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دراسة النشاط ألمبیضي للجھاز التناسلي في الماعز المحلي لمواسم مختلفة من السنة بمحافظة دھوك
موفق سلیمان برواري

جامعة دھوك/ كلیة الزراعة 

الخالصة
/ -جامعة دھوك/أجریت ھذه الدراسة في محافظة دھوك

عینھ من ٢٣٠عیاني لمبایض 
٩١

ماعز لل٪١٣٩٦٠.٤٣للماعز غیر الحوامل ومثلت%٣٩.٥٧عینھ للجھاز التناسلي وتشكل نسبة 

.على المبایض خالل المواسم الثالثة
) (وكان معدل قیاسات الحجم .للحوامل

 .
٪٨٧.٥و ٣٨.٢و ٤٢.٨وأل) الرضاعة والتلقیحوالوالدات(

٪٣٧.٥٣و١٠.٣و ٠.٠٠أكبر من نسبتھا في المبیض األیسر والتي بلغت 
اسم٪٨٦.٤و ٧٣.٨و ٩٤.٣األجسام الصفراء في المبیض األیمن ولكن للماعز الحوامل  لمو ات ا لذ على ، ، و 

٪١٨.٢و ٤٢.٢و ٤٣.٤التو

بالقرن %٨٤.٥٥٪٦٥.٠٩شكلت نسبة األجنة المفردة .اكبر مما ھي علیھا في المبیض األیسر
٣٣.١٤٪١٥.٤٥%

٪٦٢.٥للقرن األیمن و %٣٧.٥موزعھ بنسبة
١٣٩%١.٧٧

. ٪١٢١.٥األجھزة التناسلیة للماعز الحوامل 
, األیسر

.ذلك موسم الرضاعة والفطام یلي 

المقدمة

٨٩%
)١٩٩٦،FAO(الماعز بالعالم 

٥.٢%٥١ %
٤٣.٨ %)FAO،٢٠٠١ (FAO)١٩٩٠ (

%١٢.٧ملیون رأس ویساھم بنسبة ١.٦٥الماعز في العراق بلغ 
شملت معظم الدراسات على الما. ) ١٩٩٣القس وآخرون ،(اللحوم 

)Lyngest ،قرمة ،١٩٦٨ ل ، و ) ١٩٩٩وا
الوالدات وومعدالت

لمجمعي،( واستخدام ) ١٩٩٨أ
)Ott١٩٨٦ (

٢٠٠٦/ ٣١/٥وقبولھ  ٢١/١/٢٠٠٦لبحث تاریخ تسلم ا
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.كفاءتھا التناسلیة 

واد البحث وطرائقھم
٢٣٠

١/١١/٢٠٠٠١/٩/٢٠٠١
٣-٢وبواقع

١/٢/٢٠٠١ولغایة ١/١١/٢٠٠٠الدراسة حیث مرحلة الحمل والوالدات  للفترة من 
٢/٢/٢٠٠١١/٦/٢٠٠١٢/٦/٢٠٠١١/٩/٢٠٠١

اسة األدوات المختبر در ل في ا دمت  .واستخ
//

:یاتيشملت ما
:مجموعة أألجھزة التناسلیة للحوامل : أوال

١- : )            (
)aLyngest ،١٩٨٩()١٩٦٨                    (

).١٩٩٩(والبرواري
٢-

. على كل مبیض
: أألجنة-٣

.نوعیة الحمل مفرد و ثنائي أو أكثر
.تم فرز الحاالت المرضیة واستبعادھا من القیاسات المشمولة بھذه الدراسة-٤

:مجموعة أألجھزة التناسلیة غیر الحوامل: ثانیا
١- : ) (
.ضافة إلى الوزنإ

٢-
.على كل مبیض

.تم فرز الحاالت المرضیة واستبعادھا من القیاسات المشمولة بھذه الدراسة-٣
 :SAS)٢٠٠١(GLM وفق

:النموذج اإلحصائي التالي لدراسة الفرو قات بین المبیضین في مواسم و مختلف مراحل النشاط النشاط التناسلي
Yij =  µ + Oi + eij

