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الملخص
يهــدف البحــث إلــى دراســة تأثيــر نمــوذج ميــالد النعــاج والعمــر وســنة الــوالدة فــي زيــادة نســبة التّوائــم عنــد 
أغنــام العــواس الّســورية. نُفــذت  الدراســة فــي محطـّـة بحــوث جدريــن ألغنــام العــواس التابعــة للهيئــة العامــة 
للبحــوث العلميــة الزراعيــة، حمــاه، ســورية، خــالل ســبعة مواســم إنتاجيــة )2005-2011(. ُجمعــت بيانــات 
4437 رأس )1976 نعجــة عــواس، 68 ذكــر تلقيــح، 2393 مولــود(. ُســّجل تاريــخ ونمــوذج الــوالدة )مفــرد، 
ــرة الدراســة.  ــى الفطــام خــالل فت ــة حت ــم، وأعــداد ونســب الحمــالن النافق ــم إحصــاء نســب التّوائ ــوأم(، وت ت
قُّســمت األغنــام إلــى أربــع مجموعــات: )1( أغنــام توأميــة الميــالد ملقّحــة بذكــور توأميــة الميــالد، )2(أغنــام 
ــة الميــالد،  ــة بذكــور توأمي ــة الميــالد ملقّح ــام أحادي ــردة الميــالد، )3( أغن ــة بذكــور مف ــة الميــالد ملقّح توأمي
ــي مجموعــات  ــم ف ــت نســبة التّوائ ــوالدة. بلغ ــوذج ال ــة نم ــور أحادي ــة بذك ــالد ملقّح ــة المي ــام أحادي و)4( أغن
ــل  ــر التحلي ــي. أظه ــى التوال ــام )1( و)2( و)3( و)4(: 23.90 ، و30.27، و19.22، و19.03 % عل األغن
ــور  ــالد بذك ــة المي ــام توأمي ــة )أغن ــة الثاني ــح المجموع ــة )p≤0.05( لصال ــروق معنوي ــود ف ــي وج اإلحصائ
مفــردة الميــالد(. ازداد متوســط الــوالدات التوأميــة فــي المحطــة مــن 16.2% فــي عــام 2005 إلــى %25  
فــي عــام 2011. وكان لموســم الــوالدة تأثيــر معنــوي )p≤0.01( فــي نســبة الــوالدات التوأميــة، حيــث وجــد 
ارتبــاط عالــي المعنويــة )r=0.995( بيــن عمــر النعجــة وانجــاب التوائــم، وازدادت نســبة الــوالدات التوأميــة 
مــع تقــّدم عمــر النعجــة مــن 11.3% بعمــر ســنتين إلــى 27.1%  بعمــر 5 ســنوات. كمــا بلغــت نســبة نفــوق 
الحمــالن مــن الــوالدة وحتــى الفطــام  6.34%  دون وجــود فــروق معنويــة فــي نســب النفــوق بيــن الحمــالن 
الفرديــة والتوأميــة. تبيـّـن هــذه الّدراســة ضــرورة إيــالء األفضليـّـة إلنــاث أغنــام العــواس توأميــة الميــالد فــي 

برامــج االنتخــاب، واالحتفــاظ بهــا لرفــع إنتاجيــة التوائــم وزيــادة العائــد االقتصــادي مــن تربيــة األغنــام.
الكلمات المفتاحية: نموذج الميالد، إنتاج التوائم، أغنام العواس الّسورية.

