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استخدام قياسات ابعاد الجسم وعالقتها بالوزن التنبؤي في الجاموس العراقي 

محمد رمزي طاقه             راضً خطاب عبدهللا                              
 جامعة الموصل/ كلٌة الزراعة والؽابات / قسم الثروة الحٌوانٌة 

 
 الخالصة

نتائج الدراسة  وأظهرت فً محافظة نٌنوى ي منطقة بادوشهذه الدراسة على الجاموس المحلً ؾ أجرٌت     
سمك المقدمة و  المائل،محٌط البطن طول الجسم  الصدر،الجسم محٌط  إلبعادالمتوسط العام بلػ  :ما ٌلً 

،  143.81،  62.51،  43.63،  161.43،  254.13،  211.05المؤخرة و ارتفاع المقدمة و المؤخرة 
فً كل من محٌط الصدر وطول (  0.01 ≥أ ) "عالٌاكان للعمر تأثٌرا معنوٌا  .سم على التوالً 140.42

 بٌنما كانتفً ارتفاع المقدمة بزٌادة عمر الحٌوان و (  0.05  ≥أ ) معنوي والجسم المائل وسمك المؤخرة 
و الٌسرى  الٌمنى والٌسرى والخلفٌة الٌمنى األمامٌةبلػ قطر الحلمات  . األبعادمعنوٌة لبقٌة ؼٌر فروقات ال

  ≥أ )  "امعنوي عالً تأثٌرسم على التوالً وكان لتقدم الحٌوان بالعمر  3.37،  3.11،  3.06،  2.90
سم  0.31 الٌسرى بمقدار األمامٌةقطر الحلمات ، و تفوق قطر الحلمات الخلفٌة الٌسرى على فً (  0.01

المسافة بٌن الحلمات كانت  .سم  0.21الٌمنى بمقدار  األمامٌةوتفوق قطر الحلمات الخلفٌة الٌمنى على 
،  9.54،  9.77 14.16كانت والخلفٌة الٌمنى  واألمامٌةالٌسرى  والخلفٌة األمامٌةو  والخلفٌة األمامٌة
كانت قٌم  .الخلفٌةبٌن الحلمات  سافة  ماكبر من ال األمامٌةسم على التوالً والمسافة بٌن الحلمات  9.22

الجسم  ابعاد ٌمكن التنبؤ بوزن الحٌوان من خالل قٌاسات . جسم موجبة ومعنوٌةمعامل االرتباط بٌن ابعاد ال
 .الخارجٌة 

 
المقدمة 

وعلى (  Anonymous  ،1988) الحلٌب الكلً فً القطر  إنتاجمن % 8ٌساهم الجاموس بحوالً 
الفسلجٌة  االضطراباتو  األمراضبشتى  وإصابتهم الرعاٌة الجٌدة االرؼم مما عاناه الجاموس من انعد

 ( Juma    اه من الدهنوالحلٌب ومحت إنتاجٌفوق الماشٌة المحلٌة فً  انه الزال إالتربٌته البدائٌة  إلى إضافة

بالزٌادة الوزنٌة الٌومٌة للعجول خالل فترة التسمٌن ، حٌث و كذالك ٌفوق الماشٌة (  Al–Safar  ،1970و  
   وحصل( 1972 ،  آخرونو   Juma) ٌوم / كؽم  0.728نة بلػ معدل الزٌادة الوزنٌة الٌومٌة للعجول المسم

( Dahal ، 1976  ) إن. من تلك عند تسمٌنه عجول الجاموس فً منطقة الموصل  أعلى وزنٌهعلى زٌادة 
لوزن ااعتماد المربً العادي من الناحٌة التطبٌقٌة النتخاب حٌواناته باعتماده على التكوٌن الجسمً للحٌوان و 

