
128

وتضریباتها من الوالدة وحتى الفطام والوزن عندنمو الحمالن العواسیةبعض العوامل المؤثرة في

  أشهرستةعمر 

  

  مظفر حسین السلمان

  جامعة االنبار/ كلیة الزراعة- قسم الثروة الحیوانیة

  

الخالصة

ة تحسین االغنام في الحد قطعان االغنام في محط) االنتاجي(بعض اوجه االداء الحیاتي بیانات تم تحلیل 

العواسي المحلي، الرباعي كون من المجامیع الوراثیة المتمثلة بمالالرضوانیة التابعة الى مركز اباء لالبحاث الزراعیة و 

سجًال الوزان الحمالن عند الوالدة ووزنها عند الفطام ولمعدل الزیادة 357العساف والرباعي التركي، شملت الدراسة 

-Least(استخدمت طریقة المربعات الصغرى . اشهر6سجًال لوزن الحمالن عند عمر 277الوزنیة الیومیة و

Square (في تحلیل البیانات.  

اشهر 6هدف الدراسة تحدید تأثیر العوامل الوراثیة وغیر الوراثیة في اوزان الموالید عند الوالدة وحتى عمر 

كان للمجموعة . ات وقیم االنحدار بین الصفات المدروسةومعدل الزیادة الوزنیة الیومیة وایجاد معامالت االرتباط

في الوزن عند الوالدة حمالن مضرب العواسي التركيتتفوقفي اوزان الحمالن، اذ ) P‹0.01(الوراثیة تاثیرًا معنویًا 

)P‹0.05 ( أشهر وبمتوسط 6لي عند عمر وزن الحمالن العواسیة المحو)تفوق .على التوالي) كغم32.66و4.10

والدات شهر تشرین الثاني والوالدات المفردة تفوق معنویًا في جمیع الصفات باستثتاء الوزن عند المیالد والوزن عند 

قیم االنحدار لجمیع الصفات المدروسة كانت عالیة كما ان. الفطام لكل من شهر الوالدة ونوع الوالدة على التوالي

0.988(كانت قیم المعامالت حیث ) P‹0.01(ایضًا وعالیة المعنویة اما معامالت االرتباط فكانت موجبة .المعنویة

  . على التوالياشهر6بین الوزن عند الفطام ولكل من الزیادة الوزنیة والوزن عند عمر )0.809و 

Some factors influencing growth of Awassi lambs and their crosses from 
birth till weaning and weight at the age of 6 months

  

Mothaffar H. Al-Salman
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Abstract
The records of sheep experimental station belonging to IPA were analyzed, these 

records consisted of local Awassi and 4- breed cross (ALDH and TLDH). The study was 
conducted on 357 records for lambs body weight at birth, weaning and average daily 
gain, 277 records for body weight at the age of 6 months. The method of Least- Square 
was used for analyzing the data. The purpose of the study was to indicate the genetic and 
non- genetic influence on weight at birth, weaning and at 6 month of age and on the 
average daily gain.

The genetic group was superior (P‹0.01) to TLDH lamb weight at birth and 
(P‹0.05) to local Awassi lamb at the age of 6 months with an average of (4.10, 32.66,)
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respectively. The lambs which were single and born in November were superior (P‹0.01) 
in most traits. The regression coefficients of body weight at birth and weaning on 
maternal weight at parturition were significant (P‹0.01). The phenotypic correlation 
between body weight in different age and average daily gain were positive and highly 
coefficient was observed between weaning weight and weight at the age of 6 months with 
average daily gain in body weight (0.809, 0.988) respectively.

