمل عمى تقميل خسارة الدىون من الغشا البالزمي ومن ثم يحافظ عمى حيوية الحيامن وسالمة االكروساوم  ،يعاد مخفاف

اار ألناو غيار ساام  ،ويحاافظ عماى الضاغط االزماوزي لمخالياا
التارس  Hydroxyl methyl amino methane Trisاالوساع انتش اً

وماانظم لما ا  pHويزيااد قاادرة الحيااامن عمااى تحماال الزيااادة فااي الكيتونااات األحاديااة التكااافل التااي تحاادث داخاال الخميااة كمااا يزيااد حيوياة
الحي ااامن ( McLachlanو 1961 ، Gorhamو  )2001 ، Khalifaوف ااي د ارس ااة أخ اارى أتضااح ان حرك ااة النطااف كاناات أعم ااى
باس ااتعمال مخف ااف الت اارس مقارن ااة م ااع مخف ااف الحمي ااب ومخف ااف الكموك ااوز  -ح ااامض ألس ااتريك  -ص اافار الب اايض (Shamsuddin
واخاارون  ، )2000 ،الحااظ ( Rocaواخاارون  )1997 ،أن قاادرت الحيااامن عمااى اإلخصاااب خااالل حفظيااا عمااى 5م ولماادة 96
سااعة  ،بعاد تخفيفياا باالترس كاناات مرتفعاة خاالل وخاارج موساام التناسال  ،أشاار ( )2010 ، AL-Tamimyإن االنخفااض بحركااة
الحي ااامن بتق اادم مرحم ااة الحف ااظ عم ااى  5م 0أق اال معنوي ااا لعين ااات مخف ااف الت اارس مقارن ااة بمخف ااف ()I.V.T

Illinois variable

 ، temperatureدرس الباحث ( Kulaksizواخرون  )2010،تأثير صفار بيض انواع مختمفاة مان الطياور عماى حيوياة النطاف
وس ااالمة االكروس ااوم لكب اااش  ، Karayakaبيض ااافة  % 15م اان ص اافار ب اايض ط ااائر الحج اال  Chuckerوال اابط واإلوز والترك ااي
والدجاج العادي وطائر السمان بعد التخفيف بمخفف الترس فكانت نسب االكروساوم المشاوىة بعاد التجمياد ، 3514 ، 4018، 3116

 4312 ، 4714 ، 4212لممعااامالت السااابقة عمااى التاوالي  ،والحااظ بااان نسااب تشااوه االكروسااوم اقاال باسااتخدام صاافار باايض طااائر
الحجل لذا أوصى باساتخدامو لتكاوين المخففاات  ،ان ىادف اجا ار الد ارساة ىاو تحدياد افضال نوعياة صافار بايض ممكان ان تضااف
لمخفف الترس لخماس اناواع مان الطياور ومادى تاثيرىاا عماى حيوياة الحياامن لادى الكبااش العواساية المضاربة (تركاي × محمي)عناد
بالتبريد عمى درجة ح اررة  5م الطول فترة زمنية ممكنة
المواد وطرائق العمل:

اجريات ىااذه الد ارسااة فااي محطااة تربيااة وتحسااين األغنااام والماااعز فااي منطقااة عكركااوف  /الييااأة العامااة لمبحااوث الزراعيااة

التابعة لو ازرة الزراعة والتي تبعد حوالي  25كم غرب بغداد  ،لمفترة من أيمول الى تشرين األول عام  ، 2012أستخدم بيذه الد ارساة
ستة كباش عواسي مضربة تركي × محمي نسبة التضريب ( )%50تراوح معدل أعمارىا حوالي  2.5سانة ومعادل أوزانياا  56كغام
 ،الحيوانات كانت تتمتع بصحة جيدة وخاضعة لإلشراف البيطري  ،تم إيوا ىا فاي حظاائر نصاف مساقفو وخضاعت لنظاام غاذائي
موحااد وكااان مسااتوى البااروتين الخااام فااي العميقااة المقدمااة لمحيوانااات  % 15مااع تااوفر العمااف األخضاار بصااورة كافي ااة يومي ااً والمااا
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الصااالح لمشاارب وقوالااب األمااالح المعدنيااة  ،ت اام جمااع السااائل المنااوي ماان الكباااش باسااتخدام الميباال االصااطناعي

