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 توصيف منحنى النمو لمجموعات األبقار المحلية في محطة اليادودة جنوب سورية 
 (2)وخالد النجار (1)*أسامة الشبالق

 دمشق، سورية. إدارة بحوث الثروة الحيوانية، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية،(. 1)
 . ، دمشق، سوريةالمركز العربي لدراسة المناطق الجافة واألراضي القاحلة/أكساد (.2)

 (.o.alsheblak@gmail.com)*للمراسلة: م. أسامة الشبالق. البريد اإللكتروني: 

 15/10/2018تاريخ القبول:    03/09/2018تاريخ االستالم: 

 الملخص
والتابعة إلدارة بحوث الثروة   ة،نفذ البحث في محطة اليادودة لتربية األبقار المحلية التي تقع جنوب سوري

الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، حيث تم أخذ البيانات الوزنية لمواليد عجول األبقار  في  الحيوانية
حتى عام   2009في الفترة من عام  ا  حيوان 101جوالني( والبالغ تعدادها و شامي، و المحلية )عكشي، 

من الميالد حتى عمر سنة  ،باستخدام دالة النمو لكل حيوان ،، بهدف توصيف منحنى النمو2011
ودراسة تأثير بعض العوامل البيئية المؤثرة في معالم منحنى النمو. أخضعت البيانات إلى النموذج   ؛ونصف

أثير جنس المولود والعرق وسنة الميالد والتداخل بين العرق الخطي العام، واستعمل تحليل التباين لدراسة ت
وُأسُتخِدَم لهذا الغرض برنامج التحليل اإلحصائي والجنس في معالم منحنى النمو لعجول األبقار المحلية، 

(SAS ،1996)  وُطبق اختبارDuncan إذ بلغت األوزان الحقيقية لمجموعات  .لمقارنة المتوسطات
( كغ، والوزن بعمر شهر ونصف 0.46± 23.0ي جنوب سورية لصفات وزن ميالد ) األبقار المحلية ف 

( كغ، والوزن بعمر ستة أشهر 1.03± 64.26( كغ، والوزن بعمر ثالث أشهر )±0.51 40.25)
( كغ، والوزن بعمر سنة ونصف 3.91±216.43( كغ، والوزن بعمر سنة )±2.24 110.8)
(  0.38± 23.48لمتوقعة حسب دالة النمو )( كغ. وبلغت متوسطات األوزان ا277.82±1.97)

(  3.24± 310.17( و) 1.76±184.66( و) 1.09±110.07(و) 0.74± 65.69و) ( 0.53±39.25و)
كغ وقيمة معامل التحديد  b=0.51كغ و a =14.07كغ، على التوالي. وبلغت تقديرات معالم النمو 

. أظهرت نتائج تحليل التباين عدم وجود تأثير معنوي للجنس )ذكورا  وإناثا ( 2R=0.98)موائمة النموذج( 
(.  2R)الزيادة الوزنية( وصفة موائمة النموذج )  b)الجزء المقطوع من محور العينات( والصفة    aفي الصفة  

والصفة   a( في الصفة 2011- 2009) لسنة الميالد ا  معنوي ا  وجد تأثير وبّينت نتائج تحليل التباين أنه ال ي
b ( 2وصفة موائمة النموذجR ،و شامي، و (. بينما أشارت نتائج تحليل التباين أن للعرق )عكشي )جوالني

 Bordy. ُأثبت أن الدالة 2Rوصفة موائمة النموذج  bوالصفة  aالصفة  في )P<0.05)تأثيرا  معنويا  
).(الرياضية  bteaY الُمستخدمة مناسبة لوصف منحنى النمو عند مجموعات األبقار =

 Brody)العروق( المحلية في سورية من الميالد حتى عمر سنة ونصف من خالل تقدير معالم دالة 
(a،bالقابلة للتفسير حيويا  والتي تعد ذات أهمية كبيرة عند االنتخاب )، ير مع األخذ بعين االعتبار تأث

  النمو. في معالم منحنى ،ومجموعات األبقار )العرق( ،وسنة الميالد ،الجنس :بعض العوامل البيئية مثل
   مجموعات األبقار المحلية، منحنى النمو، العرق، سورية.: الكلمات المفتاحية
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 : المقدمة
 الماشيةعند  ألنها تشكل طرائق فّعالة لنماذج النمو الفردية ،ُتعد الدوال الرياضية الالخطية األنسب تطبيقيا  في توصيف منحنى النمو

