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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 التشوھات في رؤوس تمبیدي فوسفید الخارصین وبرودیفالكوم على أس قابلیة

  النطف للفئران المختبریة والحقلیة 
  

  الخالصة
بش  كل واس  ع ف  ي مكافح  ة الق  وارض ف  ي الع  راق عل  ى ط  رازي الف  آر المختب  ري والحقل  ي بأس  تخدام 

  : فحص تشوھات رؤوس النطف ومتابعة الفعالیة التكاثریة ، لقد أظھرت النتائج مایلي 
أدى المبی  دین ال  ى زی  ادة معنوی  ة ف  ي المس  توى التلق  ائي للتش  وھات ف  ي رؤوس النط  ف ف  ي الفئ  ران 

قلیة معتمدة على فترة التعرض والجرع ة ، كم ا أدت المبی دات المس تخدمة ال ى العق م ف ي المختبریة والح
ذل ك بس بب  ونس ل حی ث ل م ت تمكن أناثھ ا م ن أنت اج ) المختبریة والحقلی ة(أناث الفئران  ذكور و كل من

وع  دم ظھ ور بی  وض ) طف  رات ممیت ة متغلب ة( وال  ذي ق د یع زى ال  ى وج ود ح دوث م وت مبك  ر لألجن ة
  .مخصبة 
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   المقدمة 

الغراض المكافحة الحقلیة كمبیدات القوارض والتي یشار  ئیةان استخدام الكثیر من المركبات الكیمیا    
وأنم ا  فق ط ، أذ ال تؤدي ال ى قت ل الج رذ والف أر الیھا بانھا شدیده السمیة لخالیا اللبائن محفوف بالمخاطر

ً ف ي الطبیع ة  ً مھم ا حیوانات أخرى مثل السنجاب والقطط والكالب وتؤثر على الطیور ولھذا تلع ب دورا
 و] 1،2[ ةغی ر المس تھدف ةعلى الكائنات الحیالذي یمكن أن تحدثھ   یتطلب السیطرة علیھا وذلك للضرر

الكروموسومیة اي الضرر على أضرارھا على التركیبة  ھمأتعرض والحسب نوع وكمیة الجرعة ومده 
فوس فید ، ومنھ ا جمیع مبیدات القوارض سامة عن دما تؤك ل أو تؤخ ذ م ع األك ل . ةمستوى الماده الوراثی

ً  المبیدات عالیة السمیة عندما تؤخذ التي تعتبر منالخارصین والبرودیفاكوم     ].3[فمویا
بطریق   ة  ) DNAـ   (ل   دنا عل   ى الق   د وج   د ان معظ   م المبی   دات الت   ي من   ع م   ن اس   تخدامھا ت   ؤثر     

مما تسبب تغی رات جینی ة وبالت الي تظھ ر تغ ایرات ف ي الص فات الوراثی ة الت ي تجع ل  Insertionالحشر
انج ز خاللھ ا  الكائن الحي حامل لصفة مقاومة ھذا المبید او ذاك، ثمة دراسات وتجارب في انحاء الع الم

ومعرف ة م دى ق درتھا عل ى اس تحثاث  ئی ةالم واد الكیمیاالعدید من البحوث والدراسات الختبار تاثیر ھ ذه 
جمیع ھذه االنظم ة عل ى مالحظ ة او  تعتمد و .الطفرات من خالل انظمة اختباریة طویلة وقصیرة االمد

بوس ائل مختلف ة م ن خ الل تع ریض الك ائن الح ي  DNAكشف التغیرات التي تحدثھا تلك المواد على الـ 
ع اضي ومتابعة انتشالى المادة ومتابعة تحولھا االی رھا في س وائل الجس م وانس جة اعض ائھ ث م تفاعلھ ا م 

تھدف ھذه الدراسة الى تھیئة معلوم ات وراثی ة خلوی ة تخ ص ت أثیر ھ ذین المبی دین عل ى ، ) DNAـ(دناال
       . الذي أنتشر في العراق Mus musculus   تكوین النطف للفأر البیتي

