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 الخالصة

بعض الصفات االنتاجية  في (GA3حقن حامض الجبرليك ) اجريت الدراسة الحالية بيدف معرفة تأثير
طائر من طيور السمان الياباني المسنة ، ُوزعت  144، ُاستخدم  والفسمجية لطيور السمان الياباني المسنة

 12ثالثة مكررات ولكل مكرر  معاممة طائر لكل معاممة ولكل 36وبواقع عشوائيًا عمى اربع معامالت تجريبية 
قنت طيور المعاممة الثانية وحُ  ميكروغرام 100مة االولى بتركيز ، ُحقنت طيور المعام 1:1طائر وبنسبة جنس 

من حامض الجبرليك بينما ُحقنت طيور المعاممة الثالثة بزيت بذور اليقطين وُاعتبرت  ميكروغرام 200بتركيز 
مايكروليتر عمى التوالي وُتركت طيور المعاممة الرابعة بدون حقن  100كمعاممة سيطرة موجبة وبجرعة حقن 

اظيرت نتائج الدراسة تفوقًا معنويًا في نسبة انتاج البيض وعدد ووزن وكتمة البيض  ُاعتبرت كسيطرة سالبة ،و 
الحقن بينما تفوقت طيور معاممة  يوم من 30مقارنة مع معاممتي السيطرة بعد  معاممتي الحقنلطيور  المنتج
يوم من الحقن ولم تختمف طيور المعاممة  60معنويًا عمى باقي معامالت الدراسة بعد ميكروغرام  100الحقن 

خصى اظيرت نتائج الدراسة تفوقًا معنويًا في االوزان النسبية لو  ، الثانية ومعاممتي السيطرة معنويًا عند ىذه المدة
الخصى وقطر النبيبات المنوية وسمك طبقة فضاًل عن حجم  طيور المعاممة االولىل وقناة البيض ومبايض

وعدد وقطر الحويصالت المبيضية البدئية مقارنة مع باقي معامالت الدراسة ، واشارت النتائج  الخاليا الجرثومية
في الذكور  التستوستيرونمعنويًا في تركيز كل من ىرمون ميكروغرام  100معاممة الحقن  الى تفوق طيور

ت الدراسة وتفوقت في الذكور واالناث مقارنة مع باقي معامال LHو  FSHواالستروجين في االناث وىرموني 
 عمى في تركيز ىذه اليرموناتطيور معاممتي السيطرة  عمى معنوياً ميكروغرام  200معاممة الحقن طيور 
، نستنتج من خالل الدراسة الحالية تحسن االداء االنتاجي لطيور السمان الياباني المسنة بعد السيطرة  معاممتي

 من حامض الجبرليك فضاًل عن تحسن ادائيا الفسمجي. ميكروغرام 100حقنيا ب 

 

 (. المسن رليك ، الصفات الفسمجية ، السمانبالكممات المفتاحية ) حامض الج
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Abstract 

This experiment was conducted to examine the effects of injected gibberellic acid 

GA3 on productive and physiological performance of aged Japanese quail. A total of 

144 birds of the aged Japanese quail were randomly distributed to four experimental 

treatments with 36 birds per treatment, each treatment consist of three replicates, (12 

birds /replcate) and sexed 1: 1.The first treatment was injected with 100 micrograms 

and the second treatment was injected with 200 micrograms of the gibberellic acid 

While the third treatment was injected with pumpkin seed oil and was treated as a 

positive control and the injection dose of 100 microliters respectively. The fourth 

treated birds were without injections and were considered negative control. The 

results showed a significant improvement in egg production (H.D%), number, weight 

and egg mass produced for the first and second birds compared with the control 

treatments after 30 days of injection, while the first treatment birds a significant 

improvement the other study parameters after 60 days of injection, the second 

treatment did not differ significantly compared with control treatments. The results 

showed a significant increase in the relative weight of the ovaries, oviduct and testes 

of the first treatment, in addition, the size of testes and Seminiferous tubule diameter, 

the germinal cell layer thickness and the number and diameter of primary ovarian 

follicles compared with the other treatments. The results showed that the first treated 

birds was significantly increased in concentration of testosterone of males and 

estrogen in females, FSH and LH in males and females compared with other 

treatments, as well as the second treatment was a significantly improved in control 

treatments in concentration of these hormones , We can concluded that gibberellic 

acid (GA3) injection (100 micrograms) leads to improve some of productive and 

physiological parameters for aged Japanese quail. 
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 المقدمة

