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 على وزن الميالد والفطامالوراثية وغير الوراثية تأثير بعض العوامل 
 في مواليد الجاموس السوري 

 (2)ومحمد أيمن دبا (1)نادر درباس*

العلمية الزراعية في الغاب، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، الغاب، (. محطة بحوث شطحة لتحسين الجاموس، مركز البحوث 1)
 سورية.

 (. قسم بحوث تربية ورعاية الحيوان، إدارة بحوث الثروة الحيوانية، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية.2)
  (.n.drbas@gmail.com)*للمراسلة: م. نادر درباس. البريد اإللكتروني: 

 21/08/2015تاريخ القبول:    05/07/2015تاريخ االستالم: 

 الملخص:

بعتت  لتحديتتد تتت ثير  2011محافظتتة حمتتاد بستتورية فتتي عتتام شتتطحل لتحستتين الجتتاموس فتتي فتتي محطتتة بحتتوث أجريتته هتتلد الدراستتة 
موستم التوالدة ، شتتهر التوالدة، جتنس المولتتود العوامتل المترثرة فتي وزن المتتيالد والوطتام ومعتدل النمتتو فتي مواليتد الجتاموس مثتتل ا ب، 

. وبّينه النتائج وجود ت ثير معنوي 2008وحتى  1997من عام  وعام الدراسة. استخدم لهلا الغر  السجاله المتوفرة في المحطة
(P≤0.01) نتاث عنتد المتيالد وكانته التلكور أثقتل وزنتا  متن اإل ،علتى وزن المتيالد لكل من السنة وموسم الوالدة وا ب وشهر الوالدة

وكتتان  (P≤0.01)معنويتتا  يتتوم( فكتتان تتت ثير الستتنة وشتتهر المتتيالد  90وأمتتا وزن الوطتتام )بعمتتر . P≤0.05))متتو وجتتود تتت ثير معنتتوي 
واليوجتد تت ثير لترقم الموستم. وبالنستبة لمعتدل النمتو اليتومي ختالل فتترة الرضتاعة  P≤0.05))يضا  تاثير ا ب وجنس المولود معنويتا  أ

واليوجتد تت ثير  P≤0.05))وكتان أيضتا  تت ثير جتنس المولتود معنويتا   (P≤0.01)معنويتا  فكان ت ثير شهر المتيالد وا ب ووزن المتيالد 
 ± 0.06لتوزن المتيالد و 0.360 ± 0.03بتاو وكتان الخاصتة باآمتن مكونتاه التبتاين  وتم تقدير قيم المكتاف  التوراثي لرقم الموسم.

وجتود تت ثير للعديتد متن العوامتل علتى وزن المتيالد والوطتام ومعتدل لمعدل النمو وهلا يوضت   0.390±0.02لوزن الوطام و 0.406
موجتود فيهتا الحيتوان متو القيتام النمو اليومي خالل فترة الرضاعة في مواليد الجاموس، لللك من الضروري االهتمام بتحسين البيئتة ال

 ب عمال التحسين الوراثي ضمن برامج التربية للحصول على الكسب الوراثي المطلوب.

 وزن الوطام، معدل النمو اليومي، المكاف  الوراثي.  وزن الميالد، الجاموس،: الكلمات المفتاحية

 مقدمـة:ال
إل يعتتود وجتتودد إلتتى العصتتر الحجتتري ولتتم يستتت نس إال فتتي أوائتتل العصتتر ُيعتتد الجتتاموس متتن الحيوانتتاه قديمتتة االنتشتتار فتتي ستتورية، 

 (. Lush,1948عام ) 2000المسيحي، أي منل قرابة 
 عام، ووجود نمطين منل: 800( أن الجاموس ُيعد من الحيواناه المست نسة في سورية منل أكثر من 1997سويد ) وأشار

    River Buffaloالنمط األول : جاموس األنهار 
رأس )وزارة  3000الرقة( على امتداد نهري دجلة و الوتراه وب عتداد تقتارب  –نتشر هلا النمط في منطقة الجزيرة السورية )الحسكة ي

قترن، واستتقر بمنطقتة  13(، وهلا النوع من الجاموس هندي ا صل قدم إلتى المنطقتة منتل نحتو 2007الزراعة واإلصالح الزراعي، 
نتقتتل إلتتى ضتتوا  نهتتري دجلتتة والوتتراه فتتي الجزيتترة الستتورية. وهتتو حيتتوان متتت قلم متتو الظتترو  البيئيتتة ا هتتواز جنتتوب العتتراق ومنهتتا ا

القاسية، لونل السائد أسود وتظهر فيل أحيانا  ألوان أخرى مثل الرمتادي المتتدرإ إلتى ا حمتر القتاتم، متو وجتود بعت  الحيوانتاه التتي 
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اد بيضاو اللون وعليها بقو سوداو. وهو حيوان متوسط الحجتم يعطتي كميتة جيتدة تملك بقعا  بيضاو كبيرة على الجسم، وقد تتواجد أفر 
 (.1( ) الصورة  Majed, 1996أيام ) 210كغ خالل موسم اإلدرار، متوسط طولل  1800 – 1600من الحليب بحدود 

