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استخذاو يستخهص انتفبح وسطب نحفظ األعضبء انتُبسهيت )انخصيت وانبزبخ( نذكىر انفئزاٌ 

 انبيض
 

 تحزيز يحًذ َطبح

 كهيت انشراعت/ جبيعت بببم

 : انخالصت

وةداا دغ دا لضاؼدا   Malus domestica.Borkhهدفتج لدفالةدت ىددً فة تدت حدارُ  لدص دخماض لدصدارٍ لدغداا داخ داط       

 مظُت ولدب بخ( دذكىا لد ئ لن لدبُغ.لدخناةاُت )لد

 35-25َددىف، وبددى ن  50-75، بةصدد  Balb/Cتدداال ةىَ دد َا  كدد ل بادسددا فدد  ةدد دت  32لةددخمفف تددٍ هددذا لدفالةددت           

دكد  فضصىادت ، ولدصاج فضدافُع لدصةافادت لدص دخماض  4غ لف،و اج اشىلرُا ىدً فضصىات ةُا ة وفضافُع فةافادت وبصةدف  

100و  60% وبدفاصخُ  عد لاة )10اخ داط بخ كُد  لدصدارٍ لدغداا د
 ◦

( تدٍ  Nacl % 0.9لدصغادى  لدصاغدٍ لد  دُىدىصٍ )وف( ، 

 .ع ا لدةُناث

وبةف حش َظ لدغُىلناث حم تغض لضاؼا  لدخناةاُت دصضصىات لد ُا ة فبال ة بُنصا ع ظج لضاؼا  لدخناةاُت دصضافُع      

 رت لدخٍ حشص  لدصغاى  لدصاغٍ لد  ُىدىصٍ ولدص خماض لدصارٍ لدغاا داخ اط ةاات تٍ لدصةاف ث لدز 4و 2لدصةافات دصفة 

100و  60بفاصخُ  ع لاة )
 ◦

ف( ،لدث نخارش لدبغذ ىدً عظى  لنم اع فةنىٌ) (p<0.05 تٍ فةافات لدصغاى  لدصاغٍ  

ت لدصئىَت داناف لدغُت تٍ لد  ُىدىصٍ تٍ ع ا لدةُناث تٍ عُ  عاتا لدص خماض لدصارٍ لدغاا داخ اط ااً ن س فةف  لدن ب

p>0.05)لدمظُت فز  فضصىات لد ُا ة ؽُات تخ ة لدغ ا تٍ عُ  دم َىصف ت ق فةنىٌ ) تٍ فةف  لدن بت لدصئىَت داناف  

p>0.05)لدغُت ولدصشىهت تٍ لدب بخ وكذدك الحىصف ت وق فةنىَت ) تٍ حارُ  لد خ ة لد فنُت ولدم ن ااً ك  ف  لدمظُت  

 ولدب بخ .

 

Abstract : 

This work aimed to study the effect of hot aqueous extracts of Malus domestica .Borkh 

of males of albino mice.  ( as protact media of reproductive organs (testis and epididymis 

Thirty two  Swiss male mice of Balb/C strain were used in this study, for age 50-75 day,and in 

average 25-35 gm,the mice were divided randomaly into control group and 

treated group and in average 4 for each group, treated group contain hot extracts of Malus 

domestica.Borkh used in 10 % concentration and in two tempreture degree 

      to protect organs. (Nacl 0.9%)used normal saline and  (
◦
C 100&60)   

After animals anatomy the reproductive organ of control group was examine directly while 

protect the reproductive organs of treated group  for 2&4 h. in three treatment that contain 

normal saline and  hot aqueous extracts of Malus domestica .Borkh ,the search results led to 

significant decrease (p<0.05) in normal saline treatment in protect organs while hot aqueous 

extracts of Malus domestica .Borkh protect in average of percentage of fetal sperm in the testis 

as control group along  protect period while not found asignificant effect (p>0.05) in average of 

percentage of fetal and abnormal  spermatozoa in epididymis also not found significant effect 

(p>0.05) in time and storage effect on  the testis and epididymis. 

 

 : انًمذيت

لد دب  تدٍ اصدىإل لان دان ىددً لدص خماظداث  )ق .ف )أصةد  غدذل ه هدى أو  دولردك377لكاج عكصت هبىق لؽ لدقفَصت          

لدنباحُت ولاخصادها تٍ ا س لدةفَف ف  لضف لع، عُذ حكص  أهصُخها تٍ أنهدا الحغخدىٌ تدٍ لدسادد  اادً فدىلد  لث حدارُ  صدانبٍ 

اا ى ل فاقىانج بادةقاقُ  لدابُت ، ولكاج فظفال داص كباث لدخٍ حفخ  تٍ حغؼدُ  لدةقداقُ  لدابُدت لدصمخا دت، وحغخدىٌ اادً ػ

