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Abstract 
        The present study was aimed to assessing the influence of presence or absence of corpus luteum 

(CL) on the dimensions of ovaries and the number of follicles and oocytes and their quality in local 

cows. A total of 256 cow ovaries were collected from abattoirs of Babylonian province for the period 

from September 2017 until April 2018. The female reproductive system were transported to the 

laboratory within 2 hour post slaughter. The ovaries were removed and categorize into 2 groups based 

on the presence (n=150) or absence (n=106) of CL. The ovaries were measured their dimensions, and 

the follicle were counted, measured and classified according to their diameter as small 3-5 (mm) , 

medium 6-9 (mm) and large 10-20 (mm). The follicular fluid were aspirated and the oocyte were 

collected, examined , measured , evaluated, and graded. The result of present study showed a 

significant higher (P<0.05) in dimension of the ovaries with the presence of CL compared to the 

ovaries without CL. The result also showed significant increase (P<0.05) in the average total number of 

follicles and oocytes recovered per ovary of ovaries without CL compared with the ovaries with CL. 

This study concluded that the presence of CL negatively affects on the number of follicles and the 

quality of oocyte.  
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 تريبااجلسم األصفر يف أبعاد املبايض وعدد اجل عدم وجودتأثري وجود أو 
  (Bos Indicus)ونوعية البويضات يف األبقار احمللية

 هاشم مهدي عبود   فوزية جميل حسن 
 بابل ، العراق 51009 –الكلية التقنية / المسيب، جامعة الفرات األوسط التقنية 

 حيدر مالك عبد علي
 / المسيب المعهد التقني 

drhashem48@yahoo.com  
 

 الخالصة
ألبقأار اهدفت الدراسة الحالية لتقويم تأثيير الجسأم األرأفر غو بيابأ  فأي غبعأاد المبأايا ورأدد الجرعبأات ونوريأة البوي أات فأي         

ألنيويأة ا. ُنقلأت األجهأزة التناسألية 2018لغايأة نيسأان  2017ابل للمدة من غيلأو  مبي ًا بقرعًا من مجازر محافظة ب 256المحلية. ُجمع 
ًً رلأى وجأود الجسأم األرأفر  رأدد    ( غو رأدم150إلى المختبر خال  سارتين بعد الذبح. ُغزعلت المبايا وُرنفت رلى مجمورتين بنأا

 ملأم(  5-3الجرعبأات رلأى غسأاط قارهأا إلأى رأغيرة  ( . وقيسأت غبعادهأا. وُرأدت وقيسأت وُرأنفت106وجود الجسأم األرأفر  رأدد   
 ملم( . ُسحب السائل الجرعبي وُجمعت وُفحرأت وُرأدت وُقومأت وُدرجأت البوي أات. بينأت نتأائ   20-10 ملم( وكبيرة  9-6ومتوساة 

ى ا التأأي ت تحتأأو  رلأأفأأي غبعأأاد المبأأايا مأأع وجأأود الجسأأم األرأأفر مقارنأأة مأأع المبأأاي  (P<0.05)الدراسأأة الحاليأأة غرتفارأأًا معنويأأًا 
ب في متوسط العأدد الكلأي للجرعبأات والبوي أات لكأل مبأيا مأع بيأا (P<0.05)الجسم األرفر. غو حت النتائ  غي ًا غرتفارًا معنويًا 

ن وجأود الجسأم األرأفر يأ ير سأألبياً   الجسأم األرأفر مقارنأة مأع المبأايا التأي تحتأأو  رلأى الجسأم األرأفر.  نسأتنت  مأن هأأذو الدراسأة واص
 ى ردد الجرعبات ونورية البوي ة.رل
 
 .: األبقار، المبيا، الجسم األرفر، الجرعبة، البوي ةالدالةلمات الك

 
 المقدمة
سألية، مأن المايأية التأي ت تأزا  إنتاجيتهأا منخف أة وذات ميأاكل وراييأة ورأحية وتناالمحلية ُتعد األبقار         

ور  إجأأراً البحأوا والدراسأأات ألدخأا  وتابيأأا التقنيأأات ولغأرا تحسأأين وتاأوعر األداً التناسأألي بأات مأأن ال أر 
ع [.  ُتعد العينات التأي تجمأ8و 4التكايرعة المساردة ميل إن اج وغخراب البوي ات خارج الجسم ونقل األجنة ]

