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 المستخمص :

ىدفت الدراسة الحالية لبحث تأثير ثالث طرائؽ لجمع البويضات في إستحصاؿ ونوعية البويضة مف         

غير حامؿ ُذبحت في  واتسن  4-1 بعمر  انثى المعز 30مبيض مف  60مبايض االبقار المحمية .ُجمع 

. ُجمعت البويضات بوساطة طريقة 2021لغاية آذار  2020 تشريف االوؿمجازر محافظة بابؿ لممدة مف 

تشريح المبيض  وطريقة ثقب المبيض  وطريقة سحب الجريبة  , وُقسمت طبقًا لعدد طبقات الخاليا الركمية 

المبيضية  وتجانس الييولي  عمى ثالثة مجاميع ,  االولى : بويضات جيدة محاطة بأكثر مف ثالث طبقات 

يولي , والثانية: بويضات متوسطة محاطة بأقؿ مف ثالث طبقات مف الخاليا الركمية المبيضية وتجانس الي

مف الخاليا الركمية المبيضية وتجانس الييولي , والثالثة : بويضات رديئة خالية مف الخاليا الركمية 

 المبيضية مع عدـ تجانس الييولي. 

 المقدمة : -1

الموجودة في المبيض عند الوالدة , مرحمة السكوف تغادر بأستمرار نسبة قميمة مف الجريبات األولية         

(Resting stage  وتبدأ بالنمو , واف نسبة ضئيمة  مف ىذه البويضات تنضج وتتحرر لالخصاب , لذا )

 الماعزنتج ي,  (et al.,2004 Gardner)( والموت المبرمج Atresiaفاف اغمب الجريبات مصيرىا الرتؽ )

. تشكؿ المبايض مف (Hafez.,1993)خالؿ فترة االباضة  ف البويضاتاو اثنيف م عادًة بويضة واحدة

                    المجازر مصدرًا اقتصاديًا لمبويضات االولية وانتاج االجنة عمى نطاؽ واسع واقتصادي

(et al.,2002 Sianturi).  ُتعد مبايض المجازر المصدر االرخص واالوفر لمحصوؿ عمى البويضات

                االولية لمثديات والتي تستعمؿ في االبحاث الفسمجية والتقنيات االحيائية والتقنيات التناسمية 

(et al.,2007 Wang )  ُأدخمت تقنيات مختبرية حديثة لجمع البويضات مف مبايض المجازر والتي .

( وطريقة سحب الجريبة   Puncture( وطريقة ثقب المبيض )Silcingمف طريقة تشريح المبيض )تتض

(Aspiration of follicleاذ يمكف بوساطتيا الحصوؿ عمى البويضات بنوعية جيدة واعداد كثيرة )          
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(, 2015  Bohlooli and Cedden)  اف اليدؼ مف طرائؽ جمع البويضات ىو زيادة عدد البويضات .

. يستند التصنيؼ الحالي لمبويضات عمى شكؿ وعدد طبقات الخاليا  (Nowshari 2005 ,.)المستحصمة 

, واف وجود الخاليا الركمية  ( Tetzner et al.,2011)الركمية المبيضية وعمى المظير الخارجي لمييولي 

ط بالبويضة وتجانس الييولي مف الصفات الشكمية االكثر شيوعًا واستعمااًل في انضاج المبيضية التي تحي

, اذ اف لمخاليا الركمية المبيضية الدور الفعاؿ  (Gordon., 2003)البويضات خارج الجسـ وتطور االجنة 

االعتماد , ويمكف تقويـ البويضات ب ( Shabankareh et al.,2011)في تغذية وانضاج وتقويـ البويضات 

عمى نوعيتيا وتدرجيا باالعتماد عمى تعدد طبقات الخاليا الركمية المبيضية وتجانس السايتوبالـز بناًء عمى 

ىدفت الدراسة الحالية لتقويـ تأثير ثالث طرائؽ مختمفة لجمع البويضات في استحصاؿ ونوعية ذلؾ , 

  يدة وبأقؿ التكاليؼ .البويضة واختيار التقنية التي تعطي بويضات ذات شكؿ ونوعية ج

 

 : استعراض المراجع -2

 مراحل تكون البويضات   1-2 

مف خالؿ عممية التمايز الحاصمة لمخاليا الجرثومية  مبائفلاحدث بداية تطور البويضة في مبايض ت      

(Germ cells) والتي تنشأ منيا كؿ بويضات المبيض(Webb et al., 2004)  في المراحؿ األولية الجنينية

لألنثى والتي تتواجد بأعداد كبيرة , تتكاثر وتياجر إلى جسور المناسؿ الوراثية الناشئة, وتتمايز إلى سميفات 

وىي عبارة عف خاليا كروية صغيرة تحتوي عمى القميؿ   (Johnson et al., 2004) (Oogonia)البيوض

ات مف االنقساـ الخيطي غير المباشر لينتج عنيا بويضة ابتدائية مف الييولي وتمر ىذه الخاليا بعدة دور 

(Primary oocyte) (Notarianni, 2011)  وتبقى ىذه البويضات االبتدائية في مرحمة السكوف ,

