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م العواسية ئبعض مقاييس الكفاءة التناسلية للفطا فياالختالفات في وزن الجسم  تأثيردراسة 
نبٌل نجٌب احمد 

كلٌة الزراعة والؽابات 
جامعة الموصل 

صابب ٌونس عبد الرحمن 
كلٌة الزراعة والؽابات 

جامعة الموصل  

رابد ابراهٌم خلٌل 
كلٌة الزراعة  
جامعة دٌالى 

 

الخالصة 
جامعة /كلٌة الزراعة والؽابات / الدراسة فً الحقل الحٌوانً التابع لقسم الثروة الحٌوانٌة هذه  أجرٌت

الموصل لبحث تاثٌر اوزان الجسم العالٌة والمتوسطة والواطبة فً وزن الذبٌحة وبعض مقاٌٌس دهن الجسم 
لى ثالثة مجامٌع وزنٌة فطٌمة عواسٌة فً مرحلة البلوغ ا 75حٌث قسمت . وعالقة ذلك مع الكفاءة التناسلٌة 

مة حٌث تم يفط 25بواقع ( كؽم 32.5-28)، واطبة ( كؽم 37.5-33.5)، متوسطة (كؽم  44-38)عالٌة : 
اما الفطابم الباقٌة فقد تم اجراء فطابم من كل مجموعة لدراسة مقاٌٌس الدهن وتطور الجهاز التناسلً،  5ذبح 

وحدة دولٌة من  500تم سحب االسفنجات واعطاء  ثمٌوم  12بق باستعمال االسفنجات المهبلٌة لمدة شتوحٌد 
وقد اظهرت النتابج حصول تفوق معنوي او حسابً لوزن الجسم العالً فً . لكل راس eCGهرمون 

مقاٌٌس وزن الذبٌحة وااللٌة ودهن البطن ودهن الكلٌتٌن والنسبة المبوٌة لاللٌة الى الذبٌحة والنسبة المبوٌة 
وظهر تفوق معنوي او حسابً لوزن الجسم العالً فً مقاٌٌس تطور الجهاز ٌحة، لدهن الجسم الى الذب

التناسلً والتً شملت وزن الجهاز التناسلً ووزن المبٌضٌن ووزن قنانً البٌض وطول قرنً الرحم ، 
وكانت افضل نسب اخصاب وخصوبة و والدات عند الفطام فً النعاج العابدة الوزان الجسم العالٌة 

امكانٌة اجراء التلقٌح : شكل عام ، ٌستنتج من الدراسة الحالٌةبمقارنة باوزان الجسم الواطبة ووالمتوسطة 
(. كؽم 37.5-33.5)ومتوسطة ( كؽم 44-38)المبكر عندما تكون الفطام باوزان جسم عالٌة 

 

المقدمة 
لمعتمدة على الرعً األؼنام العواسٌة تقع ضمن المناطق شبه الجافة واان االؼنام العراقٌة ومنها ساللة 

شهراً نتٌجة لتأخر تطور ( 18)وهذا ٌجعلها مثل األؼنام المرباة فً ظروؾ مماثلة التً التلقح إال بعد مرور 
، ، وٌعد هذا مؤشراً على أنخفاض الكفاءة التناسلٌة ( 2009وآخرون ،  BenSalem)الجهاز التناسلً 

،  Alkassو  Juma)بأنخفاض كفاءتها التناسلٌة فالدراسات التً أجرٌت على األؼنام العراقٌة أفادت 
بسبب تأخر البلوغ أو النضج الجنسً  Reproductive capacityوأن أنخفاض الكفاءة التناسلٌة . ( 1996

هً من الناحٌة الفسلجٌة عبارة عن أستجابة للخلل الؽذابً وضٌاع الوزن والذي ٌكون مرتبطاً مع أنخفاض 
،  Barbو   Kraeling)النخامٌة  –إلى محور تحت المحور  metabolic impulsesالزخم االٌضً 

ولما كانت أؼنام هذه الساللة فً العراق لها القدرة على التناسل على مدار السنة تقرٌباً ، فأن هذا . ( 2004
ؼنام فالكفاءة التناسلٌة ألي حٌوان مزرعً ومنها األ. ٌعد نقطة إٌجابٌة لتطوٌر كفاءتها التناسلٌة المنخفضة 

إلى أن عملٌة التناسل تتضمن العدٌد ( Snowder  ،2008)ذات أبعاد مختلفة ، إذ أشارهً عملٌة متداخلة 
، األخصاب ( Ovulation)، التبوٌض   (Estrus)، الشبق ( puberty)من األمور مثل البلوغ الجنسً 

