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 حمالن أغنام العواس  في معدالت النمو لدى  تأثير عمر النعجة ووزنها
 (1)*حسن عماد المصري 

 .، سوريةقسم اإلنتاج الحيواني، كلية الزراعة، جامعة حلب أستاذ مساعد في  . (1)
  )kaba.rami@gmail.comللمراسلة حسن المصري البريد االلكتروني)*

 28/07/2020القبول: تاريخ   20                 02/06/20تاريخ االستالم: 

 : الملخص
من  أ     قطيع  على  الدراسة  هذه  العواس جريت  حلب،    أغنام  محافظة  السفيرةفي   ، )سوريا(   منطقة 

 62األمهات  )أغنام العواس وهي عبارة عن  حيوانًا من    136  تضمنتو   2018/2019  موسمخالل  
، واستخدم General Linear Modelخضعت البيانات إلى النموذج الخطي العام  أ    .(74والمواليد  

كل من عمر األم ووزنها في وزن الميالد والفطام ومعدل الزيادة الوزنية  تحليل التباين لدراسة تأثير  
إلى   الميالد  من  للحمالناليومية  أظهرت  SPSS24بتطبيق    الفطام  تأثيرنتائج  ال.  عالي   وجود 

وفي    سنوات  3و  2سنوات على مثيالتها بعمر    5و  4المعنوية لعمر األم، إذ تفوقت األمهات بعمر  
ولم يؤثر وزن األم في معدل الزيادة الوزنية اليومية، بينما كان    .جميع الصفات المدروسة لحمالنها

الميالد. وزن  في  المعنوية  وعالي  الفطام،  وزن  في  معنوي  عالي  كما    التأثير  ارتباط  عالقة  وجد 
بين   األم  المعنوية  المدروسة،عمر  الصفات  وزن    ةالمعنوي  ة عالي  توكان  وجميع  مع  األم  وزن  بين 

وكان االنحدار   .اليومية  الزيادة الوزنيةمع معدل    ةمعنويكن  ت  الفطام، ولم  الميالد ومعنوية مع وزن 
 عالي المعنوية في جميع الصفات المدروسة. 

 . العواس أغنام، حمالنوزن الميالد، الفطام، معدل الزيادة الوزنية اليومية،  الكلمات المفتاحية:
 : المقدمة -1

في   المهمة  الركائز  احد  األغنام  )تعد  والحليب  الحمراء  اللحوم  إنتاج  في  لمساهمتها  الحيواني  (، FAO,2000اإلنتاج 
وتنتشر األغنام في كل  ،ي مناطق الزراعة الجافةوتمتاز هذه الساللة بالقابلية على اإلنتاج في ظروف بيئية قاسية والتكيف للعيش ف

ختلفة ، وتسهم األغنام عالميًا في إنتاج اللحوم الحمراء بنسبة  مناطق العالم تقريبًا لما لها من قدرة على تحمل الظروف البيئية الم
( FAO,1990)% في الوطن العربي أي ثلث اإلنتاج وتحتل المركز الرئيس لإلنتاج الحيواني  33.33% من لحوم المجترات و11

 . (2010خلف وآخرون,)( و2006 و)الراوي,
قورنت بالسالالت األصلية المتخصصة، لذا تظهر الحاجة إلى استعمال طرق وإن إنتاج األغنام العواسية من اللحم منخفضًا إذا ما  

 حديثة في اإلدارة والتغذية وتحسين الظروف البيئية والتراكيب الوراثية لزيادة تلك اإلنتاجية بما يوازي أهمية هذه الحيوانات في قطاع
 .  (2010)  خلف وآخرون,و  De La Fuente et al, (2006و)  Schaeffer, (2001)الثروة الحيوانية لتحقيق الهدف المنشود

