
  )٢(العدد )  ٣٣(المجلد                                     مجلة زراعة الرافدین                                            
٢٠٠٥ 

  العالقة بین متوسطات الوزن الحي وابعاد الجسم في عجول الكرادي
  أسامة عبد الغني عبد العزیز

  جامعة الموصل/باتكلیة الزراعة والغا/ قسم الثروة الحیوانیة 
  

  الخالصـة 
/ عجل كرادي محلي عائدة الى قسم الثروة الحیوانیة ) ٢٤(اجریت الدراسة على سجالت لـ 

  كلیة الزراعة والغابات وذلك لدراسة العالقة بین متوسطات الوزن الحي وابعاد الجسم المختلفة كل 
أ ( لنتائج وجود تاثیر عالي المعنویة اظھرت ا) . یوما ١٤٠(ولمدة التسمین التي استمرت ) اسابیع ٤(
لفترات التسمین على صفات وزن الجسم الحي ومحیط الصدر وطول الجسم المائل وسمك ) ٠.٠١ ³

على صفتي عمق المقدمة وعمق ) ٠.٠٥ ³أ ( المقدمة وسمك المؤخرة بینما كان التاثیر معنویا 
. صفتي ارتفاع المقدمة وارتفاع المؤخرة  المؤخرة فیما لم یظھر أي تاثیر معنوي لفترات التسمین على

وبلغت معدالت وزن الجسم وقیاسات ابعاد الجسم المتمثلة بمحیط الصدر وطول الجسم المائل وارتفاع 
المقدمة وارتفاع المؤخرة وعمق المقدمة وعمق المؤخرة وسمك المقدمة وسمك المؤخرة في نھایة مدة 

 و ٤٦.٥٠ و ٥٣.٧٥و ١١٤.٢٥و ١١٠.٢٥ و ١٢٧.٦٣و ١٤٦.٥٠ وكغم  ٢٤٩.١٣(التجربة 
بین ) ٠.٠١ ³أ ( كما اظھرت الدراسة ارتباط عالي المعنویة . على التوالي ) سم ٣٤.٨٨ و ٣١.٨٨

ومن نتائج تحلیل االنحدار خطوة خطوة . وزن الجسم الحي وقیاسات ابعاد الجسم المختلفة قید الدراسة 
ة تبین ان قیم محیط الصدر وارتفاع المؤخرة وعمق المقدمة للتنبؤ بالزیادة الوزنیة في نھایة مدة التجرب

  .وسمك المؤخرة ھي خیر صفات للتنبؤ بھذه الصفة 
  

  المقدمـة
  تمتاز قطعان عجول اللحم بقابلیتھا على النمو وكفاءة تحویل الغذاء المتناول الى 

دى عالقة ھذه القیاسات لحم ، ودراسة قیاسات الجسم تعتبر دلیل ومؤشر جید على النمو والكفاءة ، وم
درست صفات قیاسات الجسم من . بالتنبؤ بوزن الجسم النھائي او الزیادة الوزنیة خالل مدة التسمین 

) Angus(في ساللة عجول اللحم ) IVو  III ١٩٩٤(واخرون  Parkقبل العدید من الباحثین ومنھم 
في ) ٢٠٠٢(واخرون  Maiwasheفي قطیع الیاباني االسود و ) ١٩٩٥(واخرون  Mukaiالنقیة و 

  عجول من ساللة 
)Bon smara ( تھدف الدراسة الى معرفة مدى العالقة بین وزن . وھي ساللة في جنوب افریقیا

  .الجسم الحي وابعاد الجسم في عجول الكرادي 
  

  مواد وطرق البحث
لى قسم تمت الدراسة على سجالت لعجول الكرادي المحلیة المرباة في حقل االبقار التابع ا

عجال من نوع ) ٢٤(كلیة الزراعة والغابات في جامعة الموصل ، استخدم فیھا / الثروة الحیوانیة 
سنة تقریبا وباوزان ابتدائیة متقاربة ) ١.٥(عجول الكرادي المحلیة في شمال العراق وبعمر 

بیتھا عجول في كل حظیرة ، تم تر) ٤(حظائر وبواقع ) ٦(كغم ، وزعت عشوائیا على ) ١٥٣.٧٥(
طول الجسم ، محیط الصدر (سجلت اوزان الحیوانات الحیة وبعض قیاسات الجسم . یوما) ١٤٠(لمدة 