الجسم  أبعادفقٌاس  اإلنتاجٌةشرا للناحٌة ؤدلٌال على مظاهر الحٌوان الخارجٌة ومالمختلفة  الجسم وأبعاد
فً تقوٌم الحٌوان من ناحٌة شكله  أهمٌةلماشٌة والتً لها لما فً ا حد ما إلىرع فً الجاموس مشابهة ضوال

االنتخاب  أثناء أٌضارة كبً أهمٌة،وان لعملٌات القٌاس  اإلنتاجٌةالخارجً لمعرفة نوع الحٌوان والصفة 
الجسم فً مراحل  ألبعادجد فً سجل كل حٌوان قٌاسات اتوت أنوٌجب . التحكٌم و المعارض  أثناءوالتربٌة و 

حاول الكثٌر من الباحثٌن  وقد. الحلٌب واللحم  إنتاجوعالقة فً  أهمٌةالجسم  ألبعادمختلفة من عمره الن 
قتها مع بعضها ببعض لؽرض التنبؤ بقابلٌة الحٌوان اإلنتاجٌة والسٌما تقدٌر هذه األبعاد و اإلنتاج و إٌجاد عال

ولهذا جاءت هذه الدراسة  عند ما تكون المعلومات الخاصة بإنتاج الحٌوانات أو إنتاج نسلها ؼٌر متوفرة
 . لتثبٌت بعض الصفات المظهرٌة للجاموس العراقً

 

 مواد البحث وطرائقه

  بادوش فً محافظة نٌنوى والتً تعد من أكثر مناطق تواجد الجاموس أجرٌت هذه الدراسة فً منطقة    
فً المحافظة و شملت الدراسة على تسجٌل القٌاسات المظهرٌة بالجاموس و قٌاس ابعاد الجسم حٌث تم  

: قٌاس الصفات اآلتٌة 
. حول الجسم(  4 -3) من منتصؾ عظم القص عند الضلع : محٌط الصدر -1
              .السرة حول الجسم من منطقة : محٌط البطن  -2

 .من نقطة مفصل الكتؾ إلى نهاٌة العظام الدبوسٌة : طول الجسم المائل  -3

 .إلى األرض وبشكل عامودي ( الحارك ) من قمة الكتؾ : االرتفاع عند المقدمة  -4
 

 2012/  10/  1وقبوله   2012/ 6/  20 تارٌخ تسلم البحث 

 األولاحث البحث مستل من أطروحة دكتوراه للب
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 . اعامودي األرض إلىمن القمة العجزٌة  :ؤخرة مال عند رتفاعالا -5

 .اللوحفة ما بٌن عظمً االمس :المقدمة عند سمكال -6

 .المسافة ما بٌن االفخاد : المؤخرة  عند سمكال -7

:  وهًرع ضال أبعادقٌاس  كما تم
. من اتصال الحلمة بالضرع والى نهاٌة الحلمة : طول الحلمة  -1
 .للحلمة  األعلىمن منطقة النصؾ : ة قطر الحلم -2

 .المسافة بٌن الحلمات  -3

ورقة مثبتة  تواستخدم. قٌاس االرتفاع  آلة و شرٌط القٌاس و Caliperتم اخذ القٌاسات باستخدام الممساك و
 بؽداسار ) و ( Kazzal  ،1973 ) المسافة بٌن الحلمات وحسبما جاء به لتأشٌرعلى قطعة كارتون 

الحٌوانات  بأوزان ٌةمعادالت تنبؤ إلٌجاد أعالهل هذه الدراسة استخدام القٌاسات المذكورة وتحاو  .(1990،
الحٌوانات تطبٌقٌا  أوزانفً حالة صعوبة الحصول على  األوزانلتسهٌل مهمة المربً اوالباحث لتقدٌر  وذلك

.  Stepwise Regression  من خالل استخدام االنحدار التدرٌجً
 فًدراسة العوامل المؤثرة ل Least Square Methodمربعات الصؽرى واستخدمت طرٌقة ال

