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  تأثیر نظام الرضاعة وعمر الفطام في إنتاج الحلیب وتركیبھ وأداء جداء معز المرعز المحلي
  قصي زكي شمس الدین

  ھیئة التعلیم التقني/صلالمو/ المعھد التقني
  

  الخالصة
سنة ) ٤.٥و  ٣.٥و ٢.٥(معزة مرعز محلیة بأعمار مختلفة  ٤٨أجریت ھذه الدراسة على 

مفردة الوالدة مع جدائھا ،بعد الوالدة مباشرة ) كغم ٤٥-٤١و  ٤٠-٣٦و ٣٥-٣١(وبأوزان مختلفة   
مجموعة رضاعة (ضاعة قسمت اآلمات مع جدائھا إلى مجموعتین رئیستین وذلك حسب نظام الر

، كذلك قسمت كل مجموعة رئیسة من اآلمات إلى مجموعتین )مستمرة ومجموعة رضاعة محصورة
یوم، وسجل أوزان الجداء وقیاسات أبعاد الجسم عند ) ٨٧و  ٥٧(ثانویتین  حسب عمر الفطام للجداء 

لغایة جفاف یوم وكذلك سجل إنتاج الحلیب وتركیبھ الكیمیائي وطول موسم الحلیب  ٨٧عمر 
یوم وتحت نظام الرضاعة المستمرة قد ) ٨٧(أشارت النتائج الى ان الجداء المفطومة عند عمر .اآلمات

) ٥٧(في الوزن وبعض قیاسات أبعاد الجسم عن تلك المفطومة عند عمر ) ٠.٠٥< أ(تفوقت معنویا 
عند الوالدة وجنس  كذلك أشارت النتائج أن عمر األم ووزنھا. یوم وتحت نظام الرضاعة المحصورة
یوم واالنتاج الكلي وطول  ٨٧في إنتاج الحلیب لغایة ) ٠.٠٥<أ(المولود وعمر الفطام قد أثر معنویاً 

موسم الحلیب، في حین اثر معنویاً نظام الرضاعة  في إنتاج الحلیب التجاري فقط، كذلك تبین النتائج 
ة وجنس الجداء وعمر الفطام ونظام عمر األم ووزنھا عند الوالد(أن جمیع العوامل المدروسة 

  .في نسبة الدھن، في حین لم تؤثر معنویاً في نسبة البروتین) ٠.٠٥<أ(قد أثرت معنویاً ) الرضاعة
  

  المقدمة
تعد عملیة ادرار الحلیب من  الصفات الوظیفیة للماعز ویعد النمو خالل مرحلة الرضاعة من  

من انظمة التربیة وذلك لتاثیره الحیوي على االنتاجیة  المراحل المھمة في حیاة الجداء تحت أي نظام
  .في المستقبل

الف طن سنویاً، في حین یقدر انتاج  ١٢٢١یبلغ انتاج الحلیب من الماعز في العالم بحدود  
، حیث یتاثر انتاج الحلیب )١٩٩٨، FAO(الف طن سنویاً  ٥٣الحلیب من الماعز في العراق بحدود 

 ٢٠٠٠والحمداني، ١٩٩٥ویعقوب،  ١٩٩٣واخرون،  Rabasco(الوراثیة  بالعدید من العوامل غیر
  ).٢٠٠٢، وشمس الدین

استھدفت ھذه الدراسة معرفة تأثیر نظام الرضاعة وعمر الفطام في اوزان وقیاسات ابعاد الجسم 
  للجداء عند  الفطام وانتاج الحلیب الكلي وطول موسم ادرار الحلیب في المرعز المحلي 

  
  البحثمواد وطرق 

معزة مرعز محلیة من قطیع معز المرعز التابع لقسم االنتاج  ٤٨استخدم في ھذه الدراسة 
 ١٨و١٨و١٢(وباعداد ) سنوات ٤.٥و  ٣.٥و  ٢.٥(المعھد التقني الموصل، بأعمار مختلفة/الحیواني

  على التوالي،وبأوزان، ) معزة
على التوالي ، مع جدائھا بعد ،)معزة ١٨و١٦و١٤(وباعداد ) كغم ٤٥-٤١و  ٤٠-٣٦و ٣٥-٣١(مختلفة 

الوالدة مباشرة، عزلت اآلمات مع جدائھا لمدة ثالثة أیام بعد الوالدة وذلك للتأكد من رضاعة الجداء 
ألماتھا وتناولھا اللبأ،في الیوم الرابع بعد الوالدة  قسمت اآلمات إلى مجموعتین رئیستین بحیث ضمت 

بقیت (موعة األولى تحت نظام الرضاعة المستمرة انثى مع جدائھا، وضعت المج ٢٤كل مجموعة 
، في حین وضعت المجموعة الثانیة تحت نظام )الجداء مع أماتھا منذ الوالدة ولغایة فطام الجداء

دقیقة قبل  ٢٠الجداء كانت تعزل عن أماتھا وسمح لھا برضاعة أماتھا لمدة (الرضاعة المحصورة 
سمت كل مجموعة رئیسة الى مجموعتین ثانویتین بحیث تضم بعد ذلك ق) الحلبتین الصباحیة والمسائیة

