
 ٢٠٠٧) ١(العدد )  ٣٥(المجلد  ) ISSN 1815-316 X( مجلة زراعة الرافدین
 

  بعاد الجسم للحمالن عند الفطام واالنتخاب للنعاج الحمدانیة النتاج الحلیبأدراسة العالقة بین وزن و
  *فارس یونس عبد الرحمن                               یوسف محمد صالح  

  جامعة صالح الدین/ جامعة الموصل                كلیة الزراعة /كلیة الزراعة والغابات
  الخالصة

حمال لدراسة العالقة بین وزن وأبعاد الجسم و االلیة عند الفطام فضال  ١١٩تخدمت بیانات اس
تمثل معدل انتاج الحلیب الیومي للفحوصات  فحص ٥٠٠نعجة حمدانیة اعتمادا على  ١١٥عن تقییم  

 كغم واظھر القطیع وعمر ٠.٤١٤ بلغ المتوسط العام لمعدل انتاج الحلیب الیومي.الدوریة الشھریة
كما بلغ .واالنحدار على وزن النعجة عند الوالدة تاثیرا معنویا في ھذه الصفة النعجة و تسلسل الفحص

للنعاج    BLUP، أما تقدیرات الـ ٠.٠٤ ± ٠.٥٢الحلیب الیومي   تقدیر المعامل التكراري لمعدل انتاج
-االول ومن  غم للقطیع٢١٤.٥٨إلى  ١٥٥.٥٦-الحمدانیة لصفة انتاج الحلیب فقد تراوحت من 

بلغ المتوسط العام لكل من وزن الفطام و طول الجسم و . غم للقطیع الثاني ٢٤٠.٣٩إلى  ١٦٢.٤٦
كغم  ٢١.٤١محیط الصدر واالرتفاع عند األكتاف وعند المؤخرة والعرض عند االكتاف وعند المؤخرة 

على سم،  ١٦.٩٩سم و  ١٤.٠٥سم و  ٥٦.٩٩سم و  ٥٤.٧٣سم و  ٦١.٧٩سم    و  ٤٩.٦٩و 
( كذلك بلغ المتوسط العام البعاد االلیة و التي تتمثل بطول االلیة وعرض االلیة من االعلى . التوالي

، سم  ٢٣.٨٣سم و ٢٠.٣٠سم و ١٣.٨١) اعرض منطقة(و من المنتصف ) منطقة اتصالھا بالجسم
لجسم و بین وزن ا) ٠.٠١ <أ (أظھرت نتائج الدراسة وجود ارتباط موجب و معنوي . على التوالي

  :وتبین ان افضل معادلة للتنبؤ بوزن الفطام ھي ، ابعاد الجسم و االلیة
عرض اإللیة من ( ٠.٢٧ ) +محیط الصدر(٠.٤٥ ) +طول الجسم ( ٠.٣٥ +  ٢٩.٧٠ -=وزن الفطام 

  %.  R22    89.35، إذ بلغت قیمة )األعلى
 

  المقدمة
فیھا فضال عن إنتاجھا الجید من  تمتاز االغنام الحمدانیة بكبر حجمھا و زیادة نسبة التوائم

والقس وآخرون  ١٩٨٦،وآخرون Maarof( و تتركز تربیتھا في سھل اربیل والموصل،     الحلیب
كما انھ یشكل نسبة مھمة من ، ویعد إنتاج الحلیب عامال مھما في التأثیر في نمو الحمالن). ١٩٩٣،

  .دخل المربي
برامج التحسین الوراثي سواء في قطعان النواة او  تعد عملیة تسجیل الحلیب الخطوة االساسیة في

القطعان التجاریة، اذ تم االعتماد في البلدان التي تمتلك قطعان من االغنام مخصصة النتاج الحلیب 
على عدد محدد من الفحوصات الیومیة بدال من االنتاج الكلي للحلیب في تقدیر المعالم الوراثیة و تقویم 

یوما بین كل فحصین متعاقبین في  ٣٠بان مدة ) ٢٠٠١(وآخرون  Cartaبر   النعاج وراثیا، إذ اعت
ولغرض وضع برامج للتحسین الوراثي إلنتاج الحلیب تم . تسجیل الحلیب اختبارا یفي بالغرض

، ) BLUP) ( Best Linear Unbiased Prediction(االعتماد على أفضل تنبؤ خطي غیر منحاز 
 ١٩٩١، Barilletو  Gabina(ج وانتخاب أفضلھا مع موالیدھا لتقدیر القیم التربویة للنعا

