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تأثير الماء الممغنط في بعض صفات البالزما المنوية لديكة ھاي الين البني
عطوف عبد الرحيم عزيز
حازم جبار الدراجي
قسم الثروة الحيوانية ،كلية الزراعة ،جامعة قسم الثروة الحيوانية ،كلية الزراعة ،جامعة
السليمانية
بغداد
الخالصة
أجريت ھذه التجربة في حقل الطيور الداجنة التابع لقسم اإلنتاج الحيواني ،كلي*ة الزراع*ة /
جامعة السليمانية للمدة م*ن  ٢٠٠٧/٨/١لغاي*ة  ٢٠٠٨/٦/١لبح*ث ت*أثير ش*دات مختلف*ة م*ن الم*اء
المعالج مغناطيسيا ً في بعض صفات البالزما المنوية للديكة .واس*تخدم فيھ*ا  ٨٠دي*ك ن*وع ھ*اي
الين البني  Hy – Line Brownعمر  ٢٢أسبوع  ،اذ تم توزيعھا على أربعة معامالت وبواق*ع
 ٢٠ديك للمعاملة الواحدة .وكانت ك*ل معامل*ة تتك*ون م*ن  ٤مك*ررات وبواق*ع  ٥ديك*ه للمك*رر
الواحد .وكانت معامالت التجربة كم*ا يل*ي :المعامل*ة األول*ى )  : (T 1الديك*ة الت*ي تناول*ت الم*اء
الممغنط المار على جھاز المغنطة ذات شدة  ،Gauss ٥٠٠المعاملة الثانية )  : (T 2الديكة الت*ي
تناولت الماء الممغنط المار على جھاز المغنطة ذات شدة  ،Gauss ١٠٠٠المعاملة الثالثة )(T ٣
 :الديك**ة الت**ي تناول**ت الم**اء الممغ**نط الم**ار عل**ى جھ**از المغنط**ة ذات ش**دة ،Gauss ٢٠٠٠
والمعاملة الرابعة ) : (Cديكة مجموعة المقارنة التي تناولت الم*اء الع*ادي )غي*ر ممغ*نط( .أم*ا
ص*فات البالزم**ا المنوي *ة الت*ي تض**منتھا التجرب**ة الحالي**ة فھ*ي :تراكي**ز الكلو ك**وز  ،الب**روتين ،
الكولس***ترول الكلـــ***ـي  ،ونشـــــ***ـاط إنزيم***ات ، GOT

 ، GPTالفوسفاتيــ***ـز القاعــ***ـدي

 (ALP) Alkaline phosphataseوالفوسفاتيز الحامضي .(ACP) Acid phosphatase
أش*ارت نت*ائج التجرب*ة إل*ى أن معامل*ة الديك**ة بم*اء مع*الج مغناطيس*يا ً أدت إل*ى انخف**اض
ع**الي المعنوي**ة )أ >  (٠.٠١ف**ي نش**اط أن**زيم  ،GOTنش**اط أن**زيم  ،GPTتركي**ز الب**روتين،
تركيز الكولسترول ،وتركيز الكلوكوز في البالزما المنوية والى ارتفاع عالي المعنوي*ة

)أ

>  (٠.٠١في نشاط أنزيم الفوسفاتيز الحامضي والفوسفاتيز القاعدي ف*ي البالزم*ا المنوي*ة خ*الل
جميع أشھر التجربة وفي المعدالت العامة لھذه الص*فات .م*ن ناحي*ة ثاني*ة ،ف*أن المعامل*ة ) T 3
 (Gauss ،٢٠٠٠ق**د حقق**ت أفض**ل النت**ائج فيم**ا يتعل**ق بجمي**ع الص**فات الت**ي ش**ملتھا التجرب**ة
الحالية.
ــــــــــــــــــــــــــ
• البحث جزء من أطروحة دكتوراه للباحث الثاني.

يس**تنج م**ن التجرب**ة الحالي**ة أن معامل**ة الديك**ة بم**اء مع**الج مغناطيس**يا ً أدت ال**ى تحس**ن
معن*وي ف*ي األداء التناس*لي للديك*ة وكم*ا يس*تدل علي**ه م*ـن خ*الل زي*ادة العناص*ر االيجابي*ة م**ن
١
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مكونات البالزما المنوية وتقليل العناصر السلبية م*ن مكون*ات البالزم*ا المنوي*ة .وبالت*الي يمك*ن
استخدام تقنية الماء المعالج مغناطيسيا ً كإحدى الوسائل المھمة لتعزيز الكفاءة التناسلية للديكة.
المقدمة
الم*اء ھ*و المرك*ب األكث*ر أھمي*ة بجس*م الك*ائن الح*ي وتش*ربه جمي*ع الكائن*ات الحي*ة يومي*ا
وھومھم لجميع الوظائف الحيوية والكيميائية في الجسم إذ ينظم كافة العمليات الحيوي*ة ف*ي الخلي*ة
الحي**ة م**ن ھض**م وامتص**اص ونق**ل الم**واد الغذائي**ة ال**ى الخالي**ا واألنس**جة وإزال**ة الس**موم
والفض**الت م**ن الجس**م ) .(٢٠٠٤ ، Naitoإن معالج**ة الم***اء م غناطيس**يا ً عب**ارة ع**ن تفاع***ل
كيمي*ائي يح**دث في**ه كس**ر لألواص**ر الكيميائي**ة وإع*ادة تنظ**يم ال**ذرات داخ**ل الجزيئ**ات لتش**كيل
المركبات الجديدة مختلف*ة الت*أين) ( ٢٠٠٠ ، Info-Techوعن*د تع*ريض جزئي*ات الم*اء لمج*ال
المغناطيسي فأن األواصر الھيدروجينية بين الجزيئات تتفكك وھذا التفك*ك يع م*ل عل*ى امتص*اص
الطاقة ويقلل م*ن مس*توى إتح*اد مكون*ات الم*اء ويزي*د م*ن قابلي*ة التحل*ل الكھرب*ائي وي*ؤثر عل*ى
تحلل البلورات )حباس  .(٢٠٠٥،إن فكرة المياه الممغنطة استمدت باألص*ل م*ن مي*اه الش*الالت
أو النافورات إذ لوحظ ان البقاء لساعات طويل*ة ق*رب الش*الالت و الن*افورات يخف*ف م*ن الت*وتر
والقلق ويعزز الحالة الصحية لإلنسان ويزيد م*ن نش*اط وحيوي*ة الجس*م )  Tkachenkoو Ojli.
 ،(٢٠٠٢ ،كم**ا ل**وحظ م**ن جھ**ة أخ**رى إن س**اكني المن**اطق الجبلي**ة القريب**ة م**ن مي**اه األنھ**ار
والشالالت يكون معدل أعمارھم أطول من السكان في المناطق األخرى .
ويمكن تلخيص فوائد الماء ال ممغنط عل*ى جس*م اإلنس*ان كم*ا أوردھ*ا الخ*ولي (٢٠٠٢) ،
بما يأتي:
 - ١يساعد في تعجيل عملية الش*فاء لمعظ*م الح*االت المرض*ية تقريب*ا ً وخصوص*ا ً ف*ي الح*االت
المتعلقة بالجھاز الھضمي والجھاز العصبي والجھاز البولي .
 - ٢يؤدي االس*تعمال المس*تمر للم*اء الممغ*نط إل*ى تحس*ين عملي*ة الھض*م ورف*ع الش*ھية وتقلي*ل
الح*وامض وتنظ*يم إف**راز الص*فراء وك*ذلك يس**اعد ف*ي تنظ*يم عم**ل األمع*اء وال*تخلص م**ن
السموم واألمالح غير المفيدة .
 - ٣يساعد في تنظيم الدورة الشھرية عند النساء .
 - ٤يساعد الماء الممغنط على تنظيف األوعية الدموية من التجلط*ات الدموي*ة إض*افة إل*ى دوره
في تنظيم الدورة الدموية  .وينظم عمل القلب  ،ويساعد أيضا ً في زيادة معدل ط*رح الب*ول
بواسطة الجھ*از الب*ولي  .وي*تم معالج*ة ح*االت حص*ى الكلي*ة ف*ي االتح*اد الس*وفيتي بواس*طة
الماء الممغنط.

