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دراسة العﻼقة بين إنتاج الحليب وبعض مكوناته مﻊ نمو الحمﻼن في سﻼلتين من اﻷغنام العراقية
صميم فخري الدباغ
 العراق، الموصل، جامعة الموصل، كلية الزراعة والغابات،قﺴﻢ اﻹنتاج الحيواني
(٢٠١٨  اب١٣ ؛ القبول٢٠١٨  حزيران٢١ )اﻻستﻼم
الخﻼصة
 سجﻼ مﻦ النعاج الحمدانية وﺗضمﻦ الحمﻼن المولودة لهما والتابعتيﻦ لقﺴﻢ الثروة٤٣٢  سجﻼ مﻦ النعاج العواسية و١١١٦ ﺗﻢ ﺗحليل
 لدراسة ﺗأثير العوامل الوراثية والﻼوراثية في٢٠١٠  و٢٠٠٩  و٢٠٠٨  كلية الزراعة والغابات في جامعة الموصل للﺴنوات/الحيوانية
 أظهرت النتائج وجود ﺗأثيرات.إنتاج الحليب وبعض مكوناﺗه ونمو الحمﻼن والعﻼقات فيما بينها بنمو الحمﻼن مﻦ الوﻻدة لغاية الفطام
 كما،( للﺴنة وعمر اﻷم والجنس ونوع الوﻻدة في إنتاج الحليب اليومي٠,٠١ ≥( للﺴﻼلة وﺗأثيرات عالية المعنوية )أ٠,٠٥ ≥معنوية )أ
. في حيﻦ كانت بقية التأثيرات غير معنوية،لوحظ ﺗأثيرات عالية المعنوية للﺴنة في مكونات الحليب مﻦ الدهﻦ والبروﺗيﻦ وسكر الﻼكتوز
ولوحظ ﺗأثير معنوي لعمر الفطام في وزن الميﻼد وﺗأثيرات عالية المعنوية للﺴﻼلة والﺴنة وعمر اﻷم والجنس ونوع الوﻻدة وعمر الفطام
 لﺼفتي الزيادة الوزنية٠,٣٠٩  و٠,٣٩٨  سجلت أعلى قيمة للمعامل التكراري.في وزن الميﻼد والفطام والزيادة الوزنية مﻦ الميﻼد للفطام
 وسجلت أعلى قيمة عالية المعنوية لﻼرﺗباط المظهري.في النعاج العواسية وإنتاج الحليب اليومي في النعاج الحمدانية على التوالي
. على التوالي٠,١٥٧  و٠,٦٤١  وفي النعاج الحمدانية،٠,٤١٠ و٠,٥٠٧ والوراثي بيﻦ نﺴبتي البروﺗيﻦ والﻼكتوز في النعاج العواسية
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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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التحﺼينات والتلقيحات .ﺗﻢ البدء بقياس إنتاج الحليب بعد مرور
 ١٥يوم على الوﻻدة بإﺗباع طريقة الحلب اليدوي ولمرة واحدة
شهريا حتى عمر الفطام ،إذ ﺗعزل المواليد عﻦ أمهاﺗها مﺴاءا ثﻢ
يتﻢ اخذ القياس في صباح اليوم التالي بعد مرور  ١٢ساعة على
العزل ،ثﻢ يﺴمﺢ للحمﻼن برضاعة أمهاﺗها لفترة  ١٥-١٠دقيقة
وﺗضاف كمية الحليب المﺴتهلكة )الفرق في وزن الحمﻼن قبل
وبعد الرضاعة( إلى الكمية المحلوبة وﺗضرب ×  ٢للحﺼول
على اﻹنتاج اليومي للحليب .وﺗﻢ ﺗقدير نﺴب مكونات الحليب مﻦ
الدهﻦ والبروﺗيﻦ وسكر الﻼكتوز باستخدام جهاز Eko - Milk
) .(Analyzerحللت البيانات إحﺼائيا باستخدام النموذج الخطي
العام  (General Linear Model) GLMضمﻦ البرنامج اﻹحﺼائي
الجاهز ) (٦ووفق النموذج الرياضي التالي:

المقدمة
يعتبر إنتاج الحليب في النعاج واحدا مﻦ العوامل الرئيﺴية في
نمو الحمﻼن بعد الوﻻدة لغاية عمر الفطام ﻻعتمادها عليه خﻼل
هذه المرحلة الحرجة ) .(١لوحظ أن نمو وبقاء الحمﻼن على قيد
الحياة يكون خﻼل  ٤-٣اﻷسابيع اﻷولى ،وان اﻻختﻼفات بيﻦ
أوزان الحمﻼن يبدأ ظهوره عند عمر  ٨أسابيع ويؤثر في
اﻷوزان الﻼحقة .بينما لوحظ أن  %٧٠مﻦ اﻻختﻼفات في
الزيادات الوزنية للحمﻼن ﺗكون بيﻦ  ١٢-٣أسبوع وﺗعتمد
باﻷساس على كمية الحليب المتناول مﻦ اﻷمهات ) .(٢كما سجل
بان كمية الغذاء )علف أو مرعى( المطلوبة لتعويض النقص
الحاصل في كمية الحليب المتاح للحمﻼن يﺼل إلى نﺴبة ،١:٥
ولهذا فان كمية العلف النﺴبي إلى وزن الحمﻼن الحي سيكون
عاليا في الحمﻼن المتناولة كميات قليلة مﻦ الحليب بعكس
الحمﻼن التي أخذت احتياجاﺗها الكاملة مﻦ حليب أمهاﺗها سوف
ﺗمتلك معدﻻت نمو أسرع عند اﻷسبوع  ٧أو  ٨مﻦ العمر ).(٣
يتأثر إنتاج الحليب ومكوناﺗه بالعديد مﻦ العوامل الوراثية كالﺴﻼلة
والعوامل البيئية كالﺴنة اﻹنتاجية والتي يدخل ضمنها ﺗأثير المناخ
والتغذية والمراعي والحالة الﺼحية وعمر النعاج ونوع وﻻدﺗها
وجنس المواليد ونظﻢ إدارة القطعان .كما يتأثر نمو الحمﻼن
بالتركيب الوراثي الذي يورث لها مناصفة بيﻦ اﻵباء واﻷمهات
المنتخبة والمتميزة بجودة اﻷداء وكميات الحليب المتاحة
ومجموعة مﻦ العوامل الﻼوراثية المذكورة أعﻼه ) .(٥،٤لذلك
فان الﺴعي لزيادة اﻷداء اﻹنتاجي للقطعان يتﻢ عبر التحﺴيﻦ
الوراثي وعﻦ طريق اﻻنتخاب لﻶباء المتزاوجة وﺗحﺴيﻦ
الظروف البيئية .لذا جاءت هذه الدراسة على سﻼلتيﻦ مﻦ اﻷغنام
العراقية العواسي والحمداني للوقوف على أدائها اﻹنتاجي مﻦ
الحليب وعﻼقته بنمو حمﻼنها المولودة.

Yijklmno = µ+Bi+Yj+Ak+Tm+Sn+Wo+eijklmno

حيث أن:
 = Yijklmnoقيمة أي مشاهدة في التجربة.
 = µالمتوسط العام للمشاهدات.
 = Biﺗأثير الﺴﻼلة  ، iحيث  iﺗمثل عواسي أو حمداني.
 = Yjﺗأثير الﺴنة  ،jحيث  jﺗمثل الﺴنة  ٢٠٠٨أو  ٢٠٠٩أو
.٢٠١٠
 = Akﺗأثير عمر اﻷم  ،kحيث  kﺗمثل اﻷعمار ٢و٣و٤و٥و٦
سنة فأكثر.
 = Tmﺗأثير نوع الوﻻدة  ،mحيث  mﺗمثل حمل مفرد أو ﺗوأم
الوﻻدة.
 = Snﺗأثير جنس المولود  ،nحيث  nﺗمثل ذكر أو أنثى.
 = Woﺗأثير عمر الفطام  ،oحيث  oﺗمثل فطام عند  ٩٠أو ١٢٠
أو  ١٥٠يوم.
 = Eijklmnoالخطأ العشوائي.

