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 الملخص
علميتة أجريت  هت ه التدراستتتتتتتتتتتتتتتة لي مركز البحوث العلميتة الزراعيتة لي حمتاه التتاب  للهيئتة العتامتة للبحوث ال

بهدف معرلة طول موستتتتتال الحالبة و نتال الحلي    ،2016-2018خالل الفترة وذلك   ،الزراعية ) ستتتتتورية(
إذ تال جم  بيتتانتتات إنتتتال الحليتت  وطول  ،وتتتيرير بعا العوامتتر غير الوراريتتة ليهتتا ،لي األغنتتاا العوا 

( كغ 187.9الحلي  بلغ ) ( رأستتتتتتال ما النعال. بينن  النتامت أط متوستتتتتت  إنتال185موستتتتتتال الحالبة لعدد )
وكاط تيرير نم  الوالدة معنويال لي كر ما  ،( يومال 183.9ستتتتال الحالبة )للنعجة الواحدة ومتوستتتت  طول مو 

إنتال الحلي  وطول موستتتتتتتتتتال الحالبة، إذ تفوا  النعال الوالدة لحمالط لردالة علا مايالتها الوالدة لحمالط 
ال وستتتتتتتتتتتتتتال الحالبتة و نتت م  الوالدة تتيريرال معنويتال لي طول مولال الكا للتتداختر بيا جنا المولود ون ،توأميتة

الحلي . وأوضتتتتتتتتتتتتتتح  النتامت ك لك تيرير عمر النعجة وموستتتتتتتتتتتتتتال الوالدة وال   كاط غير معنو  لي إنتال 
ولال  ،الحلي  وطول موستتتتتتتتتتتال الحالبة. كما أط واط األا عند الوالدة  كاط لع تيريرال معنويال لي إنتال الحلي 

تيريرال معنويال لي طول موستتتتال  وك لك كاط لشتتتتهر الوالدة    ،لحالبةمعنو  لي طول موستتتتال ا الكا لع أ  تيرير
 الحالبة وغير معنو  لي إنتال الحلي .  

 أغناا العوا . ،موسال الحالبة ،إنتال الحلي  الكلمات المفتاحية:
: المقدمة  

ويساهال   ،ما إجمالي الناتت المحلي  24%بة همتع حتا نسإذ تصر مسا ،يؤد  اطاع الزراعة دورال مهمال لي االاتصاد الوطني لي سورية
ما إجمتالي ايمتة اإلنتتال الزراعي، ويتماتر الهتدف الحكومي االستتتتتتتتتتتتتتتراتيجي لتطوير الاروة الحيوانيتة  %36إلنتتال الحيواني ليتع بحوالي ا

وتيميا  مهمال لي تغ الة االنستتتتتتتتتتتتتاط وتؤد  األغناا العوا  دورال   (.2010لي إنتال الحلي  )التامر،  %4بتحقيق ايادة ستتتتتتتتتتتتتنوية بنستتتتتتتتتتتتتبة 
حيث تولر  ،وتمتلك مقدرة عالية علا التيالال م  الظروف البيئية واالستتتتتتتتتتجابة للتحستتتتتتتتتيا الوراري  ،متطلباتع اليومية ما البروتيا الحيواني

 كما أشتتتتتتتتتار كر ما  (.2006ة التوامال )اللحاا،  الظروف الجيدة إظهار مواصتتتتتتتتتفاتها اإلنتاجية ما اللحال والحلي  والصتتتتتتتتتوف وايادة نستتتتتتتتتب
(Haile et al., 2017; Talafha and Ababneh, 2011)  أط ستتتتتتتتتتتتتتاللة أغناا العوا  تتفول لي إنتال الحلي  واللحال وتعد    إلا
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إال   ،ط طول موستتتتال الحالبة القصتتتتر بتقدا عمر النعجةأ(  2009 ،العبا   ؛1997،مصتتتتدرال هامال لعيم المزارعيا الفقراق. واد بيا )عبدو
( لي دراستتتتتتع علا األغناا والماعز بيط عمر 2017)  ،معنويال. وبينا عبد اللطيف لحالبة لال الكالنعجة لي طول موستتتتتال اأط تيرير عمر ا

الستتتتامرامي ( و 2012البرانجي وعبد الرحما )( و 2011األا لع تيرير معنو  لي إنتال الحلي  الكلي واليومي. وأشتتتتار كر ما عبد النور )
تسلسر الوالدة لي إنتال الحلي  اليومي والكلي. وتوصر و ر األا ير معنو  لعمألغناا إلا وجود تير( لي دراساتهال علا ا2015وآخروط )

وأط  ،(ال يوم  4.43±154.09( لي العرال إلا أط المتوستت  العاا لطول موستتال الحالبة ألغناا العوا  بلغ )2013عبد الرحما وآخروط )
ستتتتتتتتتنوات( إال أط ه ه  (4يومال( للنعال بعمر 169.88 يا وارتف  إلا )يومال( للنعال بعمر ستتتتتتتتتنت  (160.37أاصتتتتتتتتتر موستتتتتتتتتال حلي  كاط 
 الفرواات كان  غير معنوية.  

%( لكر 0.0098بمقدار )نستبة الزصتوبة   داادالا( إلا  2014أما ليما يتعلق بتيرير واط األا عند الوالدة لقد توصتر الززرجي وآخروط )
( بدراستتتتتع 2011نستتتتبة الزصتتتتوبة. وبينا عبد النور)  ه ا الواط كمؤشتتتتر للتنبؤ عاوب لك المكا االستتتتتفادة ما  ،كغ ايادة لي واط األا  1

إذ حققت   ،علا أغنتاا العوا  لي العرال أط لواط األا عنتد والدتهتا تتيريرال معنويتال لي إنتتال الحليت  اليومي والكلي وطول موستتتتتتتتتتتتتتال الحالبتة
كغ(   (108.38كغ( و  (0.883لها والكلي وطول موستتتتتال الحالبة  بلغ إنتال الحلي  اليومي  إذ  ،كغ( ألضتتتتتر أداق  (60-50النعال بواط 

كغ( واألكار وانتال )أكار   50لي حيا كتانت  المعتدالت أدنا ما ذلتك لتدع النعتال األاتر وانتال )أاتر ما ،( علا التواليال يومت   (116.33و
إنتال الحلي   عالي المعنوية بيا كر ما( إلا وجود ارتباط طرد  2014كغ(. وأشتتارت الدراستتة التي ااا بها القدستتي وابراهيال )  60ما 

مما العني أط  ،(=r  0.41إذ بلغ معامر االرتباط بيا إنتال الحلي  وواط النعجة بعد الوالدة مباشتتتتتتتترة ) ،وواط النعجة بعد الوالدة مباشتتتتتتتترة
 إنتال الحلي  لي النعال يتيرر بواط الجسال.

