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التقويم الوراثي لصفات إنتاج الحليب ووزن المواليد عند الميالد والفطام في الماعز
الشامي الحلوب
١

كامل فتال ،١خالد النجار ٢و محمد ركـبي

 ١مركز البحوث الزراعية بحلب ،محطة بحوث حميمة لتربية الماعز الشامي ٢ ،إدارة بحوث الثروة الحيوانية بدمشق ،الھيئة العامة للبحوث
العلمية الزراعية ،سوريا
)اإلستالم  ١٠حزيران ٢٠١٣؛ القبول  ٦تشرين الثاني (٢٠١٣
الخالصة
ھدف البحث دراسة األداء اإلنتاجي في الماعز الشامي .وقد استخدم  Duncanلفصل متوسطات العوامل المؤثرة في الصفات المدروسة،
وكما ااستخدم برنامج نموذج الحيوان لتقدير المعالم الوراثية .بلغت تقديرات إنتاج الحليب كغم وكتلتي البطن عند الميالد والفطام كغم
 ٦٧,٢٤±٢٧٠,٢٤و ٠,٥٣±٨,٤٢و ٢,٩٤±٢٣,٩٨على التوالي .كما بلغ حجم البطن عند الميالد والفطام ووزن وعمر العنزة عند
التلقيح ،القيم  ٠,٠٤±٢,٩٨و ٠,١٩±٢,٢٠و ٠,٥٧±٤٦,٧٣كغم و ٠,٢٦±١٩,٢٤شھر،على التوالي .وجد أن لآلباء تأثير عالي المعنوية
في انتاج الحليب وغير معنوي التأثير في وزن المواليد عند الميالد والفطام وأن لسنة الوالدة ولترتيب موسم الوالدة تأثيرات عالية المعنوية
في كل الصفات المدروسة )كمية الحليب الكلي ولوزن المواليد عند الميالد والفطام( وأن لتأثير جنس المواليد في انتاج الحليب لم يكن
معنويا ً بينما عالي المعنوية في وزن المواليد عند الميالد والفطام .ولم يكن لنموذج ميالد العنزة األم وعمرھا عند التلقيح أي تأثيرات معنوية
في الصفات المدروسة .إن لوزن العنزة عند التلقيح تأثيرات عالية المعنوية في كل من انتاج الحليب الكلي ووزن المواليد عند الميالد ،ولم
تكن ھناك أية فروق معنوية لوزن العنزة عند التلقيح على وزن المواليد عند الفطام .بلغت تقديرات المكافئات الوراثية لصفات إنتاج الحليب
وكتلتي البطن عند الميالد والفطام  ٠,١٤و  ٠,٠٨و  ٠,٢٠على التوالي .وبلغت قيم االرتباطات الوراثية بين إنتاج الحليب وكل من الوزن
عند الميالد والفطام  ٠,١٧-و ٠,٠١-على التوالي .بينما بلغ االرتباط الوراثي بين وزن المواليد عند الميالد ووزن المواليد عند الفطام
.٠,٠٩
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Abstract
The Objective of this research, study the performance on Shami goats of the studied traits.which include milk production
kg, and litter size weight at birth and weaning kg were 270.24±67.24, 8.42±0.53 and 23.98±2.94, respectively. The value of the
litter size number at birth and weaning, age and weight at first insemination, the values were 2.98 ± 0.04 and 2.20 ± 0.19, and
46.73±0.57/kg and 19.24±0.26/ month, respectively. Determine the effect of some genetic factors and non genetic (year of
birth, parity, kids sex, age and weight at insemination) of the studied traits. And estimate some genetic parameters (heritability
and genetic correlation) of the studied traits Statistical analysis was made of the studied traits 10knowledge of the genetic and
environmental in fluencies in it. Duncan has been used to separate the means of the factors affecting the studied traits. And
also use the animal model to estimate the genetic parameters. Estimates of heritability for milk production traits and litter size
weight at birth and weaning were 0.14, 0.08, 0.20, respectively. Reached values of genetic correlations between the production
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of milk and both of the litter size weight at birth and weaning -0.17 and -0.01, respectively. While the genetic correlation
between the litter size weight at birth and at weaning was 0.09.
