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د اإللیة في األغنام العوامل الآلوراثیة والمعالم الوراثیة ألوزان وأبعاد الجسم وأبعا لبعض دراسة
 العواسیة

 .تقدیرات المعالم الوراثیة -٢
  فارس یونس عبد الرحمن                                          نادر یوسف عبو      
  براھیم عبدهللاغسان إ      مثنى فتحي عبدهللا الجواري       

قسم بحوث /الزراعیة للبحوث الھیئة العامة         جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات
  نینوى

  
  الخالصة

والمتواج�دة ف�ي  ٢٠٠٨و٢٠٠٧حم�الً عواس�یاً مول�وداً خ�الل الس�نتین  ٢٧٦شملت ھ�ذه الدراس�ة 
التابع�ة ) الرش�یدیة(لموص�ل محطة تربیة الحی�وان ف�ي اوجامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات محطة

صفات الوزن عن�د الم�یالد وال�وزن وأبع�اد ل تقدیر المعالم الوراثیة بھدف. للھیئة العامة للبحوث الزراعیة
بل�غ المك�افئ ال�وراثي ل�وزن الجس�م  .أش�ھر ٨و ٦أش�ھر وعن�د عم�ر  )٤(اإللیة عند الفط�ام  وأبعاد الجسم

تراوح�ت  .عل�ى الت�والي  ٠.٤٩ و ٠.٤٤،  ٠.٣٣،  ٠.٢٦أش�ھر  ٨و ٦عند المیالد والفطام وعن�د عم�ر 
-٠.٢٧وبب��ین  ٠.٤٨-٠.١٦وب��ین  ٠.٣١-٠.١١واإللی��ة ب��ین ت المك��افئ ال��وراثي ألبع��اد الجس��م تق��دیرا
المق�درة لالرتب�اط ال�وراثي ب�ین وزن وكان�ت معظ�م الق�یم  . أش�ھر عل�ى الت�والي ٨و٤،٦عند عمر  ٠.٥٠

وتراوح��ت م��ابین  ومعنوی��ة جس��م واإللی��ة م��ع بعض��ھا موجب��ةالجس��م وأبع��اد الجس��م واإللی��ة وب��ین أبع��اد ال
كم��ا تراوح��ت تق��دیرات االرتب��اط المظھ��ري ب��ین الص��فات  .عن��د مختل��ف مراح��ل العم��ر  ٠.٩٩ -٠.١٩

ول��وحظ بش��كل ع��ام أن أعل��ى ق��یم لالرتب��اط ال��وراثي والمظھ��ري ب��ین  ٠.٩٨ -٠.٢٩المدروس��ة م��ابین 
   .أشھر  ٦قید الدراسة كانت عند عمر الصفات 

  
  المقدمة

تعد األغنام العواسیة م�ن أھ�م س�الالت األغن�ام المحلی�ة ف�ي الع�راق ، والت�ي تش�كل ح�والي ثلث�ي 
، وتربى ھذه الساللة ف�ي الع�راق ) ٢٠٠٠، Anonymous(مالیین رأس  ٦تعداد األغنام التي تصل إلى 

وزن  إن ص���فة) . ٢٠٠٦،  Al-Kassو Juma(أساس���ا لغ���رض إنت���اú اللح���وم م���ن الحم���الن والخ���راف 
الجسم تعتبر من الصفات االقتصادیة المھمة في األغن�ام كونھ�ا تعك�س الق�درة عل�ى النم�و وإنت�اú اللح�م ، 
كما أن معامل االرتباط بین أوزان الجسم وأبعاده خالل مراحل العمر المختلفة یعد م�ن المق�اییس المھم�ة 

ن تق�دیرات المك�افئ ال�وراثي إ) . ١٩٩٤ال�دباغ ومحم�د عل�ي ،(للتعرف على نمو وزی�ادة حج�م الحی�وان 
ألیة صفة تعد الخطوة األساسیة في التطبیقات الوراثیة لتحسین حیوانات المزرعة ومنھا األغن�ام ، حی�ث 

، ومنھ��ا أیض��اً ی��تم التع��رف عل��ى مق��دار التب��این ال��وراثي أنھ��ا تس��اعد ف��ي اختی��ار نظ��م التربی��ة المختلف��ة 
لك في احتساب التحسین الوراثي المتوقع من االنتخ�اب للصفات المطلوب تحسینھا وتقویم الحیوانات وكذ

  ) .٢٠٠١ھرمز ،(
تھدف الدراسة الحالی�ة إل�ى تق�دیر المك�افئ ال�وراثي لص�فات وزن الجس�م عن�د الم�یالد ، وأوزان 

أشھر ، وتقدیر االرتباطات الوراثی�ة والمظھری�ة  ٨و ٦وأبعاد الجسم وأبعاد اإللیة عند الفطام وعند عمر 
  . ات بین ھذه الصف

  
  مواد البحث وطرائقھ

، األول قطی��ع أغن��ام كلی��ة الزراع��ة  أجری��ت ھ��ذه الدراس��ة عل��ى قطیع��ین م��ن األغن��ام العواس��یة
) الرش��یدیة(جامع��ة الموص��ل والث��اني قطی��ع األغن��ام ف��ي محط��ة تربی��ة الحی��وان ف��ي الموص��ل / والغاب��ات

ت�م تس�جیل أوزان الحم�الن .  ٢٠٠٨و٢٠٠٧ التابعة للھیئة العامة للبحوث الزراعیة ولموس�مین متت�الیتین
، كم��ا ت��م تس��جیل أبع��اد الجس��م واإللی��ة  أش��ھر ٨و ٦وعن��د عم��ر ) أش��ھر ٤(لفط��ام اعن��د الم��یالد وعن��د 

