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النمو لدى حمالن  أوزان ومعدالت في المولود وجنس الوالدة نموذج تأثير
 أغنام العواس

  (1) * حسن المصري 
 .قسم اإلنتاج الحيواني، كلية الزراعة، جامعة حلب، حلب، سورية(. 1)
 (kaba.rami@gmail.com، البريد اإللكتروني:المصري حسن : الباحث *للمراسلة(

 50/1515/ 12 تاريخ القبول:           1515/ 50/ 11 تاريخ االستالم:

 الملخص: 
، منطقة السفيرة )سوريا(-في محافظة حلب أغنام العواسجريت هذه الدراسة على قطيع من أ  

األمهات )أغنام العواس وهي عبارة عن حيواناً من  131 تضمنتو  1512/1512خالل موسم 
، General Linear Modelخضعت البيانات إلى النموذج الخطي العام أ   .(07والمواليد  11

كل من نموذج الوالدة وجنس المولود في وزن الميالد واستخدم تحليل التباين لدراسة تأثير 
ميالد بلغ متوسط وزن ال .م للحمالنوالفطام ومعدل الزيادة الوزنية اليومية من الميالد إلى الفطا

 /يوم على التوالي.غ120.31كغ و 15.27و 3.10والفطام ومعدل الزيادة الوزنية اليومية 
عالي المعنوية لنموذج الوالدة وجنس المولود في وزن كل من  وجود تأثيرنتائج الأظهرت و 

فطام، إذ تفوقت الحمالن الميالد والفطام ومعدل الزيادة الوزنية اليومية من الميالد إلى ال
ي عالسالب وجد عالقة ارتباط كما  .اإلفرادية على التوأمية، وتفوقت الذكور على اإلناث

نموذج الوالدة وجميع الصفات المدروسة، بينما لم تكن معنوية مع جنس المولود. المعنوية بين 
د والفطام، ومعنوي وكان انحدار نموذج الوالدة وجنس المولود عالي المعنوية على وزن الميال

 على معدل الزيادة الوزنية اليومية. 
 .وزن الميالد، الفطام نموذج الوالدة، جنس المولود،: الكلمات المفتاحية

 المقدمة: 
(، وتنتشر FAO.2000تعد األغنام أحد الركائز المهمة في اإلنتاج الحيواني لمساهمتها في إنتاج اللحوم الحمراء والحليب )

كل مناطق العالم تقريبًا لما لها من قدرة على تحمل الظروف البيئية المختلفة، وتسهم األغنام عالميًا في إنتاج األغنام في 
في الوطن العربي أي ثلث اإلنتاج وتحتل المركز الرئيس  %33.33من لحوم المجترات و %11اللحوم الحمراء بنسبة 

(. وتشير االحصائيات إلى أن إجمالي أعداد 1515آخرون,( و)خلف و 1551( و)الراوي,FAO,1990لإلنتاج الحيواني )
رأس، وتنتشر في كافة المحافظات السورية والعدد األكبر منها يتركز في 13201572بلغ  1510األغنام في سوريا لعام 

 (.1510حماة وحلب )المجموعة اإلحصائية السنوية,
الحقًا وإن أوزان الجسم في المراحل المختلفة من عمر الحيوان  وتعكس الزيادة الوزنية في الحمالن قدرتها على إنتاج اللحوم

تعد بمثابة مؤشرات قوية للنمو وامكانية االستفادة منها كمعيار لتقويم أفراد القطيع والبدء بوقت مبكر بانتخاب المتميز منها، 
(. لذا فإن تقدير Snowder, 2002وان الفوارق في أوزان الجسم محصلة لتأثير عوامل عدة منها ما هو بيئي وآخر وراثي )
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تأثير هذه العوامل على هذه الصفات يؤدي إلى زيادة في دقة تقدير المقاييس الوراثية وبالتالي إظهار القدرات الوراثية الكامنة 
كل ل. وان العائد االقتصادي الرئيس للمربي يعتمد على عدد وأوزان المواليد المسوقة (Rashidi et al., 2008) للحيوانات

Snowder  (1551 )(. وأشار1551)الراوي وآخرون, من العائد االقتصادي %25نعجة، إذ تساهم هذه الصفة بنسبة 
 ( إلى أن مجموع أوزان الفطام وأبعاد الجسم عند الفطام من الصفات االقتصادية المهمة للنظم اإلنتاجية. 1550) Borgو