 
 .  جاموس القامشلي1الصورة 

  Swamp Buffaloالنمط الثاني : جاموس المستنقعات 
منطقة الغاب حيث كانه مستنقعاه الغاب المنطقتة النمولجيتة النتشتارد وأدى تجويوهتا منتل نحتو خمستة عقتود إلتى تنتاق  ينتشر في 

% متتن إجمتتالي عتتدد  69رأس متتن الجتتاموس وبنستتبة  3000أعتتداد الجتتاموس فيهتتا، حيتتث كانتته منطقتتة الغتتاب تحتتتوي أكثتتر متتن 
(. أمتا اآن فقتتد انخوضته أعتدادد وانحصتر وجتودد فتي بعت  قتترى 1978الجتاموس فتي ستورية )وزارة الزراعتة واإلصتالح الزراعتي، 

رأس  )وزارة الزراعتة واإلصتتالح  1092% فقتط متن إجمتتالي عتدد الجتاموس فتي ستتورية، أي بحتدود  27الغتاب وبنستبة ال تزيتد عتتن 
 (.2007الزراعي، 

(. (FAO,2000اله المهتددة بتاالنقرا ( جاموس الغاب ضمن قائمتة الستالFAOولقد وضعه المنظمة الدولية لألغلية والزراعة )
وللحوتاظ علتتى هتلا النتتوع متن الحيوانتتاه متتن التتدهور واالنقتترا  فتي منطقتتة الغتاب، تتتم إنشتتاو محطتة بحتتوث شتطحة لتربيتتة وتحستتين 

. ويتميتز جتاموس الغتاب ب نتل متت قلم بشتكل جيتد متو الظترو  البيئيتة فتي المنطقتة، وهتو مقتاوم لألمترا ، 1995الجاموس فتي عتام 
 تغلى على مخلواه المحاصيل الزراعية وعلى المراعي الطبيعية في المنطقة. وي

يتراوح لون جاموس الغاب بين الرمادي الداكن وا سود مو مخطم وأظال  وقرون سوداو. وتوجد بع  الحيوانتاه التتي تمتلتك بقعتا  
ائريتتة تتجتتل للخلتت  ثتتم إلتتى ا علتتى قلتتيال . وهتتو بيضتتاو علتتى الجبهتتة ونهايتتة التتليل. القتترون متوستتطة الطتتول مغزليتتة الشتتكل أو شتتبل د

كتغ، وتعطتي اإلنتاث كميتة ال بت س  650 -450كتغ، ووزن الثيتران بتين  600 – 400حيوان كبير الحجم، يتتراوح وزن اإلنتاث بتين 
يتتتوم   220% ختتتالل موستتتم إدرار متوستتط طولتتتل 10 – 7.5كتتتغ حليتتب بنستتتبة دستتتم متتن  1400 – 1000بهتتا متتتن الحليتتب بحتتتدود 

 (.2( )الصورة 2008ر محطة بحوث شطحة، )تقري

 
 . جاموس الغاب2الصورة 

تعتتود أهميتتة الجتتاموس الستتوري لقدرتتتل علتتى التتت قلم متتو الظتترو  البيئيتتة فتتي ستتورية، ولكونتتل يربتتى فتتي المنتتاطق الهامشتتية ويعطتتي   
عتتادة االهتمتتام بالجتتاموس مجتتددا باعتبتتارد متتن الحيوانتتاه التتتي يمكتتن أن تستتاهم فتتي زيتتادة إإنتتتاإ جيتتد متتن الحليتتب واللحتتم. لتتلا تتتم 
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ن اإلنتاجية المقبولة لهلا العرق تدل على امتالكل طاقاه وراثية 1997 )سويد، المنتجاه الحيوانية واستغالل المناطق الهامشية (. وا 
ن أي برنتتامج 1983 يتتتم استتتغاللها بالشتتكل ا مثتتل )غتتادري، جيتتدة يتمتتتو بهتتا، ولكتتن هتتلد الطاقتتاه لتتم تتتدرس بشتتكل دقيتتق، ولتتم (. وا 

 هتتتاد  نحتتتتو تحستتتتين أي عتتتترق متتتتن العتتتتروق الحيوانيتتتتة يجتتتتب أن يعتمتتتد علتتتتى استتتتتغالل التباينتتتتاه الوراثيتتتتة الموجتتتتودة بتتتتين حيواناتتتتتل
(Kassab, 1990 لتتلا يجتتب تحديتتد ومعرفتتة وثتتار العوامتتل المختلوتتة المتترثرة علتتى الصتتواه اإلنتاجيتتة ،) بغيتتة إعتتداد أفضتتل برنتتامج

تربتتوي موجتتل نحتتو التحستتين التتوراثي. وهتتو أمتتر تحتمتتل وجتتوب إجتتراو أعمتتال االنتختتاب الراميتتة إلتتى تحستتين الحيوانتتاه اعتمتتادا  علتتى 
 (.Mahdy et al., 1999) من التووق المرقه الممكن حدوثل بسبب العوامل البيئية القدراه الوراثية بدال  

الوراثية الخاصة بوزن الميالد والوطتام ومعتدل النمتو اليتومي ختالل فتترة الرضتاعة يمكتن أن يعيقتل عتدد متن إن التعر  على القدراه 
 العوامل بالرغم من توفر طرائق إحصائية متقدمة لتقدير القيمة التربوية للحيوانتاه بالمشتاركة متو تقتدير اآثتار الثابتتة المترثرة عليهتا،

