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 المعالم الوراثیة والالوراثیة ألوزان وأبعاد الجسم عند المیالد والفطام في األغنام الحمدانیة
  سالم عمر رؤوف

  .العراق  –أربیل  –جامعة صالح الدین  –كلیة الزراعة  –قسم الثروة الحیوانیة 
  

  الخالصة
جل عنÏد المÏیالد سÏ  ٥٧١تمت دراسة تأثیربعض العوامل الالوراثیة في الوزن وأبعاد الجسم لÏـ 

بلÏÏغ المتوسÏÏط العÏÏام لÏÏوزن المÏÏیالد وأبعÏÏاد الجسÏÏم . سÏÏجل عنÏÏد الفطÏÏام فÏÏي األغنÏÏام الحمدانیÏÏة  ٥٤٠و لÏÏـ 
سم ، طول الجسÏم   ١٠.٥٤و  ٨.٨١و ٤٠.٦٤و  ٣٨.٨٤و   ٣٧.٨٢و ٢٨.٨٣كغم و  ٤.٦٢المدروسة  

كتÏاف و عنÏد المÏؤخرة ومحیط الصدر واالرتفاع عند االكتاف واالرتفاع عند المؤخرة والعÏرض عنÏد اال
 ٦١.١٠و ٤٩.٦٣كغÏÏم و ٢٣.٢٣فÏÏي حÏÏین بلÏÏغ وزن  الفطÏÏام وأبعÏÏاد الجسÏÏم المدروسÏÏة . علÏÏى التÏÏوالي 

سÏÏم ، طÏÏول الجسÏÏم ومحÏÏیط الصÏÏدر واالرتفÏÏاع عنÏÏد االكتÏÏاف  ١٦.٥٩و  ١٤.٤٧و  ٥٦.٤٧و  ٥٤.٥٤و
السÏÏنة و  –طیÏÏع كÏÏان لق.واالرتفÏÏاع عنÏÏد المÏÏؤخرة والعÏÏرض عنÏÏد االكتÏÏاف و عنÏÏد المÏÏؤخرة علÏÏى التÏÏوالي

وكÏان .في الوزن عند المیالد والفطام وفي كافة أبعاد الجسم المدروسÏة) ٠.٠١< آ( الجنس تأثیر معنوي 
في الوزن عنÏد المÏیالد والفطÏام ومعظÏم ابعÏاد الجسÏم المدروسÏة ) ٠.٠١<آ (   لنوع الوالدة تأثیر معنوي

بلغÏÏت القÏÏیم . عظÏÏم الصÏÏفات المدروسÏÏة فÏÏي م)  ٠.٠١<آ ( وكÏÏان تÏÏأثیر عمÏÏر األم عنÏÏد الÏÏوالدة  معنویÏÏة 
على التوالي وبالنسبة ألبعÏاد  ٠.١٨و ٠.١٤التقدیریة للمكافئ الوراثي لوزن المیالد وللوزن عند الفطام  

وكانÏت معظÏم تقÏدیرات   ٠.٢٣و  ٠.٠٢الجسم المدروسة فقد تراوحت تقدیرات المكÏافئ الÏوراثي  بÏین  
امÏا   ٠.٩٩ – ٠.٢٢سÏم عنÏد المÏیالد و الفطÏام عالیÏة وموجبÏة  االرتباط الوراثي بین الÏوزن و أبعÏاد الج

  .  ٠.٦٣ – ٠.٠٨تقدیرات االرتباط المظھري بین ھذه الصفات فقد تراوحت بین 
  

  المقدمة
تعد صفة وزن الجسم عند المیالد من الصفات التي باألمكان ان تعطي مؤشراً مبكÏراً لنمÏو ھÏذه 

بیÏة ألوزان ومعÏدالت النمÏو الحقÏاً و كÏذلك لعالقتÏھ بمعÏدل بقÏاء الموالید لمÏا لھÏذه الصÏفة مÏن عالقÏة ایجا
كمÏÏا ویعتبÏÏر الÏÏوزن عنÏÏد الفطÏÏام  ).  ١٩٨٤عبÏÏد الÏÏرحمن وآخÏÏرون ،(الموالیÏÏد و خاصÏÏة لحÏÏین الفطÏÏام 

دلیالًعلى مدى نمو الحمالن في مرحلة ماقبل الفطام وعلى كفÏاءة األمھÏات فÏي رعایÏة ابنائھÏا اثنÏاء فتÏرة 
الجسÏÏم ومعÏÏدل النمÏÏو مÏÏن بÏÏین الصÏÏفات االقتصÏÏادیة المھمÏÏة التÏÏي تعتبÏÏر مÏÏن  الرضÏÏاعة حیÏÏث ان وزن

عبÏÏد الÏÏرحمن ( المكونÏÏات االساسÏÏیة لزیÏÏادة انتاجیÏÏة االغنÏÏام مÏÏن اللحÏÏوم وبالتÏÏالي زیÏÏادة العائدیÏÏة للقطیÏÏع 
ان االختالفات في الوزن و أبعاد الجسم المختلفة عبارة عÏن محصÏلة  لتÏأثیر عÏدة ) .  ١٩٩٩وآخرون ، 

منھا ماھو وراثي یحملھا الفÏرد فÏي تركیبÏھ الÏوراثي ومنھÏا مÏاھو بیئÏي لÏذا یتوجÏب الÏتخلص مÏن  عوامل
تأثیرات العوامل الالوراثیة حتى یتمكن المربÏي فÏي تقÏدیر المعÏالم الوراثیÏة بدقÏة اكبÏر لكونھÏا ھامÏة جÏدا 

