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٤٥٧ 

 

 فالظرو العجول الشرابية المولودة تحت أوزانتأثير بعض العوامل غير الوراثية في 
  المحلية لمحافظة نينوى

  
  ١نادر يوسف عبوو ٢ قصي زكي شمس الدين،١عدنان خضر ناصر

  
  ، العراقيم التقني ھيئة التعل،الموصل- الكلية التقنية الزراعية٢،  الھيأة العامة للبحوث الزراعية،نينوى-  قسم البحوث الزراعية١

  
  

  الخالصة
  

التي تؤثر في ) جنس المولود والدورة االنتاجية لالم،سنة وفصل الوالدة (غير الوراثية أجريت ھذه الدراسة لمعرفة تأثير بعض العوامل
 نينوى،-الزراعيةفي محطة الرشيدية، قسم البحوث   عجل شرابي مولودة١٣٧تم جمع البيانات من  .أوزان العجول الشرابية عند الوالدة

≤ أ(  معنويتأثيرجنس المولود وموسم الحلب   تحليل التباين الى ان لسنة وفصل الوالدة،أشار .٢٠١١ ولغاية ٢٠٠٥من  خالل الفترة
الذكرية  ، وكانت العجول٠,٧٩٨ ±٢٢,٩٦ بلغ المتوسط العام لوزن العجول الشرابية عند الميالد ،في أوزان العجول عند الوالدة) ٠,٠٥

 أثقل أعطتوالعجول المولودة في فصل الربيع ،عند الوالدة األنثويةمن العجول % ) ٦,٣ ( كغم١,٤١وبحدود ) ٠,٠٥≤ أ (معنويا ثقلا
  معنويااعلي الخامسة كانت اإلنتاجيةالعجول المولودة في الدورة  .) كغم٢١,٨٤( من تلك المولودة في فصل الشتاء) كغم ٢٣,٨٩( وزن

كان المعامل  .على التوالي)  كغم٢٢,٣٧( والثانية)  كغم٢٢,٢٦( األولىمن تلك المولودة في دورتي اإلنتاجية ) كغم٢٣,٨٢) (٠,٠٥≤ أ(
وھذا يعني الحاجة الى سجالت اكثر لغرض تحسين   الشرابية،األبقارفي ) ٠,٠٢ ±٠,٢٩( التكراري للوزن عند الميالد منخفض وبلغ

   .كفاءة القطيع مستقبال
  

Effect of some non-genetic factors in weight of Sharabi calves born under Nineveh 
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Abstract 
 

 The study was under taken to investigate the effect of some non- genetic factors (sex of calf, year and season of birth and 
parity of dam) on birth weight in Sharabi calves. Data from 137 Sharabi calves born in the Department of Nineveh Agricultural 
Research - Rashidia Station, during the period from 2005-2011.Analysis of variance indicated that sex of calf, year and season 
of birth and parity of dam had significant effected (P≤0.05) on birth weight. The least square mean for birth weight of Sharabi 
calves was found to be 22.96 ± 0.798 kg. The effect of calf sex on birth weight was highly significant (P≤0.05) , Male calves 
were 1.41 kg. heavier than females at birth. The spring born calves showed significantly highest birth weight (23.89kg.) than 
those born in winter season (21.84 kg.). Calves born in late parity dams (fifth parity) were significantly higher weight than 
those in early parities. Low repeatability estimate (R= 0.28± 0.01) was reported for birth weight in this herd. This implies that 
more records will be required per cow to improve the herd’s future performance.  
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 المقدمة
  

تعتبر االبقار الشرابية احدى سالالت االبقار المحلية العراقية 
مما جعلتھا ساللة  وتنفرد في المواصفات والمميزات الموروثة

ويكثر ھذا النوع من االبقار في المناطق الشمالية من ، خاصة
العراق والقريبة من نھر دجلة في محافظتي نينوى ودھوك 

ويمكن حصر منطقة انتشارھا بين  ،وبعض القرى التابعة لھما
، وفيش خابور في محافظة دھوك قضاء زمار في محافظة نينوى
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٤٥٨ 

 

