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 الملّخص
أجريت هذه الدراسة في محطة بحوث شطحة لتحسين الجاموس السوري، في محافظةة حمةاه، منط ةة الغةاب، وهةي احةدط المحطةات 

. اسةةتعملت فةةي هةةذه الدراسةةة 2011التابعةةة إلدارب بحةةوث ال ةةروب الحيوانيةةة، فةةي الهيئةةة العامةةة للبحةةوث العلميةةة الزراعيةةة بسةةورية، عةةام 
أشهر. وزنت الحيوانات وأخذت م اطع من الخصى شهريًا ل ياس قطر األنابيب المنويةة  7ذكور جاموس نامية وهي بعمر  10على 
أشةةهر، لتحديةةد موعةةد ا ن سةةام الخلةةوي للمنسةةليات المنويةةة وتمايزهةةا وظهةةور النطةةام فةةي لمعةةة األنابيةةب المنويةةة، ل سةةت ادب  10لمةةدب 

في ذكور الجاموس السوري النامية. أظهرت النتائج اتساعًا تةدريجيًا فةي قطةر األنابيةب المنويةة، منها في تحديد موعد البلوغ الجنسي 
األنابيةب وكةان المتوسةط العةام ل طةر وازدياد وتطور خ يا ليديغ، وبدأت معالم خ يا سيرتولي بالوضوح، مةع ت ةدم الحيوانةات بةالعمر 

(. P< (0.05 سةجل  تغيةر نسةبي كبيةر فةي اتسةاا قطةر األنابيةب المنويةةو أشةهر،  10مةايكرومتر عنةد عمةر  172.7 ± 2.8المنوية 
األنابيةب كةان المتوسةط العةام ل طةر شهرًا، لوحظ ظهور النطام في لمعةة األنابيةب المنويةة و 16 وعند ما وصلت الحيوانات الى عمر

سةةةط قطةةةر األنابيةةةب المنويةةةة ووزن (، بةةةين متو P< (0.01وأظهةةةرت النتةةةائج أيضةةةًا ع قةةةة ارتبةةةاط . مةةةايكرومتر ±250 6.1المنويةةةة 
(. ، نسةةةتنتج مةةةن هةةةذه  r 0.978=وبةةةين متوسةةةط قطةةةر األنابيةةةب المنويةةةة وعمةةةر الحيوانةةةات بلغةةةت )(، r= 0.983) بلغةةةتالحيوانةةةات 

 316 ± 14.1شةةهرًا، بمتوسةط وزن بلةةغ  16أن ذكةةور الجةاموس السةةوري الناميةة تصة  مرحلةةة البلةوغ الجنسةةي بعمةر حةوالي  الدراسةة
 كغ. 

 : الجاموس السوري، الخصى، البنية النسيجية، تكون النطام، البلوغ الجنسي.الكلمات المفتاحية
 

 المقدمة :
عةد العمةةر عنةةد البلةوغ الجنسةةي واحةةدًا مةن أك ةةر العوامةة  أهميةةًة مةن الناحيةةة التناسةةلية بالنسةبة للعجةةو  كونةة  ية  ر بشةةك  مباشةةر فةةي ي   

تحديةةد موعةةد ادخةةا  هةةذه الحيوانةةات فةةي بةةرامج التربيةةة والتل ةةيا، وفةةي طةةو  فتةةرب حياتهةةا اإلنتاجيةةة. وحيةةث أن طةةو  فتةةرب الحمةة  فةةي 
كةةغ، أي ن ةةس الةةوزن ت ريبةةًا لعجةةو  سةة لة أب ةةار  40-35فةةي األب ةةار، ا  أن أوزان المواليةةد تبلةةغ نحةةو الجةةاموس أطةةو  مةةن م يلتهةةا 
(، كمةةةا أن عجةةو  الجةةةاموس تنمةةةو بسةةرعة خةةة   فتةةةرب الرضةةاعة بسةةةبب ارت ةةةاا نسةةةبة (David, 1998الهوليشةةتاين حدي ةةةة الةةةو دب 

 المكونات الغذائية في حليب الجاموس. 

أن خصوبة عجو  الجاموس المصري تتأ ر بالتغذية وأن ال يران التي تغذط تغذية زائدب and Mourad (1994)  Metryوقد وجد 
تصبا مسمنة وفي حالة خمو  جنسي، بينما ال يران التي تغذط تغذية منخ ضةة جةدًا   تحصة  علةى الطاقةة ال زمةة إلنتةاج السةائ  

 100لحسةاب ا حتياجةات الحافظةة لل يةران ي تةرا أنهةا أ  ة  بم ةدار المنوي، لذلك فان  يجب أن تب ى في حالةة جسةمية متوسةطة. و 
كغ  3-2كغ معاد  نشا ) 1.5-1كغ زيادب عن متوسط وزن اإلناث. أما في موسم التل يا فتزاد ا حتياجات الحافظة لل يران بم دار 

 علم مركز( في اليوم.
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شهرًا، ويكون متوسط وزنها عند  12أن ذكور الجاموس العراقي تص  الى مرحلة البلوغ الجنسي بعمر  Majed (1996)و قد وجد 
كغ، وغالبًا ما تكون نوعية السائ  المنوي غيةر جيةدب بسةبب عةدم وصةولها عنةد هةذا العمةر الةى النضةج الجنسةي،  247.5هذا العمر 

%، ونسةةبة حيويةةة النطةةام  45، ونسةةبة النطةةام الحيةةة 3سةةم 1.91ره اذ يكةةون السةةائ  المنةةوي مةةائي ال ةةوام، ويتصةةم بحجةةم قذفةةة قةةد
 2.5%. وقةةد بةةيلن أنةة  يمكةةن اسةةتخدام ذكةةور الجةةاموس العراقةةي فةةي عمليةةات التل ةةيا الطبيعةةي بنجةةاح عنةةدما تصةة  الةةى عمةةر  22.8

 أن ى.  50سنة، ويخصص  ور لك  
صةري فةي عمليةات التل ةيا والتناسة  اعتبةارًا مةن عمةر سةنتين، (، أن  يمكن استخدام ذكةور الجةاموس الم1991وقد أشار عبد العليم )

ويمكن أن يكةون أبكةر قلةيً  عنةدما تربةى فةي ظةروم رعايةة جيةدب. وأشةارت معظةم األبحةاث الةى المشةاك  الك يةرب فةي خصةوبة ذكةور 
، ا سةةتجابة الجنسةةيةخر فةةي الوصةةو  الةةى البلةةوغ الجنسةةي و النضةةج الجنسةةي، وضةةعم الرغبةةة الجنسةةية، وطةةو  فتةةرب أالجةةاموس كالتةة

 (.( Abdou and Aboul-Ela, 1988وقابلية السائ  المنوي الضعي ة للتجميد 
أظهةةر انخ ةةاا البةةروتين فةةي الغةةذاس تةةأ يرًا سةةلبيًا علةةى حجةةم السةةائ  المنةةوي وعلةةى حركةةة النطةةام والرغبةةة الجنسةةية ومةةردود السةةائ  