المقدمة:
تُعــّد أغنــام العــواس أحــد أساســيّات االقتصــاد الوطنــي فــي ســورية، وهــي تتواجــد بشــكل أساســي فــي بــالد الشــام والعــراق وجنــوب 
ــم  ــب والتوائ ــوم والحلي ــن الّلح ــا م ــاض إنتاجه ــف بانخف Kaskous et al., 1997(. تتص 1996؛  ــات،  ــا )طليم تركي
)De La Fuente et al., 2006؛ أبــو عمــر، 2007(، إذ تتــراوح نســبة التوائــم بيــن )3-4(% تحــت ظــروف المرعــى وتــزداد 
هــذه النســبة مــع تحســين الظّــروف المحيطــة بهــا. أشــارت بعــض الّدراســات إلــى أنّهــا تملــك إمكانيّــات وراثيّــة واعــدة وتســتجيب 
لعمليــات التحســين الوراثــي والبيئــي والســيما فيمــا يتعلّــق بزيــادة إنتاجهــا مــن التوائــم )اللحــم( والحليــب والصــوف 
)فريــد وحســامو، 1981؛ طليمــات، 1996؛ خلــوف، 2003(. يمكــن تحســين كفــاءة النعــاج اإلنتاجيــة مــن خــالل زيــادة عــدد المواليــد 
مــن البطــن الواحــدة عــن طريــق االنتخــاب الوراثــي، وتحســين الظـّـروف البيئيـّـة، واســتغالل التّبايــن الوراثــي بيــن الحيوانــات ضمــن 
الّســاللة الواحــدة، وبيــن الّســالالت المختلفــة )القــس وآخــرون، Boujenane, 2002 ;  1993 (. كمــا أّكــد أميــن، )2003( علــى 



30 عبد الناصر وآخرون- المجلة السورية للبحوث الزراعية 4)3(: 37-29. أيلول/سبتمبر 2017

Abd Al Naser et al., - Syrian Journal of Agricultural Research 4(3):29- 37. September 2017

ــام.  ــادة التّوائــم وضــرورة توافــر ســجاّلت خاّصــة لضمــان تنميــة وإدارة ناجحــة لمــزارع األغن ــة االنتخــاب الوراثــي فــي زي أهميّ
وبيـّـن )MoreO’Ferrall, )1976  أهميـّـة تبنـّـي برامــج التّحســين الوراثــي ألداء األغنــام عموديــاً وأفقيــاً، بغيــة زيــادة نســبة التّوائــم 
مــع تقليــل نســبة نفوقهــا، مشــيراً إلــى أّن األمهــات التــي تنتمــي لنمــوذج والدة متعــدد )ثنائــي أو أكثــر( يجــب أن يكــون لهــا أفضليّــة 
انتخابيـّـة عنــد اختيــار قطيــع التربيــة، إذ أّن لنــوع ميــالد األم تأثيــراً معنويــاً فــي زيــادة عــدد الحمــالن المولــودة مــن البطــن الواحــدة. 
وقــد أّكــد ذلــك أيضــاً Fogarty وآخــرون ، )1994( بــأّن النعــاج مــن ســاللة Hyfer ذات نمــوذج الــوالدة التوأمــي، تنجــب مواليــد 
توأميــة أكثــر بنســبة 20% وبمعنويــة عنــد مســتوى )10.0( مقارنــةً باألغنــام مفــردة الميــالد. كمــا أشــار )Bourdon, )1997 إلــى 
ــى  ــث أشــار )Gutierrez et al., )2005 إل ــة. حي ــالف اإلنتاجي ــي تكــون أحــد مصــادر اخت ــة والت ــات المختلف ــم بالّصف ــات تتحّك وجــود موّرث
أّن األب واألم يؤثّــران فــي النّســل مــن خــالل الموّرثــات المنقولــة إليــه، وأّن األم لهــا تأثيــر أساســي يســّمى التأثيــر األمــّي والعائــد 
إلــى التركيــب الوراثــي للبويضــة، والــذي يتأثـّـر بالبيئــة الرحميـّـة لــأم، كحجــم الّرحــم، ووجــود توائــم، وصفــة إنتــاج الحليــب. بينمــا 
ــة الميــالد فــي قطعــان تربيــة األغنــام، ليــس لــه أي تأثيــر ولــو  أشــار )Amer and Bodin, )2006 إلــى أّن اعتمــاد كبــاش توأميّ
نســبي فــي تحســين صفــة إنتــاج التوائــم. وقــد ذكــر الصائــغ والقــس، )1992( أّن نســبة التوائــم تُعــّد مــن الّصفــات االقتصاديــة المهّمــة 
ــة فــي العــراق، وأّن صفــة التّوائــم ذات مكافــئ وراثــي منخفــض يتــراوح  وتتــراوح مابيــن )3 - 50(% فــي أغنــام العــواس المحليّ
مابيــن )4 -11(%. وقــد أشــار الخزاعــي وآخــرون، )2009( إلــى أّن لســنة الــوالدة تأثيــر معنــوي ) p ≤ 0.01 ( فــي زيــادة نســبة 
التوائــم وحيويــة المواليــد وقابليتهــا للبقــاء )الحيــاة(، وفُّســر ذلــك بعوامــل المنــاخ واإلدارة وتبايــن التغذيــة مــن ســنة ألخــرى، وأنّــه 
ــر  ــة تتأث ــك الّصف ــداً أن تل ــة التوائم، مؤّك ــادة صف ــوي لزي ــي برامــج التحســين واالنتخــاب الترب ــر ف يمكــن االســتفادة مــن هــذا التأثي