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs

اليدوية بعد عودتھا من المرعى وكذلك قبل الحالبة ،أما األعالف
المالئة والماء فھما متاحان للحيوانات بشكل دائم .تلقيح الحيوانات
بشكل طبيعي خالل شھري آب وأيلول لتتم الوالدات خالل
النصف الثاني من كانون الثاني حتى النصف األول من آذار،
توزيع تيوس التلقيح على مجموعات اإلناث فيتم عشوائيا ً .ويتم
وزن المواليد مرتين في الشھر بفاصل زمني كل  ١٥يوما ً .بلغ
عدد السجالت المدروسة  ١٦٣٥سجالً إلنتاج الحليب و ٢٠١٤٠
سجالً ألوزان المواليد المدونة في سجالت محطة بحوث حميمة
لتحسين الماعز الشامي التابعة للھيئة العامة للبحوث العلمية
الزراعية من عام  .٢٠١٠ -٢٠٠١ادخلت البيانات في ملفات
على الحاسب اآللي ومن ثم تصححيھا لتدارك أي خطأ أثناء
إدخال البيانات وتجھيزھا للتحليل اإلحصائي وذلك باستخدام
برنامج  .Excelأجريت التحاليل اإلحصائية لمعرفة متوسطات
المربعات الصغرى واألخطاء المعيارية للصفات المدروسة
باستخدام برنامج  (١١) SASومعرفة التأثيرات الوراثية والبيئية
في الصفات المدروسة ،وفق النموذج الرياضي الخطي لتحليل
البيانات المدروسةSire Model :

المقدمة
بلغت أعداد الماعز في الوطن العربي حسب إحصائيات
المركز العربي لدراسة المناطق الجافة واألراضي القاحلة )(١
بحدود  ٦٠مليون رأس ،وتأتي أھمية الماعز في سورية بعد
األغنام واألبقار لدى المربين ،وقد بلغت أعداد الماعز الشامي
الحلوب في القطر العربي السوري  25486رأسا ً ) .(٢يعد الماعز
قديما ً من الحيوانات المرافقة للبدو الرحل وذلك لما لھا من دور
أساسي وفعال في تزويد البدو باحتياجاتھم الغذائية في فترات
العجز المادي والتي ترافق سنوات الجفاف والقحط وذلك الن
الماعز لديه قدرة عالية على العيش والتأقلم في البيئات الفقيرة
بالمراعي الطبيعية .وھذا العرق صدر لعدة دول عربية منھا
مصر والسعودية ولبنان واألردن وكذلك إلى بعض الدول
األجنبية كاليونان وقبرص لنشر صفاته الوراثية ولتحسين أداء
الماعز المحلي لتلك الدول ) .(٤،٣شھرة ھذا العرق من الماعز
تزداد يوما ً بعد يوم ،كما تزداد الرغبة في تربيتھا في عدد من
الدول العربية بشكل يجعل منھا ساللة متميزة عربياً ،باإلضافة
الستخدامھا في التھجين مع السالالت المحلية لتطوير إنتاجية تلك
السالالت سواء في صفة إنتاج الحليب أو في صفة إنتاج اللحم من
خالل ارتفاع معدل والداتھا ،وكفاءتھا الجيدة في النمو ) .(٥يقدر
متوسط طول مدة الحمل في الماعز حوالي  ٢,٧±١٥٠,٥يوما ً
ويتدخل في طول الفترة أو قصرھا عمر األم وجنس المولود
وعدد المواليد في البطن ومستوى التغذية ) ،(٦فيكون ١٥١,١
يوم في الحمل الفردي و ١٥٠,٢يوم في الحمل التوأمي و١٤٩,٤
يوم في الحمل المتعدد ) .(٧تبدأ حالبة الماعز الشامي بعد الوالدة
بحالبة صباحية لمرة واحدة يوميا ً وتفطم المواليد بعد حوالي
شھرين من الوالدة فتحلب مرتين يوميا ً )٨ـ .(١٠لقد ھدف البحث
الحالي الى دراسة وتقدير األداء اإلنتاجي للماعز الشامي للصفات
المدروسة )كمية الحليب الكلي والوزن عند الميالد والفطام(.
