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لديكة البالغة والمعرضة ل العليقة في صفات السائل المنوي إلىتأثير اضافة الميالتونين 
  كسديأللكرب الت
 
   احمد حسنأشواق وحسن علي حمودات

 
   العراق، الموصل، جامعة الموصل، كلية الطب البيطري،واألدوية والكيمياء الحياتية فرع الفسلجة

  
  

  الخالصة
  

  البالغةRoss ٣٠٨ نوع روز  اللحمأمھات آلباء في الديكة العليقة منكغم / ملغم٤٠فة الميالتونين بجرعة اصمم البحث لمعرفة تأثير اض
 على أسابيعمع ماء الشرب ولمدة ستة % ١ والمعرضة للكرب التأكسدي المحدث ببيروكسيد الھيدروجين بتركيز  من العمرأسبوع ٢٤

ملة ببيروكسيد الھيدروجين لم  المعاأنظھرت الدراسة أ. أسابيع ٦و ٤ ، ٢ ، ٠ مدة البحث  جمع السائل المنوي خاللحيث ،الكفاءة التناسلية
 انخفاض معنوي في تركيز النطف والحركة الجماعية أظھرت بينما ،طيلة مدة التجربة حدوث اختالف معنوي في حجم القذفة إلى تؤد

ية للنطف الميتة والمشوھة ئو وصاحبه ارتفاع معنوي في النسبة الم،فرقت صالووالفردية طيلة مدة التجربة مقارنة مع مجموعة السيطرة و
 حدوث اختالف إلى الميالتونين مع بيروكسيد الھيدروجين إعطاء لم يؤد .طيلة مدة التجربة مقارنة مع مجموعة السيطرة ووقت الصفر

مع  الميالتونين إعطاء سبب و عند الوقت صفرة معنوي في حجم القذفة بالمقارنة مع مجموعة بيروكسيد الھيدروجين ومجموعة السيطر
الحركة ارتفاع  الرابع والسادس واألسبوع حدوث ارتفاع معنوي في تركيز النطف والحركة الفردية في إلىبيروكسيد الھيدروجين 

نية للمعاملة أي فروق معنوية  الثاني والرابع والسادس مقارنة مع مجموعة بيروكسيد الھيدروجين ولم يكن للفترة الزماألسبوعالجماعية في 
 واألسبوعالوقت صفر  السادس بالمقارنة مع األسبوعفي تركيز النطف والحركة الجماعية بينما ظھر ارتفاع معنوي للحركة الفردية في 

ة للنطف الميتة  حدوث انخفاض معنوي في النسبة المئويإلى المعرضة للكرب التأكسدي عليقة الديكة إلى اضافة الميالتونين ادت ،الثاني
 نسبة النطف  في الثاني والرابع والسادس مقارنة مع مجموعة بيروكسيد الھيدروجين ولم يكن ھناك اختالف معنوياألسبوعوالمشوھة في 

قت البالمقارنة مع و الرابع والسادس في النسبة المئوية للنطف المشوھة األسبوعالميتة خالل مدة التجربة بينما ظھر انخفاض معنوي في 
ارتفاع  إعطاءه، بينما سبب ًلم يؤثر إعطاء الميالتونين لوحده مع العليقة على حجم القذفة مقارنة مع مجموعة السيطرة ووقت الصفر .صفر

 حدوث فضال عن ، الثانياألسبوعقت صفر والو الرابع والسادس مقارنة مع مجموعة السيطرة واألسبوعمعنوي في تركيز النطف في 
 ،قت صفرالو السادس من التجربة مقارنة مع مجموعة السيطرة واألسبوع الحركة الجماعية والفردية للنطف في  معنوي فيارتفاع

 انخفاض معنوي في النسبة المئوية للنطف الميتة طيلة مدة التجربة مقارنة مع مجموعة احدث الميالتونين إعطاء أن النتائج وأظھرت
 معنويا في انخفضتوقد لنطف المشوھة طيلة مدة التجربة مقارنة مع مجموعة السيطرة ت صفر وفي النسبة المئوية لالوقالسيطرة و
 تقلل  الديكة البالغة عليقةإلى اضافة الميالتونين أناستنتج من الدراسة الحالية  .وقت صفرال الثاني والرابع والسادس مقارنة مع األسبوع

 ايجابيا في تأثيرا  الميالتونين لوحدهإلضافةفات الفسلجية التناسلية وقد كان  بيروكسيد الھيدروجين في الصأحدثھامن التأثيرات التي 
   .لديكةل  التناسليةالصفات الفسلجية