 فش كل النط ف مس یطر. الحیاتیة التي تخضع لس یطره وراثی ة محكم ة أن تكون النطف من العملیات     
ذا ف أن أي اخ تالل اثن اء تكوینھ ا او نض جھا نتیج ة ل  ،علیھ م ن قب ل ع دد م ن الجین ات المرتبط ة ب الجنس

قد ت ؤدي ال ى فق دان الخص وبة وس یزداد الت اثیر ) تشوھات(قد ینتج عنھ تغیرات  ،التعرض لمواد مؤثره 
لق  د حظی  ت دراس  ة الش  كل   . Accumulativeوالض  رر ال  وراثي اذ ك  ان ت  اثیر تل  ك الم  اده تراكم  ي 

ب ین زی ادة التش وھات والتع رض للعالق ة م ا س النطف بأھتمام عدد من الب احثین ، وذل ك والخارجي لرؤ
الت ي  و بین ھذه المواد والعوامل الوراثیة تأثریھ وجود عالقةبة والمسرطنة ، لھذا افترض للمواد المطفر
س النط  ف، ام  ا كیفی  ة وش  كال رؤأبش  كل مباش  ر او غی  ر مباش  ر عل  ى  أس  تحثاث التش  وھاتلھ  ا خاص  یة 

  . غیر معروف لحد االن فس النطف وحصول تلك  التشوھات في رؤ
 تش وھات رؤوس النط فلقد لوحظ من خالل العدید م ن الدراس ات الت ي اجری ت ف ي ھ ذا المض مار      

، ئی ةاو كیمیا ئی ةس واء أكان ت فیزیا )  Mutagenic agents( ت زداد عن د التع رض للعوام ل المطف رة
 (مع     دل التش     وھات ف     ي خالی     ا س     لف النط     ف ةزی     اد حظل     و، ال الحص     ر وعل     ى س     بیل المث     ال

Spermatogonia (  ة الس  ینیةالش  علبع  د تع  ریض الفئ  ران) x_ray  ( حظ ل  وراد كم  ا  600بجرع  ة
الن اث ناتج ة م ن ذك ور  %6.7بنس بة  حالة شبھ العق م تورث  و )%4.8(ة انخفاض عدد الوالدات الحی

وجود زیادة معنویة في عدد النطف المشوھھ بعد تعریض الفئران لالشعة السینیة ، كمالوحظ ]4[ عةعمش
المتغلبة للنط ف ف ي الب ربخ  ةالممیت تكرراتالزیادة و  ، ]5[اسابیع من التعرض ةوخمس ةبعد مرور ثالث

 Isopropyl methaneالمختبری  ة المتزاوج  ة عن  د تعریض  ھا لم  ادة أر وقن  اة الق  ذف ف  ي ان  اث الف  
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sulfonate   نت اج أبن اء عقیم ین وش بھ عقیم ین عن د أ وظھ ر ]6[كغ م م ن وزن الجس م/ملغم 50بتركیز
 0.04بتركی ز   Triethyiene melamineلم ادة   CH3 المختبری ة  ض رب نائ رذك ور الفتع ریض 

لھ  ذا اعتم  د اختب  ار التش  وھات لبی  ان القابلی  ة التطفری  ة ل  بعض المبی  دات   .]7[كغ  م م  ن وزن الجس  م/ملغ  م
وھ  و م  ن المبی  دات العض  ویة  Monocrotophoseواعط  ى نت  ائج ایجابی  ة ف  ي ع  دد كبی  ر منھ  ا المبی  د 

زیادة في معدل التشوھات الحاصلة في رؤؤس النط ف  Asatalاعطى مبید الحشرات و ،] 8[الفسفوریة
ذا عد اختبار التشوھات في رؤؤس النطف من االختبارات الخاص ھ لكش ف قابلی ة ل ، ]9[بزیادة الجرعة 
عل ى اس تحثاث التطفی ر او التس رطن ف ي الخالی ا الجنس یة حی ث وج د انھ ا  ئی ةوالكیمیا ئیةالعوامل الفیزیا

