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ABSTRACT 

The objective of the present study is to detect  the genetic effects of methanolic 

extract of Dill plant in morphological phenotypic big sperm abnormalities of male 

mice (Mus musculus).Sixty mice were used and divided into three groups  by 20 mice 

for each group and each group was divided in turn into four groups: the first control 

group, while tested the remaining three groups with alcohol extract in concentrations 

ranged (0.5, 1, 2) mg/ml within periods (1, 3, 5) week. The results showed the presence 

of abnormal change in the form of the heads of sperm in the stages of spermatids 

,spermatocytes and spermatogonia where it was observed the presence of significant 

differences (P≤ 0.05) in sperm cells and  spermatocytes of the sperm when compared 

with control while the difference  was highly significant (P≤ 0.01) in spermatogonia 

and for the three  doses in a period of 5 weeks.  So we can conclude that doses of dill 

extract may permanently sterilize mice. 
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 (Dill)الدراسة الحالية الكشف عن  التنيريراا الارارينة لتخسنتاتم الخيرنالالا لللناا الشنلا تهدف 

حيننت تنن    (Mus musculus)فننا الشننكم الخ هننرس لننرفاغ الللننف ييننر اللليفيننة لنن كار ال  ننرا  

فننيرا لكننم خاخاعننة اكننم خاخاعننة  سننخا  20فننيرا خننا عي  عتنن  رننيت  خانناخي  لاا نن   60اسننتادا  

 فنا حني  ااتلنرا النريت (control)لدارها إل  أرل  خااخي  حيت اعتلرا األال  خاخاعة السنيلر  

( 5، 3، 1/خنم الت تنراا )( ختغ 2، 1، 0.5) خنا لني  الختلقية لالخستاتم الكحالا التراكين  ترااحنا
 أسلاع.

ليلا اللتا ج اااد تغير يير لليفا فا شنكم رفاغ الللنف فنا خراحنم الايينا الخلاينة االايينا 

فنا الايينا الخلاينة االايينا  (P≤ 0.05)األخية استف الاييا اللل ية حيت لاح  اااد فراق خفلاية 

فنا  (P≤ 0.01)حني  كالنا ال نراق الخفلاينة أكلنر  فنا ، األخية لتللف علد خقارلتها خ  الفيلة القياسنية

خن  خسنتاتم للناا خفيلن    ل ا لسنتلتج ا  انرع أسلاع 5الت تر   ستف الاييا اللل ية التارع الريت
 عق  لدى ال  را  الشكم دا خا. الشلا  د تفدس ال  حدات

 
 المقدمة 

ااسنننخ   Dill. ايننندع  لاأللاتي ينننة [1]  للننناا حنننالا خننن  للاتننناا ال  نننيتة الايخينننة Dillالشنننلا       

لنن ار الشننلا ارخننارء سننخراس  اا اخسننة عننراق لايتننة االلفنن   .   Anethum graveolensالفتخننا
لأليننراا التااريننة االتسننايق  الفلننرس فننا األاراق الا ننراس االلنن ار لكنن  اللنن ار أكرننر اسننتفخا ا 

تحتناس  .[2]تفكم األاراق لي نة أا خ نافة الن  السنتلاا أا خللاانة خن  الشنارلاا االحسناس ، كتاالم
رخنار الشننلا عتن  خكالنناا ففالنة ختفنندد  أهخهنا ال يننا اللينار الخسننخ   ينا الشننلا الن س ياانند للسننلة 

اهننا شننلي  ل يننا الكراايننة اأهنن  خكالاتنن  خنناد  الكننارفا   ،(% خنن  ا   الرخننار4-3تتــننـرااب لنني  )
(Carvone)   االتننا تشننكم أكرننر خنن  ل ننف كخيننة ال يننا ز كخننا يحتنناس ال يننا عتنن  خنناد  التيخننالي