، مح��یط الص��در، االرتف��اع عن��د  ط��ول الجس��م(أش��ھر والت��ي ش��ملت  ٨و  ٦،  ٤ للحم��الن عن��د األعم��ار
،  ، الع�رض عن�د األكت�اف لسمك عند الم�ؤخرة، ا ، االرتفاع عند المؤخرة، السمك عند األكتاف األكتاف

 ٨و ٦، طول اإللیة ،عرض اإللیة إضافة إلى محیط اإللی�ة ال�ذي س�جل عن�د عم�ر  العرض عند المؤخرة
وش�ریط القی�اس ) Caliper metal(تم قی�اس ھ�ذه األبع�اد باس�تعمال عص�ا القی�اس المعدنی�ة  ) .أشھر فقط

واألم وعمر األم ونوع الوالدة وجنس المولود بع�د ال�والدة دونت المعلومات الخاصة برقم األب .  المرن

 ٢٠/٩/٢٠١٠وقبولھ  ٢٠١٠/  ٣/  ٣١تاریخ تسلم البحث 
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غ��ذیت الحم��الن عل��ى العل��ف المرك��ز خ��الل فت��رة الرض��اعة ابت��داًء م��ن الش��ھر الث��اني بكمی��ات . مباش��رًة 
محدودة ، وقد تم زیادة ھ�ذه الكمی�ة ت�دریجیا م�ع تق�دم العم�ر بھ�دف تعوی�دھا عل�ى تن�اول العل�ف وتط�ویر 

فطامھا عند عمر أربعة أش�ھر، واس�تمر تق�دیم العل�ف المرك�ز لھ�ذه الحم�الن بع�د الجھاز الھظمي تمھیدا ل
٪ ٣٪ كسبة فول الصویا و١٠٪ نخالة و٢٦٪ شعیر و٦٠الفطام وقد احتوت العلیقة في قطیع الكلیة على 

٪ ش�عیر ٦٠٪ كل�س ، أم�ا علیق�ة الحم�الن ف�ي قطی�ع الرش�یدیة فق�د احت�وت عل�ى ٠.٥٪ مل�ح و٠.٥تبن و
٪ كل��س فض��ال ع��ن ت��وفیر الم��اء باس��تمرار م��ع ت��وفیر الرعای��ة الص��حیة ١٪ مل��ح و١٪ نخال��ة و٣٨و

  .والبیطریة وفق برنامج وقائي وكما ھو متبع في كل قطیع 
جري التحلیل اإلحصائي للبیانات بع�د التع�دیل لت�أثیر العوام�ل الثابت�ة والمتمثل�ة ب�القطیع والس�نة اُ 

تق���دیر المك���افئ ال���وراثي واالرتب���اط ال���وراثي  وعم���ر األم ون���وع ال���والدة وج���نس المول���ود ، حی���ث ت���م
بین الصفات المدروسة عند كل عمر من أعم�ار الحم�الن باس�تخدام مكون�ات التب�این المق�درة والمظھري 

  Minimum Variance Quadratic Unbiased Estimation (MIVQUE) )Raoبطریق�ة  
،١٩٧١ . (  

وف��ق األنم��وذú الریاض��ي المدروس��ة  ت��م تك��وین مص��فوفة مكون��ات التب��این والتغ��ایر للص��فات
، ومن حل المعادالت الخاصة بالمصفوفات ت�م الحص�ول عل�ى أفض�ل تنب�ؤ ) Mixed Model(المختلط 

للمتغی��رات العش��وائیة وت��م  Best Linear Unbiased Prediction (BLUP)خط��ي غی��ر منح��از 
) Convergence(للوصول إل�ى نقط�ة االنق�الب  Common Intercept Approachاستخدام طریقة 

 Schaefferفي تقدیر مكونات التباین وبأسرع وقت ممكن وبأقل عدد من الدورات الموضوعة من قب�ل 
)١٩٧٩ . (  

تم اجراء االختب�ار ولغرض الحصول على تقدیرات المعالم الوراثیة ضمن الحدود المسموح بھا 
للمص�فوفات ) Bending(ر وم�ن ث�م إج�راء عملی�ة التح�وی Positive Definite Testالموجب المحدد 

  ) . ١٩٨١، Hillو Hayes(الخاصة باألب والخطأ 
  

  النتائج والمناقشة
   ٦والفط�ام و بلغت القیمة التقدیریة للمكافئ الوراثي لصفة وزن الجسم عند الم�یالد: المكافئ الوراثي  -١
للمك�افئ  المق�درةن�ت القیم�ة وكا ) .١الج�دول (على الت�والي  ٠.٤٩،  ٠.٤٤ ، ٠.٣٣  ، ٠.٢٦ أشھر ٨و

) ٢٠٠٢( وآخ��رون Hanfordو) ٢٠٠٢( وآخ��رون Cloeteمقارب��ة لم��ا وج��ده  م��یالدال��وراثي ل��وزن ال
ف�ي ح�ین . عل�ى الت�والي  ٠.٢٥،  ٠.٢٧،  ٠.٢٢الذین بلغ�ت تق�دیراتھم ) ٢٠٠٣( وآخرون Hanfordو

عل���ى تق���دیرات أدن���ى للمك���افئ ال���وراثي ل���وزن ) ٢٠٠٦( Hussainو) ١٩٩٦( Al-Azzawiحص���ل 
 Al-Kassو) ١٩٨٨(م�ن ناحی�ة أخ�رى فق�د توص�ل ھرم�ز . عل�ى الت�والي  ٠.٠٧و ٠.١٠المیالد بلغ�ت 