واجري اختبار دنكﻦ للمقارنة بيﻦ المتوسطات كما ﺗﻢ احتﺴاب
معامل اﻻرﺗباط المظهري بيﻦ صفات الحليب ونمو الحمﻼن ).(٦
كما قدر المعامل التكراري للﺼفات المدروسة ومعامل اﻻرﺗباط
الوراثي بينها باستخدام النموذج الرياضي المختلط ) Mixed
 (Modelبعد إضافة ﺗأثير النعاج كمتغير عشوائي إلى المعادلة
أعﻼه لغرض ﺗقدير مكونات التبايﻦ للتأثيرات العشوائية
Restricted
وباستخدام طريقة اﻻحتماﻻت العظمى المقيدة
) ،Maximum Likehood Procedure (RMLPكما جاء في ).(٧

المواد وطرائﻖ العمﻞ
أجري التحليل اﻹحﺼائي للبيانات المﺴجلة للمواسﻢ اﻹنتاجية
 ٢٠٠٨و  ٢٠٠٩و ٢٠١٠على قطيعيﻦ مﻦ النعاج العواسية
والحمدانية التابعيﻦ لقﺴﻢ علوم الثروة الحيوانية/كلية الزراعة
والغابات في جامعة الموصل .بلغ عدد الحمﻼن المولودة ٥٦٠
مﻦ  ٥٦٧نعجة عواسية و  ٢١٧مﻦ  ٢١٦نعجة حمدانية .غذيت
النعاج على العليقة اﻻعتيادية لقطعان التربية والمتكونة مﻦ %٥٠
شعير و %٣٨نخالة الحنطة و %١٠كﺴبة الﺼويا و %١ملﺢ
و %١كلس وبواقع وجبتيﻦ صباحية ومﺴائية بمعدل ٥٠٠غﻢ/
رأس /يوم مع ﺗقديﻢ الماء بشكل مﺴتمر باﻹضافة إلى بلوكات
اﻷمﻼح المعدنية ،كما كانت ﺗقدم مادة التبﻦ بواقع ٥٠٠غﻢ /رأس/
يوم باﻹضافة إلى الرعي في المناطق المجاورة لحقول الكلية مع
حمﻼنها صباحا للحﺼول على اﻷعﻼف الخضراء والحشائش
المتوفرة والتعرض ﻷشعة الشمس .وكان يقدم للحمﻼن وبشكل
ﺗدريجي المواد العلفية المركزة واﺗبع برنامج وقائي موحد مﻦ

النتائج
بلغ المتوسط العام ﻹنتاج الحليب اليومي ٥٥,٩٦±٣٧٨,٠٦
غﻢ )الجدول ،(١وكان ﺗأثير الﺴﻼلة معنوي على هذه الﺼفة إذ
ﺗفوقت النعاج العواسية على النعاج الحمدانية بمقدار  ٥٠,٠١غﻢ
وقد يعود الﺴبب إلى قدراﺗها الوراثية اﻷفضل في إنتاج الحليب.
كما يﻼحظ أن للﺴنة اﻹنتاجية ﺗأثير عالي المعنوية في الﺼفة إذ
٨٨
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اﻷولى ) ٤,١٠ (٢٠٠٨كغﻢ مقارنة بأقل اﻷوزان في الﺴنة الثالثة
) ٣,٤٦ (٢٠١٠كغﻢ .كما يﻼحظ أن لعمر اﻷم ﺗأثيرا عالي
المعنوية في الﺼفة إذ أعطت النعاج بعمر  ٥سنوات أعلى
اﻷوزان للحمﻼن  ٤,٠٧كغﻢ مقارنة بأقل اﻷوزان للحمﻼن
المولودة مﻦ النعاج بعمر  ٢سنة .ظهر ﺗأثير نوع الوﻻدة بشكل
عالي المعنوية في الﺼفة إذ ﺗفوقت الحمﻼن المفردة الوﻻدة على
مثيﻼﺗها التوأمية بمقدار  ٠,٧٥كغﻢ ،ويعزى الﺴبب أن اﻷجنة
التوأمية في رحﻢ أمهاﺗها ﺗتنافس فيما بينها على الغذاء المتاح لها
مﻦ قبل اﻷم أثناء فترة الحمل مؤثرا بذلك على أوزانها في حيﻦ
ﺗكون كميات الغذاء المتاحة لﻸجنة المفردة بشكل أوفر .كذلك ﺗأثر
وزن الميﻼد بشكل عالي المعنوية بجنس الحمﻼن المولودة فقد
ﺗفوقت الحمﻼن الذكرية على مثيﻼﺗها اﻷنثوية بمقدار ٠,٣٥كغﻢ
ويعزى هذا اﻻختﻼف إلى أن الحمﻼن الذكرية ﺗكون بطبيعتها
أكبر حجما بﺴبب كبر هيكلها العظمي وﺗأثره بهورمونات الجنس
الذكرية )اﻷندروجيﻦ( .ولوحظ ﺗأثيرا معنويا لعمر الفطام في
الﺼفة إذ أعطت الحمﻼن المولودة ﻷمهات فطمت حمﻼنها عند
 ١٥٠يوم أعلى اﻷوزان  ٤,١٣كغﻢ مقارنة بأقل اﻷوزان للحمﻼن
المولودة ﻷمهات فطمت حمﻼنها عند  ٩٠يوم  ٣,٨٨كغﻢ.
بلغ المتوسط العام لوزن الفطام  ٠,٩٥±٢٣,٤٦كغﻢ )الجدول
 ،(٢ويﻼحظ بقاء ﺗفوق الحمﻼن الحمدانية وبتأثير عالي المعنوية
على مثيﻼﺗها العواسية بمقدار  ٣,٣٢كغﻢ .ﺗأثير الﺴنة كان عالي
المعنوية في الﺼفة إذ نجد أن أعلى متوسط لوزن الفطام كان في
الﺴنة الثانية  ٢٢,٦٩كغﻢ مقارنة بأقل اﻷوزان في الﺴنة اﻷولى
 ١٥,٤٨كغﻢ رغﻢ امتﻼكها ﻷوزان ميﻼد عالية .ﺗأثير عمر اﻷم
كان عالي المعنوية في الﺼفة إذ حافظت الحمﻼن المولودة
ﻷمهات بعمر  ٥سنوات على أعلى المتوسطات  ٢٢,٨٤كغﻢ ﺗلتها
الحمﻼن المولودة ﻷمهات بعمر  ٦سنوات فأكثر  ٢١,٦٣كغﻢ
مقارنة بأقل اﻷوزان للحمﻼن المولودة ﻷمهات بعمر  ٢سنة
 ١٧,٣٤كغﻢ .وبقيت الحمﻼن المفردة الوﻻدة متفوقة على مثيﻼﺗها
التوأمية بفارق قدره  ٢,٣٩كغﻢ وبتأثير عالي المعنوية .كما كان
لجنس المولود ﺗأثيرا عالي المعنوية في وزن الفطام إذ بقيت
الحمﻼن الذكور متفوقة على مثيﻼﺗها اﻹناث وبمقدار  ٣,٧٩كغﻢ.
كما أعطت الحمﻼن المفطومة بعمر  ١٥٠يوم أعلى وزن للفطام
 ٢٩,٠٧كغﻢ مقارنة بمثيﻼﺗها التي فطمت بعمر  ٩٠يوم وبتأثير
عالي المعنوية.
بلغ المتوسط العام للزيادة الوزنية مﻦ الميﻼد لغاية الفطام
 ٠,٩٤±١٩,٣٧كغﻢ )الجدول  ،(٢ويﻼحظ ﺗأثيرا عالي المعنوية
للﺴﻼلة في الﺼفة إذ كانت الزيادات الوزنية للحمﻼن الحمدانية
أعلى مﻦ مثيﻼﺗها للحمﻼن العواسية بمقدار  ٢,٥١كغﻢ .كما
يﻼحظ أن للﺴنة ﺗأثيرا عالي المعنوية في الﺼفة إذ أعطت
الحمﻼن في الﺴنة الثانية أعلى الزيادات الوزنية  ١٨,٧٠كغﻢ ﺗلتها
الزيادات في الﺴنة الثالثة  ١٨,٤٩كغﻢ واقلها في الﺴنة اﻷولى
 ١١,٣٧كغﻢ .أثر عمر اﻷم بشكل عالي المعنوية في الﺼفة إذ
كانت أعلى الزيادات الوزنية للحمﻼن المولودة مﻦ أمهات بعمر ٥
سنوات  ١٨,٧٧كغﻢ وﺗلتها ﺗلك المولودة ﻷمهات بعمر  ٦سنوات

