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تأثير استخدام نظم ادارية مختلفة للتغذية في ابعاد الخصية والسلوك الجنسي
للكباش العواسية
خالد حساني سلطان
قسم الثروة الحيوانية ،كلية الزراعة والغابات ،جامعة الموصل ،الموصل ،العراق
)اإلستالم  ٢أيلول ٢٠١٣؛ القبول  ٢٩أيلول (٢٠١٣
الخالصة
أجريت الدراسة الحالية على  ١٥كبشا عواسيا بعمر  ٣٥شھر وبمعدل وزن  ٠,٢٤ ± ٧٨,٥٧كغم لمعرفة تأثير استخدام برامج تغذوية
مختلفة في وزن الجسم وابعاد الخصيتين والسلوك الجنسي وتركيز ھرموني التستوستيرون واالستروجين في الكباش العواسية ،تم توزيع
الكباش الى  ٣مجاميع ) ٥كباش  /مجموعة( غذيت على العلف المركز بمعدل  ١,٥كغم  /مادة جافة  /حيوان /يوميا مع خروج جميع
حيوانات الدراسة الى المرعى  ٣ساعات يوميا ،عوملت لمدة  ٣اشھر كما يلي :المجموعة االولى )السيطرة( قدم لھا العلف المركز مرة
واحدة يوميا ،المعاملة الثانية والثالثة قدم لھا العلف المركز مرتين واربع مرات يوميا على التوالي .جرى تقدير محيط الصفن وحجم وطول
وعمق الخصيتين اليمنى واليسرى ،وجرت اختبارات الرغبة الجنسية للكباش في نھاية فترة الدراسة ،واستخدم  ٣نعاج عواسية بالغة تم
تحفيزھا للشبق .سحبت عينات الدم في بداية ونھاية الدراسة وتم تقدير تركيز ھرموني التستوستيرون واالستروجين .اظھرت النتائج وجود
تفوق معنوي )أ ≥  (٠,٠٥لوزن الجسم لكباش المعاملة الثانية في الشھر الثالث من المعاملة ،وتفوق معنويا محيط الصفن لكباش المعاملة
الثانية والثالثة مقارنة بمجموعة السيطرة ،كما تفوقت معنويا كباش المعاملة الثانية والثالثة في نفس الصفة في الشھر الثالث من المعاملة
مقارنة بالشھر االول من المعاملة ،كما ارتفع معنويا )أ ≥  (٠,٠٥حجم الخصيتين في الشھر الثالث لكباش المعاملة الثانية مقارنة بالشـھر
االول من المعاملة ،بينما ارتفع معنويا عمق الخصية اليمنى واليسـرى لكباش المعاملة الثـانية مقارنة بمعاملة السـيطرة ،وتحسـنت معنويـا
)أ ≥  (٠,٠٥معظم صفات السلوك الجنسي ،فقد ارتفع معنويا عدد مرات الوكز وعدد التسـفيدات في المعاملة الثانية ،بينما انخفض معنويا
)أ ≥  (٠,٠٥عدد مرات القفز بدون تسفيد وعدد القفزات ألول تسفيدة والوقت الالزم ألول قفزة  /ثانية في المعاملة الثانية والثالثة مقارنة
بمعاملة السيطرة ،بينما انخفض معنويا الوقت ألول تسفيدة  /دقيقة في المعاملة الثانية مقارنة بباقي المعامالت ،وارتفع تركيز ھرمون
التستوستيرون في الشھر الثاني والثالث في مصل دم كباش المعاملة الثانية ،كما انخفض معنويا تركيز ھرمون االستروجين في الشھر
الثالث من المعاملة في مصل دم كباش المعاملة الثانية مقارنة بباقي المعامالت .بشكل عام بينت نتائج الدراسة الحالية تحقيق زيادة وزنية
معنوية في كباش المعاملة الثانية والتي انعكست في زيادة بعض قياسات الخصيتين وتحسن صفات السلوك الجنسي مع ارتفاع تركيز
ھرمون التستوستيرون في الشھر الثالث من المعاملة.