الصفات المدروسة كما تم تقدٌر االرتباطات بٌن الصفات المدروسة باستخدام معادالت التنبؤ المختلفة 
فً تحلٌل البٌانات ودراسة تأثٌر العوامل فً ( Anonymos، 1986)الجاهز االحصائً البرنامجاستخدم و

استخدم  تم كما ضمن نفس البرنامج ،بٌن الصفات  طاالرتبا معامالت تقدٌر وتم .L.S.Mة الصفات بطرٌق
كما استخدمت .الختبار معنوٌة الفروقات بٌن المعامالت Duncan 1955اختبار دنكن المتعدد المدٌات 

. الٌجاد معادالت تنبؤٌة باوزان الحٌوانات  .S.W.Rطرٌقة االنحدار التدرٌجً 
   

 مناقشةالنتائج وال

معنوٌة فً محٌط الصدر وطول الجسم المائل وسمك ال عالٌة هناك زٌادة أن( 1)الجدول  ٌتضح من
فً ارتفاع المقدمة بزٌادة عمر الحٌوان ولم ( 0.05 ≥ا ) المؤخرة بتقدم عمر الحٌوان وكذلك زٌادة معنوٌة 

بتقدم عمر الحٌوان بالرؼم  رةمعنوي فً كل من محٌط البطن وسمك المقدمة وارتفاع المؤخ تأثٌرٌظهر أي 
 (1952)وآخرون   Askerلهذه القٌاسات  وجاءت هذه النتائج متفقة مع ماوجده فروقات حسابٌة من وجود 

فً  (1990) بؽداسارللجاموس الصٌنً  Deng (1984)فً الجاموس المصري و  Cockrill (1974)و
. العراقً وسمالجا

و  المعنوٌة  عالً كانتقدم العمر فً طول الحلمات الخلفٌة الٌسرى  تأثٌر أن( 2)ٌوضح الجدول  و          
اعلى  طول الحلمات االمامٌه والخلفٌة الٌسرىان و ٌالحظ  األطوالمعنوي فً باقً  تأثٌرلم ٌظهر أي 

و ٌعتقد بان هذا االختالؾ ٌعود "ومع تقدم العمر اٌضا و الخلفٌة الٌمنى  األمامٌةالحلمات  مقارنة مع"حسابٌا
ٌكون  أو قد. عامة كون عملٌة الحلب تتم من الجهة الٌسرى ورضاعة العجول من الجهة الٌمنى بصورة  إلى

نصؾ الحلمة تقرٌبا ولٌس العجل فٌتناول منها  أما الحالب ٌمسك الحلمة بكاملها عند الحلب أنالسبب هو 
. بكاملها

 واألمامٌةالٌسرى  األمامٌةي قطر الحلمة ؾ  ةمعنويال عالً تأثٌربان لزٌادة العمر  ( 3) الجدول  وٌوضح
ٌة الٌمنى ولم ٌظهر أي ناثٌر معنوي فً قطر الحلمة الخلفٌة الٌسرى بتقدم العمر وجاءت هذه النتائج لؾوالخ

. ( 1990) مقاربة لما وجده بؽداسار
 األمامٌةت المتوسط العام للمسافة بٌن الحلمات حٌث كانت المسافة بٌن الحلما( 4)وٌوضح الجدول        

الحلمات الخلفٌة فً قصر المسافة بٌن  عالً المعنوٌة تأثٌران للعمر كاكبر من المسافة بٌن الحلمات الخلفٌة و
-El وفً الماشٌة الروسٌة (1970) وآخرون Orlovوجاءت هذه النتائج مقاربة لما وجده كل من . 

