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 الوادة : فسلجه تناسل وتلقيح اصطناعي                                      كــليت الزراعــت          \جاهعت االنبار 

 ترابعال الجزء النظري : الوحاضرة                                                         ي  قسن االنتاج الحيوان

  التدريسي : أ.م. د. ثائر رشيد هحود                                                            الورحلت  / الثالثت    

 

   Puberty and Sexual Maturityالبموغ والنضج الجنسي  

( داخؿ الجسـ وما يرافقو مف سموؾ Gametes) األمشاج إنتاجتتمثؿ الفعاليات التناسمية لمحيواف بقدرتو عمى      
ويختمؼ العمر الذي يظير فيو الحيواف فعالياتو التناسمية  واألنثى( في كؿ مف الذكر Sexual behaviorجنسي )
( والعوامؿ البيئية Hereditary factorsباختالؼ نوع وساللة وجنس الحيواف فضال عف العوامؿ الوراثية ) أدائووشدة 

(Environmental factors). 

     

 أما( Sexual pubertyبسف البموغ الجنسي ) يدعىالسموؾ الجنسي  إظيارفيو الحيواف قدرتو عمى  يبدأفالعمر الذي 
( Sexual maturityفيدعى بسف النضوج الجنسي ) اإلنتاجيةكفاءتو  إظيارعندما يصبح الحيواف قادرا عمى 

يداعوالمني داخؿ الجياز التناسمي  إلنتاجوالفعاليات التناسمية في الذكر تقتصر عمى قدرتو  داخؿ الجياز التناسمي  وا 
 بفعؿ قدرتو عمى الجماع ورغبتو الجنسية . األنثوي

العضو 
 التناسمي

 مالحظات عامة مرحمة النضوج

ثالثة شيور ابتداء بالشير الثالث مف  الغدة النخامية
 العمر

يكوف النمو سريعا خالؿ تطورىا ابتداء 
 مف الوالدة وحتى عمر سنة

ستة أشير ابتداء بالشير السادس مف  المبايض 
 العمر

يكوف النمو سريعا فيما بعد ويتميز 
 بزيادة الوزف وحجـ الجريبات

يعتمد نموه عمى مستوى المدؽ  سنة  2.5-2يكتمؿ في حدود  الرحـ 
الموجود في الجسـ بتأثر الغدة 

 النخامية 
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البيوض داخؿ جيازىا التناسمي والمقترف  إنتاجي تتضمف يتعقيدا ف األكثرفالفعالية التناسمية ىي  األنثىفي  أما     
( Pregnancyمدة الحمؿ ) أثناءبالسموؾ الجنسي الخاص ويدعى بالشبؽ فضال عمى نمو الجنيف داخؿ الرحـ 

درار( ومف ثـ الرضاعة Parturitionالوالدة ) إلى باإلضافة  الحميب . وا 

( Reproductive competenceىي المرحمة التي يظير بيا الحيواف القابمية عمى التناسؿ ) -البموغ الجنسي :
البايولوجية فاف البموغ السموؾ الجنسي الكامؿ والمتعاقب ومف وجية النظر  إظياروالقدرة عمى تحرير الكميتات مع 

( Sexual reproductionالجنسي ىو مرحمة النضج التي يصبح بيا الفرد فسيولوجيا قادرا عمى التكاثر الجنسي )
الحجـ  إلىيتطمب البموغ نمو وتطور الجسـ  إذوتحدث عممية البموغ بصورة تدريجية وتتطمب مدة زمنية لحصولو 

فرازاتياية وتطور الغدد الجنسية التغيرات البيئ إلىمناسب والتعرض ال الداخمية والخارجية ونضج نظاـ الغدد الصماء  وا 
التناسمي  –الغدة النخامية  -بمحور تحت المياد يبدأ( الذي Reproductive endocrineالتناسمي )

(Hypothalamic – pituitary – gonadal axis وبدء تطور الخاليا العصبية لتحت المياد )ر الػػػ والبدء بتحري
GnRH  ومدة  األنثىيوضح بعض الغدد الصماء في  أدناهفضال عمى تطور ميكانيكية التغذية العكسية . والجدوؿ
 نضجيا .

