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  دراسة تأثیر بعض العوامل الالوراثیة على طول فترة الحمل ووزن المیالد في النعاج الحمدانیة

  یوسف محمد صالح نوري البرزنجي
  العراق-جامعة صالح الدین/زراعة كلیة ال/قسم الثروة الحیوانیة

  
  الخالصة

محطwة كwرده /سwنوات فwي حقwل األغنwام  ٥-٢نعجة حمدانیwة  بعمwر ٥٨أجریت ھذه الدراسة على  
،بھwدف معرفwة طwول  ٢٠٠٤-٢٠٠٣أربیل، لموسم واحwد/جامعة صالح الدین/رشة التابعة لكلیة الزراعة

اج الحمدانیة وتwأثیر العوامwل الالوراثیwة علیھwا،إذ فترة الحمل و معدل وزن الحمالن عند  المیالد في النع
كغwwwم ، علwwwى  ٥.٠٢٥یwwwوم و  ١٥١.٢٩٠تبیwwwین بwwwأن طwwwول فتwwwرة الحمwwwل و معwwwدل وزن المwwwیالد كانwwwت 

التوالي،بالنسwwwwبة لطwwwwول فتwwwwرة الحمwwwwل فقwwwwد كwwwwان ألوزان النعwwwwاج عنwwwwد التسwwwwفید و وزن الموالیwwwwد تwwwwأثیر 
كغwم وأطwول فتwرة للنعwاج  ٨٩-٨٠ذوات األوزان   ، حیث كانت أقصwر فتwرة للنعwاج) p ≥٠.٠٥(معنوي

یwwوم علwwى التوالي،كwwذلك كانwwت  ١٥٢.٣٠٤و   ١٥٠.١٣٣بلwwغ  ذكغwwم فwwأكثر، إ ٥.٦الوالwwدة لموالیwwد ثقیلwwة 
طwول الفتwرة لألمھwات الوالwدة للwwذكور أطwول مwن الوالwدة لالنwاث، وللحمwwالن الفردیwة أطwول مwن الحمwwالن 

یwوم، علwى التwوالي، فwي حwین لwم یكwن لعمwر النعجwة وشwھر الwوالدة   ٠.٢٩٢و    ٠.١١٦التوأمیة بمقدار 
النتwائج بwأن  توفیمwا یخwص وزن الحمwالن عنwد المwیالد، فقwد أظھwر. تأثیر معنوي في طول فترة الحمwل 

التسفید أثر معنوي في ھذه الصفة،إذ فاقwت الحمwالن الفردیwة علwى  دلنوع الوالدة وعمرو وزن النعجة عن
سwwنوات أثقwwل مwwن  ٤و ٣كغwwم ،وكانwwت الحمwwالن الوالwwدة مwwن نعwwاج بعمwwر  ٠.٨٣بمقwwدارالتوأمیwwة الwwوالدة 

،أما بالنسwبة لجwنس المولwود وشwھر الwوالدة فلwم یكwن لھمwا أي تwأثیر ننظیراتھا الوالدة من نعاج بعمر سنتا
                              .معنوي في وزن الحمالن عند المیالد

  
  المقدمة

ل فترة الحمل وذلك بسبب اختالف الساللة والعوامل الالوراثیwة ،وقwد درس تختلف األغنام في طو
إن النعwاج ذوات . العدید من الباحثین طول فترة الحمل في سالالت األغنام وفي مناطق مختلفة من العالم

كwذلك یوم مقارنًة بالنعاج ذوات اإلنتwاج القلیwل ،  ٠.٤٥اإلنتاج الجید تكون فترة الحمل فیھا أطول بمقدار 
من التباین فwي طwول فتwرات الحمwل فwي النعwاج كwان سwببھ التركیwب الwوراثي ،وھنالwك % ٤٠إن حوالي  