 َّ :حیث أن
Yij :،قیمة المشاھدة وفق الصفات المدروسة

µ :،تأثیر المتوسط العام
Oi :تأثیر المبیضi)أیمن وأیسر(
eij :NID

.e٢σوتباین 
و، 
.Duncan)٠.٠٥) ١٩٥٥
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.مرحلةالرضاعة والفطام، ومرحلةالجفاف و التلقیحومرحلةالحمل و الوالدات،

النتائج والمناقشة
١٠٢٣٠

فكانت ٪ ٩١٣٩.٥٦%٦٠.٤٣عینة بنسبة١٣٩ظھر ان 
.مللغیر الحوا

.لعینات األجھزة التناسلیة للحوامل
على ، سم٠.٠١± ١.٠٧و٠.٠٥± ١.١٨و ٠.١٦± ٢.٠٢

٠.١٠± ٢.٢٩التوالي، بینما كان متوسط أوزانھا  
٢.٠٩سم و ٠.٠١± ١.٠٥و٠.٠٣± ١.١٠و٠.٠٥± ٢.١٦والسمك إضافة إلى الوزن للمبیض األیسر كانت  

 ±٠.٠٣ ،
). ١جدول ال(المذكورة أعاله 

اصفر ٣٣غیر الحوامل في موسم الوالدة كانت التناسلیة جسم 

غم٠.٢٣±٠.٤٨سم و ٠.٢٤± ٠.٥١
في حین  كانت متوسط قیاسات الطول العرض والسمك والوزن للمبیض األیمن صفر,صفراألیسر 

على ،غم ٠.٠٤±٢.٤٦وسم ٠.٠٣± ١.٢٠و ٠.٠٣±١.٥٢و٠.٠٤±٢.٣٨
غم٠.٠٣±٢.٣١وسم ٠.٠٢±١.١٦و ٠.٠٣±١.٥٥و ٠.٠٣±٢.٣١التوالي وللمبیض األیسر ھي 

٠.٤٩و ٠.٠٤±١.٠٧و سم٠.٠٥±١.٢٥
و، ، ٠.٠٨±٠.٥٣وسم٠.٠٨±

والسمك للمبیضین األیمن واألیسر بینما ظھرت فروقات معنویة 

أما في موسم الرضاعة والفطام فكان متوسطة .بین أعداد األجنة في قرني الرحم األیمن واألیسرفروقات معنویة 
لسمك (أبعاد وأوزان المبیض األیمن لعینات غیر الحوامل من  رض وا لع لطول وا و ٠.٠٢±٢.٢٢)والوزنا

. ، ٠.٠٦±٢.١٢و ٠.٠٢±١.١٤و ٠.٠٢±١.٦١
غم٠.٠٤±١.٥٦وسم٠.٠٣±١.٠٨و ٠.٠٢±١.٤٦و ٠.٠٢±٢.٠٥

على التوالي
, بین معدالت سمك المبیضین األیمن واألیسروقات معنویة تظھر فر

٠.٠٣±٢.٤٥وسم٠.٠٤±١.٤٦و٠.٠٣±١.٥٤و٠.٠١±٢.٢٨
على ، ٠.٠٣±٢.٤٤وسم٠.٠٤±١.٤٥و٠.٠٣±١.٤٢و٠.٠١±٢.٢٥

.التوالي 

).١جدولال(معدالت السمك والوزن للمبیضین األیمن واألیسر
٪١٠.٣و٣٨.٢والفطام كانت األجھزة التناسلیة غیر الحوامل ولموسم الرضاعة 

٧لألیمن و٢٦وبعدد 
.) ٤جدول ال(

٠.٠٥±٠.٣٠و ٠.٠٨±٠.٣٧التناسلی
,١.٠٥±١.١١و ٠.٠٤±٠.٠٩المبیض األیسر كانت 

أقطارھا بینما لم تتواجد فروقات معنویة بین أوزانھا ،أما نسبة األجسام الصفرا
٣١٪٤٢.٢,٪٧٣.٨التناسلیة الحوامل ولموسم الرضاعة والفطام كانت 