د البلةةوغ الجنسةةي فةةان السةةائ  المنةةوي يظهةةر نمةةاذج متباينةةة تتعلةةق بةةنظم المنةةوي. وعلةةى الةةرغم مةةن اسةةتمرارية انتةةاج السةةائ  المنةةوي بعةة
 (.(Manik et al., 1989اإلنتاج وظروم التغذية والرعاية السائدب 

ان البنية النسةيجية لخصةى الجةاموس مشةابهة لنظيرتهةا فةي الحيوانةات ال دييةة األخةرط، فهةي تعةد مسة ولة فةي الحيوانةات البالغةة عةن 
نتاج هرمون التستوستيرون من الخ يا الخ ليةة )خ يا ليديغ(. وتتألم الخصى تشريحيًا من  تكوين النطام من المنسليات المنوية وا 

المنويةةة، يتخللهةا نسةةيج بينةةي يتةألم فةةي الجةاموس بشةةك  رئيسةي مةةن خ يةةا ليةديغ ونسةةيج رابةط يتضةةمن أوعيةةة  عةدد كبيةةرمن األنابيةب
لم اويةةة ودمويةةة وأعصةةاب وأليةةام كو جينيةة ، ويتةةأللم كةة  أنبةةوب منةةوي عنةةد الحيةةوان البةةالغ مةةن غشةةاس قاعةةدي وعةةدب طب ةةات خلويةةة 

 (.et al Javed., 2001)خ يةةا، خ يةةا سةةيرتولي والمنسةةليات المنويةةة ولمعةةة، وضةةمن الطب ةةات الخلويةةة يمكةةن تمييةةز نةةوعين مةةن ال
وعند البلوغ تتعزز الع قة الوظي ية بين خ يا ليديغ وخ يا سيرتولي من جهة، وبينها وبين المحور الةدماغي )المهةاد تحةت السةريري 
والنخامية الغدية( من جهة أخرط، وينعكس هةذا التعةاون الةوظي ي علةى تنشةيط عمليةة ان سةام خ يةا المنسةليات المنويةة باتجةاه تكةوين 

(. Amann and Schanbacher, 1983  et al., Courot ;1979طةر األنابيةب المنويةة ووضةوح لمعتهةا )النطةام، واتسةاا ق
 ويختلم عادب موعد بدس ان سام المنسليات المنوية المكونة للنطام وتمايزها عبر مراحلها المختل ة من نوا حيواني آلخر.

أشهر فةي  يةران  6ألولية تظهر في األنابيب المنوية بعمرأن الحيوانات المنوية ا and Honcock (1980) Ashdownف د أشار  
 Salhab, 2004 andأشهر في ذكور المةاعز ) 6وبعمر  (،Vyas, and Sharma 1981)أشهر في الحم ن  3األب ار، وبعمر 

 Al-Daker أشةةةهر فةةةي تلةةةك األنةةةواا  8، و4، و8(، وأضةةافا بةةةأن موعةةةد ظهةةةور النطةةةام فةةي لمعةةةة األنابيةةةب المنويةةةة يحصةةة  بعمةةر
الحيوانية، على التوالي. وعلى الرغم من أن الك ير من الباح ين يعلدون التغيةرات التةي تطةرأ علةى حجةم الخصةى وأبعادهةا خة   فتةرب 
 نمو الجاموس و بدس ظهور النطام في لمعةة األنابيةب المنويةة، أو فةي البةربو ، أو فةي ال ذفةة المنويةة هةي الصة ات األك ةر اعتمةاداً 

(، لكن هناك تباين فةي درجةة ا عتمةاد علةى Lee et al., 1976; Watson, 1981 Court ;1967,لتحديد موعد البلوغ الجنسي )
 الص ات. تلكم   

، ونظرًا ألهمية الدراسة النسيجية في التحديد الدقيق لموعد البلوغ الجنسي والتغيرات التي تطرأ عليها وموعد ان سام المنسليات المنوية
 راح  تمايزها، وظهور النطام في لمعة األنابيب المنوية في الذكور النامية للجاموس السوري تهدم هذه الدراسة الى:وم

تحديةةد موعةةد بةةدس ا ن سةةام الخلةةوي للمنسةةليات المنويةةة وتمايزهةةا وظهةةور النطةةام فةةي لمعةةة األنابيةةب المنويةةة والتغيةةرات التةةي تطةةرأ 1- 
 العمر.عليها مع ت دم الحيوان في 

ا سةت ادب مةةن هةةذه التغيةةرات فةةي تحديةةد موعةةد البلةةوغ الجنسةةي فةةي الةةذكور الناميةةة للجةةاموس السةةوري وبالتةةالي موعةةد ادخالهةةا فةةي  - 2
 عمليات التربية و التل يا.

 دراسة تأ ير العمر على قطر األنابيب المنوية وع قة ا رتباط بينهما. - 3
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 : مواد البحث و طرائقه
وهةي احةدط المحطةات التابعةة إلدارب بحةوث ال ةروب  ،منط ةة الغةاب ،فةي محافظةة حمةاه ،الدراسة في محطة بحةوث شةطحةهذه  ن ذت

، وأجريةةت الدراسةةة النسةةيجية فةةي مخةةابر ادارب بحةةوث 2011، فةةي سةةورية، عةةام الحيوانيةةة فةةي الهيئةةة العامةةة للبحةةوث العلميةةة الزراعيةةة
أشةهر، وبمتوسةط وزن قةدره  7ذكور من مواليد الجاموس المتوفرب في المحطةة وهةي بعمةر  10استخدم لهذا الغرا ال روب الحيوانية. 

 شهور.  10ولمدب كغ،  120 ± 3.7
 تغذية الحيوانات:

وقدم لها علي   على دفعتين صباحية ومسائية مكونة من تبن ال ما، وبةا ت دريةس  تم تغذية الحيوانات بعد عزلها في مكان خاص،
(، كمةا 1الجلبان(، اضافًة الى أع م مركزه وفق احتياجاتها العل ية، بما يتناسب مع وزنهةا وعمرهةا وفةق الجةدو  )خليط )ال ما مع 

كانت توضع أحجار ملحية في المعةالم لتكةون متاحةة لكافةة فئةات ال طيةع حسةب الحاجةة ال يزيولوجيةة للحيوانةات، أمةا بالنسةبة للمةاس 
 الحظيرب.فكان متوفرًا بشك  دائم وحر في مشارب 

 . االحتياجات الغذائية لحيوانات التجربة حسب نظام التغذية المتبع في محطة بحوث شطحة.1الجدول 
 معادل نشا/غ بروتين مهضوم/غ مادة جافة /كغ العمر/شهر

