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 المستخمص

استهدفت الدراسة الحالية تأثير التغذية على  ححىيط سىيس ال ىمن وحسىتوو  رحىون التستوسىتيرون  ا  ىافة 
إل   عض ال مات الدحية في س اش قطيعين خ عا لنظىاحين حختلمَىين حىن التغذيىة ق ال طيىل امول تحىت تغذيتى  

واز(  نظىام رعىي ت ليىدم أحىا ال طيىل الثىاني فتحىت عل  العلف امخ ر الحتحثل  الذرة ال مراء )سي انق أوراق وأسى
يىىوم أ أيريىىىت  67غمسرأسسيىىوم( ولحىىدة  757سغىىىم سرأسسيىىوم( حىىل نخالىىة الحنطىىىة )1الحنطىىة ) تىى نتغذيتىى  علىى  

س شًا  16حيث تم يحل عينات الدم  االعتحاد عل    1716س 11س1ال   17س1الدراسة في المترة الحح ورة  ين 
يىىىىةق سىىىىنواتأ تىىىىم عىىىىزل ح ىىىىل الىىىىدم لغىىىىرض حسىىىىاا حسىىىىتوو  رحىىىىون التستوسىىىىتيرونق الىىىىد ون الث ث 5-4 عحىىىر 

السولسىىىترول والسلوسىىىوز ف ىىىً  عىىىن قيىىىاس ححىىىيط سىىىىيس ال ىىىمن  ودريىىىة االستنىىىازأ أظهىىىرت النتىىىا   فرقىىىًا حعنويىىىىًا 
( لسل حن  رحون التستوستيرون والد ون الث ثية في الحيحوعة الثانية ح ارنة حل الحيحوعة امول  إذ p ≤75أ7)

± 41أmg/ml 68و  77أ8± 69أmg/ml 88(  و )88أ7±79أng/ml 4و  89أ7± 47أng/ml7 لغىىىىىىىىىىىا )
ولى  ح ارنىًة حىىل الحيحوعىة الثانيىىة ام الحيحوعىىة فىي( 771أP ≥ 7( فىي حىين سىىان المىرق حعنويىًا وحرتمعىىا )97أ1

( عل  التواليأ نستنت  71أ7± 61أmg/ml 71و  46أ8±  77أmg/ml 181في حستوو ترسيز السولسترول )
ارتمىاع ترسيىز التستوسىتيرون إذ يرتمىل ترسيىزت  ارتمىاع حسىتوو ونىوع حن الدراسة أنَّ لنوع التغذية تأثيٌر حعنوٌم على  

 التغذيةأ
 :  رحون التستوستيرونق سيس ال منق التغذيةق السولستيرول الكممات المفتاحية
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Abstract 

     This study was aimed to find out the effect of nutrition on scrotal circumference, 
level of testosterone hormone and some blood parameters in rams of two flocks put 

on two different systems of nutrition. the first flock was fed on green forage yellow 
maize (stalks, leaves and cobs) in a traditional grazing systems, the second flock was 

fed on wheat hay (1 kg/head/day) with wheat bran (750mg/head/day). This study was 
conducted in the period between 1/10 to 1/12/2016, blood samples were collected 

from (26) rams (4-5) years of age. Blood serum was isolate in order to measure the 
testosterone hormone levels, triglyceride, cholesterol and glucose over and above 

scrotal circumference and fattening score. The results revealed a significant differ-
ence (p≤0.05) for testosterone hormone and triglyceride in the second group com-

pared with first one (7.43±0.89 , 4.79±0.88 ng/ml), (88.69±8.77 , 68.41±1.97 ng/ml). 
Whereas the difference was highly significant (p≤0.01) in the first group compared to 
second one in cholesterol concentration level (182.03±8.46 , 71.61±3.02 mg/ml) re-

spectively. From recent study we concluded that type of nutrition has a significant ef-
fect on testosterone concentration rising as well as its concentration rising up by the 

effect of nutrition type. 
Key words: testosterone, scrotal circumference, nutrition, cholesterol 

 
 المقدمة :

ُتشىسلل الثىىروة الحيوانيىة يان ىىًا س يىرًا وحهحىىًا فىي ا نتىىاج الزراعىي للححافظىىة وتحثىل تر يىىة امغنىام قطاعىىًا  احىىًا      
( حسىىىا 1771( رأس لسىىىنة )1589974حنىى ق سىىىواء حىىىن الناحيىىىة العدديىىىة أو ا نتاييىىةق إذ  لىىىَ  عىىىدد امغنىىىام )

