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تقدیر معامل االرتباط المظھري والمعامل التكراري لبعض الصفات االقتصادیة في النعاج العواسیة 
 والحمدانیة 

  نزار ذنون طھ       نبیل نجیب احمد       صمیم فخري الدباغ 
  جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات / قسم الثروة الحیوانیة 

  

  ةصخالال
یعودان لقسrم علrوم ) ٧٣(والحمدانیة ) ١٠٦(النعاج العواسیة  اشتملت الدراسة على قطیعین من

) ١٢٧(مrن النعrاج العواسrیة  آخركلیة الزراعة والغابات في جامعة الموصل، وقطیع / الثروة الحیوانیة 
یعrrود لمحطrrة تربیrrة الحیrrوان فrrي الرشrrیدیة والتابعrrة للھیئrrة العامrrة للبحrrوث الزراعیrrة خrrالل الموسrrمین 

الحلیب الیومي وبعض صrفاتھ  إنتاجوكانت الصفات  قید الدراسة ھي . ٢٠٠٧-٢٠٠٦و  ٢٠٠٦-٢٠٠٥
 إنتrاج، كمrا تrم دراسrة أشھر ٦-٥یوم ولمدة  ١٥الفیزیائیة على شكل فحوصات دوریة من بعد الوالدة بـ 
وأظھrرت النتrائج وجrود ارتبrاط موجrب عrالي . الصوف وبعض صفاتھ الفیزیائیة خالل ھذین الموسrمین

مrابین إنتrrاج الحلیrب ووزن النعجrrة، ومrابین نسrبة الrrدھن وكrل مrrن نسrبة البrrروتین ) ٠.٠١ ≤أ(المعنویrة 
ولrوحظ ارتبrاط موجrب معنrوي . والالكتوز، ومابین نسبة البروتین ونسبة الالكتوز فrي النعrاج العواسrیة

بrrین نسrrبة الrrدھن ) ٠.٠١ ≤أ(وارتبrrاط عrrالي المعنویrrة  بrrین إنتrrاج الحلیrrب ووزن النعجrrة) ٠.٠٥ ≤أ(
أمrا بقیrة العالقrات فكانrت سrالبة أو غیrر . لبروتین، وبین نسبة البروتین والالكتوز في النعاج الحمدانیةوا

مابین وزن الجrزة الخrام وجمیrع )  ٠.٠١ ≤أ(لوحظ ارتباطات عالیة المعنویة . معنویة في كال الساللتین
لصrوف، ومrابین صفات الصوف ووزن النعجrة، وكrذلك مrابین وزن الجrزة النظیrف مrع جمیrع صrفات ا

. نسبة الصوف النظیف وكل من طول الخصلة واللیفة، ومابین طول الخصلة واللیفة في النعاج العواسrیة
أما في النعاج الحمدانیة فكانت معظم العالقات غیر معنویة في ماعدا مابین صفة وزن الجزة الخام وكrل 

ظیrف ونسrبة الصrوف النظیrف، من وزن الجrزة النظیrف ونسrبة الصrوف النظیrف، وبrین وزن الجrزة الن
تقrrrدیرات المعامrrrل ). ٠.٠١ ≤أ(وبrrrین طrrrول الخصrrrلة وطrrrول اللیفrrrة فكانrrrت العالقrrrات عالیrrrة المعنویrrrة 

بینمrا فrي  ٠.٧٨٥ -٠.٠١٥التكراري لصفات الحلیب فrي النعrاج العواسrیة كانrت منخفضrة إلrى مرتفعrة 
ن كانrrت تقrrدیرات المعامrrل ، فrrي حrrی ٠.٤٠٠ – ٠.٠٥٢النعrrاج الحمدانیrrة كانrrت منخفضrrة إلrrى متوسrrطة 

 و ٠.٧٨٥- ٠.٠١٣مرتفعrة فrي النعrاج العواسrیة والحمدانیrrة  التكrراري لصrفات الصrوف منخفضrة إلrrى
  .على التوالي ٠.٧٤٩ – ٠.٢٠٦

     

  المقدمة
ض عrrبrrین إنتrrاج الحلیrrب ومكوناتrrھ وكrrذلك إنتrrاج الصrrوف وب فrrي األغنrrام یعrrد معامrrل االرتبrrاط

