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 المعالم الوراثية لبعض الصفات اإلنتاجية في األغنام البونية السوداء تقدير

 (1)عبد اهلل صالحو  (1)شرف العزعزيو  (1)حمد الدوسوأ (1*)البيلمحمد عابد 

 اليمن.(. المحطة االقليمية لبحوث المرتفعات الوسطى، الهيئة العامة للبحوث واالرشاد الزراعي، 1)
 (.aalbial@yahoo.comللمراسلة: د. عابد محمد البيل. البريد االلكتروني  )*

 09/01/2017تاريخ القبول:    24/10/2016تاريخ االستالم: 

  :الملخص
المرباة في المحطة  ،لألغنام البونية السودا  سجاّلا  1074 المأخوذة من ياإلنتاجدا  بيانات النسب واألهذه الدراسة  اسُتخدمت في

( heritability) بهدف تقدير المكافئ الوراثي 2015ولغاية  1992للفترة من  في اليمن، الوسطى لبحوث المرتفعات الوسطى
ظهرت نتائج وقد أ ،لبعض الصفات االنتاجية( Phenotypic and Genetic correlations)الوراثية  واالرتباطات المظهرية و

±  93.71و كغ 0.23 ±10.64كغ و 0.11± 2.18 كانت المدروسة ةاإلنتاجيللصفات  ةالعامّ  اتن المتوسطأهذه الدراسة 
كما  ،ومعدل النمو اليومي من الوالدة الى الفطام على التوالي ،عند الفطامو  ،عند الميالد الحمالن وزن غ/حمل لكٍل من 8.22

 0.38±0.05ومعدل النمو اليومي  ،والوزن عند الفطام ،لوزن عند الميالدا لصفات للمكافئات الوراثية بلغت القيم التقديرية
عالية  ذات معنويةالصفات المدروسة  المظهرية والوراثية بين تاالرتباطا قيم وكانت ،على التوالي 0.26±0.1و 0.30±0.03و
(P<0.01)  لتحسين ن االنتخابأب جاالستنتايمكن  يهوعل ،على التوالي  0.32لى إ 0.77و 0.83لى إ 0.46بين  تراوحتحيث 
 .بها المرتبطة تحسُّن في الصفات األخرىلى إيؤدي  المدروسة من هذه الصفات أيا  

 .الوراثية والمظهرية، االرتباطات البونية السودا ، المعالم الوراثية، المكافئ الوراثي ماألغنا: الكلمات المفتاحية
 

 :المقدمة
مليون  9كثر من أذ يصل عددها الى إ ،عداد الثروة الحيوانية في الجمهورية اليمنيةأتعتبر األغنام في المرتبة األولى من حيث 

من حليبها وجلودها ومنتجاتها  ويستفاد أيضاا والصوف،  اللحموتربى األغنام لغرض إنتاج  2012 لإلحصا  الزراعي لعام اا طبق اا سأر 
قامت الهيئة  ا، ولذاألجنبيةنتاجيتها مقارنة بالسالالت إبانخفاض  غنام المحلية عادةا ألتتصف ا، و وغيرهاي العضو األخرى كالسماد 

غنام م وحتى اآلن بتربية عدد من عروق األ 1992العامة للبحوث الزراعية في محطة بحوث المرتفعات الوسطى ومنذ عام 
و الخلط أ باالنتخابالصفات  بعضنتاجية والتناسلية ومحاولة تحسين ئصها اإللدراسة خصا ،البونية السودا  األغنام ومنها ،المحلية

، ومن أهم مواصفات هذه الساللة صغر حجم الجسم الُمغّطى بصوف خشن ذو لون بني داكن إلى أسود، وذات خرىأمع سالالت 
على تحمل الظروف البيئة الصعبة، حيث ذيل مكتنز بالدهن إلى فوق العرقوب مع وجود آذان أثرية، إضافة إلى تمّيزها بقدرتها 