(Resting stage) األنفراجي  بالدور(diplotene) لمطور التمييدي األوؿ (prophase 1)  لالنقساـ

االختزالي األوؿ وتصبح محاطة بطبقة واحدة مف الخاليا الظيارية المسطحة قبؿ الحبيبية وغشاء قاعدي 
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. تبدأ ىذه الخاليا كمجاميع تشبو العناقيد تعرؼ بأعشاش (Skinner, 2005 ) لتكويف الجريبة االبتدائية 

كوف صغيرة وليس لدييا القدرة عمى الس مرحمة , ُتعد البويضة في(Song and Wessel, 2005)البيوض 

 follicle stimulatingاالنقساـ االختزالي, وعند البموغ وبتأثير اليرمونات الجنسية )ىرموف محفز الجريبة )

hormoneاإلباضة ( وىرموف (luteinizing hormoneيبدأ نشاط المبايض )(Van Den Hurk and 

Zhao, 2005) كروية  ء فترة نمو البويضات وتصبح في ىذه المرحمة خاليا, وتزداد الفعاليات األيضية أثنا 

 ونشطة قبؿ عممية   فعالة البويضة  نواة   وتصبح  حجميا  ويزداد  حاوية عمى نوية واحدة  الحجـ  كبيرة 

 الثاني الطور االستوائي مف طور السكوف وصواًل إلى , إذ تنمو(Blanco et al., 2011)اإلباضة 

(Metophase II) ويةػػالثان بويضةػػوال سـ القطبي األوؿػػػػػالج ويفػػػالبيض وتك ناةػػفي ق(Edry et al., 

.تتميز البويضة الكاممة باحتوائيا عمى خاليا التاج المشع والخاليا الركمية المبيضية والييولي   (2006

 .  (Kakkassery et al., 2010) المتجانس الكمي والنطاؽ الشفاؼ

   Recovery Techniques and Grading of Oocytes البويضات وتدرج جمع تقنيات2-2 

المذبوحة في المجازر والتي شممت  المعزاستعممت مختمؼ الطرائؽ لمحصوؿ عمى البويضات مف مبايض    

ثالث طرائؽ ىي طريقة تشريح المبيض وطريقة ثقب المبيض وطريقة سحب الجريبة لمحصوؿ عمى بويضات 

كمنقي لتحسيف   ذات نوعية جيدة مع عدد كبير مف طبقات الخاليا الركمية المبيضية , وُتعد ىذه الطرائؽ

عمى الخصوبة المستقبمية  ضاعفات قميمة ربما تؤثرقميؿ وم نسب استحصاؿ ونوعية البويضة مع جيد

تكمف الخطوة االستراتيجية في استحصاؿ البويضة في األىمية ( . Wang et al., 2007لمحيواف الواىب )

والفائدة في انتاج ناجح لنوعية جيدة مف الخاليا الركمية المبيضية لغرض انضاج وتمقيح البويضة خارج 

 . (Hoque et al., 2011) الجسـ ونقؿ األجنة

المأخوذة مف المجازر الى اربعة مستويات يعتمد عمى اساس الخاليا الركمية  المعزُدرجت بويضات     

البويضة محاطة  اولى:وىيولي متجانس , درجة  Cumulus-Oocyte Complexes (COC)المدمجة 
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: البويضة محاطة ثانيةبالخاليا الركمية المبيضية متعدد الطبقات ومتماسكة والييولي متجانس, درجة 

بالخاليا الركمية المبيضية متعدد الطبقات ومتماسكة والييولي متجانس,  ولكف محيط البويضة تكوف داكنة , 

: البويضة خالية رابعةيولي غير متجانس , درجة : البويضة محاطة بخاليا ركمية منخفضة والي ثالثةدرجة 

 ( .(De Loos et al., 1989مف الخاليا الركمية المبيضية والييولي غير متجانس

عمى النمو  المعزفي ايرلندا لبحث تأثير حجـ الجريبة عمى قدرة بويضات  المعزبينت دراسة عمى     

ممـ ممكف اف تتطور بصورة كاممة  6ات ذات القطر والتطور في المختبر, اف البويضات المجمعة مف الجريب

  ( .Lonergan et al., 1994)مف خالؿ تقنية النضج خارج الجسـ 

الى أربعة مجاميع طبقًا لعدد طبقات  المعزالبيوض المجمعة مف  . Chauhan et al( 1998)َدرج     

: البويضة محاطة بأكثر مف خمس طبقات مف  Aالخاليا الركمة المبيضية المحيطة بالبويضة الى درجة 

طبقات مف الخاليا  4 – 2البويضة محاطة B : الخاليا الركمية المبيضية مع ىيولي متجانس , درجة 

: الخاليا الركمية المبيضية المحيطة بالبويضة تكوف جزئية  Cالركمية المبيضية مع ىيولي متجانس , درجة 

  ة خالية مف الخاليا الركمية المبيضية مع ىيولي غير منتظـ .: البويض Dمع ىيولي عادي , ودرج 

 المواد وطرائق العمل :  3- 

 حيوانات التجربة : -1

تشريف  مف المسيب لممدة /التقني  معيدأنجزت الدراسة في مختبرات قسـ تقنيات االنتاج الحيواني في ال    

