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ABSTRACT   

   Genotoxic effects of two wildly used rodenticides in Iraq (Zinc phosphate and 

Brodifacoum) were administered in to the Balb\c and wildtype mice, by using 

sperm head abnormality and reproductive activity.The results showed that the 

rodenticides have the ability to induce sperm head abnormalities at equal rate in 

both Balb\c and wildtype mice. Also these rodenticides showed a reduction in 

the individual of both sexes which might lead to a dominant lethal mutation 

 (Embryo mortality no zygotes) in both Balb\c and wildtype . 

  

Keywords:Genotoxic, Rodenticides, Sperm head abnormality.    
 

حثاث التشوهات في رؤوس تمبيدي فوسفيد الخارصين وبروديفالكوم على أس قابلية
 النطف للفئران المختبرية والحقلية 

 
 الخالصة

بشكك واسع كك اكككحا  لكوككضاعي ككسعاقاكككحاعيزككاعفار ككماتككاعوااعيلككبااعي امبككاااسعيو  ككحاب  ككما ع ا
اكوصامشسهلتااؤسساعينتفاس ملبزضاعيلزلييضاعيم لثايضا،اي  اأظهاتاعينملئجا لي حا:ا

أ ىاعي بيكك يااعيككماويككل يا زنسيككضاكككحاعي  ككمسىاعيم  ككلئحاي مشككسهلتاكككحااؤسساعينتككفاكككحاعيلئككاعاا
  يضا زم  يار ماكماياعيمزاقاسعيجارضا،ا  كلاأ تاعي بيك عتاعي  كما  ضاعيكماعيز ك اككحاعي امبايضاسعيو

ذيك اب كب ااسن كواأنلثاعيلئاعاا)عي امبايضاسعيو  يض(اويكثايك امكم  ااأنلثهكلا كااأنمكل ااذ سااسا وا ا
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)تلككاعتا  يمككضا م( بككض(اسركك  اظهككساابيككسقااسعيككذاا كك ايزككوىاعيككماسجككس اوك سثا ككستا ب ككااي جنككض
ا اصبضا.

ا
ا

ا المقدمةا
الغاعقاعي  لكوضاعيو  يضا  بي عتاعي سعاقاسعيمحايشلااائيضعااع ما ع اعي ثياا ااعي ا بلتاعي ي يلاااا

سأن كلااك كتا،اأذاالامؤ ااعيما مكواعيجكاذاسعيلك ااعييهلابلنهلاش ي هاعي  يضايااليلاعي بلئاا ولسفابلي التا
ويسعنلتاأااىا ثواعي نجل اسعي تتاسعي ال اسمؤثاار ماعيتيسااسيهكذعام زك ا ساعما ه كلماككحاعيتبيزكضا

اس[ا1،2]اضغيكااعي  كمه كاضر ماعي لئنلتاعيويعيذااي  ااأاامو ثهااايمت  اعي يتايار يهلاسذي اي ضاا
عي اس س س يضاعااعيضااار كماأضاعاهلار ماعيما يبضااه أمزاقاسعيو  انسعاس  يضاعيجارضاس  ها

كس كلي ا،اس نهكلاج ي ا بي عتاعي سعاقا كل ضارنك  لامؤ كواأسامؤاكذا ك اع  كوا.اض  مسىاعي ل هاعيساعثي
اا[.3ك سيلما]اعي بي عتارلييضاعي  يضارن  لامؤاذاعيمحامزمباا اعيالاصيااسعيباس يلل س ا

بتاي كككضاا(اDNAـيككك نلا)كككر كككماعي ككك اسجككك اعاا زظككك اعي بيككك عتاعيمكككحا نككك ا كككااع كككما ع هلامكككؤثاااااا

  لام ب ام(يكاعتاجينيكضاسبليمكليحامظهكاام(كلياعتاككحاعيصكللتاعيساعثيكضاعيمكحامجزكوااInsertionعيوشا

عنجكواااليهكلااعي لئااعيوحاول وايصلضا  لس ضاهذعاعي بي اعساذع ،اث ضا اع لتاسمجلا اكحاعنولءاعيزكلي 
س زاككضا ك ىا ك امهلار كماع كموثلثاائيكضعي كسع اعي ي يلعيز ي ا ااعيبوسثاسعي اع لتاالامبلااملثيااهكذها

ج ي اهكذهاعالنظ كضار كما الوظكضاعساامزم  اساعيتلاعتا اااالواعنظ ضاعامبلايضاتسي ضاس صياياعال  .