 أ [2]ا ح اء الرسحي لوزارة الزراعة
لحيوانىىىات  تنىىىوع أقسىىىاحِ  وحنىىى  السمىىىاءة التناسىىىلية يعتحىىىد   ىىىورة س يىىىرة علىىى  الحالىىىة اليسىىىحية لتلىىىىك إنَّ أداء ا     

إذ إنَّ عاحىل التغذيىة  ا  ىىافة  [17و   9الحيوانىات والتىي تعتحىد  ىدور ا علىى  النظىام الغىذا ي وا دارم الحت ىل  
[ إلى  17[أ أشىار  11ل التىي تىرثر على  التسىاثر  لسونِ  عاحً  ح اشرًا عل  التساثر يعد عاحً  ححددًا ل  ية العواح

الع قة الحوي ة  ين الطاقة الحتناولة وامداء التساثرمق حيث تتأثر السماءة التناسلية للس اش  نوع وحستوو التغذية 
والىذم يتغيىىر حسىىا الحوسىىم وعلىى  حىا حتىىوفر لىىدو الحىىر ين حىىن حىواد علميىىة سىىواء سانىىت يافىىة أم خ ىىراءق إذ إنَّ 
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ن التي ترع  على  امعى ف الخ ىراء سىتواي  فىوارق فىي سحيىة ونوعيىة تلىك امعى ف امحىر الىذم سىيرثر ال طعا
عل  السماءة التناسلية   ورة أس ر حن تأثير طول فترة ا  اءة  س ا االنخماض في ححتوو العلىف أو الحرعى  

 [أ6و   18حن الطاقة وال روتين   
ة التناسىلق حتعىددة دورات الشى ق ويتىزاحن ذلىك حىل الظىروف ال ي يىة التىي تعد امغنام حن الحيوانات الحوسىحي     

[ و ىذا يىردم إلى  ارتمىاع وزن الس ىاش خى ل  ىدء حوسىم التناسىل 7تشهد توفر امع ف  نوعيها الخشن والحرسىز  
 ححا حدا   عض الحتخ  ين فىي حيىال ا نتىاج الحيىواني وحر ىي الحيوانىات إلى  الوقىوف  ال ىد حىن  ىذا امحىر
ف ً  عن عدم تو يتهم  تسحين الس ىاش والثيىران الحخ  ىة للتل ىيم  يحىانهم  ىأنَّ ذلىك يىردم إلى  التىأثير سىل ًا 

 [أ8عل  الخ و ة  
حن  ذا سل  فإنَّ الدراسة الحالية تهدف إل  ح ارنة تأثير نظاَحْي تغذيٍة في قطيعين حن امغنىام فىي ححافظىة      

 ت ذات الع قة  السماءة التناسليةأ  ح الدين ودراسة عدد حن ال ما
 المواد وطرائق العمل:

الى   17س1ُأيريت  ذت الدراسة في ححافظة   ح الدين  حن ق اء الدورق  خ ل المترة الحح ورة  ين      
 مغنام تا عة ل طيعين والح ينة تما يلها أدنات:  1716س 11س1

 ال طيل امول:  -1
-4( س شًا  عحر )17( رأسأ تم اختيار )16( رأسق وعدد الس اش )777امغنام في  ذا ال طيل )  ل َ عدد     

( سنواتق النظام الغذا ي الحت ل سان ع ارة عن ت ن الحنطة ونخالة الحنطة  واقل وي تين   احية ت دم الساعة 5
غىمس نخالىةس الىرأس اسىتحرت  757لىرأس و سغىمس تى نس ا1الثاحنة   احًا وحسا ية تُ دَّم الساعة الرا عة حساًء  سحيىة

 يوحًاأ 67التغذية لحدة 
 ال طيل الثاني: -1
-4( س شًا  عحر )17( رأسأ تم اختيار )77( رأسق وعدد الس اش )477 ل َ عدد امغنام في  ذا ال طيل )     

  ورة خ راء ( سنواتق غذيت أغنام  ذا ال طيل   ورة أساسية عل  سي ان وأسواز )عرانيس( الذرة ال مراء 5
 نظىام رعىي ت ليىدم حىن السىاعة الثاحنىة  ى احًا وحتى  الثانيىة عشىرة ظهىرًا وحىن الثالثىة ع ىرًا إلى  الخاحسىة حسىاًء 

