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تأثير أشهر السنة في قياسات بويضات ومبايض النعاج العواسية المحمية
عمي شهاب احمد

كمية الزراعة /جامعة ديالى

الخالصة

أجريت

هت ا درا در ت علتتا درويندتتتل

درعند ي در لرغ جت يل عحر 2-1تت

درح نوت رت حج ت ر درفضتتيلي كحصتتار رلوصتتنه علتتا ح تتلي
تتو جحتا درتحتل م حعتاه  12ح تلي

دألغتتتلو

رت تهليت كته هتهر حتى دهتهر در وت

حى  2015/9 /25إرا  .2016/1 /25تجه دعلتا ن ى رلح تي

1.02 ± 2.76غتو أنتتل هتهر أيلتنه رت وتيى

لغ دقه درن ى  0.09غو ر ههر آ در ,ك رن رت درتفتلا درح تي

 1.17 ±10.13حلتو رت هتهر أيلتنه لرحقلرتت

حا دألههر دألخرى أيضل رت طتنه درح تي
( )P<0.05ر ت كتته حتتى عتتاا درونيص ت
درح ي

درونيصل ندر نيض

درتعلم درعند ي
دركلحل

درح يضتتي درتلضتتج نعتتاا درونيص ت

 ,ن جه دكنر عااد حى درونيص
ت تتج حى درا در

لرحقلرتت حتا دألهتهر دألخترى ,رتنو أى رهتهر أيلتنه درتتثنير درحعتتن
درح يضتتي غيتتر درتلضتتج ر ت

درح يضي درتلضج  0.77 ± 8.10ك رن جه رلرقل حعتنيل ر قطر
دى رهتهر أيلتنه درتتثنير درحعتتن رت وتان درتغيت در
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Abstract
The ovaries samples were harvested from local slaughtered of local Awassi Ewe in
Alfdhielia Slaughterhouse. Ewes about 1-2 years age were examined. The samples were
collected 12 ovarian of each month, during period from 25/ 9/2015 to 25/ 1/ 2016.
Ovarian weight were significantly (P<0.05) higher during September month (2.76 ±1.02
)gm) as compared with March (1.67±0.09 gm). ovary height were significantly (P<0.05
during September month (10.13±1.17 mm) as compared with other months and ovaries
length were significantly as compared with other months and ovaries width were
significantly during September month. The numbers of mature follicles and immature
follicles significantly (P<0.05) in September month (8.10 ±0.77) as compared with
other months and significantly in the numbers of Oogonia, follicles diameter Oocyte
and diameter (P<0.05) in September month. It was concluded that the September month
effect significantly the ovarian changes in local Awassi Ewe.
Key words: Awassi Ewe, season, histological changes.

المقدمة
دى حى ححي د

دألغتلو درعند ي ه قتارتهل علتا درتكيتل رل ترنل در يايت در تلا رت درعتردم حتى درتفتلا ارجت

دروردر نعاو تنرر درحردع ( )1دى تجلح حهتلريا درنترن درويندتيت يكتنى حعتحتاد رت دأل تل
( )2ندى هتلن عا طردام ر يلا دركفل
إرتتا دى درفعلري ت درتتل تتلي رويندتتتل

يلا عاا درحندريا ر درقطيا ( )3رقتا أهتلر ()4

درح رع ت تعتحتتا علتتا درتتتادخه تتيى درعندحتته درنردني ت ندر يا ت ن تتيى( )5تتلى درتفتتلا

وجتتو در تتلاه درونيصتتل رت درونيصت

ندخصت تتلب در نيضت تتل

درتتل لي رألغتلو ن لرتلر

علتا خصتن د تتل

درح يضتتي يتتتثنر هتتكه حعتتتن ر ت وجتتو درونيصت

ر ت ت تعت تتلم درت ت ت  Romneyإنتت تتل أهت تتهر در ت تتت نالو ت ت ( )6ت تتلى دتخفت تتل
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إر در هرحنى دأل ترنجيى حى درونيص
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إرت در هرحتنى  FSHحتى درغتا درتخلحيت نحتى نتو

