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  : صخاملل
 )Pimpinella anisum( وبذور اليانسون )Hibiscus sabdariffa( سرتوجيين لنبات الكركديهذه الدراسة إىل تقييم التأثري االهدفت ه

ين   cloacalوزن الغدة الشرجية أو غدة الرغوة  طول اخلصيتني ووزن و  و، اجلنسي (٪) وغصفات عمر البل علىعلى ذكور السمان اليا

gland  إلضافة إىل وزن اجلسم النهائي والذبيحة. مت تقسيم عدد وكذلك وزن الرببخ والوعاء الناقل و ، إفرازها الرغويو الوقت الالزم للتزاوج 
ين بعمر  84 لكل مكرر  ورذك 4مكررات بواقع  3إىل  قسمت كل جمموعةو سبع جمموعات  أسابيع بشكل عشوائي إىل 2ذكر مسان 

موعة األوىل ( موعات التجريبية على النحو التايل: ا ) مت تغذيتها على T1وامتدت التجربة إىل األسبوع الثامن عشر من العمر. كانت ا
موعة الثانية ( موعة الثالثة 0.5ى العليقة األساسية + ) مت تغذيتها علT2العليقة األساسية بدون إضافات، ا ٪ مسحوق الكركديه، ا

)T3 + موعة الرابعة (1) تغذت على العليقة األساسية ٪ مسحوق 0.5تغذت على العليقة األساسية +  )T4٪ مسحوق الكركديه، ا
موعة اخلامسة ( موعة السادسة (٪ مسحوق بذور اليان1تغذت على العليقة األساسية +  )T5بذور اليانسون، ا تغذت على  )T6سون، ا

موعة السابعة (0.5٪ مسحوق الكركديه + 0.5العليقة األساسية +  تغذت على العليقة األساسية +  )T7٪ مسحوق بذور اليانسون، وا
ثري النتائج أن إضافة مسحوق الكركديه وبذور اليانسون مل يك وضحتأ .٪ مسحوق بذور اليانسون1٪ مسحوق الكركديه + 1 ن هلا 

خر سن  .وزن الذبيحة خالل فرتة التجربة معنوي على وزن اجلسم و البلوغ اجلنسي نتيجة إضافة مسحوق الكركديه وبذور اليانسون بينما 
موعات اليت مت تغذيتها ثر وزن اخلصية ونسبتها إىل وزن اجلسم سلًبا يف ا على نظام  لرتكيزات العالية املستخدمة يف هذه التجربة. كما 

حية أخرى مل يتأثر طول اخلصيتني و وزن  .غذائي حيتوي على الرتكيزات العالية من مسحوق الكركديه وبذور اليانسون غدة الشرجية أو المن 
إلضافات املستخدمة cloacal glandغدة الرغوة  يف مجيع  و وزن إفرازها الرغوي و وزن الرببخ و الوعاء الناقل و نسبتيهما إىل وزن اجلسم 

موعات التجريبية مقارنة مع جمموعة الشاهد الوقت الالزم للتزاوج  مل تؤثر علىن إضافة مسحوق الكركديه و بذور اليانسون أإضافة إىل  ،ا
موعات التجريبية مقارنة بذكور جمموعة الشاهد  .يف ذكور ا

ين  -اليانسون  -: الكركديه تاحيةملفالكلمات ا  .سرتوجييناال التأثري -مسّان 

 املقدمة: .1
ت تحا لت األعشاب الطبية والعطرية مكانة مرموقة يف البحث العلمي كمصادر لإلضافات الطبيعية ألعالف احليوا

ت يف أوروخصوصًا بعد حظر استخدام املضادات احليوية كم متتاز  ، حيث)Castanon, 2007( حفزات لنمو احليوا
لعدي ت فعلى سبيل املثال استخدمت كمحفزات للنمو حيث األعشاب الطبية و العطرية  د من الفوائد القيمة للحيوا

ً حتسًنا  ياه الشربأو مضافة ملالعلف يف  على بعض األعشاب املغدىأظهر دجاج اللحم   يف أداء النمومعنو
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)Shivakumar et al., 2005 ؛Suriya et al., 2012 (،  دة حيث أظهرت فعالية كبرية كمضادات لألكسكما
ذه األعشاب معادلة العديد من اجلذور احلرة يف جسم احليوان  ت الفينوالت والفالفونويد املوجودة  ميكن ملكو

)Halliwell, 2007) ت و الفريوسات كما أشار كًال من ا كعوامل مضادة للجراثيم و الفطر إلضافة إىل ميز  ). هذا 
Alade and Irobi, 1993؛ Cowan, 1999؛Guo et al., 2003(متتد هذه الفوائد القيمة لتشمل فوائد صحية  ، و

الستهالك املباشر هلذه األعشاب الطبية ا أو  ت أو منتجا وعلى الرغم من ، كبرية لإلنسان عند استهالكه هلذه احليوا
أظهرت العديد من هذه الفوائد الكبرية لألعشاب الطبية اليت مت استخدامها يف الطب الشعيب منذ آالف السنني فقد 

