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  بغدادفي المختلفة السنة مواسم للكالب المحلية خالل تقييم السائل المنوي 
  

  نزيه ويس زيد نجالء سامي إبراھيم و
  
  طري، جامعة بغداد، بغداد، العراقفرع الجراحة والتوليد، كلية الطب البي
 

 )٢٠١٧ أيار ٢٤ ؛ القبول٢٠١٧ شباط ٢٧ (اإلستالم
    

  الخالصة
  

ً وتأثير إضافة الھرمونات صممت الدراسة الحالية لمع إلى رفة تأثير فصول السنة على السائل المنوي للكالب الناضجة والبالغة حديثا
أستخدام عشرين كلب محلي تم تقسيمھا إلى مجموعتين متساويتين األولى تم . بعد الجمع النطفحيوية مع دراسة قابلية  السائل المنوي

ً والمجموعة الثانية وأعمارھا ما بين سنة والتي مثل ٣- ٢تراوحت أعمارھا ما بين  شھراً والتي أعتبرت ١٢-٩ت الذكور الناضجة جنسيا
- ١/٢/٢٠١٥كذكور بالغة جنسياً. تم أنجاز ھذه الدراسة في محاجر الكالب في كلية الطب البيطري جامعة بغداد لمدة سنة من تأريخ 

أسبوعياً. وأجريت الفحوصات الفيزيائية (حجم القذفة، اللون، مرتين األصطناعي . جمع السائل المنوي بواسطة المھبل ١/٢/٢٠١٦
) وكذلك الفحوصات المجھرية (الحركة الجماعية، الحركة الفردية، عدد النطف، النسبة ما بين ودرجة الحموضة الرائحة، وجود الشوائب

ً ولغاية توقف الحركة الفردية نھائ دراسة حيوية النطفالحي والميت والتشوھات) ومن ثم  د الفحص المجھري كل ساعه مع يعأ حيثيا
ً آلفا. أظھرت الدراسة الحالية وجود  ٢بعد إضافة ھرموني األوكسيتوسين والبروستاكالندين ف الحركة الفرديةأجراء فحص  معنوياً  إنخفاظا

ً أرتفعلوحظ الحي، في حين نسبة خالل فصل الصيف بالحركة الجماعية والفردية وعدد النطف و التشوھات خالل الفصل ي نسبة فمعنوياً  ا
ً ما بين المجموعة الناضجة والبالغة في نسبة التشوھات.  .المذكور في كال المجموعتين ً معنويا مع تسجيل زيادة في بينما سجل وجود فرقا

أن نستنتج من ذلك . ساعة من الجمع في كل الفصول ١٢ بعد إضافة الھرمونات، وتوقف الحركة الفردية للنطف بعدللنطف الحركة الفردية 
 ،الكالب التناسلية لذكور معايير قياس الكفاءةلفصل الصيف على سلبي تأثير ذكور الكالب يمكنھا التكاثر على مدار الفصول مع حدوث 

  .ةساع ١٢ويمكن إلضافة الھرمونات أن تؤدي لزيادة حركتھا الفردية وأن أقصى فترة زمنية لبقاء النطف بعد الجمع ال تتجاوز 
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Abstracts 

 
The recent study was designed to estimate the effect of season on dogs' semen parameters in mature and pubertal males, 

before and after hormonal adding and precede the sperms viability after collection. Twenty local dogs were divided into two 
equal groups the first one aged between 2-3 years which represent the mature dogs group, and the second group aged 9-12 
months which considered as newly pubertal males. This study was done in dogs cages in College of Veterinary Medicine – 
University of Baghdad from 1/2/2015 to 1/2/2016. The semen was collected by using artificial vagina twice weekly. The 
physical examination (semen volume, colour, odour, debris and pH) and also the microscopical examination (mass motility, 
individual motility, sperm numbers, viability and deformities) and precede both the viability of sperms every hour till ceased 
of individual motility and the effect of adding of oxytocin and prostaglandine f2α. The herein study indicated that there were a 
significant decrease in sperms mass motility, individual motility, sperms numbers and viability during summer season, 
nevertheless, the deformities increased significantly during the summer in both males groups. The deformities show significant 
differences between mature and pubertal males. The individual motility indicated an increase after hormonal adding to the 
semen, the individual motility also ceased after 12 hrs from collection in all seasons. This study concluded that the male dogs 
could breed during the different seasons of the year, and the summer season had negative effect on male reproductive fertility. 
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The hormonal adding lead to increase the individual motility also the maximum period of survival of the sperms after 
collection not extended more than 12 hrs.  
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  المقدمة
 

