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تأثير استخدام عدة مخففات لمني الديكة على نسبة الخصوبة في قطيع أمهات فروج
اللحم لوهمان .
خالد حامد حسن
قسم الثروة الحيوانية/كليـة الزراعـة
جامعة ديالى

المستخلص :

أجري ــه هـــسة الدراســـة باسـ ــتخدام  01ديكـــة و  23دجاجـــة مـ ــن قطي ــع دجـ ــاج التربي ــة نتـ ــاج فـ ــروج اللحـــم

) (Lohmannو بعمـ ــر (  ) 01أسـ ــبوح لتحديـ ــد تـ ــأثير اسـ ــتخدام ثفثـ ــة مخففـ ــات لتخفي ـ ـ منـ ــي الديكـ ــة
) ، modified Beltsvile Poultry Semen Extender (BPSEمخفـ  Lakeو المخفـ

التجريبــي للدراســة علــى نســبة الخصــوبة ت حي ـ تــم جمــع المنــي مــن الديكــة بطري ــة التــدلي فــي عينــة م ــتركة

وقسمه إلى أربعة أجزاء وخف كل جـزء بأحـد المخففـات التـي هـملتها الدراسـة وبمعـدل تخفيـ (  0منـي :
 3مخف ـ ) ت وتــم تل ــيا الــدجاج اجــطناعيا بجــرح  12130و  1210مــل للمنــي المخف ـ وفيــر المخف ـ
وبواقع أربعة دجاجات لكل معاملة وكررت العملية لثفث تل يحات .

بينــه نتــالد الدراســة عــدم وجــود اخ تففــات معنويــة فــي نســة الخصــوبة الناتجــة عــن المعــامفت المختلفــة التــي
هــملتها لدراســة ت و إمكانيــة الحصــول علــى نســبة خصــوبة جيــدة (  ) % 32222وذلـ

التجريبي

لتخفي مني الديكة والتل يا بجرعة  1210مل .
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الم دمـة :

تعتبر الخصوبة أحد الصفات االقتصادية المهمة والمحددة لنجاح م اريع الطيور الداجنة الخاجة بإنتاج

بيض التف يس ت وتظهر م كلة انخفاض نسبة الخصوبة في الدي الرومي وقطعان إنتاج بيض التف يس لفروج

اللحم والتي تتبع التزاوج الطبيعي نظرا ألوزانها الث يلة ت ولتجاوز هسة الم كلة ولفستفادة من فوالد التربية في

األقفاص ف د لجأت بعض م اريع الطيور الداجنة إلى استخدام التل يا االجطناعي نتاج بيض الثف يس لفروج

اللحم والسي يتيا أيضا استخدام عدد قليل من الديكة لتل يا ا ناث حي أهار  ) 3( Martinإلى زيادة

عدد ا ناث المل حة باستخدام التل يا االجطناعي بمعدل أربعة أضعاف عما هو عليه في التزاوج الطبيعي ت كما

أهار

 Alkanوزمفؤة ( ) 2إلى أن التل يا االجطناعي يكون فعاال في الم اريع ا نتاجية للسفالت الث يلة وكسل
في م اريع التحسين الوراثي لغرض االستغفل األمثل للديكة ت ولمنع انت ال األمراض والحصول على خصوبة

جيدة.

ولغرض تطبيـ ت نيـة التل ـيا االجـطناعي ب ـكل واسـع فـي قطعـان التربيـة تجاريـا أوجـى  Dasوزمـفؤة ( ) 0إلـى
ضــرورة اســتخدام المخففــات لتكــون العمليــة م نعــة ومجديــة اقتصــاديا ت و تــوفر المخففــات بيئــة ملحيــه متزنــة

لتخفي ـ منــي الديكــة لغــرض دعــم قابليــة النط ـ للحيــاة ولزيــادة عــدد ا نــاث التــي يمكــن أن تل ــا ب سفــه أو

قــسفات مجمعــه ( ) 0تويجــة أن يراعــى عنــد تحضــير المخففــات عــدم وجــود بعــض العناجــر الضــارة ضــمن
مكونات المخف حي أهار  Barberوزمفؤة ( ) 4إلى إن المركبات الحاوية على الزن والمنغنيز تسببه في
انخفــاض قابليــة الحركــة للنطـ عنـ د التخفي ـ فــي المختبــر علــى الــرفم مــن أهميــة هــسة العناجــر خــفل مرحلــة

تكوين النط ت وذكر

 SextonوFewlass

( ) 03أن المكونات الرليسية للمخف والتي تعمـل علـى الحفـا

على المني هـو كلوتاميـه الصـوديوم ( ) Sodium glutamateوالـسي يعتبـر مكـون م ـترك فـي معظـم المخففـات

حي يساعد في المحافظة على الضغط االزموزي للسالل المنوي المخف ت أمـا المكـون اخخـر هـو فوسـفات
البوتاسيوم ( ) potassium phosphateحي أوضا  ) 0 (chambersأهمية الفوسفات والسترات في المحافظة

على االس الهيدروجيني ( )pHالمرفوب خفل التخزين وذل لتأثيرة على قدرة حركة النطـ والمعـدل االيضـي
للنط .