3-6 1.5 - 2 250 1315 

6-12 3 - 3.5 363 2050 

12-18 5 - 5.5 463 2915 

 التحصينات والمعالجات:
 الحيوانات وحسب ال ئات العمرية التحصينات المعتمدب في خطة المحطة والمعالجات ال ردية في حينها.أعطيت كافة 

 أوزان الحيوانات:
السةاعة التاسةعة صةباحًا قبة  ت ةديم  شةهور، عنةد 10بمعةد  مةرتين فةي الشةهر ولمةدب   لكة  حيةوانأجريت عمليات قياس الوزن الحي 

 .كغ 0.5  ±طن وبخطأ قدره  1العلي ة، واستخدم لهذا الغرا ميزان يزن حتى 
 الدراسة النسيجية:

 الخطوات التالية: وفقأخذت عينات نسيجية من خصى حيوانات التجربة بالتناوب ما بين اليمنى واليسرط بمعد  مرب واحدب شهريًا 
 أخذ العينات:ـ  1

أخذت خزعات نسيجية من احدط الخصيتين لحيوانين علةى األقة  شةهريًا وذلةك منعةًا مةن حةدوث تلي ةات أو اصةابات التهابيةة وليب ةى 
نسةةيج الخصةةية أقةةرب مةةا يكةةون للوضةةع الطبيعةةي، وذلةةك بعةةد اجةةراس عمليةةة ت بيةةت جيةةدب للحيةةوان وعمليةةة تخةةدير موضةةعي باسةةتخدام 

الخزعةةة باسةةتخدام مبةةز  خةةاص بعةةد اجةةراس عمليةةة التنظيةةم لغشةةاس الصةة ن،  ةةم  تأخةةذ .(Lidocaine 2%) 2ين تركيةةز%ئالليةةدوكا
عمليةةة خياطةةة للجةةرح  يةةتللوصةةو  الةةى نسةةيج الخصةةية بشةةك  مباشةةر. بعةةد أخةةذ العينةةة أ جر   سةةم فيةة 2-1عمليةةة شةةق صةةغيرب بطةةو  
   (Cat cot).باستخدام خيوط كات كوت 

 ـ  التثبيت: 2 
 :ةالتالي من المواد في المخبر لمدب يومين والذي تم تحضيره ،Bouin Hollande)ن لت العينات المأخوذب ووضعت في م بت ) 

 م ( 10) 40فورمو  %  -3غ(           5-2)اسيتات النحاس المعتدلة  -2   غ(        4) المرحما  -1
 م (100ماس م طر ) -5(     م  1.5حما الخ  ) -4
  التضمين بالبرافين :ـ   3

أوعيةة غسلت العينات بالماس الم طر ومررت بمجموعة من المحالي  لتخليصها من الماس تمهيدًا لتضةمينها فةي البةرافين وذلةك ضةمن 
 كما يلي: (Porrel)بور  

 دقي ة 15   70حمام كحو  ايتيلي )ايتانو ( % -1
 دقي ة 15   90حمام كحو  ايتيلي )ايتانو ( % -2
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 دقي ة 15   95كحو  ايتيلي )ايتانو ( % حمام -3
 دقي ة 30     حمام كحو  مطلق -4
 دقائق  5             حمامين تولوين ك  منها مدت  -5
دقي ةة(.  105سةاعة ) 1.45مةن البةرافين( لمةدب  V9مةن التولةوين مةع  (V1 10/1حمام من مزيج من التولةوين والبةرافين بنسةبة  -6

 55وتركةت بدرجةة حةةرارب  ،ن لةت العينةات الةةى وعةاس مةن البةرافين الن ةةيوبعةةدها °م 56حتةى °م 55تة  درجةة حرار  فةةرن ةم وضةعت فةي 
 لليلة واحدب.°م 56حتى 

 صب قوالب البرافين:ـ  4
، مةةن شةةمع البةرافين حيةةث وضةةعت كةة  عينةةة ضةةمن (Blocks)أخةذت العينةةات فةةي صةةباح اليةةوم التةةالي، وأدخلةت فةةي قوالةةب خاصةةة 

حةد أقطةاب أ، مةع مراعةاب توجيههةا باتجةاه (Barres de Leukart)صةملم بواسةطة قضةبان لوكةار  والذي البرافينقالب خاص يحتوي 
بةرد مةع مراعةاب عةدم تبال الةب ل توتركةأخذ العينةة، ال الب، ووضع في الجهة الم ابلة ل  ورقة خاصة كتب عليها رقم الحيوان وتاريو 

 .تشك  ف اعات هوائية داخل 
 المقاطع النسيجية:تحضير ـ  5

 األلمانية.  Leicaمن شركة  Microtomeبواسطة الميكروتوم  µm 3-5أجريت عمليات تحضير أشرطة من الم اطع بسماكة  
قهةةا و لتكتسةةب حرارتهةا،  ةةم سةةكبت بضةةع ن ةاط مةةن المةةاس الج تينةةي ف ºم 40وضةعت الشةةرائا علةةى صةة يحة تسةخين مجهريةةة حرارتهةةا 

مةةة  مةةةن المةةةاس الم طةةةر المسةةةخن حتةةةى الغليةةةان  ةةةم التبريةةةد  100غ مةةةن الج تةةةين الن ةةةي الةةةى 1)يحضةةةر المةةةاس الج تينةةةي باضةةةافة 
الم ةةاطع بشةةك   . مةةددتوبمسةةاعدب ابةةر خاصةةة ،ون لةةت الم ةةاطع بواسةةطة رأس ريشةةة رقي ةةة الةةى سةةطا الشةةريحة المجهريةةة ،والترشةةيا(

سةاعدت درجةة الحةرارب علةى تمةدد البةرافين حتةى تلصةق الم ةاطع جيةدًا علةى الصة يحة، وأزية  وقةد  ،وأزيلت ال  اعات من تحتهةا ،جيد
 لتجم وتلتصق جيدًا تمهيدًا لل يام بعملية التلوين. ºم 45حرارت   فرنوتركت الم اطع في  ،الماس الج تيني ال ائا

 تلوين المقاطع:ـ  6
 Martoja and Martoja (1967)اه حسةب مةا وصة  TriChrome de Masson Variante de Goldnerاسةتخدم ملةون 

حمةةةةر واألليةةةةام األلون الوردي والم ةةةةرزات بةةةةالةةةةلون السةةةةود والمحتويةةةةات السيتوب سةةةةمية بةةةةاألون للابحيةةةةث يمكلننةةةةا مةةةةن اظهةةةةار النةةةةوط بةةةة
 ون ذت عملية التلوين وفق المراح  التالية:خضر. األلون الالكو جينية ب

 ن لذت بتمرير الشرائا في الحمامات التالية: الم اطع:زالة البرافين من اعملية  -1
 دقائق. 3 حمامين تولوين مدب ك  واحد -

