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لدى  الموالیدو مفي إنتاج الحلیب ومكوناتھ ون غیر الوراثیةدراسة تأثیر بعض العوامل الوراثیة و
  النعاج العواسیة والحمدانیة
  مثنى فتحي عبدهللا الجواري

  . العراق – جامعة الموصل/تكلیة الزراعة والغابا/قسم الثروة الحیوانیة
  

  الخالصة
/ ة والحمدانی55ة التابع55ة لقطی55ع كلی55ة الزراع55ة والغاب55اتأجری55ت ھ55ذه الدراس55ة عل55ى األغن55ام العواس55ی

نعج55ة  ١٧نعج55ة عواس55یة و ٥٧وق55د ش55ملت ھ55ذه الدراس55ة  ، ٢٠٠٩جامع55ة الموص55ل للموس55م اإلنت55اجي 
بل55غ المتوس55ط الع55ام إلنت55اج الحلی55ب  . لك榜55 الس榜55لتین عل55ى الت55واليحم55ل  ٢٢و ٦٧حمدانی55ة كم55ا تض55منت 

الع55ام لنس55بة ال55دھن والب55روتین وال榜كت55وز والم55واد الص55لبة كم55ا بل55غ المتوس55ط ، غ55م  ٥٦٣.٤٣ الی55ومي
وزن الحم榜5ن مع5دل  بلغ. على التوالي %١٠.٧٨و %٤.٤٦و %٥.٤٧و %٦.٩٣ ال榜دھنیة في الحلیب

ع5دل بل5غ م كم5ا ،كغ5م عل5ى الت5والي  ٢٨.٠٠و ٢٥.٤٧و ٣.٥٣ أش5ھر ٦عند المی榜د والفط5ام وعن5د عم5ر 
كغ5م عل5ى  ٢.٠٥و٢١.٩٤أش5ھر  ٦م وم5ن الفط5ام إل5ى عم5ر ل5ى الفط5ام5ن الم5ی榜د إ الكلی5ة الزیادة الوزنیة

كم55ا أث55رت الس榜55لة معنوی55ا . فق55ط  ف55ي إنت55اج الحلی55ب ونس55بة ال55دھن اً معنوی55 اً ك55ان للس榜55لة ت55أثیر. الت55والي 
 لج5نستب5ین أن . أش5ھر  ٦م5ن الفط5ام إل5ى أش5ھر والزی5ادة الوزنی5ة  ٦في وزن المی榜د ووزن ) ٠.٠١<أ(

ف5ي إنت5اج الحلی5ب ف5ي ح5ین ل5م یك5ن معنوی5ا ف5ي مكون5ات ) ٠.٠١<أ(الدة ت5أثیر معن5وي ونو熬 ال5و المولود
ت55أثیر معن5وي ف55ي وزن الم5ی榜د والفط5ام والزی55ادة الوزنی5ة م55ن الم5ی榜د إل55ى  ك5ان لج55نس المول5ود. الحلی5ب 
ول5م ھر أش5 ٦أثر نو熬 الوالدة معنویا في وزن المی榜د والزیادة الوزنیة من الفط5ام إل5ى عم5ر  ، كماالفطام 

ول5م ی5ب ف5ي إنت5اج الحل )٠.٠٥<أ(اً معنوی5 اً كان لعم5ر النعج5ة ت5أثیر. یكن تأثیره معنویا في باقي الصفات 
  . لم یظھر لعمر النعجة أي ت5أثیر معن5وي ف5ي ص5فات نم5و الموالی5دكما . یكن معنویاً في مكونات الحلیب 

ال榜كتوز ال5ذي ك5ان موجب5ا م5ع الحلی5ب لوحظ ارتباط سالب ومعنوي بین إنتاج الحلیب ومكوناتھ باستثناء 
ب55ین مكون55ات الحلی55ب ) ٠.٠١<أ(وس55البا م55ع ال55دھن بینم55ا كان55ت االرتباط55ات موجب55ة وعالی55ة المعنوی55ة 

وموجبة ب5ین وزن الحم榜5ن عن5د مراح5ل عمری5ة مḿتلف5ة ) ٠.٠١<أ(وجدت ارتباطات معنویة . وبعضھا 
 ٤١٩.٤٩١لصفة إنتاج الحلی5ب ب5ین  BLUPدیرات تراوحت تق. والزیادة الوزنیة من المی榜د إلى الفطام 

كانت قیم معامل ارتباط الرتبة بین إنتاج الحلیب وجمیع مكونات5ھ س5البة ومعنوی5ة ف5ي . غم  ٥٥١.٩٢١-و
ب55ین مكون55ات الحلی55ب م55ع بعض55ھا كان55ت موجب55ة ومعنوی55ة  ح55ین أظھ55رت النت55ائج أن جمی55ع ق55یم االرتب55اط

    . ٠.٩٣٦و ٠.٥٢٢وتراوحت مابین 
  

  ةالمقدم
، كونھ مادة ذات قیمة غذائیة عالی5ة وم5ؤثرة غنام لأل وظیفیةالصفات ال أھم یعتبر إنتاج الحلیب من

في نمو الحم榜ن وḿصوص5اً ف5ي المراح5ل المبك5رة م5ن حیاتھ5ا فض榜5ً ع5ن اس5تḿدام الكمی5ة الفائض5ة ع5ن 
ف5ي الوق5ت الحاض5ر  وق5د ازداد االھتم5ام. مصدراً ل榜ستھ榜ك البش5ري ) الحلیب التجاري(حاجة الحم榜ن 

األجب5ان وال5دھون  بتركیب حلیب األغنام لما لھ من تأثیر عل5ى المنتج5ات اللبنی5ة المص5نعة من5ھ، حی5ث إن
الحیوانیة المصنعة من حلیب األغنام ذات طعم مفضل للمستھلك وھي في نفس الوقت مص5در د5ḿل جی5د 

لكیمی5ائي بالعدی5د م5ن العوام5ل منھ5ا م5ا یتأثر إنتاج الحلیب وتركیب5ھ ا ) .٢٠٠٨ عبدهللا وحسن ،(للمربین 
ك55العمر وع55دد الحم榜55ن الرض55یعة  غی55ر وراث55يكالس榜55لة والتركی55ب ال55وراثي ومنھ55ا م55ا ھ55و  ھ55و وراث55ي

 ومرحل55ة اإلنت55اج فض榜55ً ع55ن ت55أثیر المن55اê والتغذی55ة كم55اً ونوع55اً ونظ55م اإلدارة وطریق55ة الحل55ب المتبع55ة
)Bencini وPulina ،و١٩٩٧Komprej 5555رونوḿدام  ).١٩٩٩، آḿی5555رة ت5555م اس5555تḿوف5555ي اآلون5555ة األ

واعتمادھا كمؤشر في انتḿاب النعاج وتحس5ین ) شھریة(الحلیب عبر مدد محددة  نتاجالتسجیل الدوري إل
 ٢٠٠١، آ5555ḿرونو Carta( الق5555درات اإلنتاجی5555ة لھ5555ا وتق5555دیر المع5555الم الوراثی5555ة ف5555ي قطع5555ان األغن5555ام

بالتركی555ب  نم555و الحم榜555نیت555أثر م555ا ك  ) . ٢٠٠٥ورؤوف ،  ٢٠٠٣، والبرزنج555ي ٢٠٠٢والمحم555دي،
ل5ذلك ) نو熬 الوالدة ومرحلة النمو  وجنس المولود  وعمر األم ( غیر الوراثیةوالعوامل  حیوانالوراثي لل