(Fertilization ) إنؽراس الجنٌن ،(Embryo implantation ) الحمل ،(pregnancy ) الوالدة ،
(Parturition ) إنتاج الحلٌب ،(Lactation ) والجٌنات المرتبطة(Genes associated ) ًلألم والت

ومن األمور المتبعة لتحسٌن كفاءة إناث األؼنام هو إطالة عمرها . تتضح بالتأثٌر البٌبً المحٌط بالنعاج 
إلى بلوغ ، إذ باإلمكان الوصول ( 1995وآخرون ،  Boulanouar)اإلنتاجً من خالل التلقٌح المبكر 

طاقة العلٌقة قد ، فقد وجد أن ( 1991وآخرون ،  Suttie) ad-libitmجنسً مبكر بإعطاء تؽذٌة مفتوحة 
تكون أكثر أهمٌة وظٌفٌة مقارنة ببروتٌن العلٌقة للوصول إلى البلوغ الجنسً فً إناث النعاج  

(Boulanouar  ، 1995وآخرون )ث ، وقد قام الباحAdam (1998 ) بمقارنة بٌن التؽذٌة الحرة والمقننة
، فوجد حصول تأخر بمقدار أسبوعٌن للفطابم المؽذاة على عالبق مقننة مقارنة بالعالبق  Soayلفطابم 

ٌعتمد على زٌادة الوزن الحً ، إذ  F.S.Hإن تركٌز McNeilly (1986 )و  Rhind، الحظ المفتوحة 
  F.S.H (McNeillyة نتٌجة للفعل المحفز للـ تزداد أعداد الحوٌصالت الكبٌر

البحث مستل من اطروحة الدكتوراه للباحث الثالث 
  2011/  10/ 10وقبوله  2011/  6/ 21تارٌخ تسلم البحث 

ان البلوغ الجنسً الٌحصل اال بوجود نسبة معٌنة من النسٌج Frisch (1988 )فقد اكد ، (1987واخرون، 
هو وجود ارتباط بٌن الوزن ونسبة  Metabolic hypothesisضٌة االٌضٌة الدهنً ، وان من شروط الفر
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للجسم ، وان التؽٌرات الحاصلة فً اٌض ودرجة ترسٌب الدهن هً عامل مهم (  Fatnessالسمنة )الدهن 

الذي ( 1994)ومن االتجاهات الحدٌثة اكتشاؾ هرمون اللبتٌن عام . فً وصول االناث الى البلوغ الجنسً
، واخرون Forhead)فً كل من االجنة والحٌوانات البالؽة ز من الخالٌا الدهنٌة البٌضاء ٌصنع وٌفر

وان البٌانات المتوفرة عن هذا الهرمون بانه باالضافة الى وظٌفة اللبتٌن فً نقل االشارات حول ( . 2002
الصمً لتبٌن  مع الجهاز كمٌة الطاقة المخزونة الى الجهاز العصبً المركزي ، فان الخالٌا المنتجة له تتفاعل

حجم الدهن المخزون ، هذه الفاعلٌة تشبه عامل الرخصة للتنبٌه لحالة الجسم للطاقة  المعلومات الحرجة حول
كذلك له دور مهم من خالل الحمل وانتاج الحلٌب ومستواه المرتفع فً الدم . لبداٌة البلوغ الجنسً او التناسلً

و  Popovic)هذا انعكاس للوظٌفة المحتملة للنمو الحاصل ضمن الرحم  اٌجابٌا مع وزن الوالدة وٌعدمرتبط 
Casanueva  ،2002  وForhead  ،2002واخرون .)

 
وطرائقه  البحثمواد 

ٌوما ،  105فطٌمة عواسٌة مولودة خالل فصل الشتاء بمعدل عمر  75الدراسة  اختٌرت الجراء هذه
. لصحً المتبع لدى شعبة البٌطرة التابعة للحقل الحٌوانًقدمت لها رعاٌة بٌطرٌة وحسب البرنامج الوقابً ا

وتم زٌادة الكمٌة ( ك ك تقرٌباً  2750وطاقة ممثلة  % 14.6بروتٌن خام )اعطٌت الحٌوانات علٌقة مركزة
لؽرض تعوٌدها على العلٌقة المركزة لمدة أسبوعٌن ، ومن ثم تم تقدٌم العلٌقة المركزة بصورةمفتوحة تدرٌجٌاً 

ساعات ٌومٌاً بعد الوصول إلى البلوغ الجنسً  3الحٌوانات للرعٌبمعدل ة مدة التجربة ، مع خروج لحٌن نهاي
كؽم  44-38عالً  )قسمت إلى ثالثة مجامٌع وحسب حالة الجسم جزت األؼنام بماكنة جز الصوؾ ، ثم 

