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1 اعداد الدكتور اسلم سعود

0�	1�� ��#$�� puberty 

وافهو �قادرين�ع�ى�انتاج�واط�ق��مشاج�التناسليةل��ة�اليفاعة �الذكر�و�ن$# �2ول /.�يصبح�ف()ا
�او�الشبق��ول�عند��ن$#�6باضةافمرة، �عمر�البلوغ�وكذلك�فان�اول�مشاهدة��و9ى يدل�ع�ى�وصولها

�تدل�ع�ى�وصوله�ا9ى�عمر�البلوغ،�مع�اظهار�السلوك�الجنEF.�اDتعاقب�ومن�وجهة�نظر� (الحيامن) للنطف
�البلوغ�فان�بايلوجية� ..EFى�التكاثر�الجن��ع �قادرا �الفرد�فسيولوجيا عمر�البلوغ�هو�اDرحلة�ال/.�يصبح�ف()ا

زمنية�معينة�لحصوله�عملية�تدريجية�تتطل اذ�يتطلب�البلوغ�نمو�وتطور�الجسم�والحجم�اDناسب�ب�مدة
�الغدد� �نظام �ونضج �والخارجية �الداخلية �وافرازاd)ا �الجنسية �الغدد �وتطور �التغ�gات�البيئية والتعرض�ا9ى

�بمحور�تحت�اDهاد� �الذي�يبدا �التناس�ي �النخامية- الصماء - Hypothalamic-pituitaryالتناس�ي-الغدة
gonadal axisهاد�وتحرير�هرمون�Dوبدء�تطور�الخ�يا�العصبية�لتحت�اGnRHفض��عن�تطور�ميكانيكية�

.  التغذية�العكسية

:تgيمكن�تمي��gمرحل  ن�اساسيتgن�لتحديد�عمر�البلوغ��ي�الحيوانات

:�prepubertal periodمرحلة�قبل�البلوغ-1  وتكون�ف()ا

-D  اقل�ما�يمكن.�GnRHحفزات�القند�تكون�مستويات�هرمون�اDحرض
 يكون�واطئا.LHو�هرمون��باضة�FSHمستوى�الهرمون�اDحفز�لنمو�الجريبات-
�الحويص�ي- �التخليق �عملية �الحيامن�Folliculargenesisتكون عند�Spermatogenesisو�تكوين

 ادنى�مستوياd)ا.
:�pubertal period مرحلة�البلوغ-2  وتكون�ف()ا

.GnRHزيادة��ي�تردد�نبضات�وغزارة�اط�ق�هرمون�اDحرض�Dحفزات�القند-
.LHو�هرمون��باضة�FSHزيادة��ي�افراز�كل�من�هرموني�اDحفز�لنمو�الجريبات-
 تبدا�عملية�التخليق�الحويص�ي�وعملية�توليد�الحيامن�بالحدوث.-

والتناسلية��ي�كل�من�الذكر�و�ن$#.�يعد�النمو��ي�الجسم�وتطوره�اساسيا�لتطور�الوظيفة�الجنسية
اءض2عللنمو�العامةولحgن�الوصول�ا9ى�عمر�البلوغ�يكون�نمو��عضاء�التناسلية�والغدد�ذات�ع�قة�موازي

:الجسم�اDختلفة  ويقسم�تطور�ونضج��عضاء�التناسلية��ي��بقار�ا9ى�ث�ث�اطوار� ي

يكون�نمو�الغدة�النخامية�سريعا�وثابتا�من�الو¤دة�اشهر،6-3طور�نضوج�الغدة�النخامية�بgن�عمر-1
 ح/#�السنة�عمرا.

،�ويسرع�نمو�اDبايض�من�الشهر�الخامس�والسادس�ويرافق�هذا�شهرا12-6طور�نمو�اDبايض�بgن�عمر-2
وزيادة��ي�نمو�جريباd)ا. وزª)ما زيادة��ي  النمو
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2 اعداد الدكتور اسلم سعود

تط-3 ،�اما�من�ناحية�تكون�هذه��عضاء�فقد�¤�يتكمل�ح/#�السنة�الثالثة�من�العمريور�الرحم�والذطور
�ويبدأ �الو¤دة، �قبل �طويلة �بف��ة �تتكون �اª)ا �التفريق�لوحظ �عملية �واثناء �الجنينية، �اDراحل ��ي تطورها

.EFتتكون��عضاء�التناسلية�بف��ة�طويلة�قبل�الو¤دة.الجن.

