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لتقدير المتوسط العام والمعالم  ١٩٩٩-١٩٩٠خالل السنوات اإلنتاجية  العرابيةالنعاج  من )١٥٣(تم تحليل البيانات المسجلة على 

زان النعاج وحمالنھا ات الخصوبة والخصب وأوكافْي الوراثي والمعامل التكراري واالرتباط الوراثي والمظھري لصفالوراثية وھي الم
بلغ المتوسط العام لنسبة الخصوبة والخصب ووزن النعاج ووزن الحمالن عند الميالد  .لھذه الساللة المولودة وإنتاج الحليب والصوف

تقديرات كغم على التوالي.  ١,٦٧كغم و ٠,٥٩كغم و ٤,٥٢كغم و ٥٠,٢٤و١,١٤% و٧٠,٠٦وإنتاج الحليب اليومي ووزن الجزة الخام 
مرتفعة وتراوحت  - . تقديرات المعامل التكراري كانت منخفضة)٠,٤٥-٠,٠٩وتراوحت ما بين(متوسطة  -افْي الوراثي كانت منخفضةالمك

فيما عدا لالرتباط الوراثي  )٠,٠١≤ (أ). قيم االرتباط الوراثي والمظھري بين الصفات كانت جميعھا عالية المعنوية ٠,٥٦-٠,١٠ما بين(
، واالرتباط المظھري بين وزن الجزة وكل من الخصوبة الحليب اليومي ونسبة الخصوبة إنتاجالميالد وكل من والمظھري ما بين وزن 

  .ير معنويةغكانت والخصب 
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Abstract 

 
Data were analyzed of Arabi ewes flock (153) within productive years 1990-1999 to estimate the overall mean and genetic 

parameters which are heritability, repeatability, genetic and phenotypic correlations for fertility, litter size, ewes weight, lambs 
birth weights, milk and wool yield for this breed. The overall mean for fertility, litter size, ewes weight, lambs birth weights, 
daily milk yield and greasy fleece weight were 70.07%, 1.14, 50.24 kg, 4.52 kg, 0.59 kg and 1.67 kg respectively. Heritability 
estimates were low- moderate ranged (0.09-0.45). Repeatability estimates were low-high ranged (0.10-0.56). Genetic and 
phenotypic values of correlation between the traits were all highly significant (p≤ 0.01) except for the genetic and phenotypic 
correlation between birth weight and both daily milk yield, fertility, phenotypic correlation between greasy fleece weight and 
both fertility, litter size were non significant.  
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 لمقدمةا
  
من األغنام العراقية والتي  %٢٠شكل األغنام العرابية ت

أحد السالالت  ، وھيتتواجد في جنوب وجنوب شرق العراق
وھي أصغر األغنام ، اللحم والحليب والصوف إلنتاجالمھمة 

دھا مقاومة لظروف الحياة القاسية، وتعتبر العراقية حجما وأش
األصواف الخشنة المنتجة من األغنام العرابية من أفضل وأنعم 

أنواع الصوف الخشن المنتج من السالالت العراقية األخرى، 
ولھذا يدخل ھذا الصوف في صناعة بعض أنواع المالبس 

 يفضل عادة في عمليات انتخاب النعاج في). 1الصوفية المحلية (
القطعان على أساس قدرتھا اإلنتاجية من خالل قدرتھا على 

وعدد الحمالن المولودة في البطن الواحدة  اإلنجاب (الخصوبة)
باإلضافة إلى إنتاجھا . (الخصب) وأوزان الحمالن عند الميالد

من الحليب الذي يعكس القابلية األمية للنعاج والتي تؤثر العالي 
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وف سنويا والتي تلعب جميعھا وإنتاج الص على نمو الحمالن،
). إن 2دورا كبيرا في المردود االقتصادي والتحسين الوراثي (

دراسة المعالم الوراثية للصفات المھمة ومعرفة نوع العالقات 
ومدى مساھمة الوراثة والبيئة بينھا وكيفية انتقالھا عبر األجيال 

في  في التأثير على اإلنتاج واألداء المظھري للنعاج مھم جدا
وضع خطط برامج التربية والتحسين المثلى لألمھات وتقييم 
برامج إنتاج الحمالن مستقبال مما يوفر كثيرا من الوقت والجھد 

 )4) و(3وھذا ما تناوله الكثير من الباحثين في دراساتھم ومنھم (
). ومن ھذا المنطلق جاءت ھذه الدراسة للتعرف 7) و(6و( )5( و

ر على األغنام العرابية والتي لم تنل ذلك وتثبيت قيم ھذه المعايي
الدراسات واالھتمام ولم يتم دراستھا بھذا  القسط الوافي من
  األسلوب من قبل.