، وق��د یع��زى  ٠.٤٤ئ ال��وراثي لل��وزن عن��د الم��یالد بلغ��ت إل��ى قیم��ة مرتفع��ة للمك��اف) ١٩٩١( وآخ��رون
اخ��تالف تق��دیرات المك��افئ ال��وراثي ب��ین دراس��ة وأخ��رى إل��ى االختالف��ات م��ابین الس��الالت والقطع��ان 

) ١(نت�ائج الج�دول  یتضح منو. ظروف البیئیة فضالً عن الطریقة المتبعة في تقدیر المكافئ الوراثي وال
ارتفاع تقدیرات المكافئ الوراثي مع تقدم العمر والذي ق�د یع�زى إل�ى الت�أثیر ال�وراثي ألتجمع�ي للجین�ات 

وكان��ت تق��دیرات  .عمر المس��ؤولة ع��ن وزن الجس��م والت��ي تظھ��ر ت��أثیراً تراكمی��ا كلم��ا تق��دم الحی��وان ب��ال
 وآخ��رون Cloeteو ) ١٩٨٩( وآخ��رون   Babarلم��ا وج��ده ةمقارب�� المك��افئ ال��وراثي ل��وزن الفط��ام

وج�اء تق�دیر المك�افئ ال�وراثي لل�وزن عن�د . على الت�والي  ٠.٣٠و ٠.٣٤الذین بلغت تقدیراتھم ) ٢٠٠١(
 ١٩٩١ ، وآخ�رون Al-Kass(أشھر ضمن مدى التقدیرات التي توصل إلیھا ع�دد م�ن الب�احثین  ٦عمر 

 ٢٠٠٩ والحس��ن ، ٢٠٠٩ ، وآخ�رون Ozderو ٢٠٠١ ، وآخ�رون Wulijiو ١٩٩٦ ، Al-Azzawiو
 ٨، أما القیمة المقدرة للمك�افئ ال�وراثي لل�وزن عن�د عم�ر  ٠.٦٤و ٠.٣٠الذین تراوحت تقدیراتھم بین ) 

إن ) . ٠.٤٨(واس��یة ف��ي األغن�ام الع) ١٩٩٠( وآخ�رون Al-Hillaliأش�ھر فق��د كان�ت مقارب��ة لم�ا وج��ده 
باإلض�افة إل�ى ) إنت�اú الحلی�ب(ھو انعك�اس للت�أثیر األم�ي بالدرج�ة الرئیس�یة زن عند الفطام واالنتخاب لل

لذلك فإن انتخاب الحیوانات ذات األوزان العالیة عن�د الفط�ام ق�د ی�ؤدي  القدرة الوراثیة على النمو للحمل 
ب ما بعد الفط�ام یمك�ن أن ی�ؤدي إل�ى زی�ادة كبی�رة ف�ي إلى تحسین وراثي في ھذه الصفة ، إال أن االنتخا

التحس��ین ال��وراثي مقارن��ًة باالنتخ��اب قب��ل وعن��د الفط��ام وذل��ك الرتف��اع ق��یم المك��افئ ال��وراثي بتق��دم عم��ر 
عن��د استعراض��ھم لدراس��ات عدی��دة ) ٢٠٠٦( Al-Kassو Jumaوالح��ظ .  )٢٠٠١إدری��س ،(الحی��وان 

ئ الوراثي لص�فة وزن الجس�م یمی�ل إل�ى االرتف�اع م�ع تق�دم عم�ر أجریت على األغنام العواسیة إن المكاف
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تق��دیرات المك��افئ ) ٢(ج��دول  تض��ح م��نوی) . ال��وزن الح��ولي(الحی��وان م��ن ال��والدة ولغای��ة عم��ر س��نة 
اإللی�ة ومح�یط الص�در  لط�ول ٠.٣١و ٠.١١الوراثي ألبعاد الجسم واإللیة عند الفطام ، إذ تراوح�ت ب�ین 

رتفاع واضح في جمیع القیم التقدیریة للمكافئ الوراثي ألبع�اد الجس�م واإللی�ة كذلك لوحظ ا. على التوالي 
  لصفتي عرض  ٠.٤٨و ٠.١٦ بینأشھر باستثناء عرض اإللیة ، حیث تراوحت  ٦عند عمر 

تقدیرات المكافئ الوراثي واالرتب�اط ال�وراثي والمظھ�ري لص�فة وزن الجس�م عن�د الم�یالد ) : ١(الجدول 
 .أشھر  ٨و ٦والفطام وعند عمر 

الوزن            الصفة
  عند المیالد

الوزن           
  عند الفطام

  الوزن عند عمر
  شھرأ ٦

  الوزن عند عمر
  أشھر ٨

  ٠.٧٧  ٠.٦٦  ٠.٦١  ٠.٢٦  عند المیالد الوزن
  ٠.٧٠  ٠.٨٥  ٠.٣٣  ٠.٢٩  عند الفطامالوزن 

  ٠.٩٥  ٠.٤٤  ٠.٧٢  ٠.٣٤  أشھر ٦عند عمرالوزن 
  ٠.٤٩  ٠.٨٧  ٠.٥٧  ٠.٣٠  أشھر ٨عند عمر الوزن

  . والمقدرة بطریقة اإلخوة أنصاف األشقاء القیم القطریة تمثل تقدیرات المكافئ الوراثي للصفات - 
  .القیم أعلى المحور تمثل معامل االرتباط الوراثي بین الصفات  -
  .القیم أسفل المحور تمثل معامل االرتباط المظھري بین الصفات  -
  ) .٢٧٦(عدد المشاھدات المستخدمة  -
  ) .٠.٠١<أ(تعتبر عالیة المعنویة  ٠.١٦قیم االرتباطات أعلى من  -

  