  
Effect of dietary melatonin supplementation on semen characteristics in adult 

roosters exposed to oxidative stress 
 

H.A. Hammodat and A.A. Hassan 
 

Department of Physiology, Biochemistry & Pharmacology, College of Veterinary Medicine, University of Mosul, Mosul, Iraq 
 
Abstract 

 
The present study was designed to determine the effect of melatonin dietary supplementation 40 mg/kg in adult Ross 308 

male chickens 24 weeks concomitantly exposed to oxidative stress induced by hydrogen peroxide (1%) with drinking water for 
6 weeks on reproductive performance.Semen were collected at 0, 2, 4, 6 weeks. From the results no significant differences in 
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the volume of ejaculates during the time of hydrogen peroxide treatment, while sperm concentration, mass motility and 
individual motility show significant decrease during the experimental period as compared with the control group, accompanied 
with a significant increase in dead and abnormal sperms during the experimental period as compared with zero time. Also, no 
significant differences in ejaculates volume in melatonin with hydrogen peroxide treatment compared with the hydrogen 
peroxide group and zero time, administration of melatonin with hydrogen peroxide caused significant increase in sperms 
concentration , individual motility at the 4th and 6th week and mass motility in 2nd,4th and 6th week compared with hydrogen 
peroxide group and the experiment period had no significant effects on sperm concentration and mass motility while 
significant increase appear in individual motility at the 6th week compared with zero time and 2nd week. Melatonin dietary 
supplementation in roosters exposed to oxidative stress caused significant decrease in percentage of dead and abnormal sperms 
at 2nd, 4th and 6th week compared with hydrogen peroxide group and there is no significant difference in dead sperms 
percentage during the experiment period while significant decrease appear at 4th and 6th week in abnormal sperms percentage 
compared with zero time. Melatonin supplementation alone had no significant effects on ejaculates volumes of compared with 
zero time and the control group , while melatonin administration caused significant increase in sperm concentration at 4th and 
6th week compared with the control group and zero time and 2nd week and cause increase in mass motility and individual 
motility at 6th week of the experiment compared with the control group and zero time , the results showed that melatonin cause 
significant decrease in percentage of dead sperms during experiment period compared with the control group and zero time 
and in abnormal sperms percentage during the experiment period compared with the control group and then significantly 
decreased at 2nd,4th and 6th week compared with zero time and the control group. It was concluded from this study that the 
dietary supplementation of melatonin reduce adverse effects that produced by hydrogen peroxide on semen characters in adult 
male chickens, and dietary supplementation of melatonin alone has a good effects in semen characters in adult male chickens. 
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  المقدمة
 

المتضمنة وتتعرض الدواجن الى العديد من العوامل البيئية 
ارتفاع درجة الحرارة التعرض للكرب التأكسدي واستنزاف 

نخفاض مستويات افي اعضاء الجسم ومضادات االكسدة 
الفيتامينات والمعادن في بالزما الدم مما يسبب زيادة الكرب 

مل الكرب البيئية  ان عواعنفضال  ،)١( التاكسدي في الدواجن
  االنزيمية تركيز البروتينات وفعالية مضادات االكسدةمنتقلل 

والتي تكمن خطورتھا في احداث امراض عديدة وبالتالي تؤثر 
 تمتاز و،)٢(على الكفاءة االنتاجية وتؤدي الى خسائر اقتصادية 

الطيور الداجنة بالخصوبة العالية وذلك لسرعة تكاثرھا وامكانية 
لية تفقيس البيض بصورة صناعية وباعداد كبيرة اجراء عم

ملقح الى ال االنخفاض الحاصل في نسبة البيض غير يؤديو
انخفاض عدد االفراخ الناتجة من الفقس مما يتبعھا خسائر 

  .)٣(اقتصادية جمة 
الغدة الصنوبرية في العديد من على  تؤثران التغيرات البيئية 

ان الغدة ) ٧ (Arendt   وجد الباحث،)٦=٤(اصناف الطيور 
الصنوبرية تعمل كمحوالت صماوية عصبية ضوئية 

photoneuroendocrine transducer والتي تؤدي الى افراز المادة 
قوي  يعد الميالتونين مضاد لالكسدة .الرئيسية وھي الميالتونين

 وقد سجل .)١٠- ٨(جدا وذو فعالة عالية لكسح الجذور الحرة 
لميالتونين ذو كفاءة عالية اقوى من العديد من الباحثين ان ا

لھيدروكسي والعديد ا ككاسح لجذور البيروكسي وجذور Eفيتامين 
 فضال Reactive oxygen species من اصناف االوكسجين الفعالة

