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 الميالد والفطام في الماعز الشامي التقويم الوراثي لصفات إنتاج الحليب وكتلة البطن عند
 (2)وخالد أحمد النجار (1)كامل صبحي فتال*

 محطة بحوث حميمة لتربية الماعز الشامي، مركز البحوث العلمية الزراعية بحلب، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، حلب، سورية. (.1)

 للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية.(. إدارة بحوث الثروة الحيوانية، الهيئة العامة 2)

 (.0944385926، جوال:  kamel1960@gmail.com)*للمراسلة: د. كامل فتال. البريد اإللكتروني: 

 16/09/2015تاريخ القبول:    23/04/2015تاريخ االستالم: 

 الملخص:
نفذ هذا البحث لدراسة األداء اإلنتاجي في الماعز الشامي من خالل إنتاج الحليب الكلي وكتلتي البطن عند الميالد والفطاام. وييااا  

غياار اآلباااء( و )الوراثيااة تاايثير بعااع العواماال تقاادير حجاام الاابطن عنااد الماايالد والفطااام ووزن وعماار العناازة عنااد التلقااي . ومعرفااة مااد  
جاانا المواليااد، وزن وعماار األم عنااد التلقااي ( فااي الةاافاق المدروسااة. وتقاادير بعااع والدة، ترتيااب موساام الااوالدة، الاا)ساانة الوراثيااة 

المعااالم الوراثيااة )المكااافا الااوراثي واالرتباطاااق الوراثيااة( للةاافاق المدروسااة. جمعااق البياناااق ماان سااجالق محطااة بحااوث حميمااة 
. تام إجاراء التحاليال 2010 -2001بحوث العلمية الزراعية، حلب/سورية، من عاام لتحسين الماعز الشامي التابعة للهيئة العامة لل

 Duncan. استخدم اختبار SAS, 1996)فيها بواسطة برنامج )البيئية و التيثيراق الوراثية فة ر اإلحةائية للةفاق المدروسة ومع
بلغاااق معاااالم الوراثيااة. لتقاادير النماااوذج الحيااوان  امجناابر  لمقارنااة المتوسااطاق للعوامااال الماالثرة فااي الةااافاق المدروسااة، كماااا اسااتخدم

كا  علاا التاوالي.  2.94±19.49و 0.53±8.42و 67.24±424.46تقديراق إنتاج الحليب وكتلتي البطن عند الميالد والفطام 
/ كاا  0.57±46.73و 0.19±2.20و 0.04±2.98كمااا بلاا  حجاام الاابطن عنااد الماايالد والفطااام ووزن وعماار العناازة عنااد التلقااي ، 

/ شهر، علا التوالي. وجد ين لآلباء تيثير عالي المعنوية في إنتاج الحلياب وتايثير غيار معناو  فاي كتلتاي الابطن 0.26±19.24و
كمياة الحلياب الكلاي عند الميالد والفطام، وين لسنة الوالدة وترتيب مواسم الوالدة تيثيراق عالية المعنوية في كال الةافاق المدروساة )

(، كما لم يكن لجنا المولود تيثيرا  معنويا  في انتاج الحليب، بينماا كاان عاالي المعنوياة فاي كتلتاي يالد والفطاموكتلتي البطن عند الم
المواليد عند الميالد والفطام. لم يكن لنموذج ميالد العنزة األم وعمرها عناد التلقاي  يياة تايثيراق معنوياة فاي الةافاق المدروساة. وجاد 

تايثيراق عاليااة المعنوياة فاي كال مان إنتاااج الحلياب الكلاي وكتلاة الابطن عنااد المايالد، ولام تكان هناا  ييااة ين لاوزن العنازة عناد التلقاي  
فروق معنوية لوزن العنزة عند التلقي  علا كتلة البطن عند الفطام. بلغاق تقاديراق المكافئااق الوراثياة لةافاق إنتااج الحلياب وكتلتاي 

علا التوالي. وبلغاق يايم االرتباطااق الوراثياة باين إنتااج الحلياب وكال مان كتلتاي  0.20، 0.08، 0.14البطن عند الميالد والفطام 
، علاا التاوالي. بينماا بلا  االرتبااط الاوراثي باين كتلاة الابطن عناد المايالد وكتلاة الابطن 0.01-و 0.17-البطن عند الميالد والفطاام 

ةفة إنتاج الحليب وكال مان ةافتي كتلتاي الابطن عناد المايالد  من هذه الدراسة بين العالية الوراثية بين جنستنت .0.09عند الفطام 
والفطام سالبة ي  ين زيادة كتلتي البطن عند الميالد والفطام سيلد  إلا إجهاد جسم المعزة األم وهاذا يالثر سالبا  فاي إنتااج الحلياب، 

فطام. وبالتالي سيتم اعتماد كتلة البطن عناد كما خلةق التجربة إلا وجود عالية وراثية موجبة بين كتلة البطن عند الميالد وعند ال
الفطام معيار االنتخاب الوراثي ألنها حققق يعلا تباين وراثاي بالمقارناة ماف ةافتي إنتااج الحلياب وكتلاة الابطن عناد المايالد. ويجاب 

البيئياة ألنهااا تالثر فاي كاال المفااالة باين اآلبااء لزيااادة إنتااج العنازاق البناااق مان الحلياب عنااد االنتخااب. والباد مان مراعاااة ال ارو  
 الةفاق المدروسة، خاةة يوزان العنزاق عند التلقي  ألن لها دور كبير في ييم الةفاق المدروسة.