(Ratkowsky, 1990; Bilgin et al., 2004; Berry et al., 2005) لذلك ُطّبقت الدوال الالخطية مثل دالة ،Brody, (1945)  
لتالؤمها مع البيانات الوزنية المتكررة لكل حيوان    Brodyدالة  ت  في تمييز نماذج النمو ألبقار اللحم والحليب من ناحية الوزن. وقد انتشر 

الالخطية األكثر  Brodyأن دالة  Kaps et al., (2000)وبالتالي صالحيتها وكفاءتها في توصيف النمو عند األبقار. وقد أوضح 
وهو مهم لمقارنة  ،خطي رغيأن دراسة نمو األبقار يكون  Jesus et al., (2002)استعماال  في دراسة نمو أبقار اللحم. حيث قرر 

منحنى نمو عجول الهولشتاين في البرازيل من وزن الميالد حتى   Alessandra et al., (2002)األداء الفردي في مراحل النمو. ودرس  
في فنزويال  Brahmanالوزن الحقيقي والمتوقع لعجول   Brodyباستخدام دالة  Miguel et al., (2012)قدر و شهر.  24الوزن بعمر 

 (. 1جدول الشهر ) 16من الوزن عند الميالد حتى الوزن بعمر 
 Berry etوتعديل العالقة الالخطية بين العمر والوزن الحي أو حجم الجسم )  ،تساعد النماذج الرياضية في تخفيض تأثير البيئة المؤقت

al., 2005.)  المالئمة لدالة النمو في تقدير وتوّقع معدالت النمو من الميالد حتى النضج للحيوانات يستفاد من المعالم
(Goonewardene et al., 1981) . 

 في فنزويال.  Brodyوفق دالة  Brahman. تقديرات مرجعية للوزن الحقيقي والُمتوقع لعجول 1الجدول 

 خطأ التقدير  الوزن المتوقع  الوزن الحقيقي  العمر 

 9.32 23.84 33.16 ميالد 

 1.89 67.38 69.27 شهرين 

 -5.16 88.36 83.20 ثالث أشهر 

 -6.25 148.34 142.09 ستة أشهر 

 -34.08 255.91 221.83 سنة

 -10.42 319.38 308.96 ستة عشر شهر 

في ذلك عدة دوال رياضية في وصف منحنيات   واواستخدم  ،تأثيرات معالم منحنى النمو في كفاءة البقرة  Torre et al., (2002)لقد درس  
منحنيات النمو ألبقار البراهمان وفق أحجام مختلفة،   Menchaca et al., (2014)سبانيا، وقّيم  إفي جنوب غرب    Rrtintaنمو عجول  

 Hafiz etوبّين ية. منحنيات النمو لعجول الفريزيان الخليطة باستخدام دوال النمو الرياضية الالخط Salem et al., (2013)وقارن 
al., (2014) ( أن الدوال الجبرية الالخطية طريقة فّعالة في وصف النمو الفردي للحيوان من خالل عدد قليل من المعالمa وb  القابلة )

،  ( Johnson et al., 1990يناسب دوال منحنى النمو التي تحقق التفسير الحيوي للنمو عند الحيوان  aللتفسير حيويا ، إن تقديرات 
معدل التزايد في وزن أو حجم   b، بينما يمثل التقدير (Brown et al., 1976وزن أو حجم الحيوان المتوقع ) aوبالتالي يمثل تقدير 

 aن استعمال النماذج الرياضية في وصف منحنى النمو من خالل معالم قابلة للتفسير حيويا  )أ. كما ( Ariff et al., 1993الحيوان )
. كما (Goonewardene et al., 1981; Perotto et al., 1992اشتقاق صفات ذات عالقة بنمو الحيوانات ) ( تفيد فيbو

ومعامل   ، (2Rوجود عدة معايير عند اختيار الدالة األفضل لوصف النمو وهي معامل التحديد )  et al Goonewardene(1981) ,.بّين
( عند مواءمة دالة  2R(. كما تم التأكيد على أهمية قيمة معامل التحديد )MSEومتوسطات مربعات األخطاء ) ، (DWدربين واطسون )

ومعامل  bوالمعلمة  aللمعلمة  ( بعض التقديرات2جدول ) اليوضح و . (Topal et al., 2004; Malhado et al., 2009النمو )
 .بعض عروق األبقارعند  (2Rالتحديد )
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 ( عند بعض عروق األبقار. a ،bتقديرات مرجعية لمعالم منحنى النمو )  .2جدول ال