تربى أغنام العواس بصورة عامة لغرض إنتاج الحمالن لذا تكتسب صفات أوزان الجسم ومعدالت الزيادة الوزنية أهمية فائقة في 
العائد االقتصادي من إنتاج األغنام العائد االقتصادي الرئيس للمربي يعتمد على إ. و (Juma and Al-Kass, 2006)  تحديد  ن 

شار أ(. و 2001,)الراوي وزمالؤه  العائد االقتصادي% من  80عدد وأوزان المواليد المسوقة لكل نعجة، إذ تساهم هذه الصفة بنسبة  
(2002 )Snowder, ظم اإلنتاجية.مجموع أوزان الفطام وأبعاد الجسم عند الفطام من الصفات االقتصادية المهمة للن إلى أن 
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لمربي األغنام، وهو دليل على مدى نمو الحمالن في مرحلة    المهمةأما بالنسبة لنمو الحمالن فيعد الوزن عند الفطام من الصفات  
قبل الفطام وعلى كفاءة األمهات في رعاية مواليدها أثناء فترة الرضاعة حيث أن أوزان الجسم ومعدل النمو من بين الصفات    ما

)عبدالرحمن    عائدية للقطيعالمهمة التي تعتبر من المكونات األساسية لزيادة إنتاجية األغنام من اللحوم وبالتالي زيادة ال  االقتصادية
(. وتعكس الزيادة الوزنية في الحمالن قدرتها على إنتاج اللحوم الحقًا. وإن أوزان الجسم في المراحل المختلفة من  1999,وآخرون 

بوقت مبكر بانتخاب المتميز عمر الحيوان تعد بمثابة مؤشرات قوية للنمو وامكانية االستفادة منها كمعيار لتقويم أفراد القطيع والبدء  
اوي  منها. البحث  النمو هدف  الفطام ومعدل  الميالد والوزن عند  الوزن عند  النعجة ووزنها في صفة  تأثير عمر  إلى معرفة  لحالي 

اليومي من الميالد إلى الفطام للحمالن في قطيع من أغنام العواس. لغرض تقليل تأثير هذه العوامل بتطوير أساليب التربية والرعاية 
 اجية بأقل التكاليف.وبرامج اإلدارة بهدف الوصول إلى أفضل إنت

 :وطرائقه مواد البحث-2
  136. تضمنت الدراسة  منطقة السفيرةفي محافظة حلب،  عند أحد المربين    أغنام العواسأجريت هذه الدراسة على قطيع من  

العواس وهي عبارة عن  حيوانًا من   الحمالن عند    تم وزن و   . (74والمواليد    62األمهات  )أغنام  الوالدة وكذلك  الميالد  النعاج عند 
 والوزن عند الفطام   ،وأخذت األوزان دوريًا كل أسبوع مرة  . عطي كل مولود رقمًا خاصًا بهأ و   ،كغ100باستخدام ميزان إلكتروني يزن  

  يومًا. 90بعمر 
 : يعإدارة القط-

في المنطقة المذكورة تربية طليقة  )سرحية( في حظائر نصف مفتوحة )تقليدية(، وتعتمد في تغذيتها في   األغنامتربى قطعان       
الطبيعية الرابعة    ،معظم األحيان على المراعي  السابعة صباحًا والثانية  الساعة  اليوم االولى  للرعي مرتين في  الحيوانات  إذ تخرج 

وتزداد هذه الكمية وفقًا لمرحلتي   ، غ/ يوم, لكل حيوان400العلف المركز بمقدار    عصرًا وبواقع ثالث إلى أربع ساعات، كما يقدم
الحمل والوالدة مع توفير قوالب األمالح المعدنية, كما يقدم التبن بكميات كافية لسد حاجة الحيوان وشعوره بالشبع. وكما يقدم الماء 

من خالل حصولها على الكميات الكافية من   الحمالن اية وتغذية  النظيف للحيوانات داخل الحظيرة ويجدد بصورة مستمرة. وتتم رع
تترك المواليد لترضع كامل    اللبأ والحليب من األم مباشرًة خالل عملية الرضاعة التي تعتبر ذات أهمية بالغة لتطورها وزيادة أوزانها.