یرات المكÏÏافئ وتعÏÏد تقÏÏد).  ١٩٩٣الھاللÏÏي و آخÏÏرون ، (لÏÏدى وضÏÏع بÏÏرامج التحسÏÏین الÏÏوراثي            
الوراثي ألیة صفة الخطوة األساسیة في التحسÏین الÏوراثي لحیوانÏات المزرعÏة ألنھÏا تسÏاعد المربÏي فÏي 

  .اختیار نظام التربیة األمثل للتحسین وكذلك في احتساب التقدم الوراثي المتوقع في األنتخاب
لنمو عن طریق قیاس أوزانھا وأبعÏاد و تھدف الدراسة الحالیة التعرف على قابلیة األغنام الحمدانیة ل     

السÏنة وجÏنس المولÏود  –القطیÏع (جسمھا خالل مرحلة المیالد والفطام ودراسة تاثیر العوامل الالوراثیÏة 
فÏÏي أوزان وأبعÏÏاد الجسÏÏم مÏÏع تقÏÏدیر المكÏÏافئ الÏÏوراثي واألرتبÏÏاط ) ونÏوع والدتÏÏھ وعمÏÏر األم عنÏÏد الÏÏوالدة

                           .الوراثي والمظھري لھذه الصفات 
                           

  مواد البحث وطرائقھ
أجریت ھذه الدراسة على األغنام الحمدانیة المرباة  في قطیÏع كلیÏة الزراعةجامعÏة صÏالح الÏدین و       

فÏÏي قطیÏÏع وزارة  الزراعÏÏةوالري فÏÏي منطقÏÏة كÏÏرده ره شÏÏة التÏÏابع الÏÏى محافظÏÏة أربیÏÏل خÏÏالل المواسÏÏم 
سÏÏÏجل لدراسÏÏÏة الÏÏÏوزن و  ٥٧١والتÏÏÏي تضÏÏÏمنت .  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥و٢٠٠٥ -٢٠٠٤و ٢٠٠٤ -٢٠٠٣

سجل لدراسة الوزن و ابعÏاد الجسÏم عنÏد الفطÏام حیÏث  تÏم  تسÏفید النعÏاج   ٥٤٠أبعاد الجسم عند المیالد و
 Hand – mating فÏي شÏھر حزیÏران مÏن كÏل عÏام اذ سÏمح  للكبÏاش بتلقÏیح النعÏاج باسÏتخدام اسÏلوب

  و تÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏم تÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏوفیرلمعرفÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏة الكÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏبش السÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏافد 
  

  ٢٠٠٧/ ٣/  ٧و قبولھ       ٢٠٠٦/   ٥/    ٨تاریخ تسلم البحث   
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الرعایة الصحیة والبیطریة في كال القطیعین وفق برنامج صحي و وقائي المتبÏع مÏن قبÏل القطیعÏین كمÏا 
وتÏÏÏم تغذیÏÏÏة الحیوانÏÏÏات علÏÏÏى الرعÏÏÏي المسÏÏÏتمر لالعشÏÏÏاب والحشÏÏÏائش النامیÏÏÏة باألضÏÏÏافة الÏÏÏى مخلفÏÏÏات 

ة و الشÏÏÏÏعیروقدمت االعÏÏÏÏالف المركÏÏÏÏزة والتÏÏÏÏبن مÏÏÏÏع اضÏÏÏÏافات لألمÏÏÏÏالح و الفیتامینÏÏÏÏات حصÏÏÏÏادالحنط
 GLM  (General (تم تحلیل البیانات احصائیاً بأستخدام طریقة األنمÏوذج الخطÏي العÏام . الضروریة 

Linear Model   للبرنامج األحصائي الجاھزSAS )١٩٩٨ (  Statistical Analysis System     
  :ج الریاضي اآلتي وفق األنموذ 

yijklm = µ+Fyi+Sj+Tk+Al+Eijklm                                                                                                         
  :حیث تشمل 

yijklm    :  عبارة عن قیمة المشاھدةmth  السنة   –العئد للقطیعith  وللجنسjth  ونوع الوالدةkth     
  .  lوالمولد من  نعاج بعمر             

µ      :المتوسط العام.  
Fyi   : عÏÏاثیر القطیÏÏة وان  –تÏÏفات المدروسÏÏي الصÏÏنة فÏÏالس i=ع ( ١ÏÏنة  –١قطیÏÏع( ٢،)  ١السÏÏ١قطی – 

  السنة 
  ). ٢السنة  -٢قطیع ( ٥،  ) ١السنة  – ٢قطیع ( ٤،  ) ٣السنة  – ١قطیع (   ٣، )  ٢        

   Sj  :أثیر جنس المولود في الصفات المدروسة وان تj    =لالناث  ٢للذكور  و   ١.  
 :  Tk  تاثیر نوع المولود في الصفات المدروسة وان k =للوالدة التوأمیة  ٢للوالدة الفردیة  و  ١.  

Al    :تاثیر عمر االم في  الصفات  المدروسة وانl    =سنوات     ٧،  ٦، ٥، ٤، ٣، ٢.  
Eijklm   :بارة عن قیمة الخطا العشوائي ع.  