) یوم ٥٧(أنثى مع جدائھا، حیث المجموعة الثانویة األولى فطمت جدائھا عند عمر  ١٢كل مجموعة 
،تم البدء بقیاس إنتاج الحلیب في ) یوم ٨٧(في حین فطمت جداء المجموعة الثانویة الثانیة عند عمر 

واستمرت ھذه العملیة أسبوعیا ولغایة نھایة موسم اإلدرار وجفاف اآلمات، الیوم الرابع بعد الوالدة، 



، Loucaو  Hadjipanayiotou(حیث كررت ھذه العملیة صباحاً ومساءاً مرة واحدة في األسبوع 
كذلك أخذت عینات من الحلیب منذ الیوم الرابع بعد الوالدة صباحاً ومساءاً ولمرة واحدة ) ١٩٧٦

لعینات بعضھا مع البعض لحساب نسبة الدھن بطریقة كریبر والبروتین بطریقة أسبوعیاً، وخلطت ا
  ).١٩٨٠( AOACمایكروكلدال وحسب ما جاء في 

  
  

  ٢٠٠٥/  ٣/  ٢٣وقبولھ  ٢٠/٧/٢٠٠٤تاریخ تسلم البحث 
  

كانت جمیع الحیوانات سلیمة من األمراض وخالیة من العیوب المظھریة خاصة الضرع، 
وحدة خالل فترة الدراسة، وكانت تخرج إلي المرعى لمدة ست ساعات یومیاً، وكانت تغذیة اآلمات م

كغم /كیلو سعرة ٢٤٢٠بروتین خام و% ١٣.٥(وعند رجوعھا إلى الحقل یقدم لالمات علیقة مركزة 
راس، وخضعت جمیع اآلمات مع جدائھا لبرنامج رعایة صحیة وبیطریة /یوم/غم٥٠٠وبواقع ) علف

  .وخالل فترة الدراسة
طول الجسم ومحیط الصدر ومحیط البطن وسمك الجسم عند (ذت قیاسات أبعاد الجسم أخ

على ) المقدمة وسمك الجسم عند المؤخرة وارتفاع الجسم عند المؤخرة وارتفاع الجسم عند المقدمة
، وكذلك سجلت أوزان الجداء أسبوعیاً )١٩٧٣( Kazzalیوم وحسبما جاء في  ٨٧الجداء عند عمر 

  .د ولغایة فطامھامنذوا المیال
 GLM (General(تم أجراء التحلیل اإلحصائي لجمیع الصفات المدروسة باستخدام خطوات 

Linear Model Procedure  والواردة في البرنامج اإلحصائي)SAS ،وفق النموذج ) ١٩٩٢
  الریاضي أدناه، 

Yijklm = u + Ai + Wj + Ek + Sl + Xm + eijklm 
  
  حیث ان 

=Yijklm مشاھدة قیمة الn للصفة تحت الدراسة  
= u المتوسط العام  
= AI  تأثیر عمر األم، إذ ان)i ( تمثل عمر األم)سنوات٤,٥و٣,٥و ٢,٥(،  
= Wj  تأثیروزن األم، إذ ان)j  ( تمثل وزن األم)كغم٥٠ – ٤١و  ٤٠–٣٦و ٣٥ –٣١(،  

= Ek 
  ،)یوم ٨٧و  ٥٧( تمثل عمر الفطام) k(تأثیر عمر الفطام، إذ ان 

= Sl  تأثیر نظام الرضاعة، إذ ان)L ( تمثل نظام الرضاعة)رضاعة مستمرة محصورة(  
= Xm  تأثیر جنس الحمل، إذ ان)m (، تمثل ذكر أو أنثى  
= eijklm  َ 2قیمة الخطأ العشوائي ، یتوزع  طبیعیاً ومستقالً بمتوسط عام قدرة صفر وبتباینe.  

  
  النتائج والمناقشة

سنة  ٤.٥إلى ان جداء اآلمات التي بعمر ) ١(یشیر الجدول - :الجسم عند الفطام أوزان وقیاسات -:أوالً 
سنة في الوزن وجمیع قیاسات الجسم  ٢.٥على جداء اآلمات التي بعمر ) ٠.٠٥<أ(قد تفوقت معنویاً  

عند الفطام ماعدا سمك الجسم عند المقدمة والموخرة، وربما یعزى ھذا إلى ان اإلناث الكبیرة العمر 
، فضالً عن قابلیتھا في رعایة جدائھا مما یعطي )٢٠٠١شمس الدین، (ن ذا إنتاج عال من الحلیب تكو

مقاومة اكبر وفرصة اكبر للنمو والذي انعكس ذلك على وجود اختالفات معنویة في الوزن وبعض 
) ١٩٩٤(واخرون  Gebrelulقیاسات أبعاد الجسم عند الفطام، وجاءت ھذا النتائج متفقة مع نتائج 

الذین أشاروا إلى وجود تأثیر معنوي لعمر األم في وزن جداء معز النوبیان وااللباین عند الفطام، 
كغم عن تلك جداء االمات التي  ٤٥ -٤١جداء اآلمات التي بوزن ) ٠.٠٥<أ(وكذلك تفوقت معنویا 

مقدمة كغم في الوزن وجمیع قیاسات  الجسم عند الفطام ماعدا سمك الجسم عند ال ٣٥ -٣١بوزن 
كغم في رعایة جدائھا عند  ٣٥ -٣١والموخرة، وربما یعزى ھذا إلى ضعف قابلیة اآلمات ذات األوزان 