غذیت . كل اربعة اسابیع ) وعمق كل من المقدمة والمؤخرة ، ارتفاع المقدمة والمؤخرة، المائل 
نخالة ، % ٢٤ذرة صفراء ، % ٣٨شعیر مجروش (العجول على علیقة مركزة لتسمین العجول 

بلغت فیھا نسبة %) ١وحجر الكلس % ١ملح الطعام ، % ٨كسبة فول الصویا ، % ٢٨الحنطة 
كغم علف مستھلك ، / كلیو سعرة ) ٣١٠٢(وطاقة حراریة مھضومة %) ١٤.٨٢٦(البروتین الخام 

واستخدم التصمیم ) . ١٩٨٤،  NRC(اعتمادا على مقررات المجلس الوطني االمریكي للبحوث 
واجراء تحلیل التباین للبیانات الختبار تاثیر فترات التسمین على الصفات ) CRD(العشوائي الكامل 

المدروسة ، كما تم استخدام اختبار دنكن متعدد المدى الختبار معنویة الفروق من المتوسطات 
)Duncan  ،كما تم استخدام معامل االرتباط البسیط بین الصفات المدروسة وایجاد معادلة ) ١٩٥٥ ،

  ٢٠٠٥/ ٦/  ١٥وقبولھ   .  ٢٠٠٥/  ٣/  ١٦تاریخ تسلم البحث 



ھدف التنبؤ عن الزیادة الوزنیة الكلیة لوزن الجسم الحي في نھایة مدة الدراسة عن طریق بعض تنبؤیة ب
  :من مقاییس الجسم المختلفة وذلك من خالل اتباع المعادلة االتیة 

 
 
 
 

Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 
  :اذ ان 

 Y  = قیمة الزیادة الوزنیة المتنبأ بھا.  
 a  = قیمة التقاطع.  

b4 , b3 , b2 , b1  =قیم معامل االنحدار للصفات المستخدمة للتنبؤ عن الزیادة الوزنیة .  
x4 , x3 , x2 , x1  =قیم الصفات المستخدمة للتنبؤ عن الزیادة الوزنیة .  

  

  ).١٩٩٦،  SAS(للتحلیل االحصائي ) SAS(تم تحلیل البیانات باستخدام برنامج  
  

  النتائج والمناقشة
  

) ٠.٠١ ³أ ( الى وجود تاثیر عالي المعنویة ) ١(النتائج المبینة في الجدول یالحظ من 
لفترات التسمین على صفات وزن الجسم الحي ومحیط الصدر وطول الجسم المائل وسمك المقدمة 

على صفتي عمق المقدمة وعمق المؤخرة ، فیما لم یكن ) ٠.٠٥ ³أ ( وسمك المؤخرة وتاثیر معنوي 
  .تاثیر معنوي على صفتي ارتفاع المقدمة او المؤخرة  لفترات التسمین أي

كما یالحظ من الجدول المذكور اعاله ارتفاع ملحوظ في معدل وزن الجسم الحي خالل 
فترات التسمین الثالث االولى اال انھ لم یكن معنویا بینھا والذي اختلف معنویا عن االرتفاع الحاصل في 

الثالث االخیرة والتي ھي االخرى لم تختلف معنویا فیما بینھا وزن الجسم الحي خالل فترات التسمین 
كغم خالل ) ٩٥.٣٨(كغم بزیادة وزنیة كلیة قدرھا ) ٢٤٩.١٣(وبلغ معدل وزن الجسم الحي النھائي 

  .مدة التسمین الكلیة 
كما لوحظ من نتائج الدراسة زیادة معنویة في معدل محیط الصدر ال سیما خالل فترتي 

رة والتي اختلف معنویا عن باقي الفترات اذ بلغ معدل محیط الصدر في نھایة التجربة التسمین االخی
  سم ) ١٤٦.٥٠(

واتبعت معدالت الزیادة في طول الجسم المائل نفس الحالة في . سم ) ٢١.٨٧(بمعدل زیادة قدرھا 
  معدالت 

  ویا عن مثیالتھا خالل وزن الجسم الحي اذ اختلفت ھذه المعدالت خالل الفترات الثالثة االخیرة معن
سم وبزیادة )  ١٢٧.٦٣(الفترات الثالثة االولى ، وبلغ معدل طول الجسم المائل في نھایة مدة الدراسة 

سم خالل مدة الدراسة ، فیما لوحظت فروق حسابیة غیر معنویة في صفتي ارتفاع ) ٢١.١٣(مقدارھا 
سم في نھایة التجربة ، على التوالي ) ١١٤.٢٥و  ١١٠.٢٥(المقدمة والمؤخرة والتي بلغت معدالتھا 