، اتحتاس الل ار عت  خااد خاالية ل اة اخااد راتلاية ) خغية( اخااد ليتراايلية .[ 3]اال ييلدري 
راا .ا د كنا  الشنلا يا نف لفنيم األخن[4]خكالاا اخااد خقااخة لألارا  السرلالية  ه ء الل ار ال

اي يند رخنادء )لفند  ،لناف  فنا تشنلج الحانا  الحناا ،  خهند ، فقد ا ف ليل  خقا لتخفند  االقتن    ديخا
اها خدر لتلام اخدر لتحتي  علد الخر فاا ا لك علد للا  خن  الحسناس.  ،حر  ( فا  خاد الاراب

تشلا اسنتفخا ا كرينر  فا  ل . احديراا [5]خلا  اخ يد فا عيم اللااسير  ا د ا    الشيخ ال  سيلا ليل 
فخفننراف أ  أاراق الشننلا يلينننة ل يتنناخي  )أ( عتننن  شننكم كاراتيلننناا افيتنناخي  )م( لنننم الهننا تقنننار  

اكي ال يتاخيلي  خ  ال ياخيلناا الخ ناد  لألكسند  .كخنا  ،الغ ا ية الغلية ادا" له ي  ال يتاخيلي   لالخ ادر
الخل خنة ألخت نام   اكن لك تحتاس األاراق عت  األلياف الغ ا ية الخلشلة لألخفاس االخل خة لألكسد .

الدها  االسكرياا اللسيلة االخقتتة خ  اخت ام الكالسترام اأخيب الخرار  .كخا ا  اللن ار تحتناس 
افتحها لتشنهية عتن  خحتناى ايند خن  اللنراتي  االندها  ااألليناف الغ ا ينة .اهنا لاال  لكهتها الليلة 

يليننة ل ننار  اا ننة لالحدينند االكالسننيا  االلاتاسننيا  اخاخاعننة خنن  فيتاخيلنناا ) ( افيتنناخي  )ك( 
. اادير لال كر أ   راف [ 6]االل ار ختافر  علد الفلاري  ال ي  ي  الها لأليراا الخ كار  أعيء

ألهخينة الشنلا الغ ا ينة  ل راا ا لا ا راعت  ختافر  اسهتة ايخك   راعت  فا حديقة الخل م .اللاا الش
اال ننحية يخكنن  تلنناير اسننتفخال  اتشنناي   راعتنن  ااداالنن  فننا لفننا ال ننلاعاا كخفننااي  أسننلا  
)كخلهر لت  ( افا الاتلناا الفشنلية التنا تا نف لفسنر اله ن  اا لت ااناا النرد الغنا اا الخفاينة 

[7]. 
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الغرا خفرفة التيريراا الااللية ألستادا  ه ا الللاا ، ت  أاتيار أاتلار التشاهاا لرفاغ الللنف    

لناح  خن  انيم الفديند خن  الدراسناا التنا اارينا فنا هن ا فا ال  را  الخاتلرينة  لهن ا الغنرا ، أ  
أا  يننة سننااس أكالننا في يا  Mutagenic agentsالخل ننر الخ ننخار الهننا تنن داد علنند التفننرا لتفااخننم 

لننناح   يننناد  خفننندم التشننناهاا فنننا ايينننا سنننتف الللنننف ، اعتننن  سنننليم الخرنننام   الح نننرا ينننة كيخي

Spermatogonia  لفد تفريا ال  را  ألشفةx-ray   راد كخا لاح  الا اا عدد  600لارعة 

كخنا [ 8]فة فخشن  لنات لاتانة خن   كنار %6.7احالة شل  الفقن  تنارت للسنلة  %4.8الا داا الحية 
رنيت  ال تنر   لاح  اااد  ياد  خفلاية فا عدد الللف الخشاهة لفد تفريا ال  را  ليشنفة السنيلية 