 معالم وراثية، ماعز شامي، إنتاج حليب، وزن المواليد عند الميالد والفطام، سورية. الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة: 
مليون  60حسب إحةائياق المركز العربي لدراسة المناطق الجافة واألرااي القاحلة بحدود  بلغق يعداد الماعز في الوطن العربي

حلاوب اليعاداد المااعز الشاامي  قبلغا، إذ وتيتي يهمية الماعز في سورية بعد األغناام واألبقاار لاد  الماربين (،1998)يكساد،  ريا
 (. 2012الزراعي،  ا  )وزارة الزراعة واإلةالحريس 29186في القطر العربي السور  

 باحتياجاااتهم الغذائيااة فااي هموياادز ماان الحيواناااق المرافقااة للباادو الرحاال وذلاا  لمااا لهااا ماان دور يساسااي وفعااال فااي ت يااديما  يعااد الماااعز 
 عارق المااعز الشاامييهمية . ترجف الفقيرةبيئاق العيش والتييلم في ال علايدرة عالية  هالماعز لدين سنواق الجفا  والقحط وذل  أل

ةادر لعادة دول عربياة منهاا مةار والساعودية ولبناان واألردن وكاذل  إلاا بعاع إلا إنتاجه العالي من الحليب ونسبة التوائم ولذل  
ويالحا  ين  (.1991الةايرفي،لتلا  الادول ) ولتحساين يداء المااعز المحلاي الوراثياةالدول األجنبياة كاليوناان ويبارن لنشار ةافاته 

شهرة هذا العرق من الماعز تزداد يوما  بعد ياوم، كماا تازداد الرغباة فاي تربيتهاا فاي عادد مان الادول العربياة بشاكل يجعال منهاا سااللة 
متميزة عربيا ، باإلاافة الستخدامها في التهجين مف السالالق المحلية لتطوير إنتاجية تل  الساالالق ساواء فاي ةافة إنتااج الحلياب 

 (. 2003فة إنتاج اللحم من خالل ارتفاع معدل والداتها، وكفاءتها الجيدة في النمو )خلو  وعبد ال اهر،يو في ة
تبدي حالبة الماعز الشامي بعد الوالدة بحالبة ةباحية لمرة واحدة يوميا  وتفطم الموالياد بعاد حاوالي شاهرين مان الاوالدة فتحلاب مارتين 

 (. Abdel-Monem, 1986; Wilson, 1991; Mabrouk, 1997يوميا  )
الوراثية تيثير بعع العوامل دراسة وتقدير )كمية الحليب الكلي وكتلتي البطن عند الميالد والفطام(. ومعرفة مد  يهدف البحث إلى 

وكاذل   جنا المواليد، وزن وعمر األم عناد التلقاي  فاي الةافاق المدروساة،الوالدة، ترتيب موسم الوالدة، اآلباء، سنة غير الوراثية )و 
 تقدير بعع المعالم الوراثية )المكافا الوراثي واالرتباطاق الوراثية( للةفاق المدروسة.

  مواد وطرق البحث:
فااي ح ااائر شاابه مفتوحااة مااف ماااعز العلااا يطيااف الماااعز الشااامي فااي محطااة بحااوث حميمااة، يااتم ايااواء  2010نفااذ البحااث فااي عااام 

لتاتم الاوالداق خاالل النةا  الثااني مان كاانون الثااني  /سابتمبروييلول /يغساطاخالل شهر  آب يبدي موسم التناسل، مسرح للتريع
وزن وياتم  ،تاوزع تياوا التلقاي  علاا مجموعااق اإلنااث عشاوائيا  إذ  تلقي  الحيواناق بشكل طبيعاييتم  ،حتا النة  األول من آذار

 .يوما   15مرتين في الشهر بفاةل زمني كل المواليد 
ولغاياااة  2001جمعاااق البيانااااق االنتاجياااة متاااامنة إنتااااج الحلياااب ويوزان الموالياااد مااان ساااجالق محطاااة بحاااوث حميماااة مااان عاااام  

عمال اسااات، تااام إجاااراء التحاليااال اإلحةاااائية لتقااادير متوساااطاق المربعااااق الةاااغر  واألخطااااء المعيارياااة للةااافاق المدروساااة ب2010
، وفاق النماوذج الرياااي الخطاي لتحليال البيانااق ساةو در مالةافاق الفاي البيئياة و ة التيثيراق الوراثيفة ر ( ومع(SAS,1996برنامج 

 :(Sire Modelالمدروسة ) 
ijklmnijklmnijklmnmlkjiijklmn حيث: eXBXBTXPYRSY  21 

ijklmnY=  للمشاهدة )سجل(  يو إنتاج الحليبالفطام  يو كتلة البطن عندالميالد  كتلة البطن عندةفةijklmn. 
= .المتوسط العام 

iS= ( تيثير األبi  العشوائي والذ  يفترع ين يكون طبيعي التوزيف ومستقال )  وبمتوسط ةفر وتباينσ2s. 
jYR=  تيثير سنة الوالدة(j) بالترميز اآلتي ،j=1……9، 9 2010ولغاية  2001لسنواق من ل. 

kP= ( تيثير ترتيب موسم الوالدةk ،) بالترميز اآلتيk=1…..7 ،7 السابف ولغاية األولمن  لمواسمل. 
lX=  تااايثير جااانا المولاااودl باااالترميز اآلتاااي ،I=1 ،)ذكااار(2=l  ،)3)ينثاااا=l (ذكااارين) ،4=l (ينثياااين) ،5=l 

 (.مواليدثالثة ) I=6، (ذكر وينثا)
mT=  األم تيثير نموذج الوالدةm) 1(، بالترميز اآلتي=m ،) يحاد(2=m  )تويم( وm=3 .)ثالثي( 

B1=  معاماال االنحاادار الخطااي الجزئااي إلنتاااج الحليااب يو كتلااة الاابطن عنااد الماايالد يو كتلااة الاابطن عنااد الفطااام