 دقائق. 3لمدب  100حمام كحو  مطلق % -

 دقائق. 3لمدب  95حمام كحو  % -

 دقائق. 3( ولمدب 95كحو  % 9فورمو  الى  1) 10/1حمام الكحو  وال ورمو  بنسبة %-

 دقائق. 3حمامين من الماس الم طر مدب ك  واحد باستخدام د الماس الى الخ يا يأ ع -2
 مررت الم اطع على الملونات التالية: -3

 -A       ملون الهيماتوكسيلينHematoxyline de Groat  ن من محلولين: 3لمدب ر هذا الملول  دقائق، وقد حضل
ن من:1محلو  رقم )         ( مكول

 م (. 50ماس م طر ) -ج     غ(1شب الحديد ) - م (   ب 0.8الكبريت المك م ) حما -أ          
ن من:2محلو  رقم )         ( مكول

  م (  50) 95كحو  %  -غ(       ب 0.5هيماتوكسلين  ) -أ 

 .ح ل ك  محلو  على حدب،  م مزج المحلو ن معًا وتركا لمدب ساعة ليرشا المحلو  النهائي 
  دقائق. 3غسلت الم اطع بالماس الم طر لمدب 
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B  -  محلو  بونسوFuchsine acide de Poneau  وتم تحضيره كالتالي: دقائق 5ولمدب 
 (م  300ماس م طر ) -(       جغ0.2بونسو ) -(      بغ0.1حما ال وكسين ) -أ

 م ( 0.6حما الخ   ) -د      
 1الم اطع في حما الخ  تركيز% غطست. 

C  -  ج  –مررت الم اطع في ملون برت الي(G-Orange)  وحضر الملون بالشك  اآلتي: دقائق 5لمدب   
 (غ4حما فوس و مولبيديك ) -(     ج م  100ماس م طر ) -غ(       ب2)   ج –برت الي    -أ        
 1الم اطع بماس حما الخ  % غطست. 

D   - دقائق. 5الم اطع بالملون األخضر المضيس لمدب  تلون 
 مةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةاس م طةةةةةةةةةر  ةةةةةةةةةم أضةةةةةةةةةيم للمحلةةةةةةةةةو   100غ مةةةةةةةةةن األخضةةةةةةةةةر ال مةةةةةةةةةع فةةةةةةةةةي  0.1وقةةةةةةةةةد حضةةةةةةةةةر هةةةةةةةةةذا الملةةةةةةةةةون بحةةةةةةةةة  

 م  من حما الخ . 2
 1الم اطع بماس حما الخ  % غطست. 
 دقائق. 5لمدب  الكحو مررت الم اطع بحمام من  -
 دقائق. 5حمام من التولوين لمدب  ىن لت الم اطع ال -

مةع مراعةاب عةدم ظهةور ف اعةات  بعلى الم اطع ووضةعت سةاتر  Balsam Canadaوضعت قطرب من بلسم كندا  -
 الضوئي.وتركت الم اطع لتجم بعدها ودرست تحت المجهر 

 (.(Micromiter Eye Pة بواسطة عدسة قياس مجهرية عينية مدرجة ميكرونيًا يقيست  أقطار األنابيب المولدب لنطام في الخص
 التحليل اإلحصائي:ـ  7

 .2002لعام  SPSS v.11.5 استخدم في تحلي  البيانات البرنامج اإلحصائي 
 النتائج والمناقشة:

 تطور أوزان الحيوانات:  - 1
( بةةين المتوسةةطات الشةةهرية ألوزان حيوانةةات التجربةةة، اذ كةةان P< (0.05( الةةى وجةةود فةةرق معنةةوي 2تشةةير نتةةائج الدراسةةة )الجةةدو  

 ± 13.8كةةغ(، وزادت تلةةك المتوسةةطات لتصةةبا ) 139.8 ± 6.8أشةةهر  ) 7الدراسةةة عنةةد عمةةر متوسةةط أوزان الحيوانةةات فةةي بدايةةة 
مةن ن ةس الجةدو   تطةور فةي نمةو الةوزن الحةي لهةذه الحيوانةات مةن شةهر الةى  يتضةاو في الشهر األخيةر مةن الدراسةة.  كغ( 312.7

شةةهرًا،  16ت ريبةةًا حتةةى وصةةلت الحيوانةةات الةةى عمةةر  كةة  شةةهر ( P< (0.05آخةةر، وقةةد كةةان معةةد  الزيةةادب الوزنيةةة واضةةحًا ومعنويةةًا 
 كغ(.  316 ± 14.1وزنها عند هذا العمر) حيث بلغ متوسط

كةغ عنةةد  312.7 ± 13.8صةةبا يوي حةظ مةن الجةةدو  ن سة  أن المتوسةةط الشةهري لةوزن حيوانةةات التجربةة بةةدأ با نخ ةاا الط يةم ل
ال ترب من العمر بسبب بداية النشاط التناسلي لتلك الحيوانات. وكان أق  شهرًا، وقد يكون هذا ا نخ اا في الوزن في هذه  17عمر

 كغ (، خ   232.4 ± 10.3، وبلغ المتوسط العام لوزن الحيوانات ) (LSD= 13.23وزن الحيوانات ) طفرق معنوي لتطور متوس
 183.8%( يتضةةا أن معةةد  التغيةةر فةةي وزن الحيوانةةات قةةد ازداد بةةوتيرب سةةريعة، حيةةث بلةةغ 2وبةةالرجوا الةةى الجةةدو  )الدراسةةة.  فتةةرب

%،  ةةم بةةدأ معةةد  التغيةةر النسةةبي با نخ ةةاا الط يةةم 254شةةهرًا  16شةةهرًا، وأصةةبا عنةةد عمةةر  12عنةةدما بلغةةت الحيوانةةات عمةةر 
 % في الشهر األخير من الدراسة. 251ليصبا 

 ـ قطر األنابيب المنوية: 2
تطور ملحوظ وزيادب في أقطار األنابيب المنوية مع ت دم عمةر الحيوانةات فةي خصةى ذكةور (، وجود 3لجدو  تائج الدراسة )ان تظهر

 7مةايكرومتر عنةد عمةر  95 1.8±المنويةة ف د كان متوسط أقطار األنابيةب ( شهرًا.  7 -17الجاموس السوري طوا  فترب الدراسة )
 217.3 ± 4شةةةهرًا، و 12عنةةةد عمةةةر  رمةةةايكرو متةةة 177 ± 1.4أشةةةهر، وازداد بشةةةك  تةةةدريجي مةةةع ت ةةةدم الحيوانةةةات بةةةالعمر ليبلةةةغ 

شةهرًا. و بلةغ المتوسةط العةام ل طةر األنابيةب المنويةة  17عنةد عمةر رمةايكرومت 250 ± 6.1شةهرًا، وأصةبا  14فةي عمةر  رمايكرومت
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المنويةة  بين المتوسطات الشهرية ألقطةار األنابيةب(، P< (0.05فرق معنوي ولوحظ خ   فترب الدراسة.  رمايكرومت 172.7 ± 2.8
 .مع ت دم الحيوانات بالعمر