حيث تسجل    (،Sri Rachma et al., 2011في التقييم الوراثي للحيوانات الزراعية )إن التنبؤ بمعالم النمو لحيوانات أبقار اللحم قد يفيد  
وذلك من قبل جمعيات ماشية اللحم،    ،بشكل دوري من أجل هذه التقييمات  ، والوزن عند الفطام  ،وتحلل صفات النمو مثل الوزن عند الوالدة

 Hrouz and Gothardovaكما استخدم  .(Kaps et al., 2000ويمكن من خالل دوال النمو أن نستنتج بعض الصفات المهمة ) 
ى  منحنيات النمو النتخاب أنسال أبقار اللحم. وقد استعملت منحنيات النمو عمليا  لالنتخاب المبكر للعجول عند الحصول عل (2000)

وتفيد المعالم في تغيير شكل منحنى النمو للقطيع في حال تم االنتخاب إلحداها تقديرات الدوال الرياضية الالخطية من خالل تكرار األوزان  
أّن العالقات التي يمكن   Perotto et al., (1992)بّين  كما    .( Gupta et al., 2011; Rehman and Khan, 2012)  خردون اآل

 أن نتوصل إليها بين معالم النمو قد تشكل بدائل لبرامج االنتخاب الوراثي، حيث وجد تضاد وراثي بين وزن الحيوان ومعدل نموه.  
 ،الجوالني( في محطة بحوث اليادودة جنوب سوريةو العكشي، و دراسة منحنى النمو لمجموعات األبقار المحلية )الشامي، ل البحث يهدف

 في تقديرات معالم منحنى النمو. ،والعرق  ،وسنة الميالد ،ودراسة تأثير الجنس ،من خالل تقدير معالم منحنى النمو
  ه:وطرائقالبحث مواد 

، موزعة على ثالث مجموعات، مجموعة الشامي والعكشي ا  مولود  101بلغ عددها    التي لمواليد مجموعات األبقار المحلية    ُأخذت القراءات
في محطة بحوث اليادودة لألبقار  2011حتى  2009على التوالي، خالل الفترة الممتدة من عام  ا  مولود 24و  53و  24ي نوالجوال

  15دونما  تبعد حوالي  550وانية في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، حيث تبلغ مساحة المحطة المحلية التابعة إلدارة الثروة الحي
رأسا  من كافة األعمار موزعة على فئات عمرية مختلفة، حيث يتم   212بلغ عدد الحيوانات الكلية في المحطة    .كم عن مركز مدينة درعا

وجودة في المحطة لكل العروق )الشامي والعكشي والجوالني(، وتتم والدات األبقار ورضاعة  تلقيح األبقار طبيعيا  من خالل الذكور الم
 يوما  )عمر الفطام(.  90ويتبع في المحطة أسلوب الفطام التدريجي حتى عمر  ،المواليد بشكل طبيعي

  ، وسنة الميالد ، وجنس المولود ،قم األمور  ،ورقم الذكر الملقح )األب( ،سجلت المعلومات الخاصة بكل حيوان والمتضمنة رقم المولود
  180وبعمر  ،يوما ( 90وبعمر الفطام )  ،يوما   45والمجموعة البقرية )شامي، عكشي، جوالني(، وقراءات األوزان عند الميالد وبعمر 

 يوما  )تقريبا  سنة ونصف(. 520وبعمر  ،يوما   360وبعمر  ،يوما  
بشكل يمّكن البرنامج اإلحصائي من قراءة البيانات لتحليلها إحصائيا ، وذلك لتقدير   Excelودققت وفق برنامج  الملفات  أدخلت البيانات في  

والعرق( في تلك المعالم، حيث استخدم النموذج  ،والجنس ،ومعرفة تأثير بعض العوامل البيئية )سنة الميالد ،معالم معادلة منحنى النمو
).(الرياضي التالي:  bteaY كما تم تحويل معادلة النمو غير   المحلية.  األبقار  لمجموعاتالنمو    منحنىلوصف    =

btaYالخطية إلى الشكل الخطي بأخذ اللوغاريتم الطبيعي لتصبح من الشكل التالي:  += lnln حيث يمثل ،a  الجزء
  tمقدار التزايد اليومي من الميالد حتى الوصول إلى ذروة النمو مع التقدم بالزمن، ويمثل  bالمقطوع من محور العينات، ويمثل الجزء 