ھو لونھا االسود مع وجود خط  وان مايميز ھذه النوع من االبقار
ابيض عريض احيانا على طول الظھر والبطن والصدر ويشمل 
اللون االبيض الراس ايضا في معظم االبقار بحيث يقسم ھذا الخط 

ويكون كل جانب من ، يض جسم البقرة الى نصفين سوادوييناالب
وقد توجد بعض االبقار ، جانبي البقرة اسود مبقعا باالبيض احيانا

ذوات اللون االبيض وتكون البقع السود صغيرة ومنتشرة في 
ويكون حجمھا اكبر قليال من معظم االبقار ، انحاء الجسم المختلفة

الساللة من االبقار منذ منتصف تم االعتناء بھذه ). ١ (المحلية
السبعينات من القرن الماضي من قبل الباحثيين في وزارة 
الزراعة وذلك لكون مظھر الحيوان وكفائته االنتاجية تدل على 

وتعتبر محطة تربية ، امكانية اجراء التحسين الوراثي لھا
في محافظة نينوى احدى المحطات الرئيسية  الرشيدية/الحيوان

ي العراق التي تعتني باالبقار الشرابية من اجل والوحيدة ف
  .تحسينھا ونشرھا في محافظة نينوى

أن الكفاءة التناسلية البقار الحليب يمكن ان تكون ذات قيمة 
ويمكن اعتماد الوزن ، باالعتماد على اوزان العجول عند الوالدة

 عند االوالدة في االنتخاب لزيادة انتاج الكفاءة االنتاجية لالبقار
 يعتبر الوزن عند الوالدة العالمة االولى للتطور الالحق ،)٢(

وھو من الصفات التي تستخدم في انتخاب الحيوانات ، للحيوان
كما ان ھنالك ارتباط عالي بين  ،)٧- ٣ (لسالالت االبقار المحلية

في ھذا  ،)٨ (الوزن عند الوالدة وعمر اول والدة للعجالت
لتي توثر على الوزن عند بان العوامل ا) ٩( الخصوص اوضح

في ، ويعتبر النوع من العوامل الوراثية، الوالدة وراثية وبيئية
الحالة الجسمية ، فصل الوالدة، ةسنة الوالد، حين يعتبر عمر االم

الجنس والموقع الجغرافي من العوامل ، طول مدة الحمل، لالم
ي غير الوراثية ف  تأثير بعض العواملولمعرفة ،)١٠،١١ (البيئية

 وزن العجول الشرابية المولودة تحت الظروف البيئية لمحافظة
 ھذه الدراسة للتعرف على عالقة تلك المعالم أجريتفقد ، نينوى

  .باالداء االنتاجي للعجول
  

  المواد وطرائق العمل
   

 اوزان العجول عند االعمار المختلفة بياناتتم الحصول على 
 من ٢٠١١ لغاية ٢٠٠٥من  وخالل الفترة من الوالدة لغاية الفطام

التابعة لقسم البحوث / سجالت محطة تربية الحيوان في الرشيدية
وزارة ، الھيأة العامة للبحوث الزراعية، نينوى- الزراعية
 ٢٤حيث بعد والدة العجول يتم تسجيل اوزانھا خالل ، الزراعة
ترك العجول لمدة تبعد ذلك ، بواسطة ميزان حساس) ١٢ (ساعة

  امھاتھا لغرض الرضاعة من اجل الحصول علىثالثة ايام مع
العجول عن وبعدھا تم عزل  اكبر كمية من حليب السرسوب

من وزن % ١٠يقدم لھا الحليب بواقع لفي حظيرة خاصة  امھاتھا
صباحا  (الجسم عن طريق الرضاعة الصناعية وعلى وجبتيين

 كغم يوميا ٥وتزداد كمية الحليب اسبوعيا لتصل الى ) ومساءا
 ٢٧٠٠بروتين خام و% ١٥ ( العلف المركزيقدم،  اقصىكحد

من الوزن الحي % ٠,٥-٠,٢٥ (مع التبن) كغم علف/كيلوسعرة
حرة ومستمرة امام العجول لمنع حدوث  بصورة) للحيوان

