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  :المستخلص
  

س������نوات بحي������ث قس������مت ال������ى  4-3تت������راوح أعمارھ������ا ب������ين ) ترك������ي وعراق������ي(نعج������ة عواس������ية ) 20(اس������تخدمت ف������ي ھ������ذا البح������ث 
عل�����ى مس�����افة  ) عراق�����ي(والثاني�����ة ) ترك�����ي(ج�����زت ك�����8َ م�����ن المجم�����وعتين ا6ول�����ى . نع�����اج لك�����ل مجموع�����ة) 5(مج�����اميع بواق�����ع   أربع�����ة

م������ع مس������توى جل������د ) عراق������ي(والرابع������ة ) ترك������ي(س������م ع������ن مس������توى جل������د الحي������وان، وج������زت ك������8َ م������ن المجم������وعتين الثالث������ة )  1( 
غ������رام ش������عير  750ان������ات التجرب������ة عل������ى عليق������ه مكون������ة م������ن غ������ذيت جمي������ع حيو. الحي������وان خ������8ل الس������نة ا6ول������ى والثاني������ة للبح������ث

غس������لت جمي������ع حيوان������ات البح������ث قب������ل الب������دء ب������الجز . غ������رام نخال������ة حنط������ة لك������ل رأس يومي������اَ  300غ������رام دري������س  ج������ت و  2750و
بم�����دة أس�����بوع خ�����8ل س�����نتي البح�����ث لض�����مان جف�����اف الص�����وف أثن�����اء الج�����ز، اس�����تخدمت آل�����ة الج�����ز الكھربائي�����ة لج�����ز جمي�����ع حيوان�����ات 

س�����م ع�����ن مس�����توى  1راء التح�����وير ال�����8زم عليھ�����ا عن�����د ج�����ز المجم�����وعتين ا6ول�����ى والثاني�����ة للقي�����ام ب�����الجز عل�����ى مس�����افة البح�����ث م�����ع إج�����
 1,065و 1,059؛ 1,069؛ 1,049( ل�������م تظھ�������ر نت�������ائج التحلي�������ل ا[حص�������ائي فروق�������ات معنوي�������ة عل�������ى وزن الج�������زة . جل�������د الحي�������وان

ولك�����ن ظھ�����رت فروق�����ات معنوي�����ة ف�����ي وزن  ) الس�����نة ا6ول�����ى( عن�����د الج�����ز ف�����ي بداي�����ة التجرب�����ة)كغ�����م للمج�����اميع ا6ربع�����ة عل�����ى الت�����والي 
بع�������د الج�������ز ف�������ي ) كغ�������م للمج�������اميع ا6ربع�������ة عل�������ى الت�������والي   1,060و  1,057؛ 2,019؛  1,076(الج�������زة  ف�������ي المجموع�������ة الثاني�������ة 
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Abstract: 
  

Twenty awassi ewes (Turkish and Iraqi) at the age 3-4 years were divided into four groups (5) ewes each group. 
Both of the first two groups (Turkish) and second (Iraqi)were shorn at a distance of 1 cm from the level of the 
animal's skin, and shorn of both of the two groups third (Turkish) and fourth (Iraqi) with the level of the animal's 
skin during the first and second year of research. All test animals fed on a diet consisting of 750 grams of barley 
and 2750 grams of alfalfa hay and 300 grams of wheat bran per head per day. All animals of search were washed 
before starting shearing the duration of the week during the two years of research to ensure dryness during 
shearing wool, used electric shearing machine to mow all research animals with necessary modification 
procedure when mow the first and second sets to do shearing at a distance of 1 cm from the level of animal skin. 
Did not appeared significant differences in statistical analysis results on the weight of fleece (1049; 1.069; 1.059 
and 1.065 kg ) of aggregates four respectively, when mowing at the beginning of the experiment (first year). But 
appeared significant differences on the weight of fleece in the second group ( Iraqi awassi ) (1.076; 2.019; 1.057 
and 1,060 kg) of the four groups  respectively, after shearing in the second year. 
 