لعوامتتل المتترثرة علتتى بيانتتاه الحيوانتتاه للحصتتول علتتى تقتتديراه أفضتتل للقتتيم التربويتتة لتتوزن وهنالتتك دومتتا حاجتتة ماستتة لتقتتويم وثتتار ا
 (. Afifi et al.,1992) الميالد وغيرها من الصواه، وبالتالي زيادة بدقة االنتخاب واالستجابة لالنتخاب

نمتتو اليتتومي ختتالل فتتترة الرضتتاعة مثتتل تهتتد  الدراستتة الحاليتتة إلتتى تقصتتي وثتتار بعتت  العوامتتل علتتى وزن المتتيالد والوطتتام ومعتتدل ال
الستتنة، ا ب، موستتم الحالبتتة، شتتهر التتوالدة وجتتنس المولتتود فتتي الجتتاموس الستتوري، إضتتافة إلتتى تحديتتد بعتت  متتن المرشتتراه الوراثيتتة 

تستاعد فتي  الهامة التي يمكتن االستتوادة منهتا فتي أعمتال التربيتة. حيتث أن قتيم المكافئتاه الوراثيتة العاليتة للصتواه الوزنيتة المدروستة
 .مرتووتحسين صوة وزن الوطام والوصول الى وزن 

 مواد وطرائق البحث: 
، د فتي ستوريةبالقرب من بلدة شطحة شتمال ستهل الغتاب التابعتة لمحافظتة حمتا 1996أنشئه المحطة عام  واقع محطة التربية:-1

، تزرع نص  هلد المساحة بالمحاصيل العلوية ويترك الباقي كمراعي هكتار(1دونم= 10) نمو د 500وتحتل المحطة مساحة تقارب 
طبيعية تخرإ إليها الحيواناه منل الصباح الباكر بعد الحالبة الصباحية وتت وي فتي الليتل إلتى حظتائر خاصتة توضتو فيهتا الحيوانتاه 

نتاث، هنتاك حظتائر خاصتة لألمتاه وتوزع حسب العمر والحالتة االنتاجيتة. ويخصت  ثتور واحتد ملقت  منتختب لكتل مجموعتة متن اإل
 يوم وتبقى فيها حتى تتم عملية الوالدة وتتخل  من باقي المشيمة.  15الحوامل إل توضو فيها قبل الوالدة بحوالى 

 
 الواقع البيئي لحيوانات البحث:-2
ة متن ملتم، وهتلد الكمّيت 1000مطتار تزيتد عتن تقو المحطة في منطقة ا ستقرار ا ولتى وتتلقتى ستنويا  كميتاه جيتدة متن ا  مطار:األ

 عال  خضراو لحيواناه المحطة.أالهطول المطري تساعد على نمو المراعي بشكل جيد بحيث يرمن 
/ درجتة مئويتة 5يالحظ تلبلب كبير في درجاه الحرارة بين الصتي  والشتتاو إل يبلتغ متوستط درجتاه الحترارة شتتاوا  حتوالي / الحرارة:

/ درجتة مئويتة 33وقد تتدنى في بع  أيام فصل الشتاو إلى متادون الصتور، وأمتا معتدل درجتاه الحترارة فتي الصتي  فيبلتغ حتوالي /
درجة مئوية، وفي مثل هلد الحااله تلج  حيواناه الجاموس إلى برك ومجاري الميتاد  /45حيان إلى أكثر من /وتصل في بع  ا 

 المخصصة لسباحة الجاموس فتلقي بنوسها فيها غطسا  وسباحة  لتبريد جسمها وبللك تت قلم مو هلا الواقو الصعب.
 الرعاية والتغذية: -3

عتد للتتك يجتترى التتتحكم متتن قبتتل اإلدارة بكميتتة الحليتتب المقدمتتة للمواليتتد تتترك المواليتتد حديثتتة التتوالدة ترضتتو متتن أماتهتتا لمتتدة أستتبوع، وب
أشتهر، وختالل هتلد الوتترة يقتدم للمواليتد أعتال  مركتزة تتزداد كميتهتا  3حتوالي  وتخويوها تدريجا  حتى موعد الوطام اللي يحصل بعمر

طري متكامل للوقايتة متن ا مترا  والطويليتاه تدريجا  مو تناق  كمية الحليب حتى عمر الوطام. وُيْتبو في المحطة نظام صحي بي
 الداخلية والخارجية.

  حيوانات البحث: -4
( فتي محطتة بحتوث  شتطحة التابعتة لمركتز البحتوث العلميتة الزراعيتة 2008 -1997) عامتا   12جمعه بياناه الدراسة على متدى 

 راعية.بالغاب، إدارة بحوث الثروة الحيوانية، الهيئة العامة للبحوث العلمية الز 
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( 17وكتتان متوستتط عتتدد النستتل ) ( لكتتور8وبلتتغ عتتدد لكتتور التلقتتي  المستتتخدمة فتتي التحاليتتل اإلحصتتائية ختتالل الستتنواه المتتلكورة ) 
 مولودا لللكر الواحد.
 التحليل اإلحصائي:

لتحليل البياناه مو ا خل بعين االعتبار موضوع عتدم تستاوي أعتداد  Least square analysisاستخدمه طريقة المربعاه الدنيا 
 التالي بالنسبة لصوة وزن الميالد: Statistical model مجموعاه الدراسة. وقد اعتمد النمولإ اإلحصائي 

              
Yijklmn    = µ + Ri  + Sj /Ri  + Pk + Tl + Xm + Eijklm 

 حيث:
μالمتوسط العام = 
Ri ( ت ثير السنة = (i=1,2,…,12  

Sj /Ri ت ثير اللكر ضمن السنة =  ((j = 1,2,…,17. 
Pk   ت ثير الموسم اإلنتاجي لألم =(k = 1,2,…,11) . 
Tl  =  الوالدةت ثير (l = 1,2,…,12). 