بعوامــل متعــّددة منهــا مــا هــو بيئــي وآخــر وراثــي. 
أّمــا فيمــا يتعلـّـق بحــاالت نفــوق الحمــالن فقــد أشــار )Steve, )2003 إلــى أّن أكثــر الحــاالت تحــدث فــي األيــام األولــى مــن حياتهــا 

نتيجــة البــرد والجــوع، الســيما فــي حــاالت الــوالدة التوأميــة، مؤديـّـةً لنفــوق )15-20(% منهــا. 
ــا يهــدف هــذا  ــة المختلفــة، ومــن هن ــه توجــد حاجــة ملّحــة لتحليــل بياناتهــا اإلنتاجي ــام العــواس فــي ســوريّة فإنّ ــة أغن ونظــراً ألهميّ
البحــث إلــى معرفــة تأثيــر بعــض العوامــل كنمــوذج ميــالد النعــاج، والعمــر، وســنة الــوالدة، فــي زيــادة نســبة التوائــم وذلــك ضمــن 

خطــط التربيــة والتحســين الوراثــي ألغنــام العــواس، فــي محطــة بحــوث جدريــن.
مواد البحث وطرائقه:

ــذ البحــث علــى أغنــام العــواس الموجــودة تحــت نظــام التربيــة شــبه المكثّــف فــي محطــة بحــوث جدريــن التّابعــة للهيئــة العامــة  نُفّ
للبحــوث العلميــة الزراعيــة، حمــاه، ســورية، حيــث تبعــد المحطــة حوالــي 38 كــم جنــوب غــرب مدينــة حمــاه فــي منطقــة االســتقرار 

األولــى، بمعــّدل هطــول ســنوي 350 ملــم.
ُجمعــت بيانــات 4437 رأس )1976 نعجــة عــواس،68 ذكــر تلقيــح، 2393 مولــود(، خــالل ســبعة مواســم إنتاجيــة )2011-2005( 
باســتخدام الّســجالت التربويــة، متضّمنــةً تاريــخ الــوالدة ونمــوذج الميــالد )مفــرد أو تــوأم(، والعمــر، ونمــوذج والدة الذكــور الملقحــة، 
كمــا ُســّجلت بيانــات الحمــالن المولــودة كتاريــخ الميــالد، وســنة الــوالدة، وأرقامهــا، ونمــوذج والدتهــا، وتــّم إحصــاء نســب التوائــم، 

وأعــداد ونســب الحمــالن النافقــة مــن الميــالد وحتــى الفطــام )بعمــر 60 يــوم(.
يبــدأ موســم التناســل فــي المحطــة فــي منتصــف شــهر حزيران/يونيــو وينتهــي فــي منتصف شهرآب/أغســطس مــن كّل عــام ويخّصص 

)4 - 5 ( ذكــور لــكل 100 نعجــة وتُجــرى عمليــة التلقيــح طبيعياً. 
قُّسمت نعاج البحث إلى أربع مجموعات وذلك لسهولة توضيح تأثير نموذج والدة النعاج في إنتاج التوائم كما يلي:

1. المجموعة األولى: عدد النعاج /548/ نعجة وفيها تّم تلقيح النعاج توأمية الميالد بذكور توأمية الميالد.
2. المجموعة الثانية: عدد النعاج /109/ نعجة وفيها تّم تلقيح النعاج توأمية الميالد بذكور مفردة الميالد.

