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دراسة بعض الصفات األقتصادیة ألغنام مامھ ش في سھل أربیل
سالم عمر رؤوف

أربیل–جامعة صالح الدین -كلیة الزراعة –قسم الثروة الحیوانیة 

الخالصة
نعجة مامھ ش)٧٧(التجربةھذه شملت

فينوع الوالدة ، جنس المولود ، وزن و عمراألم  لالوراثیةالعوامل ابعضدراسة تأثیرل
انتاج فيوبعضتأثیرفضالً عنالمیالد والفطام 

لحمالنبلغ.  ا
.٢٨٣,٠وكغم٤٤,٣٠وكغم٩٩,٤الفطام

في)١٢٠(خالل فترة الحلب غم٨٥,٨٩٤
كان لنوع الوالدة وتسلسل الفحص الیومي وعمر في حینوزن الحمالن عند المیالد و الفطام والزیادة الوزنیة

.انتاج الحلیب الیوميفياألم تأثیر معنوي 

المقدمة
نتمي / األغنامت

ذإي وھ) .٢٠٠٢،Talebi(وحجمھا كبیر)Fat-tailed(الدھنیة 
دتع.ألغراض انتاج اللحم والحلیب والصوف 

على الصفة عالقة وزان الالحقة وكذلك ھذهمثل الوزن عند الفطام واال
مالن خالل كما. ) ١٩٨٤(المیالد وحتى الفطام  لح ا نمو  رضاعة مدةان دراسة  ل من تعدا

إذفيالعوامل المھمة التي تؤثر 
لمدة.ند الفطام وبعده لحد ماالحیوانات ع ا

د. )٢٠٠١(عالیة عند التسویق مما یقلل من تكالیف األنتاج 
رضاعة مدة ل ان وزن ذإا

غنام ألمن المكونات األساسیة لزیادة انتاجیة ادالجسم ومعدل النمو من بین الصفات األقتصادیة المھمة التي تع
) .١٩٩٩عبد الرحمن وأخرون ، (تالي زیادة العائدیة للقطیع لامن اللحوم وب

لوباً عملیة أدرار الحلیب من أھم الصفات الوظیفد وتع ح
تعد ضرورة 

) .١٩٩٢الصائغ والقس ، (ملحة ألي نظام من أنظمة األنتاج 
ولعدم وجود أیة دراسة في العراق عن األغنام مامھ 

لمولود و ا وزن فيوزن و عمراألم  وجنس 
 .

. الدوریة  

رائقھمواد البحث وط
. فينفذت ھذه التجربة 

اسة .  در ل لت ا عجة ٧٧شم ن
ت, ٢٠٠٨-٢٠٠٧موسم الوالدة خالل) مولوداً ١٠٢(وموالیدھا 

كثر من و٤-٣,٣-٢,٢-١فئات  . سنوات ٤أ
/ رأس / ٧٥٠

) یوماً ٩٠(أمھاتھا لغایة الفطاملرضاعةتركت الحمالن. قوالب االمالح المعدنیة 
.

١٠/٩/٢٠٠٨وقبولھ٢٠٠٨/ ٣/٤تأریخ تسلم البحث 
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تم قیكما. الفطاموعندالوالدة ساعة من٢٤وتم تسجیل أوزان الحمالن خالل 
ً ولفترة .)١٩٩٥،ICAR(AC methodتبعاً لطریقة )یوم الفحص(یاً شھر اء مس مالن  لح تعزل ا نت  اذ كا
٢×١٢ .

GLM)General Linear
Model( . )SAS ،٢٠٠١( .Statistical Analysis System.

:وفق األنموذج الریاضي اآلتي
yijklm =µ +T i +Sj + Ak +B(WD) + Eijklm

:حیث تشمل 
yijklm  :  عبارة عن قیمة المشاھدةmthلنوع الوالدة ئداالعith وللجنسjthد من نعاج ووالمول

kthبعمر

µ  :المتوسط العام لكل صفة مدروسة.
: T i  تاثیرنوع الوالدة في الصفات المدروسة وانi=للوالدة التوأمیة ٢دة الفردیة وللوال١.

S j  : تأثیر جنس المولود في الصفات المدروسة وانj=لالناث ٢للذكور و ١.
A k  :k=)٤أكثرمن(و)٤-٣(و)٣-٢(و)٢-١(

.سنوات  
B(WD) : انحدار الصفة على وزن النعجة عند الوالدة.
Eijklm  : قیمة الخطا العشوائي.

في
:الیومي بعد ان أضیف 

Qm : تأثیر مرحلة الفحص في انتاج الحلیب الیومي وانm =)أشھر١،٢،٣،٤(.