  :المقدمة
  

 ذو العالم انحاء مختلف في الحيواني ا�نتاج يعتبر
 احد الصوف ويعتبر الزراعي، ا�قتصاد في ھامة مكانة

 الصوف انتاج ويعد الحيوانية لثروةل الھامة المنتجات
 البلدان بعض في ا�غنام تربية من ا�ساسي الھدف
 الصائغ(  ا�غنام مربي عند الثابت الدخل ومورد

   817 العالم في ا�غنام عدد يبلغ).  1992،  وزم8ؤه

  

 من رطل مليون 4300 حوالي تنتج رأس مليون
 الناعم الصوف من اخماسھا اربعة الخام الصوف
 ا�غنام وتعتبر.  الخشن الصوف من الباقي والخمس
 بإنتاج المتخصصة العراقية ا�غنام انواع من العواسية
 الخشن الصوف وانتاج رئيسي بشكل اللحم و الحليب
 التي الجلدية الزوائد احد الصوف ويعد.  ثانوي بشكل
 الجزه الياف بين تشابھا وھناك،  ا�دمة طبقة من تتكون
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 )fleece  (غنام تغطي تيال� يغطي الذي الشعر وبين ا
 مكونة خيوط عن عبارة الصوف فألياف،  الثدييات بقية
 من تنشأ الخ8يا وھذه ببعضھا ملتصقة خ8يا من

 إن ).1977،  درويش( الجلد في خاصة حويص8ت
 ل�حوال الواسع للمدى ل�غنام التكيفية المرونة

 وجود نع الناجم للمناخ نتيجة اساسا ھي الحرارية
 العازل ازالة وان، ا�غنام جسم يغطي الذي الصوف

 و البيئة و الحيوان بين المتحولة الطاقة زيادة الى يقود
 ا�غنام وانتاجية راحة على تؤثر التي

)Aleksiev,2008.( قص عملية ھي الصوف وجز 
 جز ا�ت باستعمال او يدوية بمقصات ا�غنام صوف

 ما وعادة). 1974، ةحماد( الجلد من قريبا كھربائية
، للدفأ الطقس يميل حيث الربيع موسم في ا�غنام تجز

 الى تاخيره او البارد الطقس في ا�غنام جز عدم ويجب
 عرضة ا�غنام يجعل الحار الطقس �ن الصيف موسم

 حمادة(  الصوف تساقط الى تؤدي التي الزائدة للحرارة
 .يوانالح وانتاجية صحة على سلبا تؤثر وقد)  1974، 
 ا�غنام جز تأثير تحديد الى تھدف الحالية الدراسة إن
 الجسم سطح عن سم 1 مسافة على الكھربائية الجز بالة
 .الصوف انتاجية في)  الحيوان جلد( 

 

   :مواد وطرق البحث
  

 حيوانات التجربة -  1
   

عراقية ( نعجة عواسية  20استخدمت في التجربة 
قسمت ، سنوات  4 – 3تراوحت اعمارھا بين ) وتركية

  :الى اربعة مجاميع وكما يلي 
 5وعددھا ) عواسي تركي  – T1( المجموعة ا�ولى   -أ

 .سم عن مستوى جلد الحيوان  1نعاج جزت على مسافة 
 5وعددھا  )عواسي عراقي – T2( المجموعة الثانية  - ب

 .سم عن مستوى جلد الحيوان  1نعاج جزت على مسافة 
 5وعددھا ) عواسي تركي  – T3 (المجموعة الثالثة  - ت

 .نعاج جزت مع مستوى جلد الحيوان 
وعددھا ) عواسي عراقي  – T4( المجموعة الرابعة  - ث
  .نعاج جزت مع مستوى جلد الحيوان 5
 

