
  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



   )2005–آلية التربية  / مقبول للنشر في مجلة ديالى ( 
  
  

تأثير جرع التلقيح المستخدمه ووقت التلقيح االصطناعي على نسبة الخصوبه في 
    .Lohmannقطيع امهات فروج اللحم  

  
  خالد حامد حسن

  قسم الثروه احليوانيه
  جامعة ديالى-آلية الزراعه

  

  :لمستخلص ا
ه                   ه محدده من الديك ره زمني أثير عدد مرات جمع المني خالل فت د ت أجريت هذه الدراسه لتحدي
د افضل جرعه مستخدمه                   ذلك تحدي على الصفات النوعيه للمني والقابليه االخصابيه للنطف وآ

د استخدم في الدراس                   ه في التلقيح وتوقيت اجراء التلقيح لالناث لتأمين نسبة خصوبه جيده ،وق
  Lohmannقطيع امهات فروج اللحم 

ا و   15 اسبوع يتألف من     60المستخدمه النتاج بيض التفقيس بعمر        دجاجه حيث اتبعت      35 ديك
رة واحده                  ه وهي م ة مرات        /عده أنظمه لجمع المني من الديك اسبوع و جمع     / اسبوع ، أربع
 مل   0.025     ,   0.050    ,     0.100المني يوميا وتم تلقيح االناث بجرع تلقيح مختلفه هي          

 دجاجه  15 دجاجه صباحا وتلقيح 15ولكل نظام جمع للمني     وفي تجربه ثانيه تم تلقيح                            
ره               -الساعه الثانيه بعد الظهر بأتباع التلقيح االصطناعي وجرى تقدير نسبة الخصوبه خالل الفت

ررا            8 2 ة مك ائج الدراسه      يوم بعد التلقيح ، وتم تنفيذ معامالت التجارب بأربع د أشارت نت ت وق
  :الى مايأتي 

ه          -1 أدى نظام جمع المني اليومي الى انخفاض معنوي في ترآيز النطف وعدد النطف في القذف
بينما لم يالحظ وجود اختالفات معنويه لبقية صفات المني النوعيه ونسبة الخصوبه الناتجه عن              

  .التلقيح االصطناعي 
نسبة الخصوبه الناتجه عن التلقيح بجرع مختلفه من المني           عدم وجود اختالفات معنويه في      -2
.  

يح االصطناعي صباحا                 -3 حصول انخفاض عالي المعنويه في نسبة الخصوبه الناتجه عن التلق
  .مقارنة بالتلقيح بعد الظهر 

ة مرات                         ده من خالل جمع المني اربع اءه جي ه بكف ونستنتج من الدراسه امكانية استغالل الديك
يح                 اسبوع وبدو / ن حصول تدهور في صفات المني والقابليه االخصابيه مع استخدام جرعة تلق

  . مل ليتسنى تلقيح اآبر عدد من االناث لكل عينه من المني0.025
  
  
  
  
  
  
  
  



   )2005–آلية التربية االساسية /  في مجلة الفتح منشور( 
  
  

حراره  درجات   حتتدراسة صفات المني النوعيه للديكه الناتجه عن خزن المني          

  .مختلفه في قطيع االمهات لفروج اللحم 
  

  خالد حامد حسن
  جامعة ديالى-آلية الزراعه

  
  :المستخلص 

ات المني وهي                       أثير استخدام عدد من مخفف د ت ذه الدراسه لتحدي  ،  Lake            أجريت ه
BPSE ، Diluent(A)  و  Diluent )B (  ه ي الديك ف من ى Lohmannلتخفي  عل

سبة النطف المشوهه                   ( صفات المني النوعيه     ه ،ن (%) الحرآه الجماعيه        ،الحرآه الفردي
ه      درجات حراره               (%)  ) ونسبة النطف الميت م  )15(و  ) 2(في ظروف خزن المني المخفف ب

  ديكا من قطيع  ) 15(  ساعات ، وأستخدم في الدراسه 5 ، 2 ، 1ولفترات خزن 
  :أسبوع وأشارت النتائج ) 60(  بعمرLohmannاللحم التربيه النتاج فروج 

د استخدام المخفف       -1            ة النطف عن دون خزن ،   ) A(وجود انخفاض معنوي في حرآ ب
  بينما لم يالحظ 

وجود اختالفات معنويه لصفات المني بين المني المخفف مع بقية المخففات مقارنة بالمني غير              
  .المخفف 

ه ،    ( ي قابلية المحافظه على صفات المني        ف Lakeتفوق المخفف   2- الحرآه الجماعي
  الحرآه الفرديه ،

  .مقارنة بالمخففات االخرى المستخدمه في الدراسه ) ونسبة النطف المشوهه 
رة         -3             ي لفت زن المن د خ ه عن ي المدروس صفات المن وي ل اض معن صول أنخف  5( ح

  ساعات ، بينما لم يالحظ)
  . يه بين صفات المني عند الخزن لفترات ساعه و ساعتين وجود فروقات معنو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   )2005–آلية التربية  /  في مجلة ديالى منشور( 
  

دراسة بعض  قياسات اجلسم بأعمار خمتلفة وعالقتها  ببعض الصفات اإل�تاجية 
  يف

  . قطيع الدجاج احمللي املخطط
  خالد حامد حسن

  ة دياىلجامع- كلية الطب البيطري
  

  املستخلص
  

ساق              أجريت هذه الدراسة لتحديد قياسات الجسم التي تتضمن طول عظم ال
ار  م القص ،عمق الجسم ،وزن الجسم الحي بأعم   , 30   , 8،طول عظ

ين  50 اط ب امالت االرتب د مع ي المخطط وتحدي ع المحل ي القطي    اسبوع ف
اج البيض              في الدراسة    واستخدم   ,هذه القياسات ووزن الجسم الحي وانت

  .  دجاجة ، تم اخذ القياسات بشكل فردي وحسب الجنس70  ديك و 60
أشارت النتائج إلى وجود تجانس بين أفراد القطيع في قياسات الجسم التي            

ر                  د عم ذه القياسات عن ال ه وحظ اآتم ا ل   اسبوع    30شملتها الدراسة ،آم
شير      اسبوع ،   50وعدم وجود اختالفات معنوية  عن القياسات بعمر          ا ت آم

ين قياسات الجسم بعمر              ة  ب النتائج إلى وجود معامل ارتباط عالي المعنوي
ار            30 ى        50  و    30  اسبوع مع وزن الجسم الحي بأعم   اسبوع إضافة إل

وجود معامالت ارتباط عالية المعنوية بين قياسات الجسم المختلفة بعضها           
  .مع البعض االخر

  
  
  
  
  
  
  
  
  





 


	تأثير جرع التلقيح المستخدمه ووقت التلقيح الاصطناعي على نسبة 
	خالد حامد حسن
	قسم الثروه الحيوانيه

	المستخلص :
	دراسة صفات المني النوعيه للديكه الناتجه عن خزن المني تحت درج
	خالد حامد حسن

	كلية الطب البيطري-جامعة ديالى
	المستخلص