 . ) 7فظادا لخً ف  لدض َئاث لدصمخا ت لدخٍ حصخاك نشاؽا باَاىصُا صىه َا تٍ لَغ لدغُىلن وت اضخه )
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أن لضاؼا  لدخناةاُت)لدمظُت ولدب بخ( حق  لدن بت لدصئىَت داناف لدغُت  وقف أربخج لدفالةاث لنه بةف حش َظ لدغُىلناث         

وااُه انف دالةت فىلط اث لدناف َض  تغض  ROSتُها بةف ةاات ولعفة ف  لدخش َظ وهذل ب ة  قات لدصسذَاث و َادة 

لدصغاتظت ااً لدةُناث تخ ة  لالاؼا  لدخناةاُت بةف لدخش َظ فبال ة تضا  لدهفف ف  لدبغذ هى دصة تت حارُ  لدص خماض تٍ

      .لدغُت لؽى  فع لدصغاتظت ااً لدن بت لدصئىَت داناف

عُدذ أن   Rosaceaeوَةدىد داةارادت لدىادَدت) 11َُةف لدخ اط لعف لدزصاا لضكز  لُىاا ولدنافُت صُفل تٍ لدصناؽق لدصةخفددت )       

 .) 13لدصبُغ لدصخىةع ولداغا  لدظادظ دألك  ف  لد اكهت) أاؼا  هذا لدةارات حخادف بشك  ارُ ٍ ف  ص رُ  فخصُ َ  هصا

فخد  ؽدىال، ب لاصهدا بُؼدىَت فغاؽدت بدبةغ لضوالق لدغ لد ُت ،  9حصخا  لدض ة لدخ داط بانهدا لدض ة ن ؼدُه حظد  ىددً         

ىن لد داحظ اندف لضوالق ف ننت وفاخ دت ىددً لددفلخ  تدٍ بةدغ لضطدناف ودىنهدا لخؼد  دلكد  اندف لد داظ لدةادىٌ وفارد  ىددً لداد

لد اظ لد  اٍ،ولض هاا بُؼا  ىدً وادَت لداىن، ولدب لام لد ه َدت فد  لدندىإل لدصمدخاؾ، َىصدف لدخ داط تدٍ فنداؽق لدصا  غد   

 .) 2لدهص َا عُذ َةخب  لدصىؽ  لضطاٍ داخ اط )

،  catechin,quercetin,phloridzin (chlorogenic acidوَغخىٌ لدخ اط ااً لقىي فؼادلث لالك دفة ولدخدٍ حشدص  )      

 ,catechin querecetin conjugatesتدددٍ عدددُ  حغخدددىٌ قشددد ة لدخ ددداط اادددً لالندددىلإل لدخادُدددت فددد  فؼدددادلث لالك دددفة )

chlorogenic acid, procyanidins, epicatechin phloridzin ((4  . ( 

اابىهُفالحُدت وحغخدىٌ اادً لد دك و  % فدىلد ك14.9حةخب  رصداا لدخ داط  و قُصدت غذلرُدت وؽبُدت اادُدت عُدذ حغخدىٌ اادً      

% واادً لالعصداع لالفُنُدت 0.3% كصدا حغخدىٌ اادً لدبد وحُ  بن دبت عدىلدٍ 10.5% وت كخى  ودك دخ و  بن دبت 4.4بن بت 

% ف  لدفهىن ،وَىصف تٍ لدخ اط ن بت اادُت ف  لالعصداع 0.4ولهصها لد َ ُ  ولالاصنُ ، كذدك حغىٌ رصاا لدخ اط ااً ن بت 

% لفا لهم 5% وعافغ لدخانُك وعافغ لد خ َك ولدبكخُ  بن بت عىلدٍ 1صها عافغ لدصادُك لدذٌ قف حظ  ن بخه لدةؼىَت له

 .     )A,B,C,E(1لد ُخافُناث لدصىصىدة تٍ لدخ اط تهٍ 

ت، وَ خةص  دغا  لدشض  وخاطت دغا  لدضذا كصادة ؽداادة دفَدفلن لالفةدا  وكصمدفا وَ دخةص  تدٍ فةادضدت لدغصدً لدظد  لوَ    

وهددذل َصنددع نصدى اددفد فد  لنددىلإل لدبكخ َددا  phloretin% فد  لدصددادة لدصؼددادة داضد لرُم ولدخددٍ ح دصً 2.4وحغخدىٌ لالوالق ااددً 

 . )20لدصىصبت ولد ادبت دظبست گ لف )

ولدصىصدىدة تددٍ لدخ داط تدٍ عصاَددت لالن دضت فد  فهاصصددت لدضدذوا لدغد ة، عُددذ  antioxidantَ دخ اد فد  فؼددادلث لالك دفة      

