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في ضوء وزن المیالد والوزن الحي عند وقیاسات الجسم التنبؤ بعدد من صفات الذبیحة 

  الذبح لدى االغنام العواسي

  

  أسعد خضر مباركوجیأل فكتور ایلیا ،حاتم حسون صالح 

  جامعة بغداد/كلیة الزراعة–قسم الثروة الحیوانیة

  

  الخالصة

من خالل الوزن عند المیالد والوزن وقیاسات الجسم صفات الذبیحة التنبؤ بعدد من بهدف البحث أجري 

تم البحث في حقل االغنام التابع لقسم الثروة الحیوانیة في . حمل عواسي32لعینة مكونة من الحي عند الذبح 

نحدار صفات ستخراج معامل األفي التحلیل االحصائي SASالبرنامج أستعمل. جامعة بغداد-كلیة الزراعة

  .ةبین الصفات المدروسالبسیط خراج معامل االرتباط تنفي الذكر، فضال عن اسآزنین الذبیحة على الو 

0.527وبلغ معامله ) P<0.05(بأن أنحدار طول الذبیحة على الوزن عند المیالد عالي المعنویة تبین 

هما على وزن المیالد وبلغ معاملی) P<0.05(كغم، كما كان انحدار محیط الصدر وطول الفخذ معنویا / سم

ولم یكن انحدار وزن الذبیحة وطول وارتفاع . 0.69بلغ ) R2(كغم وبمعامل تحدید / سم 0.377و 0.887

وطول الذبیحة وطول الجسم أظهرت النتائج أن أنحدار وزن الذبیحة الحار.الجسم معنویا على وزن المیالد

على وزن الجسم الحي عند الذبح واالرتفاع عند مقدمة لوح الكتف ومحیط الصدر وطول الفخذ وطول الفخذ 

كغم /سم 7.229وكغم /سم 5.778وكغم /سم 4.092وكغم / كغم 0.055عالي المعنویة وبلغت معامالتها 

و 0.73و0.68و0.91و0.89و0.77كغم وبمعامالت تحدید كانت /سم 3.022كغم و / سم 4.371و

یعكس ) 0.91(على وزن الجسم عند الذبح المرتفع نحدار طول الجسمأل، وأن معامل التحدید على التوالي0.45

من الوزن عند الذبح وأن هذه المعادلة تعد االدق من بین العالقات المستعملة % 91أن طول الجسم یفسر 

بین وزن المیالد وكل من طول ) P<0.01(سجلت النتائج وجود معامل أرتباط موجب ومعنوي .غراض التنبؤأل

على التوالي، كما أظهرت النتائج وجود أرتباط موجب وعالي 0.37و 0.31ذ بلغ الذبیحة ومحیط الصدر، أ

  .صفات المدروسةالعند الذبح وأغلب المعنویة بین وزن الحیوان 
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Abstract
The aim of this study is the prediction for some carcass traits and body 

measurements of the birth weight and slaughter weight on 32 Awassi sheep. This 
investigate was conducted at the Sheep farm Department of Animal Science/ College 
of Agriculture – Baghdad University. The statistical analysis system (SAS) was used 
to analysis of data. 

It became clear that regression of carcass length on birth weight was highly 
significant (P<0.01), the coefficient was 0.527cm\ kg, the regression of chest 
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circumference was significant (P<0.05) on birth weight, the coefficients was 0.887

cm\ kg with limit coefficient (R2) 0.69 cm\kg.

The regression of carcass weight, body length, body height and leg length was 
not significant on birth weight. Results shows that the regression of hot carcass 
weight, carcass length, body length and height on front of shoulder blade , chest 
circumference and thigh length on live body weight at slaughtering was highly 
significant and its coefficients were 0.055 kg\kg , 4.092 cm\kg, 5.778 cm\kg , 7.229 
cm\kg, 4.371cm\kg and 3.022 respectively, with limit coefficients were 0.77, 0.89, 
0.91, 0.68, 0.73 and 0.45 respectively, the highly regression of body length on body 
weight at slaughter ( 0.91) is reflex that body length explained 91% from weight at 
slaughter and this equivalence is consider the most strict from all used relations of  
prediction purpose. Results shows there is a positive relation factor and significant 
(P<0.01) between birth weight whoever carcass length and chest circumference, it 
was 0.31 and 0.37 respectively, results show also presence positive relation with 
highly significant between animal weight at slaughter and most of studied characters.

