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 المستخلص 
ُصمم البحث لدراسة تأثير  انبأا المبأري تأي ت ررأ  ه وأنض  فاوأي صأينة الل وبأة فالبألوقأة تأي ا   أنر 

 2015ج الحرألابي / الكلرة الت نرة المسرا للمدة مأ  هللأأل  المحلرة. ها ي البحث تي مختب اة قسم ت نرنة اإلبتن
  أ ة ر اقرأة موحأل أة تأي ملأنار محنتبأة  نحأت فُب لأ  تلأ  المختبأ   60. استثصأل  مبأنيي 2016ل نيأة برسأن  

. ُ سأأب  الل وبأأنة تأأي  أأت (Vernier)خأأ   سأأنرتر . قأأرو رأأأل  فرأأ ب فسأأمت المبأأري  نسأأتومن  ال دمأأة 
 11-20ملأأمو ف برأأ ة  6-10ملأأمو فمتألسأأ ة   3-5فُصأأني  تلأأ  ي يأأة ملأأنمر) صأأ ر ة  مبأأري فقأأرو ق   أأن 

ففضأ) تأي صأح  حتأ ي  ستحاأن  البألوقأنة. تحاأأ   (Follicular fluid) ُسأحا السأن ت الل وبأي  ملأمو.
ل رأأأنط ق   أأأن. حرننأأأ  النتأأأن ي اوأأأنضة مونألوأأأة  (x10)  أأأألة  (Stereoscope)البألوقأأأنة تحأأأ  الملجأأأ  الملسأأأم 

(P<0.05)  تي مود  ق   البألوقنة م) اونضة ق أ  الل وبأة تأي المبأري ا يمأ  فا يسأ . لأأل ً تيألقأًن مونألوأًن
(P<0.05)  ل أل  فر ب فسمت المبري ا يس  م نربة م) المبري ا يم . حرن  النتن ي هيقًن مونمت تبحدار

 نلتتأأن )   -0.926ف  -0.079ل أأأل  فرأأ ب المبأأري رلأأ  ق أأ  البألوقأأة فالأأ   (P<0.05)سأأنلبًن فمونألوأأًن 
لسمت المبري رل  ق   الل وبة فردض الل وبنة فق أ  البألوقأة  (P<0.05)ف ن   وا اإلبحدار سنلبًن فمونألوًن 

 نلتتأأأن ).  أأأن  مونمأأأت ا رتبأأأنم حأأأر  رأأأأل  المبأأأري ف أأأت مأأأ   -0.624ف  -0.023ف  -0.047ففصأأأت تلأأأ  
 0.22ف  0.19ف  0.17فالأأأ   (P<0.05)ر ضأأأس فسأأأمدس فرأأأدض الل وبأأأنة رلأأأ   أأأت مبأأأري مألابأأأًن فمونألوأأأًن 

 -0.16حر  رأأل  المبأري فق أ  الل وبأة فالأ   (P<0.05) نلتتن )   تي  ر   ن   وا ا رتبنم سنلبًن فمونألوًن 
حر  ر ب المبري فسمدس فردض الل وبنة رل   ت مبأري  (P<0.01). لأل ً ارتبنرًن مألابًن فرنلي المونألوة 

بسأأأتنتي مأأأ   أأأوا البحأأأث تمدنبرأأأة اسأأأتومن  ق أأأ  البألوقأأأة  م  أأأ  هبتخأأأنحي   نلتتأأأن ) .  0.24ف    0.09فالأأأ  
 ف ولت هخترنر البألوقنة م  خ   ه ونض المبري تي ا   نر الو اقرة .  

 
 الكلمات المفتاحية : مبيض ، جريبات ، بويضات ، سائل جريبي ، أبقار عراقية
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Abstract  