أعطت النعاج في الﺴنة الثالثة ) (٢٠١٠أعلى إنتاج للحليب
٥٨٤,١٣غﻢ مقارنة بأقل إنتاج في الﺴنة اﻷولى )(٢٠٠٨
 ٢٥٨,١٥غﻢ وقد يعزى ذلك إلى أن جميع الظروف البيئية
المحيطة بالحيوانات كانت أفضل ما يمكﻦ في الﺴنة الثالثة وهذا
يشمل سياسة إدارة القطعان والتغذية والمراعي باﻹضافة إلى ﺗقدم
النعاج بالعمر .لوحظ ﺗأثير عالي المعنوية لعمر النعاج في هذه
الﺼفة إذ أعطت النعاج بعمر  ٥سنوات أعلى إنتاج للحليب
 ٤٥١,٩٦غﻢ مقارنة بأقل إنتاج للنعاج بعمر  ٢سنة ٢٨١,٧٥
غﻢ ،وهذا يعزى إلى أن النعاج الﺼغيرة العمر ما زالت فتية غير
مكتملة في بناء جﺴمها وخاصة الجهاز اللبني مقارنة بالنعاج
الكبيرة البالغة .نوع وﻻدة النعاج أثر بشكل عالي المعنوية في
الﺼفة ،إذ أعطت النعاج التوأمية الوﻻدة أعلى إنتاج للحليب
مقارنة بالنعاج المفردة الوﻻدة وبفارق قدره  ٧٥,٣٠غﻢ وهذا
يعزى إلى أن الحمﻼن التوأمية ﺗﺴحب كميات أكبر مﻦ الحليب
أثناء الرضاعة مما يزيد مﻦ عملية ﺗحفيز خﻼيا الضرع لمعاودة
وزيادة اﻹفراز ) .(١لﻢ يﻼحظ لجنس المولود وعمر الفطام أية
ﺗأثيرات معنوية في اﻹنتاج حيث أن الفروقات بينها حﺴابية.
بلغ المتوسط العام لنﺴبة الدهﻦ في الحليب %٠,٤٥±٥,٥٦
)الجدول ،(١ويﻼحظ ﺗأثيرا عالي المعنوية للﺴنة في هذه الﺼفة إذ
أعطت النعاج في الﺴنة الثالثة أعلى نﺴبة للدهﻦ  %٧مقارنة بأقل
نﺴبة  %٤,٩٥في الﺴنة اﻷولى وقد يعزى ذلك إلى ما ذكر أعﻼه
عﻦ ﺗحﺴﻦ الظروف المؤدية إلى زيادة اﻹنتاج رغﻢ أن العﻼقة
عكﺴية بيﻦ إنتاج الحليب ونﺴب مكوناﺗه .في حيﻦ كانت ﺗأثيرات
بقية العوامل المدروسة مﻦ الﺴﻼلة وعمر اﻷم ونوع وﻻدﺗها
وجنس المولود وعمر الفطام في الﺼفة غير معنوية ،إذ نجد أن
أعلى متوسط حﺴابي سجل لنﺴبة الدهﻦ كان للنعاج بعمر ٤
سنوات  %٥,٩٦وللنعاج التي فطمت حمﻼنها بعمر  ١٥٠يوم
.%٦,١٣
بلغ المتوسط العام لنﺴبة البروﺗيﻦ في الحليب %٠,٢٥±٥,٠٣
)الجدول ،(١ويﻼحظ ﺗأثيرا عالي المعنوية للﺴنة في الﺼفة إذ
أعطت النعاج في الﺴنة الثالثة أعلى نﺴبة للبروﺗيﻦ %٥,٢٠
مقارنة بأقل نﺴبة  %٤,٢٠في الﺴنة الثانية .وﺗأثير بقية العوامل
المدروسة كانت غير معنوية .بلغ المتوسط العام لنﺴبة سكر
الحليب الﻼكتوز ) %٠,٠٧±٤,٤٢الجدول (١ويﻼحظ ﺗأثيرا
عالي المعنوية للﺴنة في الﺼفة إذ أعطت النعاج في الﺴنة اﻷولى
أعلى نﺴبة للﻼكتوز %٤,٥٢ورغﻢ الفروق المعنوية بيﻦ
المتوسطات إﻻ أنها حﺴابية بﺴيطة .ولﻢ ﺗرقى بقية ﺗأثيرات
العوامل المدروسة إلى درجة المعنوية أيضا.
بلغ المتوسط العام لوزن الحمﻼن عند الميﻼد ٠,١٤±٤,٠٨
كغﻢ )الجدول  ،(٢ويﻼحظ ﺗأثيرا عالي المعنوية للﺴﻼلة في هذه
الﺼفة إذ زادت أوزان الحمﻼن الحمدانية على مثيﻼﺗها الحمﻼن
العواسية بمقدار  ٠,٧٩كغﻢ ،ويعزى هذا التفوق لﺼالﺢ الحمﻼن
الحمدانية أنها سﻼلة أضخﻢ حجما مﻦ اﻷغنام العواسية ولهذا
ﺗكون حمﻼنها أثقل وزنا .وكان للﺴنة ﺗأثير عالي المعنوية في
الﺼفة إذ بلغ أعلى متوسط لوزن الحمﻼن عند الوﻻدة في الﺴنة
٨٩
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لﻼنتخاب المبكر اعتمادا على الﺴجﻼت اﻷولية دون الحاجة
لﻼنتظار لﺴنوات أخرى طويلة للوقوف على أداء هذه الحيوانات.
ويﻼحظ أن قيﻢ معامل اﻻرﺗباط المظهري كانت عالية المعنوية
بيﻦ سالبة وموجبة وﺗراوحت ما بيﻦ  ٠,١٣٥لﻼرﺗباط بيﻦ إنتاج
الحليب ونﺴبة الدهﻦ إلى  ٠,٥٠٧لﻼرﺗباط بيﻦ نﺴبتي البروﺗيﻦ
والﻼكتوز ،وهذه القيﻢ المعنوية هي دليل على وجود عﻼقة قوية
بيﻦ هذه الﺼفات فالقيﻢ الموجبة يﺴتفاد منها في زيادة انتاج
الﺼفتيﻦ معا ،في حيﻦ أن العﻼقات الﺴالبة ﻻ يﺴتفاد منها ﻻن
زيادة الﺼفة اﻷولى سوف يتبعه ﺗدهور في الﺼفة الثانية .كذلك
يﻼحظ أن قيﻢ اﻻرﺗباط الوراثي بيﻦ الﺼفات كانت عالية المعنوية
بيﻦ سالبة وموجبة وﺗراوحت ما بيﻦ  ٠,١٨٣-لﻼرﺗباط بيﻦ وزن
الفطام ونﺴبة الﻼكتوز إلى  ٠,٤١٠لﻼرﺗباط بيﻦ نﺴبتي البروﺗيﻦ
والﻼكتوز ،وكانت بقية القيﻢ منخفضة وغير معنوية.