 SOD Superoxide)و ) Catalaseادددك لدنا دددت ولد دددار  لدصندددىٌ فُكانُكُددداث عصاَدددت ػدددف لدضدددذوا لدغددد ة فخصزادددت بدددـ حصخ

Dismutase   ولدصىصىدة بز رت للكا  تٍ لدابار  ، لدنىإل لالوSOD1 encodes CuZnSOD  ٌ لددذٌ َغخدىٌ اادً انظد

 SOD2-encodingتدٍ لدةظدااة لدماىَدت ، بُنصدا بىطد ها اىلفد  ف داافة فةفنُدت ولدصىصدىدة  Znولدمااطدُ   Cuلدنغدا  

MnSOD  ولدصىصدددىدة تدددٍ لدصاَخىكىندددفاَا ولدصغخدددىٌ اادددً انظددد  لدصنسنُدددMn وSOD3 encoding from the 

extracellular  ولدددذٌ َشددابهECSOD  ًولدصشددابه ح كُبُددا لدددCuZnSOD  ًولدددذٌ َغخددىٌ لَؼددا ااددCu وZn  بىطدد ها

anion (O  لحُدا َغدى ) SODحصخادك دوال فهدم تدٍ لدغصاَدت ،  Catalaseو SODاىلف  ف اافة فةفنُت. 
-2

 H2O2وO2لددً  

  -بغ   لدصةاددت لالحُت: H2O و O2لدً  H2O2َغى   Catalaseبُنصا 

 2H
+
    SOD     H2O2 + O2                                                                                      ( +2 (O

-2
 

     H2O2       Catalase        H2O + O2                                                                                   

لدذلحُدت  O2تٍ لدضها  لدخكار ٌ بىط ه فؼادل داخاك ف عُدذ لنده َغصدٍ لدنا دت ػدف ةدصُت  SODلكفث دالةاث افَفة دوا     

O)كذدك ح َ ) Catalase و LPO، SODوبُ وك ُف لدابُف 
-2

تدٍ ك َدت لددفف لدبُؼدا   NADPH-oxidaseلدصخىدف بىةداؽت  

 .)17وعصاَت لدنا ت خ   لالدخهاباث لدبىدُت لدخناةاُت) LPOلدةفدت وابصا حؤدٌ لر ل فهصا تٍ حقاُ  

َغخدىٌ اادً لد داُنُىف لند َم فؼداد لالك دفة  Glutathione peroxidase(GPXوف  فُكانُكُاث لدغصاَت لالخ ي هٍ )      

 )%6بص خىَاث اادُت تدٍ لدمظدُت وتدٍ حضىَدف ال  و َد  لدبد بخ، وَشدك )GPX) ، عُذ َىصف )Glutathione (GSHو)

لدذٌ َضهد   GSHلدً لغشُت لدنا ت ف ببا عصاَخها ػف بُ وك ُف لدابُف، لفا GPXف  لدب وحُناث لدص   ة تٍ لدب بخ، ل  َ حبؾ 

 .وحةف)8وكصظفا د عصاع لالفُنُت الص  اصاُت نشاة لدنا ت ) ROSةاُ اث لدناف كغصاَت ف   ف  خ َا ة حىدٍ لدً خ َا

GSHوGPX ( ُولهبدداث لدكخ ونُددت ح َدد  صددذا لدبُ وك ددROO
-

 H2O2.GSH فدد  لدبُ وك ددُفلث لدصمخا ددت لدصخؼددصنت ) 

reductase  حةُف حىدُفGSH   فGSSG :ولدصبُ  تٍ لدصةادالث لالحُت- 

2GSH + H2O2    peroxidase-(se)     GSSG + 2H2O 

 

GSSG + NADPH +H
+
    reductase     2GSH+ NADP

+                                
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نا دت تدٍ فاَخىكىندفاَا لد Glutathione peroxidaseفخصزادت بدـ )  Seلظهد ث لدبُبخُدفلث لدصخةدفدة لدصقخ ندت باد داُنُىف)        

-GSHو GSH-peroxidaseدوال فهصا تٍ فُكانُكُت ك ظ لدبُ وك ُ  وبادخادٍ حغداتا اادً ع كدت لدنا دت.  َدادة اادً دوا 

reductase  ابصا حؤدٌ دوال فبال ل بىط ها لن َصاث فؼادة د ك فة ولدصخؼصنت حزبُؾLPO  كذدك حصخادك ،GSH  ٍدوال تد

حكدىَ  لدنبُبداث لدفقُقدت لدصس دُدت تدٍ لدبُؼدت وهدذل بدفواا َدؤر  بادنخُضدت تدٍ لدغصد  . نىلة لدنا ت ولاادة حكزُ ها وابصا حسُد  فد  

 َادة ااً لدص كباث )17، 1228(ابصا ح ااف لدنا ت ااً فقاوفت لدخاك ف GSH/GSSGا وة ااً  دك تان لدن بت لدةادُت ف  

