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أجريت ىذه الدراسة في حقل االغنام والماعز التابع لقسم االنتاج.لمعرفة تأثير اضافة بروتين الالكتوفيرين عمى بعض الصفات الفيزياوية لمنطف
)4(  استخدمت في التجربة.2016  كانون الثاني24  ولغاية2015  ايمول21  جامعة بغداد مجمع الجادرية وذلك لمفترة من/  كمية الزراعة/الحيواني
 كغم وتم اجراء عممية جمع لمسائل المنوي من الكباش االربعة وتمت عمميات جمع السائل52  وبمتوسط وزن،  سنوات4-2كباش عواسية بعمر
 قسمت معامالت التجربة الى اربع معامالت المعاممة (القياس) التي اضيف ليا المضادات الحيوية. المنوي مرتين اسبوعيا باستخدام الميبل االصطناعي

 ممغم400 ( ) الى مخفف السائل المنوي لممعاممة الثانية1- مل100 /  ممغم ستربتومايسين100 ) ) و1- مل100 / وحدة دولية بنسمين100,000(
) الى

1-

لتر/  ممغم بروتين الالكتوفيرين1200( ) و الرابعة

1-

 لتر/  ممغم بروتين الالكتوفيرين000 (  الثالثة، )

1-

لتر/ بروتين الالكتوفيرين

 م أجريت الفحوص الفيزيائية لمسائل المنوي و5  ايام وعمى درجة حرارة5  وحفظت عينات السائل المنوي بعد التخفيف لمدة. مخففات السائل المنوي
 بينت نتائج الدراسة حصول تفوق. في المعامالت االربعHOST شممت الحركة الفردية والنطف الميتة والمشوىة و اختبار سالمة الغشاء البالزمي

مع نوي في الحركة الفردية لمنطف في المعامالت التي اضيف الييا بروتين الالكتوفيرين في اليوم الثاني والثالث والرابع وحتى الخامس من فترة الحفظ
 لم يؤثر. أتضح عدم وجود فروقات معنوية في نسبة النطف الحية باضافة بروتين الالكتوفيرين كمضاد حيوي في مخففات السائل المنوي. بالتبريد

احالل بروتين الالكتوفيرين كمضاد حيوي في مخففات السائل المنوي بدال من المضادات الحيوية المعتادة في حدوث تمف في الغشاء البالزمي خالل
 كذلك اوضحت النتائج عدم وجود اختالفات معنوية في النسبة المؤية لمنطف المشوىو مقارنة بمجموعة القياس وبيذا.فترات الحفظ المختمفة في التبريد
.فان اضافة الالكتوفيرين كمضاد حيوي لم تؤثر في ارتفاع نسبة النطف المشوىة عند الحفظ بالتبريد لاليام المختمفة
. السائل المنوي لمكباش،  المضادات الحيوية.  الالكتوفيرين: كممات مفتاحية
.* البحث مستل من رسالة ماجستير لمباحث االول
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ABSTRACT
This experiment was conducted at the Animal Production Department farm to the College of Agriculture,
University of Baghdad, located at Jadreya during the period of 21 September 2015 to 24 February 2016 using
Four Awasi rams aged 2-4 years and the average weight was 52 kg. Semen collection from rams was done twice
weekly by using the artificial vagina to study the effect of using the lactoferrin protein as a replacement by the
antibiotic in the semen for controlling the contamination of bacteria in the semen. Four treated groups were
used, the control (normal antibiotic Streptomycin 100 mg\100ml Penicillin100.000 IU / 100ml) , second ,third
and fourth treatment groups was used a lactoferrin protein with the contamination of 400, 800 and 1200 mg \ L-1
, respectively . All additions of the antibiotic and lactoferrin were done to the semen after dilution. Semen from
all rams was pooled and the final volume was divided by four parts to groups .The semen diluent was kept at the
refrigerator 5 C for 5 days, and every day the physical characteristic was done which included. The individual
motility, dead and abnormal sperm, concentration of sperm, mass activity, integrity of the plasma membrane
(HOST %) The results showed that: the individual motility of sperm was significantly increased) for all treated
groups on the second, third, fourth and the fifth day of semen preservation. No significant difference in the
percentage of live sperm as a result of adding lactoferrin to the semen. There were no significant increase) in the
hyper osmotic sperm test (HOST%) between the control and treatment groups. The abnormality of sperm did
not differ between the control and the treated groups.
Key Words : Lactoferrin, antibiotics, ram semen
*Part of M.Sc. Thesis of the first author .