باإلمكان أن تعطي مؤشرًا مبكرًا لنمو هذه المواليد لما لهذه الصفة من تعد صفة وزن الجسم عند الميالد من الصفات التي 
عالقة إيجابية ألوزان ومعدالت النمو الحقًا. أما بالنسبة لنمو الحمالن فيعد الوزن عند الفطام من الصفات الهامة لمربي 

هات في رعاية مواليدها أثناء فترة األغنام، وهو دليل على مدى نمو الحمالن في مرحلة ما قبل الفطام وعلى كفاءة األم
الرضاعة حيث أن أوزان الجسم ومعدل النمو من بين الصفات االقتصادية المهمة التي تعتبر من المكونات األساسية لزيادة 

(. وتناقضت نتائج الدراسات السابقة 1222إنتاجية األغنام من اللحوم وبالتالي زيادة العائدية للقطيع )عبدالرحمن وآخرون,
لتأثير نوع الوالدة وجنس المولود في أوزان الميالد ومعدالت النمو للحمالن، إذ كان لنوع الوالدة وجنس المولود تأثير في 

( تأثير لنوع الوالدة وجنس 1512(. وكذلك وجد الدباغ، )Yilmaz et al.,2007( و)Dixit et al,2001معدالت النمو)
( إلى تأثير 1515( وخلف وآخرون, )1511الزيادة الوزنية اليومية. وأشار قيس, )المولود في وزن الميالد والفطام ومعدالت 

( تأثير لنوع 1511جنس المولود في وزن الميالد والفطام والزيادة الوزنية اليومية من الميالد إلى الفطام، ووجد الجواري, )
زيادة جنس المولود تأثير في وزن الميالد والفطام ومعدل الالوالدة في وزن الميالد والزيادة الوزنية. بينما لم يكن لنوع الوالدة و 

(. لذا هدف البحث الحالي لدراسة تأثير كل من نموذج الوالدة 1517الوزنية من الميالد إلى الفطام )الخزرجي وآخرون,
عملية  تمادها كمؤشر فيوجنس المولود في وزن الميالد والفطام ومعدالت الزيادة الوزنية اليومية من الميالد إلى الفطام، واع

تحسين االنتاج و تحديد القدرات االنتاجية للحمالن، كدليل لالنتخاب عند وضع برامج التحسين الوراثي بهدف الوصول إلى 
 أفضل إنتاجية بأقل التكاليف.

  البحث وطرائقه:واد م
 131طقة السفيرة. تضمنت الدراسة من-أجريت هذه الدراسة على قطيع من أغنام العواس عند أحد المربين في محافظة حلب

(. وتم وزن النعاج عند الوالدة وكذلك الحمالن عند 07والمواليد  11حيوانًا من أغنام العواس وهي عبارة عن )األمهات 
كغ، واعطي كل مولود رقمًا خاصًا به. وأخذت األوزان دوريًا كل أسبوع مرة، 155الميالد باستخدام ميزان إلكتروني يزن 

 يومًا.  25عند الفطام بعمر والوزن 
 إدارة القطيع:-

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

غ/ يوم, لكل حيوان، وتزداد هذه الكمية 755ى أربع ساعات، كما يقدم العلف المركز بمقدار الرابعة عصرًا وبواقع ثالث إل
وفقًا لمرحلتي الحمل والوالدة مع توفير قوالب األمالح المعدنية, كما يقدم التبن بكميات كافية لسد حاجة الحيوان وشعوره 

بصورة مستمرة. وتتم رعاية وتغذية الحمالن من خالل  بالشبع. وكما يقدم الماء النظيف للحيوانات داخل الحظيرة ويجدد
حصولها على الكميات الكافية من اللبأ والحليب من األم مباشرًة خالل عملية الرضاعة التي تعتبر ذات أهمية بالغة لتطورها 
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مهاتها في الليل وتطلق أسابيع وبعد ذلك يتم عزلها عن أ 1-7وزيادة أوزانها. تترك المواليد لترضع كامل حليب أمهاتها لمدة 
صباحًا بعد أخذ الحلبة الصباحية لمدة أربع أسابيع وفي هذه األثناء يقدم للحمالن تدريجيًا أعالف من أتبان وبعض العلف 

يوم تقريبًا. أما فيما يخص الرعاية التناسلية للقطيع فتتم وفق برنامج معد لموسم  25المركز لتصل بعدها إلى الفطام بعمر
اإلعداد لمرحلتي الحمل والوالدة حيث يبدأ التزاوج اعتبارًا من شهر حزيران، ويتبع المربي نظام تلقيح طبيعي حيث التزاوج و 

تتم تربية الذكور المحسنة دوريًا والمنتخبة بالطريقة التقليدية على أساس الشكل الظاهري لتكون آباء للقطيع. كما يتم عزل 
الحمل في حظائر مخصصة لها وتعاد إلى القطيع بعد أسبوع من الوالدة. أما الرعاية  اإلناث الحوامل في األيام األخيرة من

الصحية والبيطرية فأن جميع الحيوانات تخضع إلى برنامج صحي ووقائي من حيث اللقاحات الدورية ضد األمراض المختلفة. 
 هذا وبقيت الحيوانات كلها سليمة وبحالة صحية جيدة طيلة مدة الدراسة.

