
 مجلة زراعة الرافدٌن
ISSN: 2224-9796 (Online) 

 2012( 4)العدد ( 40)المجلد 
ISSN: 1815 – 316 X (Print) 

 

 151 

في األداء التناسلي لذكور أمهات فروج اللحم خالل فصل الصيف  الممغنطتأثير أستخدام الماء 
محبوبة عبدالغنً مصطفى 

أربٌل  -جامعة صالح الدٌن -كلٌة الزراعة -قسم الثروة الحٌوانٌة
 

الخالصــة 
 ذكور أمهات فروج اللحم  فً األداء التناسلً ل الممغنطأجرٌت هذه التجربة لبحث تأثٌر أستخدام الماء        

Cobb-500 دٌك من ساللة  ٨0، واستخدم فٌها فً حقل أمهات فروج اللحم فً طق طق خالل فصل الصٌف
Cobb-500  أسبوعا، وتم توزٌع الدٌكة على أربع معامالت  40بعمرT1   ( ماء البئر)معاملة السٌطرة ، 

T2، T3 وT4   استخدمت فً ، غاوس على التوالً( 2000و  1000 ، 500) ةبقومعالج مغناطٌسٌا ماء
 الممغنطوقدمت الماء . دٌكة لكل معاملة وكل معاملة أشتملت على أربع مكررات 20بواقع دٌكا  ٨0التجربة 

. (حزٌران ، تموز ، آب و أٌلول)من بداٌة التجربة وبصورة مستمرة لحٌن أنتهاء التجربة ولمدة أربعة أشهر 
وزن الجسم ونسبة وزن الخصٌتٌن كمٌة الماء المستهلك ، فً  فاع معنويأظهرت نتائج التجربة وجود أرت

الى وزن الجسم ، حجم القذفة ، تركٌز الحٌامن ، حجم الحٌامن المضغوطة ، الحركة الفردٌة و الجماعٌة 
النسبة المئوٌة للحٌامن المٌتة والمشوهة ، تشوهات فً  امعنوي اانخفاضفً حٌن تظهر النتائج للحٌامن ، 

تركٌز الكلوكوز، انخفاضا معنوٌا فً كروسومات وتقٌٌم صفات البالزما المنوٌة التً تضمنت األ
 T4 (2000فً معاملتً معالجة الماء مغناطٌسٌا  GPTو   GOT ينشاط أنزٌمو  الكولسترول، البروتٌن

 لمعظم صفات T1ومعاملة السٌطرة ( غاوس 500) T2مقارنة بالمعاملة ( غاوس 1000) T3و ( غاوس
.  وأظهرت النتائج تحسنا معنوٌا فً جمٌع الصفات التناسلٌة فً ذكور األمهات فً شهر أٌلول .التجربة

 

المقدمــــة 
هوالماء الذي عرض الى حقل مغناطٌسً والذي ٌعطً طاقة للماء وٌعدل حالة المعادن  الممغنطالماء      
ن لقرون عدٌدة لتحسٌن الصحة وٌساعد على فً الصً الممغنطستعمل الماء أو . متصاصها بسهولة بالجسمأو
ٌعطً شحنة  الممغنطالماء  شربو . زالة ترسبات االمالح مثل االمالح المترسبة فً المرارة والكلٌةإ

ة مغناطٌسًبوحدة قٌاس ال الممغنطالماء وٌقاس . كهربائٌة ضعٌفة الى خالٌا الجسم والتً تكون مفٌدة للخالٌا
لكل ( كثافة الجرٌان)ة مغناطٌسًوهً كم من الخطوط ال( ةمغناطٌسًالوحدة قوة الحث ) gaussغاوس 

الماء عبارة عن جزٌئة بسٌطة تتكون من و .(Tischler ،2003) نبعث من سطح المغناطٌستسنتمتر مربع 
 (Andrews ،1٩٩٨و Kegley)أرتباط ذرتً هٌدروجٌن مع ذرة أوكسجٌن واحدة لتكوٌن جزٌئة ماء 

، كمٌة األوكسجٌن الذائب فً الماءأن معالجة الماء مغناطٌسٌا ٌعمل على زٌادة  Chaplin(2004) أشار و

وٌتجمع الماء بالترتٌبات العشوائٌة فتلتصق الهٌدروجٌن بكل االتجاهات وأن هذه التغٌٌرات فً ألتصاق 
 وأٌضا. pHالذي ٌؤدي الى تغٌٌرات فً الـ  CO2الهٌدروجٌن قد ٌحدث ترطٌب لثانً أوكسٌد الكاربون 

وأن سبب الشحنة الجزٌئٌة  hydrophilicٌعمل على تقلٌل تجمعات الماء فً سطح الجزٌئات المحبة للماء 

 الممغنطشرب الماء و أن  .على الذرات هً المسافة الصغٌرة بٌن طبقة الترطٌب السطحٌة و الطبقة األولى
الٌا، وأن الشد السطحً المتزاٌد وزٌادة الشد السطحً والنفاذٌة فً الخ ،ٌعمل على خفض الشد السطحً للماء

ٌسمح بتوسع القناة الهضمٌة وهذا ٌعمل على زٌادة األستفادة من الغذاء المتناول، وتساعد النفاذٌة فً تحلل 
و  .(Anonymous  ،2005)المواد الغذائٌة وتحسن امتصاص المواد الغذائٌة والمعادن والماء فً الجسم 

على العبور بسهولة خالل جدران الخالٌا لنقل  ةوأكثر حٌوٌة وقادر كون أصغرت الممغنطتجمعات الماء  أن
وتنشأ التأثٌرات الكٌمٌائٌة تغٌٌرات فً إعادة كفاءة مجموعة األزواج . المواد الغذائٌة وإزالة الفضالت

 الجذرٌة فً المحلول وفً مواقع األنزٌم النشط و زٌادة فً أفراز األنزٌمات المحللة والقضاء على األحٌاء
أن أستخدام  (1٩٩٩)محجوب  وجدو (. Engström ،2٠٠٧ و  Grisson)المجهرٌة الضارة فً الجسم 

أي عضو مـن أعضاء الجسم كالبنكرٌاس ٌؤدي الـى زٌادة أندفاع الدم الٌه بدرجة ملحوظة  فوق المغناطٌسٌة
ٌط  مما ٌعنً زٌادة وصول المواد الغذائٌة واالوكسجٌن الى هذا العضو و ٌعمل على تنش

 
 2011/  10/  31وقبوله  2011/  5/  23تارٌخ تسلم البحث 

عملٌات البناء داخل الخالٌا والتقلٌل من نسبة عملٌات الهدم التً تحدث فً داخل الجسم بسبب زٌادة 
ٌنظم وظائف األعصاب الالرأدٌة  الممغنطالماء تبٌن بأن شرب . األوكسجٌن والمواد الغذائٌة داخل الخالٌا

