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دراسة بعض الصفات االنتاجیة للماعز المحلي والشامي والمضرب
فارس یونس عبد الرحمن
كلیة الزراعة والغابات

جامعة الموصل

منذر كوركیس اسوفي
الھیئة العامة للبحوث الزراعیة

وزارة الزراعة

عالء كریم جاسم
كلیة الزراعة
جامعة كركوك

الخالصة
والشاميالمحلي إجراء ھذه الدراسة على الماعزتم

٠.٠٣٥±٥٩١٣.٠٢٣بلغ. معزة ، ولكل كغم من وزن المعزة/ للموالیدالفطام 
والدة في علىحظ وجود تاثیر معنوي للمجموعة الوراثیة وعمر االم واالنحدار ولم یال٠كغم ل م عند ا اال وزن 

فاقت  اذ . الوالدة٠
بلغ.كغم٠.١٩٨٠.٤١٢الذكور اإلناث بمقدار 

لمولود ونوعالسنة كل من حظ وجود تاثیر معنوي لوول. كغم٠.٢١٤±١٣.٠٤٨جدي٤٧٢ نس ا ة وج لوالد ا
فطام لصالتفوق كاناذ . في وزن ال

لمحلي١.٣٠٧و ١.٥٦٠ . والما
توسط. كغم٠.٦٠٧والذكوركغم ٢.٣٦١ معزة  /م

ان التفوق ،.كغم٠.١٩٦± ١٣.٧١٣ اذ ك
أما . ١.٣٣٥و ١.٣٩٩

. كغم٠.٠٠٥± ٠.٣٨٦فقد بلغ  المعزةكغم من وزن / بالنسبة لمتوسط مجموع أوزان الفطام
أي تاثیر معنوي للمجموعة 

والم
فطومةبلغ.المعزةكغم من وزن / اوزان الفطام  لم / ا

.٠.٠٦± ٠.٢٨معزة  

المقدمة

لمجترة  ). ١٩٦٦،Malpauxو  Delgadillo(ا
)AmoahوBryant،و ١٩٨٤Poul١٩٩١

). ١٩٩٦والخوري،
)Alkass

) ٢٠٠٣واخرون،Nadarajahو١٩٩٩واخرون،

 /
 .

 .
إلى در

.إلناث الماعز لھذه المجامیع

٢٠٠٤بحث مستل من رسالة الماجستیر للباحث الثالث 
٦/٢٠٠٦/ ١٤وقبولھ ١٠/١٠/٢٠٠٥تاریخ تسلم البحث 
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مواد البحث وطرائقھ
أجریت ھذه الدرا

. بغداد/ لقطیع محطة تحسین الماعز في عكركوف 
في فصل الصیف  ربیت الحیوانات في حظائر نصف مفتوحة وكانت ترعى مرتین یومیاصباحاًومساءً

رأس / ٠.٥٠٠

. كغم یومیاً ٠.٧٥٠فقد تم برفع كمیة العلف المركز الى
.٢٠٠١/٢٠٠٢-١٩٩٨/١٩٩٩المحطة ألربع مواسم متتالیة  والفطام من سجالت

/ / مجموع أوزان  الفطام للموالید (على أساس  
).عند الوالدة 

 )GLM ( ھز)SAS،١٩٩٦( ،
.  لدراسة تأثیر بعض العوامل المؤثرة في وزن الجداء عند المیالد والفطام

Yijklmn = µ +Ri +Bj +Sk +Tl +Am +BSjk +BTjl +STkl +BSTjkl +b(wT) + eijklmn
Yijklmn  = وزن المیالد أو وزن الفطام للجدي المولود في السنةi والتابع للمجموعة الوراثیةjوالذ

k ونوع والدتھl وعمر أمھm.
µ =المتوسط العام  .

Ri = تأثیر السنة حیث أنi =السنوات األربع المدروسة(٤، ٣، ١،٢ .(
Bj = تمثل تأثیر المجموعة الوراثیة حیث أنj =محلي وشامي ومضرب الشامي( ٣، ٢، ١.(
Sk = یمثل تأثیر جنس المولود حیث أنk =أنثى ذكر و( ٢، ١.(
Tl = یمثل تأثیر نوع الوالدة حیث أنl =مفرد و توأم( ٢، ١ .(

Am = یمثل تأثیر عمر األم حیث أنm =فأكثر٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢.
BSjk = . ،BTjl =

. ونوع الوالدة
STkl =ل بین الجنس ونوع الوالدةیمثل التداخ . ،BSTjkl =

. ونوع الوالدة
b(WT) =االنحدار على وزن األم عند الوالدة  .eijklmn =یمثل قیمة الخطأ العشوائي .