، الحساس ةلكونھ من االختب ارات  ھذا االختباریفضل  ماك .للمواد المطفرة% 100اكثر حساسیة وبنسبة 
یفحص خالل خمس  و )كاالوساط الزرعیة وغیرھا(ال تحتاج الى مواد او معامالت كثیره وقلیلة التكلفة 

ل وی راد اختب ار قابلیتھ ا التطفری ة أوالتس رطنیة ،  ةد المعاملة باي ماداسابیع بع م ن خ الل متابع ة المراح 
الس بوع امن ھ ف ةواثر تلك المواد في كل مرحل   Spermatogenesisالمختلفة من تطور ونمو النطف 

واالس بوع الثال ث یمث ل  )Spermatids( ةعلى النطف في مرحلة الخالیا المنوی  ةاالول یمثل تاثیر الماد
یمثل مرحلة سلف فاما االسبوع الخامس  )Spermatocytes (خالیا االمیة للنطفالالتاثیر على مرحلة 

    . ]Spermatogonia](10(الخالیا النطفیة 
    المواد وطرائق العمل 

  الفئران المختبریة  .1
م ن مختب رات مرك ز البح وث  Mus musculusتم الحصول على الفئران المختبری ة م ن ن وع    

ً وبمعدل وزن 8_12الطبیة بعمر   ً في اقفاص لدائنیة ذات راغ25 اسبوعا م وجرى تربیتھا مختبریا
    .غطاء مشبك واعطیت الماء والعلیقة المتكاملة 

  الفئران الحقلیة  .2
جمع  ت الحیوان  ات الحقلی  ة بوس  اطة مص  ائد مش  بكة حدیدی  ة م  ن ع  دة من  اطق غی  ر متعرض  ة      

 بغداد وبابل والنج ف المحافظات ھذه المناطقشملت  و. كافحة الحقلیة باي من مبیدات القوارضللم
كغ    م ، وبرودیف     الكوم /ملغ    م  )20،40،80(ت    م أعتم    اد ث    الث ج    رع لفوس    فید الخارص    ین  .
كغم وحسب ما معتمد في المكافحة الحقلی ة ، والت ي أعطی ت م ع العلیق ة ، لم دة /ملغم )15،30،60(

 .یوم من المعاملة  1،7،21،35شرحت الحیوانات بعد لقد یوم ، و 35
  طریقة تحضیر النطف  

للحصول على النطف مع أجراء بعض التحویرات علیھ ا ، أذ  Bruceو  Wyrobekأتبعت طریقة      
م ن محل ول ملح ي متع ادل  3س م 5 حاوي عل ى   وضع في طبق بتري و)  Epididymis (خذ البربخأ
ً و بأستخدام أبرة دقیقة ھرس قطع و ، ) 0.85%( وض ع المحل ول  وملقط دقیق الى أجزاء ص غیرة ج دا
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وضع المزیج في المثبت لمدة ساعة بعدھا یج ري تحض یر  ثم .]10[وما یحتویة في أنبوبة أختبار نظیفة 
  تغسل بماء الحنفیةثم دقیقة ) 15(الھیماتوكسلین وتركھا لمدة  وتلوینھا بالملون الشرائح الزجاجیة 

) Tap water( وضع باألیوسین ، ثمEosin  دقائق ، وتغسل بعدھا الش رائح ب الكحول  10وتترك لمدة
   .وتترك لتجف 

  : التحلیل األحصائي
أجرى التحلیل األحصائي للبیانات المتحص ل علیھ ا لط رز الفئ ران ، تركی ز المبی دات وفت رات قی اس     

  SASأع  اله ، واس  تخدام البرن  امج األحص  ائيتأثیرھ  ا بتطبی  ق التج  ارب العاملی  ة للعوام  ل الم  ؤثرة 
)Statistical Analysis System ( بینما قورنت المعدالت المختلفة بأستخدام طریقة أقل فرق معنوي،

