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المجلة السورية للبحوث الزراعية المجلد 1 - العدد 1 - 2014

تاريخ القبول: 2014/12/20 تاريخ االستالم: 2014/07/22    

المقدمة:
تتنــوع مجموعــات األبقــار الموجــودة فــي القطــر العربــي الســوري، وتشــكل األبقــار المحســنة بالتدريــج القســم األكبــر منهــا، فــي حيــن 
تدهــورت أعــداد األبقــار الشــامية بشــكل كبيــر جــدًا، وال يتجــاوز عددهــا 3103 رأس )المجموعــة اإلحصائيــة الزراعيــة الســنوية، 2012(. 
تمتــاز األبقــار الشــامية بتأقلمهــا الجيــد مــع الظــروف البيئيــة المحليــة، ومقاومتهــا لألمــراض، وقلــة إصابتهــا بالمشــاكل التناســلية كاحتبــاس 
المشــيمة والتهابــات الرحــم أو خمــول المبايــض، وســهولة والدتهــا، كمــا يمكنهــا أن تنجــب مولــودًا كل عــام )العــوا، 1965(. تتأخــر األبقــار 
الشــامية فــي الوصــول للنضــج الجنســي، وُتلقــح عــادة ألول مــرة بعمــر 20-24 شــهرًا، ويكــون متوســط العمــر عنــد أول والدة نحــو 30 
شــهرًا )طليمــات وفريــد، 1981(، وذكــر الــدكاك )2008( أن البلــوغ الجنســي فــي عجــات األبقــار الشــامية يحصــل عنــد متوســط عمــر 

قــدره 13.33 شــهرًا، ووزن 250 كــغ.
إن البحــث فــي أداء العــروق المحليــة مهــم لاســتفادة القصــوى مــن المصــادر الوراثيــة )Mondal et al., 2005(. كمــا ُذكــر أن 
أداء العــروق المرتفعــة اإلنتــاج التــي تســتوردها الــدول الناميــة مــن الخــارج يتأثــر دائمــًا بشــكل ســلبي بالتفاعــل بيــن البيئــة والوراثــة 

.)Bondoc et al., 1989، Rege et al., 1991(
اهتم العديد من الباحثين بدراســة العمر عند أول والدة وتأثيره في المؤشــرات اإلنتاجية والتناســلية، إذ يعد من أهم الصفات االقتصادية 
عنــد األبقــار الحلــوب والــذي يؤثــر بــدوره فــي طــول الحيــاة اإلنتاجيــة للبقــرة )Bhagi and Eapen, 1988(، كمــا يعــد مــن العوامــل 
المهمــة عنــد تقديــر تكلفــة الرعايــة فــي قطعــان األبقــار الحلــوب التــي شــهدت انخفاضــًا ملحوظــًا بمقــدار18 % عندمــا انخفــض العمــر عنــد 

تأثير كل من األب وسنة وفصل الميالد في العمر عند الوالدة األولى عند األبقار الشامية في سورية

وسام الصيفي)1(، سليمان سلهب)2( وخالد النجار)1(

)1(. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية. إدارة بحوث الثروة الحيوانية. دوما، ص. ب 113. دمشق، سورية.
)2(. قسم اإلنتاج الحيواني، كلية الزراعة، جامعة دمشق. دمشق، سورية.

)للمراســلة: وســام الصيفــي: الهيئــة العامــة للبحــوث العلميــة الزراعيــة. إدارة بحــوث الثــروة الحيوانيــة. دومــا، ص. ب 
)bombix668@hotmail.com :113. دمشــق، ســورية. البريــد االلكترونــي