The research was designed to study the Influence of ovarian side in alternation 

it's dimensions and some follicular and oocyte in Iraqi cows. The study was carried out at 

the laboratories of Animal Production Techniques Department, Al-Musiab Technical 

College during the period from September 2015 to April 2016., The ovaries were ex-

cised from 60 Iraqi cows slaughtered at abattoirs of Babylon province and transported 

to the laboratory within 2 hours. The length, width and thickness of the ovaries were 

measured using vernier calipers. The follicles on each ovary were counted and their 

diameters was measured and grouped into three categories, small (3-5mm), medium 

(6-10mm) and large (11-20mm). The follicular fluid was aspirated and to put into Pe-

tri dish for oocytes recovered. The oocytes were examined under a stereoscope (x10) 

for their diameters measured. The results showed that the average of oocyte diameter 

was significantly (P<0.05) increased  with increasing of follicular diameter in the 

right and left ovaries. The length, width and thickness of the left ovary was signifi-

cantly higher (P<0.05) compared with right ovary. The results also showed that the 

regression coefficient of length and width of the ovary on oocyte diameter was nega-

tive and significant (P<0.05) and to reach – 0.079 and – 0.926 respectively , and the 

regression of ovarian thickness on follicular diameter , number of follicle and oocyte 

diameter were negative and significant (P<0.05) and to reach – 0.047 , -0.023 and 

0.624 respectively. The correlation coefficient between ovarian length and it's width, 

thickness and the number of follicle on each ovary was positive and significant 

(P<0.05) and to reach 0.17 , 0.19 and 0.22 respectively , while this correlation was 

negative and significant (P<0.05), between ovarian length and follicular diameter and 

to reach 0.29 and 0.24 respectively. The correlation between width of ovary and it's 

thickness and number of follicles on each ovary was positive and highly significant 

(P<0.01). In conclusion , possibility to using oocyte diameter as selection indicator, 

and selection of oocytes through the dimensions of the ovary.                 
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 المقدمة 
% مأأ  ملمأأألو  رألابأأنة الم ررأأة 10الحرأأألابي لأأدل ضف  الوأأنلم ف أأي تم أأت  لأل  أنر مدنبأأة مجمأأة تأأي ا بتأأنج

. هضل ت أأألر هسأأنلرا الت ويأأة البأأأ وة فهرتيأأنو مسأأتألل المورأأأة تلأأ  ا  تمأأنج حت أأألر فضراسأأة تسأأللة التكأأني  (5)
   لأأوا هصأأب  مأأ  القأأ فري هضخأأن  الت نرأأنة الحدل أأة تأأي الت أأألر فاإلخاأأن  الخأأنراي(15)ل وأأنضة بسأأا اإلبتأأنج 

. ل أأأ ب تحسأأأر  الخاأأأألاة فالحنلأأأة التننسأأألرة تأأأي (18)فب أأأت ا انأأأة ل تأأأ) فتحسأأأر  ا ضاا التننسأأألي فاإلبتأأأناي 
. الورنأأنة التأأي تلمأأ) مأأ  الملأأنار تكأأأل  رخراأأة (14)ا   أأنر دحأأد مأأ  مو تأأة فضراسأأة المبأأري  اأأألرة ارأأدة 

م رأنط  برأ   بتأنج ا انأة مأ  فمرأ ا  هف   (Primary oocytes)ال م  ف ي ماأدر فترأ  للبألوقأنة ا فلرأة 
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 in vitro fertilization (IVF)ف التل أر  الخأنراي in vitro maturation (IVM) خأ   اإلبقأنج الخأنراي
. تأأأ ي  ادخت تأأأنة التأأأأ وحرة فاليسأأأللرة حأأأر  المبأأأري ا يمأأأ  فا يسأأأ  رلأأأ  ف ن يجمأأأن فاسأأأتلن ة الحأأأث (13)

ض الل وبأأأنة رلأأأ  سأأأ   المبأأأري فا ترأأأنري الل وبأأأنة لأأأنيو . تألاأأأد ر قأأأة مألابأأأة حأأأر  رأأأد(9)المبرقأأأي لجأأأن 
. ت ي  رألامت ردلدة م ت الوم  فالس لة ف نلة اللسم الونج فرأل  تتأ ة الحمأت رلأ  رأدض الل وبأنة (7)المبري 

ه  تثير  الوألامت المبرقرة م ت مألق) المبري ففابأس ف لمأس فاللسأم ا صأي  فرأدض  (21)فالبألوقنة فبألررتجن 
لأأوا تجأأدد الدراسأأة الحنلرأأة لمو تأأة الو قأأة حأأر   (8)الل وبأأنة فالبألوقأأنة لأأ ضاض مأأ) اوأأنضة فا  ف لأأم المبأأري 