مذكورة فطٌمة لكل مجموعة من االوزان ال 25بمعدل  (كؽم32.5-28كؽم و واطا  37.5-33.5ومتوسط 
اناث من كل مجموعة لدراسة تطور الجهاز التناسلً االنثوي، ثم تم توحٌد الشبق  5، وبعدها تم ذبح " انفا

الهولندٌة  Intervetوالمنتجة من شركة ) باستعمال االسفنجات المهبلٌة ( مجموعة/ 20)المتبقٌة لالناث 
سٌم اناث كل مجموعة على قسمٌن، ثم تم سحب االسفنجات وتق، ( cronoloneملؽم  20والحاوٌة على 

 Intervetالهرمون انتاج شركة ) وحدة دولٌة  500بجرعة  eCGحقنت بهرمون ( اناث 10)القسم االول 

تم تلقٌح االناث (. ٌوما تقرٌبا 268اذ كان معدل العمر ) تركت بدون حقن ( اناث 10)الهولندٌة والقسم الثانً 
جهاز  تابعتها لحٌن الوالدة وتم خاللها اجراء فحص الحمل بوساطةطة اكباش ناضجة جنسٌا ،ثم تمت مسابوا

 COM  LTD ZHOU. جهاز السونار) ٌوما من التلقٌح  60بعد مرور ( السونار) االمواج فوق الصوتٌة 

 KAIXIN KX5100 , ELECTRONIC    ) الى حٌن بعد الوالدة تمت متابعة نمو الحمالن وحٌوٌتها
:- اخذت كما ٌاتًقاييس تطور الجهاز التناسلي م. اسابٌع 6فطامها بعمر 
 .تم ذلك باستخدام مٌزان حساس ذي مرتبتٌن عشرٌتتٌن (:غم)وزن الجهاز التناسلي  .أ 

تم عزل المبٌضٌن االٌمن واالٌسر ومن ثم وزن المبٌضٌن معا  ( :غم)وزن المبيايض  .ب 
 .بوساطة مٌزان حساس ذي مرتبتٌن عشرٌتٌن

 .ا الؽرض مٌزان حساس ذي مرتبتٌن عشرٌتٌناستعمل لهذ (:غم)وزن الرحم  .ج 

عند منطقة التقابها بالرحم لتقدٌر وزن قناتً البٌض بعد فصلها  ( :غم)وزن قناتي البيض  .د 
 .وزنت بمٌزان حساس ذي مرتبتٌن عشرٌتٌنعن بقٌة الجهاز التناسلً 

جهاز استخرجت هذه النسبة من قسمة وزن المبٌض على وزن ال :النسبة المئوية للمبيضين  .ه 
 (.100)التناسلً وضرب الناتج فً 

على وزن الجهاز  الرحمتم الحصول على هذه النسبة من قسمة وزن  :النسبة المئوية للرحم  .و 
 (.100)التناسلً وضرب الناتج فً 

الرحم حصل علٌها باستعمال مسطرة عادٌة من نقطة التقاء قرن  (:سم)طول قرني الرحم  .ز 
 .م االٌس بقناة البٌضاالٌمن بقناة البٌض الى قرن الرح

 .حصل علٌها كذلك باستعمال مسطرة عادٌة (:سم)طول قناة البيض  .ح 

: اما مقاييس دهن الجسم فقد تم الحصول عليها وفق لما ياتي
عاء والتجوٌؾ الداخلً للجسم وتم وزنه استخرج من فصل المحٌط باالم :دهن البطن .أ 

 .بمٌزان حساس
 .ن ثم وزنه بمٌزان حساستم فصلة وم :الدهن المحيط بالكليتتين  .ب 
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تم فصل االلٌة من منطقة اتصالها بالجسم بسكٌن حادة ، ومن ثم وزنه بمٌزان  :دهن االلية .ج 
 .حساس

 :-حسبت وفقا لما ٌاتً :نسبة االلية الى وزن الذبيحة  .د 

وزن االلٌة                                   
 x 100ـــــــــــــــــ =النسبة المبوٌة لاللٌة 

 (كؽم)وزن الذبٌحة                                

 :-حسبت كما ٌلً: نسبة دهن الجسم  .ه 

كؽم ( وزن دهن الكلٌتٌن+ وزن دهن البطن + وزن االلٌة )                            
 x 100 ــــــــــــــــــــ=النسبة المبوٌة لدهن الجسم 