3. المجموعة الثالثة: عدد النعاج /1009/ نعاج وفيها تّم تلقيح النعاج مفردة الميالد بذكور توأمية الميالد.
4. المجموعة الرابعة: عدد النعاج /310/ نعجة وفيها تّم تلقيح النعاج مفردة الميالد بذكور مفردة الميالد. 

ــة  ــراءات الوقائي ــة، واإلج ــة الصحي ــة والرعاي ــواء والخدم ــن اإلي ــدة م ــةً لظــروف واح ــات كافّ ــي المجموع ــات ف ــت الحيوان خضع
والعالجيــة والمكافحــات الطفيليــة التــي تضمــن المحافظــة علــى صحــة وســالمة القطيــع مــن األوبئــة واألمــراض. وقُّدمــت عليقــة 
واحــدة لمجموعــات التجربــة احتــوت نفــس الكميّــة مــن المــاّدة الجافــة، والطاقــة، والبروتيــن الخــام، والبروتيــن المهضــوم، وكانــت 
ــز بمعــّدل )600-650( غ/رأس/يــوم  ــة الحافظــة واإلنتاجيــة، حيــث تّمــت تغذيتهــا علــى العلــف المرّك مســاويةً الحتياجاتهــا الغذائيّ



31 عبد الناصر وآخرون- المجلة السورية للبحوث الزراعية 4)3(: 37-29. أيلول/سبتمبر 2017

Abd Al Naser et al., - Syrian Journal of Agricultural Research 4(3):29- 37. September 2017

مــع زيــادة هــذه الكميّــة خــالل فتــرات الحمــل والرضاعــة، فضــالً عــن تقديــم العلــف األخضــر متمثّــالً بالشــعير فــي فصلــي الشــتاء 
ــات  ــى مخلف ــي عل ــات للرع ــروج الحيوان ــى خ ــةً إل ــف، إضاف ــف والخري ــي الصي ــي فصل ــراء ف ــذرة الصف ــة وال ــع، والفص والربي
ــت  ــا الحمــالن فتّم ــر. أّم ــي الحظائ ــة ف ــى شــكل أحجــار ملحي ــة عل ــات واألمــالح المعدني ــر الفيتامين ــة مــع تواف ــل الزراعيّ المحاصي
تغذيتهــا إضافــةً إلــى رضاعــة أمهاتهــا علــى كميـّـات قليلــة مــن العلــف المرّكــز والمالــئ، وذلــك بعــد عمــر ثالثــة أســابيع علــى األقــل، 

ــة علــى حســب تقّدمهــا بالعمــر والــوزن.  ــات العلفيّ وتــزاد الكميّ
التحليل اإلحصائي: 

ــي SPSS، وُحســبت األعــداد والنســب  ــي جــداول خاّصــة مــن أجــل تحليلهــا، واســتُخدم البرنامــج اإلحصائ ــات ف ــب البيان ــّم تبوي ت
ــد )0.05 و0.01(. ــة عن ــد مســتوى المعنوي ــع كاي χ2 لتحدي ــق مرب ــا وف ــا، وتحليله ــوذج ميالده ــق نم ــات وف ــة للحيوان المئوي

النتائج والمناقشة:
1- تأثير نموذج ميالد النعاج )األمهات( في إنتاج التوائم:

بلغــت نســبة التوائــم فــي مجموعــات النعــاج األربعــة )الجــدول 1(، نعــاج توأميــة الميــالد ملقّحــة بذكــور توأميـّـة الميــالد، نعــاج توأميـّـة 
الميــالد ملقّحــة بذكــور مفــردة الميــالد، نعــاج أحاديــة الميــالد ملقّحــة بذكــور توأميّــة الميــالد ونعــاج أحاديــة الميــالد ملقّحــة بذكــور 
أحاديــة الميــالد 23.90 %، و30.27 %، و19.22 %، و19.03 % علــى التوالــي. بيـّـن التّحليــل اإلحصائــي وجــود فــروق معنويــة 
)p ≤ 0.05( لصالــح المجموعــة الثانيــة الناتجــة عــن نعــاج توأميـّـة الميــالد بذكــور مفــردة الميــالد، ممــا يعنــي إمكانيــة االســتفادة مــن 

