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تأثير إضافة طمع النخيل الى العميقة في بعض الصفات الفسمجية والتناسمية لطائر السمان الياباني
)Coturnix Coturnix japonica(
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أستاذ مساعد
:المستخمص

 لمعرفة2016/10/21  الى2016/8/21 جامعة البصرة لممدة من/أجريت الدراسة الحالية في حقل طيور السمان التابع إلى كمية الزراعة
 استعمل في التجربة. يوم60 تأثير إضافة طمع النخيل الى العميقة في بعض الصفات الفسمجية والتناسمية لطائر السمان الياباني ولمدة

48  وزعت األفراخ بشكل عشوائي عمى خمس معامالت اذ احتوت كل معاممة عمى. فرخاً من افراخ طائر السمان البني بعمر يوم واحد240

)T3( ) والثالثةT2( ) (السيطرة) والثانيةT1(  سجمت المعامالت األولى. فرخاً لكل مكرر16 فرخاً بواقع ثالثة مكررات متساوية وبواقع
كغم عمف/ ممغم1000 و750 ،500 ،250 ،0  التي غذيت عمى عالئق مضافاً إلييا طمع النخيل بمقدار:)T5( ) والخامسةT4( والرابعة

T5  قد بينت النتائج وجود زيادة معنوية في االوزان النسبية لمخصى والمبيض وقناة البيض في طيور المعاممة الخامسة.عمى التوالي

 فضالً عن وجود تحسن معنوي في عدد وقطر الحويصالت المبيضية البدئية في،ً يوما60 و30 مقارنة مع باقي المعامالت عند عمر

االناث وتحسن معنوي في قطر النبيب المنوي وسمك طبقة الخاليا الجرثومية وانخفاض معنوي لقطر تجويف النبيب المنوي في الذكور عند

) في مصل دم طيورLH وFSH ، االستروجين، لوحظ وجود ارتفاع معنوي في اليرمونات الجنسية (التستوستيرون،االعمار نفسيا
 نستنتج من ىذه الدراسة ان لطمع النخيل.ً يوما60 و30  بالمقارنة مع بقية المعامالت لمذكور واالناث عند عمرT5 المعاممة الخامسة
.تأثي ارً ايجابياً في رفع معدالت األداء التناسمي لمطيور فضالً عن تحسن صفاتو الفسمجية

. السمان، الصفات التناسمية، الصفات الفسمجية، طمع النخيل:الكممات المفتاحية
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ABSTRACT:
This study was conducted at quail's field of Agriculture Collage/University of Basrah for the period from
21/8/2016 to 21/10/2016 to examine the effect of adding date palm pollen to feed on some Physiological and
reproductive traits of Japanese quail birds. The study was included (240) chicks one day old of brown quail.
They were randomly distributed to five treatments each treatment contained 48 chicks with three replicates each
one 16 chicks, the treatments as the following, first (T1), second (T2), third (T3), fourth (T4) and fifth (T5) in
these treatments, were fed on a diet supplemented the date palm pollen amount (0, 250, 500, 750 and 1000
mg/kg). The results showed a significant increase in the relative weights of the testicular, ovary and oviduct of T5
compared to other treatments at the age of 30 and 60 days, As well as a significant improvement in the number
and diameter of primary ovarian follicles in the females and significantly improved in the seminiferous tubules
diameter and germinal layer thickness and a significant reduction of the seminiferous tubules lumen diameter in
males at the same ages, There was a significant increase in hormones (testosterone, estrogen, FSH and LH) in the
serum of T5 compared to other treatments of males and females at the age of 30 and 60 days. In conclusion, the
date palm pollen was improved of Physiological and reproductive traits of Japanese quail.
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معاممة  48فرخاً وبثالث مكررات متساوية وبمعدل  16فرخاً

المقدمة

اتجيت الدراسات الحديثة الى استعمال األعشاب الطبية

لكل مكرر.

كإضافات غذائية تساعد في زيادة النمو وعالج لمعديد من

معامالت الدراسة

تساىم في تحسين خصوبة الذكور اذ تحتوي عمى مواد

 :T2غذيت عمى عميقة السيطرة مضافاً إلييا طمع النخيل

البروتينات واالحماض االمينية األساسية والغير أساسية

السيطرة مضافاً إلييا طمع النخيل بمقدار  500ممغم/كغم

غذيت عمى عميقة دون أي أضافة وعدت معاممة سيطرة.

االمراض ومن ىذه اإلضافات مستخمصات طمع النخيل

بمقدار  250ممغم/كغم عمف :T3 .غذيت عمى عميقة

استروجينية وايسترون فضالً عن عناصر غذائية أخرى وىي
والكربوىيدرات والفيتامينات والمعادن ( ،)17وذكر بعض

الباحثين ( )24ان استعمال طمع النخيل كمادة مضافة في

عمف :T4 .غذيت عمى عميقة السيطرة مضافاً إلييا طمع
النخيل بمقدار  750ممغم/كغم عمف :T5 .غذيت عمى عميقة

عالئق الطيور الداجنة يؤدي الى اختالفات معنوية بالزيادة

السيطرة مضافاً إلييا طمع النخيل بمقدار  1000ممغم/كغم

أدى الى اختالفات كبيرة في انتاج البيض ووزنو مقارنة

طمع النخيل

الطبيعية والفالفونويد ( .)3وذكرت نباتات كثيرة وأعشاب
ميمة في عالج ضعف الحيوانات المنوية والضعف الجنسي

تم الحصول عمية من األسواق المحمية في محافظة البصرة

وتم حفظو في عبوة محكمة نظيفة مجففة بعد تجفيفو في فرن

بشكل عام ،وتبين انيا تعمل عمى تحسين مستوى ىرمونات

التجفيف لمدة ثالث ساعات وبدرجة  35م ،وتم تحميل

عمف.