Artificial

 inseminationاساابوعياً وعنااد الساااعة الثامنااة صااباحاً وكااان موعااد ووقاات الجمااع ثاباات طياال فتارة التجربااة  ،واخااذت فقااط القااذفات
التااي تجاااوزت الحركااة الجماعيااة لاادييا بعااد الجمااع مباش ارةً أعمااى م ان  % 80ثاام ماازج السااائل المنااوي وقساام الااى معااامالت التجربااة
المختمفة واضيف لو مخفف الترس بنسبة التخفيف  10:1لمسائل المناوي والمخفاف عماى التاوالي  ،ومكوناات المخفاف كماا موضاحة

في جدول ( ، )1تم اضافة صفار البيض لمخفف الترس وبنسبة  % 10ومن انواع مختمفة من الطيور وكما موضح ادناه عمماً ان

عممية تحظير المخفف كانت تتم اسبوعياً وقبل البد عممية جمع الساائل المناوي مان الكبااش لتفاادي احتمالياة الضارر جا ار الخازن
الطويل وكذلك ضمان ان يكون صفار البيض لمطيور طازجاً.

 :T1مخفف الترس مضاف لو  %10صفار بيض الحمام.

 :T2مخفف الترس مضاف لو  %10صفار بيض الديك الرومي (التركي).
 :T3مخفف الترس مضاف لو  %10صفار بيض طائر السمان.
 :T4مخفف الترس مضاف لو  %10صفار بيض دجاج المائدة.
 :T5مخفف الترس مضاف لو  %10صفار بيض دجاج غينيا.

جدول* ( )3مكونات مخفف الترس Tris
التركيز
3.63g\100ml
1.99g\100ml

المكونات
)Tris (hydroxymethyl amino methane
(CH2OH3)CNH2 molecular weight 121.14
Citric acid monohyrdate (C6H8O7.H2O).

0.50 g\ 100ml

Glucose

300 mOsm

Osmotic pressure

10ml\100ml
7.0

Egg yolk (Fresh unfertilized eggs) diffrent species
PH

100.000 U\100ml
100mg\100ml

Penicilline
Streptomycin
*المصدر Salamon :و )2000( Maxwell

وقد تم تحميل البيانات باستخدام التصميم العشوائي الكامل ) Completely Randomized Design (CRDوباالعتماد عمى
األنموذج الرياضي  Yij= M+RI+eijوباستخدام برنامج التحميل االحصائي ، SAS( Statistical analysis system

 ، )2002وتم قياس الفروق المعنوية باستخدام اختبار دنكن  Duncan's multiple rang testلقياس معنوية فروق بين
المعامالت المختمفة (.)2995 ، Duncan
النتائج والمناقشة :

كان المتوسط العام لحجم القذفة لمكباش في ىذه التجربة  ، 0.4 ± 0.9كما كان مستوى الحموضة  PHالسائل المنوي

 0.06 ± 6.85وكان المون العام لمقذفات كريمي  ،تبين من نتائج التحميل االحصائي لمبيانات عدم وجود فروق معنوية بين

المعامالت المختمفة قبل التخفيف  ،كما تبين من نتائج التحميل االحصائي ان ىناك فروق معنوية ) (p<0.05بين المعامالت بعد

التخفيف مباشرة إذ تفوقت المعاممة  T1عمى  T3في حين لم تسجل فروقات معنوية بين بقية المعامالت االخرى  ،خالل اليوم
االول تفوقت المعاممة  T1و  T4معنوياً عمى المعامالت االخرى  ،اما في اليوم الثاني ( 48ساعة) فقد تفوقت المعاممة  T1و T4
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معنوياً في حفظ حيوية الحيامن عمى المعاممة  T3و T5في حين لم تختمف معنوياً مع المعاممة  ، T2وفي اليوم الثالث تفوقت

المعاممة  T1معنوياً عمى المعاممة  T3ولم تختمف معنوياً مع المعامالت االخرى  ،ولم يكن ىناك اي اختالف معنوي بين كافة