�	1�� 2/') ��3�
: 0

الموالهر�FSHان�افراز�الهرمون�اDحفز�للجريب يكون�عاليا��ي�كل�من�الجنgن�والوليد،�LHوتي¯.لون
ا9ى�الحساسية�يعود�سبب��نخفاضانواDكننة�ال/.�توضح�هذا،،وبتقدم�العمر�يثبط�هذا��فراز�العا9ي

�وبانالنمو�ي�ف��ة�للست�gويداتالتغذية�العكسية�لتأث�gاتالنخامية�الغدة-العالية�Dحور�تحت�اDهاد� .
�اعاقة�يرتبطالبلوغ�حدوث �السبب�بان�هناك�مكننة �ويعود �الحساسية. �هذه ��ي مع��نخفاض�التدريµي

الغدد�التناسلية��ساسية،�وهذه�اDكننة�تكبح�تصنيع�مغذيات�الغدد�التناسلية�تأث�g عصبية�مستقلة�عن�
�ساسية�وافرازها�وتعيق�بذلك�بدء�البلوغ�ويجب�تثبيط�هذه�اDكننة�لغرض�تنشيط�افراز�الغدد�التناسلية�

��ساسية�عند�البلوغ.

�ك��من �فان �البلوغ، �ا9ى �والهرمونينعاملgالوبالوصول �افرازكب�ي�العص·. اDحرض�هرمونالح
�اDفرزة�Dغذيات�الغدد�التناسلية�DGnRHحفزات�القند� يزو¤ن�ع�ى�ما�يظهر،�مما�يؤدي�ا9ى�d)يئة�الخ�يا

اDحرض�هرمونللوزيادة�حساسي¹)ا�واستجاب¹)اLHو��FSHهرموناd)ا�6ط�ق�ساسية�اDوجودة��ي�النخامية�
� �القند �هذهل�DGnRHحفزات �افراز �من �افرLHو��FSHاDغذيات��gيد زيادة �ا9ى �بالتا9ي �تؤدي زاال/.

�ويكون ل�التأث�g الست�gويدات�من�الغدد�التناسلية��ساسية. وقمرهالحادث تًا.ون��نط�ق�مهمًا،�ويستلزم
�اDهاد �تحت �محور �التغ���gي �يكون �الغدد-�بينما ��ي �بعض�التغ�gات �فان �البلوغ، �بدء ��ي �مهمًا النخامية

�فقد�بينت�التناسلية ان��ساسية�يمكن�ان�تكون�اك¼��ضرورية، الحيوانات�ال/.�تخضع�للنضج�التجارب
.EFربط�مغذيات�الغدد�التناسلية��ساسية�ويحتمل�ان�يكون�تكون�لد¾)ا�الجن الهرمون�تأث�gزيادة��ي�مواقع

 ضة�اساسيا��ي�هذا�اDجال.ع�ى�استجابة�الغدد�التناسلية��ساسية�لهرمون��با��FSHاDحفز�للجريب

: 0�	1�� 5'+ ��/ 

يعتقد�بدء�البلوغ،�ان��حداث�الجارية�ضمن�الدماغ�وال/.�يمكن�ان�تفسر�الدور�الرئيEF.��ي�تحديد
زيادة��ي�عدد�الÁ)ايات�اDتشعبة�للخ�يا�العصبية�وال/.�تتشابك�مع�الخ�يا� باحتمالية�اش��اك�بدء�البلوغ�مع

حيث�اDوجودة��ي�تحت�اDهاد.�وتكون�سيطرة��خ�gة�مهمة�GnRHاDحرض�Dحفزات�القند�هرمونللاDنتجة�
.ان�تحت�اDهاد�تغ��gمن�وقت�البلوغ

�الحيواناتيمكن�ان�تش��ك�تراكيب�دماغية�خارج�تحت�اDهاد��ي�بدء�البلوغ�فان�الجزء�اللوزي��ي
التجاوب�الضوئي�ع�ى�الوظيفة�التناسلية�تأث�g الصغ�gة�تعمل�ع�ى�اعاقة�حدوث�البلوغ،�من�خ�ل�معاكسة

� �بزيادة �ع�قة �له �هرمون،لست�gويداتلحساسيةالوالذي �الصنوبرية �الغدة � �افراز �بان �يف��ض فانه
�مستقب�ت� ��ي �اDجال��ثر�اDعيقااDي�تونgن�يمكن�ان�يطبع�حساسية �هذا ��ي لست�gويدات�واق��ح�ايضا
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3 اعداد الدكتور اسلم سعود

لها�دور��ي�استقبال�اDنÈ)ات�الكيميائية�يتكون�من�الخ�يا�الشمية�ال/."يسلطه�الدماغ�الشّم.يللبلوغ�والذ
�وعليه�يمكن�القول�ان�البلوغ�يشمل�ع�ى�حدوث�انخفاض��ي�حساسية"ال/.�تقوم�بتحريضها)الروائح( .