بس كلئوا ام لكضا كاااكالوامزكايقاعي كلئااعيوكحااDNA شفاعيم(ياعتاعيمحامو ثهلام  اعي سع ار ماعيـا

اهلاكحا كسعئواعيج ك اسعن كجضاعرضكلئهاثك امللر هكلا ك الضحاس ملبزضاعنمشعيماعي ل ياس ملبزضاموسيهلاعالي

مه فاهذهاعي اع ضاعيمامهيئضا ز س لتاساعثيكضاا سيكضاماكصامك ثيااهكذيااعي بيك ياار كما،ا(اDNAـ نل)عي

ااااااعيذااأنمشااكحاعيزاعف.ااMus musculusااام سيااعينتفاي ل ااعيبيمح

اعيويلميضاعيمحاماضك اي كيتاهاساعثيكضا و  كضا.اكشك واعينتكفا  كيتاأاام سااعينتفا ااعيز  يلتااااا
ذعاكك ااأااعاكمالواعثنكلءام سينهكلاعسانضكجهلانميجكضايكا،ر يها اا بكوارك  ا كااعيجينكلتاعي امبتكضابكليجنس

  اينمجارنهام(ياعتا)مشسهلت(ا  امكؤ ااعيكماك ك عااعياصكسبضاس كيو ع اعيمكلثيااا،عيمزاقاي سع ا ؤثاها

ي كك اوظيككتا اع ككضاعيشكك وااا.اAccumulativeسعيضككاااعيككساعثحاعذا ككلاامككلثياام كك اعي ككل هاماع  ككحا

بكيااويكل ياعيمشكسهلتاسعيمزكاقاي زال كضا كلاساعينتفاب هم ل ار  ا ااعيبكلوثياا،اسذيك اسعيالاجحاياؤ
عيمكحااسابيااهذهاعي سع اسعيزسع واعيساعثيضام ثايهاسجس ارال ضبياسعي  اتنضا،ايهذعاعكماقاي  سع اعي تلا
ساعينتككف،اع ككلا يليككضاسشكك لوااؤأبشكك وا بلشككااعساغيككاا بلشككاار ككمااأ ككموثلثاعيمشككسهلتيهككلاالصككيضا

ا(ياا زاسفايو اعالاا.اكساعينتفاسوصسوام  ااعيمشسهلتاكحااؤ
امشكسهلتااؤسساعينتكفي  ايسوظا اااالواعيز ي ا كااعي اع كلتاعيمكحاعجايكتاككحاهكذعاعي ضك لااااااا

،ائيكضعسا ي يلائيكض كسعءاأ لنكتاكيويل ( اMutagenic agents)امكو ع ارنك اعيمزكاقاي زسع كواعي تلكاي

ا) زكككك واعيمشككككسهلتاكككككحاااليككككلا كككك فاعينتككككفايويككككل اوظيككككس،االاعيوصككككااسر ككككما ككككبيواعي ثككككلو

Spermatogoniaالشككزيبزكك امزككايقاعيلئككاعااا(ا(اضاعي ككينيضx_rayاا)وظايككساع ا  ككلاا600بجارككضا

النكلثانلمجكضا كااذ كسااا%6.7بن كبضااوليضاشبهاعيز ك امساثااسا(%4.8)ضاعناللقار  اعيسال عتاعيوي

سجس اويل يا زنسيضاكحار  اعينتفاعي شسههابز امزايقاعيلئاعاايالشزضاعي ينيضا[،ا  ليسوظا4]ازضز ش
عي م( بضاي نتكفاككحاعيبكاب ااضعي  يمام ااعتعيويل ياساا،ا[5]ع لبي ا ااعيمزاقاضسا  اضبز ا اسااثالث
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 Isopropyl methaneعي امبايككضاعي موعسجككضارنكك امزايضككهلاي ككل يا ااس نككلياعي ككذفاكككحاعنككلثاعيلكك
sulfonate نمكل اأبنكلءار ي كيااسشكبهار ي كياارنك اأاسظهكاا[6]  ( / (ك ا كااسوااعيج ك ا50بما يكواا