ة خالل األنسجة مغناطٌسًوتستعٌـد نشاط األعضاء الداخلٌة عن طرٌق أنتشار الطاقة ال( مبثاوٌةالباراس)
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الحظ و (.Anonymous  ،2004)وأمـداد األعضاء بالطاقة الالزمة ألداء الفعالٌات الحٌوٌة بشكل أفضل 
Johnston (2٠٠٠) صاب إضافة الى أن المغناطٌسٌة تحفز تجدٌد الحبل الشوكً والوحدات الملحقة باألع

تدفق آٌونات الكالسٌوم خالل غشاء الخلٌـة العصبٌة التـً تؤثر  فًتحسٌن وظائفها وأٌضا تؤثرالمغناطٌسٌة 
علـى الوظائف الخلوٌة الضرورٌة وعلى مستوى معدالت النمو لألعصاب الرئٌسٌة فٌحفزها على التجدٌد 

 .وإعادة النمو
 

 البحث وطرائقهمواد 
 31/٩/200٨-1/6أربٌل للمدة طق طق بفً  ةاألهلً دجاج األمهاتبة فً أحد حقول أجرٌت هذه التجر    

وزعت الدٌكة عشوائٌا . أسبوع 40بعمر  C0bb-500دٌكا من أمهات فروج اللحم ساللة  ٨0فٌها  موأستخد
، 500)بقوى معالج مغناطٌسٌا ماء  T4و T2، T3، ( ماء البئر)معاملة السٌطرة   T1على أربع معامالت 

. على أربع مكررات اشتملتلكل معاملة وكل معاملة  دٌكه 20، بواقع غاوس على التوالً( 2000و  1000
التجربة ولمدة أربعة أشهر  انتهاءمن بداٌة التجربة وبصورة مستمرة لحٌن بصورة حرة  الممغنطالماء  وقدم

بروتٌن خام % 14توي على ثانٌة تح إنتاجٌة علٌقهعلى  ه، وغذٌت الدٌك(حزٌران ، تموز ، آب و أٌلول)
تم قٌاس كمٌة الماء المستهلك ٌومٌا ثم أخذ المعدل لكل شهر و .كغم علف/طاقة ممثلة سعرهكٌلو  2٧00

وزن الجسم ونسبة وزن الخصٌتٌن الى وزن الجسم فً نهاٌة قٌاس ، وتم لتر 1أسطوانة مدرجة سعة  بواسطة
فً الشهر ومن ثم أخذ المعدل لكل شهر وذلك لتقٌٌم التجربة، وتم جمع السائل المنوي  من الدٌكة مرتٌن 

حركة الفردٌة و ، الالحٌامن ، حجم الحٌامن المضغوطة السائل المنوي التً تضمنت حجم القذفة، تركٌز
، النسبة المئوٌة للحٌامن المٌتة والمشوهة ، تشوهات األكروسومات وتقٌٌم صفات البالزما الجماعٌة للحٌامن

 Glutamate (GOT)نشاط أنزٌم تركٌز الكلوكوز، الكولسترول، البروتٌن،  المنوٌة التً تضمنت

oxaloacetate transaminase  و نشاط أنزٌم(GPT) Glutamate pyruvate transaminase . تم
، (2٧00)ق التً أشار إلٌها الدراجً ائالطر إلى استنادا تقٌٌم صفات السائل المنوي وصفات البالزما المنوٌة

، أما صفات البالزما المنوٌة فقد تم فردٌة لكل دٌك من دٌكة المعاملة ٌم صفات السائل المنوي بصورةإذ تم تقً
، وتم عمل عٌنة مشتركة لكل كة الموجودة فً كل مجموعة معاملةتقٌٌمها بعد عمل عٌنات مشتركة للدي
 Completely( CRD)أستخدم التصمٌم العشوائً الكامل . دٌكة خمسمجموعة معاملة تتألف كل منها من 

Randomized Design  لتقٌٌم تأثٌرات المعامالت األربعة فً الصفات المدروسة وفً األشهر األربع من
 اختبار باستخدامالتجربة خالل فصل الصٌف الحار، وقدرت الفروقات المعنوٌة بٌن متوسطات المعامالت 

، SAS (Anonymousالجاهز  ئًاإلحصاوأستخدم البرنامج ( Duncan  ،1٩55)دنكن متعدد الحدود 

وأٌضا تم قٌاس بعض التحالٌل الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة للماء المستخدم فً الدراسة  .لتحلٌل البٌانات( 1٩٩٨
(.  المختبر المركزي بأربٌل)ٌبٌن بعض التحالٌل الكٌمٌائٌة التً تم قٌاسها فً (  1) والجدول 

 
 البئر المستخدم فً التجربة الممغنط وغٌر الممغنط بعض التحالٌل الكٌمٌائٌة لماء: ( 1) الجدول 

( غاوس ) الماء الممغنط  بدون  -معاملة السٌطرة 
 (ماء البئر)معالجة 

 الصفات
2000 1000 500 

لتر \المذاب     ملغمO2كمٌة  ٧6٨ 10٨٩ 116٧ 12٧6
 ppmمقدار الكلورٌد الذائبة  60.2٨ 52.41 11.4٩ 42.0٧

 لتر\أٌونات الكالسٌوم   ملغم 31.1٩ 20.54 26.50 2٩.٨
 لتر\أٌونات البوتاسٌوم  ملغم ٩٧.0 ٧4.0 0.63 0.45
 لتر\أٌونات الصودٌوم   ملغم ٧5.11 12.50 ٧5.12 ٧5.12
 لتر\أٌونات النترات     ملغم 4.33 3.10 2.26 ٨٩.1

 

     .وكما موضح فً الجدول الى بعض التحالٌل الفٌزٌائٌة للماء المستخدم فً الدراسة(  2) وٌشٌر الجدول  
الممغنط وغٌر الممغنط لماء لفً التجربة  مالبئر المستخدبعض التحالٌل الفٌزٌائٌة لماء  : ( 2) جدول ال  

 
الصفات 

 بدون معالجة -معاملة السٌطرة
( ماء البئر)

( غاوس )  الممغنطالماء 

500 1000 2000 

 pH        ٨.3 ٨.5 ٨.6 ٨.٨ 

EC          1.12 1.10 0.٩6 0.٨٨ م\سٌمٌنزدي 
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TDS         352 3٨٨ 3٩6 422لتر  \ملغم 