شةةهرًا الةةى  13كمةةا أوضةةحت النتةةائج أن أكبةةر زيةةادب واتسةةاا فةةي قطةةر األنابيةةب المنويةةة ظهةةرت عنةةدما انت لةةت الحيوانةةات مةةن العمةةر 
م ارنةة مةع الشةهر األو   183.3%شهرًا   13معد  التغير النسبي في قطر األنابيب المنوية عند عمر شهرًا، حيث كان  14العمر 

% م ارنةة مةع 44.5شةهرًا، وبزيةادب قةدرها  14% عنةد عمةر 228.3أشةهر(، وأصةبا معةد  التغيةر النسةبي  7من الدراسة )عند عمر 
طر األنابيب المنويةة أعلةى زيةادب شةهرية طةوا  فتةرب الدراسةة، وبعةد شهرًا(، حيث كانت هذه الزيادب في ق 13الشهر السابق )عند عمر

 (,P< (0.05ذلك لوحظ عدم وجود زيادب في متوسطات أقطار األنابيب المنوية خ   الشهرين التاليين، لتعود وتزداد بشك  معنةوي 
 شهرًا(. 16% م ارنة مع الشهر السابق )عند عمر33شهرًا، بمعد  تغير بلغ   17في عمر 

يجةابي ) (، بةين متوسةط قطةر األنابيةب المنويةة وكة م مةن عمةر الحيوانةات P< 0.01كما أظهرت نتةائج الدراسةة وجةود ارتبةاط عةالي وا 
 .ي، على التوالr  ،= 0.978 r= 0.983ووزنها بلغت 

( وزن الجسم )كغ( وتغيرها النسبي في الذكور النامية للجاموس السوري خالل فترة الدراسة X±SE. التغير في متوسطات ) 2الجدول 
 شهرًا(. 7 -17)

 التغير النسبي % متوسط وزن الذكور/كغ العمر/بالشهر

7 6.8 ± 139.8
 a
 100.0 

8 8.0 ± 147.7 
a
 107.0 

9 8.8 ± 178.3 
b
 133.7 

10 9.1 ± 208.0 
c
 160.3 

11 8.6 ± 223.7 
d
 173.4 

12 9.7 ± 235.6 
de

 183.8 

13 9.8 ± 244.8 
e
 191.8 

14 11.6 ± 269.7 
f
 213.5 

15 13.0 ± 279.9 
f
 222.5 

16 14.1 ± 316.0 
gh

 254.0 

17 13.8 ± 312.7 
g
 251.1 

 181 232.4 ± 10.3 المتوسط العام

LSD0.05  13.229 

 بين المتوسطات. (P< (0.05تشير األحرف المختلفة في العمود الواحد إلى وجود فرق معنوي 
 

( وتغيرها النسبي في الذكور النامية للجاموس السوري خالل فترة رمايكرومتأقطار األنابيب المنوية ) (X±SE)متوسطات   . 3 الجدول
 شهرًا(. 7 -17الدراسة )

 التغير النسبي % متوسط قطر األنابيب المنوية/مايكرومتر شهر (العمر ) 

7 1.8 ± 95.0 
a

 100.0 

8 1.5 ± 123.3 
b

 129.8 

9 1.0 ± 124.7 
b

 131.2 

10 1.7 ± 140.7 
c

 148.1 

11 2.0 ± 157.7 
d

 166.0 

12 1.4 ± 177.0
 e

 186.3 

13 1.4 ± 177.0 
e

 186.3 

14 4.0 ± 217.3 
f

 228.8 

15 3.6 ± 222.3 
f

 234.0 

16 4.7 ± 222.0 
f

 233.7 

17 6.1 ± 250.0 
g

 263.2 

 181.8 172.7 ±2.8 المتوسط العام

LSD0.05  9.7 

 بين المتوسطات. (P< (0.05تشير األحرف المختلفة في العمود الواحد إلى وجود فرق معنوي 
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 ـ التغيرات النسيجية في الخصى: 3
 : أشهر 7العمر 

ي حظ في هذا العمر أن األنابيب المنوية محاطة بالغشاس ال اعدي الواضا، وبينهما يوجد نسيج خ لي متداخ  مع نسيج ضام 
. رمايكرومت 95 ± 1.8رخو، وبعا الشعيرات الدموية، واألعصاب، وأليام الكو جين، وخ يا ليديغ. بلغ قطر األنابيب المنوية 

، وتميزت بأنوية الغشاس ال اعدي لألنبوب المنوي محيط ىطب ة واحدب من الخ يا المنسلية ارتكزت عل ىالمنوية عل بشملت األنابي
تحتوي الكروموزومات على شك  حبيبات دقي ة مع أنوية شب  واضحة. كما وجد بين األنابيب المنوية مجموعة من الخ يا الخ لية 

 (.1)الصورب  داكنة، )خ يا ليديغ(. وظهرت ألوان الم اطع في الخصى بنية

 
 (100(                                           )تكبير400)تكبير                               

  أشهر 7. مقطع في خصية ذكر جاموس بعمر 1الصورة 
 أ شهر: 8العمر 

مشةابهًا للشةهر السةابق، لكةن لةوحظ انخ ةاا فةي مسةاحة الحيةز الةذي يأخةذه تمةايز خ يةا ليةديغ الخ يةا المنسةلية و  طب اتب ي عدد  
، رمةايكرومت 123.3± 1.5وأصةبا متوسةط قطةر األنابيةب المنويةة نحةو  النسيج الضام وت ةارب بةين األنابيةب المنويةة وازديةاد قطرهةا.

 (.2) الصورب  م ارنة مع الشهر السابقق  دكانة أأك ر احمرارًا و  وتغير لون النسيج الخصوي ليصبا

 
 (100(                                     )تكبير400)تكبير             

  أشهر 8. مقطع في خصية ذكر جاموس بعمر 2الصورة 
 :أشهر 9العمر

أك ر  )خ يا ليديغ( لكن أصبحت الخ يا البينية المرحلة الساب ة،لم تلحظ تغيرات واضحة في بنية النسيج الخصوي م ارنة مع 
ب يت ألوان مكونات خ يا الخصى مشابهة للمرحلة . و رمايكرو مت 124.7± 1اذ بلغ متوسط قطر األنابيب المنوية وضوحًا. 