ذلــك فــي تحســين صفــة معــّدل التّوائــم، الســيما إذا ترافــق مــع ذلــك تحســين الظـّـروف البيئيـّـة.
ــح  ــن مجموعــات تلقي ــم بي ــم، فكانــت الفــروق فــي نســب التّوائ ــاج التّوائ ــاش )الذكــور( فــي إنت ــه الكب ــذي تلعب ــّدور ال ــا بالنســبة لل أّم
النعــاج أحاديــة وثنائيــة الميــالد )المجموعتيــن األولــى والثالثــة( بذكــور توأميــة الميــالد، ونتائــج تلقيــح النعــاج توأميــة ومفــردة الميــالد 
)المجموعتيــن الثانيــة والرابعــة( بذكــور مفــردة طفيفــة وغيــر معنويــة، تتفــق هــذه النتائــج مــع )Amer and Bodin, )2006 فــي 
أّن اســتخدام الكبــاش ســواًء كانــت توأميّــة أو مفــردة الميــالد فــي قطعــان تربيــة األغنــام ليــس لــه أي تأثيــر ولــو نســبي فــي تحســين 
صفــة إنتــاج التوائــم، إال إذا كانــت هــذه الذكــور تحمــل مــن أمهاتهــا موّرثــات صفــة التوائــم. وكان )Gutierrez et al., )2005 قــد 

أشــار إلــى أّن األب واألم يؤثّــران فــي النســل الناتــج مــن خــالل المورثــات المنقولــة إليــه.
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الجدول 1. األعداد والنسب المئوية للتوائم الناتجة عن تلقيح نعاج التجربة.