1454

مجلت العلىم الزراعيت العراقيت – 2016/ 1460-1454 :)6(47
المقدمة

مهذي وهىبي
المواد وطرائق العمل

يعد اضافة المضادات الحيوية في مخففات السائل المنوي

جمع وتخفيف وتجميد السائل المنوي :اجريت ىذه الدراسة

التموث البكتيري وتوقف عددىا و حصول المستعمرات

لقسم االنتاج الحيواني  /كمية الزراعة جامعة بغداد  /مجمع

في الحقل الحيواني و مختبر فسمجة تناسل الحيوان التابعين

عامال ميما لمسيطرة عمى البكتيريا الموجودة نتيجة عمميات

الجرثومية ) Colony Forming Units (CFUوالتي تؤثر
بصورة مباشرة عمى نوعية السائل المنوي المحفوظ والتي قد

الجادرية  .لمفترة من  21أيمول  2015وحتى  24كانون

الثاني  .2016تم اجراء عممية جمع السائل المنوي من 4

تكون المسبب في حدوث انتقال لمحاالت المرضية.ان خمو

كباش عواسي محمية بواسطة الميبل االصطناعي وبواقع

السائل المنوي من المموثات والمسببات المرضية او السيطرة

مرتين في االسبوع  .ثم مزج العينات( )(Pooled Semen

عمييا تعتبر من الشروط الميمة والواجب توفرىا في السائل
المنوي الطازج والمخفف المعد لمتمقيح االصطناعي لما ليذه

وتخفيف و بنسبة 10:1تم تحضير مخفف الترس حسب
طريقة  Salamonو ,)13( Maxwellوبأربعة مستويات

العممية من اىمية في السيطرة عمى االمراض االنتقالية بين

من المضاد الحيوي قسمت معامالت التجربة الى اربع

الحيوانات واالحتفاظ بخصوبة جيدة لمسائل المنوي ( .)12وقد

معامالت المعاممة (القياس)

اتضح ان مجموع المضادات الحيوية المضافة وبأنواعيا

التي اضيف ليا المضادات

الحيوية (100,000وحدة دولية بنسمين 100 /مل) و) 100

المختمفة قادرة عمى السيطرة عمى العوامل المسببة لالمراض

ممغم ستربتومايسين  100 /مل) الى مخفف السائل المنوي

وتحديد نشاطيا او عدم احداث أي أثار سمبية الستعمال ىذه

لممعاممة الثانية  400ممغم بروتين الالكتوفيرين /لتر),

المضادات عمى نوعية الحيوانات المنوية ) .(22وقد تبين ان

الثالثة (  800ممغم بروتين الالكتوفيرين  /لتر ) و الرابعة

اضافة مستويات مختمفة من المضادات الحيوية اسيمت في

( 1200ممغم

الحفاظ عمى سالمة ونشاط الحيوانات المنوية خالل عممية

بروتين

الالكتوفيرين /لتر ) الى مخففات

السائل المنوي.