 2016 - (2)العدد –( 3)المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

SJAR   Syrian Journal of Agricultural Research. Volume  3 , Number 2 , Dec 2016 

41 

 

 علا وزن العنزة عند التلقي .
B2=  االنحاادار الخطااي الجزئااي إلنتاااج الحليااب يو كتلااة الاابطن عنااد الماايالد يو كتلااة الاابطن عنااد الفطااام معاماال

 علا عمر العنزة عند التلقي .
Xijklmn=  . انحرافاق وزن يو عمر كل عنزة عند التلقي  عن المتوسط العام لوزن يو عمر المعز عند التلقي 

ijklmne=  الماارتبط بكاال مشاااهدةالخطااي العشااوائي Yijklmn  والتااي ماان المفتاارع ين تكااون طبيعيااة التوزيااف ومساااتقلة
 . σ2eوبمتوسط ةفر وتباين

نموذج الحيوان امج نبر لفةل المتوسطاق للعوامل الملثرة في الةفاق المدروسة. كما استعمل  Duncanويد استخدم 
(Boldman et al., 1994) مدروسة وفق النموذج اآلتي:اق الةفالمن كل معالم الوراثية للتقدير ال 

 Y = Xβ + ZaA + e حيث:

Y     =  يو إنتاج الحليب(الفطام يو الميالد  من الةفاق المدروسة )كتلة البطن عندمتجهة المشاهداق لكل . 

X     = .المةفوفة الخاةة بالملثراق الثابتة 

β     = .متجهة المتوسط العام والتيثيراق الثابتة 

Za = .مةفوفة الملثراق العشوائية 

A   = .)متجهة الملثراق الوراثية )الحيواناق 

e   =  ييمة األخطاء العشوائية المستقلة والتي تخاف للتوزيف الطبيعي وبمتوسط ةفر وتباينσ2e . 

 النتائج والمناقشة:
وتعد هذه  ،(1الجدول )ك / موسم  67.24±424.46بل  المتوسط العام إلنتاج الحليب الكلي في يطيف الماعز الشامي المدروا 

)يباو النجاا ، وكاذل  تقاديراق كا  137.3عز الزرايباي اإذ بلا  عناد الما (El-Gallad et al., 1988)النتيجاة يعلاا مان تقاديراق 
كااا ، يماااا المساااتورد مااان يبااارن بلااا   146.0و 139.0المساااتورد مااان ساااورية  فاااي مةااار الشاااامي علاااا المااااعز( 1987، وآخااارون
وترتياب موسام  سانة الاوالدةو  ( ين لآلبااء1) التاوالي. ويالحا  ييااا  مان الجادولوالتويمياة علاا  ةك  للوالداق الفرديا 156و 115.0
نا الموالياد ولنماوذج مايالد العنازة األم وعمرهاا ولام يكان لجا، وزن العنازة عناد التلقاي  تايثير عاالي المعنوياة فاي إنتااج الحليابالوالدة و 

كاا  بالموساام الثالااث، بينمااا كااان يخفااع  464.47إذ بلاا  يعلااا إنتاااج للحليااب ا ،عنااد التلقااي  ييااة تاايثيراق معنويااة فااي إنتاااج الحليااب
 17.73±503.55كا ، وبالنسابة لسانة الاوالدة وجاد يعلاا إنتااج للحلياب  42.11±348.14كا  بالموسام الساابف  348.14إنتاج 

تايثير معناو ، حياث بلا   لعدد المواليد فاي الابطنوكان  2008ك  في عام  15.19±258.81ويخفع إنتاج  2010ك  في عام 
(. تم فاي ساورية Abdel-Salam, 1991عز التويم الوالدة )اك  في الم 98.9ك  بالمقارنة مف  70.4الفرد  الوالدة  اعزفي الم

بينماا  المعنوياة،كا ، وياد كاان تايثير العمار عناد الاوالدة عاالي  393.76ي المعز الشاامي إذ بلا  عدة دراساق لتقدير كمية الحليب ف
كاا  ويااد كااان متاايثرا  بساانة الااوالدة )فتااال،  451.80(. وبلاا  2002، وآخاارونتاايثير الااوزن غياار معنااو  فااي إنتاااج الحليااب )خلااو  

 كا  وكاان 488.0( يعلاا تقادير بلا  2010)يوسا ،  ووجادك .  438.82( 2008، وآخرونبينما كان تقدير )النجار  ،(2008
 متيثرا  باآلباء وترتيب موسم الوالدة والسنة اإلنتاجية ونموذج الوالدة وعمر العنزة عند الوالدة. ذل 
( لمقارناة متوساطاق العوامال البيئياة المالثرة علاا ةافة Duncan multiple rang testوعند استخدام اختبار المد  المتعدد ) 

يااد تفوياق معنويااا  علااا جمياف األعااوام المدروسااة،  2010و 2005( وجاد ين يعااوام p<0.05الحليااب عناد مسااتو  معنويااة )  إنتااج
 وذل  يعود لعوامل إدارية.