ھنالك عدة جوانب في الحياة التناسلية للكالب لم يتم الكشف 
المعلومات المتوفرة عن تأثير الموسمية . حيث أن )١( ا بعدعنھ

ھنالك تأثر واضح إلنتاج و .)٢(في الذكور تكاد تكون معدومة 
وتم تسجيل أعلى  البريةالنطف مع أختالف الموسمية في الكالب 

ً لوحظ . )٣( موسم التناسل منتجة خالل نسبة نطف وجود أيضا
فصائل الكلبية (الثعلب األحمر، التغيرات موسمية في بعض 

في نسبة أنتاج النطف الثعلب الفضي، القيوط والذئب الرمادي) 
ومستوى ھرمون الشحمون الخصوي وبرزت النسبة األعلى 

لوحظ أن ذكر الكلب كما  .)٤(خالل موسم التناسل الخاص بھا 
ويمكن له أن يتناسل مع أي كلبة في تناسلياً خالل السنة  كان فعال

النطف ما  تركيزمالحظة أختالف في معايير  معمرحلة الشبق 
صفات للسائل المنوي ظھرت  كما أن أفضل .)٥،٦(بين المواسم 

فصل الصيف أنخفاض في  سجل. بينما )٧(خالل فصل الربيع 
. )٨(لنطف الخصوبة من خالل تقليل نسبة الشكل الطبيعي ل

تأثير الموسم في تركيز النطف حيث كان التركيز األعلى  ولوحظ
أن لطول النھار وحرارة  كمافي فصل الربيع واألقل في الصيف، 

من ھنا تتوضح أھمية  .)٩( في نسبة تركيز النطف يرأثتالجو 
تأثير الظروف الجوية المحيطة على األعضاء التناسلية الذكرية 

أن ). ١٠لتحديد القابلية التناسلية للذكر ( والتي تعتبر سبب مھم
أضافة الھرمونات للحيوانات قبل الجمع يساعد على زيادة عدد 
النطف المجموعه من خالل تأثير ھرمون األوكسيتوسين 
والبروستوكالندين على العضالت الملساء في البربخ ومن ثم 

وسيع أجريت الدراسة الحالية لت). ١١زيادة تقلصھا أثناء القذفة (
السائل معايير معلوماتنا العلمية للتغيرات الحولية للسنة في 

تحديد ودراسة فترة بقاء النطف بعد الجمع مع  المنوي للكالب
حيث لم  تأثير أضافة ھرموني البروستوكالندين واألوكسيتوسين
 .تجرى دراسة سابقة تناولت المعايير المذكورة في العراق

 
 المواد وطرائق العمل

 
تم تقسيمھما كلب محلي  نوعشر في ھذه الدراسة أستخدم

إلى فئتين األولى ) ١٢(حسب المعادلة العمرية وحسب ما ذكره 
- ٢كغم وأعمارھا كانت بين  ٢٢- ١٨ذات أوزان تراوحت ما بين 

ً والفئة الثانية  ناضجةوالتي أعتبرت كحيوانات  سنة ٣ جنسيا
شھراً ١٢- ٩كغم وأعمارھا ما بين  ١٨- ١٥تراوح وزنھا ما بين 

في تم حجر ھذه الكالب  اً.جنسي بالغةوالتي أعتبرت كحيوانات 
قبل البدء محاجر الكالب في كلية الطب البيطري جامعة بغداد 

تلقيح بالتجربة لمدة شھر للتأكد من خلوھا من األمراض. تم 
الذكور باللقاحات البيطرية الوقائية وأعطائھا مضادات الطفيليات 