إلنتاجیة من المقاییس اإلحصائیة المھمة للتعرف علrى نمrط العالقrة بrین صفاتھ الفیزیائیة خالل المواسم ا
). ارتبrاط سrالب(أم في اتجrاھین متعاكسrین ) ارتباط موجب(ھذه الصفات ھل ھي سائرة في اتجاه واحد 

كما یعتبر المعامل التكراري لھrذه الصrفات معامrل ارتبrاط بrین السrجالت اإلنتاجیrة خrالل حیrاة الحیrوان 
قیrاس إحصrائي یصrف درجrة احتمالیrة التشrابھ لrنفس تصrنیف مجموعrة الحیوانrات ولصrفة وھو أیضrا م

تقrrاس أكثrrر مrrن مrrرة علrrى نفrrس الحیrrوان، كمrrا یصrrف درجrrة تفrrوق الحیrrوان نتیجrrة تrrأثیرات الجینrrات 
وآخrrرون  El-Saiedوقrrد درس العدیrrد مrrن البrrاحثین ھrrذه العالقrrات ومrrنھم . وتrrأثیرات البیئrrة الدائمیrrة

ورؤوف ) ٢٠٠٣(رون ـوآخSerrano rو) ٢٠٠٢(واالورمrالي ) ٢٠٠١(ي وآخرون والعزاو) ١٩٩٩(
ھذه الدراسrة تھrدف إلrى . )٢٠٠٧ B( رونـوآخ Saffari و) ٢٠٠٧ A(رونــوآخSaffari و) ٢٠٠٥(

علیھrا لقrیم االرتبrاط المظھrري بrین الصrفات للتعrرف مrثال علrى نسrب المتحصل  إمكانیة اعتماد النتائج 
ات الصوف اعتمادا على كمیة إنتاج الحلیrب والصrوف الخrام إلغrراض عملیrات مكونات الحلیب أو صف

كمrا تعتبrر تقrدیرات المعامrل التكrراري المرتفعrة التسویق أوال وبناء خطة عملیrة التحسrین المثلrى ثانیrا، 
مؤشرا جیدا النتخاب النعاج للصفات المھمrة اقتصrادیا ألنrھ یمكrن التنبrؤ بrأداء ھrذه النعrاج مسrتقبال دون 

  . الحاجة لالنتظار للمواسم الالحقة وھذا یختصر كثیرا من الوقت والجھد للوصول إلى الھدف المنشود
  

  ھقائوطرالبحث مواد 
نعجrrة علrrى ) ٧٣(و) ١٠٦(بواقrrع  أجریrrت ھrrذه الدراسrrة علrrى قطیعrrین مrrن النعrrاج العواسrrیة والحمدانیrrة

 لrثوقطیrع ثا ،ة والغابrات فrي جامعrة الموصrلكلیة الزراعr/ التابع لقسم علوم الثروة الحیوانیة و التوالي
  مrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrن

  

  مستل من أطروحة الدكتوراه للباحث الثالث
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  ١٢/١/٢٠١١وقبولھ في  ١٩/٧/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث 
النعاج العواسrیة التrابع لمحطrة تربیrة الحیrوان فrي منطقrة الرشrیدیة فrي الموصrل والتابعrة للھیئrة العامrة 

الحلیrب الیrومي  إلنتrاج ٢٠٠٧و٢٠٠٦ نموسrمیلل المسrجلة بیانrاتالوشملت الدراسrة . للبحوث الزراعیة
 ٦-٥یrوم ولمrدة  ١٥وتعداد الخالیا الجسمیة فیھ خrالل قیاسrات دوریrة نصrف شrھریة مrن بعrد الrوالدة بrـ

ویrتم أخrذ القیاسrات فrي صrباح  اً مسrاء أمھاتھrاتعrزل الموالیrد عrن  إذطریقة الحلrب الیrدوي  بإتباع أشھر
الیrومي  اإلنتrاجللحصrول علrى  ٢×ساعة على عزل الموالید وتضرب الكمیrة ١٢ر الیوم التالي بعد مرو

