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عمى بعض المعايير  .Laurus noboilis Lتأثير المستخمص المائي الوراق نبات الغار 
 Lepus arcticus الفسمجية ونسيج الخصية في ذكور االرانب البيض
 رشا عبد االمير جواد* م. م. رنا عبد االمير جواد          ** أ. م. د. 

 قسم الطفيميات –كمية الطب البيطري  –*  جامعة كربالء 
 قسم عموم الحياة –كمية التربية لمعموم الصرفة  –**  جامعة كربالء 

 المستخمص
تراوح اعمارىا ما بين ستة Lepus arcticus ( ذكر أرنب ابيض مختبري 02استعممت في ىذه الدراسة )

( كغم ، وقسمت االرانب الى مجموعتين 63.1-63.1الى ثمانية اشير وتراوحت معدل اوزانيا ما بين )
بـ  .Laurus nboilis L( ارانب محقونة بالمستخمص المائي الوراق نبات الغار 62المجموعة االولى شممت )

( ارانب محقونة بالماء 62سيطرة والتي احتوت عمى )( ممميتر تحت الجمد ، المجموعة الثانية كانت ال.)
 المقطر3

عمى .Laurusnobilis Lتيدف الدراسة الحالية الى معرفة تأثير المستخمص المائي الوراق نبات الغار 
وقياس Sperm count وتركيز النطف  Testosterone Hormoneمستوى ىرمون الشحمون الخصوي 
وتاسيوم والفسفور والكالسيوم كما تم قياس معدل اقطار النبيبات ناقمة المني معدل بعض الشوارد كالصوديوم والب

seminiferous tubulesومعدل اقطار سميفات النطف spermatogonia  ومعدل اقطار الخاليا النطفية
 spermatozoa3 ومعدل اقطار ارومات النطف Primary spermatocyte االولية

 -وجد من خالل ىذه الدراسة:
( في معدل كل من مستوى ىرمون الشحمون الخصوي وتركيز النطف P<0.05ووجود ارتفاع معنوي ) -6

 وفي معدل مستوى الصوديوم والبوتاسيوم والفسفور والكالسيوم3
( في معدل اقطار كل من النبيبات ناقمة المني وسميفات النطف والخاليا P<0.05وجود ارتفاع معنوي ) -0

 ف3طنالنطفية االولية وارومات ال

Effect of aqueous Extract of Laurus nobilis L. Leafs On Some Physio-

logical Parameters and Testis tissue in male white Rabbit Lepus arti-

cus. 
  Rana Abd Al-Ameer Gwaad*            Rasha Abd Al-Ameer Gwaad** 

Kerbala University / College of Medicine veterinary – Parasite department* 
Kerbala University /College of education for pure science / Biology department**   
Abstract 

     The Study involved twenty healthy aduly white rabbit males (Lepus arcticus L.). 
the average weight (1.36-1.54) K.g and age (6-8) months old. The rabbits ware divid-

ed to two groups. The first group was involved (10) rabbit that treated with aqueous 
extract of the laurusnoboilis L. leafes (3ml) subcutaneously the Second group was in-
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volved (10) rabbits as control group which treated with distteld water. The study 
aimed to determine the effect of laurus noboilis L. extract on some blood parameters 

level of testosterone hormone, sperm count and level of some Ions such as sodium, 
potassium, phosphorus and calcium. And study the histological structure on testis and 
mean diameter in seminiferous tubules, spermatogonia, Primary spermatocyte, sper-

matozoa. 
The result of the present study showed: 

1- Significant increase (P<0.05) in mean levels of testosterone hormone, sperm 
count and levels of sodium, potassium, phosphorus and calcium. 

2- Significant increase (P<0.05) in mean diameter of seminiferous tubules, sper-
matogonia, primary spermatocytes and spermatozoa. 