كما تم تقدیر المكÏافئ الÏوراثي لÏوزن وأبعÏاد الجسÏم عنÏد المÏیالد ولÏوزن وأبعÏاد الجسÏم عنÏد الفطÏام       
كمتغیÏر )  Sire(بعد أضÏافة تÏأثیر األب )  Mixed Model (اعتماداً على األنموذج الریاضي المختلط 

  عشÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏوائي
)Random Effect   (Ïة األنمÏى معادلÏة الÏأثیرات الثابتÏى التÏتمل علÏذي اشÏي الÏوذج الریاض)Fixed 

Effect ( ةÏالم الوراثیÏدیر المعÏتم األعتماد على مكونات التباین والتباین المشترك لآلباء في تق ) افئÏالمك
و    Paternal  half – sibبأسÏتخدام طریقÏة أنصÏاف االخÏوة األشÏقاء) الÏوراثي واألرتبÏاط  الÏوراثي 

  ) .١٩٩٠( Harveyرنامج األحصائى المعد من قبل أعتماداً على الب
                                                               

  النتائج والمناقشة                                                              
وھÏو ) . ١الجÏدول (كغÏم ٤.٦٢بلغ المتوسط العام لوزن المیالد   :الوزن وأبعاد الجسم عند المیالد  - ١

فÏÏÏي األغنÏÏÏام ) ٢٠٠٣(والبرزنجÏÏÏي ) ١٩٨٦(وآخÏÏرون   MaarofمقÏÏارب لمÏÏÏا توصÏÏÏل الیÏÏھ كÏÏÏل مÏÏÏن 
فÏÏي وزن المÏÏیالد اذ ) ٠.٠١< آ ( السÏÏنة تÏÏأثیراً معنویÏÏاً عالیÏÏاً  –ویتضÏÏح أیضÏÏاً ان للقطیÏÏع .  الحمدانیÏÏة 

اللÏÏذین الحظÏÏا اخÏÏتالف ).  ١٩٩٨و االنبÏÏاري ،  ١٩٩٥،  Ozturk(اتفقÏÏت ھÏÏذه النتیجÏÏة مÏÏع مÏÏا وجÏÏده 
معنوي في اوزان المیالد بأختالف السنة ، ویرجع ھذا التأثیر الÏى التبÏاین فÏي الظÏروف البیئیÏة وأسÏالیب 
الرعایÏÏة والتغذیÏÏة وكمیÏÏة األمطÏÏار التÏÏي تÏÏؤثرفي وفÏÏرة المراعÏÏي أونÏÏدرتھا وأخÏÏتالف درجÏÏات الحÏÏرارة 

  . وصحة القطیع  
السÏÏنة معنÏÏوي فÏÏي كÏÏل أبعÏÏاد الجسÏÏم  -دروسÏÏة فÏÏیالحظ أن تÏÏأثیرالقطیع أمÏÏا بالنسÏÏبة ألبعÏÏاد الجسÏÏم الم     

أي . كغÏم ، علÏى التÏوالي  ٤.١٩و  ٤.٨٩المدروسة ، بلغ متوسÏط الÏوزن عنÏد المÏیالد للÏذكور واألنÏاث  
كغÏÏم لصÏÏالح الÏÏذكور ویعÏÏزى الفÏÏارق المعنÏÏوي بینھمÏÏا الÏÏى األختالفÏÏات فÏÏي  ٠.٧بزیÏÏادة معنویÏÏة مقÏÏدارھا 

ÏÏÏي للفلقÏÏÏوزن الكلÏÏÏات ال)Rhind   ،رونÏÏÏأفراز )  ١٩٨٠و أخÏÏÏدأ بÏÏÏذكور تبÏÏÏیة الÏÏÏى ان خصÏÏÏافة الÏÏÏاض
وقÏد اكÏد العدیÏد مÏن )  ١٩٦٩،   Attal(األنÏدروجین فÏي المرحلÏة الجنینیÏة المبكÏرة والÏذي یعÏزز النمÏو 

ومحمÏÏÏÏد  ١٩٩٥،   Ozturk(البÏÏÏÏاحثین  وجÏÏÏÏود تÏÏÏÏأثیر معنÏÏÏÏوي للجÏÏÏÏنس  فÏÏÏÏي الصÏÏÏÏفات المدروسÏÏÏÏة 
والبرزنجÏÏÏي ،  ١٩٩٩و               عبÏÏÏد الÏÏÏرحمن وآخÏÏÏرون،   ١٩٩٨واألنبÏÏÏاري،  ١٩٩٦وآخÏÏÏرون،

في أبعاد الجسÏم نتیجÏة )  ٠.٠١<آ( أما بالنسبة ألبعاد الجسم فیالحظ وجود اختالفات معنویة  ) . ٢٠٠٣
كما تشیر النتÏائج ایضÏآ ان . لتأثیر جنس المولود اذ فاقت الذكور األناث في جمیع أبعاد الجسم المدروسة 

  في وزن المیالد، اذ)  ٠.٠١< آ ( دة تأثیرآ معنویآ لنوع الوال
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وانعكÏÏس ھÏÏذا التÏÏأثیر علÏÏى أبعÏÏاد الجسÏÏم اذ . كغÏÏم  ٠.٣٦فاقÏÏت الموالیÏÏد المفÏÏردة الÏÏوالدة مثیالتھÏÏا بمقÏÏدار 
لوحظ تفوق واضح ومعنوي للموالید المفردة الوالدة على مثیالتھا توأمیة الÏوالدة فÏي جمیÏع أبعÏاد الجسÏم 

-Alو) ١٩٨٨(وحمÏÏودات وامÏÏام ) ١٩٩٤(متفقÏÏة مÏÏع ماجÏÏاء بÏÏھ عبÏÏد اللطیÏÏف   وجÏÏاءت ھÏÏذه النتÏÏائج
Azzawi    رونÏÏÏ١٩٩٧(وآخ  ( اريÏÏÏواألنب)١٩٩٨ ( رونÏÏÏرحمن وآخÏÏÏد الÏÏÏوعب)س ) ١٩٩٩ÏÏÏوأدری