انتاج المحم والبيض اذ تمتاز بصفات انتاجية تعد طيور السمان الياباني احدى الطيور الداجنة التي تربى لغرض 
وان سرعة النمو والنضج  .(Sarabmeet et al; 2008عالية كونيا سريعة النمو وذات نضج جنسي مبكر )

عمى باقي انواع الدواجن في  المزايا الميمة التي تجعمو يتفوق يعد منالمبكر وانخفاض مساحات التربية  الجنسي
يمتاز ( الى ان طائر السمان 2003اشار محمد ) .(Vali,2008استخدامو في األبحاث الزراعية والتربية )

تبدأ الكفاءة التناسمية باالنحدار بصورة واضحة . وىذا ما توصل  اشير وبعدىا 8-5بخصوبة جيدة عند عمر 
 Srivastava and) تدخل في بداية عمر الشيخوخةنيا وذلك أل ، Samples(2011) و Aroraاليو 

Chaturvedi, 2012). ( يعد حامض الجبرليكGA3 ) التي يمكن استخالصيا بسيولة من من محفزات النمو
محاصيل الحبوب بحامض الجبرليك لتعزيز نموىا اذ انو باإلمكان رش  ( .Leewrigho ,1993) معظم النباتات

في تغذية الدواجن ، اجريت العديد من  التي تستخدمتمك النباتات  اوراق لبقاء مستويات عالية منو عمى ، ونظراً 
الصفات االنتاجية  وحامض الجبرليك في نمو االفراخ وتطور االجنة  لدراسة تأثيرالدراسات 
بتت بعض . ومن ناحية اخرى ، فقد اث (Elkomy et al; 2012و  Anderson et al ;1982)والفسمجية

 Gawienowski)  )االندروجين واالستروجين( الدراسات ان لحامض الجبرليك تأثيرات عمى بعض اليرمونات
et al ; 1977 وand Chatterjee , 1980  Gawienowski ) فقد اثبتت دراساتيم ان لحامض الجبرليك

االستروجين عمى زيادة فعالية الشيوع في اناث مع  بالتآزرفعل مشابية لفعل اليرمونات االنثوية والذكرية اذ تعمل 
الصناعية السيما حول استخدام اليرمونات  العالمية الصحة منظمة تفرضيا التي لممحاذير ونظًرا. الجرذان 

التي تكمن خطورتيا في  المستيمك صحة عمى سمبية ليا اثار والتي عشوائي بشكل والتستوستيروناالستروجين 
الطيور الداجنة كالبيض والمحم مما يتسبب بظيور االمراض السرطانية االمر الذي ادى الى بقائيا في منتجات 

 احدىا (GA3حامض الجبرليك ) يعد اليرمونات الطبيعية الذي باستخدام حضر استخداميا والسماح
(Riley,1987)  . ( لذا ىدفت الدراسة الحالية لمعرفة تأثير حقن حامض الجبرليكGA3 في بعض ) الصفات

االنتاجية والفسمجية كنمو الخصيتين والمبايض وقناة البيض وتراكيز اليرمونات الجنسية واليرمونات مغذيات القند 
 لطيور السمان الياباني المسنة.

 المواد وطرائق العمل
 13لغاية  3/  15بتاريخ اجريت الدراسة الحالية في حقل طيور السمان التابع الى كمية الزراعة بجامعة البصرة 

شير ، ُوزعت عشوائيًا عمى  18طائر من طيور السمان الياباني المسنة بعمر  144، استخدم  2017/  5/ 
ائر وبنسبة ط 12طائر لكل معاممة ولكل معاممة ثالثة مكررات ولكل مكرر  36اربع معامالت تجريبية وبواقع 

ارتفاعًا  50×عرضاً  71×واًل ط 71بأقفاص خشبية محمية الصنع مساحة القفص الواحد منيا ُربيت 1:1جنس 
 200وُحقنت طيور المعاممة الثانية بتركيز  ميكروغرام 100ُحقنت طيور المعاممة االولى بتركيز  سم .

