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Abstract 

The present study aimed to investigate the effects of Phoenix 

dactylifera on reproductive system in male white albino rats Rattus 

norvegicus. 24 adult male albino rats were used, 18 were treated orally 

with Phoenix dactylifera at dose 100, 200, 300 mg/kg body weight for 6 

weeks, 6 rats were treated with distal water served as control group. The 

results show that relative weights of epidydimous, seminal vesicles, 

prostate gland and rate of body weight, are significantly none changed. 

The result showed increased significantly in the weight of the testes for 

group treated at dose 200 mg/kg body weight.Increased sperm count and 

life sperm %, while decreased in dead sperm % and non change in the 

abnormal sperm %significantly. The result show increased in serum 

blood level of testosterone hormone in treated rat with Phoenix 

dactylifera at dose 300mg/lg body weight for 6 weeks, and there is no 

change in serum blood level of testosterone hormone in treated rats with 

Phoenix dactylifera at doses 100, 200 mg/kg body weight.  
 

الخالصة 
 طمع النخيل عمى الجياز التناسمي لذكور الجرذان تأثير تناولت الدراسة الحالية

 ،جرذ ذكر بالغ 24استخدم  .norvegicus albino rats Rattusع من نو البيض
 300و 200و 100منيا عوممت عن طريق الفم بطمع النخيل بالجرعات  18
ذكور منيا بالماء  6تم معاممة في حين  ،أسابيع 6كغم من وزن الجسم لمدة /ممغم
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أوضحت النتائج عدم ظيور تغير معنوي في الوزن  المقطر واعتبرت مجموعة سيطرة،
وكذلك معدل وزن الجسم  غدة البروستات، الحويصمة المنوية، النسبي لمبربخ،

في حين لوحظ انو ىناك زيادة في معدل وزن الخصى النسبي لممجموعة  .لمحيوانات
ارتفع كل من العدد الكمي لمنطف  .كغم من وزن الجسم/ممغم 200 المعاممة بجرعة

لكن كان ىناك انخفاض في النسبة المئوية لمنطف  وكذلك النسبة المئوية لمنطف الحية،
كما أظيرت النتائج  الميتة ولم يكن ىناك تغيير معنوي لمنسبة المئوية لمنطف المشوىة،

مصل دم الجرذان المعاممة بجرعة ارتفاع مستوى تركيز ىرمون التستستيرون في 
كذلك لم يالحظ  أسابيع من التجربة، 6كغم من وزن الجسم طمع النخيل لفترة /ممغم300

أية تغييرات معنوية في مستوى تركيز ىرمون التستستيرون في مصل دم الجرذان 
. كغم من وزن الجسم/ممغم 200و 100المعاممة بطمع النخيل بجرعة 

 
المقدمة 

إذ  ،من العديد من المركباتPhoenix dactylifera (DPP )النخيل يتكون طمع  
إن طمع النخيل يحتوي عمى سكر القصب فضال عمى احتوائو عمى ( 1) خمف اهلل اثبت

كما يحتوي طمع النخيل ،نسبة كبيرة من المواد البروتينية تفوق نسبة وجودىا في المحوم
كما لوحظ  ،يوم الفسفور والحديدمختمفة مثل الكالسالعمى بعض العناصر المعدنية 

 B1فيتامين  ،Cاحتواء طمع النخيل عمى خمسة فيتامينات وىي فيتامين 
(Thiamine) فيتامين ،B2 (Riboflavin)، Nicotinic acid (Niacin ) وفيتامين

A(1،2.) أشاركما  ،ومن ذلك استخدمو المصريون القدماء كغذاء ثابت Al-

Shagrawi (3 )يل عمى العديد من المركبات من أىميا مواد طمع النخ احتواء
 ،sterolsالسيترول  ،estronمثل االسترون  estrogenic substanceاستيروجينية 

 flavonoidsفضال عن احتوائو عمى الفالفونيدات  ،cholesterol و الكوليستيرول
 (.sitoterolβ-و β-amirin)مثل 

عندما تكون ،يل في الفترة الصباحية تناول العديد من سكان الشرق األوسط طمع النخ 
المعدة فارغة في تمك الفترة العتقادىم بان طمع النخيل يعمل كمادة مضادة لمتسمم التي 

 Al-Qarawi et al.أشارمن ذلك فقد  (.4)يمكن أن يتعرض ليا الجسم خالل اليوم 
ثل رابع بان استخدام طمع النخيل يمنع تأثير بعض المركبات السامة عمى الكبد م( 5)

كما استخدم القدماء المصريون طمع النخيل لتحفيز األعضاء . CCL4 كموريد الكاربون
في (. 6،7)فضال عن استخدامو إلدامة وزيادة خصوبة اإلناث  Gonadsالجنسية 
يحتوي عمى )إن لمستخمص بذور طمع النخيل Bahmanpour et al(8 ) .حين ذكر