ائف الفسلجية مثل االستجابة ظعن انه يشارك في العديد من الو

فعاليات  وانه يحفز . وايض الطاقة وتنظيم درجة الحرارةةالمناعي
العديد من االنزيمات التي لھا عالقة في االنظمة الدفاعية 
لمضادات األكسدة لذا كان الھدف من الدراسة معرفة تاثير اضافة 

ولمدة ستة اسابيع  كغم عليقة/ ملغم٤٠ الميالتونين بالعليقة بجرعة
  .في صفات السائل المنوي في الديكة المعرضة للكرب التاكسدي

  
   لعملالمواد وطرائق ا

  
 ديك الباء ٢٨استخدمت في ھذه التجربة ديكة بالغة عدد 

 اسبوع، تم الحصول ٢٤بعمر  ٣٠٨امھات اللحم من نوع روز 
عليھا من شركة كوسار للزراعة والدواجن المحدودة في منطقة 

 واجريت الدراسة في بيت الحيوانات التابع ،السليمانية/ طق طق 
 ١٢/٤/٢٠١١صل للفترة من لكلية الطب البيطري في جامعة المو

بعد فترة االقلمة والتدريب على جمع السائل  .٠٨/٠٧/٢٠١١الى 
، )مجموعة/  ديك ٧( الى اربع مجاميع المنوي وزعت الديكة

 ماء اعتيادي ، تناولت الديكة العليقة القياسية:مجموعة السيطرة
 ٤٠موعة معاملة بالميالتونين بجرعة مج ،طيلة مدة التجربة

معاملة المجموعة ، ولمدة ستة اسابيع) ٢(عليقة كغم /ملغم
 )1١،١٢(مع ماء الشرب % ١يد الھيدروجين بتركيز سببيروك

% ١معاملة ببيروكسيد الھيدروجين المجموعة ، ولمدة ستة اسابيع
 ولمدة عليقةكغم / ملغم٤٠مع ماء الشرب والميالتونين بجرعة 

   .ستة اسابيع
 التجربة والجل معرفة تم وزن الديكة كل اسبوعين طيلة مدة

تاثير الميالتونين في الكفاءة التناسلية في الديكة البالغة الطبيعية تم 
وفقا )  اسابيع٦ ،٤ ، ٢ ،وقت الصفر ( السائل المنوي للديكة جمع
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الطريقة بجلوس   تتلخص إذ)١٣( (Burrows and Quinn)لطريقة 
تين، ثم  الديك بين الركبأرجلالشخص القائم بعملية الجمع بحصر 

 الظھرية نلمنطقتيل المعتدل Massagingالقيام بعملية التدليك 
والبطنية باستخدام راحة اليد لحين حصول االستجابة وبروز 

 ويفضل ان يتم التدليك بشكل سريع ومستمر Papillaeالحلمات 
ويجب عصر جانبي البروز بوساطة االبھام والسبابة عند قاعدة 

ة وفي بعض قمنوي من القناة الدافالذيل برفق لدفع السائل ال
الحاالت يكون التھيج كبير ويقذف السائل المنوي الى الخارج 

حجم  تم قياس بعدھا .دون الحاجة إلجراء عملية عصر الحليمات
 الحركة الجماعية والفردية ،)١٤( تركيز النطف ،السائل المنوي

  . النسبة المئوية للنطف الميتة وللنطف المشوھة،للنطف
  
 حليل االحصائيالت

 الثنائي تم تحليل البيانات احصائيا باستخدام تحليل التباين
Two way analysis of variance  فروقات بين لاوالختبار معنوية

 Duncan's المجاميع فقد استخدم اختبار دنكن متعدد الحدود
multiple range test  ٠.٠٥(عند مستوى احتمالية< P ( لتحليل

  .sigma stat 3.1 ستخدام البرنامج االحصائيوبا) ١٥(البيانات 
  

  النتائج
  

 <٠.٠٥(عدم حدوث أي أختالف معنوي الى  ١يشير الجدول 
P ( في معدل حجم القذفة للمجاميع المعاملة ببيروكسيد

مع ماء الشرب بالمقارنة مع مجموعة %) ١(الھيدروجين بتركيز 
 ٤٠ةالميالتونين بجرعب  المجموعة المعاملةوكذلك السيطرة

كغم عليقه مع بيروكسيد الھيدروجين بالمقارنة مع مجموعة /ملغم
 المعاملة  لوحده، كذلك المجموعةبيروكسيد الھيدروجين

جموعة كغم عليقه بالمقارنة مع م/ ملغم٤٠الميالتونين بجرعة ب

للفترة وقت صفر ولم يكن العن السيطرة ولم تختلف معنويا 
  .مدة التجربة معنوي طيلة تأثير الزمنية للمعاملة