راا الخخيتة الختغتلة لتللف فا اللرلخ ا لا  القن ف فنا النات اتكرالا ياد  ، ااخغ اسالي  خ  التفرا
ختغ /كغ   50لتركي  Isopropyl methane sulfonateال  را  الخاتلرية الخت اااة علد تفري ها لخاد  

 CH3ا هر التام أللاس عقيخي  اشل  عقيخي  علند تفنريا  كنار ال  نرا   نر   [ 9]خ  ا   الاس 

 .[10]ختغ /كغ  خ  ا   الاس   0.04لتركي   Triethylene melamineلخاد  

 يناد  فنا تكنرار  ا   الاسن  ختغ /كغن 300لقد أحدرا الخاد  الخسرللة سايكتافاس اأخايد لتركين  

 Quercetinأخنا خركن  CPH [11،]خن  تفنريا  كنار ال نير  نر   ياخناا  35لفند  ةالخشاه الرافغ

الخاااد فا الا رااا الار ينة اال ااكن  االلقاليناا االن س عنرف كخل نر فنا الل نا  اللكتينرس افنا 
.لهن ا اعتخندااتلار التشناهاا [12]ااتلار تشاهاا رفاغ الللف أعل  لتا ج  اا د لة خفلاية عالية 

الللننف خنن   لنن ا عنند ااتلننار التشنناهاا فننا رفاغ، ريننة لننلفا الخركلنناا االخننااديلليننا  القالتيننة التل 
ية عت  استحرات التل ير أاالتسرل  فا  ية االكيخياا ا اتلاراا الاا ة لكشف  التية الفااخم ال ي ياا

 ا اتلناري  نم هن ا  لتخنااد الخل نر . كخنا %100الاييا الالسية حيت ااد الها أكرر حساسية اللسلة 
 تحتننام النن  خننااد أا خفنناخيا كريننر  )كا اسننال  االتننا  تيتننة التكت ننة ،لكالنن  خنن  ا اتلنناراا السننريفة

ال رعية اييرها(ز ي حم ايم اخغ أسالي  لفد الخفاختة ألس خناد  ينراد أاتلنار  التيتهنا التل يرينة أا 
 اأرنر تتنك Spermatogenesisخ  ايم ختالفة الخراحم الخاتت ة خ  تلنار الخنا الللنف  ،التسرللية

الخنناد  عتن  الللننف فننا خرحتنة الاييننا الخلايننة  ع ا ام يخرنم تننيريرالخنااد فننا كننم خرحتنة خلنن  فا سننلا
Spermatids  اييننا األخيننة لتللننف الااألسننلاع الرالننت يخرننم التننيريرعت  خرحتننةSpermatocytes  أخننا

 .Spermatogonia [13]خرحتة ستف الاييا اللل ية  التيرير عت  األسلاع الااخغ فيخرم
  

 المواد وطرائق العمل
ا ف فا ال نم ت  ات  الللاا )األاراق االساق( خ  األسااق الخحتية ايستها لخاس الحل ية اخ  ر       

الاننا   الكحننالا الااناد تيننار هننااس لخنند  يناخي ، اسننحق لاسننتفخام هنناا  ا فنا، اح ننر الخسننتاتم

(Crude Extract )  لناتا ( ي  خ  الخسحاق الل100[ حيت ت  ا   )13ر  فا]احس  اللريقة الخ ك

( ختتيتتر خ  الخيرنالام لغنرا الح نام عتن  الخسنتاتم الكحنالا، اتنرك الاتنيل فنا 500الق  فا )

( ساعة، ر  ت  ترشيح اللقي  24( ْ  الخد  )37( لدراة )Shaking Incubatorاها  الحا   اله ا  )

 ( الار الخحتام لاها  الخلار Whatman No.1لاستادا  ارق ترشيح خ  لاع )

 

( لتح ام عت  خحتام خرك  تحا تنيرير ال نغل الخاتانم Rotary Evaporator Vaccumالداار )