درح يضي ححل يؤنر ر تحن نتطنر در نيضل

درقليل ر دههر درخريل تننر رت إرت در د

درغتا درصتتن ري ندرت

ن LHحتى درغتا درتخلحيت درتت يتتؤنر رت تحتن نتطتتنر أت تج درح تتي

يتتعك

علتا يتلا إرت در هرحتنى FSH

ننجتا( )8أى هتلرتن رتترم حعتتن رت ت ت درونيصت

درح يضي درتلضج ر دههر رصه درخريل لرحقلرت حا لق درفصنه ر دألغتلو درعند ي

تثنير دههر در ت ر درتغي در درف لجي ر

نح لي

نيضل

دكتا( )7تلى حتا

ر رن أجري

رحعرر

ه ا درا در

درتعلم درعند ي درحولي

المواد وطرائق العمل
أجري

درا در

علا درويندتل

در لرغ جت يل عحر 2-1تت

درح نو ر حج ر درفضيلي كحصار رلوصنه علا ح لي

تتو جحتا درتحتل م حعتاه  12ح تي

دألغتلو درعند ي

رت تهليت كته هتهر حتى دهتهر در تت د تتاد حتى

 2015/9 /25إرتتا  .2016/1 /25تتتو أخت درتحتل م عتتتا در تتلع  7صت لول حتتى عتتا تتل درويتندى ند درت أوهتتل ا
درح لي

درادخلي  ,أخ

دألت تج درحويطت هتل ,نضتع

نرصتل

حولنه درحلح درف ينرنج ( )%0.9 NaClنو نضا درون
وتا تقلهل إرا درحخت ر ج در درقيل ل
درنرتيت ( (Verniarأحتتل ن ى درح تتي

عليهل ,أخ

رقتتي

هت ا دألجت د رت وتن

ادخه صتتانم
درح ي

قيل ل

تتيك يوتتن علتا

تتيك وتلن علتا كحيت حتى درتنلج
ندرتفتلا درح تي

(درطنه ,درعر

ند تتط حيت دى دركترنتت  ,أحتتل درونيصت

) ن تلط

درح يضتتي درتلضتتج ندرغيتتر

درتلضتتج رتتتو قيل تتهل ند تتط درحجهتتر درضتتنا عتتى طريتتم نجتتنا درف ت در درونيصتتل نتتتو ق ت در درتحتتل م درت تتيجي
ند تط درحجهتتر دالعتيتتلا ويت
تحت

درقت در

دخت عهتترنى هتريو جلجيت تحنتته درصتنر درت تتيجي رح تتلي

ل تتخادو حجهتتر حت نا عا ت خلصت ( )Ocular Micrometerرقيتل

عاا خ يل  ,Oogoniaدرتغي در رت أقطتلر در نيضتل

 ,Ovumدرتغيت در

درصتتفل

ديتيت درتغيت در

رت عتاا نأقطتلر درونيصت

 Folliclesأ تتتعحه درتصتتحيو درعه تندا دركلحتته ( )CRDر ت توليتته در يتتتل
يى درحتن طل

د تتل

د وصتتلاي نقنرت ت

درتفلا درح ي

رت

درح يضتي

درفتترنم درحعتني ت

نرم دخت لر ادتكى حتعاا دروانا ( )9د تخاو در رتلحج ( )11ر درتوليه د وصلا

النتائج والمناقشة

 قياساات أبعاااد المباايض :يت تيى حتتى درجتانه ( )1أى ألهتتهر در تت تتتثني در حعتنيتل ( )P<0.05رت درح تين ى رلح ي

ركتته هتتهر,

 ,تتجه دعلتتا

 1.02 ± 2.76غو أنتل ههر أيلنه ر ويى لغ دقه درن ى  0.09 ± 1.98غو ر ههر آ در ,ك رن ر
 1.11 ±10.3حلو ر هتهر أيلتنه لرحقلرتت حتا دألهتهر دألخترى أيضتل رت طتنه درح تي

دألههر دألخرى ,ننجا أاتتا عرضتل رلح تي

 0.79 ± 8.77حلتو رت هتهر آ در لرحقلرتت حتا دألهتهر دألخترى نيتضتح

حى درتتلاج ثى ههر أيلنه وقم أعلا درتتلاج نرجحيا قيل ل
أيلتتنه درت ت تتتننر ر ت دتخفتتل