 شرات المدروسة:المؤ -
ِرَس في هذا البحث: تأثير جنس المولود   توأمية( في كل من:-نموذج الوالدة )إفرادية –د 

 وزن المولود عند الوالدة. -
 وزن المولود عند الفطام. -
 معدل الزيادة الوزنية اليومية من الوالدة إلى الفطام. -
 التحليل اإلحصائي:-2-3

نظمت البيانات وبوبت في برنامج اكسل، وأ جري تحليل التباين لدراسة العوامل المختلفة بوساطة النموذج الخطي العام 
General Linear Model (GLM)  ( باستخدام برنامجSPSS24 كما أجري اإلحصاء الوصفي وحساب قيم ،)

 المتوسطات واالنحراف المعياري واالرتباط بنفس البرنامج.
 ج: النتائ

 تأثير جنس المولود في المؤشرات المدروسة: -
(، وهذا مقارب لما توصل إليه الخزرجي وآخرون, 1/كغ كما في الجدول )3.10بلغ المتوسط العام لوزن المولود عند الوالدة /

كغ وعلي وآخرون, 3.00( 1513كغ، وعبدالنور وآخرون, ) 3.01( 1515كغ، وخلف وآخرون, ) 3.102( 1517)
( في 1511، وأيضًا قيس, ),Jawasreh and Khasawnah(2007كغ في العواس العراقي والتركي, و) 3.01( 1511)

كغ رباعي 3.01كغ في رباعي عساف، و3.31كغ في عساف، و3.517كغ و3.03دراسته على العواس المحلي في العراق
في  ,Pollott et al(1998إليه )كغ. وأقل مما توصل 3.22مضرب عساف، وكان المتوسط لوزن الميالد  3.11تركي، و

( في 1512كغ، وأقل مما وجده الدباغ, ) 7.11( في العواس االردني 1551كغ، والقيسي وآخرون, ) 7.25العواس التركي 
كغ في  7.11( 1550كغ، وسالم, ) 7.52نتائج دراسته على حمالن أغنام العواس والحمداني، إذ بلغ متوسط وزن الميالد 

( في دراستهم على ساللة الكرادي والحمداني والعواس العراقي 1510ة، وأقل مما توصل إليه أحمد وآخرون, )األغنام الحمداني
 كغ على التوالي. 7.55و  7.11و  7.02و  7.03والعواس التركي إذ كان متوسط وزن الميالد 

ل مما توصل إليه كل من خلف (، وهذه النتيجة أق1/كغ كما في الجدول )15.27كما بلغ المتوسط العام لوزن الفطام/
 11.05و  17.51( 1511في الباكستان. وأقل مما وجده قيس, ) ,Khan et al(1991كغ، و) 10.00( 1515وآخرون, )
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كغ في مضرب عساف ورباعي عساف وعواس محلي ورباعي تركي على التوالي. وأقل مما وجده سالم,  13.31و 13.13و
كغ 11.03( في العواس التركي 1513ية. وأقل مما وجده عبدالنور وآخرون, )كغ في األغنام الحمدان 13.13( 1550)

( في دراسته على العواس العراقي والتركي والحمداني والكرادي 1510كغ، وكذلك أحمد وآخرون, )11.00والعواس المحلي 
 كغ.13.02إذ توصل إلى متوسط وزن فطام 

 12.70( 1517أغنام العواس، وأعلى من الخزرجي وآخرون, ) كغ في حمالن 12.32( 1512وأعلى مما وجده الدباغ، )
 كغ في دراسته على ساللة عساف.12.11( 1511كغ، وايضًا قيس, )

ويمكن أن يعزى سبب التباين في المتوسطات لصفتي وزن الميالد والفطام لنفس الساللة إلى االختالف في التراكيب الوراثية 
 ربية واإلدارة المتبعة واختالف حجم العينات التي تناولتها تلك الدراساتبين القطعان من بلد آلخر ولظروف الت