 433 3٨3 NTU 536 46٩       العكرة

 ٩4 10٩ 13٨ 15٧  لتر \ملغم      العسرة   

 0.5٩ 0.64 0.6٧ 0.6٩ساعة \غم   التبخر درجة

 6٧.61 6٨.46 6٩.04 6٩.٩5سم \داٌن    السطحً الشدّد 

 1.0015 1.0015 1.0000 0.٩٩٨٩مللتر \غم   الكثافة      

 3.20 3.1٩ 3.15 3.10مل 10\غم  الذوبان  قابلٌة

 0.6٩1 0.6٩5 0.٧01 0.٧0٩بوٌز  اللزوجة   سنتً 

 1.3342 1.3340 1.3340 1.333٨    - االنكسارمعامل 
EC      :electrical  conductivity التوصٌلٌة الكهربائٌة TDS     :مواد الذائبة فً مٌاه البئر التً تقدر عن طرٌق تبخٌرالكمٌة الكلٌة لل 

وجود تركٌز لمعادن ذائبة و السٌما الكالسٌوم و : لعسرةا،   تالماء وممثلة بكمٌة الكبرٌتا عكرةدرجة : العكرة . حجم معٌن من مٌاه البئر
هو  :معامل االنكسار   .صى كمٌة من المواد القابلة لالذابة قدرة الماء على إذابة أق: قابلية الذوبان  .على شكل كاربونات وكبرٌتات المغنسٌوم

هً عدد الجزٌئات خالل وحدة الحجوم او كتلة المادة : الكثافة    . النسبة بٌن سرعة الضوء فً الفراغ أو الهواء وسرعة الضوء فً الوسط
درجة    .هً مقاومة السائل للحركة: زوجةالل   .نةهو تماسك السطح الحر للسائل لشغل أقل مساحة ممك: الشد السطحي    .لوحدة الحجم

. هً كمٌة الماء المفقودة من سطح معلوم ولفترة معلومة: التبخر
 
 

النتائج والمناقشة 
،  T2عدم وجود أٌة فروقات معنوٌة فً كمٌة الماء المستهلك بٌن المعامالت (  3) جدول الٌتبٌن فً      

T3  وT4  معاملة ب مقارنةغاوس على التوالً ( 2000و  1000،  500)بقوى  الممغنطعند استخدام الماء
فً شهر تموز  T4فً المعاملة  (p<0.05)فً شهر جزٌران، فً حٌن وجد ارتفاع معنوي  T1السٌطرة 

، وبالنسبة لتأثٌر الشهر T1مقارنة بمعاملة السٌطرة فً شهري آب وأٌلول  T3و  T4فً المعاملتٌن  وأٌضا
ولم  .T1 مقارنة بمعاملة السٌطرة T3و  T4فً المعاملتٌن  (p<0.05)د ارتفاع معنوي والمعاملة أٌضا ٌوج

فً أستهالك الماء إذ كان هناك أنخفاض  (2005)وآخرون  Al-Mufarrejتتفق هذه النتائج مع ما أشار الٌه 
املة السٌطرة مقارنة بمعغاوس  500معنوي فً نسبة أستهالك الماء عند إستخدام ماء معالج مغناطٌسٌا بقوة 

ٌعمل  الذيمعالجة الماء مغناطٌسٌا ٌخفض درجة حرارة الماء ووأن  .عند شرب األفراخ الماء األعتٌادي 
 .(Adams ، 2000)جواء الحارة وزٌادة معدل الهضم واألمتصاص على تبرٌد الجسم فً األ

( مللتر )  كمٌة الماء المستهلك فً الممغنطتأثٌر الماء  : ( 3) جدول ال   
األشهر    
المعامالت 

تأثٌر   أٌلولآب تموز حزٌران 
 المعاملة×الشهر

T1  
T2 

T3 

T4 

 أ 305±6.0
  أ 310±10
  أ 0.٩±31٨
 أ 0.325±٧

    ب340±12
 أب0.355±٩
 أب0.٧ 360±
   أ 3٧0±6.5

 ب 0.345±٨
 ب355±11
  أ 0.3٧5±٨

 3٨0± ٧.5 أ

  ب320±5.5
 335±6.0 أب

 345±٩.0 أ 

  أ 360±4.0

 ب 5.5±٧.32٧

أب  5.٨±33٨.٨
  أ 5±٧.٨.34٩

أ     6.0±35٨.٨ 

* * * *  م.غ مستوى المعنوٌة
T1    =(ماء البئر) معاملة السٌطرة ،T2  ،T3   و T4= على غاوس (2000و 1000 ،500)وة ماء معالج مغناطٌسٌا بق

،    ( p<0.05)عند مستوى لى وجود فروق معنوٌةتشٌر اللشهر الواحد  الواحد عموداألحرف الصغٌرة المختلفة ضمن ال  .التوالً           
فروق غٌر معنوٌة = م.غ 

بعمر  وزن الجسم عدم وجود أٌة فروقات معنوٌة فً (  4) جدول التظهر نتائج التحلٌل األحصائً فً         
مع معاملة السٌطرة، فً حٌن وجد ارتفاع معنوي  الممغنطبٌن معامالت استخدام الماء   أسبوع 40

(p<0.05)  ًفً المعاملة  أسبوع 5٧وزن الجسم بعمرفT4 معاملةالمقارنة ب T2  السٌطرة ومعاملةT1 
 فً أسبوع  5٧وزن الخصٌتٌن نسبة الى وزن الجسم بعمرفً  (p<0.01)وأٌضا ٌوجد ارتفاع معنوي 

 Lirette) النتائج مع نتائج كل من أتفقت .T1 معاملة السٌطرةو  T2بالمعاملة مقارنة  T3و  T4المعاملتٌن 
، Tkachinko و  Rona  ،2004;.  Anonymous ،2004 ;Al-Yami ،1٩٩٨ ;1٩٩3وآخرون، 

 أن yssokolleB (2000)والحظ  .الوزنادى الى إرتفاع فً  الممغنطعلى أن إستخدام الماء  (2000

أن شرب ٌرجع الى الجسم والخصٌتٌن ، وأن سبب إرتفاع وزن ٌؤدي الى زٌادة معدل النمو الممغنطالماء 
، وأن الشد لشد السطحً والنفاذٌة فً الخالٌا، وزٌادة اٌعمل على خفض الشد السطحً للماء الممغنطالماء 

وبٌن  .السطحً المتزاٌد ٌسمح بتوسع القناة الهضمٌة وهذا ٌعمل على زٌادة األستفادة من الغذاء المتناول
اء داخل الخالٌا والتقلٌل من نسبة عملٌات ٌعمل على تنشٌط عملٌات البن الممغنطأن الماء  (1٩٩٩)محجوب 
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 Remedy وأكد الهدم التً تحدث فً داخل الجسم بسبب زٌادة األوكسجٌن والمواد الغذائٌة داخل الخالٌا