ث�م أوض�حت النت�ائج أن اغل�ب األبع�اد الجس�میة أعط�ت ) . ٣الج�دول (اإللیة ومح�یط اإللی�ة عل�ى الت�والي 
باس��تثناء الس��مك عن��د األكت��اف والم��ؤخرة ) ٤الج��دول ( أش��ھر  ٨أعل��ى ق��یم للمك��افئ ال��وراثي عن��د عم��ر 

ویالح�ظ م�ن خ�الل ھ�ذه . أش�ھر   ٦عند المؤخرة ومحیط اإللیة والتي كانت أقصاھا عند عمر  والعرض
النتائج أن تقدیرات المكافئ الوراثي ألبعاد الجسم المختلفة وعند مراحل مختلفة م�ن العم�ر تع�د متوس�طة 

للمك�افئ ال�وراثي وتمیل إلى االرتفاع بشكل عام مع تقدم العم�ر وھ�ذا یتط�ابق م�ع ارتف�اع الق�یم التقدیری�ة 
لص�فات وزن الجس�م عن�د األعم�ار المتقدم��ة والت�ي یتوق�ع أن یك�ون لھ�ا فائ��دًة ف�ي التحس�ین ال�وراثي عن��د 

  .وضع خطة النتخاب  الحیوانات عند ھذه األعمار
االرتباط الوراثي بین صفتین ھو میل ھ�اتین الص�فتین إل�ى االنتق�ال عب�ر األجی�ال  :االرتباط الوراثي  -٢

واح��د م��ع بعض��ھا أو ف��ي اتج��اھین متض��ادین وق��د یع��ود االرتب��اط ال��وراثي إل��ى ظ��اھرة األث��ر  إم��ا باتج��اه
أو إل���ى قص���ر المس���افة العبوری���ة ب���ین الجین���ات ) Pleiotropic(ف���ي أكث���ر م���ن ص���فة  للج���ینالمتع���دد 

)Linkage (س الكروموس��وم والموج��ودة عل��ى نف�� الم��ؤثرة ف��ي ص��فتین)Falconer ،وتب��دو ) ١٩٨٩ ،
ارتف�اع ق�یم  أظھرت نت�ائج ھ�ذه الدراس�ة. فة ط الوراثي واضحة عند االنتخاب ألكثر من صأھمیة االرتبا

،  ٠.٦١أش�ھر والت�ي بلغ�ت  ٨،  ٦،  ٤االرتباط الوراثي بین وزن الم�یالد واألوزان الالحق�ة عن�د عم�ر 
م ، كم��ا ل��وحظ ارتف��اع ق��یم االرتب��اط ال��وراثي ب��ین وزن الفط��ا) ١الج��دول (عل��ى الت��والي ٠.٧٧،  ٠.٦٦

 وآخ�رون Al-Kassوحص�ل . الت�والي عل�ى  ٠.٧٠و ٠.٨٥أشھر حی�ث بلغ�ت  ٨و ٦والوزن عند عمر 
على قیم متباینة لالرتباط الوراثي بین ال�وزن عن�د الم�یالد والفط�ام ) ٢٠٠٤( وآخرونوعیسى ) ١٩٩١(

 أن االرتب�اط ال�وراثي ب�ین) ١٩٩٠( وآخ�رون Al-Hillaliوالح�ظ . على التوالي  ٠.٩٦و  ٠.٣٥بلغت 
إل��ى ق��یم موجب��ة ) ١٩٩٦( Al-Azzawi       كم��ا توص��ل  ٠.٩٦أش��ھر بل��غ  ٨و ٦ال��وزن عن��د عم��ر 

أش�ھر وك�ذلك ب�ین وزن الفط��ام  ٦لالرتب�اط ال�وراثي ب�ین وزن الم�یالد ووزن الفط�ام وال��وزن عن�د عم�ر 
 على التوالي وبذلك اقترح بان االنتخاب ل�وزن ٠.٢٢،  ٠.٤٩،  ٠.٤٠أشھر بلغت  ٦والوزن عند عمر 

 كما أظھرت نتائج الدراس�ة. أشھر سوف یؤدي إلى تحسین وراثي لصفتي الوزن عند المیالد والفطام  ٦
وتمی�ل  ومعنوی�ة وأبعاد الجسم واإللی�ة كان�ت موجب�ةأن قیم االرتباط الوراثي بین وزن الجسم عند الفطام 

ن بلغ��ت ھ��ذه الق��یم م��ابین وزن الجس��م وط��ول الجس��م ف��ي ح��ی ٠.٥٠إل��ى االرتف��اع ، إذ ل��وحظ أدن��ى قیم��ة 
ظ الح��س��بق أن و) . ٢الج��دول (تف��اع والس��مك عن��د األكت��اف   م��ابین وزن الجس��م م��ع ص��فتي االر ٠.٩٩

وج��ود ارتباط��ات وراثی��ة متوس��طة إل��ى عالی��ة م��ابین وزن الجس��م وأبع��اد الجس��م عن��د ) ٢٠٠٧(رؤوف 
ب�ین وزن الجس�م وأبع�اده  أن ق�یم االرتب�اط ال�وراثي) ٣(الج�دول النتائج الموضحة ف�ي  من تبینی.  الفطام

 ٠.٩٩، وم�ابین وزن الجس�م ومح�یط اإللی�ة  ٠.٨٤أش�ھر ، إذ تراوح�ت ب�ین  ٦عن�د عم�ر  بلغت أقصاھا
ث��م ل��وحظ  .الس��مك عن��د األكت��اف عل��ى الت��والي و م��ابین وزن الجس��م م��ع ص��فات ط��ول الجس��م واالرتف��اع