ألعضاء الجنسية والتي يكون ليا دور في عقم دورا في تحفيز ا (االستروجينيةالمواد 



 إيناس أسامة حسين عمي

114 

إلى عالئق الحيوانات الزراعية لزيادة نموىا  كما استخدم طمع النخيل كإضافات. الذكور
إن طمع النخيل Bahmanpour et al (8،9 )و Mokhtari et al. ، كما الحظ(5)

ممية تكوين باحتوائو عمى ىرمون االستروجين الذي يعمل في تنظيم الخاليا الجذعية لع
النطف واألنسجة التكاثرية الذكرية من خالل المستقبالت االستروجينية التي يحتوييا 

El-Mougy et al (11 ).من جية أخرى فقد درس(. 10) الجياز التناسمي الذكري
خنازير غينيا دور في زيادة العدد ل المجرعةبذور طمع النخيل المائي لمستخمص للإن 

كيز كل من ىرمون التستستيرون واليرمون المحفز لمجر يبات الكمي لمنطف وزيادة تر
(Follicle stimulating hormone (FSH) ) واليرمون الموتيني(Lutinizing 

hormone (LH).) 
 300، 100،200من ذلك تيدف الدراسة الحالية إلى معرفة تأثير استخدام تراكيز 

و مستوى ،الجياز التناسمي الذكريعمى فعالية  المعمق بالماءمن طمع النخيل  كغم/ممغم
. ىرمون التستستيرون في مصل الدم لمجرذان البالغة

 
المواد وطرائق العمل 

. جامعة الموصل /أجريت الدراسة في بيت الحيوان التابع إلى كمية الطب البيطري
 

حيوانات الدراسة 
رىا تراوحت أعما Rattus norvegicus من نوع بالغجرذا ابيض ذكر  (24)استخدم 

وضعت  .وجميعيا بصحة جيدة غم(14.8± 210.3)أسبوعا وبمتوسط وزن  12 -10
سم  30× 40× 30الحيوانات في أقفاص بالستيكية خاصة بتربية الجرذان أبعادىا 

بيئية مناسبة من درجة  وتحت ظروف Stainless stellذوات أغطية معدنية من نوع ،
ساعة ضوء  photo period 12ة الضوئي الدورةودرجة مئوية  23±2حرارة بمعدل 

غذيت الحيوانات عمى العمف الموزون طبقا لالحتياجات الغذائية ، ساعة ظالم 12و
.  Adlibitum، إذ قدم العمف والماء لمحيوانات بصورة حرة (12) لمجرذان المختبرية 

 
: تحضير مستحضر طمع النخيل

إذ ،powder سحوقتم الحصول عمى طمع النخيل من األسواق المحمية عمى شكل م
تم تحضير محمول  إذ ،المستخدمة في ىذه التجربة تراكيزبالحضر محمول طمع النخيل 

 (.8)نيا قبل معاممة حيوانات التجربة أ بإذابة طمع النخيل بالماء المقطر ،طمع النخيل
 تصميم التجربة
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لى باإلضافة إمجاميع  ةثالثوزعت حيوانات التجربة عشوائيا بإعداد متساوية إلى 
أسابيع ( 6) ةعن طريق الفم محمول طمع النخيل ولمد أعطيتالمجموعة الضابطة 

: وكاالتي Gavage needle بوساطة األنبوب
. من الماء المقطر 3سم 0.5ب ذكور جرذ 6عوممت  (:السيطرة) المجموعة األولى
كغم من وزن  /ممغم 100بطمع النخيل بجرعة ذكور جرذ  6عوممت :المجموعة الثانية

. جسمال
كغم من وزن  /ممغم 200بطمع النخيل بجرعة  ذكور جرذ 6 عوممت :المجموعة الثالثة

. الجسم
كغم من وزن / ممغم 300النخيل بجرعة  عبطلذكور جرذ  6عوممت  :المجموعة الرابعة

(. 8)الجسم 
 

: الخطوات المتبعة لتقييم الكفاءة التناسمية لذكور الجرذان
: لغدد الالحقةوزن األعضاء التناسمية وا  -1

باستخدام وتم تشريحيا الحيوانات  خدرت (أسابيع 6)بعد االنتياء من فترة المعاممة 
بعدىا أحدثت فتحة في كيس الصفن وادخل خالليا  ،وتم تشريحيا طريقة فصل الرأس

إذ استخرجت الخصية  ،واستمر القطع عبر القناة االربية عمى طول البطن المقص،
 Sartorious Electrical)ا بميزان حساس موتم وزنو رىثم الخصية اليس اليمنى

Balance, Germany)، ،البربخ األيمن بأجزائو  بعدىا فصل ثم استخرج البربخ
 الجسم، الرأس،)البربخ األيسر  عن الخصية اليمنى،( الذيل ،الجسم الرأس،)الثالث 

فصمت غدة  ، كمابصورة مستقمةوكذلك تم وزن كل جزء  عن الخصية اليسرى،( الذيل
 .البروستات والحويصالت المنوية وتم وزنيما

 

: حساب محتوى رأس البربخ من النطف  -2
 ،لعد النطف في رأس البربخSakamato and Hashimoto (13 )استخدمت طريقة 