 المقدمة
لطبية التي تعود الى عائمة الغاريات او تسمى من النباتات ا .Laurus noboilis Lيعد نبات الغار

3ينمو (9)، لمغار عدة اسماء شائعة منيا الرند ، الغار اليندي ، ورق موسى ، ورق المورا  Lauraceaeبالموريات
امتار ، اوراقيا عمى شكل رأس رمح  62الى  1الغار عمى شكل شجرة صغيرة دائمة الخضرة يصل ارتفاعيا من 

سنتمتر ، وليا ازىار بيضاء المون تعطي عند النضج ثمار  62الى  7عطرية طوليا من ذات حواف متموجة 
3 يستخرج الزيت العطري من نبات (7( ).) سوداء المون بيضوية بحجم حبة الكرز الصغيرة ليا رائحة عطرية قوية

اق ويحتوي ىذا (% من وزن االور .الغار عن طريق مصدرين المصدر االول من االوراق ويبمغ نسبتو حوالي )
  والينالول وتيربينولeugenol    ، وااليجينول cineole الزيت عمى المركبات والمواد الفعالة مثل السينيول

Linalool ايجينول الميثل و methyl        eugenol  والمكتون lactonol  اما المصدر الثاني فيستخرج ،
والسيترال وميثيل  وتيربينول ز باحتوائو عمى السينيول(% من وزنيا ، والذي يتمي62من الثمار الذي يشكل )

استر كما يحتوي ايضًا عمى الدىون الثالثية واالحماض الدىنية مثل حامض االوليك وحامض البالمتيك 
3 يستخدم نبات الغار في طب االعشاب كطب بديل لعالج الكثير من االمراض مثل (.)وحامض الميرستيك

امراض الكبد والكمى والحصى والمعدة وامراض الجياز اليضمي والجياز التنفسي وكعالج الروماتيزم والتعفن 
وع من وعسر التنفس كما يعتبر عامل مسكن لالالم ومدرًا لمبول والطمث فضاًل عن استخدامو في الطيي كن

3وتعد المركبات الكيميائية الموجودة في نبات الغار من المركبات المضادة لالكسدة (7.( )1)انواع البيارات والتوابل 
التي تساعد عمى وقاية الجسم من تأثير الجذور الحرة وايضًا من المركبات المضادة لمجراثيم والفطريات ولبعض 

، والتانينات تواء النبات عمى بعض المركبات الفعالة من الفالفونات3 وىذا يرجع الى اح(0.)االمراض السرطانية 
التي اجريت عمى الجرذان الى ان المستخمص المائي الوراق نبات  (66)3واشارت دراسة (69)والفينوالت، والقمويدات

اء الخصية الغار يؤدي الى حماية الخصية من تأثير المواد السامة او الجرذان التي تعاني من وجود حالة اختف
Crytorchid  وذلك من خالل حدوث زيادة في معدل تركيز ىرمون الشحمون الخصوي وزيادة في اعداد

المركبات والمواد الفعالة التي تدخل في تركيب اوراق الغار كوجود مضادات الحيوية  (.6)النطف3 كما بين 
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الريبوفالفينوالريدوكسين وكذلك مصدر والنياسين و  Vit. A. B. Cكمضادات االكسد والفيتامينات الميمة مثل 
 3(1)لممعادن والشوارد مثل البوتاسيوم والحديد والنحاس والزنك والكالسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز 

وعمى ىذا االساس ، اجري البحث والذي ييدف الى التعرف عمى تأثير المستخمص المائي لنبات ورق الغار 
 الخصية في ذكور االرانب البيض3 عمى بعض المعايير الفسمجية وعمى نسيج

 المواد وطريقة العمل
البالغة بعمر تراوح ما  .lepus articus L( عينة من ذكور االرانب البيض المختبرية 02تضمن البحث دراسة )

( كيموغرام3 وضعت ىذه االرانب في قفص 63.1-63.1بين ستة الى ثمانية اشير ومعدل اوزانيا تراوح ما بين )
( متر ( ومفروش بنشارة خشب لمفترة 0( متر وارتفاع )0×0منزلي مصنوع من معدن االلمنيوم )ذات االبعاد )

كما اعتني بنظافة المكان وتعقيمو بالمطيرات بين الحين  ، 0261ولغاية شير نيسان  0261من شير آذار 
( .0واالخر3 تم تربية ىذه االرانب تحت ظروف مسيطر عمييا من ماء وتيوية مناسبة وتحت درجة حرارة )

طول ومدة التجربة ، وغذيت عمى عميقة  ( ساعة ظالم8( ساعة ضوء و)61درجة مئوية ومدة االضاءة )
( ايام لمتأقمم مع الظروف الجديدة ، كما وقد تم فحص االرانب 62تركت الحيوانات لمدة )الدواجن مرتين باليوم3 و 