    ].11% [5وعلى مستوى LSDالمعدلة
  

  النتائج والمناقشة
   قابلیة مبید فوسفید الخارصین في استحثاث تشووھات في رؤوس النطف :اوالً 

معی وب الجس م ب ممثل ةوالش وھات ف ي رؤوس النط ف تیب ین تحلی ل التب این ألھ م ال ) 1(ج دول یب ین      
، أنتف  اخ ف  ي  )Apical hook(، أنح  راف قم  ة ك  الب ال  رآس )Acrosome defective(الطرف  ي

رأس  مث  ل  والتش وھات األخ  رى  )Blunt hook(، فق  دان ك الب ال رأس) Swollen head(ال رآس
 رأس ذو نت  وءین وغیرھ  ا م  ن األش  كال غی  ر الطبیعی  ةو غی  رمنتظم الش  كل ، وش  كل یش  بھ المطرق  ة ، 

  . )1(شكل
ف ي  ةح دث زی ادأكغ م ق د /ملغ م)20،40،80 (ن مبید فوسفید الخارصین بتراكی زه ال ثالثبأتضح أ لقد   

النت  ائج وج  ود اخ  تالف ظھ  رت أكم  ا  ، ةوالحقلی   ةتش  وھات رؤوس النط  ف ولك  ل م  ن الفئ  ران المختبری  
حی ث , )p<0.05(في تاثیر المبید لمختلف انواع التشوھات, معنوي مابین الطرازین المختبري والحقلي

  .ةلفئران المختبریفي ااكثر مماھو علیھ الحال  ةاثر المبید في الفئران الحقلی
 ة،والحقلی  ةالمختبری  ولك ل م ن الفئ ران ةواختلفت عن الس یطر ةلقد ازدادت التشوھات بزیادة الجرع    

 )Ramaya و  Powerantseva( اذ الح ظ،  ف ي مض امینھا م ع بع ض الدراس اتتتف ق وھ ذه النت ائج 
 ةالمس   رطن ةالمتع   رض للم   اد Cphذك   ور الف   ار االب   یض ض   رب ف   ي زی  ادة تش   وھات رؤوس النط   ف

رؤوس المش  وھھ ف  ي ال  ت  ؤدي ال  ى زی  ادة تك  رار  Thiramل  وحظ ان م  ادة  وك  ذلك] 12[السایكلوفوس  فاید
   . ] 13 [كغم/ملغم50,100الفئران بجرع 

عل  ى نس  بھ م  ن التش  وھات أح  دثا أكغ  م م  ن وزن الجس  م ق  د /ملغ  م)40,80( ینك  ذلك یتض  ح ان التركی  ز
للف  ار  ةالحقلی  ةالت ي یمك ن اعتمادھ ا ف  ي المكافح  ةوالحقلی   ةل رؤوس النط ف ولك ل م  ن الفئ ران المختبری 

  ).p<0.01(عال  معنویاً  في حین اعطى التداخل مابین التراكیز اختالفاً . البیتي
اعلى فت ره ت اثیر  فأن بمبید فوسفید الخارصین ةالتي تستغرقھا المعامل ةاما على مستوى الفتره الزمنی    

كان ت ف ةلمختبری ماع دا حال ة ص فة فق دان ك الب ال راس للفئ ران ا ةكانت بعد االسبوع الثالث م ن المعامل 
وھ ذا یعن ي ان ت اثیر المبی د او ة، ی ام م ن المعامل أ 7بع د  ةعطت تشوھات مرتفعوالتي أتاثیر  ةعلى فترأ
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 ةالمرحل Spermatocytes للنطف ةالوسطیھ تؤثر في الخالیا التي ھي في مرحلة الخالیا االمی  نواتجھ
 ةوالخالی  ا النطفی    Primary Spermatocytes ةاالولی   ةالخالی  ا النطفی  ةاساس  ی ةالت ي تحت  وي بدرج 