الوالدة والذي انعكس ھذا على انخفاض أوزان جدائھا عند الفطام، وجاءت ھذه النتائج متفقة مع نتائج 
دة في وزن جداء معز الذي أشار إلى وجود تأثیر معنوي لوزن األم عند الوال) ٢٠٠١(شمس الدین 



الذین أشاروا إلى وجود ) ١٩٩٢(واخرون  Kumarالمرعز المحلي عند الفطام وكذلك متفقة مع نتائج 
. تأثیر معنوي لوزن االم عند الوالدة في بعض قیاسات ابعاد الجسم لجداء معز الجمنباري عند الفطام

المحصورة في الوزن ومحیطي  كذلك تفوقت معنویاً جداء الرضاعة المستمرة على جداء الرضاعة
الذین ) ١٩٩٣(واخرون  Lopezالصدر والبطن فقط عند الفطام، وجاءت ھذه النتائج متفقة مع نتائج 

تحت نظام الرضاعة الطبیعیة قد تفوقت  Majoreraأشاروا إلى ان جداء معز جزر الكناري نوع 
یة، وكذلك كانت النتائج بعدم  معنویا في الوزن عند الفطام على جداء تحت نظام الرضاعة الصناع

وجود تأثیر معنوي لنظام الرضاعة في جمیع قیاسات  الجسم ماعدا محیطي الصدر والبطن عند الفطام 
الذي أشار إلى عدم وجود تأثیر معنوي لنظام الرضاعة في جمیع ) ١٩٩٥(متفقة مع نتائج یعقوب 

في الوزن وقد انعكس ) یوماً  ٨٧(طومة بعمر كما تفوقت معنویا الجداء المف. قیاسات الجسم عند الفطام
 ٥٧(ھذا على وجود اختالفات معنویة في محیطي الصدر والبطن فقط عن تلك الجداء المفطومة بعمر 

الذین أشاروا إلى ان جداء ) ١٩٩٣(واخرون  Marsico، وقد جاءت ھذه النتائج متفقة مع نتائج )یوم
 ٤٥ت معنویا في الوزن عن تلك الجداء المفطومة بعمر یوما قد تفوق ٦٠المفطومة بعمر  Janicaمعز 

  یوما، وكذلك جاءت ھذه النتائج متفقة مع 
  
  
  
  یوم ٨٧لجداء معز المرعز عند عمر ) سم(وقیاسات أبعاد الجسم ) كغم(متوسط الوزن ): ١(الجدول   

عدد   التصنیف
  الحیوانات

طول   )كغم(وزن الجسم 
  الجسم

  جسم عندسمك ال  محیط  ارتفاع الجسم عند
  المؤخرة  المقدمة  البطن  الصدر  المؤخرة  المقدمة