الوزنية اليومية وان استعمال المستخمص المائي لطمع النخيل

بمجموعة السيطرة ألنو مصدر جيد لمضادات االكسدة

استعمل طمع النخيل ( Date Palm Pollenمسحوق ناعم)،

التستوستيرون واالستروجين ،لذا فان أفضل عالج باألعشاب

التركيب الكيميائي لطمع النخيل في مختبرات كمية الزراعة/

والنباتات الطبية ىو العالج الذي يعتمد عمى زيادة مستويات

جامعة البصرة كما مبين في جدول رقم 1

اليرمونات الجنسية الميمة ( ،)4ومن ىذا المنطق وبسبب

التغذية

والسكريات والفيتامينات والمعادن كما يحتوي عمى أيسترون،

الواقع في محافظة أربيل طريق كركوك والجدول يبين التحميل

احتواء طمع النخيل عمى مواد غذائية ميمة مثل البروتينات

غ ُذيت الطيور عمى عميقة مجيزة من معمل أعالف باراش

استرادايول ،بيتا-سيتوستيرول ،كمينواستيرول ،وكوليسترول

الكيميائي ليا.

باإلضافة الى وجود خمسة أنواع من الفالفونويدات ()1

جدول  1التركيب الكيميائي لطمع النخيل

فضالً عن قدرتو عمى تنشيط المبايض الحتوائو عمى ىرمون

االستروجين  Estrogenالذي يؤثر في عممية احداث
االباضة

نتيجة

تأثيره

في

فعالية

اليرمون

المحفز

للجريبات  Follicle Stimulating Hormoneواليرمون
الموتيني  .)16( Luteinizing hormoneىدفت الدراسة
الحالية لمعرفة تأثير التراكيز المختمفة من طمع النخيل في
الصفات الفسمجية واألداء التناسمي لطائر السمان الياباني.

المواد وطرائق العمل

أجريت الدراسة الحالية في حقل طيور السمان التابع إلى كمية

الزراعة /جامعة البصرة لممدة من  2016/8/21الى
 .2016/10/21استعمل في التجربة  240فرخاً من افراخ

طائر السمان البني بعمر يوم واحد وبمعدل وزن  7.45غم.

طير .1-وزعت األفراخ عشوائياً عمى خمس معامالت لكل
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التركٍب الكٍوٍبئً %

طلع الٌخٍل

الرطوبت %

6.24

الٌسبت الوئوٌت للبروتٌٍبث %

37.187

الٌسبت الوئوٌت للكربوهٍذراث %

18.26

الٌسبت الوئوٌت للذهي %

13.42

الٌسبت الوئوٌت للرهبد %

6.59

تركٍس الٌتروجٍي %

5.949

تركٍس البوتبسٍوم %

1.947

حبهض التبًٍك ببلولغرام

0.2397

الٌسبت الوئوٌت للفٌٍوالث %

19.176
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أضيف  100مايكروليتر من كاشف – Testosterone
ُ
 HRP conjugateالى جميع حفر الطبق بعد ذلك أُضيف

جدول  .2التحميل الكيميائي لمعميقة
التحلٍل الكٍوٍبئً
طبقت هوثلت (كٍلو سعرة/كغن)

2404

 50مايكروليتر من كاشف Rabbit anti-testosterone

بروتٍي خبم %

20.03

 reagentالى جميع الحفر بعد إنياء اإلضافات يحرك الطبق

الذهي %

3.43

الٍبف خبم %

3.44

ًسبت الطبقت الى البروتٍي

144.43

لمدة  30ثانية ثم ُحضن الطبق عمى درجة ح اررة  37م لمدة
 90دقيقة بعد إخراج الطبق من الحاضنة ُسكبت محتوياتو

كبلسٍوم%

2.31

فسفور هتبح %

0.46

هٍثٍوًٍي %

0.33

الٌسٍي%

1.06

هٍثٍوًٍي  +سستٍي %

0.33

وغسل بالماء المقطر خمس مرات ثم اُضيف 100
ُ
مايكروليتر من مادة  TMB –Reagentالى جميع الحفر
وحضن الطبق بدرجة ح اررة
مع المزج الجيد لمدة عشرة ثواني ُ
الغرفة 20-18م˚ ولمدة عشرون دقيقة واوقف التفاعل
بإضافة محمول التوقف  Stop Solutionالى جميع حفر
الطبق مع التحريك المستمر لمدة ثالثون ثانية ،مع مالحظة

الصفات المدروسة

تحول المون األزرق الى المون األصفر بالكامل بعد ذلك تم

تم ذبح  3ذكور و 3اناث من طيور كل معاممة بعد مرور

قُراءة االمتصاص عمى طول موجي مقداره  450نانوميتير

البيض ،وحسبت االوزان النسبية ولكل عمر حسب ماذكره

 -2تقدير تركيز ىرمون االستروجين :استعممت عدة الفحص

 30و 60يوماً من عمرىا ،وأخذت الخصى والمبيض وقناة

خالل فترة  15دقيقة .اذ كان التركيز (نانوغرام  /مل).