 

كما ىي الحالة في المبائف  أياـوالمدة بينيما تتراوح بيف عدة وىي الفترة التي تمي البموغ الجنسي  -النضوج الجنسي :
كما ىي الحالة في حيوانات المزرعة والى عدة سنوات كما ىي الحالة في المبائف العميا مثؿ  أسابيععدة  إلىالصغيرة 
 اإلنجابفضال عمى ذلؾ فاف القدرة عمى  اإلنجابوالقردة وعميو فالنضوج الجنسي يتمثؿ بقدرة الجنسيف عمى  اإلنساف

نتاج اإلناثفي  األوؿتزداد كمما زادت المدة بيف التبويض   وية في الذكور وبيف التزاوج المثمر .النطؼ الس وا 

سالالت  وأكثرتناسمت عند البموغ مباشرة  إذاصعوبات في الوالدة  إلىوتتعرض نسبة كبيرة مف الحيوانات       
% مف وزنيا الناضج لكف التناسؿ ال ينصح بو حتى يصؿ  54 – 44تصؿ سف البموغ عندما يكوف وزنيا  األغناـ
% مف وزنيا  45 – 35البموغ عند وزف حوالي  إلىالحميب تصؿ  أبقارالوزف الناضج .  % مف 65حوالي  إلىوزنيا 

 % مف وزنيا الناضج . 55حوالي  إلى أوزانياالناضج وال ينصح تناسميا حتى تصؿ 
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يصعب تحديد مرحمة  إذ اإلناثفاف النضوج الجنسي في الذكور يختمؼ عما ىو عميو في  أخرىومف جية       
 األنابيبداخؿ  األولىالنطفة  إنتاجيسبؽ  األوليةالنضوج الجنسي في الذكور كوف تطور الخمية الجنسية الذكرية 

 إلىالوعاء الناقؿ تحتاج  إلىالناقمة لمسائؿ المنوي بمدة شير تقريبا فضال عمى عممية انتقاؿ النطؼ مف الخصية 
 . أدناهدوؿ جفي ال تمخيصوالجنسي لمختمؼ الحيوانات فقد تـ معدؿ النضوج  أمانصؼ شير تقريبا 

 مالحظات عامة األنثى الذكر الحيواف
ضمف النسؿ الواحد بما  يتأثرعمر النضوج  إف 7-20 (11) 9-20 (13) األبقار

 يمي :
 وكميتو اإلنتاجنوع  -1
 (األغناـموسـ الوالدة )خصوصا  -2
 نوع التغذية -3

 18-24 24-36 الخيوؿ
 6-12 7-8 األغناـ
 6-12 6-8 الماعز
 6-12 6-12 الكالب
 6-12 6-12 القطط
 7-12 7-9 الخنازير

   

 -الجنسي : والنضوجالعوامل المؤثرة في البموغ 

 العوامل المؤثرة في عمر البموغ والنضوج الجنسي هي  أهم
        Nutrition التغذية  -1

المستوى العالي لمتغذية يساعد عمى تقصير المدة والعكس بالعكس في  أف إذلمستوى التغذية تاثير مباشر في البموغ 
ووزنيا  األنثىحالة التغذية الرديئة ولذلؾ فقد يالحظ وجود عالقة بيف وزف الجسـ ووزف الخصيتيف في الذكر وعمر 

وزف الجسـ % مف  74عند الشبؽ وفي حالة التغذية االعتيادية فاف البموغ يحصؿ عندما يبمغ وزف الجسـ حوالي 
لمستوى التغذية الجيد والنظامي ضرورة الكتماؿ فاعمية الجياز الصمي  أفالبالغ في غالبية الحيوانات كما 

استعماؿ نظاـ التغذية  أماالجسـ بما فيو الجياز التناسمي  أجزاء)اليرموني( وكذلؾ النمو الطبيعي والسوي لبقية 
 مف الطبيعي وبيذا يبمغ الحيواف نضجو بعمر اقؿ . أكثرالغذائي فاف وزف الجسـ عند البموغ يصبح  اإلفراط أوالمركزة 
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     Seasonالموسم   -2
فاف عمر البموغ ال يتحدد مف خالؿ وزف الجسـ بؿ مف خالؿ الموسـ  األغناـفي الحيوانات الموسمية التناسؿ مثؿ 

