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Abstract
This study was undertaken at the native feilds of the sheep farms in Sadet Al-hindia, Babylon
Governorate, over period from December 2017 to March 2018. The aim of this was study the effect of
type of birth and sex of lambs on the traits of birth and weaning weight, body dimensions(body length,
chest circumference, height at the front and back)in awassi sheep. the results showed that significant
superiority (p˂0.05) for twins lambs (40.9cm) on single lambs(39.33cm) in body length at the birth
.for the sex of lambs, male lambs has significant superiority (p˂0.05) on female lambs in heightin front
(41.03,40.07 cm Respectevly), but the type of birth and sex of lambs had nonsignificant effect of other
parameters .
Key words: Awassi sheep, Sex of the baby, Birth weight, Type of birth.
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اجريت الدراسة في حق ل القطاع الخاص لتربية االغنام في منطقة سدة الهندية – محافظة بابل للمدة من كانون

الخالصة

 لدراسة تأثير نوع الوالدة وجنس المولود في صفات الوزن عند الميالد والوزن عند الفطام وابعاد الجسم,2018 ولغاية اذار2017االول
 أظهرت.التي شملت ( طول الجسم و محيط الصدر و االرتفاع عند المقدمة و االرتفاع عند المؤخرة ) لدى االغنام العواسية العراقية

 سم39.33  سم و40.9( ( للوالدات التوأمية على مثيالتها الفردية في صفة طول الجسم عند الوالدةP<0.05( النتائج تفوق معنوي
 سم38.76  سم و41.14(( للذكور على االناث في صفة طول الجسم عند الوالدة معنوياP<0.05( لوحظ تفوق معنوي.)على التوالي

 ولم يكن لنوع الوالدة او جنس.) سم على التوالي40.07 سم و41.03(على التوالي) وفي صفة االرتفاع في المقدمة عند الميالد معنويا

.الحمالن اي تأثير معنوي في بقية الصفات المدروسة

.  نوع الوالدة,  الوزن عند الميالد,  جنس المولود,  االغنام العواسية:الكلمات الدالة
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المقدمة
ويعد االهتمام بالتراكيب الوراثية الحديثة أم ار ضروريا لتوفير االحتياجات المستقبلية من اللحوم والحليب
والصوف ولذلك يجب اخذ االحتياطات للتنبؤ باإلنتاج من جوانب وراثية قادرة على االستجابة السريعة لبيئة

العراق المختلفة والظروف البيئية المتقلبة التي تتطلب التنوع في التراكيب الوراثية ولهذا يجب تحديد مواقع خزن
وراثية (بنك جينات) لمعرفة التراكيب الوراثية ذات القدرة على مقاومة الظروف المختلفة ومعرفة انتاج الحيوانات
على اساس وراثي[.]1
يؤدي استعمال عدد محدد من الذكور المتفوقة وراثيا الى ارتفاع معامل التربية الداخلية وهذا يحد من
مستويات التنوع الجيني للحفاظ على التنوع عبر االجيال [ .]2من الظروف المهمة لالختيار المناسب لألغنام
لغرض الحصول على حيوانات ذات مواصفات جيدة ليتمكن االنسان من اإلفادة منها[]3
اهتم الباحثون ببعض القياسات للحمالن عند الوالدة وعند الفطام وكذلك في اعمار مختلفة وذلك للحصول

على حيوانات ذات كفاءه انتاجية عالية ومن هذه القياسات طول الجسم و عرض الجسم عند الكتف او عند
الحوض و ارتفاع الجسم عند المقدمة او المؤخرة و محيط الفخذ و محيط البطن و محيط الصدر و المسافة بين

الخط الظهري والبطني للحيوان وغيرها وتوجد هناك عوامل عديدة تؤثر في وجود فروقات كبيره في قطيع االغنام
لهذه القياسات من التراكيب الوراثية والساللة والجنس ونوع الوالدة موسم الوالدة والتغذية وطريقة التربية واالدارة

واالمراض والظروف البيئية التي يعيش بها القطيع ،لذلك يجب حساب تأثير الظروف غير الوراثية والحد من
تأثيرها لغرض فسح المجال للمربي من تقدير العوامل الوراثية بدقة اكبر ووضع برامج للتحسين الوراثي [ ]4و []5
لذا فأن الهدف من هذه الدراسة تحديد تأثير نوع الوالدة وجنس المولود في صفات الوزن عند الميالد
والفطام وابعاد الجسم في االغنام العواسية العراقية.

المواد وطرائق العمل
 – 1حيوانات التجربة
اجريت الدراسة في محطة القطاع الخاص في سدة الهندية على  45نعجة ومواليدها ( 60مولود) من

االغنام العواسية للمدة من كانون االول  2017ولغاية اذار  2018لموسم انتاجي واحد و تراوحت اعمار النعاج
من  2الى  8سنوات وجمعت بيانات االغنام المستخدمة في التجربة بمعرفة اعمار الحيوانات وانواعها من
سجالت المحطة و انجز الجزاء الوراثي في مختبر الوراثة الجزيئية.
 – 2ادارة القطيع
ربيت االغنام في حظائر شبة مفتوحة ( 40%مسقفه و %60مفتوحه) مخصصه إليواء االغنام وتبلغ

مساحة الحظيرة ( 50م  ᵡ 15م) تتوافر فيها مناهل بطول  15م ومعالف بطول  30م للتغذية المركزة .توضع
االغنام الوالدة في حظائر خاصة للوالدات ( 6ᵡ3م) ووزنت المواليد ورقمت خالل  24ساعة من الوالدة واعطى
اللبأ منذ الساعة االولى من الوالدة ويستمر المولود بالرضاعة الطبيعية لغاية الفطام .وتم ادارة القطيع على وفق
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برنامج يتضمن التغذية والتحضير لموسم السفاد واالعداد لمرحلتي الحمل و الوالدة فضال عن الرعاية الصحية
والبيطرية.