Effect of using different management systems for feeding on testis dimensions and
sexual behavior in Awassi rams
Kh.H. Sultan
Department of Animal Resources, College of Agriculture and Forestry, University of Mosul, Mosul, Iraq
Abstract
This study was conducted on 15 Awassi rams (aged 35 month) with average weight 78.57 ± 0.24 kg to evaluate the effect
of using different systems of feeding on body weight, testis dimensions, sexual behavior, testosterone and estrogen
concentrations in Awassi rams. The rams were randomly assigned into 3 groups (5 rams / group) and treated for 3 months as
following: 1st group: T1 (control): rams was rationed once daily, 2nd and 3rd groups was rationed twice and four times daily
respectively. Body weight, Scrotal circumference (Sc) and testis dimensions were measured, the rams were subjected for
sexual behavior test at the end of study by using of 3 ewes in estrous cycle. Blood samples were collected at the beginning and
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end of the study. Results showed that body weight was increased significantly (P≤0.05) in T2 at 3rd month of study, also Sc
increased significantly in T2 and T3 as compared with control, also results showed a significant increase in Sc in T2 and T3 in
3rd month as compared with 1st month of treatment, while increased significantly the right and left depth of testis in T2. The
most sexual behavior parameters were improved significantly (P≤0.05), kicking, number of serving were increased
significantly in T2 , while jumping without serving, jumps for first serving, time for first jump were decreased significantly
(P≤0.05) in T2 and T3, also time for first serving is decreased in T2 as compared with other treatments. Testosterone
concentration increased significantly in T2 at 2nd and 3rd month of treatment, while estrogen concentration decreased
significantly in T2 at 3rd month of treatment. In general, the results of this study showed a significant increase in body weight in
T2 which reflected in some of testis dimensions and improvement in sexual behavior parameters with increase in testosterone
concentration at 3rd month of treatment.
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs

المقدمة

المواد وطرائق العمل

ان االداء التناسلي للحيوانات يعتمد بشكل كبير على حالة
التغذية ) ،(١وترتبط خصوبة الكباش بالكفاءة التناسلية لألغنام،
وھي من اھم العوامل المؤثرة في االداء االنتاجي للقطيع ،ويعتبر
السلوك الجنسي للكباش مؤشرا على امكانيتھا في تسفيد اكبر عدد
ممكن من النعاج ) .(٢ان تكاليف التغذية العالية في مشاريع
االنتاج الحيواني ،ادت بالباحثين الى استخدام نظم ادارية جديدة
من اجل الحصول على زيادات وزنية عالية باقل التكاليف )،(٣
وان زيادة عدد وجبات التغذية يزيد من شھية الحيوانات ويحسن
االداء النھائي ووزن الذبيحة ) (٤و تعد التغذية من العوامل
المھمة لنمو الخصية في الكباش ) ،(٨-٥ويختلف وزن وحجم
الخصية حسب سالالت االغنام ويؤثر ذلك على السلوك الجنسي
للكباش ) ،(٩اذ ان تأثير التغذية في نمو الخصية يعتمد جزئيا
على التغيرات في افراز الھرمون المحرر لمحفزات القند GnRH
) ،(١٠) (gonadotropin releasing hormoneوھنالك ارتباط
عالي بين التغيرات في وزن الجسم ونمو الخصية ) ،(١١كما
يتأثر حجم الخصية في الكباش العواسية بالعمر ،والذي يكون
اكبر في الكباش التي تتراوح اعمارھا بين  ٦ - ٢سنة عن الكباش
الحولية ) .(١٢ان تأثير الضوء على الغدة النخامية والھرمون
المحرر لمحفزات القند ) (GnRHھو العامل المھم للتكاثر في
اغلب سالالت االغنام ،وفي الكباش ينعكس ھذا التأثير بواسطة
التغيرات الموسمية لحجم الخصية وتركيز الھرمون الذكري
 ،(١٣) Testosteroneكما ان تأثير التغيرات في الفترة الضوئية
تظھر في بعض السالالت من االغنام والتي يتغلب فيھا تأثير
التغذية على تأثير الفترة الضوئية ) .(١٤ان استبعاد الكباش
منخفضة الرغبة الجنسية وضعيفة القدرة على التسفيد في وقت
مبكر يقلل من تكاليف الرعاية والتغذية في قطعان االغنام .ھدفت
الدراسة الحالية معرفة تأثير استخدام نظم ادارية مختلفة ،متمثلة
بتكرار التغذية في ابعاد الخصية وھرموني الھرمون الذكري
 Testosteroneواالستروجين  Estrogenوانعكاسھا في السلوك
الجنسي للكباش العواسية.