وتrrم حسrrاب أعrrداد .  )١٩٩٥ ، Anonymous) (یrrوم /غrrم ١٠٠ إنتrrاج(للحلیrrب حتrrى جفrrاف النعجrrة 
تrم و). ١٩٨٦، Coles(الخالیا الجسrمیة بطریقrة الفحrص المیكروسrكوبي المباشrر حسrب مrا أشrار إلیrھ 

باسrتخدام  من الدھن والبروتین وسكر الالكتوز خالل قیاسات دوریrة شrھریة تقدیر نسب مكونات الحلیب
اسrات یالق وإجrراء األغنامالصوف عند موسم جز  إنتاجكما تم تسجیل   .Analyzer Eko-Milk جھاز

وتrم تحلیrل البیانrات باسrتخدام النمrوذج . الخاصة ببعض صفات الصrوف الفیزیائیrة فrي ھrذین الموسrمین
ضrrrrrمن البرنrrrrrامج اإلحصrrrrrائي الجrrrrrاھز  )GLM )General Linear Modelالخطrrrrrي العrrrrrام 

)Anonymous  ،عب ) ٢٠٠٥rمیم المتشrق التصrووفModel  Nested  یطrاط البسrل االرتبrدر معامrق
بrrین مجموعrrة الصrrفات المدروسrrة، كمrrا  قrrدر المعامrrل التكrrراري لھrrا وباسrrتخدام طریقrrة االحتمrrاالت 

و  Restricted Maximum Likelihood Procedure )Pattersonالعظمrrrrrى المقیrrrrrدة 
Thompson ،١٩٧١ .(   

  
  النتائج والمناقشة

لقطیعrي النعrاج العواسrیة ان قrیم معامrل االرتبrاط ) ١،الجrدول(یتضrح مrن :انتاج وصفات الحلیnب  -١
-و ٠.٢٦٠-بلغrت  إذبین انتاج الحلیب وكل مrن نسrبة الrدھن والبrروتین ووزن النعجrة عالیrة المعنویrة 

وكانrrت قrrیم معامrrل االرتبrrاط سrrالبة وعالیrrة معنویrrا بrrین عrrدد الخالیrrا  .ى التrrواليعلrr ٠.١٥٨و ٠.١٨٠
ولrوحظ . علrى التrوالي ٠.١٧٩-و ٠.١٩٥-بلغrت القrیم  إذكتrوز الالجسمیة وكrل مrن نسrبة البrروتین وال

 ٠.٤٣٦بلغrت القrیم  إذكتrوز الارتباط موجب عالي المعنویة بین نسبة الدھن وكل من نسبة البروتین وال
باط موجب عrالي المعنویrة بrین نسrبة البrروتین والالكتrوز بلrغ تولوحظ ایضا ار. على التوالي ٠.١٢٠و

ھنالrك ارتبrاط سrالب وعrالي المعنویrة بrین ن أنجrد ) ٢الجدول (ما في قطیع النعاج الحمدانیة أ، ٠.٥٢٥
عنrوي ، وموجrب م ٠.١٩٦-وسالب معنوي مع نسبة البrروتین  ٠.٣٣١-انتاج الحلیب ونسبة الدھن بلغ 

وكانrت العالقrة سrالبة وعالیrة المعنویrة بrین عrدد الخالیrا الجسrمیة وكrل مrن  . ٠.١٢١مع وزن النعجrة 
علrى التrوالي كمrا كانrت العالقrة بrین نسrبة  ٠.٢٨٠-و ٠.٣١٤-بلغrت القrیم  إذالالكتوز ونسبة البروتین 

rت القrث بلغrة حیrة المعنویrة وعالیrوز موجبrدھن والالكتrبة الr٠.٤٦٩و ٠.٤٣٧یم البروتین وكل من نس 
ن العالقrة بrین نسrبة أالrذین ذكrروا ) ١٩٨٦(اتفقت ھذه النتائج مع عبrد الrرحمن واخrرون  .على التوالي

 وآخrrرونوجrrده القrrس  ، ومrrع مrrااإلدرارالrrدھن وكمیrrة الحلیrrب المنrrتج كانrrت سrrالبة فrrي جمیrrع مراحrrل 
ن أشrاروا الrى أالنعجrة واالرتباط كrان موجrب وعrالي بrین كمیrة االنتrاج وزیrادة وزن  أنمن ) ١٩٩٣(