  

المقدمة

تشــــــكل هــــــذه الثــــــروة المنــــــتج مــــــن االنتــــــاج الحیــــــواني فــــــي العــــــراق و % 50حــــــوالي تســــــاهم  االغنــــــام فــــــي 

ـــة  فضــــــــال عــــــــن، )كــــــــاللحم االحمــــــــر، الحلیــــــــب، مشــــــــتقاته و الجلــــــــود(لالنســــــــان المهمــــــــة االول مــــــــن المــــــــواد الغذائیـــــ

اجیـــــة مقارنـــــة مـــــع تتصـــــف االغنـــــام المحلیـــــة فـــــي العـــــراق بانخفـــــاض كفائتهـــــا االنت. تخصصـــــها فـــــي انتـــــاج الصـــــوف

االنتاجیــــــة الســــــالالت االجنبیــــــة المتخصصــــــة، ان التضــــــریب بــــــین الســــــالالت ادى الــــــى حصــــــول تحســــــین الصــــــفات 

اذ یرجـــــــع تفـــــــوق الحیوانـــــــات الخلیطـــــــة الـــــــى تـــــــاثیر ظـــــــاهرة قـــــــوة الهجـــــــین ]5,4,3,2,1[،االقتصـــــــادیة فـــــــي االغنـــــــام

اعلـــــى مـــــن قابلیـــــة عالیـــــة النتـــــاج اللحـــــومنتیجـــــة التـــــاثیر التجمعـــــي للتراكیـــــب الوراثیـــــة للحصـــــول علـــــى حمـــــالن ذات

ــــــاحثین ان االرتباطــــــــات الوراثیــــــــة والمظهریــــــــة بــــــــین اوزان ال.]6[الســــــــالالت النقیــــــــة  موالیــــــــدكمــــــــا وجــــــــد معظــــــــم البــ

عاد الحیوانــــات مبكــــرا مــــن خــــالل اول موســــم مــــن فــــیمكن اســــتبالمعنوبــــة ایجابیــــة وعالیــــة والصــــفات الوزنیــــة الالحقــــة

انتتشـــــیر الدراســـــا،]7[وزیـــــادة العائـــــد االقتصـــــادي ســـــین اداء القطعـــــان مســـــتقبًال الـــــى تحیـــــؤدي ذلـــــك ، اذ االنتـــــاج

فقــــد یكــــون تركیــــب وراثــــي معــــین أكثــــر تأقلمــــًا لبیئــــة معینــــة , لكــــل ســــاللة بیئــــة خاصــــة تتــــأثر بهــــا الصــــفات االنتاجیــــة

  .]8[من تركیب وراثي اخر 

مــــــن ) ذكـــــور وأنـــــاث(الموالیـــــد الدراســـــة الـــــى معرفــــــة تـــــأثیر المجموعـــــة الوراثیـــــة فــــــي وزنهـــــذه اســـــتهدفت 

معرفــــــة تــــــأثیر رتبــــــاط بــــــین هــــــذه االوزان فضــــــًال عــــــن العواســــــي المحلــــــي والربــــــاعي العســــــاف والربــــــاعي التركــــــي واال

  . في الصفات المدروسةوتأثیرات اخرى عمر االم وجنس ونوع المولود وتاریخ  الوالدة 

  

  لالمواد وطرائق العم

عواســـــــي محلـــــــي، ربـــــــاعي ( مـــــــن المجـــــــامیع الوراثیـــــــة مولـــــــود مـــــــن كـــــــال الجنســـــــین357دراســـــــة شـــــــملت ال

أمــــا . الفطــــامت هــــذه الحیوانــــات عنــــد المــــیالد و وجــــرى اختیــــار هــــذه الموالیــــد عشــــوائیًا، وزنــــ) عســــاف، عواســــي تركــــي

ـــــع متمیـــــجمیـــــع الحیوانـــــات. حیـــــوان277فقـــــد شـــــملت أشـــــهرعنـــــد عمـــــر ســـــته ز بانتـــــاج الحلیـــــب اختیـــــرت مـــــن قطی

ــن محطـــــة تحســـــین االغلموســـــم  واحـــــد  وزنـــــت الـــــى مركـــــز ابـــــاء لالبحـــــاث الزراعیـــــة،نـــــام فـــــي الرضـــــوانیة التابعـــــةمـــ

ــــد بمیــــزان مــــدرج لغایــــ رعایــــة والوفقــــًا لنظــــام االدرة والتغدیــــة قرصــــي وأرضــــي وجــــرى تربیتهــــاغــــرام نــــوع 100ة الموالی