من المجازر مردرًا رخيرًا ووفير للبوي ات األولية ألنتاج األجنة رلى نااق واسع من خأال  إن أاج البوي أة 
دلأة [ غن العالقة بين تاور األجسام الرفراً وتاور الجرعبأة يقأدم غ29[. بّين ]19خارج جسم الحيوان ] وغخرابها

هأا تونوريالجرعبأات جديدة لأدرم وجأود العوامأل المرتباأة بعأدم التجأانط فأي الكفأاًة التنمويأة للبوي أة. يأ ير حجأم 
األرأأفر بارعقأأة سأألبية فأأي تركيأأز هرمأأون  [ يأأ ير وجأأود الجسأأم33و  5فأأي القأأدرة التاوعرعأأة لبوي أأات األبقأأار ]

م [. بينت بعا الدراسات التأثيير السألبي لوجأود الجسأ26]تها ونوريالجرعبات وكذلك بكمية  Estradiol)المودق  
[ رلى كفاًة البوي ة والنسب الالحقة مأن تكأوعن 27و 21](Progesterone) [ غو هرمون الحمل 12األرفر ]

 17المستحرلة من مبأايا خاليأة مأن الجسأم األرأفر غو بيأاب هرمأون الحمأل ] الجنين ، مقارنة مع البوي ات
 ورأأدد الجرعبأأاتالمبأأايا فأي غبعأأاد غو بيابأأ  تهأد  الدراسأأة الحاليأأة لمعرفأأة تأثيير وجأأود الجسأأم األرأأفر [. 30و 

 في مبايا األبقار المحلية . ة البوي ات ونوري
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 المواد وطرائق العمل 
 جمع األجهزة التناسلية 

 2017 يلو غمن للمدة غُنجزت الدراسة في مختبرات قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني في الكلية التقنية/المسيب      
افظة بير حامل والتي ذُبحت في مجازر مح بقرة 128التناسلية من األجهزة غُزعلت وُجمعت  . 2018نيسان الى 

الية عية وخرت القناة التناسلية ريانيًا وكانت ابيبابل وكانت بحالة سليمة من الناحية الرحية قبل الذبح ، ُفح
 0.9%ووُ عت في حقيبة بالستيكية  تحتو  رلى محلو  الملح الفسلجي بتركيز (1 رورة من التيوهات الخلقية

normal physiological saline(0.9%NaCl)  ووُ عت اتكياط في رندوق مبرد وُنقلت إلى المختبر ،
 خال  سارتين.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (40x) 40بقوة تكبير . الجهاز التناسلي األنثوي لألبقار 1صورة       

 
 قياس ابعاد المبايض والجريبات 

القة الع األنسجةالتناسلي ، وُنظفت من  الجهازغزُعلت المبايا من ارتبااها مع اترباة المبي ية في      
 رلىوقسمت الترييح لتجفيفها ،  غوراقعت رلى واترباة ، وُبسلت بالمحلو  الملحي الفسلجي المبرد ووُ  

ًً رلى وجود الجسم األرفر  العدد    وقيط ( 150الجسم األرفر  العدد  ردم وجود( غو 106مجمورتين بنا
، (2ورة ة بين النهاية اتمامية والخلفية  رفاولها من جانب مناقة القاع مع اترباة المبي ية او او  المسا

ة او خط خارج من رلى خط الاو  ، وسمكها من الساح الظهر  الى الساح ورر ها من اررا مناق
وُرنفت الجرعبات ابقًا لهذو  Vernier Clippers)  الباني ، وقيست جرعبات كل مبيا بواساة القدمة

وكبيرة ذات قار ملم(  9-6 ملم( ومتوساة ذات قار 5-3القياسات إلى يالا مجاميع رغيرة ذات قار  
 [ . 2( ]3رورة   ملم( 20-10 
 

 الجريبة الجسم األصفر
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 (40x) 40بقوة تكبير . قياس أبعاد الجريبة 3صورة   (40x) 40بقوة تكبير  . قياس أبعاد المبيض2صورة 
 

