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  في ساللتين من األغنام العراقيةنمو الحمالن مع العالقة بين إنتاج الحليب وبعض مكوناته  دراسة
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  )٢٠١٨اب  ١٣؛ القبول ٢٠١٨حزيران  ٢١االستالم (
 

  
  الخالصة

  
المولودة لهما والتابعتين لقسم الثروة  حمالنوتضمن الالحمدانية سجال من النعاج  ٤٣٢و  العواسية النعاجمن ال سج ١١١٦ل تحلي تم

لدراسة تأثير العوامل الوراثية والالوراثية في  ٢٠١٠و  ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨الحيوانية/ كلية الزراعة والغابات في جامعة الموصل للسنوات 
 أظهرت النتائج وجود تأثيرات من الوالدة لغاية الفطام. بنمو الحمالنفيما بينها ت اعالقالوالحمالن ونمو الحليب وبعض مكوناته إنتاج 

) للسنة وعمر األم والجنس ونوع الوالدة في إنتاج الحليب اليومي، كما ٠,٠١≤ ) للساللة وتأثيرات عالية المعنوية (أ٠,٠٥≤ معنوية (أ
حين كانت بقية التأثيرات غير معنوية. في ونات الحليب من الدهن والبروتين وسكر الالكتوز، مك لوحظ تأثيرات عالية المعنوية للسنة في

 ولوحظ تأثير معنوي لعمر الفطام في وزن الميالد وتأثيرات عالية المعنوية للساللة والسنة وعمر األم والجنس ونوع الوالدة وعمر الفطام
تي الزيادة الوزنية فلص ٠,٣٠٩و  ٠,٣٩٨سجلت أعلى قيمة للمعامل التكراري ميالد للفطام. في وزن الميالد والفطام والزيادة الوزنية من ال

لالرتباط المظهري المعنوية  ةعاليفي النعاج الحمدانية على التوالي. وسجلت أعلى قيمة  في النعاج العواسية وإنتاج الحليب اليومي
  على التوالي.  ٠,١٥٧و  ٠,٦٤١النعاج الحمدانية في ، و٠,٤١٠و ٠,٥٠٧سية بين نسبتي البروتين والالكتوز في النعاج العواوالوراثي 
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Abstract 
 

A total of 1116 records Awassi ewes and 432 of Hamdania ewes were collected and which belong animals resource 
department, Faculty of Agriculture and Forestry at the University of Mosul for the years 2008, 2009 and 2010 to study the 
effect of genetic and non-genetic factors in milk production and some of its components from birth until weaning. The results 
showed significant effects (p≤0.05) for the breed and highly significant effects (p≤ 0.001) for the year, mother's age, sex, and 
type of birth in the daily milk production. There was a highly significant effect of year in milk fat, protein, and lactose. same 
there was a significant effect for age at weaning on birth weight, and highly significant effects for the breed, year, age of dam, 
sex, type of birth, and age at weaning on birth, weaning and weight gain from birth to weaning. The highest value for 
repeatability was 0.398, 0.309 in Awassi ewes for weight gain and in Hamdani ewes for daily milk yield respectively. 
Phenotypic and genetic correlation between protein and lactose in Awassi ewes 0.507 and 0.410, and in Hamdani ewes 0.641 
and 0.157 respectively were highly significant. 
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  المقدمة
  

يعتبر إنتاج الحليب في النعاج واحدا من العوامل الرئيسية في 
نمو الحمالن بعد الوالدة لغاية عمر الفطام العتمادها عليه خالل 

على قيد  الحمالن نمو وبقاء أن). لوحظ ١لة الحرجة (هذه المرح
األسابيع األولى، وان االختالفات بين  ٤-٣الحياة يكون خالل 

أسابيع ويؤثر في  ٨أوزان الحمالن يبدأ ظهوره عند عمر 
% من االختالفات في ٧٠بينما لوحظ أن األوزان الالحقة. 

عتمد أسبوع وت ١٢-٣الزيادات الوزنية للحمالن تكون بين 
 كما سجل .)٢( باألساس على كمية الحليب المتناول من األمهات

(علف أو مرعى) المطلوبة لتعويض النقص  بان كمية الغذاء
، ١:٥الحاصل في كمية الحليب المتاح للحمالن يصل إلى نسبة 

الحي سيكون  وزن الحمالن إلىولهذا فان كمية العلف النسبي 
قليلة من الحليب بعكس  عاليا في الحمالن المتناولة كميات

أخذت احتياجاتها الكاملة من حليب أمهاتها سوف الحمالن التي 
. )٣( من العمر ٨أو  ٧تمتلك معدالت نمو أسرع عند األسبوع 

الحليب ومكوناته بالعديد من العوامل الوراثية كالساللة  إنتاج يتأثر
 المناخ تأثيروالتي يدخل ضمنها  اإلنتاجيةكالسنة والعوامل البيئية 

وع والدتها نوالتغذية والمراعي والحالة الصحية وعمر النعاج و
نمو الحمالن  يتأثرونظم إدارة القطعان. كما  وجنس المواليد

 واألمهات اآلباءبالتركيب الوراثي الذي يورث لها مناصفة بين 
وكميات الحليب المتاحة  األداءالمنتخبة والمتميزة بجودة 

لذلك  .)٥،٤( أعالهكورة ذوراثية المومجموعة من العوامل الال
للقطعان يتم عبر التحسين  اإلنتاجي األداءفان السعي لزيادة 

المتزاوجة وتحسين  لآلباءالوراثي وعن طريق االنتخاب 
 األغنامدراسة على ساللتين من لجاءت هذه الذا  .ئيةيالظروف الب

ن للوقوف على أدائها اإلنتاجي مالعراقية العواسي والحمداني 
  الحليب وعالقته بنمو حمالنها المولودة. 

  
  عملال قائوطرمواد ال
  

ة اإلنتاجيسم االتحليل اإلحصائي للبيانات المسجلة للمو أجري
 على قطيعين من النعاج العواسية٢٠١٠و  ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨

لقسم علوم الثروة الحيوانية/كلية الزراعة  التابعين والحمدانية
 ٥٦٠غ عدد الحمالن المولودة بل .والغابات في جامعة الموصل

نعجة حمدانية. غذيت  ٢١٦من  ٢١٧ ونعجة عواسية  ٥٦٧من 
% ٥٠يقة االعتيادية لقطعان التربية والمتكونة من علالنعاج على ال

% ملح ١% كسبة الصويا و١٠% نخالة الحنطة و٣٨شعير و
غم/ ٥٠٠بمعدل  % كلس وبواقع وجبتين صباحية ومسائية١و

الماء بشكل مستمر باإلضافة إلى بلوكات رأس/ يوم مع تقديم 
غم/ رأس/ ٥٠٠األمالح المعدنية، كما كانت تقدم مادة التبن بواقع 

يوم باإلضافة إلى الرعي في المناطق المجاورة لحقول الكلية مع 
حمالنها صباحا للحصول على األعالف الخضراء والحشائش 

بشكل والمتوفرة والتعرض ألشعة الشمس. وكان يقدم للحمالن 
برنامج وقائي موحد من تدريجي المواد العلفية المركزة واتبع 

بعد مرور تم البدء بقياس إنتاج الحليب  التحصينات والتلقيحات.
ولمرة واحدة  طريقة الحلب اليدوي بإتباعيوم على الوالدة  ١٥

مساءا ثم  أمهاتهاتعزل المواليد عن  إذشهريا حتى عمر الفطام، 
ساعة على  ١٢باح اليوم التالي بعد مرور يتم اخذ القياس في ص

دقيقة  ١٥-١٠لفترة  أمهاتهاة عالعزل، ثم يسمح للحمالن برضا
مالن قبل حوتضاف كمية الحليب المستهلكة (الفرق في وزن ال

للحصول  ٢× إلى الكمية المحلوبة وتضرب وبعد الرضاعة) 
 وتم تقدير نسب مكونات الحليب منعلى اإلنتاج اليومي للحليب. 