اتحننا دراننة حننرار  الغرفننة لاانناد تيننار هننااس ختننداار لحنني  الح ننام عتنن  خسننحاق انناف رنن  ح نن  
 الخسحاق اللاتج فا  ليلة  اااية خفقخة لحي  ا ستفخام.
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( ختتيتنر خن  الخناس 10( ي  خ  الخسحاق فنا )1لا الة ) Stock Solutionح ر الخحتام األساغ     

 .ختغ /ختتيتر( 2ز  1،  0.5الخقلر الخفق  ر  ح را خل  التراكي  التالية: )

 
 الحيوانات

خنن  خاتلننراا الخركنن  النناللا  Mus musculusالمختبريةة  خنن  ال  ننرا    كننراا   60 تنن  الح ننام عتنن 
ين   25(أسنلاعا" الخفندم ا   يسنااس12-8لتر الة االلحات الداا ينة/ سناحة األلندلغ/ لغنداد. لفخنر )

فا أ  ام لدا لية  اا يلاس خشلك اأعليا الخاس االفتيقة الختكاختة ليتنة فتنر   اارى ترليتها خاتلرياا 
 ا:ااراس التارلة.  سخا ال  را  ال  أرلفة خااخي  اه

 ( فيراا 15لخاخاعة الرالية  خا )، ا أعدا كسيلر  )عيلة  ياسية( فيراا ( 15الخاخاعة ا ال   خا )
، ختغ /لتننر 1أعليننا الارعننة  ( فننيراا 15لخاخاعننة الرالرننة  ننخا )ا ختغ /لتننر. 0.5أعليننا الارعننة 

اخاعنة خن  كنم خ ليلن  فنا تخناا ع .ختتيتنرختغ / 2أعلينا الارعنة  ( فنيراا 15لخاخاعة الرالفة  نخا )ا

( خنن  أعلنناس 35,21,7) األيننا األايننر  أانن ا الحياالنناا لتح ننام عتنن  الللننف لفنند  الخانناخي  الننريت

  الخستاتم .
 

 طريقة تحضير النطف
لتح ام عت  الللف خ  أاراس لفا التحنايراا عتيهنا  Bruce [13]و Wyrobekأتلفا لريقة       

سةتتمتتر كعبةم كةح كللةو   5حاوي على  Petri dishويوضع في طبق بتري  Epididymisا  يفا  اللرلخ ،

اختقل د يق ال  أا اس  غير   Needleيقل  ايهرغ ليستادا  ألر  د يقة  ،( %0.85س ختفادم )كلح

ر  يا   الخ يج فا الخرلا لخد  ساعة لفدها  ايا   الخحتام اخايحتاي  فا أللالة أاتلار ل ي ة . اداا 
تغسنم رن   ( د يقنة 15لغها ل نلغة الهيخاتاكسنتي  اتركهنا لخند  )يارس تح ير الشرا ح ال اااينة ا ن

اتغسم لفدها الشنرا ح ، د ا ق  10اتترك لخد   Eosinلاألياسي   ت لغر   ، Tap waterلخاس الحل ية 

  . ر  تا فلالكحام 
 

  التحليل األحصائي
أارى التحتيم األح ا ا لتليالاا الختح نم عتيهنا لكنم تركين  ليياناد الختاسنل االالني القياسنا ،      

أ ننم فننرق خفلنناس اعتنن   يخننة  أليانناد  t-testليلخنا  ارلننا تتننك الختاسننلاا الخاتت ننة ليسننتادا  أاتلنار

 . %5خستاى 
 
 
 

  النتائج والمناقشة
عنننندد كليننننر خنننن  التشنننناهاا فننننا رفاغ الللننننف خخرتننننة لننننـ خفيننننا  الاسنننن   لقنننند تنننن  دراسننننة     