من  3سم 9.8إذ فصل رأس البربخ األيمن ووزن ووضع في طبق بتري يحتوي عمى 
شفرة جراحية  ساطةتم تقطيعو إلى قطع صغيرة بوو محمول دارئ الفورمالين المتعادل،

في نفس الوقت نظفت  ،% 5من صبغة االيوسين  3سم 0.1ثم أضيف إليو  ،خاصة
 ،وضعت عمى مسرح المجير Haemocytometerشريحة عد كريات الدم الحمراء 
 الحمر ثمعمى شريحة عد كريات الدم  Cover slidثم ثبت عمييا غطاء الشريحة 

ن محمول رأس البربخ عمى المسرح الوسطي لمشريحة بالقرب من حافة وضعت قطرة م
بعدىا تركت الشريحة عمى  ،اتصال غطاء الشريحة مع جياز عد كريات الدم الحمراء
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تم  دقائق لضمان استقرار النطف في المربعات الخاصة بشريحة العد، 5المجير لمدة 
أي تم حساب ( مس وسطيأربعة جانبية والخا)عدد النطف في خمس مربعات  حساب

بعدىا تم حساب عدد النطف في رأس البربخ في  ،مربعا صغيرا 80النطف في 
(: 32) المميميتر الواحد حسب المعادلة التالية

 

مجموع عدد النطف في خمسة مربعات                          
 1000× 4000× =العدد الكمي لمنطف 

                                         80    
     

عدد النطف في المربع الواحد الصغير  = 80
الواحد  3حساب عدد النطف في ممم = 4000
  عدد النطف في المميميتر الواحد من المحمول = 1000

 

: حساب النسبة المئوية لكل من النطف الحية والميتة والمشوىة -3
ب الطريقة التي النسبة المئوية لمنطف الحية والميتة والمشوىة حس استخرجت

إذ تم قطع ذيل البربخ األيمن في طبق بتري يحتوي El-Mougy et al (11 )وصفيا
طة اسإلى قطع صغيرة بو ºم 37من محمول الممح الفسمجي وبدرجة حرارة  3سم 2عمى 

ثم أخذت قطرة من المحمول ووضعت عمى شريحة زجاجية نظيفة وجافة  ،شفرة جراحية
 نكروسين_أضيف إلييا قطرة من صبغة االيوسين ºم 37وىي عمى درجة حرارة 

ثم خمطت القطرتان وىما عمى الشريحة الزجاجية مع قطرة محمول ذيل  .والمحضرة أنيا
ثم اخذ منيا بطرف  حافة شريحة زجاجية أخرى، بوساطةالبربخ برفق لمدة نصف دقيقة 

 األولى، عمى الشريحة الشريحة الثانية جزء من المزيج ودفع بزاوية حادة وبرفق
 37ووضعت جميع الشرائح الزجاجية المستخدمة بعد جفافيا في الحاضنة بدرجة حرارة 

 100X درجة مئوية، وبعد تمام جفاف المسحة فحصت بالعدسة الزيتية بقوة تكبير
وتم  ،في مائة نطفة (النطف التي أخذت الصبغة)بعدىا تم حساب عدد النطف الحية 
: يق المعادلة التاليةحساب النطف الميتة وذلك عن طر

النطف (-نطفة 100) العدد الكمي لمنطف الحية والميتة= النسبة المئوية لمنطف الميتة
الحية  

كما تم حساب عدد النطف المشوىة عن طريق حساب عدد النطف المشوىة المتواجدة 
. في مئة نطفة من خالل الشريحة ذاتيا

: سحب عينات الدم
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ىاد كبير لمحيوانات الحية قبل المعاممة بطمع النخيل جمعت عينات الدم دون إحداث إج
كذلك عند األسبوع الثالث من التجربة وفي نياية التجربة عند  ،أي قبل بدء التجربة

غرست في  Capillary tube استخدمت أنابيب شعرية .األسبوع السادس من التجربة
لى أنبوبة اختبار إذ سمح لمدم باالنسياب إ ،Orbital sinus (16)جيب محجر العين 

سمح لمدم بالتخثر ثم تم فصل مصل الدم باستخدام طريقة النبذ بجياز  جافة ونظيفة،
 3000بسرعة  ،(Shanghaii Surgical instruments Factory)الطرد المركزي 

لغرض إجراء  ºم (20)–دقيقة ثم فصل المصل وحفظ بدرجة  15دقيقة ولمدة /دورة
. تستستيرون في مصل الدماختبار قياس تركيز ىرمون ال

 
: قياس تركيز هرمون التستستيرون في مصل الدم

كمية  /تم قياس مستوى ىرمون التستستيرون في مصل الدم في مختبر األبحاث المركزي
جامعة الموصل اعتمادا عمى طريقة االدمصاص المناعي المرتبط  ،الطب البيطري

باستخدام عدة  Enzyme linked immunossorbant assay( ELISA) باإلنزيم
إذ تم قياس االمتصاص الضوئي  ،.Bio Check Incالتقدير المجيزة من شركة 

            لممعقد الناتج من التفاعل بواسطة جياز قارئ االليزا
(ELISA reader Stat Fax 3200, USA )
 