٢
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وينفع الم*اء الممغ*نط ف*ي جمي*ع ح*االت الحم*ى وك*ل أن*واع األل*م وف*ي الرب*و والتھ*اب
القصبات الھوائية ونزالت البرد والسعال والصداع ،أ ما فوائد الماء الممغنط على صحة وتربية
الدواجن  ،فقد لوحظ إن اس*تعمال الم*اء الممغ*نط يزي*د م*ن ج*ودة ب*يض التفق*يس وتقلي*ل الوق*ت
الالزم للوصول إلى الوزن المطل*وب للطي*ور  ،انخف*اض نس*بة الھالك*ات وح*االت الم*رض ب*ين
الطيور بشكل ملحوظ )إبراھيم .(٢٠٠٠ ،
وعلى حد علمنا ال توجد أي دراسة في الع*الم ق*د أجري*ت ح*ول ت*أثير الم*اء الممغ*نط عل*ى
الكفاءة التناسلية للديكة وعلي*ه فق*د أجري*ت الدراس*ة الحالي*ة لبح*ث ت*أثير اس*تخدام الم*اء الممغ*نط
بش*دات مختلف**ة ) ٢٠٠٠، ١٠٠٠، ٥٠٠ك**او س( ف**ي ص**فات البالزم*ا المنوي *ة لديك**ه ھ**اي الي**ن
البنية .Hy-Line Brown
المواد وطرائق العمل
أجريت ھذه التجربة في حقل الطيور الداجنة الت*ابع لقس*م اإلنت*اج الحي*واني  -كلي*ة الزراع*ة
– جامع**ة الس**ليمانية للم**دة م**ن  ٢٠٠٧/٨/١لغاي**ة  ٢٠٠٨/٦/١والت**ي تض**منت التجرب**ة الحقلي**ة
والتحل**يالت المختبري**ة وفت**رة ت**دريب ال**ذكور عل**ى عملي**ة جم**ع الس**ائل المن**وي والتع**ود عل**ى
استھالك الماء الممغنط .ھدفت الدراسة بحث تأثير شدات مختلفة من الماء الممغ*نط ف*ي ص*فات
البالزما المنوية لذكور ھاي الين البنية  Hy-Line brownالتجارية عمر ) (٢٢أس*بوعا ً ،إذ ت*م
الحصول عليھا من مشروع دواجن اربي*ل ف*ي محافظ*ة اربي*ل .اس*تخدمت ثالث*ة أجھ*زة لمعالج*ة
الم**اء مغناطيس**يا ً ثن**ائي القطبي**ة  di or bipoleأو يس**مى  . Magnetotronربي**ت ال**ذكور
بصورة مجتمعة في قاعة تحتوي على  ٤٨حجرة أو قفص إذ تم توزي*ع ال*ذكور عل*ى  ١٦حج*رة
)  2.5 × 1.5م( وتوزيعھا عشوائيا على المعامالت بواقع  ٤مكررات للمعاملة الواحدة حيث تم
تخصيص  ٥ذكور لكل مكرر أي  ٢٠ذكرا للمعاملة وكما يأتي :
 .١المعاملة األولى )  (T 1الديكة التي تناولت الماء الممغنط المار على جھاز المغنطة ذات ش*دة
.Gauss ٥٠٠
 .٢المعاملة الثانية ) (T 2الديكة التي تناولت الماء الممغنط الم*ار عل*ى جھ*از المغنط*ة ذات ش*دة
.Gauss ١٠٠٠
 .٣المعاملة الثالثة ) : (T ٣الديكة التي تناولت الماء الممغنط المار على جھاز المغنطة ذات شدة
) Gauss ٢٠٠٠الصورتين  ١و  .(٢وللتأكد من صحة شدات األجھزة المستخدمة في التجرب*ة
ت*م قي*اس ش*دد ھ*ذه األجھ*زة باس*تخدام جھ*از F.W.Bell / Gauss, Model ) Teslameter
.(5070, USA
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 .٤المعاملة الرابعة ) : (Cديكه مجموعة المقارنة التي تناولت الماء العادي )غير ممغنط(.
تم تجھيز الماء بصورة حرة طيلة فترة الدراسة أما العلف فقد تم تجھي*زه بص*ورة مح*ددة
إذ تم تقديم  ١٢٠غم لكل ذك*ر ألج*ل الس*يطرة عل*ى نم*و الطي*ور وحس*ب دلي*ل التربي*ة الخ*اص
بھذه الطيور(.

جھاز الماكناتوتـرون Gauss ٥٠٠

جھاز الماكناتوترون Gauss ١٠٠٠

جھاز الماكناتوترون Gauss ٢٠٠٠

صورة  .١أجھزة مغنطة الماء المستخدمة في التجربة.