مركزة  اما االبقار فيتم تغذيتھا على عليقة. االضطرابات الھضمية
لك اثناء وكذمن وزن الجسم وعلى وجبتين يوميا % ١,٥-١بواقع 
،  ذرة صفراء١٠، نخالة الحنطة% ٤٣، شعير% ٤٥ (الحلب

يتم ) حجر الكلس% ١ملح الطعام و% ١، كسبة فول الصويا% ٥
في معمل العلف العائد للمحطة لتغطى احتياجات ابقار  تھيتھا

الحليب حسب جداول االحتياجات الغذائية للمجلس الوطني 
وكان  ،االيضية قةمن البروتين والطا) ١٣ (االمريكي للبحوث

باالضافة الى ، من وزن الجسم% ١,٥-١يقدم التبن لھا بواقع 
 يتم ،اعطاء العلف االخضر لالبقار في اوقات توفره في الحقل

تقديم العلف لالبقار في معالف داخل الحظيرة كما وضعت 
مكعبات االمالح المعدنية في كل حظيرة مع توفر الماء امام 

كانت االبقار والعجول تخضع الى . الحيوانات بصورة مستمرة
حيث يتم تجريع وتحصين االبقار ، بيطري وقائي دوري برنامج

والعجول دوريا ضد الطفيليات الداخلية والخارجية واالمراض 
وكانت االبقار الحوامل يتم تجفيفھا قبل الوالدة بفترة ، المعدية
لغرض تھيئتھا  حيث يتم وضعھا في حظائر خاصة، شھرين
  . الوالدةلعملية

نظرا الختالف عدد المشاھدات لكل مستوى من مستويات 
 General Linear Modelطريقة  العوامل المدروسة فقد استخدمت

لغرض تقدير  ،)١٤ (الموجودة ضمن البرنامج االحصائي الجاھز
كما استخدم ، تاثيرات العوامل غير الوراثية في الوزن عند الوالدة

حصول على تحليل التباين وكذلك النموذج الرياضي التالي لل
 للوزن عند الميالد والذي يمكن  الصغرىمتوسط المربعات

  :وصفه كاالتي
Yijkl=µ + Yi + Sj + Pk + Al + eijkl 

  
تاثير =Yi، المتوسط العام=µ، قيمة اي مشاھدة= Yijkl :اذ ان

، )٢٠١١ الى ٢٠٠٥ (تمثل سنة الوالدة) i (اذ ان ،)i (سنة الوالدة
Sj= جنس العجلتاثير) j(، اذ ان) j (تمثل ذكرا او انثى ،Pk =

 تمثل الدورة االنتاجية) k ( اذ ان،)k (تاثير الدورة االنتاجية لالم
تاثير فصل =Al، )الرابعة والخامسة، الثالثة، الثانية، االولى(

ربيع ، شتاء، فخري (الوالدة تمثل فصل) l (اذ ان ،)l (الوالدة
عشوائي الناتج من تاثير المسببات قيمة الخطا ال=eijkl، )وصيف

  .2eóتوزع طبيعيا بمتوسط عام قدره صفر وتباين تكافة والتي 
  

داخل كل  تمت المقارنة بين متوسطات المربعات الصغرى في
مجموعة الختبار معنوية الفروقات بينھا باستخدام اختبار دنكن 

ة وتم تقدير المعامل التكراري للعوامل المدروس) ١٥ (المحور من
  .)١٦ (باستخدام طريقة
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٤٥٩ 

 

  النتائج
  
الى وجود تاثير ) ١الجدول  (أشارت نتائج تحليل التباين 

فصل وسنة  (لجميع العوامل غير الوراثية) ٠,٠٥≤ أ (معنوي
المدروسة في وزن ) جنس العجل والدورة االنتاجية لالم، الوالدة

جول حيث بلغ المعدل العام لوزن ع. العجول الشرابية عند الميالد
 . كغم٠,٧٩٨ ±٢٢,٩٦ االبقار الشرابية عند الوالدة