 كربالء لمتأكد من سالمتيا وخموىا من االمراض3 –من قبل اطباء بيطرين في المستشفى البيطري 
وطحنت  جمعت اوراق نبات الغار من سوق العشابين المحميين في محافظة كربالء ، وبعدىا جففت ىذه االوراق

( غرامات من مسحوق المادة الجافة 62بواسطة المطحنة الكيربائية لمحصول عمى مسحوق ناعم وجاف ، اخذ )
( 022( مممتر حاوي عمى )22.الوراق نبات الغار بواسطة الميزان الحساس ووضع في دورق زجاجي سعة )

وبسرعة معتدلة  Magnetic Stirrerمممتر من الماء المقطر البارد ، وضع الدورق عمى الخالط المغناطيسي 
( ساعة بعد تغطيتو بواسطة قطعة قماش شاش معقمة وبعدىا رشح 01( دقيقة ثم ترك المحمول لمدة ).6لمدة )

( درجة مئوية لمحصول عمى .1المحمول واىمل الراسب واخذ الرائق بعد تجفيفو في الفرن الكيربائي بدرجة )
جافة في الثالجة تحت درجة حرارة منخفضة الى حين االستعمال المسحوق الجاف وبعدىا وضعت العينة ال

 3(6.) وحسب طريقة
( عينة من ذكور االرانب البيض وقسمت العينة الى مجموعتين رئيسيتين المجموعة 02نفذت الدراسة عمى )

ق نبات ( مممتر من المستخمص المائي الورا.( ارانب محقونة بـ )62االولى ىي المجموعة التجريبية وشممت )
( 62الغار عن طريق الحقن تحت الجمد يوميًا ولمدة شير واحد ، اما المجموعة الثانية ىي السيطرة وشممت )

ارانب محقونة بالماء المقطر بنفس الكمية والطريقة يوميًا ولمدة شير واحد ، ثم خدرت الحيوانات بمادة 
الدم من القمب مباشرة عن طريق طعنة القمب  ( مممتر من.الكمورفورم ، وشرحت بفتح التجويف البطني وسحب )

Heart Puncture  لمحصول عمى أكبر كمية من الدم3 ووضعت عينة الدم في انابيب اختبار معقمة خالية من
( دقيقة وبدرجة حرارة المختبر ثم نقمت االنابيب الى جياز الطرد 02-.6مادة مانعة التخثر وتركت لمدة )

( دقيقة لغرض الحصول عمى المصل الذي تم .6( دورة/دقيقة لمدة )222.بسرعة ) centrifugeالمركزي 
 ( درجة مئوية لغرض اجراء الفحوصات الفسمجية الالزمة وىي:1-حفظو في الثالجة بدرجة حرارة منخفضة )
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 (61)وقياس مستوى الكالسيوم حسب طريقة  (8.)قياس مستوى ايونات البوتاسيوم والصوديوم وحب طريقة  -6
 3(..)وقياس مستوى الفسفور حسب طريقة 

 Enzyme – linkedقياس تركيز ىرمون الشحمون الخصوي باالعتماد عمى الطريقة المناعية المعروفة  -0
Immunosorbent Assay (EIisa)3 

قياس تركيز النطف مجيريًا لعينة السائل المنوي بعد سحبو مباشرة من ذيل البربخ الجراء التحميل المنوي  -.
 وذلك وفق المعادلة االتية (.0)وحسب طريقة  Sperm concentrationتركيز النطف  لحساب

 (62)1× عدد النطف / مل = مجموع النطف في المربعات الخمسة 
 Normalكما تم استئصال الخصية ، وبعد ازالة المواد الدىنية واالنسجة الممتصقة بيا غسمت العينة بمحمول 

Saline  (% وذلك لمحفاظ عمى التركيب الخموي والحالة الطبيعية لمنسيج 62الفورمالين تركيز )وثبتت بمحمول
( ساعات وبعدىا اجريت 1 – .وبعد مرور يومين استخرجت العينة من الفورمالين وغسمت بماء الحنفية لمدة )

 –سمين عمييا سمسمة من العمميات لتحضير المقاطع النسجية الممونة بالصيغة الروتينية الييماتوك
، ثم فحصت لشرائح النسيجة المحضرة  (1.)وحسب الطريقة  Haematoxylin Eosin Stainااليوسين