: التحميل اإلحصائي
وذلك باستخدام التصميم  النتائجلتحميل  SPSSاستخدم في التجربة البرنامج اإلحصائي 

وتحميل البيانات لصفات  Completely Randomized Designالعشوائي الكامل 
إذ استخرجت المتوسطات  One way Analysis of Varianceالتجربة عن طريق 

Means  والخطأ القياسيStandard Error، كما استخدم اختبار دنكن Multiple 

Range test Duncan
,
s .ية الفروق بين المتوسطات وعند مستوى معنوية لقياس معنو

p≤0.05 (17 .)
في حين تم تحميل البيانات لصفة تركيز ىرمون التستستيرون في فترة قبل بدء التجربة 
وعند األسبوع الثالث و عند األسبوع السادس من التجربة باستخدام التصميم المذكور 

 وعند مستوى معنوية Tow Way Analysis of Varianceولكن عن طريق  أعاله

p≤0.05  (17.) 
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 النتائج

: وزن الجسم
 كغم/ممغم  (100،200،300)يبين إن المعاممة بطمع النخيل بالجرعات  (1)جدول 

عمى وزن الحيوانات المعاممة خالل فترة  p≤0.05من وزن الجسم لم يوثر معنويا 
لرابع والسادس من التجربة مقارنة مع مجموعة السيطرة وذلك عند األسبوع الثاني وا

كما لم تظير جرعة طمع النخيل تأثيرا عمى معدل وزن  .المعاممة من فترة التجربة
. الجسم

 
كغم من وزن الجسم بطمع النخيل /ممغم  300و200و100تأثير معاممة الجرذان البالغة بجرعات ( 1)جدول 

. التجربة ةمن فتر 6و 4و 2عمى وزن الجسم عند األسبوع 
 

 

عند األسبوع (غم)وزن الجسم 

فترة ال
 

المعاممة 

وزن الجسم عند 
بداية التجربة 

الثاني من 
التجربة 

الرابع من 
التجربة 

السادس من 
التجربة 

مجموعة السيطرة 

223.8 
 ±

15.29 
a 

248.67 
 ±

11.54 
a 

267.00 
 ±

10.23 
a 

291.83 
 ±

5.55 
a 

 
 
 

 
جرعة 
طمع 

النخيل 

كغم /ممغم  100
من وزن الجسم 

192.50 
 ±

7.66 
a 

261.00 
 ±

12.26 
a 

288.33 
 ±

14.85 
a 

301.50 
 ±

14.77 
a 

كغم /ممغم 200
من وزن الجسم 

200.33 
 ±

13.74 
a 

227.17 
 ±

10.45 
a 

227.50 
 ±

9.28 
a 

276.67 
 ±

10.28 
a 

كغم /ممغم300
من وزن الجسم 

192.61 
 ±

7.71 
a 

230.50 
 ±

9.64 
a 

265.67 
 ±

8.68 
a 

281.00 
 ±

9.59 
a 
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الحروف  Standard Errorالخطأ القياسي ± لست حيوانات  Meanنيا بالمعدل القيم المعبر ع
المختمفة في العمود الواحد تدل عمى وجود فروقا معنويا بين المعامالت عند مستوى معنوية 

P≤0.05  
: معدل وزن الخصى النسبي

كغم من وزن الجسم ارتفاعا معنويا /ممغم 200أظيرت المعاممة بطمع النخيل بجرعة 
p≤0.05  في معدل وزن الخصى النسبي مقارنة بمجموعة السيطرة في حين لم تظير

عند  p≤0.05كغم من وزن الجسم فروقا معنويا /ممغم 300و 100جرعتا طمع النخيل 
ممغم  200مقارنة كل واحدة منيما مع مجموعة السيطرة فضال عن مقارنتيما مع جرعة 

(. 2)كغم من وزن الجسم جدول /
 

: س البربخمعدل وزن رأ
بين مجموعة  ≥0.05p معنويا تأظيرت نتائج التحميل اإلحصائي انو ال يوجد فروقا
كغم من /ممغم 300و 200و 100السيطرة والمجاميع المعاممة بطمع النخيل بالجرعات 

بين   ≥0.05p كذلك لم يظير التحميل اإلحصائي أية فروقا معنويا ،وزن الجسم
( 2)جدول  .ع النخيل فيما بينياالمجاميع المعاممة الثالثة بطل

 
 :معدل وزن جسم البربخ

بين المجاميع  p≤0.05معنوية قاتروفلم يالحظ في صفة وزن جسم البربخ أية 
كغم من وزن الجسم ومجموعة /ممغم 300و200و 100المعاممة بطمع النخيل بجرعة 

النخيل فيما بين مجاميع المعاممة بطمع  P≤0.05أيضا لم يظير فرقا معنويا  ،السيطرة
 .(2)بينيا جدول 

 
: معدل وزن ذيل البربخ

كغم من وزن الجسم /ممغم  300و 200و 100لم تظير مجاميع المعاممة بطمع النخيل بجرعة 
بينيا وبين مجموعة السيطرة من جية وكذلك لم يظير التحميل  P≤0.05معنوية  تفروقاأية 