( .)5وضعت في أنابيب حاوية عمى محمول بوين وتم

الجاىزة ( )kitوالمصنعة من شركة Monobind Inc

تحضيرىا لمدراسة النسيجية حسب طريقة ( )18وتم الفحص

األمريكية وباستعمال تقنية االيالي از  ELISAواعتمد مبدأ

سمك طبقة الخاليا الجرثومية وقطر التجويف النبيب المنوي

طريقة إجراء الفحص :اُجريت القياسات في درجة ح اررة الغرفة

الميكروسكوبي لمخصى لغرض قياس قطر النبيبات المنوية،

( )Direct Sandwichإلجراء ىذا الفحص.

وفحص المبيض أيضا لغرض قياس قطر وعدد الحويصالت

أضيف  50مايكروليتر /حفرة من عينات مصل الدم
حيث ُ
المراد تقدير ىرمون االستروجين ثم أُضيف  25مايكروليتر

 30و 60يوم وتم جمع الدم في أنابيب بالستيكية نظيفة

 Gالى الحفر الخاصة بالنماذج والسيطرة بعد ذلك أُضيف

المبيضية البدئيةُ .جمعت عينات الدم من الطيور التي ذبحت
في حقل طيور السمان عند الساعة التاسعة صباحاً عند عمر

من  A-Fالى جميع حفر الطبق وأُضيف  25مايكروليتر من

خالية من مانع التخثر ( )EDTAلغرض الحصول عمى

 200مايكروليتر من  CONالى جميع حفر الطبق ثم ُمزج

وضعت في جياز الطرد المركزي بسرعة 4000
المصل ،ثم ُ
ووضع في
فصل المصل
ُ
دورة /الدقيقة لمدة  20دقيقة بعدىا ُ

جيداً ،ثم ُحضن عمى درجة ح اررة  25-20م˚ ولمدة 60
وغسل بعد ذلك بإضافة  400مايكروليتر من محمول
دقيقة ُ

انابيب نظيفة ومحكمة الغمق وحفُظت في المجمدة لحين أجراء
الفحوصات االتية (تركيز اليرمونات الجنسية التستوستيرون

الغسل إلى جميع حفر الطبق وحسب ما يمي:

ُ /W1سكبت محتويات حفر الطبق وأُضيف محمول الغسل ثم
ُسكبت محتويات الطبق بعد مرور -30ثانيةُ ،كررت ىذه
العممية مرتين.

واالستروجين و FSHو )LHوقدرت اليرمونات االتية:

استعممت عدة
 -1تقدير تركيز ىرمون التستوستيرونُ :
الفحص الجاىزة ( )kitوالمصنعة من شركة (Bioactive

 / W2في حالة الغسل اآللي ،تُممئ حفر الطبق ثم ُبدء
بالغسل لجميع الحفر ثم تُممئ كل الحفر بمحمول الغسل بشكل

 )diagnosticaاأللمانية وباستعمال تقنية االيالي از ELISA
واعتمد مبدأ ( )Direct Sandwichإلجراء ىذا الفحص.

كامل ثم تُسكب محتويات الطبق خارجاً بعد مرور  30ثانية.
 /W3بعد الغسلُ ،نقر الطبق بعد قمبو رأساً عمى عقب فوق

طريقة إجراء الفحص :أُضيف  10مايكروليتر من مصل الدم
والمحاليل القياسية الخاصة بعدة الفحص إلى حفر الطبق ثم

ورق ترشيح .بعد ذلك أُضيف  100مايكروليتر من SUB
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الى جميع حفر الطبق ثم ُحضن عمى درجة ح اررة 25-20م˚
لمدة  15دقيقة ثم أُضيف  100مايكروليتر من  STOPثم

لمدة  45دقيقة بعد إخراج الطبق من الحاضنةُ ،سكبت

وغسل خمس مرات بالماء المقطر ثم أُزيل الماء
محتوياتو ُ
المقطر المتبقي باستعمال ورق الترشيح وأُضيف 100

مزج بعناية فائقة وقد تم قُراءة االمتصاص عمى طول موجي
 450نانوميتير بواسطة جياز  .ELISAوكان التركيز

وخمط جيداً لمدة
مايكروليتر من كاشف  TMBلكل حفرةُ ،
 10ثواني ثم ُحضن بدرجة ح اررة الغرفة وفي مكان مظمم لمدة

(بيكوغرام/مل)-3.تقدير تركيز ىرمون ( :)FSHاستعممت

 20دقيقة .إليقاف التفاعل أُضيف  100مايكروليتر من

عدة الفحص الجاىزة ( )Kitوالمجيزة من شركة Monobind

 Incاألمريكية ويعتمد مبدأ ىذا الفحص عمى Indirect

ومزج جيداً لمدة  30ثانية
محمول التوقف ُ Stop Solution
مع مالحظة تحول المون من األزرق إلى األصفر بالكامل.

نوع ).)Mindray MR-96A

قرأت العينات عند طول موجي قدرة  450نانوميتر خالل 15

 Sandwichباستعمال جياز قارئ االيالي از ((ELISA

دقيقة والستخراج تركيز ىرمون  LHتم االستعانة بمنحني

أضيف  50مايكروليتر /حفرة من المحاليل
طريقة العملُ :
القياسية الخاصة بعدة الفحص أو عينات مصل الدم المراد

قياسي معد ليذا الغرض .اجري التحميل االحصائي حسب
التصميم العشوائي الكامل وقورنت المتوسطات الحسابية

أضيف ( )100مايكروليتر
تقدير تركيز ىرمون  FSHفييا و ُ
من) (FSH – Enzyme Reagentإلى جميع الحفر ثم ُمزج

باستعمال اختبار  Duncanمتعدد الحدود ( )12عن طريق

وحضن لمدة  60دقيقة بدرجة ح اررة
جيداً لمدة  30-20ثانية ُ
الغرفة (25م )°بعد ذلك ُسكبت محتويات الطبق ويغسل
باستعمال