  
ل الموثرة على الوزن تحليل التباين لبعض العوام :)١ (الجدول

  .عند الوالدة
  

درجات  العوامل المؤثرة
 الحرية

 متوسطات المربعات

  *٦٥,٤٤ ١ جنس العجل
  ٭١٨,٨٨ ٣ موسم الوالدة
  ٭٣٣,٢٥ ٦ سنة الوالدة

  ٭٥٥,٥٩ ٤ الدورة االنتاجية 
 -- ١٢٢ الخطا التجريبي

 .٠,٠٥≤ أمعنوي تحت مستوي احتمال  ٭
  

≤ أ (الى وجود تاثير معنوى) ٢ (أشارت النتائج في الجدول
حيث كان ، لسنة الوالدة في وزن العجول عند الوالدة) ٠,٠٥

 ٢٣,٨٦ وبلغ ٢٠٠٥اعلى وزن عجول عند الوالدة في سنة 
عند الوالدة في عام في حين كان اقل وزن عجول ، ١,٢٣±

 وبلغ الفرق في الوزن بين سنتي ،٠,٦٥٤± ٢١,٩١ وبلغ ٢٠١١
كما بينت النتائج في ،  كغم١,٩٥  حوالى٢٠١١ و٢٠٠٥ الدراسة
 لجنس المولود) ٠,٠٥≤ أ (الى وجود تاثير معنوي) ١ (الجدول

حيث بلغ وزن العجول الشرابية  ،ند الوالدةع في وزن العجول
 الشرابية في حين بلغ وزن العجالت، غم ك٢٣,٦٦الوالدة  عند

 ١,٤١الذكرية بحدود  وكانت العجول،  كغم٢٢,٢٥ عند الوالدة
 حيث كانت العجول عند الوالدة، عند الوالدة العجالتكغم من 

كما كان لفصل . عند الوالدة العجالتمن % ٦,٣اثقل وزنا بحدود 
، الدةفي وزن العجول عند الو) ٠,٠٥≤ أ (الوالدة تاثير معنوي

 ٢٣,٨٩حيث بلغ وزن العجول الشرابية المولودة في فصل الربيع 
في حين بلغ وزن العجول الشرابية المولودة في فصل الشتاء ، كغم

 حيث تفوقت العجول التي ولدت في فصل الربيع ، كغم٢١,٨٤
حيث ، على تلك التي ولدت في فصل الشتاء) ٠,٠٥≤ أ (معنويا

 الربيع اثقل وزنا بحدودكانت العجول المولودة في فصل 
 في حين لم تظھر، من العجول المولودة في فصل الشتاء% ٩,٣٩

بين اوزان العجول التي ولدت في فصول الربيع  فروقات معنوية
والصيف والشتاء  وفصول الخريف، والصيف والخريف من جھة

لوحظ ان وزن العجول عند الوالدة  .)٢ الجدول( من جھة ثانية
حيث ، صورة تدريجية بتقدم الدورة االنتاجية لالمازداد حسابيا وب

كانت العجول المولودة من االناث في الدورة االنتاجية الخامسة 

من تلك العجول المولودة من االناث التي ) ٠,٠٥≤ أ (اثقل معنويا
 وكانت العجول، تلد في الدروتين االنتاجية االولى والثانية

رة االنتاجية الخامسة اثقل المولودة من االناث التي تلد في الدو
التي  كغم من العجول المولودة من االناث ١,٤٥ و١,٥٦بحدود 

في حين ، التواليعلى ،  في الدروتين االنتاجية االولى والثانيةدتل
لم تظھر فروقات معنوية بين الدورات االنتاجية االولى والثانية 

 والرابعة  والدورات االنتاجية الثالثة،والثالثة والرابعة من جھة
 .)٢جدول  (والخامسة من جھة ثانية