ویعزى األختالف في الوزن ھذا الى النقص الحاصÏل فÏي  وزن الفلقÏات ) ٢٠٠٣(والبرزنجي ) ٢٠٠١(
وقÏÏد تعÏÏزى األختالفÏÏات ) . ١٩٨٠وآخÏÏرون ،   Rhind(م المصÏÏحوبة بزیÏÏادة عÏÏدد األجنÏÏة فÏÏي الÏÏرح

المعنویة في الوزن وأبعاد  الجسم الى سعة حجم رحم األم وكبرالحیز الذي یشغلھ المولود الواحد مقارنÏة 
  ) .                                                      ١٩٩٨األنباري ، ( بذلك الذي تشغلھ الموالید التوأمیة 

فÏÏي أوزان الموالیÏÏد عنÏÏد المÏÏیالد إذ اعطÏÏت )  ٠.٠٥< آ( بÏÏان  لعمÏÏر األم تÏÏأثیراً معنویÏÏاً  أتضÏÏح
و  ١٩٩٦و آخÏÏÏرون،   Alkass(األمھÏÏات بعمÏÏر سÏÏÏنتین أقÏÏل األوزان مقارنÏÏة بالنعÏÏÏاج األكبÏÏر عمÏÏراً 

وقÏد یعÏود ذلÏك الÏى ازدیÏاد ) .  ٢٠٠١وأدریÏس ،  ١٩٩٩و  عبد الرحمن وأخرون ،  ١٩٩٨األنباري ، 
الرحم المصحوب بتقدم عمر النعجة ، بحیث یمكنھا تھیئة بیئة وظروف رحمیة افضل لنمÏو الجنÏین حجم 

كما ان النعاج الصغیرة السن تكون في مرحلة نمو و تطور و بذلك  تؤثر على كمیة الغذاء المتاحة لنمÏو 
روسÏÏة اذ وانعكÏÏس ھÏÏذا التÏÏأثیر ایضÏÏآ علÏÏى أبعÏÏاد الجسÏÏم المد) .  ١٩٧٦،    Owen(الجنÏÏین وتطÏÏوره 

اعطت النعاج التي بعمر سÏنتین موالیÏد بأبعÏاد جسÏم منخفضÏة مقارنÏة مÏع بقیÏة النعÏاج اال ان األختالفÏات 
  .  كانت معنویة فقط في طول الجسم ومحیط الصدر واالرتفاع عند األكتاف وعند المؤخرة 

، )   ٢الجÏدول ( غÏم ك ٢٣.٢٣بلغ المتوسط العام لوزن الفطÏام    :الوزن و أبعاد الجسم عند الفطام  -٢
وقÏد یعÏود ھÏذا . في وزن الموالید عند الفطام )  ٠.٠١< آ ( السنة تأثیرآ معنویآ  –اذ اتضح  بأن للقطیع 

كÏذلك . الى  االختالفات الموجودة فÏي الظÏروف األداریÏة والتغذویÏة لكÏال القطیعÏین وبÏأختالف السÏنوات 
بلÏغ متوسÏط . السÏنة  –بعاد الجسم بأختالف القطیع ان ھناك تباین معنوي في أ)  ٢( یتبین  من  الجدول 

كغÏم علÏى التÏوالي وكانÏت االختالفÏات   ٢٢.٠٧و  ٢٢.٦٩الوزن عنÏد الفطÏام للموالیÏد الÏذكور واالنÏاث  
  معنویÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏة

  ) . ٠.٠٥<آ ( 
وقد اشارت العدید من البحوث الÏى وجÏود تفÏوق معنÏوي للÏذكور علÏى األنÏاث فÏي أوزانھÏا عنÏد 

كمÏا تفوقÏت الÏذكور علÏى األنÏاث فÏي ) ٢٠٠١وأدریÏس ،  ١٩٩٩لرحمن و آخÏرون ، عبد ا( الفطام      
سÏÏم لكÏÏل مÏÏن   ٠.٩٥و  ١.٠٨و ١.٤١و ١.٣٤و  ١.٣١و  ١.٤٨كافÏÏة أبعÏÏاد الجسÏÏم المدروسÏÏة وبفÏÏارق 

طÏÏول الجسÏÏم ومحÏÏیط الصÏÏدر واالرتفÏÏاع عنÏÏد االكتÏÏاف وعنÏÏد المÏÏؤخرة والعÏÏرض عنÏÏد االكتÏÏاف وعنÏÏد 
د یعÏÏزى الفÏÏارق بÏÏین الجنسÏÏین فÏÏي الÏÏوزن وابعÏÏاد الجسÏÏم عنÏÏد الفطÏÏام الÏÏى وقÏÏ. المÏÏؤخرة ، علÏÏى التÏÏوالي 

الھرمونات الجنسیة اذ ان األستروجین یعمل على تثبیط نمو العظام الطویلة فÏي حÏین یعمÏل األنÏدروجین 
، والÏى افÏراز ) ١٩٧٦،  Owen(كھرمون بنائي یعزز النمو العضÏلي ویسÏرع مÏن نمÏو وطÏول العظÏام 

و كذلك الى التباین في الÏوزن )   ١٩٧٧وآخرون ،   Davis(ذكور مقارنة باالناث ھرمون النمو لدى ال
  .عند الوالدة وتأثیره الالحق على الوزن عند الفطام 