سwبب االخwتالف فwي طwول فتwرات  نعوامل كثیرة أخرى تؤثر في النسبة الباقیة من التباین حیث ذكwر بwأ
كتمwال نمwو النعwاج الحمل في النعاج یعود إلى طبوغرافیة المنطقة والظwروف السwائدة والرعایwة ودرجwة ا

  ).١٩٥٤،Hazel و  Terrill(وإلى عدد المشاھدات المستخدمة في التجارب
 نسwwاعة مww ١٢یعwwرف وزن المwwیالد بأنwwھ الwwوزن الwwذي یأخwwذ بعwwد جفwwاف المولwwود وقبwwل مwwرور 

حیاتھا،ویعتبر من الصفات التي تؤثر فwي األوزان الالحقwة ألرتباطwھ العwالي والمعنwوي مwع ھwذه األوزان 
في دراسwتھم وجwود انحwدارموجب ) ١٩٩٥(وآخرون   Hall،أذ بیَّن ) ٢٠٠١إدریس ،( مر سنةوحتى ع

كغwم ،كمwا /غwم١٤ومعنوي للزیادة الوزنیة الیومیة من الوالدة إلى الفطام على الwوزن عنwد المwیالد إذ بلwغ 
یwwة سwwواًء ویعwwد وزن المwwیالد بمثابwwة معیwwار كمwwي شwwامل لبیwwان أثwwر العوامwwل المwwؤثرة فwwي المراحwwل الجنین

من ساللٍة ألُخرى بل وداخwل السwاللة نفسwھا ،تبعwاً الخwتالف  دالوراثیة أو البیئیة، فعلیھ تتباین وزن المیال
كما وأوضح العدید مwن البwاحثین وجwود تبwاین فwي معwدل الwوزن عنwد المwیالد و .التراكیب الوراثیة والبیئة

مwد بشwكل أساسwي علwى التركیwب الwوراثي طول فتwرة الحمwل نتیجwة اخwتالف تطwور ونمwوالجنین الwذي یعت
وتwwؤثر علwwى ھwwذین الصwwفتین عwwدة مwwؤثرات أخwwرى منھwwا جwwنس ).  ١٩٩٤الجلیلwwي وآخwwرون ، (لألمھwwات 

  .الخ...المولود و نوع الوالدةو عمرووزن النعجة عند الوالدة وشھر الوالدة 
ة وتأثیر العوامwل المwذكورة ونظراً لعدم وجود أي دراسة حول طول فترة الحمل في النعاج الحمدانی      

صممت ھذه الدراسwة بھwدف معرفwة طwول فتwرة الحمwل ومعwدل وزن المwیالد وبیwان تwأثیر كwل مwن جwنس 
المولwwود ونwwوع الwwوالدة وعمwwرووزن النعجwwة عنwwد التسwwفید وشwwھر الwwوالدة،على طwwول فتwwرة الحمwwل ووزن 

  .المیالد في النعاج الحمدانیة
  

     ٢٠٠٦/ ٣/ ١٥وقبولھ      ٤/١٠/٢٠٠٥تأریخ تسلم البحث 
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  مواد البحث وطرائقھ

جامعwة صwالح /كلیwة الزراعwة -محطwة كwرده ره شwة/أجریت ھwذه الدراسwة فwي حقwل تربیwة األغنwام
سwنوات وتwم  ٥-٢نعجwة حمدانیwة بأعمwار تتwراوح مwابین   ٥٨،شملت   ٢٠٠٤-٢٠٠٣الدین،خالل الفترة 

واحتسwبت بدایwة الحمwل مwن تwاریخ التسwفید ،وتwم )   Hand Mating(معرفة وقت التسفید بأتباع أسلوب 
 ١٢احتساب طول فترة الحمل اعتباراً من یوم التسفید إلى یوم والدة النعاج ، وعند الوالدة وقبwل مwرور  

وخwالل أشwھر .وبعد جفاف الحمل أُخذت أوزان الموالیwد، كمwا وتwم أخwذ أوزان النعwاج عنwد التسwفیدسـاعة 
،وفwي الفتwرة األخیwرة مwن ) الحنطة والشwعیر(الحمل كانت النعاج تتغذى على مخلفات المحاصیل الشتویة