ومعرفة مدى تأثير بعض العوامل الوراثية وغير الوراثية )اآلباء،
سنة الوالدة ،ترتيب موسم الوالدة ،جنس المواليد ،وزن وعمر
األم عند التلقيح في الصفات المدروسة .اضافة لتقدير بعض
المعالم الوراثية )المكافئ الوراثي واالرتباطات الوراثية( للصفات
المدروسة.

Y=µ+Si+YRj+Pk+Xl+Tm+B1X+B2X+e

حيث = Yijklm :صفة وزن المواليد عند الميالد أو وزن المواليد
عند الفطام أو إنتاج الحليب لـ ijklmسجل = µ ،المتوسط العامSi ،
= تأثير األب ) (iالعشوائي والذي يفترض أن يكون طبيعي
التوزيع ومستقالً وبمتوسط صفر وتباين  =YRj ،σ2sتأثير سنة
الوالدة ) ،(jبالترميز اآلتي  ٩ ،…… ١ = jألجل السنوات من
 ٢٠٠١ولغاية  =Pk .٢٠١٠تأثير ترتيب موسم الوالدة )،(k
بالترميز اآلتي  7،… ١=kألجل المواسم من األول ولغاية السابع،
 =Xlتأثير جنس المولود  ،١بالترميز اآلتي ) ١ذكر() ٢ ،أنثى(،
) ٣ذكرين() ٤ ،أنثتين() ٥ ،ذكر وأنثى( و ) ٦ثالثي( =Tm .تأثير
نموذج الوالدة األم ) (mبالترميز اآلتي ) ١أحادي() ٢ ،توأم( و
) ٣ثالثي( = B1 .معامل االنحدار الخطي الجزئي إلنتاج الحليب
أو وزن المواليد عند الميالد أو وزن المواليد عند الفطام على
وزن العنزة عند التلقيح = B2 .معامل االنحدار الخطي الجزئي
إلنتاج الحليب أو وزن المواليد عند الميالد أو وزن المواليد عند
الفطام على عمر العنزة عند التلقيح = Xijklm .انحرافات وزن أو
عمر كل عنزة عند التلقيح عن المتوسط العام لوزن أو عمر المعز
عند التلقيح = eijklm .وحدة الخطأ العشوائي المرتبط بكل مشاھدة
 Yijklmالتي من المفترض أن تكون طبيعية التوزيع ومستقلة
وبمتوسط صفر وتباين .Iσ2e
استخدم معيار  Duncanلمقارنة المتوسطات للعوامل المؤثرة
في الصفات المدروسة .كما استخدم برنامج نموذج الحيوان

المواد وطرائق العمل
يسكن الماعز في حظائر شبه مفتوحة مع مسرح للتريض
وتخرج للرعي الساعة الثامنة صباحا ً والساعة الرابعة مساءاً
ولمدة ساعتين في كل مرة .يقدم العلف المركز للماعز بالطرق
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حيث تفوقت معنويا ً على مواسم األول والثالث والسابع والموسم
الثالث تفوق على األول والسابع وكان الموسم األول متفوقا ً معنويا ً
على الموسم السابع.