 قی��ت موجب��ة وعالی�ة حی��ث تراوح��تأش��ھر إال أنھ�ا ب ٨انخفاض�اً نس��بیاً لق�یم االرتب��اط ال��وراثي عن�د عم��ر 
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م��ابین وزن الجس��م ومح��یط اإللی��ة    ٠.٨٦وذل��ك ب��ین ص��فتي وزن الجس��م وط��ول الجس��م و ٠.٦٩م��ابین 
   ) .٤الجدول (



 ٢٠١١) ٣(العدد ) ٣٩(المجلد  (ISSN 1815 – 316 X) مجلة زراعة الرافدین
 

 ٧٩

 ) .أشھر ٤(معامل االرتباط الوراثي والمظھري لصفات وزن الجسم وأبعاد الجسم واإللیة عند الفطام تقدیرات المكافئ الوراثي و ) : ٢(الجدول 

  . صفات والمقدرة بطریقة اإلخوة أنصاف األشقاءالقیم القطریة تمثل تقدیرات المكافئ الوراثي لل -
  . القیم أعلى المحور تمثل معامل االرتباط الوراثي بین الصفات والقیم أسفل المحور تمثل معامل االرتباط المظھري بین الصفات  -
  .) ٠.٠١<أ(تعتبر عالیة المعنویة  ٠.١٦قیم االرتباطات أعلى من  ،) ٢٧٦( عدد المشاھدات المستخدمة -

  الصفة
وزن 
  الجسم

طول 
  الجسم

محیط 
  الصدر

االرتفاع 
عند 

  األكتاف

االرتفاع 
عند 

  المؤخرة

السمك  
عند 

  األكتاف

السمك  
عند 

  المؤخرة

العرض 
عند 

  كتافاأل

العرض 
عند 

  المؤخرة

طول  
  اإللیة

عرض 
  اإللیة

  ٠.٨٦  ٠.٨٧  ٠.٦٤  ٠.٧٠  ٠.٩٠  ٠.٩٩  ٠.٩٨  ٠.٩٩  ٠.٦٧  ٠.٥٠  ٠.٣٣  وزن الجسم
  ٠.٣٤  ٠.٤٤  ٠.١٩  ٠.٢٤  ٠.٣٨  ٠.٤٤  ٠.٥٣  ٠.٥١  ٠.٣٢  ٠.٢١  ٠.٥٧  طول الجسم
  ٠.٥٨  ٠.٦٥  ٠.٥٤  ٠.٥٧  ٠.٦٥  ٠.٧١  ٠.٦٧  ٠.٦٧  ٠.٣١  ٠.٥٠  ٠.٧٨  محیط الصدر
 االرتفاع  
  عند األكتاف

٠.٨٥  ٠.٧٨  ٠.٦٦  ٠.٧١  ٠.٩٩  ٠.٥٥  ٠.٦٥  ٠.٢٨  ٠.٦٦  ٠.٤٨  ٠.٧٩  

االرتفاع   
  ٠.٨٤  ٠.٧٦  ٠.٦٦  ٠.٧٠  ٠.٩٩  ٠.٥٣  ٠.٢٧  ٠.٨٨  ٠.٦٧  ٠.٥٠  ٠.٨٠  عند المؤخرة

السمك     
  ٠.٨٧  ٠.٧٥  ٠.٧٤  ٠.٧٩  ٠.٩٧  ٠.٢١  ٠.٦٨  ٠.٦٧  ٠.٧٥  ٠.٥٠  ٠.٨٢  عند األكتاف

السمك     
  عند المؤخرة

٠.٨٣  ٠.٧٦  ٠.٧٣  ٠.٧٥  ٠.٢٦  ٠.٩٢  ٠.٧٦  ٠.٧٣  ٠.٧٣  ٠.٥٠  ٠.٨٣  

العرض    
  ٠.٦٧  ٠.٧٠  ٠.٥٨  ٠.٢٣  ٠.٧٠  ٠.٦٩  ٠.٥٧  ٠.٥٥  ٠.٧٠  ٠.٤٣  ٠.٧٤  عند األكتاف

العرض   
  ٠.٦٦  ٠.٦٨  ٠.٢٨  ٠.٧٦  ٠.٦٧  ٠.٦٣  ٠.٥٠  ٠.٤٧  ٠.٦١  ٠.٤٢  ٠.٦٨  عند المؤخرة

  ٠.٦٤  ٠.١١  ٠.٤٥  ٠.٤٨  ٠.٤٨  ٠.٤٦  ٠.٣٩  ٠.٣٩  ٠.٥١  ٠.٣٤  ٠.٥١  طول اإللیة

  ٠.٢٣  ٠.٦٥  ٠.٥٠  ٠.٥٢  ٠.٥٨  ٠.٥٧  ٠.٥٢  ٠.٤٩  ٠.٥٧  ٠.٤٠  ٠.٦٦  عرض اإللیة
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توضح ھذه النتائج بان االنتخاب ألبعاد الجسم عند الفطام س�وف ی�ؤدي إل�ى تحس�ین وزن الجس�م ، إال أن 
أش�ھر ی�ؤدي إل�ى الحص�ول عل�ى ق�دراً كبی�راً م�ن التحس�ین  ٦االنتخاب المباشر ألبع�اد الجس�م عن�د عم�ر 

بعض��ھا فعن��د اس��تعراض أم��ا بالنس��بة ألبع��اد الجس��م واإللی��ة م��ع . ال��وراثي ل��وزن الجس��م عن��د ھ��ذا العم��ر 
 ومعنوی�ة یالحظ بان جمیع قیم االرتباط الوراثي كانت موجب�ة) ٤و ٣، ٢( النتائج الموضحة في الجداول