 (.1ة3)الصورب الساب ة ) بنية محمرب(، 
 

 أنبوب منوي

 خاليا ليديغ

 غشاء قاعدي

 خاليا منسلية

 نسيج ضام
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 (100(                                                  )تكبير400)تكبير

  أشهر 9. مقطع في خصية ذكر جاموس بعمر 3الصورة 
 :أشهر 10العمر 

  ث  الىالطب ات الخلوية من طب تين  دتمايز عدلوحظت المنسليات المنوية متوضعة على المحيط الداخلي لألنابيب المنوية، و  
بلغ  رومات النط ية.ة األيازدياد في حجم أنو و غ، يطب ات، كما لوحظ بداية وضوح معالم خ يا سيرتولي، وازدياد عدد خ يا ليد

بني  ) ة. وب ي لون مكونات خ يا الخصى مشابهًا للمرحلة الساب رمايكرومت 140.7±1.5متوسط قطر األنابيب المنوية نحو
 .(4)الصورب محمر( 

 
 (100(                                                   )تكبير400)تكبير              

  أشهر 10. مقطع في خصية ذكر جاموس بعمر 4الصورة 
 :راً شه 11العمر 

ي حظ انخ اا في عدد المنسليات المنوية وتدهورها ووجود بعا المنسليات المنوية المشوهة، وانخ اا في عدد خ يا ليديغ.  
. كما أصبا رمايكرومت 157.7± 2لوحظت خ يا سيرتولي مستندب على جدار األنابيب المنوية. بلغ متوسط قطر األنابيب المنوية 

 .(5)الصورب  دكانة م ارنة مع األشهر الساب ةلون مكونات خ يا الخصى أق  

 
 (100(                                                   )تكبير400)تكبير

 شهرًا  11. مقطع في خصية ذكر جاموس بعمر 5الصورة 

 لمعة األنابيب 

 خاليا سيرتولي 

 أرومة نطفية 
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 :راً شه 12العمر 
ازدياد في قطر األنابيب المنوية، اذ بلغ ب يت بنية النسيج الخصوي مشابهة للشهر السابق دون وجود تغيرات واضحة، لوحظ  

 خ يا الخصى ب ي مشابهًا للمرحلة الساب ة  )بني محمر( ت. ولون مكونارمايكرومت 177± 1.4المنوية  بمتوسط قطر األنابي
 .(6)الصورب 

 
 (100(                                                   )تكبير400)تكبير

 شهرًا  12. مقطع في خصية ذكر جاموس بعمر 6الصورة 
 :راً شه 13العمر 

لوحظ عند هذا العمر تمايز عدد الطب ات الخلوية لتصبا   ث الى أربع طب ات. أصبحت معالم خ يا سيرتولي أك ر اتضاحًا.  
ت ردب داخ  نوط المنسليات ازداد عدد خ يا ليديغ، وأصبحت لمعة األنابيب المنوية أك ر وضوحًا. لوحظ وجود الصبغيات الم

. وب ي لون (رمايكرومت  177± 1.4حيث ب يت مشابهة للشهر السابق ) قطر األنابيب المنويةالمنوية. لم تلحظ زيادب في متوسط 
 (.7)الصورب  مكتن ات خ يا الخصى كما هو الحا  في الم اطع الساب ة )بني محمر(

 
 (100)تكبير             (                             400)تكبير

 شهرًا  13. مقطع في خصية ذكر جاموس بعمر 7الصورة 
 :شهرًا 14العمر   
لم يلحظ تغير واضا في البنية النسيجية بين هذا الشهر وساب  . لكن لوحظ ازدياد كبير في قطر األنابيب المنوية مع اتساا في  

. وب ي لون مكتن ات خ يا الخصى كما في الم اطع الساب ة رمايكرو مت 217.3±  4لمعتها، اذ بلغ متوسط قطر األنابيب المنوية
 (.8 )الصورب  )بني محمر(



 2016 - (2)العدد –( 3)المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

SJAR   Syrian Journal of Agricultural Research. Volume  3 , Number 2 , Dec 2016 

69 

 

 
 (100(                                               )تكبير400)تكبير

 شهرًا  14. مقطع في خصية ذكر جاموس بعمر 8الصورة 
 رًا:شه 15العمر 

النطةام، وأصةةبحت  تلةوحظ عنةد هةةذا العمةر ظهةةور كة  مراحةة  تشةك  النط ةةة، الخ يةا المنويةة مةةن الدرجةة األولةةى وال انيةة، وأرومةةا 
 222.3 ± 3.6 قطةةر األنابيةةب المنويةةةلمعةةة األنابيةةب المنويةةة أك ةةر وضةةوحًا، وخ يةةا سةةيرتولي أصةةبحت واضةةحة جةةدًا. بلةةغ متوسةةط 

 (.  9. لكن لم يلحظ نطام مكتملة التشك  عند هذا العمر. وب ي لون مكتن ات خ يا الخصى )بني محمر( )الصورب رمايكرومت

 
 (100(                                                  )تكبير400)تكبير

 شهرًا  15. مقطع في خصية ذكر جاموس بعمر 9الصورة 
 رًا:شه 16العمر 

. لوحظةةت رمةةايكرو متةة 222 ± 4.7م ارنةةة مةةع المرحلةةة السةةاب ة، اذ بلةةغ  قطةةر األنابيةةب المنويةةةلةةم يحةةدث تغيةةر كبيةةر فةةي متوسةةط 
الخ يةا المكونةة للنطةام بمراحلهةةا المختل ةة، وأصةبحت لمعةة األنابيةةب المنويةة واضةحة. ووضةوح ظةةاهر لخ يةا سةيرتولي، كمةا لةةوحظ 

 .(10)الصورب ال لي  من النطام المكتملة التشك  مرتبطة بخ يا سيرتولي ومتخذب الشك  الشمعداني 

 
 (100(                                                    )تكبير400)تكبير     

 شهرًا  16مقطع في خصية ذكر جاموس بعمر  .10الصورة 

 خاليا سيرتولي 

 نطاف مرتيطة  
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 رًا:شه  17العمر
طب ات (. وأصبحت لمعة األنبوب المنوي ممتلئة  6 -5ي حظ نشاط واضا جدًا للخ يا المولدب للنطام والم ل ة من عدب طب ات ) 

بالنطام المنغمسة في سيتوب سما خ يا سيرتولي المتداخلة فيما بينها وغير واضحة الحدود. كما وجد بعا النطام الحرب في 
  250 ± 6.1المنوية  لمعة األنابيب المنوية. وي حظ أيضًا وجود عدد من النوط مع صبغياتها المت ردب. وبلغ متوسط قطر األنابيب

 .(11)الصورب  رمايكرومت
 

 
 (100(                                                   )تكبير400)تكبير

 شهرًا  17. مقطع في خصية ذكر جاموس بعمر 11الصورة 
 المناقشة:

، بين المتوسطات الشةهرية ألوزان حيوانةات التجربةة طةوا  فتةرب ( P< (0.05(، وجود فرق معنوي 2أظهرت نتائج الدراسة ) الجدو  
، عند ك  قياس ( P< (0.05الدراسة. ويتضا من الجدو  ن س  أن معد  الزيادب في متوسط وزن الجسم كان يتغير بصورب معنوية 

% عنةةد  254شةةهرًا و 12مةةر % عنةةد ع 183.6تضةةاعم وزنهةةا ليصةةبا  اذت ريبةةًا مةةع ت ةةدم الحيوانةةات بةةالعمر وطةةوا  فتةةرب الدراسةةة. 
 شهرًا.  16عمر 