محمول

الغسل

الخاص

وبمقدار

البرنامج االحصائي الجاىز .)25( SPSS
النتائج والمناقشة

300

تبين من جدول  2تفوق المعاممة الرابعة والخامسة في معدل
الوزن النسبي لمخصى معنوياً مقارنة بمعاممة السيطرة مع عدم

مايكروليتر/حفرة ،ومن ثم ُجفف باستعمال ورق الترشيح ثم
أضيف  100مايكروليتر من Working Substrate
ُ

وجود اختالف معنوي بين المعاممة األولى والثانية والثالثة

وحضن الطبق
 Solutionإلى كل حفرة من حفر الطبق ُ
أضيف 50
عمى درجة ح اررة الغرفة لمدة  15دقيقة و ُ

ولكال العمرين وبمغت المتوسطات ( 0.0037و0.0052
و 0.0060و 0.0063و )0.0079عمى التوالي عند عمر

مايكروليتر من محمول التوقف  Stop Solutionإلى كل

 30يوم اما عند عمر  60فسمكت نفس السموك وبمغت

ومزج جيدا لمدة  20-15ثانية ثم تق أر
حفرة من حفر الطبقُ ،
االمتصاصية عند طول موجي قدرة  450نانوميتر والُستخراج

( 0.0346و 0.0373و 0.0382و 0.0406و)0.0416
عمى التوالي .وقد تعود الزيادة المعنوية المتحققة في الوزن

تركيز ىرمون  FSHتم االستعانة بمنحنى قياسي معد ليذا

النسبي لمخصى بعد إضافة طمع النخيل الى العمف يمكن الى

الغرض.

ارتفاع مستوى ىرمون التستوستيرون (الجدول  )14( )6وىذا

 -4تقدير تركيز ىرمون ) :(LHاستعممت عدة الفحص

قد يوضح دور طمع النخيل في زيادة عدد المستقبالت

الجاىزة ( )Kitوالمجيزة من شركةMonobind Inc

الخاصة بيرمون التستوستيرون ،االمر الذي قد يعمل عمى

األمريكية ،وباستعمال تقنية جياز االيالي از ( )ELISAنوع

زيادة استجابة الخصيتين ومن ثم تحصل زيادة في وزنيا وىذا

) .)Mindray MR-96Aواعتمد ىذا الفحص عمى مبدأ

ما أكدتو دراسات أجريت عمى طمع النخيل وأثبتت دور الطمع

في زيادة اليرمون الموتيني  LHاالمر الذي قد يعمل عمى

 Direct Sandwichلتحديد تركيز ىرمون
Sandwich.
أضيف ( 25مايكروليتر/حفرة من كل
طريقة إجراء الفحصُ :
LH

زيادة فعالية الخصى من خالل تأثير ىرمون  LHفي زيادة
تميز وتحفيز الخاليا البينية ( )Leydig Cellsوزيادة افراز

من المحاليل القياسية وعينات مصل الدم المراد قياس تركيز

ىرمون التستوستيرون مما قد يعمل عمى زيادة فعالية الخصى

أضيف  100مايكروليتر/حفرة من األنزيم
ىرمون  LHفييا و ُ
ومزج جيداً
المقترن (ُ )Enzyme Conjugate Reagent

( .)19وقد تكون سبب االرتفاع في الوزن النسبي لمخصى
عند إضافة طمع النخيل الى العميقة الحتوائو عمى بعض

لمدة  30ثانية  -تحضن بدرجة ح اررة الغرفة ْ 25-18م

مكونات الستيرويدية شبييو بتمك الموجودة في الغدد التناسمية
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( 20و .)21وفيما يخص الوزن النسبي لممبيض عند العمر

ميم في دعم نمو وتطور الجياز التناسمي االنثوي وزيادة

 30يوماً فيالحظ من الجدول  3تفوق المعاممة الخامسة

أوزان المبايض ( .)5من خالل الجدول  3تشير نتائج الوزن
النسبي لقناة البيض عند عمر  30يوم من المعاممة بطمع