 Eko - Milkالدهن والبروتين وسكر الالكتوز باستخدام جهاز 

Analyzer).( نموذج الخطي باستخدام ال إحصائيا بياناتحللت ال
 اإلحصائي) ضمن البرنامج GLM )General Linear Modelالعام 

  :ووفق النموذج الرياضي التالي) ٦الجاهز (
  

Yijklmno = µ+Bi+Yj+Ak+Tm+Sn+Wo+eijklmno  
  :حيث أن
Yijklmno = قيمة أي مشاهدة في التجربة.  

µ = المتوسط العام للمشاهدات.   
Bi = لساللةا تأثير i  ، حيثi  عواسي أو حمدانيتمثل.  
Yj =  تأثير السنةj حيث ،j  أو  ٢٠٠٩أو  ٢٠٠٨السنة تمثل

٢٠١٠ .  
 Ak =  األمعمر تأثيرk حيث ، k  ٦و٥و٤و٣و٢تمثل األعمار 

  سنة فأكثر. 
 Tm = نوع الوالدة  رتأثيmحيث ، m  مفرد أو توأم حملتمثل 

  .الوالدة
Sn = تأثير جنس المولودn  حيث ،n .تمثل ذكر أو أنثى  
 Wo  تأثير عمر الفطام =o حيث ،o  ١٢٠أو  ٩٠تمثل فطام عند 

  يوم.  ١٥٠أو 
Eijklmno  = .الخطأ العشوائي  

  
 كما تم احتساباختبار دنكن للمقارنة بين المتوسطات واجري 

 ).٦( حليب ونمو الحمالنمعامل االرتباط المظهري بين صفات ال
كما قدر المعامل التكراري للصفات المدروسة ومعامل االرتباط 

 Mixedالمختلط (الوراثي بينها باستخدام النموذج الرياضي 

Model بعد إضافة تأثير النعاج كمتغير عشوائي إلى المعادلة (
ن للتأثيرات العشوائية أعاله لغرض تقدير مكونات التباي

 Restricted وباستخدام طريقة االحتماالت العظمى المقيدة

Maximum Likehood Procedure (RMLP) ،) ٧كما جاء في.(  
  

   النتائج
 

 ٥٥,٩٦±٣٧٨,٠٦ إلنتاج الحليب اليوميبلغ المتوسط العام 
 إذهذه الصفة  على معنويلساللة وكان تأثير ا ،)١(الجدولغم 

غم  ٥٠,٠١ر االحمدانية بمقدنعاج العلى  العواسيةج نعاالتفوقت 
الحليب.  إنتاجفي  األفضلقدراتها الوراثية  إلىالسبب عود يوقد 

 إذعالي المعنوية في الصفة  تأثير اإلنتاجيةللسنة  أنكما يالحظ 
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 للحليب إنتاج أعلى) ٢٠١٠النعاج في السنة الثالثة ( أعطت
) ٢٠٠٨( األولىنة في الس إنتاج بأقلغم مقارنة ٥٨٤,١٣
جميع الظروف البيئية  أن إلىوقد يعزى ذلك  غم ٢٥٨,١٥

في السنة الثالثة وهذا كن مما ي أفضلالمحيطة بالحيوانات كانت 
والتغذية والمراعي باإلضافة إلى تقدم  عانيشمل سياسة إدارة القط

لوحظ تأثير عالي المعنوية لعمر النعاج في هذه النعاج بالعمر. 
سنوات أعلى إنتاج للحليب  ٥عطت النعاج بعمر الصفة إذ أ

 ٢٨١,٧٥سنة  ٢غم مقارنة بأقل إنتاج للنعاج بعمر  ٤٥١,٩٦
غم، وهذا يعزى إلى أن النعاج الصغيرة العمر ما زالت فتية غير 
مكتملة في بناء جسمها وخاصة الجهاز اللبني مقارنة بالنعاج 

ي المعنوية في بشكل عال أثرنوع والدة النعاج الكبيرة البالغة. 
للحليب  إنتاج أعلىالوالدة  التوأميةالنعاج  أعطت إذالصفة، 

غم وهذا  ٧٥,٣٠بالنعاج المفردة الوالدة وبفارق قدره  مقارنة
من الحليب  أكبرمية تسحب كميات أالحمالن التو أن إلىيعزى 

معاودة لالرضاعة مما يزيد من عملية تحفيز خاليا الضرع  أثناء
. لم يالحظ لجنس المولود وعمر الفطام أية )١( اإلفرازوزيادة 

  تأثيرات معنوية في اإلنتاج حيث أن الفروقات بينها حسابية.
% ٠,٤٥±٥,٥٦بلغ المتوسط العام لنسبة الدهن في الحليب 

 إذالمعنوية للسنة في هذه الصفة  ويالحظ تأثيرا عالي ،)١(الجدول
 بأقل% مقارنة ٧هن دنسبة لل أعلىالنعاج في السنة الثالثة  أعطت
 أعالهما ذكر  إلىوقد يعزى ذلك  األولى% في السنة ٤,٩٥نسبة 

العالقة  أنرغم  اإلنتاجزيادة  إلىعن تحسن الظروف المؤدية 
في حين كانت تأثيرات إنتاج الحليب ونسب مكوناته. عكسية بين 

بقية العوامل المدروسة من الساللة وعمر األم ونوع والدتها 
مر الفطام في الصفة غير معنوية، إذ نجد أن وجنس المولود وع

 ٤أعلى متوسط حسابي سجل لنسبة الدهن كان للنعاج بعمر 
يوم  ١٥٠% وللنعاج التي فطمت حمالنها بعمر ٥,٩٦سنوات 

٦,١٣ .%  
% ٠,٢٥±٥,٠٣في الحليب  بروتينبلغ المتوسط العام لنسبة ال

فة إذ للسنة في الصويالحظ تأثيرا عالي المعنوية  ،)١(الجدول
% ٥,٢٠أعطت النعاج في السنة الثالثة أعلى نسبة للبروتين 

بقية العوامل  تأثير% في السنة الثانية. و٤,٢٠مقارنة بأقل نسبة 
بلغ المتوسط العام لنسبة سكر  معنوية.كانت غير المدروسة 

) ويالحظ تأثيرا ١% (الجدول٠,٠٧±٤,٤٢الحليب الالكتوز 
ذ أعطت النعاج في السنة األولى عالي المعنوية للسنة في الصفة إ

ورغم الفروق المعنوية بين % ٤,٥٢أعلى نسبة للالكتوز
ولم ترقى بقية تأثيرات المتوسطات إال أنها حسابية بسيطة. 