ـــةال تـــــــم تحلیـــــــل البیانـــــــات للصـــــــفات المدروســـــــة والعوامـــــــل ]3,2[وفـــــــق برنـــــــامج المحطـــــــة التســـــــجیلو الجیـــــــدةبیطریــــ

2(، وجـــــود القــــرون مـــــن عــــدمها، عمـــــر االم عنــــد الـــــوالدة، )اشـــــقر أعــــبس(لمــــؤثرة علیهــــا التـــــي شــــملت لـــــون الوجــــها

شـــــهر الـــــوالدة تشـــــرین الثـــــاني، كـــــانون االول، كـــــانون الثـــــاني، شـــــباط، نـــــوع الـــــوالدة ) ســـــنة فـــــاكثر5,4,3ســـــنه فاقـــــل

م طریقـــــــة المربعـــــــات الصـــــــغرى تـــــــم تحلیـــــــل البیانـــــــات باســـــــتخدا) ذكـــــــر او انثـــــــى(جـــــــنس المولـــــــود ) أمفـــــــرادي أو تـــــــو (
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)Least-Squares ( ــاهز ]Statistical Analysis System SAS[واســـــتعمل البرنـــــامج االحصـــــائي الجـــ

  :جیة وفق النموذج األحصائي االتيلتقدیر الصفات األنتا

Yijklmnop= µ +Bi + Sj + Tk +Al + Mm + Hn + Co + b(Xijklmn-x) + Eijklmno  

لكل صفة مة المشاهدة ،تمثل قی  Yijklmnopأن أذ

µلجمیع الصفات) تأثیر مشترك(العام للصفات المدروسة المتوسط: تمثل

Biان تـــــــــاثیر المجموعـــــــــة الوراثیـــــــــة أذ: مثـــــــــلتi =1،2،3 ـــــــــي، = 1وان = 3ربـــــــــاعي عســـــــــاف، = 2عواســـــــــي محل

  عواسي تركي

Sjأنثىذكر،(تاثیر جنس المولود : تمثل(  

Tk یةتؤأم، فردیة (تمثل تاثیر نوع الوالدة(  

Alعمـــــــر النعجـــــــة عنـــــــد الـــــــوالدة حیـــــــث : تمثـــــــلl =2،3،4،5 3النعـــــــاج التـــــــي عمرهـــــــا ســـــــنتان فاقـــــــل، = 2وان =

التـــــي عمرهـــــا خمـــــس النعـــــاج= 5النعـــــاج التـــــي عمرهـــــا اربـــــع ســـــنوات، = 4ســـــنوات، 3النعـــــاج التـــــي عمرهـــــا 

  .سنوات فأكثر

Mmكانون االولثاني، تشرین الشباط،شهر كانون الثاني،(تاثیر شهر الوالدة: تمثل(  

Hnعدم وجود القرون، وجود القرون(تأثیر وجود القرون : تمثل(  

Coاسود(الوجه اعبس لون وجه اشقر، (تاثیر لون الوجه : تمثل((  

)XijklmnoX(b = ـــــوزن االم عنـــــد الـــــوالدة ووزن الحمـــــل عنـــــد الـــــوالدة وكـــــذلك ـــــبعض صـــــفات ل معامـــــل االنحـــــدار ل

  .عند الفطام

)Eijklmnop =(الـــــذي یفتـــــرض ان یتـــــوزع توزیعـــــًا طبیعیـــــًا ومســـــتقًال وبمتوســـــط صـــــفر وتبـــــاینالعشـــــوائيء خطـــــاال

S²e.  