مبيض( غير  60 ) محمي المعزانثى  30أزيؿ الجياز التناسمي االنثوي مف  2021لغاية آذار  2020 االوؿ

حامؿ والتي ُذبحت في مجازر محافظة بابؿ وُفحصت عيانيًا وكانت طبيعية وخالية مف التشوىات الخمقية , 

% وبدرجة   0.9ووضعت في حقيبة بالستيكية  تحتوي  عمى المحموؿ الممحي الفسمجي الطبيعي بتركيز 

. وُنقمت الى المختبر بساعتيف . ُأزيمت المبايض (Wang et al., 2007)مئوية  37-35بيف   حرارة



7 
 

بوساطة مقص وممقط معقـ وُنظفت مف االنسجة العالقة واألربطة وُغسمت بمحموؿ الممح الفسمجي الطبيعي 

مئوية . ُقسمت المبايض عشوائيًا عمى ثالث  37ألزالة الدـ وحطاـ االنسجة العالقة ثالث مرات بدرجة حرارة 

مبيض لكؿ طريقة( , وُعومؿ كؿ مبيض لوحده .  20مجاميع متساوية حسب طريقة جمع البويضات )

 ُجمعت البويضات بوساطة الطرائؽ التالية  :

 

 

 

 

 ( الجهاز التناسمي االنثوي1صورة)

 

- A ( طريقة تشريح المبيضSlicing: ) ( وضع المبيض في صحف بتريPetridish معقـ ذات قطر )
 (Heparin-Denmarkمميميتر مف وسط محموؿ دارئ الفوسفات  مع الييباريف ) 5ممـ ويحتوي عمى  90

( ُمسكت قاعدة المبيض Follicle Fluid) يميتر لمنع تجمط السائؿ الجريبي مم /وحدة دولية  25وبنسبة 

 المبيض الجريبة

 قناة البيض

 قناة البيض
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(   2) صوربإستعماؿ شفرة جراحية معقمة  ممـ 3-2بوساطة الممقط وقطع وُشرح كؿ سطح المبيض وبعمؽ 
. 

 ( طريقة تشريح المبيض2صورة )

B – ( طريقة ثقب المبيضPuncture: )  ممـ ويحتوي عمى  90وضع المبيض في صحف بتري ذات قطر
محموؿ دارئ الفوسفات مع الييباريف , مسكت قاعدة المبيض المغمورة بالوسط بوساطة الممقط وثقب كؿ 

  (3.) صورة  18سطح المبيض بأبرة معقمة نبيذة ذات قياس 

 

 ( طريقة ثقب المبيض3صورة )

C –   طريقة سحب الجريبةAspiration of follicle): )  ُسحب السائؿ الجريبي مف الجريبات المرئية
مرتبطة بمحقنة بالستيكية  (G20) 22ممـ بوساطة ابرة ذات قياس  8-2عمى سطح المبيض ذات قطر 
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مميميتر تحتوي محموؿ دارئ الفوسفات مع الييباريف , وضع الوسط والمحتويات في  5و 2نبيذة ذات حجـ 
 ( .  4ممـ  )صورة  35صحف بتري ذات قطر 

 

 ( طريقة سحب الجريبة4صورة )

دقائؽ لمسماح  لمبويضات بالترسيب  واألستقرار في القاع ,  5ترؾ صحف بتري في جميع العينات لمدة 
( في القاع وسجؿ عدد  البويضات , وُدرجت Invertedوُفحصت البويضات تحت المجير العاكس )

(Gradedطبقًا لعدد طبقات الخاليا الركمية مع تجانس الي ) يولي الى ثالث مجاميع(Wang et al., 

2007)                                                       . 

بويضات جيدة  : البويضة محاطة بأكثر مف ثالث طبقات مف الخاليا الركمية المبيضية مع تجانس 1-
 الييولي .

الخاليا الركمية المبيضية مع تجانس بويضات متوسطة  : البويضة محاطة بأقؿ مف ثالث طبقات مف  -2
 الييولي .

 بويضات رديئة  : البويضة عارية مف الخاليا الركمية المبيضية مع عدـ تجانس الييولي 3- 

  وصورت البويضات مع الركمة المبيضية بوساطة كامرة  مرتبطة بالحاسوب.
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                      

 التقنية  األوسطجامعة الفرات      

 ب سيلمقني االمعهد الت 

 الحيواني  اإلنتاجقسم تقنيات                                                 

 

 كالب((نسبة انشار طفيلي الجيارديا في ال))

يل  وهو جزء من متطلبات ن الحيواني   اإلنتاجقسم تقنيات مشروع تخرج مقدم الى 

 الحيواني  اإلنتاجشهادة الدبلوم التقني في 

 

 مقدم من قبل  

 رسول حميد سمر 

 يوسف محمد علي 

 مرتضى محمد طالب 

 اشراف 

 المساعد الدكتور   األستاذ 

 هشام عطوان سوادي 

 2020تموز  
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

 

 

 وقل رب زدني علما(( ))
 

 

  114  اآلية طهسورة                                                                                                 
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 االهداء 

 