، ألت نا  فننا الننرأغ    Apical Hookالةةر  ، ألحنراف  خننة كني    Acrosome Defectiveاللرفنا
Swollen Head   الر  ، فقدا  كيBlunt Hook  ، الخلر نا  الرأغ شكمHammer Head  الني ،

 االشنكم الاتندس Short Hook، الكني  ال نغير   Hook at wrong angleالةر  كني   فنا  ااينة 
 اييرها خ  التشاهاا التا أخك    Ribbon Shapالشريلا االشكم ،  Pin Head لترأغ
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للناا  لخسنتاتم يلي  التيريراا السنتلية (1ال اااية خاهرياا  . ادام )ا ح خيح تها أرلاس فحم الشر

 لفد ا لك  Spermatidsعت  الللف فا خرحتة الاييا الخلاية  Anethum graveolensالشبت

(  2،1،0.5كينن ء الننريت )التر الخيرننالالا لتللننااالخسننتاتم  لقنند أت ننح لنني أسننلاع خنن  الخفاختننة ، 
أ هننرا اللتننا ج اانناد أاننتيف  أ ختغ /خننم  نند أحنندرا  ينناد  فننا خفنندم التشنناهاا لننرفاغ الللننف ، 

، أخنا اندام  ختغ /خنم خقارلنة لالحياالناا يينر الخفاختنة )السنيلر ( 1،2( لتارعتي  p<0.05خفلاس )

ا لنك    Spermatocytesعت  الللف فنا خرحتنة الايينا اةخينة الشلايلي  تيرير خستاتم للاا ف( 2)

ااناد فنرق خفلناس لاخين     t-testلقند أ هنرا لتنا ح تحتينم أاتلنار. لفد األسلاع الرالت خ  الخفاختة 

 الشنلاللاا لخستاتم اليلي  تيرير ف( 3ادام )أخا ( خقارلة لال  را  يير الخفاختة  ، p<0.05الارع )

لفد األسلاع الااخغ خ  الخفاختنة  ا لك  Spermatogoniaعت  الللف فا خرحتة ستف الاييا اللل ية
 غ الللفالارع الريت  د أحدرا فر اا خفلاياا عالياا فا  ياد  خفدم التشاهاا فا رفا لقد أت ح لي ، 

 .( خقارلة لال  را  يير الخفاختةp<0.01)ة لت  را  الخفاختة التتراكي  الرير

يتلي  للا خ  اللتا ج أعيء أ  له ا الخستاتم تنيريراا سنتلياا خن  انيم  يناد  أسنتحرات التشناهاا فنا     
عن  خاخاعنة ( ختغن  / خنم ال نارق خفلناس كلينر 0.5،1،2 رفاغ الللف لت  را  الخفاختة لالتراكي  )

تشنكيم  خرحتنةااا نة فنا   Spermatogenesisالسنيلر  لتخراحنم الخاتت نة خن  عختينة تكناي  الللنف
اخرحتنننة سنننتف الايينننا   Spermatocytesاخرحتنننة الايينننا األخينننة  Spermatidsالايينننا الخلاينننة

 .  Spermatogoniaاللل ية
 يناد  التركين  ا يناد  خفندم ح نام  أ  لتا ج الدراسنة الحالينة ت هنر ااناد عي نة لردينة خنا لني     

التشنناهاا لننرفاغ الللننف ، ايخكنن  أ  ي سننر عتنن  أسنناغ أ  التراكينن  الفاليننة لتخسننتاتم الخيرننالالا 
لللنناا الشننلا يفنناد النن  أحتاا نن  عتنن  لفننا الخركلنناا ال فالننة  اا التننيرير السننتلا عتنن  عختيننة تكنناي  

-Postلت آر فا خرحتة خا لفد األلقسا  األات الا الللف ، األها أررا عت  الاييا الارراخية ال كرية 
meiotic   اأ  التشنناهاا الحا ننتة لتللننف لتياننة تفر ننها لتتننك الخستات نناا تننفرر عتنن  الخراحننم ،