ماء أثناء فترة التجربة التي أمتدت لمدة سنة توفير الغذاء والمع 
فصول لغرض معرفة تأثير  ١/٢/٢٠١٦- ١/٢/٢٠١٥من تأريخ 

لشھور حيث كانت ا ،على المعايير المستھدفةالمختلفة  السنة
فصل أذار،نيسان وأيار فصل الربيع، حزيران، تموز وأب 

فصل الخريف  ثانيتشرين الول واألأيلول، تشرين الصيف، 
لمدة بعد أكتمال التدريب شھور مثلت فصل الشتاء. وبقية ال

 manual( الجمع بواسطة التحفيز اليدويأسبوعين على 
manipulation (يناللالمھبل الصناعي و )latex Artificial 

vagina ( تم جمع) األجزاء الثالثةthree fractionsلسائل المنوي ) ل
 ى قسمينمن ھذه الذكور مرتين أسبوعياً. قسمت العينات إل

وأجريت الفحوصات الفيزيائية (حجم القذفة، اللون، الرائحة، 
) وكذلك الفحوصات المجھرية ودرجة الحموضة وجود الشوائب

(الحركة الجماعية، الحركة الفردية، عدد النطف، النسبة ما بين 
لنطف ل الحيويةومن ثم أجري فحص  )والتشوھات الحي والميت

ً توقف الحركة الفردية نولغاية  وبواقع أعادة الفحص  ھائيا
فقد تم تقسيمھا  اتالعينالقسم الثاني من المجھري كل ساعه. أما 

-Alfasan(ھرموني األوكسيتوسين  لھاإلى قسمين وأضيف 
Holland مل من السائل  ١مل) لكل  ٠,١وحدة دولية ( ١) بجرعة
 بجرعة )VMD-Belgium( آلفا ٢والبروستاكالندين ف المنوي 
ومن ثم مل من السائل المنوي  ١لكل  )مل ٠,١( ملغم ٠,٠٢٥

تم أخذ معدالت  ھذه العينات.الحركة الجماعية لاجراء فحص 
المعايير المدروسة وأجراء فحص تحليل األختالفات اإلحصائية 

)ANOVA ( وأصغر فرق إحصائي)LSD ( لغرض تحديد الفرق
وكذلك أجري فحص الترابط المعنوي ما بين المعدالت المدروسة 

)Correlation) والتراجع (Regression ( حيوية بقاء ألختبار
 .)١٣(الموصوفة من قبل طريقة النطف وحسب ال

 
 النتائج
 

ً ظھر نتائج الدراسة الحالية لم ت ً معنويا حجم معدل في فرقا
  ).١(الجدول القذفة للكالب خالل المواسم المختلفة 

إلى المائي خالل فصل الصيف اللون  من لون القذفةتدرج 
اللون األبيض الفاتح خالل فصل الخريف إلى اللون األبيض 
الغامق خالل فصل الشتاء والربيع بالنسبة لمجموعة الحيوانات 

. في حين كان لون القذفة مائي فاتح خالل فصل الصيف ناضجةال
وأبيض شفاف خالل فصل الخريف وإزداد اللون كثافة خالل 

 في مجموعة البلوغفصل الشتاء والربيع ليصبح أبيض فاتح 
  .)١(الجدول 

خالل  غير طبيعية رائحةأي وأو شوائب أي وجود سجل يلم 
  .)١(الجدول  المواسم المختلفة المدروسة في كلتا المجموعتين
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ً باألس الھيدروجيني ما بين الفصول  ً معنويا لم يسجل أي فرقا
المختلفة أو ما بين مجوعتين الدراسة، إذ سجلت أقل درجة 

) خالل فصل الشتاء في المجموعة ٠,١±٥,٦(للحامضية 
) خالل فصل ٠,١±٦,٦الناضجة في حين سجلت أعلى حامضية (

  ).١الخريف في المجموعة البالغة (الجدول 
ً  الحركة الجماعيةسجلت  ً معنويا ما بين  )P<0.01(أختالفا