ا0.04بما يكواا Triethyiene melamineي كل ياا3CH اعي امبايكضااضكا ااعئكاذ كسااعيلمزكايقا

يهككذعاعرم كك اعامبككلااعيمشككسهلتايبيككلااعي لب يككضاعيمتلايككضايككبزقاعي بيكك عتااا.[7]  ( / (كك ا ككااسوااعيج كك 

سهككسا ككااعي بيكك عتاعيزضككسيضااMonocrotophoseسعرتككمانمككلئجاعيجلبيككضاكككحاركك  ا بيككاا نهككلاعي بيكك ا

ويل ياكحا ز واعيمشسهلتاعيولص ضاككحااؤؤساعينتكفااAsatalعرتما بي اعيوشاعتاسا[ا،8]عيل لسايض

ذعار اعامبلااعيمشسهلتاكحااؤؤساعينتفا ااعالامبلاعتاعيالصكهاي شكفا لب يكضايا،ا[9]بويل ياعيجارضا
ر كماع كموثلثاعيمتليكااعساعيم كاتااككحاعيااليكلاعيجن كيضاويكثاسجك اعنهكلاائيضسعي ي يلائيضعيزسع واعيليويل

،اعيو ل كضي سنها كااعالامبكلاعتااهذعاعالامبلايلضواا ل اي  سع اعي تلاي.ا%100ع ثااو ل يضاسبن بضا
يلوصااالواا سااساالامومل اعيما سع اعسا زل التا ثياها) لالس لتاعيواريضاسغياهل(س  ي ضاعيم  لضا
 كاااكالوا ملبزكضاعي اعوكواسيكاع اعامبكلاا لب يمهكلاعيمتلايكضاأسعيم كاتنيضا،ااي اعي زل  ضابلاا ل ع لبي ابز

ال كبسعال نكهاكاضسعثاام  اعي سع اككحا كوا او كا Spermatogenesisعي ام لضا اامتسااسن ساعينتفا

سعال كبسعاعيثليكثاي ثكواا(Spermatids)اضر ماعينتفاكحا او ضاعيااليلاعي نسيكايعالسواي ثواملثيااعي ل 

ي ثوا او ضا ك فاكع لاعال بسعاعيال ساا(Spermatocytesا)االيلاعال يضاي نتفعيعيملثياار ما او ضا

 اا.ا[10(]Spermatogonia)عيااليلاعينتليضا

ا  المواد وطرائق العمل 

اعيلئاعااعي امبايضا .1

 كاا امبكاعتا ا كواعيبوكسثااMus musculusم اعيوصسوار كماعيلئكاعااعي امبايكضا كاانكسعاااا

 اسجاىامابيمهلا امبايلماكحاع للصاي عئنيضاذعتااعغ25اع بسرلماسب ز واسواا8_12عيتبيضابز ااا

 اا .غتلءا شب اسعرتيتاعي لءاسعيز ي ضاعي م ل  ضا
اعيلئاعااعيو  يضا .2

ج زككتاعيويسعنككلتاعيو  يككضابس ككلتضا صككلئ ا شككب ضاو ي يككضا ككااركك يا نككلتفاغيككاا مزاضككضاااااا
اب( ع اسبلبواسعينجكفاعي ولكظلتاهذهاعي نلتفش  تاا لكوضاعيو  يضابلاا اا بي عتاعي سعاق.اسي  
  ( / (ككككك ا،اسباس يلكككككلي س ااا(20،40،80مككككك اأرم كككككل اثكككككالثاجكككككاعايلس كككككلي اعيالاصكككككياا)ا.
  ( / ( اسو  ا لا زم  اكحاعي  لكوضاعيو  يكضا،اسعيمكحاأرتيكتا ك اعيز ي كضا،اي ك ياا(15،30،60)

