
 

Obaid et al., Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 6(3): 123-132 September 2019 
 

 2019 سبتمبر /أيلول   132- 123(:  3) 6السورية للبحوث الزراعية  المجلة  – وآخرون  عبيد  123

 شبه رعاية ظروف تحت الشامي الماعز عند الحليب إنتاجعلى  الوراثية المثابرة تقدير
 مكثفة 

 (3)وحسن عماد المصري  (1)وعبد الناصر العمر (2)وكامل فتال (1*)هديل عبيد
 (. مركز بحوث حماه، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية.1)
 بحوث حلب، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية.(. مركز 2)
 عة حلب، حلب، سورية. مالحيواني، كلية الزراعة، جا نتاج(. قسم اإل3)

 (.hadilobaid2017@gmail.com )*للمراسلة: م. هديل عبيد. البريد اإللكتروني:

 04/04/2018تاريخ القبول:    10/02/2018تاريخ االستالم: 

 الملخص
( 2017-2013خال  الفترة الممتدة )حليب قطيع الماعز الشةامي  إنتاجباسةتعما  مواسةم   الدراسةة أجريت
موسةةةةةةةةةم حالبة  471الزراعية. وقد تم تحليل  العلمية للبحوث العامة للهيئة التابع حماه بحوث في مركز

 من وذلك. الحليب إنتاجخال  مواسم   الوراثية تيدير المثابرة وذلك بهدف  ،عائدة لةةةيطيع الماعز المدرو 
عند  الحليب موسةةم من يوما   120و 60عند   إنتاجالييم الوراثية )التربوية( لصةةفتي   بين خال  تيدير الفرق 

 إنتاج من يوما   120و 60عند   الحليب نتاجإل العام المعد  الشةةةةةةةةةةةةامي الحلو . وقد بل  الماعزإناث 
 ا  تأثير  نتاجلسةةةةنوا  اإل وجد أن التوالي. على ك   (0.45±120.69)و  (20.80±70.61)الكلي   الحليب
الحليب  إنتاجلترتيب موسةةةةةةةةةةةةم الو دة في  ا  معنوي ا  ، وكذلك وجد تأثير يوما    60الحليب عند   إنتاجفي  ا  معنوي
 ترتيب موسةةةةةةةةةةمل معنوي   تأثير  (. بينما لم يكن هنالك أي P<0.01) معنويةعند مسةةةةةةةةةةتو   يوما    120عند  
الو دة لسةةةةةةةةةةةةةةنةة  معنوي   لم يوجةد أي تةأثير  ، كةذلةك يومةا   60الحليةب عنةد  إنتةاجالو دة في  ولنموذج ،الو دة
 نتةاجإل بلغةت تيةديرا  المكةافئةا  الوراثيةة .(P>0.05) يومةا    120الحليةب عنةد  إنتةاجالو دة في  ولنموذج

 تيةديرا  أمةا .على التوالي( 0.75( و)0.18) Remlبطرييةة  والميةدر يومةا  ( 120و 60) الحليةب عنةد
 مما ،ك   (-39.6) وأقلها ك  (+40.34) أقصةةاها ، فبل يوما  (  120و  60عند ) للذكور الوراثية المثابرة
من ا نتما  الوراثي لصةةةفة  ا قتصةةةادي العائد زيادة شةةةأنها من التيو التيديرا   هذه اسةةةتمدام من ننايمك  

الحليب وراثيا  في إناث  إنتاجصةةفة مثابرة  الحليب الكلي. يسةةتنتا البحإ إمكانية تحسةةين إنتاجالمثابرة في  
 الماعز الشامي.