  .یوم ولحین الوالدة/رأس/غم من الشعیر ٥٠٠الحمل غذیت على  
 General ن عنwwد المwwیالد باألعتمwwاد علwwى طریقwwة النمwwوذج الخطwwي العwwام حللwwت البیانwwات لصwwفة الwwوز

Linear Model  اھزwائي الجwامج اإلحصwللبرنSAS)١٩٩٦ ( میمwتخدام تصwوباس)CRD  ( املي وwالع
  :وفقاً للمعادلةاآلتیة

Yijklm=µ+ Sk+ Tl+Ai+ Mn +Bj+ Eijklmn    
         . عبارة عن قیمة المشاھدة=Yijklm: حیث إن

 µ =المتوسط العام لوزن المیالد في القطیع.  
Sk=المولود في وزن المیالد ،حیث ستأثیر جنk )=ذكر ،أنثى) ٢، ١. 
Tl =الوالدة في وزن المیالد ،حیث  عتأثیر نوl )=مفرد وتوأم) ٢، ١. 
Ai= تأثیر عمر النعجة في وزن المیالد ، حیثi) =سنوات فأكثر ٥و ٤، ٣، ٢.(  

Mn  =دة في وزن المیالد ،حیث الوال رتأثیر أشھn=كانون األول ،كانون الثاني و شباط.  
Bj =النعاج في وزن المیالد ،حیث نتأثیر أوزا j=أربع فئات وزنیة.  

Eijklmn= اینwفر وتبwداره صwالخطاء العشوائي المفروض أن یتوزع توزیعاًطبیعیاً ومستقالً بمتوسط مق
.  

ة النموذج الریاضwي أعwالء بعwد إضwاقة تwأثیر وزن المwیالد     أما لدراسة طول فترة الحمل فقد أعتمد        
)B.wt ( إلیھا:    

Yijklm=µ+ Sk+ Tl+Ai+ Mn +Bj+Wt+ Eijklmn    
  :حیث إن

Wt         :تأثیر وزن المیالد في طول فترة الحمل ،حیثt=ثالث فئات وزنیة.  
  

  النتائج والمناقشة
متوسwط طwول فتwرة الحمwل فwي النعwاج الحمدانیwة بلwغ  إن ) ١(یالحwظ مwن الجwدول : طول فترة الحم炳ل -١

فwي النعwاج العواسwیة و ) ١٩٨٣(یوماً ،وجاءت ھذه النتیجة متفقة مع مwا توصwل إلیwھ محمwود ١٥١.٢٩٠
في النعاج العواسیة ،إذ ) ٢٠٠٠(ونعمة ) ١٩٩٤(في النعاج العرابیة والجلیلي وآخرون ) ١٩٨٦(قمر   

فwي .یوم، على التوالي  ١٥٠.٩٧و    ١٥١.٧٤و   ١٥١.٣٨و    ١٥١.٩بلغ متوسط طول فترة الحمل  
  .یوماً   ١٤٥في نعاج السفولك  ، إذ بلغ  )  ١٩٧٢( Glimpحین كانت النتیجة أعلى مما توصل الیھ 

كما لوحظ وجود أختالفات في طول فترة الحمل حسب تاثیر العوامل غیر الوراثیwة المدروسwة ،          
یwوم  ٠.١١٦٣بین النعاج التي حمل ذكوراً وأناثاً بتفوق الحوامل للwذكور بمقwدار إذ وجد فروقات حسابیة 

،إال إن الفروقwwwات لwwwم یصwwwل إلwwwى مسwwwتوى المعنویwwwة، وجwwwاءت ھwwwذه النتwwwائج متفقwwwة مwwwع مwwwا توصwwwل إلیwwwھ 
والجلیلwي   Mograفwي نعwاج الــwـ )  ١٩٧٢( Sharmaفي النعwاج العواسwیة، بینمwا وجwد )  ٢٠٠٠(نعمة