وتمیل إلى االرتفاع إال أن أعلى ھذه القیم التي تم الحصول علیھا ف�ي ھ�ذه الدراس�ة ب�ین األبع�اد الجس�میة 
م االرتب�اط ال�وراثي ب�ین وزن الجس�م وأبع�اد أش�ھر وھ�ي تماث�ل ارتف�اع ق�ی ٦مع بعضھا كانت عند عم�ر 

الجسم واإللیة عند ھذا العمر ، وألھمیة االرتباط الوراثي بین الص�فات ف�ي عملی�ات االنتخ�اب والتحس�ین 
ال��وراثي وخاص��ًة عن��د االنتخ��اب ألكث��ر م��ن ص��فة ، ونتیج��ة للق��یم المرتفع��ة للمك��افئ ال��وراثي واالرتب��اط 

ت المدروسة والتي تم التوصل إلیھا في ھذه الدراسة لذلك یتوق�ع ب�ان االنتخ�اب ألح�د ھ�ذه الوراثي للصفا
   .الصفات سیؤدي إلى استجابة سریعة للصفة األخرى المرتبطة معھا وراثیاً 

إن االرتب��اط المظھ��ري ب��ین ص��فتین ھ��و التغ��ایر ب��ین الق��یم المظھری��ة للص��فتین  :االرتب炳炳اط المظھ炳炳ري  -٣
وق��د ) . ١٩٨٩، Falconer(ایرات الت��ي تس��ببھا العوام��ل الوراثی��ة والبیئی��ة ع التغ��والناتج��ة م��ن مجم��و

انخفاضاً نسبیاً لقیم االرتباط المظھري بین ال�وزن عن�د الم�یالد واألوزان عن�د أظھرت نتائج ھذه الدراسة 
ال�وزن عن�د رة في صفة وھذا قد یعود إلى التباین في الظروف البیئیة المؤث) ١الجدول (األعمار المتقدمة 

 ٦في حین لوحظ ارتفاع قیم االرتباط المظھري بین الوزن عن�د الفط�ام وال�وزن عن�د عم�ر . ھذه األعمار
،  ٠.٥٧،  ٠.٧٢أش��ھر والت��ي بلغ��ت  ٨أش��ھر وال��وزن عن��د عم��ر  ٦أش��ھر وك��ذلك ب��ین ال��وزن عن��د  ٨و

لوراثي وانخفاض التب�این على التوالي والذي قد یعزى إلى ارتفاع قیم المكافئ الوراثي واالرتباط ا ٠.٨٧
) ١٩٩٦( Al-Azzawiوحص�ل . البیئیة الم�ؤثرة ف�ي أوزان الحیوان�ات عن�د ھ�ذه األعم�ار في الظروف 
أش�ھر وك�ذلك ب�ین  ٦لالرتباط المظھري بین الوزن عند المیالد والفطام والوزن عند عم�ر على قیم أدنى 
 Al-Kassووج�د . عل�ى الت�والي  ٠.٤٠،  ٠.١٩،  ٠.٢٥أش�ھر بلغ�ت  ٦والوزن عند عمر وزن الفطام 

،  ٠.١١قیم��ة منخفض��ة لالرتب��اط المظھ��ري ب��ین ال��وزن عن��د الم��یالد والفط��ام بلغ��ت ) ١٩٩١( وآخ��رون
 ٦ارتفاع قیمة االرتب�اط المظھ�ري ب�ین ال�وزن عن�د عم�ر ) ١٩٩٠(وآخرون  Al-Hillali        والحظ

ارتف�اع ق�یم أظھ�رت النت�ائج  .لدراس�ة وھي مقاربة لم�ا ت�م التوص�ل إلی�ھ ف�ي ھ�ذه ا ٠.٩٠أشھر بلغت  ٨و
والت�ي كان�ت موجب�ة ) ٢الج�دول (المختلفة عند الفطام  وأبعادهمعامل االرتباط المظھري بین وزن الجسم 

ب�ین وزن الجس�م  ٠.٨٣وذلك بین صفتي وزن الجس�م وط�ول اإللی�ة و ٠.٥١تراوحت ما بین  إذ ومعنویة
ق��یم لالرتب��اط المظھ��ري س��جلت ب��ین وزن الجس��م  ول��وحظ بش��كل ع��ام أن أعل��ى ،والس��مك عن��د الم��ؤخرة 

ب��ین ص��فات وزن الجس��م وع��رض  ٠.٨٦-٠.٦٥أش��ھر ، إذ تراوح��ت م��ابین  ٦وأبع��اده كان��ت عن��د عم��ر 
ث�م انخفض�ت ) . ٣الج�دول (اإللیة وبین وزن الجسم وكل من السمك والعرض عند األكتاف على التوالي 

وذل�ك ب�ین وزن  ٠.٨٠-٠.٦١اط المظھ�ري ب�ین أش�ھر حی�ث تراوح�ت تق�دیرات االرتب� ٨قلیال عند عمر 
وق�د یع�زى ارتف�اع ق�یم معام�ل ) . ٤الج�دول (الجسم مع كل من طول اإللی�ة ومح�یط اإللی�ة عل�ى الت�والي 

االرتب��اط المظھ��ري ب��ین وزن الجس��م وأبع��اده عن��د مراح��ل العم��ر المختلف��ة إل��ى الق��یم المرتفع��ة لالرتب��اط 
الزی�ادة ف�ي  فم�ن المتوق�ع أن  بھ الظروف البیئیة المؤثرة ، ل�ذلكالوراثي بین ھذه الصفات إضافة إلى تشا