لدراسة تأثیر السنة والمجموعة ا) GLM( كذلك تم استخدام معادلة النموذج الخطي العام 
.المعزه

Yijk =  µ + Ri + Bj + eijk
Yijk =كغم من وزن النعجة عند الوالدة/ معزة، مجموع أوزان الفطام / مجموع أوزان الفطام .

µ =المتوسط العام.
Ri = تأثیر السنة حیث أنi =السنوات األربع المدروسة(٤، ١،٢،٣      .(
Bj =ثیة حیث أنتأثیر المجموعة الوراj =محلي، شامي، مضرب الشامي(٣، ٢، ١.(

eijk =یمثل قیمة الخطأ العشوائي.
/ وقد استخدم ھذا النموذج لتقدیر المعامل التكراري لصفة مجموع أوزان الفطام

)REML)    (Restricted Maximum Likelihood ( .
:التالیة

R = σ 2 a  /  (σ 2 a  + σ 2 e )
:حیث أن  

R =امل التكراريالمع
σ 2 a = التباین  )Between ewes(
σ 2 e  ) =Within ewes              (
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النتائج والمناقشة
 :

١(.٠.٠٣٥±٣.٠٢٣ (
٠.٠٤٤±٣.٠٣٣المیالد للجدیان المحلیة والبالغ 

في أوزان  ) ٠.٠٥<أ(. 
. األوزان  باختالفات سنة المیالدالمیالد، إذ لوحظ تباین واضح في متوسطات 

آخرون Nadarajah) ١٩٩٣(وآخرون Horstأشار إلیھ في ) ٢٠٠٣(و
. دراستھم على سالالت مختلفة من الماعز من وجود تأثیر معنوي للسنة في وزن المیالد

واتفقت .كغم٠.١٩٨وتفوق واضح ألوزان الذكور مقارنة بأوزان اإلناث عند المیالد بمقدار اختالفات معنویة

لماعز آخرون، Alkassو١٩٨٦١٩٩٦،KatsaounisوZygoyiannis(ا Nadarajahو ١٩٩٩و
).٢٠٠٣لح،وصا٢٠٠٣وآخرون، 

. كغم٠.٠٤٠.٤١٢±٣.٢٠٩بلغ متوسط أوزان  الموالید الفردیة 
وآخرون، Sanchezو ١٩٨٤وآخرون، Mavrogenis( ومتفقة ھذه النتائج مع ماذكره العدید من الباحثین 

-Alو Hermiz١٩٩٧وMalike١٩٨٦و ١٩٨٦، PatilوJagtapو ١٩٨٤
Kass ،و ٢٠٠٣وصالح، ١٩٩٩وآخرونNadarajah ،٢٠٠٣وآخرون.(

٢.٨٧٥
.٣.١ .

. الموالید عند المیالد
لفطام أن ) ١( ٠.٢١٤±١٣.٠٤٨: وزن ا

أعلى ) اسبوعاً ١٥( موالید الماعز الشامي وصلت إلى عمر الفطام  ١٤.١٠٩بوزن 
١٢.٥٤٩١٢.٨٠٢Asofi

آخرون ) ٢٠٠٣( وآخرونNadarajahو ) ٢٠٠٢(و
. تأثیراً معنویاً للساللة في وزن الفطام

 )Mavrogenis،و ١٩٨٣Malikeو١٩٨٦Nadarajah٢٠٠٣ .(
Bardariو Jamnapari) ١٩٨٣(وآخرون Singhالنقیض من ذلك لم یجد 

. فطام
٠.٦٠٧كغم وھو أعلى من أوزان  إناث الماعز بمقدار ١٣.٤٥٧

في ) ١٩٩٨( Anousو Mourad) ١٩٩٦( كل من عاید 
.ماعز االنكورا من تفوق معنوي لوزن الذكور على االناث عند الفطامدراستھماعلى ال

١٤.٣٣٤٢.٣٦١أوزانھا  إلى  

 .
Ruvuna)و ) ١٩٩٣() ١٩٨٨

Hermiz)١٩٩٧ ( وNadarajah)٢٠٠٣ (
. التوأمیة في أوزانھا عند الفطام

كغم لجداء األمھات التي عمرھا ١١.٩٢١طام من إذ تراوحت أوزان الف.باختالف عمر األم كانت غیر معنویة
١٣.٩٤٣٣١٢.٨٢١

آخرون ٧Singhاألمھات بعمر  Asofiو ) ١٩٨٣(و
في دراستھم على سالالت مخت)  ٢٠٠٢(وآخرون 