يـو والتي تولد في نياية الربيع يتـ  184بعمر  أيفالنعاج التي تولد في بداية الربيع يتـ بموغيا في الخريؼ القادـ 
تصؿ عمر  فإنياتاء النعاج التي تولد في وسط الش أمايوما  454بعمر  أيبموغيا في الخريؼ القادـ لمسنة الالحقة 

 .  أشيرالبموغ بعد ستة 
         Sexالجنس  -3
قد  األنثىفاف وجود الذكر مع  أخرىشيور ومف جية  4-2عمر البموغ قبؿ الذكور وبفرؽ يتراوح بيف  اإلناثتصؿ 

ذايساعد عمى قصر عمر البموغ ليا   عمر النضوج . إطالة أيفاف النتيجة تكوف عكسية  األجناستشابيت  وا 
 

     Genetic and breedالوراثة والساللة  -4
عمر البموغ مف  إلىفي الوصوؿ  أسرعالحميب تكوف  فأبقارالكبير عمى وقت حدوث البموغ  األثرىذا العامؿ لو  إف

 البراىما . أبقارمف غيرىا مثؿ  أسرعفمنيا ما يصؿ عمر البموغ  أخرىالمحـ وكذلؾ الحالة بالنسبة لسالالت  أبقار
      Temperatureالحرارة   -5

التي تربى في بيئة  األبقارفي عمر بموغيا الجنسي فمثال  تتأخرالتي تعيش في المناطؽ الحارة  األبقارلقد لوحظ باف 
 إلىيوـ فقط والسبب في ذلؾ االختالؼ يعود  344درجة مئوية فاف عمر بموغيا قد يصؿ  34درجة حرارتيا تبمغ 

فرازاتياو تاثير الحرارة في الغدة النخامية  نتاج ا   االستروجيف وفعاليتو . وا 
            Muscle stress   العضمي  اإلجهاد -6

 الحيواف كمما طاؿ عمر النضوج الجنسي والعكس بالعكس . أجيدفانو كمما  بشكؿ عاـ
       Hormonal changes during pubertyالبموغ  أثناءالتغيرات اليرمونية  -7

لمغدة النخامية لو القدرة عمى افراز ىرمونات تؤثر  األماميلمغدد الصماء باف الفص  وجد عمى اثر الدراسات الفسمجية
قميمة وغير قادرة عمى سيطرة وتوجيو الغدد  إفرازهمف الحياة ولكف كمية  األولى األسابيعتناسمي منذ الفي الجياز 

لجنسي ىو الزيادة المفاجئة لمثؿ يكوف سبب حدوث البموغ ا إفالممكف  التناسمية مثؿ المبايض والخصى وليذا فمف
ىذه اليرمونات عند عمر البموغ بدال مف البداية المفاجئة في افراز ىذه اليرمونات . كما وجد بعض الباحثيف باف 

والتي تصؿ قمتيا عند عمر البموغ  LHو  FSHىرمونات القند مثؿ  إلفراز أو إلطالؽىنالؾ مستويات معينة 
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فاف الغدة النخامية لمحيواف قبؿ البموغ الجنسي تكوف  أخرىناسمية باالستجابة ومف جية الت األعضاء تبدأوبالنتيجة 
ىرمونات القند  إنتاج إلىالبالغة مما يؤدي  اإلناثمما عميو في  أكثرحاوية عمى كميات مف اليرمونات المغذية لمقند 

 الكفيمة بتحفيز نمو الجياز التناسمي والخاليا التناسمية دوف البموغ .
        Mechanism of pubertyالبموغ  آلية

( بمستويات عالية وكافية LH و   FSHالبموغ يحدث عندما تنتج اليرمونات المسؤولة عف التناسؿ وفي مقدمتيا )
لبدء النمو الحويصمي ونضج البويضات االباضة والنمو الحويصمي يحدث قبؿ عدة شيور مف البموغ وعندما يقترب 

