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تاثیر فترات التسمین في وزن وقیاسات الجسم والتنبؤ بالزیادة الوزنیة الكلیة في عجول الجنوبي 

  المحلیة
  اسامة عبد الغني عبد العزیز    لبعلي عبد الغني الطا

  

  جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات / قسم الثروة الحیوانیة 
  

  الخالصة
كلیssة / تمssت الدراسssة باالعتمssاد علssى سssجالت الحقssل الرسssمیة التابعssة لقسssم الثssروة الحیوانیssة 

یsوم  ١٤٠عجsل تsم تربیتھsا لمsدة  ١٨اسsتخدم فsي ھsذه الدراسsة .الزراعة والغابات في جامعsة الموصsل 
، تsم دراسsة تsاثیر ) كsل اربعsة اسsابیع(رات تسمین متتالیة باالضافة الى الفترة االبتدائیsة وعلى خمسة فت

محsیط الصsدر ، طsول الجسsم (ھذه الفترات على وزن الجسم وبعض صفات النمsو وابعsاد الجسsم ومنھsا 
اظھssرت النتssائج وجssود وتssاثیر عssالي ) . المائssل ،ارتفssاع ، عمssق ، وسssمك كssل مssن المقدمssة والمssؤخرة

لفترات التسمین علsى صsفات وزن الجسsم الحsي وابعsاد الجسsم المختلفsة وال سsیما ) ٠.٠١ ³أ (معنویة ال
كغم كما بلغsت قsیم قیاسsات الجسsم  ٢٣٤.٥خالل فترة التسمین االخیرة، اذ بلغت قیمة وزن الجسم الحي 

 و ٣٣.٠٠ و ٤٦.٨٣ و ٥١.٣٣ و ١١٢.٥ و ١٠٨.٠٠و  ١٢٢.٥و ١٤٣.٥للصssفات المsssذكورة اعsssاله 
) ٠.٠١ ³أ (على التوالي ، كما اظھرت النتائج وجود ارتباطsات موجبsة وعالیsة المعنویsة ، سم  ٣٤.٨٣

بssین وزن الجسssم الحssي وقیاسssات الجسssم المختلفssة ، وقssد بلغssت قssیم معssامالت االرتبssاط بssین وزن الجسssم 
sمك وصفات محیط الصدر وطول الجسم المائل وارتفاع المقدمة والمؤخرة وعمق المقدمة والمsؤخرة وس

 و ٠.٨٦٦٠ و ٠.٩١١٧و ٠.٩٠٩٤و  ٠.٩٠٤٧ و  ٠.٨١٨٩ و ٠.٩٤٤٥المقدمsssssssssssssة والمsssssssssssssؤخرة 
كمssا اظھssر تحلیssل االنحssدار خطssوة خطssوة انssھ باالمكssان التنبssؤ . علssى التssوالي ،  ٠.٩٢٠٥  و ٠.٩٢٣٠

بة بالزیادة الوزنیة الكلیة عن طریق معرفة قیم محیط الصدر وطول الجسم والمائل والتsي اعطsت اسsتجا
  .معنویة بالمقارنة مع بقیة ابعاد الجسم االخرى والتي لم تظھر في المعادلة التنبؤیة 

  
  المقدمة

تعsد صssفة معssدل النمssو وصssفة كفssاءة تحویssل الغssذاء الssى زیssادة وزنیssة مssن الصssفات المھمssة فssي 
ھsذه  وتعتبر دراسsة قیاسsات الجسsم دلیsل ومؤشsر جیsد علsى النمsو والكفsاءة ومsدى عالقsة. قطعان اللحم 

اذ ان الزیsادة الوزنیsة خsالل .القیاسات بالتنبؤ بوزن الجسم النھائي او الزیادة الوزنیة خالل مsدة التسsمین 
اعمار قیاسیة تعتبر اكثر قبوال من قیاسات الجسم والتي ھي االخرى تعد ضمن احدى اطر المقاییس فsي 