 Cartaو  ١٩٩٤وآخرون،  Sannaو  ١٩٩٢وآخرون،  Barilletو  ١٩٩١وآخرون،  Pagnaccoو
أما بالنسبة لنمو الحمالن فیعد الوزن عند الفطام من الصفات الھامة بالنسبة لمربي ). ٢٠٠١وآخرون،

الن في مرحلة ما قبل الفطام و على كفاءة األمھات في رعایة وھو دلیل على مدى نمو الحم. االغنام
وآخرون،   Conington(ویتأثر الوزن عند الفطام بالعدید من العوامل غیر الوراثیة كالقطیع . أبنائھا

 Al- khauzai(وجنس ونوع الوالدة وعمر األم عند الوالدة  )١٩٩٨، Beatsonو  Lewisو  ١٩٩٨
 Ploumiو ١٩٩٥،وآخرون Aziz( ووزن األم عند الوالدة) ٢٠٠١وإدریس، ٢٠٠٠وآخرون، 
  ). ١٩٩٩ ،Emmanouilidisو

آخر على نمو و تطور الحمالن لوجود العالقة االیجابیة مع  وتعد قیاسات أبعاد الجسم عند الفطام دلیال
  Al-Azzawi(القیاسات في التنبؤ بأوزان الفطام   وزن الفطام مما یساعد على االستفادة من ھذه

  ).٢٠٠٠ وآخرون، Al-_Khauzaiو  ١٩٩٥وآخرون،
  

 .مستل من رسالة الماجستیر للباحث الثاني*
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  : وانطالقا مما تقدم فان ھذه الدراسة تھدف الى
حص وعمر القطیع وجنس المولود ونوع الوالدة وتسلسل الف(دراسة تأثیر العوامل غیر الوراثیة  -١

                                                                . على معدل انتاج الحلیب الیومي) ووزن النعجة 
تقدیر المعامل التكراري لمعدل انتاج الحلیب الیومي و انتخاب النعاج من خالل تقدیرات الـ  -٢

BLUP  لھذه النعاج.  
القطیع وجنس المولود ونوع الوالدة وعمر ووزن ( راثیة دراسة تأثیر بعض العوامل غیر الو -٣

 .وإمكانیة التنبؤ بوزن الفطام من خالل ھذه األبعاد. في وزن وأبعاد الجسم واإللیة عند الفطام) النعجة
  

  مواد البحث وطرائقھ
جامعة /أجریت ھذه الدراسة على قطیعین من االغنام الحمدانیة األول في حقل كلیة الزراعة      

اربیل، إذ بلغ عدد النعاج الوالدة / صالح الدین والثاني في حقل نوروز التابع لوزارة الزراعة والري
تم تغذیة االغنام في القطیع األول أثناء موسم السفاد على . للقطیع األول والثاني، على التوالي ٥٩و ٥٦

وقدم العلف المركز خالل . همع تقدیم كمیات من الجت عند توفر) الحنطة و الشعیر(بقایا المحاصیل  
وكانت . غرام یومیاً یوم لكل رأس ٦٠٠المدة األخیرة من الحمل وعلى طول موسم الرضاعة وبواقع 

تغذیة االغنام في القطیع الثاني على الرعي على مخلفات المحاصیل الحقلیة مع تقدیم العلف المركز 
أما الشعیر المجروش فكان یقدم . میاً لكل رأسغرام یو ٥٠٠أثناء موسم الوالدة و إنتاج الحلیب وبواقع 

  . یوماً  ٧٥للموالید ابتداًء من الشھر الثاني تمھیدا لفطامھا عند عمر 
 :الصفات المدروسة

تم اخذ قیاس انتاج الحلیب الیومي یدویاً ولمرة واحدة صباحا بعد ان تم عزل الموالید : انتاج الحلیب 
تم دراسة تأثیر . رر عملیة القیاس كل شھر وحتى جفاف النعجةساعة، وتك ١٢عن امھاتھا لیال ولمدة 

القطیع وجنس المولود ونوع الوالدة  وعمر النعجة عند الوالدة  وتأثیر مرحلة الفحص  واالنحدار في 
 :  وزن النعجة عند الوالدة وفقا للنموذج الریاضي اآلتي

Y ijklmn  =  µ   + F i + S j + T k + A l + Q m + B (wd) + E ijklmn                                                 

     
Y ijklmn = معدل إنتاج الحلیب الیومي للفحوصات الدوریة الشھریة.  