عية في محافظة )الذي كان بشكل مسحوق باودر تم شراؤه من احد المكاتب الزرا من حامض الجبرليك ميكروغرام
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بينما ُحقنت طيور المعاممة الثالثة بزيت بذور اليقطين وُاعتبرت كمعاممة  بعد اذابتو بزيت بذور اليقطينالبصرة ( 
عمى التوالي وُتركت طيور المعاممة الرابعة بدون حقن وُاعتبرت  مايكروليتر 100موجبة وبجرعة حقن سيطرة 

في عضمة الصدر بعد ازالة الريش الموجود بيا ولمرة واحدة طيمة مدة الدراسة اذ ُحقنت الطيور كسيطرة سالبة ، 
احتوت عمى  اذ اليوم األول ولغاية نياية الدراسة ، منذُغذيت الطيور عمى عميقة جاىزة يومًا .  60البالغة 

وتم تقديم  )اعالف باراش/اربيل(كغم طاقة ممثمة تبعًا لمشركة المجيزة/سعرة كيمو (2919%( بروتين و)23)
رطوبة الو  ºم 22الحرارة درجة ووفرت الظروف المثالية لمتربية اذ كانت  ad libitum) .)العمف بصورة حرة 

 30ودرست الصفات االنتاجية لمبيض بعد ساعة اضاءة   20% وكانت االضاءة بواقع 50نسبية لم تتجاوز ال
ُحسبت عمى اساس االنتاج اليومي بحسب  يوم من بدء الدراسة والتي شممت نسبة انتاج البيض التي 60و

  المعادلة االتية:

 عدد البيض الكمي خالل المدة                                        

  (.   1999،)ناجي وحنا100×                     %( =               HDنسبة إنتاج البيض)

 عدد الطيور في نياية المدة× يام طول المدة باأل

بواسطة  ،انفرادية ةلكل مكرر بصور البيض المنتج  من كل مكرر يوميًا وُسجمت اوزانوُحسب عدد البيض المنتج 
( 2016السراي ، وذلك بضرب متوسط وزن البيض المنتج في عدده )وُحسبت كتمة البيض  حساس ميزان رقمي

يومًا من بدء الدراسة  60وقناة البيض بعد ُسجُمت أوزان الخصيتين اليمنى واليسرى، كاًل عمى حده، والمبايض و 
 مباشرًة باستعمال ميزان حساس (ذكر وأنثى من كل مكررمعاممة ) ولكال الجنسين بعد ذبح ستة طيور من كل

وُحسبت األوزان ليا نسبة إلى الوزن الحي لمطيور،  وُحسب حجم الخصى  لمرتبتين عشريتين بعد الفارزة ،
حيث إن ، ( a × b2×3.5414 × 4/3=) (3المعادلة اآلتية : حجم الخصى )ممم( حسب 3لذكور السمان)ممم

a نصف المحور الطولي لمخصية =  ،b  ، النسبة الثابتة )3.5414= نصف المحور العرضي =π(  ) 
Vatsalyaو Arora،2012.)  ُأخذت عينات الخصى والمبايض من الطيور المذبوحة نفسيا، ووضعت في

% لحفظيا لحين إجراء عممية التقطيع النسيجي والتي ُاجريت 10أنابيب حاوية عمى مادة الفورمالين بتركيز 
أصبحت جاىزة لمفحص الميكروسكوبي وتم و ( َوبعدما ُحضرت المقاطع النسيجية 1998حسب طريقة الحاج )

)بالمايكرومتر  في الخصىوقطر تجويف النبيب طر النبيبات المنوية وسمك طبقة الخاليا الجرثومية حساب ق
mµ) بالمايكرومتر في المبايض وُحسبت اعداد الحويصالت المبيضية البدئية وقطرىا(mµ)  باستخدام مجير

. وُحسبت تراكيز كل من Ocular micrometerب مع عدسة القياس أو ما تسمى  10×ضوئي تحت قوة تكبير 
ستة طيور من كل معاممة )ذكر وأنثى من بواقع  في مصل دم الذكور واالناث التي ُذبحت LHو  FSHىرمون 

في مصل دم الذكور وىرمون االستروجين في مصل  التستوستيرونفضاًل عن حساب تركيز ىرمون  كل مكرر(
( األلمانية، وباستعمال تقنية جياز (Humanوالمجيزة من شركة ( KITSدم االناث بواسطة العدة الجاىزة )
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ُحممت بيانات الدراسة باستعمال التصميم العشوائي الكامل (. (Mindray MR-96A( نوع ELISAاالياليزا )
(CRD( باستعمال البرنامج اإلحصائي الجاىز ،)SPSS، (2012 والختبار معنوية الفروق بين المتوسطات ،