  
تقدير المتوسطات والخطا القياسي لبعض العوامل  ):٢(الجدول 

  .المؤثرة على وزن العجول الشرابية عند الوالدة
  

 )كغم (الوزن العدد العوامل المؤثرة
 تأثير سنة الوالدة

  أ١,٢٣٠±٢٣,٨٦ ٢٨ ٢٠٠٥
  أب٠,٧٨١±٢٣,٠٦ ٢٢  ٢٠٠٦
  أب٠,٧٩٢±٢٣,١٣ ٢٢ ٢٠٠٧
  أب٠,٦٥٨± ٢٢,٩٣ ١٢ ٢٠٠٨
  أب٠,٧٧٤±٢٣,٠٠ ١٨ ٢٠٠٩
  أب٠,٦٩٨±٢٢,٧٩ ٢٠ ٢٠١٠
  ب٠,٦٥٤± ٢١,٩١ ١٥ ٢٠١١

 تأثير جنس المولود
  أ٠,٨١١±٢٣,٦٦ ٧٨ ذكر
  ب٠,٧٨٥±٢٢,٢٥ ٥٩ انثى

 تأثير فصل الوالدة
  أب٠,٧٨٥±٢٢,٩١ ٤٥ خريف
  ب٠,٦٩٦±٢١,٨٤ ٢٩ شتاء
  أ٠,٩٣٨±٢٣,٨٩ ٣٨ ربيع
  أب٠,٧٦٩±٢٣,١٠ ٢٥ صيف

 تأثير الدورة االنتاجية لالم
  ب٠,٦٩١±٢٢,٢٦ ٤٠ األول
  ب٠,٧٤٣±٢٢,٣٧ ٣٨ الثاني
  أب٠,٨٢١±٢٣,٠٩ ٢٩ الثالث
  أب٠,٨١٧±٢٣,٢٨ ١٨ الرابع

  أ٠,٩٢٦±٢٣,٨٢ ١٢ الخامس
 ٠,٧٩٨ ±٢٢,٩٦ ١٣٧ المتوسط العام

عني وجود فرق معنوى القيم التي تحمل حروفا مختلفة عموديا ت*
  .٠,٠٥≤ تحت مستوى احتمال أ

 
  المناقشة

  
 بلغ المعدل العام لوزن عجول االبقار الشرابية عند الوالدة

وكان ھذا الوزن مقارب الوزان عجول ،  كغم٠,٧٩٨ ±٢٢,٩٦
 في عجول) ٢( سالالت مختلفة التي وجدھا كل من الباحثيين
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٤٦٠ 

 

 Sistaniبقار في عجول ا) ٣ (و)  كغم٢٤,٥٤( Fulani ابقار
في حين كانت اوزان العجول الشرابية عند  ،) كغم٢٤,١٤(

لسالالت  الوالدة مرتفعة عند مقارنتھا باوزان عجول عند الوالدة
 عجول في) ١٧ (الباحثينوالتى اشار اليھا كل من  ابقار اخرى

  عجول ابقار في) ١٨( و)  كغم١٤,٨٩ (Red Chittagong ابقار
Bali) ن كانت اوزان العجول الشرابية عند ولك ،) كغم١٧,٨٤

 نخفضة عند مقارنتھا باوزان العجول عند الوالدةمالوالدة 
) ٨ (الباحثينلسالالت ابقار عالمية والتى اشار اليھا كل من 

لعجول  )١٩( و)  كغم٣٨,٦٥ (لعجول االبقار السويسرية البنية
لعجول االبقار ) ٢٠ (و)  كغم٣٨,٠٩ (االبقار الھولشتاين

  .)٢الجدول ) ( كغم٤١,٠٤( يدية الحمراءالسو
وقد يعزى سبب تاثير سنة الوالدة المعنوية في وزن العجول 

الى ان لسنة الوالدة لھا تاثير مباشر يعود ، الشرابية عند الوالدة
او قد يعود ، الى مدى توفر المراعى الجيدة خالل سنوات الدراسة

مقدم لھا تحت تاثير الى كفاءة األبقار على االستفادة من العلف ال
وقد يعزى  ،)٢١ (االجھاد التي تحدثه البيئة المحيطة بالحيوان

سبب تاثير سنة الوالدة المعنوية في وزن العجول الشرابية عند 
الى ان لسنة الوالدة لھا تاثير مباشر يعود الى مدى توفر ، الوالدة