النتائج و المناقشة
) ١جدول ال(كغم ٩٩,٤بلغ:-١

)٢٠٠٢(Talebiو )١٩٨٦(وھو مقارب 
Loriفي األغنام -Bakhtiari أولكنھ كغم على التوالي٨٥,٤وكغم ٩,٤والبالغ

Khalili)٢٠٠٢ (BaluchiوKiyanzadخرون أو)٢٠٠٢ (
MoghaniوChal وZel١(. ٣,٣و٧,٤و٦,٤و٢٨,٤والبالغ (

٢٢,٥، اذلنوع الوالدة في )٠١,٠<أ(وجود تأثیر عالي المعنویة
)٢٠٠١(ل٧٥,٤كغم فیما بلغت التوأمیة

برزنجي ) ٢٠٠٢(Kiyanzadو)٢٠٠٢(Talebiو  ل ( و) ٢٠٠٣(وا
البر حجم یعزى ھذا التفوق الى ك) .٢٠٠٧(رؤوف و) ٢٠٠٦

) . ١٩٦٤،(Alexanderرفي و السطحیة المتیسرة لتبادل العن
حاصل  ال Rhind(ص 

.)١٩٨٠،وأخرون
بلغ إذ) ٠٥,٠<أ(

أشارت .كغم٦٥,٠فارق قدرهأي ب) ١جدول ال(كغم على التوالي٦٩,٤كغم و٣٤,٥وزن الذكورو األناث 
و Alkass(ل

و ٢٠٠٢،أخرون وKiyanzadو٢٠٠٢،Talebiو ١٩٩٦١٩٩٩أخرون ، 
برزنجي ، ل وقد ) ٢٠٠٧و رؤوف ،٢٠٠٣٢٠٠٦ا

) ١٩٧٤(األناث 
) یوماً ٣٥-٣٠(خصیة الذكر تبدأ بأفراز ھرمون األندروجین في المرحلة الجنینیة األولى 

Attalحل الالحقة كبیراً في تعزیز النمو في المرا )،١٩٦٩(.
) ٠٥,٠<أ() ١(ویتضح من الجدول 

)٢-١(
كغم١٧,٥سنوات )٤-٣(٤.٨١وزنھا
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Talebiو) ١٩٩٩(
عجة وقد یعزى السبب في ذلك الى أزدیاد حجم الرحم.)٢٠٠٧(رؤوف و)٢٠٠٢( ن وب بتقدم عمر ال مصح ل ا

یئة بیئة وظروف رحم، بحیث یمكنھا تھ
)Owen،١٩٧٦(.

اذ) ٠١,٠<أ(وجود أنحدار عالي المعنویة ھذه الدراسة
أخرون Alkassاءج. كغم / غم ك٠.٠٢ و )١٩٩٦(و 

، وقد یعزى تأثیر وزن األم الى ان ) ٢٠٠٦( و الجلیلي و أخرون )٢٠٠٣(و البرزنجي )٢٠٠١(الجمیلي 
النعاج األثقل وزناً تقوم بامداد أجنتھا بكمیات أكبر من المواد الغذائیة في أثنا

نمو وان النعاج كبیرة الحجم تتمیز باتساع حجم رحمھا الذي یوفر حیّ  أوسع ل  ً مدةوزا
.الحمل والسیما في األشھر األخیرة االمر الذي ینعكس أیجابیاً على موالیدھا 

فطام :وزن الحمالن عند الفطام-٢ أتضح تفوق اذ) ١جدول ال(كغم٤٤,٣٠ال
وقد أتفقت مع ما )كغم٤٠,٢٩(على التوأمیة )كغم٤٤,٣١(للموالید الفردیة الوالدة ) ٠١,٠<أ(عالي المعنویة 

نجي و) ٢٠٠٢(أخرون وKiyanzadو)٢٠٠٢(Talebiمنل برز و عبد )٢٠٠٣(ال
) .٢٠٠٧(و رؤوف ) ٢٠٠٣( 

المتاحةكمیة الحلیب أوزانھا عند المیالد و التأثیر الالحق لھا وكذلك الى 
.كغم٥١,٧ره. توأم التلك المتوفرة للمولود 

وجاءت نتائج ھذه الدراسة متفقة مع ما توصل الحلیب ورضاعتھا كمیات أكبر منھ في أثناء فترة الرضاعة  ،
( و) ٢٠٠٣(عبد الرحمن و)٢٠٠٢( Talebiو )  ٢٠٠٢(أخرون وKiyanzadالیھ 

) ٠٥,٠<أ() . ٢٠٠٧(رؤوف و)٢٠٠٦
) كغم ٩٥,٢٦( سنة ) ٢-١() ١جدول (.الموالید عند الفطام 