فrrي تطrrور تغذیrrة النعrrاج الجیrrدة خrrالل المrrدة االخیrrرة مrrن الحمrrل ومرحلrrة الرضrrاعة تلعrrب دورا مھمrrا 
ارتبrاط معنrوي  االrذین سrجلو) ١٩٩٧( وآخrرون Sannaوكrذلك  . الضرع وزیادة االنتrاج بعrد الrوالدة

 -Elكمrا اتفقrت مrع . ٠.٥٥داره الحلیrب ونسrبة الrدھن، وبrین نسrبة البrروتین والrدھن بلrغ مقr إنتاجبین 
Saied  جلو) ١٩٩٩( وآخرونrا  االذین سrدد الخالیrن عrل مrب وكrاج الحلیrین انتrاط بrالبة لالرتبrیم سrق

 .لكrن كانrت العالقrة موجبrة بrین عrدد الخالیrا الجسrمیة ونسrبة البrروتین ، الجسمیة فیھ ونسrبة البrروتین
ي ھrrذه الدراسrrة بالنسrrبة لعالقrrة انتrrاج الحلیrrب لتلrrك التrrي سrrجلت فrr ھةوكانrrت قrrیم معامrrل االرتبrrاط مشrrاب

السالبة مع نسبة البروتین لكنھا اختلفت معھا في قیم العالقات النتاج الحلیrب مrع عrدد الخالیrا الجسrمیة، 
 وآخrrرون Serranoكمrrا اتفقrrت ھrrذه النتrrائج مrrع دراسrrة . روتینبrrوعrrدد الخالیrrا الجسrrمیة مrrع نسrrبة ال

ین انتاج الحلیب ونسبة البروتین لكنھا كانت مخالفة لقrیم العالقrات ارتباط سالب ب االذین سجلو) ٢٠٠٣(
. ٠.١٧، وبrین عrدد الخالیrا الجسrمیة ونسrبة البrروتین ٠.١٣-بین انتاج الحلیب وعrدد الخالیrا الجسrمیة 

الrذي سrجل عالقrات عكسrیة مrابین انتrاج الحلیrب وكrل مrن نسrrبة  )٢٠٠٥(واتفقrت ایضrا مrع الحبیطrي 
، وعالقrة موجبrة بrین نسrبة الrدھن ٠.٥٩-ین عدد الخالیا الجسمیة ونسبة البروتین الدھن والبروتین، وب

وھrrrذا مrrrا اختلrrrف مrrrع النتrrrائج  ٠.٤١الحلیrrrب وعrrrدد الخالیrrrا الجسrrrمیة  إنتrrrاج، وبrrrین ٠.٩٨والبrrrروتین 
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 ١٤١

rrة نسبrrذلك عالقrrاللتین، وكrrین السrrة بrrائج متباینrrت النتrrا اذ كانrrل علیھrrا ـالمتحصrrدد الخالیrrدھن وعrrة ال
rrةـالجسمی rrي سجلھrrة التrrت القیمrrث كانrrذه  ٠.٦٠-ا ـحیrrي ھrrجلت فrrي سrrة التrrائج الموجبrrع النتrrة مrrومختلف
تقدیرات المعامل التكراري إلنتاج ومكونات الحلیب فrي النعrاج العواسrیة تعتبrر منخفضrة إلrى  .الدراسة

  . لصفة وزن الجسم ٠.٧٨٥لصفة نسبة البروتین إلى  ٠.٠١٥مرتفعة مابین 
  الحلیب في النعاج  العواسیةومكونات نتاج المعامل االرتباط والمعامل التكراري ) : ١(الجدول 

  

  )٠.٠١ ≤أ= ( **غیر معنوي                               = غ م 
  ورقیم المعامل التكراري على المحور وقیم معامل االرتباط فوق المح

  
  حمدانیةالحلیب في النعاج  الومكونات نتاج المعامل االرتباط والمعامل التكراري  -) :٢(الجدول 

  

  )٠.٠١ ≤أ= ( **)        ٠.٠٥ ≤أ= ( *غیر معنوي      = غ م 
  ل االرتباط فوق المحورقیم المعامل التكراري على المحور وقیم معام

  
لصrrفة نسrrبة الrrدھن إلrrى  ٠.٠٥٢وللنعrrاج الحمدانیrrة كانrrت القrrیم أیضrrا منخفضrrة تراوحrrت مrrابین  -٢