 يس ا ااعي زل  ضا.ا1،7،21،35شاوتاعيويسعنلتابز اي  ايس ا،اسا35
 طريقة تحضير النطف  

ي وصسوار ماعينتفا  اأجاعءابزكقاعيموكسياعتار يهكلا،اأذااBruceسااWyrobekأمبزتاتاي ضاااااا

 كاا و كسوا  وكحا مزكل واا3 ك ا5اوكلساار كماااسض اكحاتبفابمكاااس(ااEpididymisا)اذاعيباب أ

سضك اعي و كسوااس   تا  يفاعيماأجوعءاصك(ياياجك عماساب  ما ع اأبايا  ي ضاهاسا ت اسا(ا،ا0.85%)

سض اعي ويجاكحاعي ثبتاي  يا لرضابز هلايجكاااموضكياااث ا.[10]س لايومسيضاكحاأنبسبضاأامبلاانظيلضا
ام( واب لءاعيونليضث ا(ا  ي ضا15عيهي لمس   يااسما هلاي  يا)اسم سينهلابلي  سااعيشاعئحاعيوجلجيضا
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  لئفا،اسم( كوابزك هلاعيشكاعئحابكلي وسواا10سمما اي  يااEosinسض ابل يس ياا،اث ا(Tap waterا)

ااسمما ايمجفا.
ا:االتحليل األحصائي

أجاىاعيمو يواع وصلئحاي بيلنلتاعي موصوار يهكلايتكاواعيلئكاعاا،اما يكواعي بيك عتاسكمكاعتا يكلسااااا

ا SASأرككالها،اسع ككما ع اعيبانككل جاع وصككلئحم ثياهككلابمتبيككفاعيمجككلا اعيزل  يككضاي زسع ككواعي ككؤثايا

(Statistical Analysis Systemا،بين لا سانتاعي ز التاعي ام لضاب  ما ع اتاي ضاأ واكافا زنساا)

ااا[.11]ا%5سر ما  مسىاLSDعي ز يض

 
  النتائج والمناقشة

  قابلية مبيد فوسفيد الخارصين في استحثاث تشووهات في رؤوس النطف :اولا 
 زيكس اعيج كك ابا  ث كضسعيشكسهلتاككحااؤسساعينتكفاميبكياامو يكواعيمبكلياا هك اعيا(ا1جك سوا)يبكيااااااا

،اأنملككلفاككككحاا(Apical hook)،اأنوككاعفا  ككضا ككال اعيككا سا(Acrosome defective)عيتاكككح

اأساا ثككوا سعيمشككسهلتاع اككاىاا(Blunt hook)،اك كك عاا ككال اعيككاأس(اSwollen head)عيككا س

ااأساذسانمككسءيااسغياهككلا ككااع شكك لواغيككااعيتبيزيككضساغيككا نمظ اعيشكك وا،اسشكك وايشككبهاعي تا ككضا،ا
ا.ا(1ش و)
ككحاايوك ثاويكل أ(  ( / (ك ا ك ا20،40،80ااا بي اكس لي اعيالاصكياابماع يكوهاعيكثالث)ب مضحاأاي  ااا

عينمككلئجاسجككس اعاككمالفاظهككاتاأ  ككلاا،اضسعيو  يككاضمشككسهلتااؤسساعينتككفاسي ككوا ككااعيلئككاعااعي امبايكك

(,اويكثاp<0.05 زنساا لبيااعيتاعويااعي امباااسعيو  ح,اكحاملثيااعي بي اي ام فاعنسععاعيمشكسهلت)

ا.ضيلئاعااعي امبايكحاعع ثاا  لهسار يهاعيولوااضعثااعي بي اكحاعيلئاعااعيو  ي
اض،سعيو  يكاضعي امبايكاسي كوا كااعيلئكاعاايسعام لتارااعي كيتااضي  اعو ع تاعيمشسهلتابويل ياعيجاراااا

ا(Ramaya سااPowerantseva)اعذاالوكظ،ااككحا ضكل ينهلا ك ابزكقاعي اع كلتمملكفاسهكذهاعينمكلئجا

اضعي  كككاتنايعي مزكككاقاي  كككل اCphذ كككسااعيلكككلااعالبكككيقاضكككا اككككحاويكككل يامشكككسهلتااؤسساعينتكككف