معنوياً عمى معاممة السيطرة والمعاممة الثانية والثالثة وحسابياً

النخيل الى وجود فروق معنوية حيث تفوقت المعاممة الخامسة

عند المقارنة مع المعاممة الرابعة وقد بمغ الوزن النسبي

لممعاممة الخامسة  0.0022مقابل  0.0009لمعاممة

عمى جميع المعامالت واعطت متوسط بمغ  0.0024في

يوم من المعاممة بطمع النخيل فأشارت النتائج الى وجود فروق

خالل نفس الجدول ظيرت فروق معنوية بين المعامالت

معنوية بين المعامالت حيث تفوقت المعاممة الخامسة عمى

لصفة الوزن النسبي لقناة البيض عند عمر  60يوم من

باقي المعامالت ما عدا المعاممة الرابعة واعطت متوسط

المعاممة بطمع النخيل حيث أعطت المعاممة الخامسة اعمى

بمغ  .0.0284قد يعود سبب زيادة وزن المبيض في

متوسط بمغ  .0.0267قد يعود ىذا التحسن في الوزن النسبي

المعاممتين  T4و T5الى استيالك كمية كبيرة من طمع

لقناة البيض لطيور السمان الياباني بعد إضافة طمع النخيل

النخيل حيث انو يحتوي عمى المركبات كالكربوىيدرات

لمعمف الى احتواء طمع النخيل عمى العديد من الفيتامينات

والقمويدات والفالفونويدات والستيرول التي تؤدي الى زيادة

والعناصر الغذائية الميمة ،ان ىذا التحسن قد يعزى الى

حين أعطت معاممة السيطرة اقل متوسط بمغ  ،0.0005ومن

السيطرة ،اما فيما يخص الوزن النسبي لممبيض عند عمر 60

متوسط بمغ  0.0329في حين أعطت معاممة السيطرة اقل

مقداره  0.0417في حين أعطت معاممة السيطرة اقل متوسط

وزن الجسم وبالتالي زيادة مقابمة في وزن المبيض ( .)2يمكن

وجود فيتامينات  E ،Aومجموعة فيتامين  Bوعنصر

ان يعود سبب ىذا التفوق المعنوي في االوزان النسبية

السيمينوم وغيرىا من العناصر الغذائية ( .)17كذلك ربما

لمبايض اناث طائر السمان الى دور طمع النخيل في دعم

يعود سبب زيادة الوزن النسبي لقناة البيض عند إضافة طمع

نمو وتطور نشاط الجياز التناسمي كما يعمل عمى رفع تركيز

النخيل الى ارتفاع مستوى تركيز ىرمون االستروجين حيث

ومن المعموم ان ىذا اليرمون يساعد في سرعو نمو وتطور

البروتينات الخاصة بقناة البيض (.)26

انو يعمل عمى تعزيز نمو قناة البيض ويساعد عمى صناعة

اليرمونات الجنسية ومنيا ىرمون االستروجين في دم الطيور

الجياز التناسمي االنثوي اذ أن ىرمون االستروجين لو دور
جدول  .3تأثير إضافة طمع النخيل الى العمف في الوزن النسبي لمخصيتين والمبيض وقناة البيض طائر السمان الياباني عند
عمر  30و 60يوم من بدء الدراسة (المتوسط  ±الخطأ القياسي)

الوعبهالث
T1

الخصٍتٍي
0.0002±0.0037c

االوزاى الٌسبٍت عٌذ عور ٌ 30وم
الوبٍض
0.0002±0.0009b

قٌبة البٍض
0.0001± 0.0005c

T2

0.0010±0.0052bc

0.0001±0.0010b

0.0001±0.0006c

T3

0.0001±0.0060abc

0.0001±0.0011b

0.0001±0.0011b

T4

ab

ab

b

0.0011±0.0063

0.0001±0.0017

0.0001±0.0014

T5

0.0002±0.0079a

0.0005±0.0022a

0.0009±0.0024a

الوعبهالث
T1

الخصٍتٍي
0.0012±0.0346c

االوزاى الٌسبٍت عٌذ عور ٌ 60وم
الوبٍض
0.0031±0.0284b

قٌبة البٍض
0.0013±0.0267b

T2

0.0010±0.0373bc

0.0029±0.0288b

0.0014±0.0270b

T3

abc

b

b

T4

0.0014±0.0406ab

T5

a

0.0011±0.0382

0.0002±0.0416

0.0012±0.0319

0. 0014±0.0360ab
a

0.0031±0.0417

0.0018±0.0273

0.0018±0.0286b
a

0.0014±0.0329

االحرف المختمفة تدل عمى وجود فروقات معنوية بين المتوسطات عند مستوى ( T1 .)p>0.05سيطرة T2 ،إضافة طمع النخيل250ممغم/كغم عمف،
T3إضافة طمع النخيل500ممغم /كغم عمف T4 ,إضافة طمع النخيل750ممغم/كغم عمف و T5إضافة طمع النخيل  1000ممغم/كغم عمف.
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يشير الجدول  4الى تأثير إضافة طمع النخيل الى العمف في