اجريت الدراسة الحالية في حقول قسم الثروة الحيوانية التابعة
لكلية الزراعة والغابات  /جامعة الموصل للفترة من / ٣ / ١
 ٢٠١٣ولغاية  ،٢٠١٣ / ٦ / ١واشتملت الدراسة على  ١٥كبشا
عواسيا محليا بالغا بعمر  ٣٥شھر وبمعدل وزن ٠,٢٤ ±٧٨,٥٧
كغم ،كما استخدمت نعاج عواسية بالغة بعمر  ٢٤شھر وبمعدل
وزن ٠,٢٤ ± ٤٨كغم ،اذ جرى تحفيزھا للشبق صناعيا قبل
اجراء اختبارات الرغبة الجنسية للكباش .تم إيواء الحيوانات في
حظائر من النوع نصف المفتوح ،وكانت جميعھا تتمتع بصحة
جيدة وخالية من األمراض وخاضعة لإلشراف الصحي البيطري.
خضعت الحيوانات إلى نظام غذائي موحد ،إذ قدم لھا العلف
المركز يوميا بمعدل  ١,٥كغم مادة جافة  /حيوان ،وكانت
حيوانات كل مجموعة تغذى بشكل جماعي ،وتكونت العليقة التي
تم تحضيرھا في الحقل من الشعير ونخالة الحنطة وكسبة فول
الصويا وتبن الحنطة وملح الطعام والكلس وتم إجراء التحليل
الكيميائي للعليقة بإتباع طرائق التحليل الكيميائي المذكورة في
)) (١٦الجدول  (١واخرجت الحيوانات الى المرعى  ٣ساعات
يوميا مع توفر الماء الصالح للشرب بصورة حرة ،واستمرت
الدراسة لمدة  ٣أشھر.
تصميم الدراسة
وزعت الكباش عشوائيا إلى  ٣مجاميع بواقع  ٥كباش لكل
مجموعة وكما يأتي :المجموعة األولى )السيطرة( :معدل أوزانھا
 ٠,٣٦ ± ٧٨,٥٦كغم قدم لھا العليقة المركزة ) ١,٥كغم( مرة
واحدة يوميا الساعة الثامنة صباحا .المجموعة الثانية :معدل
أوزانھا  ٠,٥٠ ± ٧٨,٤٥كغم قدم لھا العليقة المركزة ) ١,٥كغم(
مرتان يوميا ) ٧٥٠غم في كل مرة( الساعة الثامنة صباحا
والساعة الثانية بعد الظھر .المجموعة الثالثة :معدل أوزانھا
 ٠,٤٦ ± ٧٨,٧٠كغم قدم لھا العليقة المركزة ) ١,٥كغم( ٤
مرات يوميا ) ٣٧٥غم في كل مرة( الساعة السادسة صباحا
والساعة العاشرة صباحا والساعة الثانية بعد الظھر والساعة
السادسة مساء .وتم وزن الحيوانات في بداية ونھاية الدراسة
باستخدام ميزان قرصي حساس.
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الجدول  :١مكونات العليقة التجريبية وتركيبھا الكيمياوي

عدد مرات الوكز وعدد مرات محاولة القفز وعدد مرات القفز
بدون تسفيد و الوقت الالزم ألول قفزة )ثانية( والوقت الالزم
ألول تسفيدة )دقيقة( وعدد القفزات ألول تسفيدة و عدد التسفيدات.

النسبة المئوية لمكونات
المكونات
العليقة
٦٢
شعير
٢٢
نخالة الحنطة
٦
كسبة فول الصويا
٩
تبن الحنطة
٠,٥
ملح طعام
٠,٥
حجر كلس
التركيب الكيمياوي للعليقة %
٩١,٥١
المادة الجافة
٩٥,٠٣
المادة العضوية
٨,٢
االلياف الخام
٢,٣٣
مستخلص االيثر
١٢,١٥
بروتين خام
٢,٤٣٠
طاقة ايضية ميكا كاالري /كغم*
* حسبت على أساس المادة الجافة حسبما جاء في )(١٥