Xm  .)ت ثير الجنس )لكر ، أنثى = 
Eijklm  الخط  التجريبي =. 

أمتتتا بالنستتتبة لتتتوزن الوطتتتام استتتتعمل نمولجتتتان إحصتتتائيان ممتتتاثالن للنمتتتولإ الستتتابق متتتو إضتتتافة العمتتتر عنتتتد  الوطتتتام كعامتتتل متغتتتاير 
covariate  في النمولإ I )وأضي  إلى العامتل الستابق  ) وكللك في النمولإ الخا  بمعدل النمو اليومي خالل فترة الرضاعة ،

يضتتا  لتحليتتل بيانتتاه معتتدل النمتتو اليتتومي أ II، كمتتا استتتعمل النمتتولإ  IIمتغتتايرين فتتي النمتتولإ )عمتتر الوطتتام( وزن المتتيالد كعتتاملين
، أمتا بقيتة المتغيتراه فانهتا ثابتتة Randomب( والخطت  التجريبتي متغيترين عشتوائيين )ا  خالل فتترة الرضتاعة. وقتد اعتبتره الثيتران

Fixed. 
كغ أو قل عن  110كغ، وتلك التي زاد وزن الوطام لديل عن  21كغ أو قل عن  46حلفه بياناه النسل التي زاد وزن ميالدد عن 

 .Outliersكغ، وللك بغية التخل  من القيم الخارجية  56
ضتتتمن كتتل تحتتته مجموعتتتة متتن العوامتتتل البيئيتتتة لتقتتدير متتتدى اختتتتال     Residual variancesحستتبه التباينتتتاه المتبقيتتة 

Heterogeneity  موعاه، واستخدم اختبار التباين بين تحه المجLevene  .في هلا التقدير 
 النتائج والمناقشة:

% إنتاث. وهتتي تختلتت  عمتتا وجتد فتتي الجتتاموس المصتتري إل  49.2% لكتتور،  50.8بلغته النستتبة الجنستتية فتي البيانتتاه ا ساستتية 
(. 48: 52) بلغتته ن النستتبة الجنستتية فتتي مواليتتد الجتتاموس المصتتري لكتتور: إنتتاثأ and El-Itriby   Asker(1957بتتين )
 .100: 108أن النسبة الجنسية في مواليد الجاموس المصري لكور: إناث بلغه  and Ahmed   Tantawy(1957وأشار)
(. فتي هتلد الدراستة، بلتغ متوستط 1 )الجتدول/أغسطس وحتى نهاية شهر أب /مايو% من الوالداه تقو ضمن شهر أيار60.3و أن 

(. وكتتان تتت ثير الجتتنس علتتى وزن المتتيالد معنويتتا   1كغ)الجتتدول  0.9بوتتارق33.9 ± 5ثتتىنكتتغ ولأل 6±34.8وزن المتتيالد للتتلكر 
(P≤0.05)  الغلائيتة بالتدورة الدمويتة الشتريانية  نل من المعرو  بت ن نمتو وتطتور العوامتل عديتدة )تركيتز العناصترأ(. إل 2)الجدول

 Battagliaالعناصر( والتي ترثر الحقا  على وزن الميالد )مدى االستوادة من هلد  –معدل انسياب الدم إلى الجزو الرحمي  –لألم 
and Meschia, 1981 كما أن تووق وزن ميالد اللكور على وزن ميالد اإلناث قد يعزى الى الوزن الكلي للولقاه الرحمية فهو .)

إضتافة إلتى أن خصتية  متا% عنل في اإلنتاث، بتالرغم متن عتدم وجتود اختتال  فتي عتدد الولقتاه بينه10.5على في اللكور بمقدار أ
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 1997 ,.التتتلكور تبتتتدأ بتتتافراز االنتتتدروجيناه فتتتي المراحتتتل الجنينيتتتة والتتتتي تلعتتتب دورا  هامتتتا  فتتتي تعزيتتتز النمتتتو فتتتي هتتتلد المراحتتتل )
Thompson et al .) 