(، نجد أن أوزان ذكور الجاموس كانت تنمو بسرعة خ   األشهر الستة األولةى مةن الدراسةة، اذ بلةغ متوسةط 2بالعودب الى الجدو  )
تصةة  (، ل P< (0.05شةةهر واسةتمرت الزيةةادب فةي متوسةةطات أوزان الحيوانةةات بصةوره معنويةةة  12كةةغ عنةد عمةةر  9.7±235.6وزنهةا
شةهرًا، وقةد يعةزط ذلةك الةى وصةو   16شهرًا، ولوحظ انخ اا في تطور أوزان الحيوانات بعةد عمةر  16كغ بعمر  14.1±316الى 

الحيوانةات الةى عمةر البلةوغ الجنسةي و بةةدس نشةاطها التناسةلي، علةى أيةة حةا  ب ةةي ال ةرق بةين المتوسةطات الشةهرية ألوزان الحيوانةةات 
غ / يةوم فةي األشةهر السةتة األولةى مةن الدراسةة، 583راسة. وكةان معةد  النمةو اليةومي لحيوانةات التجربةة غالبام معنويًا حتى نهاية الد

 شهرًا. 16غ / يوم في عمر1000وأك ر من 
غ/يةةوم، و أكبةةر ممةةا وجةةده  612فةةي الجةةاموس العراقةةي، والبةةالغ  Majed( (1996وبم ارنةةة هةةذه النتةةائج نجةةد أنهةةا أقةة  ممةةا وجةةده 

Mahdy et al., (1999)  غ/يةوم، وأقة  ممةا وجةده  540فةي الجةاموس المصةري والبةالغNarasimha and Kotoyya (1979) 
 غ/يوم. 622والبالغ   Murrahفي جاموس 

شهرًا، وهةو أكبةر ممةا  12كغ عند عمر  235.6 ± 9.7(، أيضًا، أن متوسط وزن ذكور الجاموس السوري بلغ 2ونجد في الجدو  )
 ± 9.2كةغ  و 190.2 ± 7.3  والبةالغفةي الجةاموس المصةري،  et al., (1962 Ragab و) et al., (1954) Tantawy وجةده 

 كغ. 247.5 ± 11.3في الجاموس العراقي والبالغ Majed ( (1996كغ، على التوالي، وأق  مما وجده  221.6
فةي اتسةاا قطةر األنابيةب المنويةة فةي الةذكور الناميةة (، P< (0.05(، وجود تطةور ملحةوظ ومعنةوي 3أظهرت نتائج الدراسة )الجدو 

، 186.3%، و166%، و148.1%، و131.2%%، و129.8، وقةةةد بلةةةغ التغيةةةر النسةةةبي مةةةع الت ةةةدم فةةةي العمةةةرللجةةةاموس السةةةوري 
شةةهرًا، علةةى التةةوالي. ولةةوحظ أكبةةر زيةةادب فةةي متوسةةط  13، و12، و11، و10، و9، و8%، عنةةدما كانةةت الحيوانةةات بعمةةر 186.3و
شةهرًا. ونجةد فةي الجةدو  ن سة  أن متوسةط  14، عنةدما وصةلت الحيوانةات الةى عمةر 228.8%ر األنابيب المنوية والم ةدرب بنحةو قط

 نطاف حرة  
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عندما  رمايكرو مت 177 ± 1.4أشهر، وأصبا  7عندما كانت الحيوانات بعمر  رمايكرو مت 95 ± 1.8قطر األنابيب المنوية بلغ  
(، عةةدم 3نتةةائج الدراسةةة الجةةدو  ) وأظهةةرتشةةهرًا.  14عنةةد عمةةر  رمةةايكرو متةة 217.3± 4شةةهرًا، و 13أصةةبحت الحيوانةةات بعمةةر 

 222 ± 4.7مةةايكرومتر، و 222.3 ± 3.6شةةهرًا، اذ بلغةةت  16، و15وجةةود زيةةادب ملحوظةةة فةةي أقطةةار األنابيةةب المنويةةة عنةةد عمةةر 
شةهرًا الةى عمةر  16دما انت لت الحيوانةات مةن عمةر مايكرومتر، على التوالي. ولوحظ أيضًا زيادب كبيرب في قطر األنابيب المنوية عن

، وبلغ المتوسةط العةام ل طةر األنابيةب المنويةة رمايكرومت 250 ± 6.1شهرًا، اذ بلغ متوسط قطر األنابيب المنوية عند هذا العمر 17
طوا  فترب الدراسة. وهذا يجعلنا نعت ةد أن بدايةة عمةر البلةوغ الجنسةي عنةد ذكةور الجةاموس يحصة  بعمةر  رمايكرومت 172.7 ± 2.8
شةةهرًا، حيةةث ظهةةرت النطةةام فةةي لمعةةة األنابيةةب المنويةةة  16شةةهرًا، وتصةة  الحيوانةةات الةةى البلةةوغ الجنسةةي عنةةدما يصةةبا عمرهةةا  14

 (.10)الصورب 
المنويةة فةي ، فةي أن أعلةى زيةادب فةي متوسةط أقطةار األنابيةب et al., (2000) Javed تتوافةق نتةائج هةذه الدراسةة مةع مةا أشةار الية 

شهرًا، ا  أن متوسط أقطار األنابيب المنوية في هذه الدراسة كان  17 -14ذكور جاموس النيلي رافي الهندية النامية تحص  بعمر 
، حيةث تةراوح متوسةط قطةر Javed et al., (200)مايكرومتر م ارنة مةع نتةائج  250 ± 6.1و  217.3 ± 0.4اكبر، اذ تراوح بين 
 Rana andه اوجةةد . وتت ةةق نتةةائج هةةذه الدراسةةة مةةع مةةامةةايكرومتر 218.29 ± 3.9و 193.43 ±  2.8األنابيةةب المنويةةة بةةين

Bilaspuri (2004), رمتيكرو امةة 250و 220 راوح بةةينيتةةالبالغةةة  جةةاموس الميةةوراه الهنديةةةن قطةةر األنابيةةب المنويةةة فةةي ذكةةور بةةأ ،
 والتةي ،ذكةور البيةزون األمريكيةة فةي Helbig (2005)ه وجةد . وكان أق  ممةاشهراً  17عندما وصلت الى عمر البلوغ الجنسي بعمر

شةةةةةةهرًا.                               16عنةةةةةةدما وصةةةةةةلت الةةةةةةى عمةةةةةةر البلةةةةةةوغ  الجنسةةةةةةي بعمةةةةةةر  متريكرو امةةةةةة 270 ± 1بلةةةةةةغ متوسةةةةةةط قطةةةةةةر األنابيةةةةةةب المئويةةةةةةة 
يتةراوح بةين  المنويةةأشةاروا الةى أن قطةر األنابيةب  حيةثفي ذكور  يران أب ار النيلةور،  Quirino et al., (1999)ه وأكبر مما وجدو 