ٌسبب تحسن هائل بالصحة وٌساعد قً تحسٌن أمتصاص المعادن  الممغنطن شرب الماء أ (2006)
مانع قوي لألكسدة فٌعمل على حماٌة الجسم من التأثٌرات  والفٌتامٌنات التً تحسن إزالة السـموم وأٌضا

الضارة للجذور الحرة وٌكون قادر على تخفٌف الحوامض بٌنما ٌزٌد من تأٌن األوكسجٌن وبهذا ٌحسن 
( ماء وظٌفً أو ماء حً)ا ٌحوله الى غناطٌسًوأن معالجة الماء م .الهضم وٌعطً الماء طعم أفضل بكثٌر

ونشاط من الناحٌة الباٌولوجٌة ألنه ٌساعد فً تحسٌن حركة الدم وتوصٌله الى  والذي ٌصبح أكثر حٌوٌة
والذي ٌجعل خالٌا وأنسجة الجسم أن تتنفس ؛ أنسجة وخالٌا الجسم وله خاصٌة إذابة االوكسجٌن بدرجة عالٌة

تساعد فً  الممغنط، والنفاذٌة العالٌة للماء (2004 حباس،)بشكل أفضل وتحسن فً أداء العملٌات الحٌوٌة 
 Anonymous  ،2005)تحلل المواد الغذائٌة وتحسن امتصاص المواد الغذائٌة والمعادن والماء فً الجسم 

ٌض وبذلك سٌزداد معدل األ (Santwani ،2000)دور مهم فً تعزٌـز عمل الغدة الدرقٌة  الممغنطو للماء )

الت الهٌكلٌة ومما ٌدعم هذا االفتراض هو عضاء والسٌما الكبد ، القلب ، الكلٌة والعضنسجة الجسم واألأفً 
 .ومن ثم زٌادة أوزانها الممغنطعند شرب الماء التناسلٌة للدٌكة كفاءة ال إرتفاع

فً وزن الجسم و وزن الخصٌتٌن  الممغنطتأثٌر الماء :  ( 4) جدول ال   
 ع.م T1 T2 T3 T4الصفات المدروسة 

وزن الجسم بعمر 
( غم)أسبوع    40 

م.غ 4065±٩٨  أ 4050±14٧ أ أ 205±40٧5 4055±125 أ  

وزن الجسم بعمر  
( غم)أسبوع    5٧

*   أ 100±4410 أب12٨±4360  ب1٧٧±42٩0 ب42٧0±150

 وزن الخصٌتٌن نسبة
الى وزن الجسم     

    % أسبوع 5٧بعمر 

±0.0 ب 0.21±0.03 ج   ج0.20±0.005  0.25 **  أ 0.2٨±0.002 

T1=(ماء البئر) معاملة السٌطرة  ، T2  ،T3   و T4= على التوالًغاوس  (2000و 1000 ،500)وة ماء معالج مغناطٌسٌا بق    
  (    p<0.01)عند مستوى **(   p<0.05)عند مستوى * :تشٌر الى وجود فروق معنوٌة  األحرف الصغٌرة المختلفة ضمن الصف الواحد

 فروق غٌر معنوٌة = م.غ    
 

، تركٌز الحٌامن الكلً فً حجم القذفة (p<0.01)د ارتفاعا عالً المعنوٌة وجو(  5) جدول الظ فً حٌال    
و لألشهر  T1ومعاملة السٌطرة  T2مقارنة بالمعاملة  T4و  T3فً المعاملتٌن  وتركٌز الحٌامن الحً

هذه الصفات فً شهر أٌلول  فً (p<0.01) ةمعنويي اللعا، وبالنسبة لتأثٌر الشهر أٌضا ٌوجد ارتفاع ربعاأل
. قارنة ببقٌة األشهر الثالثم

للحركة الفردٌة فً النسبة المئوٌة  (p<0.01)وجود ارتفاعا عالً المعنوٌة (  6) جدول الٌالحظ فً         
وأٌضا ٌوجد ارتفاعا عالً ، و لألشهر األربع T1مقارنة بمعاملة السٌطرة  T3و T4فً المعاملتٌن للحٌامن 
مقارنة  T2و  T4  ،T3فً المعامالت للحركة الجماعٌة للحٌامن ة فً النسبة المئوي (p<0.01)المعنوٌة 

مقارنة بالمعاملة  T3و  T4وارتفاعا معنوٌا فً المعاملتٌن  ،فً شهري حزٌران وتموز T1بمعاملة السٌطرة 
T2 ومعاملة السٌطرةT1 وبالنسبة لتأثٌر الشهر أٌضا ٌوجد ارتفاع معنوي . آب وأٌلول فً شهري

(p<0.01)  ة الصفات فً شهر أٌلول مقارنة ببقٌة األشهر الثالثفً هذه .

حجم القذفة و تركٌز الحٌامن الكلً والحً  فً الممغنطتأثٌر الماء :  ( 5) جدول ال
الصفات 

المدروسة 
األشهر 

المعامالت 
أٌلول آب تموز حزٌران 

 
حجم القذفة 

مل 

T1 
T2 

T3 

T4 

ج 0.35±0.022
 ج 0.36±0.01٧

 ب 0.41±0.011

أ  0.4٨±0.00٩

 ج 0.33±0.02٨
 ج 0.35±0.022
ب  0.023 ±0.3٩

 أ 0.44±0.013

 ج 0.33±0.020
 ج 0.34±0.01٩
 ب 0.40±0.011

أ 0.014 ±0.45 

 ج 0.36±0.016
 ج 0.3٨±0.00٧
 ب 0.42±0.010
أ  0.4٩±0.00٨

**  **** **  ع.م

±0.010 أ أ 0.015±0.3٨ ب 0.01٩±0.3٨ أب 0.014±0.40 تأثٌر األشهر  0.41 

تركٌز 
ٌامن الكلً الح

 3سم×10٩

T1 
T2 

T3 

 ج 3.04±0.02٧
ب 3.15±0.022

 ج

 ج ٩4±0.011.2

 ب ج3.30±0.015
ب 3.35±0.024

 د ٧٩±0.026.2

 ج 3.0٩±0.030
ب  3.3٨±0.00٩

ج  3.10±0.014
 ج 3.1٧±0.021
ب  3.44±0.011
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T4 3.4٧±0.015 ب 

 أ 3.5٩±0.01٨
أ 0.012 أ ٨6±0.013.3  4.54±0.006 أ  ±4.00

* *** ** **  ع.م

 أ 0.013±3.56ب  0.01٨±3.32ب  0.015±3.36ب  0.01٧±3.31 تأثٌر األشهر

تركٌز 
الحٌامن الحً 

 3سم×10٩

T1 
T2 

T3 

T4 

ج 2.1٧±0.015
ب  2.22±0.016

ج 
ب 0.00٩ ±2.35 

 أ ٧3±0.011.2

 ج 2.0٩±0.00٩
 ب ج2.22±0.020

ب  2.31±0.01٨
 أ 2.55±0.013

 ج 2.00±0.01٧
 بج2.16±0.013
ب  2.2٧±0.00٧

أ 0.004 ±2.55 

ج  2.11±0.010
 ج 2.23±0.00٧
ب  2.50±0.014

أ 0.001 ±3.14 

** ** ** **  ع.م

أب 0.013 تأثٌر األشهر ± ب 0.016 2.3٧  ± ب 0.011 2.2٩  ± أ0.00٧ 2.25  ±  2.50 
T1=(ماء البئر) معاملة السٌطرة   ،T2    ،T3   و T4= التوالً  علىغاوس ( 2000و  1000 ، 500 )وة ماء معالج مغناطٌسٌا بق.  