اخرحتننة الاييننا   Spermatogonia cellsسننتف الاييننا اللل يننة عتنن   اا الخاتت ننة ،أ  كننا  هلنناك تننيرير
الايينا كالنا )ه ء     Secondary spermatocytesوالثانوي   Primary spermatocytesاللل ية األالية
لاانناد  لننك يت ننح  األكرننر تننيريراا .( يننا  لفنند الخفاختننة هخننا 21،7، أ  كالننا ال ترتننا  )(أكرننر حساسننية

تشاهاا فا  خة كي  الرأغ األت ا  الرأغ ، أ  أ  التيرير لهناتي  ال ن تي  يقن   نخ  خرحتنة الايينا 
االتننا تخرننم الخرحتننة الاسننلية الالتننالا يخكنن  األسننتلتام أ  الخركلنناا  Spermatocytesاألخيننة لتللننف 

 األي ية تلق  خحت  ة ل فاليتها ايم ه ء ال تر  ال فالة االتا ا فا للفا ال فالياا 
 
 

الخسفالة ع  ه ء  Genesاا  د تفاد ال  الحالة ال سيالااية لتحياا  االتا أررا عت  لفا الايلاا 

 هاا .التشا
 Spermatocytes( ختغ /خننم أعتنن  لسننل  خنن  التشنناهاا فننا خرحتننة 1،2)ا التركينن  لقنند أحنندت  

         .عت  الايلاا التا أعلا ه ء التشاهاا اا ريكلاا ، خخا يفلا أ  لهخا تيرير Spermatogoniaاخرحتة 
يكا  التنيرير خلن  ا  لفا التشاهاا تكا  عت  أااها علدخا تكا  ال تر  اخسة أسالي  ، الف ها 

  األسلاع األام هلنا تكنا  التشناهاا ح نتا ل فنم التنيرير لدرانة األسناغ فنا خرحتنة الايينا الخلاينة.
 ةأستحرات التشاهاا ت داد ل ياد  الارعنة اكن لك لاللسنل  ل تنر  الخفاختنة أ  كالنا أعتن  لسنل ةاأ  لسل

( ، اخ  الاا نح للنا 3كخا لي  ادام )تشاهاا لفد األسلاع الااخغ عت  خرحتة ستف الاييا اللل ية 
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أ  عختية تكناي  الللنف تا ن  لسنيلر  ارارينة خحكخنة ينتحك  لهنا عندد خن  الايلناا ، اهن ا يفكند أ  
لتتراكينن  الخسننتادخة  نندر  عاليننة عتنن  التننيرير عتنن  الايلنناا الخسننفالة عنن  الشننكم الخ هننرس لننرفاغ 

  الللف  .
خا تا م الي  الفديد خ  اللاحري  حام التيرير  ه ء الدراسة دعخاأليها فا   التا م  اللتا ج التا ت أ   

خسنتاى كنم   فنا ا نا  الفالية القدر   له ء الللاتاا  لي   الستلا للفا الخستات اا الللاتية لقد ااد

- High Density Lipoprotein( HDLو) Total Cholesterol( TCو) Triglyceride( TGخن  )
cholesterol  (وLDL)Low Density Lipoprotein -cholesterol [14 ، ] اأ  لنلفا الخنااد خرنم

(FABP9) Fatty acid-binding protein    تننيرير يفتخنند لشننكم أسنناغ عتنن  التركينن  الخسننتفخم افتننر
[ ، كخا ااند 15التفرا ال  تيرير عت  تلار الشكم يير اللليفا لتللف اعت  عختية تكاي  الللف ]

  Nitrazepam(NZو)  Diazepam   ،(CDZ)Chlordiazepoxide(DZم )أ  لتخركلناا الداا ينة خرن
[ ، 16تيرير سخا خ  ايم  ياد   التية أستحرات التشاهاا فنا رفاغ الللنف لفند األسنلاع السنادغ ]