 .الوراثي المكافئ الشامي، الماعز الحليب، إنتاج الوراثية، المثابرة:  الكلمات المفتاحية
 :المقدمة

 اهتماما   ويتطلب ،كبيرة اقتصةةادية سةةما  وذا  (Hermiz et al., 1998) للحليب المنتجة السةةال   من الشةةامي الماعز سةةاللة تعد
 ,.Ciappesoni et al)  والتوائم الحليب من عالية يةإنتاج وحييت  (،Mavrogenis et al., 2006الكل ) ايتهإنتاج لزيادة خاصةةةةةةا  
 الزراعة، و سةةةةيما هامش على يربى ومازا  العربية الدو  معظم فيبه   ا هتمام يتم لم التي الحيوانا  من الماعز ُيعد كما  .(2004
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 مصةةةةادر من ا سةةةةتفادة لىه عوليدرت ،الحليب من هيتإنتاج لزيادة واإلفرييية اآلسةةةةيوية الدو  من كثير في بكفاءة اسةةةةتغالله تم قد نهأ
 ،67%بنحو العالم في الماعز أعداد ازداد (FAO, 2013)  بيانا  قاعدة وحسةةةةةةةةب .(2000ي ووهبي،  الفييرة )الحمدان األعالف
 لهذا المسةتيبلية للبحوث الواعدة ا تجاها  إلى يشةير وهذا ، 2012و 1991 عامي بين وذلك تيريبا   79% بنسةبة الحليب إنتاج وازداد

 منها العوامل من العديد لتأثير الحليب محصةةةةلة إنتاجفروقا    أن إلى Conlin and Steuernagel, (1993) أشةةةةار الحيوان. وقد
 Genetic) الوراثيةة المعةالم تيةدير يتم والتصةةةةةةةةةةةةةةحي  لهةا كي الالوراثيةة العوامةل تةأثيرا  تيةدير يتطلةب لةذا وراثي،   وآخر وراثي

parameters  )الحيوان أداء معلوما  تحليل محصةلة هو الوراثي الوراثي. يعتبر التيييم التحسةين براما وضةع لد  هامة لكونها بدقة 
 المثابرة عرفت إذ الحليب. إنتاج على المثابرة وصةةةة  في جديدة أسةةةةاليب اسةةةةتعما  تم التحسةةةةين طرائق تطور ومع واآلباء. (نتاج)اإل
 على اليدرة أو ،نتاجاإل قمة بلوغ بعد الحليب إنتاج منحنى في ا نحدار درجة أو الحليب إنتاج لمنحنى الميل أنها على الوراثية
لدراسةةا   الماعز اسةةتنادا   فيمن موسةةم الحليب  يوما    120و 60 مدة ممكنة بين وألطو  نتاجاإل قمة بعد يومي إدرار بأقصةةى ا حتفاظ
 Tonhati( و)Danell, 1982الباحثون )العديد من  ( ويشةةةةيرPesantez et al., 2014و)  Jawrozik et al., 1998)كل من )

et al., 2001(و )Cobuci et al., 2003التربية. عر ف براما في تضةةةةمينها يجب سةةةةمة هي الحليب إنتاج في المثابرة أن ( إلى 
(Ganglier, 1996)   ممكنة. إذ مدة وألطو  نتاجاإل قمة بعد يوميا   إدرار بأقصةةةةةةةى ا حتفاظ على اليدرة أنها علىالمثابرة الوراثية 

 قمة بعد وحاد سةريع بشةكل هاإنتاج ينمفض التي وهي  أقصةاه، بل  يكون  أن بعد نتاجاإل انمفاض معد  قيا  في الصةفة هذه تسةتعمل
 المعلوما  وتعد .Ganglier et al., 1995)) وبطيئا   تدريجيا   فيها ا نمفاض يكون  العالية المثابرة ذا  مثيالتها أن حين في نتاجاإل
هذه  وتعتبر ،الحليب إدرار منحنى شةةةةةةكل دراسةةةةةةة في الرئيسةةةةةةة المصةةةةةةائ  تمثل إذ األهمية، غاية في الحليب إنتاج في المثابرة عن