التبريد ,وتتاثر التجمعات البكتيرية ومستويات مقاومتيا بشكل

صفات السائل المنوي التي تم دراستيا  :الحركة الفردية :تم

متفاوت نتيجة لالختالف بنوع الذكور المستخدمة لجمع

تقدير الحركة الفردية وذلك بوضع قطرة من السائل المنوي

اضافة ىذه المضادات الحيوية تعمل عمى السيطرة عمى النمو

بتركيز  2.9%ومن ثم وضع غطاء من شريحة ( Cover

السائل المنوي

والمخففات المستخدمة) )15و ( )4وان

عمى شريحة زجاجية مع قطرة صغيرة من سترات الصوديوم

البكتيري والسيطرة عمى ظروف تكاثرىا ( .)10ان بروتين
الالكتوفيرين من البروتنات الميمة التي تنتمي

 )Slidتحت المجير الضوئي ويفحص بقوة تكبير x400

لبروتينات

وحسبت الحركة الفردية عمى نسبة النطف المتحركة حركة

عائمة الترانسفيرين الذي كان اول اكتشاف لو عام  1939م

تقدمية أمامية حسب طريقة . )20( Walton

( .)17وليذا البروتين وظائف ميمة في الجانب الدفاعي ضد

اختبار سالمة الغشاء البالزمي ( :)HOST%قدرت النسبة

المسببات المرضية ( )6),(4( ,)17و)  .)3يوجد بروتين

المئوية لمنطف ذات الغشاء البالزمي السميم بحسب طريقة

الالكتوفيرين في االنسجة المختمفة في الجسم كالخاليا

( Jeyendranواخرون  )8( )1948,وتم عد النطف في

الظيارية والدموع والمعباب والسوائل الميبمية والسائل المنوي

حقول مختمفة من الشريحة بعد ذلك حسبت النسبة المئوية

وكذلك سوائل الجياز اليضمي والبولي وبالزما الدم كما يوجد

نسبة النطف المشوىة  :تم حساب النطف المشوة عمى وفق

واالف ارزات االنفية واف ارزات الشعب اليوائية والعصارة الصفراء

لمنطف المنتفخة و الممفوفة الذيل.

في السائل المحيط بالجنين في رحم االم واخي ار يوجد ونسب

طريقة  )7( Hancockوبالشريحة الخاصة نفسيا في حساب

كبيرة في الحميب والسيما في المبأ ( .)9لذلك جاءت ىذه

النطف الميتة ,وتم فحصيا تحت المجير بقوة تكبير

الدراسة لمعرفة تاثير اضافة بروتين الالكتوفيرين لمخفف

( )400Xوتم تحديد نسبة النطف المشوة من خالل ()200

السائل المنوي لمكباش العواسية غمى بعض الصفات الحيوية

نطفة في حقول مختمفة من الشريحة وحساب النسبة المئوية

لمنطف.

لمنطف المشوىة من مجموع  200نطفة.
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 )%مقارنة بمجموعة السيطرة ( ) 0.00 ± 10.00في حين

نسبة النطف الميتة :تم حساب نسبة النطف الميتة بأخذ

لم تختمف المعاممة الثانية والثالثة معنويا ( ) P< 0.05عن

قطرة من السائل المنوي وضعت عمى شريحة زجاجية نظيفة

مجموعة السيطرة (جدول  .)1أما بخصوص تاثير الوقت بعد

ومدفئة بدرجة ح اررة (ْ 37م) وأضيفت قطرة من مزيج صبغة
االيوسين ) )%5و النكروسين ) ,(% 10ثم عممت مسحة