لمركب ات اب وت اثراً  ةاي ان ھذه الخالیا كانت االكثر حساسی  Secondary Spermatocytes  ةالثانوی
تتوافق مع  ةھذه النتیجأن  ZnCl2وكلورید الزنك  ph3لمبید الخارصین وھو غاز الفوسفوریت ةالوسطی

بعد مرور    Thiramتاثیر مادة  كان في حین ،]Monocrotophesin  ]9الحشري للمبید نتائج دراسة
كان ت اكث ر أذ  ةیك ون ف ي خالی ا س لف الخالی ا النطفی  ةاي ان ت اثیر ھ ذه الم اد ةخمسة اسابیع من المعامل

عل ى خالی ا   Trichloroacetic acidت اثیر المرك ب  فیم ا یخ ص ك ذلك ]14,13 [ةلھذه الماد ةحساسی
للمبی  د  ج  داً  ةھ ي حساس   ةالت  ي تك ون مص  در الخالی  ا الجنس  ی Spermatogonia ةس لف الخالی  ا النطفی  

وم  اتبقى منھ  ا ظھ  ر خ  الل  ةاالولی   ةزیل  ت قب  ل ان تتط  ور ال  ى الخالی  ا النطفی  أم  وت والدت ال  ى أبحی ث 
وھ ذه  ]8[س تمر ارتف اع مع دل التش وھات ف ي رؤوس النط ف ولك ن بدرج ھ اق لأاالسبوع الخامس ال ذي 

یعن ي ان  وھ ذا] 18 -15[من قب ل )MC( ةتاثیر الماده المسرطن  من الیھتوصل تم ال تتفق مع ما ةالنتیج
 Spermatidعل ى  ةاي العملیات الجاری  Spermatogenesisالمبید یؤثر في مرحلة التطور النطفي 

ھ ي  Spermatids ةیفس ر ذل ك ان الخالی ا المنوی و  ]Sperm  ]13، 19 ، 20لكي تتطور الى نطف ھ 
 م ن م ؤثرات ھ ذا المبی د ومش تقاتھ ةداخل خالیا سرتولي خالل عملیة التحول النطفي مما یعطیھا الحمای 

]14[.    
  في رؤوس النطفھات قابلیة مبید البرودیفاكوم في استحثاث تشو:ثانیا
كغ م /ملغ م(60,30,15)لمبی د البرودیف اكوم  ةللتراكیز الثالث نتائج المتحصل علیھا الیبین ) 2(جدول     

 ةف  ي مع  دل تش  ووھات رؤوس النط  ف ولك  ل م  ن الفئ  ران المختبری   ةق  د اح  دثت زی  ادلم  ن وزن الجس  م 
ف   ي الفئ   ران  اكث   ر مم   اھو علی   ھ ك   ان ةوان ت   اثیر مبی   د البرودیف   اكوم ف   ي الفئ   ران الحقلی    ةوالحقلی   
  .ةرؤوس النطف المدروسفي  ولجمیع انواع التشوھات  (p<0.05)ةالختبری

لس ھولة تربیتھ ا ومتابعتھ ا ف ي  اتخ ذت ھ ذا الجان ب فق ط ةلفئران المختبری ادراسات تھتم ب لقد وجدت     
كغ م /ملغ م(60)م ا وج د ان التركی ز، كةالحقلی ةالھتمام اثناء المكافحاجدیره ب ةالمختبرات وھذه المالحظ

 ةالمكافح ل ذا یمك ن اعتم اده ف ي ،  عل ى نس بة تش وھات ل رؤوس النط فأاكثر التراكیز تاثیرا في احداث 
  .Mus musculusللقوارض من نوع الفار البیتي  ةالحقلی
م ابین زی ادة التركی ز وزی ادة حص ول تش وھات  ةطردی ةتظھر وجود عالق ةالحالی ةان نتائج الدراس     

لمبی د الكلی رات ومش تقاتھ  ةیمكن ان تفسر ذلك على اس اس ان التراكی ز العالی و].  9،41[رؤوس النطف
البرودیف اكوم والكیوم ارین الت ي اث رت واح دثت تش وھات م ن ن وع فق دان ك الب ال راس وانتف اخ ال  راس 