 إلى حدوث انخفاض معنوي ٢تشير نتائج الدراسة الجدول 
)٠.٠٥< P ( في تركيز النطف للمجموعة المعاملة ببيروكسيد

مقارنة مع  الھيدروجين في األسبوع الثاني والرابع والسادس
وقت صفر ولم يكن ھناك اختالف معنوي المجموعة السيطرة و

ن االسابيع الثاني والرابع في تركيز النطف عند المقارنة ما بي
 >٠.٠٥(معنوي  والسادس، بينما سبب المالتونين حدوث ارتفاع

P(  في تركيز النطف للديكة المعاملة ببيروكسيد الھيدروجين في
بيروكسيد  الرابع والسادس مقارنة مع مجموعةواالسبوع الثاني 

لة  معنوي طيتأثيرلمعاملة اي لالھيدروجين ولم يكن للفترة الزمنية 
لديكة الى ا وادى إعطاء الميالتونين لوحده في عليقة ،مدة التجربة

في تركيز النطف في االسبوع  )P >٠.٠٥(حدوث ارتفاع معنوي 
وقت صفر البالمقارنة مع مجموعة السيطرة و الرابع والسادس
  .واالسبوع الثاني

في ) P >٠.٠٥(نخفاض معنوي إ يشير إلى حدوث ٣الجدول 
نطف الديكة المعاملة ببيروكسيد الھيدروجين الحركة الجماعية ل

في االسبوع الثاني والرابع والسادس مقارنة مع مجموعة 
وقت صفر وظھر االنخفاض اكثر وضوحا في الالسيطرة و

وقت صفر واالسبوع الثاني ولم الاالسبوع السادس مقارنة مع 
ادى اعطاء . يختلف معنويا عن االسبوع الرابع من المعاملة

نين مع بيروكسيد الھيدروجين سوية الى حدوث ارتفاعا الميالتو
في االسبوع الثاني ) P > ٠.٠٥ ( في الحركة الجماعيةمعنوي

. والرابع والسادس بالمقارنة مع مجموعة بيروكسيد الھيدروجين
 أدى إعطاء . اي تأثير معنويللفترة الزمنية للمعاملةولم يكن 

لحركة الجماعية في الميالتونين إلى حدوث ارتفاع معنوي في ا
االسبوع السادس من التجربة بالمقارنة مع مجموعة السيطرة 

  .ووقت الصفر
  

  
  .للديكة المعرضة للكرب التأكسدي طيلة مدة التجربة معدل حجم القذفة تأثير اضافة الميالتونين الى العليقة في :)١(جدول رقم 

  
   اسابيع٦   اسابيع٤  اسبوعين  وقت الصفر  المعامالت  )مل(معدل حجم القذفة 

  السيطرة
  الشربماء  مع العليقة القياسية

0.037±0.48  
A,a 

0.031±0.50  
A,a 

0.020±0.48  
A,a 

0.020±0.48  
A,a 

  0.48±0.037  مع ماء الشرب %)١(بيروكسيد الھيدروجين بتركيز 
A,a 

0.044±0.50  
A,a 

0.031±0.50  
A,a 

0.024±0.46  
A,a 

 مع بيروكسيد الھيدروجين ) عليقةكغم/ ملغم ٤٠(الميالتونين بجرعة 
  مع ماء الشرب %)١(بتركيز 

0.024±0.54  
A,a 

0.024±0.56  
A,a 

0.024±0.56  
A,a 

0.040±0.54  
A,a 

  0.52±0.037  )كغم عليقة/ ملغم ٤٠(الميالتونين بجرعة 
A,a 

0.024±0.54  
A,a 

0.024±0.54  
A,a 

0.037±0.52  
A,a 

الحروف االنكليزية الكبيرة المختلفة ضمن العمود الواحد تشير الى وجود فروق معنوية ، (n=5)  الخطأ القياسي±القيم معبر عنھا بالمعدل 
الحروف االنكليزية الصغيرة المختلفة ضمن الصف الواحد تشير الى وجود فروق معنوية ضمن المجموعة ، )P > ٠.٠٥(بين المجاميع 

  .)P > ٠.٠٥( الواحدة
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  .للديكة المعرضة للكرب التأكسدي طيلة مدة التجربة تركيز النطفونين الى العليقة في  تأثير اضافة الميالت:)٢(جدول رقم 
  