٤
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صورة  .٢أجھزة مغنطة الماء مربوطة داخل قاعة التربية.
اس***تخدمت عليق***ه إنتاجي***ة طيل***ة فت***رة الدراس***ة تحت***وي عل***ى  % ١٤.٢ب***روتين خ***ام
و ٢٥٧٣.٨كيلو سعرة طاقة ممثلة  /كغم علف.
لغرض تقدير صفات البالزما المنوية فقد تم جمع السائل المنوي مرتين كل شھر ابتدا ًء من
ش*ھر تش**رين األول وحت*ى ش**ھر نيس**ان وفق*ا ً للطريق**ة المتبع*ة م**ن قب**ل  Burrowsو Quinn
 (١٩٣٧)،اذ تم جمع عينة جماعية  Pooled sampleل كل مك*رر ف*ي المعامل*ة .ووض*عت ھ*ذه
العينات في جھاز الطرد المركزي بسرعة  ٣٠٠٠دورة  /دقيقة ولمدة  ٣٠دقيقة وثم جمع الجزء
العلوي غير المترسب من السائل المنوي الذي يمثل البالزما المنوي*ة وفحص*ت قط*رة من*ه تح*ت
المجھر للتأكد من عدم وجود نطف في البالزم*ا المنوي*ة وف*ي حال*ة وج*ود ع*دد م*ن النط*ف ف*ي
البالزما المنوية تعاد عملية الفصل لمدة  ٣٠دقيقة أخرى وھكذا حتى يتم الحصول عل*ى بالزم*ا
منوية خالية من أية نطف ،بعد ذلك وضعت عينات البالزما المنوية تح*ت درج*ة ح*رارة  º٢٠-م
لح*ين إج**راء االختب*ارات عليھ**ا الت**ي تض*منت  :تراكي**ز الكلو ك*وز  ،الب**روتين  ،الكولس**ترول ،
نش**اط إنزيم**ات Glutamate ،(GPT ) Glutamate oxaloacetate transaminase
 ،(GPT ) pyruvate transaminaseالفوسفاتيــ*ـز القاعــ*ـدي Alkaline phosphatase
) (ALPوالفوسفاتيز الحامضي  .(ACP) Acid phosphataseت*م قي*اس ھ*ذه الص*فات بواق*ع
قرائتين لكل عينة مشتركة أي ثمان قراءات لكل معاملة.

٥
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تم قياس تركيز الكلوكوز في البالزم*ا المنوي*ة اس*تنادا ً إل*ى الطريق*ة الت*ي اعتم*دتھا ش*ركة
) (Bicoconالمنتج*ة للع*دة ) (kitالخاص*ة بالقي**اس ،وھ*ي طريق*ة س**ريعة تعتم*د عل*ى األكس**دة
اإلنزيمي*ة للس*كر بوج*ود إن*زيم  .( ١٩٨٦ ، Coles ) Glucose Oxidaseواس*تخدمت طريق*ة
التحليل اإلنزيمي في تحدي*د مس*توى الكولس*ترول ف*ي البالزم*ا المنوي*ة  ،باس*تخدام الطريق*ة الت*ي
وصفتھا الش*ركة المنتج*ة )  (BioLABOللع*دة الخاص*ة بالقي*اس ) Franeyو (١٩٦٨ ، Elias
 .وقيس تركيز البروتين الكلي ف*ي البالزم*ا المنوي*ة اعتم*ادا ً عل*ى طريق*ة ) (Biuretالت*ي أش*ار
إليھ*ا  Wootonو  (١٩٨٢) ، Freemanوباستخـــ*ـدام العــ*ـدة ) (Kitالخاصـــ*ـة بالشركـــ*ـة
المنتجـــة ) (BioMerieuxوتعتمد ھذه الطريقة على تفاعل ايونات النحاس ف*ي الوس*ط القاع*دي
مع األواصر الببتيدية البروتينية وينتج عنھا مركب معقد اللون .واستخدمت الطريق*ة المتبع*ة م*ن
قب**ل  Reitmanو  (١٩٥٧) ، Frankelلقي**اس نش***اط إنزيم**ي  GOTو  GPTف**ي البالزم***ا
المنوي***ة وتعتم***د ھ***ذه الطريق***ة عل***ى قي***ـاس تركي***ـز م***ـادة االوكزالواس***يتيت ھاي***ـدرازون
) (Oxaloacetate hydrazoneومـ*ـادة البايروفي*ت ھاي*درازون )(Pyruvate hydrazone
التي تعد مؤش*راً لتركي*ز االن*زيم ف*ي البالزم*ا المنوي*ة والت*ي تتك*ون عن*د إض*افة الكاش*ف .وت*م
قياس نشاط انزيم الفوس*فاتيز القاع*دي ف*ي البالزم*ا المنوي*ة باس*تخدام طريقـ*ـة ) Kingو (King
الت***ي أي***دھا  Varleyوآخـ***ـرون  (١٩٨٠)،و  Wootonو ، (١٩٨٢)، Freemanوباس***تخدام
عــ**ـدة ) (Kitالقيــ**ـاس المنتجـ**ـة مــ**ـن قبـــ**ـل شـركـ**ـة  .Bio Merieuxواس**تخدمت عـ**ـدة
) (Kitالقيــاس المنتجــة مــن قبــل شركـ*ـة  BIOLABO REAGENTSلقي*اس فعالي*ة إن*زيم
الفوسفاتيز الحامضي ) (ACPفي البالزما المنوية وذلك استنادا ً إل*ى الطريق*ة الت*ي ذكرھ*ا ك*ل
من  Fishmanو  (١٩٥٢)، Lernerو .(١٩٩٩)، Tietz
استخدم البرنامج اإلحصائي الجاھز  (٢٠٠١)، SASوباستخدام التصميم العش*وائي الكام*ل
 (CRD) Complete Randomize Designلتحليل البيانات واختب*رت معنوي*ة الفروق*ات ب*ين
المتوسطات باستخدام اختبار دنك*ن متع*دد الم*ديات ) (١٩٥٥ ، Duncanوعن*د مس*توى معنوي*ة
 ٠.٠٥و.٠.٠١
النتائج والمناقشة
إن تناول الديكة ماء مع*الج مغناطيس*يا ً أدت إل*ى انخف*اض ع*الي المعنوي*ة )أ> (٠.٠١ف*ي
نش*اط إنزيم*ي  GOTو  GPTف*ي البالزم*ا المنوي*ة خ*الل جمي*ع أش*ھر التجرب*ة وف*ي المع**دالت
العامة لھاتين الص*فتين ،إذ بلغ*ت المع*دالت العام*ة لنش*اط  GOTف*ي بالزم*ا المعنوي*ة ،١٩٩.٦
 ٢٥٤.٣ ،١٧١.٨ ،١٩٦.١وح***دة  ١٠٨ /نطف****ة  /دقيق***ة للمع****امالت  T 1و  T 2و  T 3و Cعل****ى
٨