 Pesantezالحيوانا . وأشةةار ) انتما  أو كاسةةتبعاد الحليب إنتاج مزارع في المبكرة ا قتصةةادية اليرارا   تماذ المعلوما  ضةةرورية
et al., 2014)  من يوما    120و  60 إنتاج على ا عتماد تم لو فيما وراثي عائد أفضةةةةةةةل تحيق الوراثية المثابرة قيم اعتماد  إلى أن 

 الوراثي على ا نتما  أن جدا . حيإ مهمة تعد الوراثي التحسةةةةةين برناما في وإدخالها الحليب إنتاج في المثابرة فإن وبذلك الحليب،
الحليب ضةةةةةةمن موسةةةةةةم الحالبة  إنتاجفي   المثابرة يتضةةةةةةمن لم ما الوراثي للتحسةةةةةةين ضةةةةةةمانة يعطي الحليب الكلي قد   إنتاج أسةةةةةةا 
(Waheed and Khan, 2013(و )Pesantez et al., 2014وقد أشار  دراسا  عديدة لصفة المثابرة .)   الماعز  حليب إنتاجفي

لترتيب موسةم  ا  معنوي ا  ( تأثير Jawasreh, 2003( و)(Hermiz et al., 1988العوامل البيئية. فيد وجد   من الى تأثرها معنويا بالعديد
( تأثير نموذج الو دة في صةةةةةةةةفة مثابرة 2016( و)العزاوي، Marete et al., 2014وقد أكد ) الحليب. إنتاجالو دة في صةةةةةةةةفة مثابرة 

 ( وجود تأثير  2016، ( و)الغزاوي ,.Marete et al  (2014و  (Pesantez et al., 2014)وقد بي ن كل من الباحثون   الحليب. إنتاج
 الحليب لسال   الماعز في ممتل  دو  العالم. إنتاجلسنة الو دة في صفة مثابرة  معنوي  

 إلى: هدف الدراسةت
ضةةةةةةمن موسةةةةةةم الحالبة  يوما    120و  60الحليب الكلي عند  إنتاجالتيييم الوراثي بتيدير المثابرة الوراثية والمكافئا  الوراثية لصةةةةةةفتي  -

 عند الماعز الشامي.
ضةةةةةمن  يوما    120و  60الحليب الكلي عند   إنتاجنموذج الو دة( المؤثرة في و سةةةةةنة الو دة، و دراسةةةةةة العوامل البيئية )موسةةةةةم الو دة،  -

 موسم الحالبة عند الماعز الشامي.
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 :وطرائقه البحث مواد
 للبحوث العامة للهيئة التابع حماه بحوث في مركز 2017ولغاية    2013الممتدة من  ية نتاجالمواسةةةةةةةم اإلخال    الدراسةةةةةةةة هذه أجريت
ذكر أ  في اليطيع   70و  195شةةةةةةةةةامية. حيإ بل  عدد اإلناث الحلو   لعنزا  الحليب نتاجإل سةةةةةةةةةجال  (  471)على   الزراعية العلمية

األولى(. ويغذ  اليطيع وفق  ا سةةةةةةةتيرار مركز حماة )منطيةالمكث  والموجود في  شةةةةةةةبه التربية وفق نظام اليطيع إدارة المدرو . تتم
الدريس  لها غذائي متوازن )تحتوي الملطة العلفية بشةةةةةةكل رئيسةةةةةةي على الشةةةةةةعير والنمالة وكسةةةةةةبة اليطن غير الميشةةةةةةورة(. وييدم برناما
 األحجار لها توضةةةةةةع كما  ،ائيةالغذ ا حتياجا  وحسةةةةةةب يةنتاجاإل أسةةةةةةا  على وفيتامينا  علفية متمما  مع المركز والعل  الجيد

 في وينتهي آ  منتصةة  التزاوج )التليي ( في موسةةم ومسةةاءا . يبدأ سةةاعتين صةةباحا   ولمدة المرعى إلى يوميا   الحيوانا  تمرجو الملحية.  
 العنزا  توضةةعأما موسةةم الو دا  فيبدأ في بداية شةةهر كانون الثاني وينتهي خال  شةةهر شةةبا .  األو  من كل عام. تشةةرين منتصةة 
 ويسةةةةةةتمر ،الو دة من األولى السةةةةةةاعا  )اللبأ( منذ المواليد السةةةةةةرسةةةةةةو  إعطاء ويتم الحمل. من األخيرة األيام الو دة في حظائر في