   اسابيع٦   اسابيع٤  اسبوعين  وقت الصفر  المعامالت  )مل(معدل حجم القذفة 
  السيطرة

  لشربماء ا+العليقة القياسية
0.09±2.74  

A,a 
0.08±2.73  

A,a 
0.08±2.73  

B,a 
0.07±2.76  

B,a 

  2.64±0.17  مع ماء الشرب%) ١(دروجين بتركيز بيروكسيد الھي
A,a 

0.14±2.28  
B,b 

0.10±2.10  
C,b 

0.09±2.05  
C,b 

مع بيروكسيد الھيدروجين ) كغم عليقة/ ملغم ٤٠(الميالتونين بجرعة 
  مع ماء الشرب%) ١(بتركيز 

0.09±2.74  
A,a 

0.07±2.74  
A,a 

0.06±2.77  
B,a 

0.06±2.81  
B,a  

  2.74±0.05  )كغم عليقة/لغم  م٤٠(الميالتونين بجرعة 
A,b 

0.04±2.80  
A,b 

0.08±3.10  
A,a 

0.10±3.24  
A,a 

الحروف االنكليزية الكبيرة المختلفة ضمن العمود الواحد تشير الى وجود فروق معنوية ، (n=5)  الخطأ القياسي±القيم معبر عنھا بالمعدل 
فة ضمن الصف الواحد تشير الى وجود فروق معنوية ضمن المجموعة الحروف االنكليزية الصغيرة المختل، )P > ٠.٠٥(بين المجاميع 

  .)P > ٠.٠٥ (الواحدة
  

لديكة المعرضة للكرب التأكسدي طيلة مدة ا لنطف لحركة الجماعيةل  النسبة المئوية تأثير اضافة الميالتونين الى العليقة في:)٣(جدول رقم 
  .التجربة

  
   اسابيع٦   اسابيع٤  اسبوعين  فروقت الص  المعامالت  (%)الحركة الجماعية 

  السيطرة
   الشربماء +العليقة القياسية

1.87±76  
A,a 

1.22±77  
A,a 

1.58±75  
A,a 

1.87±76  
B,a 

  77±1.22  مع ماء الشرب%) ١(بيروكسيد الھيدروجين بتركيز 
A,a 

2.44±71  
B,b 

1.22±67  
B,bc 

1.87±64  
C,c 

كسيد الھيدروجين مع بيرو) كغم عليقة/ ملغم ٤٠(الميالتونين بجرعة 
  مع ماء الشرب%) ١(بتركيز 

1.00±76  
A,a 

1.22±77  
A,a 

1.87±79  
A,a 

2.23±80  
A B, a 

  76±1.00  )كغم عليقة/ ملغم ٤٠(الميالتونين بجرعة 
A,b 

1.22±78  
A,ab 

1.00±79  
A,ab 

1.00±81  
A,a 

المختلفة ضمن العمود الواحد تشير الى وجود فروق معنوية الحروف االنكليزية الكبيرة ، (n=5)  الخطأ القياسي±القيم معبر عنھا بالمعدل 
الحروف االنكليزية الصغيرة المختلفة ضمن الصف الواحد تشير الى وجود فروق معنوية ضمن المجموعة ، )P > ٠.٠٥(بين المجاميع 

  .)P > ٠.٠٥ (الواحدة
  

نخفاض إ حدوث ٤سجلت نتائج الدراسة الحالية الجدول 
 الحركة الفردية لنطف الديكة المعاملة في) P >٠.٠٥(معنوي 

ببيروكسيد الھيدروجين طيلة مدة التجربة مقارنة مع مجموعة 
وقت صفر وظھر االنخفاض واضح جدا في االسبوع الالسيطرة و

وقت صفر واالسبوع الثاني الالسادس من التجربة بالمقارنة مع 
ديكة  اضافة الميالتونين الى العليقة في التسببو. من المعاملة

المعرضة للكرب التأكسدي المحدث ببيروكسيد الھيدروجين 
 في  في الحركة الفردية للنطف)P < ٠.٠٥ (ًا معنويًارتفاعا

االسبوع الرابع والسادس من المعاملة بالمقارنة مع مجوعة 
 وظھر ارتفاع معنوي في االسبوع ،بيروكسيد الھيدروجين

 واالسبوع الثاني وقت صفرالالسادس من المعاملة بالمقارنة مع 
في حين أدى إعطاء . ولم يختلف معنويا عن االسبوع الرابع

الميالتونين حدوث ارتفاع معنوي في الحركة الفردية في االسبوع 

وقت الالسادس من التجربة بالمقارنة مع مجموعة السيطرة و
  .صفر

في النسبة ) P >٠.٠٥(ارتفاع معنوي  ٥ يالحظ من الجدول
تة للمجموعة المعاملة ببيروكسيد الھيدروجين المئوية للنطف المي

في األسبوع الثاني والرابع والسادس من المعاملة مقارنة مع 
 سببت اضافةووقت صفر لتلك المعاملة، والمجموعة السيطرة 