µ = المتوسط العام لصفة انتاج الحلیب الیومي في القطیع  
F i =  تأثیر القطیع في انتاج الحلیب الیومي و أنi) =طیع الثانيالقطیع االول و الق) ( ٢و١                        ( 
S j=  تأثیر جنس المولود في انتاج الحلیب الیومي و أنj) =الذكور و االناث)   ( ٢و١ (  
T k =  تأثیر نوع الوالدة في انتاج الحلیب الیومي و أنk) =فردیة و توأمیة(والدة)   ٢و١  ( 
A l =  تأثیر عمر النعجة في انتاج الحلیب الیومي و أنl= )فأكثر  سنوات ٥و٤و ٣و٢( 

Q m =  تأثیر مرحلة الفحص في انتاج الحلیب الیومي و أنm  )  =أشھر ٦و ٥و ٤و ٣و ٢و١  ( 
B (wd) = انحدار انتاج الحلیب الیومي على وزن النعجة عند الوالدة.  
E ijklmn = و مستقال       الخطأالعشوائي المرافق لكل مشاھدة والذي افترض انھ یتوزع عشوائیا و طبیعیا

، وقد تم تقدیر المعامل التكراري لمعدل إنتاج الحلیب   σ 22  و بمتوسط مقداره  صفر و تباین عام
بعد  ) Mixed Model( اعتماداً على النموذج الریاضي المختلط  الیومي للفحوصات الدوریة الشھریة

 إلى النموذج) كمتغیر عشوائي ( إضافة تأثیر النعجة 
  : وفقا للمعادلة التالیةو الریاضي أعاله

 R=σ22a /(σ22a + σ22e )                                                                                               
          

  :حیث أن
R   = المعامل التكراريσ 22  a     = التباین)Between ewes (   σ 22  e  ) =Within ewes               (  

  

، وذلك اعتماداً على )أفضل تنبؤ خطي غیر متحیز(     BLUPكما تم التوصل الى تقدیرات الـ 
  ).  ١٩٩٠،Harvey( البرنامج االحصائي 

وتأثیر ) یوما ٧٥(تم دراسة صفات الحمالن عند الفطام ): یوماً  ٧٥(صفات الحمالن عند الفطام 
ریاضي وذلك بعد حذف تأثیر مرحلة الفحص واضافة العوامل غیرالوراثیة فیھا وفقا لمعادلة النموذج ال
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) ١٩٩٦( SASتأثیر االنحدار على وزن المولود عند الوالدة، وذلك بأستخدام البرنامج االحصائي 
  :                        وھذه الصفات ھي

-رةاالرتفاع عند المؤخ-االرتفاع عند االكتاف- محیط الصدر-طول الجسم ( الوزن وأبعاد الجسم  -١
  .عند الفطام) العرض عند المؤخرة- العرض عند االكتاف

وقد ).عرض االلیة من اعرض نقطة-عرض االلیة عند اتصالھا بالجسم-طول االلیة( ابعاد االلیة -٢
  .اخذت ھذه االبعاد من الجھة الداخلیة لإللیة

 
  النتائج والمناقشة

 ± ٠.٤١٤فحوصات الدوریة الشھریة  بلغ المتوسط العام النتاج الحلیب الیومي لل: إنتاج الحلیب
الخطأ القیاسي للعوامل  ±متوسطات المربعات الصغرى )   ١( ویتضح من الجدول . كغم ٠.٠١٣

في معدل انتاج الحلیب ) ٠.٠١ <أ ( انتاج الحلیب، اذ تبین بأن للقطیع تأثیر معنوى  المؤثرة في معدل
وقد یعود ھذا إلى . یوم/ كغم) ٠.١٣٣(مقدار الیومي، حیث تفوقت نعاج القطیع االول على الثاني ب

( االداریة والتغذویة والرعي بین القطیعین، فضالً عن التأثیرات الوراثیة  االختالف في الظروف
والتي قد تعد عامال ً مھماً في التأثیر في التباین في معدل انتاج الحلیب بین القطیعین ، وھذا ) التجمعیة 

  وآخرون   Ruizمااشار إلیھ
الذین أكدوا ان إنتاج الحلیب یتأثر ) ٢٠٠٢(والمحمدي ) ٢٠٠١(وآخرون  Portolanoو ) ٢٠٠٠(