  

  مخطط التضریب

  

  أنثى♀                       ذكر♂             

  )ALDH(رباعي عساف عواسي محلي            ½ عساف ½                      

H(      A  L(حمداني½ )D(دمان ½ 

  )TLDH(رباعي تركي      عواسي محلي     ½ عواسي تركي ½                         

                              T                 L
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  النتائج والمناقشة

  الوزن عند الوالدة

فــــــي) P‹0.01(اظهـــــرت النتــــــائج ان لكــــــل مــــــن المجـــــامیع الوراثیــــــة، نــــــوع الــــــوالدة، تـــــاثیر عــــــالي المعنویــــــة 

بلغـــــــت متوســـــــطات وزن الموالیـــــــد العواســـــــیة، الربـــــــاعي التركـــــــي، الربـــــــاعي ) 1جـــــــدول (وزن الموالیـــــــد عنـــــــد الـــــــوالدة، 

ان متوســــط الموالیـــــد التــــي ولــــدت مفـــــرد الجــــدول یبـــــین.كغـــــم علــــى التــــوالي) 3.7,4.1,4.01(العســــاف عنــــد الــــوالدة 

) كغــــــم/غــــــم0.032(بلغــــــت معاملــــــة االنحــــــدارحیــــــث ) كغــــــم3.7(مــــــن الموالیــــــد التؤامیــــــة ) كغــــــم4.16(اثقــــــل وزنــــــًا 

علــــى وزن االم عنــــد الــــوالدة  تتفــــق هــــذه الدراســــة مــــن حیــــث التــــأثیر المعنــــوي للعوامــــل ،لــــوزن المولــــود عنــــد الــــوالدة

ـــاله مـــــــعالمـــــــؤثرة علـــــــى الصـــــــفات امـــــــا میع الوراثیـــــــة ونـــــــوع وجـــــــنس المولـــــــود،  منهـــــــا تـــــــأثیر المجـــــــاو . ]9,4,3[اعــــ

واكثــــــر ]10[وظهــــــرت اقــــــل ممــــــا وجــــــده ]11،13[مــــــن نتــــــائجقریبــــــة ي المحلــــــي وزان المــــــیالد للعواســــــمتوســــــطات ال

ــعة تـــوفر حیــــز لنمــــو وتطــــور قــــد یعـــزى ســــبب ذلــــك الـــى . ]4,3[ه اممـــا وجــــد أن النعــــاج الثقیلــــة الــــوزن لهـــا ارحــــام واســ

أمــــا ]12[خص فــــي الفتــــرة االخیــــرة منــــه فضــــًال عــــن زیــــادة فــــي عــــدد الفلقــــات فــــي الــــرحمالجنــــین خــــالل الحمــــل وبــــاال

النســــبة للعوامــــل االخــــرى لــــم یكــــن لهــــا تــــاثیرًا معنویــــًا علــــى الصــــفات الباقیــــة وكانــــت المتوســــطات لتلــــك الصــــفات مــــا ب

ـــــك لســـــبب عـــــدم وجـــــود تـــــاثیر معنـــــوي لـــــبعض اوقـــــد یعـــــزى) كغـــــم3.99-3.88(بـــــین  وزن لعوامـــــل المـــــؤثرة فـــــي ذل

والحمــــــل التســــــفیدة موســـــم المـــــیالد الن الدراســــــة اجریـــــت علــــــى قطیـــــع واحــــــد ضــــــمن ادارة ورعایـــــة واحــــــدة طـــــول فتــــــر 

  .الوالدةو 

  وزن الحمالن عند الفطام

كــــــان لهــــــا تـــــــاثیرًا نــــــوع الــــــوالدة وشـــــــهر الــــــوالدة ووزن االم عنــــــد الــــــوالدة ان هــــــذه الدراســــــة اظهــــــرت نتــــــائج 

24.9(متوســـــطات اوزان الحمـــــالن الفردیـــــة تكانـــــاذ ) 1جـــــدول (الحمـــــالن عنـــــد الفطـــــام وزن عـــــالي المعنویـــــة فـــــي 

حیــــــــث اكــــــــدت ) 0.60± 22.66(فـــــــوق وزن الحمــــــــالن التؤامیــــــــة التـــــــي بلغــــــــت متوســـــــطاتها وهــــــــذا ی) كغـــــــم±0.74 

امـــــا بالنســـــبة لمتوســـــطات ،لعوامـــــل المـــــؤثرةلفیمـــــا یخـــــص معنویـــــة التـــــاثیر]12,4,3[توصـــــل الیـــــها هـــــذه الدراســـــة مـــــ