اؤسساعي شككسههاكككحاعيككمككؤ ااعيككماويككل يام ككاعاااThiramيككسوظاعاا ككل يااس ككذي [ا12]عي لي  سكس ككللي 

اا.ا[ا13ا]  ( / ( 50,100عيلئاعاابجاعا

ر ككمان ككبها ككااعيمشككسهلتاأوكك ثلاأ(  ( / (كك ا ككااسوااعيج كك ا كك ا40,80)ايا ككذي ايمضككحاعااعيما يككو

ي لكلاااضعيو  يكاضعيمكحاي  كااعرم ل هكلاككحاعي  لكوكاضسعيو  يكاضياؤسساعينتكفاسي كوا كااعيلئكاعااعي امبايك

ا(.p<0.01رلوا)ا زنسيلمااعيبيمح.اكحاويااعرتماعيم عاوا لبيااعيماع يواعامالكلما

عر ماكمكاهامكلثياااك ااب بي اكس لي اعيالاصيااضعيمحام م(ا هلاعي زل  اضع لار ما  مسىاعيلماهاعيو نياااا
 لنكتاكاضي امبايك لرك عاوليكضاصكلضاك ك عاا كال اعيكاعساي لئكاعااعاض لنتابز اعال بسعاعيثليثا ااعي زل  

سهكذعايزنكحاعاامكلثيااعي بيك اعساض،ايكل ا كااعي زل  كأا7بزك ااضرتتامشسهلتا املزسعيمحاأملثياااير ماكماأ

اضعي او كSpermatocytes ي نتكفاضعيس تيهامؤثااكحاعيااليلاعيمحاهحاكحا او ضاعيااليلاعال ياانسعمجه
اضسعيااليككلاعينتليككا Primary Spermatocytesاضعالسييككاضعيااليكلاعينتليككاضع ل ككياضعيمكحامومككسااب اجك

ي ا بكلتالباسمكلثاعمااضعااعااهذهاعيااليلا لنتاعال ثااو ل كيا Secondary Spermatocytes اضعيثلنسي



 مبيدي فوسفيد الخارصين وبروديفالكوم على أستحثاث  قابلية    3201،.4عددال ((Bالجزء، 31ة والتكنولوجيا، المجلدمجلة الهندس   
 رؤوس النطف للفئران المختبرية والحقلية  التشوهات في                                                                   

 

70 
 

ممسعكفا  ااضهذهاعينميجأااا2ZnClس  ساي اعيون ااph3ي بي اعيالاصيااسهساغلواعيلس لسايتاضعيس تي

بز ا اساااااThiramملثياا ل ياا لااكحاويا ،[9]ا Monocrotophesinالحشري ي  بي انملئجا اع ض
 لنكتاع ثكااأذااضي كسااككحاااليكلا ك فاعيااليكلاعينتليكايعااعااملثيااهكذهاعي كل اضا  ضاع لبي ا ااعي زل  

ر كماااليكلاا Trichloroacetic acidمكلثيااعي ا ك ااكي كلاياكصا كذي ا[14,13 ]ييهذهاعي كل اضو ل ي

ي  بيكك ااجكك عمااضهككحاو ل ككاضعيمككحام ككساا صكك ااعيااليككلاعيجن ككياSpermatogoniaاض كك فاعيااليككلاعينتليكك

س ككلمب ما نهككلاظهككاااككالوااضعالسييككاضوي ككتا بككواعااممتككسااعيككماعيااليككلاعينتليككأ ككستاسعي تاعيككماأبويككثا
سهكذهاا[8] كم ااعاملكلعا زك واعيمشكسهلتاككحااؤسساعينتكفاسي كااب اجكهاع كوأعال بسعاعيال ساعيكذاا

يزنكحاعاااسهكذع[ا18 -15] اا بكوا(MC)اضملثيااعي ل هاعي  اتناا ااعييهمسصوام اعيامملفا  ا لاضعينميج

اSpermatidر كمااضعااعيز  يكلتاعيجلايكا Spermatogenesisعي بي ايؤثااكحا او ضاعيمتسااعينتلحا