لمدة  أحليب   الليل وتطلق  أسابيع وبعد ذلك يتم عزلها عن أمه  6-4مهاتها  لمدة أربع أصباحًا بعد  اتها في  الصباحية  الحلبة  خذ 
 يوم تقريبًا.   90عالف من أتبان وبعض العلف المركز لتصل بعدها إلى الفطام بعمرأ تدريجيًا    للحمالنأسابيع وفي هذه األثناء يقدم  

فتتم و  للقطيع  التناسلية  الرعاية  فيما يخص  التزاوج واإلأما  لموسم  برنامج معد  الحمل  فق  لمرحلتي  التزاوج عداد  يبدأ  والوالدة حيث 
والمنتخبة بالطريقة التقليدية على ويتبع المربي نظام تلقيح طبيعي حيث تتم تربية الذكور المحسنة دوريًا    اعتبارًا من شهر حزيران،
لها  كما يتم عزل اإلناث الحوامل في األيام األخيرة من الحمل في حظائر مخصصة    لتكون آباء للقطيع.أساس الشكل الظاهري  

ن جميع الحيوانات تخضع إلى برنامج صحي ووقائي من إأما الرعاية الصحية والبيطرية ف  وتعاد إلى القطيع بعد أسبوع من الوالدة.
حيث اللقاحات الدورية ضد الجراثيم المسببة لألمراض المختلفة. هذا وبقيت الحيوانات كلها سليمة وبحالة صحية جيدة طيلة مدة 

 الدراسة. 
 المدروسة: المؤشرات  -

ِرَس في هذا البحث: تأثير  في كل من: وزن األم  –عمر األم  د 
 وزن المولود عند الوالدة. -
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 . الفطاموزن المولود عند  -
 . من الوالدة إلى الفطام معدل الزيادة الوزنية اليومية -
 اإلحصائي:التحليل -

و   تنظم برنامج    بوبتالبيانات  العام    اكسل،في  الخطي  النموذج  بوساطة  المختلفة  العوامل  لدراسة  التباين  تحليل  وأ جري 
General Linear Model (GLM) باستخدام  ( المتوسطات أكما    (،SPSS24برنامج  قيم  وحساب  الوصفي  اإلحصاء  جري 

 البرنامج.بنفس واالرتباط واالنحراف المعياري 
 النتائج والمناقشة:-3
 : في المؤشرات المدروسة تأثير عمر األم -

( الجدول  في  النتائج  الوزنية من  1تبين  الزيادة  الميالد والفطام ومعدل  األم في وزن  لعمر  المعنوية  تأثير عالي  ( وجود 
سنوات، كما أن   4/ كغ كانت لدى الحمالن الناتجة من األمهات بعمر  4.08الميالد إلى الفطام. إذ لوحظ أن أعلى أوزان ميالد /

سنوات وصلت ألعلى أوزان عند الفطام، وجاءت بأعلى معدالت زيادة وزنية يومية مقارنة   5و  4الناتجة من أمهات بعمر    المواليد 
سنوات أعطت أعلى أوزان   4( أن األمهات بعمر  2و1سنوات. كما يتضح من )الشكلين  3و  2مع المواليد الناتجة من أمهات بعمر  

سنوات بأعلى معدالت زيادة وزنية    5. بينما جاءت الحمالن الناتجة من أمهات بعمر  كغ على التوالي  22.58و  4.08ميالد وفطام  
 غ/يوم.27.09سنوات  5و 2(، وكان الفرق في المعدل بين الحمالن الناتجة من أمهات بأعمار 3غ/يوم)الشكل206.14يومية 