 وساعدني للحصول على شهادتي اجلامعية  ي اهدي هذا عملي اىل كل من ساهم يف تعليم

 واىل كل زمالئي يف الدراسة

 واىل اساتذتي االفاضل 
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 الشكر والتقدير  

ر جبار عباس جابر ( عميد المعهد التقني الدكتو األستاذ قني المسيب ) في البدء اود ان اشكر عمادة المعهد الت

رئيس   المشرف  و وكذلكالفرحة للدراسة في المعهد لمدة سنتين للحصول على الدبلوم التقني  إلتاحةالمسيب 

دتي في مشروع بحث تور هشام عطوان سوادي لمساعالمساعد الدك األستاذ الحيواني   اإلنتاجقسم تقنيات 

وفنيين واداريين طيل فترة دراستي في المعهد واخير    تدريسيينوكذلك اشكر كل منتسبي القسم من  التخرج

   ي اثناء فترة دراستي في القسم.كل الشكر والتقدير الى طلبة المرحلة الثانية لمساعدت
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 المستخلص : 

البشر. ويرجع ذلك إلى نمط حياة حيوان أليف ، والذي غالباً    ما في أكثر متم الكشف عن الجيارديات في الكالب  

ما يتالمس مع األشياء المصابة في الشارع. داء الجيارديا غالبا ما يخفي ، مما يؤدي إلى صعوبات في تشخيص  

لوقت المناسب ولتنفيذ العالج الالزم ، ينبغي على  وإهمال العدوى.من أجل التعرف على وجود الطفيليات في ا

 .المرء أن يعرف كيف يظهر المرض 

 الجيارديا  حول باختصار

 

هذا هو أبسط كائن في النظام سوطي. يعيش الطفيلي في األجزاء     Lamblia canis يسمى المبليا في الحيوانات 

 .العليا من األمعاء الدقيقة وفي اإلثنى عشر للكلب 

هي القدرة على تكوين الكيسات التي تدخل في البيئة الخارجية ثم تعيد إدخال الجسم  السمة المميزة للجيارديا  

دون أن تتلف. يفتحون فقط في األمعاء. يفتقد اثنان من البالغين منهم ، وتغلق الدائرة التخطيطية لدورة الحياة. 

 .أشهر 3إلى أسابيع ، والمياه لمدة تصل  8تستمر الكيسات في البيئة الخارجية لمدة تصل إلى 
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  : المقدمة 

 

 ى العدو طرق -1

يعيشون في   (trophozoites) تحدث العدوى من الحيوانات األليفة مع الجيارديا عند ابتالع األكياس. الكبار

 :التربة ال تقع ، لذلك هم آمنون. يساهم التهاب الكالب في

 والهيئات الدائمة من الماء ؛ مياه الشرب من البرك •

 تناول الطعام مع جزيئات من األرض ؛ •

 .لعق األيدي القذرة للمالك ، والتي قد يكون هناك الخراجات  •

 معالجة غير كافية من أدوات المائدة للتغذية ؛ •

 .اتصال وثيق مع الجراء الضالة •

 ( 1)لعق الصوف بعد المشي •

 

تسقط خراجات الطفيل على التربة بكميات كبيرة. إذا ظهر حتى كلب واحد مصاب بداء الجيارديات في المحكمة 

، فإنه في أيام قليلة سوف يصيب منطقة كبيرة من األرض. لذلك ، من أجل منع العدوى ، من الضروري إزالة 

ن نفس الشيء. هذا سوف يقلل من خطر  البراز من مناطق المشي العام والتأكد من أن المربين اآلخرين يفعلو 

 .انتشار األكياس ، ألن الطريق الرئيسي لالنتقال برازي الفموي
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 ة السريري الصورة -2

عراض الجيارديا في الكلب ال تبدأ في الظهور على الفور. تتطور الصورة السريرية تدريجياً وتذهب عبر عدة  ا

مرحلة الثانية ، عندما تتسبب الطفيليات بالفعل في حدوث مراحل. اكتشاف الجيارديا هو األكثر احتماال في ال

 ( 2) .اضطرابات في الجسم

 

 

 ( )مخفية األولى المرحلة

أسابيع. بعد هذه    3يبدأ من لحظة العدوى وبداية تكاثر األوليات. عادةً ما تكون بدون أعراض وال تدوم أكثر من  

 .هر الحيوان عالمات الحساسية أو اعتالل خفيفالفترة ، يبدأ الجسم في إفراز األجسام المضادة للطفيلي ويظ

 ( )نشطة الثانية المرحلة

يبدأ الجيارديا في إظهار نفسه براقة. ال يستطيع الحيوان الشكوى من الحالة الصحية ، لكن مظهره وسلوكه  

 :يتغيران بشكل كبير. األعراض الرئيسية التي تشير إلى أصحابها 

 .حكة الجسم ، كما هو الحال مع البراغيث  •
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 رفض الطعام والماء ؛ •

 .التجشؤ مع نوبات من القيء •

 ية )اإلسهال ، اإلمساك( ؛االضطرابات المعو  •

 زيادة إفراز اللعاب •

 .لوحة بيضاء على سطح اللسان •

خالل هذه الفترة ، جيارديا بالفعل أضرار جزء كبير من األمعاء ويتم امتصاص المغذيات من جسم الحيوان. 