  أيضا. العوامل المدروسة إلى درجة المعنوية
 ٠,١٤±٤,٠٨بلغ المتوسط العام لوزن الحمالن عند الميالد 

عالي المعنوية للساللة في هذه  اويالحظ تأثير ،)٢كغم (الجدول 
ها الحمالن تالصفة إذ زادت أوزان الحمالن الحمدانية على مثيال

ويعزى هذا التفوق لصالح الحمالن كغم،  ٠,٧٩العواسية بمقدار 
الحمدانية أنها ساللة أضخم حجما من األغنام العواسية ولهذا 

ية في نوعالمعالي  تأثيروكان للسنة تكون حمالنها أثقل وزنا. 
متوسط لوزن الحمالن عند الوالدة في السنة  أعلىبلغ  إذالصفة 

مقارنة بأقل األوزان في السنة الثالثة  كغم ٤,١٠) ٢٠٠٨( األولى
كما يالحظ أن لعمر األم تأثيرا عالي كغم.  ٣,٤٦) ٢٠١٠(

سنوات أعلى  ٥المعنوية في الصفة إذ أعطت النعاج بعمر 
نة بأقل األوزان للحمالن كغم مقار ٤,٠٧األوزان للحمالن 

نوع الوالدة بشكل  ثيرظهر تأسنة.  ٢المولودة من النعاج بعمر 
تفوقت الحمالن المفردة الوالدة على  إذعالي المعنوية في الصفة 

األجنة  أنكغم، ويعزى السبب  ٠,٧٥وأمية بمقدار تمثيالتها ال
اح لها التوأمية في رحم أمهاتها تتنافس فيما بينها على الغذاء المت

من قبل األم أثناء فترة الحمل مؤثرا بذلك على أوزانها في حين 
 تأثر. كذلك بشكل أوفر تكون كميات الغذاء المتاحة لألجنة المفردة

وزن الميالد بشكل عالي المعنوية بجنس الحمالن المولودة فقد 
 كغم ٠,٣٥بمقدار األنثويةتفوقت الحمالن الذكرية على مثيالتها 

الحمالن الذكرية تكون بطبيعتها  أن إلىختالف ويعزى هذا اال
هيكلها العظمي وتأثره بهورمونات الجنس حجما بسبب كبر  أكبر

). ولوحظ تأثيرا معنويا لعمر الفطام في األندروجينالذكرية (
الصفة إذ أعطت الحمالن المولودة ألمهات فطمت حمالنها عند 

وزان للحمالن كغم مقارنة بأقل األ ٤,١٣يوم أعلى األوزان  ١٥٠
  كغم. ٣,٨٨يوم  ٩٠المولودة ألمهات فطمت حمالنها عند 

كغم (الجدول  ٠,٩٥±٢٣,٤٦لغ المتوسط العام لوزن الفطام ب
ويالحظ بقاء تفوق الحمالن الحمدانية وبتأثير عالي المعنوية  ،)٢

كغم. تأثير السنة كان عالي  ٣,٣٢على مثيالتها العواسية بمقدار 
إذ نجد أن أعلى متوسط لوزن الفطام كان في المعنوية في الصفة 

كغم مقارنة بأقل األوزان في السنة األولى  ٢٢,٦٩السنة الثانية 
كغم رغم امتالكها ألوزان ميالد عالية. تأثير عمر األم  ١٥,٤٨

كان عالي المعنوية في الصفة إذ حافظت الحمالن المولودة 
كغم تلتها  ٢٢,٨٤سنوات على أعلى المتوسطات  ٥ألمهات بعمر 

كغم  ٢١,٦٣سنوات فأكثر  ٦الحمالن المولودة ألمهات بعمر 
سنة  ٢مقارنة بأقل األوزان للحمالن المولودة ألمهات بعمر 

كغم. وبقيت الحمالن المفردة الوالدة متفوقة على مثيالتها  ١٧,٣٤
كغم وبتأثير عالي المعنوية. كما كان  ٢,٣٩التوأمية بفارق قدره 

را عالي المعنوية في وزن الفطام إذ بقيت لجنس المولود تأثي
كغم.  ٣,٧٩الحمالن الذكور متفوقة على مثيالتها اإلناث وبمقدار 

يوم أعلى وزن للفطام  ١٥٠كما أعطت الحمالن المفطومة بعمر 
يوم وبتأثير  ٩٠كغم مقارنة بمثيالتها التي فطمت بعمر  ٢٩,٠٧

  عالي المعنوية. 
زنية من الميالد لغاية الفطام بلغ المتوسط العام للزيادة الو

ويالحظ تأثيرا عالي المعنوية  ،)٢كغم (الجدول  ٠,٩٤±١٩,٣٧
للساللة في الصفة إذ كانت الزيادات الوزنية للحمالن الحمدانية 

كغم. كما  ٢,٥١أعلى من مثيالتها للحمالن العواسية بمقدار 
يالحظ أن للسنة تأثيرا عالي المعنوية في الصفة إذ أعطت 

كغم تلتها  ١٨,٧٠الن في السنة الثانية أعلى الزيادات الوزنية الحم
كغم واقلها في السنة األولى  ١٨,٤٩الزيادات في السنة الثالثة 

كغم. أثر عمر األم بشكل عالي المعنوية في الصفة إذ  ١١,٣٧
 ٥كانت أعلى الزيادات الوزنية للحمالن المولودة من أمهات بعمر 

سنوات  ٦تلك المولودة ألمهات بعمر كغم وتلتها  ١٨,٧٧سنوات 
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كغم في حين كانت اقل الزيادات الوزنية هي  ١٧,٨٩فأكثر 
كغم. كما لوحظ  ١٣,٦٢سنة  ٢للحمالن المولودة ألمهات بعمر 

تأثيرا عالي المعنوية لنوع الوالدة في الصفة إذ كانت الحمالن 
غم، ك ١,٦٥المفردة الوالدة متفوقة على الحمالن التوأمية بمقدار 

كما كانت الحمالن الذكور متفوقة وبشكل عالي المعنوية على 
كغم. عمر فطام  ٣,٤٥مثيالتها من الحمالن اإلناث بمقدار 

الحمالن كان له تأثير عالي المعنوية في الصفة إذ كانت الحمالن 
 ٢٤,٩٣يوم تمتلك أعلى الزيادات الوزنية  ١٥٠المفطومة بعمر 

كغم واقلها  ١٩,٦٤يوم  ١٢٠عمر كغم تلتها الحمالن المفطومة ب
  كغم. ١٤,٧٦يوم  ٩٠كانت للحمالن المفطومة بعمر 

أن أعلى قيم للمعامل التكراري للصفات  ٣يتضح من الجدول 
 ٠,٢٩٠و ٠,٢٢٥المدروسة في قطيع النعاج العواسية كانت 

لصفة وزن الميالد وإنتاج الحليب والزيادة الوزنية من  ٠,٣٩٨و
على التوالي. وتعتبر القيم المرتفعة مؤشر جيد  الميالد لغاية الفطام

لالنتخاب المبكر اعتمادا على السجالت األولية دون الحاجة 
لالنتظار لسنوات أخرى طويلة للوقوف على أداء هذه الحيوانات. 
ويالحظ أن قيم معامل االرتباط المظهري كانت عالية المعنوية 

رتباط بين إنتاج لال ٠,١٣٥بين سالبة وموجبة وتراوحت ما بين 
لالرتباط بين نسبتي البروتين  ٠,٥٠٧الحليب ونسبة الدهن إلى 