 
ومعدل النمو اليومي )غ( )كغ( والفطام )كغ(  . متوسطات المربعات الدنيا )م م د( واألخطاء المعيارية )خ م( لوزن الميالد1الجدول 

 المواليد ورقم موسم الوالدة وشهر الوالدة في الجاموس السوري. وتأثير سنة الميالد وجنس
العوامل 

 المدروسة
 السنة

 معدل النمو IIوزن الفطام  Iوزن الفطام  وزن الميالد

 خ م م م د خ م م م د خ م م م د خ م م م د

 سنة الوالدة

1997 29.0 3.9 66.4 13.7 67.3 14.4 492 79 

1998 31.3 3.4 95.7 10.4 95.9 10.4 723 88 

1999 28.8 3.7 89.6 13.6 90.1 13.9 676 139 

2000 34.4 5.5 97.3 9.5 97.6 9.6 700 87 

2001 34.6 5.2 86.0 9.2 86.8 9.8 565 100 

2002 34.4 4.2 88.6 7.8 89.2 8.2 594 89 

2003 36.0 4.6 80.2 9.9 80.7 10.2 484 91 

2004 33.8 6.1 78.8 9.0 79.1 9.1 506 105 

2005 34.9 5.8 75.9 6.8 76.6 7.3 455 96 

2006 34.2 5.0 74.0 9.8 74.6 10.2 443 105 

2007 35.9 5.1 75.8 5.8 76.2 6.0 442 70 

2008 35.5 6.9 75.1 8.2 75.6 8.5 440 101 

 الجنس
 144 536 12.3 83.4 12.3 83.5 5.8 34.8 ذكر

 128 513 11.3 79.9 11.3 79.9 5.2 33.9 أنثى

 الموسم

1 30.4 4.7 73.1 9.4 73.5 9.8 474 104 

2 30.8 5.8 69.7 8.3 70.0 8.6 432 79 

3 33.2 5.4 75.5 7.9 76.1 8.5 471 81 

4 34.9 6.6 73.8 7.5 74.2 7.9 432 105 

5 35.9 4.4 72.1 5.7 72.4 6.0 402 65 

6 37.9 4.3 75.7 8.4 76.2 8.9 420 107 

7 36.1 5.4 79.0 10.5 79.7 11.2 476 93 

8 38.6 6.9 74.9 7.3 75.5 7.9 403 75 

9 38.9 4.7 77.8 6.7 78.1 7.0 432 82 

10 36.9 3.4 77.8 7.4 78.2 7.8 455 102 

11 37.4 3.6 75.9 10.4 76.2 10.7 428 121 

شهر 

 الوالدة

1 34.5 4.9 90.5 4.8 91.2 5.5 622 56 

2 31.8 3.4 82.7 12.3 83.2 12.8 560 105 

3 31.8 4.5 91.0 9.7 91.4 10.1 657 110 

4 32.8 5.4 82.3 10.5 82.6 10.8 537 120 

5 33.4 5.2 80.8 9.2 81.4 9.8 527 112 

6 37.1 5.6 83.3 12.6 83.7 13.0 510 153 

7 35.6 5.3 77.5 13.4 77.8 13.7 472 132 

8 35.2 4.5 79.3 10.6 79.8 11.1 493 123 

9 33.7 7.1 77.1 11.1 77.8 11.8 473 133 

10 33.9 5.6 81.2 12.0 81.8 12.6 507 168 

11 34.2 4.4 93.6 14.7 93.9 15.0 661 125 

12 33.0 6.8 81.5 9.5 81.9 9.9 539 86 

 136 522 12.2 81.9 11.9 81.6 5.5 34.4 المتوسط العام
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 . تحليل التباين للعوامل المدروسة2الجدول 
 معـــــدل

 النمو اليومي

 )كغ( وزن الفطــــــــام
 وزن الميـــالد)كغ(

 در التبايـــــنامصــــ
 Iالنموذج  IIالنموذج 

درجات 

 درجات الحرية متوسط المربعات متوسط المربعات متوسط المربعات متوسط المربعات الحرية

 الســــــــــنوات 11 **97.9 11 **909.51 **980.75 **214570.7

 )األب( الثيران 7 **136.2 7 *69.51 *51.43 **2671.6

 رقم موسم الوالدة 10 **103.1 10 47.57 30.23 4917.93

 شهر الوالدة 11 **75.3 11 **240.69 **260.25 **60669.9

 الجنـــــــــس 1 *67.2 1 *666.38 *439.31 *13451.3

 )يوم( العمر عند الفطام … … 1 **3685.18 **11102.21 …

 )كغ( وزن الميالد … … … … **978.53 **414841.13

 الخطـــــــــأ  30.1  71.59 94.9 1872.1

278 278 283  360  
درجات الحرية 

 للخطــــــأ

P ≤ 0.01  **)    (و )*  P ≤ 0.05 ) 

±  4.7التوزن فتي الموستم االول علتى وزن المتيالد إل بلتغ  (P≤0.01)لوحظ في هلد الدراسة أن لرقم موسم والدة االم تت ثيرا  معنويتا  
وهتتتلا يتوتتتق متتتو متتتا لكتتترد  كتتتغ ثتتتم انخوتتت  بعتتتد للتتتك، 38.9±  4.7كتتتغ وازداد ليصتتتل أقصتتتاد فتتتي التتتوالدة التاستتتعة إل بلتتتغ  30.04

(1955)Ahmed, and Tantawy (1997)و, . et al  Ayyat(1992)و, . et al Afifi 1999))و et al., Mahdy .
ويمكن أن يعزى للك إلى أن كبر حجم الرحم المصحوب مو تقدم عمر ا م يساعد في تهيئة بيئة وظرو  مالئمة لنمتو الجنتين، أو 

(. Eltawil 1977 ,) اكتمتال نموهتا وتطورهتا الويزيولتوجيقد يعزى إلى أن ا ماه الصغيرة تشتارك أجنتهتا فتي الغتلاو المتتوفر لعتدم 
 وقد وجد تزايد في وزن الميالد حتى الموسم الرابو ليستقر ثم يتناق  في الموسم العاشر وأكثر.