وزن المواليد عند الميالد :قدرت الدراسة لوزن المواليد عند
الميالد  ٠,٥٣±٤٢كغم وجد لسنة الوالدة ولترتيب مواسم الوالدة
ووزن العنزة عند التلقيح وجنس المواليد تأثيرات عالية المعنوية
على صفة وزن المواليد عند الميالد ولم يكن ھناك أي تأثير
معنوي لآلباء ولنموذج ميالد العنزة األم وعمرھا عند التلقيح في
وزن المواليد عند الميالد الجدول ) .(١وجد أيضا ً أن أعلى قيمة
لوزن المواليد عند الميالد ٠,١١±٣٤كغم كان عام ٢٠٠٣
وأخفض قيمة  ٠,١٤±٥,٦٤كغم كانت عام  ٢٠٠٢وبالنسبة
لترتيب موسم الوالدة فكانت أعلى القيم الموسم الثالث وحتى
السابع وأدنى القيم كانت في الموسم األول الثاني وأيضا ً وجد
بالنسبة لجنس المواليد أن أعلى قيمة كانت للوالدات الثالثية )ثالثة
ذكور ،ذكران وأنثى ،ذكر وأنثيان ،ثالث إناث ،أنثيان وذكر (.....
 ٠,١٤±٩,٠٠كغم وأدنى قيمة للوالدة األنثى األحادية .في
الدراسات المرجعية بين  Hussainوآخرون ) (١٦في دراسته
على ماعز  Beetalأن تأثير األب كان عالي المعنوية في صفة
وزن المواليد عند الميالد .ووجد كل من ) (١٧و) (١٨أن للجنس
تأثيراً غير معنوي في وزن المواليد عند الميالد في الماعز،
وأوضح ) (١٩في دراسته على الماعز الشامي أن لجنس المولود
تأثيراً عالي المعنوية في وزن المواليد عند الميالد وقرر العديد
من الباحثون في أبحاثھم على سالالت مختلفة من الماعز بأن
لسنة الميالد تأثير عالي المعنوية في وزن المواليد عند الميالد
 Castilloوآخرون ) (١٩و ) ،(١٧و  Malikوآخرون ) ،(٢٠و
 Wilsonوآخرون ) (٢١و) (٢٢و Abdel-Salamوآخرون ).(٢٣
وقد بلغت الوزن عند الميالد والفطام ١,٤١±٦,٧٣
و ٣,٨٦±٣١,٥٣كغم وكان لسنة الوالدة وعمر األم ونوع الوالدة
وجنس المولود وشھر الوالدة تأثيرا معنويا ً في صفات وزن
الميالد والفطام ولم يالحظ أي تأثير معنوي لوزن األم عند الوالدة
العزاوي وآخرون ) (٢٤في دراستھم على الماعز الشامي .وعند
استخدام اختبار دنكن لمقارنة متوسطات العوامل البيئية المؤثرة
على صفة وزن المواليد عند الميالد عند مستوى معنوية
.P<٠,٠٥
ً
ً
تأثير السنة :وجد عام  ٢٠٠٣متفوقا معنويا على جميع
األعوام ثم يليه أعوام  ٢٠٠٥و ٢٠٠٧و .٢٠٠٨تأثير ترتيب
موسم الوالدة :وجد أن مواسم الوالدة من الثالث حتى السابع قد
تفوقت معنويا ً على موسمي األول والثاني.
جنس المواليد :وجد أن الوالدات الثالثية )ثالثة ذكور،
ذكران وأنثى ،ذكر وأنثيان ،ثالث إناث ،أنثيان وذكر  (.....قد
تفوقت معنويا ً على جميع جنس الوالدات ثم يليه الذكرين وذكر
وأنثى إذ تفوقت على ذكر ،أنثى ،أنثتين ويليه الذكر حيث تفوق
على األنثى.