والالكتوز، وهذه القيم المعنوية هي دليل على وجود عالقة قوية 
بين هذه الصفات فالقيم الموجبة يستفاد منها في زيادة انتاج 
الصفتين معا، في حين أن العالقات السالبة ال يستفاد منها الن 

صفة األولى سوف يتبعه تدهور في الصفة الثانية. كذلك زيادة ال
يالحظ أن قيم االرتباط الوراثي بين الصفات كانت عالية المعنوية 

لالرتباط بين وزن  ٠,١٨٣-بين سالبة وموجبة وتراوحت ما بين 
لالرتباط بين نسبتي البروتين  ٠,٤١٠الفطام ونسبة الالكتوز إلى 

   نخفضة وغير معنوية. والالكتوز، وكانت بقية القيم م

  
  وبعض مكوناته إنتاج الحليبالخطأ القياسي للعوامل المؤثرة في ± المتوسطات  :١الجدول 

 .ر معنويغ.م= غي )٠,٠١≤ **= (أ )٠,٠٥≤ *= (أ  .األحرف المختلفة ضمن العمود الواحد تعني وجود فروق معنوية  

  الصفات
  العوامل  

  العدد  )غم(إنتاج الحليب اليومي   % الدهن  البروتين %  الالكتوز %
  المتوسط العام  ٧٨٣  ٥٥,٩٦±٣٧٨,٠٦ ٠,٤٥±٥,٥٦  ٠,٢٥±٥,٠٣  ٠,٠٧±٤,٤٢

  الساللة   * مغ.  غ.م  غ.م
  عواسي  ٥٦٧  أ ٤١,٤٦±٤١٤,٥٩ ٠,٣٤±٥,٥٨  أ ٠,١٩±٤,٧١  أ ٠,٠٥±٤,٤٢
  حمداني  ٢١٦  ب ٤٤,٧٢±٣٦٤,٥٨ ٥,٧٤  ٠,٣٦±  أ ٤,٩٥ ٠,٢٠±  أ  أ ٠,٠٦± ٤,٤٤

  الســـــنة   ** **  **  **
  ٢٠٠٨  ٢٤٣ ج ٤١,٥٦±٢٥٨,١٥  ب ٠,٣٤±٤,٩٥ أ ٠,١٩±٥,٠٩  أ ٠,٠٥± ٤,٥٢
  ٢٠٠٩  ٢٩٠ ب ٤٤,٣٤±٣٢٦,٤٧  أ ٠,٣٦±٥,٠٣ ب ٠,٢٠±٤,٢٠  ب ٠,٠٦±٤,٣٢

  ٢٠١٠  ٢٥٠  أ ٤٨,١٠±٥٨٤,١٣  أ ٠,٣٩±٧,٠٠  أ ٠,٢٢±٥,٢٠  أ ٠,٠٦±٤,٤٤
  عمر األم     **  غ.م غ.م  غ.م

  سنة ٢  ٧٢ ج ٥٤,١٣±٢٨١,٧٥  أ ٠,٤٤±٥,٣٠  أ ٠,٢٥±٤,٧٦  أ ٠,٠٧±٤,٤٧
   ٣  ١٣٠ ب ٤٧,١٩±٣٩٦,٩١  أ ٠,٣٨±٥,٢٣  أ ٠,٢٢±٤,٦٩  أ ٠,٠٦±٤,٤٢
  ٤  ٢٢١ ب ٤٦,٣١±٣٩٣,٢٢  أ ٠,٣٨±٥,٩٦  أ ٠,٢١±٤,٨٨  أ ٠,٠٦±٤,٤٣
  ٥  ٢٣٦ أ ٤٣,٩٧±٤٥١,٩٦  أ ٠,٣٦±٥,٨٧ أ ٠,٢٠±٤,٨٩  أ ٠,٠٦±٤,٤٢
 فأكثر ٦  ١٢٤  أ ٤٦,١٥±٤٢٤,٠٩  أ ٠,٣٧±٥,٩٣  أ ٠,٢١±٤,٩٢  أ ٠,٠٦±٤,٤١

  نوع الوالدة    **  غ.م  غ.م  غ.م
  مفرد  ٦٠٩  ب ٤٠,٨٨±٣٥١,٩٣  أ ٠,٣٣±٥,٦٦  أ ٠,١٩±٤,٨٤  أ ٠,٠٥±٤,٤٠
  توأم  ١٧٤  أ ٤٥,٤٩±٤٢٧,٢٣  أ ٠,٣٧±٥,٦٦  أ ٠,٢١±٤,٨٢  أ ٠,٠٦±٤,٤٦

  الجنس    غ.م  غ.م  غ.م  غ.م
  ذكر   ٤٤٨  أ ٤٢,١٨ ±٣٨٨,٠٥  أ ٠,٣٤±٥,٧٥  أ ٠,١٩±٤,٨٩  أ ٠,٠٥±٤,٤٣
  أنثى  ٣٣٥  أ ٤٣,١٦±٣٩١,١١  أ ٠,٣٥±٥,٥٧  أ ٠,٢٠±٤,٧٧  أ٠,٠٥± ٤,٤٣

  عمر الفطام    غ.م  غ.م  غ.م  غ.م
  يوم ٩٠  ١٨٠  أ ٤٣,٥٦±٣٩٨,٩٩  أ ٠,٣٦±٤,٧٥  أ ٠,٢٠±٤,٧٢  أ ٠,٠٦±٤,٤٥
  ١٢٠  ٥٩٣  أ ١٦,٤٦±٣٧٠,٠٧  أ ٠,١٣±٥,٥٨  أ ٠,٠٧±٥,١٢  أ ٠,٠٢±٤,٤٦
  ١٥٠  ١٠  أ ٩٥,٤٧±٣٥٠,٩٤  أ ٠,٧٨±٦,١٣  أ ٠,٤٤±٤,٥٢  أ ٠,١٣±٤,٣٤



 )٩٥-٨٧( ٢٠١٩، ٢، العدد ٣٣المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد 
 

٩١ 
 

  الخطأ القياسي للعوامل المؤثرة في نمو الحمالن العواسية والحمدانية± المتوسطات  :٢الجدول 
 

  الصفات
  العوامل

  العدد  )كغم( وزن الميالد  العدد  )كغم(وزن الفطام   )كغم(فطام  - الزيادة الوزنية ميالد
  المتوسط العام  ٧٧٧  ٠,١٤±٤,٠٨ ٧٧١  ٠,٩٥±٢٣,٤٦  ٠,٩٤±١٩,٣٧

  الساللة   **   **  **
  عواسي  ٥٦٠  ب ٠,١٠±٣,٤٥ ٥٥٦  ب ٠,٧٠±١٨,٣٨  ب ٠,٧٠±١٤,٩٣

  حمداني  ٢١٧  أ ٠,١١±٤,٢٤ ٢١٥  أ ٢١,٧٠ ± ٠,٧٦ أ ٠,٧٥±١٧,٤٤
  الســـــنة   **  **  **

  ٢٠٠٨  ٢٤٦ أ ٠,١٠±٤,١٠  ٢٤٦ ب ٠,٧١±١٥,٤٨  ب ٠,٧٠±١١,٣٧
  ٢٠٠٩  ٢٩٠ أ ٠,١١±٣,٩٨  ٢٩٠ أ ٠,٧٥±٢٢,٦٩  أ ٠,٧٥±١٨,٧٠
  ٢٠١٠  ٢٤١  ب ٠,١٢±٣,٤٦  ٢٣٥  أ ٠,٨٢±٢١,٩٥  أ ٠,٨١±١٨,٤٩