المتوسط 
  العام

١٥.٦  ١٤.٤  ٥٣.٧  ٥٢.٥  ٤٧.٨  ٤٦.٣  ٤١.٥  ٠.٢٥±١٠.٩٣  ٤٨  

  )سنة(عمر االم 
٢.٥  
٣.٥  
٤.٥  

١٢  
١٨  
١٨  

  ٠.٣٥±ب١٠.٤٢
أ ١٠.٩٥

  ٠.٢٢±ب
  ٠.١٨±أ ١١.٤١

  ج٣٩.٩
  ب٤١.٦
  أ٤٣.١

  ب٤٥.٣
  أ٤٦.٧
  أ٤٦.٩

  ج٤٦.٧
  ب٤٧.٨
  أ٤٨.٨

  ج٥٠.٧
  ب٥٢.٦
  أ٥٤.١

  ج٥١.٩
  ب٥٣.٨
  أ٥٥.٤

  أ١٤.١
  أ١٤.٤
  أ١٤.٧

  أ١٥.٣
  أ١٥.٦
  أ١٥.٨

  )كغم(وزن األم 
٣٥-  ٣١  
٤٠-٣٦  
٤٥-٤١  

١٤  
١٦  
١٨  

  ٠.٣١±ب١٠.٣٨
أ ١١.٠١

  ٠.٢٦±ب
  ٠.١٧±أ ١١.٤٠

  ج٣٩.٢
  ب٤١.٩
  أ٤٣.٤

  ب٤٥.١
  أ٤٦.٧
  أ٤٧.٢

  ج٤٦.٣
  ب٤٧.٩
  أ٤٩.١

  ج٥٠.٤
  ب٥٢.٨
  أ٥٤.٣

  ج٥١.٧
  ب٥٤.٠
  أ٥٥.٨

  أ١٤.٢
  أ١٤.٣
  أ١٤.٧

  أ١٥.٤
  أ١٥.٦
  أ١٥.٧

  نظام الرضاعة
  المستمرة

  المحصورة
٢٤  
٢٤  

  ٠.١١±أ ١١.٥١
  ٠.٣٩±أ ١٠.٣٥

  أ٤١.٨
  أ٤١.١

  أ٤٦.٤
  أ٤٦.٢

  أ٤٨.١
  أ٤٧.٥

  أ٥٣.٩
  ب٥١.١

  أ٥٤.٥
  ب٥٢.٩

  أ١٤.١
  أ١٤.٧

  أ١٥.٣
  أ١٥.٩

  )یوم(عمر الفطام 

٥٧  
٨٧  

٢٤  
٢٤  

  ٠.٣٨±ب١٠.٤٥
  ٠.١٢±أ ١١.٤١

  أ٤١.٤
  أ٤١.٥

  أ٤٦.٥
  أ٤٦.١

  أ٤٧.٥
  أ٤٨.١

  ب٥١.٣
  أ٥٣.٧

  ب٥٢.٤
  أ٥٥.٠

  أ١٤.١
  أ١٤.٨

  أ١٥.٢
  أ١٦.٠

  جنس المولود
  ذكر
  أنثى

٢٦  
٢٢  

  ٠.١٩±أ ١١.٧٥
  ٠.٤١±ب١٠.١١

  أ٤٣.٤
  ب٣٩.٦

  أ٤٧.٤
  ب٤٥.٢

  أ٤٩.٩
  ب٤٥.٧

  أ٥٤.١
  ب٥٠.٩

  أ٥٥.٩
  ب٥١.٥

  أ١٤.٨
  أ١٤.٠

  أ١٦.٠
  أ١٥.٢

  %٥تحت مستوى احتمال الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تدل على وجود فروقات معنویة *
  

الذي أشار إلى وجود تأثیر معنوي لعمر الفطام في محیطي الصدر والبطن فقط  ) ١٩٩٨(نتائج حمدون 
یوما،واستمر التفوق المعنوي للذكور في الوزن وجمیع قیاسات  ١٢٠للحمالن المفطومة عند عمر 

طام، وقد یعزى ھذا إلى ان الجداء جسمھا ماعدا سمك الجسم عند المقدمة والموخرة على اإلناث عند الف
الذكریة  لھا القدرة على سحب كمیات اكثر من الحلیب من ضرع األم في فترة الرضاعة، الن كمیة 

) ٢٠٠١شمس الدین، (الحلیب المنتجة من أمھات ذكور الجداء كان اكثر معنویا من أمھات إناث الجداء 
على وجود اختالفات معنویة في وزن الفطام وكذلك مما ساعدھا على تفوقھا في النمو الذي انعكس ھذا 



اثر على وجود اختالفات معنویة في قیاسات بعض أبعاد الجسم، وجاءت ھذه النتائج متفقة مع نتائج  
Ayied  من حیث تفوق الجداء الذكریة على األنثویة في ) ١٩٩٧(وشمس الدین) ١٩٩٢(واخرون

من حیث تفوق الجداء ) ١٩٩٥(ویعقوب   ) ١٩٩٢(واخرون   Kumarالوزن عند الفطام ومع نتائج 
الذكریة على األنثویة في بعض قیاسات الجسم عند الفطام، كذلك كانت جمیع معامالت االرتباط بین 

موجبة وعالیة المعنویة،وجاءت ھذه )یوم ٨٧(وزن الجسم وجمیع قیاسات الجسم عند عمر الفطام 
لمعزالمحلي االسودوكذلك لم یكن ھنالك تاثیر معنوي في ا) ١٩٩٥(النتاتج متفقة مع نتائج  یعقوب 

  .للتداخل بین نظام الرضاعة وعمر الفطام في اوزان وقیاسات الجسم للجداء عند عمر الفطام
  

ان المتوسط العام إلنتاج   ) ٢(یبین الجدول  -):یوم(وطول موسم اإلنتاج ) كغم(إنتاج الحلیب : ثانیاً 
یوما، وھذه اإلنتاجیة كانت مقاربة  ١٢٨الل فترة إدرار طولھا كغم خ ١٠٤.٨٢الحلیب الكلي بلغ 

الجاسم (یوما  ١٢٩كغم خالل فترة إدرار   ١٠٢.٦إلنتاجیة الماعز المحلي األسود الذي بلغ 
لدى معز المرعز المحلي والذي بلغ إنتاجھا ) ١٩٩٦(ومقاربة لما وجده شمس الدین ) ١٩٨٩واخرون،

لدى المعز المحلي  والذي  ) ٢٠٠٠(یوما ومع ما وجده الحمداني  ١٣٣.٦كغم خالل فترة إدرار   ١٠٧
  ) ٠.٠٥< أ (سنة معنویا   ٤.٥لتر، تفوقت اإلناث التي بعمر   ١٠٦.١٧بلغ  إنتاجھا 

، عن تلك اإلناث )٢جدول (والكلي وطول موسم الحلیب ) یوم ٨٧ -٤(في إنتاج الحلیب خالل الفترة  
ھذا إلى قلة كفاءة الضرع وبالتالي أدى إلى انخفاض إنتاج الحلیب في  سنة، وربما یعزى ٢.٥التي بعمر 

) ١٩٩٣(واخرون  Rabasco، وجاءت ھذه النتائج متفقة مع نتائج )سنة ٢.٥(اإلناث الصغیرة العمر 
الحمداني  في معز المرعز المحلي ولم  تتفق مع نتائج) ٢٠٠٢(في المعز األسباني وشمس الدین 

كغم على ٤٥ – ٤١اآلمات ذات األوزان ) ٠.٠٥< أ (كذلك تفوقت معنویاً  . ليفي المعز المح)٢٠٠٠(
واالنتاج الكلي وطول ) یوم ٨٧- ٤(كغم في انتاج الحلیب خالل الفترة ٣٥ – ٣١اآلمات ذات األوزان 