  وبزیادة بسیطة بلغت قیمتھا 
  .سم ، على التوالي )   ٥.٥و ٦.٠٠(

على صفتي عمق المقدمة ) ٠.٠٥ ³أ ( كما اثرت فترات التسمین االولى واالخیرة معنویا 
مقدمة وعمق المؤخرة ، فیما لم یالحظ وجود أي تاثیر معنوي لفترات التسمین على معدالت عمق ال

وبلغت معدالت عمق المقدمة وعمق المؤخرة . وعمق المؤخرة خالل فترات التسمین الخمسة االولى 
  .سم ، على التوالي ) ٤.٧٥و  ٤.١٢(سم ، بزیادة قدرھا ) ٤٦.٥و  ٥٣.٧٥(في نھایة مدة التجربة 

ان صفتي سمك المقدمة وسمك ) ١(كما لوحظ من نتائج الدراسة المبینة في الجدول 
خرة اتبعت نفس الحالة في وزن الجسم الحي اذ تقاربت قیم معدالتھا خالل فترات التسمین الثالث المؤ

االولى والتي اختلفت معنویا عن فترات التسمین الثالثة االخیرة والتي لم یالحظ خاللھا وجود اختالفات 
و  ٣١.٨٨(الدراسة معنویا بین قیم معدالت سمك المقدمة وسمك المؤخرة وبلغت قیمھا في نھایة مدة 

  .سم ، على التوالي ) ٤.٥٠و  ٧.٧٥(سم ، بزیادة قدرھا ) ٣٤.٨٨

^  

^  



وتباینت نتائج ھذه الدراسة في تطابقھا من عدم تطابقھا مع نتائج الدراسات االخرى كLون ان 
 Parkھذه الدراسات استخدمت سالالت لحم متخصصLة اال انLھ لLوحظ مLن نتLائج الدراسLة التLي اجراھLا 

  واخLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLرون 
)١٩٩٤ III ( مLLاللة اللحLLول سLLى عجLLعل)Angus ( غLLؤخرة بلLLاع المLLان ارتف)یط ) ١١٤.٣LLم ومخLLس

سم والمسافة مLا ) ٤٤.٢(سم وطول المسافة ما بین اعلى مقدمة الفخذ والعظام الدبوسیة ) ٧٩.٣(الصدر 
. سLم ) ٤٤.٤(وعLرض الصLدر ) ٥٨.٨(سم وعمق الصدر ) ٩٤.٠٠(بین االكتاف واعلى مقدمة الكتف 

في دراستھ ان ارتفاع المؤخرة ومحیط وعرض الصLدر وعمLق ) ١٩٩٤III(واخرون  Parkد  كما وج
  الصLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLدر بلغLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLت 

 ParkوفLLي دراسLLة اخLLرى قLLام بھLLا . سLLم ، علLLى التLLوالي ) ٥٨.٠٨و  ٤٤.٢٠،  ١٧٤.٩٤،  ١١٤.٩٢(
كغLLLم وارتفLLاع المLLLؤخرة كLLLان ) ٣٨٧(یومLLا بلLLLغ فیھLLLا وزن العجLLول  ١٤٠لمLLLدة ) V ١٩٩٤(واخLLرون 

سم كما بلغت قیم محیط الصدر وعرض الصدر وعمق الصدر والمسافة ما بLین اعلLى مقدمLة ) ١١٤.٣(
سLم ، ) ٩٤.٠٠،  ٤٤.٥،  ٥٨.٨،  ٤٤.٤،  ١٧١.٦(الفخذ والعظام الدبوسیة والمسLافة مLا بLین االكتLاف 

فLLي قطیLLع ) ١٩٩٥(واخLLرون  MukaiكمLLا كانLLت نتLLائج ھLLذه الدراسLLة اقLLل ممLLا وجLLده . علLLى التLLوالي 
یومLا غLذیت علLى عالئLق مركLزة بلLغ فیھLا ارتفLاع ) ١١٢(االسود والتي دامت فیھا الدراسة مدة الیاباني 

سم ،  علLى التLوالي ، كمLا ) ٦١.٨و  ١٧١.٦(سم وبلغ محیط الصدر وعمق الصدر ) ١٢٢.٨(المؤخرة 
   MaiwasheفLLLLLي حLLLLLین ذكLLLLLر . كغLLLLLم ) ٣٩٩.٤(بلLLLLLغ وزن العجLLLLLول فLLLLLي نھایLLLLLة مLLLLLدة التجربLLLLLة 