لجدول (١٩لألیمن و ا
٤(.
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٠.٠٨±٠.٨٣وسم ٠.٠٩±٠.٩٢
، ٠.٠٩±٠.٥٠و٠.١١±٠.٥٩

. أقطارھا وأوز
±٢.٣٥و سم٠.٠٢±١.٧٤و٠.٠٢±١.٨١و٠.٠١±٢.٣٦

٠.١٢±٢.٥٤و سم٠.٠١±١.٣٢و٠.٠٢±١.٦٩و٠.٠١±٠.٠٩٢.٢٥

.)١الجدول(
٪ ، ٣٧.٥و٨٧.٥تھا

جدول ال(،األیسر
± ٠.٧٣وسم٠.١٧±  ٠.٨٦) .٤

٠.١٤± ٠.٤٣وسم٠.١٦± ٠.٤٩ات كانت غم  في حین ھذه القیاس٠.١٤

٢.٥٣). ١(أعاله 
و ٠.٠٢±١.٤٢و ٠.٠٣±٠.٠٢٢.٢٩±٢.٤٣و٠.٠١±١.٤٩و٠.٠١±١.٥٦و ٠.٠١±

٠.٠٢±٢.٣٠وسم٠.٠١±١.٢٢
)١.(

،على المبیضین أألیمن و األیسر٪ ١٨.٢و٨٦.٤نسبتھا
لجدول ( ) .٤ا

وسم٠.٠٦± ٠.٠٥٠.١٧± ١.٠٤وسم٠.٠٦±  ١.١٤المبیض األیمن 
٠.٠٦±٠.١٧

)١ . (

اسم لجدول (٪٣٧.٧٣و٥٥، ٦٣.٣٣كانتمو .)٤ا

ى ألتوالي عل، ٨٤و ٨٨و١٠٦
٪ ٦٥.٠٩أظھرت النتائج إن نسبة األجنة المفردة الموزعة على المبیضین األیمن واألیسر كانت كما) .٢الجدول (

١.٧٧٪٣٣.١٤٪
،٪٢٣.٠٨و ٧٦.٩٢

)٣(.
. ) ١٩٨٩(البقال و)١٩٨٦(Smithمن

)١٩٩٢ (Mathail)١٩٧٨ (
اخرون Singhوتطور التراكیب الموجودة على المبیض من الجر یبات واألجسام الصفراء معدالت .)١٩٧٤(و

اخرون Mathailو) ١٩٨٩(البقال  Wahabو)١٩٧٨(و
لقطر والوزن(احیث أوعز)١٩٨١(واخرون  ) ا

Arthur)١٩٩٦ (
) ١٩٦٨(Lyngestو 

و 
.
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) ١٩٨٧(kangوkadu(وھذه النتائج مشابھة لنتائج