( كما تم التقاط الصور الفوتوغرافية 12)Xوتحت قوة تكبير  Olympusباستخدام مجير ضوئي مركب نوع 
ب3 ثم قيست اقطار النبيبات عالية الدقة موصولة الى جياز حاسو  Digitalباستخدام كاميرا رقمية نوع الديجتال 

ناقمة المني واقطار سميفات النطف واقطار الخاليا النطفية االولية واقطار ارومات النطف باستخدام المقياس 
 3(68)وحسب طريقة  Ocular Micrometerالعيني الدقيق

 التحميل االحصائي
 3(6)( P<0.05نوية )عند مستوى مع T-test( Tتم تحميل النتائج احصائيًا باستعمال اختبار )

 النتائج والمناقشة
( في معدل P<0.05( الى وجود ارتفاع معنوي )6اوضحت نتائج الدراسة الوظيفية المبنية في جدول )

( مممتر تحت الجمد .ىرمونالشحمون الخصوي ومعدل تركيز النطف في مصل الدم لذكور االرانب عد حقنيا بـ )
ng/ml (139 + 08326 )نبات الغار يوميًا ولمدة شير واحد والتي ىي عمى التتالي بالمستخمص المائي الوراق

 + ng/ml (.38 + 0.392 ، )621×(.38( مقارنة مع مجموعة السيطرة وىي 19239 + 131)×621، 
في دراستو التي اجراىا عمى الجرذان عند اعطاءىا  (62)( وعمى التتالي وىذا يتطابق مع ما اشار اليو 7237.
mg/kg(12 من المستخمص المائي الوراق نبات الغار ولمدة عشرة اسابيع ، اذ بين التأثير الواقي لمنبات عمى )

الخصية من خالل تحسين صفات النطف والمحافظة عمى شكميا العام واعطاء النبات الحماية وتقوية 
في دراستو عمى الخصية من خالل زيادة في ارتفاع ىرمون  (1.)االخصاب3 وىذا يتفق مع ما اشار اليو 

الشحمون الخصوي واعداد النطف3 ان ىذه الزيادة ربما تعود الى احتواء النبات عمى الحامض الدىني االساسي 
Linoleic acid  في دراستو لتشخيص المركبات الفعالة الموجودة في اوراق نبات الغار  (01)وىذا ما اشار اليو

يعد بادئًا لتصنيع اليرمونات السيترويدية خاصة اليرمونات االندروجينية مما يؤدي الى ارتفاع ىرمون والذي 
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الشحمون الخصوي3 او لكونو غنيًا بالكاربوىيدرات او احتوائو عمى سكر الفركتوز والذي يعد مصدر لمطاقة 
( الى وجود المركبات ..ت الدراسة )3 كما اشار (61)لمنطف في السائل المنوي والحوامض الدىنية الغير مشبعة 

والزنك الموجود في النبات والتي تعمل عمى زيادة تركيز ىرمون الشحمون  E+Aوالفالفونيدات وفيتامين  الفينولية
الخصوي3 فضاًل الى احتواء اوراق نبات الغار عمى القمويداتوالفينوالت قد تزيد من التحفيز الفراز ىرمون 

Catalase (CAT)  ،Glutathione (GSH)(07) 3وجود بعض مضادات االكسدة  الشحمون الخصوي3 او الى
 3(12)كما قد ترجع الزيادة في اعداد النصف الى وجود المركبات الكاروتينية

(: معدل مستوى هرمون الشحمون الخصوي في مصل الدم ومعدل تركيز النطف في عينة السائل 1جدول )
( مممتر تحت الجمد بالمستخمص المائي الوراق نبات الغار يوميًا 3ها بـ )المنوي لذكور االرانب البيض بعد حقن

 ولمدة شهر واحد.
 (62مجموعة السيطرة ) (62المجموعة التجريبية ) المعايير المدروسة

 139 + 08326* .38 + 0.392 (ng/ml) دل مستويات ىرمون الشحمون الخصويمع
 131 + 19239* .38 + .7237 (X 621تركيز النطف )

 االنحراف المعياري +القيم تمثل المعدل 
 P<0.05* مستوى المعنوية 

( في معدل مستوى P<0.05( وجود ارتفاع معنوي )0واوضحت نتائج الدراسة الوظيفية المبينة في جدول )
بـ  والبوتاسيوم والفسفور والكالسيوم في مصل الدم لذكور االرانب البيض عند حقنيا بعض الشوارد كالصوديوم