 ت معادلةواستعمم،  (p<0.05)وعند مستوى معنوية   ،(LSD)  خدم اختبار أقل فرق معنويالمدروسة، است
 : في تحميل البيانات االتية النموذج الرياضي

Yij = µ + Ti + ei 

 النتائج والمناقشة

ميكروغرام عمى  200و 100معاممتي الحقن لطيور  (p<0.05) الى وجود تفوق معنوي 1تشير نتائج الجدول 
معاممتي السيطرة السالبة والموجبة في عدد البيض المنتج ونسبة انتاج البيض ومعدالت اوزان البيض وكتمتو 

ميكروغرام معنويَا  100تفوق طيور المعاممة ، واوضحت النتائج  خالل المدة االولى بعد الحقن )الشير االول(
(p<0.05) اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع ما ،  الثاني( في تمك الصفات خالل المدة الثانية بعد الحقن )الشير
دجاج المتقدم ان انتاجية البيض قد ازدادت معنويًا في ال اوضح( الذي 1982وجماعتو ) Andersonتوصل اليو 
والمعامل بحامض الجبرليك والذي اعزى سبب تمك الزيادة الى ارتفاع مستوى ىرمون  اسبوع( 72بالعمر )

والتي قد تكون ناتجة عن الفعالية االيضية ( 4)الجدول االستروجين والتي اشارت اليو نتائج الدراسة الحالية 
لبيض المنتج في وربما يعزى سبب ارتفاع نسبة انتاج البيض ومعدالت اوزان ا. لحامض الجبرليك في الطيور 

دوره في تحفيز المبيض عمى افراز ىرمون االستروجين  ومعاممتي الحقن الى دوره المماثل ليرمون االستروجين 
(Elkomy  2007وجماعتو) من أىم اليرمونات الجنسية التي تقوم بعممية التحفيز عمى تطور قناة  دالذي يع

األمر الذي يؤدي  األلبومين غدد األنبوبية في المعظم إلنتاجالبيض التناسمية فضاًل عن دوره اليام في تنشيط ال
وقد يعود سبب تفوق كتمة البيض في معاممتي الحقن مقارنة  ( 2000الحسني ،إلى تحسين وزن البيض المنتج )

 (.2010بمعاممتي السيطرة لوجود عالقة طردية بين نسبة انتاج البيض وكتمة البيض المنتج )عمي واخرون ،
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( في الصفات االنتاجية لطيور السمان GA3(  تأثير الحقن بحامض الجبرليك )1الجدول)

 الخطأ القياسي(±  )المتوسط ةالياباني المسن

 Table(1) effect of injection with gibberellic acid (GA3) on productive 
traits for aged Japanese quail (mean ± st. error) 

 المعاممة المدة
 
 الصفة

 الحقن
100/ µg 

 الحقن
200/  µg 

 السيطرة 
 الموجبة

السيطرة  
 السالبة

 المعنوية
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معاممتي وسطات االوزان النسبية لخصى ذكور في مت (p<0.05)الى وجود تفوق معنوي  2تشير نتائج الجدول 
 100( عمى معاممتي السيطرة اذ سجمت معاممة الحقن GA3ميكروغرام حامض الجبرليك) 200و 100الحقن 

في  (p<0.05)معنويًا ( اعمى فرق معنوي ، كما تفوقت ذكور معاممتي الحقن GA3ميكروغرام حامض الجبرليك)
 ( اعمى فرق معنويGA3ميكروغرام حامض الجبرليك) 100اطوال واحجام الخصى اذ سجمت معاممة الحقن 

، واشارت نتائج القراءة النسيجية لمخصى بينما لم يتضح وجود فرق معنوي بين المعامالت في عرض الخصى 
في قطر النبيب المنوي وسمك طبقة الخاليا الجرثومية اذ  (p<0.05)الى تفوق ذكور معاممتي الحقن معنويًا 