 Boldmanوآخرون ) (١٢لتقدير المعالم الوراثية لكل من الصفات
المدروسة وفق النموذج اآلتي:
Y = Xβ + Za A + e

 =Yمتجھة المشاھدات لكل من الصفات المدروسة )وزن المواليد
عند الميالد أو الفطام أو إنتاج الحليب( = X.المصفوفة الخاصة
بالمؤثرات الثابتة= β ،متجھة المتوسط العام والتأثيرات الثابتة،
= Zaمصفوفة المؤثرات العشوائية= A ،متجھة المؤثرات
الوراثية )الحيوانات(= e ،قيمة األخطاء العشوائية المستقلة والتي
تخضع للتوزيع الطبيعي وبمتوسط صفر وتباين .Iσ2e
النتائج والمناقشة
بلغ المتوسط العام إلنتاج الحليب الكلي في القطيع المدروس
 ٦٧,٢٤±٢٧٠,٢٤كغم /موسم الجدول رقم ) (١وھذا التقدير
أعلى من تقديرات  El-Galladوآخرون ) (١٣إذ بلغ عند الماعز
الزرايبي  ١٣٧,٣كغم ،أبو النجا وآخرون ) (٣على الماعز
الشامي المستورد من سورية  ١٣٩,٠و ١٤٦,٠كغم ،أما
المستورد من قبرص بلغ  ١١٥,٠و ١٥٦كغم للوالدات الفردي
والتوأمية على التوالي ،تحت ظروف الرعاية في مصر .كما بلغ
 ٨١,٥كغم في ساللة البرقي المصرية .يالحظ أيضا ً من جدول ١
أن لآلباء وسنة الوالدة وترتيب موسم الوالدة ووزن العنزة عند
التلقيح تأثير عالي المعنوية في إنتاج الحليب ولم يكن لجنس
المواليد ولنموذج ميالد العنزة األم وعمرھا عند التلقيح أية
تأثيرات معنوية في إنتاج الحليب .بلغ أعلى إنتاج للحليب في
الموسم الثالث  ١٠,٣٩±٤٦٤,٤٧كغم وكان أدنى إنتاج في
الموسم السابع  ٤٢,١١±٣٤٨,١٤كغم وبالنسبة لسنة الوالدة وجد
أعلى إنتاج للحليب  ١٧,٧٣±٥٠٣,٥٥كغم في عام  ٢٠١٠وأدنى
إنتاج  ١٥,١٩±٢٥٨,٨١كغم في عام  ٢٠٠٨وجد أيضا ً تأثير
معنوي لعدد المواليد في البطن على انتاج الحليب ،حيث بلغ في
الماعز الفردي الوالدة  ٤٨٩,٩٢كغم بالمقارنة مع  ٤٢٦,٤٨كغم
في الماعز التوأم الوالدة .وفي دراسة أخرى بلغ  ٣٩٣,٧٦كغم،
وقد كان تأثير العمر عند الوالدة عالي المعنوية بينما تأثير الوزن
غير معنوي في إنتاج الحليب ) .(١٤وبلغ  ٤٥١,٨٠كغم وقد كان
متأثراً بسنة الوالدة ) .(١٥بينما كان تقدير النجار وآخرون
 ٤٣٨,٨٢كغم ،وكان متأثراً باآلباء وترتيب موسم الوالدة والسنة
اإلنتاجية ونموذج الوالدة وعمر العنزة عند الوالدة .وعند استخدام
اختبار دنكن لمقارنة متوسطات العوامل البيئية المؤثرة على صفة