لي صتتفات إنتال الحلي  اليومي والكلي وطول موستتال   الوالدة لال يؤرر معنويال ( أط شتتهر 2011بد النور )وليما يتعلق بشتتهر الوالدة بيا ع
ومار ه ه النتيجة أشتتتتتتار إليها كر ما  ،وال يوجد لرول كبيرة لي الظروف البيئية ،الحالبة ألط معظال الوالدات تركزت لي لصتتتتتتر الشتتتتتتتاق

 ( علا أغناا العوا  لي العرال. 2013) ،روط عبد الرحما وآخسورية و ( علا أغناا العوا  ال2009 ،العبا  ؛2004 ،)ااسال
ط موستتتال الوالدة يلع  دورال هامال لي أداق النمو بشتتتكر غير مباشتتتر ما خالل أ  Khombe, (1985وبالنستتتبة للموستتتال االنتاجي لقد بيا )

يال الحلي  لي محطة مرل الكر ( أط أعلا متوستت  إلنتال 1997تغ الة األا وبالتالي كمية الحلي  المتاحة للحمالط. وأكد ااستتال )  ليتيريره 
يومال( مشتتتيرال إلا وجود حيوانات متميزة الصتتتر  (160كغ( للنعجة الواحدة خالل (230 لي ستتتورية ضتتتما نظاا اإلنتال شتتتبع المكاف بلغ 

ذو ارتباط موج  ينزفا  معنو    وجود تيرير   (Reiad et al., 2010)كغ( لي الموستتتتتتتتتتتتتتال. كما أكند   (400إنتاجها ما الحلي  حتا
( إلا أنع لي األسابي  األولا لموسال الحالبة يزداد إنتال 2010كغ(. وأشار دي  ونقوال )  (213.3تاجي الساب  دريجيال حتا الموسال اإلنت

نهاالة موستتتتال الحالبة. واد أشتتتتار ستتتتريعال لي   الحلي  باضتتتتطراد ليحقق أعلا إنتال لي األستتتتبوع العاشتتتتر منع ويتراج  بعدها بب ق ويصتتتتب 
( إلا أط التبايا لي مؤشتتتتتتر طول موستتتتتتال الحالبة يدل علا التبايا الكبير لي مقدرة نعال العوا  علا استتتتتتتمرارية 2014تقرير أكستتتتتتاد )

 ،ا، أو التبتايا لي األنمتاط الوراريتة التبتايا لي رعتاالتة النعتال لتدع المربي  واتد الكوط ذلتك عتامتدال إلا  ،إنتتال الحليت  لي ظروف البيئتة الجتالتة
الا أط إنتال الحلي  يزداد بالتدريت  ,et al., 2016)  (Pacinovski  . واد أشتتتتتارة لي إنتال الحلي ستتتتتتمراريعلا االوبالتالي مقدرتها 

إلا الحد األاصتا رال ينزفا لي الموستال الزاما ويصتر  ،ستنوات  5-4بدأ ما الموستال األول إلا الموستال الاالث، إذ يبلغ أاصتاه بعمر 
 ال ( أط لموستال والدة النعجة تيرير 2014ل الموستال الااما. وك لك بينا القدستي و براهيال )لي الموستال الستاد  وبعد ذلك القر بشتكر كبير خال
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ات م  النعال ذات الموستتال األول وحصتتر علا ذ لي إنتال الحلي  اليومي لصتتال  النعال ذات موستتال الوالدة الااني والاالث مقارنةل  ال معنوي
 ,.Hernandes et al(. كمتتا بيا )Komperej et al., 2012 ; Pand and Papachristoforou, 2000النتتتامت كتتر ما )

وأط النعال لي الموستتتتتتتتال األول   ،( لي دراستتتتتتتتتهال علا أغناا إالستتتتتتتت  لريزياط لي إالطاليا أط موستتتتتتتتال الوالدة يؤرر علا إنتال الحلي 2017
أط النعال لي موستتمها األول   Haile et al., (2017نعال بااي مواستتال الحالبة األخرع. وأوضتت  )والااني أنتج  حلي  أار مقارنة م  

وأط امة اإلنتال تحدث لي أكار الحاالت خالل الموسال الاالث وتنزفا الحقال بعد الموسال  ،تنتت حلي  أار بالمقارنة م  المواسال األخرع 
لي إنتال   لموستتتتتتتتتتتتال الوالدة  (p<0.01)عالي المعنوية ( وجود تيرير  2012)الزاما. وأظهرت النتامت التي حصتتتتتتتتتتتتر عليها الستتتتتتتتتتتتامرامي 

 ،( كغ2.64±119.34وكاط أالع لي موستتتتتتتال الوالدة األول ) ،( كغ3.52±137.42إذ حقق موستتتتتتتال الوالدة الاالث أعلا إنتال )  ،ي الحل
ة وموستتتتتتتال الوالدة واد بلغ المتوستتتتتتت  العاا لطول حيث أظهرت النتامت وجود تيرير عالي المعنوية لطول موستتتتتتتال الحالبة بتيرير ستتتتتتتنة الوالد

 يوا(.(125.79 يوا( وكاط أطول موسال حلي  خالل موسال الوالدة الاالث  122.67ة )موسال الحالب
إذ تفوا   ،( أط لجنا المولود تيريرال معنويال 2015أحمد وآخروط )و   (2012بين  النتامت التي توصر إليها البرانجي وعبد الرحما )

( لي دراستع علا نعال األغناا الحمدانية 2011كما أشار الجوار  )المرضعة لل كور لي إنتاجها ما الحلي  عا المرضعة لإلناث.  النعال  
لي حيا كان  الفرول بيا  ،والعوا  لي العرال أط أمهات الوالدات ال كرية الفردالة تفوا  معنويال لي إنتاجها للحلي  علا بااي األمهات

تمير إلنتال حلي  يومي أكار ما مايالتها المرضعة لحمالط   الوالدات التوأمية لل كور واإلناث والنعال المرضعة للحمالط ال كريةأمهات 
ويعزع سب  ذلك إلا أط الوالدات ال كرية تكوط عادةل أكبر حجمال وتحتال إلا عناصر غ امية أكار وبالتالي تحفز أمهاتها إلنتال  ،أناوية

ذات الوالدات ال كرية لي   ليد أناوية مقارنة بمايالتها( تفول النعال التي ولدت موا2011ما الحلي . بينما بينا عبد النور ) كميات أكبر 
موضحال أط نم  الوالدة لال يؤرر  ،ولال يلحظ أ  تيرير معنو  لجنا المولود لي طول موسال الحالبة ،كر ما إنتال الحلي  اليومي والكلي

أنجب  والدات توأمية مقارنة م  التي ولدت  لحلي  اليومي والكلي وطول موسال الحالبة بالرغال ما تفول النعال التي معنويال لي إنتال ا
 Jawasreh and Khasawneh, 2007; Oramari and Hermiz, 2012; Hermiz and)  مت كر ماوالدات لردالة. وأكدت نتا