فإن التحسین الوراثي وتحسین الظروف البیئیة المحیطة البد أن یؤدي إلى زیادة في سرعة نمو الحی5وان 
ونموھا في مرحلة الرضاعة انعكاس لق5درة  وزان الموالیدأن أل) ١٩٨١( آḿرونو Kazzal، وقد أشار 

كم5ا أف5اد . األمھات على رعایة موالیدھا ودلیل مبكر النتḿاب ھ5ذه الموالی5د وḿاص5ًة ال5وزن عن5د الفط5ام 

 ٢١/٢/٢٠١وقبولھ  ٤/١١/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث 



 مجلة زراعة الرافدین
)Print (ISSN:1815 – 316X 

 ISSN:2224-9796 (Online) ٢٠١١) ٤(العدد ) ٣٩(المجلد 

  

 ١٤٧

Mavrogenis )ن ) ١٩٩٦榜55م55ا بع55د الفط55ام یعك55س وبش55كل أدق الق55درات الوراثی55ة إن مع55دل نم55و الحم
 تاس5تھدف. تیجة النḿفاض الت5أثیرات األمی5ة 榜5ḿل ھ5ذه المرحل5ة م5ن العم5ر الكامنة للحم榜ن على النمو ن

عم5ر األم مث5ل  غی5ر الوراثی5ة بعض العواملوتأثیر س榜لة األغنام العواسیة والحمدانیة  تقییم الدراسة هھذ
    الب555روتین  وال555دھن م555ن  ف555ي ص555فات إنت555اج الحلی555ب وبع555ض مكونات555ھ ن555و熬 ال555والدةوج555نس المول555ود و
وانت5ḿاب أفض5ل النع5اج الت5ي تمی5زت ف5ي ص5فة إنت5اج   دھنیة ونمو الموالیدوالمواد الصلبة ال榜 ال榜كتوزو

الحلیب وأوزان الموالید واالستبقاء على موالیدھا اإلناث للتربیة وال5ذكور ككب5اش للتس5فید 榜5ḿل المواس5م 
  . القادمة 
  

  مواد البحث وطرائقھ
ف555ي قطی555ع كلی555ة الزراع555ة  المرب555اة مدانی555ةاألغن555ام العواس555یة والح عل555ى ھ555ذه الدراس555ة أجری555ت

 ٢٢و ٦٧و حم5دانينعج5ة  ١٧عواس5ي و نعج5ة ٥٧وقد شملت ھ5ذه الدراس5ة  ،جامعة الموصل /والغابات
یوم5اً م5ن ال5والدة  ٣٠الیومي بع5د م5رور  قیاس إنتاج الحلیبب البدء تم. حمل لك榜 الس榜لتین على التوالي 

عن أمھاتھا مس5اءاً ث5م یؤ5ḿذ القی5اس  ، إذ تعزل الموالید )Hand Milking( بإتبا熬 طریقة الحلب الیدوي
 ٢×ساعة على عملی5ة الع5زل، وبض5رب كمی5ة الحلی5ب الناتج5ة  ١٢في صباح الیوم التالي أي بعد مرور 
وقد تم تسجیل ھ5ذه القیاس5ات ش5ھریاً وبش5كل دوري لح5ین جف5اف . تم الحصول على إنتاج الحلیب الیومي

تق5دیر نس5بة ال5دھن لغ5رض من الحلیب عند كل فحص   ةتم اḿذ عین . )١٩٩٥، Anonymous( النعجة
榜كتوز والمواد الص5لبة ال榜دامباس5تف5ي الحلی5ب إذ ت5م تق5دیر جمی5ع ھ5ذه المكون5ات   دھنی5ةوالبروتین والḿ 

والفط5ام وإناث5ا عن5د الم5ی榜د  اكما تم تسجیل أوزان الموالید كافة ذك5ور ) . Eko Milko Tester(جھاز 
عل5ى الحش5ائش الت5ي تنم5و ف5ي المراع5ي الطبیعی5ة القریب5ة م5ن موق5ع  نع5اجغ5ذیت ال. ش5ھرأ ٦وعند عمر 
وبوجبتین صباحیة ومسائیة ، وق5د  . یوم/ رأس/غم٥٠٠بمعدل تقدیم كمیات من العلف المركز الحقل مع 

٪ ١٪ مل5ح و١٪ كسبة ف5ول الص5ویا و١٠٪ نḿالة حنطة و٣٨٪ شعیر و٥٠احتوت العلیقة المركزة على 
ی5وم م5ن م5ادة الت5بن م5ع ت5وفیر بلوك5ات األم榜5ح المعدنی5ة والم5اء /رأس/غ5م٥٠٠ض榜5 ع5ن تق5دیم ف. كلس 

أما بالنسبة للموالید فقد اعتمدت على إنتاج أمھاتھا من الحلی5ب 榜5ḿل . بشكل مستمر 榜ḿل فترة الدراسة 
، وبع5555د ذل5555ك ق5555دمت لھ5555ا إض5555افات م5555ن العل5555ف المرك5555ز ت5555دریجیاً وبواق5555ع م5555ن العم5555ر الش555ھر األول

  .  أربعة أشھر تمھیداً لفطامھا عند عمر بھدف تعویدھا على تناول العلف المركزیوم /رأس/غم٢٥٠
ج5نس وعم5ر األم (وراثیة غیر الوالعوامل اجري التحلیل اإلحصائي للبیانات لدراسة تأثیر الس榜لة 

الم5واد الص5لبة و ال榜كت5وزو الب5روتینو ال5دھن(في ص5فات إنت5اج الحلی5ب ومكونات5ھ )نو熬 الوالدةوالمولود 
ض5من البرن5امج ) General Linear Model(GLM :وذلك باستعمال النموذج الḿطي العام )ال榜دھنیة

  :وفق النموذج الریاضي اآلتي ) ٢٠٠٥، Anonymous ( اإلحصائي الجاھز
Yijkl = µ + Bi + Aj + Sk + e ijkl  

Yijkl = أي مشاھدة في التجربة قیمة.  
µ  =ة ضمن الصفات المدروسة المتوسط العام لكل صف.  

Bi  = لة في الصفات المدروسة وإن榜تأثیر السi ) =لتي العواسي والحمداني ( ،)٢،١榜لس. (  
Aj  = تأثیر عمر األم في الصفات المدروسة وإنj  ) =سنوات فأكثر  ٥،٤،٣،٢. (   
Sk  =والدت55ھ ت5أثیر ج55نس المول55ود 熬ف55ي الص55فات المدروس55ة وإن  ون55وk =  )، أنث55ى مف55رد ،      ذك55ر مف55رد

  ) . ذكر توأم ، أنثى توأم ، توأم ḿلیط 
e ijkl  = طأ العشوائي المرافق لكل مشاھدةḿال.  