وجد ين الموسم الخاما يد تفوق معنويا  علا جميف المواسم ثم تاله مواسم الثاني والرابف والسادا، حيث تفويق معنويا  علاا مواسام 
 لثالث والسابف والموسم الثالث تفوق علا األول والسابف وكان الموسم األول متفويا  معنويا  علا الموسم السابف.األول وا
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جاانا و وزن العناازة عنااد التلقااي  و وجااد لساانة الااوالدة ولترتيااب مواساام الااوالدة كاا ، 0.53±8.42ياادرق الدراسااة كتلااة الاابطن عنااد الماايالد
ولم يكان هناا  ي  تايثير معناو  لآلبااء ولنماوذج مايالد العنازة األم في ةفة كتلة البطن عند الميالد، تيثيراق عالية المعنوية  لودالمو 

كا   0.11±7.34(. وجد يياا  ين يعلا ييمة لكتلة البطن عند الميالد 1)الجدول وعمرها عند التلقي  في كتلة البطن عند الميالد 
، وبالنسبة لترتيب موسم الوالدة فكانق يعلاا ييماة مان الموسام 2002ك  كانق عام  0.14±5.64ويخفع ييمة  2003كان عام 

الثالااث وحتااا السااابف ويخفااع ييمااة كانااق فااي الموساام الثاااني، ويياااا  وجااد بالنساابة لمعاادل المواليااد ين يعلااا ييمااة كانااق للااوالداق 
جاد ين يعلاا ييماة للتاوائم )ذكار وينثاا( كا  ويخفاع ييماة للاوالدة األنثاا األحادياة، وبالنسابة لجانا الموالياد و  0.14±9.00الثالثية 

ين تايثير  Beetal( فاي دراساته علاا مااعز Hussain et al., 2002ن )باي   و)ذكارين( ويخفاع ييماة كاناق ل نثاا األحادياة.
 ,Ndlovu and Simela( و)Said, 1983األب كاان عاالي المعنوياة فاي ةافة كتلاة الابطن عناد المايالد. ووجاد كال مان )

( فاي دراساتهم علاا 1996يثيرا  غير معنو  فاي كتلاة الابطن عناد المايالد فاي المااعز، ويواا  )حسان ووردة، ( ين للجنا ت1996
وياارر العديااد ماان الباااحثون فااي يبحاااثهم علااا  الماااعز الشااامي ين لجاانا المولااود تاايثيرا  عااالي المعنويااة فااي كتلااة الاابطن عنااد الماايالد

(، Castillo et al., 1976عاالي المعنوياة فاي كتلاة الابطن عناد المايالد ) ساالالق مختلفاة مان المااعز باين لسانة المايالد تايثير
 , ,bdel- El-Kimary and Salam(، و)Wilson et al., 1987(، و)Malik et al., 1986(، و)Said, 1983و)

والدة تايثيرا وكاان لسانة الاوالدة وعمار األم وناوع الاوالدة وجانا المولاود وشاهر الا(. Abdel-Salam et al., 1994(، و)1988
( فااي  2008، وآخاارونمعنويااا  فااي ةاافاق كتلتااي الماايالد والفطااام ولاام يالحاا  ي  تاايثير معنااو  لااوزن األم عنااد الااوالدة ) العاازاو  

ةاافة كتلااة الاابطن عنااد  فاايدنكاان لمقارنااة متوسااطاق العواماال البيئيااة الماالثرة  دراسااتهم علااا الماااعز الشااامي. وعنااد اسااتخدام اختبااار
 . (p<0.05  )الميالد عند مستو 

 . يوضح متوسطات المربعات الصغرى وتحليل التباين للصفات المدروسة مقدرة بالكيلوغرام.1الجدول 

 العوامل
 المؤثرة

 األخطاء المعيارية± متوسطات المربعات الصغرى 

 كتلة البطن عند الفطام كتلة البطن عند الميالد إنتاج الحليب

 2.94±19.49 0.53±8.42 67.24±424.46 المتوسط العام:

 غ م غ م ** اآلباء:

 ** ** ** سنة الوالدة:

2001 364.42±15.68
D

 6.00±0.12
D

 25.30±0.69
A

 

2002 392.20±16.57
C

 5.64±0.14
CD

 22.08±0.73
A

 

2003 498.10±13.48
A

 7.34±0.11
A

 21.86±0.60
A

 

2004 488.05±41.23
AB

 5.67±0.33
D

 18.13±1.75
B

 

2005 465.20±15.70
AB

 6.85±0.13
B

 18.08±0.68
BC

 

2006 467.10±19.95
B

 6.57±0.16
C

 18.64±0.91
B

 

2007 375.52±15.29
DC

 7.09±0.12
B

 16.76±0.67
C

 

2008 258.81±15.19
E

 6.83±0.12
B

 15.65±0.68
B
C 

2009 431.65±15.40
DC

 6.89±0.12
C

 19.51±0.67
B

 

2010 503.55±17.73
AB

 6.60±0.13
CD

 18.92±0.76
BC

 

 ** ** ** موسم الوالدة:ترتيب 

14.86±418.32 األول
C

 5.95±0.12
C

 19.40±0.66
C

 

10.53±461.31 الثاني
B

 4.42±0.09
B

 20.02±0.48
B

 

10.39±464.47 الثالث
AB

 6.48±0.08
A

 20.82±0.46
A

 

13.93±421.89 الرابع
B

 6.75±0.11
A

 18.94±0.62
AB

 

20.90±449.88 الخامس
A

 6.62±0.17
A

 19.75±0.91
AB

 

29.52±407.21 السادس
B

 6.76±0.23
A

 19.89±1.31
AB

 

42.11±348.14 السابع
BC

 6.77±0.33
A

 17.63±1.81
AB

 

 ** ** غ م جنس المواليد:

13.59±428.80 ذكر
BC

 4.64±0.11
D

 13.77±0.60
C
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14.16±418.85 أنثى
C

 4.20±0.11
E

 13.06±0.63
C

 

14.22±423.10 ذكرين
AB

 7.29±0.11
B

 21.92±0.63
B

 

16.31±421.13 أنثيتين
AB

 6.95±0.13
C

 21.21±0.72
B

 

12.83±428.41 ذكر وأنثى
AB

 7.15±0.10
B

 20.71±0.56
B

 

17.62±426.46 ثالثي
A

 9.00±0.14
A

 26.30±0.77
A

 