الجسssم یسssتخدم فssي برنssامج بssرامج التربیssة ، وقssد یحصssل بعssض االلتبssاس حssول أي مقیssاس مssن ابعssاد 
، یمكsن الحصsول علsى ابعsاد الجسsم عنsد أي عمsر ) ١٩٨٣(واخرون  Brownاالختیار لالداء االحسن 

للحیssوان والتssي تssاتي كنتیجssة للتssاثیر التراكمssي لجمیssع العوامssل المssؤثرة علssى النمssو والمتمثلssة بمختلssف 
  .العوامل الوراثیة والبیئیة المؤثرة على تطور الفرد 

) ب ١٩٩٤(واخsرون  Parkفات قیاسات الجسم من قبsل العدیsد مsن البsاحثین ومsنھم درست ص
  في دراسة اجریت على الجاموس العراقsي ) ١٩٩٧(النقیة و الجماس ) Angus(في ساللة عجول اللحم 

وھssي سssاللة مssن جنssوب ) Bon smara(فssي عجssول مssن سssاللة ) ٢٠٠٢، واخssرون  Maiwashe(و 
  افریقیsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssا 

  .في دراسة اجریت على عجول الكرادي المحلیة) ٢٠٠٥(وعبد العزیز 
تھدف الدراسة الى معرفة عالقsة بعsض ابعsاد الجسsم بالزیsادة الوزنیsة الكلیsة او الsوزن النھsائي 

  .خالل فترات التسمین المختلفة لعجول الجنوبي المحلیة في العراق 
  

  مواد البحث وطرائقھ
ssة ، كلیssروة الحیوانیssم الثssي قسssة فssت الدراسssل اجریssة الموصssي جامعssات فssة والغابssة الزراع
شsھر تقریبsا ،  ١٨عجsل جنsوبي وبعمsر  ١٨باستخدام سجالت عجول الجنsوبي المحلیsة وذلsك باسsتخدام 

عجssول لكssل  ٣مجssامیع وذلssك لسsھولة رعایssة ھsذه الحیوانssات وادارتھssا وبواقsع  ٦وزعsت العجssول علsى 
  ٣/٢٠٠٦/ ١٥ه وقبول ١٦/١/٢٠٠٦تاریخ تسلم البحث   .مجموعة 
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وضعت العجول تحsت الرعایsة البیطریsة وكsان یقsدم لھsا العلsف علsى فتsرتین یومیsا ، اسsتمرت 

كssل اربssع (العجsول لخمssس فتssرات تسsمین تssم فیھssا اخsذ قیاسssات وزن الجسssم الحsي وبعssض ابعssاد الجسsم 
یط الصssدر ، طssول الجسssم المائssل وارتفssاع وعمssق وسssمك كssل مssن المقدمssة والتssي شssملت محss) اسssابیع

غذیت العجول على علیقsة تسsمین مركsزة وذلsك اعتمsادا علsى مقsررات ) . ١٩٧٣ Kazzal(والمؤخرة 
تssم تحلیssل البیانssات احصssائیا باسssتخدام برنssامج ) ١٩٨٤،  NRC(المجلssس الssوطني االمریكssي للبحssوث 

، كمssا اسssتخدم ) CRD(وذلssك وفssق التصssمیم العشssوائي الكامssل ) ١٩٩٦،   SAS(التحلیssل االحصssائي 
. وذلsك الختبsار معنویsة الفsروق بsین فتsرات التسsمین ) ١٩٥٥،  Duncan(اختبار دنكsن متعsدد المsدى 

كما تم دراسة العالقة بین صفة وزن الجسم الحي وقیاسsات الجسsم المختلفsة عsن طریsق تقsدیر معsامالت 
زواج الصفات ، كما تم التعرف على اھم مقاییس الجسم التي تؤثر على القیمsة بین ا) r(االرتباط البسیط 