تقدير ھرموني التستوستيرون واالستروجين في مصل الدم
سحبت عينات الدم من الحيوانات من الوريد الوداجي في بداية
ونھاية الدراسة ،وتم فصل عينات الدم باستخدام جھاز الطرد
المركزي وبسرعة  ٣٠٠٠دورة  /دقيقة ولمدة  ١٥دقيقة ،حفظ
مصل الدم في أنابيب بالستيكية وخزنت بدرجة  °٢٠ -م لحين
إجراء التحاليل ) ،(٢٤واستخدمت عدة الفحص الجاھزة Kit
والمجھزة من شركة ) Lake Forest Ca 92630, Monobind,
 (Inc.USAوباستخدام تقنية االليزا  ELISAلتقدير تركيز ھرموني
التستوستيرون واالستروجين.
التحليل اإلحصائي
اتبع التصميم العشوائي الكامل  C.R.Dوحللت البيانات
إحصائيا بطريقة التحليل باتجاه واحد One Way Analysis of
 ،Varianceوالختبار معنويـة الفروق بيـن المتوسطات فقـد
استعمـل اختبار دنكـن متعـدد الحدود ) Duncan's multiple range
 ،(٢٥) (Testواستخدم البرنامج اإلحصائي الجاھز )(٢٦) (SAS
ووفق األنموذج الرياضي االتي:

تقدير أبعاد الخصيتين في الكباش
جرى تقدير محيط الصفن (Sc) Scrotal Circumference
ومن اعرض منطقة باستخدام شريط قياس مرن ،إذ تم دفع
الخصيتين إلى األسفل ومسك عنق الصفن من األعلى باليد لمنع
رجوع الخصيتين ) .(١٩-١٧وتم قياس طول الخصيتين اليمنى
واليسرى من النھايتين العليا والسفلى لكل خصية باستخدام
الكاليبر ).(٢١،٢٠
كما تم قياس حجم الخصيتين باستخدام إناء مدرج ذو حجم
معلوم حاوي على ماء اعتيادي وعن طريق إدخال الخصيتين
داخل اإلناء المملوء بالماء ،اذ تم معرفة مقدار الماء المزاح
والذي يمثل حجم الخصيتين ،وتم قياس عمق الخصيتين بقياس
مقدار العمق لكل خصية على حدة وباالتجاه من الداخل والى
الخارج باستخدام الفيرنيا ) ،(١٧كما تم طرح سمك الجلد من
القياسات للحصول على األبعاد الحقيقة للخصيتين.

Yij = µ + ti + Eij

إذ إن  =Yijقيمة المشاھدات = µ ،المتوسط العام للمشاھدات،
 = tiتأثير المعاملة = Eij ،تأثير الخطأ التجريبي.
النتائج
تأثير نظم التغذية المختلفة في وزن الجسم وقياسات الخصيتين
في الكباش العواسية
جدول المتوسطات ) (٢يبين وجود تفوق معنوي )أ ≥ (٠,٠٥
لوزن الجسم لكباش المجموعة الثانية في الشھر الثالث من
المعاملة مقارنة بالمجموعتين االولى والثالثة ،ووجود تفوق
معنوي لمحيط الصفن لكباش المجموعة الثانية والثالثة مقارنة
بمجموعة السيطرة كما تفوقت المجموعة الثانية على الثالثة
معنويا في نفس الصفة في الشھر الثالث من المعاملة ،وعند
مقارنة قيم الشھر الثالث بقيم الشھر االول ،سجل ارتفاعا معنويا
)أ ≥  (٠,٠٥لوزن الجسم لكباش المجموعة الثانية والثالثة في
الشھر الثالث مقارنة بالشھر االول من المعاملة ،وارتفع معنويا
حجم الخصيتين في الشھر الثالث لكباش المجموعة الثانية مقارنة
بالشھر االول من المعاملة ،كما تبين من الجدول ) (٣عدم وجود
زيادات معنوية في ابعاد الخصية الخاصة بطول الخصية اليمنى
واليسرى وعمق الخصية اليمنى للكباش في المجاميع الثالثة طيلة
فترة التجربة ،بينما ارتفع معنويا )أ ≥  (٠,٠٥عمق الخصية