٠أوزان  الجداء عند الفطام 
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 .
.اإلحصائي أشارت إلى أن تأثیر التداخل بین العوامل المدروسة في وزن الفطام كان غیر معنوي

.الخطأ القیاسي لوزن المیالد والفطام±متوسطات المربعات الصغرى :)١(جدول ال
)كغم(وزن الفطام العدد )كغم( وزن المیالد العددالعوامل المدروسة

٠.٢١٤±٠.٠٣٥٤٧٢١٣.٠٤٨±٥٩١٣.٠٢٣المتوسط العام
: المجموعة الوراثیة

محلي
شامي 

ضرب شامي
:السنة

١
٢
٣
٤

: جنس المولود
ذكر
أنثى

:نوع الوالدة
مفرد
توأم

):سنة(عمر األم  
٢
٣
٤
٥
٦
فأكثر٧

االنحدار على وزن األم   
.عند الوالدة

٣٦٣
٦٤

١٦٤

١٧٩
١٨٧
١٣٤
٩١

٢٨٥
٣٠٦

٤٠١
١٩٠

٥٣
٥٣
٦٠

١٠١
٧٤

٢٥٠

٥٩١

.م.غ
٠.٠٤٤±٣.٠٣٣
٠.٠٨٤±٢.٩٨٠
٠.٠٥٨±٢.٩٩٧
*
ب ٠.٠٦٤±٣.٠٤٤
ب٠.٠٥٩±٢.٨٣٤
أ ٠.٠٧٥±٣.٣٠٩
ب٠.٠٧٦±٢.٨٢١
*
أ ٠.٠٥٤±٣.١٠٢
ب٠.٠٤٣±٢.٩٠٤

**
أ ٠.٠٤±٣.٢٠٩
ب ٠.٠٤±٢.٧٩٧
.م.غ
٠.٠٨±٣.١٠٦
٠.١٠±٣.١٠١
٠.٠٩±٣.٠٣٧
٠.٠٩±٢.٩٤٨
٠.١٠±٢.٩٥٤
٠.٠٦±٢.٨٧٥

م.غ
٠.٠٠٤٩±٠.٠٠٨٧

٢٨٨
٥٤

١٣٠

١٥٨
١٥٩
١٠١
٥٤

٢٢٤
٢٤٨

٣١٩
١٥٣

٥٠
٤٥
٥١
٧٩
٥٣

١٩٤

٤٧٢

.م.غ
٠.٢٦٧±١٢.٥٤٩
٠.٨٠٣±١٤.١٠٩
٠.٣٦١±١٢.٨٠٢

**
أ ٠.٣٩١±١٦.٦٢١
د ٠.١٩٣±١٠.٤٢٨
ج ٠.٣٩٠±١١.٩٧٧
ب٠.٤٨٩±١٣.٥٨٨
*
أ ٠.٢٩٦±١٣.٤٥٧
ب٠.٣٢٩±١٢.٨٥٠

**
أ٠.٢٦٥±١٤.٣٣٤
ب٠.٣٢٨±١١.٩٧٣
.م.غ
٠.٥٦٠±١١.٩٢١
٠.٧٣١±١٣.٩٤٣
٠.٨٠٢±١٣.٣٧٥
٠.٥٢٤±١٣.٥٦١
٠.٥٩٨±١٣.٣٠٠
٠.٣٠٨±١٢.٨٢١

م.غ
٠.٠٣٥±٠.١٢١

.غیر معنوي. م.،     غ)٠.٠١(معنوي مستوى احتمال ** ،   )٠.٠٥(معنوي مستوى احتمال * 
).٠.٠٥<أ(تشیر إلى عدم وجود فروقات معنویة) ضمن العامل الواحد(األحرف المتشابھة عمودیا 

 ) : (

اضافة (٦١٦
(x2) ١.٧١١كغم لالناث و ٠.٩٤١٢

).١٩٨٠، Torrieو Steel(كانت غیر معنویة ) Bartlett's testاختبار 
مجموع () ٢(

١٤.٨٨١، إذ تبین أن إنتاج  المعزة الشامیة بلغ  )٠.٠١< أ (كانت معنویة ) معزة/أوزان  الفطام 
. كغم،على التوالي١٣.٥٤٦و ١٣.٤٨٢أعلى معنویاً من إنتاج  إناث  الماعز المحلي والمضرب والبالغ 

/ ±صغرى متوسط المربعات ال:)٢( الجدول 
.كغم من وزن المعزة

كغم من وزن المعزة/مجموع أوزان  الفطام معزة/مجموع أوزان  الفطام العددالعوامل المدروسة
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٠.٠٠٥±٠.١٩٦٠.٣٨٦±٥٤٩١٣.٧١٣المتوسط العام
.م. غ**:المجموعة الوراثیة