 
  ائق العمل وطرمواد ال

 
) نعجة ١٥٣(لبيانات اإلحصائي تحليل بالھذه الدراسة نفذت 

قسم في حقل  سنوات فأكثر ٦-٢أعمارھا بين  تتراوحعرابية 
في ناحية حمام لحيوانية / كلية الزراعة والغابات علوم الثروة ا

، وذلك 1999-1990للسنوات اإلنتاجية  جامعة الموصلالعليل / 
ساعة  ٢٤بتسجيل أوزان النعاج وأوزان حمالنھا المولودة خالل 

ب وتم احتساب صفة الخصوبة والخصاألولى بعد الوالدة، 
  :باستخدام المعادلتين التاليتين

  

  عدد النعاج المقدمة للكباش  ١٠٠×   عدد النعاج الوالدة = خصوبة النعاج
                        

  عدد النعاج الوالدة    عدد الحمالن المولودة خصب النعاج =
  

الوالدة يوم من  ١٥تم البدء بقياس كمية الحليب المنتج بعد 
عبر قياسات دورية نصف شھرية وبحلبتين في اليوم صباحية 

غم/ يوم)، وذلك بحلب النعاج ١٠٠اية جفاف النعاج (ومسائية لغ
 ١٥-١٠يدويا حلبا كامال ثم يسمح للحمالن برضاعة أمھاتھا لفترة 

دقيقة وتضاف كمية الحليب المستھلكة (الفرق في وزن الحمالن 
قبل وبعد الرضاعة) إلى الكمية المحلوبة للحصول على إنتاج 

شھرا ومن ثم  ١٨بعمر مرة  ألولوتم جز النعاج الحليب اليومي. 
أيار يدويا حيث تم تسجيل وزن الجزة  - سنويا خالل شھر نيسان

 GLMالخام. وتم تحليل البيانات باستخدام النموذج الخطي العام 
)General Linear Model)٨) ضمن البرنامج اإلحصائي الجاھز (

وباستخدام طريقة  Model Mixedووفق التصميم المختلط 
 Restricted Maximum Likelihoodالمقيدة  االحتماالت العظمى

Procedure وقدر المكافْي الوراثي بطريقة أنصاف اإلخوة .
كما قدر المعامل  .Half-Sibs Paternalاألشقاء عن طريق اآلباء 

ومعامل االرتباط الوراثي والمظھري بين للصفات  التكراري
  ).٩( الصفات المدروسة

 النتائج 
  

ووزن الميالد والخصب لخصوبة فات الصبلغ المتوسط العام 
ووزن النعجة وإنتاج الحليب اليومي ووزن الجزة الخام 

كغم و  ٠,٤٧±٤,٥٢و  ٠,٠٥±١,١٤و % ٥,١±٧٠,٠٦
كغم  ٠,٠٧±١,٦٧كغم و  ٠,٠١±٠,٥٩كغم و  ١,٠١±٥٠,٢٤

) أن تقديرات ٢ويالحظ من (الجدول  .)١(الجدول على التوالي 
 ٠,٠٩متوسطة إذ بلغت  -المكافْي الوراثي كانت منخفضة 

لصفة وزن الميالد ووزن الجزة على التوالي، وھذا يعني  ٠,٤٥و
أن الصفات ذات القيم المنخفضة للمكافْي الوراثي يفضل تحسينھا 
عن طريق البيئة وليس الوراثة بتحسين كل ما يتعلق بسياسة إدارة 

وكافة المستلزمات التي من شأنھا رفع األداء وتغذيتھا القطعان 
بلغت اإلنتاجي وھذا ھو الخيار األفضل لتوفير الوقت والجھد. 

 إلنتاج الحليب اليومي ٠,٥٦أعلى قيمة للمعامل التكراري 
للخصب. إن  ٠,١٠لوزن الجزة وأقلھا  ٠,٤٠) تلتھا ٢(الجدول 

تقديرات المعامل التكراري المرتفعة ھي مؤشر جيد لالنتخاب 
مادا على سجلھا للصفات بوقت مبكر من أعمار النعاج اعت

اإلنتاجي األول دون الحاجة لالنتظار للسنوات اإلنتاجية الالحقة 
مما يوفر كثيرا من الوقت، بينما التقديرات المنخفضة للصفات 
فھي مؤشر أن ھذه الصفات متأثرة بشكل كبير بعوامل البيئة 

) أن تقديرات االرتباط الوراثي ٣(الجدول  يتضح من المؤقتة.
الصفات المدروسة كانت جميعھا موجبة وعالية والمظھري بين 

المعنوية فيما عدا تقديرات االرتباط الوراثي والمظھري بين وزن 
الميالد وكل من إنتاج الحليب اليومي ونسبة الخصوبة، وارتباط 
مظھري غير معنوي بين وزن الجزة وكل من صفتي الخصوبة 

