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تقویم إنتاج حلیب االختبار الیومي للنعاج العواسیة
فارس یونس عبد الرحمن                         مثنى فتحي عبد هللا الجواري   

العراق-جامعة الموصل/تكلیة الزراعة والغابا/قسم الثروة الحیوانیة

الخالصة
) ( أجریت

 )(
٧٥٠(٢٠٠٤.٨٣-٢٠٠٣(
ا.) ٦١٤(الیومي

 :GLM (General Linear Model)
ـ

.ة مختلفدالتذ
,وقد لوحظ %) .٤.٤٦١(لنسبة الدھن وغم) ٥٦٩.٨( الیومي للفحوصات الدوریة 

)٠,٠١<أ (تسلسل الفحص الیومي تأثیراً معنویا
أ ( . 

وقد . ) ٠,٠١<
.على التوالي، ) ٠.٢٧٣(و )٠.٤٨١(ونسبة الدھن للفحوصات الدوریة 

المقدمة

، وحدیثاً وفي أنحاء مختلفة من العالم تم إتبا)٢٠٠٠الراوي،(تجاریاً 
)PtakوSchaeffer،و ١٩٩٣

Carta،٢٠٠١وآخرون .(
). ٢٠٠٢وعبد الرحمن وآخرون،١٩٩٧وآخرون،Al-Azzawi(محدود من قیاسات أنتاج الحلیب 

.عدد محدد من الفحوصات 

مواد البحث وطرائقھ
) ( ٨٣أجریت ھذه الدراسة على 

٥) (
٧٥٠راسة ، وقد شملت ھذه الد٢٠٠٤-٢٠٠٣للبحوث الزراعیة خالل الموسم 

.سجل لنسبة الدھن للفحوصات الدوریة النصف شھریة٦١٤الحلیب و

رأس  / / غم) ٥٠٠( ) الحنطة والشعیر(المحاصیل الحقلیة 
/ یوم / غم ) ٦٥٠(لنعاج القطیع األول و

. األمالح المعدنیة
إذ تعزل المو). ١٩٩٢،ICAR(الحلبة الصباحیة 

)الثامنة صباحا(في صباح الیوم التالي 
. فحص ٧٥٠وقد بلغ عدد الفحوصات الیومیة إلنتاج الحلیب 

).١٩٦٣( Lingكیربر وطبقاً لما ذكره 

(ل
ثرة ف)  المؤ و

.٢٠٠٥ر للباحث الثانيالبحث مستل من رسالة ماجستی
.٢٦/١١/٢٠٠٨وقبولھ ١٦/٦/٢٠٠٨تاریخ تسلم البحث    
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)General Linear Model-GLM (

:وفقاً لألنموذج ألریاضیاتي األتي) ١٩٩٦(SASاإلحصائي الجاھز 
)٠٠٠٠٠٠٠٠) ١ijklm= + Fi +Sj +Ak +Tl +e ijklmY

: حیث تمثل كل من 
Yijklm = نسبة الدھن للفحوصات الدوریة ,معدل إنتاج الحلیب الیومي.

 = نسبة الدھن ,المتوسط العام لمعدل إنتاج الحلیب الیومي .
Fi = تأثیر القطیع حیث أن )i =على التوالي,للقطیع التجاري وقطیع المحطة) ٢,١.
Sj = تأثیر جنس المولود حیث أن )j =ناث ، على التواليللذكور واإل) ( ٢,١  .(
Ak = أن اذتأثیر عمر النعجة )k =سنوات فأكثر ٥، ٤، ٣، ٢. (
Tl =أناذ )l =١٠-١ (

.یوما ، على التوالي١٦٥.١٥٠.١٣٥.١٢٠.١٠٥.٩٠.٧٥.٦٠.٤٥.٣٠اإلنتاج
eijklm =الخطأ العشوائي المرافق لكل مشاھدة والذي أفت

2مقداره صفر وتباین قدره  e.