 (كؽم)الذبٌحة  وزن                                        
        

( 1996)واعتمدت المقاٌٌس االتٌة لمعرفة الكفاءة التناسلٌة لحٌوانات التجربة و وفقا لما جاء فً اكساد 
:- وهً كما ٌلً( 1992)والصابػ والقس 

المجهضة + عدد النعاج الملقحة                                       
 x 100 ـــــــــــــــــــــ =نسبة االخصاب  . أ

عدد النعاج المقدمة للكباش                             
 

عدد النعاج الوالدة                               
 x 100 ـــــــــــــــــ =نسبة الخصوبة  . ب

عدد النعاج المقدمة للكباش                               
 

فطومة من العدد الحمال                                      
 x 100 ــــــــــــــ=نسبة الوالدات عند الفطام . جـ 

عدد النعاج المقدمة للكباش                                      
باعتماد التصمٌم العشوابً الكامل ( 2002)الجاهز  SPSSوفق برنامج  تم تحلٌل البٌانات

(CRD  )تًذو االتجاه الواحد وفقا للنموذج االحصابً اال -:
Yij = m + Ti + eij 

 : اذ ان
Yij  = قٌمة المشاهدات

m  =المتوسط العام .
Ti  =تاثٌر المعاملة .

 eij  =ًتاثٌر الخطا التجرٌب .
 

النتائج والمناقشة 
لوزن الجسم ( 0.01 ≤أ)ان وزن الذبٌحة كان متفوق بصورة عالٌة المعنوٌة ( 1)ٌوضح الجدول 

لصالح ( 0.01 ≤أ)والواطبة وفً الوقت نفسة هناك تفوق عالً المعنوٌة  العالً على اوزان الجسم المتوسطة
كؽم على التوالً  15.30و  19.18و  21.85اوزان الجسم المتوسطة على الواطبة اذ بلؽت اوزان الذبٌحة 

فً صفة وزن االلٌة لصالح اوزان الجسم العالٌة والمتوسطة  (0.01 ≤أ)، كما لوحظ تفوق عالً المعنوٌة 

اوزان الجسم  تفوقتكؽم على التوالً، كذلك  2.20و  3.45و  4.16الواطبة اذ كانت اوزان االلٌة على 
لصفة وزن دهن البطن وكانت اوزان ( 0.01 ≤أ)الواطبة بصورة عالٌة المعنوٌة العالٌة والمتوسطة على 

ن فقد وجد ان اوزان كؽم على التوالً ، اما بالنسبة لوزن دهن الكلٌتً 0.37و  0.76و  0.77دهن البطن  
على اوزان الجسم الواطبة ، فً حٌن لم تختلؾ اوزان ( 0.05 ≤أ) معنوٌة  الجسم المتوسطة تفوقت بصورة

كؽم  0.195و  0.326و  0.364الجسم العالٌة عن اوزان الجسم المتوسطة والواطبة معنوٌا اذ بلؽت قٌمتها 
ان النسبة المبوٌة لاللٌة الى الذبٌحة كانت لً ، كما وجد الوزان الجسم المتوسطة والعالٌة والواطبة على التوا

لصالح اوزان الجسم العالٌة على اوزان الجسم الواطبة ، فً حٌن التوجد فروقات ( 0.05 ≤أ)اعلى معنوٌا 
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و  17.98و  19.05الجسم المتوسطة عن اوزان الجسم العالٌة والواطبة وكانت قٌمها معنوٌة فً اوزان 
ان التفوق والً، اما فٌما ٌتعلق بالنسبة المبوٌة لدهن الجسم الى الذبٌحة فقد لوحظ على الت%  14.26

على اوزان الجسم الواطبة وكانت النسب على التوالً  المعنوي كان لصالح اوزان الجسم العالٌة والمتوسطة 
(. 1الجدول % ) 18.06و  23.85و  24.08

 
القٌاسً  الخطأ ±الجنسً فً وزن الذبٌحة ومقاٌٌس الدهن  تاثٌر وزن الجسم عند مرحلة البلوغ( 1)الجدول 

الصفات           
الوزن 

وزن الذبٌحة 
كؽم 

 اآللٌةوزن 
( كؽم)