آخرون  )١٩٨٢(Das)١٩٩٢(و
Wahab اخرون وكما .)١٩٨١(و

٣٣.١٤%٦٥.٠٩ %

Lyngest)٣٧.٠٣)١٩٦٩%
أكبر مما وجدناه في نتائج دراستنا ھذه ،

٢٣.٠٨%٧٦.٩٢ ٪
) ١٩٩٢(وآخرون البقال و)١٩٦٩(Lyngestنسب متوافقة مع ما أكدهوھذه ال

.النشاط الفسیولوجي و كبر
٦٣.٣٣٪

وفي ٪٣٧.٧٣
من تواجد%٥٥موسم التلقیح كانت النسبة 

) ١٩٨٩،Robenson(حول السیطرة التناسلیة على الماعز )١٩٩٧(Gordonشار إلیھ

).طول النھار(اإلضاءة في النھارساعات

Corteelآخرون )١٩٨٨(و
.األباضة خارج موسم التناسل الطبیعي للماعز المحلي

.توزیع األجنة وحسب نوعھا في القرنین األیمن واألیسر : )٣(الجدول 

عدد األجنة في القرنینالعدد الكلي لألجنةنوع الحمل
القرن األیمنالقرن األیسر

١١٠١٧٩٣العددالمفرد
٦٥.٠٩١٥.٤٥٨٤.٥٥٪النسبة 

٥٦٢١٣٥العددالتوأم
٣٣.١٤٣٧.٥٦٢.٥٪النسبة 

٣١٢العددالثالثي
١.٧٧٣٣.٣٣٦٦.٦٧٪النسبة

١٦٩٣٩١٣٠العددالكلي
١٢١٢٣.٠٨٧٦.٩٢٪النسبة الكلیة لألجنة 

١٦٩=) n(عدد العینات
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.بیضین خالل لمواسم المختلفة من الحیاة اإلنتاجیة للمعزةتوزیع عدد األجسام الصفراء في الم: )٤(الجدول 

عدد الموسم
عدد األجسام المبیضالحالةالعینات

الصفراء
في ٪النسبة المئویة 
كل مبیض

٪النسبة المئویة
في كل موسم

الوالدات
غیر ٧

حامل
ب٠٠أیسر

أ٦٣.٣٣ أ٣٤٢.٨أیمن

ب٢٣٤٣.٤أیسرحامل٥٣
أ٥٠٩٤.٣أیمن

الرضاعة 
والفطام

غیر ٦٨
حامل

ب٧١٠.٣أیسر

أ٣٧.٧٣ أ٢٦٣٨.٢أیمن

ب١٩٤٢.٢أیسرحامل٤٢
أ٣١٧٣.٨أیمن

التلقیح
غیر ١٦

حامل
ب٦٣٧.٥أیسر

ب٥٥.٠٠ أ١٤٨٧.٥أیمن

ب٨١٨.٢أیسرحامل٤٤
أ٣٨٨٦.٤أیمن

٢٣٠٢٢٥عالمجمو

STUDY OF THE OVARIANS ACTIVITIES OF THE LOCAL GOAT IN
DIFFERENT SEASONS OF  YEAR IN DOHUK PROVINCE

Muoffig S. Barwary
College of Agric. Culture, Univ. of Duhok, Iraq

ABSTRACT
The study was conducted in the Dept. of Animal Production College of

Agriculture, University Duhok . 230 local  goat ovarian samples were tested . These
samples were collected from the slaughter house of Duhok area. Physiological
activities of these samples were determined during 3 seasons of a year. These were 91
samples (39.57%) from non pregnant goat and 139 samples (60.43%) from pregnant
goats. The sexual activities of the three samples were measured then weight of ovaries
and corpus lumen found in the ovaries during the three reasons. The ovarian shapes of
the non pregnant goat were kidney shape and rounded while in the pregnant goat were
oval and elongated , the weight and size of the right ovaries were higher than that of
the left ovaries , and were different whether the animal was pregnant or not , and
weight of corpora letea in the  ovaries. The percent of corpora letea in the right ovary
for the three stages (parturition, suckling and in semi nation) in the non pregnant
ovaries were 42.8 , 38.2 and 87.5% respectively while in the pregnant animals were
94.3 , 73.8 and 86.4% in the right ovary and 43.4 , 42.2 and 18.2 in the left ovary
respectively . The size of corpora letea in right ovary was bigger in size and weight
than that in the left ovary . The percent of single embryo was 65.09 most of them in the
right horn (84.55%) , while the percent of twin was 33.14% some of them in the right
horn (37.5) and (62.5%) in the left side and one case of triple (1.77%).
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المصادر
)١٩٨٩ .(

.جامعة الموصل/البیطري 
). ١٩٩٣(عزیزالقس،جالل ایلیا وزھیر فخري الجلیلي ودائب اسحق

.جامعة بغداد/كلیة الزراعة
). ١٩٩٩(الق

.جامعة بغداد/ماجستیر ،كلیة الزراعة
)١٩٩٨( .