 غ م غ م غ م نموذج ميالد األم:

13.42±429.92 أحادي
A

 B6.50±0.11 19.30±0.58
A

 

11.96±426.48 ثنائي
A

 6.54±0.09
AB

 A19.74±0.52 

14.62±416.97 ثالثي
A

 6.58±0.12
A

 19.44±0.64
B

 

 االنحدار على:
 وزن العنزة عند التلقيح:

** 
2.71±0.46 

** 
0.02±0.003 

 غ م
-0.03±0.02 

 االنحدار على:
 عمر العنزة عند التلقيح:

 غ م
0.28±0.56 

 غ م
-0.005±0.004 

 غ م
0.04±0.03 

 33.56 1.19 17120.80 المتبقي

 ، غ م : غير معنويp  <0.05 ، * معنوي عند مستوىp  <0.01 ، **: معنوي عند مستوىp  <0.001***: معنوي عند مستوى 
 يدل اختالف األحرف في العمود الواحد على فروق معنوية بين متوسطات العوامل المؤثرة في الصفات المدروسة.

 

حياث تفويااق  2008و 2007و 2005ثام  2003يعلااا ماا يمكان فاي عاام وجاد ين سانة الاوالدة للملشاراق المدروساة كاناق ييمهاا 
 2001تفويااااااق علااااااا يعااااااوام  2009و 2006ثاااااام عااااااامي  2010و 2009و 2006و 2004و 2002و 2001علااااااا يعااااااوام 

 .2010و 2002و
الثاااني ثاام فااي إنتاااج الحليااب فكااان يعلااا مااا يمكاان فااي الموساام الثالااث ثاام  0.01وجااد ين لموساام الااوالدة  تاايثير معنااو  عنااد مسااتو  
 الخاما ثم األول فالسادا ويخيرا  الموسم السابف. 

وجد ين الوالداق الثالثية )ثالث ذكور، ذكرين وينثا، ذكر وينثيين، ثالث إناث،.....( ياد تفوياق معنوياا  علاا جمياف جانا الاوالداق 
 علا األنثا. ثم يليه الذكرين وذكر وينثا إذ تفويق علا ذكر، ينثا، ينثيين ويليه الذكر حيث تفوق 

لسانة الاوالدة ولترتياب مواسام الاوالدة وجانا الموالياد تايثير عاالي كا  وكاان  2.94±23.98وجد ين متوسط كتلة المواليد عند الفطام 
كتلة البطن عند الفطام ولم يكن هنا  ي  تيثير معنو  لآلبااء ولنماوذج مايالد العنازة األم وعمرهاا عناد التلقاي  ي  تايثير  في المعنوية

 2001كا  عاام  0.69±25.30. حيث وجد ين يعلا كتلة بطن عند الفطام بلغق (1جدول الو  في كتلة البطن عند الفطام )معن
كاا  ويعلاا كتلااة بطاان عناد الفطااام فاي الموساام الثالااث  0.68±15.65إذ بلغاق  2008ويخفاع كتلااة بطان عنااد الفطاام كانااق عااام 

ك  في الموسم السابف، يما بالنسبة لجانا الموالياد فكاان  1.81±17.63ك  ويخفع كتلة بطن عند الفطام كانق  20.82±0.46
( 1996)حسان ووردة،  وجادو  كا ، 0.63±13.06ك  ويخفع كتلة بطن ل نثا إذ بلا   0.77±26.30يعلا كتلة بطن للثالثي 

وكاان لسانة الاوالدة وعمار األم  مالفطاا في دراستهم علا الماعز الشامي ين لجنا المولود تيثيرا  عاالي المعنوياة فاي كتلاة الابطن عناد
ونوع الوالدة وجنا المولود وشهر الوالدة تيثيرا معنويا  في ةفاق كتلتي الميالد والفطاام ولام يالحا  ي  تايثير معناو  لاوزن األم عناد 

لمقارناة  ق () لفةال المتوساطا ( في دراستهم علا الماعز الشامي. وعند استخدام اختباار دنكان 2008، وآخرونالوالدة ) العزاو  
 .(p<0.05ةفة كتلة البطن عند الميالد عند مستو  معنوية ) فيمتوسطاق العوامل البيئية الملثرة 

حياث  2009و 2006و 2004تفويق معنويا  علا جميف سانواق الاوالدة ثام تليهاا يعاوام  2003و 2002و 2001وجد ين يعوام 
 .2007حيث تفويق علا عام  2010و 2008و 2005ثم يعوام  2010و 2007و 2005تفويق علا يعوام 

وجااد ين الموساام الااوالدة الثالااث يااد تفااوق معنويااا  علااا جميااف المواساام ثاام يليااه الموساام الثاااني، حيااث تفااوق علااا الموساام األول والرابااف 
 والخاما والسادا والسابف ثم يليه الموسم الرابف والخاما والسادا والسابف حيث تفويق علا الموسم األول.