 انبا المبري فالت ر اة تي ه ونض  فصينة الل وبة فالبألوقة تي ا   نر المحلرة. 
 طرائق العمل المواد و 

 2015هبل ة الدراسة تي مختب اة قسم ت نرنة اإلبتنج الحرألابي / الكلرة الت نرة / المسرا للمأدة مأ  اللأأل  
  أ ة  نل أة فررأ   نمأت  60. ُامو  ا اج ة التننسلرة ا ب ألوة م  ملنار محنتبة  نحت مأ  2016ل نية برسن  

مأأ  ا مأأ اب التننسأألرة فالتأأأأل نة الخل رأأة. ُ أأدنضة المبأأنيي فُتحاأأ  ا اجأأ ة التننسأألرة ررنبرأأًن ف نبأأ  خنلرأأة 
 هيمأأأ  فهيسأأأ و فاسُتثصأأأل  ففضأأأو  تأأأي قنأأأنبي اانارأأأة تحتأأأألي رلأأأ  محلأأأأل  الملأأأ  اليسأأأللي ال بروأأأي حت  رأأأ  

0.9 % (0.9% NaCl) ضراأأة ميألوأأة خأأ   سأأنرتر   وأأد الأأو    (35-37)فُب لأأ  تلأأ  المختبأأ  حدراأأة  أأ ارة
  ا بسلة الونل ة م  المبنيي فُرسل   محلأل  المل  اليسللي ال بروي ففضو  رلأ  . تي المختب  ُهاول(22)

أة  مو   فُ سأب  (Vernier caliper)هفراق التنأأر  لتليريجأن. قأروو رأأل  فرأ ب فسأمت المبأنيي  ثسأتومن  ال ودو
 )ملأأم (3-5الل وبأأنة الم  رأأة رلأأ  سأأ    أأت مبأأري  فقرسأأ  فصأأني  الل وبأأنة تلأأ  يأأ   ملأأنمر) صأأ ر ة 

م   ت ا وبأة  (Follicular fluid) . ُسحا السن ت الل وبي (1) )ملم (11-20ف بر ة  )ملم (6-10فمتألس ة 
 29ف  23مللرتأأأأ  فهحأأأ  ذاة قرأأأأنط  10ف  5ف  1ذاة ه لأأأنج  (disposable) ثسأأأتومن  محأأأأنق  ربرأأأة ببرأأأأوة 

 Gauge 23 and 29 و تحتألي رل  محلأل  ضارئ اليألسأينة(Phosphate buffered saline)  ففضأ) تأي
للبحأأث رأأ  البألوقأأنة. ُتحاأأ  البألوقأأنة تحأأ  الملجأأ   (Plastic Petri dishes)ربأأب حتأأ ي   سأأتردي 

 فقأأأأأأأأأأأأرو ق   أأأأأأأأأأأأن  نسأأأأأأأأأأأأتومن  ردسأأأأأأأأأأأأة م رأأأأأأأأأأأأنط ررنأأأأأأأأأأأأي ضقرأأأأأأأأأأأأب (x10)  أأأأأأأأأأأأألة  (Stereoscope)الملسأأأأأأأأأأأأم 
(Ocular micrometer)     . 

 التحليل االحصائي
و لدراسة تثير  الوألامت المدرفسة تي Statistical Analysis System –SAS  19استومت الب بنمي      

الاينة هلمختلية  النمألذار  ال ونضرر  اضبن و فقألرب  الي فق المونألوة حر  المتألس نة  نستخداج 
   فُقدر مونمت ادرتبنم فادبحدار حر  الاينة المختلية تي ذاة الب بنمي. (4)متودض الحدفض Duncanاختبنر

 ال ونضي ا ف  للتح ي ر  تثير  ق   الل وبة تي الت ر اة تي ق   البألوقة . ادبمألذج
Yij = µ + Ai + eij 

 : المتألسط الونج للاية.i .  µفالون دة ل    البألوقة  j: قرمة المأن دة Yijتذ ه :  
Ai تثير  ق   الل وبة  ص ر  ف متألسط ف  بر و : eijkl:  متألسط يسنفي الخ ث الوأألا ي الوي لتألاو ربرورن 

 .S2eصي  فتبنل  قدر  
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 Yij = µ + Li + eijادبمألذج ال ونضي ال نبي:  
: تثير  مألق) المبري تي الاينة المختلية  ا ونض المبري ف الل وبنة ف البألوقةو. همن  نقي ال مألا Liتذ ه : 