 صةةحي برناما إلى الحيوانا  مولود. كما تمضةةع/ ك  25 إلى 20 بين الوزن  أسةةا  على المواليد فطام الفطام. يتم لغاية بالرضةةاعة
 .الدورية والتحصينا  الوقائية اإلجراءا  إتباع مع والداخلية المارجية الطفيليا  على اليضاء يشمل ووقائي
 :اإلحصائي التحليل
 العوامل تأثير تحليلل(  SAS, 2012) البرناما ضةمن (General Linear Model-GLM) العام المطي النموذج طريية اسةتمدمت
 (Variance component) العشةوائية للتأثيرا  التباين مكونا  ولتيدير من موسةم الحليب. يوما    120و 60 إنتاجفي صةفا   الثابتة
  اآلتي: الرياضي النموذج تطبيق مع( Maximum Likelihood - Reml Restrictedبتينية ) ونفذ 

 ijkl+ e ijkl+ B Xk + KTj + PRj + KDµ=  ijklY  حيإ أن:

ijklY  قيمة المشاهدا  العائدةijkl  حليب.ال نتاجسجال  إل 
µ .المتوسط العام للصفة 
jKD ( تأثير سنة الو دةi )(.2017، …، 2013كاآلتي ) والمرمزة 
jPR  تأثير ترتيب موسم الو دة(j) (.6، 5، 4، 3، 2، 1كاآلتي )  والمرمزة+ 
kKT  تأثير نموذج الو دة(k) الثالثية(.و الثنائية، و كاآلتي )الفردية،  والمرمزة 
B  الحليب على العمر عند الو دة.  إنتاجمعامل ا نحدار المطي الجزئي لصفة 
ijklX  عمار قطيع الماعز. أ انحرافا  اعمار الماعز عند الو دة عن متوسط 
ijkle  وتباين قدرهالمطأ العشوائي الذي يتوزع توزيعا  طبيعيا  ومستيال  وبمتوسط صفرe 2ϭ. 
من خال  مصةةةةةفوفة  يوما    120و  60عند  الحليب إنتاج أفراد قطيع الماعز لصةةةةةفة لجميع الوراثية واليدرا  الوراثية تيدير المكافئا  تم

 Reml  Restricted-المحسةةةةةوبة بطريية ) الكلية التباينا  باسةةةةةتعما  (Full Relationship) عالقا  اليرابة بين كافة أفراد اليطيع
maximum likelihood منحاز غير خطي تنبؤ أفضةةةةةل( و (BLUP) Best Linear Unbiased Prediction  باسةةةةةتعما  برناما

((MTDFreml, 1995وقيم يوما   120 نتاجإل الميدرة الوراثية اليدرا  قيم بين الفرق  خال  من وذلك الوراثية المثابرة تيدير . تم 
 :اآلتية المعادلة ووفق الذكور من لكل وذلك ،يوما   60 نتاجإل الميدرة الوراثية اليدرا 
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 60BLUP – 120= BLUP GP 
 :أن حيإ
GP .المثابرة الوراثية للحيوان :  
120BLUPمن موسم الحليب. يوما   120 نتاج: قيم اليدرا  الوراثية الميدرة إل 
60BLUPمن موسم الحليب. يوما   60 نتاج: قيم اليدرا  الوراثية الميدرة إل 

 :والمناقشة النتائج
. 1))الجدو     على التوالي ك   (120.69)و (70.61) بل  يوما    120و يوما   60 في الحليب نتاجإل العام الُمعد  أن النتائا أظهر 
 ,Waheed and Khan ;  ;2001هرمز،   ;2000 )الحمداني، الدراسةةةا  بعض إليها أشةةةار  التي الحدود ضةةةمن النتائا هذه وُتعد