غ/يوم. وهو أقل مما وجده خلف وآخرون, 120.31كما بلغ متوسط معدل الزيادة الوزنية اليومية من الميالد إلى الفطام 
( في دراستهم على 1510غ/يوم، وأقل مما وجده أحمد وآخرون, ) Momani et al, 172(2002غ/يوم، و)151( 1515)

غ/يوم على 157و 155و  111و  113ساللة العواس التركي والكرادي والعواس العراقي والحمداني إذ بلغت الزيادة الوزنية 
 غ/يوم.117التوالي، وبمتوسط 

غ/يوم، وأيضًا Said et al, 121.1(2000غ/يوم، و)112( 1517وأعلى مما وجده الخزرجي وآخرون, )
(2007)Abdellah et al, عواس  %00 %دّمان  %10عواس و %05%دّمان %05في دراستهم على العواس النقي و

 غ/يوم على التوالي.120و  170.7و  131.2والتي بلغت 
لعامل، وذلك ثير هذا اوأشارت معظم نتائج األبحاث التي تناولت موضوع تأثير جنس المولود في األغنام إلى تناقض في تأ

 بحسب المؤشر المدروس والساللة المدروسة وتوقيت الدراسة إضافة إلى المكان الذي أ جري فيه البحث.
 ومعدل الزيادة الوزنية)غ(. )كغ(والفطام تأثير جنس المولود في الوزن عند الوالدة. (1) جدولال

 المؤشرات            

 الجنس

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

No. s±sd No. s±sd No. s±sd 

 .6062±444642 45 4664±466.0 45 46.0±56.3 45 ذكر

 63606±.6.463 .4 4643±6.625 .4 46.3±4620 .4 أنثى

 6.644±.6.265  4653±44600  6640±5642  المتوسط

  20  20  20 المجموع

0.05Sig  46444  46446  46440 

*s±sdاالنحراف المعياري±: تعني المتوسط     
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 (. تأثير جنس المولود في وزن الفطام.2تأثير جنس المولود في وزن الميالد.            الشكل)(. 1الشكل)       

/كغ مقارنة مع 3.10لتأثير جنس المولود في وزن الميالد، وجاءت الذكور بأعلى وزن للميالد/معنوية ال عاليةوكانت الفروق 
( إذ أشار إلى وجود تأثير 1512الدباغ، ) ا توصل إليهوهذا يتفق مع م (.1كغ )الشكل  5.21/كغ، وبقارق 1.07اإلناث/

عالي المعنوية لجنس المولود في وزن الميالد والفطام ومعدل الزيادة الوزنية من الميالد إلى الفطام، فقد تفوقت الحمالن 
الميالد إلى الفطام  كغ لوزن الميالد والفطام ومعدل الزيادة الوزنية من 3.70و 3.02و 5.30الذكرية على األنثوية بمقدار 

لجنس المولود  تفوق الذكور على اإلناث وأنإلى  واأشار  نالذي( 1515( وخلف وآخرون, )1511على التوالي. وأيضًا قيس, )
( في دراستهم على أغنام العواس العراقية والتركية، 1513وكذلك عبد النور وآخرون, ) .ةمعنويال عالي الميالد تأثيروزن في 

 Karakus and;1551القيسي وآخرون, Said et al,2000;في األغنام الحمدانية. وأيضًا ) (1550وسالم, )
Dobes,2008 ; ،1511الجواري .) 

علي  ;1510أحمد وآخرون, ;1517الخزرجي وآخرون, ;1551بينما لم تتفق هذه النتيجة مع نتائج كل من )البرزنجي,
 المولود في وزن الميالد.( الذين لم يجدوا تأثير معنوي لجنس 1511وآخرون,

كغ 1.21وأيضًا بينت النتائج تأثير عالي المعنوية لجنس المولود في وزن الفطام، إذ تفوقت الذكور على اإلناث وبفارق  
( الذين توصلوا إلى تأثير عالي المعنوية لجنس المولود 1515( وخلف وآخرون, )1511(. وهذا يتفق مع قيس, )1)الشكل 

 Khan et al,1991 Said et al,2000; Esenbuga andطام، وأيضًا أشار كل من )في الوزن عند الف
Dayioglu,2002;( ,إلى تأثير معنوي لجنس المولود في وزن الفطام. وأيضًا عبد النور وآخرون )الذي أوضح أن 1513 )