وزن دهن 
( كؽم)البطن 

وزن دهن 
( كؽم)لٌتٌنالك

 %
الذبٌحة /االلٌة

دهن % 
الذبٌح/الجسم

ة 

عالً 
38-44 

كؽم 

أ  21.85
± 0.28 

أ  4.16
± 0.19 

أ  0.77
± 0.08 

أب  0.32
± 0.03 

أ  19.05
± 0.98 

أ 24.08
± 1.24 

متوسط 
33.5-
كؽم 37.5

ب  19.18
± 0.10 

أ  3.45
± 0.21 

أ  0.76
± 0.09 

أ  0.36
± 0.06 

أ ب  17.98
± 1.03 

أ  23.85
± 1.70 

واطا 
28-32.5 

كؽم 

جـ  15.30
± 0.48 

ب  2.20
± 0.29 

ب  0.37
± 0.60 

ب  0.19
± 0.02 

ب  14.26
± 1.72 

ب 18.06
± 1.16 

ى مستو
المعنوٌة 

0.01 0.01 0.01 0.05 0.05 0.05 

 الحروؾ المختلفة ضمن العمود الواحد تشٌر الى وجود فروقات معنوٌة بٌن المتوسطات* 
ومن النتابج التً تم الحصول علٌها ٌتبٌن بصورة عامة ان اوزان الجسم الواطبة كانت هً االقل 

او لم ان اوزان الجسم العالٌة هً االعلى معنوٌا  معنوٌا فً معٌار وزن الذبٌحة ومقاٌٌس الدهن فضال عن
وان هذا االتجاه فً سٌر النمو وترسٌب الدهن قد ٌعزى لعدة  تختلؾ معنوٌا عن حالة الجسم المتوسطة ،

ان كمٌة الطاقة الموجودة فً الؽذاء تترسب على شكل دهن فً حالة زٌادة كمٌتها عن الطاقة : محاور اولها
اختالفات بٌن الحٌوانات فً كفاءة تحوٌل الؽذاء الى : ، وثانٌها(1990الداؤدي، )جسم المطلوبة لفعالٌات ال

قد ٌكون هناك اختالؾ فً معدالت االٌض : دهن وهذا قد ٌنجم عن االختالفات الفردٌة ضمن الساللة، وثالثها
النخفاض  أي انه من المتوقع ان اوزان الجسم تصبح عالٌة او متوسطة او واطبة وفقا( BMR)االساسً

، ( 2004البدري واخرون، ) االٌض االساسً فً اوزان الجسم العالٌة وارتفاعها فً اوزان الجسم الواطبة 
 Adernergic receptors (AR)درٌنالٌة ان من المحتمل هناك اختالفات فً اعداد المستقبالت اال: ورابعها

سالم واخرون، )نوع بٌتا  ARالؽاء تاثٌر نوع الفا على خالٌا النسٌج الدهنً ٌعمل على  AR، وان زٌادة 
نوع بٌتا  ARنوع الفا ٌسبب تخزٌن الدهون بٌنما تنشٌط مستقبالت  ARفمن المعروؾ ان تنشٌط (2002

ٌسبب تحلل الدهون لذلك ٌمكن ان نستنتج زٌادة مستقبالت الفا فً الحٌوانات ذات اوزان الجسم المرتفعة 
. الدهن المترسبة اكثر مقارنة بالواطبة وبالتالً تكون كمٌة

) فً وزن الجهاز التناسلً لصالح اوزان الجسم العالٌة ( 0.01 ≤أ)وقد كان التفوق عالً المعنوٌة 
والتً كان معدل وزن ) وزاوزان الجسم المتوسطة ( ؼم 37.03وزن الجهاز التناسلً فٌها والتً بلػ معدل 

طبة التً كان معدل وزن الجهاز التناسلً فٌها على اوزان الجسم الوا (ؼم34.88الجهاز التناسلً فٌها 
لصالح اوزان الجسم ( 0.05 ≤أ)اما فً صفة وزن المبٌضٌن فكان التفوق معنوٌا ، (2الجدول)ؼم 20.22

العالٌة على اوزان الجسم الواطبة فً حٌن لم ٌالحظ فروقات معنوٌة بٌن اوزان الجسم المتوسطة عن حالتً 
 1.74معدالت وزن المبٌضٌن الوزان الجسم العالٌة والمتوسطة والواطبة  تد كانولق الجسم العالٌة والواطبة،

ؼم على التوالً، فً حٌن لوحظ ان مسار المعنوٌة لصفتً وزن قناتً البٌض ووزن  0.97و  1.30و 
ؼم وقٌم  0.78و  1.33و  1.53كان مشابها لمسار الجهاز التناسلً، وكانت القٌم لصفة قناتً البٌض الرحم 

ؼم الوزان الجسم العالٌة والمتوسطة والواطبة على التوالً  7.70و  14.24و  16.97صفة وزن الرحم 
لرحم الى الجهاز التناسلً اما النسبة المبوٌة للمبٌضٌن الى الجهاز التناسلً والنسبة المبوٌة ل(. 2الجدول)

، ففً النسبة المبوٌة وطول قناة البٌض فلم تكن هنالك فروقات معنوٌة بٌنها بل وجدت فروقات حسابٌة 