الت**والي ولنش**اط  GPTف**ي البالزم**ا المنوي**ة  ٣.٥٨ ،٠.٨٧ ،١.٦٠ ،٢.٦٢وح**دة ١٠ /نطف**ة/
٦
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دقيقة للمعامالت  T 1و  T 2و  T 3و Cعل*ى الت*والي .م*ن ناحي*ة ثاني*ة ف*ان المعامل*ة  T 3ق*د س*جلت
أوطأ المعدالت لھاتين الصفتين مقارنة ببقية المعامالت األخرى )  T 1و  T 2و) (Cالجدول .(١
ويالح*ظ م**ن نت**ائج التجرب**ة الحالي**ة إن التغي*رات ف**ي نش**اط إنزيم**ي  GOTو  GPTف**ي
البالزما المنوي*ة تعك*س إل*ى ح*د بعي*د التغي*رات الت*ي ح*دثت ف*ي حرك*ة النط*ف والنس*بة المئوي*ة
للنطف الميتة والمشوھة وتشوھات االكروسومات والت*ي لوحظ*ت ف*ي تجرب*ة أخ*رى نف*ذت عل*ى
نف*س الطي**ور)ال**دراجي و عط*وف  ،(٢٠٠٨ ،حي**ث إن اق**ل المع*دالت لحرك**ة النط**ف والنس**بة
المئوية للنطف الحية والطبيعية وذات االكروسومات الطبيعية قد لوحظت في مجموع*ة الس*يطرة
) (Cوالتي سجلت في الوقت نفسه أعل*ى المع*دالت لنش*اط إنزيم*ي  GOTو  GPTف*ي البالزم*ا
المنوية .وذكر  Jonesو (1977) Mannبان الضرر الذي يحص*ل للنط*ف والن*اجم ع*ن تك*وين
البيروكس**يدات ف**ي ال**دھون المفس**فرة  phospholipidsالداخلي**ة يتض**من ارتش**اح اإلنزيم**ات،
اض**رار مظھري**ـة وفق**ـدان  ATPالخل**وي .وأش**ار  1971a) Bucklandو  (1971bإل**ى أن
ارتفاع نشاط  GOTف*ي البالزم*ا المنوي*ة ھ*و بالدرج*ة األس*اس بس*بب ارتش*اح ھ*ذا اإلن*زيم م*ن
النط*ـف واس**تنتج ب**ان نش *ـاط إن**زيم  GOTھ *ـو مقي**اس غي**ر مباش**ر للثب**ات التركيب *ـي للنط**ف.
وھكـذا فان الحيويـة ،مظھـر وسالمـة غشاء النطف تعتم*ـد بدرج*ـة كبي*ـرة عل*ـى مق*دار مض*ـاد
األكسدة الفعال الموجـود في ھذه الخاليا وفي البالزما المنويـة المحيطة بھ*ـا ) Sikkaو آخ*رون
 .(١٩٩٥ ،وھ*ذا يتضـ*ـح بوضــ*ـوح ف*ي نت *ـائج التجرب*ة الحالي*ة ،إذ أن مع*امالت الم*اء المع**الج
مغناطيسيا ً قد سجلت اوطا المعدالت لنشاط إنزيمي  GOTو  GPTفي البالزما المنوي*ة مقارن*ة
بمجموعة السيطرة ) .(Cفق*د أش*ار  (٢٠٠٢) Konleeإل*ى إن الم*اء المع*الج مغناطيس*يا ً يعتب*ر
مانع قوي جدا لألكسدة ول*ه ت*أثير كبي*ر ج*دا ف*ي إزال*ة الج*ذور الح*رة والح*د م*ن تأثيراتھ*ا عل*ى
أنس*جة وخالي*ا الجس*م المختلف*ة .وأش*ار  Al-Darajiوآخ*رون ) 2002aو  (2002bإل*ى وج**ود
ارتباط موجب عالي المعنوية بين كل من النطف الميتة والمشوھة وتش*وھات االكروس*ومات م*ع
نش***اط إنزيم***ات  GOTو  GPTو LDHف***ي البالزم***ا المنوي***ة .وذك***ر  Grahamوآخ***رون
) (١٩٧٣إن الزيادة في نش*اط إنزيم*ي  GOTو  GPTف*ي البالزم*ا المنوي*ة ق*د تع*ود إل*ى زي*ادة
عملي*ات التحل*ل للخالي*ا والناجم*ة ع**ن تك*وين الج*ذور الح*رة والت**ي تح*دث لخالي*ا النط*ف بس**بب
احتواء نطف الطيور على نسبة عالية من األحماض الدھنية غير مشبعة ،إذ إن ھذه اإلنزيمات )
GOTو  (GPTمن اإلنزيمات األيضية المھمة الموجودة داخل النطف وان تحررھا ينتج بس*بب
تحطم غشاء البالزما للنطفة اوموته مما يؤدي إلى تأثر نسبة اإلخصاب سلبيا.
يالح**ظ م**ن ج**دول  ٢إن معامل**ة الديك**ة بالم**اء المع**الج مغناطيس**يا ً أدت إل**ى انخف**اض ع**الي
المعنوية )أ> (٠.٠١في تركيز الب*روتين ف*ي البالزم*ا المنوي*ة مقارن*ة بمجموع*ة الس*يطرة خ*الل
٧
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جميع أشھر التجربة وفي المعدل العام لھذه الصفة ،اذ بلغت المعدالت العامة لھذه الصفة ،١.٠٩
١.٤٣ ،٠.٦٥ ،٠.٨٥غم  ١٠٠ /م*ل لك*ل م*ن المع*امالت  T 1و  T 2و  T 3و Cعل*ى الت*والي .م*ن
ناحية أخرى فان المعامل*ة  ٢٠٠٠) T 3ك*اوس( ق*د س*جلت اوط*ا المع*دالت لھ*ذه الص*فة خ*الل
جميع أشھر التجربة وفي المعدل العام لھذه الصفة مقارنة بالمعامالت األخرى )  T 1و  T 2و.(C
وأشار  Al-Darajiوآخرون ) 2002aو  (2002bإلى وجود ارتباط سالب معن*وي ب*ين ك*ل م*ن
حركة النطف وتركيز البروتين في البالزما المنوية وارتباط موج*ب معن*وي ب*ين ك*ل م*ن النس*بة
المئوية للنطف الميتة والمشوھة وتشوھات االكروسومات وتركيز البروتين في البالزم*ا المنوي*ة.
وھ*ذا يتف*ق م*ع نت*ائج التجرب*ة الحالي*ة إذ ل*وحظ تراف*ق التركي*ز الم*نخفض للب*روتين ف*ي البالزم*ا
المنوية في معامالت الماء المعالج مغناطيسيا ً ولجميع أشھر التجربة مع االرتف*اع المعن*وي ف*ي
حرك**ة النط**ف واالنخف**اض المعن**وي ف**ي النس**بة المئوي**ة للنط**ف الميت**ة والمش**وھة وتش**وھات
االكروسومات )الدراجي و عطوف .(٢٠٠٨ ،

جدول  .١تأثير الماء المعالج مغناطيسيا ً على نشاط إنزيمي  GOTو  GPTفي البالزما
المنوية لذكور أمھات دجاج البيض ھاي الين البني .
الفترات
المعدل
الصفات
الشھر
الشھر
الشھر
الشھر
المعامالت
العام
المدروسة
الرابع
الثالث
الثاني
األول
b