موسم الحلیب، وقد یعزى السبب إلى الحالة الجسمیة لھذه اآلمات وما تمتلكھ من عناصر غذائیة مخزونة 
 ٨٧ – ٤(دایة مرحلة اإلدرار وما یترتب على ذلك من تأثیر تجمعي لكمیة الحلیب خالل الفترة في ب
واإلنتاج الكلي وعلى طول فترة اإلدرار، وجاءت ھذه النتائج متفقة مع ما وجده الجاسم واخرون ) یوم

  على معز ) ٢٠٠٢(على المعز المحلي وشمس الدین ) ٢٠٠٠(والحمداني ) ١٩٨٩(
لي، الذین الحظوا وجود تأثیر معنوي لوزن األم عند الوالدة على إنتاج الحلیب لغایة المرعز المح

على آمات إناث الجداء في إنتاج الحلیب ) ٠.٠٥<أ(كذلك تفوقت آمات ذكور الجداء معنویاً . الفطام
ه واإلنتاج الكلي وطول موسم اإلدرار وجاءت ھذه النتائج متفقة مع ما وجد) یوم ٨٧-٤(خالل فترة 

Zygoyiannis  وKafsaounis )إلى عدم ) ٢(كذلك یشیر الجدول ). ١٩٩٦(وشمس الدین ) ١٩٨٦
یوماً، وكان ھنالك فروقات حسابیة  ٨٧وجود تأثیر معنوي لنظام الرضاعة في إنتاج الحلیب لغایة عمر 

 Economidesمحدودة في إنتاج الحلیب ولصالح الرضاعة المستمرة ، وھذه النتائج متفقة مع  
المستمر (الذین لم یالحظوا وجود تأثیر معنوي لنظام الرضاعة ) ١٩٩٥(ویعقوب ) ١٩٩١(

في إنتاج الحلیب لغایة الفطام، ولكن نالحظ وجود تفوق معنوي لنظام الرضاعة ) والمحصور
المحصورة في إنتاج الحلیب التجاري على نظام الرضاعة المستمرة وجاءت ھذه النتائج متفقة مع ما 

في ) ٠.٠٥< أ (كما كان لعمر الفطام  تأثیراً  معنویاً ).  ١٩٧٦( Loucaو  Hadjpanayiotouوجده 
واالنتاج الكلي فقط، وجاءت ھذه النتائج متفقة مع نتائج ) یوم ٨٧ -٤(إنتاج الحلیب خالل الفترة من 

Zygoyiannis )(في دراستھ على الماعز الیوناني المحلي ) ١٩٨٧Capra Prisca(نتائج  ، ومتفقة مع
في إنتاج ) یوم٩٠و  ٧٠و  ٥٠و٣٠(الحظ وجود تأثیر معنوي لعمر الفطام الذي ) ١٩٩٨(حمدون 

< أ (ان طول موسم الحلیب قد تأثر معنویاً ) ٢(كما یشیر الجدول . الحلیب الكلي في األغنام العواسیة
) یوماً  ٥٧(بعمر الفطام، إذ بلغ طول موسم الحلیب لالمات التي فطمت جدائھا عند عمر ) ٠.٠٥

عن طول موسم الحلیب لالمات التي فطمت جدائھا عند ) ٠.٠٥< أ (ي اقل معنویاً یوم وھ ١٢٥.٣١
الذي الحظ ان طول موسم )١٩٩٨(، وجاءت ھذه النتائج متفقة مع ما وجده حمدون )یوماً  ٨٧(عمر 

الحلیب لالناث التي فطمت موالیدھا مبكرا اقل معنویا عن طول موسم الحلیب الناث األغنام 
  . ت موالیدھا بعد ذلكالعواسیةالتي فطم

إلى التركیب الكیمیائي لحلیب معز المرعز ) ٣(یشیر الجدول   -:التركیب الكیمیائي للحلیب: ثالثاً 
، وقد جاءت ھذه النسبة مقاربة لما وجده علي وحسن %)٣.٦١(المحلي، حیث بلغت نسبة الدھن 

على الماعز المحلي ) ٢٠٠٢(على الماعز المحلي األسود والجلیلي واخرون ) ١٩٩٧(وعلي ) ١٩٨٨(



) ٠.٠٥<أ(تأثرت نسبة الدھن معنویاً بعمر األم ووزنھا عند الوالدة، حیث تفوقت معنویاً . األسود
سنة  ٤.٥كغم في نسبة الدھن على اإلناث التي بعمر   ٣٥ – ٣١سنة وبوزن  ٢.٥اإلناث بعمر 

عنوي في نسبة الدھن لحلیب ، وربما یعزى ھذا االرتفاع الم)٣جدول (كغم  فقط ٤٥ - ٤١وبأوزان 
الجدول (كغم إلى قلة إنتاجھا من الحلیب  ٣٥ – ٣١ذات األوزان ) سنة ٢.٥(اإلناث الصغیرة العمر 

على ماعز جمنباري ومع ما وجده ) ١٩٧٨(  Mittal، وجاءت ھذه النتائج متفقة مع ما وجده )٢
Kala  وParkash )فوقت اآلمات ذات الوالدات وكذلك ت. على ماعز الجمنباري والبرباري) ١٩٩٠