 تجي  من فرضة تي ادبمألذج ال ونضي ا ف  اب  الو  .
 النتائج والمناقشة 

 ف 6-10ف  3-5و ه  مود  ق   البألوقنة المستحاألة مأ  ا وبأنة ذاة ق أ  1بتن ي اللدف   حرن  
مأأنيد ف   نلتتأأن ) للمبأأري اديمأأ    حرنمأأن ااض  168.0ف  153.15ف 135.30 ملأأم  نلتتأأن )  نبأأ   20-11

ف  157.07ف  137.15 سأأأأأنحرًن موأأأأأد  هق أأأأأنر البألوقأأأأأنة المستحاأأأأألة مأأأأأ  بيأأأأأو ه لأأأأأنج الل وبأأأأأنة  نبأأأأأ  
مأأنيد ف  للمبأأري ا يسأأ . حرننأأ  بتأأن ي اللأأدف  هيقأأًن هرتينرأأًن مونألوأأًن تأأي موأأد  ق أأ  البألوقأأنة مأأ)  172.64

اوأأأنضة  لأأأم الل وبأأأة لكأأأ  المبرقأأأن  ا يمأأأ  فا يسأأأ   تذ ي  أأأً مأأأ  اللأأأدف  اخأأأت د مونأأأألي تأأأي موأأأد  ق أأأ  
تحاأأألة مأأأ  الل وبأأأنة فالبألوقأأأنة المس )ملأأأم (3-5البألوقأأنة المستحاأأألة مأأأ  الل وبأأأنة الاأأأ ر ة ذاة  لأأم 

ملم  نلتتن ) فقد يو ل السبا تل  رألر النمأل الوي تم   س الل وبة تذ  11-20ملم ف 6-10المتألس ة فالكبر ة ف 
. (10)فاوأنضة ايقأأًن تأأي  لأم الل وبأأة فالبألوقأأة  (Granulosa cells)تحأد  اوأأنضة تأي رأأدض الخ يأأن الحبربرأة 

فصأي  الو قأة حأر  التكنمأت الت أألري للبألوقأة مأ)  لأم الل وبأة  لتثي  ق   البألوقة حنألررة ف لم الل وبة فقأد
كم  أأ  ررأأ  مبن أأ  لألرتبأأنم حأأر  بمأأأل البألوقأأة فالتكنمأأت الت أأألري تذ هصأأب   نإلمدأأن  اسأأتومن  ق أأ  البألوقأأة 

تذ   (2)ف (20)ف  (6)  تتيأب بتأأن ي  أو  الدراسأة مأأ) مناأنا  أس (16)كم  أ  هبتخأنحي  بتأنج ا انأأة مختب وأًن  
اوأأنضة ق أأ  البألوقأأة مأأ) اوأأنضة بمأأأل الل وبأأة فه   يأأناة ا ب سأأنج ا خت الأأي فالت أأألر تلأأ  هانأأة مأأ تبط    أأ   حرنأأألا

 منيد ف .  120البألوقة فالوي من د ي ت ر  
 تقويم قطر البويضة بأختالف قطر الجريبة وموقع المبيض في االبقار المحلية  (1)جدول 

قطر الجريبة 
 )ملم( 

عدد 
الجريبات 
 الكلي 

 المبيض األيسر المبيض األيمن
عدد 

 الجريبات
عدد البويضات 

 المفحوصة
معدل قطر 
البويضة 
 )مايكرون(

عدد 
 الجريبات

عدد البويضات 
 الفحوصة

 معدل قطر البويضة
 )مايكرون(

5-3 1034 502 442 
135.30 C 

160.2-110.4 
532 456 

137.15 C 
159.5-114.8  

10-6 308 149 138 
153.15 B 

165.7-140.6 
159 141 

157.07 B 
167.22-146.93 

20-11 102 50 42 
168.0 A 

180.8-155.2 
52 44 

172.64 A 
192.22-153.07 

  641 734  612 701 1444 الملمألو
 *(P<0.05)المتألس نة التي تحمت   فتًن مختلية ضم  الومألض الألا د تختل  مونألون ً 