( مممتر تحت الجمد بالمستخمص المائي الوراق نبات الغار يوميًا ولمدة شير واحد اذ بمغت عمى التتالي .)
MEq/L (63. + 6.83. ، )MEq/L (638 + 73. ، )mg/dL (038 + 739 ، )mg/dL (.36 + 930 )

MEq/L (238 + 6.639 ، )MEq/L (231 + 137 ، )قياسًا الى مجموعة السيطرة وىي عمى التتالي 
mg/dL (631 + .38 ، )mg/dL (036 + 130 وىذا يتفق مع ما ذكره )(.9)  اذ ان تناول ورق الغار يزيد

في دراستو  (02)3 ويتطابق مع ما اشار اليو (0)تركيز العناصر المعدنية نظرًا الحتواء النبات عمى ىذه العناصر
الغار  اذ يعتبر النبات غني بالعناصر المعدنية  التي اجراىا لتشخيص بعض المركبات الفعالة في أوراق نبات

االساسية لممحافظة عمى الجسم وحمايتو من االمراض فضاًل عن كون النبات مصدر غذائي يحتوي عمى 
الجزيئات الصغيرة والكبيرة الميمة في فعالية االنزيمات واليرمونات وكذلك في العمميات االيضية التي تحصل 

نسبة الشوارد في المصل قد يرجع الى وجود المركبات الفينولية في التركيب الكيميائي داخل الجسم 3 ان زيادة 
لمنبات لكون ىذه المركبات الفينولية قد ترتبط مع بعض العناصر المعدنية كالفسفور والحديد والزنك وبالتالي تقمل 

 3(8)من امتصاصيا 
 
 



 ( 2012المؤتمر العممي الثالث لكمية الطب البيطري/ جامعة كربالء في العاشر من نيسان مجمة كربالء لمعموم الزراعية ) وقائع 

13 
 

( 3لدم لذكور االرانب البيض بعد حقنها بـ )( : معدل مستوى بعض الشوارد وااليونات في مصل ا2جدول )
 دمممتر تحت الجمد بالمستخمص المائي الوراق نبات الغار يوميًا ولمدة شهر واح

 
 المعايير المدروسة

 
 (62المجموعة التجريبية )

 
 (62مجموعة السيطرة )

 MEq/L 63. + 6.83.* 238 + 6.639معدل مستوى الصوديوم 
 MEq/L 638 + 73.* 231 + 137معدل مستوى البوتاسيوم 
 mg/dL 038 + 739* 631 + .38معدل مستوى الفسفور 
 mg/dL .36 + 930* 036 + 130معدل مستوى الكالسيوم 

 االنحراف المعياري +القيم تمثل المعدل 
 P<0.05 * مستوى المعنوية 

 
، أذ لوحظ داخل النبيب الناقل لممني الخاليا المنشأة ارانب السيطرة ( نبيب ناقل المني لخصية ارنب في مجموعة 6تبين صورة )

 (40X3ايوسين) -لمنطف ابتداءا من سميفات النطف وانتياءا بتكوين الخاليا النطفية 3 ممون ىيماتوكسمين
 
 
 
 

سميفة 
 النطفة

 ةينطف خمية

 ارومة
 ةينطف

غشاء 
 قاعدي

ية نطف خمية
 اولية
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( نبيب ناقل للمني لخصية ارنب في مجموعة االرانب المعاملة بالمستخلص المائي الوراق نبات الغار , أذ لوحظ 2صورة )
بتكوين الخاليا النطفية . ملون  داخل النبيب الناقل للمني الخاليا المنشأة للنطف ابتداءا من سليفات النطف وانتهاءا

 (.40Xايوسين) -هيماتوكسلين

 
( نبيب ناقل المني لخصية ارنب في مجموعة االرانب السيطرة ،  توضح فييا الخاليا المنشأة 6تبين صورة )

 لمنطف داخل النبيب الناقل لممني ابتداءا من سميفات النطف وانتياءاً بتكوين الخاليا النطفية  3   
( عند حقن 0( والصورة ).ت نتائج الدراسة الحالية لمقياسات الشكمية والنسجية المبينة في جدول )لقد اوضح

( مممتر تحت الجمد بالمستخمص المائي الوراق نبات الغار في النبيبات الناقمة لممني لخصية .االرانب بـ )
ممني ومعدل اقطار سميفات النطف في معدل اقطار النبيبات الناقمة ل (P<0.05)االرانب بوجود ارتفاع معنوي 