المعاممة الخامسة في معدل قطر تجويف النبيب المنوي

قطر النبيب المنوي وسمك الطبقة الجرثومية وقطر تجويف

بالمقارنة مع معاممة السيطرة التي لم تختمف معنويا عن

النبيب المنوي لخصى ذكور طائر السمان الياباني عند عمر

المعامالت الثانية والثالثة والرابعة عند عمر  30يوم حيث

 30و 60يوم فظيرت فروق معنوية لصفة قطر النبيب

سجمت معاممة السيطرة اعمى متوسط بمغ um 119.250

المنوي فتفوقت المعاممة الخامسة عمى جميع المعامالت ما

في حين سجمت المعاممة الخامسة اقل متوسط بمغ

 umفي حين سجمت معاممة السيطرة اقل متوسط بمغ

تجويف النبيب المنوي نفس السموك عند عمر  30يوم

 ،um 297.250اما عند عمر  60يوم يالحظ ان المعاممة

وسجمت معاممة السيطرة اعمى متوسط بمغ مقداره 124.000

الخامسة تفوقت عمى المعاممتين األولى والثانية واعطت

 umفي حين سجمت المعاممة الخامسة اقل متوسط بمغ مقداره

السيطرة اقل متوسط بمغ مقداره  .um 307.500ومن نفس

النبيب المنوي وسمك طبقة الخاليا الجرثومية والذي يتزامن

الجدول  4ظيرت فروق معنوية بين المعامالت لصفة سمك

مع االنخفاض المعنوي في قطر التجويف النبيب المنوي الى

الطبقة الجرثومية عند عمر  30يوم حيث تفوقت المعاممة

وجود ارتباطات موجبة ومعنوية بين الوزن النسبي لمخصى

الخامسة عمى جميع المعامالت ما عدا المعاممة الرابعة

وسمك طبقة الخاليا الجرثومية وقطر النبيب المنوي ( .)6ان

 ،um 106.250اما عند عمر  60يوم فسمكت معدل قطر

عدا المعاممة الرابعة وسجمت اعمى متوسط بمغ 351.250

 .um 110.250ربما يكون سبب الزيادة المعنوية في قطر

متوسط بمغ مقداره  um 367.500في حين أعطت معاممة

واعطت متوسط بمغ  um 121.250في حين أعطت معاممة

زيادة مستويات ىرمون  FSHوىرمون التستوستيرون عند

السيطرة اقل متوسط بمغ  ،um 87.500وسمكت الصفة عند

إضافة طمع النخيل قد يزيد من وزن الخصية وحجميا

عمر  60يوم نفس السموك واعطت المعاممة الخامسة متوسط

وبالتالي فان قطر النبيب المنوي يزداد ( .)7من ناحية أخرى،

مقداره  um 127.500متفوقة عمى جميع المعامالت ما عدا

في حين زيادة مستوى ىرمون  FSHعند إضافة طمع النخيل

المعاممة الرابعة واعطت معاممة السيطرة اقل متوسط بمغ

قد يسبب نضج وزيادة في عممية توليد النطف في النبيبات

 .um 90.000يالحظ من الجدول  4انخفاض معنوي في

المنوية بالتالي يؤدي الى زيادة سمك الطبقة الجرثومية (.)8

جدول  .4تأثير إضافة طمع النخيل الى العمف في الدراسة النسيجية لمخصى ذكور طائر السمان الياباني عند عمر  30و60
يوم من بدء الدراسة (المتوسط  ±الخطأ القياسي

الوعبهالث
T1
T2
T3
T4
T5
الوعبهالث
T1
T2
T3
T4
T5

قطر الٌبٍب الوٌوي
9.783±297.250d
9.265±317.500cd
8.404±323.750bc
5.217±346.250ab
7.581±351.250a

عٌذ عور ٌ 30وم
سوك طبقت الخالٌب الجرثوهٍت
4.253±87.500c
4.958±98.750bc
5.318±105.000b
2.628±117.500a
3.282±121.250a
عٌذ عور ٌ 60وم

قطر تجوٌف الٌبٍب الوٌوي
2.422±119.250a
2.622±115.750ab
2.816±110.750abc
2.930±108.250bc
3.938±106.250c

قطر الٌبٍب الوٌوي

سوك طبقت الخالٌب الجرثوهٍت

قطر تجوٌف الٌبٍب الوٌوي

d

c

2.809±90.000
3.627±100.000c
3.282±116.250b
4.165±121.250ab
2.500±127.500a

4.832±307.500
5.735±325.000b
7.163±355.000a
6.143±363.750a
5.471±367.500a

a

2.605±124.000
1.995±121.750a
3.546±119.000ab
3.828±118.000ab
3.411±110.250b

الحرف المختمفة تدل عمى وجود فروقات معنوية بين المتوسطات عند مستوى ( T1 .)p>0.05سيطرة T2 ،إضافة طمع النخيل250ممغم/كغم عمف،
 T3إضافة طمع النخيل500ممغم/كغم عمف T4 ,إضافة طمع النخيل750ممغم/كغم عمف و T5إضافة طمع النخيل  1000ممغم/كغم عمف.

تشير النتائج في جدول  5تأثير إضافة طمع النخيل الى

عمى جميع المعامالت ما عدا المعاممة الرابعة التي ال يوجد

العمف في عدد وقطر الحويصالت المبيضية البدئية إلناث

بينيما فروق معنوية واعطت متوسط مقداره 10.333

طائر السمان الياباني عند عمر  30و 60يوم من بدء

حويصمو في حين أعطت معاممة السيطرة اقل متوسط بمغ

الحويصالت المبيضية البدئية حيث تفوقت المعاممة الخامسة

الحويصالت نفس السموك التي سمكتيا عند عمر  30اذ

 6.666حويصمو ،اما في عمر  60يوم فقد سمكت عدد

الدراسة فقد وجد فروق معنوية عند عمر  30يوم بالنسبة لعدد
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تفوقت المعاممة الخامسة عمى جميع المعامالت ما عدا

واعطت متوسط بمغ  um 1154.687في حين أعطت

المعاممة الرابعة واعطت متوسط بمغ  18.000حويصمو في

معاممة السيطرة  T1اقل متوسط بمغ  .um 592.187ان

حين أعطت معاممة السيطرة اقل متوسط بمغ 8.000

تفوق معامالت طمع النخيل في عدد وقطر الحويصالت

حويصمو .ومن نفس الجدول أدناه نالحظ ان قطر

المبيضية البدئية ربما يعود الى ان الطمع يحتوي أساساً عمى

تفوقت المعاممة الخامسة  T5عمى المعاممتين  T1وT2

ليا دور في زيادة نشاط ىرمونات القند ( FSHو )LHوان

الحويصالت البدئية قد تأثر معنويا عند عمر  30يوم حيث

الكولسترول والكاروتينات وكذلك يحتوي عمى إيسترون التي

واعطت متوسط  um 684.375واعطت معاممة السيطرة

ىذه اليرمونات تؤدي الى زيادة في اعداد ونضج الحويصالت

 T1اقل متوسط بمغ  ،um 398.437اما في عمر  60يوم

المبيضية (.)11

فقد تفوقت المعاممة الخامسة  T5عمى جميع المعامالت
جدول  .5تأثير إضافة طمع النخيل الى العمف في الدراسة النسيجية لمبايض اناث طائر السمان الياباني عند عمر  30و60
يوم من بدء الدراسة (المتوسط  ±الخطأ القياسي)
الذراست الٌسٍجٍت عٌذ عور ٌ 30وم
الوعبهالث
T1
T2
T3
T4
T5