ص��فة وزن الجس��م س��وف یتبع��ھ زی��ادة ف��ي األبع��اد الجس��میة المرتبط��ة معھ��ا وخاص��ُةً◌ ب��ین وزن الجس��م 
وعب���د ) ٢٠٠٠( Awgichewو) ١٩٩٤(ال���دباغ ومحم���د عل���ي  والح���ظ. أش���ھر ٦وأبع���اده عن���د عم���ر 

مل االرتباط بین الوزن وأبع�اد الجس�م كان�ت موجب�ة ومعنوی�ة اأن جمیع قیم مع) ٢٠٠٧(الرحمن وصالح 
وأوض��حوا أن معام��ل االرتب��اط المظھ��ري الع��الي ب��ین ال��وزن وأبع��اد الجس��م یمك��ن االعتم��اد علی��ھ ف��ي 

أما بالنسبة ألبعاد الجسم واإللیة مع بعض�ھا فق�د أظھ�رت النت�ائج الموض�حة . االنتخاب المظھري لألغنام 
أن جمی�ع ق�یم االرتب�اط المظھ�ري ب�ین أبع�اد الجس�م واإللی�ة م�ع بعض�ھا كان�ت  )٤و  ٣ و٢(ول افي الج�د

أش��ھر وھ��ذا یوض��ح إمكانی��ة  ٦ة وتمی��ل إل��ى االرتف��اع إال إن أعل��ى ھ��ذه الق��یم ظھ��رت عن��د عم��ر توس��طم
االنتخ��اب المظھ��ري لھ��ذه الص��فات عن��د ھ��ذا العم��ر ، إذ م��ن المتوق��ع أن الزی��ادة ف��ي أي ص��فة م��ن ھ��ذه 

  .یادة في الصفات األخرى المرتبطة معھا مظھریاالصفات یتبعھا ز
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  .أشھر  ٦ر معامل االرتباط الوراثي والمظھري لصفات وزن الجسم وأبعاد الجسم واإللیة عند عمتقدیرات المكافئ الوراثي و ) :٣(الجدول     

  . القیم القطریة تمثل تقدیرات المكافئ الوراثي للصفات والمقدرة بطریقة اإلخوة أنصاف األشقاء -   
  . القیم أعلى المحور تمثل معامل االرتباط الوراثي بین الصفات والقیم أسفل المحور تمثل معامل االرتباط المظھري بین الصفات -   
  ) .٠.٠١<ا(تعتبر عالیة المعنویة  ٠.١٦قیم االرتباط أعلى من ، ) ٢٤٩(عدد المشاھدات المستخدمة   -   
  

  الصفة
وزن 
  الجسم

طول 
  الجسم

محیط 
  الصدر

االرتفاع 
عند 

  األكتاف

االرتفاع 
عند 

  المؤخرة

السمك  
عند 

  األكتاف

السمك  
عند 

  المؤخرة

العرض 
عند 

  األكتاف

العرض 
عند 

  المؤخرة

طول  
  اإللیة

عرض 
  اإللیة

محیط 
  اإللیة

  ٠.٨٤  ٠.٩٤  ٠.٩٢  ٠.٩٢  ٠.٩٦  ٠.٩١  ٠.٩٩  ٠.٩٨  ٠.٩٩  ٠.٩٨  ٠.٩٩  ٠.٤٤  وزن الجسم

  ٠.٨٢  ٠.٩٦  ٠.٩٤  ٠.٨٨  ٠.٩٤  ٠.٩١  ٠.٩٨  ٠.٩٢  ٠.٩٢  ٠.٩٩  ٠.٢٦  ٠.٧٨  طول الجسم

  ٠.٨٤  ٠.٨٧  ٠.٩٨  ٠.٩٨  ٠.٨٠  ٠.٩١  ٠.٩٦  ٠.٩٢  ٠.٩١  ٠.٣٨  ٠.٦٦  ٠.٨٥  محیط الصدر

االرتفاع   
  عند األكتاف

٠.٨٠  ٠.٩٢  ٠.٨٩  ٠.٨٧  ٠.٨٨  ٠.٨٨  ٠.٩٩  ٠.٩٩  ٠.٣٨  ٠.٧٤  ٠.٧٠  ٠.٨٣  

االرتفاع   
  ٠.٨١  ٠.٩١  ٠.٩٣  ٠.٨٩  ٠.٨٨  ٠.٨٩  ٠.٩٩  ٠.٣٥  ٠.٩٨  ٠.٧٤  ٠.٧٠  ٠.٨٤  عند المؤخرة

السمك     
  ٠.٧٩  ٠.٨٩  ٠.٩٢  ٠.٨٧  ٠.٩٣  ٠.٨٩  ٠.٣٥  ٠.٨٣  ٠.٨٣  ٠.٨٢  ٠.٧٢  ٠.٨٦  عند األكتاف

السمك     
  عند المؤخرة

٠.٧٨  ٠.٨٦  ٠.٨٩  ٠.٨٧  ٠.٨٩  ٠.٤٢  ٠.٨٩  ٠.٧٩  ٠.٧٧  ٠.٧٧  ٠.٧٠  ٠.٨٤  

العرض    
  ٠.٨٦  ٠.٩١  ٠.٩٥  ٠.٩٧  ٠.٤٣  ٠.٧٩  ٠.٧٧  ٠.٦٩  ٠.٦٧  ٠.٧٥  ٠.٧١  ٠.٨٦  عند األكتاف

العرض    
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  ٠.٩٢  ٠.١٦  ٠.٧١  ٠.٥٨  ٠.٦٠  ٠.٥٥  ٠.٥٨  ٠.٥٢  ٠.٥٠  ٠.٥٧  ٠.٥٨  ٠.٦٥  لیةعرض اإل