 . عمر األم في المؤشرات المدروسةتأثير  .(1جدول )  
 المؤشرات 

 سنة/النعاج عمر

 الزيادة الوزنية اليومية/غ كغ وزن الفطام/ وزن الميالد/كغ

N s±sd N s±sd N s±sd 

2 14 2.09±0.24 14 18.20±0.55 14 179.05±0.46 

3 21 2.66±0.81 21 19.37±1.50 21 191.32±11.95 

4 18 4.08±0.55 18 22.58±1.46 18 205.59±12.14 

5 21 3.76±0.90 21 22.11±2.07 21 206.14±15.77 

 16.02±197.36  2.35±20.84  1.04±3.27  المتوسط

  74  74  74 المجموع

Sig  0.000  0.000  0.000 

 

 
 . للحمالن الفطاماألم في متوسط وزن  عمرتأثير   (.2شكل)        .األم في متوسط وزن الميالد للحمالن عمرتأثير   .(1شكل)
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 . معدل الزيادة الوزنية اليومية من الميالد للفطاماألم في متوسط  عمرتأثير  (.3شكل)

د والفطام ومعدل  ( الذي الحظ أن لعمر األم تأثيرًا عالي المعنوية في وزن الميال2019)الدباغ,  تتفق هذه النتائج مع ما توصل إليه  
سنوات حمالن حققت أعلى أوزان للميالد والفطام ومعدالت الزيادة الوزنية من الميالد إلى   5، إذ أعطت النعاج بعمر  الزيادة الوزنية

بعمر    18.77و  22.84و  4.07الفطام، كانت  التي  النعاج  من  الناتجة  الحمالن  مع  مقارنة  التوالي،  على  وأيضًا   2كغ  سنة. 
(2000)Said et al, (2006)وKuchtik et al,  الذين أفادوا بوجود تأثير معنوي لعمر األم في وزن   (2014)الخزرجي وآخرون,و

( الذي وجد تأثير معنوي عند 2011)قيس,  نتائج  الميالد والفطام و معدل الزيادة الوزنية من الميالد إلى الفطام، وأيضًا تطابقت مع
الحولية )الوالدة ألول مرة( أخف    نتجت األمهاتأ( لعمر األم في أوزان الحمالن عند الميالد والفطام، إذ  p<0.01مستوى معنوية)

المواليد ال  3.119المواليد وزنًا عند الميالد   بالعمر، إذ كانت أثقل أوزان ميالد  ناتجة من  كغ، وازدادت هذه األوزان بتقدم أمهاتها 
تأثير معنوي لعمر ( الذي وجد  2007)سالم,    كغ. وأيضًا تطابقت مع نتائج  3.674وكان متوسط أوزانها    سنوات  5أمهات بعمر  

خف أوزان فطام نة بالنعاج األكبر عمرًا، وكانت أعطت األمهات بعمر سنتين أقل األوزان مقار ألم في وزن الميالد والفطام، إذ أ ا
األ من  الناتجة  بعمرللمواليد  للمواليد  سنوات  6و    2  مهات  بعمر    وأثقلها  أمهات  من  وأيضًا  سنوات  4و    3الناتجة  النور .  عبد 

كغ    3.62  و   3.54و    3.47( الذي وجد تأثير لعمر األم في وزن الميالد، إذ زاد الوزن مع تعاقب العمر وبلغ  2013)  وآخرون, 
فأكثر وكذلك ارتفع وزن الفطام ومعدل الزيادة الوزنية بتقدم عمر األم. وهذا    سنوات  6و    5و    4للحمالن الناتجة من أمهات بعمر  

قد يعود إلى زيادة في وزن األم وما يرافق ذلك في زيادة في وزن الكرش وبالتالي استهالكها لكميات أكبر من العلف مما ينعكس  
الميالد  النور وآخرون,  على أوزان مواليدها عند  ن(2013)عبد  دراسته على ساللة 2015)  أحمد وآخرون, تائج  . وأيضًا مع  في   )