اختبارات السلوك الجنسي
جرت اختبارات السلوك الجنسي للكباش في نھاية فترة
الدراسة )الشھر الثالث( ،إذ تم تحفيز  3نعاج عواسية بحقنھا بـ
 ٨٠ملغم /دفعة من ھرمون استرادايول  Estradiol– 17Bبالعضلة
وعلى دفعتين خالل  ٣أيام ،وفي اليوم التالي اجري اختبار
السلوك الجنسي صباحا ،بعد وضع النعاج المحفزة للشبق في
حجرة بأبعاد  ٥ × ٤م ،أدخلت الكباش بشكل انفرادي على
النعاج ،وتم مراقبة سلوك الكبش من خارج الحجرة أثناء فترة
االختبار والبالغة  ٢٠دقيقة ،واستخدم لحساب الوقت ساعة توقيت
رياضية ) .(٢٣،٢٢دونت خالل فترة االختبار عدد مرات الشم و
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اليمنى واليسرى لكباش المجموعة الثانية في الشھر الثالث من
المعاملة مقارنة بمجموعة السيطرة.
يظھر الشكل ) (١تأثير نظم التغذية المختلفة في صفات
السلوك الجنسي ،اذ ارتفع معنويا )أ ≥  (٠,٠٥عدد مرات الوكز
وعدد التسفيدات لكباش المجموعة الثانية مقارنة بباقي المعامالت،
بينما انخفض معنويا عدد مرات القفز بدون تسفيد وعدد القفزات
ألول تسفيدة والوقت الالزم ألول قفزة  /ثانية في كباش المجموعة
الثانية والثالثة معنويا)أ ≥  (٠,٠٥مقارنة بمجموعة السيطرة،

وكانت قيم المجموعة الثانية ھي االفضل )الشكل  A – ١و  Bو
 ،(Dكما انخفض معنويا الوقت الول تسفيدة  /دقيقة لكباش
المجموعة الثانية )الشكل  (E – ١مقارنة بباقي المعامالت ،ويتبين
من الشكل ) (٢وجود ارتفاع معنوي )أ ≥  (٠,٠٥لتركيز ھرمون
التستوستيرون في الشھر الثاني والثالث في مصل دم كباش
المجموعة الثانية مقارنة بمعاملتي الدراسة ،بينما انخفض معنويا
تركيز ھرمون االستروجين في الشھر الثالث من المعاملة في
مصل دم كباش المجموعة الثانية مقارنة بباقي المعامالت.

جدول  :٢المتوسطات  ±الخطأ التجريبي تأثير نظم التغذية المختلفة في وزن الجسم وبعض أبعاد الخصيتين للشھر األول والثالث للكباش
العواسية
وزن الجسم )كغم(
الشھر األول الشھر الثالث

المعامالت

الصفات
محيط الصفن )سم(
الشھر األول الشھر الثالث

حجم الخصيتين)سم(٣
الشھر األول الشھر الثالث

السيطرة /تغذية مرة واحدة يوميا

78.56
± 0.36 a
A

79.46
± 0.36 b
A

32.62
± 0.28 a
A

32.70
± 0.27 c
A

536.20
±19.68 a
A

536.40
± 19.96 a
A

تغذية مرتان يوميا

78.45
± 0.50 a
B

82.04
± 0.59 a
A

34.29
± 0.80 a
A

35.35
± 0.23 a
A

538.20
± 6.15 a
B

581.80
± 12.63 a
A

تغذية  ٤مرات يوميا

78.70
± 0.46 a
B

80.51
± 0.40 b
A

33.64
± 0.40 a
A

34.19
± 0.09 b
A

534.00
± 10.91 a
A

547.19
± 12.70 a
A

المتوسطات التي تحمل حروفا أجنبية صغيرة مختلفة عموديا تدل على وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمال )أ≥ .(٠,٠٥المتوسطات
التي تحمل حروفا أجنبية كبيرة مختلفة أفقيا ضمن الصفة الواحدة تدل على وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمال )أ≥.(٠,٠٥
جدول  :٣المتوسطات  ±الخطأ التجريبي تأثير نظم التغذية المختلفة في بعض أبعاد الخصيتين للشھر االول والثالث للكباش العواسية

المعامالت

طول الخصية اليمنى
)سم(
الشھر
الشھر
الثالث
األول

الصفات
عمق الخصية اليمنى
طول الخصية اليسرى
)سم(
)سم(
الشھر
الشھر
الشھر
الشھر
الثالث
األول
الثالث
األول

عمق الخصية اليسرى
)سم(
الشھر
الشھر
الثالث
األول

السيطرة تغذية
مرة واحدة

15.10
± 0.40a

15.12
± 0.39 a

14.35
± 0.41 a

14.37
± 0.41 a

7.39
± 0.12 a

7.42
± 0.13 b

6.76
± 0.35 a

6.79
± 0.34 b

تغذية مرتان يوميا

15.41
± 0.11a

15.71
± 0.12 a

14.88
± 0.18 a

15.17
± 0.13 a

7.89
± 0.18 a

8.18
± 0.11a

7.55
± 0.22 a

8.01
± 0.11 a

تغذية ٤
مرات يوميا
المتوسطات التي تحمل حروفا أجنبية صغيرة مختلفة عموديا تدل على وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمال )أ ≥ (٠,٠٥
15.31
± 0.08a

15.38
± 0.10 a

15.13
± 0.08 a

14.86
± 0.08 a

١٠

7.51
± 0.14 a

7.61
± 0.13 b

7.38
± 0.14 a

7.43
± 0.12 ab
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الشكل ) : (١تأثير نظم التغذية المختلفة في قياسات السلوك الجنسي للكباش العواسية.