، وهى فشابه تٍ اصاه دصؼادلث لالك فة بىةداؽت لدذٌ َ خةص  تٍ حقنُاث غ   لدناف albuminلالن َصُت لد اد ت لدذك  َىصف 

 لدصخاابت دنشاؽُت فؼادلث لالك فة لدصك ىاة لد ا ات. Tiolح وَف فضصىات لدزاَى  

كاها حؤدٌ لر ل فهصدا تدٍ عصاَدت  Taurin،Hypotaurin،Pyruvate،Urate،Vitamin C,E،Carotene-Bكذدك َىصف      

قادت فؼدادلث لالك دفة ح دب  لنم اػدا تدٍ فةدف  لدن دبت لدصئىَدت دانادف لدغُدت تدٍ  ،) 19لالن ضت ػف فهاصصت لدضذوا لدغد ة )

. عُدذ لن لدخغادُم لدمادىٌ تدٍ ) 16ونشداؽُت فؼدادلث لالك دفة ) ROSلدمظُت ولدذٌ َ دب  حىل ندا غُد  فناةد  بدُ  حىدُدف 

تٍ لدصناة  ولدذٌ ابصا َؤدٌ لالرد   ونشاؽُت لدكاةغاث لدكافنت ROSلد ار  لدصنىٌ هى نخُضت لدخىل ن غُ  لدصناة  بُ  حىدُف 

  لدصهم تٍ حغاُم لدنا ت وبادخادٍ لدةقم.

 

 : انًىاد وطزائك انعًم

 : حيىاَبث انتجزبت

 35-25َىف، وبى ن  50-75، بةص  Balb/Cتاال ةىَ  َا  ك ل بادسا ف  ة دت  32لةخمفف تٍ هذا لدفالةت        

دك  فضصىات ، ولصاج فضافُع لدصةافات لدص خماض  4ع فةافات وبصةف  غ لف،و اج اشىلرُا ىدً فضصىات ةُا ة وفضافُ

100و  60% وبفاصخُ  ع لاة )10لدصارٍ لدغاا داخ اط بخ كُ  
 ◦

 Naclف( ، تٍ عُ  لةخمفف لدصغاى  لدصاغٍ لد  ُىدىصٍ )

دك   4فةافات وبصةف   ( تٍ ع ا لدةُناث ، لةخمففج لالاؼا  لدخناةاُت )لدمظُت ولدب بخ( لدُ  ي داغُىلن دك  0.9 %

فضصىات تبةف حش َظ لدغُىلناث حم ع ا لالاؼا  لدخناةاُت دك  فضصىات تٍ تخ ة  فنُت فغفدة وفةافات فغفدة تصةافات لدصغاى  

عُىلناث بةف لدخش َظ دصفة  ةااخُ  رم بةفها حم تغض  4لدصاغٍ لد  ُىدىصٍ حم ع ا اُناث لدصضصىات لالودً ولدخٍ حشص  

عُىلناث لَؼا دن س لدصةافات تخم ع ا لدةُناث بةف  4ةت فىلط اث لدناف لفا لدصضصىات لدزانُت ولدخٍ حشص  لدةُناث ودال

ةاااث رم بةفها حم تغض لدةُناث ودالةت فىلط اث لدناف وكذدك لدغا  دصةافات لدص خماض لدصارٍ لدغاا،  4لدخش َظ دصفة 

 وو اج لدغُىلناث لدً لابع فضافُع:  

                 

 فضصىادددددت لد دددددُا ة عُدددددذ ددددددم َدددددخم ع دددددا لالاؼدددددا  لدخناةددددداُت ولنصدددددا حدددددم تغظدددددها بةدددددف حشددددد َظ  انًجًىعةةةةةت ا:ونةةةةة  :

 لدغُىلناث فبال ة.                   

 

 فضصىات لدصةافات بادصغاى  لدصاغٍ لد  ُىدىصٍ عُذ ع ظج لالاؼا  لدخناةاُت )لدمظُت انًجًىعتانثبَيت:

 ( دصفة ةااخُ  ولابع ةاااث بةف   Nacl% 0.9لدصغاى  لدصاغٍ لد  ُىدىصٍ )ولدب بخ( تٍ                 

 لدخش َظ.                    

                 

 ف( عُدددددددذ ع ظدددددددج لدةُنددددددداث                                  ◦ 60فضصىادددددددت لدصةافادددددددت بادص دددددددخماض لدصددددددارٍ لدغددددددداا داخ ددددددداط ) انًجًىعةةةةةةت انثبنثةةةةةةةت :

 )لدمظُت ولدب بخ( تٍ لدص خماض دصفة ةااخُ  ولابع ةاااث بةف لدخش َظ.                  