التنبویsssة للزیsssادة الوزنیsssة الكلیsssة للعجsssول وذلsssك مsssن خsssالل اسsssتخدام تحلیsssل االنحsssدار خطsssوة خطsssوة 
)Stepwise Regression ( والحصول على المعادلة التنبویة :  

Y = a + b1x1 + b2x2 … 
  :اذ ان 

  
 Y  =لتنبؤیة للزیادة الوزنیة الكلیة القیمة ا.  
 a  = قیمة التقاطع.  

b2 , b1  = قیم معامل االنحدار البسیط .  
 , x2 , x1 …  = قیم قیاسات الجسم التي استخدمت للتنبؤ عن الزیادة الوزنیة الكلیة .  

  
  

  النتائج والمناقشة
لفتsرات التسsمین ) ٠.٠١ ³  أ( وجود تsأثیر عsالي المعنویsة ) ١(تظھر النتائج المبینة في الجدول 

علsى صsفات وزن الجسsم الحsي وجمیsع قیاسsات ابعssاد الجسsم وظھsر التsأثیر بوضsوح علsى وزن الجسssم 
الحي خالل فترة التسمین االخیرة والتي اختلفت معنویsا عsن فتsرات التسsمین االولsى والثانیsة والثالثsة اال 

الوزنیة الكلیة منذ بدء التجربة وحتى نھایة الفتsرة  انھا لم تختلف معنویا عن الفترة الرابعة وبلغت الزیادة
كمssا لssوحظ وجssود زیssادة فssي قیاسssات الجسssم االخssرى خssالل فتssرات التسssمین . كغssم ) ٩٦.٨٣(الخامسssة 

الثالث االخیرة بالمقارنة مع الفترتین االولى والثانیة بالنسبة لصفات طول الجسم المائل وارتفsاع وعمsق 
وق معنویssة فقssط خssالل الفتssرة االخیssرة مقارنssة مssع الفتssرات الssثالث االولssى المssؤخرة ، بینمssا كانssت الفssر

بالنسبة لصsفات ارتفsاع وعمsق المقدمsة وسsمك كsل مsن المقدمsة والمsؤخرة فیمsا تمیsزت الفتsرة الخامسsة 
ھssذا وقssد بلغssت ) ٢الجssدول (بssاختالف معنssوي لمحssیط الصssدر مقارنssة مssع الفتssرات االربعssة االولssى ، 

ssssفات قیاسssssطات صssssم متوسssssو ٤٦.٨٣ و ٥١.٣٣ و ١١٢.٥و١٠٨.٠٠ و ١٢٢.٥ و ١٤٣.٥ات الجس 
سم بالنسبة لصفات محیط الصدر ، طول الجسsم المائsل ، ارتفsاع وعمsق وسsمك كsل  ٣٤.٨٣ و ٣٣.٠٠

 و ٢٠.٥ و ٢٧.٨٣علssى التssوالي خssالل المرحلssة الخامسssة بزیssادة كلیssة قssدرھا ، مssن المقدمssة والمssؤخرة 
على التوالي مقارنة ،سم للمقاییس المذكورة اعاله  ٧.٠٠ و ٩.٥ , ١٠.٥ و ٧.١٦ و ١٠.١٦ و ١٠.٠٠

بالقیاسات االبتدائیة وكانت مقاییس الجسم على التي تم التوصل الیھا في ھذه الدراسة ھي اقل ممsا وجsده 
فssي بعssض مssن صssفات قیاسssات الجسssم وذلssك فssي ) أ و ب ١٩٩٤و ١٩٩٣(وtخssرون  Parkكssل مssن 

فsي دراسsتھم ) ١٩٩٥(وtخرون  Mukaiوكذلك لما وجده ) Angus( دراستھم على عجول ساللة اللحم
فssي ) ٢٠٠٢(وtخssرون  Maiwasheوایضssا لمssا وجssده ) Japanese Black cattle(علssى عجssول 