عذد الحوٌصالث الوبٍضٍت البذئٍت
0.166±6.666d
0.166±7.666c
0.333±9.333b
0.166±9.666ab
0.333±10.333a

الذراست الٌسٍجٍت عٌذ عور ٌ 60وم

قطر الحوٌصالث الوبٍضٍت البذئٍت
30.573±398.437b
51.839±485.937b
25.103±612.500a
16.594±615.625a
22.693±684.375a

عذد الحوٌصالث الوبٍضٍت البذئٍت
0.500±8.000d
0.333±10.333c
0.166±13.666b
0.577±15.000ab
0.577±18.000a

قطر الحوٌصالث الوبٍضٍت البذئٍت
33.982±592.187e
18.500±742.187d
28.675±890.625c
47.596±1010.937b
42.708±1154.687a

االحرف المختمفة تدل عمى وجود فروقات معنوية بين المتوسطات عند مستوى ( T1 .)p>0.05سيطرة T2 ،إضافة طمع النخيل250ممغم/كغم عمف،
T3إضافة طمع النخيل 500ممغم /كغم عمف T4 ,إضافة طمع النخيل750ممغم/كغم عمف و T5إضافة طمع النخيل  1000ممغم/كغم عمف.

تشير نتائج الجدولين  6و 7الى تأثير إضافة طمع النخيل الى

نشاط العديد من المواد الستيرويدية من الخاليا البينية وزيادة

العمف في اليرمونات الجنسية (التستوستيرون ،االستروجين)

المستقبالت الحساسة ليرمون  LHعمى سطح الخاليا البينية

وىرمونات القند ( FSHو )LHلذكور واناث طائر السمان

يؤدي الى زيادة ىرمون التستوستيرون في تجاويف األنابيب

الياباني عند عمر  30و 60يوماً اذ تشير نتائج الجدول 6

المنوية (10و .)22تشير نتائج الجدول  7الى وجود تفوق

الى وجود تفوق معنوي في تركيز ىرمون التستوستيرون في

معنوي في تركيز ىرمون االستروجين في مصل دم اناث

مصل دم ذكور المعاممة الخامسة مقارنة مع باقي معامالت

المعاممتين الرابعة والخامسة مقارنة مع باقي معامالت الدراسة

الدراسة عند عمر  30يوم اذ بمغت المتوسطات (2.233

ولكال

المتوسطات

(122.750

و 2.643و 3.023و 3.333و )ng/ml 3.480عمى

التوالي .بينما ُوجد ارتفاع معنوي في تركيز ىرمون
التستوستيرون في مصل دم ذكور المعامالت الثانية والثالثة

و127.550

و137.050

و138.103

و139.850

و145.200

و152.733

و162.566

و164.566

والرابعة والخامسة مقارنة بمعاممة السيطرة عند عمر  60يوم

 )pg/mlعمى التوالي عند عمر  60يوم .وقد يعزى البسبب

اذ سجمت المعاممة الخامسة اعمى تركيز بمغ ng/ml 2.396

الى المكون العالي من األستيرول الموجود بطمع النخيل الذي

بينما سجمت معاممة السيطرة  .ng/ml 1.740ربما يعود

يؤدي تحفيز تحت المياد أو الغدة النخامية لزيادة تخميق

المعاممة الخامسة الى وجود معامل ارتباط موجب بين وزن
الخصيتين وتركيز ىرمون التستوستيرون اذ أعطت المعاممة

التي تؤثر ايجابياً عمى افراز ىرمون االستروجين من المبيض

(13و )9وأشارت نتائج الجدول  6الى وجود فروق معنوية

الخامسة اعمى متوسط لمخصيتين (الجدول  )15( )3ومن

بين المعامالت في تركيز ىرمون  FSHفي مصل دم الذكور

ثانوي في زيادة افراز ىرمون التستوستيرون عن طريق زيادة

جميع المعامالت ما عدا المعاممة الرابعة  T4واعطت متوسط

العمرين

اذ

بمغت

 )pg/mlعمى التوالي عند عمر  30يوم و(136.000

واطالق ىرمونات القند ( FSHو )LHمن الغدة النخامية

سبب زيادة مستوى ىرمون التستوستيرون في مصل دم ذكور

حيث تفوقت المعاممة الخامسة  T5عند عمر  30يوم عمى

ناحية أخرى فأن زيادة مستوى ىرمون  FSHالذي لو دور
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30