إر ت در د

 FSHن LHحى درغا درتخلحي ندر

لرحقلرتت حتا

درح ي

ن حل يع ى رن إرا حا د ضل

درغتتا درصتتتن ري حتتى هرحتتنى درحي تتتنتيى در ت
()7

يؤا إرا تحن نتطنر أت ج درح ي

يتتتعك

درقليلت رت هتهر

علتتا يتتلا إر ت در هرحتتنى

جدول ( )1قياسات المبيض لمنعاج العواسية باختالف اشهر السنة (المتوسط  ±الخطأ القياسي)
درفصه

ن ى درح ي

(غو)

درتفلا درح ي

a

1.02 ± 2.76

تهريى دألنه

b

0.44 ± 1.99

b

كلتنى درنلت

b

b

أيلنه

آ در

a

1.47± 1.88

0.09 ± 1.98

a

(حلو)

طنه درح ي

(حلو)

a

2.00 ±13.12

b

0.15 ±11.73

0.31 ± 9.72

c

0.75 ± 15.11

b

0.37 ±10.82

c

c

c

0.79 ± 8.77

1.17±10.13
1.27 ±9.41

0.22 ±7.34

a

0.35 ± 18.11

b

1.33 ± 17.45

عر

درح ي

(حلو)

1.00 ±15.31

المتوسطات التي تحمل احرف مختمفة ضمن العمود الواحد تختمف معنويا فيما بينهما)P<0.05( .
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 قياااس أعااداد الحويصااالت المبيضااية :رتتنو أى رهتتهر أيلتتنه درتتتثنير درحعتتتن ( )P<0.05ر ت كتته حتتى عتتاادرونيص ت

درح يضتتي درتلضتتج نعتتاا درونيص ت

جه دكنر عااد حى درونيص

درجتتانه ( ,)2رقتتا

درح يضتتي غيتتر درتلضتتج ر ت درح تتي

درح يضي درتلضج  0.77 ± 8.10ندقلهل عااد ر غير درتلضج ± 2 17
درح يضتي غيتر درتلضتج كلتت

 1 55لرحقلرت حا دألههر دألخرى ندى دك ر عاا حتى درونيصت

آ در  1 11 ± 5 63أيضت ت تتل نجت ت تتا ررق ت ت تل حعتني ت ت تل ر ت ت ت درت ت ت ت درحاني ت ت ت رلونيص ت ت ت

درح يضت ت تتي درتلضت ت تتج

 1.67±78.87%رت ت أيل تتنه حقلرتت ت ح تتا ت ت ت تهل رت ت دأله تتهر دألخ تترى ق تتا يع تتنا ر تتن إر تتا دتخف تتل
ندرونيصت ت
دتخفل

رت ت ده تتهر رص تته درر ي تتا يرج تتا إر تتا دتخف تتل

إر در ححل يؤنر ر تحن نتطنر درونيص

رت هتهر
أع تتادا

إرت ت در ه تترحى  FSHح تتى درغ تتا درتخلحيت ت نح تتى ن تتو

درح يضتي ( )11نهت ا درتتيجت تتفتم ( )12كت رن حتا ()8

ح و ت ( )11درت يى يتتند درفتترم درحعتتتن رت تحتتن درونيصت
درلت يى يتتند دى هتتتلن ررقت ﹰتل حعتنيتتلﹰ رت ت ت درونيصت

درح يضتتي خت ه دهتتهر رصتتنه در تتت

نتتيجت

درح يضتتي درتلضتتج نغيتتر درتلضتتج رت دهتتهر رصتته

درخريل لرحقلرت حا لق درفصنه

جدول ( )2عدد الحويصالت المبيضية لمبيض لمنعاج العواسية باختالف اشهر السنة (المتوسط  ±الخطأ القياسي)
المبيضية الناضجة