) كغم ٣٢.٠٠(سنوات ) ٤-٣(ھات بعمروأثقلھا للموالید الناتجة من أم
و ،) ٢٠٠٧(و رؤوف )  ٢٠٠٣( و عبد الرحمن ) ٢٠٠٢(Talebiو ) ١٩٩٩(الیھ عبد الرحمن وأخرون 

٧٩٢.٥٠
. ما یؤثر على سرعة نمو الموالید األعمارم

)  ٠١,٠<أ(كغم بتأثیرعالي المعنویة/ كغم ٤.٩٣
وقد یعود السبب ) . ٢٠٠٦(و الجلیلي و أخرون ) ٢٠٠٣(والبرزنجي ) ٢٠٠١(

) . ١٩٨٥الحسن ، (الحلیب أثناء الرضاعة 
لجدول (كغم  ٢٨٣,٠:الزیادة الوزنیة الیومیة -٣ ) ١ا

)  ٠٥,٠<أ(
كغم٢٧٤,٠وكغم٢٩١,٠

و) . ٢٠٠٣() ١٩٩٥(
ان .كغم لصالح الذكور ٠٧٦,٠كغم على التوالي أي بزیادة معنویة مقدارھا ٢٤٨,٠و ٣٢٤,٠للذكورواألناث 

) ٠١,٠<أ(
قد و). ٢٠٠٢،Talebiو ١٩٩٥( فروقات معنویة في أوزانھا عند 

ا
)  ٠١,٠<أ(.كمیات أكبر منھ في أثناء فترة الرضاعة

سنوات ) ٤-٣(
) .٢٠٠٢(Talebiكغم وقد أتفقت نتائج ھذه الدراسة في تأثیراتھا مع ماتوصل إلیھ . ,٢٩٨

لصغرى :) ١(جدول ال ات ا بع مر ل توسط ا ± م
) .غمك(لغایة الفطامالوزنیة الیومیة

الخطأ القیاسي± المتوسط العددالعوامل المؤثرة
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)كغم(الزیادة الوزنیة الیومیة )كغم(الوزن عند الفطام )كغم(الوزن عند المیالد 
٠١,٠±٠١,٠٢٨٣,٠±٠١,٠٤٤,٣٠±١٠٢٩٩,٤المتوسط العام
نوع الوالدة

مفرد
توأم

٥٢
٥٠

**
a٠١,٠±٢٢,٥
b٠١,٠±٧٥,٤

**
a٠١,٠±٤٤,٣١
b٠١,٠±٤٠,٢٩

*
a٠١,٠±٢٩١,٠
b٠١,٠±٢٧٤,٠

جنس المولود
ذكر
أنثى

٤٧
٥٥

**
a٠٣,٠±٣٤,٥
b٠١,٠±٦٩,٤

**
a٠١,٠±٤٩,٣٤
b٠١,٠±٩٨,٢٦

**
a٠١,٠±٣٢٤,٠
b٠١,٠±٢٤٨,٠

)سنة(عمر األم
٢-١
٣-٢
٤-٣

٤أكثر من 

٢١
٢٧
٣٠
٢٤

**
b٠٣,٠±٨١,٤
ab٠٢,٠±٠٢,٥
a٠١,٠±١٧,٥

ab٠١,٠±٨٩,٤

**
b٠١,٠±٩٥,٢٦
a٠١,٠±٧٠,٣٠
a٠١,٠±٠٠,٣٢
a٠١,٠±٢٥,٣١

**
b٠١,٠±٢٤٦,٠
a٠١,٠±٢٨٥,٠
a٠١,٠±٢٩٨,٠
a٠١,٠±٢٩٣,٠

وزن االنحدارعلى
**١٠٢األم عند الوالدة

٠٠١,٠±٠٢,٠
االنحدار على وزن

**١٠٢المیالد
٨١,٠±٩٣,٤

.التواليعلى) ٠١,٠<أ(و)٠٥,٠<أ( معنوي على مستوى **و  *  
.معنویة بین المتوسطات  الى وجود فروقاتالواحد تشیرالعاملالحروف المختلفة ضمن 

،غم٨٥,٨٩٤:معدل انتاج الحلیب الیومي
ئج مماثلة) ٢٠٠١(ان توصل الجمیلي  .)غم ٨٨٥(الى نتا

و ٤٣٨و ٤١٤()٢٠٠٦و٢٠٠٥(و رؤوف )  ٢٠٠٣(البرزنجي الیھ كل من 
في معدل ) ٠٥,٠<أ() ٢(لجدول . )غم  ٦١١ لوالدة  ا لنوع 

) ٢٠٠٦و٢٠٠٥و رؤوف ،٢٠٠٢محمدي ، ال( غم٦٢.٧٥المرضعة للموالید المفردة بمقدار 
.