 شهرًا.  15متر عندما وصلت الى عمر البلوغ الجنسي بعمر يكرو ام 230و 190
أظهرت نتائج هذه الدراسة وجود تغيرات في البنية النسيجية للخصى مع ت دم الحيوانات بالعمر. ف د وجد أن هناك تغيرات في عةدد و 

طب ات الخ يا المنسلية وشدب وضوحها، وحجمها، ومراح  ان سامها، ووضوح خ يا سيرتولي وخ يا ليديغ. وقد بدأت هةذه التغيةرات 
وكان  .ان سامي واضا طولوحظ نشاطب ات،  6ة5أصبا عدد الطب ات المنسلية  اذشهرًا،   16 – 14 تظهر بشك  واضا بين عمر

، وتطةةور واضةةا فةةي اتسةةاا أقطةةار األنابيةةب المنويةةة، ووضةةوح لمعتهةةا. ولوحظةةت وحجمهةةا هنةةاك تزايةةد مسةةتمر فةةي عةةدد خ يةةا ليةةديغ
شةهرًا.  16بشك  حر في لمعةة األنابيةب المنويةة عنةدما وصةلت الحيوانةات الةى عمةر و خ يا سيرتولي  انطام منغرسة في سيتوب زم

شةهرًا،  15-14وضةحت معالمهةا عنةد عمةر  اذكما أظهرت نتائج الدراسة وجود تغيرات واضحة في تطور ووضوح خ يةا سةيرتولي، 
 (.11وحتى  7شهرًا )الصور من  16 وظهرت النطام منغرسة فيها ومتخذب الشك  الشمعداني عندما وصلت الحيوانات الى عمر

الةذين أشةاروا بةأن ال حةص النسةيجي لخصةى ذكةور الجةاموس النهةري التايلنةدي  et al., (1990) Azmiوهةذا يتوافةق مةع مةا وجةدوه 
شهر، وظهرت النطام فةي لمعةة األنابيةب  15 - 14النامية، أظهر تغيرات في معالم خ يا سيرتولي، التي أصبحت واضحة بعمر 

 -شةهراً  15بعمةر -شهرًا. وفي ذكور جاموس المستن عات التايلندي النامية، ترافق بداية نضوج خ يةا سةيرتولي  15وية عند عمرالمن
 (. Nordin et al., 1985 شهرًا ) 17مع زيادب كبيرب في قطر األنابيب المنوية، وظهرت النطام في لمعة األنابيب المنوية بعمر 

وأظهةرت نتةةائج الدراسةة أيضةةًا  تبةةاط  فةي تطةةور واتسةةاا أقطةار األنابيةةب المنويةةة، وانخ ةاا عةةدد المنسةةليات المنويةة، ووجةةود بعةةا 
 ( 2004)(. وهةذا يتوافةق مةع مةا وجةداه 7وحتةى  5شةهرًا )الصةور  12و 11الخ يا المشوهة فةي لمعةة األنابيةب المنويةة، عنةد عمةر 

Bilaspuri and Rana تةةةدهور فةةةي بنيةةةة النسةةةيج الخصةةةوي وانخ ةةةاا فةةةي عةةةدد المنسةةةليات األوليةةةة لةةةذكور جةةةاموس  حيةةةث  حظلةةةا
شةهرًا، وبةرأيهم هةذا التةدهور قةد يكةون السةبب فةي تةأخر البلةوغ الجنسةي لهةذه الحيوانةات، والةذي يحصة   12 – 10الميوراه عند عمر 

كةةون مسةة وً  بشةةك  مباشةةر عةةن التةةأخر فةةي النضةةج الجنسةةي شةةهرًا، وأن العةةدد ال ليةة  مةةن المنسةةليات األوليةةة وال انويةةة قةةد ي 17بعمةةر 
 شهرًا.  48-42الذي يحص  بعمر 
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تهةةا باتجةةاه تكةةون ابوقةةت تحةةرر الخ يةةا الجنسةةية مةةن أروم الجنسةةي عمةةر البلةةوغي حةةدد أن  and Amann (1981) Curtis واقتةةرح
يمكننةا ال ةو  بةأن عمليةة لةذلك شةهرًا،  16أن النطام ظهرت في لمعة األنابيب المنوية عند عمةر  ون حظ في هذه الدراسة النطام.

 .في اتساا قطر األنابيب المنويةكبير من العمر، وهذا يتوافق مع ظهور تغير نسبي عند هذه المرحلة تكون النطام قد بدأت 
 الخالصة:

 نستنتج من هذه الدراسة مايلي:
كةةغ، وذلةك بنةةاًس علةةى  316±14.1شةةهرًا ومتوسةةط وزن قةدره  16الةى سةةن البلةةوغ الجنسةي عنةةد عمةر  السةةوريذكةةور الجةاموس تصة   -

 ، وموعد ظهور النطام في لمعة األنابيب المنوية.الذي طرأ على بنية نسيج الخصية التطور
=  0.983 مر الحيوان ووزن  بلغبين متوسط قطر األنابيب المنوية وك  من ع( P< (0.01وجود ع قة ارتباط ايجابية ومعنوية  -
r ،r = 0.978.على التوالي ، 

 التوصيات:
  ًسج ت النسب وعمر الحيوان ووزن الجسم.على  اختيار ذكور التل يا بناس 

 ل ست ادب من ذلك في برامج التربية. إلناث الجاموس السوري  ضرورب العم  على تحديد موعد البلوغ الجنسي 
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Abstract 

This study was conducted at Shatha Station of Syrian Buffalo Improvement, Hamah governorate, 

Al-Ghab province, Animal Wealth Research Administration, General Commission for Scientific 

Agricultural Research (GCSAR)/Syria, during 2011. Ten growing Syrian buffalo males aged 7 

months were used. The body weight (BW), and testicular parenchyma sections had taken, and 

median diameters of somniferous tubules were measured monthly for 10 months, to determine the 

age at which spermatogenesis takes place, and when spermatozoa appears in the lumen of 

somniferous tubules (ST), as a predictable indicator of reaching puberty in the growing Syrian 

buffalo males. Results indicated that a gradual expansion in the diameter of (ST), also a 

development in Leydig cells, and appearance of Sertoli cells, with the advance in animal age. The 

average of (ST) was 172.7±2.8 µm in the age of 10 months, where the highest change in (ST) was 

recorded (P<0.05). At the age 16 months the average of (ST) was 250±6.1 µm, and spermatozoa in 

the lumen of somniferous tubules was noticed. Results showed positive significant correlations 

(p<0.01), between somniferous tubules and body weight (r= 0.983), also there was positive 

correlation between somniferous tubules and age of animal (r =0.978). It was concluded that 

puberty occurs in the growing Syrian buffalo males at approximately 16 months old, with an 

average in (BW) of 316 ± 14.1 kg. 
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