فأكثر  ١٧,٨٩كغﻢ في حيﻦ كانت اقل الزيادات الوزنية هي
للحمﻼن المولودة ﻷمهات بعمر  ٢سنة  ١٣,٦٢كغﻢ .كما لوحظ
ﺗأثيرا عالي المعنوية لنوع الوﻻدة في الﺼفة إذ كانت الحمﻼن
المفردة الوﻻدة متفوقة على الحمﻼن التوأمية بمقدار  ١,٦٥كغﻢ،
كما كانت الحمﻼن الذكور متفوقة وبشكل عالي المعنوية على
مثيﻼﺗها مﻦ الحمﻼن اﻹناث بمقدار  ٣,٤٥كغﻢ .عمر فطام
الحمﻼن كان له ﺗأثير عالي المعنوية في الﺼفة إذ كانت الحمﻼن
المفطومة بعمر  ١٥٠يوم ﺗمتلك أعلى الزيادات الوزنية ٢٤,٩٣
كغﻢ ﺗلتها الحمﻼن المفطومة بعمر  ١٢٠يوم  ١٩,٦٤كغﻢ واقلها
كانت للحمﻼن المفطومة بعمر  ٩٠يوم  ١٤,٧٦كغﻢ.
يتضﺢ مﻦ الجدول  ٣أن أعلى قيﻢ للمعامل التكراري للﺼفات
المدروسة في قطيع النعاج العواسية كانت  ٠,٢٢٥و٠,٢٩٠
و ٠,٣٩٨لﺼفة وزن الميﻼد وإنتاج الحليب والزيادة الوزنية مﻦ
الميﻼد لغاية الفطام على التوالي .وﺗعتبر القيﻢ المرﺗفعة مؤشر جيد

الجدول  :١المتوسطات  ±الخطأ القياسي للعوامل المؤثرة في إنتاج الحليب وبعض مكوناﺗه
الﺼفات
العوامل
الﻼكتوز %
البروﺗيﻦ %
الدهﻦ %
إنتاج الحليب اليومي )غﻢ(
العدد
٠,٠٧±٤,٤٢
٠,٢٥±٥,٠٣
٠,٤٥±٥,٥٦
٥٥,٩٦±٣٧٨,٠٦
٧٨٣
المتوسط العام
غ.م
غ.م
غ.م
*
الﺴﻼلة
 ٠,٠٥±٤,٤٢أ
 ٠,١٩±٤,٧١أ
٠,٣٤±٥,٥٨
 ٤١,٤٦±٤١٤,٥٩أ
٥٦٧
عواسي
 ٠,٠٦± ٤,٤٤أ
أ ٤,٩٥ ٠,٢٠±
أ ٥,٧٤ ٠,٣٦±
 ٤٤,٧٢±٣٦٤,٥٨ب
٢١٦
حمداني
**
**
**
**
الﺴـــــنة
 ٠,٠٥± ٤,٥٢أ
 ٠,١٩±٥,٠٩أ
 ٠,٣٤±٤,٩٥ب
 ٤١,٥٦±٢٥٨,١٥ج
٢٤٣
٢٠٠٨
 ٠,٠٦±٤,٣٢ب
 ٠,٢٠±٤,٢٠ب
 ٠,٣٦±٥,٠٣أ
 ٤٤,٣٤±٣٢٦,٤٧ب
٢٩٠
٢٠٠٩
 ٠,٠٦±٤,٤٤أ
 ٠,٢٢±٥,٢٠أ
 ٠,٣٩±٧,٠٠أ
 ٤٨,١٠±٥٨٤,١٣أ
٢٥٠
٢٠١٠
غ.م
غ.م
غ.م
**
عمر اﻷم
 ٠,٠٧±٤,٤٧أ
 ٠,٢٥±٤,٧٦أ
 ٠,٤٤±٥,٣٠أ
 ٥٤,١٣±٢٨١,٧٥ج
٧٢
 ٢سنة
 ٠,٠٦±٤,٤٢أ
 ٠,٢٢±٤,٦٩أ
 ٠,٣٨±٥,٢٣أ
 ٤٧,١٩±٣٩٦,٩١ب
١٣٠
٣
 ٠,٠٦±٤,٤٣أ
 ٠,٢١±٤,٨٨أ
 ٠,٣٨±٥,٩٦أ
 ٤٦,٣١±٣٩٣,٢٢ب
٢٢١
٤
 ٠,٠٦±٤,٤٢أ
 ٠,٢٠±٤,٨٩أ
 ٠,٣٦±٥,٨٧أ
 ٤٣,٩٧±٤٥١,٩٦أ
٢٣٦
٥
 ٠,٠٦±٤,٤١أ
 ٠,٢١±٤,٩٢أ
 ٠,٣٧±٥,٩٣أ
 ٤٦,١٥±٤٢٤,٠٩أ
١٢٤
 ٦فأكثر
غ.م
غ.م
غ.م
**
نوع الوﻻدة
 ٠,٠٥±٤,٤٠أ
 ٠,١٩±٤,٨٤أ
 ٠,٣٣±٥,٦٦أ
 ٤٠,٨٨±٣٥١,٩٣ب
٦٠٩
مفرد
 ٠,٠٦±٤,٤٦أ
 ٠,٢١±٤,٨٢أ
 ٠,٣٧±٥,٦٦أ
 ٤٥,٤٩±٤٢٧,٢٣أ
١٧٤
ﺗوأم
غ.م
غ.م
غ.م
غ.م
الجنس
 ٠,٠٥±٤,٤٣أ
 ٠,١٩±٤,٨٩أ
 ٠,٣٤±٥,٧٥أ
 ٤٢,١٨ ±٣٨٨,٠٥أ
٤٤٨
ذكر
٠,٠٥ ±٤,٤٣أ
 ٠,٢٠±٤,٧٧أ
 ٠,٣٥±٥,٥٧أ
 ٤٣,١٦±٣٩١,١١أ
٣٣٥
أنثى
غ.م
غ.م
غ.م
غ.م
عمر الفطام
 ٠,٠٦±٤,٤٥أ
 ٠,٢٠±٤,٧٢أ
 ٠,٣٦±٤,٧٥أ
 ٤٣,٥٦±٣٩٨,٩٩أ
١٨٠
 ٩٠يوم
 ٠,٠٢±٤,٤٦أ
 ٠,٠٧±٥,١٢أ
 ٠,١٣±٥,٥٨أ
 ١٦,٤٦±٣٧٠,٠٧أ
٥٩٣
١٢٠
 ٠,١٣±٤,٣٤أ
 ٠,٤٤±٤,٥٢أ
 ٠,٧٨±٦,١٣أ
 ٩٥,٤٧±٣٥٠,٩٤أ
١٠
١٥٠
اﻷحرف المختلفة ضمﻦ العمود الواحد ﺗعني وجود فروق معنوية) =* .أ≥ ) =** (٠,٠٥أ≥  (٠,٠١غ.م= غير معنوي.