فصول السنة حيث كانت معدالت الحركة األقل خالل فصل 
ناضجة ة المجموعالفي  %١,٠±٦,٥و  %١,١±٦,٧الصيف 

فصل الشتاء في الحيوانات على خالل واأل ،والبالغة على التوالي
لوحظ  .على التوالي )%١,٠±٨٠و ٥,٠±٨٥(ة بالغالالناضجة و

 ً ً معنويا نة ببقية رفي فصل الصيف مقا )P<0.01(وجود إنخفاضا
في حين كان فصل الخريف أقل  المجموعتينكال فصول السنة في 

لم يسجل  .) من فصل الشتاء في الحركة الجماعيةP<0.01معنوياً (
ً ما بين المجاميع المدروسة بالحركة الجماعية  ً معنويا فرقا

  ).٢(الجدول 
ً لوحظ  ً  أنخفاضا خالل  الحركة الفرديةفي  )P<0.01(معنويا

 ةفي المجموع %٠,٨±٧,٠و %٠,٩±٧,٢ فصل الصيف
. وسجل فصولمقارنةً ببقية ال الناضجة والبالغة على التوالي

الناضجة  بالمجموعةالحركة الفردية في  )P<0.01(معنوي  رتفاعأ
ً جنسيالبالغة  بالمجموعةمقارنةً  في فصل الخريف   ).٢(الجدول  ا

في عدد  )P<0.01(معنوي  رتفاعأوجود  ت الدراسة الحاليةبين
لم بينما . الصيفمقارنة بفصل الربيع والشتاء خالل فصل النطف 

خالل البالغة الناضجة ومجموعة الوي ما بين معنفرق يسجل أي 
  ). ٢الفصول المختلفة (الجدول 

ً أما نسبة النطف الحية خالل فصل الصيف فقد سجل   أنخفاضا
) ً مالحظة  تم. ومقارنةً ببقية الفصول المدروسة) P<0.01معنويا

) ً ً معنويا الناضجة والبالغة  ) ما بين المجموعةP<0.01وجود فرقا
  .)٢ف أستمر حتى فصل الخريف (الجدول خالل فصل الصي
ً ( تأرتفع النطف نسبة تشوھات في فصل ) P<0.01معنويا

الصيف في كال المجموعتين عن بقية الفصول. في حين تم 
 ً ً (مالحظة وجود فرقا ما بين الذكور الناضجة ) P<0.01معنويا

والبالغة حيث أنخفضت نسبة التشوھات في الناضجة عن ما ھو 
أثناء الفحص وكانت نسبة التشوھات الثانوية  الغة.عليه في الب

  .)٢(الجدول  أعلى من التشوھات األولية بنسبة الضعف
 ٢بعد أضافة ھرمون األوكسيتوسين و البروستاكالندين ف 

) ً ً معنويا ) في النسبة المئوية P<0.01آلفا لوحظ وجود أنخفاضا
للحركة الفردية في فصل الصيف ولكلتا المجموعتين 

ً (المد ً معنويا ) ما بين P<0.01روستين. في حين سجل فرقا
ً في فصل الخريف (الجدول  المجموعه الناضجة والبالغة جنسيا

٢.(  
لحركة الفردية للنطف ل) P<0.01معنوي (ترابط سلبي سجل 

لكل المواسم المدروسة ) ٠,٩٦- (مع أعادة الفحص لكل ساعة 
حركة الفردية ). حيث لوحظ توقف ال١الشكل ولكال المجموعتين (
ً للنطف بعد  مع معدل تراجع  ساعه من وقت الجمع. ١٢نھائيا

 ٥٥,١٥للحركة الفردية للنطف مع كل ساعة زمنية لتصل إلى 
 ). ١(الشكل 

 

  
  

  .الزمن مرور مع للنطف الفردية للحركة المئوية النسبة: ١ الشكل
  

 
  )الخطأ القياسي±(المعدل لمواسم المختلفةب خالل ا: الفحوصات الفيزياوية للسائل المنوي للكال١الجدول 

  
المعيار 
  المدروس

  الشتاء  الخريف  الصيف  الربيع
 البالغ جنسياً  الناضج جنسياً  البالغ جنسياً  الناضج جنسياً  البالغ جنسياً الناضج جنسياً البالغ جنسياً الناضج جنسياً 