 ( 3).في الوقت نفسه ، تدخل السموم مجرى الدم وتسبب التسمم

 ةالثالث المرحلة

ر خطورة. يبدأ الكلب في تناول الطعام والشراب ، ويحاول أن يعيش حياة نشطة. لكن  تشبه أعراض ، ولكن أكث

جسمها مستنزف ويواجه نقًصا في العناصر الحيوية. يبدو الحيوان هادئًا ، والشعر يفقد لمعانًا ، ويكون األنف  

 .دائًما جافًا

الضروري عالج   الكبد واألعضاء األخرى. من  اختراق  بنشاط وتبدأ في  الطفيليات  تتكاثر   ، الوقت  هذا  في 

 .الجيارديا التي بدأت على الفور. كلما بدأت في تعاطي أدوية معينة ، زادت فرصة استعادة الصحة

 جالعال ميزات  -3

كن تشخيص مرحلة شديدة تتطلب عالًجا أعراض وعالج اللمبله في الكالب ليست مترابطة.في غياب عيادة ، يم

جديًا. يتم التعامل مع الجيارديا في الجراء والحيوانات البالغة مع األدوية المضادة للديدان والديدان. هذه األدوية  

 .لها تأثير ضار على أبسط الكائنات وحيدة الخلية
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 .(Klion ،  Trichopol   ،Metrogil) أو نظائرها Metronidazole تبدأ عادة مع Giardia لعالج كلب ل

تتفتت األقراص وتختلط مع الطعام مرتين في اليوم. لكل كيلوغرام من وزن الحيوان األليف ، هناك حاجة إلى 

أيام. يمكن لآلثار الجانبية أن تظهر الغثيان ورفض تناول   5ملغ من الدواء. دورة عالجية  22-20ما متوسطه 

 .الطبيعي ، فاستبدل الوكيل الطعام. إذا لم يعود الشرط إلى الوضع

ملغ لكل    50هم جرعات فردية وإدارتها مرة واحدة. أعلى جرعة من   .Tinidazole فعالية أقراص مختلفة

 .كيلوغرام من وزن الحيوان

 عالج الجيارديا في الكالب 

اء الحيوان  لعالج الجراء ، فمن األفضل اختيار وكالء على أساس ألبيندازول )دودة ، نيموزول(. يكفي إعط

مجم لكل كيلوغرام من الوزن الحي. البيندازول له آثار جانبية    25األليف مرتين )مرة واحدة في اليوم( بجرعة  

 ( 4).أقل وهو جيد التحمل

 :يتم إعطاء نتائج جيدة من خالل استخدام العقاقير المخصصة للناس في الكالب. األكثر فاعلية 

• Vermoxum. 

• tiberal. 

• Makmiror. 

 .لأورنيدازو •

 .ميبيندازول •

ومرحلة   الكلب  وزن  فئة  على  اعتمادا  الجرعة  تحديد  يتم  البيطري.  الطبيب  قبل  من  بدقة  األموال  تعيين  يتم 

 .الجيارديا
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 ؟ كلب  من الجيارديا على الحصول يمكنني هل

يعتقد الخبراء في مجال الطب البيطري أن مثل هذه الحاالت نادرة للغاية. في البشر ، نوع آخر من الكائنات 

الحية الدقيقة يسمى الجيارديات المعوية هو طفيلي. لذلك ، جرو مريض ليس خطرا على الناس. تنتقل اللمبلية 

على الكفوف والصوف ، والتي ال   L. Intestinalis منه إلى اإلنسان ، فقط في حالة نقل الكيسات من جنس 

تشكل خطورة على نفسها. ولكن بين الحيوانات ، يمكن أن تحمل العدوى عن طريق اللعاب وأواني التغذية 

 .العامة

 ىالعدو وآثار مضاعفات -4

مع جيارديا طويلة األمد ، يحدث ترقق في جدران األمعاء. يتوقف الجسم عن هضم الطعام واستيعابه.كالب 

بشدة. بدأت تعاني من جميع أنواع األمراض التي ترتدي جهازها العصبي وأجهزتها. وهي لمناعة ينخفض  ا

في كلب حامل يمكن أن يسبب اإلجهاض أو يؤدي   Giardia .تعاني من الحساسية واإلسهال المستمر والقيء

 ( 5).إلى الوالدة المبكرة

 ج استنتا -5

ضعف كل يوم ، فمن المستحسن للتبرع بالدم لألجسام المضادة إذا كان الحيوان األليف يتصرف غير نشط وي

فقط ليس  عيار  تحديد  المستحسن  من  من   lamblii للطفيليات.  كثير  في  الطفيلية.  الديدان  إلى  أيضا  ولكن   ،

األحيان ، تحدث العدوى مع هذه المخلوقات في وقت واحد. ولكن بالنسبة للمبتدئين ، يمكنك فقط حمل البراز 

العي على  إلى  الكالب  البراز. فحص  في  الخراجات  على  العثور  يمكن   ، األحيان  من  كثير  في  البيطرية.  ادة 