فÏي وزن الفطÏام حیÏث ان )  ٠.٠١< آ ( یتضح من ھذه الدراسة ان لنوع الوالدة تÏأثیرآ معنویÏآ 
كغÏم  و جÏاءت ھÏذه النتÏائج متفقÏة مÏع مÏا توصÏل  ١.٥٣ الموالید الفردیة  فاقت  مثیالتھا التوأمیة بـمقدار

و  ١٩٩٥وعبد الÏرحمن  و آخÏرون ،  ١٩٩٥،   Hermizو  ١٩٩١و آخرون ،    Boujenane( الیھ 
وقد یعزى التأثیر المعنوي لنوع الÏوالدة علÏى ھÏذه ) .  ٢٠٠٣والبرزنجي ،   ٢٠٠٠وجواسرة ،  ١٩٩٩

أكبÏر لتنÏاول الحلیÏب مقارنÏة مÏع التÏوائم و كÏذلك الÏى كمیÏة الصفات الى ان الوالدات الفردیة لھÏا فرصÏة 
القÏÏس و أخÏÏرون ، (  الحلیÏÏب التÏÏي تنتجÏÏھ األمھÏÏات و تÏÏوفره الÏÏى الÏÏوالدات الفردیÏÏة مقارنÏÏة بالتوأمیÏÏة 

١٩٩٣. (  
لنÏÏوع الÏÏوالدة فÏÏي ھÏÏذه )  ٠.٠١< آ ( امÏÏا بالنسÏÏبة ألبعÏÏاد الجسÏÏم فÏÏیالحظ وجÏÏود تÏÏأثیر معنÏÏوي 

الفردیة فاقت مثیالتھا توأمیة الÏوالدة فÏي كافÏة أبعÏاد الجسÏم المدروسÏة و أتفقÏت األبعاد حیث ان الحمالن 
، و قÏÏد یعÏÏزى التÏÏأثیر المعنÏÏوي لنÏÏوع الÏÏوالدة فÏÏي ھÏÏذه )  ٢٠٠٣( ھÏÏذه النتیجÏÏة مÏÏع مÏÏا وجÏÏده  البرزنجÏÏي 

یÏب الصفات الى التباین في الوزن عند الÏوالدة و عنÏد الفطÏام و كÏذلك تاثرھÏا بمÏا تنتجÏھ أمھاتھÏا مÏن الحل
  )Juma   ، رونÏ١٩٨٥و أخ . (  ويÏأثیر معنÏر االم تÏÏان لعمÏك )د )  ٠.٠٥< آÏÏد عنÏي  وزن  الموالیÏÏف

سÏÏنوات وأثقلھÏÏا للموالیÏÏد الناتجÏÏة مÏÏن امھÏÏات  ٦و٢الفطÏÏام و كÏÏان أدنÏÏاه للموالیÏÏد الناتجÏÏة مÏÏن أمھÏÏات بعمÏÏر
واألنبÏÏاري  )١٩٩٥( آخÏÏرون  Hall سÏÏنوات وقÏÏد أتفقÏÏت ھÏÏذه النتÏÏائج مÏÏع مÏÏا توصÏÏل الیÏÏھ  ٤و ٣بعمÏÏر
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وقد یعود السبب في ذلك الى التباین في الوزن عند المÏیالد ) ١٩٩٩( وعبد الرحمن و آخرون ) ١٩٩٨(
و كمیة الحلیب المنتجة و مالھامن تأثیر في سرعة النمو علماً ان النعاج صغیرة السÏن تفتقÏر فÏي قابلیتھÏا 

وط االسÏÏنان عنÏÏد  النعÏÏاج المتقدمÏÏة ومنطقیÏÏاً  فÏÏأن  سÏÏق. الناضÏÏجة علÏÏى رعایÏÏة صÏÏغارھا مقارنÏÏة بالنعÏÏاج
بÏالعمر یÏÏؤدي الÏÏى انخفÏÏاض كمیÏÏة العلÏÏف المسÏÏتھلك  و مالÏھ مÏÏن  تÏÏأثیر سÏÏالب علÏÏى انتاجھÏÏا مÏÏن الحلیÏÏب 

)Owen  ،اءت ) .  ١٩٧٦Ïوي و جÏاما بالنسبة ألبعاد الجسم المدروسة فلم یكن لعمر األم أي  تأثیر معن
 ) .٢٠٠٣و البرزنجÏي ،  ١٩٩٩،  Tabbaaو  Al-Tarayrah( ھذه النتائج متفقة مع مÏا توصÏل الیÏھ 

وقد یعزى السبب  في ذلك  الى ان قدرة الحمل على النمو في ھذه المرحلة من العمر تكون غیر معتمÏدة 
  ) . ١٩٨٨ھرمز ، (على التأثیر األمي 

تقدیرات المكافئ الوراثي للصفات المدروسة ، اذ بلغ المكافئ الÏوراثي )  ٣(یالحظ في الجدول 
وعبد الÏرحمن و )  ١٩٩٦( وآخرون  Alkassوھذا التقدیر مقارب لما وجده   ٠.١٤وزن عند المیالد لل

 Davis في حین جاءت  تقÏدیرات المكÏافئ الÏوراثي التÏي حصÏل علیھÏا كÏل مÏن  و )  ١٩٩٩( آخرون  
و  ٠.٠٧منخفضة عنÏد المÏیالد اذ بلغÏت )  ١٩٩١(و آخرون   Bennettو)  ١٩٨٦(  Kinghour    و