لديكة المعرضة للكرب التأكسدي انخفاض االميالتونين الى عليقة 
 الثاني  بنسبة النطف الميتة في األسبوع)P > ٠.٠٥(معنوي 

والرابع والسادس بالمقارنـة مع مجموعة بيروكسيـد الھيدروجين 
 تأثير معنوي خالل فترة للفترة الزمنية للمعاملة ولم يكن ،لوحـده
أدت المعاملة بالميالتونين إلى حدوث انخفاض معنوي . التجربة

في النسبة المئوية للنطف الميتة طيلة مدة التجربة بالمقارنة مع 
  .قت صفرالويطرة وعن ومجموعة الس
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٣٧٧ 

 

المعرضة للكرب التأكسدي طيلة مدة لديكة ا لنطف لحركة الفرديةل  النسبة المئوية تأثير اضافة الميالتونين الى العليقة في:)٤(جدول رقم 
  .التجربة

  
   اسابيع٦   اسابيع٤  اسبوعين  وقت الصفر  المعامالت  (%)الحركة الفردية 

  السيطرة
   لشربماء ا+العليقة القياسية

2.55±78  
A, a 

1.22±78  
A,a 

2.55±78  
A,a 

2.55±77  
B,a 

  78±2.55  مع ماء الشرب%) ١(بيروكسيد الھيدروجين بتركيز 
A,a 

2.00±72  
B,b 

2.00±68  
B,bc 

1.87±66  
C,c 

مع بيروكسيد الھيدروجين ) كغم عليقة/ ملغم ٤٠(الميالتونين بجرعة 
  شربمع ماء ال%) ١(بتركيز 

1.22±78  
A,b 

2.00±77  
AB,b 

1.43±81  
A,ba 

1.87±84  
A,a 

  79±1.87  )كغم عليقة/ ملغم ٤٠(الميالتونين بجرعة 
A,b 

1.22±82  
A,ab 

2.00±83  
A,ab 

1.00±86  
A,a 

ود فروق معنوية الحروف االنكليزية الكبيرة المختلفة ضمن العمود الواحد تشير الى وج، (n=5)  الخطأ القياسي±القيم معبر عنھا بالمعدل 
الحروف االنكليزية الصغيرة المختلفة ضمن الصف الواحد تشير الى وجود فروق معنوية ضمن المجموعة ، )P > ٠.٠٥(بين المجاميع 

  .)P > ٠.٠٥ (الواحدة
  

  .أكسدي طيلة مدة التجربةللديكة المعرضة للكرب الت لنطف الميتةل  المئويةنسبةال تأثير اضافة الميالتونين الى العليقة في :)٥(جدول رقم 
  

   اسابيع٦   اسابيع٤  اسبوعين  وقت الصفر  المعامالت  (%)نسبة النطف الميتة 
  السيطرة

   الشربماء +العليقة القياسية
0.51±21.6  

A,a 
0.70±22.0  

B,a 
0.51±21.6  

B,a 
0.37±21.2  

B,a 
  21.4±0.74  مع ماء الشرب%) ١(بيروكسيد الھيدروجين بتركيز 

A,b  
0.37±25.8  

A,a 
0.67±26.6  

A,a 
0.54±27.0  

A,a 
مع بيروكسيد الھيدروجين ) كغم عليقة/ ملغم ٤٠(الميالتونين بجرعة 

  مع ماء الشرب%) ١(بتركيز 
0.58±21.2  

A,a 
0.24±21.6  

B,a 
0.24±20.4  

B,a 
0.31±20.0  

B,a 
  21.8±0.73  )كغم عليقة/ ملغم ٤٠(الميالتونين بجرعة 

A,a 
0.74±19.6  

B,c 
0.37±18.2  

B,c 
0.40±18.4  

B,c 
الحروف االنكليزية الكبيرة المختلفة ضمن العمود الواحد تشير الى وجود فروق معنوية ، (n=5)  الخطأ القياسي±القيم معبر عنھا بالمعدل 

وعة الحروف االنكليزية الصغيرة المختلفة ضمن الصف الواحد تشير الى وجود فروق معنوية ضمن المجم، )P > ٠.٠٥(بين المجاميع 
  .)P > ٠.٠٥ (الواحدة

  
ان المعاملة  ٦بينت نتائج الدراسة الحالية في الجدول 

احدثت ارتفاع معنوي   اسابيع٦ببيروكسيد الھيدروجين لمدة 
)٠.٠٥< P ( في النسبة المئوية للنطف المشوھة طيلة مدة التجربة