فwwي النعwwاج العواسwwیة وجwwود تwwأثیر معنwwوي لجwwنس المولwwود فwwي طwwول الفتwwرة ولصwwالح )  ١٩٩٤(وآخwwرون
أما لتأثیر نوع الوالدة فلوحظ فروقwات حسwابیة بwین األمھwات ذات الموالیwد الفردیwة . النعاج الوالدة للذكور

ن طwول إذ وجدوا بwأ) ١٩٧٠(وآخرون  Mahajanوالتوأمیة ، وكانت ھذه النتیجة مشابھة لما أشار إلیھ 
یوماً ،عن التي أنجبwت موالیwد فردیwة، كمwا   ٠.٧٣فترة الحمل للنعاج ذات الموالید التوأمیة أقصر بمقدار 

إلى وجود تاثیر معنوي لنوع الوالدة على طول فترة الحمل ، حیث )  ١٩٩٤(وتوصل الجلیلي وآخرون 
  .، من ذات الموالید التوأمیةیوم ٠.٧٦كانت فترة الحمل للنعاج ذات الموالید الفردیة أطول بمقدار  
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أما بالنسبة لتأثیر عمر النعجة فلم یظھر التحلیل اإلحصائي أي تأثیر معنوي للعمر فwي طwول فتwرة 
فwي النعwاج العواسwیة مwن عwدم )  ١٩٩٤(ما توصل إلیwھ الجلیلwي وآخwرون  الحمل، وتتفق ھذه النتیجة مع

فwي )  ١٩٨٣(وجود تأثیر معنوي للعمwر فwي طwول فتwرة الحمwل، وعلwى النقwیض مwن ذلwك أشwارة محمwود
النعwwاج العواسwwیة إلwwى وجwwود تwwأثیر معنwwوي لعمwwر النعجwwة فwwي طwwول فتwwرة الحمwwل إذ فاقwwت األمھwwات ذات 

وبالنسwبة لتwاثیر أوزان النعwاج عنwد التسwفید . سwنوات  ٤عمwراً مwن  لنعاج األقwسنوات  ال ٥و  ٤األعمار 
، إذ یالحwظ بwأن أطwول فتwرة للحمwل كانwت للنعwاج  )p>٠.٠٥(فقد أظھرت النتائج وجود فروقات معنویwة

كغwم ،كwذلك لwم یكwن ألخwتالف أشwھر الwوالدة أي تwأثیر معنwوي فwي   ٨٩-٨٠ذات أوزان تتراوح ما بwین  
الحمل بالرغم من أن طول فترة الحمل لwوالدات شwھر شwباط كانwت أطwول مwن شwھري كwانون طول فترة 

  .یوم،على التوالي ٠.٦١٩و ٠.٩٤٧األول والثاني بمقدار 
فwي النعwاج التwي )  p≥٠.٠٥(أیضاً إن طwول فتwرة الحمwل أزدادت معنویwاً )  ١(ویتضح من الجدول

كغwم ، والتتفwق ھwذه  ٥.٦أنجبwت موالیwد بwأوزان دون كغwم فwأكثر مقارنwًة یwالتي  ٥.٦أنجبت موالیwد ثقیلwة 
فwي النعwاج العواسwیة مwن عwدم وجwود تwأثیر معنویwة )  ١٩٩٤(النتیجة مع ما أشار إلیھ الجلیلwي وآخwرون 

  .لوزن الموالید في طول فترة الحمل 
النتیجwة  ، وھwذه) ١الجدول (كغم، ٥.٠٢٥حمل   ٦٩بلغ المتوسط العام لوزن المیالد لـ : وزن المیالد -٢