دراس5ة ت5أثیر الس榜5لة والعوام5ل ل الریاض5يالنم5وذج نف5س  أما بالنسبة لنمو الحم榜ن فقد تم اس5تḿدام
 أش5ھر ٦لفط5ام وعن5د عم5ر ف5ي ال5وزن عن5د الم5ی榜د واوراثی5ة ف5ي ص5فات نم5و الحم榜5ن والمتمثل5ة غیر ال

       وذلك بعد فص5ل ت5أثیر ج5نس أشھر ٦من المی榜د إلى الفطام ومن الفطام إلى عمر الكلیة الزیادة الوزنیة و
كم5ا ت5م احتس5اب معام5ل االرتب5اط ب5ین  .المولود ونو熬 والدتھ لیتم دراس5ة ت5أثیر ك5ل منھم5ا بش5كل منف5رد 

زان الموالی55د والزی55ادة الوزنی55ة باس55تḿدام البرن55امج ، وب55ین ص55فات أوص55فات إنت55اج الحلی55ب ومكونات55ھ 
   .اإلحصائي أع榜ه 
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وھ5و أفض5ل تنب5ؤ ḿط5ي )  Best Linear Unbiased Prediction) BLUPأم5ا بالنس5بة لق5یم 
 Harveyغیر منحاز لص5فة إنت5اج الحلی5ب الی5ومي فق5د ت5م التوص5ل إلیھ5ا باس5تḿدام البرن5امج اإلحص5ائي 

)١٩٩٠   . (  
 Sperman’s Coefficient of Rankالمس55مى ) rs(معام55ل ارتب55اط الرتب55ة  وك55ذلك ت55م حس55اب

Correlation  ال55ـ ب55ین تق55دیراتBLUP  دام طریق55ةلص55فات إنت55اج الحلی55بḿومكونات55ھ باس55ت )Rank (
و  Steel( ووف555ق المعادل555ة التالی555ة ) ٢٠٠٥،  Anonymous( ض555من البرن555امج اإلحص555ائي الج555اھز

Torrie  ،١٩٨٠(:  rs = 1- ( 6 ådi2 / (n(n2-1)))   
  .عدد الرتب =   n قات بین الرتب ألي صفتین لكل حیوان ،الفرو=  di  :  حیث أن 

  
  النتائج والمناقشة 

غ55م    ٢٧.٣٣±٥٦٣.٤٣بل55غ متوس55ط إنت55اج الحلی55ب الی55ومي للنع55اج العواس55یة والحمدانی55ة : إنتففاج الحلیففب
ف5ي إنت5اج الحلی5ب ) ٠.٠١<أ(لي المعنوی5ة وقد أظھرت نتائج الدراسة أن للس榜لة ت5أثیر ع5ا) . ١الجدول (

وق5د یع5زى ھ5ذا إل5ى .ی5وم / غ5م٢٠٧.٢٩الیومي إذ تفوقت النعاج العواسیة على النع5اج الحمدانی5ة بمق5دار 
التباین في القدرات الوراثیة بین أفراد الس榜لتین ،حیث تمتلك النعاج العواسیة ق5درة وراثی5ة جی5دة لإلنت5اج 

للظ5روف البیئی5ة وق5د ج5رى علیھ5ا برن5امج االنت5ḿاب الس5نوي لفت5رة أط5ول العالي وقابلیة أفض5ل للتكی5ف 
 Nuddaو) ٢٠٠١(وآ5ḿرون  Thomasواتفقت ھذه النتائج م5ع م5ا وج5ده . مقارنًة مع النعاج الحمدانیة 

ال55ذین ) ٢٠٠٩(وال55دباغ ) ٢٠٠٨(وآ55ḿرون Molikو) ٢٠٠٢(والس55لمان وآ55ḿرون ) ٢٠٠٢(وآ55ḿرون 
بین5ت نت5ائج ھ5ذه الدراس5ة . اج الحلیب الی5ومي ب5اḿت榜ف س榜5الت األغن5ام في إنتالحظوا فروقات معنویة 

األمھ5ات حی5ث في إنتاجھا للحلیب على باقي ) ٠.٠١<أ(تفوقت معنویاً الذكور الفردیة  بان النعاج أمھات
ف5ي ح5ین كان5ت . غ5م ٣٣١.٤٩أمھات اإلن5اث الفردی5ة  غم بینما بلغ أدنى إنتاج حلیب للنعاج٧١١.٨٥بلغ 

إن النع55اج المرض55عة ) .١الج55دول (ت حس55ابیة فق55ط ب55ین النع55اج أمھ55ات ال55ذكور واإلن55اث التوأمی55ة الفروق55ا
لحم榜ن ذكریة تمیل إلنتاج حلیب یومي أكثر من مثی榜تھا المرضعة لحم榜ن أنثویة وقد یعزى س5بب ذل5ك 

لي تحف5ز أمھاتھ5ا إلى أن الموالید الذكریة تكون عادًة أكبر حجماً وتحتاج إلى عناص5ر غذائی5ة أكث5ر وبالت5ا
أشارت نتائج الدراسة أن لعم5ر النعج5ة ت5أثیراً ) . ١٩٩٢الصائغ والقس ،(إلنتاج كمیات أكبر من الحلیب 

س55نة  ٢غ55م للنع5اج الت55ي بعم5ر ٣٤٩.١١فق5د س55جل أدن5ى إنت55اج للحلی5ب معنوی5اً ف5ي إنت55اج الحلی5ب الی55ومي 
 ٥، ٤، ٣ع555اج الت555ي أعمارھ555ا غ555م للن ٥١٧.٢٠، ٥٠٢.٠١، ٥٦٤.٢٢إل555ى ) ٠.٠٥<أ(وارتف555ع معنوی555اً 

وق5د یع5ود اال5ḿت榜ف ف5ي إنت5اج الحلی5ب ب5ین النع5اج الت5ي بعم5ر ) . ١الجدول (سنوات فأكثر على التوالي 
 ٥ -٣سنتان وبقیة الفئات العمریة إل5ى تكام5ل وتط5ور الجھ5از اللبن5ي وزی5ادة وزن الحی5وان ف5ي األعم5ار 

س5تفادة م5ن الم5واد العلفی5ة مقارن5ًة بالنع5اج الص5غیرة سنوات مما یؤدي إلى زیادة حجم القناة الھضمیة واال
وعب5د  )٢٠٠٥(ورؤوف ) ٢٠٠٤(  Gootwineو Pollott طابقت ھذه النتائج م5ا توص5ل إلی5ھ . العمر 

ال55ذین الحظ55وا وج55ود ) ٢٠٠٩(وال55دباغ ) ٢٠٠٩(وعب55د ال55رحمن والج55واري ) ٢٠٠٧(ال55رحمن وص55الح 
ألق5ل ف5ي اس5نة ھ5ي  ٢لی5ب الی5ومي وإن النع5اج الت5ي بعم5ر تأثیر معنوي لعمر النعجة في إنتاجھا م5ن الح

  . إنتاجھا من الحلیب 
ھن والب55روتین وال榜كت55وز والم55واد الص55لبة ال榜دھنی55ة ف55ي بل55غ المتوس55ط الع55ام لنس55بة ال55د: مكونففاí الحلیففب

وج55ود ) ٢الج55دول (عل55ى الت55والي ، ویتب55ین م55ن % ١٠.٧٨، % ٤.٤٦، % ٥.٤٧، % ٦.٩٣الحلی55ب 
، وربم5ا یع5زى ھ5ذا % ٠.٩٢ف5ي نس5بة دھ5ن الحلی5ب لص5الح النع5اج الحمدانی5ة وبف5ارق فروقات معنوی5ة 

الفرق إلى تأثیر العوامل الوراثیة التي تسبب تبایناً ف5ي الص5فات الكمی5ة ب5ین س榜5لة وأ5ḿرى أو ق5د یع5زى 
ونس5بة ب5ین إنت5اج الحلی5ب  االرتباط الوراثي الس5البإلى انḿفاض إنتاج الحلیب في النعاج الحمدانیة حیث 

) ٢٠٠٢(وآ5ḿرون  Nuddaو) ١٩٩٩(وآ5ḿرون  Komprejوافقت ھذه النتیجة ما توصل إلیھ  .الدھن 
ال55ذین ) ٢٠٠٨(وآ55ḿرون Molik و) ٢٠٠٧(وآ55ḿرون  Orvacova) ٢٠٠٦( Ozdemirو Celikو 

یر ل5م یك5ن للس榜5لة ت5أث. في نسبة الدھن في الحلی5ب المجموعة الوراثیة تأثیر معنوي أكدوا أن للس榜لة أو 
معنوي في باقي مكونات الحلیب على الرغم من تفوق النعاج الحمدانیة على مثی榜تھا العواس5یة ف5ي نس5بة 

على التوالي إال انھ كان غیر معنوی5اً % ٠.٢٢و% ٠.٢١البروتین والمواد الصلبة ال榜دھنیة بفارق قدره 
ب تح5ت الدراس5ة عل5ى ال5رغم كما لم یظھر للجنس ونو熬 الوالدة تأثیر معنوي في أي من مكونات الحلی. 