كما انيا سجمت  (p<0.05) ي( اعمى فرق معنو GA3ميكروغرام حامض الجبرليك) 100سجمت معاممة الحقن 
واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع ما باقي معامالت الدراسة مقارنة مع فرق معنوي في قطر تجويف النبيب  اقل

( الذي اوضح ان حامض الجبرليك يؤدي الى تحفيز نمو 2013واخرون )  Premalathaتوصل اليو 
. وقد يعزى  كالتستوستيرونتصنيع اليرمونات الجنسية الخصيتين في ذكور الجرذان اذ يعمل عمى التحفيز عمى 

سبب ارتفاع معدالت اوزان الخصى واحجاميا في ذكور معاممتي الحقن إلى ارتفاع مستويات ىرمون 
والذي يعد ضروريًا لنمو  (4)الجدول راسة الحاليةمصل دميا والتي اوضحتو نتائج الدفي  التستوستيرون

دامتيا )اسحق ال ( ، فضاًل عن وجود معامل ارتباط موجب Rommerts,1990و 2011وآخرون ، خصيتين وا 
وقد ( Garamszegi et al ., 2005) التستوستيرونبين حجم الخصيتين إلى حجم الجسم وتركيز ىرمون 

 
 
 
 
 

الشير 
 االول

عدد البيض 
 المنتج)بيضة/انثى(

20.83a   ±
0.38 

19.33a ± 
0.92 

15.94b ± 
0.24 

14.73b± 
0.44 

 
 ٭

نسبة إنتاج البيض 
)%( 

69.44a  ± 
1.28 

64.26 b ± 
1.77 

53.15c  
±   0.81 

49.11c  
±   1.49 

 
 ٭

معدل وزن البيض 
 )غم(

11.80 a ± 
0.06 

11.69 a ±  
0.04 

11.54 b ± 
0.03 

11.47 b ± 
0.05 

 
 ٭

 كتمة البيض )غم
 أنثى(/

246.00 a  
± 5.63 

225.90 a 

± 9.91 
183.90 b 

± 3.13 
169.10 b 

± 5.57 
 
 ٭

 
 
 

الشير 
 الثاني

عدد البيض المنتج       
 انثى( /)بيضة

20.11a   ±
0.34 

18.11b ± 
0.39 

18.22b ± 
0.30 

17.28b± 
0.29 

 
 ٭

نسبة إنتاج البيض 
)%( 

67.04 a ± 
1.13 

60.37 b ± 
1.29 

60.74 b  
± 0.98 

57.59 b ±  
0.98 

 
 ٭

معدل وزن البيض 
 )غم(

11.71 a ± 
0.03 

11.57 b ± 
0.03 

11.57 b ± 
0.04 

11.55 b ± 
0.03 

 
 ٭

 كتمة البيض )غم
 أنثى(/

235.40 a 

± 4.60 
209.60 b 

±4.90 
210.80 b  

± 3.84 
200.01 b 

± 4.84 
 
 ٭

 . 0.05االحرف المختمفة ضمن الصف الواحد تعني وجود فروق معنوية عند مستوى *
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إلى ارتفاع معدالت اوزان خصى ذكور ىاتين المعاممتين والذي  بب تحسن القراءة النسيجية لمخصىيعزى س
  Wilson et) بين أوزان الخصى وىاتين الصفتين ج الدراسة الحالية ، إذ يوجد معامل ارتباط موجباوضحتو نتائ

al ., 1988 المشارك ليرمون  التستوستيرون( فضاًل عن دور ىرمونFSH اسحق  في عممية تكوين النطف(
عمى التحفيز في تكوين الحيوانات المنوية رغم  التستوستيرون( ، اذ يعمل 2000، و الحسني 2011وآخرون ،

ان الكميات العالية جدًا منو تثبط ىذه العممية إال ان الكميات المعتدلة منو تكون ميمو ليذه العممية )عجام 
 (.1981وآخرون ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( في الصفات التناسمية لذكور السمان GA3(  تأثير الحقن بحامض الجبرليك )2الجدول)
 الخطأ القياسي(± )المتوسط  ةي المسناليابان

 المعاملة                 
 

 الصفة

 الحقن

011/  µg 

 الحقن

211/  µg 

 السيطرة 
 الموجبة

السيطرة  
 السالبة

 المعنوية
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Table(2) effect of injection with gibberellic acid (GA3) on Reproductive 
traits for aged male Japanese quail (mean ± st. error) 