Alkass, 2018) ، عجة ما  وتزداد نس  والدة الحمالط التوأمية بتقدا عمر الن ، دات التوأميةمما يؤكد ألضلية انتزاب اإلناث ذات الوال
(  2011  ، سنوات(. وبين  النتامت التي وجدها )الدباغ وآخروط   6سنوات( سواق كان  توأمية أو مفردة الوالدة وتنزفا نسبيال بعمر )2-5 )

 ,Raoof and Balisanyعلا التوالي. وبينا  ال يوم204;191) طول موسال الحالبة لي الوالدات التوأمية مقارنة م  الوالدات الفردالة )
( أط لصر الوالدة لع تيرير عالي  (Hamdon, 2010إنتال الحلي  اليومي والكلي. كما بينا    لي  ال معنوي  ال ط لصر الوالدة لع تيرير أ   (2016)
لي الشتاق تكوط أعلا إنتاجال لي كمية حيث وجد أط النعال الوالدة  ،وطول موسال الحالبة ،كر ما كمية الحلي  وتركيبع ليالمعنوية 
كما أط النعال  ،لتر((36.68 والوالدة لي لصر الزريف  ،لتر( (38.68ارنة م  النعال الوالدة لي الصيف ( مقلتر (56.01الحلي  

(. ووجد كر  ال يوم  (102.65( ما النعال الوالدة لي الصيف  ال يوم  (118.35الوالدة لي لصر الربي  كان  تمتلك أعلا طول موسال حالبة  
( لي دراستهال علا أغناا العوا  أط تيرير سنة الوالدة لي (Jawasreh and Khasawneh, 2007; Kassem et al., 2006ما 

إنتال الحلي  وطول موسال الحالبة كاط عالي المعنوية مفسريا ذلك باالختالف بيا السنوات لي الظروف المناخية وظروف التغ الة  
 السامدة.   
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ا العوا  تح  الحلي  وطول موسال الحالبة والعالاة بينهما عند أغنالا دراسة تيرير بعا العوامر غير الورارية لي إنتال  إالبحث  يهدف  
 نظاا الرعاالة شبع المكاف.

 ه:مواد البحث وطرائق
 ،العامة للبحوث العلمية الزراعية   لي مركز بحوث حماة التاب  للهيئة( رأسال ما إناث أغناا العوا  الحلوب  185البحث علا عدد )  أجر  
 36.45وخ  طول  35.08 علا خ  عرض ،األولار كال جنوب متتدينتتة حمتتاة لي منطقتتة االستتتتتتتتتتتتتتتقرا 4 علا بعتتدمركز حمتتاه  إذ الق 

  دونمال تقريبال. 350وتبلغ مساحتع  ،اللم 336.8 ومعدل األمطار السنو   ،ا 316وارتفاعع عا سط  البحر 
حستتتتتتتتتيا صتتتتتتتتتفة إنتال الحلي  كمال ونوعال ما أجر التحستتتتتتتتتيا الوراري عا طريق االنتزاب لتأغناا العوا    ربي  :القطيعإدارة ورعاية  -

 وعادة يتال تستتتتتتفيد النعال ما ابر كباق التلقي  ،بها وبالمواليد الناتجة عنها واالحتفاظألمهات المرتفعة اإلنتال بصتتتتتتورة مستتتتتتتمرة وتحديد ا
 ما كر عاا.  حزيراطخالل شهر 

الواامي المتب  لي واارة  الصتتتتحي  طبق عليها البرنامت تح  المراابة الصتتتتحية المستتتتتمرة و  لبحثاوانات حي وضتتتتع الرعاية الصححححية:  -
 علا مدار العاا ما اللقاحات الدورية والمكالحات الطفيلية. الزراعة واإلصالح الزراعي

لا المرعا لي الصتتتتتتباح ولي المستتتتتتاق لمدة إذ تزرل الحيوانات يوميال ا ،لي المحطة نظاا الرعاالة شتتتتتتبع المكاف يتب تغذية الحيوانات:  -
رال القدا لها الدريا الجيد والعلف المركز م  متممات علفية وليتامينات علا أستتتا  اإلنتاجية وحستتت  االحتياجات   ،لي كر مرة ستتتاعتيا
  .وتوض  األحجار الملحية لها بشكر مفتوح ،الغ امية

بعا العوامر غير الورارية ولق البة للنعال الداخلة بالتجربة والتداخر بيا بيانات الحلي  وطول موستتتتتتتال الح  ُأخ تالبيانات المأخوذة: -
ونم   ،والفترة بيا الوالدتيا وشتتتتتتهر الوالدة ،األا عند الوالدة  وواط   ،وموستتتتتتال الوالدة ،كعمر األا ،ما العوامر غير الورارية  تيرير كر عامر

 وجنا المولود. ،الوالدة
عامر ما العوامر غير الورارية. وشمل  تال الحلي  وطول موسال الحالبة ولق تيرير كر تال دراسة مؤشرات إن المؤشرات اإلنتاجية:-

الميخوذة  ال يوم 15والكميات المنتجة خالل لترة اإلنتال ما خالل كنتروالت الحلي  كر  ،تقدير إنتال الحلي  ،إنتال الحلي  مؤشرات
 ي تال تقدير إنتال الحلي  ليها.طول موسال الحالبة بتحديد أالاا الحالبة التوك لك  ،صباحال ومساقال 

 ولق تيرير بعا العوامر غير الورارية لي بعا المؤشرات اإلنتاجية: ات الدراسةاسم  مجموع -
 ولق تيرير بعا العوامر غير الورارية لي إنتال الحلي . -1
 ولق تيرير بعا العوامر غير الورارية لي طول موسال الحالبة. -2

 التحليل اإلحصائي:
لا الحاستتتتتتتتتتتوب ما أجر لحالبة ولق تيرير كر عامر ما العوامر غير الورارية إُأدخل  البيانات المتعلقة بإنتال الحلي  وطول موستتتتتتتتتتتال ا 

وك لك ما أجر معرلة تيرير كر عامر ما العوامر غير الورارية   ،(Minitab-16تحليلها وصتفيال باستتزداا برنامت التحلير اإلحصتامي )  
ية الات المعيارية والتداخر بيا بعا العوامر غير الورارنتاجية المدروستتتتة وتقدير المتوستتتتطات الحستتتتابية واالنحر لي بعا المؤشتتتترات اإل

جراق إودراسة العالاات االرتباطية وتحديد مستوع المعنوية لتيرير كر عامر ما العوامر غير الورارية بعد  ،لي بعا المؤشرات اإلنتاجية
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زطية لتوضتتتتتتي  تيرير بعا العوامر غير واستتتتتتتزدم  النماذل الرياضتتتتتتية ال .عا المؤشتتتتتترات اإلنتاجيةالتحلير الوصتتتتتتفي لكالة بيانات ب
 إنتال الحلي  وطول لترة الحالبة ولق النموذل التالي: ليالمؤشرات اإلنتاجية الورارية لي بعا 

IJKLMN)+ EK× LM M)+(PARK× TYJ + (SN+ BLM+ PAR L+ LMK + TY J+ S  I= µ + AIJKLMN Y 
 حيث:

IJKLMNY=   .إنتال الحلي  أو طول موسال الحالبة 
µ = .المتوس  العاا 
iA.تيرير العمر = 
jS.تيرير جنا المولود = 

Tyk.تيرير نم  الوالدة = 
iLM.تيرير شهر الوالدة = 

mPAR.تيرير موسال الوالدة = 
nBL.تيرير الفترة بيا الوالدتيا = 
k× TY jS .تيرير التداخر بيا جنا المولود ونم  الوالدة = 
 i× LM mPAR  والدة وشهر الوالدة.= تيرير التداخر بيا موسال ال 

ijklmn E.تيرير الزطي المتبقي = 
 النتائج والمناقشة:

 تأثير بعض العوامل غير الوراثية في إنتاج الحليب: -1
( تيرير ه ه العوامر لي إنتال الحلي  عند 1يوضتتتتتتتت  الجدول ) حيث ،الورارية لي إنتال الحلي أظهرت النتامت تيرير بعا العوامر غير 

نو  لعمر األا لي إنتال الحلي  خالل موستتتتتتتتال المدروستتتتتتتتة خالل لترة البحث. وأوضتتتتتتتتح  النتامت عدا وجود تيرير معنعال أغناا العوا   
حيث بين  الدراستتتتتتتتة الحالية أط  ،كغ(  (213.15ال   بلغ بالمتوستتتتتتتت  ستتتتتتتتنوات( أعلا إنتال حلي  و   (4إذ أعط  النعال بعمر   ،الحالبة

 ،ستنوات لما لول  6ر  ستنوات( وبعدها تنزفا تدريجيال حتا بلوغ النعجة عم  (5عمر  ستنة( وحتا  2كمية الحلي  تزداد بدقال ما عمر )
 ،انزفاض كفاقة الجهاا الهضتتتميو  ،وتلف بعا األستتتناط  ،وستتتب  ذلك العود إلا شتتتيزوخة أنستتتجة الضتتترع المستتتؤولة عا إنتال الحلي 

ال   أكد أط لعمر األا   ،((Elia, 2018 إليهاتوصتتتر   والتي تؤرر ستتتلبال علا إنتال الحلي . وتزتلف نتامت الدراستتتة الحالية عا تلك التي
 اإلنتاجية. الصفات( لي p< 0.01) ال معنوي ال تيرير 
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 الحليب عند نعاج أغنام العواس. . تأثير بعض العوامل غير الوراثية في إنتاج 1جدول ال

 احتمالية المعنوية  M ± SD  عدد القراءات  مصادر التباين 

 - 85.2 ± 187.9 181 المتوسط العام 

 نمط الوالدة 
 81.21±202.95 مفرد  109

0.04 
 81.21±177.41 توأم  72

 رقم الموسم 

42 1 201.16±76.26 

0.253 

31 2 189.76±63.02 

38 3 213.15±96.56 

23 4 185.4±85.75 

 81.88±174.47 فما فوق  5  47

 عمر األم 

42 2 201.16±76.26 

0.253 

31 3 189.76±63.02 

38 4 213.15±96.56 

23 5 185.4±85.75 

 81.88±174.47 فما فوق 6 47

 شهر الوالدة 

 108.17±228.46 تشرين األول  9

0.169 
 79.68±182.91 الثاني تشرين  113

 82.11±208.15 كانون األول  44

 75.8±200.8 كانون الثاني  15

التداخل بين جنس  

 المولود ونمط الوالدة 

 74.31±196.75 ناث إ -مفرد  56

0.343 

 88.15±209.51 ذكر  -مفرد  53

 84.61±175.61 مختلف  –توأم  42

 81.48±187.91 إناث   -توأم 19

 54.13±181.26 ذكور   -توأم 10

  (201.16ك لك أوضتتتتتح   نتامت الدراستتتتتة عدا وجود تيرير معنو  لموستتتتتال والدة النعجة لي إنتال الحلي  لقد كان  لي الموستتتتتال األول 
كغ(  لي حيا   (213.15كغ( وارتفع  لي الموستتتتتتتال الاالث لبلوغها أاصتتتتتتتا إنتال   (189.76كغ( وانزفضتتتتتتت  لي الموستتتتتتتال الااني إلا

 ،كغ( لي الموستتتتال الزاما لما لول لتبلغ حدودها الدنيا ما إنتال الحلي  (174.47كغ( إلا  (185.4 انزفضتتتت  لي الموستتتتال الراب  ما
ارتفاع مستتتوع اإلنتال خالل موستتال الوالدة الاالث العود   ال اإلنتاجية، و طحدود المعنوية لي كالة المواستت   ولكا لال تصتتر ه ه الفرواات إلا

إلا تطور الجهاا اللبني عند تقدا العمر و لا ايادة واط النعجة و لا ايادة حجال القناة الهضتتمية، وعلا عكا النتيجة التي توصتتر إليها 
 الحلي . وية لموسال الوالدة لي إنتال عالي المعن د تيرير  ال   توصر إلا وجو  (2012 ،السامرامي)

وبينتت  النتتتامت وجود تتتيرير معنو  لنم  الوالدة لي كميتتة الحليتت  المنتجتتة إذ تفواتت  النعتتال الوالتتدة لحمالط لردالتتة علا مايالتهتتا الوالتتدة 
 ،( AL-Azzawi and AL-Rawi, 1997)ها ووالق  ه ه النتيجة الدراستتتة التي توصتتتر إلي ،كغ(  (25.54لحمالط توأمية وذلك بفارل 

إال أط ه ه الدراستتتتتة خالف  النتامت التي تال الحصتتتتتول عليها والتي كان    ،إذ أوضتتتتت  التيرير المعنو  لنم  الوالدة لي إنتال الحلي  الكلي
الفردالة. كما أكدت الدراستتتتتتتتتتتتة   غير معنوية إذ لوحظ تفول النعال التي جاقت بمواليد توأمية لي إنتال الحلي  علا مايالتها ذات الوالدات

ط إنتتال أو  ،أط النعتال الوالتدة للتوامال تنتت حليبتال أكار ما النعتال الوالتدة حمالنتال مفردة (Raoof and Balisany, 2016)راهتا التي أج
ة موالقتة للنتتامت النتيجت وهت ه  ،كغ(  47.49والدات لردالتة )كغ( كتاط أعلا ما النعتال الوالتدة   54.08الحليت  الكلي للنعتال الوالتدة للتوامال )

والتي أكدوا ليها أط النعال المرضتتعة للتوامال تنتت حليبال أكار ما تلك المرضتتعة للحمالط   (Hussain et al., 2013)ليها التي توصتتر إ
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ما   %((0.44أط إنتال الحلي  الكلي للنعال الوالدة  للتوامال كاط أعلا بمقدار  ,Raoof and Bailsany)  2016)المفردة. ك لك بينا 
  ال معنويتت  ال لي أط نم  الوالدة لتتع تتتيرير   (Raoof et al., 2013)ة مفردة. وتوالقتت  هتت ه النتتتامت م  متتا ذكره إنتتتال النعتتال الوالتتدة والد