ف  26.35ل أأأل  فرأأ ب فسأأمت المبأأري ا يسأأ  فالأأوي حل أأ   (P<0.05)*تيألقأأًن مونألوأأًن  (2)لألضأأ  اللأأدف  
ملأم  14.05ف  17.39ف  24.11ملم  نلتتن ) رل  المبري اديم  الوي حل  موأد  ا وأنض   15.67ف  18.03
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تذ حأأرن  ه  رأأأل   (Zebu cows)رلأأ  ه  أأنر ال وبأأأل  (3) نلتتأأن ).  أأن  قرأأنط ه وأأنض المبأأري م ن  أأًن مأأ) ضراسأأة 
ملأأم  نلتتأأن ) ف رأأأل  فرأأ ب فسأأمت المبأأري  16.5ف  19.5ف  27.5يمأأ   نبأأ  رأأ ب فسأأمت المبأأري ا 

رل  ا   نر بيسجن تذ فاد  (17)ملم  نلتتن ). فد تتيب بتن ي  و  الدراسة م)  15.6ف  18.3ف  28.5ا يس   
ملأأم  نلتتأأن ) حرنمأن  أأن  رأأأل  فرأأ ب  10.3ف  15.4ف  23.6ه  رأأل  فرأأ ب فسأأمت المبأأري ا يمأ   نبأأ  

تأي  (12)ملم  نلتتن ). فد تتيأب بتأن ي  أو  الدراسأة مأ) مأن ذ أ    9.4ف  13.9ف  20.3ت المبري ا يس  فسم
ملأأأم  16.9ف  23.0ف  31.5تذ حأأأر  ه  رأأأأل  فرأأأ ب فسأأأمت المبأأأنيي  نبأأأ   Neloreضراسأأأتس رلأأأ  ه  أأأنر 

ختلية ف تأ  تأي البلأد الألا أد   نلتتن ) ف وا ا خت د قد يو ل تل  ا خت د تي النألو فالس دة حر  البلدا  الم
فب  ً م  اللدف  بيسس هيقًن ه  مألق) المبري د ل ي  مونألوًن رل  ق   الل وبة فرأدض الل وبأنة رلأ  سأ   

 المبري فق   البألوقة .
    

 تأثير موقع المبيض في أبعاد المبيض وصفات الجريبة وقطر البويضة في األبقار المحلية (2)جدول 
 القياسي( الخطأ± )المتوسط 

 ا  ونض فالاينة
 المدرفسة 

 مستألل المونألوة  مألق) المبري
 هيس  هيم 

 و.b 26.35  ±1.38 a  P<0.05 0.25±  24.11 رأل  المبري  ملمو
 و.b 18.03  ±1.18 a  P<0.05 0.14±  17.39 ر ب المبري  ملمو
 و.b 15.67  ±1.28 a  P<0.05 0.18±  14.05 سمت المبري  ملمو

 رر  مونألي  a 4.65  ±0.15 a 0.14±  4.84 الل وبة  ملموق   
 رر  مونألي  a 19.90  ±6.62 a 5.76±  17.75 ردض الل وبنة رل  س   المبري

 1.35±  152.15 ق   البألوقة  منيد ف و
a 

155.02  ±1.63a  رر  مونألي 

 

فموأأأنضدة التنبأأ   الخأأأط المسأأت رمو   وأأنض المبأأأري رلأأ   وأأأي  موأأنم ة ا بحأأدار (3)لتبأأر  مأأ  اللأأأدف  
صأأينة الل وبأأة فالبألوقأأة   تذ  أأن   نأأن  هبحأأدارًا سأأنلبًن فررأأ  مونأأألي ل أأأل  المبأأري رلأأ  ق أأ  الل وبأأة فرأأدض 

 -0.014ملم/ملم  هي ه  رأل  المبأري ي أت  م أدار  -0.014الل وبنة رل  س   المبري فال   مونم تجن 
ملأأم  -0.051ملم/ا وبأأة  هي ه  رأأأل  المبأأري ي أأت  م أأدار  -0.051ملأأمو ف  1ق أأ  الل وبأأة ملأأم رنأأد اوأأنضة 