 0 0.0.االحرف المختمفة ضمن الصف الواحد تعني وجود فروق معنوية عند مستوى *

إلناث نسبية لمبايض وقناة البيض في متوسطات االوزان ال (p<0.05)وجود تفوق معنوي  3 تبين نتائج الجدول
( عمى معاممتي السيطرة اذ سجمت معاممة الحقن GA3ميكروغرام حامض الجبرليك) 200و 100معاممتي الحقن 

الى تفوق  ارت نتائج القراءة النسيجية لممبايض( اعمى فرق معنوي ، واشGA3ميكروغرام حامض الجبرليك) 100
عمى باقي معامالت الدراسة  (p<0.05)معنويًا ( GA3ميكروغرام حامض الجبرليك) 100اناث معاممة الحقن 

ارتفاع يعزى سبب قد و ، في عدد وقطر الحويصالت المبيضية البدئية اذ سجمت اعمى فرق معنوي االخرى 
تطور و تحفيز االستروجين في  ىرمون إلى دورفي اناث معاممتي الحقن معدالت اوزان المبايض وقناة البيض 

الى ارتفاع مستوياتو في  والذي اشارت نتائج الدراسة الحالية ،(  Boelsteri,2003الجياز التناسمي األنثوي )

 
األوزان 
النسبية 
 للخصى

 الخصية
 اليمنى

0881 a ± 

1812 
0876 a ± 

1812 

0871 b  ± 

1810 
0863 c ± 

1812 

 
 ٭

الخصية 
 اليسرى

0885 a ± 

1814 

0879 ab ± 

1813 

0874 bc  ± 

1810 

0867 c ± 

1812 

 
 ٭

 
 
 
 
 

أبعاد 
 الخصى

طول الخصية 
 اليمنى)ملم(

24898 a ± 

1851 

22802 b ± 

0835 

20881 b ± 

1866 

20815 b ± 

1851 

 
 ٭

عرض 
الخصية 

 اليمنى )ملم(

03845 ±  

1803 

03868 ± 

1831 

03821 ± 

1849 

02898 ± 

1827 

 

N.S 

الخصية حجم 

 (3اليمنى)ملم
2667840 a 

± 00875 

2433839 b 

± 38859 

2224826 c 

± 21862 

2191871 c 

± 40802 

 
 ٭

طول الخصية 
 اليسرى)ملم(

26807 a ± 

1838 

25879 ab ± 

0874 

22823 b ± 

1898 

22809 b 

±0801 

 
 ٭

عرض 
الخصية 

 اليسرى )ملم(

03861  ± 

1876 

03820 ± 

1862 

03846 ± 

1837 

03804 ± 

1835 

 

N.S 

حجم الخصية 

 (3اليسرى)ملم
2855808 a 

± 92890 

2636878 b 

± 82878 

2371865 c  

± 48877 

2258850 c  

± 40824 

 
 ٭

القراءة 
النسيجية 
 للخصى
 )النبيب

المنوي( 

 (مايكرومتر)

mµ 

 قطر النبيب
mµ 

413833 a 

± 04852 

391811 a 

± 5877 

353833 b  

± 8880 

356883 b  

± 8880 

 
 ٭

سمك الطبقة 
 الجرثومية

mµ 

041831 a 

± 1809 

035866 a± 

4825 

001850 b± 

5857 

003888 b± 

3825 

 
 ٭

 قطر التجويف
mµ 

008829 b± 

6808 

021829 b 

±  5829 

036894 a± 

3802 

035844 a± 

2899 

 
 ٭
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الذي يسبب زيادة في أوزان المبايض وعدد الحويصالت المبيضية ( 4)الجدولاناث تمك المعاممتين دم مصل
فضاًل عن دوره في ( 1981وزيادة واضحة في االنقسامات الخيطية لمخاليا الحبيبية الحويصمية )عجام وآخرون ،

فضاًل عن كونو  (Christians and Williams,1999في الكبد ونقمو الى المبيض ) صفار البيضإنتاج تحفيز 
( . 2000) الحسني ،  تطور قناة البيض التناسمية فيمن أىم اليرمونات الجنسية التي تقوم بعممية التحفيز  ديع
إلى ارتفاع مستويات محرضات  المعاممتينتمك في إناث اوزان المبيض وقناة البيض ربما يعزى سبب ارتفاع و 