سنوات   4أغنام العواسي العراقي والتركي والحمداني والكرادي، إذ وجد تأثير معنوي لعمر األم في وزن الميالد وتفوقت النعاج بعمر  
مع   وأيضًا  األعمار.  باقي  الذي2013)  هوى وآخرون, على  األم  وا شار أ   ن (  لعمر  معنوي  تأثير  وجود  الحمالن عند   إلى  وزن  في 

الو  الزيادة  ومعدل  والفطام  أ الميالد  إذ  الفطام،  إلى  الميالد  مواليد  زنية من  أوزان  أعلى  سنوات  خمس  بعمر  األمهات   3.88عطت 
 5كغ عند الوالدة والفطام على التوالي، وتفوقت األمهات بعمر    18.17و  2.72كغ بالمقارنة مع األمهات بعمر سنتين    21.84و
 غ/يوم. 196و 199سنوات بمعدل الزيادة الوزنية على األمهات األقل عمرًا، وبلغت  6و

تأثير معنوي لعمر األم في وزن الميالد والفطام وكذلك معدل    وا لم يجد  ن ( الذي2010)  خلف وآخرون,  مع  واختلفت النتائج
زنية من الميالد إلى الفطام، إال أنه الحظ ارتفاع في أوزان الميالد وارتفاع ثم انخفاض في أوزان الفطام مع تقدم عمر الزيادة الو 

الن  األم، المعدل  بين  الحاصل  الفرق  بأعمار  وكان  أمهات  من  حوالي    واتسن  4و    2اتج  مع 20فأكثر  وتخالفت                                 غ/يوم. 
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(2009)Hasan and Hafezian,  (2010)وAbbas et al,   الذين أشاروا إلى عدم (  2015ومحمد،)(  2015)  أحمد وآخرون, و
 وجود تأثير لعمر األم في وزن الفطام ومعدل الزيادة الوزنية اليومية من الميالد وحتى الفطام. 

أمهاتها يعكس ظاهرة الحالة الفيزيولوجية للنعاج من ناحية ن هذا التناسب الطردي بين أوزان المواليد عند الميالد وأعمار  وإ
غالبًا ما العمر  في  الصغير  األمهات  أن  إذ  األجنة،  تغذية  الرحم وعملية  الجسم، حجم  الوزن    حالة  في  التطور  تكون في مرحلة 

 ؤدي إلى حصول التنافس بينها والحجم وهي بأمس الحاجة للغذاء والطاقة لتستفيد منها في نموها وتطور حالتها الجسمانية مما ي
وبين جنينها مما ينعكس سلبًا على األخير، كما قد يعود هذا التناسب إلى ازدياد حجم الرحم المصاحب لتقدم عمر النعجة بحيث 

باإلضافة إلى أن الوزن الكلي للفلقات يزداد بتقدم عمر األم   ،(Babar,2004)  يمكنها من تهيئة بيئة وظروف مالئمة لنمو الجنين
زيادة  وبالتالي  المشيمة  ووزن  حجم  زيادة  إلى  تؤدي  للفلقات  الكلي  الوزن  زيادة  أن  إذ  المواليد  أوزان  على  إيجابًا  ينعكس  والذي 

العناصر إ الغذائية بين األم والجنين وزيادة نفاذية  العناصر  (. كما يمكن أن  2011قيس,  )  لى المشيمةالمساحة السطحية لتبادل 
يعزى زيادة أوزان الحمالن عند الفطام وارتفاع معدالت الزيادة الوزنية بتقدم أعمار أمهاتها لما توفره هذه األمهات من كميات حليب  

 أكثر ورعاية أفضل لحمالنها مقارنة مع النعاج ذات األعمار الصغيرة. 
 : في المؤشرات المدروسة  األم وزن تأثير  -  

الجدول) في  النتائج  الناتجة من  2يتضح من  الحمالن  إذ جاءت  الميالد،  المعنوية في وزن  تأثير عالي  األم  لوزن  أن   )
من   أكثر  الفئة  ذات  وزنًا  األثقل  الميالد    65األمهات  لوزن  متوسط  بأعلى  فئات   4.20كغ  ذات  النعاج  مواليد  مع  بالمقارنة  كغ 