ادلة إلى ال) شوائي ع( (mixed model)المختلط ألریاضیاتياألنموذج مع
: لغرض تقدیر مكونات التباین للتأثیرات العشوائیة وطبقاً للمعادلة اآلتیة) ١(

ea
aR 22

2







.المعامل التكراري= R:حیث أن 
2 a =التباین ما بین النعاج.
2 e = نعاج ضمن ال( التباین .(

النتائج والمناقشة
١-:

. غم ١١.٠١٧±٥٦٩.٨٢٤
إذ, للقطیع في إنتاج الحلیب الیومي يمعنو

آخرونCappio-Borlino). ١,الجدول(غم ) ٥٣.٤٥١(یومي بلغ  و
لمحمدي) ١٩٩٩(Macciottaو) ١٩٩٧( ا ) ٢٠٠٢(و

. باختالف القطعان
 .

نجي ) ٢٠٠١(وجاءت ھذه النتیجة  متفقة مع ما توصل إلیھ الدوري  برز ) ٢٠٠٣(وال
 .

أعلى ٥و٤فقد أعطت النعاج البالغة من العمر. إنتاج الحلیب الیومي بین النعاج المختلفة األعمار ثر  أك وات ف سن
, , غم٦٠٧.٨٢٩و٦٠٨.٨٦٨

اوقد یعزى . سنة٢من النعاج التي بعمر , غم ٤٧٤.٧٥٧
 .

El-Saied آخرون ) ٢٠٠٥(ورؤوف) ١٩٩٨( و
. إن لعمر النعجة تأثیراً 

أوضح ). ١,الجدول(, / ٣٠٢.٠٧٨لیب ـي و
) ٢٠٠٣(والبرزنجي ) ٢٠٠٢(والراوي وآخرون) ٢٠٠٢(والمحمدي 

.إنتاج الحلیب 

)١ :(±
).غم(للفحوصات الدوریة 
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الخطأ القیاسي±متوسط العدد الفحوصاتالعوامل المؤثرة
١١.٠١±٧٥٠٥٦٩.٨٢المتوسط العام 

القطیع
األول

الثاني 
٣٦١
٣٨٩

 **
١٤.٠٥±٥٢٩.٢٥ب 
١٤.٧٠±٥٨٢.٧٠أ 

جنس المولود
ذكر 
أنثى 

٤٣١
٣١٩

NS
١٣.٣٧±٥٣٨.٨٠أ 
١٥.٢٦±٥٧٣.١٦أ 

)سنة ( عمر النعجة 
٢
٣
٤
٥

١٨٣
٢٦٨
٢٣٦
٦٣

**
١٨.٤٩±٤٧٤.٧٥ج 
١٥.٢٣±٥٣٢.٤٧ب 
١٦.٤٣±٦٠٨.٨٦أ 
٣١.٦١±٦٠٧.٨٢أ 

تسلسل الفحص الیومي 
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

٨٣
٨٣
٨٣
٨٣
٨٣
٨٣
٧٧
٧٠
٦٢
٤٣

**
٢٧.٦٨±٨٢٠.٨١أ 

٢٧.٦٨±٧٦٧.٥٦أب 
٢٧.٦٨±٧١٩.٤٩ب 
٢٧,٦٨±٦١٧.٤٤ج 
٢٧.٦٨±٦١٢.٦٢ج 
٢٧.٦٨±٤٨٧.٤٤د 
٢٨.٧٥±٤٦٨.٢٢د 
٣٠.٠٧±٤٢٩.١٧د 
٣١.٨٩±٣٣٤.٩٥ھـ 
٣٨.١٦±٣٠٢.٠٧ھـ 

.غیر معنوي N.S). ٠.٠١< أ ( معنویة عند مستوى ** 
الحروف المختلفة ضمن . الحروف المتشابھة ضمن العمود الواحد للعامل تعني عدم وجود فروقات معنویة بین المتوسطات

.بین المتوسطاتالعمود الواحد للعامل تعني وجود فروقات معنویة

عجة٫جنس المولود٫القطیع(كان لجمیع العوامل الالوراثیة  ن ) ٫عمر ال
, معنویاً في النسبة المئویة للدھن في الحلیب

لجدول(,  .)٢,ا
. القطیعین

آخرون de la Fuente. العكسي بین إنتاج الحلیب ونسبة الدھن و
) ٢٠٠٣(وآخرون Leitnerو) ١٩٩٧(وآخرون Cappio-Borlinoو) ١٩٩٧(

.یع في نسبة الدھن في الحلیبمعنوي للقط
إذ , أعطت النعاج أمھات الموالید اإلناث حلیباً ذا نسبة دھن تفوق حلیب النعاج أمھات الموالید الذكور