       سحب السائل الجريبي 
 (20G) 20نبيذة قياط  ُسحب السائل الجرعبي من الجرعبات المرئية رلى ساح المبيا بوسااة ابرة

ن, محلو  دارئ الفوسفات مع الهيبارعغ يف إليها مليليتر  5و 2يكية نبيذة ذات حجم مرتباة بمحقنة بالست
دقائا للسماح  5بتر  لمدة الترك رحن و ملم ,  35و ع الوسط والمحتويات في رحن بتر  ذات قار 

 . (4 رورة  للبوي ات بالترسيب واألستقرار في القاع , وُفحرت وُسجلت ردد البوي ات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (40x) 40بقوة تكبير  . سحب السائل الجريبي4 صورة
 
 
 
 
 
 



Journal of University of Babylon for Pure and Applied Sciences, Vol. (27), No. (6): 2019 

 

 
22 

 تدرج البويضات
ُبحَا رن البوي ات بوسااة المجهر ال وئي  بعد ترسيب واستقرار البوي ات في ابا بتر  

(Olympus, Tokyo – Japan)   ،ُدّرجت و وُسجل رددها لكل مبيا(graded)  البوي ة رلى غساط ردد
 : وكما يلي  (Cytoplasm)لمحياة بها ورفات الهيولي ابقات الخاليا الركمية المبي ية ا

متجانط ومحااة بثربع او اكير من الابقات الركمية المترارة  هيولي. بوي ة درجة غولى:أ بوي ة ذات 1
 (.5 رورة

ة ابقات من الخاليا الركمية المترارة  رور  4-2 ةمتجانط ومحااهيولي . بوي ة درجة يانية: بوي ة ذات 2
6.) 
 ةمتجانط ومحااة رلى األقل بابقة واحدو من الخاليا الركميهيولي ذات  ة: بوي ةدرجة يالي ة . بوي3

 (.7 رورة ةالمترار
يا جزئيًا بخال ةاو محاا ةمن الخاليا الركمي ةمتجانط ورارع ربيهيولي درجة رابعة:  بوي   ذات  ة. بوي 4

 (.8او مبعيرة  رورة  ةبير مترار ةركمي
 
 
 
 
 
 
 
 

 (40x) 40بقوة تكبير  بوي ة درجة يانية. 6رورة        (40x) 40بقوة تكبير   بوي ة درجة غولى. 5رورة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (40x) 40بقوة تكبير  رابعة بويضة درجة. 8صورة     (40x) 40بقوة تكبير . بويضة درجة ثالثة 7صورة 
 
 
 
 
 

 النطاق الشفاف خاليا الركمية 

 هيولي

 النطاق الشفاف خاليا الركمية 

 هيولي

 النطاق الشفاف خاليا الركمية 

 هيولي

 النطاق الشفاف

 هيولي
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 التحليل االحصائي 
في تحليل البيانات بدراسة  SAS (Statistical analysis system) [24]استعمل البرنام  اتحرائي 

 Completely randomizedوفا ترميم ريوائي كامل رلى العوامل المختلفة في الرفات المدروسة 
design) (CRD) [ متعدد المديات  7وقورنت الفروقات المعنوية باختبار دنكن ](Multiple Rangetest)  

 
 النتائج والمناقشة

 اً مبي  150( غن ردد المبايا التي ت تحتو  رلى الجسم األرفر بلغت 1جدو    يتبين من نتائ 
 106% ، وردد المبايا التي تحتو  رلى الجسم األرفر بلغت 58.59وبنسبة  اً مبي  256من مجموع 

[. 32ن المبايا المثخوذة من المجازر كانت في مراحل مختلفة من دورة اليبا ]إ%، إذ 41.40وبنسبة  اً مبي 
( في غبعاد المبايا  الاو  والعرا والسمك( التي تحتو  رلى P<0.05  ةمعنوي زعادةين الجدو  غي ًا ب

ى رل ارتماداً الجسم األرفر مقارنة مع المبايا التي ت تحتو  رلى الجسم األرفر. تختلف غبعاد المبايا 
رفر وتحلل  اإلبا ة وتكوعن الجسم األ ، وتاور الجرعبة وحدوا[6]الحالة التكايرعة والتغيرات الفسلجية للحيوان 