الملخص

نفــذ البحــث فــي محطــة بحــوث ديــر الحجــر لتحســين األبقــار الشــامية، التابعــة للهيئــة العامــة للبحــوث العلميــة الزراعيــة، خــال العــام 
2010 لتحديــد العمــر عنــد أول والدة ودراســة تأثيــر األب وســنة الميــاد وفصــل الميــاد والتداخــات فيمــا بينهــا عنــد األبقــار الشــامية. 
اســتخدم لهــذا الغــرض 738 ســجًا تناســليًا لألبقــار الشــامية تضــم بيانــات عــن الفتــرة الممتــدة مــن عــام 1981 وحتــى عــام 2006. 
أخضعــت البيانــات إلــى النمــوذج الخطــي العــام وأجريــت التحاليــل اإلحصائيــة باســتخدام برنامــج )SAS، 1996(. قــدرت متوســطات 
المربعــات الصغــرى )LSM( والخطــأ القياســي )SE( لهــذه الصفــات، واســتخدم اختبــار Duncan  لمقارنــة المتوســطات. تراوحــت 
متوســطات المربعــات الصغــرى للعمــر عنــد الــوالدة األولــى بيــن 27.80 و 37.77 شــهرًا وبمتوســط عــام قــدره 32.49±5.15 شــهرًا. 
وكان لســنة الميــاد تأثيــرًا معنويــًا )P<0.01( فــي صفــة العمــر عنــد الــوالدة األولــى، فــي حيــن لــم يكــن لــألب والعوامــل األخــرى المدروســة 
تأثيــر معنــوي. يســتنتج مــن البحــث أن التخفيــف مــن أثــر الظــروف البيئيــة الســائدة، وتأميــن تغذيــة مناســبة علــى مــدار العــام، واالســتقرار 
فــي إدارة ورعايــة القطيــع يســاعد فــي التبكيــر لصفــة العمــر عنــد الــوالدة األولــى، وزيــادة الكفــاءة اإلنتاجيــة والتناســلية لألبقــار الشــامية فــي 

محطــة بحــوث ديــر الحجــر.

الكلمات المفتاحية: العمر عند الوالدة األولى، األبقار الشامية، عوامل وراثية، عوامل غير وراثية.
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أول والدة مــن 25 إلــى 21 شــهرًا )Tozer and Heinrichs, 2001(، فــي حيــن لوحــظ أن األبقــار المتأخــرة فــي أول والدة كانــت أقــل 
ربحيــة نظــرًا لتكاليــف رعايتهــا المرتفعــة علــى الرغــم مــن أنهــا أنتجــت كميــة حليــب أكبــر فــي موســمها األول بالمقارنــة مــع األبقــار التــي 

.)Durr et al., 1999( ولــدت عنــد عمــر 24 شــهرًا
 Salisbury and Van Denmark,( إن انخفاض العمر عند أول والدة يزيد من عدد الوالدات الممكن الحصول عليها من البقرة الواحدة

1961(، في حين لم يجد )Vukasinovich et al., 2001( تأثيرًا كبيرًا للعمر عند أول والدة في طول الحياة اإلنتاجية للبقرة.
يهــدف البحــث إلــى تحديــد العمــر عنــد الــوالدة األولــى فــي األبقــار الشــامية، كمؤشــر تناســلي هــام جــدًا فــي أي مزرعــة لتربيــة األبقــار، 
ودراســة تأثيــر اآلبــاء وبعــض العوامــل البيئيــة )ســنة الميــاد وفصــل الميــاد( والتداخــات فيمــا بينهــا فــي هــذه الصفــة فــي محطــة األبقــار 

الشــامية فــي ديــر الحجــر.

مواد وطرائق البحث
نفــذ البحــث خــال عــام 2010، فــي محطــة بحــوث ديــر الحجــر لألبقــار الشــامية التابعــة إلدارة بحــوث الثــروة الحيوانيــة، الهيئــة العامــة 
للبحــوث العلميــة الزراعيــة فــي ريــف دمشــق. تقــع المحطــة بالقــرب مــن مطــار دمشــق الدولــي. تعــد هــذه المنطقــة مــن مناطــق االســتقرار 
الرابعة في القطر العربي الســوري إذ ال يتجاوز معدل األمطار فيها 125 مم ســنويًا. وتتميز بطقس حار صيفًا وبارد شــتاًء، وتتفاوت 
درجــات الحــرارة بشــكل كبيــر بيــن الليــل والنهــار، وتتعــرض لريــاح شــديدة معظــم األوقــات. تعانــي منطقــة ديــر الحجــر مــن قلــة الغطــاء 
النباتــي، فــي حيــن تنمــو بعــض النباتــات الرعويــة واألشــواك الصحراويــة، األمــر الــذي يجعــل منهــا مناســبة لرعايــة الحيوانــات األكثــر 