جنس المولود ونوع الوالدة في معدل انتاج الحلیب فلم یكن  اما بالنسبة لتأثیر. معنویاً بأختالف القطعان
ى مثیالتھا الوالدة كغم عل ٠.٠١٥معنویاً على الرغم من تفوق النعاج الوالدة حمالناً توأمیة بمقدار 

ان معدل إنتاج الحلیب الیومي للنعاج التي تلد الول مرة بلغ  )  ١(كذلك تبین من الجدول . حمالناً فردیة
ثم انخفض االنتاج  كغم ٠.٤٣٩سنوات إذ بلغ  ٣كغم وارتفع معدل االنتاج للنعاج التي بعمر  ٠.٣١٧
،  سنوات أكثر كفاءة من بقیة األعمار ٣التي بعمر وقد یعود ذلك إلى ان الجھاز اللبني للنعاج . بعد ذلك

وآخرون   Portolano  و) ١٩٩٨( Ahmadو  Nawazواتفقت ھذه النتائج مع ما أشار إلیھ 
  و عبدالرحمن وآخرون)  ٢٠٠١(
وبالنسبة لتأثیر تسلسل  .سنة ھي األقل في إنتاجھا من الحلیب ٢الذین الحظوا ان النعاج بعمر) ٢٠٠٢(

عند الفحص  كغم ٠.٠٢٧ ±٠.٥٠٥فقد كان معنویاً وبلغ معدل انتاج الحلیب الیومي  الفحص الیومي
كغم، إال ان معدل انتاج الحلیب  ٠.٠٣٨ ±  ٠.٥٨٩ األول وارتفع عند الفحص الثاني لیصل إلى 

واتفقت . كغم ٠.٠١٥ ± ٠.١٥٧الیومي انخفض بعد ذلك لیصل الى ادناه عند الفحص السادس وبلغ 
  )١٩٩٨(وآخرون   EI- Saied  و )١٩٩٧(وآخرون  Poloumi   ع ما اشار الیھھذه النتائج م

الذین أشاروا إلى ان أعلى معدل إلنتاج الحلیب الیومي یقع مابین الشھر االول ) ٢٠٠٢(والمحمدي 
والثاني بعد الوالدة  كذلك أشارت نتائج ھذه الدراسة إلى ان انحدار معدل إنتاج الحلیب الیومي على 

كغم وھذا یشیر إلى ان الزیادة العالیة في أوزان النعاج قد / كغم ٠.٠٥٣ -نعجة عند الوالدة بلغ وزن ال
  .كغم  ٨٧ -٤٥سلباً في إنتاج الحلیب علماً ان اوزان النعاج لكال القطیعین تراوحت    تؤثر

الدوریة بلغ تقدیر المعامل التكرارى لمعدل انتاج الحلیب الیومي للفحوصات :  المعامل التكرارى
  الشھریة

وھذا التقدیر یمیل الى االرتفاع ویوضح امكانیة االعتماد على اقل عدد ممكن من ) ٠.٠٤ ± ٠.٥٢(
الفحوصات في تقدیر انتاج الحلیب وبشكل عام فأن ھذا التقدیر یقع ضمن حدود التقدیرات التي ذكرھا  

Barillet   وBiochard  )١٩٩٤ ( وCarta    وآخرون)و ) ١٩٩٥Gootwine   وPollott 
)٢٠٠٠(  

   . ٠.٦٥ – ٠.٤٥ والتي تراوحت من  ) ٢٠٠٢(والمحمدى 
افضل تنبؤ خطي غیر متحیز للنعاج لمعدل انتاج الحلیب للقطیع )  BLUP(  تراوحت تقدیرات الـ 

غم، )  ٢٤٠.٣٩إلى  ١٦٢.٤٦ -( غم وللقطیع الثاني بین ) ٢١٤.٥٨إلى  ١٥٥.٦٥ -( االول بین 
أثیر العوامل غیر الوراثیة المؤثرة في انتاج الحلیب واعتماد معادلة النموذج الریاضي وذلك بعد إزالة ت

وكخطوة أولیة ). متغیرات ثابتھ ( العشوائي والتي اعتمدت تأثیر النعاج كمتغیر عشوائي وبقیة العوامل 
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تي لھا اعلى من النعاج لكل قطیع وال%  ٨٠النتخاب النعاج لمعدل إنتاج الحلیب تم التوصیة بانتخاب 
  التقدیرات لقیم  