) ٢٠٠٢(ب). ٢,الجدول(, %) ٤.٣٨١و% ٤.٤٧٣(بلغتا 
. المعنوي لجنس المولود في نسبة الدھن في الحلیب

 ,٥
). ٢,الجدول(, %٤.٢١٠سنة ٢اج التي بعمر بینما بلغت أدناھا للنع, % ٤.٩٦٥

) ١٩٩٢(وفھد وآخرون ) ١٩٨٦(بھ ألحسناوي 
. في الحلیب

عند % ٦.٥٦٤% ٣.٣٧١, 
). ٢,الجدول(,الفحص الثامن 

آخرون Fadelھ . في ھذه الدراسة٠.٣٦٦-الحلیب والتي بلغت  و
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) ١٩٩٩(Simosو) ١٩٨٩(

.المئویة للدھن في الحلیب

)٢( :±
.للفحوصات الدوریة
الخطأ القیاسي±المتوسط  دد الفحوصاتعالعوامل المؤثرة 
٠.٠٧±٦١٤٤.٤٦المتوسط العام 

القطیع
األول

الثاني 
٣٠٢
٣١٢

**
٠.٠٨±٤.٨٦أ 
٠.٠٨±٤.٢٦ب 

جنس المولود
ذكر 
أنثى 

٣٥٥
٢٥٩

**
٠.٠٧±٤.٣٨ب 
٠.٠٨±٤.٧٤أ 

)سنة ( عمر النعجة 
٢
٣
٤
٥

١٥٣
٢١٨
١٩٠
٥٣

**
٠.١٠±٤.٢١ج 
٠.٠٨±٤.٥٤ب 
٠.٠٩±٤.٥٢ب 
٠.١٨±٤.٩٦أ 

تسلسل الفحص الیومي 
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨

٦٥
٧٧
٧٦
٨٣
٨٣
٨٣
٧٧
٧٠

**
٠.١٦±٣.٣٧و   
٠.١٥±٣.٤٥و  
٠.١٥±٣.٦٥ھـ  
٠.١٤±٣.٩١ھـ 
٠.١٤±٤.٥٣د  
٠.١٤٦±٥.٢١ج   
٠.١٥±٥.٧٨ب  
٠.١٥±٦.٥٦أ  

)  . ٠.٠١< أ ( معنویة عند مستوى ** 
. الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد للعامل تعني وجود فروقات معنویة بین المتوسطات

٢-:
موجبة إلنتاج

لجدول (  التي ) ١() ٣,ا
ة عنداألولى والم من فترة ) ٩٠.٧٥.٦٠.٤٥.٣٠(مسجل

إلنتاجا) ٠.٨٦٠( R2اإلدرار
) ٢(R2)  ١٥٠.٧٥.٤٥أو٩٠.٦٠.٣٠(والمقاسة عند األیام 

) ٢(و) ١(. ) ٠.٨٤٢و ٠.٨٣٠() ٣(و
)  ٣(و

إلىأدىمن الفترة اإلنتاجیة ) ١٢٠.٩٠.٦٠.٣٠(بدالً من ثالثة وقیاسھا بشكل منتظم خالل األیام 
) ٤() ٠.٩٣١(إلىالتقدیر 

.لك وخاصة في القطعان الكبیرةأكثر من ذ
AL–Azzawiآخرون )١٩٩٧(و

إلنتاج) ٢٠٠٢(
.لیب الكليالح
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٣-:
)٠.٤٨١نھم)٠.٠٤٨

Sanna )١٩٩٧ (وCappio-Borlino )٢٠٠٣() ١٩٩٧ (
El-Saied(). ٠.٥٤و٠.٤٥(

,) ٠.٢٩و٠.٤١(بلغتإذ )١٩٩٩وآخرون ،Macciottaو١٩٩٨وآخرون ، 
محمدي ) ١٩٩٥(وآخرون Cartaناحیة أخرى فأن ھذا التقدیر یقل عما توصل إلیھ  ل ) ٢٠٠٢(وا

.، على التوالي)  ٠.٦٥و ٠.٦٠(تقدیراتھم 

الحلیب الكلي اعتمادا على انتاج الحلیب الیومي للفحوصات الدوریةمعادالت تقدیر انتاج) : ٣(الجدول 

ETM :إنتاج الحلیب الكلي المقدر.
X7,X6,X5,X4,X3,X2,X1 =120,105,90,75,60,45,30على ، دة