ملم كما بلLغ فیھLا ) ١٤٠٤.٨٤(ملم وطول الجسم ) ١٢٠٦.٦(ارتفاع االكتاف بلغ ان ) ٢٠٠٢(واخرون 
  .كغم وكانت ھذه النتائج اعلى مما وجد في ھذه الدراسة ) ٤٢٩.٩٩(الوزن النھائي للعجول 

تبLLین وجLLود ارتباطLLات ) ٢(ومLLن دراسLLة معLLامالت االرتبLLاط البسLLیط والمبینLLة فLLي الجLLدول 
بLLین صLLفات وزن الجسLLم الحLLي وبقیLLة صLLفات قیاسLLات الجسLLم ) ٠.٠١ ³أ ( موجبLLة وعالیLLة المعنویLLة 

  .المدروسة وكذلك بین قیاسات الجسم ذاتھا 
وبلغت قیم معامل االرتبLاط بLین وزن الجسLم الحLي وقیاسLات الجسLم المتمثلLة بمحLیط الصLدر 

خرة وطLLول الجسLLم المائLLل وارتفLLاع المقدمLLة والمLLؤخرة وعمLLق المقدمLLة والمLLؤخرة وسLLمك المقدمLLة والمLLؤ
، ) ٠.٩٢٤١و ٠.٩٠٦٥ و ٠.٨٦٢٩ و ٠.٧٩١٧ و ٠.٧٢١٦ و ٠.٧٨٢٨ و ٠.٩٥٣٩ و٠.٩٧٧٣(

  .على التوالي 
ویھدف التنبؤ بالزیادة الوزنیة الكلیة خالل مLدة التجربLة عLن طریLق قیاسLات الجسLم المختلفLة 

یLة المبینLة بایجاد المعادلة التنبؤ) Stepwise Regression(اظھرت نتائج تحلیل االنحدار خطوة خطوة 
في ادناه عن طریق ابعاد الجسم المختلفLة وال سLیما فLي صLفات محLیط الصLدر وارتفLاع المLؤخرة وعمLق 

  ) .٠.٩٥٩٢(بمقدار ) R2(المقدمة وسمك المؤخرة والتي بلغ فیھا معامل التحدید 
  

Y  =- د( ٢.١٤٨٧) + جـ( ٨.٢٠٤٩) + ب( ٤.٧٠٥٩ –) أ( ٢.٩٢٠٤+  ٣١٠.٠٣٢(  
  

  :اذ ان 
  

Y  =یمة الزیادة الوزنیة في الجسم الحي المتنبأ بھا عند نھایة مدة التسمین ق.  
  .قیم صفة محیط الصدر = أ 

  .قیم صفة ارتفاع المؤخرة = ب 
  .قیم صفة عمق المقدمة = جـ
  .قیم صفة سمك المؤخرة = د 
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This study was conducted at department of Animal Resources at 
College of Agriculture and Forestry to study the correlation between body 
weight and different body dimensions during different fattening periods (every 
4 weeks) for (140) days. The results showed highly significant (P < 0.01) effect 
of fattening periods  on heart girth , body length., and the fore and rear 
thickness and significant (P < 0.05) in fore and rear deepness, while there was 
no significant effect on fore and rear highness. The average final body weight 
and the different body measurements were (249.13 kg) and (146.50, 127.63, 
110.25, 114.25, 53.75, 46,50, 31.88 and 34.88 cm) for the heart girth, body 
length, fore and rear height, fore and rear deepness and fore and rear thickness 
respectively. Correlation coefficient between body weight and body 
measurements were highly significant (P < 0.01). stepwise regression for 
prediction about increasing body weight gain at the end of the experiment 
could be done thrue the known values of heart girth, rear highness, fore 
deepness and rear thickness.  
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 عض ابعاد الجسم المختلفة في عجول الكراديب متوسطاتتاثیر فترات التسمین على ) : ١( الجدول
  