�واDبيض �النخامية �الغدة �وظيفة �يؤثر�ع�ى �مما �اDخية �الست�gويدات �عمر�6حداثمستقب�ت �ان البلوغ.
وراثية�مهمة��ي�تحديد�وقت�البلوغ. �البلوغ�عند��ناث�يرتبط�بعمر�بلوغ�امهاd)ا.�لوجود�عوامل

: 0�	1	� �6%����� ������7��  ���8��� 

) �النخامية ��ساسية �التناسلية �الغدد �مغذيات �التناسليةLHو�FSHتؤثر�الهرمونات �الغدد �ع�ى (
قبل�البلوغ�بف��ة�وكذلك�تؤثر�ع�ى�اDساحات�الواقعة��ي�الفصوص�البصرية(اDبايض�والخEÉ#)��ساسية

 ز�دوري�من�هذه�اDغذيات�يعمل�قبل�البلوغ��ي��ناث.اافر�6نتاجوتحت�اDهادية�

(قبل�البلوغ) واDعطاة)LHو�FSH(�للتحف�gات�اDنتجة�من�الهرمونات�تستجيب�ي�الحيوانات�اليافعة
�ي��غنام30خارجيا�وذلك�بحدوث�اباضة�لجريبات�كراف�غ��gالناضجة�ويمكن�ان�تحدث�هذه�من�اليوم�

� �فان �قبل�فرازاوعليه ��ساسية �التناسلية �الغدد �للهرمونات�مغذيات ��ستجابة �ع�ى �القدرة اDبايض�له
يض�ل�ستجابة�لتحف��gالهرمونات�النخامية�اDبا�2هليةاي�افتقار�¤�تع¯.البلوغ.�واستمرار�حالة�قبل�البلوغ�

ولكن�يعود�لنقصان�مثل�هذا�التحف�g.�الفص��مامي�للغدة�النخامية�له�القدرة�ع�ى�افراز�هرمونات�ح/#��ي�
كي��سبوع��ول�او��سبوعgن��ولgن�من�الحياة.�ولكن�كمية�ما هو�مفرز�من�هذه�الهرمونات�تكون�قليلة

أوتؤثر�ع�ى�الغدد�التناسل (اDبايض .�وÎ)ذا�يمكن�القول�ان�سبب�حدوث�البلوغ�هو�الخصيتان)�ية��ساسية
الزيادة�اDفاجئة��ضافية�وليس�البداية�اDفاجئة��ي�افراز�هذه�الهرمونات،�اذ�وجد��ي�النعاج�قبل�البلوغ�ان

باLHهناك�مستويات�¤نط�ق�الهرمون�اللوتي¯.� تجاه�الوصول�ا9ى�تزداد�هذه�القمم��ي�تكرارها�وضخام¹)ا
�اما�مستوى� من�FSHعمر�البلوغ. �اق��ب�الحيوان الهرمون�اDحفز�للجريب�فيظهر�انه�يرتفع�هو��خر�كلما

¤رتفاع�مستويات�هذه�الهرمونات�فان�الغدد�التناسلية��ساسية�تستجيب�لذلك.ع اهذمر�بلوغه.�ونتيجة
)�اDعطاة�للحيوان�تثبط�مستويات�هرمون17- يول وقد�وجد�ان�اDستويات�العالية�من��س��وجgن(�س��اد

) �وذلك�¤ن�كل�مركبات�التغذيةLHو�FSHمحفز�الجريب�واللوتي¯. �البلوغ �يمكن�ان�تحدث�قبل �وهذا (
�الطبيÐي �اDستوى �وع�ى �اDغذية �الهرمونات �لتنظيم �مهمة �وهذه �عندئذ �عاملة �تكون �السالبة العكسية

� �حيث �تحتاdافرازغفرتللحيوان �لÑس��وجgن�فراز��ول�تأث�g )ا �هذا. �الحياة� ومثل ��ي فراز�يحدث
�هذه� �تكون�حساسية �البلوغ �ا9ى �الوصول ��ناث�وح/# �عند �مباشرة �الو¤دة �او�بعد �الذكور �عند الجنينية
اDكننات�التنظيمية�عالية�وكما�هو�الحال�بالنسبة�Dستويات�الهرمونات�اDغذية�بعد�تدفقها�خ�ل�التغذية�

�للهرمون�ال عكسية�السالبة�للست�gويدات�ولكون�ان�الجرعة�اDفرزة�من�هرمون��س��وجgن�تنتج�انط�قًا
هوLHاللوتي¯.� فان�هذا�يق��ح�بدوره�بان�نظام�التغذية�العكسية�اDوجب�هو�فعال�ايضًا.�ان�مفتاح�البلوغ

ان�كمية��س��وجgن�اDطلوب�لكبح�الزيادة��ي�كمية��س��وجgن�يبدأ�بعمر�مبكر��ي�معظم�انواع�الحيوانات.
اDعيق�هذا�والتأث�g تكون�اقل�بكث���gي�الحيوانات�غ��gالبالغة�مقارنة�بالحيوانات�البالغةLHالهرمون�اللوتي¯.�

زيادة��س��وجgن�الناتج�من�جريبات�اDبيض�اDتحفزة�بزيادة�الهرمونات� يتم�من�خ�ل�تحت�اDهاد.�هذا�وان
اDغذيات�للغدة�النخامية�تسبب�تعجيً���ي�نمو�الرحم�واDهبل�والغدد�التناسلية�ال�حقة�و�عضاء�التناسلية�
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4 اعداد الدكتور اسلم سعود

�بكث��gمن�النمو�العام�للجسم�الحاصل�بنفس�الوقت.�ويكون�هذا�النمو�اسرعالخارجية�والحوض�والضرع
قبل�البلوغ�تحتوي�ع�ى�كميات�اك¼��وبصورة�جوهرية�من�الهرمونات�اDحرضة�للقند�لÔناثالغدد�النخامية

 الناضجة�جنسيًا.�با6ناثمقارنة�

: 0�	1�� ��� 9	� ,�:;��� !������ 

 لة�من�العوامل�اهمها:عمر�البلوغ��ي�النوع�الواحد�من�الحيوانات�بجم�يتأثر

1=�>8��� Nutrition :

�كان�مستوى�التغذية�طبيعيا �فاذا ووزن�الخصيتgن�او�الشبق��ول. وزن�الجسم ارتباط�بgن هناك
وزن�الجسم�ا9ى� و60فان�البلوغ�يحدث�عندما�يصل وزن�الحيوان�البالغ��ي��غنام وزن45%�من %�من

التغذية�اDنتظمة�الكاملة�ضرورية�¤كتمال�وظيفة�الجهاز�الهرموني.�الجسم�الحيوان�البالغ��ي��بقار�وان
�واذا�وللنمو�الطبيÐي�للجسم�ككل�بما��ي�ذلك��جهزة بواسطة�التغذية�العالية�فانُعجل�النمو�التناسلية.

�بعمر�اقل،� .EFالجن� �نضجه �ا9ى �الحيوان �يصل �حيث �الطبيÐي �من �اع�ى �يكون �البلوغ �عند �الجسم وزن
 ح،�فاذا�والعكس�صحي

ُ
أ

َ
¤�يتأثر النمو�بواسطة�خفض�اDستويات�الغذائية�فان�البلوغ�بطأ تبعا�لذلك�وكذلك

وزن�الجسم�ا9ى�مستواه�الطبيÐي�مقارنة�بالحيوانات�الطبيعية.  يصل

2=�"����Season :

�واوضح�صورة�لذلك�هو��ي��غنام�حيث�اª)ا�موسمية�التناسل�يعتمد�عمر�البلوغ�ع�ى�موسم�الو¤دة.
��عتيادي. �التناس�ي �موسمه �يصل �لم �فع��ما �¤�يبلغ �ولكنه �اDعgن �بلوغه وزن �ا9ى �الحيوان �يصل وقد

�ي�يوم180بداية�الربيع�يتم�بلوغها��ي�الخريف�القادم�اي�بعمر�فالنعاج�ال/.�تولد��ي� ª)اية�بينما�ال/.�تولد
�اي�بعمر�الربيع �ال�حقة �للسنة �الخريف�القادم ��ي �بلوغها �ذات�مدة�يوم�450يتم �البيئة �حالة �وذلك��ي ،