لة بطمع النخيل فيما بينيا من جية بين مجاميع المعام P≤0.05اإلحصائي فروقات معنويا 
 .(2)أخرى جدول 

 
: معدل وزن الحويصالت المنوية

في صفة معدل وزن الحويصمة  P≤0.05 اأوضحت النتائج انو ال يوجد فرقا معنوي
كغم /ممغم 300و 200و 100المنوية بين المجاميع المعاممة بطمع النخيل بجرعات 
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بين P≤0.05  يالحظ ىناك فرقا معنويا من وزن الجسم ومجموعة السيطرة، كذلك لم
كغم من وزن /ممغم  300و 200و 100المجاميع المعاممة بطمع النخيل بالجرعات 

  .(2)الجسم فيما بينيا جدول 
: معدل وزن غدة البروستات

لم يكن لممعاممة بطمع النخيل تأثير عمى معدل وزن غدة البروستات عند المعاممة 
كغم من وزن الجسم فيما بينيا وكذلك لم يظير /غم مل 300و 200و 100بالجرعات 

 .(2)مع مجموعة السيطرة جدول  P≤0.05فروقا معنوية 

 

كغم من وزن الجسم بطمع /ممغم  300و 200و 100تأثير معاممة الجرذان البالغة بجرعات  :(2)جدول 
ومعدل الوزن النسبي ( رأس،جسم،ذيل)النخيل عمى معدل ألوزن النسبي لمخصى ومعدل الوزن النسبي لمبربخ 

. لمحويصالت المنوية والوزن النسبي لغدة البروستات
 

 

 

( غم من وزن الجسم 100/ممغم ) معدل الوزن
أوزان األعضاء     

 
 المعاممة

الخصى 
الحويصالت البربخ 

المنوية 
غدة 

البروستات  الذيل الجسم الرأس 

مجموعة السيطرة 

345.52 
 ±

38.45 
a 

74.18 
 ±

3.68 
a 

10.68 
 ±

1.19 
a 

69.65 
 ±

3.57 
a 

71.40 
 ±

2.11 
a 

441.91 
 ±

40.71 
a 

 
 
 
 

جرعة 
طمع 

النخيل 

كغم /ممغم 100

415.30 
 ±

17.71 
ab 

68.68 
 ±

2.69 
a 

13.45 
 ±

1.84 
a 

66.61 
 ±

4.09 
a 

81.61 
 ±

4.89 
a 

498.54 
 ±

84.00 
a 

كغم /ممغم200

415.24 
 ±

10.43 
b 

71.02 
 ±

4.08 
a 

12.19 
 ±

0.16 
a 

81.32 
 ±

2.93 
a 

101.89 
 ±

21.19 
a 

478.95 
 ±

31.17 
a 

كغم /ممغم300

446.88 
 ±

48.16 
ab 

67.63 
 ±

10.77 
a 

12.46 
 ±

0.97 
a 

66.88 
 ±

9.63 
a 

81.73 
 ±

14.99 
a 

448.72 
 ±

46.13 
a 
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الحروف  Standard Errorالخطأ القياسي ± لست حيوانات  Meanالقيم المعبر عنيا بالمعدل 
الواحد تدل عمى وجود فروقا معنويا بين المجاميع عند مستوى معنوية  المختمفة في العمود

0.05p≤. 

 

 

: العدد الكمي لمنطف
 300أظيرت نتائج التحميل اإلحصائي إن المجموعة المعاممة بطمع النخيل بجرعة 

مقارنة بمجموعة السيطرة، في  P≤0.05كغم من وزن الجسم كانت مرتفعة معنويا /ممغم
كغم من وزن /ممغم 200و 100لمعاممتين بطمع النخيل بجرعة حين المجموعتين ا

في العدد الكمي لمنطف بين المجموعتين من  P≤0.05الجسم لم يظيرا فروقا معنويا 
كغم من وزن الجسم /ممغم 300جية وبين المجموعة المعاممة بطمع النخيل بجرعة 

. (3)وكذلك مجموعة السيطرة جدول 
 

: النسبة المئوية لمنطف الحية
بين المجاميع  P≤0.05أظيرت نتائج التحميل اإلحصائي إن ىنالك فروقا معنوية 

حيث بينت نتائج المعاممة بطمع ،المعاممة بطمع النخيل مقارنة مع مجموعة السيطرة
 P≤0.05كغم من وزن الجسم ارتفاعا معنويا /ممغم 300و 200و 100النخيل بجرعة 

في حين لم تظير النتائج أية فروق  ،لثالثةعن مجموعة السيطرة لممجاميع المعاممة ا
. (3)بين المجاميع المعاممة الثالثة بطمع النخيل فيما بينيا جدول  P≤0.05معنوية 

 
: النسبة المئوية لمنطف الميتة

لوحظ من نتائج التحميل اإلحصائي لمنسبة المئوية لمنطف الميتة إن المجموعتين 
كغم من وزن الجسم انو ىنالك فروقا /ممغم  300و 100المعاممة بطمع النخيل بجرعة 