  عمر األم     **   **  **
  سنة ٢  ٧١ ج ٠,١٤±٣,٧١  ٧١  ب ٠,٩٢± ١٧,٣٤  ب ٠,٩٢±١٣,٦٢
   ٣  ١٣١ أ ٠,١٢±٣,٨٠  ١٢٩  ب ٠,٨٠±١٨,٨٧  ب ٠,٨٠±١٥,٠٧
  ٤  ٢٢١ أ ٠,١٢±٣,٩٢  ٢٢٠  ب ٠,٧٩ ±١٩,٥٠  ب ٠,٧٨±١٥,٥٧

  ٥  ٢٣٩ أ ٠,١١±٤,٠٧  ٢٣٩ أ ٠,٧٥±٢٢,٨٤  أ ٠,٧٤±١٨,٧٧
 فأكثر ٦  ١١٥  ب ٠,١٢±٣,٧٤  ١١٢  أ ٠,٧٩±٢١,٦٣  أ ٠,٧٩±١٧,٨٩

  نوع الوالدة    **    **  **
  مفرد  ٦٠٦  أ ٠١٠±٤,٢٢  ٦٠٤  أ ٠,٦٩±٢١,٢٣  أ ٠,٦٩±١٧,٠١
  توأم  ١٧١  ب ٠,١١±٣,٤٧  ١٦٧  ب ٠,٧٨±١٨,٨٤  ب ٠,٧٧±١٥,٣٦

  الجنس    **    **  **
  ذكر   ٤٣٩  أ ٠,١٠±٤,٠٢  ٤٣٥  أ ٠,٧٢±٢١,٩٣  أ ٠,٧١±١٧,٩١
  أنثى  ٣٣٨  ب ٠,١١±٣,٦٧  ٣٣٦  ب ٠,٧٣±١٨,١٤  ب ٠,٧٣±١٤,٤٦

  عمر الفطام    *    **  **
  يوم ٩٠  ١٧٧  ب ٠,١١±٣,٨٨  ١٧٤  ج ٠,٧٣±١٨,٦٤  ج ٠,٧٣±١٤,٧٦
  ١٢٠  ٥٩٠  أ ٠,٠٤±٤,٠٢  ٥٨٧  ب ٠,٢٨±٢٣,٦٦  ب ٠,٢٨±١٩,٦٤

  ١٥٠  ١٠  أ ٠,٢٤±٤,١٣  ١٠  أ ١,٦٣±٢٩,٠٧  أ ١,٦١±٢٤,٩٣
  .غ.م= غير معنوي )٠,٠١≤ **= (أ )٠,٠٥≤ *= (أ .من العمود الواحد تعني وجود فروق معنويةاألحرف المختلفة ض

  
  : المعامل التكراري واالرتباط المظهري والوراثي للصفات في النعاج العواسية٣الجدول 

  

  الزيادة الوزنية  وزن الفطام  وزن الميالد  % الالكتوز  % البروتين  % الدهن  إنتاج الحليب  الصفات
  **٠,١١٠  **٠,٢٤٤  **٠,١٥٩-  غ.م ٠,٠٨٢  غ.م ٠,٠٠١  **٠,٠١٣٥-  ٠,٢٩٠  نتاج الحليبإ

  **٠,١٧٢  **٠,٠١٧١  غ.م ٠,٠٤٩-  **٠,١٦٥  **٠,٤٦٠  ٠,٠٥٠  **٠,١٠٢-  % الدهن
  غ.م ٠,٠٢١  غ.م٠,٠٥  غ.م ٠,٠٢٠-  **٠,٥٠٧  ٠,٠٢٠  **٠,٣٦٣  غ.م ٠,٠٩٣-  % البروتين 
  غ.م ٠,٠٦٣  غ.م ٠,٠٢٩  غ.م ٠,٠٠٩-  ٠,٠٢٣  **٠,٤١٠  **٠,١٨٩  غ.م ٠,٠٣١-  % الالكتوز
  غ.م ٠,٠٤٢  غ.م ٠,٠٧٠  ٠,٢٢٥  غ.م ٠,٠٥٦  **٠,١٠٣  غ.م ٠,٠٦١-  غ.م ٠,٠٤٦-  وزن الميالد
  **٠,٣٧٤  ٠,٠٩٨  غ.م ٠,٠٧٩  **٠,١٨٣-  **٠,١٦٥-  ** ٠,١٣٦  **٠,٢٦٠  وزن الفطام 

  ٠,٣٩٨  **٠,٢٣٠  غ.م ٠,٠٦٦-  غ.م ٠,٠٥٦  غ.م ٠,٠٣٩  **٠,١١٥  غ.م ٠,٠٩٠  الزيادة الوزنية
  .المعامل التكراري على المحور، االرتباط المظهري فوق المحور، االرتباط الوراثي تحت المحور .غ.م= غير معنوي )٠,٠١≤ **= (أ

  
للنعاج الحمدانية نجد أن أعلى قيم للمعامل  ٤ومن الجدول 
لصفات الزيادة  ٠,٣٠٩و ٠,٢٨٩و ٠,١٩٩التكراري كانت 

ة الفطام ونسبة الالكتوز وإنتاج الحليب الوزنية من الوالدة لغاي

على التوالي. ويالحظ أن قيم معامل االرتباط المظهري للصفات 
-أيضا كانت عالية المعنوية بين سالبة وموجبة وتراوحت ما بين 

 ٠,٦٤١لالرتباط بين وزن الميالد ونسبة الدهن إلى  ٠,١٦٧
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القيم لالرتباط بين نسبتي البروتين والالكتوز، وكانت بقية 
منخفضة وغير معنوية. كذلك يالحظ أن قيم االرتباط الوراثي بين 
الصفات كانت عالية المعنوية بين سالبة وموجبة وتراوحت ما بين 

 ٠,١٥٧لالرتباط بين وزن الفطام ونسبة البروتين إلى  ٠,١٣٤-
لالرتباط بين نسبتي البروتين والالكتوز، وكانت بقية القيم 

  منخفضة وغير معنوية. 
  

   المعامل التكراري واالرتباط المظهري والوراثي للصفات في النعاج الحمدانية: ٤الجدول 
 

  الزيادة الوزنية  وزن الفطام  وزن الميالد  % الالكتوز  % البروتين  % الدهن  إنتاج الحليب  الصفات
  **٠,١٠٦  **٠,٣٢٥  غ.م٠,٠٠٨  غ.م ٠,١٠٤  غ.م ٠,٠٩١  **٠,١٠٥-  ٠,٣٠٩  إنتاج الحليب

  **٠,١١٧  غ.م ٠,٠٢٧-  **٠,١٦٧-  **٠,٣٢١  **٠,٥٠٤  ٠,٠٤٩  غ.م ٠,٠٤٠-  ن% الده
  **٠,١٠٤  غ.م ٠,٠٥٥-  غ.م ٠,٠١٥-  **٠,٦٤١  ٠,٠٩٠  **٠,١٣٩  غ.م ٠,٠٣٦-  % البروتين
  غ.م ٠,٠٨٣  غ.م ٠,٠٣٨  غ.م ٠,٠٠٣-  ٠,٢٨٩  **٠,١٥٧  غ.م ٠,٠٢٧  غ.م ٠,٠١٢-  % الالكتوز
  غ.م ٠,٠٦٩-  **٠,١٧٠  ٠,١٢٧  غ.م ٠,٠٢٢  غ.م ٠,٠٤٠  غ.م ٠,٠٢٤ -  غ.م ٠,٠١٨-  وزن الميالد
  **٠,٣٤٤  ٠,٠٤٩  غ.م ٠,٠٣١  غ.م ٠,٠٧٠-  **٠,١٣٤-  غ.م ٠,٠٥٣  **٠,١٠٠  وزن الفطام