Barbary وAhmed  (1978 )الفرٌزٌان و  ألبقارAlim  
الجسم  وأبعادعالقة الوزن وعن . للجاموس العراقً  (1990) بؽداسارو جاموس المصري لل (1983 )

قٌمة لمعامل  أعلىحٌوان وان بوزن ال المعنوٌة عالً الجسم ذات ارتباط أبعاد أنوقٌاس الحلمات فقد وجد 
وجمٌعها  0.41المقدمة  عند لسمكا وأدناه 0.67المؤخرة حٌث بلػ  عند سمكالاالرتباط كانت بٌن الوزن و

معامل االرتباط بٌن وزن الحٌوان  أن Lampo (1973)بٌنما وجد  .مع الوزن  عالً ذات ارتباط معنوي
ومعنوي وزن الحٌوان ذو ارتباط عالً  أنوجدوا  (1973) وآخرون  Tomarو 0.60ومحٌط الصدر بلػ 

وطول وقطر الحلمات  نالعالقة بٌن وزن الحٌوا أنالدراسة  وأوضحت. 0.33مع محٌط الصدر حٌث بلػ 
ارتباط مع الوزن هً طول  أعلىوذات معنوٌة عالٌة فً معظمها حٌث كان والمسافات كانت عالقة اٌجابٌة 
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المختلفة  الجسم أبعادتأثٌر العمر فً ألخطأ القٌاسً ±  المتوسطات ( 1)جدول         

 

. لفة ضمن العمود الواحد تختلؾ فٌما بٌنها معنوٌا المتوسطات التً تحمل حروفا مخت            
 غ م ؼٌر معنوي(      0.01 ≥أ** )          

                   
 

.  لتأثٌر العمر فً طول الحلمات ألخطأ القٌاسً±  المتوسطات  (2)جدول                                  

 (سم )  متوسط طول الحلمات الٌمنى (سم )  متوسط طول الحلمات الٌسرىالعدد ( سنة)العمر

م . غ   الخلفٌةم . غ   األمامٌة**  الخلفٌةغ م   االمامٌة 

 0.16 ± 7.38 0.13 ± 6.23 10.16 ± 7.90 0.13  ±6.56 96المعدل العام 

 0.53 ± 7.30 0.45 ± 5.59ب د 0.52 ± 7.18 0.44  5.94± 8 4.5  –3.5

 0.31 ± 7.02 0.26 ± 5.72ج  0.30 ± 6.67 0.26  5.94± 22 5.5  –4.5

 0.28 ± 7.06 0.24 ±  6.48أب  0.27 ± 7.96 0.23 ± 6.20 26 6.5 -5.5

 0.42 ± 7.95 0.36 ± 6.47أ   0.42 ± 8.22 0.36 6.77± 11 7.5 -6.5

 0.41 ± 6.66 0.35 ± 6.34أ  0.40 ± 8.29 0.34 7.15± 12 8.5 -7.5

 0.36 ± 8.11 0.31 ± 6.96أ  0.36 ± 9.03 0.30 ± 7.90 17فما فوق  8.5
. المتوسطات التً تحمل حروفا مختلفة ضمن العمود الواحد تختلؾ فٌما بٌنها معنوٌا                                    

 ؼٌر معنوي م. غ (      0.01 ≥أ** )                                            
 

 .S.E± ( سم)متوسط أبعاد الجسم العدد ( سنة)العمر 

 محٌط الصدر 
( ** سم ) 

 محٌط البطن
غ م ( سم ) 

 طول الجسم
( ** سم ) 

 سمك المقدمة
غ ( سم )

 سمك المؤخرة 
غ م ( سم )

 ارتفاع المقدمة 
غ م ( سم )

 ارتفاع المؤخرة 
غ م ( سم ) 

 0.47±  140.42 0.40±  143.18 0.31±  62.51 0.57±  43.62 0.81±  161.41 1.95±  254.13 1.64± 211.05 96المعدل العام 

 1.59  137.41±أ ج  1.36±  139.75ج  1.05±  59.78 1.93±  43.18ج  2.72±  155.12 6.58±  253.13ج  ±5.31 195.76 8 4.5  –3.5