  الحجم
  (مل)

٠,٤±١,٧٥  
aA  

٠,٧±١,٥  
aA  

٠,٢±١,٤  
aA  

٠,١±١  
aA  

٠,٤±١,٧٥  
aA  

٠,٢±١,١  
aA  

٠,١±١,٧٥  
aA  

٠,١±١,٢٥ 
aA  

  أبيض فاتح  أبيض غامق أبيض شفاف  أبيض فاتح  مائي فاتح  المائي أبيض فاتح  أبيض غامق  اللون
  طبيعية  طبيعية  طبيعية  طبيعية  طبيعية  طبيعية  طبيعية  طبيعية  الرائحة
  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  الشوائب

األس 
  الھيدروجيني

٠,٥±٦,٥  
aA  

٠,٥±٦,٥  
aA  

٠,٥±٦,٥  
aA  

٠,٥±٦,٥  
aA  

٠,١±٦,٦  
aA  

٠,٣±٥,٨  
aA  

٠,٤±٦,١  
aA  

٠,١±٥,٦  
aA  

 .ةسنما بين فصول ال الصغيرة المتشابھه تمثل عدم وجود فرق معنوياألنكليزية األحرف 
 ا بين المجاميع المختلفة.األحرف األنكليزية الكبيرة المتشابھه تمثل عدم وجود فرق معنوي م
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الخطأ ±(المعدل ب خالل المواسم المختلفةللسائل المنوي للكال إضافة الھرموناتوالحركة الفردية بعد ، : الفحوصات المجھرية٢الجدول 
  )القياسي

  

المعيار 
  المدروس

  الشتاء  الخريف  الصيف  الربيع
الناضج 
 ً الناضج   البالغ جنسياً   جنسيا

 ً   جنسيا
البالغ 
 ً   جنسيا

الناضج 
 ً الناضج   البالغ جنسياً   جنسيا

 ً   البالغ جنسياً   جنسيا

الحركة 
  الجماعية**

(%)  
٢,٩±٩١,٧  

abA  
٢,٥±٦٥  

abA  
١,١±٦,٧  

cA  
١,٠±٦,٥  

cA  
٣,٤±٦٠  

bA  
٣,٦±٣٠  

bA  
٥,٠±٨٥  

aA  
١,٠±٨٠  

aA  

الحركة 
  الفردية**

(%)  
١,٢±٩٥,٧  

aA  
٢,٤±٧٨,٣  

aA  
٠,٩±٧,٢  

bA  
٠,٨±٧,٠  

bA  
١,٨±٨١,٧  

aA  
٤,٦±٢٦,٧  

aB  
٢,٣±٩٦,٣  

aA  
٥,٠±٩٠  

aA  

  عدد النطف**
  )٣(مليون/مل

١٢٢±٧٢٣٥ 
aA  

٣٢٢±٣٥١٢
aA  

٢٥±٥٢٥  
bA  

٢٩±٣٣٥  
bA  

٦٦٥±٤٨٥٧ 
abA  

١٥٠±١٥٤٥
abA  

٢٨٦±٦٦١٧
aA  

٢٨٨±٤٣٩٧
aA  

نسبة النطف 
  الحية* (%)

٠,٨±٩١  
aA  

٠,٥±٩٠  
aA  

٠,٦±٩٠  
bA  

٠,٥±٧٠  
bB  

٠,٧±٩٥  
aA  

٠,٦±٩١  
aB  

٠,٧±٩٠  
aA  

٠,٧±٩٠  
aA  

 شوھات*نسبة الت
(%)  