 تنتشر في المناطق الشمالية من محافظة صنعا  وعمران والمحويت.
ة مات العلميّ من المسلّ و  ،الحيوان بمثابة مؤشر قوي للنمو والتسمين وزن الجسم لألغنام خالل المراحل المختلفة من عمرصفة  تعتبر

فراد أنتاجية تعتمد على الظروف البيئية وكذلك على مدى التباين الوراثي الموجود بين إالوراثية النتخاب أي صفة  االستجابةن أ
 الصفات المدروسة،االرتباط الوراثي ودرجته بين  اتجاهيضاا على معرفة أالقطيع المراد االنتخاب منه بغية تحسينه وراثياا، كما تعتمد 
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            Covp (X1 X2) 

rP = ------------------------------ 

√σ2p ( X1) ×  σ2p( X2 

 ,Juma and Alkass) عبر االنتخاب لحيوانل وراثيالتحسين ال ول خطوة ضرورية في عمليةأيعد تقدير المكافئ الوراثي و 

دا  أفي تغيير  اإلنسانستغلها احدى الوسائل الفعالة المتيسرة التي إيعتبر التحسين الوراثي عن طريق االنتخاب  ، كما(2004
 (. Simm et al., 1996باستئناس حيوانات المزرعة ) اإلنسان أبد أن  خرى منذأكثرها مالئمة إلنتاج الغذا  وألغراض أحيواناته و 

هدف تقدير المعالم الوراثية بجريت هذه الدراسة أُ المحلية فيما يتعلق باالنتخاب الوراثي، فقد  على السالالت ونظراا لقلة الدراسات
 .ونّية السودا لدى األغنام الب صفات النموبعض المظهرية والوراثية ل واالرتباطاتبالمكافئ الوراثي  ةممثل

  ه:قائوطر البحث مواد 
هذا  حيث تمَّ فيالزراعية،  للبحوثالبونية السودا  الموجودة في المحطة الوسطى  األغنامسجالت  على د في هذه الدراسةم  عتُ ا

دارة القطيع في إ ، وتجدر اإلشارة إلى أنم 2015الى  1992للفترة من  اإلنتاجيسجالا لألدا   1074البحث دراسة وتحليل 
، وكانت تغذية نتج منها ثالث والدات في السنتينمكثفة يُ شبه ى تربية إلالمحطة البحثية كانت تتم وفق برنامج تناسلي يسعى 

الحيوانات تتباين من موسم آلخر بحسب توفر المراعي وكمية األعالف، حيث تعتمد الحيوانات في تغذيتها بصورة رئيسة على 
ساعات يومياا في مراعي المحطة باإلضافة إلى مخلفات حصاد المحاصيل من القمح  8 - 7رة تصل من الرعي المستمر لفت

الفعلية للحيوان  توالشعير، إضافة لذلك فإن األعالف المركزة )كسر حبوب القمح أو النخالة( كانت تُقّدم بكميات أقل من االحتياجا
ة، وكانت الحيوانات تخضع لبرنامج صحي وقائي داخل المحطة يتضمن مع توفير قوالب األمالح المعدنية بصورة شبه مستمر 

 مكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية فضالا عن معالجة الحيوانات بحسب ما تقتضيه الحاجة لذلك.
 الحمالن وزن هذه الصفات كالا من شملت ، وقدنتاجيةغنام اإلألصفات النمو من خالل سجالت ابعض تم تقدير المعالم الوراثية ل 

 يوم(، ومعدل النمو اليومي من الوالدة وحتى الفطام. 90) بعمر  ، والوزن عند الفطام ساعة من الوالدة( 24عند الوالدة )

 التحليل االحصائي:
البرنامج  باستخدام GLM (General Linear Model)النموذج الخطى العام تم تحليل التباين للصفات المدروسة وفق 