 (  p<0.01)تشٌر الى وجود فروق معنوٌة عند مستوىللشهر الواحد  الواحد عموداألحرف الصغٌرة المختلفة ضمن ال

       
للحٌامن المٌتة فً النسبة المئوٌة  (p<0.01)وجود انخفاضا عالً المعنوٌة (   ٨) جدول الفً  ٌتبٌنكما    

وأٌضا ٌوجد انخفاضا عالً المعنوٌة ، ولألشهر األربع T1لسٌطرة مقارنة بمعاملة ا T3و T4فً المعاملتٌن 
(p<0.01)  فً المعامالت للحٌامن المشوهة فً النسبة المئوٌةT4  ،T3  وT2  مقارنة بمعاملة السٌطرةT1 

فً شهري آب و أٌلول  (p<0.01)وبالنسبة لتأثٌر الشهر أٌضا ٌوجد انخفاض معنوي . ولألشهر األربع
وجود ارتفاعا عالً فٌظهر (  8) جدول الفً أما  .ٌن حزٌران و تموز فً هاتٌن الصفتٌنمقارنة بالشهر

مقارنة T2 و  T4  ،T3فً المعامالت لحجم الحٌامن المضغوطة فً النسبة المئوٌة  (p<0.01)المعنوٌة 
ة المئوٌة فً النسب (p<0.01)فً حٌن ٌوجد انخفاضا عالً المعنوٌة ، ولألشهر األربع T1بمعاملة السٌطرة 

فً األشهر الثالث األولى وفً  T1مقارنة بمعاملة السٌطرة  T3و  T4فً المعامالت لتشوهات األكروسوم 
فً هذه  T1مقارنة بمعاملة السٌطرة  T2و  T4  ،T3شهر أٌلول ٌوجد انخفاض معنوي فً المعامالت 

لحجم الحٌامن المضغوطة المئوٌة النسبة فً  (p<0.05)معنوي  ارتفاعوبالنسبة لتأثٌر الشهر ٌوجد . الصفة
لتشوهات األكروسوم النسبة المئوٌة فً  (p<0.05)معنوي فً شهر أٌلول مقارنة ببقٌة األشهر، وانخفاض 

الذي لوحظ فً جمٌع صفات السائل المنوي التً  أن التحسن المعنوي .فً شهر أٌلول مقارنة ببقٌة األشهر
ٌساهم فً تنشٌط  الممغنطقد ٌعزى الى أن صفات الماء  الممغنطاء شملتها الدراسة الحالٌة نتٌجة تناوله الم

حركة الدم المحمل باألوكسجٌن والمواد الغذائٌة ألنسجة وخالٌا الجسم المختلفة مما ٌنعكس بالمحصلة على 
أن قدرة المجاالت ( 1٩٩٩)وأشار محجوب (. 1٩٩3وآخرون،  Eisinberg)األداء العام للجسم 

ذات الشدة المرتفعة على النفاذ بقوة داخل انسجة وخالٌا الجسم تجعل المغناطٌس  المغناطٌسٌة وخصوصا
سالحا فعاال فً تعزٌز الصحة العامة والحالة الفسلجٌة العامة ألنها تقوم بزٌادة فعالٌة أجهزة الجسم المختلفة 

 Thomasو Smith (2005 )وأشار . وخصوصا الدم والجهاز العصبً والتناسلً والهضمً والتنفسً

تؤدي الى تعدٌل الترددات  الممغنطأن لكل عصو ونسٌج ترددا مغناطٌسٌا معٌنا وأن تناول الماء ( 200٧)
المغناطٌسٌة لهذه األنسجة واألعضاء مما ٌؤدي بالمحصلة الى زٌادة نشاط األنزٌمات والهرمونات والمحافظة 

زٌادة نشاط كل من الجهاز العصبً ، كما ٌؤدي الى RNAو DNAعلى أغشٌة الخالٌا واألحماض النووٌة 

الودي والقلب والغدة النخامٌة والكظرٌة والخصى والمباٌض وتنظٌم معدل افراز الهرمونات وتوزٌعها 
أن التعرٌض لحقل ( 2006و  2005)وآخرون  Tamerوالحظ . بصورة منتظمة الى جمٌع أجزاء الجسم

ته، فأن التحسن فً صفات السائل المنوي للدٌكة مغناطٌسً ٌؤدي الى تحسن فً كمٌة السائل المنوي ونوعً
فقد . المعاملة بماء معالج مغناطٌسٌا قد ٌكون نتٌجة الرتفاع هرمون التستستٌرون فً بالزما دم الدٌكة

أن الزٌادة فً فً إنتاج هرمون التستستٌرون ال تسبب زٌادة فً ( 1٩٩1) Nieschlagو Weinbergerذكر

أنما زٌادة فً كمٌة السائل المنوي وتحسنا فً نوعٌته من خالل تأثٌر هذا الرغبة الجنسٌة للذكور فقط و
الهرمون المباشر على عملٌة تكوٌن الحٌامن، وهذا ٌستدل علٌه بوضوح فً التجربة الحالٌة من خالل التحسن 

ٌامن المعنوي فً حجم القذفة وتركٌز الحٌامن الكلً والحً والحركة الفردٌة والجماعٌة للحٌامن وحجم الح
وأن االنخفاض المعنوي فً النسبة المئوٌة للحٌامن المٌتة والمشوهة (. 6و  5و  4و  3الجداول )المضغوطة 

وتشوهات األكروسومات فً الدٌكة المعاملة بماء معالج مغناطٌسٌا قد تعزى الى الدور الذي ٌؤدٌه الماء 
أن الماء Remedy (2006 )وRona  (2004 )فقد ذكركل من. كمضاد أكسدة فعال داخل الجسم الممغنط
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مضاد أكسدة فعاال جدا إذ ٌعمل على حماٌة خالٌا وأنسجة الجسم من التأثٌرات الضارة للجذور الحرة  الممغنط
وٌكون قادر على تخفٌف الحوامض المختلفة وٌزٌد من تأٌن األوكسجٌن وبهذا ٌحسن معدل الهضم 