الشكل ) : (٢تأثير نظم التغذية المختلفة في تركيز ھرموني التستوستيرون واالستروجين في الكباش العواسية.
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ان نتائج الدراسة الحالية التي توضح حدوث زيادة معنوية
( في وزن الجسم للكباش التي غذيت مرتين يوميا تتفق٠,٠٥ ≥)أ
 اذ ادت تغذية الحمالن مرتين يوميا الى،(٤) مع نتائج الباحث
زيادة استھالك العلف وتحقيق زيادات وزنية مقارنة بالحمالن
 اذ ان تغذية،التي غذيت مرة واحدة يوميا أو اربعة مرات يوميا
المجترات الكثر من مرة في اليوم يقلل من حدوث حموضة الدم
،( عن طريق تقليل استھالك النشأ خالل الوجبة الواحدةacidosis)
( وان تغذية المجترات لفترات٢٧) كما يحسن من حالة الكرش
متكررة في اليوم يؤدي الى حد ما الى ثبات في حالتي الھضم
 وان الھدف من اعطاء الغذاء لعدة مرات في،(٢٨) وااليض
،(٢٩) اليوم ھو تقليل االختالفات في تناول الغذاء بين الحيوانات
كما ان تكرار التغذية لمرتين يوميا يؤدي الى زيادة سلوك تناول
 مما يؤدي الى اعطاء زيادات وزنية اعلى مقارنة بالتغذية،الغذاء
.(٣٠) لمرة واحدة يوميا
،ان زيادة وزن الجسم معنويا لكباش المعاملة الثانية والثالثة
انعكست على الزيادة المعنوية في محيط الصفن وعمق الخصية
 اذ ان ھنالك عالقة موجبة بين وزن الكباش،اليمنى واليسرى
وحجم الخصيتين وان حالة الجسم تؤثر على حجم الخصيتين
 اتفقت نتائج الدراسة الحالية في حدوث زيادة معنوية في.(١٢)
محيط الصفن عند زيادة وزن الجسم مع نتائج كل من
( وازداد معنويا محيط الصفن وعمق الخصية٣٢،٣١،١٢)
 عند زيادةKivircik اليمنى واليسرى في الحمالن الذكرية نوع
( وان السبب في حدوث الزيادة في٣٣) اوزان ھذه الحمالن
محيط الصفن عند زيادة وزن الجسم يعود الى معامل االرتباط
.(٣٥،٣٤) العالي بين وزن الجسم ومحيط الصفن
ان تحسن معظم صفات السلوك الجنسي معنويا لكباش
المجموعة الثانية والثالثة في الشھر الثالث من المعاملة )الشكل
 ربما يعود الى النشاط الذي كانت تتمتع به الكباش بسبب،(١
الحالة الصحية الجيدة نتيجة لالستفادة من الغذاء بشكل افضل من
 وبسبب االرتفاع المعنوي لوزن الجسم،كباش مجموعة السيطرة
والذي له معامل ارتباط عالي بقياسات الخصية والذي انعكس
 ان.(٣٦،٣٣) بشكل ايجابي على تطور الصفات الجنسية للكباش
( في٢ ارتفاع تركيز ھرمون التستوستيرون معنويا )الشكل
المعاملة الثانية مقارنة بمعاملة السيطرة ربما يعود الى وجود
ارتباط موجب عالي المعنوية بين تركيز ھرمون التستوستيرون
( والذي انعكس على تحسن صفات السلوك٣٢) ومحيط الخصية
( ان وجود تراكيز قليلة من٣٨)  وأشار.(٣٧) ،الجنسي
االستروجين ضرورية لوصول الذكور الى افضل اداء تناسلي
 اذ يتحول،على مستوى تكوين النطف والصفات التناسلية االخرى
التستوستيرون في الجھاز العصبي )تحت المھاد( الى استروجين
 وھذا يوضح انخفاض تركيز ھرمونaromatization بعملية
االستروجين في الشھر الثالث من المعاملة في المعاملة الثانية
.مقارنة بالمعامالت االخرى
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