لصrrفة إنتrrاج الحلیrrب فrrي ماعrrدا صrrفة الخالیrrا الجسrrمیة التrrي سrrجلت قیمrrة متوسrrطة للمعامrrل  ٠.٣٠٧
 De laاري ومrنھم لقد توصrل بrاحثین آخrرین إلrى قrیم أعلrى للمعامrل التكrر.  ٠.٤٠٠التكراري بلغت 

Fuente  رونrrدھن ) ١٩٩٧(وآخrrن الrrھ مrrھ ولمكوناتrrمیة فیrrا الجسrrدد الخالیrrومي وعrrب الیrrاج الحلیrrإلنت
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وآخrrرون  Cappio – Borlinoعلrrى التrrوالي و  ٠.٥٧و ٠.٦١و ٠.٦١و ٠.٧٩والبrrروتین بلغrrت 
نتrاج إل) ١٩٩٩(وآخرون  Macciottaعلى التوالي و ٠.٣٣و٠.٣٠لنسبتي الدھن والبروتین ) ١٩٩٧(

  El- Saiedعلrى التrوالي و ٠.٢٩و٠.٤٠و٠.٣٨  Sardaالحلیب الیومي وعلى ثالث قطعان من نعrاج
إلنتاج الحلیrب الیrومي ) ٢٠٠٢(وآخرون  Othman، و٠.٣٥لعدد الخالیا الجسمیة ) ١٩٩٩(وآخرون 

إلنتrrrاج الحلیrrrب ) ٢٠٠٣(علrrrى التrrrوالي والبرزنجrrrي  ٠.٣٥و ٠.٢٦و ٠.٤٠ونسrrrبة الrrrدھن والبrrrروتین 
 ٠.٢٣لعrrدد الخالیrrا الجسrrمیة ونسrrبة الrrدھن والبrrروتین ) ٢٠٠٤(وآخrrرون  Hamannو ٠.٦٠لیrrومي ا
 ٠.٤٨إلنتrrاج الحلیrrب الیrrومي ونسrrبة الrrدھن فیrrھ ) ٢٠٠٥(علrrى التrrوالي والجrrواري  ٠.٢٢و ٠.١٠و
إن أسrrباب االخrrتالف فrrي النتrrائج ھrrو التبrrاین بrrین السrrالالت وأعrrداد الحیوانrrات . علrrى التrrوالي ٠.٢٧و

تخدمة ونظم إدارة القطعان واختالف الظروف البیئیة بأنواعھrا وأھمھrا التغذیrة كمrاً ونوعrاً وطrرق المس
وأجھزة القیاس المستخدمة ومدى دقتھا وطول وعدد المواسم اإلنتاجیة، فھناك نتائج لباحثین كانت علrى 

  . سجالت وبیانات قد جمعت على مدى أكثر من ثالثین عاما مضت
ن ھنrاك ارتباطrات عالیrة المعنویrة أللنعاج العواسیة ) ٣الجدول(یتضح من :  وصفات الصوف إنتاج -٣

 ٠.٤٢٢و ٠.٣٣٨و ٠.٩٢٦بrrrین وزن الجrrrزة الخrrrام وجمیrrrع الصrrrفات المدروسrrrة والتrrrي بلغrrrت قیمھrrrا 
للعالقrrrة بrrrین وزن الجrrrزة الخrrrام ووزن الجrrrزة النظیrrrف ونسrrrبة الصrrrوف  ٠.١٥٦و ٠.٢٠٥و ٠.٤٢٧و

 وكrrان لrrوزن الجrrزة النظیrrف. ر اللیفrrة ووزن النعجrrة علrrى التrrواليوقطrrالنظیrrف وطrrول الخصrrلة واللیفrrة 
 ٠.٦٤١بلغrrت  ارتباطrrات عالیrrة المعنویrrة مrrع كrrل مrrن نسrrبة الصrrوف النظیrrف وطrrول الخصrrلة واللیفrrة