عن مجموعة السيطرة ولم تظير فروقا  P≤0.05فقد كانت منخفضة معنوية  ،معنوية
 .معنوية فيما بينيا

كغم من وزن الجسم فمم يالحظ /ممغم  200إما المجموعة المعاممة بطمع النخيل بجرعة 
يطرة من جية ومع المجموعتين من النتائج أنيا مختمفة معنويا مقارنة مع مجموعة الس

. (3)كغم من وزن الجسم من جية أخرى جدول /ممغم  200و 100المعاممتين بجرعة 
 

: النسبة المئوية لمنطف المشوهة
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بينت نتائج الدراسة لصفة النسبة المئوية لمنطف المشوىة انو ال يوجد فروقا معنوية 
P≤0.05  300و 200و 100بين المجاميع المعاممة بطمع النخيل بالجرعات 

كغم من وزن الجسم مع مجموعة السيطرة من جية وكذلك فيما بين المجاميع /ممغم
. (3)المعاممة من جية أخرى جدول 

كغم من وزن الجسم بطمع /ممغم  300و 200و 100تأثير معاممة الجرذان البالغة بجرعات : (3)جدول
ى العدد الكمي لمنطف والنسبة المئوية لمنطف الحية والنسبة المئوية لمنطف الميتة والنسبة المئوية النخيل عل

. لمنطف المشوهة

 
الحروف  Standard Errorالخطأ القياسي ± لست حيوانات  Meanالقيم المعبر عنيا بالمعدل 

المختمفة في العمود الواحد تدل عمى وجود فروقا معنوية بين المجاميع عند مستوى معنوية 
P≤0.05 

 
: تركيز هرمون التستستيرون في مصل الدم

القياسات 
 
 
المجاميع 

العدد الكمي لمنطف 
مل /نطفة

النسبة المئوية 
 %

 لمنطف المشوىة لمنطف الميتةلمنطف الحية 

مجموعة السيطرة 

0.56 ×106 
 ±

1.12 
a 

77.80 
 ±

1.69 
a 

22.20 
 ±

1.69 
b 

11.17 
 ±

1.60 
a 

 
 
 

جرعة 
طمع 
 النخيل

كغم /ممغم  100

2.31×106 
 ±

5.64 
ab 

87.80 
 ±

3.80 
b 

12.20 
 ±

3.80 
a 

11.67 
 ±

0.84 
a 

كغم /ممغم200

1.8×106 
 ±

1.22 
ab 

86.60 
 ±

1.29 
ab 

13.4 
 ±

2.01 
ab 

9.83 
 ±

0.79 
a 

كغم /ممغم 300

3.56×106 
 ±

1.26 
b 

88.8 
 ±

2.99 
ab 

11.20 
 ±

3.62 
a 

10.67 
 ±

0.80 
a 
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كغم من وزن الجسم من طمع النخيل ولفترة /ممغم 300إن المعاممة بجرعة  بينت النتائج
في تركيز ىرمون التستستيرون مقارنة مع  P≤0.05أسابيع أظيرت ارتفاعا معنويا  6

كغم من وزن /ممغم 200و 100وبجرعتي طمع النخيل  ،مجموعة السيطرة من جية
 300ا إن المعاممة بجرعة أسبوع من جية أخرى،كم( 3,6)الجسم ولفترتي المعاممة 

في مستوى  P≤0.05لم تظير فروقا معنوية  ابيعأس 3كغم من طمع النخيل ولفترة /ممغم
تركيز ىرمون التستستيرون في مصل الدم عند مقارنتيا مع  

  
من  أسابيع 6و 3كغم ولفترة /ممغم 200و 100 خيلمجموعة السيطرة وجرعتي طمع الن

كغم تأثير عمى /ممغم 300عاممة بطمع النخيل وبجرعة لقد أظيرت فترة الم .المعاممة
إن تركيز مستوى ىرمون ( 4)إذ يوضح الجدول  ،مستوى تركيز ىرمون التستستيرون

عند األسبوع  P≤0.05كغم كان مرتفعا معنويا /ممغم 300التستستيرون وعند جرعة 
. يلالسادس من المعاممة مقارنة مع األسبوع الثالث من المعاممة بطمع النخ

كغم من /ممغم  200و 100كما لوحظ من نتائج التجربة إن مجموعة السيطرة وجرعتي 
غم من طمع ك/ممغم  300فضال عن جرعة  أسابيع 6و 3وزن الجسم ولفترتي المعاممة 

(. 4)من المعاممة لم يظير فروقا معنوية فيما بينيم جدول  أسابيع 3النخيل وعند فترة 
 

كغم من وزن الجسم بطمع /ممغم  300و 200و 100جرذان البالغة بجرعات تأثير معاممة ال :(4)جدول 
 .أسابيع 6النخيل عمى مستوى هرمون التستستيرون في مصل الدم ولمدة 
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الحروف  Standard Errorالخطأ القياسي ± لست حيوانات  Meanالقيم المعبر عنيا بالمعدل 
المختمفة في العمود الواحد تدل عمى وجود فروقا معنوية بين المجاميع عند مستوى معنوية 