المنخف إليه    (. 4ضة )الشكل  األوزان  النتائج مع ما توصل  أفادو بوجود(2015أحمد وآخرون,)وتتوافق هذه  تأثير معنوي    ، الذين 
وبلغ   كغ،  49-40كغ على النعاج التي بأوزان    66-60و  59-50لوزن األم في الوزن عند الميالد، إذ تفوقت النعاج ذات األوزان  

الذي توصل (  2006)تطابقت مع نتائج البرزنجي,وأيضًا  كغ على التوالي.    3.92و    4.47و  4.46  أوزان الميالد لحمالنها   متوسط
معنوية بصورة عالية الأعطت حمالن أثقل وزنًا للميالد و   المرتفعة  ن النعاج  ذات األوزانأدراسته على النعاج الحمدانية،  نتائج  في  

 . بالمقارنة مع مثيالتها ذات األوزان المنخفضة
 65ًا معنويًا في وزن الفطام، إذ وصلت المواليد الناتجة من األمهات ذات األوزان العالية أكثر من  وكان لوزن األم تأثير 

 (. 5كغ بالمقارنة مع الحمالن الناتجة من األمهات ذات األوزان المختلفة )الشكل  22.63كغ إلى أعلى متوسط لوزن الفطام 
( مع  وآخرون,  ,Khasawneh and Jawasreh(2007وتخالفت  معنوي  2015)وأحمد  تأثير  وجود  عدم  إلى  أشاروا  إذ   )

 لوزن األم في وزن الفطام. 
 .المدروسةفي المؤشرات  وزن األمتأثير  (.2جدول رقم )     

 المؤشرات 

 

 الوزن/كغ

 الزيادة الوزنية اليومية/غ وزن الفطام/كغ  وزن الميالد/كغ

N s±sd N s±sd N s±sd 

 14.99±193.39 38 2.13±20.23 38 0.93±2.96 38 55أقل من 

55-60 6 3.42±1.35 6 21.27±3.11 6 198.29±19.55 

60-65 18 3.07±1.14 18 20.47±2.63 18 198.68±17.71 

 13.39±204.81 12 1.14±22.63 12 0.27±4.20 12 65أكثر من

 16.02±197.36  2.35±20.84  1.04±3.27  المتوسط

  74  74  74 المجموع

Sig  0.003  0.019  0.214 
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 . تأثير وزن األم في متوسط وزن الفطام للحمالن .(5شكل)     .تأثير وزن األم في متوسط وزن الميالد للحمالن (.4شكل)

بينما لم يؤثر وزن األم في معدل الزيادة الوزنية من الميالد إلى الفطام، ورغم عدم وجود تأثير معنوي لوزن األم في هذه الصفة إال 
غ/يوم   204.81كغ حققت أعلى معدالت زيادة وزنية    65أنه يالحظ أن المواليد الناتجة من أمهات ذات األوزان المرتفعة أكثر من  

 الد إلى الفطام بالمقارنة مع مواليد النعاج ذات األوزان المختلفة. (، من المي6)الشكل

 
 .تأثير وزن األم في متوسط الزيادة الوزنية اليومية (.6شكل)

في معدل الزيادة إلى عدم وجود تأثير معنوي لوزن األم   واشار أ  ن( الذي 2015)أحمد وآخرون,إليه وتتوافق هذه النتائج مع ما توصل  
وقد يعزى تأثير وزن األم إلى أن النعاج األثقل وزنًا تقوم بإمداد أجنتها بكميات أكبر من المواد الغذائية خالل فترة  .  الوزنية اليومية

حجم رحمها الذي   باتساعن أكبر حجمًا وتتميز  ن النعاج األثقل وزنًا تكو أ النعاج ذات األوزان المنخفضة، و   الحمل بشكل أفضل من 
يوفر حيزًا أوسع لنمو وتطور الجنين خالل مدة الحمل والسيما في األشهر األخيرة منه، األمر الذي ينعكس إيجابًا على مواليدها. 