من مكونات  المدروسةلجميع الصفات  (Genetic Parameters) كما تم تقدير المعالم الوراثية ،SAS (Ver. 9.1)حصائي اإل
 شقا  ووفقا للمعادلة التالية:نصاف األأخوة بوي بين مجاميع األالتباين األ

h2 = 4σ2S / σ2p 
 ن :أحيث 

h2المكافئ الوراثي =. 
σ

2 Sبا  )الوراثي(=التباين بين اآل. 
σ

2p الكلي= التباين المظهري(). 
 با  لكل صفة والتبايناتباستخدام تباينات اآلنتاجية للصفات اإل (rp) والمظهرية (rG) تم تقدير االرتباطات الوراثية كما
(Covariance) صفتيني أبين   المشتركة (X1  ، X2)  بطريقة REML :وفقاا للمعادالت التالية 
 
 
 
 
 √σ2s ( X1) ×  σ2s( X2 

            Covs (X1 X2) 

rG = ------------------------------ 
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 :النتائج والمناقشة
 :نتاجيةاإل الصفات -1

معدل النمو اليومي(. نتائج التحليل  -الوزن عند الفطام -الوزن عند الميالد متوسط الوزن لبعض صفات النمو) (1) يبين الجدول
 ±10.64و / حمل للوزن عند الميالدكغ 0.11± 2.18ن المتوسط العام لهذه الصفات بلغ أظهرت أحصائي لصفات النمو اإل

وقد جا ت هذه النتائج لمعدل النمو اليومي من الوالدة حتى الفطام،  غ/حمل 8.22±  93.71و الفطام/حمل للوزن عند كغ 0.23
في دراساتهم على األغنام  Al-Bial et.al (2012)( و2007) خرونآ( والدوس و 2002) خرونآما وجده العزعزي و متطابقة مع 

كغ،  10.45 -10.66كغ ،  2.06 -2.24ات تراوح بين البونية السودا ، حيث أكدت نتائجهم أن متوسط الوزن لهذه الصف
ن أنجد  في المقابلولكن غ لكالا من صفة وزن الميالد و وزن الفطام  ومعدل النمو اليومي على التوالي،  98.35 - 89.33
 خرى والسالالت العالمية. مقارنة بالسالالت المحلية األ اا هذه الصفات منخفض جد متوسط

 غنام البونية السوداءألالخطاء القياسي لبعض صفات النمو في ا ±المتوسط  .1 جدولال

 الخطاء القياسي± متوسط الوزن  السجالتعدد  الصفة

 0.11±  2.18 1019 (كغالوزن عند الميالد )

 0.23 ±10.64 877 (كغالوزن عند الفطام )

 8.22±  93.71 877 (غ) معدل النمو اليومي من الوالدة حتى الفطام

 :المعالم الوراثية تقدير-2
 المكافئ الوراثي:

وتعتبيير هيذه القيمية مقاربيه لميا أوردتييه  0.38 تالمييالد بلغي عنيد وزنلصيفة اليالتقديريية للمكيافئ الييوراثي  ةن القيميأ (2) الجيدول يبيينن
غنيام المختلية سيالالت األلمكيافئ اليوراثي لصيفة وزن المييالد فيي عيدد مين القيمية التقديرّيية ل غالبية البحوث السيابقة التيي أظهيرت أن

 . (Singh et.al., 2006; Rashidi et.al., 2008; Thiruvenkadan et.al., 2008) 0.49 -0.14 يتراوح بين
وهيذا يتفيق ميع نتيائج   0.30بلغيت لوزن عند الفطام لألغنيام البونيية موضيع الدراسية ا لصفة ن القيمة التقديرية للمكافئ الوراثيأكما 

 - 0.22 بيينيتيراوح  مين األغنيام فيي سيالالت مختلفية ةالمكيافئ اليوراثي لهيذه الصيفالذين وجدوا فيي دراسياتهم أن عدد من الباحثين 
0.62 (Singh et.al., 2006; Miraei-Ashtiani et.al., 2007; Thiruvenkadan et.al., 2008 .) 