التخفيف ,فأنو بشكل عام اتضح ان ىنالك انخفاضا تدريجيا

عمى شريحة زجاجية أخرى وفحصت تحت المجير بقوة تكبير

في النسبة المئوية لمحركة الفردية لنطف الكباش بتقدم مدة

الخزن بالتبريد ( 5م) والى اليوم الخامس من الخزن (جدول

( (400Xاذ تظير النطف الميتة بالمون الوردي بينما النطف

 . )1ومن الجدير بالذكر أن مقدار االنخفاض الحاصل في

الحية تكون ذات لون شفاف لعدم أختراق الصبغة لمغشاء

الحركة الفردية لمنطف بتقدم االيام كان في مجموعة السيطرة

الخموي ,وقد تم حساب ( )200نطفة في حقول مختمفة من

أعمى منو في المجاميع المعاممة بالالكتوفيرين .بينت الدراسة

الشريحة بعد ذلك قدرت النسبة المئوية لمنطف الميتة في

الحالية وجود تفوق معنوي ( )P≤0.05في الحركة الفردية

القذفة حسب طريقة ).)18

لمنطف في المعامالت التي اضيف ليا بروتين الالكتوفيرين

التحميل اإلحصائي :استعمل البرنامج اإلحصائي )14( SAS

وكاالتي  :المعاممة االولى  400ممغم /لتر والمعاممة الثانية

في تحميل البيانات لدراسة تأثير المعاممة لكل وقت (االنموذج

 800ممغم /لتر والمعاممة الثالثة  1200ممغم /لتر مقارنة مع

الرياضي االول) وتأثير الوقت لكل معاممة (االنموذج

معاممة السيطرة  ,وىذا التفوق الحاصل في الحركة الفردية

الرياضي الثاني) وفق تصميم عشوائي كامل ( Completely

لمنطف يمكن ان يفسر بارتباط بروتين االلكتوفيرين بالمواقع

 ,)Randomized Design-CRDوقورنت الفروق المعنوية

الفعالة في النطف وبذلك يوفر العوامل التي تسيم في زيادة

بين المتوسطات الحسابية حسب اختبار )1955( Duncan

حركة النطف نتيجة لزيادة الطاقة التي يوفرىا مصدر البروتين

متعدد المديات.

( .)16وتفوقت المعاممة الثالثة معنويا ( )P≤0.05في النسبة

النتائج والمناقشة

المئوية لحركة النطف الفردية نتيجة لوجود تراكيز كبيرة من

أظيرت نتائج الدراسة الحالية عدم وجود فروق معنوية

بروتين الالكتوفيرين وىذا الذي فسره ( Zumoffenواخرون,

( .) P< 0.05في الحركة الفردية لنطف الكباش عند اليوم

 )25( )2013أذ اوضح ان تراكيز الالكتوفيرين المرتفعة لم

االول من التخفيف (جدول  , )1اذ بمغت 2.60 ± 84.67

تؤثر في تقميل الحركة بالنسبة لمنطف في زيادة مدة الخزن.

 2.21 ± 88.50 , 3.61 ± 86.17 ,و ± 87.33

و اظيرت النتائج التفوق المعنوي ) )P≤0.05في الحركة

 )% 2.04لممعامالت السيطرة  T3 , T2 , T1 ,عمى

الفردية طول فترة الحفظ بالتبريد وىذا مايمكن تفسيره بأن

التوالي  ,عند اليوم الثالث اذ بمغت , 6.15 ± 47.50

بروتين الالكتوفيرين اعطى حماية لمنطف من البكتريا الضارة

 4.01 ± 56.67 , 6.79 ± 51.67و 3.74 ± 61.17

بالنطف ومن ثم عدم التصاق وتراص النطف ( .)24أتضح

 %لممعامالت المذكورة انفاً وفي الترتيب نفسو عمى التوالي.

من نتائج الدراسة الحالية أن احالل بروتين الالكتوفيرين

في حين اتضح وجود فرق معنوي ( ) P< 0.05في النسبة

كمضاد حيوي في مخففات السائل المنوي بدال من المضادات

المئوية لمحركة الفردية لنطف الكباش عند اليوم الثاني من
التخفيف اذ تفوقت المعامالت الثالث بالالكتوفيرين

الحيوية المعتادة لم يؤثر في حدوث تمف في الغشاء البالزمي

( ,T1

لمنطف (جدول  , )2وخالل مدد الحفظ المختمفة في التبريد.