  ٠.٤٨  ٠.٧٢  ٠.٦٦  ٠.٦٩  ٠.٦٩  ٠.٦٨  ٠.٦٦  ٠.٦٨  ٠.٦٦  ٠.٦٨  ٠.٦٣  ٠.٧٧  محیط اإللیة
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  .أشھر  ٨الجسم واإللیة عند عمر  معامل االرتباط الوراثي والمظھري لصفات وزن الجسم وأبعادتقدیرات المكافئ الوراثي و ) :٤(الجدول    
 . القیم القطریة تمثل تقدیرات المكافئ الوراثي للصفات والمقدرة بطریقة اإلخوة أنصاف األشقاء -   
     .القیم أعلى المحور تمثل معامل االرتباط الوراثي بین الصفات والقیم أسفل المحور تمثل معامل االرتباط المظھري بین الصفات  -   
  ) .٠.٠١<أ(تعتبر عالیة المعنویة  ٠.١٧قیم االرتباطات أعلى من ، ) ٢٣٨( د المشاھدات المستخدمةعد -   

  ٠.٨٦  ٠.٧٧  ٠.٨١  ٠.٧٨  ٠.٧٤  ٠.٨٣  ٠.٨٠  ٠.٧٨  ٠.٧٩  ٠.٨١  ٠.٦٩  ٠.٤٩  وزن الجسم
  ٠.٦٨  ٠.٥٥  ٠.٦٨  ٠.٦٤  ٠.٦٢  ٠.٥٧  ٠.٦٦  ٠.٦١  ٠.٦٢  ٠.٦٨  ٠.٤١  ٠.٦٥  طول الجسم
  ٠.٧٨  ٠.٦٨  ٠.٨٦  ٠.٧٦  ٠.٧٥  ٠.٦٧  ٠.٧٦  ٠.٧١  ٠.٦٩  ٠.٣٩  ٠.٥٥  ٠.٧٣  محیط الصدر
االرتفاع   
  ٠.٧١  ٠.٦١  ٠.٧٠  ٠.٧٠  ٠.٦٧  ٠.٧٢  ٠.٧٨  ٠.٧٥  ٠.٤٢  ٠.٥٦  ٠.٥٣  ٠.٧٠  عند األكتاف

االرتفاع   
  ٠.٦٨  ٠.٥٨  ٠.٧٠  ٠.٧١  ٠.٦٧  ٠.٧٣  ٠.٧٨  ٠.٤٣  ٠.٨٥  ٠.٦٠  ٠.٥٥  ٠.٧٠  عند المؤخرة

السمك     
  عند األكتاف

٠.٧٧  ٠.٧١  ٠.٧٨  ٠.٧٤  ٠.٧١  ٠.٧٣  ٠.٢٧  ٠.٦٤  ٠.٦٤  ٠.٦٨  ٠.٥٤  ٠.٧١  

السمك     
  ٠.٦٦  ٠.٦٤  ٠.٦٧  ٠.٦٨  ٠.٦٤  ٠.٣٥  ٠.٨٢  ٠.٦٢  ٠.٥٨  ٠.٥٨  ٠.٤٤  ٠.٦٥  عند المؤخرة

العرض    
  ٠.٦٩  ٠.٦١  ٠.٧٨  ٠.٧٢  ٠.٥٠  ٠.٥٨  ٠.٦٤  ٠.٥٦  ٠.٥٣  ٠.٧٤  ٠.٥٣  ٠.٧١  عند األكتاف

العرض    
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٠.٧٤  ٠.٦٧  ٠.٨٠  ٠.٣٦  ٠.٧٤  ٠.٦١  ٠.٦٥  ٠.٥٨  ٠.٥٢  ٠.٧٠  ٠.٥٠  ٠.٦٩  

  ٠.٨٢  ٠.٦٦  ٠.٣٤  ٠.٥٥  ٠.٥٥  ٠.٤٩  ٠.٥٤  ٠.٥٠  ٠.٤٤  ٠.٥٥  ٠.٤٦  ٠.٦١  طول اإللیة
  ٠.٨٥  ٠.٣١  ٠.٦٨  ٠.٥٣  ٠.٥١  ٠.٥٠  ٠.٥٥  ٠.٥٣  ٠.٥٠  ٠.٥٤  ٠.٤٩  ٠.٦٧  عرض اإللیة
  ٠.٤٦  ٠.٨٢  ٠.٦٩  ٠.٦٥  ٠.٦٢  ٠.٥٧  ٠.٦٢  ٠.٦٢  ٠.٦٠  ٠.٦٦  ٠.٥٩  ٠.٨٠  محیط اإللیة
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Muthanna F.A.Al-Juwari                       Ghassan I.Abdullah 

College of Agric.& Fores., Mosul Univ.    Animal Breed. Stat. , Mosul Al-
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ABSTRACT  

The study included 276 records of Awassi lambs born in two flocks 
during the lambing season 2007 and 2008 and were maintained at College of 
Agriculture and Forestry Station, University of Mosul, and Animal Breeding 
Station , Mosul  Al-Rashedia . The traits studied were: birth weight, body 
weight, body and fat tail dimensions at weaning (4) , 6 and 8 months of age . 
Heritability estimates for body weights at birth and 4, 6 and 8 months of age 
were 0.26, 0.33, 0.44 and 0.49, respectively. Heritability estimates for body and 
fat tail dimensions ranged between (0.11- 0.31), (0.16 – 0.48) and (0.27– 0.50) 
at 4, 6 and 8 months of age respectively. Most estimates of genetic correlations 
between body weights and body – fat tail dimensions and between each other 
were positive and heigh, and ranged between (0.19- 0.98) . Phenotypic 
correlations between traits studied ranged between (0.29 -0.98) at different 
ages. In general, The highest estimates for genetic and phenotypic correlations 
between traits studied were recorded at 6th month of age. 
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