قيل وهيذه القيمية أ  0.26  الييومي مين اليوالدة اليى الفطيام كانيتمعيدل النميو لصيفة القيمة التقديرية للمكافئ الوراثي ن أ يضاا ُيالحظأ
 Miraei-Ashtiani et.al., 2007; Rashidi et)غنيام المختلفية األ تعيدد مين سيالال ليدى دراسيةعيدد مين البياحثين ه مميا وجيد

al., 2008.) 
ليست عالية بالقدر الكافي وهذا يدل على أن هيذه الصيفات أكثير خضيوعاا  ذكرالنفة اآل المدروسةالمكافئات الوراثية للصفات  قيم نإ

ليسييت منخفضيية بالقييدر الييذي يجعييل التحسييين الييوراثي  المكافئييات الوراثيييةللمييؤثرات البيئييية منييه للمييؤثرات الوراثيَّيية، كمييا أن قيييم هييذه 
ليى إالمكيافئ اليوراثي لصيفة ميا قيد يعيود  انخفياضو أ ارتفاعن أ الباحثينبعض  للصفات المدروسة غير ممكناا عبر اإلنتخاب، ويرى

ذا مييا ا  خييرى واالجهيياد، و مييا يتعلييق بنضييج الحيييوان والتغذييية والمحييددات البيئييية األ هييامن ،ن عمييل الجييين يكييون محييدداا بعوامييل عديييدةأ
االختالفيات الوراثيية  نعيمما يؤدي اليى الكشيف بصيورة واضيحة  ،زيلت هذه المحددات يكون للجين القدرة على التعبير عن ما هيتهأ
 ( .1979 مكانية التحسين الوراثي المتوقع )مستجير،إتالي معرفة الوب
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 غنام البونية السوداءلبعض صفات النمو في األ المكافئ الوراثيتقديرات  .2 جدولال

 عدد السجالت الصفات
hالمكافئ الوراثي 

2
 

 الخطاء القياسي ±

 0.38±0.05 1019 وزن الميالد

 0.30±0.03 877 الفطاموزن 

 0.26±0.01 877 ) من الوالدة حتى الفطام( معدل النمو اليومي

 
 االرتباطات المظهرية

حيييث بلغيييت  (P<0.01) المعنويييةعالييية وهييي وزان الحمييالن أاالرتبيياط المظهرييية بيييين صييفات قيييم معييامالت ( 3يوضييح الجييدول )
بييين وزن الميييالد وكييل ميين وزن الفطييام ومعييدل النمييو اليييومي وبييين وزن الفطييام ومعييدل النمييو اليييومي علييى  0.83  0.67و 0.46

بالعوامل البيئّية، وتتشابه هذه النتائج ميع نتيائج أخيرى حصيل عليهيا بياحثين آخيرين  المدروسة الصفات تأُثرلى إالتوالي، ويشير ذلك 
غنييام أفييي قيييم لمعييامالت اإلرتبيياط المظهرييية  Kushwaha, (2010) ذكييرحيييث  الصييفات علييى أغنييام أخييرى،فييي دراسييتهم ليينفس 

Chokla ليييوزن المييييالد ميييع كيييل مييين وزن الفطيييام ومعيييدل النميييو الييييومي ووزن الفطيييام ومعيييدل النميييو  0.69و 0.71و 0.42 كانيييت
 Al-Azzawi, (1996) و " Finnish Composite " فيي سياللة Martin et al., (1981)ل كميا حصي ،الييومي عليى التيوالي

مظهرييية  ارتباطيياتفييي مجيياميع وراثييية مختلفيية علييى  Tibbo, (2006)، فييي حييين حصييل ُمقاربييةغنييام العواسييية علييى قيييم فييي األ
 .بين وزن الميالد ووزن الفطام على التوالي 0.008و 0.04منخفضة، حيث كانت 

غنام البونية السوداءلبعض صفات النمو في األ االرتباطات الوراثية والمظهرية تقديرات .3  جدولال