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الجدول  :٢المتوسطات  ±الخطأ القياسي للعوامل المؤثرة في نمو الحمﻼن العواسية والحمدانية
الﺼفات
العوامل
الزيادة الوزنية ميﻼد  -فطام )كغﻢ(
وزن الفطام )كغﻢ(
العدد
وزن الميﻼد )كغﻢ(
العدد
٠,٩٤±١٩,٣٧
٠,٩٥±٢٣,٤٦
٧٧١
٠,١٤±٤,٠٨
٧٧٧
المتوسط العام
**
**
**
الﺴﻼلة
 ٠,٧٠±١٤,٩٣ب
 ٠,٧٠±١٨,٣٨ب
٥٥٦
 ٠,١٠±٣,٤٥ب
٥٦٠
عواسي
 ٠,٧٥±١٧,٤٤أ
 ٢١,٧٠ ± ٠,٧٦أ
٢١٥
 ٠,١١±٤,٢٤أ
٢١٧
حمداني
**
**
**
الﺴـــــنة
 ٠,٧٠±١١,٣٧ب
 ٠,٧١±١٥,٤٨ب
٢٤٦
 ٠,١٠±٤,١٠أ
٢٤٦
٢٠٠٨
 ٠,٧٥±١٨,٧٠أ
 ٠,٧٥±٢٢,٦٩أ
٢٩٠
 ٠,١١±٣,٩٨أ
٢٩٠
٢٠٠٩
 ٠,٨١±١٨,٤٩أ
 ٠,٨٢±٢١,٩٥أ
٢٣٥
 ٠,١٢±٣,٤٦ب
٢٤١
٢٠١٠
**
**
**
عمر اﻷم
 ٠,٩٢±١٣,٦٢ب
 ٠,٩٢± ١٧,٣٤ب
٧١
 ٠,١٤±٣,٧١ج
٧١
 ٢سنة
 ٠,٨٠±١٥,٠٧ب
 ٠,٨٠±١٨,٨٧ب
١٢٩
 ٠,١٢±٣,٨٠أ
١٣١
٣
 ٠,٧٨±١٥,٥٧ب
 ٠,٧٩ ±١٩,٥٠ب
٢٢٠
 ٠,١٢±٣,٩٢أ
٢٢١
٤
 ٠,٧٤±١٨,٧٧أ
 ٠,٧٥±٢٢,٨٤أ
٢٣٩
 ٠,١١±٤,٠٧أ
٢٣٩
٥
 ٠,٧٩±١٧,٨٩أ
 ٠,٧٩±٢١,٦٣أ
١١٢
 ٠,١٢±٣,٧٤ب
١١٥
 ٦فأكثر
**
**
**
نوع الوﻻدة
 ٠,٦٩±١٧,٠١أ
 ٠,٦٩±٢١,٢٣أ
٦٠٤
 ٠١٠±٤,٢٢أ
٦٠٦
مفرد
 ٠,٧٧±١٥,٣٦ب
 ٠,٧٨±١٨,٨٤ب
١٦٧
 ٠,١١±٣,٤٧ب
١٧١
ﺗوأم
**
**
**
الجنس
 ٠,٧١±١٧,٩١أ
 ٠,٧٢±٢١,٩٣أ
٤٣٥
 ٠,١٠±٤,٠٢أ
٤٣٩
ذكر
 ٠,٧٣±١٤,٤٦ب
 ٠,٧٣±١٨,١٤ب
٣٣٦
 ٠,١١±٣,٦٧ب
٣٣٨
أنثى
**
**
*
عمر الفطام
 ٠,٧٣±١٤,٧٦ج
 ٠,٧٣±١٨,٦٤ج
١٧٤
 ٠,١١±٣,٨٨ب
١٧٧
 ٩٠يوم
 ٠,٢٨±١٩,٦٤ب
 ٠,٢٨±٢٣,٦٦ب
٥٨٧
 ٠,٠٤±٤,٠٢أ
٥٩٠
١٢٠
 ١,٦١±٢٤,٩٣أ
 ١,٦٣±٢٩,٠٧أ
١٠
 ٠,٢٤±٤,١٣أ
١٠
١٥٠
اﻷحرف المختلفة ضمﻦ العمود الواحد ﺗعني وجود فروق معنوية) =* .أ≥ ) =** (٠,٠٥أ≥  (٠,٠١غ.م= غير معنوي.
الجدول  : ٣المعامل التكراري واﻻرﺗباط المظهري والوراثي للﺼفات في النعاج العواسية
الزيادة الوزنية
وزن الفطام
وزن الميﻼد
 %البروﺗيﻦ  %الﻼكتوز
 %الدهﻦ
إنتاج الحليب
الﺼفات
**٠,١١٠
**٠,٢٤٤
**٠,١٥٩ ٠,٠٠١ **٠,٠١٣٥غ.م  ٠,٠٨٢غ.م٠,٢٩٠
إنتاج الحليب
**٠,١٧٢
**٠,٠١٧١
 ٠,٠٤٩غ.م**٠,١٦٥
**٠,٤٦٠
٠,٠٥٠
**٠,١٠٢ %الدهﻦ
 ٠,٠٢١غ.م
٠,٠٥غ.م
 ٠,٠٢٠غ.م**٠,٥٠٧
٠,٠٢٠
 ٠,٠٩٣غ.م **٠,٣٦٣ %البروﺗيﻦ
 ٠,٠٦٣غ.م
 ٠,٠٢٩غ.م
 ٠,٠٠٩غ.م٠,٠٢٣
**٠,٤١٠
 ٠,٠٣١غ.م **٠,١٨٩ %الﻼكتوز
 ٠,٠٤٢غ.م
 ٠,٠٧٠غ.م
٠,٢٢٥
 ٠,٠٤٦غ.م  ٠,٠٦١-غ.م  ٠,٠٥٦ **٠,١٠٣غ.موزن الميﻼد
**٠,٣٧٤
٠,٠٩٨
 ٠,٠٧٩غ.م
**٠,١٨٣- **٠,١٦٥- ** ٠,١٣٦
**٠,٢٦٠
وزن الفطام
٠,٣٩٨
**٠,٢٣٠
 ٠,٠٣٩ **٠,١١٥غ.م  ٠,٠٥٦غ.م  ٠,٠٦٦-غ.م
الزيادة الوزنية  ٠,٠٩٠غ.م
**= )أ≥  (٠,٠١غ.م= غير معنوي .المعامل التكراري على المحور ،اﻻرﺗباط المظهري فوق المحور ،اﻻرﺗباط الوراثي ﺗحت المحور.
على التوالي .ويﻼحظ أن قيﻢ معامل اﻻرﺗباط المظهري للﺼفات
أيضا كانت عالية المعنوية بيﻦ سالبة وموجبة وﺗراوحت ما بيﻦ -
 ٠,١٦٧لﻼرﺗباط بيﻦ وزن الميﻼد ونﺴبة الدهﻦ إلى ٠,٦٤١