.التوالي

) د موسم واح( 
استبعاداإلنتاجیة عند عمر مبكر وبذلك تساعد المربي في 

. تلك التي تمتاز بقابلیتھا العالیة على إنتاج الحلیب
)٠.٢٧٣٠.٠٤٥  (

de) ٠.٣٠(الذي قدره ) ١٩٩٧(وآخرون Cappio-Borlinoمقاربا لما توصل إلیھ 
la Fuente ١٩٩٧(وآخرون ( وSanna وآخرون)على ) ٠.٦١، ٠.٤٣() ١٩٩٧ ،

وقد یرجع سبب انخفاض تقدیر المعامل التكراري لنسبة ا. التوالي
) المؤقتة ( الدراسات إلى تأثیر العوامل البیئیة وخصوصاً 

). ١٩٩٥وآخرون ، Carta( تأثیرھا على تركیب الحلیب أكبر مقارنة مع التأثیر على ناتج الحلیب 

EVALUATION OF TEST-DAY MILK YIELD FOR AWASSI EWES
Faris Younis Abdul-Rahman                        Muthanna Fathi Abdullah Al-Juwari

Animal Resources Dept.,College of Agric.& Forestry,Mosul Univ.,Ir Iraq

ABSTRACT
Data were collected from 83 Awassi ewes raised on to two flocks during the lambing

season (2003-2004). The first flock belongs to private farmers, at Al-Nahrawan region, 5
Kms to the west of Mosul city, whereas the second flock belongs to the General
Directorate of Applied Agriculture Researches (Animal Husbandry Station of Mosul). 750
and 614 records of test – day of milk yield and fat percentage, respectively, were used in
this study. Data were subjected to statistical analysis using by General Linear Model
(GLM)  to study the effect of fixed factors on milk yield and fat percentage, to find the
correlation coefficients between variables studied and prediction equations of total milk
yield . The overall mean of TDMY (Test Day Milk Yield) and fat percentage were 569.824
g, %4.461 respectively. The effects of flock, age of ewe, stage of lactation were significant
(p < 0.01) on TDMY. However, the effect of sex of lamb was not significant . All the non-

المعادالتR2قیم 
0.860
0.830
0.842
0.931

ETM=3.68525+0.01786X1+0.02059X2+0.01890 X3+0.01561X4+0.03385 X5..1
ETM=6.85779+0.02696 X1+0.03231 X3+0.04226 X5…….2
ETM=5.87804+0.04024X2+0.02355X4+0.05501X6……..3
ETM=4.70186+0.02302 X1+0.02805 X3+0.02338 X5+0.04649 X7…….4
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genetic factors studied had significant effect (p < 0.01) on fat percentage. Repeatability
estimates for TDMY and fat percentage were 0.481, 0.273 respectively.

المصادر
الوراثي .) ٢٠٠٣( 

.العراق–جامعة صالح الدین–كلیة الزراعة –رسالة ماجستیر .إلنتاج الحلیب في النعاج الحمدانیة
 )١٩٨٦ (.

بصرة –كلیة الزراعة –رسالة ماجستیر .أداء الحمالن وأمھاتھا في أغنام العرابي امعة ال لعراق–ج ا
.

 )٢٠٠١(.
.العراق–جامعة بغداد –كلیة الزراعة –رسالة ماجستیر .م اإلنتاج المكثف في أغنام العواسينظا

 )٢٠٠٠(.
 .––

.العراق–الموصل 
استعمال) . ٢٠٠٢(

.١٣٨–١٣١) : ٧( ٧مجلة الزراعة العراقیة . الیومیة للتقویم الوراثي ألغنام العواسي
المعالم الورا) . ٢٠٠٥(رؤوف ، سالم عمر 

. العراق –جامعة صالح الدین –كلیة الزراعة –دكتوراه أطروحة. اإلنتاجیة
( إبراھیمعبد الرحمن ، فارس یونس وسوسن علي ماجد وغسان 

التنبؤ باإلنتاج الكلي ل.)٢٠٠٢
: ٣). ( .للنعاج العواس 

٨١–٧٥.
 )١٩٩٢(.

.–
.١٥٩-١٥٠: الزراعیة 

 )٢٠٠٢(.
 .–––

.العراق
.)٢٠٠٢( المحمدي ، داود سلمان حمود 
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