  المقدمة

غنام المحلیة بانخفاض انتاجها من اللحوم والحلیب والصوف لضعف العوامل الوراثیة بسبب ألتتصف ا

أرجحیة صفات قابلیتها في مقاومة الظروف البیئیة القاسیة وخصوصا نقص االعالف وارتفاع درجة حرارة 

ة یاالغنام من المصادر الرئیسفضال عن انتشار االمراض وذلك على حساب األداء االنتاجي، وتعد, المحیط 

  ).1(للحوم الحمراء المفضلة من قبل المستهلك في العراق مقارنة بمصادرها االخرى 

وتربى هذه الساللة لغرض انتاج اللحوم من . العواسي اهم سالالت االغنام المحلیة في العراقدیع

ألن من صفاتها ي مشاریع تربیة االغنام فعلى هذه الساللة التحسین الوراثي تنجح برامج و . الحمالن والخراف

2( قید الحیاة والنمو وصفات الذبائح لدى الحمالنعلى والقدرة على البقاء المتعلقة بالتكاثرهي الصفات المتمیزة 

(.  

وصفات الذبیحة أهمیة كبیرة في برامج التحسین ) أوزان الجسم وقیاساته (تكتسب دراسة صفات النمو

ئد االقتصادي، وأن الفوارق في أوزان الجسم وقیاساته محصلة لتأثیرعوامل عدة منها ما هو وذلك لعالقتها بالعا

لتحسینللذا یجب حساب تأثیرات العوامل الالوراثیة والتخلص منها عند وضع خطط , ما هو وراثي بیئي و 

سات الحالیة التقتصر فقط همیة االغنام بالعائد االقتصادي من مشاریع التربیة، لذا فأن الدراألونظرا . الوراثي

أن هنالك أرتباط موجب بواقد ذكر ) 7و6(وكان ). 5و34,(صفات الذبیحة كذلك على الصفات االنتاجیة و 

، وان النمو المناسب مهم في البرامج االنتخابیة بین أوزان الجسم وقیاساته واالخیرة مع قیاسات وصفات الذبائح

اعتماد الوزن الحي أو قیاسات الجسم على الحیوان الحي وعالقتها بقیاسات االنتخاب غیر الباشر أي (المستقبلیة 

  .لتسریع برامج التحسین) الذبیحة المختلفة

من خالل الوزن عند المیالد وقیاسات الجسم بؤ بعدد من صفات الذبیحة نالى التوقد هدف البحث

استخراج معادالت الخط (مل االنحدار حمل عواسي عن طریق معا32والوزن الحي عند الذبح لعینة مكونة من 

  .ومعامل االرتباط) المستقیم

  

  

  وطرائق العملمواد ال
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على عینة جامعة بغداد-نفذ البحث في حقل األغنام التابع لقسم الثروة الحیوانیة في كلیة الزراعة 

وزن الحمالن ، بهدف التنبؤ بصفات الذبیحة وقیاسات الجسم من خالل 2008عام حمل عواسي 32مكونة من 

.عند المیالد والوزن الحي عند الذبح

-4یتم تقدیم العلف االخضر للحیوانات داخل الحظائر في فصل الشتاء في حین ترعى الحیوانات لمدة 

ساعات یومیا أثناء الصیف والفصول االخرى، ویقدم العلف المركز المكون من نخالة الشعیر وسحالة الرز 6

كمیة العلف % (12علما بأن نسبة البروتین بلغت فضال عن ملح الطعام راء وذرة صفوكسبة فول الصویا 

تم وزن.، ویخضع القطیع لبرنامج صحي ووقائي وبشكل دوري)من وزن الحیوان الحي% 3المركز تشكل 

10وزن الذبح عند عمر(إذ تم وزنها ،الحمالن بشكل فردي عند المیالد وتم تعلیمها للتمییز بینها عند الذبح

، وأخذت قیاسات أبعاد الجسم المتمثلة بطول الجسم واالرتفاع عند المقدمة ومحیط الصدروطول الفخذ وفق )شهرأ