ر السلبية هلذه األعشاب ن العديد أ Gupta and Raina) 1998(ذكر ، حيث الدراسات القدمية و احلديثة بعض اآل
ت سامة  ر  لذلكضارة بصحة اإلنسان و من األعشاب حتتوي على مكو جيب اختبار األدوية العشبية لفحص أي آ

ر الضاو  .جانبية ت اجللدية واإلسهال رة لألعشاب الطبية والعطرية أظهرت بعض الدراسات أن اآل مثل التهيج وااللتها
جتة عن تناول جرعات عالية من  تسبب الوفاةات النسيجية املرضية يف الكبد والكلى و التغري الشديد واألرق و  قد تكون 

 Joseph et al., 1989; Lalitha et al., 1990; Newall et(هذه األعشاب أو استهالكها لفرتة طويلة من الزمن 

al., 1996(.  رةً و ت الطبية إ تللجدل هو التأثري اال أحد أكثر التأثريات اجلانبية للنبا كتشف ، وا سرتوجيين هلذه النبا
. )Ososki and Kennelly 2003(سرتوجينية انبات حتتوي على مركبات  300يف اآلونة األخرية أن هناك أكثر من 

ت الطبية و يه اليانسون والكركديعترب و  ت   فقد مت استخدامهما ،ية الواسعة االنتشار واالستخدامالعطر أحد النبا كمشرو
ت النشطة نيالنبات هذانحيتوي ، حيث وعالجات شعبية لفرتة طويلة يف كثري من دول العامل  على الكثري من املكو

ثريات طبية فعالةو  ياً بيولوج تمضادات للكمضادات لألكسدة و   اليت هلا  غريها من التأثريات و  تالسرطاو  ميكرو
ثريات سلبية ،املرغوبة أنه منذ  )Vecchio et al )2016ذكر . و لرغم من ذلك ميكن أن يكون لليانسون والكركديه 

سرتوجينية حيث ن والكركديه على بعض املركبات االحيتوي اليانسو سرتوجيين قوي و ا اعترب اليانسون كعامل آالف السنني
لكريسيتني وجد  بينما حيتوي اليانسون على كميات كبرية  Daidzeinالدايدزين و  Quercetinأن نبات الكركديه غين 

  .Kaempferol )(Saeed et al., 2012من الكاميبفريول 
دف ين رتوجيين لكٍل من نبات الكركديه و سهذه الدراسة لتقييم التأثري اال و خالل بذور اليانسون على ذكور السمان اليا

ثريات سنسي والفرتة بعد البلوغ اجلنسي و الفرتة قبل البلوغ اجل لبية على النشاط اجلنسي للذكور ونضج إمكانية حدوث 
  تطور األعضاء التناسلية.و 

 البحث: قطر اد و و م .2
  التجربة: عينات  .1.2

ين بعمر  84مت استخدام عدد    توزيعها عشوائًيا على سبعو  ديأسابيع و مت ترقيم و وزن الطيور بشكل فر  2ذكر مسان 
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ذكور/  4ذكر وكل جمموعة مت تقسيمها إىل ثالث مكررات ( 12جمموعات جتريبية حبيث ضمت كل جمموعة عدد  
أسابيع مث نقلت ألقفاص  6ذكور لكل قفص من عمر أسبوعني حىت عمر  4مت وضعها يف أقفاص سلكية بواقع ، و مكرر)

و كان العلف واملاء متوفران بشكل مستمر طوال فرتة  ،أسبوع 18ستمرت حىت عمر ايت ال فرتة التجربةسلكية فردية لباقي 
مج إضاءة بواقع  يف )،أسبوع 16 (التجربة  ساعة إظالم واحدة و ساعة ضوء  23بداية التجربة مت تربية الكتاكيت يف بر

  أسابيع،  6طوال فرتة النمو اليت امتدت إىل عمر  2وات/ م 3وبكثافة ضوء 
مج مث ر  قي مدة التجربة (فرتة اإلنتاج). 16بيت مجيع طيور السمان حتت بر  ساعة من الضوء املستمر يومًيا خالل 

  مصدر اإلضافات التجريبية: .2.2
عم.جتفيفها و مت ، و مت شراء سبالت الكركديه وبذور اليانسون من األسواق احمللية  طحنها إىل مسحوق 

موعات التجريبية: . 3.2   ا

ين خالل فرتة مت تكوين التجربة ووضعه  العليقة الغذائية التجريبية األساسية لتغطية االحتياجات الغذائية لطيور السمان اليا
تلقت كل جمموعة جتريبية واحدة من املعامالت ، و )1كما يف اجلدول (  NRC (1994)به من قبل  يعلى النحو املوص

 ت الغذائية على النحو التايل:مالاملعات كان، و أسبوع 18إىل  2من عمر ليت امتدت الغذائية التالية خالل فرتة التجربة ا
 ).T1. العليقة األساسية بدون إضافات (الشاهد) (1
 ).T2٪ مسحوق سبالت الكركديه (0.5. العليقة األساسية + 2
 ).T3٪ مسحوق سبالت الكركديه (1. العليقة األساسية + 3
 )T4اليانسون ( ٪ مسحوق بذور0.5. العليقة األساسية + 4
 ).T5٪ (1. العليقة األساسية + مسحوق بذور اليانسون 5
 ).T6٪ مسحوق بذور اليانسون (0.5٪ مسحوق سبالت الكركديه + 0.5. العليقة األساسية + 6
  ).T7٪ مسحوق بذور اليانسون (1٪ مسحوق سبالت الكركديه + 1. العليقة األساسية + 7