 يوحًاأ 67ولحدة 
خ ىل ال طيعىان إلى   رنىىاح  وقىا ي ت ىحن تل ىىيم يحيىل الحيوانىات  ل ىاح الححىى  ال  عيىة والتسىحم الحعىىوم      

ة والس ديىىىة والشىىىىريطية وتح ىىىين الحيوانىىىات حىىىن الطميليىىىات الداخليىىىة والخارييىىىىة ويىىىدرم امغنىىىام والديىىىدان الر ويىىى
 % تحت اليلدأ1 ا يمرحستين 

 قياس محيط كيس الصفن ودرجة االكتناز:
تمَّ قياس ححيط سيس ال من  استعحال شريط ال ياس إذ تم و ل شريط ال ياس الحرن حول سلتا الخ يتين      

 ىىىىة أحىىىا دريىىىىة االستنىىىىاز فىىىتم قياسىىىىها  االعتحىىىاد علىىىى  تحسىىىس ح ىىىىدار نحىىىىو داخىىىل سىىىىيس ال ىىىمن حىىىىن أعىىىرض حنط
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الع  ت وخزن الشحوم فوق وحول الم رات ال طنية وفي حنط ة ال ص تم ت ىنيمها اعتحىادًا على  ح ىدار السىحن 
 إل  خحس دريات:

 : يدًا سحينأ5: سحين       4: حعتدل     7:  عيف    1:  زيل      1
 فحوصات الدم:

دقي ىة لسىي يىىتم  17حىل حىن الىدم حىن سىل سى ش حىىن الوريىد الىودايي  عىد ا ترسىت العينىات لحىدة  5م سىحا تى     
 7777ساعة ثم عزل الح ىل  اسىتخدام يهىاز الطىرد  الحرسىزم ) 14التخثرق  عد ا حمظت  درية الث ية لحدة 

 ( لحين إيراء التحليلأ17 –)دورةسالدقي ة( وحمظت العينات  درية 
سل حن السلوسوزق الد ون الث ثية والسولسترول  استخدام يهاز الحطياف ال و ي و استعحال عدة تم قياس      

 أ Elisaحخ  ة لهذا الغرضأ  ينحا تم قياس حستوو  رحون التستوستيرون  استخدام ت نية 
 تحميل البيانات:

ق   statistical analysis system (SAS)تىم تحليىل ال يانىات  اسىتخدام ال رنىاح  االح ىا ي اليىا ز      
 (أ9.1نسخة )
 النتائج:
 قياس محيط كيس الصفن ودرجة االكتناز: -0
( عدم ويىود أم اخىت ف حعنىوم فىي قيىاس سىل 1أظهرت نتا   الدراسة الحالية الحو حة في اليدول رقم )     

  1100±  57أ7( ودرية االستناز )سم  0.63±30.07سم, و   0.68±30.33حن ححيط سيس ال من )
 ( لسل حن حيوانات الحيحوعة امول  والثانية عل  التواليأ1101±  57أ7و 

± ( تأثير التغذية عمى محيط كيس الصفن ودرجة االكتناز بين المجموعة األولى والثانية )المعدل 0جدول )
 الخطأ القياسي(1

 معدل درجة االكتناز  معدل محيط كيس الصفن المجموعة
 1100±  0101 )سم(  0.68±30.33 المجموعة األولى
 1101±  0100 )سم(  0.63±30.07 المجموعة الثانية

 مستوى هرمون التستوستيرون: -7
أو حت نتا   الدراسة الحالية أنَّ ترسيز  رحون التستوسىتيرون سىان حرتمعىًا و  ىورة حعنويىة فىي الحيحوعىة      

نانو غرامس حل( ح ارنًة حل الحيحوعة التي اعتحد فىي  89أ7±47أ7التي اعتحد في تغذيتها عل  العلي ة اليافة )
 (أ1( وسحا  و ح ين في الشسل رقم )P≤0.05نانوغرامسحل( ) 88أ7± 79أ4تغذيتها عل  العلي ة الخ راء )
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 الصفات الدمية: -0
( فىىىي P≤ 0.001أظهىىرت نتىىىا   الدراسىىة الحاليىىىة أنَّ حسىىىتوو السولسىىترول سىىىان حرتمعىىىًا   ىىورة حعنويىىىة )     