في نسبة الدھن على اآلمات ذات الوالدات الذكریة،وربما یعزى ھذا ) ٠.٠٥< أ (األنثویة معنویاً 
االرتفاع المعنوى في نسبة الدھن لحلیب االمات ذات الوالدات االنثویة الى قلة انتاجھا من 

ب،حیث ان نسبة الدھن تتناسب عكیا والذي انعكس على ارتفاع نسبة الدھن في الحلی)٢الجدول(الحلیب
 Ehocheوقد جاءت ھذه النتائج متفقة مع ما وجده )  ١٩٧واخرون،  Peart(مع كمیة الحلیب المنتج

< أ (، كذلك كان لنظام الرضاعة تأثیراً معنویاً )٢٠٠٢(والجلیلي واخرون ) ١٩٨٣( Buvandranو
ي حلیب المعز تحت نظام الرضاعة حیث تفوقت نسبة الدھن ف) ٣جدول (في نسبة الدھن ) ٠.٠٥

المحصورة، وجاءت ھذه النتائج متفقة مع ما  المستمرة على نسبتھ لحلیب المعز تحت نظام الرضاعة
في حلیب اإلناث التي فطمت ) ٠.٠٥< أ (كذلك كانت نسبة الدھن أعلى معنویاً ). ١٩٩٥(وجده یعقوب 

یوم، وجاءت ھذه النتائج  ٥٧ئھا عند عمر یوم عن تلك اإلناث التي فطمت جدا ٨٧جدائھا عند عمر 
  .على المعز الشامي) ١٩٩١( Economidesمتفقة مع ما وجده 

وھذه النسبة ھي % ٣.٣٦ان نسبة البروتین في حلیب معز المرعز بلغت ) ٣(ویبین الجدول      
یع على ماعز االنكلونوبیان، في حین لم تؤثر جم) ١٩٨٤(واخرون    Pintoمقاربة لما وجده    
) عمر األم  ووزنھا عند الوالدة، جنس الجداء، نظام الرضاعة، وعمر الفطام(العوامل المدروسة    
الذین ) ٢٠٠٢(على نسبة البروتین، وجاءت ھذه النتائج متفقة مع ما وجده الجلیلي واخرون    
حلیب المعز أشاروا إلى عدم وجود تأثیر معنوي لعمر ووزن األم عند الوالدة على نسبة بروتین    

كذلك تشبر نتائج التحلیل االحصائي عدم وجود تاثیر معنوي نتیجة التداخل بین نظام الرضاعة .المحلي
  .   وعمر الفطام في انتاج الحلیب وتركیبھ الكیمیاوي

یستنتج من الدراسة ان معز المرعز المحلي حیوان ذو قابلیة جیدة على انتاح الحلیب،ولھذا یجب  
  .ھ وتكاثره بغیة الحصول على انتاج جیدة من الجداء والحلیباالعتناء بتربیت

  
  لحلیب معز المرعز(%) متوسطات التركیب الكیمیائي): ٣(الجدول 

  (%)نسبة البروتین   (%)نسبة الدھن   عدد المشاھدات  التصنیف
  ٠.٠٧±      ٣.٣٦  ٠.٢٧±       ٣.٦١  ٤٨  المتوسط العام

  )سنة(عمر األم 
٢.٥  
٣.٥  
٤.٥  

١٢  
١٨  
١٨  

  أ ٠.٢٥±  ٣.٩١
  أ ب ٠.٢٧±  ٣.٦٤

  ب٠.٢٧±  ٣.٢٨

٠.٠٦±  ٣.٢٩  
٠.٠٦±  ٣.٣٨  
٠.٠٧±      ٣.٤٢  

  )كغم(وزن األم 
٣٥ – ٣١  
٤٠ – ٣٦  
٤٥ – ٤١  

١٤  
١٦  
١٨  

  أ ٠.٢٦±  ٣.٩٢
  أ ب ٠.٢٧±  ٣.٥٩
  ب ٠.٢٧±      ٣.٣١

٠.٠٧±  ٣.٢٨  
٠.٠٧±  ٣.٣٩  
٠.٠٦±      ٣.٤٢  

  جنس المولود
  ذكر
  أنثى

٢٦  
٢٢  

  ب ٠.٢٩±  ٣.٢٩
  أ ٠.٢٣±      ٣.٩٣

٠.٠٨±  ٣.٣٠  
٠.٠٦±      ٣.٤٣  

  نظام الرضاعة
  المستمرة

  المحصورة
٢٤  
٢٤  

  أ ٠.٢٤±  ٣.٨٤
  ب ٠.٣٠±      ٣.٣٨

٠.٠٧±  ٣.٣٤  
٠.٠٦±      ٣.٣٧  

  )یوم(عمر الفطام 



٥٧  
٨٧  

٢٤  
٢٤  

  ب ٠.٢٣±  ٣.٣٣
  أ ٠.٣١±      ٣.٨٩

٠.٠٥±  ٣.٣٣  
٠.٠٨±      ٣.٣٩  
  %٥الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تدل على وجود فروقات معنویة تحت مستوى احتمال 