تحمــًا للجفــاف كاإلبــل واألغنــام. 
ُيطبــق فــي المحطــة نظــام الرعايــة الطليقــة لألبقــار فــي حظائــر نصــف مغلقــة ذات أرضيــات إســمنتية. يتــم توزيــع األبقــار فــي الحظائــر تبعــًا 
الختــاف المرحلــة العمريــة للحيوانــات وأيضــًا اختــاف الحالــة اإلنتاجيــة. تلقــح اإلنــاث طبيعيــًا وألول مــرة عندمــا يصــل عمرهــا إلــى 18 

شــهرًا، مــع األخــذ باالعتبــار وزن البقــرة. 
يقــدم العلــف للحيوانــات علــى دفعتيــن )صباحيــة ومســائية(، إذ يقــدم العلــف المالــئ )أتبــان، قشــرة قطــن( ثــم يقــدم المركــز )جاهــز حلــوب أو 

خلطــة مصنعــة فــي المحطــة(، باإلضافــة إلــى تقديــم الدريــس )بيقيــة وشــعير، فصــة( واألعــاف الخضــراء فــي حــال توفرهــا.
تحلــب األبقــار مرتيــن فــي اليــوم صباحــًا ومســاًء وذلــك باســتخدام محلــب آلــي حديــث، بحيــث تحضــر العجــول الرضيعــة إلــى جانــب 
أمهاتهــا لتفعيــل ظاهــرة التحنيــن ولترضــع منهــا، ثــم تركــب كــؤوس الحابــة علــى حلمــات األبقــار. تتــرك المواليــد الحديثــة الــوالدة مــع 

أمهاتهــا لترضــع منهــا حتــى عمــر الفطــام 90 يومــًا.
اســتخدم 738 ســجًا لألبقــار الشــامية المتوفــرة فــي المحطــة، وذلــك باالعتمــاد علــى البطاقــات الفرديــة المتوفــرة فــي المحطــة، والتــي جمعــت 
خــال الفتــرة الممتــدة مــن عــام 1981 وحتــى عــام 2006. وزعــت أشــهر الســنة علــى فصولهــا بصورتهــا الطبيعيــة حســب ميــاد كل بقــرة. 
فتضمــن فصــل الشــتاء األشــهر )12، 1، 2(، وتضمــن فصــل الربيــع األشــهر )3، 4، 5(، وتضمــن فصــل الصيــف األشــهر )6، 7، 8(، 

وتضمــن فصــل الخريــف األشــهر )9، 10، 11(، واعتبــرت هــذه الفصــول هــي فصــول الميــاد فــي هــذه الدراســة.
 ،General Linear Model لتنظيم البيانات، وترتيبها، ثم أخضعت البيانات إلى النموذج الخطي العام EXCEL استعمل برنامج
واســتخدم تحليــل التبايــن لتحديــد تأثيــر العوامــل الوراثيــة مثــل األب، وغيــر الوراثيــة مثــل ســنة الميــاد، فصــل الميــاد، وتأثيــر بعــض 
  Duncan التداخات بين تلك العوامل في المؤشــر المدروس، وحســبت متوســطات المربعات الصغرى والخطأ القياســي وُطبق اختبار
جــراء التحاليــل اإلحصائيــة وفــق النمــوذج اإلحصائــي  لمقارنــة المتوســطات، واســتخدم برنامــج )SAS، 1996( لوصــف المتغيــرات واإ

التالــي لتحليــل صفــة العمــر عنــد أول والدة والعوامــل المؤثــرة عليهــا:

Yijkl = µ + Sri +Yrj + Sk + )Yr×S(jk + eijkl

Yijkl = المتغير المعتمد الذي يمثل صفة العمر عند أول والدة لـ ijkl سجل.
µ= المتوسط العام للصفة المدروسة.