  .(2015والعزاوي،  2013
 :الحليب موسم من يوما   120و 60 إنتاج في المؤثرة العوامل
 60 لةةةةةةةةةةةةةةةة  الحليب إنتاج معد  في (P>0.01) غير معنوي  تأثير الشةامي الماعز عند الو دة لترتيب موسةم أن (1) الجدو  من يتضة 
الو دة إذ  موسةم بتيدم تدريجيا   با نمفاض يبدأ ثم الثالإ الموسةم حتى الو دة موسةم ترتيب بزيادة الموسةم في الحليب إنتاج ، إذ يزداديوما  

( 9.91±61.35( و)6.75±68.59( و)4.49±74.09و)  (4.30±71.95)( و3.54±71.65) نتاجبلغت الييم حسةةةةةةةب مواسةةةةةةةم اإل
 أن وجد ( حيإ2016النتائا توافيت مع )الغزاوي،   وهذهولكن تلك التغيرا  غير مؤكدة إحصةةةائيا .    على التوالي(  12.60±54.08و)
 من يوما   120 عند العراق. وقد بلغت الييم في والشةامي المحلي الماعز عند الثالإ الموسةم في كان يوما   60 لةةةةةةةةةةةةةةة  للحليب إنتاج أعلى

( 3.62±117.68( و)2.32±119.15( و)1.63±121.41( و)1.41±121.40( و)1.40±122.78الةةةةةحةةةةةلةةةةةيةةةةةةةب ) مةةةةةوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةم
( عنةد Jawasreh., 2003( و)Hermiz et al.,1988مع نتةائا قررهةا كةل من ) يتوافق . وهةذاعلى التوالي(  4.66±109.79و)
ذلك الى أن اإلناث في موسةةةةةةةةةةم الحالبة األو  مع تيدم موسةةةةةةةةةةم الحالبة قد يعود  يوما    120 إنتاجالممتلفة. وانمفاض قيم  الماعز أنواع

وهةذا يتفق   ،الحليةب خال  الموسةةةةةةةةةةةةةةم األو  بةالميةارنةة مع المواسةةةةةةةةةةةةةةم األخر   إنتةاجعلى بسةةةةةةةةةةةةةةبةب قلةة أ الحليةب  إنتةاجيكون المثةابرة على 
 باكتما  لكذ قد يفسةةةةر يوما    60 إنتاجعن   يوما    120 إنتاج(. وزيادة ,.Marete et al  (2014و  (Pesantez et al., 2014)مع

 للضرع. اإلفرازي  النسيا وحجم الكرش حجم مثل للحليب ينتاجاإل األداء عن المسؤولة األجهزة وتطور ونمو الجسمي النضا
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 . الحليب الكلي موسم من يوما   120و  60 عند الحليب )كغ( إلنتاج القياسي الخطأ ± الصغرى المربعات متوسطات يبين .1جدول ال

 المؤثرة  العوامل
   60لـقراءات  ال

 حليب  يوم

 الخطأ±المربعات الصغرى  متوسط

 القياسي 

 كغ  /حليب  يوم 60 لصفة إنتاج

القراءات  

 يوم 120لـ

 حليب 

 الخطأ±المربعات الصغرى  متوسط

 القياسي 

 كغ  /حليب يوم  120 لصفة إنتاج

 0.45±120.69 437 20.80±70.61 284 العام  المتوسط

سة 
را
لد
 ا
ت
وا
سن

 

2013 65 ab4.70  ±66.87 114 a119.16±1.66 

2014 93 ab68.18±3.63 96 a118.28±2.05 

2015 40 a73.79±5.50 85 a120.64±2.02 

2016 51 b59.61±5.10 76 a117.74±1.98 

2017 35 ab66.31± 5.43 66 a117.50±2.03 

ب
تي
تر

 
سم

مو
 

دة 
ال
و
ال

 