ين الااوالداق الثالثيااة )ثااالث ذكااور، ذكاارين وينثااا، ذكاار وينثيااين، ثااالث إناااث،.....( يااد تفويااق معنويااا  علااا جميااف جاانا  يياااا   وجااد
 ثم يليها الوالداق الثنائية ) ذكرين، ينثيين، ذكر وينثا( حيث تفويق علا الوالداق األحادية )ذكر، ينثا، خنثا(. الوالداق
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فاي كتلاة الابطن باين لسانة المايالد تايثير عاالي المعنوياة المااعز  نما مختلفاةساالالق اثهم علاا العديد من الباحثون في يبحويد وجد 
  (،Wilson et al., 1987)و ،(Malik et al., 1986، و)(Said, 1983)، و(Castillo et al., 1976) المايالدعناد 
كتلتاي الابطن عناد المايالد . وياد بلغاق (Abdel-Salam et al., 1994)، و(El-Kimay and Abdel-Salam 1988و)

ك  علا التوالي، وكان لسنة الوالدة وعمار األم وناوع الاوالدة وجانا المولاود وشاهر الاوالدة  3.86±31.53و 1.41±6.73والفطام 
ي ( فا 2008تيثيرا  معنويا  في ةفاق كتلتي الميالد والفطام ولم يالح  ي  تيثير معناو  لاوزن األم عناد الاوالدة ) العازاو  وآخارون، 

 دراستهم علا الماعز الشامي. 
بينمااا وجااد )حمااارة  ا  مولاااود 1.7ااا1.2 فاااي دراسااته علااا المااااعز الشااامي ين حجاام الااابطن بلاا  (Chimonides,1973)ويااد وجااد 
. بينماااا يااارر (1998)يكسااااد،  ا  مولاااود 2.2إلاااا  حجااام الااابطن وياااد يةااالمولاااودا .  1.76( ين حجااام الااابطن كاااان 1991وآخااارون، 

( ين حجاااام الاااابطن عنااااد الااااوالدة 2008)العاااازاو  وآخاااارون،  نبااااي  مولااااودا .  0.6±1.54حجاااام الاااابطن  (2004خلااااو  وآخاااارون، )
 مولود/يم في دراستهم علا الماعز الشامي. 1.85±0.02

لكال يم. يتاراوح  1.59بلا  حجام الابطن شاهر،  18ين عمر الماعز المالطي عند التلقي   (،Mahgoub et al., 1987يوا  )
(. وبااي ن Abdel-Salam ،1991مولااودا  ) 2.2حجاام الاابطن شااهرا ، و  18-12مةاار  عنااد التلقااي  بااين عماار الماااعز البلااد  ال

(Tantawy and Ahmed, 1960 ين ) يتيثر بعوامل متعددة يهمها نوع والدة األم نفسها في بداية حياتها.حجم البطن 

 للصفات المدروسة.تقديرات المكافئ الوراثي )على القطر وغامق( واالرتباط الوراثي )تحت القطر(  .2جدول ال
 كتلة البطن عند الفطام كتلة البطن عند الميالد إنتاج الحليب الصفات

   0.14 إنتاج الحليب

  0.08 0.17- كتلة البطن عند الميالد

 0.20 0.09 0.01- كتلة البطن عند الفطام

( تقاديراق المعااالم الوراثياة )المكاافا الااوراثي واالرتبااط الاوراثي للةافاق المدروسااة: إنتااج الحلياب وكتلتااي الابطن عناد الماايالد 2الجادول )يواا  
 والفطام(.

، بينماا يادر كال 0.20، 0.08، 0.14وجد ين ييمة المكافا الاوراثي لةافة انتااج الحلياب وكتلاة الابطن عناد المايالد والفطاام كاناق 
( المكااافا الاااوراثي إلنتاااج الحليااب وكتلااة الاابطن عنااد المااايالد 2010( و)يوساا ، 2008( و)فتااال، 2008)النجااار وآخاارون، ماان 

كتلااة الاابطن عنااد الماايالد لةاافة وياادرق ييمااة المكااافا الااوراثي  علااا التااوالي. 0.08و 0.73و 0.02والفطااام فااي الماااعز الشااامي 
0.31 (Mavrogenis et al., 1984)0.27، و (Mavrogenis et al., 1984و )0.5 (Turner, 1986.) 

ويياا  يدر االرتباط الوراثي بين كتلتاي   0.09ووجد ين ييمة االرتباط الوراثي بين كتلة البطن عند الميالد وكتلة البطن عند الفطام 
المااعز الشاامي فاي  علا التاوالي، فاي دراساتهم علاا 0.82 ،0.34( Mavrogenis et al.,1984البطن عند الميالد والفطام )

 . (Abdel-Salam, 1991علا التوالي، ) 0.25و 0.10يبرن. ويدر المكافا الوراثي لوزن المواليد عند الميالد والفطام 
يستنتج من البحث وجود عالية سالبة بين ةفة إنتاج الحليب وكل من ةفتي كتلتي البطن عند الميالد والفطام ي  ين زياادة كتلتاي 

د والفطام سيلد  إلا إجهاد جسم المعزة األم وهذا يلثر سلبا  علاا إنتااج الحلياب، بينماا كاناق العالياة الوراثياة باين البطن عند الميال
 كتلة البطن عند الميالد وعند الفطام موجبة.

فطاام معياار يوةي البحث ارورة العمل علا إنشاء يطيعين يحدهما إلنتاج الحليب وآخر إلنتاج اللحم، واعتماد كتلة الابطن عناد ال
االنتخاب الوراثي ألنها حققق يعلا تباين وراثي، والمفاالة بين اآلباء لزيادة إنتاج العنازاق البنااق مان الحلياب عناد االنتخااب، كماا 

 البد من مراعاة ال رو  البيئية ألنها تلثر علا كل الةفاق المدروسة.
 