 مجلة زراعة الرافدٌن
ISSN: 2224-9796 (Online) 

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

 

 128 

مقارنة باوزان الجسم %( 4.80)للمبٌضٌن الى الجهاز التناسلً كانت اعلى قٌمة الوزان الجسم الواطبة 
، فً حٌن كانت قٌم النسبة المبوٌة للرحم الى الجهاز %(3.72)واوزان الجسم المتوسطة %( 4.69)العالٌة 

الجسم الواطبة مرورا باوزان الجسم المتوسطة  أوزان إلىالجسم العالٌة  أوزانتنخفض حسابٌا فً  التناسلً
طول قناة البٌض فكان اعالها حسابٌا  أماعلى التوالً، %  38.07و  40.82و  46.26وكانت قٌمها 

فً حٌن كانت ( سم 13.40)الجسم الواطبة  أوزانوادناها ( سم 17.06)وسط لصالح اوزان الجسم المت
 ≤أ)ان طول قرنً الرحم كان اعلى معنوٌا ( 2)كذلك لوحظ فً الجدول (. سم 16.50)الوزان الجسم العالٌة 

و  12.10و  11.20بلؽت قٌم هذه الصفة  إذوالمتوسطة مقارنة بالواطبة الوزان الجسم العالٌة ( 0.05
سم على التوالً   8.54

 
فً مقاٌٌس تطور الجهاز التناسلً تاثٌر وزن الجسم فً مرحلة البلوغ الجنسً ( 2)الجدول 

الصفات 
 
 

الوزن 

وزن 
الجهاز 
التناسلً 

( ؼم)

وزن 
المبٌضٌن 

( ؼم)

وزن 
قناتً 
البٌض 

( ؼم)

وزن 
الرحم 

( ؼم)

 %
للمبٌضٌن 

الى 
الجهاز 
التناسلً 

 %
للرحم 
الى 

الجهاز 
التناسلً 

ل طو
قناة 

البٌض 
( سم)

طول 
قرنً 
الرحم 

( سم)

عالً 
كؽم  38-44

أ  37.03
 ±3.96 

أ  1.74
 ±0.17 

أ  1.53
±0.13 

أ 16.97
±1.45 

4.69  
 ±0.64 

46.26  
 ±1.74 

16.50 
 ±1.47 

أ  11.20
 ±0.40 

متوسط 
33.5-
كؽم 37.5

أ  34.88
 ±2.54 

أب 1.30
 ±1.18 

أ  1.33
 ±0.16 

أ 14.24
 ±1.95 

3.72 
 ±0.30 

40.82 
 ±3.86 

17.06 
±1.30 

أ 12.10
 ±0.92 

واطا 
28-32.5 

كؽم 

ب 20.22
 ±2.08 

ب 0.97
 ±0.15 

ب 0.78
 ±0.10 

ب 7.70
 ±0.60 

4.80 
 ±1.03 

38.07 
 ±2.92 

13.40 
 ±1.25 

ب 8.54
 ±0.77 

مستوى 
المعنوٌة 

0.01 0.05 0.01 0.01 N.S N.S N.S 0.5 

وجود فروقات معنوٌة بٌن المتوسطات الحروؾ المختلفة ضمن العمود الواحد تشٌر الى * 
 **N.S  تعنً عدم وجود فروقات معنوٌة بٌن المتوسطات

 
ومن النتابج اعاله لوحظ ان تطور الجهاز التناسلً للفطابم كان فًٌ اوزان الجسم العالٌة والمتوسطة اعلى 

اصل فً نمو الجسم ، هذه النتٌجة قد تعزى الى التطور الحمما هو علٌه فً اوزان الجسم الواطبة ، وان 
،  وان ازدٌاد كمٌة الدهن المخزون فً الجسم ٌعد مؤشر (1الجدول)ومستوى الدهن الوزان الجسم الثالثة 

على ان الحٌوان قد حصل على حاجته من الطاقة الؼراض النمو واالدامة وبالتالً بناء النسٌج الدهنً والذي 
وان نمو الجسم عادة ٌرافقه تحفٌز ، (1992القس ،الصابػ و)ٌعد مرحلة متاخرة فً نمو انسجة الجسم 

وتنشٌط نضوج الجهاز التناسلً من خالل تقدم نضوج كل من الؽدة النخامٌة وافرازاتها كذلك نمو الجهاز 
هذا من جهة ومن جهة ثانٌة فان تطور النسٌج التناسلً وهذا ٌساعد على بدء النشاط التناسلً فً االناث 