 0.92±  14.02±ب ج  0.78±  142.44ب ج  0.61±  60.42 1.12±  41.39أ ج  1.57±  156.87 3.81±  244.91أب  ±3.2  204.96 22 5.5  –4.5

 0.83±  142.64أ  0.71±  145.30أ ب  0.55±  63.25 1.01±  43.35أب ج  1.43±  159.96 3.45±  249.51ب أ ±2.9  214.81 26 6.5  –5.5

 1.28±  139.7أ  1.09±  144.38أ  0.85±  63.71 1.56±  44.66أ  2.18±  165.88 5.31±  258.25أ  ±4.46  219.32 11 7.5  –6.5

 1.23±  140.83أ ب  1.05±  143.35أ  0.81±  63.74 1.49±  44.37أب  2.1±  164.76 5.09±  257.07أب  ±4.2  216.90 12 8.5  –7.5

 1.08±  141.65أ  0.92±  143.84أ  0.72±  64.16 1.32±  44.83أ  1.58±  165.89 4.9±  261.97أب  3.78±  214.55 17فما فوق  8.5
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.  العمر فً قطر الحلمات ألخطأ القٌاسً لتأثٌر العمر فً±  المتوسطات  (3)جدول                           

 (سم ) متوسط قطر الحلمات الٌمنى (سم ) متوسط قطر الحلمات الٌسرى العدد ( سنة)العمر

**   الخلفٌة**  األمامٌةم . غ  الخلفٌة**  األمامٌة 

 0.06 ±3.11أ  0.06±2.90 0.07 ± 3.37 0.07 ±3.06 96المعدل العام 

ج  0.19 ± 2.56ج 0.20 ±2.33 0.24 ± 2.93ب  0.23 2.33± 8 4.5  –3.5

ب ج  0.11 ±3.18أب  0.12 ±2.92 0.14 ± 3.26أ  0.13 3.06± 22 5.5  –4.5

أ  0.10 ± 3.22أ  0.11 ±3.04 0.12 ± 3.56أ  0.12 3.10± 26 6.5 -5.5

ب ج  0.16 ±2.90ب ج  0.16 ±2.71 0.20 ± 3.33أ ب 2.96±0.18 11 7.5 -6.5

أ  0.15 ±3.30أ  0.16 ±3.17 0.19 ±3.41أ  0.18 3.32± 12 8.5 -7.5

أ  0.13 ±3.51أ  0.14 ±3.23 0.17 ±3.75أ  0.16 ±3.53 17فما فوق  8.5
 .ٌا المتوسطات التً تحمل حروفا مختلفة ضمن العمود الواحد تختلؾ فٌما بٌنها معنو                               
م ؼٌر معنوي . غ (      0.01 ≥أ** )                                  

 
 

.  فً المسافة بٌن الحلماتألخطأ القٌاسً لتأثٌر العمر ±  المتوسطات  (4)جدول                                            

 (سم )    الحلمات بٌن  المسافةمتوسط  (سم )  الحلمات  المسافة بٌنمتوسط العدد ( سنة)العمر