 .الجيارديا بانتظام ، بغض النظر عن وجود أعراض مرضية
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صفات الوزن عند الميالد والوزن عند الفطام وابعاد الجسم التي شملت ) طول  على وسكر الالكتوز (
 .الجسم و محيط الصدر و االرتفاع عند المقدمة و االرتفاع عند المؤخرة ( لدى االغنام العراقية المحلية

عكسة النعاج التي تحتوي على نسبة عالية من المواد الصلبة في حليبها والتي ان تفوق   أظهرت النتائج
على مواليدها من خالل الوزن عند الميالد والفطام حيث اعطى المواليد اوزان عالية، كذلك الوزن عند 
الميالد يلعب دورًا مهما في الوزن عند الفطام وبهذه النتائج تعتبر عوامل أساسية في انتخاب النعاج ذات 

 .القادمة للحصول على قطيع منتخباإلنتاجية العالية من المواد الصلبة في حليبها كأمهات لألجيال 
 

 المقدمة
 القومي الدخل من كبيرا جزءا وتشكل العراق في الحيوانية الثروة مصادر اهم احد االغنام ُتعد         
 مع المختلفة البيئية الظروف في التأقلم على لمقدرتها العالم بقاع معظم في االغنام وتنتشر الزراعي
 اللحم من انتاجها تنوع جانب الى المزرعية الحيوانات باقي من ابسط وتغذية ادارية متطلبات الى حاجتها

                   العراق اغنام من كبير جزاء تشكل والتي انواعها اهم من العواسي االغنام وتعد والحليب، والصوف
 تحمل على عالية قابلية ولها ، االوسط الشرق  بلدان في الرئيسة الساللة وهي ،(1992 والقس، الصائغ)

          تعيش التي والمنطقة للبيئة تبعا والتناسلية االنتاجية صفاتها وتختلف القاسية، البيئية الظروف
 فان لذا الطبيعية، والمراعي الزراعة على وتعيش تربى ( (Salman and Abdallah,2014 فيها

              ةالحديث والتقنية العلمية الطرائق استخدام يستوجب مما منخفضة وخصوبتها انتاجيتها
Julius and Van derwef,2007) )،  يعد انتاج الحليب في األغنام احد الصفات االقتصادية المهمة

كونه يؤثر وبشكل مباشر في نمو الحمالن خصوصا في المراحل المبكرة من حياتها فضال عن االهتمام 
 (2000المتزايد بحليب األغنام تجاريًا ) الراوي ، 

اعمار مختلفة وذلك  وكذلك فيعند الوالدة وعند الفطام  للحمالنالباحثون ببعض القياسات  اهتمام
ومن هذه القياسات طول الجسم، عرض الجسم عند ذات كفاءه انتاجية عالية حيوانات  على حصوللل

، محيط البطن، محيط محيط الفخذ، عند المقدمة او المؤخرة الكتف او عند الحوض، ارتفاع الجسم
عوامل عديدة تؤثر في وجود هناك بطني للحيوان وغيرها وتوجد ، المسافة بين الخط الظهري والالصدر
موسم والجنس ونوع الوالدة والساللة كبير في قطيع االغنام لهذه القياسات من التراكيب الوراثية  فروقات
، لذلك يجب التي يعيش بها القطيع البيئيةوالتغذية وطريقة التربية واالدارة واالمراض والظروف الوالدة 

أثير الظروف غير الوراثية والحد من تأثيرها لغرض فسح المجال للمربي من تقدير العوامل حساب ت
  . (Hermiz et al., 2009 ;  Jawasreh, 2003) الوراثية بدقة اكبر ووضع برامج لتحسين الوراثي

 
في صفات الوزن عند الميالد والفطام وابعاد  مكونات الحليبتحديد تأثير  : الهدف من هذه الدراسة

 الجسم في االغنام المحلية العراقية.
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مكونات الحليب التي تتغذى عليها  الى استنادا العراقي العواسي االغنام نعاج ألمهات وراثي تقييم اجراء
 هذا المواليد.

 
 مراجعة المصادر

 النمو صفة
 الجسم اوزان وان اكبر بشكل اللحوم انتاج امكانية على دليل يعد بالنمو الزيادة ان       

 امكانية وان العالية والتسمين النمو لقدرات كدالئل تعد مختلفة اعمار في المقاسة وابعاده
 المتناسق الشكل وان للحيوانات الوراثي والتحسين التربية عمليات في الدالئل هذه من االفادة

 ان الممكن من لذا المالئمة والتغذية العام النمو على دليل يمثل الحية للحيوانات والمتكامل
 لألجيال اباء على الحصول اجل من االنتخاب عمليات اجراء في الصفات هذه تستخدم
 الجسم وزن  في الفرق  وان( , 2002, واخرون  الراوي ) المرغوبة بالصفات تمتاز القادمة
 تركيبه في الفرد يحملها وراثي هو ما منها عوامل عدة لتأثير محصلة هي المختلفة وابعاده
 من والتقليل الوراثية غير العوامل تأثيرات حساب يتوجب لذا, بيئي هو ما ومنها, الوراثي
 وضع عند جداً  هامة لكونها اكبر بدقة الوراثية المعالم تقدير من المربي يتمكن حتى تأثيرها
 ( Jawasreh ,2003و 2009, وآخرون   Hermiz) الوراثي التحسين برنامج
 ومقاييس وزن  وان الوراثية، الحيوان صفات وبحسب اللحوم انتاج عن الوزنية الزيادة ُتعبر
 االستفادة وامكانية الجيدة والتسمين النمو قدرة عن تدلل قد مختلفة اعمار في الجسم ابعاد
 والمتناسق المتكامل الجسم يمثل للحيوانات، الوراثي والتحسين التربية عمليات في منها