BLUP  ٢٤٠.٣٩إلى  ١٣٢.٨٤ -للقطیع األول ومن  ٢٤١.٥٨إلى  ١١٦.٧٥-والتي تراوحت من 
ونتیجة لعدم وجود تقدیرات للمكافيء الوراثي النتاج الحلیب كون القطیع في بدایة  .للقطیع الثاني

المولودة من امھات ذات تقدیرات عالیة ) الفطائم والذكور(التأسیس فانھ باالمكان االستفادة من الحمالن 
  .  ،عن طریق استخدام الفطائم لإلحالل محل النعاج المستبعدة والذكور للتسفیدBLUPفي الـ 

  

الخطhأ القیاسhي للعوامhل المhؤثرة فhي معhدل إنتhاج الحلیhب  ±الصhغرى متوسط المربعhات ) : ١(الجدول 
  . الیومي للفحوصات الدوریة الشھریة

عدد  العوامل المؤثرة
 الفحوصات

  الیومي الحلیبمعدل إنتاج 
 )كغم(الخطأ قیاسي ±المتوسط 

 ٠.٠١٣ ± ٠.٤١٤  ٥٠٠ المتوسط العام

  **القطیع 
  أ ٠.٠١٩ ± ٠.٤١٦ ٢٧٥  األول
 ب ٠.٠١٦ ± ٠.٢٨٣ ٢٢٥ الثاني

 جنس المولود
 أ ٠.٠١٥ ± ٠.٣٢٩ ٢٨٦  ذكر
 أ ٠.٠٢٢ ± ٠.٣٦٩ ٢١٤ أنثى

  نوع الوالدة
 أ ٠.٠١٤ ± ٠.٣٤٢ ٤٢٣  ردمف

 أ ٠.٠٣٠ ± ٠.٣٥٧ ٧٧ توأم

عمhhhhhر النعجhhhhhة 
عنhhhhhhد الhhhhhhوالدة 

  ) **سنة(

 ب ٠.٠٢٩ ± ٠.٣١٧ ١٠٠ ٢
 أ ٠.٠٣٠ ± ٠.٤٣٩ ١٣٩ ٣
 ب ٠.٠١٧ ± ٠.٣١٨ ١٨٧ ٤

 ب ٠.٠٣٠ ± ٠.٣٢٣ ٧٤  فأكثر ٤

تسلسhhhhhhhhhhhhhhhhhhل 
الفحhhhhhhhhhhhhhhhhhhhص 

 **الیومي

 أ ٠.٠٢٧ ± ٠.٥٠٥ ١١٥ ١
 أ ٠.٠٣٨ ± ٠.٥٨٩ ١١٥ ٢
 ب ٠.٠١٨ ± ٠.٣٣٣ ١١٥ ٣
 ب ٠.٠١٦ ± ٠.٣٢٠ ٩٩ ٤
 ب ٠.٠١٨ ± ٠.١٩٣ ٣٥ ٥
 ب ٠.٠١٥ ± ٠.١٥٧ ٢٦ ٦

االنحدار على وزن النعجة 
 *كغم/ كغم. عند الوالدة 

٠.١٤٦ ±) ٠.٠٥٣ -( ٥٠٠ 

  )٠.٠١ <أ (معنوي عند مستوى * *           )٠.٠٥ <أ ( معنوي عند مستوى *  
  .وفیما عدا ذلك تكون معنویة.العمود تعني فروقات غیرمعنویة الحروف المتشابھة للعامل الواحد ضمن 

  
المتوسط العام لوزن الفطام )  ٢( یالحظ من الجدول :  الوزن وأبعاد الجسم واإللیة عند الفطام

كغم باإلضافة إلى المتوسط العام البعاد الجسم وااللیة لھذه  ٠.٤٢ ± ٢١.٤١للحمالن الحمدانیة 
  . الحمالن عند الفطام

في أوزان الحمالن عند الفطام باختالف ) ٠.٠١<أ (تبین من ھذا الجـدول وجود اختالفات معنویـة و
كذلك لوحظ  .كغم ٤.٦القطیع، اذ تفوقت حمالن القطیع الثاني على االول بأوزانھا عند الفطام بمقدار 