 ومعدل اقطار الخاليا النطفية االولية ومعدل اقطار ارومات النطف وىي عمى التتالي
mµ8.9)m,+(311.1µm,2.9) +(10.3  µ4.1) m +(16.2   µ1.7)+(8.4  قياسا الى مجموعة السيطرة

وىذه النتيجة تتفق mµm5.9)+(231.1µ,m1.2)+(7.3µ3.8)+14.5),mµ0.9)+(5.5 3وىي عمى التتالي 
ممغم/كغم  من مستخمص اوراق نبات الغار لمدة  12في دراستو عند تجريع الفئران بـ  (60)مع ما اشار اليو 

( يومًا والتي ادت الى حدوث زيادة عممية نشأة النطف والمعايير النطفية لمخصى3 واشارت العديد من 1.)
الى ان معاممة الجرذان بمستخمص اوراق نبات الغار يؤدي الى تحفيز المنطقة النطفية  (.0( )2.)الدراسات 

Spermatozoa  عمى زيادة انتاجيا لمخاليا النطفية ، وبالتالي تحسين معايير النطف من خالل نوعية النطف
ق نبات الغار عمى 3 ويمكن ان يرجع السبب ليذا التحسين والزيادة الى احتواء اورا(.6)وزيادة في اعدادىا 

الى وجود العوامل الغذائية االساسية في نبات الغار وال سيما  Antioxidant(08)خصائص المضادة لالكسدة
باالضافة الى Lauric acid وحامض   Linoleic acidاالحماض االمينية االساسية مثل حامض المينوليك

 والفينوالتterpinene  والتربيناتSabinene ن والصابوني alkaloidsالمواد والمركبات الفعالة كالقمويدات
% وعنصري ..بنسبة  3Znicاو قد يحتوي اوراق نبات الغار عمى عنصر الزنك E(06( )67)والفالفونات وفيتامين 

 ايخال

سميفة 
 النطفة

 ارومات
 ةينطف

غشاء 
 قاعدي

ية نطف خمية
 اولية
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مما يدعم الجياز المناعي ومحاربة الجذور الحرة من خالل حماية  C الكوبر والمنغنيز والفسفور وفيتنامين
3 او (09)والبيرودكسين فضاًل عمى احتواء النبات عمى النياسين ورايبوفالفين DNAالخاليا من الضرر وتحطيم 

 بأن (00( )01)قد يكون سبب الزيادة ىو االرتفاع الحاصل في مستوى ىرمون الشحمون الخصوي اذ اكد كل من 
قطر النبيبات ناقمة المني يكون معتمدًا عمى ىرمون الشحمون الخصوي اذ بينا ان نقصان او غياب ىذا 
اليرمون في ذكور الفئران البيض يؤدي الى حصول نقصان في اقطار النبيبات ناقمة المني كما ان تعويض 

الى ان المستوى المرتفع  (16)ر الحيوانات باليرمون المفقود يؤدي الى ادامة اقطار ىذه النبيبات3 وكما اشا
ليرمون الشحمون الخصوي يعمل عمى زيادة عممية نشأة النطف اذ يعمل ىذا اليرمون عمى تطوير سميفات 

 النطف وتمايز الخاليا النطفية وارومات النطف3
لخاليا (: قياسات معدالت اقطار النبيبات الناقمة لممني ومعدل اقطار سميفات النطف ومعدل اقطار ا3جدول )

( مممتر تحت الجمد 3النطفية االولية ومعدل اقطار ارومات النطف لذكور االرانب البيض بعد حقنها بـ )
 بالمستخمص المائي الوراق نبات الغار يوميًا ولمدة شهر واحد

 (62مجموعة السيطرة ) (62المجموعة التجريبية ) المعايير المدروسة
 mµ 839 + .6636* .39 + 0.6معدل اقطار النبيبات ناقمة المني 

 .mµ 039 + 623.* 630 + 73معدل اقطار سميفات النطف 
 .mµ 136 + 6130* .38 + 613معدل اقطار الخاليا النطفية االولية 

 .mµ 637 + 831* 239 + .3معدل اقطار ارومات النطف 
 االنحراف المعياري  +القيم تمثل المعدل 
 P<0.05* مستوى المعنوية 
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