ل إلی5ھ ـإن م5ا توص5. إلى مـستوى المعنوی5ة  ترتقيلم             من وجود فروقات حسابیة طفیفة إال أنھا
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Cappio-Borlino  55رونḿ١٩٩٧(وآ (وEl-Saied  55رونḿوآ)ج55اء متفق55اً ) ٢٠٠٩(وال55دباغ ) ١٩٩٩
إلى وجود فروقات معنویة في نسبة ال5دھن  ولم تشر النتائج. مع النتائج المتحصل علیھا في ھذه الدراسة 

س5نوات ف5أكثر مقارن5ة بالنع5اج  ٥-٤ناتجة عن أعمار النعاج على الرغم من تف5وق النع5اج الكبی5رة العم5ر 
سنوات إال أن ھذا التفوق كان غیر معنویاًُ◌ ، كم5ا ل5م یك5ن لعم5ر النعج5ة ت5أثیر معن5وي ف5ي  ٣التي بعمر 

ج55ود ارتف55ا熬 ت55دریجي ف55ي نس55بتي الب55روتین والم55واد الص55لبة ب55اقي مكون55ات الحلی55ب عل55ى ال55رغم م55ن و
ال榜دھنیة مع تقدم أعمار النعاج وربما یعزى ھذا إلى أن زیادة العم5ر ووزن الجس5م ی5ؤدي إل5ى االس5تفادة 
القصوى م5ن م5ḿزون الجس5م ف5ي تركی5ب مكون5ات الحلی5ب كم5ا أن تط5ور الض5ر熬 وأنس5جة الغ5دة اللبنی5ة 

یع مكون5ات الحلی5ب ، أم5ا بالنس5بة للنع5اج الص5غیرة العم5ر فإنھ5ا تس5تھلك یؤدي أیضا على زیادة ف5ي تص5ن
 ٢٠٠٠وآ5ḿرون ، Sevi(جزءاً كبیراً من الغذاء المتناول في بناء أنسجة وأعضاء الجس5م غی5ر المكتمل5ة 

وآ5ḿرون  Kremerو) ١٩٩٥(وآ5ḿرون  Cartaوجاءت ھذه النتائج على اتف5اق م5ع م5ا توص5ل إلی5ھ ) . 
ال55ذین الحظ55وا فروق55ات ) ٢٠٠٩(وال55دباغ ) ٢٠٠٥(والحبیط55ي ) ١٩٩٧(رون وآSanna 55ḿو) ١٩٩٦(

  . حسابیة فقط في نسب ھذه المكونات ناتجة عن اḿت榜ف أعمار النعاج 
  

   .الیومي الحلیب إنتاج  تأثیر بعض العوامل الوراثیة وغیر الوراثیة في متوسط : )١(الجدول 
  )غم(یومي إنتاج الحلیب ال  عدد الفحوصات  العوامل المؤثرة
  ٢٧.٣٣±٥٦٣.٤٣  ٢٦٧  المتوسط العام

  **    الس榜لة
  ٣٧.٤٦±٥٨٦.٧٨أ    ٢٢٥  عواسي
  ٦١.٣٩±٣٧٩.٤٩ب   ٤٢  حمداني

  **    الجنس ونو熬 الوالدة
  ٨٠.١٣±٧١١.٨٥أ    ٢١  ذكر مفرد
  ٥٢.١١±٣٣١.٤٩ج    ٦٩  أنثى مفرد
  ٦٢.٠٨±٤٩٠.٦٤ب    ٤٢  ذكر توأم
  ١٠٨.٤٦±٤٢٣.٨٣ب ج   ١٢  أنثى توأم

  ٤٣.٩١±٤٥٧.٨٦ب     ١٢٣  ḿلیط متوأ
  *    )سنة(عمر النعجة 

  ٦٤.٧٩± ٣٤٩.١١ب   ٤٨  ٢
  ٧١.٧٠±٥٦٤.٢٢أ    ٣٠  ٣
  ٦٨.٢٣±٥٠٢.٠١أ    ٣٢  ٤

  ٤٠.٤٦±٥١٧.٢٠أ    ١٥٧  فأكثر ٥
  .على التوالي ) ٠.٠١<أ(و) ٠.٠٥<أ(معنویة عند مستوى ** ،*      

  .وجود فروقات معنویة بین المتوسطات  الحروف المḿتلفة ضمن العمود الواحد للعامل تعني     
  

إل5ى أن ق5یم معام5ل االرتب5اط ب5ین ) ٣(تش5یر نت5ائج الج5دول : بی摆 إنتاج الحلیب ومكوناتفھ معامل االرتباط
 ٠.١٥٣-،  ٠.٥٣٦-إنت5اج الحلی5ب ونس55بة ك5ل م5ن ال55دھن والب5روتین ظھ5رت س55البة ومعنوی5ة ، إذ بلغ55ت 

إال ان5ھ  ٠.١٢٣-ت5اج الحلی5ب ونس5بة الم5واد الص5لبة ال榜دھنی5ة وكان معامل االرتب5اط ب5ین إن. على التوالي
وك5ان موجب5ا  ٠.١٤١كان غیر معنوي ، في حین بلغ معامل االرتباط بین إنتاج الحلیب ونسبة ال榜كت5وز 

كما لوحظ ارتباط موجب وع5الي المعنوی5ة ب5ین نس5بة ال5دھن ونس5بة ك5ل م5ن الب5روتین والم5واد . ومعنویا 
عل55ى الت55والي ، بینم55ا ظھ55ر ارتب55اط س55الب  ٠.١٦٨ و ٠.٢٣٥ث بلغ55ت ھ55ذه الق55یم الص55لبة ال榜دھنی55ة حی55
كان55ت الع榜ق55ة ب55ین نس55بة .  ٠.٣٢٤-ال55دھن ونس55بة ال榜كت55وز وق55د بل55غ              ومعن55وي ب55ین نس55بة 

الب5روتین ونس55بة ك55ل م55ن ال榜كت5وز والم55واد الص55لبة ال榜دھنی55ة موجب55ة وعالی5ة المعنوی55ة حی55ث بلغ55ت الق55یم 
وارت55بط ال榜كت55وز م55ع الم55واد الص55لبة ال榜دھنی55ة بمعام55ل بلغ55ت قیمت55ھ . عل55ى الت55والي  ٠.٩٨١، ٠.١٨٣
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وآ55ḿرون  Ploumiج5اءت ھ5ذه النت5ائج عل55ى اتف5اق م5ع م5ا توص5ل إلی5ھ . وك5ان موجب5ا ومعنوی5ا  ٠.٣٣٨
  الحلیباج ـبین إنت باطـاالرتالذین وجدوا أن معامل ) ١٩٩٨(
  .تأثیر بعض العوامل الوراثیة وغیر الوراثیة في مكونات الحلیب  ) :٢(الجدول  