ظھري والخصب. إذ بلغت أعلى قيمة لالرتباط الوراثي والم
بين وزن الميالد ووزن النعجة على التوالي،  ٠,٩٤و ١,٠٠

بين وزن النعجة والخصب على التوالي،  ٠,١٠و ٠,١٤وأقلھا 
لالرتباط المظھري بين وزن الجزة وإنتاج الحليب. إن  ٠,١٠و

القيم الموجبة والمعنوية لالرتباط بين الصفات ھي مؤشر جيد 
وأن االنتخاب لتحسين أي للتعرف على نوع العالقات فيما بينھا 

صفة سوف يتبعه تلقائيا تحسين في الصفة األخرى وھذا ما 
 يعرف باالستجابات الوراثية المرتبطة. 

  
الخطأ القياسي للصفات المدروسة ± المتوسط العام  :١الجدول 
  العرابية. في النعاج

  
± المتوسط العام 
 الخطأ القياسي

عدد 
 الصفات الحيوانات

 % الخصوبة ١٧٢ ٥,١± ٧٠,٠٦
 الخصب  ١١٦  ٠,٠٥±١,١٤
  (كغم) وزن الميالد ١١٦ ٠,٤٧±٤,٥٢
  (كغم) وزن النعجة  ١٥٣ ١,٠١±٥٠,٢٤

  (كغم) الحليب اليومي إنتاج  ١٠١ ٠,٠١±٥٩ ,٠
  وزن الجزة الخام (كغم)  ١٥٣  ٠,٠٧±١,٦٧
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لمعامل التكراري تقديرات المكافْي الوراثي وا :٢الجدول  
  للصفات المدروسة.

  
  م الوراثيةالمعال

المعامل   لصفاتا
  التكراري

 ± المكافْي الوراثي
  الخطأ القياسي

  %الخصوبة  ٠,٠٠٢ ± ٠,٠٩  ٠,١١
  الخصب  ٠,٠٠٣ ± ٠,١٥  ٠,١٠
  وزن الميالد  ٠,٠٠٢ ± ٠,٠٩  ٠,١٣
  وزن النعجة  ٠,٢٠   ± ٠,٠٠٥  ٠,٢٥
  إنتاج الحليب اليومي  ٠,٠٠٢ ± ٠,١٠ ٠,٥٦
  خاموزن الجزة ال  ٠,٠١٠ ± ٠,٤٥  ٠,٤٠

  
  المناقشة

  
المتوسط الذي سجل في ھذه الدراسة لصفة الخصوبة ھو 

% كما أفاد ٨٠-٦٠ضمن المدى الخاص باألغنام العراقية البالغ 
) 11% و (٨١) 5). وجاءت ھذه النسبة أقل مما سجله (10به (

% على النعاج العواسية. كما أن متوسط صفة الخصب ٧٦,٨٨
العرابية لكنه أقل مما سجله  ) على النعاج12مقارب لما سجله (

) 11على نعاج أسترالية خليطة و ( ١,٦٠) 6و ( ١,٣٢) 5(
. متوسط وزن الحمالن عند الميالد كان أعلى من المتوسط ١,٠٥

كغم. متوسط وزن  ٤,٠٦) 11كغم و ( ٣,١١) 12الذي سجله (

كغم على النعاج  ٥١,٦٣) 13النعاج جاء مقاربا لما سجله (
كغم على النعاج  ٤٣,٢٩) 14على مما سجله (العواسية وأ

كغم على النعاج  ٥٥,٦٦) 15العرابية. لكنھا كانت أقل مما سجله (
) 16العواسية. متوسط إنتاج الحليب اليومي مقارب لما سجله (

كغم على النعاج  ٠,٥٦) 17كغم على النعاج العرابية و ( ٠,٥٢
كغم  ٠,٣٤) 7العواسية والحمدانية، لكنه كان أعلى مما سجله (
كغم  ١,٦٤) 6على النعاج العواسية والحمدانية، وأقل مما سجله (

كغم. متوسط وزن الجزة الخام كان أعلى مما سجله  ٠,٦٥) 11و (
) 3كغم و ( ٢,٧٢) 14كغم، لكنه كان أقل مما سجله ( ١,٥٥) 13(

كغم، وقد يعزى  ١,٧١) 15كغم على النعاج العواسية و ( ١,٨٦
م األغنام العرابية مما يقلل من المساحة السبب إلى صغر حج

السطحية للجسم مقارنة بالسالالت المحلية األخرى أو السالالت 
  العالمية. 
لصفتي وزن  ٠,٣٦و ٠,٣٧ ) مكافْي وراثي قدره13( سجل