هكحااSpermatidsاضيل كااذيك اعااعيااليكلاعي نسيكساا[20 ،ا19ا،13]ااSpermي حاممتكسااعيكمانتلكها

ا كاا كؤثاعتاهكذعاعي بيك اس شكم لمهاض عاواااليلا امسيحااالوار  يضاعيموسواعينتلحا  لايزتيهلاعيو ليك
ااا.[14]

 في رؤوس النطفهات ثانيا:قابلية مبيد البروديفاكوم في استحثاث تشو

  ( / (ك ا(60,30,15)ي بيك اعيباس يلكل س ااضي ماع يواعيثالثكانملئجاعي موصوار يهلاعي(ايبياا2ج سوا)اااا

اضكككحا زكك وامشككسسهلتااؤسساعينتككفاسي ككوا ككااعيلئككاعااعي امبايككاي كك اعوكك ثتاويككل ي ككااسوااعيج كك ا
ككككحاعيلئكككاعاااع ثكككاا  كككلهسار يكككها كككلااضسعاامكككلثياا بيككك اعيباس يلكككل س اككككحاعيلئكككاعااعيو  يكككاضسعيو  يككك

ا.ضاؤسساعينتفاعي  اس كحااسيج ي اعنسععاعيمشسهلتاا(p<0.05)ضعيامباي

ي كهسيضامابيمهكلاس ملبزمهكلاككحااعماكذتاهكذعاعيجلنك اك كتاضيلئاعااعي امبايكل اع لتامهم ابكي  اسج تااااا

  ( / (ك ا(60) كلاسجك اعااعيما يكو،ا ضعيو  يكاضالهم ل اعثنلءاعي  لكوكلج ياهاباضعي امباعتاسهذهاعي الوظ

اضعي  لكوكيكذعاي  كااعرم كل هاككحا،اار كمان كبضامشكسهلتايكاؤسساعينتكفأع ثااعيماع يواملثياعاكحاعو عثا

ا.Mus musculusي  سعاقا اانسعاعيللااعيبيمحااضعيو  ي

 كلبيااويكل ياعيما يكواسويكل ياوصكسوامشكسهلتااضتا ياضمظهااسجس ارال اضعيوليياضعاانملئجاعي اع ااااا

ي بيك اعي  يكاعتاس شكم لمهااضي  ااعاامل ااذي ار ماع كلساعااعيماع يكواعيزلييك[.ااس9،41]اؤسساعينتف

عيباس يلكل س اسعي يس كلايااعيمكحاعثكاتاسعوك ثتامشكسهلتا كاانكسعاك ك عاا كال اعيكاعساسعنملكلفاعيككاعسا

اPost-meiotic كلابزك اعالن  كل اعالاموعيكحااضي للااكحا او اضعيذ اياضسعنهلاعثاتاكحاعيااليلاعيجاثس ي

زم  ار ما او كضام سنهكلاسر كماكمكايامزكايقاكحاعينتفانميجضامزاضهلاي  ل هاماضعااعيمشسهلتاعيولص 
  فاعيااليكلااسيج ا زاكضاعيلماهاكي لاعذعا لااعيمزاقاكحا او ضايعيااليلاعي سي هاي نتفاعيماهذهاعي ل 

يس كلاا(20,6)ا  ا لنتاعيلمكاميايا.ضسعيثلنسياضعالسيياضعسا او ضاعيااليلاعينتلياSpermatogoniaاضعينتلي

ه لاعي ؤثاملااسعيمحامو ثامشسهلتا اانسعاعنوكاعفا  كضا كال اعيكاعساسعنملكلفاعيكاعساعااعااعيمكلثياا

اضعيس ككتياضسعيمكحام ثكواعي او كاSpermatocyteي نتكفااضيهكلميااعيصكلميااضك اا او كضاعيااليكلاعال يكك

زلييمهكلااكالواهكذهابلاض ااعيقاعيباس يلل س امب كما وملظكاضعينلمجاضن منمجا ااذي اعااعي ا بلتاعيس تي
ا.ايعيلما
ع كلبي اعااعاامكلثيااعي بيك ااضثالثكاياعيمزكاقكمكااعاابزقاعيمشسهلتام ساار كماعسجهكلارنك  لام كسااااا