 Barronوتوصل .على األداء الفسلجً والتناسلًواألمتصاص واألٌض العام داخل الجسم والذي ٌنعكس 
عند تعرٌضه لفئران الى حقل مغناطٌسً أدى الى تحسن معنوي فً حركة الحٌامن وحٌوٌتها ( 200٧)

وأن التحسن المعنوي فً وزن الخصٌتٌن له ارتباط موجب . وتركٌزها إضافة الى تقلٌل نسبة التشوهات فٌها
ي والحً والحركة الفردٌة والجماعٌة للحٌامن وحجم الحٌامن المضغوطة مع حجم القذفة وتركٌز الحٌامن الكل

(. 2000الدراجً وآخرون ، )و النسبة المئوٌة للحٌامن المٌتة والمشوهة وتشوهات األكروسومات 
 

فً الحركة الفردٌة والجماعٌة للحٌامن  الممغنطتأثٌر الماء  :( 6) جدول ال 

الصفات 
المدروسة 

األشهر 
المعامالت 

أٌلول آب تموز زٌران ح

 
الحركة الفردٌة 

%   للحٌامن

T1 
T2 

T3 

T4 

  ج ٧1.0±3.5

ب ج ٩.٧3.5±2
  ب 4±2.2.٧٧
  أ ٨0.2±2.4

ج  ٨.6٩.٨±2
 ب ج٧±3.4.٧2

 ب ٨±2.0.٧5
 أ 2.0 ٨1.6±

ج  6±3.2.6٩
 ب ج٨±2.6.٧2

 ب ٨.٧5.4±1
أ    ٨2.0±1.4

ج ٧.2 ±٧2.0 
ج  ±2.5 ٨.٧3

ب ٨.2 ±٧٨.6 
 ٨6.0±  أ   2.0

 **** ** **  المعنوٌة مستوى

ب 2.٨  ٧5.5±2.6 ب تأثٌر األشهر ب 2.0   ٧5.0± أ 2.3  ٧5.0± ±٧٧.6 

 
الحركة 
الجماعٌة 
 %للحٌامن   

T1 
T2 

T3 

T4 

  د 5٨.٩±3.1
ج ٧.2 ±61.3 
ب 2.0 ±٧5.٧ 

أ 2.0  ±٨0.5 

  د ٨.2±2.5٨
  ج ٩.٩±0.60
  ب ٧5.0±2.3
أ  0±1.4.٧٨

ج  0±2.1.5٨
  ج 60.3±1.4

ب  ٩±2.1.٧4
أ ٩.1 ±٧٩.6 

 ج ٧.1±1.5٩

  ج ٩±2.4.64
ب ٨.1 ±٧6.٨ 

 أ ٨.٩±0.٨3

** ** ** **  مستوى المعنوٌة

ب 1.5 ب 2.4±6٩.1 تأثٌر األشهر ب 1.6 0.±6٨ أ  ٧1.2±1.2 2.±6٨
T1     =(ماء البئر) معاملة السٌطرة  ،T2    ،T3   و T4= على التوالًغاوس ( 2000و 1000 ،500)وة ماء معالج مغناطٌسٌا بق. 

 (p<0.01)عند مستوى**تشٌر الى وجود فروق معنوٌة د للشهر الواح الواحد عمودالاألحرف الصغٌرة المختلفة ضمن 

فً تركٌز الكلوكوز والكولسترول  (p<0.01)وجود انخفاضا عالً المعنوٌة (  ٩) جدول الفً  ٌظهر       
فً األشهر الثالثة  T1بمعاملة السٌطرة مقارنة  T3و  T4والبروتٌن فً البالزما المنوٌة فً المعاملتٌن 

مقارنة بمعاملة  T2و  T4  ،T3األولى وفً شهر أٌلول ٌوجد انخفاضا عالً المعنوٌة فً المعامالت 
تركٌز فً  (p<0.05)معنوي  انخفاضوبالنسبة لتأثٌر الشهر ٌوجد . فً تركٌز الصفتٌن T1السٌطرة 

أن األنخفاض فً . المنوٌة فً شهر أٌلول مقارنة ببقٌة األشهروالبروتٌن فً البالزما  الكلوكوز والكولسترول
.  تركٌز الكلوكوز فً البالزما المنوٌة ٌرتبط إٌجابٌا مع مع عدد الحٌامن ، حٌوٌتها وأٌضها

 
 

فً نسبة الحٌامن المٌتة والمشوهة  الممغنطتأثٌر الماء :  ( ٧) جدول ال

الصفات 
المدروسة 

األشهر 
المعامالت 

أٌلول آب تموز حزٌران 

النسبة المئوٌة 
للحٌامن المٌتة  

 %

T1 
T2 

T3 

T4 

 ج ٨±1.4.20
ب ج1.0  ±  1٩.5 

ب   ٨.0 ±  1٧.2 
أ    0.5 ±  13.4 

ج٩.0 ±  1٩.٨ 
ب ج٩.0 ±  1٧.4  
ب   ٩.0 ±16.1 

 أ 13.5±0.6

ج ٩.0 ±1٨.5 
ب ج٩.0 ±16.6 
ب   ٩.0 ±14.5 
أ    0.6 ±12.0 

ج   1.0 ±15.0 
ب ج0.4 ±13.2 

ب  ٧.0 ±11.3 
 ٩.0±  أ  0.3

** ** ** **  مستوى المعنوٌة

ج  0.٨±12.13ب 0.٨±15.40أب  0.٨±16.٧0أ  0.٩±1٧.٧3 تأثٌر األشهر

النسبة المئوٌة 
للحٌامن 
 %المشوهة  

T1 
T2 

T3 

T4 

د  25.5±1.2
ج   1.1 ±23.2 

ب  1٩.٩±1.2
 أ 0.5 1±.1٧

 25.0±1.5 د 
ج  23.1±1.3
ب  ٩.20.5±0
أ    0±0.6.1٨

د  ±1.1 24.5
 20.٨± ج ٩.0

 ب ٨.0±0.1٩
أ 0.4  ±14.٩ 

 د ٩.24.0±0
 1٨.1± ج 0.6
ب  ٧.0 ±15.3 

أ  5±0.0.٩
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** * *** **  مستوى المعنوٌة