  الصفات املدروسة:  4.2
بوع اخلامس و السادس من العمر حساب عدد الذكور البالغة يف كل معاملة و حساب النسبة املئوية لعدد مت يف األس

يومًيا من خالل املراقبة اليومية و مالحظة رغبتهم  ةالبالغ حتساب عدد الذكورا ، حيث متالذكور البالغة نسبة للعدد الكلي
ل الصوت املميز للذكور البالغة و تطور وإنتاج الغدة الشرجية أو يف التزاوج والقفز على الذكور األخرى، وكذلك من خال

وذلك  يف التجربةذكور السبوعيًا لكل أ) بواقع مرتني Foamمت وزن إفراز غدة الرغوة ( و، cloacal glandغدة الرغوة 
ا بواسطة حيث ستخراج إفراز الغدة  قسمت و رقمي دقيق ميزان يتم الضغط برفق على الغدة و استخراج الرغوة و وز

لتزاوج بواقع  لقيام ذكور التجربةيضًا مت حساب الزمن الالزم أو ، النتائج على ثالثة فرتات مشلت كل فرتة ثالثة أسابيع 
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و الفرتة الثانية و اليت مشلت األسبوع الرابع  سبوعيًا خالل الفرتة األوىل و اليت مشلت األسبوعني السابع و الثامنأمرات  3
زم ليقوم الذكر النثى مع الذكر يف القفص الفردي و حساب الزمن الأامس عشر من التجربة و ذلك بوضع عشر و اخل

اية التجربة مت اختيار ثال ساعة رقمية دقيقة. ستخدامعملية التزاوج ب منع عنهم ثة ذكور عشوائيًا من كل معاملة و يف 
نزع الريش واألحشاء الداخلية و الذبح  بعدالطيور  وزنذبح و مت وزن الطيور قبل ال، و ساعة قبل الذبح 12العلف ملدة 

مليزان الرقمي وحساب الوزن الكلي هلما و مت وزن ، و حساب نسبة وزن الذبيحة إىل وزن اجلسم احليو  كذلك اخلصيتني 
ستخدام املسطرة الرقمية عاء الناقل وغدة وكذلك وزن الرببخ والو  ،نسبتهما إىل وزن الذبيحة كما مت قياس طول اخلصيتني 

 حساب نسبتهم إىل وزن اجلسم.ية و الغدة الزيتالرغوة و 
 التحليل االحصائي:  5. 2

مج اإلحصائي ANOVAإحصائيًا بواسطة  يف التجربةمت حتليل الفروق بني املعامالت   ®SPSSستخدام الرب
  النموذج املستخدم كان:). Duncanعن طريق اختبار ( املتوسطات مت فصل الفروق املعنوية بني ، (2007)

Yij = µ + Ti + Eij  
  التحليل الكيميائي للعليقة الغذائية التجريبية األساسية.و  ): الرتكيب1جدول (

 العليقة الغذائية األساسية %
 املصادر العلفية

 النمو اإلنتاج
 الذرة الصفراء 53.30 59.50
%)44فول الصو ( 33.00 22.60  
)%50مركزات ( 10.00 10.00  
 فوسفات ثنائي الكالسيوم 0.20 0.40
 حجر جريي 1.70 5.50

 زيت دوار الشمس 0.80 1
 خليط فيتامينات و معادن 0.50 0.50
 ملح 0.50 0.50
موع 100 100  ا

 التحليل الكيميائي 1 :  
 الربوتني اخلام % 24.05 20.00

كالوري/ كجم علف) الطاقة (كيلو 2907.10 2903.89  
 املستخلص اإليثريي(الدهن) % 2.44 2.60
 األلياف اخلام % 3.63 3.04
 ميثايونني % 0.76 0.71
 ميثايونني+سيستني % 0.88 0.90
 اليسني % 1.42 1.15
 كالسيوم % 1.11 2.58
 الفسفور 0.39 0.40

  NRC (1994)بناًء على توصيات  1
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  النتائج واملناقشة: .3
ت سبوع أن إضافة نبات الكركديه و أ 18أسبوعني حىت عمر بينت نتائج التجربة اليت امتدت من عمر  اليانسون مبستو

ألحشاء أو بدون أحشاء بني جماميع التجربة خمتلفة مل يكن  ثري على وزن الطيور أو وزن الذبيحة  هذا و ). 2جدول ( له 
دة وزن  ت الطبية ن النشاط اهلرموين لنباذا إىل أقد يرجع هاجلسم و عكس املتوقع أن التأثري اهلرموين قد يؤدي إىل ز