كمrrا لrrوحظ ارتباطrrات عالیrrة  ٠.١٩٨ومعنrrوي مrrع قطrrر اللیفrrة بلrrغ  علrrى التrrوالي ٠.٥٦٤و ٠.٥٥٦و
 ٠.٣٥٩و  ٠.٣٤٧مrن طrول الخصrلة واللیفrة التrي بلغrت  المعنویة بrین نسrبة الصrوف النظیrف مrع كrل

مrا أ ٠.٩٨٨وطول اللیفrة بلغrت قیمتrھ  ةعلى التوالي، كما لوحظ ارتباط عالي المعنویة بین طول الخصل
فقد لrوحظ ارتباطrات عالیrة المعنویrة بrین وزن الجrزة الخrام وكrل ) ٤الجدول(النعاج الحمدانیة في قطیع 

علrى  ٠.١٤٥و ٠.٥٥٦و ٠.٩٤٤الصrوف النظیrف ووزن النعجrة بلغrت من وزن الجزة النظیف ونسبة 
 ٠.٧٧٩كما لوحظ ارتباط عالي المعنویة بین وزن الجزة النظیف ونسrبة الصrوف النظیrف بلrغ  .التوالي

لقrد سrجل صrباغ  .، بینما كانت بقیة العالقات غیر معنویrة ٠.٩٩٦وبین طول الخصلة وطول اللیفة بلغ 
بrین وزن الجrزة الخrام ووزن الجسrم وھrي  ٠.٣٦جب معنوي بلغت قیمتھ ارتباط مو) ١٩٨٦( وآخرون

ارتبrاط عrالي المعنویrة بrین وزن ) ٢٠٠١( وآخrرونوسجل العrزاوي  على من القیمة المتحصل علیھا،أ
بrین  ٠.٥٦٣بین وزن الجزة الخام والنظیف و  ٠.٨٢٨ و ٠.٢٤٨متھ یوزن الجسم بلغت قوالجزة الخام 

بrین طrول اللیفrة وقطرھrا  ٠.٢٨٣قل من القیمة المسجلة فrي ھrذه الدراسrة ،أطول الخصلة واللیفة وھي 
بrین وزن الجrزة  ٠.٥٠قیمة مقrدارھا ) ٢٠٠٢(وسجل االورمالي . وھي مخالفة للنتیجة المتحصل علیھا

لخصrrلة وطrrول بrrین طrrول ا ٠.٨٤بrrین وزن الجrrزة الخrrام وطrrول اللیفrrة و ٠.٥٦الخrrام وطrrول الخصrrلة و
االرتبrrاط بrrین وزن الجrrزة ) ٢٠٠٥( وآخrrرون Safariوقrrدر . بrrین طrrول اللیفrrة وقطرھrrا ٠.٠٧-اللیفrrة و

وبrین وزن الجrزة الخrام وطrول  ٠.٣١وبین وزن الجزة الخام وقطر اللیفrة  ٠.٩٠بلغ  إذالخام والنظیف 
جزة النظیrف وقطrر وبین وزن ال ٠.٠٤-وبین وزن الجزة الخام ونسبة الصوف النظیف  ٠.٣٢الخصلة 

وبین وزن الجrزة النظیrف ونسrبة الصrوف  ٠.٣٣وبین وزن الجزة النظیف وطول الخصلة  ٠.٢٥اللیفة 
وبrین  ٠.٠١وبین قطrر اللیفrة والصrوف النظیrف  ٠.٤٠طول الخصلة وقطر اللیفة وبین  ٠.٣٧النظیف 

بلrغ ) ٢٠٠٧ A( وآخrرون Safari قrام بھrا أخrرىوفrي دراسrة  ٠.١٩طول الخصلة والصوف النظیف 
 ٠.٢٤وبrین وزن الجrزة النظیrف وقطrر اللیفrة  ٠.٧٩معامل االرتبrاط بrین وزن الجrزة الخrام والنظیrف 

 ٠.٣٥وبrrین وزن الجrrزة النظیrrف ونسrrبة الصrrوف النظیrrف  ٠.٢٤وبrrین وزن الجrrزة الخrrام وقطrrر اللیفrrة 
صrفات الصrوف كانت قیم المعامrل التكrراري ل . ٠.٠٧-وبین وزن الجزة الخام ونسبة الصوف النظیف 