P≤0.05 
المناقشة 

وجد من الدراسة الحالية إن المعاممة بطمع النخيل لم يؤثر معنويا عمى معدل وزن 
 عمقإن معاممة الجرذان البالغة بالم Bahmanpour et al (8).فقد أشار ،الجسم

المائي لطمع النخيل أدت إلى زيادة في وزن الجسم واعزي السبب في ذلك إلى إن 
إلى زيادة في معدل التحويل  أدىالمعاممة بالمستخمص المائي أو الكحولي لطمع النخيل 

وقد ذكر  .الي زيادة في وزن الجسموبالت Food efficiency rateالغذائي 
Mokhtari et al (9)  200و 100و 50إن معاممة ذكور الجرذان بالجرعات 

كغم من وزن الجسم بالمستخمص الكحولي لطمع النخيل أدى إلى انخفاضا معنويا /ممغم
مع دراستنا الحالية فضال عن الدراسة  غير مطابقةفي معدل وزن الجسم وكانت النتيجة 

إذ استخدم في دراستنا الحالية طمع النخيل Mohamed et al.(18 ) م بياالتي قا

 ng/mlتركيز ىرمون التستستيرون 

الفترات 
 

 المجاميع

قبل بدء التجربة 
 وقت الصفر

األسبوع الثالث من 
 بداية التجربة

األسبوع السادس 
 بةمن التجر

 مجموعة السيطرة

5.38 
 ±

0.28 
ab 

5.28 
 ±

0.33 
ab 

5.77 
 ±

0.31 
ab 

جرعة 
طمع 
 النخيل

 كغم/ممغم 100

5.59 
 ±

0.09 
ab 

4.88 
 ±

0.25 
a 

5.83 
 ±

0.38 
ab 

 كغم/ممغم 200

5.76 
 ±

0.55 
ab 

5.63 
 ±

0.21 
ab 

5.82 
 ±

0.37 
ab 

 كغم/ممغم 300

6.09 
 ±

0.68 
ab 

6.54 
 ±

0.57 
b 

7.95 
 ±

0.92 
c 
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إذ  Mohamed et al. (18) بشكل كامل واستخدم المستخمص المائي في دراسة
وأمالح  (2)يحتوي طمع النخيل الكامل والمستخمص المائي عمى فيتامينات عديدة 

ة التحويل ي إلى رفع كفاءتعمل عمى زيادة وزن الجسم والتي تؤد( 19)معدنية مختمفة 
المستخمص الكحولي الذي يحتوي  al Mokhtari et (9) .مفي حين استخد ،الغذائي

عمى مواد غذائية تختمف عن محتوى طمع النخيل الكامل أو مستخمصو المائي من 
المواد الغذائية وبالتالي تكون كمية المواد الغذائية التي يتناوليا الحيوان من المستخمص 

ي اقل بكثير من حصول الحيوان عمى مواده الغذائية من طمع النخيل الكامل الكحول
منخفضة مقارنة  al Mokhtari et (9) .فضال من ذلك فان الجرعات التي استخدميا

. مع دراستنا الحالية
النسبي لمخصى ارتفع معنويا مقارنة الوزن كما ٍأظيرت نتائج تجربتنا الحالية بان معدل 

 .Bahmanpour et alإذ جاءت ىذه النتيجة مطابقة لما وجده ،رةمع مجموعة السيط
الذي أوضح إن ىناك ارتفاعا معنويا في الوزن النسبي لمخصى والبربخ في ( 8)

إذ  .كغم من وزن الجسم/ممغم 240و120الحيوانات المعاممة بجرعات من طمع النخيل 
في زيادة الوزن النسبي إن التأثير االيجابي  Bahmanpour et al. (8)أشار الباحثون

لكل من الخصى والبربخ إلى احتمالية وجود مواد مشابية لفعل ىرمونات المناسل 
Gonado tropin like action  أو قد يعود السبب إلى تواجد مواد استيرويدية

Steroidal substance  في طمع النخيل مثلEstrone (2،3) وبكميات منخفضة
إذ أشار العديد  ،زن النسبي لمخصى وأعضاء التناسلوالتي تعمل عمى تحسين في الو

من الباحثين إلى إن لالستروجين دور كبير في فعالية الجياز التناسمي الذكري 
في حين أشار باحثون آخرون إلى إن الجرعات المنخفضة ( 20،21،22،23)

 دور في تمعب (2،3)لالستروجين والتي تشير الدراسات إلى تواجدىا في طمع النخيل 
(. 24،25،26،27)تحسين الوزن النسبي لمخصى والبربخ بأقسامو الثالثة 

إن االرتفاع المعنوي في العدد الكمي لمنطف لمجاميع المعاممة بطمع النخيل الثالث التي 
 Bahmanpour et al.وجده لمااستخدمت في دراستنا الحالية جاءت نتيجتيا مطابقة 