تزداد تكرارا مما يؤدي إلى زيادة في تكرار نبضات ىرمونات محرضات القند  GnRHالبموغ فاف نبضات افراز 
Gonadotropins يز المبايض التي تعمؿ عمى زيادة تحفOvaries  وفي البداية فاف موجات النمو الحويصمي سوؼ

وعندما تكوف تكرار وسعة ىذه النبضات مف محرضات القند تقترب مف ما ىو موجود  Atresiaتتبعيا عممية التحمؿ 
 في الحيواف البالغ يحدث نضج البويضات االباضة .

بينما الوزف عند البموغ  Environmental Factorsؿ البيئية والعوام Geneticبكؿ مف الوراثة  يتأثرعمر البموغ  إف
مختمفة مف الحيوانات  ألنواععند البموغ  واألوزاف األعمارالتبايف في  أدناهبالعوامؿ الوراثية ويبيف الجدوؿ  أكثر يتأثر

 المزرعية .

 

 

 

 

 

 

 

 الوزف )كغـ( العمر )شير( نوع الحيواف
 Doe 5-7 14-34أنثى ماعز 
 Sow 5-7 68-94الخنزير 
 Ewe 7-14 27-34النعجة 

يختمؼ باختالؼ الحجـ  Mare 15-24الفرس 
 الناضج لمساللة

 Dairy cow 8-13 164-274أبقار الحميب 
 - Beef cow  14- 15أبقار المحـ 

 Waterالجاموس المائي 
buffalo 

15-36  - 
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المتتابع مف ىرمونات محرضات  اإلفراز لبدايةالحجـ المثالي  إلىمعرفة كيفية تعرؼ الدماغ عمى وصوؿ الجسـ  إف
 في فيـ عمر البموغ الجنسي . أىمية األكثر األمرىو  GnRHالقند 

 اإلشاراتالتي توقت سف البموغ تكوف حساسة جدا لممستويات الحرجة مف الميكانيكية المركزية  أفويجب معرفة 
ارتباطا بحجـ  أكثريكوف  GnRHىرموف  إلفرازكانعكاس  LHتكرار افراز ىرموف الػ  أفااليضية فقد الحظ الباحثيف 

يزداد بشكؿ كبير وبسرعة بزيادة مستوى  أف GnRHويمكف ليرموف الػ  الجسـ مقارنة بالعمر في الحمالف النامية .
 التغذية .

 Sexual stimulation and preparationالنشاط الجنسي   

النطؼ فاليرموف الجنسي الذكري وىو  إنتاجاليرمونات فضال عمى وظيفة  إنتاجتمارس الخصيتيف وظيفة 
ىو المسؤوؿ عف  Leydig cellsؾ اليا البينية المسماة بخاليا ليدالمفرز مف الخ  Testosteroneالتيستوستيروف 

الخوار فضال عمى  إلظياروتية في الثيراف الص األوتارنمو الصفات الذكرية الثانوية مثؿ متانة القروف وانخفاض 
 . األنثىالجماع مع  أوالرغبة لمتزاوج  أوالنشاط الجنسي 

ىائمة مف النطؼ داخؿ النبيبات المنوية فخصية الثيراف البالغة ليا القدرة عمى  أعداد إنتاجويستطيع الذكر الواحد 
بداية تكويف النطؼ  أو بنشأةمالييف نطفة يوميا وعمميات تكويف النطؼ تعرؼ  14مف  أكثر إنتاج

Spermatogenesis  ونقؿ ىذه النطؼ مف خالؿ البربخ تستغرؽ  . يوـ 64حوالي  إلىوفي الثور مثال تحتاج
ة الزمنية ىذه في يوما ومف الميـ تمييز المد 74القذؼ حوالي  أثناءوبذلؾ فاف عمر خمية النطفة  أياـ 14حوالي 
المصحوبة بارتفاع حرارة الجسـ حيث ال ينعكس تاثير ىذا المرض عمى انخفاض تركيز النطؼ  األمراض حاالت