  ;1511ه النتائج مع )الجواري,لجنس المولود تأثير في وزن الفطام في أغنام العواس العراقية والتركية وكذلك اتفقت هذ
( الذين 1512) ( في األغنام الحمدانية. وأيضًا أتفقت هذه النتائج مع النتائج التي توصلوا إليها الياسري وأخرون،1550سالم,

يومًا في دراستهم على الحمالن العرابية. في حين لم تتفق هذه النتيجة  25وجدوا تأثير لجنس المولود في وزن الفطام بعمر 
( الذين لم يجدوا تأثير 1511علي وآخرون, ;1510محمد،  ;1510أحمد وآخرون, ;1517مع نتائج )الخزرجي وآخرون,

ير الهرمونات تأث وقد يعود سبب تفوق الذكور على اإلناث في هاتين الصفتين إلى معنوي لجنس المولود في وزن الفطام.
يومًا والذي يعمل  30-35 الجنسية، إذ أن خصية الذكر تبدأ بإفراز هرمون األندروجين في المراحل الجنينية األولى بعمر

على تحفير النمو العضلي، ويؤدي دورًا كبيرًا في تعزيز النمو في المراحل العمرية المختلفة، إضافة إلى تحفيز النمو الطولي 
(. كما يمكن 1515س هرمون اإلستروجين األنثوي الذي يعمل على تثبيط نمو العظام طوليًا)خلف وآخرون,للعظام على عك

 (.1511من وزنها في اإلناث)قيس, %15.0أن يعزى هذا التفوق إلى الوزن الكلي للفلقات في الذكور إذ تكون أثقل بـ 
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 اليومية من الميالد إلى الفطام/ غ.(. تأثير جنس المولود في معدل الزيادة الوزنية 3الشكل)

وكذلك أثر جنس المولود في متوسط معدل الزيادة الوزنية اليومية من الميالد وحتى الفطام وبصورة عالية المعنوية، إذ تفوقت 
 (.3غ/يوم )الشكل  125.01غ/يوم على اإلناث التي جاءت بمعدل  151.10الذكور التي حققت معدل زيادة 

( الذي وجد تفوقًا عالي المعنوية لجنس المولود في معدالت 1515يجة مع ما توصل إليه خلف وآخرون, )توافقت هذه النت
الزيادة الوزنية اليومية من الميالد وحتى الفطام، إذ تفوقت الذكور على اإلناث في معدل نموها لغاية الفطام، وكان الفرق بين 

 Kuchtik and Dobes,(2006و)  ,Dixit et al(2001و) Said et al,(2000غ/يوم، وأيضاً تطابقت مع )35الجنسين 
الذين أشاروا إلى وجود تأثير معنوي لجنس المولود في صفة نمو الحمالن من الوالدة إلى الفطام، وأيضًا مع الجواري, 

الخزرجي  مع نتائج( في أغنام العواس العراقية والتركية. بينما لم تتفق هذه النتيجة 1513( و عبد النور وآخرون, )1511)
( الذين لم يجدوا تأثير معنوي لجنس 1511( وعلي وآخرون, )1510( ومحمد،)1510( وأحمد وآخرون, )1517وآخرون, )

وقد يعود سبب تفوق الذكور على اإلناث في صفة النمو إلى كمية الحليب المتناولة في معدل الزيادة الوزنية اليومية، المولود 
اإلناث خالل فترة النمو لغاية الفطام، السيما أن للهرمون الذكري دور مهم في بناء العظام ونمو من قبل الذكور مقارنة ب

( و)خلف Yilmaz et al,2007العضالت فضاًل عن الفرق بينهما في وزن الميالد والذي كان لصالح الذكور)
  (.1515وآخرون,

 :في المؤشرات المدروسة مية(أالوالدة )إفرادية، تو  نموذجتأثير  -
 في المؤشرات المدروسة. الوالدة )إفرادية، توأمية( نموذجتأثير (. 2) جدولال

 المؤشرات             

 نموذج الوالدة

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

No. s±sd No. s±sd No. s±sd 

 .6364±444644 34 .466±46652 34 46.3±5636 34 إفرادية

 65600±603635 40 6623±606.6 40 4622±4643 40 توأمية

 6.644±.6.265  4653±44600  6640±5642  المتوسط

  20  20  20 المجموع

0.05Sig  46444  46444  46440 

*s±sdاالنحراف المعياري ±: تعني المتوسط 
( إلى وجود فروق عالية المعنوية لنموذج الوالدة في وزن الميالد والفطام ومعدل الزيادة الوزنية 1تشير النتائج في الجدول )