 المرجع  الدولة  a b 2R العرق 

Brahman 941.01 ±27.42 0.98 ±0.01 0.980 فنزويال Miguel et al., 2012) ) 

Holstein 266.20 ±81.70 0.91 ±0.06 0.975 تركيا  ( (Koskan and Ozkaya, 2014 

Holstein 1097.6 ±109.63 4.68 ±2.33 0.975 كولومبيا ( Velez et al., 2013 ) 

Brakmas 495.10 ±54.63 0.91 ±0.01 0.876 ماليزيا ( Hafiz et al., 2014 ) 

Nellore 384.60 ±1.63 0.92 ±0.001 0.892 البرازيل ( Marinho et al., 2013 ) 
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 ُأخضعت صفات )معالم( منحنى النمو إلى النموذج(. a، bالمتغير الزمني المستقل. يحدد شكل منحنى النمو من خالل تقدير معالمه )
سنة الميالد،  و واستخدم تحليل التباين لدراسة تأثير بعض العوامل غير الوراثية مثل الجنس،  ،Model General Linearعام الخطي ال

( واألخطاء المعيارية لهذه الصفات )المعالم(،  LSMوالتداخل بين الجنس والعرق، وتم تقدير متوسطات المربعات الصغرى ) ،والعرق 
 (. SAS ،1996باستخدام برنامج ) لمقارنة المتوسطات، Duncanاختبار وُطبق 

 حيث: = ijklY العمرية.( من األوزان Brody( المقدرة بواسطة دالة النمو )a،bمعالم منحنى النمو )
  =  µ المتوسط العام.

  =i=2009 ،i=2010 ،i =2011 . iYR(، بالترميز اآلتي iتأثير سنة الميالد)
  =jG إناث. j=2ذكور،   j=1(، بالترميز اآلتي j)تأثير الجنس

  =kBR جوالني. k=3شامي،  k=2عكشي،   k=1(، بالترميز اآلتي kتأثير العرق المحلي)
)( (. k)( ونوع العرق )عكشي، شامي، جوالني(j)ذكر، أنثى()( بين الجنسjk)تأثير التداخل  kj BRG =  

                                                                المتبقي )الخطأ العشوائي( والتي من المفترض أن تكون طبيعية التوزيع          
 .e2σIبمتوسط صفر وتباين  ومستقلة وتتوزع عشوائيا  

ijkle=  

 :النتائج والمناقشة
ونتيجة لذلك يمكن التنبؤ بوزن   ،مناسبة لتوصيف منحنى النمو لمجموعات األبقار المحلية في سورية Brodyأوضحت النتائج أّن دالة 

وخاصة المادة   ،مع األخذ بعين االعتبار توفر نفس الظروف المناسبة أثناء التربية والنمو  ،من خالل وزنه عند الميالد  ،الجسم بعمر مبكر
).(التالية: Brodyبتطبيق دالة  ا ،وكميتها والرعاية عموم ،الغذائية المقدمة bteaY وفق معالمها الُمقّدرة =

)(07.14 52.0 teY العمر من الميالد حتى عمر سنة ونصف. لذا نجد أن هذه الدالة مناسبة للتنبؤ بالوزن من     tحيث ،=
والتي بلغت  ،العالية( 2Rوفقا  لمعايير معامالت التحديد ) ،الميالد حتى عمر سنة ونصف لمواليد األبقار المحلية اعتمادا  على أعمارها

تتحدد دالة النمو المناسبة من خالل قيمة معامل (، حيث 3نبئة الُموضحة في الجدول )(، والفرق بين القيم الوزنية الفّعلية والمت0.98)
 Brodyن دالة  أ    et al Salem(2013) ,.بّين  . و et la Malhado(2009) ,.  منوهذه النتيجة تتوافق مع كل    ،(2Rالتحديد األعلى )

وذلك في دراسة لمقارنة بين أربع نماذج رياضية الخطية، كما استعملت  ، األفضل لوصف منحنى النمو عند ذكور الفريزيان في مصر
 . (Brown, 1907بنجاح في وصف منحنى نمو الهيرفورد واألنجس والجرسي )Brody دالة 

 الوزنية من الميالد حتى الوزن بعمر سنة ونصف )كغ(. . متوسطات األوزان الحقيقية والمتوقعة للصفات 3جدول ال