(0.05>pعلا إنتتال الحليت  اليومي )، ( مقتارنتةن   592.19لتالنعتال الوالتدة للتوامال أعطت  حليبتال بلغ )بتإنتتال الحليت  عنتد النعتال المفردة  غ
أنتتتع بتتتالرغال ما تفول النعتتتال  (2012 ،البرانجي وعبتتتد الرحما)غ(. بينمتتتا اختلفتتت  النتتتتامت م  متتتا أكتتتده  506.49الدة التتت   بلغ )الو 

 غ/يوا( إال أط الفرواات لال تكا معنوية.  (37.5المرضعة للحمالط التوأمية علا تلك المرضعة للحمالط الفردالة بمقدار 
ألا عند الوالدة تيريرال معنويال لي إنتال الحلي  خالل الموستال، إذ بلغ معامر االرتباط بيا إنتال الحلي  ستة أط لواط اامت الدراوأوضتح  نت

القتدستتتتتتتتتتتتتتي )(. وتتفق هت ه النتيجتة م  نتتامت التدراستتتتتتتتتتتتتتة التي أجراهتا p<0.05)  p=0.03( وبلغت  ايمتة (r=0.162وواط األا عنتد الوالدة 
 ،عبتتد النور)(. وكتت لتتك تتفق م  نتتتامت (r=0.41واط النعجتتة عنتتد الوالدة و نتتتال الحليتت   امتتر االرتبتتاط بيالغ معتت إذ ب (2014 ،وابراهيال

Reiad et al., 2010; 2011)   الت يا الحظوا وجود تتيرير معنو  وارتبتاطتات موجبتة بيا واط الجستتتتتتتتتتتتتتال و نتتال الحليت  وتعزع ايتادة
ا اللبني لضتتتتتالل عا الزيادة لي كمية العلف المستتتتتتهلك مما الستتتتتب  ايادة ور لي الجهاكغ( إلا تط  60-50اإلنتال بزيادة واط األا بيا )

( علا إنتال الحلي  p<0.01واط جستتتال النعال عند الوالدة لها تيرير إالجابي )إلا أط   ( ,.2010Reiad, el al)  إنتال الحلي . وأشتتتار
كغ( ايادة بواط جستتتتتتتتتتتال النعجة عند الوالدة والتي والق  النتيجة   (1كغ( لكر    (1.35إذ أط إنتال الحلي  الكلي يزيد بالمتوستتتتتتتتتتت   حوالي  

 الحالية.
ويمكا أط العزع ذلك إلا أط معظال  ،الوالدة لي إنتال الحلي  الكلي خالل الموسالكما أكدت نتامت الدراسة عدا وجود تيرير معنو  لشهر 

وأعط  النعال الوالدة لي شتتتتتهر تشتتتتتريا األول أعلا  ،ئيةالوالدات تركزت لي لصتتتتتر الزريف حيث ال توجد لرول كبيرة لي الظروف البي
( بينما  2011عبد النور،) م  تلك التي توصتتتتتتر إليها ( كغ. وتتفق ه ه النتيجة108.17±228.46كمية حلي  والتي بلغ  بالمتوستتتتتت  )

ة الحلي  للنعال إلا أط كمي  ( لي دراستتتع2009وأشتتار العبا  )  ،(2013  ،عبد الرحما وآخروط   ;2004 ،تزالف ما توصتتر إليع )ااستتال
حيث كان  الفرول لي كميات الحلي  الوالدة لي شتتتتتتتهر تشتتتتتتتريا الااني كان  أعلا ما كمية الحلي  للنعال الوالدة لي األشتتتتتتتهر األخرع 

موستال(  /غك  (228.46خالل أشتهر الوالدة عالية المعنوية مقارنة م  نتامت الدراستة التي حصتلنا عليها والتي كان  لي شتهر تشتريا األول
 (208.15األول   إذ بلغ  كمية الحلي  للنعال الوالدة لي شتتتتتتهر كانوط  ،وهي أعلا ما كمية الحلي  للنعال الوالدة لي األشتتتتتتهر األخرع 

وتعتبر ه ه الكميات متقاربة وال يوجد  ،كغ/موستال(  (200.8بينما بلغ  ه ه الكمية عند النعال الوالدة لي شتهر كانوط الااني  ،كغ/موستال(
 لوالدة وذلك لعدا وجود لرول كبيرة لي الظروف البيئية بيا األشهر.معنوية لي كميات الحلي  الناتجة خالل أشهر الرول 

تامت الدراستة أالضتال إلا عدا وجود تيرير معنو  للفترة بيا الوالدتيا لي كمية الحلي  الناتجة إذ لوحظ وجود تناست  عكستي  بيا وتشتير ن
وهت ا العني أط ايتادة طول الفترة بيا الوالدتيا يؤد  إلا انزفتاض لي كميتة   ،(r= -0.037االرتبتاط )الصتتتتتتتتتتتتتتفتيا إذ بلغت  ايمتة معتامتر 

ما أط هناك تيرير   (Raoof and Balisany, 2016)خالل الموستال. وتتعارض ه ه النتيجة م  ما توصتر إليع  الحلي  الناتجة للنعال 
حيتتث تبيا أط ألضتتتتتتتتتتتتتتتر إنتتتال كتتاط لي الفترة بيا الوالدتيا والتي تراوحتت   ،معنو  للفترة بيا الوالدتيا لي إنتتتال الحليتت  اليومي والكلي

 (. ال يوم  (300 -271بيا
ي كميتات الحليت  بيا النعتال  ا وجود تتيرير معنو  للتتداختر بيا جنا المولود ونم  الوالدة أ  أط االختاللتات لوتظهر النتتامت كت لتك عتد

إذ  ،كتانت  ظتاهريتة كت لتك كتانت  بيا النعتال الوالتدة والدة ذكريتة والنعتال الوالتدة والدة توأميتة ،الوالتدة والدة لردالتة والنعتال الوالتدة والدة أناويتة
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ارنة م  النعال الوالدة والدات توأمية كغ( مق  (209.51ذكورال مفردة أو إنارال لي إنتال الحلي  وال   بلغ بالمتوستتتتت    تفوا  النعال الوالدة
ر تفول النعال المرضتتتتعة للحمالط ال كرية المفردة إلا أط المواليد ال كرية تحفز أمهاتها لي إدرا  ر ولكا لال تكا ه ه الفرول معنوية ويفستتتتن

 ي . كميات أكبر ما الحل
تفوا  معنويال لي إنتاجها الحلي  علا بااي األمهات لي دراستتتتتتتتتتتتتتع أط النعال أمهات ال كور الفردالة   (2011)  ،لي حيا الحظ الجوار  

والنعتال المرضتتتتتتتتتتتتتتعتة لحمالط ذكريتة تميتر إلنتتال حليت   ،لي حيا كتانت  الفرول غير معنويتة بيا النعتال أمهتات الت كور واإلنتاث التوأميتة
كبر حجمتال وتحتتال إلا أعتادة  د العزع ستتتتتتتتتتتتتتبت  ذلتك إلا أط المواليتد الت كريتة تكوط يومي أكار ما مايالتهتا المرضتتتتتتتتتتتتتتعتة لحمالط أناويتة وات 