و حمwwودات ) ١٩٨٦(ومحمwwد ومصwwطفى) ١٩٨٦(وآخwwرون   Maarofأعلwwى ممwwا توصwwل إلیwwھ كwwل مwwن 
  ٤.٨٥و   ٤.٩١و ٤.٧٢و ٤.٦٨فwwي األغنwwام الحمدانیwwة والبwwالغ ) ٢٠٠٣(و البرزنجwwي) ١٩٨٨(وإمwwام   

  . كغم ، على التوالي
مwwل غیwwر الوراثیwwة وجwwود اختالفwwات فwwي وزن المwwیالد حسwwب تwwأثیر العوا)  ١(یتبwwین مwwن الجwwدول 

المدروسwwة ، إذ یالحwwظ عwwدم وجwwود فروقwwات معنویwwة بwwین الحمwwالن الwwذكور واإلنwwاث فwwي وزن المwwیالد ، 
في األغنwام ) ٢٠٠٣(و البرزنجي)  ١٩٨٦(وجاءت ھذه النتائج متفقة مع ما توصل إلیھ محمد ومصطفى

نقwیض مwن ذلwك وجwد كwل مwن ،وعلwى الدالمولwود فwي الwوزن المیال سالحمدانیة من عدم معنویة تأثیر جwن
فwي األغنwام الحمدانیwة وجwود تwأثیر معنwوي ) ١٩٨٨(وحمwودات وإمwام) ١٩٨٦(    وآخرون  Maarofو

  . ولصالح الحمالن الذكریة دالمولود في وزن المیال سلجن
الحمwالن التwو )  p>٠.٠١(لتأثیر نوع الوالدة فقد تفوقت أوزان الحمالن الفردیة معنویwاً  ةأما بالنسب

وجwود  إنفي وزن المیالد إلwى  ةالتو أمیوقد یعزى تفوق الحمالن الفردیة على كغم ،  ٠.٨٣بمقدار  ةأمی
داخل رحم اآلم المحدودة الحجم یسمح لھ بwالنمو بدرجwة أكبwر نسwبیاً ممwا لwو تواجwد إثنwان فwي  واحدجنین 

لنعجwة ألجنتھwا فwي خwالل تقwدمھا ا إنكمیwة المwواد الغذائیwة التwي یمكwن  إننفس المجال ، ھذا عالوة على 
الحسwwwن ، ( اثنwwwان  الحمwwwل تكwwwون متاحwwwة بدرجwwwة أكبwwwر نسwwwبیاً للحمwwwل المفwwwرد ممwwwا لwwwو تنwwwافس علیھwwwا 

فwي ) ٢٠٠٣(و البرزنجwي) ١٩٨٨(حمwودات وإمwام وجاءت ھذه النتیجة مشابھة لما توصل إلیwھ).١٩٨٥
-Alالعكwس مwن ذلwك لwم یالحwظ األغنام الحمدانیة من معنویة تأثیر نوع الwوالدة فwي وزن المیالد،وعلwى 

Khauzai رونwwیالد) ٢٠٠٠( وآخwwي وزن المwwوالدة فwwوع الwwة لنwwأثیر معنویwwیة أي تwwام العواسwwي األغنwwف .
الناتجwة  نلوحظ أیضاً وجود فروقات بین أوزان الحمالن الناتج من نعاج بأعمار مختلفة،إذ فاقwت الحمwال

رجwع وقwد ی لناتجwة مwن أمھwات بعمwر سwنتین ،سنوات في وزن میالدھا الحمالن ا ٤و  ٣من نعاج بعمر  
إلى كبر حجم الرحم المصحوب بتقدم عمر النعجة بحیث یمكنھا مwن تھیئwة بیئwة وظwروف مالئمwة السبب 

النعwاج الصwغیرة تشwارك أجنتھwا فwي الغwذاء المتwوفر لعwدم إكتمwال نموھwا وتطورھwا  إنلنمو الجنین ، كما 
ت ھwwذه النتیجwwة مخالفwwة لمwwا توصwwل إلیwwھ الدراسwwات التwwي ،وجwwاء )١٩٧٠وآخwwرون ،  Eltawil(فسwwلجیاً 