استخدم ذياب وزمفؤة (  ) 0مخفـ

 Lakeفـي تخفيـ منـي الديكـة المحليـة فـي العـراق بمعـدالت تخفيـ (

 ) 3 :0و (  ) 4 : 0و (  ) 0 : 0وم ارنة نسة الخصوبة الناتجة عنها بنسبة الخصوبة الناتجة عـن التل ـيا
بالمني فير المخف ت حي حصل على نسة خصوبة للمني المخف  %03ت  %60و %00لمعدالت
التخفي المـسكورة أعـفة علـى التـوالي ت بينمـا بلغـه نسـبة الخصـوبة للمنـي فيـر المخفـ  . %00اسـتهدفه
هسة الدراسة تحديد تأثير استخدام ثفثة مخففات لمني الديكة على نسبة الخصوبة من ضمنها مخف تجريبـي

لهــسة الدراســة تضــمن ادراج ثنــالي فوســفات البوتاســيوم الــى مكونــات مخفـ
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والفوسفات ضمن المخفـ مـع المحافظـة علـى الضـغط االزمـوزي ضـمن الحـدود فيـر الضـارة بـالنط ت وجـر

اختيار هسة المخففات لتوفر موادها االولية في االسواق المحلية بسهولة وبالتـالي امكانيـة تطبيـ نتـالد الدراسـة

من قبل المربين مست بف .

المواد وطرال العمل :

أجريه الدراسة في الح ل الحيواني لكلية الطة البيطري – جامعة ديالى ت واستخدم في الدراسة قطيع

دجاج لوهمان ( ) Lohmannنتاج بيض التف يس بعمر (  ) 01أسبوح مكون من  01ديكه و  23دجاجة
ت تـم إيـواء ال طيـع فـي أقفـاص فرديـة بأبعـاد  41 × 41 × 01سـم و أسـتخدم فـي الدراسـة نظـام ال اعـة
المفتوحة حي لم تكن هناك سيطرة كاملة على الظروف البيئية .

تم تدرية الديكة على جمع المني اجطناعيا وف الطري ة الموجوفة من قبل  ) 3 ( Martinلمدة أسبوح ت

وتم رفع العلي ة والماء من أم ام الديكة قبل خمس ساعات من جمع المني لتفادي تلوث المني بالبراز والبـول ت

وجمــع المنــي مــن الديكــة كعينــة م ــتركة  pool sampleت قســمه العينــة إلــى أربعــة أجــزاء وأســتخدمه
المخففات المبينة تراكيبها في جدول ( ) 0في تخفي المني وذل بوضع حجم واحد من المخف في أنبوبة

اختبا ر ومن ثم وضع حجم مساو لها من المني إلى األنبوبة ومزج الخليط بهدوء لتجنة إلحاق الضرر بالنط

وبعد ذل أكمل التخفي إلى معدل تخفي ( 0مني 3 :مخف ) بموجة الطري ة التي وجفها ( Lorenz

 ) 8ت وتــم ا ب ــاء علــى الجــزء األخيــر مــن المنــي بــدون تخفي ـ  .وزح الــدجاج بصــورة ع ــوالية إلــى ثمانيــة
مجاميع وبواقع أربعة دجاجـات للمعاملـة الواحـدة ت وتمثلـه معـامفت التجربـة التل ـيا بـالمني المخفـ والمنـي

فير المخف وبجرعتين للتل يا هي

اسبوعيا .

 12130و  1210مل وكررت العملية لثفثة تل يحات وكان التل ـيا

جدول (  . ) 0تراكية مخففات المني المستخدمة في الدراسة .
المكونات

* BPSE

** Lake

Potassium diphosphate

0236

Sodium Glutamate
Fructose
Sodium acetate 3H2O
Potassium Citrate
Magnesium Chloride 6H2O

1280
120
1242
1210

-0233
021
1200
1203
1210

12124
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Experimental
***)Diluent (E.D.
023
020
1204
1241
1241
1231
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*  Sexton . Modified BPSEو . ) 21( Fewlass
** .( 7) , Lake
*** مخف تجريبي يجري اختبارة في هسة الدراسة .
جمع البيض من اليوم الثاني إلى اليوم الثامن بعد التل يا وجر ترقيمه حسة عالديته إلى المعاملة حي ادخل

إلى الحاضنة لمدة أسبوح ثم جر تكسيرة لتحديد النمو الجنيني وحساب نسبة الخصوبة لكل معاملة ت ولم

تلجأ الدراسة الى طري ة ت عيع البيض لتحديد نسبة الخصوبة النها ال تك

الهفك الجنيني المبكر .