 

 ف( عُددددددذ ع ظددددددج لدةُندددددداث                       ◦ 100فضصىاددددددت لدصةافاددددددت بادص ددددددخماض لدصددددددارٍ لدغدددددداا داخ دددددداط ) انًجًىعةةةةةةت انزابعةةةةةةت:

 لدخش َظ .)لدمظُت ولدب بخ( تٍ لدص خماض دصفة ةااخُ  ولابع ةاااث بةف                   

، رددم تددخظ لدخضىَددف لدبانددٍ ولةخؤطدداج لضاؼددا  Cervical disslocationُػددغٍ بادغُىلندداث با َقددت لدماددع لدةنقددٍ        

لدخكار َت لدذك َت )لدمظً ولدب لبخ( بةف حش َظ لدغُىلناث وبةف ل لدت لدصىلد لدفهنُت لدصاخظقت بهدا نشد ج بىةداؽت واق ح لدُظ 

اؽ لدصدذكىاة ةدابقا دصدفة ةدااخُ  ولابدع ةداااث ردم حدم و نهدا لَؼدا بةدف لدغ دا وحدم بةدفها دالةدت رم حدم و نهدا وع ظهدا باالوةد

 فىلط اث لدناف.
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 : انًستخهص انًبئي انحبر

غدم فد  لد اكهدت  100( تٍ حغؼُ  ف خماض لدصا  لدغاا د اكهت لدخ اط وحخؼص  لخذ (Harborne,1984 لاخصفث ؽ َقت       

ف  فد  لدصدا  لدصقاد  لدصسادٍ فدع لدمادؾ صُدفل  1000ف  فغخِى ااً  1000تٍ دواق  صاصٍ ةةت  فن وات لدبذوا( ووػةها(

دقُقت، الظ لدصغاى  خ   قاةدت قصدان نظُ دت ووػدع لد للدظ بضهدا  لداد د  30دقُقت وح ه لدفواق وفغخىَاحه دصفة  15دصفة 

نٍ  صاصُدت ، عُدذ لةدخةص  لدصدا  لدصقاد  لدصسادٍ دقُقت، رم أخدذ لد للدظ ووػدع تدٍ قندا 15دواة / دقُقت دصفة  3000لدص ك ٌ 

ف( تٍ لالةخم ص ااصا لنه حدم لخدذ لدص دخماض بدفاصخُ  عد لاة دصة تدت أٌ داصدت عد لاة أك دا ◦ 100و  60بفاصخُ  ع لاة )

 تٍ لةخم ص لدصىلد لد ةادت. 

 

 : دراست يىاصفبث انُطف

 

 .انخصيت 1

 عذ انُطف انحيت-ا

ودص لث افَفة باةخةصا  فش ؽ عداد دسد ع حغ َد  لدنادف لدصىصدىدة تُهدا تدٍ فغادى  فاغدٍ ه ةج لدمظُت لدُ  ي          

 ) Eosin-Nigrosin (لدنك وةدُ  -ت ُىدىصٍ  دلتئ )قا حان لدً ر د قاد لث(رم لػدُف لدُده قا حدان فد  طدبست لالَىةدُ 

لدنادف(، وح كدج لدشد َغت كدٍ ، ل  حم اص  ف غت طسُ ة ف  لدصد َش لدنهدارٍ )لدظدبا  و) Hancock,1951بغ   ؽ َقت )

نا دت اادً لالقد  الةدخم لس لدن دبت لدصئىَدت  200وحدم ع دا   x 40حضف  بفاصت ع لاة لدس تدت، ردم تغظدج حغدج قدىة لدخكبُد 

 داناف لدغُت)لاخصادل ااً افف لطاباغها بادظبست ولطابا  لدصُخت فنها( ااً وتق لدصةاددت لالحُت:

 عذد انُطف انحيت                                         

 100*                              انُسبت انًئىيت نهُطف انحيت  = 

 انعذد انكهي نهُطف                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 . انبزبخ2

قاددع لدبدد بخ لالَ دد  تددٍ لدصغاددى  لدصاغددٍ لد  ددُىدىصٍ لدددفلتئ لدددً قاددع طددسُ ة ودصدد لث افَددفة باةددخةصا  فشدد ؽ عدداد          

لدنك وةددُ  ،وباحبداإل لدا َقددت ن  دها لدخددٍ -  لدناددف لدصىصدىدة تُدده، ردم لػددُف لدُده قا حددان فد  طددبست لالَىةدُ دسد ع حغ َد

عؼدد ث بهددا لدشدد لرظ لدصدداخى ة فدد  لدمظددُت ولص َددج دالةددت هددذا لدشدد لرظ وباةددخةصا  لدا َقددت ن  ددها لدصخبةددت تددٍ دالةددت 

 فىلط اث لدنا ت تٍ لدمظُت وكانج:

 

 عذد انُطف انحيت -ا

 لدن بت لدصئىَت داناف لدغُت فنها حةُُ 

 