  تغذية حيوان التجربة  -  2
  

غذيت جميع الحيوانات طيلة فترة الدراسة على عليقة      
دريس جت و غرام  2750غرام شعير و  750مكونة من 

غرام نخالة حنطة يوميا لكل رأس وغذيت حيوانات  300
  .التجربة مع حيوانات القطيع   بالتغذية الجماعية

  

  جز حيوانات التجربة  -3
  

ماكنة الجز الكھربائية لجز حيوانات استخدمت      
التجربة بعد غسل الحيوانات وتجفيفھا لمدة اسبوع قبل 

و السنة الثانية لضمان جفاف القيام بالجز في السنة ا�ولى 
               الصوف وتسھيل عملية الجز خ8ل موسم الربيع 

�عتدال الجو وعدم تعرض الحيوانات ) شھر نيسان ( 
لحرارة الصيف او برودة الشتاء وما يرافقھما من اصابات 

  .مرضية صحية وجلدية     للحيوانات

   ا�حصائيالتحليل  -4
  

لتحليل  .C.R.Dتام العشوائية  استخدم التصميم     
و الجز في السنة  ا6ولىللجز في السنة  إحصائياالنتائج 

  .الثانية خ8ل الدراسة
  

   :النتائج و المناقشة
  

نتائج الدراسة المبينة في الجدول المرفق  أظھرت     
عدم وجود  .C.R.Dباستخدام التصميم تام العشوائية 

الناتجة من لوزن الجزه ) P<0.05(فروق معنوية 
المجاميع ا�ربعة بعد الجز في السنة ا�ولى من الدراسة 

و  1.59،  1.69، 1.49وكانت المتوسطات لوزن الجزه 
كغم للمجاميع ا�ربعة على التوالي وبمتوسط عام  1.65

بينما كانت متوسطات وزن الجزه بعد . كغم 1.61مقداره 
كغم  1.60و  1.57،  2.19،  1.76الجز في السنة الثانية 

للمجاميع ا�ربعة على التوالي وبمتوسط عام مقداره 
وي8حظ ان الزيادة في انتاجية الصوف في . كغم  1.78

كغم أي بنسبة  0.27بلغت )  T1( المجموعة ا�ولى 
و الزيادة في انتاجية الصوف في المجموعة %  18.1
وكان % .  29.5كغم أي بنسبة  0.5بلغت )  T2( الثانية 

)  T2( بين المجموعة الثانية )  P<0.05( وي الفرق معن
وتفوقت ھذه )  T1  ،T3  ،T4( و المجاميع الث8ثة 

سم عن  1المجموعة التي جزت افرادھا على مسافة 
مستوى جلد الحيوان بانتاج الصوف على المجاميع الث8ثة 

وي8حظ ايضا من الجدول ان المجموعة ا�ولى . ا�خرى 
 )T1  (سم عن  1دھا ايضا على مسافة والتي جزت افرا

افرادھا متوسطا لوزن  أعطتمستوى جلد الحيوان قد 
) T3 ،T4( الجزه اعلى من المجموعتين الثالثه و الرابعة 

وھاتين المجموعتين جزت افرادھا مع مستوى جلد 
وتم اجراء عملية الجز في سنتي الدراسة خ8ل . الحيوان 

لية الجز وھذا ما شھر نيسان �عتدال الجو وم8ئمته لعم
وقد يكون السبب في ) . Aleksive , 2008(يتفق مع 

سم عن  1المجزوزة على مسافة ( تفوق المجموعة الثانية 
ھو ان تخلص الحيوانات من الجزه ) مستوى جلد الحيوان 

يخلصھا من الجھد الحراري للصوف وتمتعھا بالجو 
ت اللطيف بعد فترة من الجز ويأخذ الصوف بعد ذلك الوق