تم تحليل البيانات إحصاليا وف تجربة عاملية بتصميم ال طاعات الع والية الكاملة  4 × 3وبافتراض

التل يحات ك طاعات متجانسة (. )01

النتالد والمناق ة :

أظهر التحليل ا حصالي عدم وجود تأثير معنوي للمخففات المستخدمة وكسل جرح التل يا على

نسة الخصوبة الناتجة عن التل يا بمني مخف وكما موضا في الجدول (. ) 3

جدول (  ) 3تحليل التباين لتأثير المخففات وجرح المني المستخدمة في التل يا على نسبة الخصوبة .
مصادر االختفف

التخفي

جرح التل يا

التخفي × جرح التل يا

الخطأ التجريبي

درجات
الحرية

2
0
2
00

Fقيمة

متوسط المربعات

المحسوبة

302806
8632302
301.93.
0102330

1212
0240
1240

كما يفحظ من جدول (  ) 2عدم وجود فروق معنوية بين نسة الخصوبة الناتجة عن التل يا بالمني المخف بأي من

المخففات المستخدمة مع نسبة الخصوبة الناتجة عن التل يا بالمني فير المخف وت ير هسة النتيجة الى عدم وجود

تأثير ضار لمكونات ا لمخففات المستخدمة على ال ابلية االخصابية للنط اضافة الى ان معدل التخفي المستخدم (

 ) 3 : 0يعتبر مفلما النه لم يسبة الضرر على ال ابلية االخصابية للنط والتي تسببها معدالت التخفي العالية

م ارنة بالمني فير المخف حسة ما أهاراليه  . ) 00( Sextonبالرفم من ارتفاح نسبة الخصوبة ( %82200
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) الناتجة عن التل يا بجرعة المني  1210مل ت إال أن التحليل ا حصالي لم يظهر وجود فرق معنوي عن نسبة
الخصوبة الناتجة عن التل يا بجرعة امني  12130مل والبالغة (  )%60200وقد يعود ذل الى ان عدد النط

الموجودة في الجرعة  12130مل تكون كافية لضمان خصوبة جيدة حي أوضا حسن (  ) 3في دراسته على جفات
المني لديكة لوهمان ان تركيز النط هو

التل يا بجرعة  12130مل يوفر العدد الكافي لخزن النط

جيدة على مد اسبوح .

وان معدل التخفي الواطىء (  ) 3 :0جعل من

في الغدد الرحمية المهبلية والفزمة لضمان خصوبة

جدول (  ) 2تأثير المخف وجرح المني المستخدمة في التل يا على نسبة الخصوبة في قطيع األمهات لوهمان .
التأثيرات
تأثير

المخف

مخف

نسبة الخصوبة (  ± ) %الخطأ ال ياسي

BPSE

مخف

Lake

مخف تجريبي(

E.D.

)

بدون تخفي

تأثير جرح 12130
المني(مل) 1210

03283 ± 60234

00203 ± 63221
6200 ± 68236

0284 ± 60230

8213 ± 60200
2232 ± 82200

ويتضا من جدول (  ) 4إمكانية الحصول على نسبة خصوبة جيدة ( )%32222باستخدام المخف التجريبي

بجرعة مني  1210مل ت مما يؤهر مفلمة هسا المخف لفستخدام في تل يا األمهات لوهمان المستخدمة في الدراسة .

وتوجي هسة الدراسة بتكرار استخدام المخف التجريبي في دراسات الح ة الختبار تكرار تفوقه في ظروف تجريبية مختلفة

وباستخدام وحدات تجريبية أكثر عددا .

جدول (  ) 4تأثير التداخل بين المخف وجرح المني المستخدمة في التل يا على نسبة الخصوبة فـي قطيـع األمهـات لوهمـان
.

المخف
مخف BPSE

جرح

المني
12130
1210

نسبة الخصوبة (  ± ) %الخطأ ال ياسي
30200 ± 62222
01210 ±81200
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03240 ± 81206

12130
1210

03233 + 00236

12130
1210

01220 ± 06242

12130
1210

00201 ± 66266
0200 ± 32222

0200 ± 82211

Lake مخف
E.D.

(مخف تجريبي

)

بدون تخفي

: المصـادر
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The Effect of various semen diluents on fertility of
Lohmann Breeder flock .
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Abstract :
The study conducted using ( 10 ) cocks and ( 32 ) hens of Lohmann
breeder flock at ( 60 ) week of age to determine the effect of three diluents;
modified Beltsvile Poultry Semen Extender (BPSE) , Lake solution and
Experimental Diluent ( E. D. ) on the fertility , semen collected from cocks
as a pool sample by the abdominal massage method and divided into four
parts, each partwas diluted with one diluent at (1 : 2) dilution rate .
The hens artificial inseminated with diluted and undiluted semen using
two semen dosages 0.025 and 0.05 ml.
The results were indicated that there were no significant differences in
fertility of different treatments including in the study and we can get good
fertility ( 93.33 %) using E. D. and 0.05 ml. semen dosage .

222