 المتوسط المتوقع± الخطأ المعياري  المتوسط الحقيقي ± الخطأ المعياري الصفات 

 0.38± 23.48 0.49±  23.00 الوزن عند الميالد 

 0.53± 39.25 0.51±  40.25 الوزن بعمر شهر ونصف 

 0.74± 65.69 1.03±  64.26 الوزن بعمر ثالث أشهر 

 1.09± 110.07 2.24± 110.80 الوزن بعمر ستة أشهر 

 1.76± 184.66 3.91± 216.40 الوزن بعمر سنة 

 3.24± 310.17 1.97±  277.80 الوزن بعمر سنة ونصف 

IJKLkjkjiIJKL eBRGBRGYRY +++++= )(
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وذلك    ، قريبة من األوزان الحقيقية لمواليد األبقار المحلية  ،المتنبأ بها  للحيوانات النامية خالل مرحلة التنشئةأن األوزان  (  3أوضح الجدول )
حتى وزن بعمر   ،خالل الفترة الممتدة من الميالد  ،وهذا يؤكد صالحية هذه الدالة للتنبؤ بأوزان مواليد األبقار المحلية  .Brodyبتطبيق دالة  
الرياضية، وبالتالي هناك إمكانية انتخاب  Brodyب دالة ( األوزان الحقيقية واألوزان المتنبئ بها حس1كما يوضح الشكل ) سنة ونصف.

في دراسة النماذج الرياضية الالخطية التي   موااهت  ن الذي  Beltran et al., (1992)وهذا ينسجم مع    المواليد الجيدة النمو في وقت مبكر،
( مهم جدا  لغرض انتخاب حيوانات أبقار اللحم الذي يؤدي إلى  bو aأن التقدير المبكر للمعالم )  واتوصف منحنى نمو األبقار، إذ بّين

 االستفادة الفعالة من المصادر الوراثية. 

 
لعجول عروق األبقار المحلية في محطة بحوث اليادودة جنوب  Brody يبين مقارنة بين منحنى النمو الحقيقي والمتوقع وفق دالة  .1شكل ال

 سورية. 

( كغ، وقيمة 0.0035±0.52)( بلغت b)وقيمة المعلمة  ( كغ،0.27± 14.07) ( بلغت (aن قيمة المعلمة أ ( 4جدول البّينت النتائج )
(، وهذه القيم أقل من نتائج ذكرت في دراسة على ثالث عروق من األبقار من الميالد حتى 0.0017±0.98( بلغ )2Rمعامل التحديد )

  aفي تركيا، حيث بلغت قيمة الصفة Piemontes×Friesian و Limousin×Friesianو Friesianشهر  16عمر 
(  0.059± 2.97( و) 0.0.53± 3.02كانت ) b( كغ، وقيمة 53.07±742.5( و)57.20±800.7( و) ±54.06 743.9)

الالخطية في تقدير هذه  Gompertzاستخدام معادلة  نالذي Akbas et al., (2006( كغ على التوالي، حسب )0.064±2.81و)
( كغ bو) ( (a( لكل من (0.99و (2.20±0.03)و (354.5±11.90)قيم بلغت  Budimulyati et al., (2012)المعالم. وقرر 

(2R،)  (2011) ,.شهرا . بينما كشف  21على التوالي ألبقار الهولشتاين فريزيان في أندونيسيا بعمرet al Gbangboche  قيم بلغت
هذه القيم أعلى  و   Lagune(، على التوالي ألبقار  2R( كغ )bو)  ( (a( لكل من لكل من  (0.94و  (0.88±0.0041)و  (0.78±88.28)

23
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 Sri Rachmaاالختالف في قيم معالم منحنى النمو إلى تأثير نظام اإلدارة والتغذية ودرجة الحرارة )  من التقديرات الحالية. يمكن أن يعود
et al., 2011) . 

 الرياضية. Brody . تقديرات معالم نموذج النمو وفق الدالة 4جدول ال

 الدالة المقدرة  
 الجزء المقطوع من محور العينات 

a) الخطأ المعياري ± ) 

 الزيادة في النمو مقدار 

(b الخطأ المعياري ± ) 

 معامل التحديد  

(R2الخطأ المعياري ± ) 

)(07.14 52.0 teY =
 

14.07 ±0.27 0.52 ±0.0035 0.98  ±0.0017 

 Carrijo، وهذا يتوافق مع كل من  a( عدم وجود تأثير معنوي للجنس ولسنة الميالد في الصفة  5جدول  ال أوضحت نتائج تحليل التباين )
et al., (1999)  عند دراسة أبقارChinana في البرازيل، و Lopez De Torre et al., (11978)  عند دراسة أبقارBrangus 