لصفة وزن  ٠,٠٢) 18( النعجة ووزن الجزة على التوالي و
 ٠,١٠و ٠,٢٥و ٠,٤٤) 4( الميالد على الحمالن العواسية و

لصفة وزن الميالد ووزن النعجة والخصوبة والخصب  ٠,١٦و
إلنتاج  ٠,٢٦) 19( وعلى التوالي وعلى العواسي المحلي 

 الحليب ووزن ) أن المكافْي الوراثي لصفة20وذكر ( ،الحليب
 ٠,٤٢) 6و ( في أغنام الشرق األوسط ٠,٥٠-٠,١٥إنتاج الحليب 

خصب على لوزن الجزة وإنتاج الحليب وال ٠,١٣و ٠,١٠و
 و على التوالي الجزة الخام إلنتاج ٠,٥١و ٠,١١) 2التوالي و (

   البرقي المصرية. أغنامعلى لوزن الميالد  ٠,٣١-٠,٢٥) 21(
   

   .مدروسةال صفاتالبين ظھري والمالوراثي االرتباط  : ٣الجدول  
  

  الخصب  وزن النعجة  وزن الميالد  إنتاج الحليب  وزن الجزة   االرتباط الوراثي  الصفات
  الخصوبة  **٠,٥٠  **٠,١٥  ٠,٠٨  **٠,٢١  **٠,١٦
  الخصب    **٠,١٤  **٠,٤٩  **٠,٣٥  ** ٠,١٨
  وزن النعجة     **١,٠٠  **٠,٢٥  **٠,٨٥
  وزن الميالد       ٠,٠٩  ** ٠,١٩
  إنتاج الحليب          ** ٠,١٧

  االرتباط المظھري 
  الخصوبة  **٠,٤٤  **٠,١١ ٠,٠٤  **٠,١٨  ٠,٠٨
  الخصب    **٠,١٠ **٠,٢٠  **٠,١٣  ٠,٠٩
  وزن النعجة     **٠,٩٤ **٠,١٩ **٠,٢٤
  وزن الميالد     ٠,٠٥ **٠,١٥
  إنتاج الحليب          **٠,١٠

 )٠,٠١ ≤= (أ ** 
 

) المعامل التكراري لصفتي الخصوبة ووزن الجزة بـ 3قدر (
 ٠,٨٣) 13و (في النعاج العواسية على التوالي  ٠,٢٢و ٠,١٤

في النعاج زة على التوالي لوزن النعجة ووزن الج ٠,٣٣و

لوزن النعجة ووزن الجزة على  ٠,٧٤و ٠,٢٩) 15و (العواسية 
 ٠,١٢و ٠,١٣و ٠,٤٣و ٠,١٨) 4و (في النعاج العواسية التوالي 

في لوزن الميالد ووزن النعجة والخصوبة والخصب على التوالي 
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) سجال معامل تكراري إلنتاج الحليب 19و (النعاج العواسية 
 FAO) في تقرير عن 20وذكر (في النعاج العواسية  ٠,٢٧اليومي

أن صفات التناسل مثل الخصوبة والخصب لھا معامل تكراري 
 ٠,٥٦و ٠,٢٨) 22وسجل ( ٠,٢٥ – ٠,١٠منخفض يتراوح بين 

على النعاج  ٠,٢٧و ٠,٢٢و ٠,٣٠على النعاج العواسية و ٠,٧٨و
الحمدانية ولصفات إنتاج الحليب اليومي ووزن الجزة ووزن 

   لوزن الميالد. ٠,٣٨ -٠,٢٨) 21النعجة على التوالي و (
بين إنتاج الحليب  ٠,٣٥و ٠,٦٢) ارتباط مظھري 16سجل (

في النعاج وكل من وزن النعجة ووزن الميالد على التوالي 
 ٠,٠٣و  ٠,٠٢) سجلوا ارتباط وراثي ومظھري 3و (العرابية 

و  واسيةي في النعاج العبين الخصوبة ووزن الجزة على التوال
 بين وزن النعجة ووزن الجزة ٠,٩٧) سجال ارتباط وراثي 15(

 ٠,٩٥) سجال ارتباط وراثي ومظھري 4و ( في النعاج العواسية
بين الخصوبة  ٠,١٨و  ٠,٤٠بين الخصوبة والخصب،  ٠,٨٣و

 ٠,٩٣بين الخصب ووزن النعجة،  ٠,١٣و ٠,٩٦ووزن النعجة، 
في النعاج  لتواليبين وزن النعجة ووزن الجزة على ا ٠,٢٤و

بين  ٠,١٠و ٠,١١) ارتباط وراثي ومظھري 2وسجل ( العواسية،
على  ٠,١١و ٠,١٢إنتاج الحليب ووزن الجزة على العواسي، و
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