 انتشىهبث انُطفيت -ة

دفالةدت لدخشدىهاث لدنا ُدت ولدصاج لدخسُد لث لدغاطدات  x 40لةخةصاج لدش َغت لدصغؼ ة تٍ ع ا  لدناف لدغُت وبقدىة حكبُد 

 تٍ :

ا فنها ااً وتق لدصةادددت نا ت ، وحةُُ  لدصشى 200. لدقاةت لدىةاُت ووصىد لدقا ة لدهُىدُت عُذ حم ع ا  3. لدذَ  2لد ل  

          -:لِحُت

 عذد انُطف انًشىهت                                                

 100انُسبت انًئىيت نهُطف انًشىهت =                                  *

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    انعذد انكهي نهُطف                                                             

 

 

 انًستخهص pHليبص  

29واندف داصدت عد لاة  pH-meterلدص خماض باةدخمفلف صهدا   pHحم قُا        
◦

 5.25ف ◦60ف وقدف كاندج قُصخده دص دخماض

 .5.27  ف◦ 100ودص خماض 
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 انتحهيم اإلحصبئي

    Complete Randomizedعااج لدنخارش ىعظارُا ااً وتق لدخظصُم لدةشىلرٍ لدكافــــــ         

Design(CRD)  باةخمفلف لخخباا(F)  ٌولةخمفلف لخخبداا لقد  تـــدـ ق فةندى ، Least Significant    Difference Test 

(LSD) ( 3اظهاا فةنىَت لدنخارش.)   

 

 : انُتبئج

 

 :انخص 

بت لدصئىَت ةاات( ااً لدن  4و 2تٍ حارُ لد خ ة لد فنُت )p>0.05)( افف وصىد ت ق فةنىٌ )1أظه ث لدنخارش تٍ لدشك  )      

( تٍ فةافات فغاى  لدصاظ لد  ُىدىصٍ بُنصدا p<  0.05( وصف لنم اع فةنـىٌ )2داناف لدغُت تٍ لدمظُت ، ودكنه تٍ لدشك  )

 3(و لدشدكاُ  )1عاتا لدص خماض لدصارٍ داخ اط ااً ن س لدن بت لدصئىَت داناف لدغُت كصا تٍ فضافُع لد ُا ة، وَبُ  لدضفو  )

دخفلخ  لخدخ ف لد خد ة لد فنُدت ولدصةداف ث دان دبت لدصئىَدت دانادف لدغُدت تدٍ لدمظدُت p>0.05) نىٌ )( افف وصىد ت ق فة4و

 وتٍ حارُ  لد خ ة لد فنُت ولدم ن ااً و ن لدمظً.

 

 

 ( تأثيز انفتزة انشيُيت في انُسبت انًئىيت نهُطف انحيت في انخصيت1انشكم)

N.S.                          ( يىجذ فزق يعُىي:(p>0.05. 

 

 

 ( تأثيز انًعبيالث في انُسبت انًئىيت نهُطف انحيت في انخصيت2انشكم)                   

LSD=11.63                  

 ًختهفت انًُفزدة د:نت    ا:حزف انp>0.05),انًتشببهت د:نت عه  وجىد فزق غيز يعُىي) األحزف              

 (.p<  0.05عه  وجىد فزق يعُىي)              
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 ( تأثيز انتذاخم في اختالف انفتزة انشيُيت وانًعبيالث نهُسبت انًئىيت نهُطف انحيت في انخصيت1جذول)

 

 انًعبيالث
 انفتزة انشيُيت

2h 4h 

Con. 90.33 90.33 

Nor. 67.66 68.33 

Abst.60 93.33 90.33 

Abst.100 84 87.66 

N.S.                   ( يىجذ فزق يعُىي:(p>0.05. 

 

 

 غى يٍ وسٌ انجسى 100( تأثيز انفتزة انشيُيت عه  وسٌ انخص  يهغى/3انشكم)

N.S.             ( يىجذ فزق يعُىي:(p>0.05. 

 

 

 غى يٍ وسٌ انجسى 100تأثيز انخشٌ عه  وسٌ انخص  يهغى/( 4انشكم)

N.S.                  ( يىجذ فزق يعُىي:(p>0.05. 

 

 انبزابخ/

 

تٍ حارُ لد خ ة لد فنُت p>0.05)( افف وصىد ت ق فةنىٌ )4و3( وتٍ لدضفو  )9و8و7و6أظه ث لدنخارش تٍ لاللكا  )         

 ة لد فنُت ولدصةاف ث دان بت لدصئىَت داناف لدغُدت ولدصشدىهت تدٍ لدبد بخ ، وكدذدك ددىعا ولدصةاف ث ولدخفلخ  تٍ لخخ ف لد خ

تدٍ حدارُ  لد خد ة لد فنُدت ولدمد ن اادً و ن لدبد لبخ ددذكىا لد ئد لن p>0.05)( افف وصىد تد ق فةندىٌ )11و10تٍ لاللكا  )

 لدبُغ.
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 ي انُسبت انًئىيت نهُطف انحيت في انبزبخ( تأثيز انفتزة انشيُيت ف6انشكم)

N.S.                ( يىجذ فزق يعُىي:(p>0.05. 