 Post-meioticم ا بع د االنقس ام االختزال ي  ةللفار في مرحل ةالذكری ةوانھا اثرت في الخالیا الجرثومی
عتمد على مرحل ة تكونھ ا وعل ى فت رة تع ریض في النطف نتیجة تعرضھا للماده ت ةان التشوھات الحاصل

سلف الخالی ا  ویجب معرفة الفتره فیما اذا كان التعرض في مرحلة ةالخالیا المولده للنطف الى ھذه الماد
یوم ا  (20,6) قد كانت الفترتینل .ةوالثانوی ةاالولی ةاو مرحلة الخالیا النطفی Spermatogonia ةالنطفی

ھما المؤثرتان والتي تحدث تشوھات من نوع انح راف قم ة ك الب ال راس وانتف اخ ال راس اي ان الت اثیر 
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 ةالوس  طی ةوالت ي تمث ل المرحل  Spermatocyteللنط ف  ةلھ اتین الص فتین ض من مرحل ة الخالی ا االمی  
عالیتھ ا خ الل ھ ذه بف ةمن ایض البرودیفاكوم تبق ى محتفظ  ةالناتج ةنستنتج من ذلك ان المركبات الوسطی

  . ةالفتر
اس ابیع اي ان ت اثیر المبی د  ةثالث  ة التع رضفت ر ان بعض التشوھات تكون عل ى اوجھ ا عن دما تك ون    

 ةت اثیر من ذ بدای الظھ ر علیھ ا یوبعض ھا  Spermatocytesللنط ف   ةومشتقاتھ في مرحلة الخالیا االمی
د یك ون ذل  ك ، ق ةالخالی ا المنوی  ةمرحل عل ى  االس بوع االول ھن ا تك ون التش وھات حص لت بفع ل الت اثیر

من ایض الكلیرات وھما البرودیف اكوم  ةالناتج ةللحیوان وان المركبات الوسطی ةبسبب الحالھ الفسیولوجی
  .عن ھذه التشوھات ةاو الكیومارین اثرت في مورثات الخالیا المسؤول

التش وھات م ن ن وع معی وب الجس م الطرف ي  م ناعل ى نس بھ  كغم/ملغم(60,15)انالتركیز أظھرلقد     
كغ م لمرحل ھ /ملغ م(30) ةح ین ك ان ت اثیر الجرع  ، ف يوانح راف قم ة ك الب ال راس وانتف اخ ف ي ال راس

اعل  ى تش  ویھا م  ن ن  وع انتف  اخ ال  راس وفق  دان ك  الب ال  راس للفئ  ران  Spermatides ةالخالی  ا المنوی  
انتف  اخ ال راس وفق  دان ك  الب  ن وع التش وھات م  نى عل   ةالحقلی الفئ  ران ف ي  الت  أثیر بینم  ا ك ان ةالمختبری 

  .Spermatocytesللنطف  ةالراس والتشوھات االخرى اي ان تاثیرھا كان في مرحلة الخالیا االمی
 ةال  ى المركب  ات الوس  طیاو  للحی  وان ةالفس  یولوجی ةویمك  ن ان تفس  ر ھ  ذه عل  ى اس  اس اخ  تالف الحال     

  .  ]13،41،19،20[تتفق مع دراساتن ھذه النتائج ، أمن ایض المبید ةالناتج
 ةن تاثیر مبید فوس فید الخارص ین ف ي ك ل م ن الفئ ران المختبری بأ ةالحالی ةیتضح من نتائج الدراس    

] 41[ھو اقوى مما ھو علیھ الحال مع المبید مانع التخث ر البرودیف اكوم وھ ذه النت ائج التتف ق م ع ةوالحقلی
فوسفید الخارصین من المبیدات حادة المفعول حیث یحرر غاز حیث یعد مبید  حیث الحظت عكس ذلك 