1 130 a71.95± 4.30 165 a122.78±1.40 

2 65 a71.65± 3.54 109 a121.40±1.41 

3 40 a74.09± 4.49 78 a121.41±1.63 

4 27 a68.59± 6.75 53 ab119.15±2.32 

5 11 a61.35± 9.91 17 ab117.68±3.62 

6+ 11 a54.08±12.60 15 b109.79±4.66 

ج
و 

مــ
نــ

 

دة
ال
و
ال

 

1 140 a66.49±4.23 213 a119.01±1.42 

2 134 a67.22±4.25 210 a117.39±1.45 

3 10  a7.65±67.14 14 a119.59±3.13 

 3.76   ±0.08 معامل االنحدار الخطي الجزئي على العمر عند الوالدة 

 . 0.01األحرف المختلفة في كل عمود وضمن كل معاملة تدل على وجود فروق معنوية عند مستوى 

 الو دا  ذا  األمها  أن تبين ، حيإيوما   60 إنتاج( في صةةةفة  p>0.05تأثير غير معنوي ) الو دة لنموذج أن النتائا أظهر  كما
 نتةاجوالثالثيةة إذ بل  اإل األحادية مثيالتهةا بالميةارنة مع أكثر حليةب تا، إذ تن(4.25±67.22)يوم   60الثنةائيةة بل  كميةة الحليةب عنةد 

. الحليةب غير مؤكةدة احصةةةةةةةةةةةةةةائيةا   إنتةاجن الفروقةا  في أوحيةإ ،  على التوالي(  7.64 ± 67.14( و)4.2366.49 ±) يومةا   60عنةد 
 والثالثية، حيإ والثنائية األحادية الو دا  بين يوما   120 إنتاجلصةةةةةةفة   الحليب إنتاج ( فيp<0.05فرق غير معنوي ) وجد وأيضةةةةةةا  
 1.458±117.39يوم والبةةال   120 إنتةةاج عنةةد واألحةاديةة الثنةةائيةةة على (3.13±119.59) الثالثيةةة الو دة ذا  األمهةةا  تفوقةت
بي ن  بينما الحليب، إنتاجذلك زيادة عدد الرضةةةةةةةةةةعا  في الو دا  الثالثية تعمل زيادة  فسةةةةةةةةةةر ، وقدعلى التواليك    1.42±119.01و

 ذا  مثيالتها من أقل تنتا الثالثية الو دا  ذا  األمها  أن العراق في والمحلي الشةةةامي الماعز على دراسةةةة ( في2016)العزاوي،  
 ,Jawasreh( و)Marete et al., 2014وهةذه النتةائا توافيةت مع كةل من ). يومةا   120و 60 إنتةاج عنةد والثنةائيةة المفردة الو دة

 األلبيين.  ماعز المنتا عند الحليب كمية في الو دة لنوع معنوي  تأثير أي يجدوا لم (، حيإ2003
( 66.87± 4.70من موسةةةةةةةةةةةةةةم الحالبةةة والبةةال  ) يومةةا   60 عنةةد الحليةةب إنتةةاج( في P<0.01) الو دة معنوي لسةةةةةةةةةةةةةةنةةة وجةةد تةةأثير

 مسةةةةةةتيرا  خال  غير األداء كان حيإ .على التوالي(  5.43 ±66.31( و)5.10±59.61( و)5.50±73.79( و)3.63±68.18و)
 األعوام على متفوقا   2015 عام فيد تأثر معنويا  بسةةةنة الو دة وقد كان يوما    120الحليب عند   إنتاج(. أما  1جدو   الالدراسةةةة ) سةةةنوا 
 ,Mavrogenis et al., 1984  Jawasrehمع ) يتفق وإدارة قطيع المةاعز، وهةذا لظروف رعةايةة ذلةك األخر ، وقةد يعود الثالثةة