، وقsد یعsود السsبب إلsى ان العجsول المسsتخدمة فsي ھsذه  Bonsmaraدراستھم علsى عجsول مsن سsاللة 
فاءتھا في التحویل الغsذائي والنمsو السsریع مقارنsة الدراسات كانت عجول لحم متخصصة والتي تمتاز بك
  . بعجول الجنوبي المحلیة المستخدمة في ھذه الدراسة 

^  

^  



علمssا بssان ھنssاك ارتبssاط بssین كفssاءة الحیssوان االنتاجیssة وبssین ابعssاد الجسssم وعنssدما تكssون ھssذه 
ssدما تكssة عنssة وخاصssوان االنتاجیssة الحیssؤ بقابلیssي التنبssاعد فssوف تسssة سssات عالیssات االرتباطssون المعلوم

  .المتعلقة بانتاج الحیوان غیر متوفرة 
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وجود معامالت ارتباط موجبة وعالیsة وبsین وزن ) ٣(كما بینت النتائج المعروضة في الجدول 

وقsد بلغsت قsیم معsامالت )  ٠.٠١ ³أ  (ات الجسم المختلفة والتي امتازت بمعنویتھsا العالیsة الجسم وقیاس
االرتباط بین وزن الجسم وصفات محیط الصدر وطول الجسم المائل وارتفاع المقدمة والمsؤخرة وعمsق 

 , ٠.٩١١٧ , ٠.٩٠٩٤ , ٠.٩٠٤٧ , ٠.٨١٨٩ , ٠.٩٤٤٥المقدمة والمؤخرة وسمك المقدمة والمؤخرة 
  .على التوالي  ٠.٩٢٠٥ , ٠.٩٢٣٠ , ٠.٨٦٦٠

  ومsssssن دراسsssssة التنبsssssؤ بالزیsssssادة الوزنیsssssة الكلیsssssة اظھsssssر تحلیsssssل االنحsssssدار خطsssssوة خطsssssوة 
)Stepwise Regression ( درsیط الصsات محsمعادلة تنبویة اعتمدت فیھا على قیم قیاس)M1 ( ولsوط

  : كما ھو في المعادلتین المدونتین ادناه ) M2(الجسم المائل 
  

Y1   =- ٣.١٥١+  ٣٦٤.٦٤٢ )M1 ( ………)١(  
  

  ) ٠.٩١٥٨(للمعادلة ) R2(وبلغ معامل التحدید 
  :اذ ان 

  
Y1  = القیمة التنبؤیة بالزیادة الوزنیة الكلیة  

M1  = قیم محیط الصدر  
  

Y1  =- ٢.٥٤٧+  ٣٩٤.٥٥٨ )M1 + (٠.٧٤٢ )M2 (  ……)٢(  
  

  )٠.٩١٥٨(للمعادلة ) R2(اذ بلغ فیھا معامل  التحدید 
ومن ھذا یتضsح انsھ باالمكsان االعتمsاد علsى محsیط الصsدر وطsول الجسsم المائsل للتنبsؤ بالزیsادة 

وكsذلك )  ١٩٧٣( Lampoوھsذا یتفsق مsع مsا حصsل علیsھ . اعsاله  R2الوزنیة الكلیة اعتمادا على قsیم 
Tomar  رونsssم ) ١٩٧٣(واخsssاد الجسsssع ابعsssا مsssا عالیsssرتبط ارتباطsssوان یsssروا ان وزن الحیsssث ذكsssحی

حیث ذكر ان ھناك ارتباط معنsوي وعsالي لsوزن ) ١٩٧٥( Koramوصا محیط الصدر واید ذلك وخص
) ٢٠٠٥(الحیوان مع محیط الصدر وطول الجسم المائل ، كما تتفق ھذه النتائج مع ماوجsده عبsد العزیsز 

  .في دراستھ على عجول الكرادي المحلیة 
 

EFFECT OF FATTENING PERIODS ON BODY WEIGHT AND 
DIMENSIONS AND PREDICATION OF TOTAL WEIGHT GAIN IN 

LOCAL JANOBI CALVES 
Ali A. Al-Talib                                       Osama A. Abdul-Aziz 

Anim. Res.  Dept. , College of Agric . And Forestry , Mousl Univ., Iraq . 
 

