
  المستخلص
أجریت ھذه الدراسة بمحطة بحوث سدس التابعة لمعھد بحوث اإلنتاج 

وزراة الزراعة بالتعاون مع قسم اإلنتاج  -مركز البحوث الزراعیة  -الحیواني 
  .جامعة الفیوم في الفترة من یولیو إلى سبتمبر  -كلیة الزراعة  -الحیواني 
 والكركم ور حبة البركةتأثیر استخدام بذتقییم الى  ھذة الدراسةھدف تو

كربونات البوتاسیوم)على األداء مع والزنجبیل واألمالح( بیكربونات الصودیوم 
للكباش األوسیمى اثناء خصائص السائل المنوى  خاصة الفسیولوجى والتناسلى

  موسم الصیف للتغلب على الظروف المناخیة الحارة فى مصر.
یمى بالغ  بمتوسط وزن   كبش اوس  ١٥إجراء ھذه التجربة باستخدام تمو

 ٥وتم تقسیم ھذه الحیوانات إلى  سنھ.  ٣-٢كیلو جرام ومتوسط عمر  ٦٧,٥
  مجموعات متماثلة. 

  : استخدمت كمجموعة حاكمة (الكنترول) االولى المجموعة
ملیجرام من بذور حبة البركة لكل كیلوجرام ١٠٠تم اعطائھا  : الثانیة المجموعة 

ملیجرام من الكركم لكل ١٠٠ تجریعھا  تم :ثالثةال وزن حى یومیا المجموعة
  كیلوجرام وزن حى یومیا

لكل كیلوجرام وزن  من الزنجبیلملیجرام ١٠٠ تجریعھا  تم: الرابعة المجموعة 
  حى یومیا
كربونات    %٠.٥بیكربونات صودیوم و  %٠.٥تجریعھا  تم :الخامسة المجموعة

  بوتاسیوم من المادة الجافة 
تم حساب دلیل  للرطوبة ومنھا المئویة والنسبة الجو حرارة درجة تسجیل تم

 معدل التنفس ، المستقیم حرارة درجة قیاس تم وایضأ الحرارة والرطوبة  مقیاس
 وسیرم الوداجى من الورید اسبوعیأ دم عینات سحب تم كما . الجلد حرارة ودرجة

 الكلى البروتین لتقدیر مئویة درجة ٢٠ - حرارة درجة على حفظھ تم المفصول الدم
 الى باالضافة والجلیسریدات الثالثیة لیستیرولووالك ولین،یوالجلوب وااللبیومین، ،

 . الدم فى وھرمون التستستیرون ھرمونات الغدة الدرقیة مستوى وقیاس الجلوكوز
 تقدیر وتم الصناعى بإستخدام المھبل یااسبوع منوي سائل عینات تم اخذ كما

 المنویة الحیوانات تركیز ، الشاذة المنویة الحیوانات نسبة ، حجم القذفة الحیویة،
الدودیة  الزائدة طول قیاس و محیط كیس الصفن الى بالمللي باالضافة او فة بالقذ

أظھرت الكباش المعاملة بكال من اإلعشاب  النتائج ما یلي: قد اظھرتو .بالقضیب
 فى معنوى انخفاض الطبیة واإللكترولیت تحسن فى التنظیم الحرارى حیث حدث

المستقیم والجلد ومعدل التنفس وكانت أفضل النتائج باستخدام  حبة  حرارة درجة
البركة. أدت المعاملة باالعشاب الطبیة واإللكترولیت الى زیادة معنویة فى 
الجلوكوز وبروتینات السیرم الكلیة والجلوبیولین بینما األلبیومین لم یتأثر بكال من 

كم. أدت معاملة الكباش المجھدة حراریا باالعشاب الطبیة حبة البركة والكر
والجلیسریدات الثالثیة وزیادة  مستوى الكولیستیرولواإللكترولیت الى إنخفاض فى 

  فى مستوى ھرمونات الدرقیة وھرمون التستسیرون. 



دى معاملة الكباش بكال من اإلعشاب الطبیة واإللكترولیت الى زیادة فى  حجم أ    
بالمللي حیث ارتفعت الحیویة  او فةذبالق المنویة الحیوانات تركیز الحیویة ووالقذفة 
البركة والكركم والزنجبیل  حبة% باستخدام  ٩,٤٥-١٠,٥٦ -٩,٩٣ -١٢,٢٥معدل 

 نسبةواالمالح على التوالى مقارنة بالكنترول. كما حدث إنخفاض معنوى فى 
زیادة ارنة مع مجموعة الكنترول والشاذة فى الكباش المعاملة مق المنویة الحیوانات

فى الكباش  محیط كیس الصفن و بالقضیب معنویة فى طول الزائدة الدودیة
  المعاملة. 

األعشاب الطبیة واإللكترولیت یمكن  نأ ویمكن أن نستنتج من ھذة الدراسة 
استخدامھا بفاعلیة لتخفیف اإلجھاد الحرارى فى الكباش اثناء الجو الحار و تحسین 

  .صفات السائل المنوىمعظم 
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  المنوي السائل 
 