Sri= تأثير األب i  والمرمز من 1 وحتى 28.
Yrj = تأثير سنة المياد j  والمرمز من 1 وحتى 26 .
Sk = تأثير فصل المياد k والمرمز من 1 وحتى 4. 

 Yr×S(jk(= تأثير التفاعل بين سنة المياد وفصل المياد.
.σ2 e والمفترض أن يكون مستقل وموزع طبيعيًا بمتوسط صفر وتباين Yijkl الخطأ العشوائي المرتبط مع = eijkl
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النتائج والمناقشة:
بلــغ المتوســط العــام للعمــر عنــد الــوالدة األولــى 32.49 شــهرًا )الجــدول 1( فــي قطيــع األبقــار الشــامية. وهــذا قريــب جــدًا ممــا وجــده  
 Estrada-Leon et al., (فــي أبقــار الهولشــتاين فريزيــان فــي باكســتان والبالــغ32.93 شــهرًا، ومــا وجــده )Sattar et al., 2005(
 Al-Najjar( فــي أبقــار البــراون ســويس فــي المكســيك والبالغــة 32.45 شــهرًا، فــي حيــن كانــت هــذه النتيجــة أعلــى ممــا وجــده )2008
1997( و) Wolff et al., 2004( والــذي بلــغ 28.80 و27.05 شــهرًا فــي أبقــار الفريزيــان والهولشــتاين فــي ســورية والبرازيــل علــى 
التوالي، وأعلى بكثير من 26.80 و29.90 شــهرًا والتي وجدها Nilforooshan و)2004( Edriss والمصري )2010( في أبقار 
الهولشــتاين والهولشــتاين فريزيــان فــي إيــران وســورية، علــى التوالــي. ومــن ناحيــة أخــرى كانــت هــذه النتيجــة أقــل مــن 35.00 شــهرًا فــي 

 .)Parmar et al., 1986( أبقــار الهولشــتاين فريزيــان
أشــارت نتائــج تحليــل التبايــن إلــى وجــود تأثيــر معنــوي )P<0.01( لســنة الميــاد فــي العمــر عنــد الــوالدة األولــى )الجــدول 2(، وتراوحــت 
القيــم بيــن 37.77 شــهرًا لســنة 1995 و27.80 لســنة 1984 )الشــكل 1(. وهــذا يتوافــق مــع مــا وجــده )AlNajjar )2007 والمصــري 
 )El-Said et al., 2001( فــي أبقــار الفريزيــان والهولشــتاين فريزيــان فــي ســورية، علــى التوالــي. وتوافقــت مــع مــا وصــل إليــه )2010(

فــي أبقــار الهولشــتاين فريزيــان فــي مصــر. 

وأظهــرت النتائــج عــدم وجــود تأثيــر معنــوي )P>0.05( لفصــل الميــاد فــي العمــر عنــد الــوالدة األولــى فــي قطيــع األبقــار الشــامية. وهــذا 
يتوافــق مــع مــا وجــده Haq وآخــرون )1993( فــي أبقــار الفريزيــان فــي باكســتان، ومــع مــا توصــل إليــه )Al-Najjar )1997 فــي أبقــار 
الفريزيــان فــي ســورية. وتطابقــت هــذه النتيجــة أيضــًا مــع مــا ذكــره Abdel-Aziz وآخــرون )2005( فــي أبقــار الزيبــو فــي الســودان، ومــع 

مــا وجــده المصــري )2010( فــي أبقــار الهولشــتاين فريزيــان فــي ســورية. 