سنة 
الوالدة

إجمالي 
عدد النعاج 
الوالدة في 

القطيع

البيان

المجموعة الرابعةالمجموعة الثالثةالمجموعة الثانيةالمجموعة األولى

عدد النعاج 
توأمية الميالد 

والملقحة بذكور 
توأمية الميالد

عدد النعاج 
الوالدة 

توأم

نسبة 
التوائم

عدد النعاج توأمية 
الميالد والملقحة 

بذكور مفردة 
الميالد

عدد النعاج 
الوالدة 

توأم

نسبة 
التوائم

عدد النعاج مفردة 
الميالد والملقحة 
بذكور توأمية 

الميالد

عدد النعاج 
الوالدة 

توأم

نسبة 
التوائم

عدد النعاج مفردة 
الميالد والملقحة 

بذكور مفردة 
الميالد

عدد النعاج 
الوالدة 

توأم

نسبة 
التوائم

2005266701825.7331030.310287.861711.5

2006311792227.86233.31443423.6821417.1

2007288751722.711654.51562918.6461226.1

2008298781721.819526.31613119.340717.5

2009266801822.55240.01744123.67114.3

2010275841720.21218.31562918.62314.4

2011272822226.823730.41162219.0511733.3

197654813123.91093330.3100919419.23105919.0المجموع

ــى  ــى الحصــول عل ــن1 و2( إل ــوالدة )الجدولي ــوذج ال ــة نم ــة وأحادي ــور توأميّ ــوالدة بذك ــوذج ال ــة نم ــة توأميّ ــح 657 نعج أّدى تلقي
أعلــى نســبة توائــم )24.96 %( مقابــل )75.04 %( للــوالدات األحاديــة مقارنــةً بمجموعــات التلقيــح األخــرى. وقــد أظهــر التحليــل 
اإلحصائــي وجــود فــرق معنــوي )p ≤ 0.05( لصالــح النعــاج توأميّــة الميــالد فــي زيــادة فــي نســبة التّوائــم، مّمــا يشــير إلــى أهميّــة 
االحتفــاظ بالنعــاج توأميـّـة الميــالد فــي قطعــان التربيــة والتحســين الوراثــي، كونهــا تملــك صفــة وراثيـّـة إلنتــاج التّوائــم، علــى اعتبــار 
ــّم ينقــل بــدوره هــذه الّصفــة إلــى نســله، وهــذا يتفــق مــع مــا  أّن صفــة التّوائــم تنتقــل مــن النّعجــة األم إلــى مولودهــا الذكــر ومــن ث
أوصــى بــه )More O’Ferrall, )1976 فــي أّن النعــاج ذات نمــوذج الــوالدة التوأمــي لــه أفضليّــة انتخابيــة عنــد تشــكيل واختيــار 
قطيــع التربيــة والتحســين الوراثــي. كمــا اتفقــت هــذه النتائــج أيضــاً مــع مــا أّكــده )Fogarty et al., )1994 وهــو أّن النعــاج توأميـّـة 
ــالد.  ــة المي ــاج أحادي ــع النع ــةً م ــة مقارن ــٍة عالي ــم وبمعنوي ــاب توائ p ≤ 0.01( إلنج ــة ) ــورٍة معنوي ــل بص ــالد تمي المي
وكان يوســف، )2010( قــد أشــار إلــى أّن نمــوذج الــوالدة يؤثــر فــي كميّــة الحليــب المنتَــج فــي الماعــز الشــامي. كمــا وجــد كل مــن 
فتــال، )2008( و )Laudadio and Dario, )2008 أّن اإلنــاث ذات نمــوذج الــوالدة التوأمــي يزيــد إنتاجهــا مــن الحليــب عــن تلــك 

التــي تلــد والدة فرديــة، ممــا يؤّكــد أفضليــة انتخــاب اإلنــاث ذات نمــوذج الــوالدة التوأمــي.

الجدول 2. األعداد والنسب المئوية للنعاج الوالدة توائم

إجمالي عدد النعاج سنة الوالدة
الوالدة في القطيع

عدد النعاج توأمية الميالد 
والملقحة بذكور توأمية 

وفردية الميالد

عدد النعاج مفردة الميالد النعاج الوالدة منها توآم
والملقحة بذكور توأمية 

وفردية الميالد

النعاج الوالدة منها توآم

النسبةالعدد النسبةالعدد 
20052661032827.18163159.20
2006311852428.232264821.23
2007288862326.742024120.29
2008298972222.682013818.90
2009266852023.521814223.20
2010275961818.751793016.75
20112721052927.611673923.35

197665716424.96131925319.18المجموع
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2- تأثير عمر النعاج: 
ــد ازدادت نســب والدة الحمــالن  ــم، فق ــة التوائ ــي صف ــوالدة )χ2=30.062 , p≤0.01( ف ــوي لموســم ال ــر المعن ــج التأثي ــن النتائ تبيّ
التوأميّــة بتقــّدم عمــر النعجــة مــن 2 وحتــى 5 ســنوات ســواًء كانــت توأميّــة أو مفــردة الميــالد، حيــث بلغــت 11.27% و%17.50 
ــى  ــت أعل ــث بلغــت 20.86%. وكان ــدى النعــاج بعمــر6 ســنوات، حي ــي، وانخفضــت نســبياً ل ــى التوال و23.26% و 27.09% عل
ــن فــي الجــدول )3(. وتتوافــق هــذه النتيجــة مــع نســبة للتوائــم لــدى النعــاج الوالــدة بعمــر5 ســنوات ) 27.09%( كمــا هــو مبيّ
ــات  ــض نســبة نفوق ــا عــن ســت ســنوات لتخفي ــد عمره ــي يزي ــاج الت ــرون ضــرورة تنســيق النع ــن ي )Sagot et al., )2005 الذي
المواليــد. وقــد لوحــظ ارتبــاط عالــي )r=0.995( المعنويــة )p ≤ 0.01( بيــن عمــر النعجــة وإنجــاب التوائــم. وقــد يُفّســر ارتفــاع نســبة 
التوائــم بتقــّدم عمــر النعــاج الوالــدة حتــى 5 ســنوات، إلــى وصــول حجــم البطــن والرحــم عنــد هــذه الحيوانــات إلــى حــّده األقصــى، 

حيــث أشــار ســالمة، )1999( إلــى أّن كتلــة البطــن فــي الماعــز تــزداد لتبلــغ ذروتهــا فــي موســم الــوالدة الّرابــع والخامــس. 