على  األبقار او الى كفاءة، المراعى الجيدة خالل سنوات الدراسة
االجھاد التي تحدثه  تاثير االستفادة من العلف المقدم لھا تحت

السبب الى التباين في  او قد يعود ،)٢١ (البيئة المحيطة بالحيوان
الظروف البيئية والتغييرات المناخية من سنة الخرى التي تؤثر 
على سقوط االمطار وكذلك اختالف درجات الحرارة وصحة 

نتخاب المستمرة للحيوانات وقلة عدد القطيع او اجراء عملية اال
  كل من الباحثييننتائجوجاءت النتائج متفقة مع ، المشاھدات

الذين اشاروا الى وجود تاثير معنوي لسنة ، )٢٤-٣،١٩،٢٢(
البقار الفريزيان الھولشتاين  الوالدة في اوزان العجول عند الوالدة

 Sistaniوابقار الھولشتاين وابقار الحمراء الخليطة وابقار 
في حين جاءت النتائج غير متفقة ، على التوالي Metekelوابقار

 تاثير معنوي في لم يجدوالذين ا) ١٧،٢٤،٢٥ (آخرينمع نتائج 
  .سنة الوالدة في اوزان العجول عند الوالدة

العجول  على اناث لذكور العجول بخصوص التفوق المعنوي
خصية الذكور الى ان السبب في الوزن عند الوالدة ـ قد يعزى 

التي تقوم بافراز االندروجين في المرحلة الجنيية والتي يلعب 
وزيادة  دورا كبيرا في تعزيز النمو العضلي وتكوين العضالت

مما يسبب في زيادة كمية  كمية النتروجين المحتجزة بالعضالت
االحماض االمينية الماخوذة من قبل الخاليا العضلية والنمو 

او قد يعود السبب الى ان احتياجات االجنة  ،)٢٦ (الطولي للعظام
الذكور من العناصر الغذائية اكثر من االناث بسبب اختالف 

وعليه فان االستفادة من كمية العناصر الغذائية ، سرعة نموھا
وھذا ينعكس ايجابيا ، المتدفقة خالل الدم سيكون اكبر في الذكور

ميالد في الذكور في اوزان الفلقات وبالتالي سيكون الوزن عند ال
او قد يعود السبب الى ان ذكور  ،)٢٧ (اعلى مما ھو في االناث

العجول كانت لھا فترة حمل معنويا اطول من فترة الحمل في 

االناث وكان ھذا السبب الرئيسي لكون الذكور اثقل وزنا عند 
او قد يعود السبب الى ان تركيز  ،)٢٨ (الميالد من االناث

 ،)٢٩ (الذكور اعلى من اجنة االناثاالندروجين في اجنة 
) ٢،٣،١٧،٢٠ (الباحثيينوجاءت النتائج متفقة مع نتائج كل من 

الذين اشاروا الى وجود تاثير معنوي لجنس العجل النواع مختلفة 
في حين جاءت النتائج غير ، من االبقار في الوزن عند الوالدة

الحظوا الذين لم ي) ١٩،٢٤ (الباحثيينمتفقة مع ماوجده كل من 
للجنس للوزن عند الوالدة لعجول انواع وجود تاثير معنوي 

  .مختلفة من االبقار
التباين في الظروف البيئية والتغييرات المناخية من سنة ان 

وسقوط االمطار وصحة  الخرى وكذلك اختالف درجات الحرارة
 ،)٣٠ (القطيع التي قد اثرت بصورة مباشرة على راحة الحيوان

لفصل الوالدة في ) ٠,٠٥≤ أ (التاثير المعنويربما قد سببت 
مع  وجاءت النتائج متفقة، اوزان العجول الشرابية عند الميالد

الذين اشاروا الى ان لفصل ) ٣١،٢٣،١٩،١٨ (الباحثينكل  نتائج
 ولكن جاءت ،الوالدة تاثير معنوي في اوزان العجول عند الوالدة

) ١٧،٣٢ (الباحثين التي وجدھا كل من مختلفة عن نتائج النتائج
الذين اشاروا الى عدم وجود تاثير معنوي لفصل الوالدة في 