ومن ناحیة اخرى  فأن تقدیرات  أعلى للمكافئ الوراثي للÏوزن عنÏد المÏیالد ذكÏرت .على التوالي  ٠.٠٨
. علÏى التÏوالي  ٠.٥٦و  ٠.٤٤اذ بلغÏت ). ١٩٩٥( وآخÏرون   Al-Salmanو)  ١٩٨٨(ما قبل ھرمÏز 

مكÏÏافئ وھÏÏذا األرتفÏÏاع فÏÏي ال٠.١٨إال أن ھÏÏذا التقÏÏدیر للمكÏÏافئ الÏÏوراثي أرتفÏÏع للÏÏوزن عنÏÏد الفطÏÏام الÏÏى 
الوراثي قد یكون دلیالً على وجود تأثیر وراثي تجمعي في األوزان و الذي یزداد بتقدم العمÏر و لكنÏھ ذو 
تأثیر قلیل ،  وھذا التقدیر للمكافئ الوراثي لوزن الموالید عند عمÏر الفطÏام مقاربÏة لمÏا توصÏل الیÏھ قنبÏر 

والتي كانÏت تقÏدیراتھم للمكÏافئ )  ١٩٩٥(و آخرون  Hallو )  ١٩٩٤( و آخرون  Azizو )  ١٩٨٧( 
 -Alو )  ١٩٩١( و آخÏÏرون     Bennett،  الÏÏى أن  ٠.١٩الÏÏوراثي عنÏÏد عمÏÏر الفطÏÏام مسÏÏاویة الÏÏى 

Azzawi   )ت )  ١٩٩٦Ïو  ٠.٠٥أعطیا تقدیراً منخفضاً جداً للمكافىء الوراثي للوزن عند الفطام اذ بلغ
حصÏول علیÏھ فÏي ھÏذه الدراسÏة كÏان أقÏل مÏن مÏا على التوالي وتقدیر المكافىء الوراثي التي تÏم ال ٠.٠٦

  و آخÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏرون  BrashحصÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏل علیÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏھ كÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏل مÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏن 
  . على التوالي  ٠.٧٣و  ٠.٤٥والتي بلغت )  ١٩٩٥( وآخرون  Al-Salmanو )  ١٩٩٤( 
  

تقدیرات المعالم الوراثیة  لوزن و أبعاد الجسم عند المیالد و الفطام و األرتباط الوراثي ) :  ٣( الجدول 
 . ین وزن المیالد و الوزن عند عمر الفطام و أبعاد الجسم و المظھري ب

 rPاالرتباط المظھري   rGاالرتباط الوراثي     h2المكافى الوراثي   الوزن و أبعاد الجسم
 عند المیالد                       

   ٠.١٤ الوزن عند المیالد 
 ٠.٢٦ ٠.٧٤ ٠.٢٢ طول الجسم 

 ٠.٢٢ ٠.٧٤ ٠.١٥ محیط الصدر 
 ٠.٢٣ ٠.٧٧ ٠.١٤ االرتفاع عند االكتاف 
 ٠.٢٤ * * االرتفاع عند المؤخرة 
 ٠.٢١ ٠.٩٤ ٠.١٧ العرض عند االكتاف 
 ٠.٢٢ ٠.٧٥ * العرض عند المؤخرة 

 عند الفطام

   ٠.١٨ الوزن عند الفطام
 ٠.١١ * * طول الجسم  
 ٠.١٤ ٠.٩٧ ٠.٢٣ محیط الصدر 

 ٠.١١ ٠.٣٩ * ف االرتفاع عند االكتا
 ٠.٠٨ ٠.٢٢ ٠.١٨ االرتفاع عند المؤخرة 
 ٠.٠٩ ٠.٨١ ٠.٠٦ العرض عند االكتاف 
 * ٠.٧٦ ٠.٠٢ العرض عند المؤخرة 

  التقدیر قریب من الصفر * 
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ان األرتباط الوراثي بین صفتین ھو میل ھÏاتین الصÏفتین الÏى األنتقÏال عبÏر األجیÏال اًمÏا بأتجÏاه 
ین وقد یعود األرتباط الوراثي الى ظÏاھرة األثÏر المتعÏدد لجینÏات واحد مع بعضھا أو في أتجاھین متضاد

)  Linkage( او الÏÏى قصÏÏر المسÏÏافة العبوریÏÏة بÏÏین الجینÏÏات  )   Pleiotropic(فÏÏي أكثÏÏر مÏÏن صÏÏفة 
وتبÏÏدو أھمیÏÏة ).   ١٩٨٩، Falconer ( المÏÏؤثرة فÏÏي الصÏÏفتین و الموجÏÏودة علÏÏى نفÏÏس الكروموسÏÏوم  

أما األرتباط المظھري بین صفتین ھو التغایر . ألنتخاب ألكثر من صفة األرتباط الوراثي واضحة عند ا
 ( بین القیم المظھریة للصفتین و الناتجة من مجموع التغایرات التÏي تسÏببھا العوامÏل الوراثیÏة و البیئیÏة 

Falconer ،یالد).   ١٩٨٩Ïد المÏد عنÏین وزن الموالیÏوفي الدراسة الحالیة كانت األرتباطات الوراثیة  ب 
فقد بلغ أعلى تقدیر لألرتبÏاط الÏوراثي بÏین وزن  ٠.٩٤ – ٠.٧٤مع ابعاد الجسم المدروسة تراوحت بین 