إذ فاقت حمالن ) سم طول الج( ان تأثیر القطیع في ابعاد الجسم وابعاد االلیة كانت معنویة باستثناء 
أما بالنسبة لتأثیر جنس . القطیع الثاني مثیالتھا في القطیع االول في كل ابعاد الجسم وااللیة عند الفطام

المولود في نمو الحمالن فقد تبین ان االختالفات في اوزان الحمالن وابعاد الجسم وااللیة بین الذكور 
من الجدول نفسھ أیضاً أن الحمالن الفردیة الوالدة فاقت واتضح  كانت غیر معنویة، واالناث عند الفطام

كغم، إذ یعكس ھذا التفوق  ٣.٦٢وبمقدار ) ٠.٠١<أ (في اوزانھا عند الفطام مثیالتھا التوأمیة معنویاً  
وقد اتفقت ھذه النتیجة مع ما اشار . الفرصة االكبر للحمالن الفردیة لتناول الحلیب مقارنة مع التوأمیة
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واستمر التأثیر ). ٢٠٠١(و إدریس ) ٢٠٠١(وآخرون  Cloeteو) ١٩٩٩(رحمن وآخرون الیھ عبدال
المعنوى لنوع الوالدة على كل ابعاد الجسم وااللیة ولصالح الحمالن الفردیة الوالدة، إذ اتفقت ھذه 

) ٢٠٠٠(وآخرون  AI- Khauzaiو   )١٩٩٩(   Tabbaaو -Tarayrah  Al  النتائج مع ما ذكره
   .أثیر نوع الوالدة في ابعاد الجسم عند الفطاممن معنویة ت

أیضا ان االختالفات في وزن الفطام وابعاد الجسم وااللیة للحمالن ) ٢(ویالحظ من الجدول 
  الحمدانیة عند الفطام باختالف عمر األم كانت غیر معنویة لتتفق ھذه النتیجة مع ماتوصل إلیھ

Al- Tarayrah    وTabbaa )ا على وزن وأبعاد الجسم للحمالن العواسیة عند في دراستھم) ١٩٩٩
أما بالنسبة لالنحدار على وزن االم عند الوالدة فقد كان معنویاً وموجباً لكل الصفات المدروسة . الفطام

كذلك فقد لوحظ ایضاً ان ھناك  ٠باستثناء عرض االلیةعند اتصالھا بالجسم ومن اعرض نقطة لھا 
ن عندالمیالد واوزانھا عند الفطام ، اذ بلغ معامل انحدار وزن الفطام عالقة ایجابیة بین وزن الحمال

  ).                                              ٠.٠١> أ (كغم وكان معنویاً / كغم ٠.٤٣٨ ± ٢.٣٠٦على وزن المیالد 
تبhاط الموضhحة كانhت جمیhع تقhدیرات معامhل االر:  العالقة بین الوزن وابعاد الجسم وااللیة عند الفطام

الصhفات المدروسhة یعقبھhا زیhادة فhي  موجبة ومعنویة وھذا یعني أن الزیادة فhي أى مhن) ٣(في الجدول 
بhین وزن  ٠.٦٢االخرى وخاصة بین وزن الفطام وابعاد الجسhم وااللیhة اذ تhراوح معامhل االرتبhاط مhن 

قhhد تhhم اسhhتخدام طریقhhة و. بhhین وزن الفطhhام ومحhhیط الصhhدر ٠.٩٠الفطhhام والعhhرض عنhhد المhhؤخرة الhhى 
االنحhhدار المتhhدرج للتنبhhؤ بhhوزن  الجسhhم عنhhد الفطhhام اعتمhhاداً علhhى ابعhhاد الجسhhم وااللیhhة، اذ یتضhhح مhhن 

أن أقوى العالقhات كانhت بhین وزن الفطhام ومحhیط الصhدر والموضhحة مhن خhالل المعادلhة ) ٤(الجدول 
عنhد %  ٨٩.٣٢ھhذه القیمhة الـhـى   وارتفعت%  ٨١.٦٣لھذه المعادلة الى     R 2، إذ وصلت قیمة )١(

إن ھذه النتیجة تؤكد ان ھناك اھمیة كبیرة لكل مhن محhیط الصhدر وطhول الجسhم وعhرض ). ٣(المعادلة 
  ٠االلیة عند اتصالھا بالجسم للتنبؤ بوزن الحمالن عند الفطام 

  

  .     معامل االرتباط بین الصفات المدروسة عند الفطام) : ٣(الجدول 
طول   الصفات

  الجسم 
    
  
١*  

محیط 
  الصدر 

      
  