ث و والعطرية   Al-Beitawiاألحباث ( بعض على ذلك دة وزنية واضحة كما دلتيؤدي إىل زقد يكون فعال يف اإل

and EL-Ghousein 2015; Abdel-Rahman, et al. 2016(.  ثريه على الذ كور قد يكون غري معنوي بينما 
ا أو سليب و  ظهر اخنفاض كبري يف وزن اجلسم  حيث Ali et al. (2012هذا ما أشار إليه (و يؤدي إىل خفض أوزا

 يف نتائجهم أن  .Aryani et al )2019يضًا بني (أ .أسابيع 10مستخلص الكركديه ملدة  اليت تلقت رذانجلذكور ال
تغذيتها على مستخلص ن بعد رذاخنفاض معنوي يف أوزان ذكور اجلسرتوجينات النباتية يف فول الصو قد أدت إىل ااال

وزن اجلسم  وجني يسبب تغري يف سلوك األكل وسرت أن اال )Weber et al. )2001وأشار  ،يوم 52الصو ملدة 
ان األلبينو اليت تغذت على جرذأن ذكور  )Kachhawa et al. )2012 ان. بينما أشاررذوسلوك احلركة يف ذكور اجل

لفلوفونيدات Dendrophthoe falcata الصندل الفيلينييب مستخلص جذوع شجرة ى أوزان اجلسم مل يؤثر عل الغين 
الشاهد. بينما اخنفضت نسبة وزن الذبيحة بدون أحشاء يف جمموعة الشاهد مقارنة مع  ان معاملةجرذمقارنة مع ذكور 

موعات التجريبية  دة يرجع هذاوقد  T6و  T5و  T4و T2ا دة نسبة الدهن امل لز رتسبة على وزن األحشاء أو ز
   األحشاء الداخلية يف طيور جمموعة الشاهد.

ثري الكركديه واليانسون على وزن الذبيحة (جرام2جدول ( ين  %)، )    يف ذكور السمان اليا
±S.E)( أسبوع 18 -2عند عمر X.  

وزن الذبيحة بدون 
 أحشاء (%)

وزن الذبيحة بدون 
 أحشاء (جم)

وزن الذبيحة مع 
 ألحشاء (%)ا

وزن الذبيحة مع 
 األحشاء (جم)

  املعامالت وزن اجلسم (جم)

0.424c66.80 1.99142.47 0.46083.99 2.66179.13 4.33213.33 الشاهد 

1.01a70.47 6.58147.40 0.72485.25 6.93178.27 6.35209.00  0.5كركديه % 

0.788bc68.00 0.694143.43 1.2483.78 0.289176.70 3.46211.00  1كركديه %  

0.542ab69.99 2.11145.53 0.41883.82 3.00174.30 4.61208.00  0.5نسون % 

0.350c66.61 0.173144.10 0.15682.37 0.404178.2 0.882216.33  1نسون % 

0.998a70.31 2.86144.17 1.4786.21 4.01176.77 1.15205.00 
% 0.5كركديه 
نسو    %0.5ن +

0.122ab69.46 3.64148.20 0.15984.26 4.45180.10 4.91213.33 
  % 1كركديه 

نسون   +1%  

 املعنوية 0.542 0.950 0.103 0.852 0.003

a -c ) املتوسطات يف نفس العمود اليت حتتوي على أحرف خمتلفة بينها فروق معنويةP≤0.05(.  
موعات اليت تغذت على عليقة حتتوى لوحظ أن نسبة أعداد الذكو ) 3يف اجلدول ( ر اليت بلغت العمر اجلنسي يف ا

موعتني 0.5%) و اليانسون (0.5تركيزات منخفضة من نبات الكركديه (   T4 و T2%) مل يتأثر سلبًا كما يف ذكور ا
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مع ذكور  %) مقارنة52.22%, 73.33مقارنة مع طيور الشاهد خالل التجربة حيث بلغت نسبة الذكور البالغة ( 
موعات 52.78جمموعة الشاهد ( أن   T7و  T6و  T3%), بينما أظهر الرتكيز العايل من اليانسون و الكركديه يف ا

موعات النشاط اال  T3سرتوجيين أدى إىل اخنفاض معنوي يف نسبة الذكور البالغة حيث كانت نسبة الذكور البالغة يف ا
%) بينما االخنفاض كان رقميا يف 52.78نة مع الشاهد (%) مقار T7 )41.67 ,%20 ,%23.33و  T6و 

موعة اخلامسة ( ث اجلمن القد أشارت العديد و %). 44.44ا ان احلامل اليت تغذت رذدراسات اليت أجريت على إ
خرت يف النضج اجلنسي و الرضاعة أن االل فرتة احلمل و على مستخلص الكركديه خ دة الذي ار ملواليد  تبط بز

كركديه للتايل فإن الرتكيز العايل لو  ).(Iyare et al., 2008نقل اللبيتني يف حليب األمهات كوستريويدات و الكورتي
ج عنده اخنفاض يف نسبة اخلصوبة على الكفاءة التناسلية للذكور مما قد ينتقد يؤثر اجلنسي و  الينسون يؤخر عمر البلوغو 