  
EFFECT OF SUCKLING REGIEM AND WEANING AGE ON MILK 

YIELD AND COMPOSITION AND KIDS PERFORMANCE OF LOCAL 
AL-MARIZ GOAT 

Qussay Z. Shams al-dain 
Mosul Tech. Institute 

 
ABSTRACT 

      This study was conducted on 48 local Al-mariz does with different ages 
(2.5, 3.5 and 4.5 years) and weights (31-35, 36-40 and 41-45 kgs) with single 
kids immediately after kidding. After kidding the does with kids were divided 
into two main groups according to suckling regime (natural and restricted 
suckling), also each main group was divided into two sub-groups according to 
weaning age (57 and 87 days). Body weight and measurements of kids were 
recorded at 87 days of age. Also milk yield, milk composition and lactation 
length were measured. The results indicated that kids weaned at 87 days under 
the natural suckling regime had significantly higher body weight and some 
body measurements than kids weaned at 57 days under the restricted regime. 
The results indicated that age and weight of doe, sex of kids and weaning age 
had significantly affected milk yield until 87 days, total milk yield and lactation 
length, while suckling regime had significantly affected commercial milk yield 
only. All studied factors (age and weight of doe, sex of kid, suckling regime 
and weaning age) were significantly affected fat percentage, while not 
significantly affected protein percentage. 



  .الخطأ القیاسي± في معز المرعز ) یوم(وطول موسم الحلیب ) كغم(متوسطات  إنتاج الحلیب ) : ٢(الجدول 

  التصنیف
عدد 

المشاھدا
  ت

لحلیب التجاري إنتاج ا  یوم٨٧منذ الوالدة لغایة ) كغم(إنتاج الحلیب 
  )كغم(

إنتاج الحلیب الكلي 
  )كغم(

طول موسم الحلیب 
  یوم ٨٧-٤  یوم ٨٧-٥٨  یوم ٥٧-٣١  یوم٣٠-٤  )یوم(

المتوسط 
  العام

٣.٤٩±١٢٨.٠٣  ٢.٩٤±١٠٤.٨٢  ١.٩٨±٢٤.٥٨  ٢.١١±٨٠.٢٤  ٠.٩٦±٢٢.٧٩  ١.٣٣±٣١.٤٧  ١.٠٩±٢٥.٩٨  ٤٨  