 ا  معنوي ا  في أمريكا أّن هناك تأثير  Herefordعلى عجول أبقار  Denise and Brinks (1985)في أمريكا، لكن أظهرت نتائج دراسة 
لمنحنى النمو لمواليد   aللعرق في الصفة ( p<0.001) معنوي   النتائج إلى وجود تأثير  . بينما أشارت aللجنس وسنة الميالد في الصفة 

 ,.Ariff et alوفي إيرلندا،    Holstein Friesianعلى سالالت    مفي دراسته  Berry et al., (2005)وهذا توافق مع    ،األبقار المحلية
-Kedahو Kedah-Kelantan×Brahmanو Kedah-Kelantanعلى أربعة عروق أبقار في ماليزيا ) مفي دراسته (1993)

Kelantan×Hereford وKedah-Kelantan×Friesianللتداخل بين الجنس  ا  معنوي اُ بأنه ال يوجد تأثير  البحثأوضحت نتائج  . كما
 (. aوالعرق في هذه الصفة )

  Carrijo et al., (1999)، وهذا توافق مع bللجنس في المعلمة  غير معنوي   ا  ( أن هناك تأثير 5جدول الأشارت نتائج تحليل التباين )
. كما أوضحت Nelloreأن الجنس يؤثر معنويا  في نفس الدراسة على أبقار  وا في البرازيل، بينما وجد Chinanaفي دراسة على أبقار 

في دراسة على أبقار  Lopez De Torre et al., (1978)وهذا توافق مع  bالنتائج وجود تأثير غير معنوي لسنة الميالد في المعلمة 
Brangus  وHereford  وأيضا  توافق مع ،Carrijo et al., (1999)    في دراسة على أبقارChinana   في البرازيل، بينما وجد أن سنة

، وهذه  b( للعرق في الصفة p<0.01. كما بَينت النتائج وجود تأثير معنوي ) Nelloreالميالد تؤثر معنويا  في نفس الدراسة على أبقار 
في إيرلندا. وكذلك بّينت النتائج بأنه ال  Holstein Friesianفي دراسة على سالالت  Berry et al., (2005) النتيجة توافقت مع 

( لم تتأثر 2R( أن صفة )6جدول  ال(. وكذلك أشارت نتائج الدراسة الحالية )bللتداخل بين الجنس والعرق في الصفة ) ا  معنوي ا  يوجد تأثير 
(، وبالتداخل بين الجنس والعرق، أي أن الفروق بين الذكور واإلناث ضمن  p<0.05بينما تأثرت معنويا  بالعرق ) ،بالجنس وسنة الميالد

 (. 2Rمة نموذج النمو للزيادة الوزنية )ءالعروق المدروسة لم تكن متجانسة في صفة موا
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)الجزء المقطوع من   aلعرق والتداخل بين العرق والجنس في الصفة تحليل التباين لتأثير كل من جنس المولود، وسنة الميالد، وا .5جدول ال

  محور العينات(. 

 مصادر التباين 

(S.O.V ) 

ة  
ري

ح
 ال

ت
جا

در

(
d

f
 )

 

 وفق نموذج النمو  bصفة  وفق نموذج النمو  aصفة 
موائمة نموذج النمو للزيادة  

 ( R2الوزنية )

متوسطات  

 المربعات 

(MS ) 

االحتمالية  

 اإلحصائية 

(Prob ) 

متوسطات  

 المربعات 

(MS ) 

 االحتمالية 

 اإلحصائية 

(Prob ) 

متوسطات  

المربعات  

(MS ) 

 االحتمالية 

 اإلحصائية 

(Prob ) 

 0.5602 0.000080 0.3292 0.00089 0.1402 9.04 1 الجنس 

 0.4356 0.00019 0.6176 0.00044 0.8214 0.80 2 سنة الميالد 

 0.0001 0.00391 0.0001 0.015009 0.0001 144.32 2 العرق 

 0.0469 0.00074 0.9211 0.000076 0.7707 1.06 2 الجنس×العرق 

  0.000234  0.00092  4.08 93 المتبقي 

 % 1.56(=cvمعامل االختالف )  % 5.86(=cvمعامل االختالف )  % 14.36(=cvمعامل االختالف )  