ومﻦ الجدول  ٤للنعاج الحمدانية نجد أن أعلى قيﻢ للمعامل
التكراري كانت  ٠,١٩٩و ٠,٢٨٩و ٠,٣٠٩لﺼفات الزيادة
الوزنية مﻦ الوﻻدة لغاية الفطام ونﺴبة الﻼكتوز وإنتاج الحليب
٩١
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 ٠,١٣٤لﻼرﺗباط بيﻦ وزن الفطام ونﺴبة البروﺗيﻦ إلى ٠,١٥٧لﻼرﺗباط بيﻦ نﺴبتي البروﺗيﻦ والﻼكتوز ،وكانت بقية القيﻢ
منخفضة وغير معنوية.

لﻼرﺗباط بيﻦ نﺴبتي البروﺗيﻦ والﻼكتوز ،وكانت بقية القيﻢ
منخفضة وغير معنوية .كذلك يﻼحظ أن قيﻢ اﻻرﺗباط الوراثي بيﻦ
الﺼفات كانت عالية المعنوية بيﻦ سالبة وموجبة وﺗراوحت ما بيﻦ

الجدول  :٤المعامل التكراري واﻻرﺗباط المظهري والوراثي للﺼفات في النعاج الحمدانية
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المعنوية بيﻦ وزن الفطام وإنتاج الحليب قدره  ٠,٥٩و  ٠,٣٣بيﻦ
وزن الميﻼد والفطام .سجل  (٣) Mavrogenisما بيﻦ اﻷعوام
 ١٩٨٦-١٩٧٩متوسط حليب رضاعة ووزن ميﻼد وفطام
 ١١٥,٤و  ٣,٩٠و ١٣,٨٤كغﻢ على التوالي ،إذ يﻼحظ أن وزني
الميﻼد والفطام أقل مما سجل في الدراسة ،وارﺗباط مظهري بيﻦ
إنتاج الحليب وكل مﻦ وزن الميﻼد ووزن الفطام  ٠,٠٦-و٠,٠٦-
على التوالي و ٠,٦١بيﻦ وزني الميﻼد والفطام .وارﺗباطا وراثيا
بيﻦ إنتاج الحليب وكل مﻦ وزن الميﻼد ووزن الفطام  ٠,٢٧و-
 ٠,٠٢على التوالي و ٠,٢٣بيﻦ وزني الميﻼد والفطام .وسجل
الحديثي ) (٩بدراسته على الحمﻼن العواسية بيﻦ اﻷعوام -١٩٧٧
١٩٨٠وفي محطتي بحوث الداقوق وأبي غريب متوسط وزن
ميﻼد  ٤,٠٨كغﻢ وهو مطابق ﺗماما لما حﺼل عليه وكانت
ﺗأثيرات كل مﻦ الﺴنة والجنس ونوع الوﻻدة وعمر اﻷم عالية
المعنوية في الﺼفة ،ومتوسط وزن فطام  ١٨,٣٦كغﻢ وهو أقل
مما سجل وكانت ﺗأثيرات العوامل الﺴابقة عالية المعنوية في
الﺼفة فيما عدا عمر اﻷم ،ومتوسط للزيادة الوزنية بيﻦ العمريﻦ
 ١٤,٢٨كغﻢ وهو أقل مما سجل لكنه كان مقاربا لمتوسط الحمﻼن
العواسية في هذه الدراسة مقارنة مع الحمﻼن الحمدانية ،وكانت
ﺗأثيرات العوامل الﺴابقة عالية المعنوية في الﺼفة فيما عدا عمر
اﻷم ،وبلغت ﺗقديرات المعامل التكراري لوزن الميﻼد والفطام
والزيادة الوزنية  ٠,١٧ ،٠,٢٨ ،٠,١٠و ٠,٢٠ ،٠,١٦ ،٠,٢٢
في محطتي بحوث الداقوق وأبي غريب على التوالي ويﻼحظ أن
ﺗقديرات المعامل التكراري لوزن الفطام أعلى مﻦ القيﻢ المتحﺼل
عليها في هذه الدراسة .وقارن الدباغ ) (٤بيﻦ نعاج سﻼلتي
العواسي والحمداني لعامي ٢٠٠٦و ٢٠٠٧وبلغ متوسط إنتاج
الحليب اليومي  ٣٤٣,٦٤غﻢ وهو أقل مﻦ المتوسط المﺴجل
وﺗفوقت النعاج العواسية على الحمدانية بفارق قدره  ٤٨,٧٢غﻢ
وبفارق عالي المعنوية ومتفقا مع ما حﺼل عليه .وكان للﺴنة
وعمر اﻷم ونوع الوﻻدة ﺗأثير عالي المعنوية في اﻹنتاج وهو ما

المناقشة
سجل عبد الرحمﻦ وآخرون ) (١متوسط عام ﻹنتاج الحليب
في النعاج العواسية  ١١٦,٣٠كغﻢ لمرحلة الرضاعة البالغة ١٢
أسبوع ،وﻻحظوا وجود ﺗأثير معنوي لنوع الوﻻدة في إنتاج
الحليب إذ ﺗفوقت النعاج الوالدة لحمﻼن ﺗوأمية على مثيﻼﺗها
الوالدة لحمﻼن مفردة بمقدار  ٢٥,٤٤كغﻢ خﻼل هذه المرحلة
وهذا ما جاء متفقا مع نتائج هذه الدراسة .ولﻢ يﻼحظ ﺗأثير معنوي
للجنس وأعمار اﻷمهات في إنتاج الحليب خﻼل مرحلة الرضاعة
وهذا ما اﺗفق وخالف النتائج على التوالي .وبلغ متوسط نﺴبة
الدهﻦ  % ٤,٦١وهو أقل مما سجل حيث ذكروا أن العﻼقة بيﻦ
نﺴبة الدهﻦ وكمية الحليب بﺼورة عامة عكﺴية حيث كانت قيﻢ
معامل اﻻرﺗباط بينهما سالبة فقد بلغت في اﻷسبوع اﻷول ٠,١٧-
وفي اﻷسبوع اﻷخير  ،٠,٤١-وسجلوا ارﺗباطا مظهريا ً قدره
 ٠,٤٨بيﻦ إنتاج الحليب ونمو الحمﻼن في اﻷسبوع الثاني ثﻢ بدأت
ﺗتناقص ﺗدريجيا حتى بلغت  ٠,٠٦-في اﻷسبوع اﻷخير وعزوا
ذلك إلى انخفاض اعتماد الحمﻼن على حليب اﻷم واستبداله
بأنواع الحشائش والمراعي واﻷعﻼف .وسجل قنبر ) (٨على
النعاج العواسية متوسط عام ﻹنتاج الحليب خﻼل مرحلة
الرضاعة والبالغة  ١٢أسبوع  ٦٩,٢٢كغﻢ وﻻحظ ﺗأثيرا معنويا
لعمر اﻷمهات في إنتاج الحليب حيث ﺗفوقت النعاج بعمر ٥
سنوات  ٨٣,٠٢كغﻢ على جميع اﻷعمار مقارنة باقلها ٦٢,٥٠
كغﻢ لﻸمهات بعمر  ٢سنة وهذا ما اﺗفق مع النتائج .كما سجل
متوسط عام لوزن الحمﻼن عند الوﻻدة والفطام  ٤,٨٣و ١٧,٦٥
كغﻢ على التوالي حيث كان وزن الميﻼد أعلى ووزن الفطام أقل
مما سجﻼ في هذه الدراسة .ولﻢ يلحظ ﺗأثيرات لعمر اﻷم والﺴنة
في هاﺗيﻦ الﺼفتيﻦ وهذا ما خالف النتائج ،بينما لوحظ ﺗأثير
معنوي للجنس في وزن الميﻼد فقط حيث ﺗفوقت الذكور على
اﻹناث بمقدار  ٠,٢٤٩كغﻢ .وسجل ارﺗباط مظهري عالي
٩٢
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وبيﻦ البروﺗيﻦ والﻼكتوز  ،٠,١٨وبيﻦ وزني الميﻼد والفطام
 .٠,٥٣وسجل  (١٠) Margetin et alوباستخدام  ٤مجاميع
وراثية مﻦ النعاج في جمهورية الﺴلوفاك ﺗأثيرات معنوية للﺴﻼلة
والجنس في إنتاج الحليب وأوزان ونمو الحمﻼن حيث كانت
الذكور أثقل وزنا مﻦ اﻹناث  ١,٢كغﻢ عند عمر الفطام .سجل
 (١١) Tariq et alوباستخدام نعاج المنجالي في إقليﻢ البلوجﺴتان
متوسط وزن ميﻼد  ٣,٥٤كغﻢ وهو أقل مما سجل وكان ﺗأثير
الﺴنة والجنس وعمر اﻷم معنويا في الﺼفة ،حيث ﺗفوقت الحمﻼن
الذكرية على اﻷنثوية بفارق قدره  ٠,١٣كغﻢ وأعطت النعاج
بعمر  ٢سنة اقل اﻷوزان  ٣,٤٠كغﻢ مقارنة بأعلى اﻷوزان
لﻸمهات التي يزيد عمرها عﻦ  ٥سنوات  ٣,٦١كغﻢ وكانت
النتائج متفقة مع هذه الدراسة .وسجل (١٢) Roshanfekr et al
بدراسة على النعاج العرابية في إيران ﺗأثيرات عالية المعنوية
للﺴنة والجنس ونوع الوﻻدة وعمر اﻷمهات في وزن الميﻼد
والفطام فيما عدا عمر اﻷمهات لﻢ يرقى إلى مﺴتوى المعنوية في
عمر الفطام ،كما سجلوا ارﺗباطا وراثيا ومظهريا بيﻦ الوزنيﻦ
قدره  ٠,٤٩و  ٠,٢٣على التوالي وكانت هذه القيﻢ أعلى مما
سجل ولكلتا الﺴﻼلتيﻦ .سجل ) (١٣متوسط عام لوزني الميﻼد
والفطام للحمﻼن الكرادية اﻹيرانية  ٣,٦٩و  ١٩,٤٥كغﻢ على
التوالي ما بيﻦ اﻷعوام  ،٢٠٠٣-١٩٩٣وهو أقل مما سجل
وﻻحظا أن للﺴنة والجنس ونوع الوﻻدة وعمر اﻷمهات لها
ﺗأثيرات عالية المعنوية في الوزنيﻦ .وسجل (١٤) Shokrollahi
على النعاج العرابية اﻹيرانية ﺗأثيرات عالية المعنوية للﺴنة
والجنس ونوع الوﻻدة في وزني الميﻼد والفطام ،بينما كان لعمر
اﻷم ﺗأثير عالي المعنوية فقط في وزن الميﻼد ولﺼالﺢ النعاج
بعمر  ٥سنوات  ٣,٨٧كغﻢ مقابل اقل وزن للنعاج بعمر  ٣سنوات
 ٣,٧٣كغﻢ متفقا بذلك مع النتائج ،وبلغ اﻻرﺗباط المظهري بيﻦ
الوزنيﻦ  ٠,٠٥وهو منخفض جدا ومقاربا لما سجل على الحمﻼن
العواسية بينما سجلت الحمﻼن الحمدانية ارﺗباطا عالي المعنوية
بلغ  .٠,١٧٠وسجل الدباغ ) (١٥على النعاج العرابية المحلية
متوسط إنتاج حليب يومي ووزن ميﻼد  ٠,٥٩و  ٤,٥٢كغﻢ على
التوالي وهو أعلى مما سجل ،وقدر المعامل التكراري للﺼفتيﻦ
 ٠,٥٦و ٠,١٣على التوالي حيث كانت القيمة اﻷولى أعلى مما
سجلت في كلتا الﺴﻼلتيﻦ ،في حيﻦ كانت القيمة الثانية أقل مما
سجل في الحمﻼن العواسية ومقاربة لما سجل في الحمﻼن
الحمدانية .وارﺗباط مظهري ووراثي بيﻦ الﺼفتيﻦ  ٠,٠٥و٠,٠٩
على التوالي .وسجل  (١٦) Mousa et alباستخدام  ٣١٥١سجﻼ
إنتاجيا يعود ل  ١٥عاما لنعاج الفرافرة المحلية في مﺼر ،وبلغ
متوسط وزني الميﻼد والفطام  ٣,٥٨و  ١١,٩٣كغﻢ على التوالي
وهو أقل مما سجل ،ولوحظت ﺗأثيرات عالية المعنوية لكل مﻦ
الﺴنة وعمر اﻷم ونوع الوﻻدة والجنس في كﻼ الوزنيﻦ ،إذ
أعطت النعاج بعمر  ٤و ٥سنوات أعلى اﻷوزان مقارنة بأقلها
للنعاج بعمر ١سنة ،وأعطت النعاج أعلى اﻷوزان في الحمﻼن
المفردة الوﻻدة مقارنة باقل منها في الثﻼثية الوﻻدة ،وﺗفوقت
الحمﻼن الذكرية على اﻷنثوية وبفارق  ٠,١٩و  ٠,٨٣كغﻢ