.جامعة بغداد/ةللماعز المحلي رسالة ماجستیر،كلیة الزراع
). ٢٠٠٢(محمود ، كارزان توفیق 

.جامعة السلمانیة/ ، رسالة ماحستیر ، كلیة الزراعة ) الماعز الكوردي(الدم للماعز االسود الجبلي 
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.التغییر ألمبیضي للمواسم المختلفة من الحیاة اإلنتاجیة للمعزة: )١(الجدول 

العددالمبیضالحالةالموسم
الخطأ القیاسي±المتوسط

األجسامقطرالصفراءاألجسامعدد)غم(الوزن)سم(السمك)سم(العرض)سم(الطول
)سم(الصفراء

جساماألوزن
)غم(الصفراء

األجنةعدد

الوالدات

غیر 
حامل

أ٠.٠٠±٠.٠٠أ٠.٢٣±٠.٤٨أ٠.٢٤±٠.٥١أ٠.٢٠±٠.٤٣أ٠.١٠±٢.٢٩أ٠.٠٣±١.٠٧أ٠.٠٥±١.١٨أ٠.١٦±٧٢.٠٢أیمن
أ٠.٠٠±٠.٠٠أ٠.٠٠±٠.٠٠أ٠.٠٠±٠.٠٠أ٠.٠٠±٠.٠٠أ٠.٠٣±٢.٠٩أ٠.٠١±١.٠٥أ٠.٠٣±١.١٠أ٠.٠٥±٧٢.١٦أیسر

حامل
أ٠.٠٣±٠.٩٤أ٠.٠٤±١.٠٧أ٠.٠٥±١.٢٥أ٠.٠٣±٠.٩٤أ٠.٠٤±٢.٤٦أ٠.٠٣±١.٢٠أ٠.٠٣±١.٥٢أ٠.٠٤±٥٣٢.٣٨أیمن
٠.٠٨±٠.٥٣ب٠.٠٨±٠.٤٩ب٠.٠٦±٠.٤٣ب٠.٠٣±٢.٣١أ٠.٠٢±١.١٦أ٠.٠٣±١.٥٥أ٠.٠٣±٥٣٢.٣١أیسر

ب
ب٠.٠٦±٠.١٤

الرضاعة 
والفطام

غیر 
حامل

أ٠.٠٠±٠.٠٠أ٠.٠٥±٠.٣٠أ٠.٠٨±٠.٣٧أ٠.٠٨±٠.٣٨أ٠.٠٦±٢.١٢أ٠.٠٢±١.١٤أ٠.٠٢±١.١٦أ٠.٠٢±٦٨٢.٢٢أیمن
أ٠.٠٠±٠.٠٠أ١.٠٥±١.١١ب٠.٠٤±٠.٠٩ب٠.٠٥±٠.١٠ب٠.٠٤±١.٥٦أ٠.٠٣±١.٠٨ب٠.٠٢±١.٤٦ب٠.٠٢±٦٨٢.٠٥أیسر

حامل
أ٠.٠٩±٠.٩٠أ٠.٠٨±٠.٨٣أ٠.٠٩±٠.٩٢أ٠.٠٨±٠.٧٤أ٠.٠٣±٢.٤٥أ٠.٠٤±١.٤٦أ٠.٠٣±١.٥٤أ٠.٠١±٤٢٢.٢٨أیمن
٠.٠٩±٠.٥٠ب٠.١١±٠.٥٩ب٠.٠٨±٠.٤٥أ٠.٠٣±٢.٤٤أ٠.٠٤±١.٤٥ب٠.٠٣±١.٤٢ب٠.٠١±٤٢٢.٢٥أیسر

ب
ب٠.٠٧±٠.٣١

التلقیح

غیر 
حامل

أ٠.٠٠±٠.٠٠أ٠.١٤±٠.٧٣أ٠.١٧±٠.٨٦أ٠.٢٠±٠.٨٨أ٠.٠٩±٢.٣٥أ٠.٠٢±١.٧٤أ٠.٠٢±١.١٨أ٠.٠١±١٦٢.٣٦أیمن
ب٠.٠٠±٠.٠٠أ٠.١٤±٠.٤٣أ٠.١٦±٠.٤٩ب٠.١٢±٠.٣٨أ٠.١٢±٢.٥٤ب٠.٠١±١.٣٢ب٠.٠٢±١.٦٩ب٠.٠١±١٦٢.٢٥أیسر