حسب ( b( و)aالصغرى الُمقدرة غير مؤكدة إحصائيا  لكل من صفات )( أن الفروق في متوسطات المربعات 6جدول ال أشارت النتائج )
في دراسة على   Lopez De Torre et al., (1978)الجنس وسنوات الميالد عند عروق األبقار المحلية المدروسة، وهذا توافق مع 

 .Brangusأبقار 
بين العروق المدروسة )مجموعات األبقار المحلية(، إذ  رة حقيقية بّينت الدراسة أن الفروق بين متوسطات المربعات الصغرى الُمقدّ كما 

( كغ.  0.28±12.36(، وأقلها لدى عرق العكشي ) 0.47± 14.98(، على عرق الجوالني )0.46± 16.78تفوقت عرق أبقار الشامي ) 
(  aفي إيرلندا، حيث كانت قيمة الصفة ) Holstein Friesianعلى سالالت  مفي دراسته Berry et al., (2005)وهذا توافق مع 

 ,.Ariff et al( كغ، على التوالي. وكذلك توافق مع  8.74± 591.1( و)9.75±566.3( و)542.7±8.79)   HDو  HPو  NZللساللة  
-Kedahو Kedah-Kelantan×Brahmanو  Kedah-Kelantanفي دراسة على أربعة عروق أبقار في ماليزيا ) (1993)

Kelantan×Hereford وKedah-Kelantan×Friesian ( حيث كانت قيم الصفة ،)7.86± 333.3( و)2.30± 227.8  )
 ( كغ، على التوالي. 9.43± 320.9( و)4.02±316.5و)

(،  bعدم وجود فروق حقيقة بين متوسطات المربعات الصغرى حسب الجنس، وسنة الميالد في الصفة )إلى ( 6) جدول الأشارت نتائج 
. بينما وجدت فروق حقيقية في  Herefordو Brangusفي دراسة على أبقار  Lopez De Torre et al., (1978)وهذا يتطابق مع 

( على عرق الشامي 0.007± 0.50( كغ وعرق الجوالني )0.004± 0.53حسب العرق، إذ تفوق عرق العكشي ) bالصفة 
في إيرلندا، حيث  Holstein Friesianفي دراسة على سالالت  Berry et al., (2005)(. وهذه النتيجة توافقت مع 0.49±0.006)

( كغ، على  0.0074±0.625( و)0.0081± 0.630( و) 0.651±0.0072، )NZو HDو HP( للسالالت bكانت قيمة الصفة )
 التوالي. 
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المعيارية حسب الجنس وسنة الميالد والعرق والتداخل  األخطاء  ± R2)( و) b( و)a( للصفات )LSM. متوسطات المربعات الصغرى )6جدول ال

 بين الجنس والعرق. 

 مصادر التباين 

(S.O.V. ) 

عدد  

 ( NOالمشاهدات)

 aالصفة 

 )جزء من محور العينات( 

 bالصفة 

 )معدل التزايد( 

 R2الصفة 

 )معامل الموائمة( 

س 
جن

ال
 

 a15.04 ±0.35 a0.51 ±0.005 a0.97 ±0.0026 48 ذكر 

 a14.37 ±0.33 a0.50 ±0.005 a0.97 ±0.0025 53 أنثى 

الد 
مي

ال
ة 

سن
 

2009 16 a14.50 ±0.59 a0.51 ±0.008 a0.97 ±0.0045 

2010 50 a14.88 ±0.29 a0.50 ±0.004 a0.97 ±0.0022 

2011 35 a14.74 ±0.35 a0.51 ±0.005 a0.98 ±0.0026 

ق 
عر

ال
 

 c12.36 ±0.28 a0.53 ±0.004 a0.98 ±0.0021 53 عكشي 

 a16.78 ±0.46 b0.49 ±0.006 b0.96 ±0.0035 24 شامي 

 b 14.98 ±0.47 a0.50 ±0.007 a0.98 ±0.0036 24 جوالني 

ق( 
عر

×ال
س 

جن
)ال

ل 
خ

دا
ت

 

 a12.63 ±0.40 a0.54 ±0.0060 a0.98 ±0.0030 26 ذكر×عكشي 

 a16.94 ±0.59 a0.49 ±0.0089 d0.96 ±0.0045 13 ذكر×شامي 

 a15.55 ±0.71 a0.50 ±0.010 bc0.97 ±0.0053 9 ذكر×جوالني 

 a12.09 ±0.39 a0.53 ±0.0059 ab0.98 ±0.0030 27 أنثى×عكشي 

 a16.62 ±0.64 a0.48 ±0.0097 cd0.96 ±0.0049 11 أنثى×شامي 

 a14.41 ±0.56 a0.50 ±0.0084 ab0.98 ±0.0042 15 أنثى×جوالني 

 ( بين المتوسطات.p<0.05معنوية )تشير األحرف المتشابهة في العمود الواحد إلى عدم وجود فروق 