عولج الثور فيجب ما  فإذابالمرض وعميو  اإلصابةشير بعد ظيور  أو أسابيعبعد مضي عدة  إالونوعية المني 
 إلبقاءالقرار  إعطاءحالتيا السوية قبؿ  إلىكانت نوعية المني ستعود  إذافيما  التأكدلغرض  أشيرمدة لعدة  إعطاءه

 التخمص منو . أوالثور في القطيع 

 Puberty in the ewesالبموغ في النعاج  

 12-5الحمالف تصؿ عمر البموغ ما بيف  إناث وأكثر Ustrusشبؽ  أوؿعندما تظير النعجة  يبدأالبموغ في النعاج 
سوؼ تتجو  اإلناثالبموغ الجنسي واغمب ىذه  إلىىي المحدد الرئيسي لموصوؿ  ضاءةاإلشير وتعد طوؿ مدة 
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الحمالف المولودة مبكرا في فصؿ الربيع  إناثوليذا السبب فاف  األوؿعمر البموغ الجنسي عند خريفيا  إلىلموصوؿ 
 فإنياوكذلؾ المولودة مبكرا في فصؿ الربيع الحمالف المولودة في فصؿ الخريؼ  إناثمف  أسرععمر البموغ  إلىتصؿ 
زيادة العمر  إلىفي فصؿ الربيع وىذا يعود  متأخرةعمر البموغ الجنسي بالمقارنة مع تمؾ المولودة  إلى أسرعتصؿ 

 أف% مف وزنيا الناضج لكي تكوف قادرة عمى التناسؿ ويجب  74 إلىالحمالف  إناثتصؿ  أفيجب  إذووزف الجسـ 
 وثابتةقصيرة  إضاءةالحمالف التي تنشا في بيئة ذات مدة  إفتغذيتيا بشكؿ منفصؿ عف النعاج البالغة و  إدارتياتتـ 
التغير في طوؿ مدة  إفوىذا يدؿ عمى  أشيرلمدة ستة  األقؿالبموغ الجنسي عمى  إلىبالوصوؿ  ستتأخر فإنيا

ف التغذية قبؿ وبعد الفطاـ تقمؿ مف العمر المستويات العالية م أفتدريجيا ىو المحفز لمبموغ الجنسي كما  اإلضاءة
الحمالف المفردة تتناسؿ في وقت مبكر مقارنة بالحمالف الثنائية والثالثية وىذا بسبب وزف الحيواف  أفعند البموغ كما 

 العوامؿ المؤثرة بالبموغ الجنسي باالتي : إيجاز. ويمكف 

 Ageالعمر  -1
 Breedالساللة    -2
 Genetic selectionالوراثي  االنتخاب  -3
 Body sizeحجـ الجسـ    -4
 Nutritionالتغذية    -5
 Season of birthموسـ الوالدة   -6
  Ramوجود الكبش  -7
 

  Puberty in ramsالبموغ في الكباش   

ويفضؿ شراء الكباش قبؿ  األحياففي اغمب  إىماال األكثرفي القطيع لكنو يكوف  أىمية األكثريعد الكبش العضو 
قبؿ موسـ  أيضافي البيئة الجديدة وتحتاج  لمتأقمـتحتاج الكباش لموقت الكافي  إذعدة شيور مف موسـ التناسؿ 

مناسبة لكي نضمف فصال تناسميا ناجحا  إدارةالتغذية عمى عميقة قميمة السعرات الحرارية وىي تتطمب  إلىالتناسؿ 
 ومربحا .
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      Induction of puberty in female lambsالحمالن  إناثالبموغ الجنسي في  إحداث

الحمالف ىي عف طريؽ المعاممة بيرموف  إناثالبموغ الجنسي في  إلحداثالوسائؿ  أفضؿ أفالدراسات  أوضحت
ممية ىذه الع وإلجراء PMSGالمعالمة وحقف ىرموف مصؿ دـ الفرس الحامؿ  إيقاؼالبروجيستيروف لمدة ثـ 