كغ وكذلك تفوقت  11.30كغ، والفطام  3.01اليومية من الميالد إلى الفطام، إذ جاءت المواليد اإلفرادية بأعلى أوزن للميالد 
(، على المواليد التوأمية. أتفقت هذه النتائج مع النتائج التي 1و 0و 7غ/يوم)األشكال 155.15في معدالت الزيادة الوزنية 
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يومًا في دراستهم على  25( الذين وجدوا تأثير لنموذج الوالدة في وزن الفطام بعمر 1512توصلوا إليها الياسري وأخرون،)
ود تأثيرًا معنويًا لنوع الوالدة في ( بوج1511الحمالن العرابية. وأيضًا توافقت هذه النتائج مع ما توصل إليه علي وآخرون, )

وزن الميالد والفطام ومعدل الزيادة الوزنية، وتفوقت المواليد الفردية على التوأمية في جميع الصفات المدروسة. وأيضًا توافقت 
ادة الوزنية زي( في دراسته الذي وجد تأثير عالي المعنوية لنوع الوالدة في وزن الميالد والفطام ومعدل ال1512مع الدباغ،  )

كغ لوزن الميالد والفطام  1.10و 1.32و  5.00من الميالد إلى الفطام، إذ تفوقت الحمالن اإلفرادية على التوأمية بمقدار 
( الذي أشار إلى وجود تأثير عالي المعنوية لنوع الوالدة 1515ومعدل الزيادة الوزنية على التوالي. وأيضًا  خلف وآخرون, )

كغ، والفطام  3.11و  3.21والفطام ومعدل الزيادة الوزنية من الميالد إلى الفطام، إذ بلغت أوزان الميالد في وزن الميالد، 
غ/يوم للوالدات الفردية والتوأمية 121و  111كغ، ومعدالت الزيادة الوزنية اليومية من الميالد إلى الفطام 10.52و  35.71

( الذي 1511ر معنوي لنوع الوالدة في وزن الميالد والفطام. والجواري, )( الذي وجد تأثي1511على التوالي. وكذلك قيس, )
( الذي وجد تأثير معنوي 1550أشار إلى وجود تأثير معنوي لنوع الوالدة في وزن الميالد ومعدل الزيادة الوزنية، وسالم, )

كغ لوزن الميالد والفطام  1.03و 5.31دار لنوع الوالدة في وزن الميالد، إذ فاقت الوالدات اإلفرادية مثيالتها التوأمية بمق
( الذي وجد تأثير معنوي لنوع الوالدة في وزن الميالد، إذ تفوقت الحمالن الفردية على 1551على التوالي، والبرزنجي, )

( توصل إلى تفوق الوالدات الفردية على التوأمية بصفة وزن 1513كغ. وأيضًا عبد النور وآخرون, )5.23التوأمية بفارق 
 11.05و 12.21و 3.31و 3.21الميالد والفطام ومعدل الزيادة الوزنية من الميالد إلى الفطام للحمالن اإلفرادية والتوأمية 

الذي أشار إلى عدم  (1510كغ على التوالي. وتخالفت هذه النتائج مع النتائج التي توصل إليها محمد، )12.12و 17.20و
 يومًا، والزيادة الوزنية اليومية في دراسته على حمالن العواس. 25وجود تأثير لنموذج الوالدة في وزن الميالد والفطام بعمر 

   
  (. تأثير نموذج الوالدة في وزن الفطام.5الشكل)                         (. تأثير نموذج الوالدة في وزن الميالد.4الشكل)

 
    (. تأثير نموذج الوالدة في معدل الزيادة الوزنية اليومية من الميالد إلى الفطام.6الشكل)                  
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قد يعزى سبب تفوق الحمالن الفردية على التوأمية في صفة وزن الميالد إلى وجود جنين واحد داخل رحم األم المحدود الحجم 
يًا مما لو تواجد أكثر من جنين في نفس الحيز، عالوة على أن كمية المواد الغذائية  والذي يسمح له بالنمو بدرجة أكبر نسب

التي يمكن أن تقدمها النعجة ألجنتها من خالل الحمل تكون متاحة بدرجة أكبر نسبيًا للحمل المفرد مما لو تنافس عليها 
 م إلى أن الحمالن اإلفرادية ستأخذ ما يكفيها مناثنان، وسبب تفوق الوالدات الفردية على التوأمية في أوزانها عند الفطا

الحليب مقارنًة بالتوأمية خالل فترة الرضاعة )من الميالد إلى الفطام(، ومن ثم فإن الزيادات الوزنية اليومية ستكون أعلى 
 (.1515( و)خلف وآخرون,Esenbuga and Dayioglu,2002مقارنة بالحمالن التوأمية )