مع حامض الھیدروكلوریك الموجود  ةعن طریق تفاعل المبید داخل المعد PH3فوسفوریت الھیدروجین
ویس   بب اخ   تالال س   ریعا ف   ي عملی   ة تمثی   ل الغ   ذاء وھ   و س   ام للجھ   از العص   بي  ةالمعدی    ةف  ي العص   ار

یحت اج ال ى فام ا البرودیف اكوم ]22[القل ب وال دماغ والكلی ة والكب د ال ى ض رر ف ي ، كما یؤدي ]21[والدم
كون   ھ م    ن المبی    دات الت   ي ت    ؤدي ال   ى توق    ف تخث    ر ال   دم  والت    ي یطل   ق علیھ    ا مانع    ة  فت   ره اكث    ر

           .]Difethialone]1  ،23 و Chlorophacinoneو Bromadioloneمثل  Anticoagulantsالتخثر
ً ف  ي مع  دل ال  والدات للحض  نة الواح  دة  مقارن  ة ب  الفئران ) 4.3(لق  د أظھ  رت الفئ  ران الحقلی  ة أنخفاض  ا

) األفت راس والم وت الطبیع ي(الھالك ات م ن خ الل  م ن، كما أنھ ا س جلت أعل ى نس بھ ]10[  المختبریة 
حیوان ات للفئران المختبریة ضمن مجموع الوالدات المسجلة داخل غرفة تربیة ال% 43مقارنة بـ% 77

عالق  ة ب  التكیف للظ  روف البیئی  ة ، ولھ  ذا أث  ر ف  ي  ، مم  ا یعط  ي دالل  ة عل  ى أن لھ  ذا ال  نمط م  ن التك  اثر
  . الحصول على ھذه النتیجة 

فوس   فید الخارص   ین (كم   ا یتض   ح م   ن الدراس   ة الحالی   ة فش   ل الفئ   ران المعامل   ة ف   ي ك   ل م   ن مبی   د     
أناثھا أنھا تحوي على أجنة میتة في أرحامھا ،  من% 73، وقد وجد في یتھا من أنتاج ذر) وبرودیفاكوم

 ط ي أش ارة ال ىمم ا یع. م ن الفئ ران المختبری ة والحقلی ة  % 27ف ي  یتضح وج ود بی وض مخص بةولم 
    .Dominant lethal mutations) طفرات ممیتة متغلبة(أي أحتمال وجودحدوث موت مبكر لألجنة 
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 .الخارصین على أستحثاث تشوھات رؤوس النطف  یبین تحلیل التباین لتأثیر فوسفید) 1(جدول 
درجات  مصدر التباین

 الحریة
 Mean متوسط ال

معیوب 
الجسم 
 الطرفي

أنحراف قمة كالب 
س  الرآ

أنتفاخ في 
س  الرآ

ن كالب  فقدا
س  الرآ

تشوهات 
 أخرى

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

 **39.45 *563.07 **151.25 ** 230.52 **96.44 3 التركیز

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

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

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

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

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

 0.29 1.79 0.78 0.138 0.62 2574 الخطأ المتبقي

** (p<o.01) *(p<0.05)  
  .یبین تحلیل التباین لتأثیر مبید البرودیفاكوم على أستحثاث تشوھات رؤوس النطف ) 2(جدول 

درجات  مصدر التباین
 الحریة

 Mean متوسط ال
معیوب 
الجسم 
 الطرفي

أنحراف 
قمة كالب 
س  الرآ

أنتفاخ في 
س  الرآ

ن كالب  فقدا
س  الرآ

 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 التركیز

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

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

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

 **3.12 0.00 0.00 0.00 0.00 5 الفترة* التركیز

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

 0.27 1.32 0.96 0.48 0.35 2574 الخطأ المتبقي

   ** (p<o.01) *(p<0.05)    
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  بعض التشوھات في رؤوس النطف بعد المعاملة بمبیدي فوسفید الخارصین) 1(شكل 

  . X40والبرودیفاكوم  
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