عاد المكونة للجسم األرفر ت د  إلى الزعادة في غب (Lutein cells) الرفراً ن النمو في الخاليا إ[. 25]
لمبيا [. يزداد حجم الجسم األرفر بسبب كيافة إنتاجيت  من هرمون الحمل وبالتالي تزداد غبعاد ا16المبيا ]

 .   [  إذ بينوا زعادة غبعاد المبيا مع وجود الجسم األرفر15و 9راسة مع ][. تتفا نتائ  هذو الد13]
 األبقار المحلية أبعاد المبايض في في  هغيابأو الجسم األصفر وجود تأثير . 1جدول 

 الخطأ القياسي( ± )المعدل 
نوع المبيا 

 ورددو
 يااالمب ردد

 ونسبتها
 او  المبيا

  ملم(
 ررا المبيا

  ملم(
  ملم( سمك المبيا

ردم وجود الجسم 
 150)األرفر  

150 
(% 58.59) 

0.50±25.91 
B 

0.35±15.90 
B 

0.28±13.75 
B 

وجود الجسم 
 106)األرفر  

106 
(% 41.40) 

0.04±26.20 
A 

0.42±18.75 
A 

0.36±16.07 
A 

 P<0.05 P<0.05 P<0.05  مستوى المعنوية 
 

 عأأأأأد  رأأأأأدد الجرعبأأأأأات لكأأأأأل مبأأأأأيا( فأأأأأي مP<0.05( زعأأأأأادة معنويأأأأأة  2غو أأأأأحت نتأأأأأائ  الجأأأأأدو   
جرعبة في المبايا التي ت تحتو  رلى الجسم األرفر مقارنة مع المبايا التي تحتأو  رلأى  (0.49±23.51)
جرعبة. ي ير غفراز هرمون الحمل سلبيًا رلى ردد الجرعبات الرغيرة والمتوسأاة  (18.16±0.91)الجسم األرفر

 Follicle stimulating)إذ يقأوم بتيبأيط إفأراز هرمأون محفأز الجرعبأة  وذلك بوسااة التغذية اإلستراجعية السأالبة
hormone) (FSH) [ يأ ير وزن وحجأم المبأيا فأي متوسأط العأدد الكلأي 26و  6الذ  ياور نمو الجرعبات . ]

 Autocrine)[. ي ير الجسم األرأفر مو أعيًا وذاتيأًا رأن ارعأا التأثيير الرأمي الأذاتي والجأانبي 15للجرعبات ]
and paracrine)  [ و  14[. تتفأا نتأائ  هأذو الدراسأة مأع ماتورأل إليأ  ]28فأي نمأو وتاأور الجرعبأات الكبيأرة

[ إذ بأين 1[ إذ بينوا التثيير السلبي لوجود الجسم األرفر فأي رأدد الجرعبأات. اختلفأت نتأائ  هأذو الدراسأة مأع ]29



Journal of University of Babylon for Pure and Applied Sciences, Vol. (27), No. (6): 2019 

 

 
24 

[ الأذ  بأين 10ألرأفر وغختلأف غي أًا مأع ]هنالك زعادة في ردد الجرعبات في المبايا التي تحتو  رلى الجسأم ا
    .وجود الجسم األرفر وردد الجرعباتوجود رالقة موجبة بين 

 
   في مبايض األبقار المحليةفي عدد الجريبات  هغيابأو الجسم األصفر تأثير وجود . 2جدول 

 الخطأ القياسي( ± )المعدل 

نوع المبيا 
 ورددو

معد  ردد 
 الجرعبات/مبيا

 ردد الجرعبات

  ملم( 3-5رغيرة 
 6-9متوساة 
  ملم(

  ملم( 10-20كبيرة 

ردم وجود 
الجسم األرفر 

 (150 

1.49±23.51 
 [3527] A 

0.01±13.10 
A 

0.43±9.90 
A 

0.05±0.51 
A 

وجود الجسم 
 106)األرفر  

0.91±18.24 
[1925] B 

0.72±10.41 
B 

0.16±7.40 
B 

0.03±0.35 
A 

 بير معنو   P<0.05 P<0.05 P<0.05 مستوى المعنوية 
 .رلى كل مبيا   المسجلة] [ العدد بين القوسين يميل الجرعبات   