عدد الحويصالت المبيضية
غير الناضجة

عدد الحويصالت المبيضية

النسبة المئوية لمحويصالت

0.77 ± 8.10a

1. 55 ± 2.17a

0.22 ± 10.27a

1.67 ± 78.87a

تهريى دألنه

b

1.16 ± 4.42

b

1.09 ± 4.11

كلتنى درنلت

b

b

0.12 ± 4.43

الفصل
أيلنه

آ در

عدد الحويصالت

c

1.33± 4.47

c

1.00 ± 2.66

1.11 ± 5.63

الكمية

b

2. 47 ± 8.53

b

2. 39 ± 8.90

b

1. 22 ± 8.29

المبيضية الناضجة ()%
b
b

0.45 ±51.81

1.11 ± 50.22
b

1.71±47.24

المتوسطات التي تحمل احرف مختمفة ضمن العمود الواحد تختمف معنويا فيما بينهما ))P<0.05

 التغيرات في أبعاد الخاليا التناسمية لممبيض المقاسة بالمجهر االعتيادي :ي يى جانه ( )3نجتنا رتلرم حعتتن( )P<0.05عاا خ يل  Oogoniaر درح لي

درت جحع

أنتتل هتهر أيلتنه  1.33 ±102.11حقلرتت حتا

أعتاداهل  1.42± 91.42 ,1.42±91.42ن 1.22 ± 86.13رت تهتريى دألنه ,تهتريى درنتلت نآ در علتا
درتتندر

تتجه قطتتر در نيضت ررقتتل حعتنيتتل ( )P<0.05رت هتتهر أيلتتنه  μm 0.77±8.10حقلرتت حتتا دألهتتهر

دألخرى يتحل دتخفض
رلونيصت

أقطلرهل حعتنيل ن هكه حلون ر ههر آ در  μm 1.08 ± 77.37رنو دك ر قطت در

درح يضتي رت هتهر أيلتنه  mm 00 ± 117.27نأقلت رت آ در  mm 0.38±2.15يتحتل كتلى

 mm 1.00 ± 4.82ن mm 1.45 ± 4.22رت هتهر تهتريى دألنه نتهتريى درنتلت علتا درتتندر نقتا يعت ى
دتخفتل

أقطتلر در نيضتل

ححتتل ي تتؤا إر تتا دتخف تتل
در نيضل

ندرونيصت

إرت در هرحتنى  FSHحتى درغتا درتخلحيت

رت هتهر آ در إرتا دتخفتل

إرت ت در هرح تتنى دأل تتترنجيى ح تتى درونيصت ت

( )6نه ا درتتلاج تتفم حا حل الو

( )12در

درح يض تتي حح تتل ي تتؤنر رت ت تح تتن نتط تتنر

يى لى هتلرن رترم حعتتن رت ت ت درونيصت

درح يضي درتلضج ر دههر رصه درخريل لرحقلرت حتا تلق درفصتنه أحتل دتخفلضتهل درحعتتن درندضتح أنتتل
ههر آ در قا يعت ى إرتا وصتنه دتخفتل
عتتا د ايتتلا حتتا د ضتتل

حعتتن رت إتتتلم درهرحنتتل

( )13أن ر حتل يعتتنا إرتتا يتتلا حتا د ضتتل

 FSHحى درغا درتخلحي ححل ي ب دالتخفل

ر إتتلم در نيضل

121

دال تترناي حتى خ يتل ط قتل
درتت تتؤا إرتا دتخفتتل

()14

در نيضت

إرت در هرحتنى
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) الخطأ القياسي± ) وقياسات الخاليا التناسمية لمبيض لمنعاج العواسية باختالف اشهر السنة (المتوسط3( جدول
قطر الحويصالت المبيضية
)mm(

 فيOogonia عدد خاليا

)μm( قطر البويضة

المقطع النسيجي

درفصه

0.173 ± 5.30a

1. 00 ± 117.27 a

1.33 ±102.11a

1.00 ± 4.82

b

b

1.42 ± 91.42

b

تهريى دألنه

1.45 ± 4.22

b

1.22± 86.13

b

كلتنى درنلت

0. 38 ± 2.15

c

2.33 ± 103.33
3.43 ± 99.37

b

3.16 ± 70.26

c

1.08 ± 77.37

c

أيلنه

آ در

.(P<0.05) المتوسطات التي تحمل احرف مختمفة ضمن العمود الواحد تختمف معنويا فيما بينهما

درط ع ت دألنرتتا حط ع ت ادر
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