٠,٢±١,٤  
bB  

٠,٣±٥  
bA  

٠,٦±٥  
aB  

٠,٧±١٠  
aA  

٠,٥±١,٥  
bB  

٠,٥±٥,٥  
bA  

٠,١±١  
bB  

٠,٥±٥,٤  
bA  

الحركة 
الفردية** بعد 
إضافة ھرمون 
  األوكسيتوسين

١,٤±٩٨,٥  
aA  

٢,٥±٨٣,٥  
aA  

١,١±١٢,٥ 
bA  

٠,٨±١٢,٠
bA  

١,٧±٨٦,٥  
aA  

٤,٨±٣١,٥  
aB  

٢,٤±٩٩,١  
aA  

٥,٠±٩٥  
aA  

الحركة 
الفردية** بعد 

ضافة ھرمون إ
البروستوكالندين 

  آلفا ٢ف 

١,٣±٩٨,٥  
aA  

٢,٥±٨٣,٤  
aA  

٠,٨±١٢,٥ 
bA  

٠,٩±١٢,٠
bA  

١,٩±٨٦,٧  
aA  

٤,٧±٣٠,٩  
aB  

٢,١±٩٨,٥  
aA  

٤,٥±٩٥  
aA  

 .)P<0.01() و**P<0.05 *(ة على مستوى سناألحرف األنكليزية الصغيرة المختلفة تمثل وجود فرقاً معنوياً ما بين فصول ال
  ).P<0.01() و** P<0.05 *(زية الكبيرة المختلفة تمثل وجود فرقاً معنوياً ما بين المجاميع المختلفة على مستوى األحرف األنكلي

  
  المناقشة

 
تكون الطاقة التكاثرية الموسمية في كل الحيوانات اللبونة 
ً أن أثناء موسم التناسل في قمتھا،  الفعالية التناسلية للذكور علما

لوحظت التغيرات  ).٣تداد ساعات اليوم (بالتغير في أمتتأثر 
الكالب الغير مستأنسة وكان أنتاج النطف ومستوى الموسمية في 

مع ھرمون الشحمون الخصوي في أقصاه خالل موسم التكاثر 
في ). ٤(زيادة حركة النطف وأرتفاع نسبة الحيامن الطبيعية 

ل الكالب المستأنسة لوحظ أن الدورة التناسلية يسيطر عليھا طو
ذكور الكالب تبقى فعالة مع التأكيد على أن  ).١٤فترة األضاءة (

 ً بعض ل السنة، رغم تسجيل تغيرات موسمية في اطوتناسليا
الضعيف السائل المنوي صفات أن  ).٩معايير السائل المنوي (

  ).١٥الكالب (في تسفيد القلل معنوياً أھمية ت
لم قذفة أظھرت نتائج الدراسة الحالية أن معدالت حجم ال

ً ما بين الفصول المختلفة أو ما بين الذكور  ً معنويا تسجل فرقا

ً مع دراسة  الناضجة والبالغة جنسياً. النتائج الحالية أتفقت جزئيا
لكون أجزاء السائل . )١٧و ٩،١٠(في حين تطابقت مع  )١٦(

ً في  ً معنويا المنوي تبقى ثابتة على مدار العام، مع تسجيل فرقا
  ).٣ستات (حجم سائل البرو

أظھرت الفحوصات الفيزياوية للنطف عدم وجود شوائب 
ورائحة غريبة خالل الفصول المختلفة وما بين الذكور البالغة 

ً (الجدول  ). فيما أختلفت ألوان السائل المنوي ١والناضجة جنسيا
أخرى  ھذه النتائج تطابقت مع ما ذكر في دراسات حسب التركيز.

  .)١٦و ٢(
لم يالحظ وجود فرق معنوي في األس الھيدروجيني للسائل 
المنوي خالل المواسم المختلفة في كلتا المجموعتين. أتفقت 

ً مع المعدالت المذكورة من قبل ( )، ٢٦النتيجة الحالية جزئيا
 ١٦وكانت أقل مما تم تسجيله خالل فصل الصيف من قبل (

ي تقليل حركة ) أن لألس الھيدروجيني دوراً ف١٩). أثبت (١٩و
النطف أثناء خزنھا في ذيل البربخ مع وجود ترابط أحصائي 
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معنوي ما بين الحركة الفردية ومقدار األس الھيدروجيني. حيث 
  كلما قل األس الھيدروجيني زادت الحركة الفردية.