الحيحوعىىة التىىي اعتحىىد فىىىي تغىىذيتها علىى  العلي ىىىة الخ ىىراء ح ارنىىًة حىىىل الحيحوعىىة التىىي اعتحىىىد فىىي تغىىذيتها علىىى  
اليافىة فىي حىين سىان حسىتوو الىد ون الث ثيىة حرتمعىىًا فىي الحيحوعىة التىي اعتحىد فىي تغىذيتها على  العلي ىىة العلي ىة 

اليافىة و مىارٍق حعنىوم عىن الحيحوعىة التىي اعتحىد فىي تغىىذيتها على  العلي ىة الخ ىراء فىي حىين لىم يسىن  نىىاك أمَّ 
 (أ1و م في اليدول رقم )اخت ٍف وا ٍم في حستوو السلوسوز  ين سل حن الحيحوعتين َوسحا  و ح

( تأثير التغذية عمى مستوى تركيز كل من الكولسترول, الدهون الثالثية والكموكوز في الكباش 7جدول )
 الخطأ القياسي(1± النعيمية )المعدل 

معدل الكولسترول  المجموعة
 )ممغم/مل(

معدل الدهون الثالثية 
 )ممغم/مل(

معدل الكموكوز 
 )ممغم/مل(

 71أ1±78أA 67   97أ1±41أ46a  68أ8±77أ181 األولى المجموعة

 11أ7±76أB  61    77أ8±69أb 88   71أ7±61أ71 المجموعة الثانية

 (أP≤0.05امحرف الس يرة الحختلمة  حن العحود الواحد تدل عل  ويود فرق حعنوم )
 (أP≤0.001امحرف ال غيرة الحختلمة  حن العحود الواحد تدل عل  ويود فرق حعنوم )

 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 المجموعة المغذاة على العليقة المركزة  المجموعة المغذاة على العليقة الخضراء

ن 
رو

تي
س

تو
س

لت
 ا
ن
مو

هر
ز 

كي
تر

(
ام

غر
نو

نا
/

 (مل
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 .تركيز هرمون التستوستيرون في الدم



 7102 نيسان من العاشر في كربالء جامعة/البيطري الطب لكمية الثالث العممي المؤتمر وقائع)  الزراعية لمعموم كربالء مجمة

36 
 

 المناقشة:
 قياس محيط كيس الصفن ودرجة االكتناز: -0
غال ًا حا ُيستخَدم قياس ححيط سيس ال من في ت ييم السماءة التناسلية للس اش إذ ُيَعد أحد الحعايير الر يسية      

( لىم يظهىر أم اخىت ف ذا 1[ق حن النتا   الحو حة فىي اليىدول رقىم )17في اختيار الذسور مغراض التناسل  
ت الدراسة ححا يدل عل  عدم ويود تأثير س ير للتغذية قيحة اح ا ية  ين سل حن نظاحي التغذية الحستخدم في  ذ

[  إذ لىىىم ي حظىىوا أمَّ ع قىىىٍة  ىىين حيىىىم 15علىى  قطىىىر سىىيس ال ىىىمن فىىي الس ىىىاش و ىىذت النتييىىىة قىىد اتم ىىىت حىىل  
[ إذ لىم ي حظىوا أمَّ اخىت ف حعنىوم 11الخ ية ونوع التغذية الح دحة للس ىاش وفىي يحيىل حراحىل التير ىة وحىل  

يس ال من  ين حياحيل حختلمة حن الس اش تمَّ تغذيتها  ع  ق حختلمةق في حين لم تتمق  ىذت في قياس ححيط س
[ إذ ويىدوا أنَّ للتغذيىة تىأثير وا ىم على  حيىم الخ ىيةق وقىد يعىود 17و  11و  19النتيية حل دراسىات أخىرو  

تلك الع  ق عل  حسح ت  الس ا في ذلك إل  نوعية وسحية العلي ة الحستخدحة في تلك الدراسات أو إل  احتواء
 غذا يةأ
( لىم تظهىر أمَّ تىأثير حعنىوم لحسىتوو 1أحا  النس ة لدريىة االستنىاز فىإنَّ النتىا   الحو ىحة فىي اليىدول رقىم )     