حسب   (2Rصفة موائمة النموذج )تقديرات متوسطات المربعات الصغرى ل  عدم وجود فروق حقيقية في(  6جدول  ال)أظهرت نتائج الدراسة  
حسب العرق متوسطات المربعات الصغرى بينما بّينت نتائج الدراسة الحالية إلى وجود فروق حقيقية في تقديرات الجنس وسنة الميالد. 

( منها عند  0.0036±0.98( والجوالني )0.0021±0.98مة  عند عرق العكشي )ء(، حيث كانت أكثر مال2Rفي صفة الموائمة )
جدول  ال وفق نتائج الدراسة الحالية ) (2Rبين الجنس والعرق في المعلمة ) فروق حقيقية للتداخلكما وجدت (. 0.0035± 0.96الشامي )

 ( وهي أكثر مالئمة عند ذكور العكشية ضمن مجموعات األبقار المحلية.   6
 االستنتاجات:

على عجول مجموعات األبقار المحلية )الشامي والعكشي والجوالني( لوصف نموها بشكل مبكر وبالتالي  Brodyيمكن تطبيق دالة 
وهناك إمكانية للتحسين الوراثي لهذه المجموعات بعد التصحيح ( المرتفع، 2R) انتخاب المواليد جيدة النمو اعتماد على معامل الموائمة

 نة الميالد في تقدير معالم منحنى النمو.لتأثير بعض العوامل البيئية كعرق والجنس وس
 :التوصيات

واالرتباطات الوراثية( لمعالم منحنى النمو لوضع برنامج  ،وقيم تربوية ، استمرار العمل البحثي بالتنبؤ بالمعالم الوراثية )المكافئات الوراثية
 سورية. مناسب لتحسين صفات النمو وراثيا  لدى عروق األبقار المحلية في انتخابي 
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Abstract 

This study was carried out at AL-Yadoda Research Station, Daraa Research 

Center, GCSAR, to analyze weight data of local cattle (Akshi, Shami and 

Golani). 101 heads of calves were weighted in several ages (birth, one and half 

month, three months, six months, twelve months and eighteen months) during 

the period from 2009 to 2011. The general liner model (GLM) was used to 

characterize the growth curve using growth function and to study non-genetic 

effects on growth traits. The analysis of variance was used to study the effect of 

gender, birth year, breed and interaction between gender and breed on growth 

traits, and Duncan test was used to compare means. Results showed that the real 

weight of local cow sets, from birth, 1.5-month, 3-months, 6-months,12-months 

and 18-months were (23.0±0.46), (40.25±0.51), (64.26±1.03), (110.8±2.24), 

(216.43±3.91), (277.82±1.97) kg, respectively, while expected means weight 

according to growth function were (23.48±0.38), (39.25±0.53), (65.69±0.74), 

(110.07±1.09), (184.66±1.76), (310.17±3.24) kg, respectively. Growth function 

constants a, b were analyzed and the estimates of growth function a, b were 

(14.07) kg, (0.56) kg, respectively and the value of coefficient fitting model was 

R2=0.98. This study proved that function is fitting to growth curve of local cattle 

sets in southern Syria from birth to 18-months age. Results of variance analyze 

showed non-significant effect of gender on (a) and (b) coefficients, model fitting 

to weigh increase (R2), and no-significant differences found between males and 

females for these coefficients. Results of variance analyze showed non-

significant effect of birth year on (a) and (b) coefficients, model fitting to weigh 

increase (R2), and no-significant differences found between study years for these 

treats. Results of variance analyze showed a significant effect of breed on (a) and 

(b) traits, model fitting to weigh was increased (R2), and significant differences 

found between local cow groups (Akshi, Shami and Golani). This study proved 

that function was fitting to describe growth curve of local cow groups in south 

Syria from birth up to 18-months old, although a little number of parameters (a, 

b) which can be explained biological and this is very important for selection 

besides to some non-genetic factors effect such as (gender, year birth and breed) 

on growth traits.  
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