  ٠,١٩٩  غ.م ٠,٠٨٨  غ.م ٠,٠٢٦-  غ.م ٠,٠٢٢  غ.م ٠,٠١٥  غ.م ٠,٠٤٥  غ.م ٠,٠٣٥  الزيادة الوزنية
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  المناقشة
 

الحليب  إلنتاجمتوسط عام  )١( وآخرونعبد الرحمن  سجل
 ١٢كغم لمرحلة الرضاعة البالغة  ١١٦,٣٠في النعاج العواسية 

والحظوا وجود تأثير معنوي لنوع الوالدة في إنتاج ، أسبوع
ج الوالدة لحمالن توأمية على مثيالتها الحليب إذ تفوقت النعا

 كغم خالل هذه المرحلة ٢٥,٤٤الوالدة لحمالن مفردة بمقدار 
ولم يالحظ تأثير معنوي  .نتائج هذه الدراسةمع  تفقاوهذا ما جاء م

 للجنس وأعمار األمهات في إنتاج الحليب خالل مرحلة الرضاعة
توسط نسبة وبلغ م .النتائج على التوالي لفاوهذا ما اتفق وخ

العالقة بين  أنحيث ذكروا وهو أقل مما سجل %  ٤,٦١الدهن 
لدهن وكمية الحليب بصورة عامة عكسية حيث كانت قيم انسبة 

 ٠,١٧-  األول األسبوعبينهما سالبة فقد بلغت في  معامل االرتباط
قدره  ، وسجلوا ارتباطا مظهرياً ٠,٤١-  األخير األسبوعوفي 
مو الحمالن في األسبوع الثاني ثم بدأت بين إنتاج الحليب ون ٠,٤٨

وعزوا  في األسبوع األخير ٠,٠٦- حتى بلغت تتناقص تدريجيا 
ذلك إلى انخفاض اعتماد الحمالن على حليب األم واستبداله 

) على ٨( قنبر وسجلبأنواع الحشائش والمراعي واألعالف. 
متوسط عام إلنتاج الحليب خالل مرحلة  ةالعواسيالنعاج 

معنويا  تأثيراكغم والحظ  ٦٩,٢٢أسبوع  ١٢والبالغة الرضاعة 
 ٥الحليب حيث تفوقت النعاج بعمر  إنتاجفي  األمهاتلعمر 

 ٦٢,٥٠ باقلهامقارنة  األعماركغم على جميع  ٨٣,٠٢سنوات 
كما سجل  .وهذا ما اتفق مع النتائج سنة ٢بعمر  لألمهاتكغم 

 ١٧,٦٥و  ٤,٨٣متوسط عام لوزن الحمالن عند الوالدة والفطام 
حيث كان وزن الميالد أعلى ووزن الفطام أقل كغم على التوالي 

والسنة  األملعمر  تأثيراتولم يلحظ  .مما سجال في هذه الدراسة
 تأثيرظ ح، بينما لووهذا ما خالف النتائج في هاتين الصفتين

معنوي للجنس في وزن الميالد فقط حيث تفوقت الذكور على 
م. وسجل ارتباط مظهري عالي كغ ٠,٢٤٩بمقدار  اإلناث

بين  ٠,٣٣و  ٠,٥٩الحليب قدره  وإنتاجالمعنوية بين وزن الفطام 
 األعوام) ما بين ٣( Mavrogenis سجلوزن الميالد والفطام. 

متوسط حليب رضاعة ووزن ميالد وفطام  ١٩٨٦- ١٩٧٩
يالحظ أن وزني  إذ كغم على التوالي، ١٣,٨٤و ٣,٩٠و  ١١٥,٤

وارتباط مظهري بين ل مما سجل في الدراسة، الميالد والفطام أق
 ٠,٠٦- و ٠,٠٦-الحليب وكل من وزن الميالد ووزن الفطام  إنتاج

بين وزني الميالد والفطام. وارتباطا وراثيا  ٠,٦١على التوالي و
-و ٠,٢٧الحليب وكل من وزن الميالد ووزن الفطام  إنتاجبين 

 وسجلطام. بين وزني الميالد والف ٠,٢٣على التوالي و ٠,٠٢
 -١٩٧٧ األعوام) بدراسته على الحمالن العواسية بين ٩( الحديثي
متوسط وزن  غريب وأبيوفي محطتي بحوث الداقوق ١٩٨٠
وكانت وهو مطابق تماما لما حصل عليه كغم  ٤,٠٨ميالد 

عالية  األمكل من السنة والجنس ونوع الوالدة وعمر  تأثيرات
وهو أقل كغم  ١٨,٣٦ ومتوسط وزن فطامفي الصفة،  ةالمعنوي

وكانت تأثيرات العوامل السابقة عالية المعنوية في مما سجل 
الصفة فيما عدا عمر األم، ومتوسط للزيادة الوزنية بين العمرين 

وهو أقل مما سجل لكنه كان مقاربا لمتوسط الحمالن كغم  ١٤,٢٨
وكانت ، مقارنة مع الحمالن الحمدانية العواسية في هذه الدراسة

ات العوامل السابقة عالية المعنوية في الصفة فيما عدا عمر تأثير
األم، وبلغت تقديرات المعامل التكراري لوزن الميالد والفطام 

 ٠,٢٠، ٠,١٦، ٠,٢٢و  ٠,١٧، ٠,٢٨ ،٠,١٠والزيادة الوزنية 
ويالحظ أن  محطتي بحوث الداقوق وأبي غريب على التواليفي 

أعلى من القيم المتحصل  متقديرات المعامل التكراري لوزن الفطا
) بين نعاج ساللتي ٤( الدباغ نروقا. عليها في هذه الدراسة

وبلغ متوسط إنتاج  ٢٠٠٧و٢٠٠٦والحمداني لعامي  يالعواس
وهو أقل من المتوسط المسجل غم  ٣٤٣,٦٤الحليب اليومي 

 مغ ٤٨,٧٢ هعلى الحمدانية بفارق قدر ةوتفوقت النعاج العواسي
. وكان للسنة ومتفقا مع ما حصل عليه ةمعنويالي العوبفارق 

وهو ما  وعمر األم ونوع الوالدة تأثير عالي المعنوية في اإلنتاج



 )٩٥-٨٧( ٢٠١٩، ٢، العدد ٣٣المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد 
 

٩٣ 
 

% ٤,٩٣. وبلغ متوسط نسبة الدهن في الحليب اتفق مع النتائج
عالي المعنوية في  تأثيرا األموكان لعمر وهو أقل مما سجل 

الساللة  راتتأثي، بينما كانت ا للنتائجخالفما جاء موهذا  الصفة
وبلغ متوسط نسبة البروتين  والسنة ونوع الوالدة غير معنوية.