الجدول 3. أعداد وأعمار النعاج الوالدة توائم

نسبة التوائم )%(عدد النعاج الوالدة توائمعمر النعاج الوالدة )توأمية أو مفردة الميالد(/سنة

 24711.27

 373 17.50

 49723.26

 5113 27.09

 68720.86

41799.98المجموع

3- تأثير سنة الوالدة:
توّضــح النتائــج )الجــدول 4( أّن لســنة الــوالدة تأثيــر عالــي المعنويــة )p ≤ 0.01( فــي زيــادة نســبة التّوائــم، حيــث ازداد متوســط 
ــي عــام 2011. وتســاهم عــّدة عوامــل كنظــم اإلدارة للمراعــي،  ــى25 % ف ــي عــام 2005 إل ــة، مــن 16.2 % ف ــوالدات التوأميّ ال
ووفــرة األعــالف الخضــراء، واإلهتمــام بتحســين الظـّـروف البيئيـّـة لقطيــع أغنــام العــواس، فــي إظهــار الّصفــات الوراثيـّـة الكامنــة بمــا 

فيهــا صفــة إنتــاج التّوائــم، أو زيــادة عــدد الحمــالن فــي البطــن الواحــدة )فريــد وحســامو،1981؛ طليمــات، 1996؛ خلــوف، 2003(.

الجدول 4. األعداد والنسب المئوية للنعاج الوالدة توائم حسب سنوات البحث

إجمالي عدد النعاج الوالدةسنة الوالدة
والدة مفردةوالدة توائم

النسبةالعددالنسبةالعدد

20052664316.222383.8

20063117223.223976.8

20072886422.222477.8

20082986020.123879.9

20092666223.320476.7

20102754817.522782.5

2011272682520475

197641721.1155978.9المجموع العام
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4- نموذج الوالدة وحاالت النفوق:
تبيّــن نتائــج هــذه الّدراســة نفــوق 154 حمــالً مــن العــدد إجمالــي لعــدد الحمــالن والبالــغ )2393( خــالل الفتــرة مــن الــوالدة وحتــى 
الفطــام )بعمــر شــهرين( خــالل المواســم )2005-2011(، بنســبة نفــوق وســطية بلغــت 6.43 % )الجــدول 5(. وقــد الحــظ
)Al-Najjar et al., )2010 ازديــاد نســبة النفــوق عنــد المواليــد فــي موســم الــوالدة األول لتصــل نســبة 20 % عنــد الــوالدة و%11 
ــد الماعــز  ــوق موالي ــى نســبة نف ــوي )p≤0.05( عل ــوالدة parity المعن ــر موســم ال ــر الباحــث تأثي ــى الفطــام. وفّس ــوالدة إل ــن ال م
الشــامي عنــد الــوالدة إلــى عمــر األم، فكلّمــا ازداد عمــر األم زادت فــرص بقــاء المواليــد علــى قيــد الحيــاة وانخفضــت نفوقاتهــا نتيجــة 

والدتهــا دون أي إجهــاد أو تدخــالت ناتجــة عــن ضيــق الحــوض أو عســر الــوالدة.

الجدول 5. نسب نفوق الحمالن العواس من الوالدة حتى الفطام

نسبة النفوقالنافقة حتى الفطامعدد الحمالن المولودةالسنة

2005302123.97

2006335308.95

2007345195.5

2008343226.41

2009319195.95

2010314216.68

2011435317.12

23931546.43المجموع/ المتوسط

ولقــد تباينــت نســب نفــوق الحمــالن حســب ســنوات الّدراســة )الجــدول 5( حيــث تراوحــت بيــن )3.97 - 8.95 (%. ويُظهــر التحليــل 
اإلحصائــي عــدم وجــود فــروق معنويـّـة فــي نســب النفــوق حتــى الفطــام خــالل ســنوات الّدراســة )χ2=12, p=0.062(. وهنــا ال بــّد 
مــن اإلشــارة إلــى ارتفــاع نســبة التفاعــالت المصليــة االيجابيــة لإلصابــة بــداء المقوســات القنديــة والكالميديــا الغنميــة فــي محطــة 
2016(، و%42.5 25 % )ركبــي وآخــرون،  2009 والتــي بلغــت  جدريــن فــي المســوحات المصليــة التــي أُجريــت عــام 