الكافي للنمو واعطاء الحيوانات الحماية ضد البرد وھكذا 
 Avondo et( تتجنب الحيوانات جھد انخفاض الحرارة 

al. 2000  ( سم عن مستوى  1وان بقاء الصوف بارتفاع
جلد الحيوان يعطي 6لياف الصوف فرصة بشكل اكبر من 
الياف الصوف التي تجز مع مستوى جلد الحيوان على 

اضافة الى ان النعاج التي تجز خ8ل ، سرع النمو بشكل ا
موسم الربيع تعطي بفارق معنوي جزه اثقل وزنا و اخشن 
                 صوفا من الجزه المستحصل عليھا في موسم الشتاء

)Campbell , 2006   ( واشار )fraser & short , 
ا� ان ا�خت8ف في وزن الجزة قد يعود الى )   1960

اثي في قابلية نمو الصوف كنتيجة للعديد من التباين الور
العوامل منھا تشريحية او فسيولوجية ويعد حجم الجسم من 

فض8 عن ان ھناك ، اھم المكونات الوراثية في تأثيره 
            تباين بين الس8�ت في كفاءة تحويل العلف الى صوف 

 )Daly & Carter, 1955  . ( ان منبت وحدة الصوفة
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عبارة عن غدة تتكون منھا الخ8يا المختلفة ) الحويصلة ( 
المكونة للصوفة وذلك عن طريق افراز تلك الغدة لسائل 

وتتغذى ليفة الصوف من مجرى الدم عن ، شبة لمفاوي 
وان ليفة ، طريق اوعية دموية فتنتج خ8يا الصوف

الجذر او المنبت وھو ، الصوف التامة تتكون من جزئين
والساق وھو الجزء الميت خارج ، ل في الجلدالجزء الداخ

وعندما ، والمنبت مثبت بقاعدة حويصلة  الصوفة. الجلد
تجذب الصوفة للخارج أي تنتف فان جزء من وحدة 
الصوفة ذاتھا يخرج معھا وان نمو الصوفة يكون من 

وھذا ما قد )  1974، حمادة( قاعدتھا وليس من طرفھا 
ى جلد الحيوان ويؤدي يحصل للصوفة عند الجز مع مستو

بالتالي الى تعثر نموھا من جديد وانتاج الصوف بعد الجز 
وھذا يعزز ربما تفسير زيادة انتاج الصوف عند الجز ، 

وقد يعزى . سم عن مستوى جلد الحيوان  1على مسافة 
انخفاض انتاج الصوف الى ھبوط كل من استھ8ك العلف 

).  1975وآخرون  Yeates(وكفاءة حويص8ت الصوف 
او قد يكون السبب ھو قلة عدد حيوانات المشاھدة في 

ان كثافة الحويص8ت تتباين بين  .مجاميع التجربة
الس8�ت وبين ا�فراد ضمن الس8لة الواحدة وبين مناطق 

والكثافة العالية  )1989، حسن(الجسم المختلفة 
الى زيادة عدد حويص8ت  أساساللحويص8ت تعود 

وتعتمد نسبة الحويص8ت الثانوية الى ، الصوف الثانوية
 , Lyne(على الس8لة وعلى مناطق الجسم  ا6ولية
ومن المتوقع ان يعمل الجز على زيادة استھ8ك ) 1957

الغذاء كنتيجة �رتفاع مقدار الحرارة المفقودة لكن مستوى 
بينما ).   Aleksiev, 2008(ا�ستيعاب يبقى بدون تغيير 

ان ا�غنام المجزوزة )  1974  واخزون Donelly(وجد 
%.  5حديثا تزداد في معدل استھ8ك الغذاء �كثر من 

و�حظ اخرون ان زيادة استھ8ك العلف من قبل النعاج 
            لعد الجز أسابيعالمجزوزة قد � يكون واضح حتى لعدة 

) Dabiri1996 واخرون(  وParker) 1991واخرون (
زيادة في )  Aleksiev & Iliev , 2003( و�حظ 