 

 

 

 

 

 

 ( تأثيز انتذاخم في اختالف انفتزة انشيُيت وانًعبيالث نهُسبت انًئىيت نهُطف انحيت في انبزبخ3جذول)

 

 انًعبيالث
 انفتزة انشيُيت

2h 4h 

Con. 40.33 40.33 

Nor. 30.66 17.66 

Abst.60 31.33 24 

Abst.100 18.33 12.66 

N.S.                   ( يىجذ فزق يعُىي:(p>0.05. 
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 .p>0.05):يىجذ فزق يعُىي )    .N.S( تأثيز انًعبيالث في انُسبت انًئىيت نهُطف انحيت في انبزبخ7انشكم)           
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 ( تأثيز انفتزة انشيُيت في انُسبت انًئىيت نهُطف انًشىهت في انبزبخ8انشكم)

N.S.                ُىي ):يىجذ فزق يع(p>0.05. 

 

 
 ( تأثيز انًعبيالث في انُسبت انًئىيت نهُطف انًشىهت في انبزبخ9انشكم)

N.S.                ( يىجذ فزق يعُىي:(p>0.05. 

 

 ( تأثيز انتذاخم في اختالف انفتزة انشيُيت وانًعبيالث نهُسبت انًئىيت نهُطف انًشىهت في انبزبخ4جذول)

 

 انًعبيالث
 انفتزة انشيُيت

2h 4h 

Con. 11.66 11.66 

Nor. 12 8.33 

Abst.60 8.33 10.33 

Abst.100 12 13 

N.S.                ( يىجذ فزق يعُىي:(p>0.05. 
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 غى يٍ وسٌ انجسى 100( تأثيز انفتزة انشيُيت عه  وسٌ انبزابخ يهغى/10انشكم)

N.S.                   ( يىجذ فزق يعُىي:(p>0.05. 

 

 
 غى يٍ وسٌ انجسى 100( تأثيز انخشٌ عه  وسٌ انبزابخ يهغى/11انشكم)

N.S.                   ( يىجذ فزق يعُىي:(p>0.05. 

 

 : انًُبلشت

َددت داناددف لدغُددت تددٍ لدمظددُت فزدد  فضددافُع لد ددُا ة بةددف لدصةافاددت ح  دد نخارش لدفالةددت لندده حددم لدغ دداظ ااددً لدن ددبت لدصئى        

( تددٍ فةافاددت فغاددى  لدصاددظ لد  ددُىدىصٍ p<  0.05بادص ددخماض لدصددارٍ لدغدداا داخ دداط تددٍ عددُ  حددم عظددى  لنم دداع فةنددـىٌ )

ً فؼدادلث ولن قش ة لدخ اط هدٍ لكزد  صد   عداوٌ ااد antioxidantوَة ي  دك لدً لن لدخ اط َغخىٌ ااً فؼادلث لالك فة 

وهددى لقددىي  Vitamin Cفاسددم فدد   5.7غددم فدد  لدخ دداط عدداوٌ ااددً  100فدد لث ااددً لدادد  ولن كدد   6-3لالك ددفة تهددٍ ح َددف 

% فدد  فؼددادلث لالك ددفة لدكاُددت تددٍ لدخ دداط كصددا لن حندداو  لدخ دداط َقادد  فدد  حددارُ  0.4فؼددادلث لالك ددفة تددٍ لدخ دداط عُددذ َشددك  

 (.4ةاااث ف  حناوده ) 3لدصؤك فلث بةف 

 Oxygen Radical Absorption (ORACفاسددم فدد ) 15( لن لدخ دداط َغخددىٌ ااددSardi,1993ًكصددا  كدد )          

Capacity  ًفاسددم فدد  12-8وااد Vitamin C ولن لكزد  فؼددادلث لالك ددفة فىصددىدة تدٍ لدقشدد ة ، تددٍ عدُ  دددم َظهدد  تدد ق

لدص خماض هى عافؼٍ وبصا لن لدناف تٍ  pH تٍ فةف  لدن بت لدصئىَت داناف لدغُت تٍ لدب بخ و دك النه p>0.05)فةنىٌ )

تخ َدف عافؼدُت لدىةدؾ  CO2لدب بخ فخغ كت تانها ح َف ف  لدغافؼُت نخُضت نشاؽُت وع كدت وعُىَدت لدنادف اد  ؽ َدق لنخداس 

َدت وبادخادٍ حكىن بُئت غُ  فناةبت دةص  فؼادلث لالك فة وااُه دم َك  دصؼادلث لالك دفة دوا تدٍ لدصغاتظدت اادً لدن دبت لدصئى