الكرش وبالتالي استهالكها   قد يعود إلى زيادة في وزن األم وما يرافق ذلك في زيادة في وزن كما أن تأثير وزن األم في وزن الفطام  
الميالد مواليدها عند  أوزان  على  ينعكس  مما  العلف  أكبر من  وآخرون,)  لكميات  األمهات من  و   .(2013عبدالنور  هذه  توفره  لما 

 كميات حليب أكثر ورعاية أفضل لحمالنها مقارنة مع النعاج ذات األعمار الصغيرة. 
 المدروسة: دراسة االرتباط بين المؤشرات  -

عمر األم و وزن كل من الميالد والفطام ومعدل عالي المعنوية بين موجب ( وجود عالقة ارتباط 3تشير النتائج في الجدول السابق) 
أما بالنسبة لعالقة االرتباط بين وزن األم والمؤشرات المدروسة فكانت موجبة وعالية   ،الزيادة الوزنية اليومية من الميالد إلى الفطام
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اليومية  الزيادة الوزنيةومعدل  ماأل وزن بين  معنوي كن ي المعنوية مع وزن الميالد ومعنوية مع وزن الفطام، في حين أن االرتباط لم
 . من الميالد إلى الفطام

 . بين العوامل المدروسة يبين عالقة االرتباط .(3الجدول )
Correlations  الوزنية الزيادة معدل الفطام  وزن  الميالد وزن 

 **Pearson Correlation .650** .674** .621 عمر األم 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 62 62 62 

 Pearson Correlation .362** .314* .241 وزن األم 

Sig. (2-tailed) .004 .013 .059 

N 62 62 62 

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 المؤشرات المدروسة:  على نحدار عمر األم ووزنهاراسة اد- 
 وجود ثالث معادالت انحدار وكانت على الشكل التالي: عند دراسة االنحدار لعمر األم ووزنها على الصفات المدروسة تبين 

2+0.03x1= 0.68+0.57x 1Y 

=0.46.2Sig=0.000         R 

2+0.05x1= 12.70+1.37x 2Y 

=0.472Sig=0.000         R 

2+0.216x1= 152.37+8.84x 3Y 

=0.402Sig=0.000         R 

 حيث أن:  
Y1 .وزن الميالد =Y2 .وزن الفطام =Y3  .معدل الزيادة الوزنية اليومية من الميالد إلى الفطام =X1 .عمر األم =X2  وزن =

 األم. 

انحدار   اليومية من يالحظ من خالل معادالت  الوزنية  الزيادة  الميالد والفطام ومعدل  أثر معنويًا على وزن  قد  األم ووزنها  عمر 
% من معدل الزيادة الوزنية اليومية يعود 40و% من وزن الفطام،  47ووزن الميالد،    % من التغير في46الميالد إلى الفطام، وان  

 لعمر األم ووزنها.

 االستنتاجات: -4
وفي   سنوات 3و 2سنوات على مثيالتها بعمر  5و 4ًا عالي المعنوية لعمر األم، إذ تفوقت األمهات بعمر تبين وجود تأثير  -1

 .جميع الصفات المدروسة لحمالنها
لم يؤثر وزن األم في معدل الزيادة الوزنية اليومية، بينما كان التأثير معنوي في وزن الفطام، وعالي المعنوية في وزن   -2

وحققت كغ بأعلى األوزان للميالد والفطام  65الميالد، إذ جاءت الحمالن الناتجة من أمهات ذات أوزان ثقيلة أكثر من 
 حمالنها أعلى معدالت زيادة وزنية يومية.