إنتاج الحليب عند مستوى معنوية ).(P < ٠,٠٥
تأثير السنة :وجد أن أعوام  ٢٠٠٥و ٢٠١٠قد تفوقت معنويا ً
على جميع األعوام المدروسة ,ويليھا عام  ٢٠٠٦ثم عام ،٢٠٠٤
 .٢٠٠٢تأثير ترتيب موسم الوالدة :وجد أن الموسم الخامس قد
تفوق على جميع المواسم ثم تاله مواسم الثاني والرابع والسادس
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جدول  :١متوسطات المربعات الصغرى وتحليل التباين للصفات المدروسة  /كغم
متوسطات المربعات الصغرى  ±األخطاء المعيارية
العوامل المؤثرة
وزن المواليد عند الفطام
وزن المواليد عند الميالد
إنتاج الحليب
٢,٩٤±٢٣,٩٨
٠,٥٣±٨,٤٢
٦٧,٢٤±٢٧٠,٢٤
المتوسط العام:
غم
غم
**
اآلباء:
**
**
**
سنة الوالدة:
A
D
D
٠,٦٩±٢٥,٣٠
٠,١٢±٦,٠٠
١٥,٦٨±٣٦٤,٤٢
٢٠٠١
A
CD
C
٠,٧٣±٢٢,٠٨
٠,١٤±٥,٦٤
١٦,٥٧±٣٩٢,٢٠
٢٠٠٢
A
A
A
٠,٦٠±٢١,٨٦
٠,١١±٧,٣٤
١٣,٤٨±٤٩٨,١٠
٢٠٠٣
B
D
AB
١,٧٥±١٨,١٣
٠,٣٣±٥,٦٧
٤١,٢٣±٤٨٨,٠٥
٢٠٠٤
BC
B
AB
١٥,٧٠±٤٦٥,٢٠
٢٠٠٥
٠,٦٨±١٨,٠٨
٠,١٣±٦,٨٥
B
C
B
٠,٩١±١٨,٦٤
٠,١٦±٦,٥٧
١٩,٩٥±٤٦٧,١٠
٢٠٠٦
C
B
DC
٠,٦٧±١٦,٧٦
٠,١٢±٧,٠٩
١٥,٢٩±٣٧٥,٥٢
٣٠٠٧
B
B
E
١٥,١٩±٢٥٨,٨١
٣٠٠٨
C٠,٦٨±١٥,٦٥
٠,١٢±٦,٨٣
B
C
DC
٠,٦٧±١٩,٥١
٠,١٢±٦,٨٩
١٥,٤٠±٤٣١,٦٥
٢٠٠٩
BC
CD
AB
٠,٧٦±١٨,٩٢
٠,١٣±٦,٦٠
١٧,٧٣±٥٠٣,٥٥
٢٠١٠
**
**
**
ترتيب موسم الوالدة:
C
C
C
٠,٦٦±١٩,٤٠
٠,١٢±٥,٩٥
١٤,٨٦±٤١٨,٣٢
األول
B
B
B
٠,٤٨±٢٠,٠٢
٠,٠٩±٤,٤٢
١٠,٥٣±٤٦١,٣١
الثاني
A
A
AB
٠,٤٦±٢٠,٨٢
٠,٠٨±٦,٤٨
١٠,٣٩±٤٦٤,٤٧
الثالث
AB
A
B
٠,٦٢±١٨,٩٤
٠,١١±٦,٧٥
١٣,٩٣±٤٢١,٨٩
الرابع
AB
A
A
٢٠,٩٠±٤٤٩,٨٨
الخامس
٠,٩١±١٩,٧٥
٠,١٧±٦,٦٢
AB
A
B
١,٣١±١٩,٨٩
٠,٢٣±٦,٧٦
٢٩,٥٢±٤٠٧,٢١
السادس
AB
A
BC
١,٨١±١٧,٦٣
٠,٣٣±٦,٧٧
٤٢,١١±٣٤٨,١٤
السابع
**
**
غم
جنس المواليد:
C
D
BC
٠,٦٠±١٣,٧٧
٠,١١±٤,٦٤
١٣,٥٩±٤٢٨,٨٠
ذكر
C
E
C
٠,٦٣±١٣,٠٦
٠,١١±٤,٢٠
١٤,١٦±٤١٨,٨٥
أنثى
B
B
AB
٠,٦٣±٢١,٩٢
٠,١١±٧,٢٩
١٤,٢٢±٤٢٣,١٠
ذكرين
B
C
AB
٠,٧٢±٢١,٢١
٠,١٣±٦,٩٥
١٦,٣١±٤٢١,١٣
أنثيان
B
B
AB
١٢,٨٣±٤٢٨,٤١
ذكر وأنثى
٠,٥٦±٢٠,٧١
٠,١٠±٧,١٥
A
A
A
٠,٧٧±٢٦,٣٠
٠,١٤±٩,٠٠
١٧,٦٢±٤٢٦,٤٦
ثالثي )ذكر ،أنثى ،خنثى(
غم
غم
غم
نموذج ميالد األم:
A
A
٠,٥٨±١٩,٣٠
٠,١١±٦,٥٠B
١٣,٤٢±٤٢٩,٩٢
أحادي
AB
A
٠,٥٢±١٩,٧٤A
٠,٠٩±٦,٥٤
١١,٩٦±٤٢٦,٤٨
ثنائي
B
A
A