 ٠.٧٨٥مرتفعة لصفة وزن الجسم التrي بلغrت  إلى ٠.٠١٣مابین منخفضة لصفة نسبة الصوف النظیف 
وأعالھrا لصrفة طrول الخصrلة  ٠.٢٠٦قیم أقلھا لصrفة قطrر اللیفrة ج العواسیة، في حین كانت الافي النع
) ١٩٩٤( رونوآخrوالعزاوي ) ١٩٨٩( وآخرون Al-Azzawiلقد سجل . في النعاج الحمدانیة ٠.٧٤٩

 Sabbaghعلrrى التrrوالي و ٠.٢٥٥و ٠.٥٦٠قیمrrا للمعامrrل التكrrراري لصrrفة وزن الجrrزة الخrrام بلغrrت 
لصrrفة وزن الجrrزة الخrrام وطrrول الخصrrلة  ٠.١٨و ٠.١١و ٠.٣٣سrrجلوا قیمrrا بلغrrت ) ١٩٩٥(واخrrرون 

ن لصrفة وز ٠.٧٤١و ٠.٢٩٧قیمrا بلغrت ) ٢٠٠٤(وقطر اللیفة على التوالي  كما سجل الrدباغ وصrباغ 
 ٠.٣٣و ٠.٣٧و ٠.٣٧قیمrا بلغrت ) ٢٠٠٥(الجزة الخام ووزن الجسم علrى التrوالي، كمrا سrجل رؤوف 
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 ١٤٣

وطول الخصلة وطول اللیفة وقطر اللیفrة لصفة وزن الجزة الخام ووزن الجزة النظیف  ٠.٢٤و ٠.٣٢و
 ٠.٠٧و ٠.٠١٣و ٠.١١و ٠.١٢قیمrrا بلغrrت ) ٢٠٠٧ B( وآخrrرون Safariكمrrا سrrجل . علrrى التrrوالي

  .زن الجزة الخام ووزن الجزة النظیف ونسبة الصوف النظیف وقطر اللیفة على التواليلصفة و
  

  في النعاج  العواسیة وصفات الصوفنتاج الل االرتباط والمعامل التكراري معام ) :٣(الجدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٠.٠١ ≤أ= ( **  )       ٠.٠٥ ≤أ= ( *    غیر معنوي = غ م  
  قیم المعامل التكراري على المحور وقیم معامل االرتباط فوق المحور

  
  حمدانیةفي النعاج  ال وصفات الصوفنتاج المعامل االرتباط والمعامل التكراري ) : ٤(الجدول 

  )٠.٠١ ≤أ= ( **                         غیر معنوي       = غ م 
  قیم المعامل التكراري على المحور وقیم معامل االرتباط فوق المحور
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ESTIMATION OF PHENOTYPIC CORRELATIONS AND REPEATABILITY 

OF SOME ECONOMIC TRAITS IN AWASSI AND HAMDANI  
EWES 

Nazar T. Taha                         Nabeel N. Ahmed                 Samem F. Al-Dabbagh 
Animal Resources Department / College of Agriculture and Forestry / Mosul 

University 
 

ABSTRACT 
This study included two flocks of Awassi (106) and Hamdani (73) ewes 

belongs to the Animal Resources Department\ College of Agriculture and 
Forestry at Mosul University. and another flock of Awassi ewes (127) belongs 
to the Animal Husbandry Station\ General Directorate of Applied Agriculture 
Researches at Rashidia Region during 2005-2006 and 2006-2007 seasons. The 
studied traits were daily milk yield (DMY) and some of its physical traits  at 
fixed  intervals 15 days post lambing for 5-6 months. Also wool yield (WY) 
and some of its physical traits were studied during the two seasons. The results 
revealed a highly positive significant correlation (p≤ 0.01) between (DMY) and 
ewe weight. a highly positive significant correlation (p≤ 0.01) between fat 
percentage with both protein and lactose percentage. between protein and 
lactose percentage in Awassi ewes. There was a positive significant correlation 
(p≤ 0.05) between (DYM) and ewe weight. and a highly significant correlation 
(p≤ 0.01) between fat and protein percentage. between protein and lactose 
percentage in Hamdani ewes. While the rest of the relationships were negative 
or non significant in both breeds. There were a highly significant correlations 
(p≤ 0.01) between greasy fleece weight (GFW) and all wool traits and ewe 
weight. also between clean fleece weight (CFW) with all wool traits. between 
clean wool (CW) with both staple length (SL) and fibre length (FL). between 
(SL) and (FL) in Awassi ewes. In Hamdani ewes all the relations were non 
significant except for (GFW) with both (CFW) and (CW). between (CFW) and 
(CW). between (SL) and (FL) were highly significant (p≤ 0.01). Repeatability 
estimates for milk traits in Awassi ewes were low to high (0.015-0.785) while 
in Hamdani ewes were low to moderate (0.052-0.400). Repeatability estimates 
for wool traits were low to high in Awassi and Hamdani ewes (0.013-0.785) 
and (0.206-0.749) respectively.  