 )T3 ,T2والتي بمغت ± 76.33 , 3.65 ± 77.83

أذ بمغت النسبة المئوية لسالمة الغشاء البالزمي لمنطف في

 2.26و  % 1.83 ± 77.83عمى التوالي مقارنة

اليوم االول من الحفظ 1.38 ± 90.50 , 1.57 ± 90.00

بمجموعة السيطرة ( ,% 3.67 ± 66.33جدول  . )1بينما

 2.21 ± 88.33 ,و % 2.24 ± 87.83ولميوم الثاني

أتضح في اليوم الرابع حصول تفوق معنوي ()P< 0.05

2.50 ± 82.50 , 4.68 ± 75.83 , 2.57 ± 79.67

واضح لممعاممة  . ) % 3.24 ± 53.40( T3أما في اليوم

و  % 1.02 ± 83.67ولميوم الثالث , 3.09 ± 69.50

الخامس بعد التخفيف فقد تفوقت معنويا ()P< 0.01

 3.35 ± 72.50 , 3.66 ± 70.17و 3.57 ± 73.33

المعاممة ( )T1في الحركة الفردية لمنطف (6.01 ± 28.33
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 %ولميوم الخامس , 5.00 ± 60.00 , 8.33 ± 56.67

 2.01 ± 15.33 , 3.32 ± 14.67 , 2.23 ±و11.17

 3.75 ± 53.75و  % 5.13 ± 57.20لممعامالت

 % 0.31±ولميوم الثالث ± 23.50 , 2.65 ± 18.33

السيطرة T3 , T2 , T1 ,عمى الترتيب (جدول  .)2أما في

 4.01 ± 23.33 , 3.67و  % 3.43 ± 24.67ولميوم

اليوم الرابع بعد التخفيف فقد بينت النتائج ( جدول  )2أن

الخامس ± 39.50 , 1.66 ± 31.67 , 7.02 ± 34.00

المعاممة بالالكتوفيرين بتركيز  800ممغم  /لتر أدت الى

 5.50و  % 2.50 ± 32.40لممعامالت مجموعة السيطرة

الغشاء البالزمي عند الحفظ بالتبريد في اليوم الرابع لممعاممة

في نطف الكباش كانت مرتفعة ( ) P< 0.05في المعاممة

الثانية ( )T2أذ بمغت  % 6.01 ± 53.33مقارنة بالمعاممة

 T2مقارنة بالمعاممة ( T1جدول  .)3ومن الواضح ان لمدة

االولى والثالثة (جدول  .)2كما أتضح أنو بتقدم مدة حفظ

حفظ السائل المنوي بالتبريد ( اليوم ) تاثي ار عالي المعنوية

بقابيمتيا عمى االحتفاظ بالغشاء البالزمي سميما لكافة

التجربة الحالية ( جدول  )3اذ بمغت اعاله في اليوم الخامس

المعامالت (جدول  .)2وىذا مابينتو نتائج الدراسة الحالية

من الحفظ بالتبريد والتي كانت ± 67 , 7.02 ± 34.00

حيث احتفظت المعامالت التجريبة التي استخدم فييا بروتين

 5.50 ± 39.50 , 1.66و % 2.50 ± 32.40لمجموعة

الالكتوفيرين وبكل التراكيز بسالمة الغشاء البالزمي لمنطف

السيطرة والمعامالت T3 , T2 , T1عمى التوالي وىذا اتضح

سالمة الغشاء البالزمي لمنطف طول ايام الحفظ بالتبريد

الالكتوفيرين كمضادا حيويا في مخففات السائل المنوي في

ويمكن تفسير ىذه النتائج عمى ان ىذه المادة البروتنية تقمل

المعامالت التجريبية الثالثة مقارنة مع معاممة السيطرة لم

من التغيرات الحاصمة في سالمة الغشاء البالزمي لمنطف