تم وحمل 18داخل الحظیرة بعد تثبیت الحیوان، تم ذبح ) باستعمال شریط قیاس(وقد أجریت هذه القیاسات ) 8(

  ).9(قیاس وزن الذبیحة الحار وطول الذبیحة

  :التحلیل اإلحصائي

حساب معامل انحدار صفات الذبیحة التحلیل االحصائي لفيSAS)2004 ( )(10البرنامج استعمل 

بین البسیط المدروسة على كل من وزن المیالد والوزن الحي عند الذبح، فضال عن استخراج معامل االرتباط 

  .الصفات المختلفة

  

  النتائج والمناقشة

  :دمعامل انحدار صفات الذبیحة على وزن المیال

المیالد لم یكن معنویا عند وزن الذبیحة الحارعلى وزن الحمالن أن انحدار) 1(یظهر من الجدول 

، أما انحدار طول الذبیحة وكذلك محیط الصدرعلى وزن 0.32كغم وبمعامل تحدید /كغم0.004وبلغ معامله 

كغم وبمعامل تحدید كان /سم0.887كغم و/كغم0.527وبلغ معامله ) P<0.05(المیالد فقد كان موجبا ومعنویا 

  .على التوالي0.69و 0.46

وطول الفخذ على وزن المیالد فلم یكن معنویا أما انحدار كل من طول الجسم واالرتفاع عند المقدمة 

  ).1الجدول (كغم على التوالي /سم 0.377و0.729و0.498وبلغت معامالتها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لى الوزن عند المیالدأنحدار الصفات المدروسة ع)1(الجدول 

معامل التحدید   مستوى المعنویة  معادلة الخط المستقیممعامل   الصفات المنحدرة
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  )R2(  االنحدار

  وزن الذبیحة الحار
0.004

  كغم/كغم
Y^ = 18.01 + 0.004 (X)NS0.32  

  طول الذبیحة
0.527

  كغم/سم
Y^ = 29.44 + 0.527 (X)*  0.46  

  طول الجسم
0.498

  كغم/سم
Y^ = 30.02 + 0.498 (X)NS0.18  

عند رتفاع الجسم ا

  المقدمة

0.729

  كغم/سم
Y^ = 36.62 + 0.729 (X)NS0.19  

  محیط الصدر
0.887

  كغم/سم
Y^ = 35.38 + 0.887 (X)*  0.69  

  طول الفخذ
0.377

  كغم/سم
Y^ = 13.37 + 0.377 (X)NS0.12  

  .)المتغیر المستقل ویمثل وزن المیالد(Xو) المتغیر التابع ویمثل كل صفة منحدرة(Yحیث یمثل 

  ).  غیرمعنوي(P<0.05  ،NSالفروق معنویة عند مستوى* 

  

  :معامل انحدار صفات الذبیحة الوزن الحي عن الذبح

أن انحدار وزن الذبیحة الحار وطول الذبیحة وطول الجسم واالرتفاع عند ) 2(یتضح من الجدول 

وبلغت ) P<0.01(لى وزن الجسم الحي عند الذبح عالي المعنویة المقدمة ومحیط الصدر وطول الفخذ ع

3.022كغم و/سم4.371وكغم/سم7.229وكغم/سم5.778وكغم/سم4.092وكغم/كغم0.055معامالتها 

أن معامالت التحدید . لى التواليع0.45و0.73و0.68و0.91و0.89و0.77كغم وبمعامالت تحدید /سم

ومقدار النتیجة التي فسرها كنسبة مئویة، ونالحظ أن عالیة وتعكس مدى مالئمة االنموذج الریاضي للبیانات 

لمعادلة التنبؤ الخاصة بأنحدار طول الجسم على الوزن الحي عند الذبح وهي 0.91أقصى معامل تحدید كان 

  . من النتیجة الخاصة بالعالقة هاتین الصفتین% 91سر تدل على أن االنموذج الریاضي قد ف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أنحدار الصفات المدروسة على الوزن الحي عند الذبح)2(الجدول 

معامل التحدید   مستوى المعنویة  معادلة الخط المستقیممعامل   الصفات المنحدرة
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  )R2(  االنحدار