حامل
أ٠.٠٥±٠.٨٥أ٠.٠٥±٠.٠٤أ٠.٠٦±٠.١٤أ٠.٠٥±٠.٨٥أ٠.٠٢±٢.٤٣أ٠.٠١±١.٤٩أ٠.٠١±١.٥٦أ٠.٠١±٤٤٢.٥٣أیمن
٠.٠٦±٠.١٧ب٠.٠٦±٠.١٧ب٠.٠٧±٠.١٨ب٠.٠٢±٢.٣٠ب٠.٠١±١.٢٢ب٠.٠٢±١.٤٢ب٠.٠٣±٤٤٢.٢٩أیسر

ب
ب٠.٠٧±٠.١٨

٢٣٠) =n(ألعیناتعدد.)(P<0.05ألخطأ القیاسي تحت مستوى احتمالیة ±ألقیم تمثل ألمتوسط 
.التغییر ألمبیضي التجمیعي للمواسم المختلفة من الحیاة اإلنتاجیة للمعزة: )٢(لجدول ا

العددالحالةالموسم
للمبیضین

الخطأ القیاسي±المتوسط
الطول

)سم(
العرض

)سم(
السمك

)مس(
الوزن

)غم(
األجسامعدد

الصفراء
األجسامقطر

)سم(الصفراء
األجساموزن

)غم(الصفراء
األجنةعدد

ب٠.٠٠±٠.٠٠ب٠.١٣±٠.٢٤ب٠.١٤±٠.٢٦ب٠.١١±٠.٢١ب٠.٠٦±٢.١٩ب٠.٠٢±١.٠٧ب٠.٠٣±١.١٤ب٠.٠٨±١٤٠.٠٩غیر حاملالوالدات

أ٠.٠٤±٠.٦٨أ٠.٠٥±٠.٨٠أ٠.٠٦±٠.٨٧أ٠.٠٤±٠.٦٩أ٠.٠٣±٢.٣٨أ٠.٠٢±١.١٨أ٠.٠٢±١.٥٩أ٠.٠٣±١٠٦٠.٣٤حامل
الرضاعة 

والفطام
ب٠.٠٠±٠.٠٠أ٠.٥٣±٠.٧٠ب٠.٠٤±٠.٢٣ب٠.٠٥±٠.٢٤ب٠.٠٤±١.٨٥ب٠.٠٢±١.١١أ٠.٠١±١.٥٤ب٠.٠٢±١٦٣٢.١٤غیر حامل

أ٠.٠٧±٠.٦١أ٠.٠٦±٠.٦٧أ٠.٠٧±٠.٧٦أ٠.٠٦±٠.٦٠أ٠.٠٢±٢.٤٤أ٠.٠٣±١.٤٥ب٠.٠٢±١.٤٨أ٠.٠١±٨٤٢.٢٧حامل

ب٠.٠٠±٠.٠٠أ٠.١٠±٠.٥٨أ٠.١٢±٠.٦٨أ٠.١٢±٠.٦٣أ٠.٠٧±٢.٤٥أ٠.٠٤±١.٥٣أ٠.٠٢±١.٧٥ب٠.٠١±٣٢٢.٣٠غیر حاملالتلقیح

أ٠.٠٦±٠.٥٢أ٠.٠٥±٠.٦٠أ٠.٠٧±٠.٦٥أ٠.٠٦±٠.٥٢أ٠.٠١±٢.٣٥ب٠.٠١±١.٣٦ب٠.٠١±١.٤٩أ٠.٠٢±٨٨٢.٤١حامل
)(P<0.05ألخطأ القیاسي تحت مستوى احتمالیة ±ألقیم تمثل ألمتوسط 