 

Almasri – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 8(4): 87-96 August 2021 
 

 2021سطسغأ /آب  96-87(: 4)8المجلة السورية للبحوث الزراعية  –المصري  94

بين   -3 المعنوية  ارتباط عالي  إلى  وجد عالقة  الميالد  اليومية من  الوزنية  الزيادة  الميالد والفطام ومعدل  األم و وزن  عمر 
مع معدل    معنوي كن  ي  وكان االرتباط عالي المعنوي بين وزن األم مع وزن الميالد ومعنوية مع وزن الفطام، ولم   .الفطام

 . اليومية من الميالد إلى الفطام الزيادة الوزنية

 كان االنحدار عالي المعنوية في جميع الصفات المدروسة.   -4

 المراجع: -5
مصط ابراهيم  و  فالح  ومهدي معن  أدهم  بشار  )أحمد،  شاكر  آالء  ومحمود  جليل  العوامل    (.2015فى  وبعض  األم  ساللة  تأثير 

 . 19-13 (:2)7مجلة ديالى للعلوم الزراعية،  الالوراثية على نمو الحمالن قبل الفطام.

( نوري  صالح  محمد  يوسف  في   .(2006البرزنجي،  الميالد  ووزن  الحمل  فترة  طول  على  الالوراثية  العوامل  بعض  تأثير  دراسة 
 . 31-26(:34)1,انية. مجلة زراعة الرافدينالنعاج الحمد

تأثير بعض العوامل الوراثية والالوراثية في    (.2014سماعيل و عجيل حمود مظهور )الخزرجي، وسن جاسم و السامرائي وفاء ا
 . 268-263(:3)45صفات الخصوبة والنمو لألغنام العواسية. مجلة العلوم الزراعية العراقية،)عدد خاص(، 

دراسة العالقة بين إنتاج الحليب وبعض مكوناته مع نمو الحمالن في ساللتين من األغنام العراقية.   (. 2019الدباغ، صميم فخري )
 . 95-87(:33)2المجلة العراقية للعلوم البيطرية، 

مشروع إنتاج أكباش العواسي المحسنة: الواقع واآلفاق المستقبلية. مقالة قصيرة، مجلة   (.2006ي، عبد الرزاق عبد الحميد )الراو 
 .114-109االستثمار الزراعي، العدد الرابع:  

النمو لدى دور بعض العوامل البيئية والوراثية في صفات  .  (2010خلف، أحمد اسماعيل وسعيد، سعد ابراهيم وإدريس، سجاد مزيد)
 . 22-12(:3)41حمالن العواسي التركي والمحلي والمضرب. مجلة العلوم الزراعية العراقية، 

(. المعالم الوراثية والالوراثية ألوزان وأبعاد الجسم عند الميالد والفطام في األغنام الحمدانية. مجلة زراعة 2007سالم، عمر رؤوف )
 . 62-53:(35)2الرافدين, 
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Abstract: 

This study was conducted on a flock of Awassi sheep in Aleppo 

Governorate - Al-Safira region,Syria during the year 2018/2019. It included 

136 animals of Awassi sheep, which is (62 mothers and 74 kids). The data 

were subjected to the General Linear Model, and a variance analysis was 

used to study the effect of maternal age and weight on birth weight and 

weaning and the daily weight gain from birth to weaning for lambs by 

applying SPSS24. The results showed that there is a highly significant effect 

of the mother's age, as the mothers aged 4 and 5 years surpassed those of 2 

and 3 years of age in all the studied factors. The mother's weight did not 

affect the daily weight gain rate, while the effect was significant on weaning 

weight, and it was highly significant on birth weight. Moreover, correlation 

analysis showed a highly significant relationship between the mother's age 

and all studied factors. It was highly significant between the mother's weight 

with birth weight and significant with weaning weight, and was not 

significant with the daily weight gain rate. The regression was highly 

significant for all the studied factors. 

Key words: Birth Weight, Weaning, Daily Weight Gain, Lambs, Awassi 

Sheep. 
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