اضمكلثياا نكذاب عيكعيظهكاار يهكلايسبزضكهلااSpermatocytesي نتكفاااضس شم لمهاكحا او ضاعيااليلاعال ي
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 اي كسااذيك ا،ا كضعيااليكلاعي نسيكاض او كر كمااعال بسعاعالسواهنكلام كسااعيمشكسهلتاوصك تابلزكواعيمكلثيا
 ااعيقاعي  ياعتاسه لاعيباس يلل س ااضعينلمجاضي ويسعااسعااعي ا بلتاعيس تياضب ب اعيوليهاعيل يسيسجي

ارااهذهاعيمشسهلت.اضعساعي يس لايااعثاتاكحا ساثلتاعيااليلاعي  ؤسي

عيمشكسهلتا كاانكسعا زيكس اعيج ك اعيتاككحاا كاعر كمان كبهاا  ( / (ك (60,15)عاعيما يواأظهاي  ااااا

  ( / (ك اي او ككها(30)اضوكياا ككلاامكلثيااعيجاركا،اككحسعنوكاعفا  كضا كال اعيكاعساسعنملككلفاككحاعيكاعس

عر ككمامشككسيهلا ككاانككسعاعنملككلفاعيككاعساسك كك عاا ككال اعيككاعساي لئككاعاااSpermatidesاضعيااليككلاعي نسيكك

عنملكلفاعيكاعساسك ك عاا ككال اانكسعاعيمشكسهلتا كامار كاضعيو  يكعيلئكاعااككحااعيمك ثياابين كلا كلااضعي امبايك

ا.Spermatocytesي نتفااضعياعساسعيمشسهلتاعالااىاعااعااملثياهلا لااكحا او ضاعيااليلاعال ي

اضعيككماعي ا بككلتاعيس ككتيعسااي ويككسعااضعيل ككيسيسجياضسي  ككااعاامل ككااهككذهار ككماع ككلساعاككمالفاعيوليككااا

ا.اا[13،41،19،20]مملفا  ا اع لتااهذهاعينملئجا،اأ ااعيقاعي بي اضعينلمج

اضااملثياا بي اكس لي اعيالاصكيااككحا كوا كااعيلئكاعااعي امبايكب اضعيوليياضيمضحا اانملئجاعي اع اااا

[ا41]هساع سىا  لاهسار يهاعيولوا  اعي بي ا لن اعيماثكااعيباس يلكل س اسهكذهاعينمكلئجاالمملكفا ك اضسعيو  ي
كس لي اعيالاصياا ااعي بي عتاول ياعي لزسواويثايواااغكلواويثايز ا بي ااويثاالوظتار ساذي ا

  اول قاعيهي اس  ساي اعي سجكس اايرااتايفامللرواعي بي ا عاواعي ز اPH3كس لسايتاعيهي اسجيا

سي ككب اعاكككمالالا ككايزلاكككحار  يككضام ثيككواعي(كككذعءاسهككسا ككل اي جهككلواعيزصكككبحااضعي ز يككايكككحاعيزصككلا
يومكل اعيكماكع كلاعيباس يلكل س ا[22عي  ك اسعيك  لواسعي  يكضاسعي بك ا]عيكماضكاااككحا،ا  لايؤ اا[21]سعي  

 سنكككها كككااعي بيككك عتاعيمكككحامكككؤ ااعيكككمامس كككفاماثكككااعيككك  ااسعيمكككحايت كككفار يهكككلا لنزكككضااكمكككاهاع ثكككا

اااااااااا.[23،اا1]Difethialone ساChlorophacinoneساBromadiolone ثوااAnticoagulantsعيماثا

(ا  لانككضابككليلئاعاا4.3ي كك اأظهككاتاعيلئككاعااعيو  يككضاأناللضككلماكككحا زكك واعيككسال عتاي وضككنضاعيسعوكك ي)ا
عيهال كلتا كاااكالوا)ع كمكاعساسعي كستاعيتبيزكح(اا كا،ا  لاأنهكلا كج تاأر كمان كبها[10]  عي امبايضا