أشــارت نتائــج تحليــل التبايــن )الجــدول2 ( لعــدم وجــود تأثيــر معنــوي للتفاعــل بيــن ســنة الميــاد وفصــل الميــاد فــي العمــر 
عنــد الــوالدة األولــى، وهــذا يــدل علــى أن التباينــات بيــن الفصــول فــي الســنة الواحــدة كانــت متجانســة. وهــذا فــي توافــق مــع 
مــا وجــده  Abdel-Aziz وآخــرون )2005( فــي أبقــار الزيبــو فــي الســودان، فــي حيــن خالفــت النتائــج مــا ذكــره كل مــن 
Abdel-Gader وآخــرون )2007( والمصــري )2010( فــي أبقــار الفريزيــان والهولشــتاين فريزيــان فــي الســودان و ســورية، 
علــى التوالــي. بينــت نتائــج تحليــل التبايــن عــدم وجــدود تأثيــر معنــوي )P>0.05( لــألب فــي العمــر عنــد أول والدة لــدى بناتــه 

)الجــدول 2(، وهــذا يــدل علــى إمكانيــة تحســين هــذه الصفــة عــن طريــق تحســين بعــض األمــور اإلداريــة والبيئيــة.
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الجدول 1. متوسطات المربعات الصغرى )LSM( والخطأ القياسي )SE( لصفة العمر عند أول والدة )AFC( في األبقار الشامية في محطة دير الحجر خال فصول المياد:
عدد المشاهداتLSMSE  )شهر(العامل المدروس
32.492.02609المتوسط العام

فصل الميالد
132.75 a0.48137
232.76 a0.47166
332.08 a0.49144
431.49 a0.49162

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

يمكــن أن يعــزى التبايــن بيــن نتائــج الدراســة ونتائــج الدراســات المختلفــة بشــكل أساســي إلــى اختــاف العــرق المــدروس والتبايــن الكبيــر 
فــي الظــروف اإلداريــة والمناخيــة.

الجدول 2. تحليل التباين للعوامل المؤثرة في عمر األبقار الشامية عند الوالدة األولى في محطة دير الحجر خال الفترة الممتدة من 2006-1981
االحتماليةمتوسط المربعاتدرجة الحريةمصدر التباين

2732.420.2186األب
2554.030.0029سنة الميالد
331.350.3210فصل الميالد
6734.200.0822سنة×فصل

41526.80المتبقي

يســتنتج مــن هــذا البحــث أن االختافــات الوراثيــة بيــن اآلبــاء لصفــة العمــر عنــد الــوالدة األولــى للبكيــرات غيــر معنويــة، وهــذا 
يــدل علــى إمكانيــة تحســين هــذه الصفــة عــن طريــق تحســين ظــروف الرعايــة واإلدارة التــي تتعــرض لهــا األبقــار فــي المحطــة 

المدروســة.
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Effect of Sire, Birth Year and Season on The Age of First Calving in Shami 
Cattle in Syria

Wesam Al-Saife)1( , Soliman Salhab)2( & Khaled El-Najjar)1(

Abstract:

This research was conducted in 2010, to determine the age at first calving )AFC( in Shami cattle reared 
in Dier Alhajar Research Station of the General Commission for Scientific Agricultural Research 
)GCSAR(, and determine the effect of sire, birth year, birth season and their interactions.738 records 
of Shami cattle were collected between 1981 and 2006 and used. Data were subjected to general linear 
model and the analysis of variance was used to determine the effect of sire, birth year, birth season, 
and their interactions. Least Square Means )LSM( and Standard Error )SE( were used for calculation 
of )AFC(. Duncan test was used to compare means. SAS – program )1996( was used for the statistical 
analysis. Results indicated that, Least Square Means and Standard Error for )AFC( ranged between 
27.80 and 37.77 month, with general mean 32.49 ± 5.15 month. Effect of birth year was significant 
)P<0.01(, while the effects of sire and another factors were not significant. It was concluded that 
AFC can be reduced by better management and by providing good and suitable rearing and feeding 
conditions .

Key words: Age at first calving, Shami cattle, genetic and non genetic factors.
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