 نلتتأأأن )  حرنمأأأن حأأأر  رأأأأل   0.16ف  0.12رنأأأد اوأأأنضة رأأأدض الل وبأأأنة ا وبأأأة فا أأأدةو فاموأأأنضدة تحدلأأأد حل أأأ  
 هي ه  رأل   ملم/منيد ف   -0.079رل  ق   البألوقة فال   (P<0.01)المبري هبحدارًا سنلبًن رنلي المونألوة 

. فار  اللدف   29 .0منيد ف و فامونمت تحدلد  1ملم رند اونضة ق   البألوقة  -0.079المبري ي ت  م دار 
هيقأأأًن تبحأأأدارًا مألابأأأًن فررأأأ  مونأأأألي لوأأأ ب المبأأأري رلأأأ  ق أأأ  الل وبأأأة فرأأأدض الل وبأأأنة رلأأأ  سأأأ   المبأأأري 

ملأأأأم رنأأأأد اوأأأأنضة ق أأأأ   0.015م أأأأدار ملم/ملأأأأم  هي ه  رأأأأ ب المبأأأأري لأأأأ ضاض   0.015فامونمأأأأت تبحأأأأدار حلأأأأ  
ملأأأأم رنأأأأد اوأأأأنضة رأأأأدض  0.074هي ه  رأأأأ ب المبأأأأري لأأأأ ضاض  م أأأأدار  ملم/ا وبأأأأة  0.074ملأأأأمو ف  1البألوقأأأأة 
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  حرنمأأأن حأأأر  رأأأ ب المبأأأري تبحأأأدارًا سأأأنلبًن فمونألوأأأًن 0.18ف  0.15الل وبأأأنة ا وبأأأة فا أأأدةو فامونمأأأت تحدلأأأد 
 (P<0.05   ملأأم رنأأد اوأأنضة  -0.926رأأ ب المبأأري ي أأت  م أأدار   هي ه  -0.926رلأأ  ق أأ  البألوقأأة فالأأ

. فووأأد مونمأأت التحدلأأد  أأوا م بأأألًد فخاألصأأًن ل  أأ  البألوقأأة 0.38مأأنيد ف و فامونمأأت تحدلأأد  1ق أأ  البألوقأأة 
ممأأن يونأأي ه  ق أأ  البألوقأأة رنأأد هرتمأأنض  تأأي حأأ امي اإلبتخأأن  رنأأد فضأأ) اسأأت اترلرنة التحسأأر  الأأألرايي تيسأأ  

ي.  أأن  مونمأأت هبحأأدار سأأمت المبأأري رلأأ  ق أأ  الل وبأأة فرأأدض الل وبأأنة رلأأ  % مأأ  رأأ ب المبأأري الكلأأ38
 -0.624ملم/ا وبأأأأأة ف  0.023ملم/ملأأأأأم ف  -0.047سأأأأأ   المبأأأأأري فق أأأأأ  البألوقأأأأأة سأأأأأنلبًن فمونألوأأأأأًن فالأأأأأ  

 نلتتأن )   أو  الموأنم ة توأد م بأللأة هيقأًن رنأد  0.38ف  0.24ف  0.36ملم/منيد ف  فامونم ة تحدلد حل   
 البألوقنة  ستومنلجن تي ا خان  الخنراي م  خ   ه ونض المبري .هخترنر 
 

 التنبؤ )معامل االنحدار( بصفات الجريبات والبويضات من خالل أبعاد المبيض في االبقار المحلية (3)جدول 
الاينة المنحدرة رل  ه ونض 

 المبري
مونمت ادبحدار 

 bو 
 وR2التحدلد  مونمت  مستألل المونألوة مونضلة الخط المست رم

لمو
  م

ي
مبر

  ال
رأل

 

 0.12 رر  مونألي  Y^ = 5.11 -0.014X 0.014 - ق   الل وبة  ملمو
 0.16 رر  مونألي  Y^ = 1.82 -0.051X 0.051- ردض الل وبنة 

ق   البألوقة 
  منيد ف و

-0.079 Y^ = 107.1 -0.079X (P<0.01) 0.29 

لمو
  م

ي
مبر

ب ال
ر 

 

 0.15 رر  مونألي  Y^ = 4.73 + 0.0015X 0.015 ق   الل وبة ملمو
 0.18 رر  مونألي  Y^ = 1.58 + 0.074X 0.074 ردض الل وبنة 