ا م ،  إل وجتد أن لترقم والدة et al., (1987 Kotby) تتوافق نتائج هلد الدراسة مو .(P≤0.01)ثير موسم الوالدة معنويا   وكان ت 
م علتى ، إل لتم يالحتظ تت ثير معنتوي لترقم موستم والدة ا et al Khalil.  ,(1991ت ثيرا  معنويا  على وزن الميالد، بينما تختل  متو )

 وزن الميالد. 

 
 

شكل /1/ تبدل وزن الميالد والفطام مع تزايد رقم الموسم في الجاموس
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 ± 3.9)  أدنتى متوستط وزن 1999علتى أوزان المتيالد، فقتد ستجل العتام  (P≤0.01)ثيرا  معنويتا  لستنة التوالدة  وبينه هلد الدراسة ت
كتتتغ(، إل تعكتتتس هتتتلد الوتتتروق االختالفتتتاه والتباينتتتاه فتتتي  36 ± 4.6أعلتتتى متوستتتط وزن ) 2003كتتتغ( بينمتتتا ستتتجل العتتتام  28.8

 ختترى. تتوافتتق هتتلد الدراستتة متتو نتتتائج دراستتاه عديتتدة، إل لتتوحظ تتت ثير معنتتوي لستتنة التتوالدة علتتى وزن المولتتودأالظتترو  بتتين ستتنة و 
(Gaoneim et al., 1973; Kotby et al., 1987،)  ّ( 1973)  نتلوهتلا متا بيKazzal, أن تت ثير ا ب كتان معنويتا  فتي وزن ،

الميالد عندما أكد أن لسنة الوالدة وجنس المولود ت ثيرا  معنويا  واضحا  على وزن ميالد الجتاموس. كمتا لتوحظ أيضتا  فتي هتلد الدراستة 
ا قتتد يوستتر الزيتتادة الملحوظتتة فتتي أوزان المواليتتد ختتالل الستتنواه ، وهتتلا متت(P≤0.01)بتت ن تتت ثير ا ب كتتان معنويتتا  فتتي وزن المتتيالد 

تجتاد انتخاب وعمليتاه التحستين التوراثي المنوتلة بالمحطتة، كمتا أنتل متن الضتروري اإلشتارة إلتى أن أي ا خيرة من الدراسة، نتيجة لال
 مو ت ثير السنواه.  Confoundedوراثي قد يكون مختلطا  

-Ragab and Abdel (1962)وهتتلا يتوافتتق متتو الدراستتة التتتي أجراهتتا  P≤0.01)تتت ثيرا  معنويتتا  )وكتتان أيضتتا  لشتتهر التتوالدة 
Salam ( أثبته دراساه أخرى ب َن أيضا  لوصتل الستنة تت ثير معنتوي علتى وزن المتيالد  .et al., 1987  (Kotby إل أنتل بلتغ فتي

 (.  et al., Mahdy 1999في فصل الخري  )  0.3±33.6مقابل  34.4±  0.3فصل الشتاو
 

 
كتتغ   83.5±  12بلتتغ وزن التتلكور حيتتث  (P<0.05)يتتوم  )عمتتر الوطتتام( فكتتان معنويتتا    90أمتتا تتتاثير الجتتنس علتتى التتوزن بعمتتر 

بينمتا لتم يترثر  ،P≤0.01)كغ، و كللك ت ثير ا ب. أما ت ثير شهر الوالدة وسنة الميالد فكتان أيضتا  معنويتا  ) 79.9±  11واالناث 
رقتم موستم التوالدة علتى وزن الوطتام بشتكل معنتوي، وهتلا أمتتر متوقتو  ن وزن الوطتام يتت ثر بعوامتل بيئيتة عديتدة مثتل كميتاه الحليتتب 

 .Mahdy et alوا عال  الخضراو والمركزة التي توفره للحيواناه النامية، بينما يت ثر وزن الميالد أساسا  بحالتة ا م.  وقتد لكتر 
كتغ ختالل فصتول الخريت  والشتتاو والربيتو علتى  87.6، 88.8، 88.9أن لوصل السنة تت ثير معنتوي إل بلتغ وزن الوطتام  (1999)

( ان أوزان الوطتتتتام هتتتتي أقتتتتل ممتتتتا  1وبينتتتته هتتتتلد الدراستتتتة )الجتتتتدول .. كتتتتغ فتتتتي فصتتتتل الصتتتتي  77.9التتتتتوالي واقتتتتل وزن فطتتتتام 
 100.1كتغ واإلنتاث  112.7لكتور مواليتد الجتاموس عنتد الوطتام  إل بلتغ متوستط وزن  Ahmed and  Tantawy(1954)وجتدد