2003; ; El-Wakil and Fooda, 2013 ; Pesantez et al., 2014 ;  ،2016والعزاوي،  ;2014وفتا  وآخرون.) 
  :الوراثي التقييم
 , .Mavrogenis et al) الدراسةةةةةا  مشةةةةةابها  لبعض التيدير ( وهذا0.18الحليب ) موسةةةةةم من يوما   60 نتاجإل الوراثي المكافئ بل 

وهذا أعلى  (،0.75الحليب ) موسم من يوما    120لة  الوراثي المكافئ وكان (2016و)العزاوي، (  Awrozik et al., 1998( و)1984
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 للصةةةةةةةةةةفا  الوراثية المكافئا  تيديرا  أنوبهذا نجد  ،(Hermiz et al., 2004)من تيدير وأيضةةةةةةةةةةا     ،(2016 وي،العزا)من تيدير 
 الباحثين منُيمك ن  وهذا يوما    120و 60 عند الحليب إنتاج مهم جدا  في وراثي تباين وجود د لة واضةةةةةةةةةةحة على تد  المدروسةةةةةةةةةةة
الحليب  إنتاجالبيئية تؤدي إلى اظهار الييم الوراثية عند الماعز لصفتي   الظروف التحسين الوراثي. كما إن تحسين برناما في استمدامه
 من موسم الحالبة. يوما   120و 60عند 

 الحليب.  إنتاج موسم من يوما  120و 60 عند الحليب إلنتاج  كر 12وأعلى  ألدنى كغ / (BLUP)قيم   .2جدول ال
 يوما  120 إلنتاج  BLUP قيمة يوما  60 إلنتاج  BLUP قيمة األب  رقم التسلسل 

1 5219 -5.49 -45.09 

2 5269 -13.80 -6.86 

3 7393 -13.46 0.00 

4 5229 -11.93 0.00 

5 6025 -10.67 0.00 

6 2039 -9.75 0.00 

- - - - 

65 3005 +3.20 0.00 

66 7209 +5.10 0.00 

67 2059 +5.38 0.00 

68 2137 +10.59 0.00 

69 2005 +12.92 0.00 

70 4187 +3.28 +43.62 

 Best Linear Unbiased (BLUP) منحاز غير خطي تنبؤ أفضل الوراثية حسب طريية للجدارة قيمة أعلى أن (2) الجدو  يوض 
Prediction أقصةةةةى كانت ك ، بينما  (5.49-) وأدناها ك (3.28+) أقصةةةةاها   للذكور بلغت  الحليب موسةةةةم من يوما   60 نتاجإل 

 الماعز على (  2016 )العزاوي، مع يتفق وهذا ك ،   (45.09-)وأدناها ك   (43.62+)  الحليب موسةةةةةةةةم من يوما    120 نتاجإل
 المدروسةةةة، وقد الحليب إنتاج لصةةةفا  الوراثية الجدارة قيم تيدير في واسةةةع مد  هناك أن نسةةةتنتا وبذلك العراق، في والشةةةامي المحلي
 .الوراثي التحسين براما في منه ا ستفادة الذي يمكن تجمعيال وراثيال تباينال إلى ذلك يعود

 :الوراثية المثابرة
 إنتاج في للمثابرة عالية وراثية قيمة حييت الذكور بعض بأن تبين حيإ ،المدروسةة للذكور الوراثية المثابرة تيديرا  (3) الجدو  يوضة 

 موسةةةةم من يوما   60 أو  عند مثيلتها من يوما   120 عند الوراثية المثابرة قيمة طرح من والناتجة ك 40.34+) ) الحليب بل  أعالها
 المثابرة قيم اعتماد من يمكننا مما ،ك 39.6-) أدناها ) وكان للمثابرة منمفضةةةةةة   ا  قيم الذكور بعض امتلكت حين فيالحليب،  إنتاج
 وهذا، الحليب إنتاج من يوما   120 إنتاج أو يوما   60 إنتاج على ا عتماد تم لو فيما وراثي عائد أفضل لتحيق الدراسة هذه في الوراثية
 في المثابرة تضةةةةةةةمين يجعل الحليب مما نتاجإل ا قتصةةةةةةةادي العائد زيادة وقد ينعكس ذلك إيجابا  على (،  2016،  العزاوي )توافق مع 
( Waheed and Khan, 2013الباحثين ) من العديد أكده الوراثي، وهذا التحسةةةةةةةةةةةةةين براما إدخاله في مهما   أمرا   الحليب إنتاج
 (. Patterson and Thompson, 1971و)
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 . يوما   120و 60 عند الحليب  إلنتاج BULPقيم  بين الفرق من والناتجة للذكور تصاعديا   الوراثية المثابرة تقديرات .3جدول ال
 )كغ(  الوراثية المثابرة األب  رقم التسلسل 