  
  المصادر

. دراسة مواصفات جزة االغنام الحمدانیة في سھل أربیل). ٢٠٠٢(، ربیع عصمت عبد هللا رومالياال
  .جامعة صالح الدین. كلیة الزراعة. رسالة ماجستیر

دراسة النمو وأبعاد الجسم للحمالن والتقویم الوراثي ). ٢٠٠٣(البرزنجي، یوسف محمد صالح نوري
  . جامعة صالح الدین -كلیة الزراعة –سالة ماجستیر ر. إلنتاج الحلیب في النعاج الحمدانیة

استخدام الفحوصات الیومیة إلنتاج الحلیب النتخاب ). ٢٠٠٥(الجواري، مثنى فتحي عبد هللا عمر
  .جامعة الموصل -كلیة الزراعة والغابات -رسالة ماجستیر. النعاج العواسیة

یني للضرع وانتاج الحلیب وبعض العالقة بین الشكل التكو). ٢٠٠٥(الحبیطي، عارف قاسم حسن
  . جامعة الموصل. كلیة الزراعة والغابات. أطروحة دكتوراه. مكوناتھ في االغنام العواسي

تقییم لبعض العوامل البیئیة والمعالم الوراثیة ). ٢٠٠٤(الدباغ، صمیم فخري وھاني رؤوف صباغ
  .٤٧ -٤٢) : ٥( -١٤. مجلة علوم الرافدین. النتاج الصوف في االغنام العواسیة
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بعض ممظاھر ). ١٩٩٤(، ولید عبد الرزاق، ھاني رؤوف صباغ وراضي خطاب عبد هللالعزاوي
مجلة زراعة . دلیل الحیاة االنتاجیة والدلیل االنتخابي للنعاج -١. االداء لنعاج أغنام العواس

  .٨٠ -٧٧ ) :١(٢٦. الرافدین
بعض المعالم المظھریة ). ٢٠٠١(سن عليالعزاوي، ولید عبد الرزاق، جالل ایلیا القس وستار ح

 ٧٤ -٦٢ ) :٢( -١١. مجلة اباء لالبحاث الزراعیة. والوراثیة لخصائص صوف أغنام العواسي
.  

أساسیات إنتاج األغنام والماعز ). ١٩٩٣(دائب اسحق عزیز و زھیر فخري الجلیلي القس، جالل إیلیا،
  .جامعة بغداد -مطبعة دار الحكمة. وتربیتھا

تقدیر المعالم الوراثیة والمظھریة لنمو الموالید وتقویم النعاج الحمدانیة ). ٢٠٠٥(الم عمررؤوف، س
   .جامعة صالح الدین -كلیة الزراعة -أطروحة دكتوراه. للصفات اإلنتاجیة

دراسة ). ١٩٨٦(صباغ، ھاني رؤوف، نبیل نجیب احمد، عبد المنعم جمیل المفتي ونجیب توفیق غزال 
بعض العوامل البیئیة  -١. والمعالم الوراثیة لوزن الجزة الخام في األغنام العراقیةالعوامل البیئیة 

  . ٧٥ – ٦٧) : ٤( ٤مجلة زانكو . المؤثرة على وزن الجزة الخام ووزن الحیوان الحي بعد الجز
انتاج الحلیب في ). ١٩٨٦(ءاعبد الرحمن، فارس یونس، عبد المنعم مھدي صالح وخالد عقیل البن

 ) :٤( -٤). زانكو(المجلة العراقیة للعلوم الزراعیة. العواسیة وعالقتھ بنمو الحمالنالنعاج 
٦٦ -٥٥ .  
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