لوجود مستقبالت هرمون )ادة افراز هرمون اللبتٌن والذي ٌؤثر فً تحت المهاد الدهنً االبٌض معناه زي
 GnRHمحفزا اٌاها على افراز هرمون (( Casanueva ،2002و  Popovic)فً تحت المهاد اللبتٌن 

بكمٌات كبٌرة  Follicle Stimulating hormone  ( F.S.H  ) فً تحفٌز الؽدة النخامٌة الفراز المهم
وهذا مما ٌساعد على تطور الحوٌصالت المبٌضٌة  Lutenizing hormone ( L.H ) مٌات مننسبٌا مع ك

(Hafez  وHafez  ،2000 ) ستقوم بافراز ( الحوٌصالت المبٌضٌة النامٌة والناضجة)والتً بدورها
أشارت ( . 2002وآخرون ،  سالم)الذي له دورا فاعال فً تحفٌز بناء وتطور الرحم هرمون االستروجٌن 

أن نسبة األخصاب للنعاج فً أوزان الجسم العالٌة كانت أعلى مقارنة ( 3)نتابج الدراسة والمبٌنة فً الجدول 
مقارنة بنعاج أوزان الجسم المتوسطة والتً بلؽت نسبة %  75بالنعاج ألوزان الجسم اآلخرى ، إذ بلؽت 

، أما عند مقارنة % 50صاب فٌها ونعاج أوزان الجسم الواطبة والتً كانت نسبة األخ% 65األخصاب فٌها 
مقارنة بعدم المعاملة بالهرمون للنعاج فً أوزان الجسم الثالثة  eCGنسب األخصاب نتٌجة للمعاملة بهرمون 

لؽٌر المعاملة هرمونٌاً للنعاج % 50و  50و  90للمعاملة الهرمونٌة %50و  80و  60، ونجد أنها قد بلؽت 
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أن نسبة الخصوبة ( 3)كما وجد من الجدول . طة والواطبة على التوالً التً أوزان الجسم العالٌة والمتوس
للنعاج بأوزان الجسم العالٌة والمتوسطة والواطبة على التوالً ، فً حٌن أن نسبة % 45و  65و  70كانت 

لؽٌر المعاملة هرمونٌاً % 50و 50و  80مقابل  eCGللمعاملة بهرمون % 40و  80و  60الخصوبة كانت 
على التوالً ، فً حٌن وجد أن نسبة %  20و  60و  65الً ، أما نسبة الوالدات عند الفطام فكانت على التو

للمعاملة % 10و  30و  40و  80و 80و  50الخصوبة نتٌجة تأثٌر المعاملة الهرمونٌة كانت نسبها 
. هرمونٌا وؼٌر المعاملة هرمونٌا على التوالً 

 
. ٌن مجامٌع الدراسة مقاٌٌس الكفاءة التناسلٌة ب( 3)جدول 

 – 33.5)وزن متوسط ( كؽم 44 – 38)وزن عالً الصفة ت 
كؽم  37.5

 32.5 – 28)وزن واطا 
( كؽم

ؼٌر معاملة 
معاملة 

ؼٌر معاملة الكلً 
معاملة 

ؼٌر معاملة الكلً 
معاملة 

الكلً 

نسبة  1
% اإلخصاب

60 90 75 80 50 65 50 50 50 

نسبة  2
% الخصوبة

60 80 70 80 50 65 40 50 45 

نسبة الوالدات  3
% عند الفطام

50 80 65 80 40 60 30 10 20 

الهالكات  4
للحمالن 

16.7 0 7.14 0 20 7.69 25 80 55.56 

 
ٌالحظ أن هنالك فروقات كبٌرة فً نسبة اإلخصاب ونسبة ( 3)ومن البٌانات التً تم مالحظتها فً الجدول 

ة المبوٌة لهالكات الحمالن ألوزان الجسم العالٌة والمتوسطة الخصوبة ونسبة الوالدات عند الفطام والنسب
مقارنة بأوزان الجسم الواطبة لألمهات ، وإن النتابج أعاله ٌمكن أن نرجعها لما حصلنا علٌه من نتابج مسبقة 

الجدول )لمقاٌٌس تطور الجهاز التناسلً فً أوزان الجسم العالٌة والمتوسطة مقارنة بأوزان الجسم الواطبة 
وزن الجسم ووزن الذبٌحة )فضالً عن وجود معامل أرتباط موجب سواء كان معنوٌاً أو حسابٌاً بٌن ( 2

، وأن التطور ( 1الملحق )مع وزن الجهاز التناسلً ووزن الرحم وطول قرنً الرحم ( ومقاٌٌس الدهن
له التأثٌر األكثر فً  الحاصل فً الجهاز التناسلً السٌما وزن الرحم وطول قرنً الرحم من الممكن أن ٌكون