 ج 0.5±16.٧3ب  0.٧±1٩.٨0أ  0.٩±21.65أ  1.0 ±21.43 تأثٌر األشهر
 

        
حجم الحٌامن المضغوطة وتشوهات األكروسوم  فً الممغنطتأثٌر الماء  ( ٨) جدول ال

لصفات ا
المدروسة 

األشهر 
المعامالت 

أٌلول آب تموز حزٌران 

حجم الحٌامن 
المضغوطة 

   %

T1 
T2 

T3 

T4 

د   1.1 ±6.6 
ج 0.1 ±6.٨ 

ب0.0٩ ±٩.5 
أ0.13 ±13.2 

 6.4±0.13 د 
 ٧.3±0.13ج 
ب0.0  ±10.0 
أ0.04  ±13.6 

د 0.11 ±5.٧ 
ج 0.0٩ ±٧.1 

 11±0.11 ب  

 13.٧± أ 0.10

د0.0٧  ±٧.0
ج0.0٨  ±٩.1 

ب0.04  ±12.1 
أ 0.06  ±15.6 

** ** ** **  ع.م

ب 0.0٩ب  0.06 ±٩.33ب  0.10±٩.0٨ تأثٌر األشهر أ0.05 3٨.٩± ±10.٩5 

 
تشوهات 

األكروسوم  
% 

T1 
T2 

T3 

T4 

أ0 .42±1٩.3 
 1٩.0±0.34 أ
 1٧.6±0.22 ب
 16.0±0.14 ج

 21.0±0.3٨ أ
 20.٨±0.41 أب
 1٨.4±0.30  ب
 1٧.0±0.13  ج

 21.0±0.3٩  أ
 20.2±0.2٨ أب
 1٨.1±0.25  ب
 16.٧±0.04  ج

أ0.11   ±1٩.٧ 
ب0.0٨  ±15.1 
ج0.05  ±13.5 
د  0.0  ±٨.2 

** ** ** **  ع.م

أ0.2٩  تأثٌر األشهر أ0.31  0.±1٨ أ 0.1٩ 3.±1٩ ب0.06  0.±1٩ ±14.13 
T1     =(ماء البئر) معاملة السٌطرة ،T2    ،T3   و T4= على التوالًاوس غ( 2000و 1000 ،500)وة ماء معالج مغناطٌسٌا بق. 

 (p<0.01)عند مستوى**تشٌر الى وجود فروق معنوٌة د للشهر الواح الواحد عموداألحرف الصغٌرة المختلفة ضمن ال

 
وآخرون،  glycolysis (Hammondفأٌض الحٌامن ٌرتبط بصورة رئٌسٌة بنظام التحلل السكري   

قد ٌقوم بتثبٌط عملٌة األخصاب من خالل وأن ارتفاع تركٌز الكولسترول فً البالزما المنوٌة (. 1٩65
اندماج األغشٌة خالل تفاعل األكروسوم نتٌجة لدخوله ضمن تركٌبات الطبقات الدهنٌة المكونة لغشاء الخلٌة 

(Davis ،1٩٧6 )وبالتالً ٌؤثر على نوعٌة الحٌامن وقابلٌتها األخصابٌة.(Al-Daraji  ،وآخرون
2002a,b  )ي بٌن حركة الحٌامن وتركٌز البروتٌن فً السائل المنوي أٌضا ٌوجد ارتباط سالب معنو

وارتباط موجب بٌن كل من النسبة المئوٌة للحٌامن المٌتة والمشوهة وتشوهات األكروسوم وتركٌز البروتٌن 
فً البالزما المنوٌة، وهذا ٌتفق مع نتائج التجربة الحالٌة إذ لوحظ ترافق التركٌز المنخفض فً البالزما 

معامالت معالجة الماء مغناطٌسٌا ولجمٌع أشهر التجربة مع األرتفاع المعنوي فً الحركة الفردٌة  المنوٌة فً
وحجم القذفة واالنخفاض المعنوي فً النسبة المئوٌة للحٌامن المٌتة والمشوهة وتشوهات والجماعٌة للحٌامن 

  .األكروسوم
 

 

لكولسترول والبروتٌن الكلً فً البالزما المنوٌة كٌز الكلوكوز، افً تر الممغنطتأثٌر الماء  :( ٩) جدول ال

الصفات 
المدروسة 

األشهر 
المعامالت 

أٌلول آب تموز حزٌران 

تركٌز 
الكلوكوز 

( مل/ملغرام

T1 
T2 

T3 

T4 

أ 13  ±120 
أب ٩  ±11٨ 

ب 10 ±111 
ب  ٧ ±102 

أ 14   ±122 
أب 11 ±11٩ 
ب  ٨ ±115 
ج  5 ±110 

أ 10 ±123 
أب ٩ ±11٨ 
ب  4 ±113 

ج  6 ±10٨ 

أ  ٩ ±11٩ 

ب  6 ±105 
ج  3 ±٨٩ 
د  1 ±٧1 

** ** ** **  ع.م

أ 1.0 تأثٌر األشهر أ 1.0 ±113 أ 1.0 ±116 ب 1.0 ±115 ±٩6 

تركٌز 
الكولسترول 

 مل/مٌكروغرام

T1 
T2 

T3 

أ 10 ±11٨ 
ب 11  ±113 

ج  ٩ ±102 

أ 11 ±121 
أب 10 ±11٧ 
ب  ٨ ±110 

أ 13 ±123 
أب 10 ±11٧ 
ب  ٩ ±10٩ 

أ 10 ±10٧ 
ب  6     ±٩٧ 

ج  5 ±٨2 
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T4       د  ٧ ج  5 ٩1± ج  ٧ ±101 د  2 ٩٩± ±63 

**  ** ** ** ع.م

ب 10 تأثٌر األشهر أ ٩ ±106 أ ٧ ±112 ج  ٨٧±5 ±112

 
تركٌز البروتٌن 

 مل/غرام

T1 
T2 

T3 

T4 

أ 0.0٩ ±1.5٨ 
أب 0.0٨ 1.50±

ب 0.06 ±1.40 
ج 0.04 ±1.25 

أ 0.10 ±1.61 
أب0.0٨ ±1.53 
ب 0.06 ±1.40 
ج 0.06 ±1.23 

أ 0.0٩ ±1.62 
أب0.0٧ ±1.55 
ب 0.05 ±1.40 
ج 0.04 ±1.25 

أ  0.0٨ 1.53±
ب 0.06 ±1.41 
ج 0.03 ±1.0٩ 
د  0.0 ±0.٧٨ 

 ****  ** ** ع.م

أ0.0٧ تأثٌر األشهر أ 0.0٨ ±1.43 أ 0.0٨ ±1.44 ب 0.04 ±1.46 ±1.20 

T1     =(ماء البئر) معاملة السٌطرة  ،T2    ،T3   و T4= على التوالًوس غا( 2000و 1000 ،500)وة ماء معالج مغناطٌسٌا بق. 
 (p<0.01)عند مستوى**تشٌر الى وجود فروق معنوٌة د للشهر الواح الواحد عموداألحرف الصغٌرة المختلفة ضمن ال