لـــــى لتـــــاثیر المعنـــــوي اقـــــد یعـــــزى ســـــبب هـــــذا ا.االوزان فــــي هـــــذه الدراســـــة فكانـــــت اعلـــــى ممـــــا وجـــــده البـــــاحثون اعـــــاله

یــــــه الحمــــــالن مــــــن اخــــــتالف كمیــــــة الحلیــــــب ومــــــا تحصــــــل علفضــــــًال عــــــنعنــــــد الــــــوالدةالحمــــــالن وزن التبــــــاین فــــــي 

ـــهري تشـــــرین الثـــــاني وكـــــانون االول اعلـــــى متوســـــطات وزن عنـــــد الفطـــــام وقـــــد امهاتهـــــا ـــجلت موالیـــــد شــ و 25.98(ســ

، بلـــــغ معامـــــل)كغـــــم20.85(علـــــى التـــــوالي وكـــــان اقـــــل وزن للحمـــــالن المفطومـــــة لشـــــهر شـــــباط ) كغـــــم25.75

اتفقـــــــت هـــــــذه النتـــــــائج مـــــــن ). 1جـــــــدول ) (كغـــــــم/كغـــــــم  2.118(انحـــــــدار وزن الفطـــــــام علـــــــى وزن االم عنـــــــد الـــــــوالدة 

ــــث معنویـــــة العوامـــــل المـــــؤثرة  ــع كـــــل حیـ ـــــى صـــــفة الـــــوزن عنـــــد الفطـــــام مـــ لـــــم یكـــــن للعوامـــــل االخـــــرى . ]12,4,3[عل

ءت هـــــذه النتـــــائج وجـــــا) كغـــــم22.7-24.49(متوســـــطاتها مـــــا بـــــیننویـــــًا علـــــى الـــــوزن عنـــــد الفطـــــام وكانـــــتتـــــاثیرًا مع

وزن الفطـــــــام اذ انتجـــــــت عالیـــــــًا فـــــــي) P‹0.01(عمـــــــر االم تـــــــاثیرًا معنویـــــــًا ان ل]13[ي وجـــــــدها مشـــــــابه للنتـــــــائج التـــــــ

ــــك الناتجــــــة عــــــنوهــــــذا اثقــــــل وزن مــــــن) كغــــــم24.49(ســــــنوات حمــــــالن بــــــوزن 3النعــــــاج بعمــــــر  اعمــــــار النعــــــاج تلــ

اذ كانــــت النتــــائج مشــــابه ) 1جــــدول (اتج مــــن النعــــاج بعمــــر ســــنتان فأقــــل نــــ) كغــــم22.7(االخــــرى وكــــان اقــــل وزنــــًا 

  .انتج من النعاج الصغیرة العمرالذي ناً فیما یخص االقل وز ]12,4[توصال الیهبما 

  ة الرضاعةزیادة الوزنیة خالل مدمعدل ال
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ســــــط لنــــــوع المولــــــود وشــــــهر الــــــوالدة فــــــي متو ) P‹0.01(وجــــــود تــــــاثیر معنــــــوي ) 1جــــــدول (اظهــــــرت نتــــــائج 

مـــــن التوائمیـــــة وهـــــو اعلـــــى ) یـــــوم/ كغـــــم0.174(بلـــــغ متوســـــط الزیـــــادة الوزنیـــــة للموالیـــــد الفردیـــــة ، اذالزیـــــادة للموالیـــــد

هــــذه ، یعــــود ســــبب]4[وجــــاءت هــــذه النتــــائج مشــــابه مــــع ) ومیــــ/ كغــــم0.155(التــــي كــــان معــــدل الزیــــادة الوزنیــــة لهــــا 

. مــــن االنــــاث بعــــد الــــوالدةممــــا یجعلهــــا اســــرع نمــــوًا االختالفــــات كــــون الــــذكور أكثــــر وزنــــًا عنــــد الــــوالدة مــــن االنــــاث

الرضــــــاعة اذ ان ى معــــــدل الزیــــــادة الوزنیــــــة اثتــــــاء مــــــدةعلــــــ) P‹0.01(كــــــان لشــــــهر الــــــوالدة تــــــاثیر عــــــالي المعنویــــــة 