 بين المؤشرات المدروسة:دراسة االرتباط -3-3

 (. االرتباط بين العوامل المدروسة3الجدول )

نموذج الوالدة و وزن كل من الميالد والفطام ومعدل عالي المعنوية بين سالب ( وجود عالقة ارتباط 3بينت النتائج )جدول.
أما بالنسبة لعالقة االرتباط بين جنس المولود والمؤشرات المدروسة فكانت غير  ،اليومية من الميالد إلى الفطام الزيادة الوزنية

( إذ وجدوا عالقة ارتباط 1512معنوية. واتفقت عالقة االرتباط المدروسة مع النتائج التي توصل إليها الياسري وأخرون، )
( 1552من وزن الميالد والفطام. وتخالفت مع النتائج التي توصل السلمان، )بين عالي المعنوية بين نموذج الوالدة وكل 

إليها إذ أشار إلى أن معامالت االرتباط كانت موجبة وعالية المعنوية بين جنس المولود ونموذج الوالدة مع وزن الميالد 
 ومعدل الزيادة الوزنية اليومية.

 ى المؤشرات المدروسة:عل تسلسل الموسم وشهر الوالدةدراسة انحدار -3-4

عند دراسة االنحدار لنموذج الوالدة وجنس المولود على الصفات المدروسة تبين وجود ثالث معادالت انحدار وكانت على 
 الشكل التالي:

21.24x-1= 4.6+0.1x 1Y 

=0.242Sig=0.000         R 

22.72x-1= 23.84+0.17x 2Y 

=0.222Sig=0.001         R 

Correlations 

 الوزنية الزيادة معدل الفطام وزن الميالد وزن 

 -Pearson Correlation **.484- **.469- **.365 الوالدة نموذج

Sig. (2-tailed) .000 .000 .004 

N 62 62 62 

 Pearson Correlation .129 .115 .076 المولود جنس

Sig. (2-tailed) .318 .372 .556 

N 62 62 62 

Correlation is significant at 0.01 level (2-tailed).** 
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214.56x-1= 214.05+0.49x 3Y 

=0.132Sig=0.01         R 

 حيث أن: 

Y1 .وزن الميالد =Y2 .وزن الفطام =Y3 .معدل الزيادة الوزنية اليومية من الميالد إلى الفطام =X1 =جنس المولود .X2 =
 . نموذج الوالدة

يالحظ من خالل معادالت االنحدار السابقة أن جنس المولود ونموذج الوالدة قد أثرا على كل من وزن الميالد والفطام وبصورة 
من التغير في  %17عالية المعنوية، بينما كان التأثير معنوي على معدل الزيادة الوزنية اليومية من الميالد إلى الفطام، وأن 

 من معدل الزيادة الوزنية اليومية يعود لجنس المولود ونموذج الوالدة. %13الفطام، ومن وزن  %11وزن الميالد، و

  :االستنتاجات

كغ 15.27و 3.10بلغ المتوسط العام لوزن الميالد والفطام ومعدل الزيادة الوزنية اليومية من الميالد إلى الفطام / -6
 غ/على التوالي.120.31و

لجنس المولود في جميع المؤشرات المدروسة، وكانت أعلى األوزان للميالد والفطام ومعدالت ًا عالي المعنوية تبين وجود تأثير  -4
 .الزيادة الوزنية للحمالن الذكور مقارنة مع اإلناث

كان لنموذج الوالدة تأثيرًا عالي المعنوية في وزن الفطام ومعدل الزيادة الوزنية اليومية ، وتفوقت الوالدات الفردية على مثيالتها  -5
 التوأمية وفي جميع الصفات المدروسة.

 كانت عالقة االرتباط بين الصفات المدروسة ونموذج الوالدة سالبة وعالية المعنوية، بينما لم تكن معنوية مع جنس المولود.  -0

لى ع كان انحدار جنس المولود ونموذج الوالدة على كل من وزن الميالد والفطام عالي المعنوية، بينما كان التأثير معنوي  -3
 معدل الزيادة الوزنية اليومية من الميالد إلى الفطام.