نشاط انزيم
 GOTفي
البالزما
المنوية
)وحدة/
 ١٠٨نطفة /
دقيقة(

b
3.68 ±
219.7

T1

2.67 ±
201.0

T2

4.37 ±
182.0

T3

5.43 ±
163.2

C

10.50 ±
259.5

4.50 ±
243.0

**

**

c

c
4.66 ±
190.2

d

نشاط انزيم
 GPTفي
البالزما

T1

0.05 ±
2.74

T2

0.07 ±

3.79 ±
225.5

4.50 ±
243.0

c

a a
17.45 ±
5.31 ±
235.2
279.5

b

c

٨

**
b

0.08 ±
2.53
c

0.14 ±

d
2.87 ±
170.5

**

0.07 ±
2.64

b
4.91 ±
187.0

1.84 ±
190.5
a

b

4.19 ±
210.7
b

d

a
مستوى
المعنوية

c
4.81 ±
167.0

c

0.06 ±
2.58
c

0.07 ±

a
7.47 ±
254.3
**

b

c
0.06 ±

c
0.85 ±
199.6
b
2.80 ±
196.1
c
0.97 ±
171.8

b
0.05 ±
2.62
c
0.05 ±
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المنوية
)وحدة/
٨
 ١٠نطفة /
دقيقة(

1.45

1.79
d
T3

0.02 ±
0.93

C

0.10 ±
3.23
**

1.47
d

0.04 ±
0.86
a

مستوى
المعنوية
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0.06 ±
0.89
a

0.26 ±
3.63
**

1.71
d

d
0.04 ±
0.82

a
0.06 ±
3.79
**

1.60

a
0.06 ±
3.68
**

d
0.03 ±
0.87
a
0.10 ±
3.58
**

 = Cمعاملة السيطرة  = T3 ،T2 ، T1 ;Controlماء معالج مغناطيسيا ً بشدة ،٥٠٠
 ٢٠٠٠ ،١٠٠٠كاوس على التوالي.
الحروف الصغيرة المختلفة تشير إلى وجود فروق معنوية بين المعامالت األربع ضمن فترة
الدراسة.
** تمثل الفروق المعنوية عند مستوى احتمال )أ> .(٠.٠١

٩
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ووجـد  Moustafaو  (١٩٨٠) Meszarosارتبـاط سالب عالـي المعنوي*ـة بي*ـن حرك*ة النط*ف
وتركيزھا مع محتوى البالزما المنوية من الب*روتين ف*ي ك*ل م*ن عين*ات الس*ائل المن*وي الط*ازج
والمجمـد  -المسال .وأشار  (1976)Thurstonإلى إن عدد الخاليــــا الجرثومية غير الطبيعي*ة
 abnormal germinal cellsوالخالي*ا الملتھ م*ة للنط*ف  spermiophagesت*زداد ف*ي الس*ائل
المنوي للرومي مـع زيـادة تركيـز البروتيـن فـي البالزمــا المنوية .وذكر  Thurstonوآخرون
) (1992أن مستوى البروتين ف*ي البالزم*ا المنوي*ة يمك*ن ان يس*تخدم كمتنب*ئ للخص*وبة والفق*س
حيث لوحظ وجود ارتباط سالب عالي المعنوية بين تركيز البروتين في البالزما المنوي*ة م*ع نس*بة
الخصوبة والفقس للب*يض المخص*ب ونس*بة الفق*س للب*يض الكل*ي ،واس*تنتجوا إن التحدي*د المف*رد
لتركي**ز الب**روتين ف**ي البالزم**ا المنوي**ة يمك**ن أن يس**تخدم لتحدي**د الديك**ة ذات الق**درة التناس**لية
المنخفض*ة ،وان نوعي*ة الس*ائل المن*وي للديك*ة يمك*ن ان تحس*ن م*ن خ*الل االنتخ*اب عل*ى أس*اس
التركيز المنخفض للبروتين في البالزما المنوية.
يتض*ح م**ن النت*ائج )ج**دول  (٢إن المعامل*ة بالم**اء المع*الج مغناطيس**يا ً أدت إل*ى انخف**اض
عالي المعنوية )أ> (٠.٠١في تركيز الكولسترول في البالزما المنوية خالل جميع أشھر التجرب*ة
وفي المعدل العام لھذه الصفة مقارنة بمجموعة السيطرة ،إذ بلغت المعدالت العامة لھذه الصفة
 ، ٥١.٨، ٦٤.١،٧٥.٨و ٩٤.١م*ايكروغرام  /م*ل للمع*امالت  T 1و  T 2و  T 3و Cعل*ى الت*والي.
من ناحية ثانية ،ف*ان المعامل*ة  T 3ق*د س*جلت اوط*ا المع*دالت لھ*ذه الص*فة خ*الل األش*ھر األول
والثاني والثالث والرابع وفي المعدل العام لھذه الصفة مقارنة ببقي*ة المع*امالت )  T 1و  T 2و.(C
وأش**ار  (2002) Al-Darajiإل**ى وج**ود ارتب**اط موج**ب معن**وي ب**ين تركي**ز الكولس**ترول ف**ي
البالزما المنوية والنسبة المئوية للنط*ف الميت*ة والمش*وھة وتش*وھات األكروس*ومات .وھ*ذا يتف*ق
مع نتائج التجربة الحالية ،إذ ترافق التحس*ن المعن*وي ف*ي النس*بة المئوي*ة للنط*ف الحي*ة والطبيعي*ة
وذات اال كروس*ومات الطبيعي*ة ف*ي مع*امالت الم*اء المع*الج مغناطيس*يا ً )ال*دراجي و عط**وف ،
 (٢٠٠٨مع االنخفاض المعنوي في تركيز الكولسترول في البالزما المنوية .والحظ  Ansahو
 (١٩٨٢)Bucklandوجود ارتباط مظھري سالب بين تركي*ز الكولس*ترول ف*ي البالزم*ا المنوي*ة
م**ع الخص**وبة ف**ي ك**ل م**ن الس**ائل المن**وي الط**ازج والس**ائل المن**وي المجم**د .وذك**ر Davis
) (١٩٧٦إن ارتفاع تركيز الكولسترول في البالزما المنوية قد يقوم بتثبيط عملي*ة اإلخص*اب ف*ي
خ*الل تثب**يط ان*دماج األغش**ية خ*الل تفاع**ل االكروس*وم كنتيج**ة لدخول*ه ض**من تركي*ب الطبق**ات
الدھنية المكونة لغشاء الخلية .وأوضح الدراجي ) (٢٠٠٧ب*ان النس*بة المرتفع*ة للكولس*ترول إل*ى
الدھون المفس*فرة ف*ي خالي*ا النط*ف ت*ؤدي إل*ى ح*دوث درج*ة مرتفع*ة م*ن االلتح*ام cohesion