٢*  

االرتفاع 
عند 

 االكتاف
  
٣*  

االرتفاع 
عند 

  المؤخرة
  
٤*  

العرض 
عند 

 االكتاف 
  
٥*  

العرض 
عند 

  المؤخرة
  
٦*  

طول 
االلیة 
من 
  الداخل

٧*  

عرض 
اإللیة عند 
اتصالھا 
  بالجسم

٨*  

عرض 
ن م اإللیة

اعرض 
  نقطة

٩*  
 ٠.٨١  ٠.٨١ ٠.٧٥ ٠.٦٢ ٠.٧٤ ٠.٨١ ٠.٨٢ ٠.٩٠  ٠.٧٥ وزن الفطام

*٠.٥٧  ٠.٥١ ٠.٥٤ ٠.٣٩ ٠.٤٩ ٠.٧٤ ٠.٧٣ ٠.٦٥  ١ 
*٠.٧٥  ٠.٧٧ ٠.٧٤ ٠.٦٦ ٠.٧٩ ٠.٧٧ ٠.٧٩   ٢ 
*٠.٧٠  ٠.٦٩ ٠.٦٧ ٠.٥٠ ٠.٦٣ ٠.٩٦    ٣ 
*٠.٦٩  ٠.٦٨ ٠.٦٥ ٠.٤٧ ٠.٦٠     ٤ 
*٠.٧١  ٠.٦٥ ٠.٦٩ ٠.٧٧      ٥ 
*٠.٥٣  ٠.٥٠ ٠.٥٤       ٦ 
*٠.٨٦  ٠.٨١        ٧ 
*٠.٩٤          ٨ 

  

 .واإللیة عند الفطام  معادالت التنبؤ بوزن الفطام من أبعاد الجسم): ٤(الجدول
رقم 

  المعادلة المعادلة
R 2      
% 

مستوى 
 المعنویة

1 WW. = - 29.53 + 0.82 HG. 81.63 ** 
2 WW. = - 36.89 + 0.35 BL + 0.65 HG. 85.97 ** 
3 WW. =  - 29.70 + 0.35 BL + 0.45 HG + 0.27 

FW1. 
89.35 ** 

             .محیط الصدر=  HG .طول الجسم=  BL  .الوزن عند الفطام=   WW: حیث ان 
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  FW1               =معنویة عند مستوى **   .عرض اإللیة عند اتصالھا بالجسم (P<0.01)  



 ٢٠٠٧) ١(العدد )  ٣٥(المجلد  ) ISSN 1815-316 X( مجلة زراعة الرافدین
  

A STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN BODY WEIGHT AND 
BODY DIMENSIONS OF LAMBS AT WEANING AND SELECTION OF 

HAMDANI EWES FOR MILK PRODUCTION 
Faris Y.Abdul-Rahman                         Yousif  M.S. Al-Barzinjy 

Coll.of Agric. & Forestry, Mosul Univ.         Coll.of Agric., Salahaddin Univ. 
 

ABSTRACT 
The relationships between body weight, body and fat tail dimensions of 

119 hamdani lambs at weaning were studied. A total of 500 records of 115 
hamdani ewes (test day milk yield) were analyzed. The overall mean of test-
day milk yield was 0.414 kg. The effects of flock , age of dam , stage of 
lactation and body weight of dam on this trait were significant. Repeatability 
estimate for test-day milk yield was (0.52 ± 0.04) , and the estimated value of 
BLUP for ewe depending on milk yield ranged from (-155.56 to 214.58 gm ) 
for the first flock, and (-162.46 to 240.39 gm ) for the second flock. The overall 
mean of weaning weight (WW),body length (BL) hearth girth (HG), height at 
shoulder (HS) & at hip(HH) width at shoulder (WS) and at hip (WH) were 
21.41 kg, 49.69 cm, 61.79 cm, 54.73 cm, 56.99 cm, 14.05 cm,16.99 cm, 
respectively .The overall mean of fat tail length (FL) , fat tail width (FW1) at 
the point of attachment with the body and at the middle point (FW2) were 
13.81 cm , 20.30 cm and 23.83 cm, respectively. Positive correlation 
coefficients (p<0.01) were observed between all these traits. The best equation 
used to predict weaning weight with R=89.35 % was :  
   WW=  29.70 + 0.35 (BL) + 0.45 (HG) + 0.27 (FW1). 
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