 من االفادة الممكن من لذا المثلى والتغذية العام النمو على واضحة صورة الحي للحيوان
 تمتاز القادمة لألجيال ممتازة اباء انتخاب اجل من االنتخاب عمليات في الصفات هذه

 انتاج على وقدرتها الحمالن نمو  ان ،(2002 وشجاع، الراوي ) عالية انتاجية بصفات
 لمعرفة ومهماً  واضحاً  دليالً  تعد مختلفة عمرية مراحل خالل اوزانها وزيادة والحليب اللحم
 تقييم لغرض مهماً  مؤشراً  وتعد الوالدة بعد الحليب وانتاج النمو على الحيوانات هذه قدرة
 ,.Atta and El khidir, 2004 ; Cam et al) المبكر باالنتخاب والقيام القطيع افراد

 والكفاءة الوراثي للتحسين واضحاً  دليالً  تعد الجسم ابعاد ومقاييس الجسم وزن  ان (،  2010
 (.Tariq et al., 2012) للحيوانات التناسلية
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 الميالد عند الجسم وابعاد الوزن 
 باألوزان ترتبط التي المهمة االقتصادية الصفات احد بأنه الميالد عند الوزن  يعد       
 طبيعية بصوره الحمالن نمو على واضحاً  دليالً  تعد والتي الفطام عند الوزن  منها االخرى 
 وعمر الوالدة ونوع الوالدة موسم هي الوراثية العوامل من بعدد الميالد عند الوزن  ويتأثر
 ناجي بين كما(،   Baneh and Hafezian, 2009) الوالدة وسنة المولود وجنس النعاج

 النمو مراحل خالل المواليد اوزان في P<0.05)) معنوية تأثير المولود لجنس ان( 2007)
 الصفات من يعد الميالد عند الوزن  ان( 2017) وزمالؤه رؤوف بينو .البلوغ حتى

 بشكل الوراثي لتأثير الصفات هذه وتخضع الحيوان وتحسين تربية في المهمة االقتصادية
 تمتلك مواليدها بان تمتاز الكباش بعض الى اشار كما كبير، بشكل البيئي والتأثير قليل
 على الوراثي التأثير على دليل وهذا اخرى  لكباش المواليد اوزان من افضل عالية اوزاناً 

 .عليها البيئية الظروف تأثير عن فضالً  االباء من المواليد
 

 الفطام عند الجسم وابعاد الوزن 
 االنتاج مجال في االقتصادية الصفات اهم من الفطام عند الوزن  صفة ٌتعد        
 بعد التسويق عند الوزن  لتحديد الرئيسي المصدر يعد حيث االغنام خصوصاً  الحيواني

 حمالنها ورعاية الحليب من انتاجها على النعاج قدرة تعكس التي الصفة هي كذلك الفطام
 عند للحمالن الجسم ابعاد قياسات استخدام على الباحثين بعض اكد ،(2014 صنكال،)

 عالية واالنتاجية بالوزن  تمتاز حيوانات على للحصول مختلفة وبأعمار الفطام وعند الميالد
 الجسم ووزن     القياسات هذه بين تربط عالقة توجد حيث ما نوعا متباينة القياسات وهذه
         الجسم وارتفاع الصدر ومحيط البطن ومحيط الجسم طول هي القياسات وهذه

(Riva et al., 2004،) ( 2010)أشار Momani et al ارتباط وجود الى 
 توثر الصفات بعض توجد الفطام، عند والوزن  الميالد عند الوزن  بين(  P<0.05)معنوي 
 المعنوية عالي تأثيراً  المواليد لجنس ان النتائج اظهرت اذ الفطام عند المواليد وزن  على

(P<0.01 )المعنوية عالي تأثير الوالدة لنوع ايضاً  الفطام، عند الوزن  في (P<0.01 )ِإذ 
( كغم 30,42) المفردة الوالدة من الناتجة اشهر 4 بعمر الفطام عند المواليد اوزان تفوقت
 .( كغم 25,08) التوأمية المواليد على
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 مواد وطرائق العمل

 حيوانات التجربة
مولود( من  20نعجة ومواليدها ) 20على  المسيب التقني المعهد حقول احد اجريت الدراسة في        

لموسم انتاجي واحد، تراوحت  2021 /اذار /1ولغاية  2020 /كانون االول /1االغنام العواسية للمدة من 
سنوات وتم جمع بيانات االغنام المستخدمة في التجربة بمعرفة اعمار  8الى  2اعمار النعاج من 

اما الجانب المختبري لفحص الحليب اجري في جامعة القاسم  الحيوانات وانواعها من سجالت المحطة
 الخضراء/ كلية الطب البيطري.