١٠
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وعدم نفاذية غشاء الخلية  membrane impermeabilityمم*ا ي*نعكس بالمحص*لة عل*ى نوعي*ة
النطف وقابليتھا االخصابية .
تشير النتائج في جدول  ٣إن معالج*ة الم*اء مغناطيس*يا ً أدت إل*ى انخف*اض ع*الي المعنوي*ة
)أ> (٠.٠١في تركيز الكلوكوز في البالزما المنوية خالل جمي*ع أش*ھر التجرب*ة وف*ي المع*دالت
الع*ام لھ*ذه الص*فة مقارن*ة بمجموع*ة الس**يطرة ،إذ بلغ*ت المع*دالت العام*ة لھ*ذه الص**فة ،٧٨.٩
 ٩٤.١ ،٥٠.٨ ،٦٤.٥ملغـم ١٠٠ /مل للمعامـــالت  T 1و  T 2و  T 3و Cعل*ـى التوال*ـي .إض*افة
لذلـك ،فـان المعاملة  ٢٠٠٠) T 3كاوس( قد سجلت اوطا المعدالت لھ*ذه الص*فة ولجمي*ع أش*ھر
التجرب*ة وف*ي المع*دل الع*ام لھ*ذه الصف*ـة مقارن*ـة بالمعام*ـالت األخ*رى )  T 1و  T 2و  .(Cإن
االنخفاض عالي المعنوية في تركيز الكلوكوز في البالزم*ا المنوي*ة ف*ي مع*امالت الم*اء المع*الج
مغناطيسيا ً مقارنة بمجموعة السيطرة قد يع*زى إل*ى دور الم*اء المع*الج مغناطيس*يا ً ف*ي تعزي*ز
فعالية النطف وايضھا.
فق*د اس**تنتج ال*دراجي ) (١٩٩٨ب**ان االرتب*اط الس**الب ع*الي المعنوي**ة ب*ين تركي**ز الكلوك*وز ف**ي
البالزما المنوية وتركيز النطف يشير إلى استخدام الكلوك*وز م*ن قب*ل النط*ف ف*ي عملي*ة ايض*ھا
الخل*وي .وھ**ذا م*ا توص**ل إلي*ه  Hammondوآخ**رون ) (1965م*ن إن االنخف**اض ف*ي تركي**ز
الكلوكوز في البالزما المنوية يرتبط ايجابي*ا م*ع ع*دد النط*ف ،حيويتھ*ا ،وايض*ھا ،ف*أيض النط*ف
يخ**تص بص**ورة رئيس**ية بنظ**ام التحل**ل الس**كري  ،Glycolysisإذ إن الكلوك**وز يك**ون مص**در
الكاربوھي*درات الرئيس**ي ف**ي اي*ض نط**ف الطي**ور ويس**تخدم كمص*در لطاق**ة النط**ف .وأوض**ح
 (١٩٧١) Lakeوجود ارتباط بين تكيف الخص*يتين الموج*ودة داخ*ل جس*م الطي*ر ألداء وظيفتھ*ا
بفعالية بدرجات حرارة جسم مرتفعة والحاجة الكبي*رة للكلوك*وز والمركب*ات الوس*طية ف*ي دورة
التحلل السكري كمصدر طاقة لغرض االيض الع*ام للنط*ف .وأش*ار  (٢٠٠٠) Etchesال*ى ان*ه
بينما تكون نطف ذكور الدجاج قادرة على تمثيل الكلوكوز وتحويله إلى الكتيت بكفاءة عالية جدا
تحت الظروف الالھوائية ،فان نطف الرومي ال تستطيع اشتقاق كميات معنوي*ة م*ن الطاق*ة تح*ت
ظروف االيض الالھوائي .من ناحية ثانية ،فان السائل المنوي لكال النوعين )ال*دجاج والروم*ي(
يمكن**ه اكس***دة الكلوك***وز ال***ى  ATPتح**ت الظ***روف الھوائي***ة .ووج***د  Al-Darajiواخ***رون
) 2002aو ( 2002bوجود ارتباط سالب معنوي بين عدد النطف في القذفة وحركتھا مع تركيز
الكلوكوز في البالزما المنوية .وھذا يتفق مع نتائج التجرب*ة الحالي*ة ،اذ يالح*ظ تراف*ق االنخف*اض
في تركيز الكلوكوز في البالزما المنوي*ة للديك*ة المعامل*ة بم*اء مع*الج مغناطيس*يا ً م*ع االرتف*اع
المعنوي في كل من تركيز النطف وحجم النطف المضغوطة والحركة الجماعية والفردية للنطف
)ال*دراجي و عط**وف  .(٢٠٠٨ ،ان ش**رب الم*اء المع**الج مغناطيس**يا ً يعم*ل عل**ى خف**ض الش**د
١١
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الدراجي و عزيز

السطحي للماء وزي*ادة الش*د الس*طحي والنف*اذ داخ*ل الخالي*ا ،وان الش*د الس*طحي المتزاي*د يس*مح
يتوس*ع القن*اة الھض*مية وھ*ذا يعم**ل عل*ى زي*ادة اإلس*تفادة م**ـن العناص*ـر الغذائي*ـة كم*ـا تساع**ـد
النفاذي*ـة ف*ي زي*ـادة تح*ـلل الم*ـواد الغذائي*ـة وتحسي*ـن امتص*اص العناص*ر الغذائي*ة مم*ا ي**نعكس
بالمحص*لة عل*ى زي*ادة مع*دل االي*ض الع*ام داخــ*ـل الجســ*ـم ) .(٢٠٠٤ ، Naitoوأش*ار Jhon
) (2004إن شرب الماء المعالج مغناطيسيا ً يؤدي الى تنشيط حركة الدم الواصل ألنسجة الدماغ
واألعضاء الحيوية ف*ي الجس*م مم*ا يع*زز م*ن وص*ول الكلوك*وز واألوكس*جين والم*واد الغذائي*ة
األخ***رى لھ***ذه األعض***اء .وذك***ر  (1998) Sabadellإن الم***اء السداس***ي أو الم***اء المع***الج
مغناطيس*يا ً يق*وم بتعزي*ز الطاق*ة الحركي*ة داخ*ل الجس*م فيحف*ز ك*ل م*ن نش*اط المع*دة و األمع*اء
الدقيقة والغليظة ويصل ھذا الماء الى الدم بس*ھولة خ*الل  ٣٠ثاني*ة وم*ن ث*م وص*وله إل*ى أنس*جة
ال*دماغ واألعض*اء التناس*لية بع*د دقيق*ة واح*دة ،وال*ذي يع*زز مع*دل االي*ض الحي*وي داخ*ل ھ**ذه
األعضاء.
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جدول  .٢تأثير الماء المعالج مغناطيسيا ً على تركيز البروتين والكولسترول في البالزما المنوية لذكور امھات دجاج البيض ھاي الين البني .
الفترات
المعامالت
الصفات المدروسة
الشھر الرابع
الشھر الثالث
الشھر الثاني
الشھر األول
b