والخلفٌة  االمامٌة**   الخلفٌةم . غ   االمامٌة 
م . غ  الٌسرى

 الخلفٌةاالمامٌة و
م . غ  الٌمنى

 0.22 .±9.22 0.24 ± 9.54 0.27±9.77 0.30 ±14.16 96المعدل العام 

 0.74 ±9.98 0.80 ±10.21أ  0.91 11.51± 0.99 13.88± 8 4.5  –3.5

 0.43 ±9.40 0.46 ±9.35ب  0.24 9.12± 0.57 14.05± 22 5.5  –4.5

 0.39 ±9.32 0.42 ±9.75ب  0.48 9.59± 0.52 15.13± 26 6.5 -5.5

 060. ±8.39 0.64 ± 8.54ب  0.74 8.96± 0.80 13.67± 11 7.5 -6.5

 0.58 ±9.04 062. ±9.08ب  0.71 9.52± 0.77 14.41± 12 8.5 -7.5

 0.51 ±9.22 0.54 ±10.29أب  0.62 +9.92 0.68 +13.82 17فما فوق  8.5
. المتوسطات التً تحمل حروفا مختلفة ضمن العمود الواحد تختلؾ فٌما بٌنها معنوٌا                      
ؼٌر معنوي  م . غ (         0.01 ≥أ** )                      
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وأعلى مسافة هً المسافة بٌن الحلمات  الحلمة األمامٌة الٌسرى وأعلى قطر هو قطر الحلمة الخلفٌة الٌمنى
. على التوالً 0.34و  029.و  0.44األمامٌة والخلفٌة الٌسرى حٌث بلؽت 

وكان معامل االرتباط بٌن أبعاد الجسم مع بعضها موجبة ومعنوٌة فً معظمها حٌث كان أعالها مابٌن 
 0.69ل الجسم المائل وسمك المؤخرة ومابٌن طو 0.90االرتفاع عند المقدمة واالرتفاع عند المؤخرة إذ بلػ 

على التوالً وسمك المقدمة مع سمك  0.61و 0.61ومحٌط الصدر ومحٌط البطن مع سمك المؤخرة 
ومن Lampo (1973 .)و Dribly (1968 )وجاءت هذه النتائج مشابهة لما وجده . أٌضا  0.61المؤخرة 

بتطبٌق المعادالت التالٌة وذلك باالعتماد على  نتائج الدراسة ٌتضح انه ٌمكن التنبؤ بوزن الحٌوان الكلً
:   قٌاسات الجسم للحٌوانات البالؽة ذكورا اواناثا دون اللجوء إلى وزنها وكما ٌلً

 
معامل التحدٌد المعادلة رقم المعادلة 

R2  %
 63ط  8.86+ 834.6=  -و االولى 
 89م 47.27-ع54.0+ط6.62+ص  0.76+ 1717.96= -و الثانٌة 
-ح37.91+م34.57-ع40.54+ط5.35+ص2.5+1817.82= -وة الثالث

ل 16.91+ه53.84
96 

: حٌث أن 
. وزن الحٌوان =  و              
. سم / طول الجسم المائل =  ط             
. سم / محٌط الصدر =  ص             
. سم / ارتفاع المقدمة =  ع             
.  سم/ ارتفاع المؤخرة =  م             
. سم / طول الحلمة األمامٌة الٌسرى =  ح            
. سم / طول الحلمة األمامٌة الٌمنى =  ـه            

. سم / المسافة بٌن الحلمات األمامٌة والخلفٌة الٌمنى =  ل             
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ABSTRACT 
         This study was conducted on local buffalo in the area of Badosh region in 

ninava .  The results revealed  that:                                                                                                             

The overall means for body dimension (heart girth , belly girth , diagonal 

body length ,shoulder width , hip width , wither height and hip height) were 211.05 , 

254.132 , 161.43 , 43.63 , 62.51 , 143.18 ,and 140.42 cm respectively.   

The age had a highly significant effect (p≤ 0.01)on the chest girth, diagonal  

body length and hip width and significant (p ≤ 0.05) on wither height with the 

increases in animal age, There was no significant effect on other        dimensions.                                                                                                      

  The diameter of the right front and left teats and those of the rear right and 

left treat were 2.9,3.6,3.11 and 3.37cm respectively. Advancing age of the animal 

had a highly significant effect (p ≤ 0.01) on teat diameter. The rear left teat diameter 

is greater than the front left teat about 0.31cm.and by also the diameter of the rear 

right teat was greater than the front right teat by 0.21cm.                                                                                                         

 The distances between front and rear teats and between left front and left 

rear and between rear right and front right teats were 14.16,9.75,9.54.and 
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9.22cm.respeivectly.The distance between the front teat was greater than the rear 

one.                                                                                                                  

Correlation values between body dimensions were positive and significan . 

Body weight can be predicted by using body dimensions measurements. 
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