 وزن الفطام وزن الميالد الصفات
 معدل النمو اليومي

 )من الوالدة حتى الفطام(

 **0.32 **0.77 - وزن الميالد

 *0.65 - **0.46 وزن الفطام

 - **0.83 **0.67 (من الوالدة حتى الفطاممعدل النمو اليومي )

 االرتباط المظهري التقديرات أسفل القطر تمثل ، تمثل االرتباط الوراثيالتقديرات أعلى القطر 
P<0.01 *   

**  P<0.05 

 االرتباطات الوراثية:
هذا ثر أولية المنتخب لها و للصفة األ االنتخابم المعالم الوراثية التي توضح أثر أهن االرتباط الوراثي يعد من أكما هو معروف 

 لمعامالت االرتباطتوضح القيم التقديرية  (3) االنتخاب على الصفة الثانوية والمرتبطة وراثياا بالصفة االخرى. فالنتائج في الجدول
يجابيةوزان الحمالن، أالوراثية بين  االرتباطات الوراثية بين وزن الميالد وكل من وزن الفطام ومعدل  وُتظهر نتائج التحليل معنويَّة وا 

هذا على التوالي، و  0.65و ،0.32، 0.77 والتي بلغتلى الفطام إنمو اليومي وبين وزن الفطام ومعدل النمو اليومي من الوالدة ال
 لالرتباطات الوراثية صفة من الصفات المدروسة سيحقق تحسُّن في الصفات األخرى و تتشابه تقديراتنا ألي االنتخاب إلى أنشير ي

-Al  و  "Finnish" ي ساللةف Martin et al., (1981) من وجده كالا في هذه الدراسة مع ما بين وزن الميالد والفطام 

Azzawi, (1996) (على التوالي 0.40و 0.82 0.80غنام العواسية األ هذه القيم لدى ذ كانتإ)غنام العواسية ي األف. 
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 االستنتاجات:
ميين وزن الفطييام ومعييدل النمييو اليييومي وبييين وزن الفطييام ومعييدل  علييى ضييو  االرتباطييات الوراثييية العالييية بييين وزن الميييالد وكييالا  -1

لصيفات ا لتحسُّين فيييؤدي سمن هذه الصفات  ايا أ لتحسين ن االنتخابأالنمو اليومي من الوالدة حتى الفطام، يمكن االستنتاج ب
 خرى.المرتبطة األ

ومعيدل النميو الييومي تشيير إليى إمكانيية التحسيين اليوراثي لهيذه الصيفات عين  القيم التقديرية للمكافئ اليوراثي لصيفة وزن الفطيام -2
 طريق اإلنتخاب.

 :المراجع
 ،الزراعي، صنعا والتوثيق اإلدارة العامة لإلحصا  . 2012لعام  (. كتاب اإلحصا  الزراعي2012وزارة الزراعة والري )

 الجمهورية اليمنية.
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Abstract 

In this study, the pedigree data, and production performance of 1074 records of Black Boni sheep 

were used. The sheep were kept at the Regional Research Station in the Central Highlands of 

Yemen, during the period 1992 to 2015, to estimate heritability, genetic and phenotypic correlations 

of some productive traits. The results showed that the general averages of birth weight, weaning 

weight, and daily gain from birth to weaning were 2.18 ± 0.011 kg, 10.64 ± 0.23 kg, and 93.71 ± 

8.22 g/lamb, respectively. Estimated heritability values for birth weight, weaning weight, and daily 

gain were 0.38 ± 0.05, 0.30 ± 0.03 and 0.26 ± 0.1, respectively. Phenotypic and genetic correlations 

among studied traits were highly significant (P<0.01), and they ranged between 0.46 - 0.83 and 0.32 

- 0.77, respectively. Therefore, it can be concluded that the use of genetic selection to improve any 

of the studied traits, will lead to an improvement in the other correlated traits. 

Key words: Black Boni sheep, Genetic parameters, Heritability, Phenotypic and genetic 

correlations.  
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