[  إذ لىم ي حظىوا فرقىًا 11ونوعية التغذية الحستخدحة فىي الدراسىة  ىين ِسى  الحيحىوعتينق اتم ىت  ىذت النتييىة حىل  
 درية االستناز  ين حياحيل حختلمة حن الس اش تم تغذيتها  ع  ق حختلمةأحعنويًا في قياس 

( أنَّى ُ علىى  الىرغم حىىن تىىأثير التغذيىة الح اشىىر علىى  1أث تىت الدراسىىة الحاليىة وسحىىا حو ىىم فىي اليىىدول رقىىم )     
ة التناسىلية للس ىاش إذ زيادة وزن اليسم ودرية االستناز في الس اش إال أنَّ ُ لم يسن حرشرًا وا حًا في قياس السمىاء

( فىىي ترسيىىز  رحىىون التستوسىىتيرون فىىي الحيحوعىىة الثانيىىة ح ارنىىًة حىىل الحيحوعىىىة P≤0.05لىىوحظ زيىىادة حعنويىىة )
[ اللذان ويدا أنَّ سحية إنتاج النطف في الس اش قد تأثرت 14امول  و ذت النتيية سانت حواف ة ِلحا تو ل إلي   

 مَّ تغيير في درية االستناز لألس اش الحستخدحة في الدراسةأ سحية التغذية  الرغم حن عدم ويود أ
 مستوى هرمون التستوستيرون: -7
( أنَّ لنوعيىة الغىذاء تىأثير وا ىىم على  حسىتوو  رحىىون 1 ينىت الدراسىة الحاليىة والحو ىىحة فىي الشىسل رقىىم )     

( في الحيحوعة التي اعتحد في تغذيتها P≤0.05التستوستيرون في الدم إذ سانت نس ت  حرتمعة و  ورة حعنوية )
نىانو غرامسحىىل( ح ارنىًة حىىل الحيحوعىة امخىرو التىىي اعتحىد فىىي تغىذيتها علىى   89أ7±47أ7على  العلي ىة اليافىىة )

نَّ  ىذا االرتمىاع الحا ىىل يعىود إلى  ارتمىىاع 1نىىانو غرامسحىل( الشىسل رقىىم )  88أ7± 79أ4العلي ىة الخ ىراء ) ( وا 
الحرسىزة ح ارنىًة حىل العلي ىة الخ ىراء إذ إنَّ ارتمىاع نسى ة ال ىروتين الُح ىاف فىي العلي ىة  نس ة ال روتين فىي العلي ىة

للس ىاش يىىردم إلىى  زيىىادة فىي ترسيىىز الهرحىىون اللىىوتيني الىذم يسىىون حسىىرواًل عىىن إفىراز  رحىىون التستوسىىتيرون حىىن 
 [أ14و  17خ يا اليدك في الخ ية  

إنَّ الزيىادة الحا ىلة فىي حسىتوو ترسيىز  رحىون التستوسىتيرون فىي الىدم فىي الحيحوعىة التىي تىم تغىذيتها علىى       
العلي ىة الحرسىىزة قىىد حىدثت علىى  الىىرغم حىن عىىدم ويىىود أم اخىىت ف فىي حيىىم الخ ىىية حتحثلىة   يىىاس قطىىر سىىيس 
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نَّ  ىىذت النتييىة قىىد تواف ىىت حىل    قىىٍة  ىين حيىىم الخ ىية وترسيىىز  رحىىون [ الىىذين لىم ي حظىىوا أمَّ ع15ال ىمن وا 
 التستوستيرون في الدمأ

 الصفات الدمية: -0
( أنَّ للتغذية تأثير حعنوم عل  نس ة ترسيز السولسترول في الدم 1أظهرت نتا   الدراسة الحالية )يدول رقم      

لى  العلي ىة الخ ىراء ( في الحيحوعة التي اعتحد فىي تغىذيتها عP≤0.001إذ سان حستوات حرتمعًا و شسٍل حعنوم )
حلغمسحىىىىىىىىل( ح ارنىىىىىىىىًة حىىىىىىىىل الحيحوعىىىىىىىىة التىىىىىىىىي اعتحىىىىىىىىدت فىىىىىىىىي تغىىىىىىىىذيتها علىىىىىىىى  العلي ىىىىىىىىة الحرسىىىىىىىىىزة  46أ8±77أ181)
نَّ السىى ا فىىي  ىىذا يعىىىود إلىى  احتىىواء ع  ىىق الىىذرة ال ىىىمراء علىى  نسىى ة س يىىرة حىىىن  71أ7±61أ71) حلغمسحىىل( وا 