  وزن الذبیحة الحار
0.055

  كغم/كغم
Y^ = 18.01 + 0.055 (X)**  0.77  

  طول الذبیحة
4.092

  كغم/سم
Y^ = 29.44 + 4.092 (X)**  0.89  

  طول الجسم
5.778

  كغم/سم
Y^ = 30.02 + 5.778 (X)**  0.91  

عند رتفاع الجسم ا

  المقدمة

7.229

  كغم/سم
Y^ = 36.62 + 7.229 (X)**  0.68  

  محیط الصدر
4.371

  كغم/سم
Y^ = 35.38 + 4.371 (X)**  0.73  

  طول الفخذ
3.022

  كغم/سم
Y^ = 13.37 + 3.022 (X)**  0.45  

) **P<0.01.(  

  

  :عامل االرتباط بین الصفات المختلفةم

،لم یكن معنویا) 0.05(بأن معامل ارتباط الوزن عند المیالد مع وزن الذبیحة ) 3(یتضح من الجدول 

كانت .0.31وبلغ معامله ) P<0.05(ومعنوي رتباط وزن المیالد مع طول الذبیحة موجبكان افي حین 

معامالت ارتباط وزن الحمالن عند المیالد مع قیاسات الجسم جمیعها موجبة إال أنها غیر معنویة باستثناء 

ان هناك ارتباط عالي11)(وجد .)3الجدول (0.37إذ بلغ االرتباط ) P<0.05(العالقة مع محیط الصدر 

كما الحظ نفس .)P<0.01(الحار والبارد على وزن الجسم الحي بیحةووزن الذالمعنویة بین وزن الجسم الفارغ

ذبیحة وكان االرتباط بینهما عالي المعنویة الالباحثین ان طول الفخذ وعرض الكتف تزداد بزیادة وزن

)P<0.01.(  

أن االرتباط بین الوزن الحي عند الذبح مع قیاسات الجسم وصفات الذبیحة فقد ) 3(یتبین من الجدول 

مع الصفات وزن 0.37و 0.55و 0.69و 0.71و0.65و 0.95انت جمیعا معنویة وبلغت معامالتها ك

الذبیحة ، طول الذبیحة، طول الجسم، االرتفاع عند المقدمة، محیط الصدر وطول الفخذ بالتتابع، وقد أكد العدید 

وعالي المعنویة لوزن الحمالن )عالقة طردیة(موجب بأن هنالك ارتباط )15و13 ,12,14( من الباحثین 

  .ة وطول الجسمالذبیحبیة صفات الذبیحة وخصوصا وزنعند الذبح وغال

رتبط أیجابیا ومعنویا مع تعند الذبح الوزن یستنتج من البحث بأن االرتباطات بین الوزن عند المیالد و 

صفات الذبیحة، مما یعكس غالبیة صفات الذبیحة، كما أن هنالك ارتباط موجب لعدد من قیاسات الجسم مع 

بقیاسات وصفات الذبائح في ضوء اوزان الجسم الحي وقیاساته واعتماد ذلك في وبدقة متوسطة امكانیة التنبؤ 

  .التالي زیادة العائد االقتصاديبرامج االنتخاب لغرض تحسین صفات الذبیحة وب

  

  

  

  

  بین الصفات المدروسةالبسیط معامل االرتباط )3(الجدول 

  مستوى المعنویة  معامل االرتباط  المرتبطةالصفات
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Ns  0.05  وزن المیالد ووزن الذبیحة

  *  0.31  وزن المیالد وطول الذبیحة

Ns  0.16  وزن المیالد وطول الجسم

Ns  0.06  عند المقدمةتفاع ر وزن المیالد واال

  *  0.37  وزن المیالد ومحیط الصدر

Ns  0.09  وزن المیالد وطول الفخذ

  

  **  0.95  لحي عند الذبح و وزن الذبیحةالوزن ا

  **  0.65  الوزن الحي عند الذبح و طول الذبیحة

  **  0.71  الوزن الحي عند الذبح و طول الجسم

  **  0.69  عند المقدمةتفاعر الوزن الحي عند الذبح واال

  **  0.55  الوزن الحي عند الذبح ومحیط الصدر

  *  0.37  الوزن الحي عند الذبح وطول الفخذ

) *P<0.05( ،) **P<0.01( ،Ns)غیر معنوي.(  
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