 حسبثريات فسيولوجية إجيابية فوجينات النباتية ال متلك سرت أن اال )Aryani et al.  )2019قد بنيوالفقس. و 
ت. الكو  ثريات سلبية خاصًة على اجلهاز التناسلي يف معظم احليوا سرتوجينات النباتية ثري من االلكنها أيضًا متلك 

ت التناسلية  تؤثر على عمليات أيضسرتوجني احليواين و مستقبالت اال تتفاعل مع ا او اهلرمو   لبيولوجية يف اجلسم.نشاطا
ين3جدول ( ثري الكركديه واليانسون على عمر النضج اجلنسي يف ذكور السمان اليا   عند  ) 

±S.E) أسابيع ( 18- 2عمر  X  
 البلوغ اجلنسي (%)

 املعامالت
 األسبوع اخلامس األسبوع السادس العدد الكلي

2.78  b52.78 2.00  bc36.11 1.67  c16.67 الشاهد 

4.41  a73.33 4.41  a73.33 0.00  e0.00  0.5كركديه % 

4.41  c41.67 1.67  c33.33 1.67  d8.33  1كركديه % 

2.78  b52.22 5.56  b44.44 2.782  b7.78  0.5نسون % 

3.38  bc44.44 1.11  e11.11 1.673  a3.33  1نسون % 

2.89  d20.00 1.67  e13.33 1.67  d6.67  نسون  0.5كركديه  + %0.5 % 

1.73  d23.33 1.73  d23.33 0.00  e0.00  نسون  1كركديه  + %1 % 

 املعنوية 0.001 0.001 0.001

a -e ) املتوسطات يف نفس العمود اليت حتتوي على أحرف خمتلفة بينها فروق معنويةP≤0.001(  

الكركديه مل يكن له نسون و سرتوجيين لكٍل من اليا) أن النشاط اال4صل عليها يف جدول (يتضح من النتائج املتحضًا أي
ت  cloacal glandثري معنوي على وزن الغدة الشرجية  أو نسبتها إىل وزن اجلسم يف الذكور اليت تغذت على مستو

ثريها نسون و خمتلفة من اليا لرتكيزات الكركديه مقارنة بذكور الشاهد. أيضًا مل يتضح  موعات املعاملة  حىت داخل ا



 
 

م2021ديسمبر  المجلد الثالث العدد األول  
إنتاج حيواني –المؤتمر العلمي الثاني للعلوم الزراعية   

ISSN 2708-8588 
 

 
118 

http://www.misuratau.edu.ly/journal/jmuas   م2021ر ديسمب الثالث العدد األولالمجلد  
 
 

موعات من الكركديه و  املرتفعة مقارنة بذكور املعامالت منخفضة الرتكيز من  )T3, T5 ,T6 ,T7(اليانسون يف ا
موعتني  اليانسون لتجربة تبني أن إضافة الكركديه و أيضًا من خالل وزن الرغوة خالل ا ).T2,T4(اإلضافات يف ا

ت خمت لرغم من أن متوسط وزن الرغوة قد يشري إىل مبستو ثري معنوي على وزن الرغوة بني ذكور التجربة.  لفة مل يكن له 
اليانسون. الكركديه و حتتوي على إضافات من ن الرغوة خاصة يف الذكور اليت تغدت على عليقة ز اخنفاض رقمي يف و 

ا يقع حتت لرغم من أن تطور الغدة الشرجية و و   ;Sachs, 1967(ثري هرمون الذكورة (التستستريون) إفرازا

Balthazart et al., 1979; Massa et al., 1980(،  حجم إال أن نتائج الدراسة احلالية قد تشري إىل أن تطور
ثري هرمون الذكورة فقط و الغدة  آليات أخرى تؤثر على تطورها ونشاطها وقد تتداخل عوامل و إفرازها قد ال يقع حتت 

ال فاألمر حيتاج إىل مزيد من البحث لتفسري لقلةو  ت الذكورة و  األحباث يف هذا ا ثري هرمو تطور غدة دورها يف مدى 
ا ومدى الرغوة و  الإفرازا        سرتوجينات النباتية.ثرها 

ثري الكركديه و اليانسون على وزن غدة الرغوة (جرام 4جدول ( ين فرازها الرغوي (جرامإ%) و وزن  ،)    ) يف ذكور السمان اليا
±S.E)أسبوع ( 18-2عند عمر  X  

 وزن غدة الرغوة وزن الرغوة (جرام)
 املعامالت

 (جرام) (%) الفرتة األوىل   الفرتة الثانية  الفرتة الثالثة  املتوسط

0.0040.043 0.0070.059 0.0070.039 0.0020.031 0.0061.68 0.0432.40 لشاهدا 

0.0040.034 0.0060.049 0.0060.029 0.0040.023 0.0181.74 0.0892.58  0.5كركديه% 

0.0020.042 0.0020.055 0.0020.035 0.0030.035 0.1611.78 0.2192.56  1كركديه % 

0.0010.033 0.0020.046 0.0020.026 0.0030.026 0.1751.93 0.2292.81  0.5نسون% 

0.0020.038 0.0020.049 0.0020.029 0.0040.034 0.0971.70 0.1432.45  1نسون % 

0.0030.037 0.0040.050 0.0040.030 0.0040.030 0.0311.87 0.0092.70 
  %+0.5كركديه
 % 0.5نسون 