أُجریwwwwwwت علwwwwwwى األغنwwwwwwام الحمدانیwwwwwwة مwwwwwwن عwwwwwwدم معنویwwwwwwة تwwwwwwأثیر عمwwwwwwر األم علwwwwwwى وزن المwwwwwwیالد 
  ).٢٠٠٣و البرزنجي ، ١٩٨٦،  وآخرون  Maarofو١٩٨٥حمودات،(للحمالن
وزنwاً عنwد كغwم أعطwت حمwالن أثقwل  ٧٩-٧٠أیضwاً الwى أن النعwاج ذات أوزان )١(ویشیر الجwدول 

كانwت ھwذه النتیجwة  وقwد مقارنًة باألوزان األخwرى تحwت الدراسwة ،)  p> ٠.٠١(المیالد وبمعنویة عالیة 
  فwي األغنwام الحمدانیwة)  ٢٠٠٣(البرزنجwيو ) ١٩٨٦(وآخwرون   Maarofعلى أتفاق مع نتائج كل من 

و ) ١٩٩٥(خwwرون وآ Aziz  شwwاركمwwا أ. مwwن حیwwث وجwwود تwwأثیر معنwwوي لwwوزن األم فwwي ھwwذه الصwwفة 
في األغنام العواسیة وجود أنحدار موجب و معنوي لوزن الموالیwد عنwد الwوالدة علwى ) ١٩٩٨(االنباري 



ومwن ناحیwة أخwرى لwم . علwى التwوالي ،كغم/ كغwم  ٠.٠٢٤و  ٠.٠٢٣ وزن أمھاتھا عند الwوالدة ، إذ بلwغ 
   یالحظ حمودات و أمام 

  
العدد ) ٣٤(المجلد                      )ISSN  1815-316X(            مجلة زراعة الرافدین                

)٢٠٠٦)١  
تأثیر معنوي لوزن األم عند الوالدة في أوزان الحمwالن عنwد المwیالد  يفي األغنام الحمدانیة أ )١٩٨٨ ( 
                             .أما بالنسبة ألشھر الوالدة لم یكن لھا أي تأثیر معنوي في وزن الحمالن عند المیالد.
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ABSTRACT 



         The experiment has been conducted  on 58 Hammdani ewes 2-5 years old 
at the sheep farm/ Girdarasha/College of Agric. – Univ. of Salahaddin during 
2003-2004.The average length of gestation period and birth weight were 
151.290 days and 5.025 kg respectively. Weight of the ewes at mating, and 
birth weight had  
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significant effect (pž0.05) on gestation period; ewes weight 80-89kg had 
shorter gestation periods 150.133 days, and ewes carried lambs weight at birth 
(≥5.6 kg) had longer gestation periods 152.304 days) .Age of ewes at mating, 
sex of lambs, Type of birth and month of parturition did not show significant 
effects on length of gestation period in Hammdani sheep . Type of birth, age 
and weight of Dams at mating were significant effect birth weight, single and 
twins lambs weight at birth were 5.289 and 4.459 kg respectively.  Lambs born 
from ewes 3 and 4 years age largest than lambs born from ewes 2 years age. 
Sex of lamb and month of birth did not show significant effects on birth weight 
in Hammdani sheep. 
 

  المصادر
التحلیwل الwوراثي ألوزان الجسwم و أبعwادهُ بأعمwار مختلفwة فwي ). ١٩٩٨(األنباري ، نصر نوري خضwیر 

بغwداد  جامعwة. كلیwة الزراعwة . رسwالة ماجسwتیر . بعض المجامیع الوراثیة لدى األغنwام العواسwیة 
  .،العراق
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           ).زانكwwو(لعلwwوم الزراعیwwة المجلwwة العراقیwwة ل. الحمwwالن الحمwwداني و نموھwwا فwwي فتwwرة الرضwwاعة 
6  )٩٢-٨٥):٢. 
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