ويسعنكلتاي لئاعااعي امبايضاض اا ج سعاعيسال عتاعي  ج ضا عاواغاكضامابيكضاعيا%43  لانضابـا77%
رال ككضابككليم يفاي ظككاسفاعيبيئيككضا،اسيهككذعاأثككااكككحاا،ا  ككلايزتككحا اليككضار ككماأاايهككذعاعيككن تا ككااعيم ككلثا

اعيوصسوار ماهذهاعينميجضا.ا
  ككلايمضكككحا ككااعي اع كككضاعيولييككضاكشكككواعيلئكككاعااعي زل  ككضاككككحا ككوا كككاا بيكك ا)كس كككلي اعيالاصكككياااااا

أنلثهلاأنهلاموساار ماأجنضا يمضاكحاأاول هكلا،اا اا%73،اس  اسج اكحايمهلاسباس يلل س (ا ااأنمل اذا
اتكحاأشكلاياعيكم كااعيلئكاعااعي امبايكضاسعيو  يكضا.ا  كلايزاا%27ككحاايمضحاسجس ابيكسقا اصكبضسي ا

ااا.Dominant lethal mutations)تلاعتا  يمضا م( بض(اأااأوم لواسجس و سثا ستا ب ااي جنضا

ا

 الخارصين على أستحثاث تشوهات رؤوس النطف . ( يبين تحليل التباين لتأثير فوسفيد1جدول )
درجات  مصدر التباين

 الحرية
 Mean متوسط ال

معيوب 
الجسم 
 الطرفي

أنحراف قمة كالب 
 الرآس

أنتفاخ في 
 الرآس

فقدان كالب 
 الرآس

تشوهات 
 أخرى

 **8.31 **25.21 **88.25 ** 68.17 * 6.30 1 طراز الفئران



 مبيدي فوسفيد الخارصين وبروديفالكوم على أستحثاث  قابلية    3201،.4عددال ((Bالجزء، 31ة والتكنولوجيا، المجلدمجلة الهندس   
 رؤوس النطف للفئران المختبرية والحقلية  التشوهات في                                                                   

 

72 
 

 **39.45 *563.07 **151.25 ** 230.52 **96.44 3 التركيز

 **94.78 **1217.98 * 277.49 *509.489 **152.31 4 فترة المعاملة

 **6.60 **30.28 ** 4.50 ** 54.34 ** 15.37 3 الطراز*التركيز

 **7.05 **66.10 **54.65 ** 25.61 1.09 4 الطراز*الفترة

 **39.61 **63.34 1.24 0.000 0.00 5 التركيز* الفترة

 **8.66 **49.05 **30.53 *20.748 **7.57 5 الطراز*التركيز*الفترة

 0.29 1.79 0.78 0.138 0.62 2574 الخطأ المتبقي

** (p<o.01) *(p<0.05) 
 ( يبين تحليل التباين لتأثير مبيد البروديفاكوم على أستحثاث تشوهات رؤوس النطف .2جدول )

درجات  مصدر التباين
 الحرية

 Mean متوسط ال
معيوب 
الجسم 
 الطرفي

أنحراف 
قمة كالب 

 الرآس

أنتفاخ في 
 الرآس

فقدان كالب 
 الرآس

 تشوهات أخرى

 **6.91 **614.49 *9.0 **800.87 **466.23 1 طراز الفئران

 **7.50 **625.51 **251.81 **65.60 **53.29 3 التركيز

 **7.48 **583.06 **338.71 **156.60 **33.99 4 فترة المعاملة

 *5.52 **60.11 **9.19 **26.79 **23.28 3 الطراز*التركيز

 **5.59 **133.23 **61.91 **51.09 **24.94 4 الطراز*الفترة

 **3.12 0.00 0.00 0.00 0.00 5 التركيز* الفترة

 **3.70 **30.80 **31.51 **17.19 0.00 5 الطراز*التركيز*الفترة

 0.27 1.32 0.96 0.48 0.35 2574 الخطأ المتبقي

   ** (p<o.01) *(p<0.05)   
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 ( بعض التشوهات في رؤوس النطف بعد المعاملة بمبيدي فوسفيد الخارصين1شكل )

 . X40والبروديفاكوم  

  المصادر العربية واألجنبية
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