  المراجع:

(. تأثير ساللة األم وبعض العوامل 1510أحمد، بشار أدهم ومهدي معن فالح وابراهيم مصطفى جليل ومحمود آالء شاكر )
 .12-13(: 1)0الالوراثية على نمو الحمالن قبل الفطام. مجلة ديالى للعلوم الزراعية، 

(. دراسة تأثير بعض العوامل الالوراثية على طول فترة الحمل ووزن الميالد 1551البرزنجي، يوسف محمد صالح نوري )
 .31-11(:37)1في النعاج الحمدانية. مجلة زراعة الرافدين, 

راسة بعض (. د1511الجواري، مثنى فتحي عبد الله وعبد الرحمن فارس يونس وعبو نادر يوسف وعبدالله غسان ابراهيم )
العوامل الالوراثية والمعالم الوراثية ألوزان وأبعاد الجسم وأبعاد اإللية في األغنام العواسية. مجلة زراعة الرافدين، 

3(32 :)11-07. 
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(. دراسة العالقة بين إنتاج الحليب وبعض مكوناته مع نمو الحمالن في ساللتين من األغنام 1512الدباغ، صميم فخري )
 .20-20(:33)1جلة العراقية للعلوم البيطرية، العراقية. الم

(. مشروع إنتاج أكباش العواسي المحسنة: الواقع واآلفاق المستقبلية. مقالة قصيرة، 1551الراوي، عبد الرزاق عبد الحميد )
 .117-152مجلة االستثمار الزراعي، العدد الرابع: 

(. درجة حالة الجسم 1551وابراهيم، رائد عبدالحي وابراهيم، سالم شعبان)الراوي، عبدالرزاق عبدالحميد وسلمان، عالء داوود 
وتسلسل الشياع المخصب: متغيرات مؤثرة في األغنام، المؤتمر القطري الثاني لبحوث اإلنتاج الحيواني. جامعة 

 الموصل.
عوامل الوراثية والالوراثية (. تأثير بعض ال1517الخزرجي، وسن جاسم و السامرائي وفاء اسماعيل و عجيل حمود مظهور )

 .112-113(:3)70في صفات الخصوبة والنمو لألغنام العواسية. مجلة العلوم الزراعية العراقية،)عدد خاص(، 
(. بعض العوامل المؤثرة في نمو الحمالن العواسية وتضريباتها من الوالدة وحتى الفطام والوزن 1552السلمان، مظفر حسين)

 .131-112(:0)1ة األنبار للعلوم الزراعية، عند عمر ستة أشهر. مجل
(. تأثير بعض العوامل غير الوراثية في الوزن 1551القيسي, أحمد عبدالجبار وعصام أحمد عيسى وخليل ابراهيم جواسرة )
 .111-102(:7)31عند الميالد لحمالن العواسي االردني. مجلة العلوم الزراعية, 

 وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي. سوريا. (.1510المجموعة اإلحصائية السنوية )
(. دراسة تأثير نوع الوالدة، 1512الياسري، أحمد جواد والربكات، هادي عواد حسوني ووضح، حميد علي وشاكر، باسم فؤاد)

جنس المولود والفطام التدريجي والمبكر على مقاييس الجسم ونمو الحمالن لدى األغنام العرابية. مجلة المثنى 
 .25-21(:1)3الزراعية.  للعلوم

(. دور بعض العوامل البيئية والوراثية في صفات 1515خلف، أحمد اسماعيل وسعيد، سعد ابراهيم وإدريس، سجاد مزيد)
 .11-11(:3)71النمو لدى حمالن العواسي التركي والمحلي والمضرب. مجلة العلوم الزراعية العراقية، 

ية والالوراثية ألوزان وأبعاد الجسم عند الميالد والفطام في األغنام الحمدانية. مجلة (. المعالم الوراث1550سالم، عمر رؤوف )
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Abstract 

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

Governorate - Al-Safira region-Syria, during the period of 2018/2019. 

It included 136 animals of Awassi sheep including (62 mothers and 74 

lambs). The data were subjected to the General Linear Model, and a 

variance analysis was used to study the effect of the birth type, the sex 

of lamb on birth weight, weaning weight, and the daily weight gain 

from birth to weaning for lambs6 The average birth weight, weaning 

weight, and average daily weight gain were 3.27 kg, 20.84 kg and 

197.36 g/day, respectively. The results showed a highly significant 

effect of the birth type, the sex of lamb on the birth weight, weaning 

weight, and daily weight gain from birth to weaning, as the individual 

lambs outperformed the twins, and the males outperformed the 

females. A highly significant negative correlation was found between 

the type of birth and all studied factors, while it was not significant with 

the sex of lamb. The regression analysis showed that  both type of birth 

and the sex of lamb have significant effects on birth weight, weaning 

weight, and daily weight gain. 

Key words: birth type, sex of lamb, birth weight, weaning. 

 

 

 

  

 

 