في الشتاء عند %  27.5المقدار الماخوذ من الغذاء بمقدار 
ويمكن . درجة حرارة المحيط المقارب لدرجة ا�نجماد

سم على سطح  1القول ان بقاء جزء من الصوف بطول 
جلد الحيوان يرافقه زيادة في كميات العلف المستھلك قد 

سرع تكون عام8 مشجعا لنمو الياف الصوف بشكل ا
واكبر من تلك ا�لياف التي ستبدأ نموھا من مستوى جلد 
الحيوان وقد يكون تعثر نموھا سببا في انخفاض انتاجية 

يضاف الى ذلك ان ارتفاع الحرارة . الصوف لتلك ا�غنام 
المنقولة بين الحيوان و البيئة خصوصا في الجو البارد 
يوضح سبب زيادة الغذاء المستھلك من اجل مطابقة 

طاقة الزائدة المطلوبة [نتاج الحرارة وان ھناك زيادة ال
في الغذاء المستھلك في النعاج المجزوزة مقارنة 

 و ) 1985واخرون  Russed(بمستويات ما قبل الجز 
)Symonds  (و ) 1988واخرونVipond  واخرون

من جانب اخر يزداد  (Weston , 1989)و ) 1974
غير في درجة حرارة استھ8ك الماء بشكل متوازي مع الت

وان الزيادة في الماء المستھلك بـعد الـجز تدل ، المحيط 
عـلى تـدخل رد التكيف المـناسب المباشر على حـفظ 

  ). Aleksiev , 2008(  المحـتوى الـحراري للجـسم
سم عن مستوى  1ولوحظ أن من فوائد الجز على مسافة   

  :يلي جلد الحيوان ما
وان للجروح بآلة الجز وإلحاق عدم تعريض جلد الحي – 1

 .ا�ذى به �بتعادھا عنه
حماية الجلد ومن ثم الحيوان من تأثير أشعة الشمس   - 2

 .في موسم الصيف ال8حق للجز
سم  1( يحافظ الصوف المتبقي على جسم الحيوان  -  3

على محاليل الرش والتغطيس  )عن مستوى جلد الحيوان 
عد على عدم نمو وتكاثر بين أليافه لفترة أطول مما يسا

  . الطفيليات غلى الجلد

ھذه النتائج يحتاج الى  تأكيدومن خ8ل ما تقدم يتضح ان 
 5اجراء المزيد من البحوث المماثلة خاصة وان عدد 

 تأثيرحيوانات لكل مجموعة قد � يعطي انطباع تام حول 
  .مسافة الجز من كمية الصوف المنتج

  

  :المصادر العربية
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 كلية،  ماجستير رسالة.  العواسية ا�غنام صوف الياف وقطر

  . بغداد جامعة – الزراعة
.  الصوف و الضأن انتاج)  1974(  عمر كمال مصطفى،  حمادة
  .  ا�سكندرية – الجديدة المطبوعات دار

 وانتاج ورعاية تربية .1977 ،حسين يحيى محمد،  درويش
  ا�سكندرية – الجديدة المطبوعات دار. الزراعية الحيوانات

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جدول بمتوسطات وزن الجزة في السنة ا+ولى والسنة الثانية للجز

  مسافة الجز  رمزھا  اسم المجموعة

متوسط 
وزن الجزة 
في السنة 

ا+ولى للجز 
  كغم/

متوسط وزن 
الجزة في 

 الثانيةالسنة 
  كغم/للجز 

 T1  عواسي تركي
ا سم عن 

مستوى جلد 
  الحيوان

1.49  1.76  

  T2  عواسي عراقي
مستوى جلد 

  الحيوان
1069  2.19  

 T3  عواسي تركي
مستوى جلد 

  الحيوان
1.59  1.57  

  T4   1.65  1.60  عواسي عراقي

  1.78  1.61      المتوسط العام
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