اﺗفق مع النتائج .وبلغ متوسط نﺴبة الدهﻦ في الحليب %٤,٩٣
وهو أقل مما سجل وكان لعمر اﻷم ﺗأثيرا عالي المعنوية في
الﺼفة وهذا ما جاء مخالفا للنتائج ،بينما كانت ﺗأثيرات الﺴﻼلة
والﺴنة ونوع الوﻻدة غير معنوية .وبلغ متوسط نﺴبة البروﺗيﻦ
 %٤,٨٥وهو أقل مﻦ المتوسط المﺴجل وكان ﺗأثير الﺴﻼلة
والﺴنة عالي المعنوية في الﺼفة ،بينما لﻢ ﺗرقى الفروقات إلى
مﺴتوى المعنوية بالنﺴبة لعمر اﻷم ونوع الوﻻدة .وبلغ متوسط
نﺴبة الﻼكتوز  %٤,٤١وهو مقارب جدا لما سجل وكان ﺗأثير
الﺴنة عالي المعنوية في الﺼفة ،بينما لﻢ ﺗرقى الفروقات إلى
مﺴتوى المعنوية بالنﺴبة للﺴﻼلة وعمر اﻷم ونوع الوﻻدة وهذا ما
اﺗفق مع النتائج .وسجل الدباغ ) (٤ارﺗباطا مظهريا بيﻦ إنتاج
الحليب وكل مﻦ نﺴبة الدهﻦ والبروﺗيﻦ والﻼكتوز  ٠,٢٦-و-
 ٠,١٨و ٠,٠٢-على التوالي ،وبيﻦ نﺴبة الدهﻦ وكل مﻦ نﺴبتي
البروﺗيﻦ والﻼكتوز  ٠,٤٣و ٠,١٢على التوالي ،وبيﻦ نﺴبة
البروﺗيﻦ والﻼكتوز  ٠,٥٢في النعاج العواسية .أما في النعاج
الحمدانية فقد بلغ اﻻرﺗباط بيﻦ إنتاج الحليب وكل مﻦ نﺴبة الدهﻦ
والبروﺗيﻦ والﻼكتوز  ٠,٣٣-و ٠,١٩-و ٠,١٣-على التوالي،
وبيﻦ نﺴبة الدهﻦ وكل مﻦ نﺴبتي البروﺗيﻦ والﻼكتوز ٠,٤٣
و ٠,٠٧على التوالي ،وبيﻦ نﺴبة البروﺗيﻦ والﻼكتوز  .٠,٤٦كما
قدر المعامل التكراري ﻹنتاج الحليب ونﺴبة الدهﻦ والبروﺗيﻦ
والﻼكتوز في النعاج العواسية  ٠,٢٨و ٠,٠٤و ٠,٠١و٠,٠١على
التوالي .وفي النعاج الحمدانية كان  ٠,٣٠و ٠,٠٥و٠,٠٩و ٠,٢٩
على التوالي وهذه التقديرات مقاربة لما سجل على كلتا الﺴﻼلتيﻦ.
وذكر الجواري ) (٥بدراسته على النعاج العواسية والحمدانية بأنه
سجل متوسطا ﻹنتاج الحليب اليومي  ٥٦٣,٤٣غﻢ خﻼل موسﻢ
الرضاعة وهو أعلى مما سجل وكان للﺴﻼلة ﺗأثيرا عالي المعنوية
في الﺼفة إذ ﺗفوقت النعاج العواسية على الحمدانية بمقدار
 ٢٠٧,٢٩غﻢ .وكان للجنس ونوع الوﻻدة وعمر اﻷمهات ﺗأثيرات
عالية المعنوية في اﻹنتاج .وبلغ متوسط نﺴبة الدهﻦ %٦,٩٣
وهو أعلى مما سجل وكان للﺴﻼلة ﺗأثير عالي المعنوية في
الﺼفة ،ولﻢ يﻼحظ للجنس ونوع الوﻻدة والعمر أية ﺗأثيرات
معنوية .وبلغ متوسط نﺴبة البروﺗيﻦ والﻼكتوز ٥,٤٧و %٤,٤٦
على التوالي وهو مقارب لما سجل ولﻢ يﻼحظ ﺗأثيرات معنوية
للﺴﻼلة والجنس ونوع الوﻻدة والعمر في هاﺗيﻦ الﺼفتيﻦ وهذا ما
جاء متفقا مع الدراسة .سجل الجواري ) (٥متوسط وزن ميﻼد
 ٣,٥٣كغﻢ وهو أقل مما سجل وكان للﺴﻼلة ﺗأثيرا عالي المعنوية
فيه إذ ﺗفوقت الحمﻼن الحمدانية على العواسية بمقدار  ٠,٣٧كغﻢ،
كما كان للجنس ونوع الوﻻدة ﺗأثيرا عالي المعنوية في الﺼفة
وهذا ما جاء متفقا مع النتائج ،بينما لﻢ يلحظ ﺗأثيرا معنويا لعمر
اﻷم في وزن الميﻼد .وبلغ متوسط وزن الفطام  ٢٥,٤٧كغﻢ وهو
أعلى مما سجل ولوحظ عدم وجود ﺗأثيرات معنوية للعوامل
المدروسة في الﺼفة وهذا ما خالف النتائج .كما سجل ارﺗباطات
مظهرية بيﻦ إنتاج الحليب وكل مﻦ نﺴبة الدهﻦ والبروﺗيﻦ
والﻼكتوز  ٠,٥٣-و ٠,١٥-و  ٠,١٤على التوالي ،وبيﻦ نﺴبة
الدهﻦ وكل مﻦ البروﺗيﻦ والﻼكتوز  ٠,٢٣و  ٠,٣٢-على التوالي،
٩٣
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وسجل  (٢٢) Abbas et alعلى حمﻼن الرحماني والكيوس في
مﺼر متوسط عام لوزن الميﻼد  ٣,٤٥كغﻢ وهو أقل مما سجل
في هذه الدراسة وكان هناك ﺗأثير عالي المعنوية للﺴنة والجنس
ونوع الوﻻدة في الﺼفة وهو ما جاء متفقا مع النتائج ،بينما كانت
ﺗأثيرات الﺴﻼلة وعمر الفطام ) ٩٠و  ١٢٠يوم( وعمر اﻷم غير
معنوية مخالفا بذلك النتائج .وبلغ متوسط وزن الفطام  ١٩,٨٦كغﻢ
وهو أقل مما سجل وكانت ﺗأثيرات الﺴﻼلة وعمر الفطام ونوع
الوﻻدة والجنس والﺴنة عالية المعنوية في الﺼفة متفقا بذلك مع
النتائج ،أما ﺗأثير عمر اﻷم فكان غير معنوي وهذا ما خالف
النتائج .وبلغ متوسط الزيادة الوزنية بيﻦ العمريﻦ  ١٦,٤١كغﻢ
وهو أقل مما سجل وكان ﺗأثير عمر الفطام عالي المعنوية في
الﺼفة متفقا بذلك مع النتائج بينما لﻢ ﺗرقى ﺗأثيرات بقية العوامل
المدروسة إلى مﺴتوى المعنوية وهذا ما خالف النتائج.