 2016 - (2)العدد –( 3)المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

SJAR   Syrian Journal of Agricultural Research. Volume  3 , Number 2 , Dec 2016 

45 

 

 المراجع: 
إنتاجية الماعز البريي الةحراوية المةرية بخلطها مف الماعز الدمشقي يو (. رفف 1987يبو النجا، عادل حيدر وفلاير حسن )

. الجزء 1985سبتمبر  12-7الماعز النوبي المةر . الملتمر الدولي لإلنتاج الحيواني في المناطق الجافة. دمشق. 
 .5/1987. يكساد/ث ح/م 488-469األول 

 .26نية، ق ا /(. التقرير السنو ، إدارة الثروة الحيوا1998يكساد، )
 .104 – 100( سلطنة عمان، ن 5(. موارد الماعز في الدول العربية )1991الةيرفي، عبد الفتاح محمد )

(. العوامل الوراثية وغير الوراثية الملثرة في إنتاج مواليد 2008العزاو ، وليد عبد الرازق ومحمد ربيف المرستاني ومحمود اوا )
 (، ملتمر الثروة الحيوانية في سورية، جامعة حلب.48الماعز الشامي، يسبوع العلم )
(. مديرية اإلحةاء والتعاون الدولي، وزارة الزراعة واإلةالح الزراعي في الجمهورية 2012وزارة الزراعة واإلةالح الزراعي )

 .416العربية السورية، دمشق. ن. 
اق مقاييا الجسم في الماعز الشامي الحلوب. (. دراسة وراثية لبعع ةف2008النجار، خالد ويحمد خليل وكامل فتال )

 ، دوما، دمشق.2008آب،  27-26ملخةاق الملتمر العلمي السادا، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، 
 (. النمو في الماعز الشام. بحث مقدم ألسبوع العلم السادا والثالثون، جامعة حلب.1996حسن، نبيل إبراهيم وفاال وردة )

(. إنتاج حيواني " الجزء الن ر ". منشوراق جامعة حلب، كلية الزراعة، حلب، سورية. 1991بد المجيد ومحيي المزيد )حمرة، ع
 ةفحة. 425

(. تيثير العمر والوزن الحي في إنتاجية حليب الماعز الشامي 2002خلو ، نديم وخالد النجار وغسان غادر  وكامل فتال )
 (.43الزراعية، مجلة بحوث جامعة حلب. )بمحطة بحوث حميمة. سلسلة العلوم 

(. دراسة العوامل الملثرة علا إنتاج الحليب ومعدل التويمية للموسم األول في الماعز 2003خلو ، نديم ومنا عبد ال اهر )
 (.45الشامي، سلسلة العلوم الزراعية، مجلة بحوث جامعة حلب. )

تيثير بعع العوامل البيئية والوراثية علا عدد المواليد في البطن للماعز (. دراسة 2004خلو ، نديم وخالد النجار وكامل فتال )
 الشامي في سوريا، ندوة اإلنتاج الحيواني األولا، كلية الزراعة، جامعة حلب، حلب، سورية.

الة حلب(. رس-(. استخدام النماذج اإلحةائية في التقويم الوراثي للماعز الشامي )محطة بحوث حميمة2008فتال، كامل )
 دكتوراه، يسم اإلنتاج الحيواني، كلية الزراعة، جامعة حلب، حلب، سورية.

(. تقدير بعع الملشراق الوراثية والم هرية لبعع الةفاق اإلنتاجية في الماعز الشامي )محطة 2010يوس ، يسامة فهيم )
 سورية. يرحتا(. رسالة ماجستير، يسم اإلنتاج الحيواني، كلية الزراعة، جامعة دمشق، دمشق،

Abdel-Monem, A.U. (1986).Studies on milk yield of Egyptian Nubian goats. M. Sc Thesis, Fac. 

Agric. CairoUniversity, Giza, Egypt. 

Abdel-Salam, M.M. (1991). Phenotypic and genetic parameters for lifetime production of goats in 

Egypt. Alex. J. Agric. Res., 36(3):11-27. 
Abdel-Salam, M.M.; A.E. Haider; A.M. Aboul-Naga; I.S. EL-Kimary; and M. Eissa (1994). 

Improving performance of desert Barki kids by crossing with Zaraibi and Damascus goats. 

Egypt. J. Anim. Prod., 31(1): 85-97. 
Castillo, J.O.; V. Garcia; and F. Peraza (1976). Growth of kids of four imported goats breeds. 

Anim. Breed. Abst., 46(3): 1359. 

Chimonides, I. (1973). Some factors affecting the production of Damascus goats in Cyprus . A 

thesis submitted to the A .U .B . Bayreuth, Lebanon . 

Constantinou, A. (1981). Damascus goats in Cyprus. Wld Anim. Rev. 40:  17-22. 

Constantinou, A.; and A.P. Mavrogenis (1987). Nucleus flock selection strategies for the 

simultaneous improvement of kid growth and goat milk yield. ICAPAZ (1985)  ، part 2. 

ACSAD، AOAD (Eds. N. 1. Hassan; F.M. Tleimat and H. Hossamo). ACSAD/AS/P5/ 1987. 



 2016 - (2)العدد –( 3)المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

SJAR   Syrian Journal of Agricultural Research. Volume  3 , Number 2 , Dec 2016 

46 

 

El-kimary, I.S.; and M.M. Abdel Salam (1988). Effect of crossbreeding and environmental factors 

on weights in goats. Computer Sci. Dev. Res., 24 (294): 201-214. 

El-Gallad, T.T.; E.A. Gihad; S. M.Allam; and T.M. Bedawy (1988). Effect of energy intake and 

roughage rate on the lactation of Egyptian Nubian (Zarabi) goats. Small Ruminant Res., 1(4): 

327-341. 

Hussain, R.; M. Afzal; K. Javed; and M. Shafiq (2002). Production performance of some prominent 

breeds of goat in PunjabBeetal goats. EAAP-53 rd Annual meeting, 1-4 September 2002. 

Cairo, Egypt. 

Mabrouk, M.M.S.; A.F. M. El- Erian; M. M. Tohamy; and Y.A. A. EL-Dweny (1997). Milk 

production of zaraibi and Alpine goats, Assiut of Agric. Sei.,18(2): 231–252. 