  .ةداوزان العجول عند الوال
، الجسميفي االعمار الكبيرة تكون االبقار قريبة من النضج 

المتناول من قبلھا يستغل لنمو الغذاء لذلك فان جزء كبير من 
مما ، ج لكونھا قد تعدت مرحلتي النمو والنضوتطور الجنين

في حين ان  ،)٣٠ (األجنة أوزانينعكس بالنھائية على زيادة في 
االولى والثانية تستمر بالنمو حتي  االبقار في الدورتين االنتاجية
وھذا يعني انھا تشارك جنينھا ، تصل الى النضج الجسمي

بالمركبات الغذائية المتوفرة في جسمھا خالل فترة الحمل الكمال 
يا والجزء القليل من الغذاء يذھب الى نموھا وتطورھا فسلج

الى االختالفات في افراد القطيع وقلة  باالضافة ،)٣٣ (الجنين
قد ساھموا في التفوق المعنوي  ربما ،)١٧ (عدد المشاھدات

للعجول المولودة من االمھات في الدورة االنتاجية الخامسة عن 
ة االولى تلك العجول المولودة من االمھات في الدورتين االنتاجي

 الباحثينوجاءت النتائج متفقة مع نتائج كل من ، والثانية
تاثير  النتاجية لالماالذين اشاروا الى ان للدورة  ،)١٨،١٩،٢٥(

  .معنوي في اوزان العجول عند الوالدة
 ،)٠,٠٢± ٠,٢٩ (بلغ المعامل التكراري للوزن عند الوالدة

 ول الشرابيةلوزن العج وكانت قيمة المعامل التكراري المقدرة
 مقاربة لقيمة المعامل التكراري لوزن عجول ابقار عند الوالدة

Fulani ولكن كانت قيمة المعامل ،)٢ (٠,٢٨البيضاء والتي بلغ 
التكراري المقدرة اعلى من قيمة المعامل التكراري لوزن عجول 

في حين كانت قيمة  ،)٣٤ (٠,١٧ والتي بلغت Neloreابقار 
 قدرة اقل من قيم المعامالت التكراريةالمعامل التكراري الم

واالبردين البني  والسويسريالوزان عجول أبقار الشورت ھورن 
 ٠,٦٧ و٠,٦٧ و٠,٦٥ و ٠,٥٧والتي بلغت  والھيرفورد انجس

 قي انخفاض ان السبب .)٣٥ (على التوالى والتي وجدھا الباحث
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٤٦١ 

 

الى ان  قد يعود  ربماالتكراري للوزن عند الوالدة المعامل
لفترات جمع البيانات المتقاربة يميل الى ان  معامل التكراريال

يكون اعلى من التقديرات المبنية على مشاھدات تفصل بينھا 
وان فترات الجمع للبيانات التالية  ،)٣٣ (فترات طويلة من الزمن

تم خالل سبعة سنوات وكانت الفترات متقاربة وعادة ماتكون 
ويمكن . ع الفترات المتباعدةالعوامل البيئية مشتركة مقارنة م

استخدام المعامل التكراري للوزن عند الميالد كدليل للمستوى 
او ان يستخدم كمؤشر ، العام لالدارة او الظروف البيئية لالبقار

للمكافي الوراثي في القطعان التي التتوفر فيھا معلومات مالئمة 
  .لتقدير المكافي الوراثي

زن عند الوالدة له عالقة بالنمو نستنتج من ھذه الدراسة ان الو
والتطور للحيوان وبعض الصفات االخرى خالل االعمار االولية 

فعلية يمكن استخدام صفة الوزن عند الوالدة ، من عمر الحيوان
ويجب ، كعامل مباشر في انتخاب الحيوانات في الحقول الحيوانية
يتسارع العناية بتغذية االبقار الحوامل وخاصة خالل الفترة التي 

 فيھا نمو الجنين، وعلى ذلك يجب ان يقلل تاثير العوامل البيئية
غير الوراثية في عملية االنتخاب للحيوانات التي تعتمد على 
متوسطات الوزن عند الميالد كعالمة لالستدالل بھا في قطعان 

  .ابقار الحليب
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