  )سنة(عمر األم 
٢.٥  
٣.٥  
٤.٥  

١٢  
١٨  
١٨  

  أ١.٢١±٢٥.٣٥
  أ١.١٤±٢٥.٧١
  أ١.٩٤±٢٦.٨٩

  أ١.٤٣±٣٠.٨٨
  أ١.٣٢±٣١.٤٤
  أ١.٢٤±٣٢.٠٩

  أ١.١٤±٢٠.٩٨
  أ٠.٨٩±٢٣.٢٦
  أ٠.٨٧±٢٤.١٢

  ب٢.٣٣±٧٧.٢١
  أب٢.٠٩±٨٠.٤١

  أ١.٩١±٨٣.١٠

  أ٢.١٤±٢٣.٤٦
  أ١.٩٤±٢٤.٢٤
  أ١.٨٧±٢٦.٠٥

  ب٣.٣٥±١٠٠.٦٧
  أب٢.٩٣±١٠٤.٦٥

  أ٢.٥٤±١٠٩.١٤

  ب٤.٣٢±١٢٥.٧٣
  أب٣.٧٥±١٢٧.٤٢

  أ٢.٤٢±١٣٠.٩٤
  )كغم(ألم وزن ا

٣٥ – ٣١  
٤٠ – ٣٦  
٤٥ – ٤١  

١٤  
١٦  
١٨  

  أ١.٢٥±٢٥.٤١
  أ١.٠٣±٢٦.٠٢

٢ ٦.٢١ ±
  أ٠.٩٩

  أ١.٤١±  ٣٠.٩٢
  أ١.٣٦±  ٣١.٢١
  أ١.٢٢±  ٣٢.٢٨

  أ١.١٥±٢١.٣٤
٢ ٣.٣٦ ±

  أ٠.٨٨
٢ ٤.٦٧ ±

  أ٠.٨٥

  أب٢.٢٩±٧٧.٦٧
  أب٢.٠٣±٨٠.٥٩
  أ٢.٠١±  ٨٢.٤٦

  أ٢.٢١±٢٣.٢٣
  أ١.٩٦±٢٤.٨٧
  أ١.٧٧±٢٥.٦٤

  ب٣.٣٢±١٠٠.٩٠
  أب٢.٨٧±١٠٥.٤٦

  أ٢.٦٣±١٠٨.١٠

  ب٤.٦١±١٢٤.١٦
  أب٣.٦١±١٢٨.٥١

  أ٢.٢٥±١٣١.٤٢

  جنس المولود
  ذكر
  أنثى

٢٦  
٢٢  

٢٧.٨٤ ±
  أ٠.٩١

  أ١.٢٧±٢٤.١٢

  أ١.٢٤±  ٣٢.١١
  أ١.٤٢±  ٣٠.٨٣

  أ٠.٩٧±٢٤.٣٦
  أ٠.٩٤±٢١.٢٣

  أ١.٧٩±٨٤.٣١
٧٦.١٨  ±
  ب٢.٤٣

  أ١.٨٥± ٢٦.١٣
  أ٢.١١±  ٢٣.٠٣

  أ٢.٤٧±  ١١٠.٤٤
  ب٣.٤١±  ٩٩.٢١

  أ٢.٤٤±  ١٣١.١٢
  ب٢.٥٤± ١٢٤.٩٤

  نظام الرضاعة
  المستمرة
المحصور

  ة

٢٤  
٢٤  

٢٦.١٩ ±
  أ١.٠١
٢٥.٧٧ ±
  أ١.١٧

  أ١.٢٧± ٣١.٩٧
  أ١.٣٩±  ٣٠.٩٧

٢٣.٩٥  ±
  أ٠.٨٦
٢١.٦٣  ±
  أ١.٠٦

  أ٢.٥٤±  ٨٢.١١
  أ٢.١٨±  ٧٨.٣٧

  ب٢.٣±٢١.٨٥
  أ١.٦٣± ٢٧.٣١

  أ٣.١١±  ١٠٣.٩٦
  أ٢.٧٧±  ١٠٥.٦٨

٣.٦٥±    ١٢٧.٥٥ 
  أ
٣.٣٣±    ١٢٨.٥١ 

  أ
  )یوم(عمر الفطام 

٥٧  
٨٧  

٢٤  
٢٤  

  أ١.١٤±٢٤.١١
  أ١.٤.± ٢٧.٨٥

  أ١.٤٦±  ٣٠.١٢
  أ١.٢٠±  ٣٢.٨٢

  أ٠.٩٤±٢١.٧٠
  أ٠.٩٨±٢٣.٨٨

٧٥.٩٤٣ ±
  ب٢.٦٤

  أ١.٥٨±  ٨٤.٥٥

  أ١.٥١± ٢٥.٩٨
  أ٢.٤٦±٢٣.١٨

١٠١.٩١ ±
  ب٣.١٤

  أ٢.٧٤±  ١٠٧.٧٣

  ب٤.٢٩± ١٢٥.٣١
  أ٢.٥٩±  ١٣٠.٧٥



  %. ٥الواحد تدل على وجود فروقات معنویة تحت مستوى احتمال  الحروف المختلفة ضمن العمود * 



  المصادر
       إنتاج الحلیب في الماعز            ). ١٩٨٩(الجاسم، عماد فالح وعبد الحسن عبد هللا حمدان وعاید اسعد علي 

  .١٨-١١):٢و  ١( ٢مجلة البصرة للعلوم الزراعیة، . المحلي وبعض العوامل المؤثرة علیھ
التركیب لكیمیائي ). ٢٠٠٢(جلیلي، زھیر فخري، منذر كوركیس اسوفي وھبي عبد القادر الحمداني ال

مجلة القادسیة لعلوم الطب . لحلیب الماعز   وتأثیر العوامل الوراثیة والبیئة علیھ
  .٦٩ – ٦٣): ١(١البیطري،

ة والفسلجیة علىإنتاج  دراسة تأثیر بعض العوامل البیئ). ٢٠٠٠(الحمداني، وھبي عبد القادر سلمان 
أطروحة دكتوراه، كلیة الزراعة، جامعة . الحلیب وتركیبھ     في مجامیع وراثیة من الماعز

  . بغداد
بعض العوامل المؤثرة على الوزن عند المیالد والفطام للماعز المحلي  ). ١٩٩٦(ایلیا، جیال فكتور 
  .رسالة ماجستیر، كلیة الزراعة، جامعة بغداد. والمضرب

. إنتاج الحلیب وطول فترة اإلدرار في الماعز المحلي العراقي). ١٩٩٦(مس الدین، قصي زكي ش
  .٦٠ – ٥٧): ٢( ٢٨مجلة زراعة الرافدین، 

العالقة بین وزن الجسم وأبعاد الجسم في جداء معز المعزالمحلي ). ١٩٩٧(شمس الدین، قصي زكي 
  .٢١ – ١١): ٢(١م الزراعیة، مجلة البصرة للعلو. العراقي، من الوالدة حتى الفطام

مجلةالبحوث التقنیة . الكفاءة اإلنتاجیة والتناسلیة في معز المرعز). ٢٠٠١(شمس الدین، قصي زكي 
١١٥ – ٩٠: ٩٢    

مجلة البصرة . العالقة بین نمو جداء معز المرعز وإنتاج الحلیب). ٢٠٠٢(شمس الدین، قصي زكي 
  .٩ – ١): ٣(١٤للعلوم الزراعیة، 

. تأثیر أعمار الفطام المختلفة في إنتاج الحلیب وأداء الحمالن العواسیة). ١٩٩٨(موفق یحیي حمدون، 
  . رسالة دكتوراه، كلیة الزراعة والغابات، جامعة الموصل

. بعض الخواص الفیزیاویة والكیمیاویة لحلیب الماعز). ١٩٨٨(علي، محمود یونس وعلي جاسم حسن 
  .٢٢٠ – ٢١٣): ٣(٢٠. مجلة زراعة الرافدین

مجلة .تركیب دھان الماعز المحلي ومحتواه من العناصر المعدنیة). ١٩٩٧(علي، محمود یونس 
  .٦٠ – ٥٧): ٣( ٢٩زراعة الرافدین، 
تأثیر عمر االم ونظام الرضاعة في اداء المعز المحلي االسود ). ١٩٩٥(یعقوب، إسماعیل سوید 
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