 مدة
 التسمین

الجسم الحي  وزن
 )كغم(

 الصدر محیط
 )سم(

الجسم المائل  طول
 )سم(

المقدمة  ارتفاع
 )٢سم(

 ارتفاع
 )٢سم(المؤخرة

 المقدمة عمق
 )سم(

المؤخرة  عمق
 )سم(

المقدمة  سمك
 )سم(

 المؤخرة سمك
 )سم(

 جـ ٣٠.٣٨ جـ ٢٤.١٣ ب ٤١.٧٥ ب ٤٩.٦٣ أ ١٠٨.٧٥ أ ١٠٤.٢٥ جـ ١٠٦.٥٠ د ١٢٤.٦٣ جـ ١٥٣.٧٥ ١
 ب جـ ٣١.٣٨ جـ ٢٤.٧٥ ب ٤٢.١٣ ب ٤٩.٧٥ أ ١٠٨.٧٥ أ ١٠٥.٠٠ ب جـ١١٣.٠٠ جـ د١٢٨.٧٥ جـ ١٦٨.٧٥ ٢
 ب ٣٢.١٣ ب جـ ٢٦.٧٥ أ ب ٤٣.٣٨ أ ب ٥١.٢٥ أ ١١٠.٥٠ أ ١٠٦.٧٥ أ ب ١١٨.٧٥ جـ د ١٣٢.٧٥ ب جـ ١٩١.٥٠ ٣
 أ ٣٣.٧٥ أ ب ٢٨.٨٨ أ ب ٤٤.٣٨ أ ب ٥٢.٣٨ أ ١١١.٧٥ أ ١٠٨.٠٠ أ ١٢٤.٠٠ ب جـ١٣٧.٢٥ أ ب ٢١٢.٢٥ ٤
 أ  ٣٤.٣٨ أ ٣١.٠٠ أ ب ٤٥.١٣ أ ب ٥٣.٠٠ أ ١١١.٧٥ أ ١٠٨.٠٠ أ ١٢٥.٧٥ أ ب ١٤٣.٢٥ أ ب ٢٢٩.٧٥ ٥
 أ ٣٤.٨٨ أ ٣١.٨٨ أ ٤٦.٥٠ أ ٥٣.٧٥ أ ١١٤.٧٥ أ ١١٠.٢٥ أ ١٢٧.٦٣ أ ١٤٦.٥٠ أ ٢٤٩.١٣ ٦

  

  . دنكنحسب اختبار ) ٠.٠٥ ³أ ( یوجد بینھا فروق معنویة عند مستوى احتمال  عمودیاحمل احرفا مختلفة المتوسطات التي ت* 

  
  وزن الجسم الحي وبعض صفات ابعاد الجسم في عجول الكرادي بینمعامالت االرتباط البسیط ): ٢( الجدول

      

 المقدمة ارتفاع المؤخرة ارتفاع المقدمة عمق  المؤخرة عمق المقدمة سمك المؤخرة سمك  الجسم ابعاد
الجسم  طول

 المائل

 محیط

 الصدر 

الجسم  وزن

 الحي

 ١.٠٠٠ **٠.٩٧٧٣ **٠.٩٥٣٩ **٠.٧٨٢٨ **٠.٧٢١٦ **٠.٧٩١٧ **٠.٨٦٢٩ **٠.٩٠٦٥ **٠.٩٢٤١ الجسم الحي  وزن
  ١.٠٠٠ **٠.٩٣٨٦ **٠.٨١٥١ **٠.٧٥٠٧ **٠.٨٥٦١ **٠.٨٩٨٨ **٠.٨٣٧٨ **٠.٩١٣٣ الصدر  محیط
   ١.٠٠٠ **٠.٧٩٢٩ **٠.٧٤٢٢ **٠.٧٩٩٠ **٠.٨٤٦٨ **٠.٨٠٧٥ **٠.٩١٩٥ الجسم المائل  طول

    ١.٠٠٠ **٠.٩٧٩٥ **٠.٩١٤٩ **٠.٨٥٩٩ **٠.٥٣٦٥ **٠.٦٩٠٢ المقدمة  ارتفاع
     ١.٠٠٠ **٠.٨٨٩٠ **٠.٨١٣٦ *٠.٤٦٩٤ **٠.٦٥٥١ المؤخرة ارتفاع
      ١.٠٠٠ **٠.٩٢٤٠ **٠.٥١٥٦ **٠.٧٤٠٧  المقدمة عمق
       ١.٠٠٠ **٠.٦٤٢٣ **٠.٧٥٧٩ المؤخرة  عمق
        ١.٠٠٠ **٠.٨٤٣٥ المقدمة  سمك
         ١.٠٠٠ المؤخرة  سمك

  

  )٠.٠١ ³أ ( احتمال  مستوىمعنوي عند ) .  ** ٠.٠٥ ³أ ( معنوي عند مستوى احتمال * 
 