ثبات الحمل من جهة وهذا ما أثر إٌجابٌاً على نسبة اإلخصاب والخصوبة ألوزان الجسم العالٌة والمتوسطة 
مقارنة بأوزان الجسم الواطبة ، ومن جهة ثانٌة فأن هذا التطور فً الرحم قد هٌا كمٌة من الدم كافٌة لنمو 

أن سن البلوغ ٌتأثر بوزن الجسم بشكل أكبر من العمر  إذ( 2000وآخرون ،  Uwelang)وتطور الجنٌن 

، وعلٌه قد حصلت هذه األجنة على كفاٌتها من الؽذاء واألوكسجٌن الالزمة لنموها ( 2000زاٌد والقماطً ، )
وتطورها وبالتالً كانت نسبة الوالدات عند الفطام أعلى للحمالن المولودة من نعاج بأوزان الجسم العالٌة 

. مقارنة بأوزان الجسم الواطبة والمتوسطة 
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 معامل األرتباط بٌن وزن الجسم الحً ووزن الذبٌحة وبعض مقاٌٌس الدهن وبعض مقاٌٌس الجهاز التناسلً( : 4)الجدول 
 

 
 % .1مستوى المعنوٌة **، % 5مستوى المعنوٌة *

 

 

 

 

وزن الجسم  
( كؽم)الحً 

وزن الذبٌحة 
( كؽم)

اإللٌة إلى % 
الذبٌحة 

دهن الجسم % 
إلى الذبٌحة 

وزن اإللٌة 
( كؽم)

وزن دهن 
( كؽم)البطن 

وزن الدهن 
( كؽم)الكلٌة 

وزن الجهاز 
( ؼم)التناسلً 

وزن الرحم 
( ؼم)

طول قرنً 
( سم)الرحم 

وزن الجسم الحً 
( كؽم)

1          

         1** 0.983( كؽم)وزن الذبٌحة 

        1* 0.614** 0.554اإللٌة إلى الذبٌحة % 

دهن الجسم إلى % 
الذبٌحة 

0.564 *0.618 *0.942 **1       

      1** 0.893** 0.918** 0.869** 0.819( كؽم)وزن اإللٌة 

وزن دهن البطن 
( كؽم)

0.626 *0.640 *0.504 0.731 **0.646 **1     

وزن الدهن الكلٌة 
( كؽم)

0.472 0.518 *0.620 *0.794 **0.648 **0.718 **1    

وزن الجهاز التناسلً 
( ؼم)

0.712 **0.731 **0.527 *0.467 0.680 **0.374 0.272 1   

  1** 0.896 0.373 0.347** 0.692 0.447 0.502** 0.784** 0.755( ؼم)وزن الرحم 

م طول قرنً الرح
( سم)

0.597 *0.614 *0.548 *0.519 *0.620 *0.374 0.442 0.605 *0.673 **1 
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STUDY THE EFFECT OF AWASSI EWE LAMBS BODY WEIGHT ON 

SOME REPRODUCTION EFFICACY PARAMETERS 

 

ABSTRACT 

The study was crried out at the animal farm – Animal Resources Department – 

College of Agriculture and Forestry-University of Mosul, in order to evaluate the 

effect of body weight on carcass weight and some body fat measurements, and its 

relation with the reproductive capacity . 75 female lambs were divided at the 

puberty age into three weight groups (25animal. Each) the 1
st
 . group  High weight  

(38-44 kg) , 2
nd

 group Intermediate weight (33.5-37.5 kg) , and 3
rd

 group : Low 

weight (28-32.5 kg) . Five lambs were slaughtered  in order to study the body fat 

parameters and the reproductive system development , The remaining lambs (20 

femal lambs/group) were subjected to estrous synchronization by progesterone 

vaginal sponges for 12 days , then when the sponges removed , the lambs were 

injected with 500 U of eCG.  

Result revealed a significant increase in carcass weight , tail weight , 

abdominal fat , kidney's fat and tail weight : carcass weight % and body fat : 

carcass weight % in the high weight group as compared with low weight group , 

and a significant or arithmetic increase in high weight group in reproductive system 

parameters including : reproductive system weight , ovaries weight , oviducts 

weight and uterine horns length as compared with the other two groups .  

Results also revealed that the best fertilization rate , fertility and lambing% at 

weaning in the ewes of high and intermediate groups as compared with low weight 

group . In conclusions , it is possible to mate the Awassi female lamb with high ( > 

38 kg) and intermediate body weight (> 33.5 -37.5 kg) at early ages . 
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