كما بلغ تقدیر األرتباط الوراثي بین وزن المیالد مÏع طÏول الجسÏم  ٠.٩٤المیالد و العرض عند األكتاف 
علÏى .  ٠.٧٥ ٠.٧٧و  ٠.٧٤و٠.٧٤و محیط الصدر واألرتفاع عنÏد األكتÏاف و العÏرض عنÏد المÏؤخرة 

التوالي أي أن األنتخاب ألحد الصفات یؤدي الى تحسین في الصفة األخÏرَى المرتبطÏة بھÏا ، أمÏا بالنسÏبة 
 ٠.٢١لألرتباطات  المظھریة ما بین وزن الموالید عند المیالد مع أبعاد الجسÏم المدروسÏة تراوحÏت بÏین 

بین وزن الموالیÏÏد عنÏÏد الفطÏام مÏÏع أبعÏÏاد بالنسÏÏبة لتقÏدیرات األرتبÏÏاط الÏÏوراثي مÏا) .  ٣الجÏدول (  ٠.٢٦و
بین الÏوزن  ٠.٩٧و ظھر أعلى أرتباط وراثیاً  )  ٣الجدول ( الجسم المدروسة كانت متوسطة الى عالیة 

كمÏا بلÏغ قیمÏة األرتبÏاط الÏوراثي بÏین وزن الموالیÏد عنÏد الفطÏام مÏع . عند عمر الفطام مÏع محÏیط الصÏدر
ÏÏد المÏÏرض عنÏÏاف و العÏÏد األكتÏÏاع عنÏÏاف األرتفÏÏد األكتÏÏوالي و  ٠.٨١، ٠.٧٦، ٠.٣٩ؤخرة و عنÏÏى التÏÏعل

ھذه تشیر الى ان عملیة التحسین الوراثي تتأثر بقیمة و أتجاه األرتباط الوراثي و البیئي مÏا بÏین الصÏفات 
كما ان األرتباطات الوراثیة المرتفعة بین وزن الجسم عند عمر الفطام و أبعاده تعÏزى الÏى . المنتخب لھا

  ییس الجسÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏمیة بأزدیÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏاد وزن الحیÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏوانأزدیÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏاد المقÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏا
)Aziz- Abdel   ،م ) .١٩٧٦ÏÏاد الجسÏÏع أبعÏÏام مÏÏوزن الفطÏÏري لÏÏاط  المظھÏÏیم األرتبÏÏت قÏÏذلك كانÏÏو ك

  المدروسÏÏة منخفضÏÏة و كانÏÏت قیمÏÏة األرتبÏÏاط المظھÏÏري لÏÏوزن الفطÏÏام مÏÏع العÏÏرض عنÏÏد المÏÏؤخرة سÏÏالبة
لجسÏم للموالیÏد عنÏد عمÏر الفطÏام كانÏت امÏا األرتبÏاط الÏوراثي  بÏین وزن  الجسÏم و طÏول ا) . ٣جدول ( 

وعلÏÏى العمÏÏوم فÏÏأن تقÏÏدیرات المكÏÏافئ الÏÏوراثي لصÏÏفات الÏÏوزن تشÏÏیر الÏÏى انÏÏھ یتوقÏÏع .قریبÏÏة مÏÏن الصÏÏفر
الحصÏÏول علÏÏى تحسÏÏین وراثÏÏي لھÏÏذه الصÏÏفات مÏÏن خÏÏالل األنتخÏÏاب المباشÏÏر لÏÏوزن الموالیÏÏد عنÏÏد عمÏÏر 

ابین وزن الموالیÏد عنÏد عمÏر الفطÏام مÏع أبعÏاد و بسب األرتباطات الوراثیة العالیة و الموجبÏة مÏ. الفطام 
جسمھ فأن األنتخاب ألبعاد الجسم سوف یؤدي الى الزیÏادة فÏي وزن الجسÏم مÏع األھتمÏام و التحسÏین فÏي 
الظروف البیئیة و التي تشÏمل التغذیÏة و األدارة و الرعایÏة و السÏیطرة علÏى األمÏراض و التÏي یمكÏن أن 

  . تحسن ھذه الصفات و بشكل ملموس  
  
  

GENETIC AND NON GENETIC  PARAMETERS OF WEIGHTS ,  AND 
BODY DIMENSIONS AT BIRTH AND WEANING OF  HAMADANI 

SHEEP 
Salm  Omar  Raaof 

Dept .of Animal Resources – College of Agric., Univ. of  Salahaddin , Erbil, 
Iraq  
                                                     

ABSTRACT 
Five hundred and seventy one records of birth weight and 540 records of 

weaning weight of Hamadani sheep were collected to study body weights and 
dimensions at birth and weaning weights The overall mean of body weight. and 
dimensions at birth were 4.62 kg , and 28.83, 37.82, 38.84 , 40.64 , 8.81 and 
10.54  cm for the body length , heart girth , height at shoulders , height at hip , 
width at shoulders and at hip, respectively. The overall mean of body weight 
and dimensions at weaning were 23.23 kg , and 49.63 , 61.10 , 54.54 , 56.47, 
14.47 and 16.59 cm for  body length ,  heart girth , height at shoulders , height 
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at hip , width at shoulders and at hip, respectively .The effects of flock – year , 
and sex of lamb on birth , and weaning weights and body dimensions were 
significant (p< 0.01) .The effects of type of birth on birth and weaning weights 
and most of body dimensions were significant (p< 0.01) .Whereas the effect of 
age of dam at birth was significant     (p< 0.01) on most studied traits. 
eritability estimates for birth and weaning weights were 0.14 and 0.18, 
respectively .Heritability estimates for body dimensions ranged between 0.02–
0.23.Genetic correlations between body weights and body dimensions at birth 
and weaning were positive and heigh (0.22 – 0.99) .While the phenotypic 
correlations were (0.08 -0.63 )    