% حىن الحسونىات الغذا يىة فيهىاق  74أ4ذرة ال مراء الد ون ح ارنة حل العلي ة الحرسزة إذ ت ل  نس ة الد ون في ال
 [أ1% حن الححتوو الغذا ي السلي للن ات  5أ1 ينحا ال تتعدو نس ة الد ون في ن ات الحنطة أسثر حن 

( إال أّنها لم 1 الرغم حن ارتماع نس ة السولسترول في الحيحوعة الحغذاة عل  الع  ق الخ راء )يدول رقم      
أثيٍر عل  ارتماع حسىتوو  رحىون التستوسىتيرون فىي الىدم حيىث لىوحظ أنَّ  رحىون التستوسىتيرون قىد يسن لها أمَّ ت

ارتمىىل و  ىىىورة حعنويىىىة فىىىي الحيحوعىىىة الحغىىذاة علىىى  العلي ىىىة الحرسىىىزة ح ارنىىىًة حىىل الحيحوعىىىة الحغىىىذاة علىىى  العلي ىىىة 
ح اشىرٍة  ارتمىاع الهرحىون اللىوتيني الخ راء والس ا في ذلك يعود لسون إفراز  رحون التستوستيرون يتأثر   ورٍة 

 [أ19الذم  دورت يتأثر   ورٍة ح اشرٍة  ارتماع سحية ال روتين الح دَّم في العلي ة  
( فىي P≤0.05( سىاَن حرتمعىًا )1عل  العسس حن السولسترول فإنَّ نس ة ترسيز الد ون الث ثيىة )يىدول رقىم      

حلغمسحل( عن تلىك التىي غىذيت  العلي ىة الخ ىراء  77أ8±69أ88)الس اش التي تم تغذيتها عل  العلي ة الحرسزة 
نَّ الس ا في  ذا االرتماع يعود إل  تأثير التغذية الحرسزة إذ إنَّ التغذية الييدة تزيد  97أ1±41أ68) حلغمسحل( وا 

نَّ لهىىذا االرتمىاع لحسىىتوو الىىد ون الث ثيىة دورًا حهحىىًا 16حىن حسىىتوو الىىد ون الث ثيىة فىىي الىىدم   فىىي المعاليىىات [ وا 
فىراز الهورحونىات الححمىزة لل نىد ) ( و النتييىة زيىادة فىي إفىراز LH  &FSHالتساثرية إذ إّن ُ يحمىز حسىارات تسىوين وا 

 [أ7 ورحون التستوستيرون  
أحا  النس ة للسلوسىوز فىإنَّ اخىت ف العلي ىة الح دحىة للس ىاش لىم تظهىر أمَّ تىأثيٍر حعنىوٍم على  حسىتوات فىي الىدم      

( و ىذا حىىا يريىىد عىدم ويىىود تىىأثير الرتمىاع وانخمىىاض السلوسىىوز فىي الىىدم علىى  1 الحيحىوعتين )يىىدول رقىىم فىي سىى 
إفراز  رحون التستوستيرون حيث ن حظ حن خ ل نتا   الدراسة الحالية أنَّ ُ عل  الرغِم حن عدم ويود اخت ف 

تها على  العلي ىة الحرسىزة قىد سىيلت ارتماعىًا في ترسيز السلوسوز في الحيحىوعتين إال أنَّ الحيحوعىة التىي تحىت تغىذي
[ق الىذين ويىىدوا أنَّ ح ىىَن 5و  4حعنويىًا عىىن التىي سانىىت تتغىذو علىى  العلي ىة الخ ىىراء و ىذت النتييىىة اتم ىت حىىل  

 السلوسوز في الدم لم يسن ل  أمَّ تأثيٍر وا ٍم في زيادِة  رحونات ححرل ات ال ند في الِس اشأ
 االستنتاج:

 ذت الدراسة أنَّ للتغذية تأثير وا م وح اشر عل  المعاليات التساثرية للس اش حن خى ل تأثير ىا  نستنت  حن     
 عل  إفراز  رحون التستوستيرونق وأنَّ استخداَم نظام التغذيِة  الع  ق الحرسزة يزيد حن السماءة التناسلية للس اشأ
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