تظير فروقا معنوية ( )P≤0.05في النسبة المئوية لمنطف

ومن ضمن الوظائف التي يتصف بيا الالكتوفيرين ىو قابميتة

يوفر طبقة حماية لمنطف عند مدة الحفظ بالتبريد من العوامل

عمى خفض نسبة وجود أوزيادة العوامل المؤكسدة من خالل

التي تضر بالنطف والسيما في منطقة رأس النطفة ومنطقة

عممة كمضاد لمتاكسد (  )antioxidantوبذلك فأنو يعمل

الذيل ,كما ان بروتين .31الالكتوفيرين يؤدي دو ار ميما في

 T3 , T2 , T1عمى التوالي .بينما وجد ان نسبة التشوىات

حصول انخفاض معنوي في النسبة المئوية لمنطف السميمة

( )P<0.01في ارتفاع نسبة التشوىات لنطف كباش في

السائل المنوي المخفف بالتبريد تقل اعداد النطف التي تمتاز

لنا في الدراسة الحالية اذ اظيرت النتائج ان استخدام بروتين

وبذلك لم يؤثر استخدام الالكتوفيرين كمضاد حيوي سمبيا عمى

المشوىة ويمكن تفسير ىذه النتائج بان بروتين الالكتوفيرين

وايضا الوقاية من صدمة البرودة (. )5كما يمكن القول أنو

عمى تقميل حدوث التدىور الذي قد يحصل بفعل العوامل

القضاء عمى انواع البكتريا الضارة التي عند وجودىا تمتصق

المؤكسدة وتاثيرىا عمى غشاء خمية النطفة ( .)1كذلك بينت

في اماكن متعددة من النطفة وبالذات منطقة الرأس والقطعة

نتائج الدراسة حدوث انخفاض معنوي ( )P≤0.05في سالمة

الوسطية والذيل وبيذا سوف تسبب تشوىات وضرر لمنطف

الغشاء البالزمي لمنطف عند التقدم في الوقت في أثناء مدة

في اثناء مدة الخزن ( .)21كذلك لم يتضح وجود تاثير

الحفظ بالتبريد لجميع المعامالت وبضمنيا مجموعة السيطرة

معنوي ( ) P< 0.05لالضافة االلكتوفيرين لمخففات السائل

تجمع لمبروتينات بفعل الخزن الطويل عمى جدار خمية النطفة

المئوية لمنطف الحية لميوم االول والثاني والثالث بعد التخفيف

وبذلك تعمل عمى تقميل خاصية النفاذية لمغشاء البالزمي في

( جدول  . )4اذ بمغت ىذه النسبة اذ بمغت ىذه النسبة لميوم

تنظيم دخول وخروج السوائل ( .)16لم تظير نتائج التحميل

االول (± 92.16 , 1.17 ± 91.67 , 1.27 ± 92.83

مقارنة بمجموعة

 1.58 ± 87.33 , 2.94 ± 86.17 , 2.57و 88.17

السيطرة (جدول  )3اذ بمغت النسبة المئوية لمنطف المشوىة

 ) % 1.19 ±واليوم الثالث (81.00 , 1.67 ± 79.67

بعد الحفظ بيوم واحد , 2.14 ± 8.50 , 1.36 ± 8.33

 2.03 ± 78.67 , 2.81 ±و )% 2.75 ± 81.66واليوم

 0.61 ± 9.33و % 1.31 ± 7.67ولميوم الثاني 13.00

الخامس (63.25 , 3.93 ± 67.66 , 6.98 ± 65.67

المنوي بالنسب المستخدمة في ىذه الدراسة عمى النسبة

والتي قد يعود السبب العمميات الفنية (التكنيك) او حصول

االحصائي وجود اختالفات معنوية ( ) P< 0.05في النطف
المشوىة عند المعاممة بالالكتوفيرين