كتتتغ  111إل بلتتتغ متوستتتط وزن مواليتتتد الجتتتاموس التتتلكور عنتتتد الوطتتتام   Ahmed and Tantawy( 1955كتتتغ. وأقتتتل ممتتتا وجتتتدد )
د إل بلتغ متوستط وزن لكتور مواليتد الجتاموس عنت  ,Ragab and Abdel-Salam((1962قتل ممتا وجتدد أكتغ. و  99.7واإلنتاث 
 كغ. 116.5كغ واإلناث  119.4الوطام 

 ± 0.05يومتتا ، وبلتتغ معامتتل انحتتدار وزن الوطتتام علتتى العمتتر  99.5  15.7 ±ن متوستتط العمتتر عنتتد الوطتتام بلتتغأظهتتره هتتلد الدراستتة أ وقتتد 
 تغييرا  يلكر في هلد القيمة.  II، ولم يسبب استخدام نمولإ الوطام   0.071

   وزن ميالد مواليد الجاموس حسب سنة الميالد . تغيرات2شكل ال
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تميتتل إلتتى  تمتلتتك أوزان متتيالد أكبتتر متتن غيرهتتا بستتبب كونهتتا لكتتورا ، و/أو ناتجتتة متتن أمتتاه ناضتتجة جستتميا   ومتتن جهتتة أختترى، فتتان المواليتتد التتتي
لتتى العالقتتة بتتين هتتاتين الصتتوتين، وقتتد حستتب معامتتل انحتتدار وزن الوطتتام علتتى وزن المتتيالد فكتتان إ تحقيتتق أوزان فطتتام أكبتتر، ويعتتود للتتك جزئيتتا  

 شتتتتتتتار أل االنتختتتتتتتاب المبكتتتتتتتر للحيوانتتتتتتتاه التتتتتتتتي ستتتتتتتيحتوظ بهتتتتتتتا  عمتتتتتتتال التربيتتتتتتتة، وقتتتتتتتد ، وتويتتتتتتتد هتتتتتتتلد العالقتتتتتتتة فتتتتتتتي أعمتتتتتتتا1.18 ± 0.035
 De Baca et al., (1956)  .إلى أن انحدار وزن الوطام على وزن الميالد كان العامل ا كثر أهمية من حيث الت ثير على وزن الوطام 

ثير الجتتتنس معنويتتتا   غ/يتتتوم، وكتتتان تتتت513±127.8غ/يتتتوم واالنتتتاث  536.2±144.1وبلتتتغ معتتتدل النمتتتو اليتتتومي ختتتالل فتتتترة الرضتتتاعة للتتتلكور 
(P≤0.05) ب والستنة وا  وشتهر المتيالد(P≤0.01)غ/يتوم وأدنتى  661±125 /نوفمبر. حيتث كتان أعلتى معتدل نمتو فتي شتهر تشترين الثتاني

غ/يتوم  723± 88إل بلتغ 1998 غ/ يتوم. وكتان أعلتى معتدل نمتو فتي ستنة   189غ/يتوم بوتارق  472±132 /يوليتومعتدل نمتو فتي شتهر تموز
غ/ يوم، وكان ت ثير رقم الموسم غيتر معنتوي. وقتد كانته هتلد المعتداله أعلتى  283غ/ يوم بوارق   440±101إل بلغ  2008 وأدناها في عام

 غ/يوم لللكور. 487ناث مقابل غ/يوم لإل 516بلغ  معدل نمو المواليد خالل فترة الرضاعة  لإ et al. ( Afifi  (1977 مما ووجد
يمكتن أن يوستر بتت ثير العوامتل لمواليد الجتاموس % من التباين في وزن الوطام 40-30إلى أن  and Rendel ( Johansson (1968وأشار

بكتل  البيئية. وبغية التعر  على ا همية النسبية لمصادر التباين في ت ثيرها على الصتواه المدروستة فقتد أجتري تقتدير لنستب التباينتاه الخاصتة
% متتن 26.1التتلي يتضتت  منتتل أن أكبتتر اآثتتار كانتته للستتنواه وشتتهر التتوالدة، وأن   (3)منهتتا متتن التبتتاين الكلتتي وأدرجتته النتتتائج فتتي الجتتدول 

% متن التبتاين فتي الزيتادة الوزنيتة قبتل الوطتام ترجتو إلتى 33.2% من التباين في وزن الوطام )كال النمتولجين( و32.9التباين في وزن الميالد و
 %. 65.15% و55.7ار العوامل الثابتة والعشوائية. وتراوحه القيم العائدة للخط  التجريبي بين وث

 . النسب المئوية )%( لمصادر التباين من التباين الكلي 3الجدول 
 مصادر التباين وزن الميالد Iوزن الفطام  IIوزن الفطام  معدل النمو

 السنة 9.87 17.5 15.9 11.7

 باأل 8.08 2.8 1.7 2.2

 شهر الوالدة 7.59 12.9 9.3 11.0

 موسم الوالدة 8.68 1.7 1.7 1.9

 جنس المولود 0.63 2.3 2.3 0.8

 عمر الفطام … 5.6 11.1 8.3

 وزن الميالد … … 2.5 3.0

 الخطأ التجريبي 65.15 60.0 55.7 61.1

 
ولتم يكتتن  (P≤0.05)فتي وزن المتتيالد للستنة وشتهر التوالدة   Heterogeneityوجتود عتدم تجتانس   Leveneوقتد أظهتر اختبتار 

أما بالنسبة لصوة وزن الوطام فانل لم يالحتظ وجتود عتدم تجتانس معنتوي للعوامتل الثالثتة  ، باا مر كللك للجنس ورقم موسم ا م و 
 الملكورة. 