للوزنيﻦ على التوالي وهو ما اﺗفق مع النتائج المﺴجلة .وسجل
ارﺗباطا مظهريا ووراثيا بيﻦ الوزنيﻦ  ٠,٥٢و  ٠,٣٧على التوالي
ومعامل ﺗكراري  ٠,٣٨و ٠,٢٠للوزنيﻦ على التوالي وهذه
التقديرات أعلى مما سجل فيما عدا قيمة المعامل التكراري لوزن
الميﻼد في الحمﻼن العواسية كانت أعلى في هذه الدراسة إذ بلغت
 .٠,٢٢٥وسجل  (١٧) Supakron et alعلى  ٨سﻼﻻت وهجائنها
بتوليفات مختلفة في ﺗايلند ليﺼبﺢ عدد المجاميع الوراثية ٢٩
مجموعة ،وﻻحظوا أن للﺴﻼﻻت والجنس ﺗأثيرا عالي المعنوية
في وزن الميﻼد إذ ﺗفوقت الذكور على اﻹناث بمقدار  ٠,١١كغﻢ
وهذا ما اﺗفق مع النتائج .وذكر  (١٨) Gursaأن إنتاج الحليب
الكلي خﻼل موسﻢ الرضاعة ونﺴبة الدهﻦ والبروﺗيﻦ لﻢ ﺗرقى إلى
مﺴتوى المعنوية باختﻼف أعمار اﻷمهات المﺴتخدمة  ٢و  ٣سنة
وجنس الحمﻼن المولودة وباستخدام النعاج العواسية التركية وهذا
ما اﺗفق مع النتائج .وسجل  (١٩) da Silva et alعلى نعاج
الﺴانتا أنيس وﺗضريباﺗها في البرازيل متوسط لوزن الميﻼد
والفطام  ٤,٢١و ١٩,٧٨كغﻢ على التوالي وكان وزن الميﻼد
أعلى مما سجل بينما كان وزن الفطام أقل ،ولوحظت ﺗأثيرات
معنوية للمجاميع الوراثية ونوع الوﻻدة في الوزنيﻦ إذ ﺗفوقت
الحمﻼن المفردة الوﻻدة على التوأمية بمقدار  ٠,٢١و  ١,٠٧كغﻢ
للوزنيﻦ على التوالي وهذا ما اﺗفق مع النتائج المﺴجلة .وبلغ
متوسط نﺴبة الدهﻦ والبروﺗيﻦ وسكر الﻼكتوز في الحليب ٨,٢٥
و  ٣,٥٧و %٥,٧٨على التوالي وكانت نﺴبتي الدهﻦ والﻼكتوز
أعلى مما سجل بينما كانت نﺴبة البروﺗيﻦ أقل ،ولوحظ أيضا
ﺗأثيرا معنويا للمجاميع الوراثية في هذه المكونات .وبلغ اﻻرﺗباط
المظهري بيﻦ وزني الوﻻدة والفطام  ٠,٤٠و نﺴبة الدهﻦ
والبروﺗيﻦ  ٠,٠٨و بيﻦ نﺴبة الدهﻦ وسكر الﻼكتوز .٠,٠٣-
وسجلت الﺴامرائي ) (٢٠على النعاج العواسية متوسط عام
ﻹنتاج الحليب الكلي ووزن الميﻼد والفطام  ١٣٤,٥٠و  ٣,٥٤و
 ٢٤,٨٢كغﻢ على التوالي حيث كان وزن الميﻼد أقل مما سجل
بينما وزن الفطام كان أعلى ،وكان للﺴنة وﺗﺴلﺴل الدورة اﻹنتاجية
)العمر( ﺗأثيرا عالي المعنوية في الﺼفات متفقا بذلك مع النتائج،
إذ كان أعلى إنتاج للحليب ووزن ميﻼد وفطام في الدورة الثالثة
 ١٣٧,٤٢و  ٣,٧٦و  ٢٦,٣٢كغﻢ على التوالي مقارنة بأقل منها
في الدورة اﻷولى  ١١٩,٣٤و  ٣,٢٨و  ١٩,٩٤كغﻢ على التوالي.
وقدرت العﻼقة بيﻦ الﺼفات المدروسة كمعامل انحدار فكان
انحدار وزن الميﻼد على إنتاج الحليب غير معنوي وقدره
 ٠,٠٠٢كغﻢ/كغﻢ ،وانحدار وزن الفطام على إنتاج الحليب عالي
المعنوية وقدره  ٠,١٧٧كغﻢ/كغﻢ .وحلل عيﺴى والقيﺴي )(٢١
بيانات اﻷغنام العواسية في اﻷردن للﺴنوات ١٩٩٩-١٩٩٦
وبلغت ﺗقديرات اﻻرﺗباط المظهري والوراثي بيﻦ وزني الميﻼد
والفطام  ٠,٢٣و ٠,٩٦على التوالي وبيﻦ وزن الميﻼد والزيادة
الوزنية مﻦ الميﻼد للفطام  ٠,٨٢-و  ٠,٩١على التوالي وبيﻦ
وزن الفطام والزيادة الوزنية لهذا العمر  ١,٠٠و  ١,٠٠على
التوالي .وبلغت ﺗقديرات المعامل التكراري  ٠,١٣٥و  ٠,١٦٤و
 ٠,١٦٧ولوزن الميﻼد والفطام والزيادة الوزنية بيﻦ العمريﻦ.
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