  .م غیر معنوي .، غ) ٠.٠١<أ(معنویة عند مستوى ** 
  .وجود فروقات معنویة بین المتوسطات  عدم ل تعنيضمن العمود الواحد للعام متشابھةالحروف ال 

  
. عل5ى الت5والي وك5ان معنوی5ا  ٠.٣٨،  ٠.٤٢-،  ٠.٣٤-كل من الدھن والب5روتین وال榜كت5وز بل5غ ونسبة  

أن معامل االرتباط بین إنتاج الحلیب ونس5بة ال5دھن والب5روتین ك5ان س5البا ومعنوی5ا ) ٢٠٠٩(وأفاد الدباغ 
التوالي كما وجد أن الع榜ق5ة ب5ین نس5بة ال5دھن ونس5بة ك5ل م5ن الب5روتین و على  ٠.١٨٠-و ٠.٢٦٠-وبلغ 

 Simosنت55ائج مماثل5ة توص55ل إلیھ55ا . عل55ى الت5والي  ٠.١٢٠و ٠.٤٣٦ال榜كت5وز موجب55ة ومعنوی5ة وبلغ55ت 
وعب5555د ال5555رحمن والج5555واري ) ٢٠٠٥(والحبیط5555ي ) ١٩٩٧(وآ5555ḿرون  Sannaو) ١٩٩٦(وآ5555ḿرون 

  .ا بین إنتاج الحلیب ونسبة الدھن والبروتین في الحلیب الذین سجلوا ع榜قات عكسیة م) ٢٠٠٩(
  

  .معامل االرتباط بین إنتاج ومكونات الحلیب ) : ٣(الجدول 

المواد  %   ال榜كتوز%   وتینالبر%   الدھن%   العدد  العوامل المؤثرة
  الصلبة الآلدھنیة

  ٠.٠٥±١٠.٧٨  ٠.٠١±٤.٤٦  ٠.٠٥±٥.٤٧  ٠.١٦±٦.٩٣  ٢٥٠  المتوسط العام
  م.غ  م.غ  م.غ  **    الس榜لة

ب   ٢١١  عواسي
٠.٢١±٦.٨٦  

أ 
٠.٠٨±٥.٣٦  

أ 
  ٠.١٠±١٠.٦٦أ   ٠.٠٢±٤.٤٦

أ   ٠.٣٤±٧.٧٨أ   ٣٩  حمداني
٠.١٣±٥.٥٧  

أ 
٠.٠٣±٤.٤٦  

  ٠.١٥±١٠.٨٨أ 

نو熬 الجنس و
  م.غ  م.غ  م.غ  م.غ    لوالدةا

أ   ٠.٤٣±٧.٣٨أ   ٢٠  ذكر مفرد
٠.١٦±٥.٣٥  

أ 
  ٠.١٩±١٠.٦٢أ   ٠.٠٤±٤.٤٤

أ   ٠.٢٨±٧.٣١أ   ٦٦  أنثى مفرد
٠.١١±٥.٥٦  

أ 
٠.٠٢±٤.٤٤  

  ٠.١٣±١٠.٨٦أ 

  ٠.٣٤±٧.٣١أ   ٣٨  ذكر توأم
أ 

٠.١٣±٥.٤٨  
أ 

  ٠.١٥±١٠.٧٩أ   ٠.٠٣±٤.٤٦

أ   ٠.٦٥±٧.١٨أ   ٩  أنثى توأم
٠.٢٤±٥.٤٦  

أ 
  ٠.٢٩±١٠.٧٧أ   ٠.٠٥±٤.٤٧

أ   ٠.٢٤±٧.٤٢أ   ١١٧  ḿلیط توأم
٠.٠٩±٥.٤٨  

أ 
٠.٠٢±٤.٤٩  

  ٠.١٠±١٠.٨٠أ 

عمر النعجة 
  م.غ  م.غ  م.غ  م.غ    )سنة(

أ   ٠.٣٥±٧.٤٢أ   ٤٧  ٢
٠.١٣±٥.٣٤  

± ٤.٤٦أ 
  ٠.١٦±١٠.٦٣أ   ٠.٠٣

± ٥.٣٩أ   ٠.٣٩±٦.٨٨أ   ٢٩  ٣
٠.١٥  

أ 
٠.٠٣±٤.٥٢  

  ٠.١٧±١٠.٧٤أ 

  ٠.٣٧±٧.٤٩أ   ٣٠  ٤
أ 

٠.١٤±٥.٤٩  
أ 

  ٠.١٧±٠.٧٦أ   ٠.٠٣±٤.٤٣

أ   ٠.٢٣±٧.٤٩أ   ١٤٤  فأكثر ٥
٠.٠٩±٥.٦٤  

أ 
  ٠.١٠±١٠.٩٥أ   ٠.٠٢±٤.٤٤
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  ال榜كتوز%   البروتین%   الدھن%   الصفات
المواد % 

  الصلبةال榜دھنیة

  ٠.٥٣٦-  إنتاج الحلیب
**  

-٠.١٥٣  
*  

٠.١٤١  
*  

-٠.١٢٣  
  م.غ

  ٠.٢٣٥    الدھن% 
**  

-٠.٣٢٤  
**  

٠.١٦٨  
**  

      البروتین% 
٠.١٨٣  

**  
٠.٩٨١  

**  

  ٠.٣٣٨        ال榜كتوز% 
**  

  .م غیر معنوي .، غعلى التوالي ) ٠.٠١<أ(و) ٠.٠٥<أ(معنویة عند مستوى ** ،*  

المتوس55ط الع55ام للص55فات المدروس55ة والمتوس55طات المس55تḿرجة لك55ل ) ٤الج55دول (یوض55ح : نمففو الموالیففد
ف5ي ) ٠.٠١<أ(وی榜ح5ظ أن للس榜5لة ت5أثیر ع5الي المعنوی5ة . ت عامل من العوامل المؤثرة في ھ5ذه الص5فا

كغ55م  ٠.٣٧إذ تفوق55ت الحم榜55ن الحمدانی55ة عل55ى مثی榜تھ55ا العواس55یة بمق55دار ، أوزان الحم榜55ن عن55د الم55ی榜د 
وھذا قد یعود إلى طبیعة األغنام الحمدانیة التي تعد م5ن أكب5ر األغن5ام المحلی5ة وزن5ا وحجم5ا وال5ذي ی5ؤثر 

الص55ائغ (ن عن55د ال5والدة نتیج55ة للع榜ق5ة الموجب55ة ب5ین حج55م األب5وین وال55وزن عن5د الم55ی榜د ب5دوره ف55ي ال5وز
وآ5555ḿرون  Shakerو) ٢٠٠١(وآ5555ḿرون  Thomasنت5555ائج مماثل5555ة توص5555ل إلیھ5555ا ) . ١٩٩٢والق5555س ،

ال555ذین الحظ555وا فروق555ات معنوی555ة ب555ین الس榜555الت ف555ي أوزان ) ٢٠٠٦(وآ555ḿرون  Gokdalو) ٢٠٠٢(
أش5ھر والزی5ادة الوزنی5ة الكلی5ة  ٦وزن (د استمر ھذا التفوق إل5ى م5ا بع5د الفط5ام وق. الحم榜ن عند المی榜د 

كم5ا ) . ٠.٠١<أ(كغم على الت5والي وك5ان معنوی5ا  ٧.٣،  ١٥.٣وبفارق ) أشھر  ٦من الفطام لغایة عمر 
لوحظت فروقات حسابیة في أوزان الحم榜ن عند الفطام والزیادة الوزنیة م5ن الم5ی榜د إل5ى الفط5ام لص5الح 