0.0050.038 0.0050.050 0.0050.030 0.0060.033 0.1321.92 0.2352.85 
% +  1كركديه 

 %1نسون 
 املعنوية 0.394 0.531 0.365 0.455 0.455 0.367

ً على متوسط ) أن التأثري اال5توضح النتائج املتحصل عليها يف جدول ( سرتوجيين لنبات الكركديه و الينسون كان معنو
لنش يالحظ أن اخلصية اليسرى كانت ، ووزن اخلصيتني و نسبتهما إىل وزن اجلسم ثراً  سرتوجيين للكركديه و اط االأكثر 

جرام)  3.14و  3.74حيث كان متوسط وزن اخلصية (  T7و  T6الينسون خصوصاً يف الرتكيزات املرتفعة يف املعاملتني 
إلضافة ملتوسط وزن اخلصية يف ذكور ا 4.28مقارنة مبتوسط وزن اخلصية يف ذكور الشاهد ( موعة الثانية اليت  جرام) 

قي املعامالت كان االخنفاض يف وزن اخلصية  2.86بني جماميع التجربة مبتوسط ( خنفاضاً اكانت أكثر  جرام) بينما 
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ثري واضح من إضافة نبات الكركديه و الينسون على اخلصية اليمىن ،اليسرى رقميا حيث كان االخنفاض   و مل يكن هناك 
موعة ستثناء وزن اخلصية يف ذكور ا بينت النتائج اخنفاض وزن  و ،الثالثة الذي كان معنوً  يف وزن اخلصية غري معنوي 

موعات  ً كما يظهر يف ذكور ا , 6.33, 6.26فكانت متوسط األوزان ( )T2 ,T3 ,T6 ,T7(اخلصيتني معنو
موعتني كان بينما   ،جم) 7.74جم) مقارنة مع طيور الشاهد ( 6.34, 6.55 . T5و  T4االخنفاض رقميًا فقط يف ا

الينسون أدى إىل اخنفاض % وزن اخلصيتني إضافة الكركديه و  أن خالل نسبة وزن اخلصيتني إىل وزن اجلسم من اتضحو 
 )T7(أو خليط من الينسون الكركديه  )T2 ,T3(اخنفاضًا معنو يف الذكور اليت تغدت على عليقة حتتوي على الكركديه 

ذي ال )Orisakwe et al., 2004(مع نتائج هذا يتفق و  %) على التوايل.2.98, %2.99%, 3فكانت النسب (
 اً اخنفاض ) أظهرتD50أساس كجم) علىجم/   4.6ت على مستخلص الكركديه بنسبة يذغُ اليت ان رذذكور اجل ذكر أن
ت املنوية الربخبية. و هذا ما خلص له  الوزن املطلق والنسيب للخصية و ) يفP <0.05( معنوً   Kachhawaعدد احليوا

et al. )2012( ت هرمون التستستريون يف  بوجود اخنفاض معنوي يف وزن اخلصيتني و عدد خال ليدج و كذلك مستو
لفلوفونيدات  Dendrophthoe falcateشجرة الصندل الفيليبيين ذكور الفئران اليت عوملت مبستخلص جذوع  الغين 

النباتية يف  سرتوجيناتاالأكد ان  الذي Aryani et al. (2019) فق معيتكما   ، ,Quercetin, Kaempferolمثل 
خنفاض عدد اخلال الو هذا قد يعود   ،انرذض معنوي يف وزن اخلصيتني يف اجلمستخلص فول الصو قد أدت إىل اخنفا

ت املو اجلرثومية  ت املنوية ، واخنفاض نشاط اإلنزمي املساعد يف تكوين احليوا ت املنوية و تثبيط تكوين احليوا لدة للحيوا
إىل أن مستخلص الكركديه تسبب يف  Ali et al. (2012)أشار كماو  .(Sakr and Al-Amoudi, 2012)املنوية 
إلضافة لتغري تركيزات هرمورذري يف وزن اخلصيتني يف ذكور اجلتغري كب ث  ت التستستريون وهرمون ان ووزن الرحم يف اإل

ضة و  حية  .البالزمايف هرمون االسرتاديول اإل ضافة الكركديه و أخرى مل يتأثر من  نسون يف عليقة االيطول اخلصيتني 
كذلك متوسط طول اخلصيتني معنوية لصفة طول اخلصية اليمىن واليسرى و عدم وجود فروق  النتائج وبينتذكور السمان 

  جموعة الشاهد. مببني معامالت التجربة مقارنة 
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ثري الكركديه واليانسون على وزن اخلص5جدول ( ين  جرام،ية ()    %) وطول اخلصية (سم) يف ذكور السمان اليا
±S.E)( أسبوع 18 -2عند عمر  X.  