٠,٦٤±١٩,٤٤
٠,١٢±٦,٥٨
١٤,٦٢±٤١٦,٩٧
ثالثي
غم
**
**
االنحدار على:
٠,٠٢±٠,٠٣٠,٠٠٣±٠,٠٢
٠,٤٦±٢,٧١
وزن العنزة عند التلقيح:
غم
غم
غم
االنحدار على:
٠,٠٣±٠,٠٤
٠,٠٠٤±٠,٠٠٥٠,٥٦±٠,٢٨
عمر العنزة عند التلقيح:
٣٣,٥٦
١,١٩
١٧١٢٠,٨٠
المتبقي
** :عالي المعنوية :* ،معنوي ،غ م :غير معنوي ،يدل اختالف األحرف في العمود الواحد على فروق بين متوسطات العوامل المؤثرة في
الصفات المدروسة.حسب اختبار دنكن متعدد المدى وعند احتمال.%٥
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وزن المواليد عند الفطام :وجد أن متوسط كتلة المواليد عند
الفطام  ٢,٩٤±٢٣,٩٨كغم وكان لسنة الوالدة ولترتيب مواسم
الوالدة وجنس المواليد تأثير عالي المعنوية على وزن المواليد
عند الفطام ولم يكن ھناك أي تأثير معنوي لآلباء ولنموذج ميالد
العنزة األم وعمرھا عند التلقيح أي تأثير معنوي في وزن المواليد
عند الفطام جدول ) .(١حيث وجد أن أعلى وزن عند الفطام بلغت
 ٠,٦٩±٢٥,٣٠كغم عام  ٢٠٠١وأخفض وزن عند الفطام كانت
عام  ٢٠٠٨إذ بلغت  ٠,٦٨±١٥,٦٥كغم وأعلى وزن عند الفطام
في الموسم الثالث  ٠,٤٦±٢٠,٨٢كغم وأخفض وزن عند الفطام
كانت  ١,٨١±١٧,٦٣كغم في الموسم السابع أما بالنسبة لجنس
المواليد فكان أعلى وزن للثالثي  ٠,٧٧±٢٦,٣٠كغم وأخفض
وزن لألنثى إذ بلغ  ٠,٦٣±١٣,٠٦كغم ووجد ) (٢٥في دراسته
على الماعز الشامي أن لجنس المولود تأثيراً عالي المعنوية في
وزن المواليد عند الفطام وكان لسنة الوالدة وعمر األم ونوع
الوالدة وجنس المولود وشھر الوالدة تأثيرا معنويا ً في صفات
وزن الميالد والفطام ولم يالحظ أي تأثير معنوي لوزن األم عند
الوالدة ) (٢٤في دراستھم على الماعز الشامي .وعند استخدام
اختبار المدى المتعدد لدنكن لمقارنة متوسطات العوامل البيئية
المؤثرة على صفة وزن المواليد عند الميالد عند مستوى معنوية
.P < ٠,٠٥
تأثير سنة الوالدة :وجد أن أعوام  ٢٠٠١و ٢٠٠٢و٢٠٠٣
تفوقت معنويا ً على جميع سنوات الوالدة .تأثير ترتيب موسم
الوالدة :وجد أن الموسم الثالث قد تفوق معنويا ً على جميع
المواسم .تأثير جنس المواليد :وجد أيضا ً أن الوالدات الثالثية
بلغت المكافئات الوراثية للصفات المدروسة )إنتاج الحليب
والوزن عند الميالد والفطام(  ٠,١٤و ٠,٠٨و ٠,٢٠على التوالي.