لوحظت فروق5ات معنوی5ة ف5ي أوزان الحم榜5ن ناتج5ة ع5ن  . الحم榜ن الحمدانیة إال أنھا كانت غیر معنویة
األنثوی5ة ف5ي أوزانھ5ا عن5د الم5ی榜د والفط5ام وف5ي الزی5ادة  تأثیر الجنس ، إذ تفوق5ت الحم榜5ن الذكری5ة عل5ى
لت55والي وك55ان معنوی55ا كغ55م عل55ى ا ٤.٠١، ٤.٤٤، ٠.٣٥الوزنی55ة الكلی55ة م55ن الم55ی榜د إل55ى الفط55ام بمق55دار 

وقد تعزى االḿت榜فات ب5ین الجنس5ین ف5ي ال5وزن عن5د الم5ی榜د إل5ى قابلی5ة ال5ذكور عل5ى النم5و ) . ٠.٠١<أ(
والتط55ور حی55ث م55ن المؤك55د أن ال55ذكور تتمی55ز بقابلیتھ55ا الوراثی55ة للنم55و مقارن55ة باإلن55اث نتیج55ة ال55ḿت榜ف 

وربم5ا یع5ود ) . ١٩٨٧ال5دباغ ،(لحی5وان وظائف ھورمونات الجنس والتي یتضح تأثیرھا مع تقدم عم5ر ا
تفوق الذكور في الوزن عند الفطام والزی5ادة الوزنی5ة لغای5ة عم5ر الفط5ام إل5ى ق5درتھا عل5ى س5حب كمی5ات 
أكبر من الحلیب من ضر熬 األم في فترة الرضاعة من اإلناث مما یساعدھا على تفوقھا في النم5و وال5ذي 

 وآ55ḿرون Azizوافق55ت ھ55ذه النت55ائج م55ا توص55ل إلی55ھ ) . ١٩٨٨،ألح55دیثي (انعك55س عل55ى وزن الفط55ام 
ال55555ذین ) ٢٠٠٨(وآ55555ḿرون  Karakusو) ٢٠٠٧(ورؤوف ) ١٩٩٦(وآ55555ḿرون  Al-kassو) ١٩٩٤(

كم5ا تفوق5ت ال5ذكور عل5ى اإلن5اث . أكدوا أن للجنس تأثیر معنوي في أوزان الحم榜ن عند المی榜د والفطام 
 ٠.٤٨، ٢.٠٥أش5ھر بف5ارق  ٦الفط5ام لغای5ة عم5ر أشھر وفي الزیادة الوزنیة م5ن  ٦في الوزن عند عمر 

أن لن5و熬 ال5والدة ) ٤الج5دول (كم5ا تش5یر النت5ائج الموض5حة ف5ي . كغم إال أن ھذا التفوق كان غیر معنویا 
ف55ي وزن الم55ی榜د ، إذ تفوق55ت الموالی55د الفردی55ة عل55ى مثی榜تھ55ا التوأمی55ة بمق55دار ) ٠.٠١<أ(ت55أثیر معن55وي 

عن5د الزی5ادة لك5ل جن5ین % ٠.١٢فوق إلى انḿفاض وزن الفلقات بح5دود وربما یعزى ھذا الت.كغم  ٠.٣٩
) ٢٠٠٣(ج5اءت ھ5ذه النت5ائج متفق5ة م5ع م5ا ج5اء ب5ھ البرزنج5ي ) . ١٩٩٢،الصائغ والق5س (في رحم األم 

م555ن وج555ود ت555أثیر ) ٢٠٠٨(وآ555ḿرون  Karakusو) ٢٠٠٧(ورؤوف ) ٢٠٠٦(وآ555ḿرون  Gokdalو
في حین لم یك5ن لن5و熬 ال5والدة أث5را . معنوي لنو熬 الوالدة لصالح الموالید الفردیة في أوزانھا عند المی榜د 

كغ55م  ٢.٥٢أش55ھر بمق55دار  ٦معنوی55ا ف55ي ب55اقي الص55فات باس55تثناء الزی55ادة الوزنی55ة م55ن الفط55ام لغای55ة عم55ر 
. لى انḿفاض تأثیر األم 榜5ḿل ھ5ذه المرحل5ة م5ن عم5ر الحی5وان لصالح الموالید التوأمیة والذي قد یرجع إ

ولم یكن لعمر النعج5ة ت5أثیر معن5وي ف5ي أوزان الحم榜5ن والزی5ادة الوزنی5ة الكلی5ة عل5ى ال5رغم م5ن وج5ود 
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ارتفا熬 تدریجي في أوزان الحم榜ن عند الفطام والزی5ادة الوزنی5ة م5ن الم5ی榜د ولغای5ة الفط5ام وال5ذي راف5ق 
وكم5ا ھ5و متوق5ع ف5ان نم5و الحم榜5ن قب5ل . أن ھ5ذا االرتف5ا熬 ك5ان غی5ر معنوی5ا  إالالنعاج  التقدم في أعمار

الفط5ام یت55أثر بقابلی55ة األموم55ة ل55دى األمھ55ات وق55درتھا عل5ى رعای55ة موالی55دھا فض榜55 ع55ن التب55این ف55ي كمی55ة 
م بع5د الفط5ام إال أن ھذا التأثیر ی5زول أو ینع5د، الحلیب المنتجة وما لھا من تأثیر في سرعة نمو الحم榜ن 

)Marvogenis ،نھ5ا ) ٢٠٠٣(وأفاد البرزنجي ) . ١٩٩٦榜بعدم معنویة ت5أثیر عم5ر األم ف5ي أوزان حم
  . عند المی榜د والفطام 

أن معام55ل ) ٥ ، الج55دول(یتب55ین م55ن : معامففل االرتبففاط بففی摆 أوزا摆 الحمففال摆 والزیففادة الوزنیففة الكلیففة
أش5ھر والزی5ادة الوزنی5ة الكلی5ة لغای5ة عم5ر  ٦ن5د عم5ر االرتباط لوزن المی榜د م5ع وزن الفط5ام وال5وزن ع

  .على التوالي  ٠.٤٤٧، ٠.٤٤٠، ٠.٥٣٧وبلغ ) ٠.٠١<أ(الفطام ظھر موجبا ومعنویا 
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 ١٥٣

١٥
٢

 

     
  ) .كغم(أوزان الحم榜ن والزیادة الوزنیة الكلیة  متوسط فيتأثیر بعض العوامل الوراثیة وغیر الوراثیة ) : ٤(الجدول 

  
  العوامل المؤثرة

  الḿطأ القیاسي±  الزیادة الوزنیة الكلیة   الḿطأ القیاسي± متوسط وزن الحم榜ن 

  أشھر ٦ –فطام   فطام  -می榜د   أشھر ٦وزن   العدد  وزن الفطام  العدد  وزن المی榜د  العدد

  ٠.٦١±٢.٠٥  ٠.٦٥±٢١.٩٤  ١.٠١±٢٨.٠٠  ٤٧  ٠.٦٨±٢٥.٤٧  ٧٨  ٠.٠٥±٣.٥٣  ٨٩  المتوسط العام

  **  م.غ  **    م.غ    **    الس榜لة

  ٦٧  عواسي
ب  

   ٠.٦٦±١.٨٢ب    ٠.٧٩±٢٠.٣٧أ     ٠.٩٩±٢٥.٨٩ب   ٤٢   ٠.٨١±٢٣.٧٤أ   ٦٢   ٠.٠٥±٣.٣٧

أ      ٢٢  حمداني
   ١.٥٧±٩.١٢أ     ١.٣٨±٢٢.٥٩أ     ٢.٣٤±٤١.١٩أ    ٥   ١.٤١±٢٦.٣٦أ   ١٦   ٠.٠٨±٣.٧٤