) یـــــوم/ كغـــــم0.183(مقــــدارها الحمــــالن التـــــي ولــــدت فـــــي شـــــهر تشــــرین الثـــــاني وكـــــانون االول ســــجلت زیـــــادة وزنیـــــة 

لـــــــوالدات كــــــــانون ) یـــــــوم/ كغـــــــم0.14و 0.15(التـــــــوالي وتلتهـــــــا معــــــــدالت الزیـــــــادة علـــــــى) ومیـــــــ/ كغـــــــم10.18(و 

بــــــاقي ىان والدات شــــــهر كــــــانون االول متفوقــــــة علــــــ]13[فــــــي دراســــــة ســــــابقة وجــــــد . لــــــى التــــــواليالثــــــاني وشــــــباط ع

قـــــد یكـــــون ســـــبب االخـــــتالف فـــــي معـــــدل ]14[مـــــع نتـــــائج هـــــذه الدراســـــة وتتفـــــق نتـــــائج. والدات االشـــــهر االخـــــرى

ــاء مـــــدة زیـــــادةال لفتـــــرة الجیـــــدة الرضـــــاعة هـــــو اخـــــتالف فـــــي تـــــوفر العلـــــف االخضـــــر والمراعـــــي الوزنیـــــة الیومیـــــة اثتـــ

وجــــد ایضــــًا ان انحــــدار الزیــــادة الوزنیــــة الیومیــــة للحمــــالن علــــى اوزانهــــا الالحقــــة . متقدمــــة للنعــــاج مــــن موســــم الــــوالدة

لـــــم یكـــــن لبـــــاقي العوامـــــل ) كغـــــم/كغـــــم0.009(حیـــــث بلـــــغ معـــــدل االنحـــــدار ) 1جـــــدول () P‹0.01(عـــــالي المعنویـــــة 

  .المؤثرة تاثیرًا معنویًا على معدل الزیادة الوزنیة الیومیة للحمالن حتى الفطام

  اشهر6وزن الجسم عند عمر 

اشـــــــهر، 6الـــــــوزن عنـــــــد عمـــــــر فـــــــي) P‹0.05(ان للمجموعـــــــة الوراثیـــــــة تـــــــاثیرا معنویـــــــا ) 1جـــــــدول (یبـــــــین 

علـــــى الربــــــاعي العســـــاف والربـــــاعي التركــــــي ) كغـــــم0.48± 32.66(وقـــــد تفوقـــــت الحمــــــالن العواســـــیة فـــــي اوزانهــــــا 

ـــل مــــــن فــــــي دراســــــة اخــــــرى ســــــابقة. علــــــى التــــــوالي) كغــــــم±0.61 31.22، ±0.57 31.40( ]9,5,4,3[وجــــــد كـــ

بالنســــــــبة الــــــــى العواســــــــي المحلــــــــي والعواســــــــي ) كغــــــــم25.9-19.36(ان جمیــــــــع معــــــــدالت االوزان تقــــــــع مــــــــا بــــــــین 

رة ممـــــا ادى الـــــى رفـــــع عملیـــــة االنتخـــــاب وتحســـــین االدامـــــا یعـــــود الـــــى ان الســـــبب فـــــي هـــــذا االخـــــتالف رب. التركـــــي

اشــــــهر 6لشــــــهر الــــــوالدة علــــــى وزن الحمــــــالن عنــــــد عمــــــر) P‹0.01(وجــــــود تــــــاثیر معنــــــوي عــــــالي كفائــــــة القطیــــــع،

ـــرین الثـــــاني وشـــــباط وبلـــــغ ). 1جـــــدول ( ـــــودة خـــــالل شـــــهري تشــ و 32.75(وزنهمـــــا متوســـــط اذ تفوقـــــت الحمـــــالن المول

ـــت متوســـــط وزن الحمـــــالن فـــــي شـــــهر كـــــانون االول والثـــــاني والي،كغـــــم علـــــى التـــــ) 32.55 30.84(فـــــي حـــــین كانــ