تصل�عمر�البلوغ�بعد�ستة�اشهر.�وكذلك�فإª)ااما�النعاج�ال/.�تولد��ي�وسط�الشتاء�اضاءة�قص�gة�وثابتة.
ب .EFولودة��ي�الربيع�حيث�تصل�بلوغها�الجنDولود12عمر�الحال�بالنسبة�لعج�ت�الفريزيان�اDة�شهر�بينما�ا

�الخريف�تصل�ذلك�بعمر ووزن�الجسم.�16ي زيادة�العمر �ا9ى �ويعود�هذا �قاربت�الوصول�ا9ى�شهر، كلما
�الهرمونات�يحفز�نمو� �من�ان�افراز�هذه �وبالرغم �غ��gمتحركة. �ثابتة �تكون�الفعالية �وبعده .EFالجن� البلوغ

�الظاهر  ���ان �غ��gالبالغة ��ناث ��ي ال�الجريبات �كميات��س��وجgننمن �بان �للجهاز�القنوي مو�اDتلكئ
�وتفس��gذلك�يتج�ى�بان�مرحلة�قبل�البلوغ�تتحدد� . اDفرزة�آنذاك�تكون�قليلة�ان�لم�توجد��ي�بداية��مر

(قبل�النخاميةحيث�تفرز�الغدةLHو�FSHبعدم�اDوازنة�بgن�عنصري�محرضان�القند� للحيوانات�اليافعة
رئيسية�وهذا�الهرمون�يكون�قادرا�ع�ى��FSHالبلوغ)�هرمون  طور�الجريباتتالهرمون�اDنبه�للجريب�بصورة

اDبيضية�لدرجة�ما�قبل�البلوغ،�ويكون�نمو�الجريبات�ع�ى�شكل�موجات�تنمو�ثم�تضمحل�دون�الوصول�ا9ى�
درجة�لÔباضةالحجم�ال�زم� �فكل�موجة�من�الجريبات�النامية�ترفع�من�تطور�الجهاز�التناس�ي��نثوي�ا9ى .

�تكون�اDوازنات�الهرمونية �وعند�البلوغ �مÁ)ا. �لحدوث��باضةةمؤاتياعظم�بفعل��س��وجgن�اDفرز جدا
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5 اعداد الدكتور اسلم سعود

م�LHو9ى�وذلك�¤خت�ف��تزان�الهرموني�لصالح�الهرمون�اللوتي¯. رحلة�ما�قبل�البلوغ.�وÎ)ذا�يمكن�مقارنة
�ترتبط�الفعالية� �الحالتgن �كلتا �ففي ��غنام، ��ي �التناسل�كما �اللبائن�اDوسمية ��ي �الشبق �انقطاع بمرحلة
��gتتغ) �تنخفض �يجب�ان �وال/. �ال�تناسلية �الف��ة �مع �النخامية �للغدة �للقند �للهرمونات�اDحرضة العالية

� �افراز�اللوتي¯. �معدل �تتمكن�دورLHلصالح �ان �بالبدء).قبل �شبق�جديدة �غال�ة ��و9ى ¤ًابو�باضة قد
زيادة�قص�gة��جل �ترافق�بشبق�وهذا�يق��ح�بان�الكميات�الصغ�gة�من�ال�ãوجس��ون�وال/.�تكون�ع�ى�هيئة

اظهار�التصرفات�الجنسية.�هذا�وان�حث�مستقب�ت��ي�ولو�جزئيا�دورا�لعبيتفرز�من�الجسم��صفر.�قد
� ��ي �اDحدد �الهرمون �الضرورية �الخ�يا ��نزيمات�داخل �الهدف�وتصنيع من�6نتاجنسجة �تعد الهرمون.

العوامل��ك¼��توقعا�ل�ش��اك��ي�بداية�البلوغ.�اضافة�للعوامل�السابقة�فيعتقد�ان�الهرمون��وكسيتوسgن�
� �ع�ى �السيطرة ��ي �بانه�هرموناتدورا �حيث�ان�هناك�ادعاءات�تقول �بعدئذ �البلوغ �وع�ى �النخامية الغدة

�رانب�بحقÁ)ا� .با2وكسيتوسgنيمكن�انتاج�بلوغ�مبكر��ي�اناث

3=A#$���Sex:

يعجل�من�الوصول�ا9ىو�افراز�الجنس�الثاني�سوية،�لوجودويؤثر�هذا�العامل�ع�ى�تبك��gعمر�البلوغ
 واذا�تشاÎ)ت��جناس�فان�النتيجة�تكون�عكسية.�عمر�البلوغ.