المعامالت في اليوم الرابع  ،ثم عادت النتائج لتظير الفروق المعنوية بين المعامالت المختمفة في اليوم الخامس والسادس ففي

اليوم الخامس تفوقت المعاممة  T1عمى المعاممتين  T2و T3ولم تختمف معنوياً مع المعاممة  T4و ، T5اما اليوم السادس فقد

تفوقت المعاممة  T1وىي المعاممة المضاف ليا صفار بيض طائر الحمام عمى المعاممة  T2ولم تختمف معنوياً مع بقية

المعامالت االخرى  ،وقد جا ت نتائج ىذه الدراسة مطابقة لما وجده الباحث (  Gholamiواخرون  )2011،والذي اضاف اربعة
انواع من صفار بيض طيور الحمام والبط والديك الرومي (التركي) والدجاج العادي الى مخفف الترس ودرس تأثيرىاعمى حيوية
الحيامن لدى الكباش ووجد بأن اضافة صفار البيض وبنسبة  %15لمخفف الترس من طائر الحمام قد تفوق معنوياً عمى بقية

المعامالت االخرى في الحفاظ عمى حيوية الحيامن وألطول مدة زمنية  ،ومقاربة ايضاً لما وجده الباحث ( Kulaksizواخرون

 )2010،والذي درس تأثير اضافة انواع مختمفة من صفار بيض طيور عمى حيوية الحيامن لدى كباش  Karayakaوجا ت
النتائج مقاربة ايضاً لما وجده الباحث (  )2006، Humesوالذي وجد تفوق في الحفاظ عمى حيوية الحيامن إلضافة صفار البيض
العائد لطائر الحجل  Chuckerعمى صفار بيض دجاج المائدة لمخفف السائل المنوي لذكور الخنازير .

جدول( :) 2تأثير انواع مختمفة من صفار البيض المضافة الى مخفف الترس عمى حيوية الحيامن لدى الكباش العواسية
(المتوسط  ±الخطأ القياسي)

المعامالت

حيوية الحيامن (يوم)
قبل التخفيف

0

1

2

3

4

5

6

3.68±35.7 2.45±44.7 2.69±50.3 1.84±58.9 1.88±66.7 2.10±71.8 2.18±80.0
a
a
a
a
a
a
a

T1

1.58±84.8
a

T2

3.84±24.2 2.60±38.2 2.54±46.9 2.60±53.5 2.18±64.2 2.64±66.1 1.83±76.0 0.89a±84.5
b
b
a
ab
ab
b
ab
a
2.36±28.
ab

T3

1.41±83.4
a

2.76±37.8 2.67±47.0 2.10±52.4 2.40±57.8 2.03±65.2 2.64±72.8
b
a
b
c
b
b

T4

1.10±85.1
a

3.75±37.8 2.84±45.7 3.23±51.0 2.79±59.1 0.92±66.4 1.44±72.3 1.79±78.5
a
a
a
a
a
a
ab

T5

1.40±83.2
a

3.2±31.4 2.52± 41.7 2.54±49.6 2.29±55.7 2.54±60.1 2.73±64.8 1.48±77.1
ab
a
a
ab
bc
b
ab
المتوسطات التي تمتمك احرف مختمفة ضمن نفس العمود تختمف معنوياً عند()P<0.05

وقد يعود السبب لتفوق المعاممة  T1وىي معاممة صفار بيض طائر الحمام ربما الى زيادة محتواه من البروتينات

الدىنية المنخفضة الكثافة بالمقارنة مع بقية انواع المعامالت االخرى والتي ليا الدور االساسي في الحفاظ عمى سالمة غشا

الحيمن من صدمات البرد والتغير في مستوى الحموضة وان دور ىذه المواد بالحفاظ عمى حيوية الحيامن بينو الباحثان (Anton
و  )1997 ، Gandemerوكذلك فان لمخفف الترس دو ار اضافياً في الحفاظ عمى حركة وحيوية الحيامن كونو يجيز الحيامن

بمصدر الطاقة الالزمة ليا ويحمييا من الصدمة الح اررية وكذلك التغيير في درجة  PHونمو البكتريا وكونو محمول يحافظ عمى
الضغط االوزموزي لمخاليا.
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