 عناصر غ امية أكار إذ تحفز أمهاتها إلنتال كميات أكبر ما الحلي .
 تأثير بعض العوامل غير الوراثية في طول موسم الحالبة: -2

غ الحد ستتتنوات(  لتبل3 لا الرغال ما تفول النعال بعمر)أظهرت النتامت عدا وجود أ  تيرير معنو  لعمر األا لي طول موستتتال الحالبة ع
( يومال وما رال تنااص طول موستتال الحالبة م  التقدا (193.97األعلا لي طول موستتال الحالبة علا بااي النعال  وال   بلغ بالمتوستت  

( طول 2)يوضتتت  الجدول  ( يومال. و (183.1ستتتنوات لما لول( وال   بلغ بالمتوستتت   (6بعمر النعال ليعود ويرتف  رانية عند النعال بعمر
 بة عند أغناا العوا  ولقال لتيرير بعا العوامر غير الورارية.موسال الحال

 في طول موسم الحالبة )يوم( .  بعض العوامل غير الوراثية  تأثير .2جدول ال

 ( pاحتمالية المعنوية) M ± SD  عدد القراءات  مصادر التباين 

  34.7±183.9 185 المتوسط العام 

 نمط الوالدة 
 29.17±187.99 فردي  110

0.05 
 40.92±177.84 توأم  75

 الموسم 

42 1 185.24±33.77 

0.333 

33 2 193.97±33.63 

38 3 177.61±36.55 

23 4 178.91±40.38 

 31.44±183.1 فما فوق 5 49

 عمر األم 

42 2 185.24±33.77 

0.333 

33 3 193.97±33.63 

38 4 177.61±36.55 

23 5 178.91±40.38 

 31.44±183.1 فوقفما  6 49

 شهر الوالدة 

 29.44±153.53 كانون الثاني  15

0.001 
 18.93±195.75 تشرين األول  8

 35.30±188.5 تشرين الثاني  117

 31.56±179.84 كانون األول  45

ونمط  التداخل بين جنس المولود 

 الوالدة 

 31.76±188.34 فردي أنثى  56

0.411 
 26.51±187.63 فردي ذكر  54

 45.33±177.91 توأم مختلف  45

 27.50±175.72 توأم إناث  18

 43.1±180.75 توأم ذكور  12
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لي دراستتتتتتتهال علا أغناا العوا  لي العرال أط المتوستتتتتت    (2013  ،عبد الرحما وآخروط )واد اتفق  النتامت م  تلك التي توصتتتتتتر اليها 
يومال( للنعال التي بعمر ستنتيا    (160.37حظ أط أاصتر موستال حلي  كاط ( ولو ال يوم  4.43±154.09 العاا لطول موستال الحالبة بلغ )

 نوية. سنوات( إال أط ه ه الفرواات كان  غير مع (4يومال( للنعال البالغة ما العمر 169.88 وارتف  إلا )
وااعة ضتتتتتتتما الفئات ( لي دراستتتتتتتتهال عدا وجود لرواات معنوية لي طول موستتتتتتتال الحالبة بيا النعال ال2002والحظ الستتتتتتتلماط وآخروط )

 لرواات معنوية لي طول موسال الحالبة باختالف أعمار النعال.  (2006 ،الجميلي وآخروط )بينما وجد  ،سنوات 2،4،3العمرية 
إذ كان  أعلا ايمة لطول موستتال الحالبة للنعال لي   ،وبين  النتامت ك لك عدا وجود لرل معنو  لموستتال الوالدة علا طول موستتال الحالبة

إذ وجد   ،لي أغناا العوا   (2009 ،العبا )(. وتتفق ه ه النتيجة م  تلك التي توصتتتر إليها ال يوم  193.97الااني وال   بلغ )موستتتمها 
بينما بلغ طول   ،يوا عا نتيجة ه ه الدراستتتتتتتة24 ( وهي أار ب ال يوم  161.4أط طول موستتتتتتتال الحالبة للنعال لي موستتتتتتتمها األول بلغ )

(.  ال يوم  183.10اا عا النتيجة التي تال التوصتتتتتتتر إليها والتي بلغ  )( أال7يوا( وبفارل ) (176.7 موستتتتتتتال الحالبة لي الموستتتتتتتال الزاما
والتي تبيا وجود تيرير عالي المعنوية لموستتتال الوالدة لي   (2012) واختلف  نتامت ه ه الدراستتتة عا النتيجة التي حصتتتر عليها الستتتامرامي

أطول موستتتال حالبة خالل موستتتال الوالدة الاالث  ( وكاطال يوم  122.67لحالبة )إذ بلغ المتوستتت  العاا لطول موستتتال ا  ،طول موستتتال الحالبة
 (.ال يوم (125.79والتي بلغ  

توأمي( لي طول موستتتتتال الحالبة وذلك لصتتتتتال  النعال الوالدة للحمالط الفردالة والتي  ،بين  النتامت وجود تيرير معنو  لنم  الوالدة ) مفرد
واتتد العود ارتفتتاع   ،( يومتتال 177.84)رالريتتة( والتي بلغتت   –)رنتتاميتتة لوالتتدة للحمالط التوأميتتة بتتالمقتتارنتتة م  تلتتك ا ،( يومتتال 187.99بلغتت  )

واليد طول موستتتتال الحالبة بالنستتتتبة للنعال المرضتتتتعة للمواليد الفردالة إلا ايادة واط المواليد الفردالة وايادة احتياجها ما الحلي  مقارنة بالم
 الناتت.اليد علا الحلي  التوأمية وعدا وجود حالة التنالا بيا المو 

إذ تفوا  النعال التي أعط  توامال مقارنة م   ،لي دراستتع إلا أط لنم  الوالدة تيرير معنو  لي الستمات اإلنتاجية  (Elia, 2018)وأشتار  
 النعال الوالدة والدة لردالة لي كر ما إنتال الحلي  اليومي والكلي وطول موسال الحالبة.