 
  المصادر

التنبؤ بالوزن الحولي لألنتخاب على األوزان المبكÏرة فÏي األغنÏام ) .٢٠٠١( أدریس ، على محمد نصر 
  .جامعة الموصل ، العراق . كلیة الزراعة والغابات . اطروحة دكتوراه. العواسیة 

التحلیل الوراثي ألوزان الجسÏم وأبعÏاده بأعمÏار مختلفÏة فÏي ) .  ١٩٩٨( األنباري ، نصر نوري خضیر 
جامعÏÏة . كلیÏة الزراعÏة . رسÏالة ماجسÏتیر . بعÏض المجÏامیع الوراثیÏة لÏدى األغنÏام العواسÏیة 

  . بغداد ، العراق 
الن والتقÏÏویم الÏÏوراثي دراسÏÏة النمÏÏو وأبعÏÏاد الجسÏÏم للحمÏÏ) .  ٢٠٠٣(البرزنجÏÏي ، یوسÏÏف محمÏÏد صÏÏالح 

، جامعة صÏالح الÏدین . كلیة الزراعة . رسالة ماجستیر . ألنتاج الحلیب في النعاج الحمدانیة 
  . العراق 

تقÏدیر بعÏض المعÏالم الوراثیÏة وغیÏر الوراثیÏة لÏبعض صÏفات ) .  ٢٠٠٠(جواسرة ، خلیل ابراھیم زعÏل 
جامعÏÏة بغÏÏداد ، . كلیÏÏة الزراعÏÏة  .النمÏÏو فÏÏي األغنÏÏام العواسÏÏیة األردنیÏÏة ، رسÏÏالة ماجسÏÏتیر 

  .العراق
بعÏض العوامÏل المÏؤثرة علÏى وزن مÏیالد وفطÏام ) .  ١٩٨٨(حمودات ، صھیب غانم والسید احمÏد امÏام 

 ٦) زانكÏو (المجلÏة العراقیÏة للعلÏوم الزراعیÏة .الحمالن الحمداني ونموھÏا فÏي فتÏرة الرضÏاعة
)٩٢-٨٥) : ٢ .  

تاثیر بعÏض ) .  ١٩٩٥(عبدهللا وھاشم عبد المجید الجلبي  عبد الرحمن ،  فارس یونس ، راضي خطاب
 – ٣٩) : ٢(٢٧العوامل غیر  الوراثیة في نمو الحمÏالن العواسÏیة ، مجلÏة زراعÏة الرافÏدین، 

٤٥ .  
المعÏالم الوراثیÏة ).  ١٩٩٩( عبد الرحمن ، فارس یونس ، غازي خزعل خطاب وغسان ابراھیم عبدهللا 

 – ٣٨) : ١( ٣١غنÏام العواسÏیة ، مجلÏة زراعÏة الرافÏدین ، والمظھریة لصÏفات النمÏو فÏي األ
٤٨ .  

عبÏÏد الÏÏرحمن، فÏÏارس یÏÏونس ، نجیÏÏب توفیÏÏق غÏÏزال، راضÏÏي خطÏÏاب عبÏÏدهللا وعبÏÏد المÏÏنعم مھÏÏدي صÏÏالح 
تاثیر بعض العوامل غیر الوراثیة على انتاجیة األغنÏام العواسÏیة ، مجلÏة البحÏوث ) . ١٩٨٤(

  . ٧٨ -٦٩) :١(٣الزراعیة والموارد المائیة ، 
التنبÏÏؤ بÏÏوزن الفطÏÏام وابعÏÏاد الجسÏÏم عنÏÏد المÏÏیالد لÏÏدى الحمÏÏالن ).  ١٩٩٤(عبÏÏد اللطیÏÏف ، حسÏÏین علÏÏي 

  . ١٦ – ٩) :  ١( ٧العرابیة ، مجلة العلوم الزراعیة البصرة ، 
أساسÏیات إنتÏاج األغنÏام و ) .  ١٩٩٣( القس ، جالل إیلیا ، دائب أسحق عزیÏز و زھیÏر فخÏري الجلیلÏي 

  . العراق . جامعة بغداد . مطبعة دار الحكمة . بیتھا الماعز و تر
دراسÏÏة بعÏÏض العوامÏÏل المÏÏؤثرة فÏÏي انتÏÏاج الحلیÏÏب ونمÏÏو ).   ١٩٨٧( قنبÏÏر ، فÏÏالح حسÏÏن عبÏÏد اللطیÏÏف 

كلیÏÏة الزراعÏÏة . رسÏÏالة ماجسÏÏتیر . الحمÏÏالن مÏÏن الÏÏوالدة لغایÏÏة الفطÏÏام فÏÏي األغنÏÏام العواسÏÏیة 
  .ق الموصل ، العرا      جامعة . والغابات 

بعض العوامل الالوراثیÏة ) .  ١٩٩٦(محمد ، ایھان كمال ، صمیم فخري الدباغ وراضي خطاب عبدهللا 
 ٢٨المؤثرة على بعÏض الصÏفات االقتصÏادیة فÏي األغنÏام العرابیÏة ، مجلÏة زراعÏة الرافÏدین، 

)٢١ – ١٦) :١ .  
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دراسÏة المعÏالم )  .  ١٩٩٣(عبÏد الÏرزاق عبÏد الحمیÏد الÏراوي وجÏالل ایلیÏا القÏس ، الھاللي، علي حسین 
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