في الحركة  إنخفاض معنويسجلت الدراسة الحالية وجود 
فرقاً ولم يسجل أي الجماعية في فصل الصيف لكال المجموعتين 

ً ما بين المجموعتين في حين أرتفع  .في باقي قصول السنة معنويا
ً في فصل الشتاء مقارنة بالخريف.  ھذه النتيجة طابقت معنويا

وفسر سبب قلة الحركة في  .)١٨و ١٠، ٣دراسات الباحثين (
  ).١٧البيئة الحارة كناتج عن الصدمة الحرارية (

ً أنخفاض لوحظ في ھذه الدراسة ً معنويا في الحركة الفردية ا
مع وجود فرقاً خالل فصل الصيف في كال المجموعتين. للنطف 

ً ما بين المجموعه الناضجة والبالغة خالل الخريف.  ھذه معنويا
حيث أن  )١٩و ١٠، ٣(النتيجة أتفقت مع ما توصل إليه كل من 

نسبة حركة النطف التقدمية األمامية ترتبط مع التغيرات البيئية 
كانت ضمن المعدالت كما أن نتائج الدراسة الحالية ). ٦المحيطة (

لكن نتائجنا أختلفت جزئياً  .)٢٣-٢٠و ١٨(التي ذكرت من قبل 
خالل فصل الصيف والذي سجل نسبة وصلت  )١٦(مع نتائج 

الصيف في فصل وذلك بسبب الحرارة العالية  %٣,٣±٦٩,٥إلى 
ركة النطف والتي أن خصوبة الذكور مرتبطة مع ح .في العراق

 ).٢٤الحرارة العالية خالل الصيف (تتدھور بعوامل البيئة ومنھا 
% يؤدي ٧٠أن أنخفاض الحركة الفردية للذكر إلى نسبة أقل من 

). وھذا ما حدث لتأثير ٢٥إلى رفض أستعمال الذكر للتسفيد (
  الحرارة العالية خالل الصيف على ذكور الكالب المحلية.

ً معنو ً ما بين فصول السنة في عدد النطف سجل أختالفا يا
 . كانت نتائجالصيف مقارنة بالربيع والشتاءفي حيث أنخفضت 

 ١١(المتعلقة بعدد النطف أعلى من تلك المسجلة من قبل  الدراسة
 ،٦( بينما كانت من ضمن المعدالت التي ذكرت من قبل ،)٢٠و

 ةاسدرالوتطابقت نتائج خالل المواسم المختلفة.  )٢٥و ٢٣، ١٦
والذين وجدوا  )١٩و ٣(الحالية مع الدراسة الموسمية للباحثين 

ً في أنخفاض ً معنويا خالل فصل  الكالب البالغةعدد النطف في ا
أن سبب قلة عدد الحيامن المنتجة خالل الصيف لقلة  الصيف.
الخصية خالل ھذا الفصل. كان ھنالك دالئل على أختالفات  فعالية

نطف ورغم ذلك فالكلب الذي يتمتع موسمية في العدد الكلي لل
بصحة جيدة يمكنه أنتاج عدد كافي من النطف على مدار العام 

)١٩.(   
ً إلى  ةالحيالنطف نسبة  أشارت نتائج معنوياً  وجود أنخفاضا

مجموعة عن بقية الفصول المدروسة. وكانت  صيففي فصل ال
ً من الذكور البالغة خالل الذكور الناضجة  فصل أعلى معنويا

سة الحالية مع المعدالت اأتفقت نتائج الدر. والخريفصيف ال
يجب أن ال يقل نسبة  .)٢٧و ٢٣-١٩ ،١٦(المذكورة من قبل 

الحيامن الحية في السائل المنوي المستخدم للتلقيح الصناعي في 
  ).٢٥% (٨٠الكالب عن 
ً في في ھذه الدراسة سجل  ً معنويا نسبة وجود أرتفاعا
باقي فصول السنة في كال فصل الصيف عن التشوھات ل

المجموعتين، كذلك سجل نفس األرتفاع المعنوي في مجموعة 
. الذكور البالغة مقارنةً بالذكور الناضجة وفي كل فصول السنة