ABSTRACT  
This experiment was conducted in the farms of Animal Resource at 

College of Agriculture and Forestry, Mosul University using some farm 
records. 18 calves were used in this study, these calves were raised for a period 
of (140) days which include five consecutive fattening periods to study the 
effect of these periods on some growth and body dimensions traits (live body 
weight, heart girth, body length, fore and rear height, fore and rear deepness, 
fore and rear thickness). Results observed that highly significant effect 
(P<0.01) of fattening period on live body weight and other body dimensions 

^  

^  

^  



traits. Live body weight was (234.5 Kg.), other traits were (143.5, 122.5, 108.0, 
112.5, 51.31, 46.83, 33.0 and 34.83 cm) respectively. Results also indicated 
there were positive and significant correlation coefficient (P<0.01) between 
live body weight and other body measurements, these  
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estimates were (0.9445 , 0.8189 , 0.9047 , 0.9094 , 0.9117 , 0.8660 , 0.9230 , 
0.9205) respectively. Stepwise regression analysis showed the possibility of 
predicting total weight gain by using heart girth and body length.  
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  تحلیل التباین لتاثیر فترات التسمین على وزن الجسم الحي وبعض قیاسات الجسم في عجول الجنوبي) : ١(الجدول 
  

درجات   مصادر التباین
  الحریة

وزن الجسم 
  الحي

طول الجسم   محیط الصدر
  المائل

ارتفاع 
  المقدمة

ارتفاع 
  المؤخرة

  سمك المؤخرة  سمك المقدمة  عمق المؤخرة  لمقدمةعمق ا

  **٢٠.٣٤٧  **٣٧.٩٥٨  **٤٨.٤٢٥  **٢٨.٢٢٢  **٤٦.٦١٤  **٤٤.٨٨١  **١٦٠.٤٥٨  **٣ ٣٨٧.١٣  **٣٧٨٧.٨٨١  ٥ فترات التسمین 
  ٢.٦١١  ٢.٤٤٤  ١.٧٩٢  ٠.٥٨٣  ٤.٩٨٦  ٤.٥٥٦  ٢٧.٦٥٣  ٧.٨٦١  ٣٥٩.١٨١  ١٢  الخطا التجریبي 

                    ١٧  المجموع 
  ) .³٠.٠١أ  (معنوي عند مستوى احتمال ** 

 

المتوسطات لتاثیر فترات التسمین على وزن الجسم الحي وقیاسات الجسم المختلفة في عجول الجنوبي) : ٢(الجدول   
  

عمق   عمق المقدمة  ؤخرةارتفاع الم  ارتفاع المقدمة  طول الجسم المائل  محیط الصدر  وزن الجسم الحي  فترات التسمین
  المؤخرة