) ٠١,٠<أ(وجود تأثیر عالي المعنویة  
و جاءت ھذه النتائج على اتفاغم٥٥,٩٧٢نتاج الحلیب الیومي عند الفحص الثالث والبالغ المعدل 

محمدي (كل من  ل أخرون ٢٠٠٢,ا وي و ا لر نجي ٢٠٠٢,وا برز )٢٠٠٦و٢٠٠٥,رؤوف و٢٠٠٣,و ال
الذین أشاروا 

 .
-١() ٠١,٠<أ(أظھرت نتائج ھذه الدراسة بأن لعمر األم تأثیراً معنویاً عالیاً 

غم٩٢,٩٢٢الى٥٠,٧٩٢سنة منخفضة في انتاجھا من الحلیب) ٢
ثر من (ونوات)٤-٣(٤٤,٩٢٣و لى التوالي )٤أك ) ٢ال(ع

) ٢٠٠٦(ورؤوف ) ٢٠٠٣(و البرزنجي ) ٢٠٠٢(كل من  عبد الرحمن وأخرون 
. ة في انتاجھا من الحلیب الیومي  معنوي لعمر النعج

أ

.اج الحلیب وتسلسل الفحص وعمر النعجة تؤثر على انت

± متوسط المربعات الصغرى :)٢(جدول ال
) .غم(

عدد العوامل المؤثرة
الخطأ القیاسي± المتوسط الفحوصات

٠.٧٥± ٣٠٨٨٩٤.٨٥المتوسط العام
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نوع الوالدة
مفرد
توأم

٢٠٨
١٠٠

*
b١.١٥± ٨٦٣.٤٨
a١.١١±٩٢٦.٢٣

تسلسل الفحص
١
٢
٣
٤

٧٧
٧٧
٧٧
٧٧

**
b٠.٥٧± ٧٤٨.٠٤
a٥٧,٠± ٥٣,٩٢٣
a٥٧,٠± ٥٥,٩٧٢
a٥٧,٠± ٣٠,٩٣٥

)سنة(النعجة عند الوالدةعمر 
٢-١
٣-٢
٤- ٣

٤كثر من أ

١٧
٢١
٢٠
١٩

**
b٨٤,٢± ٥٠,٧٩٢
a٢١,٢± ٣٩,٩١٣
a٨٢,١± ٩٢,٩٢٢
a٢٦,٢± ٤٤,٩٢٣

.التواليعلى) .٠١,٠<أ(و  )٠٥,٠<أ(معنوي على مستوى**   و  *  
.معنویة بین المتوسطات  الى وجود فروقاتالواحد تشیرالعاملالحروف المختلفة ضمن 

A STUDY OF SOME ECONOMIC TRAITS OF MAMESH SHEEP IN
ERBIL

Salm Omar Raaof
Dept.of Animal Resources,College of Agric,Univ.of Salahaddin, Erbil , Iraq

ABSTRACT
This work was carried out on 77 Iranian Mamesh sheep raised at private

flock in Erbil plain to study the effect of some non - genetic factors on Birth
Weight (BW), Weaning Weight (WW), Daily Gain (DG) on Milk Production (MP).
The overall means of BW, WW, DG and MP were 4.99 kg ,30.44 kg ,0.283 kg and
894.85g, respectively .Type of birth ,sex of lamb ,weight and age of dam affected
BW,WWand DG significantly (P <0.01) .Type of birth , stage of lactation and age
of dam affected MP significantly (P<0.01) .It is concluded that performance of
Mamesh sheep in Erbil is accepted .

المصادر
في ي ألنتاجالوراث). ٢٠٠٣(یوسف محمد صالح البرزنجي ،

.العراق،أربیل -جامعة صالح الدین .كلیة الزراعة-ماجستیررسالة. الحمدانیةالنعاج
.الفنیة المعاھد مؤسسةوالماعز ،انتاج األغنام . ) ١٩٨٤(جالل ایلیا القس وخريزھیر ف، الجلیلي

.العراق العالي والبحث العلمي ،
نوع تأثیر.)٢٠٠٦(و قیس شاكر محمد ولید عبدالرزاق العزاويزھیر فخري ،لي ،الجلی

Egptian Journal Sheep,Goat.ونوع والدة مولودھا وعوامل أخرى في أوزان
and Desert Animal Sciences ) (،١)٤١-٣٥: )١.

.) . ٢٠٠١(فق حسین علي الجمیلي ، مو
.العراق جامعة تكریت ،.كلیة الزراعة . رسالة ماجستیر

األول من .)١٩٨٥(عبد الرزاق جبار سلمان الحسن ،
.أربیل ، العراق –صالح الدین جامعة.كلیة الزراعة -ماجستیررسالة. عمرھا 

فحوصالأستعم) . ٢٠٠٢( لل
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