) عن تطور المبيض وقناة البيض والمسؤولة (4)الجدول نتائج الدراسة الحالية واوضحت الذي (LHو FSH)القند
الى دور تحسن القراءة النسيجية لممبيض في تمك المعاممتين وقد يعود السبب في . ( 2011اسحق واخرون ، 
 (LHو  FSHالمحفز لنمو وتطور المبيض وارتفاع مستوى اليرمونات المحفزة لمغدد التناسمية ) حامض الجبرليك

، اذ ان الحويصالت المبيضية الصغيرة تكون اكثر استجابة (4)الجدولوالذي اوضحتو نتائج الدراسة الحالية
 , LH (Hernandez et alبينما تكون الحويصالت المبيضية الكبيرة اكثر استجابة ليرمون  FSHليرمون 
حقن ىذا اليرمون يزيد من عدد  فعندنمو الحويصالت  عنالمسؤول  FSHيعد ىرمون  (. كما2001

 ,Imai)فضاًل عن زيادة معدالت اقطارىا  (Palmer and Bahr, 1992الحويصالت المبيضية النامية ) 
1983.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

التناسمية إلناث السمان الياباني  ( في الصفاتGA3(  تأثير الحقن بحامض الجبرليك )3الجدول)
 الخطأ القياسي(± )المتوسط  ةالمسن
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Table(3) effect of injection with gibberellic acid (GA3) on Reproductive 

traits for aged females Japanese quail (mean ± st. error) 

 0 0.0.معنوية عند مستوى االحرف المختمفة ضمن الصف الواحد تعني وجود فروق *

 التستوستيرونفي متوسطات تراكيز ىرمونات  (p<0.05)الى وجود تفوق معنوي  4تشير نتائج الجدول 
ميكروغرام حامض  200و 100معاممتي الحقن  واناث في مصل دم ذكور LHو  FSHو  واالستروجين

( اعمى GA3ميكروغرام حامض الجبرليك) 100( عمى معاممتي السيطرة اذ سجمت معاممة الحقن GA3الجبرليك)
الى ان ارتفاع تركيز ىرمون التستوستيرون في مصل دم ذكور معاممتي الحقن وقد يعزى سبب فرق معنوي ، 

حيث ان معاممة الطيور بحامض  البيولوجية التستوستيرونتأثير مشابو لتأثيرات ىرمون  حامض الجبرليك ذو
افراز ىرمون  الخصيتين فضاًل عن كونو يعمل عمى التحفيز عمى نمو العرف ووزن عمىالجبرليك قد حفز 

، وربما يعود السبب في ذلك ايضًا الى ارتفاع  (2007واخرون ،   Elkomyفي ذكور الطيور) التستوستيرون
معامل ارتباط  ( لوجود2معدالت اوزان واحجام خصى تمك الطيور والذي اوضحتو نتائج الدراسة الحالية )الجدول 

يعزى سبب . وقد (Garamszegi et al ., 2005موجب بين حجم الخصيتين وتركيز ىرمون التستوستيرون )
ارتفاع مستويات ىرمون االستروجين في مصل دم اناث معاممتي الحقن الى دور حامض الجبرليك في تحفيز 

إلى ارتفاع ربما يعزى سبب ذلك و  (2007وجماعتو  Elkomy)المبيض عمى افراز ىرمون االستروجين 
ارتفاع  عمى التي تساعدو نتائج الدراسة الحالية  واوضحت الذي( LHو FSH)محرضات القند ىرمونات مستويات

دامة عن عممية نمو وتطور المسؤوالن والبروجسترون االستروجين السيمامستوى ىـرمونات المبيض  قناة  وا 
( 2012واخرون  Elkomyالدراسة الحالية مع ما توصل اليو )واتفقت نتائج . (2011اسحق وآخرون،البيض)

 المعاممة                   
 الصفة

 الحقن
100/  µg 

 الحقن
200/  µg 

 السيطرة 
 الموجبة

 السيطرة 
 السالبة

 المعنوية

 
األوزان 
 النسبية
)%( 

 ± a 5.32 المبيض
0.01 

5.18 b ± 
0.05 

4.94 c  ± 
0.03 

4.95 c ± 
0.04 

 
 ٭

 a 5.31 قناة البيض
±0.03 

5.03 b ± 
0.04 

4.85 c  ± 
0.06 

4.82 c ± 
0.05 

 
 ٭

 
 