كما أط معامر االرتباط كاط ستتتتلبيال   ،(p>0.05)تيريرال غير معنويال لي طول موستتتتال الحالبة    األا عند الوالدةوبينن  ه ه الدراستتتتة أط لواط  
( أ  أنع بزيادة واط األا عند الوالدة القر طول موستتتتتتتتتتتتتتال الحالبة. 0.142-)بيا واط األا عند الوالدة وطول موستتتتتتتتتتتتتتال الحالبة وال   بلغ 

وجود ارتباط موج  وعالي المعنوية بيا كر ما إنتال الحلي  وواط النعجة ما    (2014 ،براهيالالقدسي وا)وتزالف ه ه النتيجة ما وجده  
إذ تبيا أط لواط النعجة   ،مزالفة لنتيجة ه ه الدراستة  (2011  ،بعد الوالدة مباشترة. بينما كان  النتيجة التي توصتر إليها )النجار وآخروط 

لي دراستتتع أط لواط األا عند الوالدة تيريرال معنويال   (2011  ،عبدالنور)الحالبة. وتوصتتر عند الوالدة تيريرال عالي المعنوية لي طول موستتال 
 . ه ه الدراسةلي إنتال الحلي  اليومي والكلي وطول موسال الحالبة والتي تزتلف م  النتيجة التي تال الحصول عليها لي 

يا األول وتشتتريا الااني ة إذ ستتجل  النعال الوالدة لي تشتتر وأشتتارت النتامت إلا وجود تيرير معنو  لشتتهر الوالدة علا طول موستتال الحالب
ويعزع ذلك إلا أط موعد والدة ه ه النعال لي بداالة الموستتتال )والدة مبكرة( مقارنة م  مايالتها الوالدة خالل المراحر  ،أطول موستتتال حالبة

عبد   2006;  ،الجميلي وآخروط )ق  ه ه النتيجة  بينما أعط  النعال الوالدة لي شتتتتتتهر كانوط الااني أاصتتتتتتر موستتتتتتال حالبة. ووال  ،الالحقة
وال   يؤكد أط لشتتتتهر   (2009  ،العبا )  . وك لك تتفق ه ه النتيجة م  ما توصتتتتر إليع(Oramary, 2009 ;  2013  ،الرحما وآخروط 

العزاو  )لفتة إلا متا توصتتتتتتتتتتتتتتر إليتع  وكتانت  هت ه النتيجتة مزتا ،الوالدة تتيرير عتالي المعنويتة لي إنتتال الحليت  الكلي وطول موستتتتتتتتتتتتتتال الحالبتة
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حيث تفوا  النعال  ،إلا عدا معنوية تيرير شتتتتتتتتهر الوالدة لي إنتال الحلي  الكلي وطول موستتتتتتتتال الحالبة  واإذ أشتتتتتتتتار   ،(2014  ،آخروط و 
  (. ك لك خالفال يوم  (170.3( وبلغ لي شهر نيساط ال يوم  (180.12الوالدة لي شهر آذار لي طول موسال الحالبة وال   بلغ بالمتوس  

حيث أكد لي دراستتتتتتع أط شتتتتتهر الوالدة لال يؤرر معنويال لي صتتتتتفة إنتال الحلي  اليومي   (2011  ،ه ه النتيجة ما توصتتتتتر إليع )عبد النور
والكلي وطول موستتتال الحالبة ألط معظال الوالدات تحدث خالل شتتتهر  كانوط الااني وشتتتباط وهما ضتتتما لصتتتر الشتتتتاق وال يوجد لرل لي 

 الظروف البيئية.
( حيث بلغ   P<0.01رة بيا الوالدتيا لي طول موستتتتتال الحالبة عند مستتتتتتوع )نتيجة الدراستتتتتة وجود لرواات معنوية لتيرير الفتوتوضتتتتت   
 Raoof and)  (  وجاقت ه ه النتيجة مزالفة لما أشتتار إليع0.249-)بينما كاط معامر االرتباط ستتلبي وبلغ   ،(p=0.006)المعنوية 

Balisany, 2016)  الحالبة.  تيرير معنو  للفترة بيا الوالدتيا لي طول موسالحيث أكد عدا وجود 
وأظهرت النتتامت كت لتك عتدا وجود تتيرير معنو  للتتداختر بيا جنا المولود ونم  الوالدة لي طول موستتتتتتتتتتتتتتال الحالبتة وذلتك يتدل علا أط 

 ور واإلناث كان  ظاهرية. االختاللات لي طول موسال الحالبة للنعال  بيا المواليد الفردالة والتوأمية ضما المواليد ال ك
ولكا كان  ه ه الفرواات لي  ،ة كان  عند النعال الوالدة إنارال مفردة تليها النعال الوالدة ذكورال مفردةإذ تبينا أط أعلا طول موستتتتتتتتتتتال حالب

 ;2002  ،خروط وآ  الستتتتتتلماط)طول موستتتتتتال الحالبة بيا النعال متقاربة ولال تصتتتتتتر لدرجة المعنوية علا عكا النتيجة التي حصتتتتتتر عليها 
ات معنوية عند دراستتتتتتتتة تيرير التداخر بيا الجنا ونم  الوالدة. وأشتتتتتتتتارت النتامت التي ال يا أكدوا وجود لروا  (2006  ،الجميلي وآخروط 
إلا عدا وجود تيرير معنو  لجنا المولود لي طول موستتتتتتال الحالبة علا الرغال ما تفول   (2013  ،عبد الرحما وآخروط )حصتتتتتتر عليها 
 ويال.( إال أط ه ا التفول كاط غير معنال يوم (15.01ال كور بمقدار النعال أمهات
 :االستنتاجات

لوحظ وجود تيرير معنو  لنم  الوالدة لي كر ما إنتال الحلي  وطول موستتتال الحالبة، إذ تفوا  النعال الوالدة للحمالط الفردالة  -
طول بيا جنا المولود ونم  الوالدة تتتيريرال معنويتتال لي ولال الكا للتتتداختتر  ،علا مايالتهتتا ما النعتتال الوالتتدة للحمالط التوأميتتة

 موسال الحالبة و نتال الحلي .
 لي إنتال الحلي  وطول موسال الحالبة. وجد أط لعمر النعجة وموسال الوالدة تيريرال غير معنو    -
 ع تيرير لي إنتال الحلي .بينما لال الكا ل ،كاط للفترة بيا الوالدتيا ولشهر الوالدة تيريرال معنويال لي طول موسال الحالبة -

 : التوصيات
رية والفنية للقطي  لرل   غناا العوا  واالهتماا بالجوان  اإلداألداق اإلنتاجي لاألتحسيا العوامر التي تؤرر لي  االستمرار لي .1

 وتنظيال العامد االاتصاد  منها. مهامستوع أدا
ومقارنتها م  تحسيا   ، المؤشرات اإلنتاجية والتناسلية بشكر أوس متابعة الدراسة لي معرلة تيرير العوامر غير الورارية لي بعا   .2

 العوامر الورارية التي تزيد ما تحسيا الصفات اإلنتاجية.
 : المراجع

تيرير ساللة األا وبعا العوامر الالورارية  .(2015) مصطفا جلير وآالق شاكر محمودو  معا لال  وابراهيالو  بشار أدهال ومهد  ،أحمد
 . 19-13(: 2)  7 . مجلة دالالا للعلوا الزراعية .ابر الفطاا علا نمو الحمالط
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  )التقييال البيئي الوراري(. تقييال األداق اإلنتاجي ألغناا العوا  لي الظروف البيئية الجالة للبادالة السورية .(2014) أكسادتقرير 
ال الورارية والالورارية إلنتال الحلي  ونسبة تقدير بعا المعال .(2012لار  يونا عبد الرحما )محمد صال  نور  و يوسف  ،البرانجي

 . 115-107: ( 3)40 .مجلة اراعة الرالديا .الدها لي النعال الحمدانية
 .ستتتورية جامعة البعث،  ،كلية الزراعة، رستتتالة ماجستتتتير  .دور الستتتاللة لي تغيرات الصتتتيغة الدموية عند األغناا  .(2010)  التامر، صتتتبا
1-57. 