وكان تأثير الساللة وهو أقل من المتوسط المسجل % ٤,٨٥
والسنة عالي المعنوية في الصفة، بينما لم ترقى الفروقات إلى 
مستوى المعنوية بالنسبة لعمر األم ونوع الوالدة. وبلغ متوسط 

وكان تأثير وهو مقارب جدا لما سجل % ٤,٤١نسبة الالكتوز 
السنة عالي المعنوية في الصفة، بينما لم ترقى الفروقات إلى 

وهذا ما  مستوى المعنوية بالنسبة للساللة وعمر األم ونوع الوالدة
 إنتاج) ارتباطا مظهريا بين ٤( الدباغ وسجل .اتفق مع النتائج

- و ٠,٢٦-ة الدهن والبروتين والالكتوز الحليب وكل من نسب
على التوالي، وبين نسبة الدهن وكل من نسبتي  ٠,٠٢-و ٠,١٨

على التوالي، وبين نسبة  ٠,١٢و ٠,٤٣البروتين والالكتوز 
في النعاج العواسية. أما في النعاج  ٠,٥٢البروتين والالكتوز 

الحمدانية فقد بلغ االرتباط بين إنتاج الحليب وكل من نسبة الدهن 
على التوالي،  ٠,١٣-و ٠,١٩-و ٠,٣٣-والبروتين والالكتوز 

 ٠,٤٣وبين نسبة الدهن وكل من نسبتي البروتين والالكتوز 
كما  .٠,٤٦على التوالي، وبين نسبة البروتين والالكتوز  ٠,٠٧و

الحليب ونسبة الدهن والبروتين  إلنتاجقدر المعامل التكراري 
على ٠,٠١و ٠,٠١و ٠,٠٤و ٠,٢٨والالكتوز في النعاج العواسية 

 ٠,٢٩و ٠,٠٩و ٠,٠٥و ٠,٣٠توالي. وفي النعاج الحمدانية كان ال
 .تقديرات مقاربة لما سجل على كلتا الساللتينوهذه ال على التوالي

 بأنهج العواسية والحمدانية ا) بدراسته على النع٥( الجواري وذكر
غم خالل موسم  ٥٦٣,٤٣الحليب اليومي  إلنتاجسجل متوسطا 

عالي المعنوية  تأثيراكان للساللة ووهو أعلى مما سجل الرضاعة 
تفوقت النعاج العواسية على الحمدانية بمقدار  إذفي الصفة 

 تأثيرات األمهاتغم. وكان للجنس ونوع الوالدة وعمر  ٢٠٧,٢٩
% ٦,٩٣وبلغ متوسط نسبة الدهن . اإلنتاجعالية المعنوية في 

 يللساللة تأثير عالي المعنوية ف وكانوهو أعلى مما سجل 
، ولم يالحظ للجنس ونوع الوالدة والعمر أية تأثيرات ةالصف

% ٤,٤٦و  ٥,٤٧معنوية. وبلغ متوسط نسبة البروتين والالكتوز
تأثيرات معنوية  الحظولم يوهو مقارب لما سجل على التوالي 

وهذا ما  للساللة والجنس ونوع الوالدة والعمر في هاتين الصفتين
) متوسط وزن ميالد ٥( الجواري سجل. جاء متفقا مع الدراسة

عالي المعنوية  تأثيراوكان للساللة وهو أقل مما سجل كغم  ٣,٥٣
، كغم ٠,٣٧مدانية على العواسية بمقدار حتفوقت الحمالن ال إذفيه 

 كما كان للجنس ونوع الوالدة تأثيرا عالي المعنوية في الصفة
مر ، بينما لم يلحظ تأثيرا معنويا لعوهذا ما جاء متفقا مع النتائج

وهو كغم  ٢٥,٤٧األم في وزن الميالد. وبلغ متوسط وزن الفطام 
ولوحظ عدم وجود تأثيرات معنوية للعوامل أعلى مما سجل 

كما سجل ارتباطات . وهذا ما خالف النتائج المدروسة في الصفة
الحليب وكل من نسبة الدهن والبروتين  إنتاجمظهرية بين 

وبين نسبة توالي، على ال ٠,١٤و  ٠,١٥-و ٠,٥٣-والالكتوز 
على التوالي،  ٠,٣٢-و  ٠,٢٣الدهن وكل من البروتين والالكتوز 

، وبين وزني الميالد والفطام ٠,١٨وبين البروتين والالكتوز 
مجاميع  ٤) وباستخدام ١٠( Margetin et alوسجل . ٠,٥٣

معنوية للساللة  تأثيراتوراثية من النعاج في جمهورية السلوفاك 
الحليب وأوزان ونمو الحمالن حيث كانت  في إنتاجوالجنس 

ل سجكغم عند عمر الفطام.  ١,٢الذكور أثقل وزنا من اإلناث 
Tariq et al )ان تالبلوجس إقليم) وباستخدام نعاج المنجالي في ١١

 تأثيروكان وهو أقل مما سجل كغم  ٣,٥٤متوسط وزن ميالد 
لحمالن معنويا في الصفة، حيث تفوقت ا األمالسنة والجنس وعمر 

ج االنع وأعطتكغم  ٠,١٣بفارق قدره  األنثويةالذكرية على 
 األوزان بأعلىكغم مقارنة  ٣,٤٠ األوزانسنة اقل  ٢بعمر 

وكانت  كغم ٣,٦١سنوات  ٥التي يزيد عمرها عن  لألمهات
) ١٢( Roshanfekr et alوسجل . النتائج متفقة مع هذه الدراسة

عالية المعنوية  تأثيرات بدراسة على النعاج العرابية في إيران
في وزن الميالد  األمهاتللسنة والجنس ونوع الوالدة وعمر 

مستوى المعنوية في  إلىلم يرقى  األمهاتوالفطام فيما عدا عمر 
طا وراثيا ومظهريا بين الوزنين عمر الفطام، كما سجلوا ارتبا

هذه القيم أعلى مما وكانت  على التوالي ٠,٢٣و  ٠,٤٩قدره 
) متوسط عام لوزني الميالد ١٣سجل (. تا الساللتينسجل ولكل

كغم على  ١٩,٤٥و  ٣,٦٩والفطام للحمالن الكرادية اإليرانية 
وهو أقل مما سجل ، ٢٠٠٣-١٩٩٣التوالي ما بين األعوام 

والحظا أن للسنة والجنس ونوع الوالدة وعمر األمهات لها 
) ١٤( Shokrollahiوسجل تأثيرات عالية المعنوية في الوزنين. 

على النعاج العرابية اإليرانية تأثيرات عالية المعنوية للسنة 
والجنس ونوع الوالدة في وزني الميالد والفطام، بينما كان لعمر 

ولصالح النعاج  األم تأثير عالي المعنوية فقط في وزن الميالد
سنوات  ٣كغم مقابل اقل وزن للنعاج بعمر  ٣,٨٧سنوات  ٥بعمر 
، وبلغ االرتباط المظهري بين ذلك مع النتائجمتفقا ب كغم ٣,٧٣

ما سجل على الحمالن لومقاربا  وهو منخفض جدا ٠,٠٥زنين وال
بينما سجلت الحمالن الحمدانية ارتباطا عالي المعنوية  العواسية

) على النعاج العرابية المحلية ١٥(الدباغ وسجل  .٠,١٧٠بلغ 
لى ع كغم ٤,٥٢و  ٠,٥٩متوسط إنتاج حليب يومي ووزن ميالد 

، وقدر المعامل التكراري للصفتين وهو أعلى مما سجل التوالي
أعلى مما  األولىحيث كانت القيمة  على التوالي ٠,١٣و ٠,٥٦

في حين كانت القيمة الثانية أقل مما ، سجلت في كلتا الساللتين
سجل في الحمالن العواسية ومقاربة لما سجل في الحمالن 

 ٠,٠٩و ٠,٠٥ووراثي بين الصفتين وارتباط مظهري الحمدانية. 
سجال  ٣١٥١) باستخدام ١٦( Mousa et alوسجل  على التوالي.