 المعايير الوراثيـة:

في سورية. وهي معايير تتص  ب نها من خوا  المجموع اللي جاموس الوزنية للال تتوفر بياناه حول المعايير الوراثية للصواه 
حسبه فيل وتت ثر بالعديد من العوامل. وعلى للك فان تقدير هلد المعايير ضروري ضمن أي برنامج تربوي معمول بل ضمن البيئة 

فقد تم تقدير المكافئاه الوراثية  المحلية وبما يساعد على تقدير االستجابة لالنتخاب وتقويم البرنامج التربوي. وعلى هلا ا ساس،
Heritablities  ّره كللك قيم االرتباطاه المظهرية التي من مكوناه التباين الخاصة باللكور، كما حسبه ا خطاو المعيارية، وقد

وجود  . ولوحظ أن المكاف  الوراثي كان يميل إلى االنخوا  عموم ا. وهنالك احتمال(4)جدول الن في كانه على النحو المبيّ 
بع  االنحياز فيل  نل تم تقويم البياناه حسب العوامل المرثرة عليها وقبل حسابها. ويحتمل أن يعتمد مقدار التحيز هلا على 
مقدار عدم التعامد لللكور ضمن اآثار الثابتة، ولكنها على كل حال منسجمة مو القيم المماثلة، حيث يتقارب المكاف  الوراثي لوزن 

يضا  أن ا خطاو المعيارية كانه أ. كما يالحظ 0.42حيث بلغ  ,Ragab and Abdel-Salam (1962يلل عند )الميالد مو مث
ن هلد المكافئاه الوراثية تشير إلى الت ثير الملحوظ للعوامل البيئية على الصواه المدروسة، أي 0.06منخوضة ولم تتجاوز  نل أ. وا 
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بشكل دقيق )إلى جانب أعمال التحسين الوراثي( ضمن برامج التربية لنتمكن من االهتمام ب عمال التحسين البيئي  ةمن الضرور 
 تحقيق الكسب الوراثي المرغوب.

 . المكافئات الوراثية وأخطاؤها المعيارية ) وتر الجدول( وقيم االرتباطات المظهرية )فوق الوتر(.4الجدول  
 المدروسةالصفات  وزن الميالد وزن الفطام معدل النمو اليومي

 وزن الميالد 0.03 0.360± **0.178 0.040
 وزن الفطام  0.06 0.406± **0.785

 معدل النمو اليومي   0.02 ± 0.390
    ** (P<0.01  )و ( *P<0.05        ) 

لتوزن الوطتام متو معتدل  0.785لوزن الميالد مو معتدل النمتو اليتومي و 0.040وكانه االرتباطاه المظهرية موجبة و تراوحه بين 
النمو اليومي.  ولم يالحظ تضاد بين الصواه المدروسة مما يشتير إلتى أن االنتختاب إلحتداها اليستبب استتجابة ارتباطيتة ستلبية فتي 

 الصواه ا خرى.

 الخالصة والتوصيات:
مواليتتد الجتتاموس الستوري وهتتلا دل عليتتل يوجتد تتت ثير للعديتد متتن العوامتتل علتى وزن المتتيالد والوطتام والنمتتو ختتالل فتترة الرضتتاعة عنتد 

قيمتتة المكتتاف  التتوراثي لتتلا متتن الضتتروري االهتمتتام بتحستتين البيئتتة الموجتتود فيهتتا الحيتتوان متتو القيتتام ب عمتتال التحستتين التتوراثي ضتتمن 
 برامج التربية للحصول على الكسب الوراثي المطلوب.
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Abstract: 

The study was conducted at the Shatha Buffalo Research Station in Hama/Syria during 2011, to 

determine the effect of some factors affecting birth weight, weaning, and growth rate of born 

buffalo such as the father, season of birth and month of birth, sex and year of study.  

The available station records were used for this purpose from 1997 up to 2008. The results showed a 

significant effect (p ≤ 0.01) for each of the year, season of birth, the father, and month of birth on 

birth weight, it was noticed that males were heavier than females at birth with a significant effect 

(p≤ 0.05), and weaning weight of 90 days influenced significantly (p≤ 0.01) by the year and month 

of birth, also the effects of father and sex were significant (p≤ 0.05), but no effect in terms of the 

number of the season. Considering the growth rate during breastfeeding period the impacts of year, 

father, and month of birth were significant (p≤ 0.01), also and the impact of sex was significant 

(p≤0.05), but no effect of the season number. The genetic heritability was estimated by the variance 

components of the parents, which was for birth weight 0.360 ± 0.03, and was for weaning weight 

0.406 ± 0.06, while it was for growth rate 0.390 ± 0.02, this shows that there are several factors 

affect birth weight, and weaning, and growth rate in the Syrian calves buffalo during breastfeeding, 

therefore it is necessary to focus on improving the environment where the animal is besides the 

genetic improvement in breeding programs to get the required genetic gain. 

Keywords: Buffalo, Birth weight, Weaning weight, Rate of daily growth, Heritability. 

  