القراءة 
 النسيجية

الحويصالت  عدد
 المبيضية البدنية

23.00 a  
± 0.58 

21.33 b ± 
0.33 

18.00 c ±  
0.57 

18.16 c ± 
0.44 

 
 ٭       

 
قطر الحويصالت 
 المبيضية البدئية

 ( mµبالمايكرومتر)

1150.33 

a ± 
22.81 

1107.66 

b ± 7.17 
1015.66 c 

± 4.66 
1012.00 c 

± 0.57 
 

 ٭
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في مصل دم اناث الدجاج المسن المحقونة بحامض  LHو  FSHاشار الى ارتفاع مستوى ىرموني  يالذ
لكل كيموغرام من وزن الجسم مقارنة بمجموعة السيطرة. وربما يعود  ميكروغرام 400و  200الجبرليك بتركيز 

الى ان ارتفاع مستوى اناث وذكور معاممتي الحقن  في مصل دم LHو  FSHىرموني ارتفاع مستويات سبب 
ىرمون التستوستيرون في مصل دم الذكور وىرمون االستروجين في مصل دم االناث والذي اوضحتو نتائج 

ابل وبالمق FSHالدراسة الحالية ، اذ ان اعطاء ىرمون التستوستيرون يؤدي الى زيادة تركيز مستقبالت ىرمون 
بخاليا سيرتولي ويمعبان سوية دورًا تأزريًا عمى FSH من ارتباط ىرمون يزيدانوالتستوستيرون  FSHفأن ىرمون 

، باإلضافة الى ذلك فأن وصول اليرمونات المودقة )االستروجينات( الى مستوى القمة في  FSHارتباط ىرمون 
بين ىرمون  موجبة ي افتراضًا بوجود عالقةفي الدم وىذا يعط  LHاالناث يؤدي الى ارتفاع مستوى ىرمون 

نستنتج من خالل الدراسة الحالية تحسن االداء االنتاجي لطيور  (.2000)الحسني ،  LHاالستروجين وىرمون 
يك فضاًل عن تحسن ادائيا الفسمجي ، ميكروغرام من حامض الجبرل 100السمان الياباني المسنة بعد حقنيا ب 

 ميكروغرام من حامض الجبرليك. 100ن الياباني المسنة بتركيز لذا نوصي بحقن طيور السما

( في تراكيز بعض اليرمونات لذكور واناث GA3(  تأثير الحقن بحامض الجبرليك )4الجدول)
 الخطأ القياسي(± )المتوسط  ةطيور السمان الياباني المسن

Table(4) effect of injection with gibberellic acid (GA3) on some hormones 
concentration  for aged males and females Japanese quail (mean ± st. error) 

 الصفة     
 
 
 

 المعاملة

 االناث الذكور

LH 

(IU/L)           

FSH 

(IU/L)          

Testosterone 
(ng/ml) 

LH 

(IU/L)                     

FSH 

(IU/L)                  

Estrogen 
(pg/ml) 

 الحقن

011/ µg 

2.30 a ± 

1.12 

0874 a ± 

1817 

3859 a ±  

1831 

 

4825 a ± 

1801 

5837 a ± 

1822 

077.44 a  

±5.88  

 الحقن

211/ µg 

0.98 b ± 

1.16 

0.41 b ± 

1803 

2.95 b ±  

1821 

3.83  b ± 

1815 
4.73 b ± 

1809 

053.78 b 

±7.53 

 السيطرة 
 الموجبة

 

0.42 c ± 

1806 

0.06 c ± 

1813 

2.08c ±  

1.17 

3.09 c ± 

1814 

4.04 c 

±1.13  

021.87 c    

± 7.67 

السيطرة 
 السالبة

0.48 
c  ± 

1812 

0.05 c ± 

1813 

2.09 c  ±  

1.19 

3.06 c ± 

1813 

4.08 c 

±1813 

021.41 c   

±3.79 

 
 المعنوية

 
 ٭

 
 ٭

 
 ٭

 
 ٭

 
 ٭

 
 ٭

 0 0.0.فروق معنوية عند مستوى جود تعني و  عمودياً االحرف المختمفة *

 راجعالم
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