عاما لنعاج الفرافرة المحلية في مصر، وبلغ  ١٥يعود ل  إنتاجيا
 كغم على التوالي ١١,٩٣و  ٣,٥٨متوسط وزني الميالد والفطام 

عالية المعنوية لكل من  تأثيرات، ولوحظت وهو أقل مما سجل
 إذونوع الوالدة والجنس في كال الوزنين،  األمنة وعمر الس

 بأقلهامقارنة األوزان  أعلىسنوات  ٥و ٤النعاج بعمر  أعطت
في الحمالن  األوزان أعلىالنعاج  وأعطتسنة، ١للنعاج بعمر 

في الثالثية الوالدة، وتفوقت باقل منها المفردة الوالدة مقارنة 
كغم  ٠,٨٣و  ٠,١٩رق الحمالن الذكرية على األنثوية وبفا
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. وسجل وهو ما اتفق مع النتائج المسجلة للوزنين على التوالي
على التوالي  ٠,٣٧و  ٠,٥٢ ارتباطا مظهريا ووراثيا بين الوزنين

وهذه  للوزنين على التوالي ٠,٢٠و ٠,٣٨ومعامل تكراري 
أعلى مما سجل فيما عدا قيمة المعامل التكراري لوزن التقديرات 

بلغت  إذلحمالن العواسية كانت أعلى في هذه الدراسة الميالد في ا
 سالالت وهجائنها ٨) على ١٧( Supakron et alوسجل . ٠,٢٢٥

 ٢٩بتوليفات مختلفة في تايلند ليصبح عدد المجاميع الوراثية 
مجموعة، والحظوا أن للسالالت والجنس تأثيرا عالي المعنوية 

 كغم ٠,١١ث بمقدار في وزن الميالد إذ تفوقت الذكور على اإلنا
الحليب  إنتاج أن) ١٨( Gursa. وذكر وهذا ما اتفق مع النتائج

ترقى إلى  خالل موسم الرضاعة ونسبة الدهن والبروتين لمالكلي 
سنة  ٣و  ٢مستوى المعنوية باختالف أعمار األمهات المستخدمة 

وهذا  وجنس الحمالن المولودة وباستخدام النعاج العواسية التركية
) على نعاج ١٩( da Silva et alوسجل  .فق مع النتائجما ات

في البرازيل متوسط لوزن الميالد وتضريباتها السانتا أنيس 
وكان وزن الميالد  كغم على التوالي ١٩,٧٨و ٤,٢١والفطام 

 تأثيرات، ولوحظت أعلى مما سجل بينما كان وزن الفطام أقل
تفوقت  إذنين معنوية للمجاميع الوراثية ونوع الوالدة في الوز

كغم  ١,٠٧و  ٠,٢١بمقدار  التوأميةمالن المفردة الوالدة على حال
. وبلغ وهذا ما اتفق مع النتائج المسجلة للوزنين على التوالي

 ٨,٢٥متوسط نسبة الدهن والبروتين وسكر الالكتوز في الحليب 
وكانت نسبتي الدهن والالكتوز % على التوالي ٥,٧٨و ٣,٥٧و 

 أيضاولوحظ نما كانت نسبة البروتين أقل، أعلى مما سجل بي
لغ االرتباط بومعنويا للمجاميع الوراثية في هذه المكونات.  تأثيرا

و نسبة الدهن  ٠,٤٠المظهري بين وزني الوالدة والفطام 
 .٠,٠٣-و بين نسبة الدهن وسكر الالكتوز  ٠,٠٨والبروتين 

 عاج العواسية متوسط عامن) على ال٢٠(السامرائي وسجلت 
و  ٣,٥٤و  ١٣٤,٥٠الحليب الكلي ووزن الميالد والفطام  إلنتاج

حيث كان وزن الميالد أقل مما سجل  كغم على التوالي ٢٤,٨٢
، وكان للسنة وتسلسل الدورة اإلنتاجية بينما وزن الفطام كان أعلى

، متفقا بذلك مع النتائج (العمر) تأثيرا عالي المعنوية في الصفات
في الدورة الثالثة وفطام حليب ووزن ميالد إذ كان أعلى إنتاج لل

 منها بأقلمقارنة على التوالي كغم  ٢٦,٣٢و  ٣,٧٦و  ١٣٧,٤٢
. على التوالي كغم ١٩,٩٤و  ٣,٢٨و  ١١٩,٣٤ األولىفي الدورة 

حدار فكان نمل ااوقدرت العالقة بين الصفات المدروسة كمع
ليب غير معنوي وقدره حال إنتاجانحدار وزن الميالد على 

الحليب عالي  إنتاجوانحدار وزن الفطام على ، مغكغم/ك ٠,٠٠٢
) ٢١(عيسى والقيسي وحلل كغم/كغم.  ٠,١٧٧المعنوية وقدره 

 ١٩٩٩-١٩٩٦للسنوات  األردنالعواسية في  األغنامبيانات 
بين وزني الميالد  وبلغت تقديرات االرتباط المظهري والوراثي

ن الميالد والزيادة التوالي وبين وز على ٠,٩٦و ٠,٢٣والفطام 
بين على التوالي و ٠,٩١و  ٠,٨٢-الوزنية من الميالد للفطام 

على  ١,٠٠و  ١,٠٠وزن الفطام والزيادة الوزنية لهذا العمر 
و  ٠,١٦٤و  ٠,١٣٥التوالي. وبلغت تقديرات المعامل التكراري 

ولوزن الميالد والفطام والزيادة الوزنية بين العمرين.  ٠,١٦٧

) على حمالن الرحماني والكيوس في ٢٢( Abbas et alوسجل 
وهو أقل مما سجل كغم  ٣,٤٥مصر متوسط عام لوزن الميالد 

نة والجنس سعالي المعنوية لل تأثيروكان هناك في هذه الدراسة 
بينما كانت وهو ما جاء متفقا مع النتائج، ونوع الوالدة في الصفة 

عمر األم غير ويوم)  ١٢٠و  ٩٠الساللة وعمر الفطام ( تأثيرات
كغم  ١٩,٨٦. وبلغ متوسط وزن الفطام مخالفا بذلك النتائج معنوية

وكانت تأثيرات الساللة وعمر الفطام ونوع وهو أقل مما سجل 
متفقا بذلك مع الوالدة والجنس والسنة عالية المعنوية في الصفة 

وهذا ما خالف  أما تأثير عمر األم فكان غير معنويالنتائج، 
كغم  ١٦,٤١غ متوسط الزيادة الوزنية بين العمرين . وبلالنتائج

عمر الفطام عالي المعنوية في  تأثيروكان وهو أقل مما سجل 
بقية العوامل  تأثيراتبينما لم ترقى متفقا بذلك مع النتائج الصفة 

  . وهذا ما خالف النتائج مستوى المعنوية إلىالمدروسة 
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