الـــــــى ، یعـــــــزى ســــــبب هــــــذا التبــــــاین]4[وجــــــدهذه النتــــــائج مشــــــابهة لمــــــاجــــــاءت هـــــــ.علــــــى التــــــوالي) كغــــــم30.90و

اخـــــــتالف االعـــــــالف الخضـــــــراء والمراعـــــــي ونوعیتهـــــــا حســـــــب اخـــــــتالف االشـــــــهر وكـــــــذلك درجـــــــة الحـــــــرارة والظـــــــروف 

ـــــوزن 6الدراســـــة ان معامـــــل انحـــــدار الـــــوزن عنـــــد عمـــــر هـــــذهاشـــــارت نتـــــائج. خـــــرىالبیئیـــــة اال اشـــــهر كـــــان علـــــى ال

نتـــــائج مشـــــابهه لمـــــا جـــــاءت هـــــذه ال) 1جـــــدول ) (كغـــــم/ كغـــــم1.20(بلـــــغ ) P‹0.01(عنـــــد الفطـــــام عـــــالي المعنویـــــة 

ــــة صـــــفبـــــیناظهـــــرت ااالرتباطـــــاتو .]5[وجـــــده  المعنویـــــة موجبـــــه وعالیـــــهقـــــیم جمیعهـــــا ات اوزان الجســـــم قیـــــد الدراسـ

)P‹0.01 (ـــــــى قیمـــــــة لالرتبـــــــاط تحیـــــــث كانـــــــ بـــــــین الـــــــوزن عنـــــــدة الفطـــــــام والزیـــــــادة الوزنیـــــــة الیومیـــــــة ) 0.988(اعل

وقـــــد جائـــــت هـــــذه القـــــیم )0.68(واقـــــل قیمـــــة ارتبـــــاط بـــــین الـــــوزن عنـــــد المـــــیالد والزیـــــادة الوزنیـــــة الیومیـــــة) 2جـــــدول (

  . ]15,14,5[لالرتباطات قریبة لما وجده كل من

  امل االرتباط بین اوزان الجسم المدروسةمع) 2(جدول

  الزیادة الوزنیة الیومیة  الوزن عند الفطام  الوزن عند الوالدة  الصفات
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  ــــ  ــــ  **0.338  الوزن عند الفطام

  ــــ0.988 **  **0.186  الزیادة الوزنیة الیومیة

  0.188 **  0.809 **  0.377 **  اشهر 6الوزن عند 

)**\ (P‹0.01

  

ـــــم یكـــــن جمیـــــع الصـــــفات فـــــي هـــــذه الدراســـــة معنویـــــًا فـــــيتـــــاثیرًا لـــــون الوجـــــه ووجـــــود القـــــرون مـــــن عدمـــــه ل

  .في دراسته على االغنام العواسیة]13[واتفقت مع ما توصل الیه 

یة المحلیـــــة بعـــــد مقارنـــــة نتـــــائج وجـــــود تحســـــن واضـــــح فـــــي اداء االغنـــــام العواســـــیســـــتنتج مـــــن هـــــذه الدراســـــة

، وقـــــد انفـــــة الـــــذكرفـــــي المحطـــــة1992ي بـــــدأت نتائجهـــــا تظهـــــر منـــــذ عـــــام الدراســـــة مـــــع دراســـــات ســـــابقة التـــــهـــــذه 

ــــة مـــــن تغذیـــــة ورعایـــــة صـــــحیة وتنظـــــیم توقیـــــت المواســـــم االنتاجیـــــة یكـــــون الســـــبب هـــــو أدت الـــــى ربمـــــا االدارة الثابتـ

كـــــــان لشـــــــهر تشـــــــرین الثـــــــاني تـــــــاثیرًا علـــــــى وزن . اشـــــــهر6وخاصـــــــة الـــــــوزن عنـــــــد رفـــــــع الكفائـــــــة االنتاجیـــــــة للقطیـــــــع

ـــن االشــــــهر الالحقــــــةیعــــــو الحمــــــالن  ـــف االخضــــــر والمراعــــــي اكثــــــر مـــ كانــــــت االرتباطــــــات . زى ذلــــــك الــــــى تــــــوفر العلـــ