تركيز البروتين في
البالزما المنوية )غم
 ١٠٠ /مل(

T1

0.03 ± 1.03

T2

0.03 ± 0.82

T3

0.08 ± 0.75

C
مستوى المعنوية

0.18 ± 1.40
**

T1

0.63 ± 79.4

T2

1.09 ± 66.6

T3

2.79 ± 50.5

C
مستوى المعنوية

0.50 ± 97.4
**

b
0.02 ± 1.07

c

0.02 ± 1.07
c

0.05 ± 0.70
d

0.05 ± 0.70

0.02 ± 0.60

0.02 ± 0.60

0.06 ± 1.48
**
b

0.06 ± 1.48
**

2.88 ± 74.9
c

d
a

1.21 ± 62.9
d

3.18 ± 42.4
a

2.54 ± 87.7
**

3.77 ± 74.2

1.41 ± 64.4

1.62 ± 47.0

b

c

d

6.48 ± 67.3
a
5.02 ± 101.3
**

 = Cمعاملة السيطرة  = T3 ،T2 ، T1 ;Controlماء معالج مغناطيسيا ً بشدة  ٢٠٠٠ ،١٠٠٠ ،٥٠٠كاوس على التوالي.
الحروف الصغيرة المختلفة تشير الى وجود فروق معنوية بين المعامالت االربع ضمن فترة الدراسة.
** تمثل الفروق المعنوية عند مستوى إحتمال )أ> .(٠.٠١

١٣

0.71 ± 64.1
d

a
1.44 ± 89.9
**

c

c

0.06 ± 1.57
**

1.22 ± 74.8

2.89 ± 62.5

d

d
0.04 ± 0.65
a
0.07 ± 1.43
**
b
0.44 ± 75.8

a

b

c

0.01 ± 0.85

0.10 ± 0.64
a

b

c

c

0.03 ± 0.93
d

a

b

b
0.01 ± 1.09

0.08 ± 1.26
c

d

a

تركيز الكولسترول
في البالزما المنوية
)مايكروغرام /
مل(

b

المعدل العام

d
1.43 ± 51.8
a
1.93 ± 94.1
**
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جدول  .٣تأثير الماء المعالج مغناطيسيا ً على تركيز الكلوكوز في البالزما المنوية لذكور أمھات دجاج البيض ھاي الين البني .
الفترات
المعدل العام
المعامالت
الصفات المدروسة
الشھر الرابع
الشھر الثالث
الشھر الثاني
الشھر األول
b

تركيز الكلوكوز في
البالزما المنوية
)ملغم  ١٠٠ /مل(

T1

1.84 ± 84.0

T2

1.65 ± 67.5

T3

2.40 ± 50.1

C
مستوى المعنوية

1.48 ± 91.3
**

b
2.85 ± 79.3

c

b
4.97 ± 75.4

c
0.88 ± 63.5

d

c
2.81 ± 62.7

d
2.10 ± 48.6

a

2.16 ± 64.3

3.45 ± 50.3

0.82 ± 64.5

2.55 ± 54.4

d
1.96 ± 50.8

a
5.38 ± 96.7
**

 = Cمعاملة السيطرة  = T3 ،T2 ، T1 ;Controlماء معالج مغناطيسيا ً بشدة  ٢٠٠٠ ،١٠٠٠ ،٥٠٠كاوس على التوالي.
الحروف الصغيرة المختلفة تشير إلى وجود فروق معنوية بين المعامالت األربع ضمن فترة الدراسة.
** تمثل الفروق المعنوية عند مستوى احتمال )أ> .(٠.٠١

١٤

c

d

a
2.71 ± 95.6
**

1.73 ± 78.9
c

d

a
0.96 ± 92.9
**

b
2.60 ± 76.8

b

a
1.84 ± 94.1
**
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الدراجي و عزيز

يتب**ين م**ن نت**ائج الج**دول  ٤ان معامل**ة ذك**ور دج**اج ھ**اي الي**ن البن**ي بالم**اء المع***الج
مغناطيس*يا ً ادت ال**ى ارتف*اع ع**الي المعنوي*ة )أ> (٠.٠١ف**ي نش*اط انزيم**ي  ALPو ACPف**ي
البالزما المنوية مقارنة بمجموعة السيطرة خالل جميع اشھر التجرب*ة وف*ي المع*دل الع*ام لھ*اتين
الص**فتين ،اذ بل**غ المع**دل الع**ام لنش**اط ان**زيم  ACPف**ي البالزم**ا المنوي**ة ،٤٧٠٢.٦ ،١٥٩٨.٧
 ٦١٦٩.٦و  ٩٤٠.٧وح*دة كن*ك ارمس**ترونك للمع*امالت  T 1و  T 2و  T 3و Cعل*ى الت*والي ،ف**ي
ح**ين بل**غ المع**دل الع**ام لنش**اط ان**زيم  ALPف**ي البالزم**ا المنوي**ة ،٩٤.٢٥ ،٨٠.٤٦ ،٦٦.٦٩
 ٥٧.٩٦وحدة كنك ارمسترونك لل مع*امالت  T 1و  T 2و  T 3و Cعل*ى الت*والي .م*ن ناحي*ة اخ*رى،
فان المعاملة  T 3قد سجلت اعلى المعدالت لھ*اتين الص*فتين لجمي*ع اش*ھر التجرب*ة وف*ي المع*دل
العام لھذه الصفة مقارنة ببقية المعامالت)  T 1و  T 2و .( Cويالحظ من نتائج ھذه التجربة ترافق
االرتف*اع المعن**وي ف**ي نش**اط انزيم*ي  ALPو ACPف**ي البالزم**ا المنوي**ة م*ع ك**ل م**ن تركي**ز
النطف وحركتھا )بيانات غي*ر منش*ورة( .وھ*ذا يتف*ق م*ع م*ـا توص*ل الي*ـه (2002) Al-Daraji
و Al-Darajiواخـ**ـرون ) 2002aو ( ٢٠٠٢ bالذيـ**ـن الحظ**و وج**ود ارتب**اط موج**ب ع**الي
المعنوية بين نشاط انزيمي  ALPو ACPفي البالزما المنوية وكل من تركيز النط*ف وحركتھ*ا.
وذك***ر  Hammondواخ***رون ) (١٩٦٥وال***دراجي ) (٢٠٠٧وج***ود ارتب***اط موج***ب ع***الي
المعنوي*ة ب**ين نش*اط انزيم**ات الفوس**فاتيز الحامض*ي والفوس**فاتيز القاع**دي ف*ي البالزم**ا المنوي**ة
وتركي*ز النط**ف حي**ث ان ك*ال االن**زيمين يكون**ان متض**منين ف*ي التحل**ل الم**ائي للكاربوھي**درات
وانت*اج الطاق**ة .م**ن ناحي**ة ثاني**ة ،يالح**ظ م**ن نت**ائج التجرب**ة الحالي**ة ت**زامن االرتف**اع ف**ي نش**اط
انزيم**ي  ALPو ACPف**ي البالزم**ا المنوي**ة للديك**ة المعامل**ة بالم**اء المع**الج مغناطيس**يا ً م**ع
اإلرتفاع في تركيز الكلوك*وز ونش*ـاط انزيم*ـي  ALPو ACPف*ـي بالزم*ـا ال*ـدم )بيان*ات غي*ر
منش*ورة( وال*ذي يش**ير بوض*وح ال**ى زي*ادة الطل**ب االيض*ي عل**ى ھ*ذه المكون**ات الثالث*ة نظ**را
لدورھا الكبير في ايض نط*ف الطي*ور ،اذ ان الس*ائل المن*وي لذك*ـور الطي*ـور يفتق*ـر ال*ى س*كر
الفركتوز ويحتوي فقط على سكر الكلوكوز الذي تستخدمه النطف في ايضھا وبمس*اعدة انزيم*ي
 ALPو) ACPالدراجي .(٢٠٠٧ ،
يستنتج من التجربة الحالية ان معاملة ديكة الھاي الي*ن البن*ي بم*اء مع*الج مغناطيس*يا ً ادت
الى تحسن معنوي في األداء التناسلي لھذه الديكة والذي يتض*ح م*ن خ*الل التحس*ن المعن*وي ف*ي
المكونات األيضية للبالزم*ا المنوي*ة )نش*اط ان*زيم  ،GOTنش*اط ان*زيم  ،GPTتركي*ز الب*روتين،
تركيز الكولسترول ،تركيز الكلوكوز ،نشـاط انزيم  ALPونشـاط انزيم  (ACPوذل*ك م*ن خ*الل
زيادة العناصر االيجابية من ھذه المكونات وتقليل العناصر السلبية من ھذه المكونات .م*ن ناحي*ة
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ثاني**ة ،ف**أن المعامل**ة  ٢٠٠٠) T 3ك**اوس( ق**د حقق**ت افض**ل النت**ائج فيم**ا يتعل**ق بجمي**ع ص**فات
البالزما المنوية التي شملتھا التجربة الحالية مقارنة ببقية المعامالت )  T 1و  T 2و.(C
جدول  .٤تأثير الماء المعالج مغناطيسيا ً على نشاط إنزيمي الفوسفاتيز الحامضي والقاعMدي
في البالزما المنوية لذكور أمھات دجاج البيض ھاي الين البني
الصفات
المدروسة