 الصفات المدروسة
 م تقييم اداء االغنام للصفات المدروسة وذلك من خالل:ت         

 عند هذين العمرين باستخدام ميزان خاص لذلك. اخذت اوزان الجسم للمواليد عند الوالدة والفطام •
 والتي تشمل :سم  0,1بواسطة شريط قياس مدرج قياسات ابعاد الجسم  •
اتصال الرقبة بالجسم الى االرض )وهي تمثل ارتفاع الجسم عند المقدمة تم قياس المسافة من نقطة  –أ 

 ارتفاع الجسم عند المقدمة(.
المسافة من نقطة نهاية الظهر الى االرض )وهي تمثل ارتفاع الجسم عند المؤخرة : تم قياس  –ب 

 ارتفاع الجسم عند المؤخرة(.
: تم قياس هذه المنطقة بلف الشريط المدرج حول منطقة الصدر خلف االرجل الصدرمحيط  –ج 

 . ةً االمامية مباشر 
 Lactoسكر ( بواسطة جهاز  –البروتين  –الدهن  –قياس مكونات الحليب )المواد الصلبة  •

Flash 
 
 
 
 
 

 التجربة خطوات
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 النتائج والمناقشة

 

 : تييمكن توضيح التجربة حسب المخطط اال      
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جنس  ت

 المولود

وزن 

عند 

 الميالد

 كغم

وزن 

عند 

 الفطام

 كغم

متوسط 

طول 

 الجسم

 سم

متوسط 

االرتفاع 

عند 

 المقدمة

متوسط 

االرتفاع 

عند 

 المؤخرة

متوسط 

محيط 

 الصدر

 سم

المواد 

 الصلبة

الدهون 

في 

 الحليب

البروتين 

في 

 الحليب

سكر 

 الالكتوز

 5,1 5,2 6,2 17 52 44 44 49 22 5 انثى 1

 3,8 4 4,5 12,4 49 42 43 45 16 4,900 ذكر 2

 5,1 4,8 5,5 16 49 43 42 45 20 4,800 ذكر 3

 5,1 4,7 5,1 15,3 47 43 44 46 20 5,100 ذكر 4

 4,9 4,9 5,9 16,4 50 44 45 48 21 5,300 ذكر 5

 5,1 4,8 5,8 16,2 50 44 46 48 21 5,200 ذكر 6

 4 4,9 5 14 51 43 45 47 19 5 ذكر 7

 4,1 4,8 5,1 14,1 43 44 46 48 20 5,200 انثى 8

 5,1 5,4 6 17 52 43 46 46 21 5 انثى 9

 4,2 4,7 5,5 14,5 49 44 45 47 19 5,200 انثى 10

 4 4,8 4,9 13,9 46 43 43 38 16 3,500 ذكر 11

 3,9 5 5,2 14,2 43 43 44 38,5 16,5 3,400 انثى 12

 5,1 5,2 5,9 16,5 49 44 47 44 21 4,300 ذكر 13

 3,9 4 4 12 48 37 38 42 15 5 انثى 14

 5 4,9 5 15 47 44 44 39 18 4,600 انثى 15

 4,6 5,4 5,6 15,8 47 45 46 37 20 4,500 انثى 16
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 4,2 5,3 5,2 14,9 46 43 45 37 19 4,500 انثى 17

 3,7 3,9 4,3 12 40 38 39 35 13 4,200 ذكر 18

 3,6 3,8 4,9 12,4 44 41 40 42 16 4,600 انثى 19

 3,5 4,1 4,4 12,1 43 45 45 38 17 4,600 ذكر 20

 

 انعكسة والتي حليبها في الصلبة المواد من عالية نسبة على تحتوي  التي النعاج تفوق   بياناتال أظهرت

 عند الوزن  كذلك عالية، اوزان المواليد اعطى حيث والفطام الميالد عند الوزن  خالل من مواليدها على

 ذات النعاج انتخاب في أساسية عوامل تعتبر النتائج وبهذه الفطام عند الوزن  في مهما دوراً  يلعب الميالد

 منتخب قطيع على للحصول القادمة لألجيال كأمهات حليبها في الصلبة المواد من العالية اإلنتاجية

يحمل الصفات الجيد من خالل  انتاجيه للحليب العالية والغنية بالمواد الصلبة ) البروتين والدهون 

والكربوهيدرات و سكر الالكتوز وبعض المعادن ( لتكون اباء وامهات لألجيال القادمة لغرض زيادة 

  .اإلنتاج بصور عالية

 

 

 المصادر
 للنعاج التناسلية الكفاءة .2002. عبداللطيف طاهر وشجاع، عبدالحميد عبدالرزاق الراوي،

 121(: خاص عدد) العراقية الزراعة مجلة. الوالدة تكرار نظام تحت وخلطانها العواسي

– 128. 

  الحميد وعبد حسين مظفر, والسلمان ناصر هاني,  وهرمز الحميد عبد الرزاق عبد,  الراوي 

  الزراعة مجلة. وخلطانها العواسي االغنام جسم ابعاد في التغير واتجاه مقدار .2002. سعد,   

  42 – 50(:1) 5, العراقية   
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