ــــــة مــــــع الــــــوزن عنــــــد موجیــــــة وقســــــم منهــــــا عالیــــــة بــــــین صــــــفات  اوزان الجســــــم وخاصــــــة معــــــدل الزیــــــادة الوزنیــــــة الیومی

ذه فروقــــات معنویــــة بــــین معظــــم العوامــــل المــــؤثرة علــــى صــــفات هــــوجــــودلــــم یالحــــظ.اشــــهر6الفطــــام وعنــــد عمــــر 
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  )كغم(الجسم والزیادة الوزنیة الیومیة للحمالنألوزانالخطأ القیاسي ± متوسط المربعات الصغرى ) 1(جدول 

  الصفات

  العوامل المؤثرة

عدد 

  المشاهدات
  )كغم(الوزن عند الفطام   )كغم(الوزن عند المیالد 

معدل الزیادة الوزنیة الیومیة من 

  )كغم(الوالدة حتى الفطام 
  عدد المشاهدات

أشهر6وزن عند عمر ال

  )كغم(

  وجود القرون
  بدون قرون

  بقرون

197  
160  

3.88 a±0.10

3.99 a±0.10

23.16 a±0.60

24.44 a±0.60  

0.159 a±0.005

0.170 a±0.005  

152
121  

31.10 a±0.52

32.22 a±0.55  

  لون الوجه
  أشقر

  أعبس

288  
69  

3.91 a±0.08

3.95 a±0.11  

23.84 a±0.47

23.77 a±0.65  

0.165 a±0.004

0.164 a±0.005  

218
55  

31.84 a±0.41

31.68 a±0.56  

المجموعة 

  الوراثیة

  العواسي

  الرباعي العساف

  الرباعي التركي

240  
68  
49  

4.01 a±0.09

3.70 b±0.11

4.10 a±0.12  

24.33 a±0.55

23.13 a±0.65

23.95 a±0.72  

0.169 a±0.005

0.159 a±0.005

0.166 a±0.006  

177
55
41  

32.66 a±0.48

31.40 b±0.57

31.22 a±0.61  

عند األمعمر 

  الوالدة

  سنه فاقل2

  سنوات3

  سنوات4

  فأكثرسنوات 5

99  
60  
72  

126  

3.90 a±0.10

3.88 a±0.12

3.99 a±0.11

3.97 a±0.09  

22.70 b±0.58

24.49 a±0.73

23.96 ab±0.66

24.06 a±0.56  

0.155 b±0.005

0.170 a±0.006

0.166 ab±0.005

0.167 a±0.005  

74
48
53
97  

31.89 a±0.51

31.22 a±0.61

31.59 a±0.59

32.35 a±0.48  

  شهر الوالدة

  تشرین الثاني

  األولكانون 

  كانون الثاني

  شباط

145  
116  
83  
13  

3.96 a±0.07

4.01 a±0.08

3.83 a±0.10

3.94 a±0.22  

25.98 a±0.45

25.74 a±0.50

22.63 b±0.61

20.85 b±1.30  

0.183 a±0.004

0.181 a±0.004

0.155 b±0.005

0.140 b±0.011  

108
103
53
9  

32.75 a±0.37

30.84 b±0.40

30.90 b±0.56

32.55 ab±1.15  

  نوع الوالدة
  مفرد

  توأم

262  
95  

4.16 a±0.08

3.71 b±0.10  

24,94 a±0.47

22.66 b±0.60  

0.174 a±0.004

0.155 b±0.005  

204
69  

31.47 a±0.40

32.06 a±0.55  

  نس المولودج
  ذكور

  اناث

176  
181  

3.90 a±0.10

3.97 a±0.10  

24.22 a±0.61

23.38 a±0.57  

0.168 a±0.005

0.161 a±0.005  

135
138  

32.02 a±0.51

31.50 a±0.54  

  االنحدار على

  وزن االم عند الوالدة

  وزن الحمل عند المیالد

  وزن الحمل عند الفطام

357  0.032 ±0.006  2.118 ±0.310  0.009±0.003    1.020±0.045  

  )الخطأ القیاسي± المتوسط (
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