٠.٠٠٨±٠.٣٨٦ب٠.٢٧٥±٢٨٩١٣.٤٨٢محلي
٠.٠١١±٠.٣٧١أ٠.٤١٤±١٠١١٤.٨٨١شامي

٠.٠١٠±٠.٣٩٥ب٠.٣٦٧±١٥٩١٣.٥٤٦مضرب
****:السنة

أ٠.٠١٢±٠.٤٣١أ٠.٣٧١±١١٥٥١٥.٩٥٥
د٠.٠٠٩±٠.٣٤٧ج٠.٣١٧±٢١٥٧١١.٨١٥
ج٠.٠١٠±٠.٣٧٠د٠.٣٧١±٣١٣٤١٣.٥٩٢
ب٠.٠١٢±٠.٣٨٨ب٠.٤٣٦±٤١٠٣١٤.٥١٦

٠.٠٠٠٧±٥٤٩٠.٠٦١االنحدار على وزن األم   
.غیر معنوي. م.،   غ)٠.٠١(معنوي مستوى احتمال ** 

).٠.٠٥<أ(تشیر إلى عدم وجود فروقات معنویة ) ضمن العامل الواحد(األحرف المتشابھة عمودیا 

فطام ( ا بالنسبة إلنتاج  المعزه أم ان  ال أوز ) / مجموع 

. / كغم ٠.٣٩٥و٠.٣٧١و ٠.٣٨٦
) معزة / ( 

فطام (  ان  ال أوز ) / كغم ( مجموع 
.الوراثیة المضربة ثم المحلي ثم الشاميفان التفوق كان لصالح المجموعة ) المعزة 

، إذ أن ٠.٠٦±٠.٢٨) معزة / ( 

.جیة المعزاتموالیدھا في محاولة لزیادة إنتا
.وزیادة أوزان موالیدھا عند الفطام

STUDY ON SOME PRODUCTIVE CHARACTERS OF GOATS
( LOCAL , SHAMMI AND SHAMMI X LOCAL)

Faris Younis Abdulrahman
Coll.of Agric.&Forestry
Mosul University,Iraq

Monther Korkies Asofi
State Board for Agric.Res.

Ministry of Agric.,Iraq

Alaa Karim Al-ekaby
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ABSTRACT
This study was conducted on goats of three genetical groups. these groups

were local  (L) Shammi (S) and shammi X local (SL), raised at Agargouf goat
breeding station to study birth weight and weaning weight of kids and productivity
of dose ( total weaning weight of kids / dose and / k.g. of dose weight). The overall
mean of birth weight for 591 kids was ( 3.023 ± 0.035) k.g. Significant effect of
year of kidding , sex of kid and type of birth on birth weight were found. The males
exceed the females by 0.198 k.g. and the single exceed the twin by 0.412 k.g.
However genetic group and weight of does showed no significant effect on birth
weight. The overall mean of weaning weight for 472 kids recorded was (13.048 ±
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0.214)k.g. Significant effect of year of kidding, type of birth, sex of kid and weight
of does at kidding were observed. The (S) kids exceed both (L) and (SL) kids by
(1.560 and 1.307)k.g. respectively. The male exceed the female and the single
exceed the twin by (0.607 and 2.361)k.g., respectively. The overall mean of
productivity (total weaning weight of kids/does) was ( 13.713 ± 0.196) k.g. The
effect of genetic group and year of kidding were significant. The (S) exceed  both
(L) and (SL) by (1.399 and 1.342) k.g., respectively. The overall mean of total
weaning weight of kids/k.g. of does was (0.386 ± 0.005)k.g. Significant effect of
genetic group on total weaning weight of kids/k.g. of does observed. However the
genetic group (SL) exceed the (S) and (L) groups, while the effect of year of
kidding was significant. Repeatability estimated for total weaning weight of
kids/does was ( 0.28 ± 0.06).

المصادر
. ). ١٩٩٦(الخو

.دمشق. المناطق الجافة واالراضي القاحلةز أكساد
 )٢٠٠٣ .(

.جامعة السلیمانیة–رسالة  ماجستیر ٠ز المحلي االسودووزن المولود عند الوالدة والفطام في الماع
 )١٩٩٦ .(

.جامعة البصرة–كلیة الزراعة –اطروحة دكتوراه ٠وبعض مواصفاتھا االقتصادیة
بعة . اساسیات إنتاج  االغنام وتربیتھا). ١٩٩٣( ، دائب اسحاق القس ، جالل ایلیا ، زھیر فخري وعزیز  مط

.جامعة بغداد. دار الحكمة
)٢٠٠١ .(
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