يوم

فقد

أعطت

متوسطات

بمغت

بمغ مقداره  mlU/ml 2.084واقل متوسط كان عند معاممة

عمر

السيطرة  T1وبمغ  ،mlU/ml 1.750اما عند عمر  60يوم

(2.006و mlU/ml )2.073بينما أعطت معاممة السيطرة

فقد تفوقت المعاممة الخامسة  T5عمى معاممة السيطرة T1

متوسط  ،mlU/ml 1.200بينما تفوقت المعاممة الخامسة في

فقط واعطت اعمى متوسط بمغ  mlU/ml 2.256بينما

تركيز ىذا اليرمون عمى باقي المعامالت عند عمر  60يوم

اعطت معاممة السيطرة  T1اقل متوسط بمغ 1.863

واعطت متوسط بمغ  mlU/ml 2.080في حين أعطت

 .mlU/mlاما فيما يخص صفو ىرمون  LHفي مصل دم

معاممة السيطرة  T1متوسط بمغ  .mlU/ml 1.346ربما

الذكور عند عمر  30و 60فقد أظيرت نتائج جدول  6فروق

يعود سبب زيادة مستوى ىرمونات القند ( FSHو )LHعند

معنوية بين المعامالت حيث تفوقت المعاممة الخامسة T5

إضافة طمع النخيل لمعمف الى احتواء طمع النخيل عمى مواد

عمى باقي المعامالت لكال العمرين اذ اعطت اعمى متوسط

خام فعالة كاالسترون ( )11الذي لو دور في نشاط

معاممة السيطرة  1.020و .mlU/ml 1.346اما فيما يخص

تحفيز ىرمون االستروجين من تحت المياد إلنتاج

صفو ىرمون  FSHفي مصل دم االناث من خالل جدول 7

)Gonadotropin Releasing Hormone (GnRH

فظيرت فروق معنوية بين المعامالت حيث تفوقت المعاممة

والذي بدورىا تحفز الفص االمامي لمغدة النخامية عمى انتاج

الخامسة  T5عمى باقي المعامالت واعطت متوسط بمغ

اليرمون المحفز لنمو الحويصالت المبيضية  FSHواليرمون

 mlU/ml 2.010عند عمر  30يوم من المعاممة بطمع

عمييا يمكن استنتاج أن طمع النخيل لو دور ىام في ارتفاع

النخيل ،وتفوقت المعاممة الخامسة  T5لنفس الصفة عند

مستوى ىرمونات القند ( FSHو .)LHان ىذا االرتفاع قد

عمر  60يوم عمى معاممة السيطرة  T1فقط واعطت متوسط

يكون راجعاً إلى المكونات النشطة لطمع النخيل مثل

 T1والذي بمغ  .mlU/ml 1.920وتشير نتائج جدول  7الى

وافراز ىذه اليرمونات عن طريق التحفيز لتحت المياد أو

تفوق المعاممتين الرابعة والخامسة في تركيز ىرمون  LHفي

الغده النخامية إلفراز كميات عالية من اليرمونات التناسمية

مصل دم االناث معنوياً عمى باقي معامالت الدراسة عند

( 11و.)9

المحرضات التناسمية  Gonadotrophinوقد يؤدي الى

 2.410و mlU/ml 2.080بينما بمغت تراكيز اليمرون في

الموتيني  .)23( LHمن خالل النتائج التي تم الحصول

 mlU/ml 2.763واعطت معاممة السيطرة  T1متوسط بمغ

الكولسترول والكاروتينات وكذلك اإلسترون في تفعيل تكوين

بمغ  mlU/ml 2.403واقل متوسط كان عند معاممة السيطرة

جدول  .6تأثير إضافة طمع النخيل الى العمف في اليرمونات الجنسية لذكور طائر السمان الياباني عند عمر  30و 60يوم من
بدء الدراسة (المتوسط  ±الخطأ القياسي)
Testosterone
0.037±2.233d
0.066±2.643c
0.054±3.023b

عٌذ عور ٌ 30وم
FSH
0.115±1.750b
0.031±1.993b
0.051±2.010b

LH
0.057±1.020d
0.003±1.216cd
0.193±1.443c

T4

0.072±3.333a

0.109±2.300a

0.011±1.900b

T5

a

a

a

الوعبهالث
T1
T2
T3

0.034±3.480

0.115±2.410

الوعبهالث
T1

Testosterone
0.060±1.740b

0.080±2.480
عٌذ عور ٌ 60وم
FSH
0.026±1.863b

LH
0.063±1.346d

T2

0.032±2.026ab

0.037±2.150a

0.018±1.596c

T3

0.126±2.143ab

0.036±2.170a

0.081±1.706bc

T4

0.224±2.263ab

0.067±2.246a

0.056±1.840b

0.055±2.080a
0.075±2.256a
0.227±2.396a
T5
االحرف المختمفة تدل عمى وجود فروقات معنوية بين المتوسطات عند مستوى ( T1 .)p>0.05سيطرة T2 ،إضافة طمع النخيل250ممغم/كغم عمف،
T3إضافة طمع النخيل 500ممغم /كغم عمف T4 ,إضافة طمع النخيل  750ممغم /كغم عمف و T5إضافة طمع النخيل  1000ممغم/كغم عمف
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 يوم من60 و30  تأثير إضافة طمع النخيل الى العمف في اليرمونات الجنسية إلناث طائر السمان الياباني عند عمر.7 جدول
) الخطأ القياسي± بدء الدراسة (المتوسط
LH
0.025±1.200c

 ٌوم30 عٌذ عور
FSH
0.155±2.010c

Estrogen
0.548±122.750d

0.040±1.690b

0.076±2.053c

0.721±127.550c

T2

0.075±1.730b

0.207±2.150bc

0.202±137.050b

T3

a

ab

ab

T4

0.033±2.006

0.060±2.513

1.330±138.103

الوعبهالث
T1

0.043±2.073a

0.089±2.763a

0.721±139.850a

T5

LH
0.094±1.346c

 ٌوم60 عٌذ عور
FSH
0.050±1.920b

Estrogen
1.985±136.000d

الوعبهالث
T1

0.055±1.676b

0.112±2.216a

2.861±145.200c

T2

0.056±1.840b

0.121±2.263a

1.156±152.733b

T3

0.037±1.856b

0.074±2.306a

1.102±162.566a

T4

0.055±2.080a

0.051±2.403a

1.564±164.566a

T5

،كغم عمف/ممغم250 إضافة طمع النخيلT2 ، سيطرةT1 .)p>0.05( االحرف المختمفة تدل عمى وجود فروقات معنوية بين المتوسطات عند مستوى
.كغم عمف/ ممغم1000  إضافة طمع النخيلT5كغم عمف و/ممغم750 إضافة طمع النخيلT4 ,كغم عمف/ممغم500 إضافة طمع النخيلT3
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