  م.غ  **  م.غ    **    **    الجنس

   ٠.٩١±٥.٧١أ     ١.٠٩±٢٣.٤٨أ     ١.٣٥±٣٤.٥٧أ    ٢٥   ١.١١±٢٧.٢٧أ    ٤١   ٠.٠٧±٣.٧٣أ    ٤٧  ذكر

 ٣.٣٨ب   ٤٢  أنثى
ب    ٣٧   ٠.٠٦±

ب     ١.٦٢±٣٢.٥٢أ    ٢٢   ١.٠١±٢٢.٨٣
   ١.٠٩±٥.٢٣ أ    ٠.١٠±١٩.٤٧

  *  م.غ  م.غ    م.غ    **    نو熬 الوالدة

   ٠.٩٩±٤.٢١ب     ٠.٩٣±٢٢.٤٢أ     ١.٤٨±٣٤.١٣أ    ٢٦   ٠.٩٥±٢٦.١٧أ    ٤٩   ٠.٠٦±٣.٧٥أ    ٥٢  مفرد

ب    ٣٧  توأم
   ١.٠١±٦.٧٣أ      ١.١٦±٢٠.٥٤أ     ١.٥١±٣٢.٩٥أ    ٢١   ١.١٨±٢٣.٩٣أ    ٢٩   ٠.٠٧±٣.٣٦

عمر النعجة 
  م.غ  م.غ  م.غ    م.غ    م.غ    )سنة(

   ١.٤٠±٥.٨٢أ     ١.٦٦±١٩.٥١أ     ٢.٠٨±٣٢.٨٦أ    ٩   ١.٦٩±٢٣.٠٦أ    ١٢   ٠.١١±٣.٤٩أ    ١٤  ٢

   ١.٧٨±٦.٨٤أ     ١.٦٨±٢١.٠٣أ     ٢.٦٥±٣٤.٣٥أ    ٤   ١.٧١±٢٤.٦٥أ    ١٠   ٠.١١±٣.٦٦أ    ١١  ٣

   ١.٢٠±٤.٥٨أ     ١.٦١±٢٢.٠٧أ     ١.٧٨±٣٢.١٤أ    ٩   ١.٦٥±٢٥.٥٧أ    ١١   ٠.١٠±٣.٤٥أ    ١٣  ٤

   ١.٠٠±٤.٦٤أ     ٠.٨٧±٢٣.٣٠أ    ١.٤٨±٣٤.٨٣أ    ٢٥   ٠.٨٩±٢٦.٩٢أ    ٤٥   ٠.٠٥±٣.٦٢أ    ٥١  فأكثر ٥
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  .الحروف المḿتلفة ضمن العمود الواحد للعامل تعني وجود فروقات معنویة بین المتوسطات  م غیر معنوي ،.، غتوالي على ال) ٠.٠١<أ(و) ٠.٠٥<أ(معنویة عند مستوى ** ،* 
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ال5ذي ق5در معام5ل االرتب5اط ب5ین وزن الم5ی榜د ) ١٩٩٦( Al-Azzawiوكانت ھذه القیم أعلى مم5ا وج5ده 
) ١٩٩٠( Al-Hillaliم5ا حص5ل ك. على التوالي ٠.١٩،  ٠.٢٥أشھر  ٦والوزن عند الفطام وعند عمر 

بل5غ معام5ل االرتب5اط ب5ین وزن . لمعامل االرتباط بین الوزن عند الم5ی榜د والفط5ام  ٠.١١على قیمة أدنى 
عل5ى  ٠.٩٩٧،  ٠.٨٠٢أشھر والزیادة الوزنیة الكلیة من المی榜د إل5ى الفط5ام  ٦الفطام والوزن عند عمر 

ب5ین ) ٢٠٠٤(للقیمة التي حصل علیھا عیسى وآḿرون ومقاربا ) ٠.٠١<أ(التوالي وكان موجبا ومعنویا 
والحظوا أن أغلب العوامل الآلوراثی5ة الت5ي  ١.٠٠معدل الزیادة الوزنیة والوزن عند الفطام والتي بلغت 

تؤثر في الوزن عند الفط5ام ھ5ي محص5لة ت5راكم العوام5ل الم5ؤثرة ف5ي مع5دل الزی5ادة الوزنی5ة 榜5ḿل فت5رة 
 ٠.٦٩٣،  ٠.٨٠١كم5ا ل5وحظ ارتف5ا熬 معام5ل االرتب5اط  . وزن عن5د الم5ی榜دالرضاعة إضافة إلى تأثیر ال5

أشھر على  ٦أشھر والزیادة الوزنیة من المی榜د إلى الفطام ومن الفطام إلى عمر  ٦بین الوزن عند عمر 
م55ع بقی55ة ) أش55ھر ٦ -فط55ام(الزی55ادة الوزنی55ة الت55والي وك55ان معنوی55ا ، ف55ي ح55ین ك55ان معام55ل االرتب55اط ب55ین 

     .ألḿرى غیر معنویا الصفات ا
  

  .معامل االرتباط بین أوزان الحم榜ن ومعدل الزیادة الوزنیة الكلیة) : ٥(الجدول 

  أشھر ٦وزن   وزن الفطام  الصفات
الزیادة الوزنیة 

  فطام -می榜د 
  الزیادة الوزنیة

  أشھر ٦ –فطام 

  وزن المی榜د
٠.٥٣٧  

**  
٠.٤٤٠  

**  
٠.٤٧٧  

**  
٠.٠٤٠  

  م.غ

  وزن الفطام
  ٠.٨٠٢  

**  
٠.٩٩٧  

**  
٠.١٢٥  

  م.غ

  أشھر ٦وزن 
    ٠.٨٠١  

**  
٠.٦٩٣  

**  
الزیادة الوزنیة 

  فطام -می榜د 
      ٠.١٢٨  

  م.غ
  .م غیر معنوي .، غ) ٠.٠١<أ( معنویة عند مستوى ** 
  
لص5فة إنت5اج الحلی5ب  BLUPتم تقییم النعاج وراثیا اعتمادا على تقدیر قیم ال5ـ : التقییم الوراثي للنعاج   

غ5م ك5انحراف ع5ن متوس5ط إنت5اج  ٥٥١.٩٢١-و  ٤١٩.٤٩١ذ تراوحت ھذه التق5دیرات م5ابین الیومي ، إ
وقد تم استثمار ھذه القیم في عملیة إجراء المفاض5لة ب5ین النع5اج ) . ٦الجدول (الحلیب الیومي في القطیع 

بھ55دف  BLUPوكḿط55وة أولی55ة ت55م تحدی55د النع55اج الت55ي حص55لت عل55ى أعل55ى ق55یم . أثن55اء عملی55ة االنت55ḿاب 
كم5ا ت5م تحدی5د نس5بة . االستبقاء علیھا واستعمال موالیدھا ال5ذكور ككب5اش للتس5فید 榜5ḿل المواس5م القادم5ة 

الس5تبعادھا م5ن القطی5ع بس5بب انḿف5اض  BLUPمن النعاج العواسیة التي حصلت على أدنى ق5یم % ٢٠
ونظ5را . اإلح榜5ل من النعاج العواسیة یمكن اعتبارھ5ا أمھ5ات لفط5ائم % ٨٠أي أن . إنتاجھا من الحلیب 