واظھرت النتائج ان ، وقت صفروال مقارنة مع مجموعة السيطرة
) P >٠.٠٥(لميالتونين سببت حدوث انخفاض معنوي المعاملة با

بالنسبة المئوية للنطف المشوھة في األسبوع الثاني والرابع 
والسادس في الديكة المعرضة للكرب التأكسدي المحدث 
ببيروكسيد الھيدروجين عن طريق ماء الشرب مقارنة ًمع 

 وظھر االنخفاض المعنوي في ،مجموعة بيروكسيد الھيدروجين
وقت صفر واالسبوع الوع الرابع والسادس بالمقارنة مع االسب
 نخفاض معنويإ في حين أدت المعاملة بالميالتونين إلى ،الثاني

)٠.٠٥< P ( بالنسبة المئوية للنطف المشوھة في األسبوع الثاني
 وقت صفرالوالرابع والسادس بالمقارنة مع مجموعة السيطرة و

ع والسادس بالمقارنة  االنخفاض واضح في االسبوع الرابظھرو
  .قت صفرالومع االسبوع الثاني و
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٣٧٨ 

 

للديكة المعرضة للكرب التأكسدي طيلة مدة  لنطف المشوھةل  المئويةنسبة ال تأثير اضافة الميالتونين الى العليقة في:)٦(جدول رقم 
  .التجربة

  
   اسابيع٦   اسابيع٤  اسبوعين  وقت الصفر  المعامالت  (%)نسبة النطف المشوھة 

  السيطرة
   لشربماء ا+العليقة القياسية

0.51±23.4  
A,a 

0.58±23.2  
B,a 

0.31±23.0  
B,a 

0.37±23.2  
B,a 

  22.4±0.37  مع ماء الشرب%) ١(بيروكسيد الھيدروجين بتركيز 
B,a 

0.37±27.2  
A,a 

0.37±26.8  
A,a 

0.37±27.8  
A,a 

ين مع بيروكسيد الھيدروج) كغم عليقة/ ملغم ٤٠(الميالتونين بجرعة 
  مع ماء الشرب%) ١(بتركيز 

0.37±22.2  
A,a 

0.51±21.4  
C,ab 

0.51±20.4  
C,b 

0.37±19.8  
C,b 

  23.0±0.63  )كغم عليقة/ ملغم ٤٠(الميالتونين بجرعة 
A,a 

0.51±20.4  
C,b 

0.73±18.8  
D,c 

0.51±18.4  
D,c 

لمختلفة ضمن العمود الواحد تشير الى وجود فروق معنوية الحروف االنكليزية الكبيرة ا، (n=5)  الخطأ القياسي±القيم معبر عنھا بالمعدل 
الحروف االنكليزية الصغيرة المختلفة ضمن الصف الواحد تشير الى وجود فروق معنوية ضمن المجموعة ، )P > ٠.٠٥(بين المجاميع 

  .)P > ٠.٠٥ (الواحدة
  

  المناقشة
  

سجلت نتائج الدراسة الحالية عدم حدوث اختالف معنوي في 
المعاملة ببيروكسيد الھيدروجين  حجم القذفة للمجموعةمعدل 

اذ لم ) ١٦(طول مدة التجربة وھذه النتيجة اتفقت مع المعاضيدي 
يسجل اي اختالف معنوي عند معاملة ديكة الليكھورن البيض 

 لربما يعزى سبب عدم ،%٠,٥بتركيز  ببيروكسيد الھيدروجين
 لالختالف كاالختالف في معدل حجم القذفة في الطيور وذل

الفسلجي للجھاز التناسلي للطيور عن الثديات اذ تتحكم الخصية 
والغدد الجنسية الالحقة والتي تشمل كل من الحويصالت المنوية 

 وفي ،)غدة كوبر (وغدة البروستات والغدد البصلية االحليلية
الطيور فعدم وجود الغدد الجنسية الالحقة وقصر قناة البربخ 

فات فردية واسعة في انتاج السائل المنوي فضال عن وجود اختال
 بينت الدراسة الحالية انخفاض معنوي في تركيز النطف .)١٧(

في الديكة المعاملة ببيروكسيد الھيدروجين في االسبوع الثاني 
عند استخدام ) ١٨(والرابع والسادس وھذه النتيجة اتفقت مع طه 

نوع أمھات فروج اللحم في % ٠.٥بيروكسيد الھيدروجين 
% ١بجرعة عند استخدامه ) ١٩(اربرايكر ولم تتفق مع ال زبير 

 ان الى لربما يعود السبب لالنخفاض في عدد النطف ،في الجرذان
 تحطم في الخاليا واالنسجة ومن إلىبيروكسيد الھيدروجين يؤدي 