لى ارتفاع في العدد الكمي لمنطف والمستخدمة إن الجرعة التي أدت إ أشار إلىإذ ( 8)
كغم من وزن الجسم جاءت نتيجة زيادة في تركيز النطف داخل /ممغم 120من قبمو 
المنوية والذي قد يعود السبب فيو إلى احتواء طمع النخيل عمى مواد استيرويدية  النبيبات
والذي  Flavonoids (29)،فضال عن مواد فالفونيديةEstradiol (8،29)ومنيا 

إذ لوحظ إن لالستروجين تأثير (. 30،31)يكون ليا تأثير ايجابي عمى تركيز النطف 
 Kato .و .Goyal et al المنوية في حين ذكر النبيباتايجابيا عمى تركيز النطف في 
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et al(27،28 ) إن لالستروجين دور في زيادة العدد الكمي لمنطف إذ تعمل المركبات
 Testicularامتصاص السوائل من القنوات المنوية  االستروجينية عمى إعادة

ductless وفي الوقت نفسو أشار ،وبالتالي يعمل عمى زيادة تركيز النطف في والبربخ 
Goyal et al. و Kato et al. (27،28)  إلى إن الجرعات المنخفضة من

ا معنويا االستروجين تودي إلى ارتفاع معنويا في النسبة المئوية لمنطف الحية وانخفاض
لى ولما كان طمع النخيل يحتوي ع في كل من النسبة المئوية لمنطف المشوىة والميتة،

 تؤدي قد والمستخدمة في دراستنا الحالية والتي( 2،3)تراكيز منخفضة من االستروجين 
إلى تحسين في النسبة المئوية لمنطف الحية وانخفاضا معنويا في النطف الميتة 

. والمشوىة
ج الدراسة الحالية من خالل تحميل ىرمون التستستيرون في مصل الدم إن أظيرت نتائ

أسابيع لم  6كغم من وزن الجسم ولمدة /ممغم 200و 100المعاممة بطمع النخيل بجرعة 
 لوحظ فضال عن ذلك ،توثر معنويا عمى مستوى ىرمون التستستيرون في مصل الدم

أسابيع  3كغم من طمع النخيل ولمدة /ممغم300من الدراسة الحالية بان المعاممة بجرعة 
أظيرت نتائج في حين ،لم توثر عمى مستوى ىرمون التستستيرون في مصل الدم

ارتفاع معنوي  ظيورأسابيع  6كغم ولمدة /ممغم 300إن المعاممة بجرعة  الدراسة إلى
وجاءت ىذه النتيجة مطابقة لما وجده  ،في تركيز ىذا اليرمون في مصل الدم

Bahmanpour et al (8 )ىحيث وجد إن معاممة الجرذان البالغة بطمع النخيل أد 
وفي نفس الوقت  ،إلى ارتفاع معنوي في مستوى ىرمون التستستيرون في مصل الدم

الذي أشار إلى Mehrdad et al. (19 )كانت نتائج الدراسة الحالية مطابقة لما وجده 
لفم أدى إلى زيادة في تركيز إن معاممة الجرذان البالغة بطمع النخيل وعن طريق ا

ىرمون التستستيرون في مصل الدم وتقميل مستوى الداييايدرو تستستيرون 
Dihydrotestosterone  5إذ يحدث اليرمون األخير تثبيط في خميرة-α-

reductase  وذلك لوجود مواد مثلPalmitic،Stearic،Linoleic  وكذلكOleic 

acid أشاراتو في الوقت ذ ،(19)في طمع النخيل. al Mokhtari et (9) إن  إلى
يوم وعن طريق الحقن في الغشاء  14معاممة الجرذان البالغة بطمع النخيل لمدة 

إلى انخفاض في مستوى ىرمون التستستيرون وقد اعزي سبب  يؤديالبريتوني 
االنخفاض في تركيز ىرمون التستستيرون إلى احتواء طمع النخيل عمى مواد مضادة 

الموجودة في طمع  Cumarinتستستيرون كالمواد االستروجينية الفعل وكذلك ليرمون ال
إن ليس لمعاممة ذكور الجرذان  Aldhaheri et al. (33)من جية أخرى بين  ،النخيل

البالغة بطمع النخيل تأثير عمى مستوى ىرمون التستستيرون وربما يعود السبب إلى 
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إذ لوحظ من  ،Aldhaheri et al (33) تيمجرعة طمع النخيل المستخدمة في دراس
 6كغم من طمع النخيل ولفترة /ممغم  200و 100لجرعة  عند استخدامدراستنا الحالية 

 كما إن فترة المعاممة بطمع النخيل ،تأثير عمى مستوى ىرمون التستستيرونأي أسابيع 
لة المعام الحالية عنددراستنا  من خالل في مستوى ىرمون التستستيرون، ادورتمعب 
تغير معنوي في مستوى تركيز  يالحظ إيكغم لم /ممغم 300أسابيع وبجرعة  3لمدة 

أسابيع أدت  6كغم ولمدة /ممغم 300المعاممة بجرعة  إنفي حين ،ىرمون التستستيرون
. إلى حدوث ارتفاع معنوي في مستوى ىرمون التستستيرون في مصل الدم
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