 BLUPلقلة أعداد النعاج الحمدانیة في القطیع فقد تم تحدید نسبة من ھذه النعاج والتي س5جلت أعل5ى ق5یم 
لتكون أمھات كب5اش التربی5ة الت5ي تس5تعمل للتس5فید للس5نوات القادم5ة واعتب5ار ب5اقي النع5اج أمھ5ات لفط5ائم 

  . اإلح榜ل 
ب55ین إنت55اج الحلی55ب ومكونات55ھ )  Rank-Correlation(كم55ا ت55م احتس55اب معام55ل ارتب55اط الرتب55ة 
أن ق5یم ھ5ذا ) ٧الج5دول (ویب5ین . لھذه الصفات  BLUPومكونات الحلیب مع بعضھا باالعتماد على قیم 

االرتباط بین إنتاج الحلی5ب وجمی5ع المكون5ات األ5ḿرى ظھ5رت س5البة ومعنوی5ة وھ5ذا یوض5ح أن انت5ḿاب 
سوف یؤدي إلى انḿفاض نسبة الدھن والبروتین وال榜كت5وز  النعاج على أساس إنتاجھا العالي من الحلیب

لھ5ذه الص5فات للنع5اج المنتḿب5ة عل5ى  BLUPوالمواد الصلبة ال榜دھنیة ف5ي الحلی5ب نتیج5ة النḿف5اض ق5یم 
ف5ي ح5ین أظھ5رت النت5ائج أن جمی5ع ق5یم االرتب5اط ب5ین مكون5ات الحلی5ب م5ع . أساس إنتاجھ5ا م5ن الحلی5ب 

وھ55ذا یؤك55د أن االنت55ḿاب عل55ى  ٠.٩٣٦إل55ى  ٠.٥٢٢تراوح55ت م55ا ب55ین بعض55ھا كان55ت موجب55ة ومعنوی55ة و
مرتفعة لب5اقي  BLUPألحد المكونات سوف یؤدي إلى الحصول على نعاج ذات قیم  BLUPأساس قیم 

  .المكونات األḿرى في الحلیب 
  .ة للنعاج العواسیة والحمدانی) غم(لصفة إنتاج الحلیب الیومي ) BLUP(توزیع قیم الـ  ) :٦(الجدول 
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  BLUPقیم   الس榜لة  نسبة النعاج  BLUPقیم   الس榜لة  نسبة النعاج

  
أمھات % ١٥

  كباش التربیة
  

١  
١  
١  
١  
١  
١  
١  
١  

٤١٩.٤٩١  
٣٠٤.١٣٢  
٢٨٩.٨٤٦  
٢٥٣.٧٧١  
٢٤٢.٥٦٨  
٢٤٠.٧٥٠  
٢١١.٠٨٠  
١٩١.٩٣٥  

  

١  
١  
١  
١  
١  
١  
١  
١  

-٦.٧٦٥  
-١٥.٦٥٨  
-١٥.٩٢٢  
-١٦.٩١٩  
-٢٠.٧٠٠  
-٢١.٦٢٣  
-٢٥.١٧٩  
-٣٥.٨٤٢  

ات أمھ% ٦٥
  فطائم اإلح榜ل

١  
١  
١  
١  
١  
١  
١  
١  
١  
١  
١  
١  
١  
١  
١  
١  
١  
١  
١  
١  
١  
١  
١  
١  
١  
١  
١  
١  
١  

١٨٨.٠٧٨  
١٧٣.٨٨٦  
١٦٢.٨١٥  
١٥٤.٣٧٢  
١٥٣.٢٢٩  
١٤٣.٠٥٩  
١٤١.٣٣٩  
١٢٩.٦٤٥  
١١٨.٤٤٠  
١٠٠.٥٨٣  
٧٣.٤٧٣  
٧٣.٤٦٩  
٦٨.٢٥٩  
٦٧.١٧٠  
٦٥.٠٥٣  
٦٤.٢٨٩  
٦٣.١٩٨  
٦٢.٠٠٩  
٥٦.٠٠٣  
٤٦.٩٧٣  
٤٥.٥١١  
٣٨.٢١٢  
٢٥.٢٤٢  
١٥.٨٤٦  
١١.٤٧٧  
١٠.٣٨٢  
٧.٩٦٢  
٦.٦٨٢  

-٥.٣١٥  

نعاج % ٢٠
  االستبعاد

  

١  
١  
١  
١  
١  
١  
١  
١  
١  
١  
١  
١  

-٤٢.٤٩٥  
-٤٣.٦١٨  
-٤٨.٣٩١  
-٥١.٠٥٨  
-٥٥.٨٤٢  
-٦٩.٨٥٣  
-٧٦.١٢٨  
-١١٥.٨٥٨  
-١٢٢.٢٧٨  
-١٤٧.٢٤٩  
-١٧١.٩٨٧  
-٢٠٥.٣٧١  

أمھات 
كباش 
  التربیة
  
  

٢  
٢  
٢  
٢  
٢  

-١٠٥.٣١٦  
-١١٩.٩٥٨  
-١٣١.٨١٩  
-١٧٠.٨٧٢  
-٢٣٠.٠١٠  

أمھات 
فطائم 
  اإلح榜ل

٢  
٢  
٢  
٢  
٢  
٢  
٢  
٢  
٢  
٢  
٢  
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A STUDY OF SOME GENETIC AND NON-GENETIC FACTORS 
AFFECTING MILK YIELD, COMPOSITIONS AND GROWTH OF 

LAMBS IN AWASSI AND HAMDANI EWES . 
Muthanna F.A.Al-Juwari  

Animal Resources Depart. /College of Agric.& Forestry,Mosul Univ.-Iraq .  
 

ABSTRACT  
This study was conducted on Awassi and Hamdani sheep belongs to flock 

of Agriculture and Forestry College, Mosul University during the productive 
season 2009. The study included 57 Awassi ewes and 17 Hamdani ewes, and 
67 , 22 lambs of two breeds, respectively . The overall means of  daily milk 
yield (DMY), fat,  protein, lactose and solids not-fat percentages were 563.43 
gm , 6.93 , 5.47, 4.46 , and 10.78%, respectively . The mean body weight at 
birth (BW) , weaning (WW) and six months (6W) of age were 3.53 , 25.47 and 
28.00 kg, respectively . Total gain of weight from birth to weaning (GBW) and 
from weaning to six months (GW6) were 21.94 and 2.05 kg,  respectively . The 
effect of breed was significant only on DMY and fat percentage . The breed 
affect (BW), (6W) and (GW6) were significant . The sex and type of birth have 
significant influence (p<0.01) on DMY , while its effect was non-significant on 
milk constituents . Sex of lamb affect on (BW), (WW) and (GBW) were 
significant . Type of birth had a significant influence on (BW) and (GW6) 
whereas its effect was non-significant on other traits . Age of ewe significantly 
affected on (DMY) whereas no significant effect on milk composition was 
appeared. The age of ewe also had no significant effect on growth of lambs. 
There were a negative and a significant correlation between MY and fat,  
protein, solids not-fat  and between lactose and fat percentage . Also the 
correlation coefficients were positive and highly significant between milk 
composition with each other. Positive and significant correlations (p<0.01) had 
been observed between lambs weight at different ages and (GBW) . The BLUP 
values for daily milk yield were between 419.491 to -551.921gm . Rank-
Correlation between MY and its compositions were negative and significant 



 مجلة زراعة الرافدین
)Print (ISSN:1815 – 316X 

 ISSN:2224-9796 (Online) ٢٠١١) ٤(العدد ) ٣٩(المجلد 

  

 ١٥٨

while the values between traits of milk composition were positive and 
significantly and ranged between 0.522 – 0.936 .                
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