ذكرته الدراسات ما أتفقت نتائج نسب التشوھات في النطف مع 
وكذلك تم  .)٣٢-٢٧و ٢٢، ٢١، ١٨، ١٧ ،٨، ٦(األخرى 

ً م ً في نسب التشوھات خالل فصل تسجيل وجود أرتفاعا عنويا
وھو ما توصلت أليه  )٣٤و ٣٣ ،٣(الصيف لدراسات الباحثين 

) أن أزدياد تشوھات النطف ٢٠حيث ذكر ( الدراسة الحالية.نتائج 
ً أن نسبة  يدل على عدم كفاية أنتاج النطف من الخصية. علما

% لكل الفصول ٨٠لم تقل عن نسبة النطف السليمة الطبيعية 
روسة مع التأكيد أن ھذه النسبة ھي ألقل نسبة مسموح بھا المد

حيث أن الفعالية  ).٣لألستفادة من السائل المنوي للكالب (
 ٥,٣-٢,٥روف حرارية تقل عن ظالخصوية يجب أن تتم في 

أكثر الخاليا المولد للنطف  ).٣٥درجة مئوية عن حرارة الجسم (
ھا ومن ثم عند تعرضھا للجھد الحراري تسبب تلفھا وتحطم

  ). ١٩أرتفاع نسبة التشوھات في السائل المنوي (
بعد إضافة لسائل المنوي ا التغيرات لصفاتكانت نسبة 

وحسب النتائج لوحظ أنه إزدادت الحركة الفردية الھرمونات 
% لھرمون األوكسيتوسين وھرمون ٥بنسبة وصلت إلى 
رغم عدم وجود دراسة سابقة  آلفا. ٢البروستوكالندين أف 

ما تم ضافة الھرمونين إلى السائل المنوي مباشرة اال أن إل
 ١١(تطابق مع نتائج حقن الھرمونين قبل الجمع التوصل أليه 

أن األضافة الھرمونية أدت للمحافظة على حركة النطف. . )٣٦و
أھمية البروستوكالندين تتوضح من خالل وجوده في حيث أن 

من خالل الرحم  السائل المنوي والذي يعلب دوراً في تنظيف
يساعد في حركة كذلك وتأثيره في تقليص العضالت الملساء 

األوكسيتوسين  .من خالل تحفيز الحركة النشيطة للحيمن النطف
يشارك في حركة النطف أكثر من تحفيز التقلصات الرحمية 

القطعه الوسطية  حيث أن نقطة تأثير الھرمونين على ).٣٧(
قلصھا ومن ثم زيادة الحركة تساھم في زيادة توالتي للحيمن 

  الفردية األمامية للحيمن.
) ٠,٩٦-للنطف (لحركة الفردية بط سلبي لتراھنالك كانت 

خالل المواسم المدروسة. حيث لوحظ توقف الحركة الفردية نھائياً 
 .بدون إضافة أي مخفف ساعه من وقت الجمع ١٢للنطف بعد 

اعي وأستخدام إمكانية تطبيق التلقيح الصنبينت ھذه الدراسة 
المخففات المختلفة ومن ثم التبريد والتجميد للسائل المنوي 

من النتيجة الواردة في وقد كانت نتائج ھذه الدراسة أقل للكالب. 
) والذي أستخدم مخففات مختلفة أدت إلى أطالة عمر النطف ٣٨(

   بعد الجمع.
ً في الدراسة الحالية  أكدت أن فصل الصيف كان األقل معنويا

نسبة النطف الطبيعية و عدد النطف ،ركة الجماعية، الفرديةالح
وساھم  ساعة من الجمع ١٢وأن النطف تختفي حركتھا بعد مرور 

إضافة ھرموني البروستوكالندين واألوكسيتوسين في تحسين 
أن للكالب . نستنتج مما سبق الحركة الفردية لنطف الكالب

وجود تأثير سنة مع العراقية القابلية على التكاثر طيلة فصول ال
 أو تنعدم لفصل الصيف على النطف في الكالب حيث تقلسلبي 

  القابلية التناسلية للكالب الناضجة والبالغة خالل الفصل الحار.
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