 املعامالت  وزن اخلصية  طول اخلصية
 اليمىن(جم) اليسرى (جم) اخلصيتني (جم) اخلصيتني (%) اليمىن (سم) اليسرى (سم) املتوسط(سم)
0.086 

2.98 
0.073 

2.73 
0.188 

3.23 
0.067  

a3.63 
0.015  

a7.74 
0.020  

a3.46 
0.009  

a4.28 
 الشاهد

0.033 
2.83 

0.033 
2.67 

0.058 
3.00 

0.131  
b3.00 

0.084  
b6.26 

0.152  
a3.40 

0.032  
c2.86 

 % 0.5كركديه 

0.133 
3.16 

0.193 
3.04 

0.072 
3.28 

0.158  
b2.99 

0.365  
b6.33 

0.159  
b2.49 

0.332  
ab3.84 

 % 1كركديه 

0.173 
2.85 

0.173 
2.70 

0.173 
3.00 

0.105  
ab3.45 

0.378  
ab7.18 

0.433  
a3.49 

0.055  
ab3.69 

 % 0.5نسون 

0.182 
3.05 

0.060 
2.89 

0.188 
3.22 

0.148  
b3.15 

0.338  
ab6.83 

0.137  
a3.13 

0.258  
ab3.69 

 % 1نسون 

0.088 
2.81 

0.083 
2.58 

0.101 
3.03 

0.117  
ab3.20 

0.254  
b6.55 

0.064  
a3.09 

0.191  
bc3.47 

  %+0.5كركديه
 % 0.5نسون 

0.063 
2.93 

0.076 
2.75 

0.058 
3.10 

0.211  
b2.98 

0.398  
b6.34 

0.094  
a3.20 

0.370  
bc3.14 

% +  1كركديه 
 % 1نسون 

 املعنوية 0.011 0.029 0.028 0.034 0.591 0.180 0.288

a -c ) املتوسطات يف نفس العمود اليت حتتوي على أحرف خمتلفة بينها فروق معنويةP≤0.05(.  
ثري معنوي على وزن و نسبة وزن اجلهاز القنوي األنبويب 6جدول (وتبني يف  ) أن إضافة  الكركديه و الينسون مل يكن له 

، ومع اخنفاض رقمي بني ذكور املعامالت مقارنة بذكور الشاهد وجود لرغم منمعامالت التجربة ذكور (الرببخ) بني 
موعات املعاملة مقارنة مع ذكور الشاهد و لكن إمجاًال مل يكن  متباينةوجود نتائج  هناك لوزن الوعاء الناقل بني ذكور ا

 Kachhawa etنتائج  ا ما يتفق معهذو  ،ثرياً سلبياً على وزن أو نسبة وزن الوعاء الناقل إلضافة الكركديه و الينسون

al. )2012(  رذن ذكور اجلالذي أشار ً ان املعاملة مبستخلص جذوع شجرة الصندل الفليبيين قد أظهرت اخنفاضًا معنو
 %0.5ضافة الينسون سواء عند تركيز  زن الغدة الزيتية مل يتأثر معنوً يف وزن الرببخ و الربوستا و احلويصالت املنوية. و 

ثري معنوي ك1أو  موعتني بري مقارنة بذكور جموعة الشاهد و % بينما كان إلضافة الكركديه  قي جمموعات التجربة. يف ا
T6 وT7  .كان اخنفاض رقمي غري معنوي  
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ثري الكركديه و اليانسون على وزن اخلصية (جرام6جدول ( %) و الغدة الزيتية  ،%) و الوعاء الناقل (جرام ،) 
ين عند عمر  ،(جرام ±S.E)أسبوع ( 18- 2%) يف ذكور السمان اليا X.  

a -c  فروق معنوية (املتوسطات يف نفس العمود اليت حتتوي على أحرف خمتلفة بينهاP≤0.05(  

ثري على الزمن الالزم للتزاوج يف ذكور  ) أن إضافة الكركديه و الينسون7تشري النتائج يف جدول (  للعليقة مل يكن له 
لوحظ االمتناع عن  و ،نية 2.11 -1.05تراوحت بني  و اليتفرتة التجربة  خاللالتجربة مقارنة مع ذكور الشاهد 

إال أن  ،مت استبعد نتائجهم من التحليل اإلحصائيوقددقيقة  15ر) أو أخذ فرتة زمنية تتجاوز ذكو  4يف عدد ( التزاوج
قد انسون و ذلك أشارت إىل اخنفاض اخلصوبة يف الذكور اليت تغذت على عليقة حتتوي على بذور الي الدارساتبعض 

رت أيضُا ذكور فئران األلبينو املعاجلة أظه ، وكماEl-Deeb et al. (2007)سرتوجيين لليانسون يعود إىل التأثري اال
ت املنوية،  ً يف اخلصوبة التناسلية و تغيريًا يف مورفولوجية احليوا  ,Mahmoud(مبستخلص الكركديه املائي اخنفاضًا معنو

2012 .(  

  وزن الرببخ وزن الوعاء الناقل وزن الغدة الزيتية
 املعامالت

 (جرام) (%) (جرام) (%) (جرام) (%)