)Roukbi et al., 2016 ( على التوالي. 
ــم  ــل % 47.4(. ول ــردة )% 52.6 مقاب ــةً بالحمــالن المف ــم مقارن ــوق الحمــالن التوائ ــي نســبة نف ــادة نســبيّة ف ــن الجــدول )6( زي يبيّ
يُظهــر التحليــل اإلحصائــي وجــود فــرق معنــوي )χ2=0.416, p ≥ 0.05( فــي نســب نفــوق الحمــالن التوأميــة والمفــردة. ولــم يالحظ 
ــد  ــد عن ــوق الموالي ــّدالت نف ــادة مع ــاً أّن زي ــوق، علم ــي نســبة النف ــس ف ــة بالجن ــة متعلّق ــروق معنوي )Al-Najjar et al., )2010 ف
الــوالدة ســواًء المفــردة أو التوأميــة تعــود فــي غالــب األحيــان إلــى عســر الــوالدة بســبب ضيــق الحــوض وزيــادة كتلــة الّرحــم، أو 

ــة )الحســن، 1985(.  ــة والتغذي ــة بســوء الرعاي ــة متمثل ــد أو نتيجــة عوامــل إداري ــة الموالي بســبب ضعــف حيوي

الجدول6. نسب النفوق حسب نموذج ميالد الحمالن.

النسبة المئويةعدد الحمالن النافقةنموذج الميالد 

7347.4مفرد
8152.6توأم

154100المجموع
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االستنتاجات:
يُســتنتج مــن هــذا البحــث ضــرورة إيــالء األفضليـّـة إلنــاث أغنــام العــواس توأميــة الميــالد فــي برامــج االنتخــاب واالحتفــاظ بهــا لرفــع 
إنتاجيتهــا مــن التوائــم، وزيــادة العائــد االقتصــادي مــن تربيــة األغنــام، مــع ضــرورة اإلهتمــام برعايــة الحمــالن، الســيما التوأميــة، 

لخفــض نســبة النفــوق إلــى أدنــى حــد ممكــن. 
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Abstract
This study aimed to study the effect of birth type, age and year of the ewes, and 
season of lambing on multiple lambing in the Syrian Awassi sheep. The research 
was conducted at Jidrin Research Station of Awassi Sheep, General Commission 
for Scientific Agricultural Research )GCSAR(, Hama, Syria, during seven seasons 
)2005- 2011(. Data of 4437 animals was collected )1976 ewes, 68 males, 2393 
lambs(. Birth date and type of birth )single, multiple( were registered. Also, multiple 
born births, number and percentage of dead lambs were recorded. The animals were 
divided into four groups: )1( Twin-born ewes that mated with multiple-born rams, 
)2( multiple born ewes that mated with single born rams, )3( single born ewes that 
mated with multiple born rams, and )4( single born ewes that mated with single 
born rams. The percentage of multiple births in groups )1(, )2(, )3( and )4( were 
)23.9%, 30.3%, 19.2% and 19.03%, respectively(. Significant difference )p≤0.05( 
was noticed for the group )2( )mmultiple born ewes that mated with single born 
rams(. Multiple lambing increased from 16.2% in 2005 to 25% in 2011. Season 
of lambing had a significant effect )p≤0.01( on multiple lambing. High significant 
correlation )r=0.99( between multiple lambing and the age of the ewe was resulted. 
The number of multiple births increased from 11.3% at the age of 2 years to 27.1% 
at the age of 5 years old. The average of mortality rate of lambs between birth 
and weaning was )6.4%( without a significant difference between single and twin 
born lambs. It has been concluded that multiple born ewes should be preferred 
and maintained for the selection programs to rise the multiple lambing and get the 
economic revenue of the Awassi sheep breed. 
Key words: Animal birth type; Multiple lambing; Syrian Awassi sheep.