 
فً  GPTو  GOTنشاط أنزٌم فً  (p<0.01) عالً المعنوٌةٌوجد انخفاضا (  10) جدول الفً  ٌظهر     

األشهر الثالثة األولى وفً شهر أٌلول ٌوجد انخفاضا فً  T1مقارنة بمعاملة السٌطرة  T3و  T4المعاملتٌن 
، GPTو GOTنشاط أنزٌم فً  T1مقارنة بمعاملة السٌطرة  T2و  T4  ،T3عالً المعنوٌة فً المعامالت 
فً شهر أٌلول مقارنة ببقٌة  هاتٌن الصفتٌنفً  (p<0.05)معنوي  ارتفاعوبالنسبة لتأثٌر الشهر ٌوجد 

ٌعمل على تنشٌط األنزٌمات  الممغنطالماء أن  (Rawls ،1٩٩6; Lynch ،2000و Davis) أشار .األشهر
بحٌث ٌساعد األنزٌم أن ٌأخذ شكله وزٌادة كفاءة وتنشٌط مواقع  coenzymeوٌعمل كعامل مساعد 

فً البالزما المنوٌة قد ٌعود الى إرتفاع تركٌز  GPTو  GOTأن األنخفاض فً فعالٌة االنزٌمٌن  .األنزٌمات
الى  (1٩٨5) Larsenو  Kaplanو ( 1٩6٩) Dyerو Hafezالكلً فً البالزما المنوٌة إذ أشار البروتٌن 

الماء  استخدامأو قد ٌكون . GPTو  GOTوجود تناسب عكسً بٌن تركٌز البروتٌن الكلً ونشاط االنزٌمٌن 
وأن هذٌن وٌة فً البالزما المن GPTو  GOTومن ثم قلل من نشاط االنزٌمٌن مضاد كبٌر لألكسدة الممغنط 

األنزٌمٌن من األنزٌمات الموجودة داخل الحٌامن وأن تحررها ٌنتج بسبب تحطم غشاء البالزما للحٌمن أو 
 (1٩٨0) Siegle، أذ أشار موته مما ٌؤدي الى تأثر نسبة األخصاب سلبا كما نالحظ فً مجموعة السٌطرة

وأن  .االمٌنٌة الى األحماض الكٌتونٌةأن وظٌفة هذٌن األنزٌمٌن هو نقل مجموعة االمٌن من األحماض 
التغٌٌرات التً حدثت فً حركة الحٌامن والنسبة المئوٌة للحٌامن المشوهة وتشوهات األكروسوم دلٌل على 

. ذلك
 

 GPTو  GOT فً نشاط أنزٌمً الممغنطتأثٌر الماء  ( ( 10) جدول ال   

األشهر الصفات المدروسة 
المعامالت 

أٌلول آب تموز حزٌران 

 
 GOTنشاط أنزٌم 

 (مل/وحدة دولٌة)

T1 
T2 

T3 

T4 

 أ 15 322.6±
أ  3±13.31٩

ب 10 ±2٩5.1 
ج  ٩ ±265.٨ 

أ 1٧ ±330.4 
  أب 320.1±13
ب  ٧±10.302

ج  10 ±2٧1.0 

أ 14 ±332.5 
أب10 ±31٨.٨ 
ب  ٩ ±2٩٧.2 
ج  6 ±2٧0.1 

أ  315.0±13
ب 10 ±2٨٨.٧ 

  ج  5±٨.25٧
د    211.6±5

** ** ** **  ع.م

أ 11 تأثٌر األشهر  ب  ٧±26٨.2 أ ٨±304.٧أ  306.1±12 ٧.±300

 
 GPTنشاط أنزٌم 

 (مل/وحدة دولٌة)

T1 
T2 

T3 

T4 

 أ 5±1.1٨.3٧
أب1.25 ±35.٨ 
ب 1.10 ±33.0 
ج  1.0 ±2٧.٩ 

أ ٨٩.0 ±3٩.4 
ب ٧2.0 ±36.٧ 
ج 0.50 ±34.2 
د ٩0.0 ±2٩.4 

أ  1±1.11.3٨
أب٨0.0 ±3٧.2 
ب ٨٨.0 ±33.5 
ج 0.26 ±2٨.3 

أ ٩0.0 ±36.٨ 
ب 0.34 ±32.٧ 
ج 0.20 ±26.5 
د 0.05 ±12.1 

 **** **  ** ع.م

أ 1.0٩ تأثٌر األشهر ب 0.43 أ 0.٧3 ±34.3 أ ٧6.٩±0.34 ±34.3 ±2٧.0 

T1     =(ماء البئر) معاملة السٌطرة  ،T2    ،T3   و T4= على التوالًغاوس ( 2000و 1000 ،500)وة ماء معالج مغناطٌسٌا بق. 
 (p<0.01)عند مستوى**تشٌر الى وجود فروق معنوٌة د للشهر الواح الواحد عموداألحرف الصغٌرة المختلفة ضمن ال
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Effects of Magnetically Treated Water on Male Sexual Traits in Broiler 

Breeder During Hot Climate in Summer 

Mahbuba GH. Mustafa                                    
 

Department of Animal Resources-College of Agriculture-University of Salahaddin-                                  

Erbil 
 

ABSTRACT 

     This experiment was conducted at the Poultry private farm in Taqtaq - Erbil to 

determine the effect of magnetically treated water on male sexual traits in broiler 

breeder during hot climate in summer. A total of 80 Cobb-500 cocks, 40 weeks old 

were allocated randomly into four treatment groups with four replicates. Magnetically 

treated water were served in cocks drinking from the first day of experiment until the 

end which lasted 4 months (June, July, August and September). Experimental 

treatments were as follows: Treatment T1: control group (well water), Treatments T2, 

T3 and T4 used magnetically treated water with strength 500, 1000 and 2000 gauss in 

drinking water. Results indicated significant increase in: semen volume, spermatozoa 

concentration , mass motility, individual motility and spermatocrit, but showed 

significant decrease in: percentages of dead, abnormal spermatozoa, acrosomal 

abnormalities, semen plasma traits were also evaluated in relation to concentrations of 

glucose, cholesterol, protein and activities of GOT and GPT enzymes in seminal 

plasma in magnetically treated water treatments T4 (2000 gauss) and T3 (1000 gauss) 

as compared with T2 (500 gauss) and T1 (control group) in most traits above. The 

cocks resulted significant improvement in reproductive performance of the cocks 

during September .                                                 .                                                           
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