ونشدداؽُت  ROSلن لدخددىل ن غُدد  لدصناةدد  بددُ  حىدُددف et al.1993  ( Sharmaداناددف لدغُددت كصددا تددٍ لدمظددُت وقددف  كدد  ) 

فؼادلث لالك فة َ ب  لنم اػا تٍ لدن بت لدصئىَت داناف لدغُت وبصدا لن لدخ داط َغخدىٌ اادً ن دبت اادُدت وتةاددت فد  فؼدادلث 

وبادخدادٍ عاتظدج اادً لدنادف فد  فهاصصدت لدصؤك دفلث  ROSك دفة اادً ن دبت لالك فة تادث لدً  َادة تدٍ ن دبت فؼدادلث لال

 ةاااث وهٍ فغاتظت ااً لدن بت لدصئىَت داناف لدغُت. 4ود خ ة  فنُت باسج ع   لدبغذ 
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لدزقُات وحذك  لدبغىد لدغفَزت لن ّاف لدناف داذكىا بفأ باالنم اع حغج حارُ  لدةىلف  لدبُئُت كادغ لاة ولاللةاإل ولدصةادن       

كاد صىف وغُ ها ونصؾ لدغُاة كقات حناو  لدصسذَاث لالةاةُت دها حارُ  ةابٍ اادً لدنا دت، ددذل هنداه بةدغ لدصسدذَاث وفؼدادلث 

لالك فة دها حارُ  صُف ااً حغ ُ  ع كت ونشداؽ وعُىَدت لدنا دت فد  خد   حارُ هدا اادً حغادُم لدصؤك دفلث لدخدٍ حغادم غشدا  

 .) 18)خاُت لدنا ت وبادخادٍ فىحها 

لن اُندت لد دار  لدصندىٌ لدصضصدىإل عدفَزا حمخادف فد  عُدذ عُىَدت لدنادف وع كخهدا اد   Cerolini et al.,2001)و كد )     

لدةُنت لدصضصفة رم لالةادت وهذل َشُ  ابصا لدً قات فؼادلث لالك دفة بةدف لالةدادت ونشداؽها اندف لدةُندت لدصضصىادت عدفَزا. والعدا 

((Eskenazi et al.,2001 3ودصدفة  )ولؽدئ -فخىةدؾ -خدذ لدُدىفٍ داصخادىاُ  دصؼدادلث لالك دفة وتدق لدخ لكُ )ادادٍلن لال 

لله  َؤر  بشك  كبُ  ااً عُىَت لدناف وع كخها وَكىن انف لدخ كُ  لدةادٍ لكز هدا حدارُ ل تبةدف لخدذ لدصخادىاُ  غدذل  َدىفٍ 

ها قااج ف  نشاؽُت لدصؤك فلث وحارُ هدا اادً دهم دىعا  دك لدخغ   لدىلػظ الن semen عاوٌ ااً فؼادلث لالك فة رم عا 

 فةاَُ  لدناف.

 فاسم ف  800( و)VitaminCفاسم ف 1000تصىَا وبض إل فغفدة) Vitamin C,Eلن لةخمفلف Rolf et al.,1999)وبُّ )    

Vitamin E ولدغُىَت ( َىفُا دص ػً قات لدناف ووه  لدناف ع   ف  فقاَُس لدقذف ولدخٍ حشص  لدغضم ولدخ كُ  ولدغ كت

 دىعفا دم َغ   ف  هذا لدصقاَُس. Vitaminوّاف لدناف ااصا لن لةخمفلف ك  

كصؼدددددداد  glutathione-reductaseو  glutathione-peroxidaseلن لةددددددخمفلف  Williams&Ford,2004)وللدددددداا)     

  لدصندىٌ فد  للدماص ةداُصُ  لك فة تةا  تٍ نا ت لالن ان لدابُةٍ َغ   ف  ع كت لدنا ت عُذ دىعا بةف لن حم صصدع لد دار

 500-0ف فدع لػداتت هدذا لدصدادة بصةدف  ◦ 37غُ  فدفخنُ  وبةدف لصد ل  لد غىطداث لد  فدت ااُده وبةدف لن عؼد  اادً داصدت 

ةاااث لالودً فد  لالػداتت ػدص  صهدا  خداص وددىعا لنده تدٍ ح كُد   4-3وقُ ج ع كت لدنا ت خ    semenفاسم/ف  لدً 

فاسم/فد  كاندج قاُادت صدفل و  500-100فاسم/ف  بفأث حقد  لفدا تدٍ  100-50دغ كت اادُت وتٍ فاسم/ف  كانج نشاؽُت ل 10-50

 لدخٍ حغام لدناف وبادخادٍ حقا  ع كخها. ROSهذل ب ة  لدصؤك فلث 

 

 : انًصبدر
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