  سمك المؤخرة  سمك المقدمة

  جـ٢٧.٨٣٣  ھـ٢٣.٥٠٠  د٣٦.٣٣٣  د٤٤.١٦٧  د١٠٢.٣٣٣  د٩٨.٠٠٠  د١٠٢.٠٠٠  ھـ١١٥.٦٦٧  د١٣٧.٦٧  الفترة االبتدائیة
  جـ٢٨.٣٣٣  د ھـ٢٥.١٦٧  جـ٣٩.٥٠٠  د٤٤.٨٣٣  جـ د١٠٣.٣٣٣  جـ د٩٩.٠٠٠  جـ د١٠٦.٦٦٧  د١٢١.٠٠٠  جـ د١٥٦.٠٠٠  الفترةاالولى
  ب جـ٣٠.١٦٧  جـ د٢٧.٠٠٠  ب٤٣.٥٠٠  جـ٤٨.٣٣٣  ب جـ١٠٧.٠٠٠  ب جـ١٠٢.٠٠٠  ب جـ د١١٠.٣٣٣  جـ١٢٩.٠٠٠  ب جـ ١٧٧.٦٧٠  الفترة الثانیة
  ب٣١.٥٠٠  ب جـ٢٩.٠٠٠  أ ب٤٥.٠٠٠  ب٤٩.٨٣٣  أ ب١٠٩.٠٠٠  ب١٠٤.٠٠٠  أ ب جـ١١٣.٠٠٠  ب١٣٤.٥٠٠  ب ١٨٩.٦٧٠  الفترة الثالثة

  بأ ٣٢.١٦٧  أ ب٣٠.٨٣٣  أ ب٤٥.٣٣٣  أ ب٥٠.٨٣٣  أ ب١١٠.٠٠٠  أ ب١٠٥.٦٦٧  أ ب١١٧.٠٠٠  ب١٣٨.٣٣٣  أ ب ٢٠٩.٣٣٠  الفترة الرابعة
  أ٣٤.٨٣٣  أ٣٣.٠٠٠  أ٤٦.٨٣٣  أ٥١.٣٣٣  أ١١٢.٥٠٠  أ١٠٨.٠٠٠  أ١٢٢.٥٠٠  أ١٤٣.٥٠٠  أ ٢٣٤.٥٠٠  الفترة الخامسة

  

  حسب اختبار دنكن ) ٠.٠٥ ³أ  (عنویة عند مستوى احتمال المتوسطات التي تحمل احرفا مختلفة عمودیا یوجد بینھا فروق م* 
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  وبيمعامالت االرتباط البسیط بین وزن الجسم الحي وبعض صفات ابعاد الجسم في عجول الجن) : ٣(الجدول 

ارتفاع   عمق المقدمة  عمق المؤخرة  سمك المقدمة  سمك المؤخرة  الصفـــات
  المؤخرة

طول الجسم   ارتفاع المقدمة
  المائل

  محیط الصدر
وزن الجسم 

  الحي
  ١.٠٠٠  **٠.٩٤٤٥  **٠.٨١٨٩  **٠.٩٠٤٧  **٠.٩٠٩٤  **٠.٩١١٧  **٠.٨٦٦٠  **٠.٩٢٣٠  **٠.٩٢٠٥  وزن الجسم الحي

    ١.٠٠٠  **٠.٨٣٠٤  **٠.٩٤٠٤  **٠.٩٤٩١  **٠.٩٣٥٩  **٠.٩٣٢٦  **٠.٩٥٤٣  **٠.٩٤٥٠  محیط الصدر
      ١.٠٠٠  **٠.٧٠٥٩  **٠.٧٤١٤  **٠.٨٠٣٦  **٠.٧٤٨٢  **٠.٨٥٠٨  **٠.٧٨٠٥  طول الجسم المائل

        ١.٠٠٠  **٠.٩٦٨٦  **٠.٨٩٤٦  **٠.٩٠١٤  **٠.٨٩٧٠  **٠.٩٣٠٠  ارتفاع المقدمة
          ١.٠٠٠  **٠.٨٩٨١  **٠.٩١٤٥  **٠.٨٧٢٢  **٠.٩٣٨٤  اع المؤخرةارتف

            ١.٠٠٠  **٠.٩٤٣٨  **٠.٨٩١٨  **٠.٨٣٥٤  عمق المقدمة
              ١.٠٠٠  **٠.٨٨٠٥  **٠.٨٥٧٦  عمق المؤخرة
                ١.٠٠٠  **٠.٩٣٢٨  سمك المقدمة

                  ١.٠٠٠  سمك المؤخرة
 ) ٠.٠١ ³أ  (معنوي عند مستوى احتمال ** 

  