عف طريؽ الغذاء يوميا ومما يعيب ىذه المعامالت ىو صعوبة تطبيقيا وحاجتيا  أويستعمؿ الحقف في العضالت 
وبالتالي فاف التفكير نحو استخداـ االسفنجات الميبمية المشبعة  إجراءىاالعمالة وزيادة تكاليؼ  إلى

 Synchronization ofبالبروجيستيروف كما في حالة النعاج الكبيرة والذي يستخدـ معيا نظاـ توحيد الشياع 
estrous   يتميز ميبميا بوجود حمقة  إذالصغيرة  اإلناثولكف استخداـ االسفنجة الميبمية صعب تطبيقو في

 االسفنجة داخؿ الميبؿ . إدخاؿيجية ضاغطة تعرقؿ نس

  Cronoloneالبرجيستيروف المستعمؿ في االسفنجات الميبمية ىر مركبات الكرونولوف  أنواع أكثرومف 
مميغراـ عمى التوالي ليذه  64و  34وتستعمؿ ىذه المركبات بتركيز ومركبات خالت ىيدروكسي بروجيستيروف 

 مميغراـ لزيادة فعالية ىذا المركب . 44 إلىبات الكورنولوف المركبات ويمكف زيادة مرك

الصفراء ويعمؿ ىذا  األجساـوالمعاممة بيذا اليرموف تنشط فعؿ  األصفرويفرز ىرموف البروجيستيروف مف الجسـ 
يمنع  لمغدة النخامية ومف ثـ األماميتاثير التغذية العكسية الموجبة بيف االستراديوؿ والفص  إلغاءاليرموف عمى 

يقاؼ األصفرالذي يحدث التبويض ويعمؿ عمى تكويف الجسـ   LHافراز ىرموف الػ  المعاممة بيرموف  وا 
الحويصالت في مرحمة ما قبؿ  إنضاجحيث ينشط  LHتنشيط افراز ىرموف الػ  إلىالبروجيستيروف تؤدي 

نتاجالتبويض    LHعالمات الشياع فضال عمى زيادة افراز ىرموف الػ  إلحداثكميتات كافية مف االستراديوؿ  وا 
 التبويض . إلحداثالالـز 

الحمالف قبؿ بداية موسـ التناسؿ فيمـز ذلؾ استخداـ الحقف بواسطة  إلناثولغرض التبكير بموعد البموغ الجنسي 
 إزالةطاة يوـ زيادة الجرعة المع أفبجانب المعاممة بيرموف البروجيستيروف ويجب مراعاة   PMSGىرموف 

في بطوف النعاج الصغيرة العمر والتي  األجنةعدد  وزيادةزيادة معدالت التبويض  إلىاالسفنجة الميبمية يؤدي 
تتسبب بزيادة عدد  ألنياولذلؾ يجب عدـ المغاالة في استخداـ جرعات عالية  أشير 8-7يتراوح عمرىا بيف 
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 Syticالمبكر وحدوث تكيس المبايض  األجنةزيادة نسبة نفوؽ  إلىبدرجة تفوؽ طاقتيا بالحمؿ ويؤدي  األجنة
ovaries  ( 8-7وحدة دولية لمنعاج الصغيرة العمر ) 544 – 254. واقترح العمماء استعماؿ تراكيز تتراوح بيف

استخدمت  إذاوحدة دولية لنفس النعاج  644 -444 إلىخالؿ موسـ التناسؿ الطبيعي وتزداد التراكيز  أشير
تاثير تراكيز مختمفة مف ىرموف مصؿ الفرس الحامؿ في بعض  أدناهلموسـ التناسمي ويبيف الجدوؿ خارج ا

 الصفات التناسمية لمحمالف .

 الصفة محؿ الدراسة
 )وحدة دولية ( PMSGجرعة 

544 754 1444 
 2.38 2.41 1.7 متوسط معدؿ التبويض

الحمالف  إلناثالنسبة المئوية 
 الحوامؿ

47.2 32.7 37.2 

 إناثالصفراء في  األجساـعدد 
 الحمالف 

1.9 2.72 3.27 

 إناثفي بطوف  األجنةعدد 
 الحمالف

1.27 1.39 1.68 

 

  