الفترات
المعامالت

الشھر
األول

T1

الشھر
الثاني
c

نشاط انزيم
الفوسفاتيز
الحامضي في
البالزما
المنوية
)وحدة كنك
ارمسترونك(

T2

T3

C
مستوى
المعنوية

c
29.64 ±
1504.0

56.4 ±
851.0

149.1 ±
1024.3

**

**

**

T1

3.25 ±
64.45

T2

1.13 ±
80.32

T3

3.05 ±
91.47

C

225.1 ±
4347.8

67.5 ±
6286.5
d

c
2.18 ±
63.02

c

b

c

b

a

b
3.55 ±
82.85

a
5.08 ±
97.90

d

c
134.0 ±
1598.7
b
275.9 ±
4702.6
a
296.9 ±
6169.6
d
46.0 ±
940.7
**

1.07 ±
65.27

1.71 ±
82.22

1.97 ±
91.5

a
591.5 ±
6605.0
d
21.9 ±
920.0
**

5.19 ±
74.02

2.05 ±
76.45

b
45.3 ±
4239.0

a

d

d

90.2 ±
1427.5

362.2 ±
5443.8

163.2 ±
6494.5

c

b

a

a

مستوى
المعنوية

49.1 ±
1643.3
b

b

الشھر
الرابع
c

523.4 ±
1820.0
b
900.6 ±
4780.0
a
250.7 ±
5213.0
d
250.7 ±
968.0

c

نشاط انزيم
الفوسفاتيز
القاعدي في
البالزما
المنوية
)وحدة كنك
ارمسترونك(

الشھر
الثالث

المعدل
العام

a
3.31 ±
96.60
d

d

4.08 ±
60.40

1.92 ±
53.55

1.55 ±
61.65

3.31 ±
56.27

**

**

**

**

c
2.22 ±
66.69
b
1.80 ±
80.46
b
2.03 ±
94.25
d
4.00 ±
57.96
**

 = Cمعاملة السيطرة  = T3 ،T2 ، T1 ;Controlماء معالج مغناطيسيا ً بشدة ،٥٠٠
 ٢٠٠٠ ،١٠٠٠كاوس على التوالي.
الحروف الصغيرة المختلفة تشير إلى وجود فروق معنوية بين المعامالت األربع ضمن فترة
الدراسة.
** تمثل الفروق المعنوية عند مستوى احتمال )أ> .(٠.٠١
المصادر
إبراھيم  ،خليل إسماعيل.٢٠٠٠ .تغذية الدواجن  .وزارةالتعليم الع*الي والبح*ث العلم*ي ،جامع*ة
الموصل ،الطبعة الثانية .
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Abstract
This experiment was conducted at the poultry house / Department of
Animal Resources / College of Agriculture, University of Sulaimanya
during the period from 1/8/2007 to 1/6/2008 to investigate the effect of
different intensities of magnetically treated water on seminal plasma traits
of roosters. A total of 80 Hy – Line Brown cocks, 22 weeks old were
used in this experiment. Cocks were randomly distributed into 4
treatment groups of 4 replicates each. Each treatment group constitutes 20
cocks with 5 cocks for each replicate. Experimental treatments included
in this experiment were: Treatment 1: roosters drank magnetically treated
water which passed through magnetic device with strength of 500 gauss,
treatment 2: roosters drank magnetically treated water which passed
through magnetic device with strength of 1000 gauss, treatment 3:
roosters drank magnetically treated water which passed through magnetic
device with strength of 2000 gauss, and treatment 4: roosters drank
normal water without magnetism which considered as control group.
Seminal plasma traits included in this experiment were: concentrations of
seminal plasma glucose, protein, cholesterol, and activities of GOT, GPT,
alkaline phosphatase and acid phosphatase.
Results revealed that treated the cocks with magnetically treated
water resulted in highly significant (p < 0.01) decrease as concerns the
concentrations of seminal plasma glucose, protein, cholesterol and
activity of GOT and GPT enzymes and highly significant (p < 0.01)
increase in regard to the activity of alkaline phosphatase and acid
phosphatase enzymes in seminal plasma. However, T 3 (2000 Gauss)
recorded the best results in relation to all seminal plasma traits included
in this experiment.
In conclusion, treated the cocks with magnetically treated water
resulted in significant improvement in reproductive performance of cocks
as indicated by the increase of positive components of seminal plasma
constituents and the decrease of negative components of seminal plasma
constituents. Therefore, magnetized water technique can be used as one
of important tools for enhancing the reproductive efficiency of roosters.
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