 في طبيعة البروتينات في تغييرهضمنھا النطف ومن خالل 
 على الخاليا المبطنة للنبيبات ثيرهتأاالغشية البالزمية للنطف او 

 وتبين من الدراسة الحالية ان معاملة الديكة بعمر .)٢٠( المنوية
 اسابيع احدثت انخفاض ٦ اسبوع ببيروكسيد الھيدروجين لمدة ٣٠

معنوي في الحركة الجماعية والفردية للنطف الحية طيلة مدة 
لزيادة  يعزى سبب ا،)١٨(التجربة وھذه النتيجة اتفقت مع طه 
 زيادة بيروكسدة الدھن إلىالحاصلة في النطف الميتة والمشوھة 

  الدھنيةفي اغشية النطف لما تحتويه من نسبة عالية من االحماض

يعد الذيل وسيـلة و .)٢١( غير المشبعة المتعددة طويلة السلسلة
تحتوي القطعة الوسطية للنطفة على والحركة في النطف كما 

 بيروكسيد الھيدروجين على خفض جھد ويعمل(٢٢(المتقـدرات 
ًعمـلية الفسفرة التأكسدية مؤثرا في غشاء المتقـدرات كما ويؤثر 

الالزم ) (ATPبذلك على إنتاج األدينوسين ثالثي الفوسفات 
ولھذا فان فقدان حركة النطف يرتبط ) ٢٣(للحركة واإلخصاب 

  . السائل المنوييمع وجود اصناف االوكسجين الفعالة ف
 ان اضافة الميالتونين لوحده او  الىت الدراسة الحاليةاشار

 الى حدوث ارتفاع تمع بيروكسيد الھيدروجين للديكة البالغة اد
معنوي في تركيز النطف والحركة الجماعية والفردية للنطف 

 اتفقت ھذه .نطف الميتةلوانخفاض معنوي في النسبة المئوية ل
اللذان استخدما  )٢٤( Kazonoglu and Babacanogluالنتيجة مع 

كغم من وزن الجسم للديكة المعرضة /ملغم٣الميالتونين بجرعة 
 اسبوع فوجدا زيادة معنوية في اعداد ٣٩للكرب الحراري بعمر 

النطف ونسبة النطف الحية الطبيعية وقلة في النسبة المئوية 
للنطف المشوھة والميتة واوضحت دراسات اخرى الى ان اضافة 

  تأثيرات اسبوع قلل من٣-٢ى عليقة الدواجن بعمر الميالتونين ال
ان أخرى الى واظھرت دراسة  .)٢٥(الكرب الحراري 

 الميالتونين يعمل كمضاد لالكسدة في السائل المنوي للكباش
 وقد يكون ،)٢٦ (وزيادة معنوية في الحركة الجماعية للنطف

 ئل المنوي من خالل كونه مناتأثير الميالتونين على صفات الس
يفرز بصورة إذ  lipophilic hormonesالھرمونات المحبة للدھون 

رئيسية من الغدة الصنوبرية وھو من اقوى مضادات االكسدة 
وباالخص ) ٢٧( كونه يمتلك فعالية عالية في كسح الجذور الحرة

فله القابلية العالية لكسح العديد من ) ٢٨( الجھاز التناسلي يف
 الھيدروكسيل وله تأثير مباشر الجذور الحرة السامة مثل جذر

كسيد النيتريت ومضاد لسمية جذور البيروكسي نيتريت السالبة و ا
لعديد من االنزيمات ل ًمحفزاواالوكسجين الحر فضال عن كونه 
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٣٧٩ 

 

المضادة لالكسدة المتضمنة السوبر اوكسايد ديسميوتيز 
 وقد وجد .)٢٩(يدكتيز روالكلوتاثايون بيروكسديز والكلوتاثايون 

 لاليونات المعدنية chelating action فعل كالبيلميالتونين ل ان
وقد يكون ). ٢٩ (وبذلك فھو يمنع االذى عن االغشية الخلوية

التأثير الذي احدثة الميالتونين على صفات السائل المنوي من 
 الحامض النووي الرايبوزي خالل تأثيراته في التقليل من تحطم

  . ولالغشيةDNA منقوص االوكسجين
  

  شكر وتقدير
  

يتقدم الباحثان بالشكر والتقدير الى عمادة كلية الطب البيطري 
ھذا  .ھذا البحثلدعمھم وفرع الفسلجة والكيمياء الحياتية واالدوية 

البحث ھو جزء من بحث الماجستير في الفسلجة البيطرية للباحث 
/ االول وھو مدعوم بشكل كامل من قبل كلية الطب البيطري 
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