افننا تحدينند الفي ننة لنني  التشنناهاا فننا رفاغ الللننف االارارننة اانند أ   ينناد  خفنندم التشنناهاا فننا 

يقتنر  خن   يناد  حنا ا التغينراا الكراخاسناخية لتهي نة  Balb\c نر رفاغ الللف ل كار ال  نرا  

 ،Polyvinylو Polyvinyl alcoholعلنننند تفننننريا ال  ننننرا  النننن   Karyotypeالكراخاسنننناخية 

pyrrolidone [17كخننا اانند ، ]   أ  خننادDelvocid   اهننا خنن  الخننااد الحاف ننة لألي يننة  نند أدا النن
 يناا ياد  فا ح نام التغينراا الكراخاسناخية اتشنكيم اللاخ   أستحرات تشاهاا فا رفاغ الللف 

 Radiofrequency Radiationالراديوية أحندت الدراسناا ااند أ  األشنفاعاا  [ ، افنا18ال نغير  ]

تنفدس الن   يناد  خفندم   Global system for mobile(GSM)  الخللفرة خ  أل خة األت نا ا الحديرنة

أستادا  الللاتاا الللية التيكد خ  التاريراا الااللينة  داا  عل [ ، ل ا19التشاهاا فا رفاغ الللف ]
    لفا الحا ا الخر ية . الستلية علد أعتخادها لفيم

 
 
 
 

 
 

على النطف في مرحلة الخاليا المنوية   الشبت نباتالكحولي لمستخلص التأثير ( 1جدول )

Spermatids .بعد األسبوع األول من المعاملة 

عدد  mg\mlالجرعة المجموعة
 الحيوانات

عدد النطف 
 المفحوصة

SE ± M  مستوى األختالف
ما بين حيوانات 
 السيطرة والمعاملة

 t-testبأختبار
  0.05±4.86 2500 5  السيلر 

I 0.5 5 2500 5.22±0.36 N.S 

II 1 5 2500 6.14±0.47 p<0.05 

III 2 5 2500 6.52±0.63 p<0.05 
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 =SE.   القياساالالي     ، =M الختاسل         

 
 
 

على النطف في مرحلة الخاليا  الشبتنبات ل الكحولي مستخلصالتأثير ( 2جدول )

 .بعد األسبوع الثالث من المعاملة   Spermatocytesاآلمية

عدد  mg\mlالجرعة المجموعة
 الحيوانات

عدد النطف 
 المفحوصة

SE ± M  مستوى األختالف
ما بين حيوانات 

 والمعاملةالسيطرة 
 t-testبأختبار

  0.15±4.55 2500 5  السيلر 

I 0.5 5 2500 6.22±0.56 p<0.05 

II 1 5 2500 6.52±0.57 p<0.05 

III 2 5 2500 6.73±0.76 p<0.05 

      =SE.   القياساالالي      ، =Mالختاسل           

  
 
 
 
 
 
 
 

على النطف في مرحلة سلف الخاليا   الشبت نباتالكحولي لمستخلص التأثير ( 3جدول )

 بعد األسبوع الخامس من المعاملة.   Spermatogoniaالنطفية

عدددد النطددف  عدد الحيوانات mg\mlالجرعة المجموعة
 المفحوصة

SE ± M  مسدددددددددددددددددددددتوى
األخددددددتالف مددددددا 
بدددددين حيواندددددات 
السددددددددددددددددددديطرة 
والمعاملددددددددددددددددة 

 t-testبأختبار
  0.05±4.36 2500 5  السيلر 

I 0.5 5 2500 6.55±0.42 p<0.01 

II 1 5 2500 7.13±0.56 p<0.01 
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III 2 5 2500 7.42±0.64 p<0.01 

 =SE.   القياساالالي ، =Mالختاسل                  
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