ق   البألوقة 
  منيد ف و

-0.926 Y^ = 94.08 -0.926X (P<0.05) 0.38 

سمد
لمو

ي م
مبر

نل
 

 Y^ = 5.51 -0.047X (P<0.05) 0.36 0.047- ق   الل وبة  ملمو
 Y^ = 2.069 -0.024X (P<0.01) 0.24 0.023- ردض الل وبنة 
ق   البألوقة 

  منيد ف و
-0.624 Y^ = 106.12 -0.624X (P<0.01) 0.38 

 
مونمأأت ا رتبأأنم البسأأرط حأأر  ه وأأنض المبأأري مأأ) صأأينة الل وبأأة فالبألوقأأة  تذ حأأر  رأأأل   (4)ُيبجأأ  اللأأدف  

مأأ) رأأ ب المبأأري فسأأمدس فرأأدض الل وبأأنة رلأأ  سأأ   المبأأري  (P<0.05)المبأأري هرتبنرأأًن مألابأأًن فمونألوأأًن 
 نلتتأأن )   حرنمأأن  أأن  مونمأأت ا رتبأأنم حأأر  رأأأل  المبأأري فق أأ  الل وبأأة  0.22ف 0.19ف  0.17فالأأ  مونملأأس 
فارن  رأل  المبري فق أ  البألوقأة هرتبنرأًن سأنلبًن فررأ  مونأألي  -0.16فال  مونملس  (P<0.05)سنلبًن فمونألوًن 
لأأأوا يمدأأأ  اسأأأتومن  رأأأأل  المبأأأري تأأأي حأأأ امي ا بتخأأأن  لتحسأأأر  ا ضاا ف أأأولت هخترأأأنر  -0.07فالأأأ  مونملأأأس 

 (P<0.01)البألوقأأنة فالل وبأأنة مأأ  خأأ   رأأأل  المبأأري. حأأرن  اللأأدف  ايقأأًن ارتبنرأأًن مألابأأًن فرأأنلي المونألوأأة 
 0.24ف  0.29حأر  رأ ب المبأري فسأمت المبأري فرأدض الل وبأنة رلأ  سأ   المبأري فامونمأت ارتبأنم حلأ  
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حرنمن حر  اللدف  هرتبنرًن سنلبًن فرر  مونألي حر  ر ب المبري فق   الل وبة فالبألوقة تذ د يمدأ  ارتمنض مأن 
تي تحدلد ق   الل وبة فالبألوقة م  خ   ر ب المبري فار  اللأدف  ايقأًن ارتبنرأًن سأنلبًن فررأ  مونأألي حأر  

   المبأأأري فق أأأ  البألوقأأأة فالأأأ  موأأأنم ة سأأأمت المبأأأري ف أأأت مأأأ  ق أأأ  الل وبأأأة فرأأأدض الل وبأأأنة رلأأأ  سأأأ
 نلتتن ) لوا د يمد  ا رتمنض رل  مونمت ا رتبنم لسمت المبأري تأي  -0.05ف  -0.09ف  -0.12ارتبنرجمن 

 ا بتخن  فا خترنر. 
 (  معامل األرتباط بين أبعاد المبيض وصفات الجريبة والبويضة4جدول )

 ستألل المونألوةم و rمونملة ادرتبنم   الاينة الم تب ة
 (P<0.05) 0.17 رأل  المبري فر ب المبري
 (P<0.05) 0.19 رأل  المبري فسمت المبري
 (P<0.05) -0.16 رأل  المبري فق   الل وبة
 (P<0.05) 0.22 رأل  المبري فردض الل وبنة
 رر  مونألي  -0.07 رأل  المبري فق   البألوقة
 (P<0.01) 0.29 ر ب المبري فسمت المبري

 رر  مونألي  -0.04 المبري فق   الل وبةر ب 
 (P<0.01) 0.24 ر ب المبري فردض الل وبنة
 رر  مونألي  -0.03 ر ب المبري فق   البألوقة
 رر  مونألي  -0.12 سمت المبري فق   الل وبة
 رر  مونألي  -0.09 سمت المبري فردض الل وبنة
 رر  مونألي  -0.05 سمت المبري فق   البألوقة

بستنتي م   وا البحث تمدنبرة استومن  ق   البألوقة  م    هبتخنحي  ف ولت هخترأنر البألوقأنة مأ  
 خ   ه ونض المبري .  
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