4=��C���/ ��:����� !�������Genetic factors and breed:

��ثر�الفعال�وقت�حدوث�البلوغ �له �العامل �عمر�فأبقار وهذا �ا9ى �الوصول ��ي �اسرع الحليب�تكون
ة��ي��بقارالشهرا�متأخرة�عما�عليه�الح12-6البلوغ�من�ابقار�اللحم�وابقار�ال�ãاهما�تصل�عمر�بلوغها�بف��ة�

وزن�الجسم..�وربية الحم�ن�اDفردة�تتناسل��ي�وقت�مبكر�مقارنة�بالحم�ن�الثنائية�والث�ثية�وهذا�بسبب
Dضربة�تتناسل�بصورة�اسرع�من�اناث�الحم�ن�النقية�كما�ان�الحم�ن�اPurebred�./كما�ان�الحم�ن�ال� .

قد�2ول تتناسل مرة�تكون�قادرة�ع�ى�انتاج�اك��ãعدد�من�الو¤دات�ع�ى�الرغم�من�ان�عدد�اDواليد�الحية
� �تكون�قليلة�مقارنة�بتلك�ال/.�تتناسل�عند�السنة�الثانية�وأك¼�.

5=���&,�������Temperature:

�مثال�ذلك�الحيوانات�ال/.�تعيش�تتأخر وجد�ان��بقار�ال/.�تعيش��ي�اDناطق�الحارة �ي�عمر�بلوغها.
� درجة�حرارة�مقدارها �بمدة)ºفº)80م26تحت بـ�398تصل�عمر�بلوغها يوم�للحيوانات�300يوم�مقارنة

�لتأث�g البلوغ��ي�اDناطق�الحارة�يعود�تأخر)�وسببºف50(ºم10ال/.�تعيش�بمناطق�حرارd)ا�ليس�اك¼��من�
 الحرارة�ع�ى�الغدة�النخامية�وافرازاd)ا�وع�ى�انتاج�هرمون��س��وجgن�وفعاليته.

6=�	.��� &�7��� Muscle stress :

 كلما�اجهد�الحيوان�كلما�طال�عمر�النضوج�الجنEF.�والعكس�بالعكس.
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6 اعداد الدكتور اسلم سعود

��#$�� -.#���Sexual maturity:

البلوغ�الجنEF.�واDدة�بيÁ)ما�ت��اوح�بgن�عدة�ايام�كما��ي�حالة�اللبائن�الصغ�gة�النضوج�الجنEF.�ي�ي
�العليا� �اللبائن ��ي �الحالة � ي �سنوات�كما �عدة �وا9ى �اDزرعة �حيوانات ��ي �الحالة � ي �كما �اسابيع �عدة ا9ى

.  كا6نسان�والقردة

�ذلك �ع�ى �فض� ��نجاب �ع�ى �الجنسgن �بقدرة �يتمثل .EFالجن� �فالنضوج �ع�ى�وعليه �القدرة فان
زادت�اDدة�بgن�التبويض��ول��ي��ناث�وانتاج�النطف�السوية��ي�الذكور�وبgن�ال��اوج� �نجاب�تزداد�كلما

 اDثمر.

.�اك¼� اذا�تناسلت�الحيوانات�عند�البلوغ�مباشرة�فان�نسبة�كب�gة�مÁ)ا�سوف�تواجه�صعوبة��ي�الو¤دة
�يكو  �عندما �البلوغ �سن �تصل �س�¤ت��غنام وزª)ا �الناضج50- 40ن وزª)ا �من %Mature weightلكن�
وزª)ا�ا9ى�حوا9ي� %�من�الوزن�الناضج،�ابقار�الحليب�تصل�ا9ى�البلوغ�عند65التناسل�¤�ينصح�به�ح/#�يصل

�حوا9ي �حوا9ي45-35وزن �ا9ى �اوزاª)ا �تصل �ح/# �تناسلها �و¤�ينصح �الناضج، وزª)ا �من وزª)ا%55 �من %
 الناضج.

.EFي�الذكور�يختلف�عما�هو�عليه��ي��ناث�اذ�يصعب�تحديد�النضوج�الجن��.EFمرحلة�النضوج�الجن
�داخل��نابيب�الناقلة� �يسبق�انتاج�النطفة��و9ى �الذكرية��ولية �الجنسية �الخلية �كون�تطور �الذكور �ي

ا9ى�نصف�للحيامن�بمدة�شهر�تقريبا�فض��ع�ى�عملية�انتقال�النطف�من�الخصية�ا9ى�الوعاء�الناقل�تحتاج�
 شهر�تقريبا.