دراستتة بعا صتتفات إنتال الحلي  لي األغناا العواستتية   .(2006)  النداو  ومظفر حستتيا الستتلماطمولق حستتيا وخزعر عبود    ،الجميلي
 .24-19(: 3)6 .مجلة جامعة تكري  للعلوا الزراعية .وتضريباتها

واليد لدع  دراسة تيرير بعا العوامر الورارية وغير الورارية لي إنتال الحلي  ومكوناتع ونمو الم .(2011مانا لتحي عبدهللا ) ،الجوار  
 . 166-159: (4) 39  .مجلة اراعة الرالديا .واسيةالنعال الحمدانية والع

تيرير بعا العوامر الورارية  والالورارية لي صفات  .( 2014) وحمود مظهور عجير السامرامي وولاق اسماعير وسا جاسال ،الززرجي
 . 268-263( )عدد خاص( 3)  45  .مجلة العلوا الزراعية العرااية .الزصوبة والنمو لألغناا العواسية 

تيرير العالاة بيا نم  الوالدة ومرحلة   . (2011لندالة حسيا ولودالة شينو شيزو ) نصر نور  وهاد و  سليال عبد الزهرة واألنبار   ،الدباغ
)عدد خاص(    مجلة الزراعة العرااية البحاية .اإلنتال لي إنتال الحلي  ومكوناتع الرميسية للماعز الشامي المربا لي العرال

16(6 :)173 -180 . 
تيرير بعا العوامر البيئية  . (2015)  وحمود مظهور عجير الجيالو  وجعفررمضاط  الززرجيووسا جاسال  ولاق اسماعير ،السامرامي

 . 68- 59(: 2) 7 . مجلة دالالا للعلوا الزراعية .غناا العواسية التركيةلي عدد ما صفات النمو و نتال الحلي  لدع األ
مجلة    . التنبؤ ببعا صفات النمو ما خالل إنتال الحلي  وطول موسال اإلنتال لدع األغناا العواسية  .(2012)   يرولاق اسماع  ،امراميالس

 .6-1:(2)  5 .األنبار للعلوا البيطرية
مجلة إباق للعلوا  .إنتال حلي  االغناا العواسية وتضريباتها .(2002) مظفر حسيا وولاق اسماعير السامرامي واحمد القيسي ،السلماط

 . 66-55(:3) 12  .الزراعية
رسالة    . حماه  -التقويال الوراري لبعا الصفات اإلنتاجية لي اطي  أغناا العوا  لي محطة بحوث جدريا   . (2009غياث ابراهيال )  ،العبا 

 . 84-1سورية.  ،جامعة حل  ،كلية الزراعة ،ماجستير
(: مقتارنتة األداق اإلنتتاجي  2014ومحمتد رلعت  الزطيت  ) لحركايتر استتتتتتتتتتتتتتمتاعمحمتد أالما و و دبتاايتاد و  وليتد عبتد الراال وعبتدو ،  العزاو 

المجلة العربية  .لنعال خ  رنامي الغرض بيداق نعال خطي الحلي  واللحال لي أغناا العواستي )أوااط المواليد ومعدالت نموها(
 .106-98(: 2-1)7 .للبيئات الجالة

رير العمر لي بعا الصتتفات االاتصتتادالة لي األغناا العواستتية المحستتنة، مجلة تي  .(2014القدستتي، ناطق حميد وعالق حستتيا ابراهيال )
 .298-291:(3)45. العلوا الزراعية العرااية

. عة دمشتتتتتتتتتق للعلوا الزراعية أرر التحستتتتتتتتتيا الوراري ألغناا العوا  لي بعا المؤشتتتتتتتتترات اإلنتاجية، مجلة جام  .(2006اللحاا، باستتتتتتتتتال )
22(2) :45-60. 
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تقويال بعا الصفات اإلنتاجية  . (2011)  وأالما دبا ضوا محمود و  عبدواياد و  المرستانيومحمد ربي   بر  األغعبد الوالي و خالد   ،النجار
 . 110- 102(: 2)6 ،المجلة العربية للبيئات الجالة  .لنعال العوا  لدع بعا محطات بحوث الاروة الحيوانية لي سوريا

 )التعليال المفتوح(. ، سوريةجامعة البعث ،كلية الزراعة .لماعزاألغناا وا .(2010) دي ، علي وميشير ايصر نقوال
دراسة أعدت بالتعاوط م  المركز العربي لدراسات  .. تيرير بعا العوامر علا إنتال الحلي  لي األغناا العوا ( 1997) يادا  ،عبدو

 . 1997/ 173أكساد/ث ح/ط  .المناطق الجالة واألراضي القاحلة 
العوامر الالورارية المؤررة لي   .(2013)  ومانا لتحي عبدهللا الجوار    عبدهللاوغساط إبراهيال    عبوونادر يوسف    لار  يونا  ،الرحماعبد  

 . 69-61:  (2) 13  .مجلة جامعة تكري  للعلوا الزراعية  .إنتال الحلي  وبعا مكوناتع وطول موسال الحالبة للنعال العواسية
مجلة المانا للعلوا   . ونمو المواليد لي األغناا والماعز خالل لترة الرضاعةالتنبؤ بإنتال الحلي  . (2017) ا لالح حس ،عبد اللطيف

 .  10-1: (2) 5  .الزراعية
دراسة بعا العوامر المؤررة لي إنتال الحلي  وطول موسال الحالبة لدع األغناا العواسية  .(2011) مااط جمير ميزامير ،عبد النور

 .  29-21(:1)3 . ةمجلة دالالا للعلوا الزراعي .التركيةالمحلية و 
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Abstract 

This study was conducted at Agricultural Research Center in Hama, General 

Commission for Scientific Agricultural Research GCSAR, in Syria during the 

period 2016-2018 in order to find out the length of lactation and milk production 

in Awassi sheep and the effect of some non-genetic factors on them. The results 

showed that the average milk production was 187.9 kg for one ewe and the 

average of lactation period was 183.9 days. The effect of type of birth was 

significant for both milk production and lactation period. The birth of single 

lambs surpassed the twin birth, and the interaction between the sex and the birth 

type had no significant effect on lactation period and milk production. The results 

also showed non-significant effect of the age of the sheep and the parity of 

lambing, on milk production and lactation period. The lambing interval had a 

significant effect on lactation period, while it had no effect on milk production. 

The weight of the ewe at birth had a significant effect on the production of milk 

and did not have any significant effect on lactation period, and the month of birth 

had a significant effect on the length of lactation period and not significant on the 

production of milk. 

Key words: Milk production, Lactation period, Awassi sheep. 

 