Mahgoub, A.; A. Schumacher; E. Mill; and J. Steinbach (1987). In: Small Ruminants in the Near 

East. Volume 1 (eds. A. W. Qureshi and H. A. Fitzhugh). FAO Animal Production and Health 

paper 54, FAO, Rome. 

Malik, C.P.; A.S. Kanauhia; and B.L. Pouder (1986). A note on the factors affecting pre-weaning 

growth in Beetal and Black Bengal kids and their crosses. Anim. Prod., 43:178-182. 

Mavrogenis, A.P.; A. Constantinou; and A. Lauca (1984). Environmental and genetic causes of 

variation in production traits of Damascus goats: I-Pre-weaning and post weaning growth. 

Anim. Prod. 38:91-98. II-Goat Productivity. Anim. Prod., 38:99-104. 

Ndlovu, L.R.; and L. Simela (1996). Effect of season of birth and sex of kid on the production of 

live weaned single born kids in small holder east African goat’s flocks in North East 

Zimbabwe. Small Ruminant. Res., 22:1-6. 

Said, M.M. (1983). Study on some productive traits of Egyptian goats. M. Sc. Thesis, Fac. Agric. 

MoshtohorZagazig University, Banha, Egypt. Pp: 117. 

SAS
®
. (1996). SAS/stat user's guide: statistics, system for windows, version. 4.10 (release 6.12 TS 

level 0020) Sas Inst., Inc., Cary, North Carolina, USA. 

Tantawy, A.O.; and I.A. Ahmed (1960). Studies in Egyptian Baladi goats. I. Frequency of multiple 

births and sex ratio. Emp. J. Exp. Agric., 28:74-82.  

Turner, H.N. (1986). Selection for increased efficiency in small ruminants. In: small ruminant 

production in the developing countries. (eds. V.M. Timon and J.P. Hanrahan). FAO, 1986. 

Vol. 58. 

Wilson, R.T. (1987). Livestock production in central Mali. Traditionally managed goats and sheep. 

Anim. Prod., 45:223-232. 

Wilson, R.T. (1991). Small ruminant production and the small ruminant genetic resource in tropical 

Africa. FAO Animal Production and Health Paper 88, Rome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2016 - (2)العدد –( 3)المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

SJAR   Syrian Journal of Agricultural Research. Volume  3 , Number 2 , Dec 2016 

47 

 

Genetic Evaluation for Milk Production, and Litter size at Birth and Weaning of 

Shami Goats 

Kamel Fattal*
(1)

 and Khaled Elnajjar
(2)

 

(1). Breeding Shami Goats Research Station, Agricultural Research Center in Aleppo, General commission for 

Scientific Agricultural Research (GCSAR), Aleppo, Syria. 

(2). Animal Wealth Research Administration, GCSAR, Damascus, Syria. 

(*Corresponding auathor: Dr. Kamel Fattal,. E-Mail: kamel1960@gmail.com). 

Received: 23/04/ 2015     Accepted: 16/09/ 2015 

Abstract 

This study was conducted to study the productivity performance of Shami goats for milk 

production, and litter size weight at birth and weaning. Also to estimate the litter size at birth and 

weaning, and age, weight of goat when insemination. And determine the effect of some genetic 

factors (parents) and non-genetic (year of birth, parity, kids sex, age and weight at insemination) of 

the studied traits. And estimate some genetic parameters (heritability and genetic correlations) of 

the studied traits. Data was collected from the records at Hememah Research Station of Al Shami 

Goat Improvement, General Commission for Scientific Agricultural Research (GCSAR), 

Aleppo/Syria. during 2001 to 2010. Statistical analysis was made of the studied traits to figure out 

the genetic and environmental effects on it using SAS program. Duncan test was used to compare 

the means of the factors affecting the studied traits, and also the animal model was used to estimate 

the genetic parameters. Milk production, and litter size weight at birth and weaning were 

424.46±67.24,  8.42±0.53 and 19.49±2.94 Kg, respectively. The litter size at birth and weaning, and 

age and weight at first insemination were 2.98 ± 0.04, 2.20 ± 0.19, and 46.73±0.57 kg, and 

19.24±0.26/ month, respectively. It was found that the parents has a highly significant effect on the 

production of milk and insignificant effect on the litter size weight at birth and weaning. The effects 

of year of birth and parity were highly significant on all traits (milk production and litter size weight 

at birth and weaning). The impact of gender on the production of milk was not significant, while 

highly significant on birth litter size weight at birth and weaning. The linear model of the mother 

goat birth and its age at insemination any significant effects on the studied traits. The weight of goat 

at insemination had highly significant effect on milk production and the litter size weight at birth, 

while there were no significant differences in the weight of the goat at insemination on litter size 

weight at weaning. Estimates of heritability for milk production, and litter size weight at birth and 

weaning were 0.14, 0.08, 0.20, respectively. The values of genetic correlations between milk 

production, and the litter size weight at birth and weaning were -0.17 and -0.01, respectively. While 

the genetic correlation between the litter size weight at birth and at weaning was 0.09. The study 

concluded that, the genetic correlation between milk production, and the litter size weight at birth 

and weaning was negative. This indicates that the increase in litter size weight at birth and weaning 

will lead to stress the body of the goat and this negatively affects the production of milk, although 

the study concluded a positive genetic relationship between litter size weight at birth and at 

weaning. According to that, litter size weight at weaning will considered as a selection breeding 

criteria, because it achieved the highest genetic variation compared with milk production and the 

litter size weight at birth. During selection it is very important to take into consideration the 

differentiation between the parents to increase the production of milk of female’s goats. The 

environmental conditions should be taken into account because of they affect all traits, especially 

goats weight at insemination, because of its big role in the values of traits. 

Key words: Genetic parameters, Shami goats, Milk production, Litter size at birth and weaning, 

Syria. 
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