واالرتباطات الوراثية كان سالبا ً بين إنتاج الحليب ووزن المواليد
عند الميالد ووزن المواليد عند الفطام ) (٠,١٧-و) (٠,٠١-على
التوالي .وبين وزن المواليد عند الميالد ووزن المواليد عند الفطام
 .٠,٠٩بينما كان المكافئ الوراثي لصفة وزن المواليد عند الميالد
والفطام على التوالي  Mavrogenis ٠,٤٧ ،٠,٣١وآخرون ).(٣٢
وأيضا قدر االرتباط الوراثي بين كتلتي البطن عند الميالد والفطام
و Mavrogenisوآخرون ) (٣٢بلغت تقديراتھم ٠,٣٤ ،٠,٨٢
على التوالي في دراستھم على الماعز الشامي في قبرص .وقدر
المكافئ الوراثي لوزن المواليد عند الميالد والفطام  ٠,١٠و
 ٠,٢٥على التوالي ) .(٣٠وبدراسات أخرى بلغ المكافئ الوراثي
إلنتاج الحليب في الماعز الشامي ٠,٠٢ ،و ٠,٧٣على التوالي
لدراستي ) (١٥و).(٣٣
من نتائج ھذا البحث نستنتج بأن العالقة الوراثية بين صفة
إنتاج الحليب وكل من صفتي الوزن عند الميالد والفطام سالبة أي
أن زيادة الوزن عند الميالد والفطام سيؤدي إلى إجھاد األم ويؤثر
سلبا ً على إنتاج الحليب ،وإن العالقة الوراثية بين وزن المواليد
عند الميالد وعند الفطام موجبة .وعليه نوصي نتيجة االرتباط
السلبي بين إنتاج الحليب والوزن عند الميالد والفطام العمل على
إنشاء قطيعين أحدھما إلنتاج الحليب وآخر إلنتاج اللحم.

)ثالثة ذكور ،ذكران وأنثى ،ذكر وأنثيان ،ثالث إناث ،أنثيان
وذكر  (.....قد تفوقت معنويا ً على جميع جنس الوالدات ثم يليھا
الوالدات الثنائية )ذكرين ،أنثيين ،ذكر وأنثى( حيث تفوقت على
الوالدات األحادية )ذكر ،أنثى ،خنثى( .وقرر العديد من الباحثون
في أبحاثھم على سالالت مختلفة من الماعز بأن لسنة الميالد تأثير
عالي المعنوية في وزن المواليد عند الميالد  Castilloوآخرون
) ،(١٩و) ،(١٧و Malikوآخرون ) ،(٢٠وWilson
وآخرون) (٢١و) (٢٢و Abdel-Salamوآخرون ) .(٢٣وقد بلغ
الوزن عند الميالد والفطام  ١,٤١±٦,٧٣و ٣,٨٦±٣١,٥٣كغم
على التوالي ،وكان لسنة الوالدة وعمر األم ونوع الوالدة وجنس
المولود وشھر الوالدة تأثيرا معنويا ً في صفات وزن الميالد
والفطام ولم يالحظ أي تأثير معنوي لوزن األم عند الوالدة
العزاوي وآخرون ) (٢٤في دراستھم على الماعز الشامي .لقد
قرر حجم البطن  ١,٢إلى ١,٧مولوداً ) (٢٦و ١,٧٦مولوداً حمرة
وآخرون ) .(٢٧وقد يصل حجم البطن إلى  ٢,٢مولوداً ) .(١بينما
قرر خلوف وآخرون ) ٠,٦±١,٥٤ (٢٨مولوداً .وبين العزاوي
وآخرون ) (٢٤أن حجم البطن عند الوالدة ٠,٠٢±١,٨٥
مولود/أم في دراستھم على الماعز الشامي .أوضح Mahgoub
وآخرون ) (٢٩أن عمر الماعز المالطي عند التلقيح  ١٨شھر،
حجم البطن بلغ  ١,٥٩لكل أم .يتراوح عمر الماعز البلدي
المصري عند التلقيح بين  ١٨-١٢شھراً ،وحجم البطن ٢,٢
مولوداً ) .(٣٠وبين ) (٣١إن حجم البطن تتأثر بعوامل متعددة
أھمھا نوع والدة األم نفسھا في بداية حياتھا.
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