 1.70و  )% 1.40 ± 91.17واليوم الثاني (± 84.83
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 1.97 ±و )% 4.29 ± 63.80لمجموعة السيطرة T1 ,

نسبة النطف الحية عند معاممة السائل المنوي المخفف

 T3 , T2 ,عمى التوالي في حين نالحظ حصول تغاير في

ببروتين الالكتوفيرين من خالل:

النسبة المئوية لمحايمن الحية بين المعامالت التجريبية في

 -1حافظ بروتين الالكتوفيرين عمى النطف من فعل البكتريا

اليوم الرابع بعد التخفيف (جدول  .)4تمتمك اغمب البروتنات

الضارة

طبقة

ومن ضمنيا بروتينات الموجودة في السائل المنوي عدة

( )phosphatidylserineفي الغشاء البالزمي لمنطف ومن

وكذلك بروتين االكتوفرين لو خاصية ضد العوامل المؤكسدة

أثناء مدة الحفظ (.)23

وبيذا فان نسبة النطف الحية تزداد في عينات السائل المنوي

-2ان بروتين الالكتوفيرين يعد مصدر طاقة اضافي لمنطف

الذي يحتوي عمى الالكتوفيرين ( .)11ويمكن تفسير ارتفاع

وبذلك تكون النطف في افضل نشاطيا مما يؤدي الى ارتفاع

خواصا ومن اىميا خاصية مضادة االكسدة ()antioxidant

التي

تعمل

عمى

ازاحة

ثم المحافظة قدر االمكان عمى سالمة النطف وعدم موتيا في

نسبة النطف الحية (.)19

جدول  . 1تأثير المعاممة بالالكتوفيرين والوقت بعد التخفيف في النسبة المئوية لمحركة الفردية لنطف الكباش (المتوسط ±
الخطأ القياسي).

المعاملت
السيطرة
T1
T2
T3
مستىي
المعنىيت

االول
2.60 ± 84.67
A
a
3.61 ± 86.17
A
a
2.21 ± 88.50
A
a
2.04 ± 87.33
A
a

الثاني
3.67 ± 66.33
B
b
3.65 ± 77.83
A
a
2.26 ± 76.33
A
b
1.83 ± 77.83
A
b
*

NS

يىم بعذ الجمع
الثالث
6.15 ± 47.50
A
c
6.79 ± 51.67
A
b
4.01 ± 56.67
A
c
3.74 ± 61.17
A
c

الرابع
1.67 ± 18.33
B
d
12.01 ± 36.67
AB
bc
8.82 ± 36.67
AB
d
3.24 ± 53.40
A
c
*

NS

الخامس
0.00 ± 10.00
B
d
6.01 ± 28.33
A
c
2.50 ± 12.50
B
e
2.45 ± 19.00
AB
d
**

مستىي
المعنىيت
**
**
**
*
---

المتىسطاث التي تحمل حروفا كبيرة ضمن العمىد الىاحذ (بين المعامالث) وحروفا صغيرة ضمن الصف الىاحذ (بين االيام) تختلف معنىيا فيما بينها.
* ( :NS ، )P<0.01( ** ، )P<0.05غير معنىي.

جدول  .2تأثير المعاممة بالالكتوفيرين والوقت بعد التخفيف في النسبة المئوية لسالمة الغشاء البالزمي لمنطف ()HOST%
(المتوسط  ±الخطأ القياسي)

المعاملت
السيطرة
T1
T2
T3
مستىي
المعنىيت

االول
1.57 ± 90.00
A
a
1.38 ± 90.50
A
a
2.21 ± 88.33
A
a
2.24 ± 87.83
A
a
NS

الثاني
2.57 ± 79.67
A
ab
4.68 ± 75.83
A
b
2.50 ± 82.50
A
a
1.02 ± 83.67
A
a
NS

يىم بعذ الجمع
الثالث
3.09 ± 69.50
A
bc
3.66 ± 70.17
A
bc
3.35 ± 72.50
A
b
3.57 ± 73.33
A
b
NS