0.017  

a0.315 

0.023  

a0.671 

0.013  

c0.120 

0.023  

c0.255 

0.005 

0.048 

0.013± 

0.102 
 الشاهد

0.012±   

b0.186 

0.037±   

b0.391 

0.013±   

a0.171 

0.016±   

a0.355 

0.007± 

0.039 

0.015± 

0.083 
 % 0.5كركديه 

0.004±   

b0.196 

0.002±   

b0.414 

0.018±   

abc0.140 

0.033±   

abc0.293 

0.003± 

0.032 

0.006± 

0.068 
 % 1كركديه 

0.027±   

a0.293 

0.043±   

a0.607 

0.006±   

abc0.129 

0.018±   

bc0.269 

0.002± 

0.036 

0.006± 

0.074 
 % 0.5نسون

0.029±   

a0.326 

0.059±   

a0.706 

0.005±   

ab0.170 

0.011±   

a0.366 

0.003± 

0.041 

0.007± 

0.088 
 % 1نسون 

0.012±   

a0.287 

0.022±   

a0.589 

0.013±   

bc0.127 

0.025±   

c0.260 

0.001± 

0.044 

0.002± 

0.089 

%  0.5كركديه

نسون +0.5% 

0.037±   

a0.277 

0.066±   

a0.588 

0.016±   

ab0.165 

0.043±   

ab0.351 

0.006± 

0.044 

0.011± 

0.093 

% +  1كركديه 

 % 1نسون 

 املعنوية 0.262 0.253 0.026 0.050 0.001 0.003
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ين عند عمر 7جدول ( ثري الكركديه و اليانسون على الوقت الالزم للتزاوج يف ذكور السمان اليا ±S.E)أسبوع (2-18)  X  

نية)  الزمن الالزم للتزاوج (
 املعامالت

  الفرتة األوىل  الفرتة الثانية  املتوسط

0.287 ab1.50 0.1190.802 0.512 ab2.18 الشاهد 

0.273 a2.11 0.2901.39 0.368 a2.83  0.5كركديه % 

0.123 b1.11 0.1140.952 0.218 b1.27 1ديه كرك %  

0.154 b1.31 0.3051.11 0.214 b1.52  0.5نسون % 

0.188 b1.14 0.0820.808 0.324 b1.47  1نسون % 

0.252 ab1.64 0.2460.1.25 0.306 ab2.03  نسون  0.5كركديه +%0.5 % 

0.230 b1.05 0.1010.729 0.395 b1.38  نسون  1كركديه  + %1 % 

 املعنوية 0.023 0.179 0.015

a -b ) املتوسطات يف نفس العمود اليت حتتوي على أحرف خمتلفة بينها فروق معنويةP≤0.05(  

  اخلالصة: .4
ما انستخلص من نتائج هذه الدراسة أن كًال من نبات الكركديه واليانسون له نشاط  سرتوجيين فعال يرجع إىل حمتو

ثري سليب واضح على اجلهاز . هذا النشاط االPhytoestrogensسرتوجينات النباتية الطبيعية من اال سرتوجيين له 
خر عمر النضج اجلنسي واخنفاض وزن اخلصيتني. نوصي  ين حيث تسبب يف  التناسلي الذكري يف طيور السمان اليا

ت املنوية ومستوى هرمون ا ثريمها على عدد وحيوية احليوا لتستستريون يف مبزيد من األحباث على هذين النباتني لبيان 
 الدم وكذلك دراسة التغريات النسيجية يف اخلصيتني.   
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Abstract:  
 

The objective of this study was to investigate the estrogenic action of rosella calyx and anise seed on male 
Japanese quail in terms of maturity (%), testes weight and length, cloacal gland (foam gland) weight and 
foam weight, juxta-testicular duct system (epididymis) weight, ductus deferens weight, time to 
copulation, final body weight, and carcass weight. In the experiment, 84 male Japanese quails 2-week-old 
were assigned randomly into seven groups (n= 12 in three replicates). The experiment was extended to 
the 18th week of age. Experimental groups were as follow: Group (T1) served as non-treated control fed 
on basal diet, Group (T2) fed on basal diet + 0.5% rosella, Group (T3) fed on basal diet + 1% rosella, 
Group (T4) fed on basal diet + 0.5% anise, Group (T5) fed on basal diet + 1% anise, Group (T6) fed on 
basal diet + 0.5% rosella + 0.5% anise, and Group (T7) fed on basal diet + 1% rosella + 1% anise. The 
results indicated that the addition of rosella calyx and anise seed did not have a significant effect on body 
weight and carcass weight during the trial period. However, the results revealed that the age of sexual 
puberty was delayed as a result of the inclusion of rosella calyx and anise seed in high concentrations. 
Moreover, testicular weight and its ratio to body weight were negatively affected in the groups fed on a 
diet containing the high concentrations of rosella calyx and anise seed that were used in this study. on the 
other hand, the length of the testicles, the cloacal gland (foam gland) weight, the foam weight, the ductus 
deferens weight, the juxta-testicular duct system (epididymis) weight, and their ratio to the body weight 
were not affected by the additives used in all the treated groups compared to the control group. Besides, 
adding rosella calyx and anise seed did not affect the time required for mating in the males of the treated 
groups compared with the control males. 

Key words: Rosella - Anise - Japanese quail - Estrogenic effect 
 

  