1 5219 -39.6 

2 7393 -13.46 

3 5229 -11.93 

4 6025 -10.67 

5 2039 -9.75 

6 5269 -6.34 

- - - 

65 3005 +3.20 

66 7209 +5.10 

67 2059 +5.38 

68 4137 +10.59 

69 2005 +12.92 

70 4187 +40.34 

 االستنتاجات:
الحليب، إذ بلغت  موسةةةةةم من يوما    120و يوما   60 إنتاجوجود تباين وراثي يمكن ا سةةةةةتفادة منه في ا نتما  الوراثي لصةةةةةفتي  .1

 .على التوالي( 0.75( و)0.18المكافئا  الوراثية )
 وأدناها ك   (3.28+)بلغت  للذكور الحليب موسةم من يوما   60 إنتاجصةفة  ل أعلى الييم الوراثية أظهر  نتائا التيييم الوراثي أن .2

- )  ناهاوأد ك   (43.62+) الحليب موسةةةةةةةةم من يوما   120 نتاجإل الوراثية للجدارة قيمة أقصةةةةةةةةى كانت ك ، بينما  (5.49-)
 ( ك . 45.09

الحليب عند الماعز الشةامي تحت ظروف الرعاية شةبه  إنتاجوراثي لصةفة   عائد أفضةل لتحييق الوراثية المثابرة قيم مكانية اعتمادإ .3
 الحليب عند أنسالها من الماعز.  إنتاجفي  للمثابرة عالية وراثيةا  قيم المدروسة المكثفة، إذ حييت بعض الذكور

 التوصيات:
اسةةتمرار العمل في التيييم الوراثي كل سةةنة بعد ا نتهاء من موسةةم الحالبة لزيادة دقة التيويم الوراثي للوصةةو  إلى حيوانا  نمبة  .1

 الحليب الكلي عند الماعز الشامي.  إنتاجفي صفة 
 الحليب. إنتاجا هتمام بالصفا  الوزنية لعالقتها الوثيية بصفا   .2
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Abstract 

The study was conducted on Shami goat herd using milk production seasons 

during the period (2013-2017) at Hama Research Center, General Commission 

for Scientific Agricultural Research (GCSAR). A total data of 471 milking 

records was analyzed to study the genetic persistency of milk production of 

Shami goats under semi-intensive rearing system, using subtraction between 

genetic estimation to produce 120 days from genetic estimation to produce first 

60 days of milk season. The average of milk production for the first 60 days and 

120 days of the milk were (70.61±20.80) and (120.69±0.45) kg respectively. The 

production of the year had a significant effect on milk production at 60 days, also 

parity had a significant effect on milk production at 120 days of lactation period 

(P<0.01). while there were no significant effects of parity and kidding type on 

milk production at 60 days. Also, no significant effects were noticed for year 

production and kidding type on milk production at 120 days (P>0.05). 

Heritability values of milk production at 60 and 120 days were (0.18) and (0.75) 

respectively. The values of genetic persistence of males at 60 and 120 

days reached the peak of (+40.34) and the lowest of (-39.6) kg. So, these 

estimates can be used to increase the economic return and improve the goat flock 

for milk persistency. The research concluded the possibility of improving milk 

persistency genetically for female Shami goat. 

Keyword: Genetic persistency, Milk production, Shami goats, Heritability. 
 