 
فأأأأأأأي متوسأأأأأأأط رأأأأأأأدد البوي أأأأأأأات لكأأأأأأأل مبأأأأأأأيا  (P<0.05)ارتفأأأأأأأاع معنأأأأأأأو   3بينأأأأأأأت نتأأأأأأأائ  جأأأأأأأدو  

لكأل  البوي أاتبوي ة للمبايا التي ت تحتو  رلى الجسأم األرأفر مقارنأة مأع متوسأط رأدد  (0.62±12.40)
 اً معنويأ اً بوي ة للمبايا التي تحتو  رلى الجسم األرفر، وبأين الجأدو  غي أًا غرتفارأ (10.50±0.53)مبيا 

فأأي رأأدد البوي أأات للدرجأأة األولأأى واليانيأأة فأأي المبأأايا التأأي ت تحتأأو  رلأأى الجسأأم األرأأفر مقارنأأة مأأع التأأي 
م األرأفر مأن تحتو  الجسأم األرأفر. غن قلأة رأدد البوي أات لكأل مبأيا فأي المبأايا التأي تحتأو  رلأى الجسأ

 محرأور غو مقيأد مأن قبأل الخاليأا الرأفراً التأي تحتأل جأزًً كبيأرًا مأنونموهأا المحتمل بسبب غن تاور الجرعبات 
[ . هنالأأك بعأأا 11] (atresia)المبأأيا وكأأذلك غن الجسأأم األرأأفر ربمأأا ييأأبط نمأأو الجرعبأأات وعزعأأد مأأن رتقهأأا 

جسأم( العوامل ربما تساهم في األختال  في نورية وجأودة البوي أة منهأا العمأر والموسأم والحالأة الغذائيأة  حالأة ال
 18و 3وارعقأأة الحرأأو  رلأأى البوي أأة ]وحجمهأأا ومرحلأأة اليأأبا غينأأاً ذبأأح الحيأأوان والحالأأة الوظيفيأأة للجرعبأأة 

بأأايا ، فأأثن التأأثيير السأألبي لهرمأأون الحمأأل ربمأأا لأأم يعمأأل وغن . بسأأبب رأأدم وجأأود الجسأأم األرأأفر فأأي الم[34و
 [.23و  2نسبة هرمون الحمل إلى هرمون المودق تبقى في مستوى التوازن والتي تسمح بنمأو الجرعبأة والبوي أة ]

وا [ والأذين بينأ29و14[ واختلفت نتائ  هذو الدراسة مع ما تورأل إليأ  ]22و 20و 1تتفا نتائ  هذو الدراسة مع ]
 غو ت تحتأو  رلأى الجسأم األرأفر ردم وجود فرق معنو  في ردد البوي ات ونوريتها في المبأايا التأي تحتأو  

  رلي .
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    لية في مبايض األبقار المحالجسم األصفر في عدد البويضات وتدرجها  غيابتأثير وجود أو . 3جدول 
 الخطأ القياسي( ± )المعدل 

نوع المبيا 
 ورددو

معد  ردد 
  ات/مبياالبوي

 تدرج البوي ة
 درجة رابعة درجة يالية درجة يانية درجة غولى

ردم وجود 
األرفر  الجسم
 (150 

0.62±12.40 
A 

0.16±3.87 
A 

0.13±2.92 
A 

0.13±2.64 
A 

0.20±2.97 
A 

وجود الجسم 
 106)األرفر  

0.53±10.50 
B 

0.29±2.92 
B 

0.15±2.02 
B 

0.18±2.58 
A 

0.16±2.98 
A 

 بير معنو   بير معنو   P<0.05 P<0.05 P<0.05 وية مستوى المعن
 

ت نستنت  مأن نتأائ  هأذو الدراسأة غن وجأود الجسأم األرأفر يأ ير سألبًا فأي غبعأاد ورأدد ونوريأة الجرعبأات والبوي أا
خرابالبوي ات المستعملة وهذا ي ير رلى إنتاج    .في التقانات التكايرعة المساردة المختلفة هاواص
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