الرابع
1.67 ± 61.67
AB
cd
1.67 ± 68.33
A
bc
6.01 ± 53.33
B
c
3.34 ± 66.80
A
b
*

الخامس
8.33 ± 56.67
A
d
5.00 ± 60.00
A
c
3.75 ± 53.75
A
c
5.13 ± 57.20
A
c
NS

مستىي
المعنىيت
**
**
**
**
---

المتىسطاث ال تي تحمل حروفا كبيرة ضمن العمىد الىاحذ (بين المعامالث) وحروفا صغيرة ضمن الصف الىحذ (بين االيام) تختلف معنىيا فيما بينها.
* ( :NS ،)P<0.01( ** ،)P<0.05غير معنىي.

جدول  . 3تأثير المعاممة بالالكتوفيرين والوقت بعد التخفيف في النسبة المئوية لمنطف المشوىة (المتوسط  ±الخطأ القياسي)
يىم بعذ الجمع
الثالث

المعاملت
االول

الثاني

السيطرة

1.36 ± 8.33
A
d
2.14 ± 8.50
A
c
0.61 ± 9.33
A
c
1.31 ± 7.67
A
b

2.23 ± 13.00
A
cd
3.32 ± 14.67
A
bc
2.01 ± 15.33
A
bc
0.31± 11.17

مستىي
المعنىيت

NS

T1
T2
T3

b

الرابع

الخامس

2.65 ± 18.33
A
bc
3.67 ± 23.50
A
b
4.01 ± 23.33
A
b
3.43 ± 24.67
A
a

4.00 ± 26.00
AB
ab
5.17 ± 20.33
B
ab
5.36 ± 37.67
A
a
4.37 ± 24.60
AB
a

7.02 ± 34.00
A
a
1.66 ± 31.67
A
a
5.50 ± 39.50
A
a
2.50 ± 32.40
A
a

NS

*

NS

مستىي
المعنىيت
**
**
**
**

A
NS

المتىسطاث التي تحمل حروفا كبيرة ضمن العمىد الىاحذ (بين المعامالث) وحروفا صغيرة ضمن الصف الىاحذ (بين االيام) تختلف معنىيا فيما بينها.
* ( :NS ،)P<0.01( ** ،)P<0.05غير معنىي.
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) الخطأ القياسي±  تأثير المعاممة بالالكتوفيرين والوقت بعد التخفيف في النسبة المئوية لمنطف الحية (المتوسط. 4 جدول
مستىي
المعنىيت
**
**
**
**
---

الخامس
6.98 ± 65.67
A
d
3.93 ± 67.66
A
c
1.97 ± 63.25
A
c
4.29 ± 63.80
A
d
NS

الرابع
2.33 ± 75.33
AB
c
1.00 ± 81.00
A
b
3.05 ± 66.00
B
c
2.94 ± 74.60
AB
c
*

يىم بعذ الجمع
الثالث
1.67 ± 79.67
A
bc
2.75 ± 81.66
A
b
2.03 ± 78.67
A
b
2.81 ± 81.00
A
bc
NS

المعاملت
الثاني
2.57 ± 84.83
A
ab
2.94 ± 86.17
A
ab
1.58 ± 87.33
A
a
1.19 ± 88.17
A
ab
NS

االول
1.27 ± 92.83
A a
1.17 ± 91.67
A
a
1.70 ± 92.16
A
a
1.40 ± 91.17
A
a
NS

السيطرة
T1
T2
T3
مستىي
المعنىيت

.المتىسطاث التي تحمل حروفا كبيرة ضمن العمىد الىاحذ (بين المعامالث) وحروفا صغيرة ضمن الصف الىحذ (بين االيام) تختلف معنىيا فيما بينها
. غير معنىي:NS ،)P<0.01( ** ،)P<0.05( *
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