 – 3الصفات المدروسة

قوم اداء االغنام للصفات المدروسة وذلك من خالل:

– اخذت اوزان الجسم للمواليد عند الوالدة والفطام عند هذين العمرين باستخدام ميزان خاص لذلك.
– قيست ابعاد الجسم بواسطة شريط قياس مدرج والتي تشمل :

أ – ارتفاع الجسم عند المقدمة وقيست المسافة من نقطة اتصال الرقبة بالجسم الى االرض (وهي تمثل
ارتفاع الجسم عند المقدمة).

ب – ارتفاع الجسم عند المؤخرة  :قيست المسافة من نقطة نهاية الظهر الى االرض (وهي تمثل ارتفاع
الجسم عند المؤخرة).
ج – محيط الصدر :قيست هذه المنطقة بلف الشريط المدرج حول منطقة الصدر خلف االرجل االمامية
مباشرة.

 – 4التحليل االحصائي
حللت البيانات احصائيا باستخدام برنامج [Statistical Analysis System (SAS) ]6
لدراسة تأثير نوع الوالدة وجنس المولود في عدد من صفات النمو وقورنت الفروقات المعنوية بين المتوسطات

بأستخدام طريقة المربعات الصغرى ()Least Sqare Means

Yijk=M+ Gi+ Pj+ eijk
 : Yijkقيمة المشاهدة  Kالعائدة لنوع الوالدة وجنس المولود

 :Mالمتوسط العام

 : Giنوع الوالدة (مفرد او توئم)
 : Pjجنس المولود (ذكر او انثى)

 : eijkالخطأ العشوائي الذي يتوزع طبيعيا بمتوسط يساوي صفر وتباين مقداره ᾳ

النتائج والمناقشة
نوع الوالدة  :يتضح من جدول ( )1بعدم وجود فروقات معنوية لنوع الوالدة (مفرده او توأمية) بين صفات الوزن
وابعاد الجسم عند الميالد ،في حين كان معنويا لصفة طول الجسم ( )P<0.05عند الميالد اذ تفوقت الوالدات
التوأمية على الوالدات الفردية والتي بلغت  0.80 ± 40.93و  0.71 ± 39.30سم على التوالي .وقد يعود

السبب في عدم وجود فروقات معنوية الى وجود الدفع الغذائي الجيد لألمهات اثناء مدة الحمل وقبلها مما يؤدي

الى زيادة وزن المواليد عند الوالدة [ ]7وأيضا ان للظروف البيئية دو ار كبي ار فضال عن الظروف الوراثية لذلك
يجب االهتمام بالظروف البيئية لما لها من أثر مهم في دقة وتقدير المعالم الوراثية في برامج االنتخاب للصفات
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تأثير معنويا في وزن
ا
االنتاجية [ ]8اما االوزان الجيدة لألمهات فيعطي وزن افضل عند الوالدة وان لوزن االم
المولود [ ،]9وتوصل []10الى ان هنالك عوامل وراثية منها سنة الوالدة و جنس المولود و شهر الوالدة و نوع
الوالدة كان لها تأثير معنوي ( )P<0.05في صفات النمو المدروسة للتراكيب الوراثية المختلفة واشار كذلك الى
ان هذه العوامل الوراثية حساسة لالختالفات البيئية مثل التغذية واالدارة وغيرها ،ولم تظهر فروقات معنوية بين
الصفات المدروسة عند الفطام لتأثير نوع الوالدة على صفة الوزن عند الفطام كما هو موضح في الجدول (.)1

تأثير معنويا لنوع الوالدة في ابعاد الجسم [ ]7لكن دراسات أخرى أظهرت ان لنوع الوالدة
ا
ولم تجد دراسات عديدة

تأثي ار معنويا لصالح الوالدات الفردية على الوالدات التوأمية في الوزن عند الميالد والفطام[ ]11و[ ،]12وكما بين

تأثير معنويا على صفات الوزن عند الميالد والفطام .وقد يكون سبب
ا
كل من[ ]10و[ ]13بأن لنوع الوالدة
االختالف بين الدراسات عائدا الى اختالف في ظروف التغذية خالل مدة نمو الحمالن مما انعكس على تقليل او

زيادة الفارق بين المواليد الفردية والتوأمية ،إذ ان لظروف التغذية الجيدة أث ار مهما في تحسين نمو الجسم للحمالن

[ ]7وايضا سبب تفوق الوالدات الفردية على التوأمية في اوزان عند الفطام الى ما تنتجه النعاج من حليب[.]14

جدول  : 1متوسطات المربعات الصغرى  ±الخطأ القياسي للصفات قيد الدراسة عند الميالد لتأثير نوع الوالدة
لدى االغنام العواسية العراقية.
الصفات

المتوسط العام  ±الخطأ القياسي

مستوى المعنوية

فردية (العدد = )30

توأمية (العدد = )30

الوزن عند الميالد (كغم)

0.05 ± 4.95

0.07 ± 4.95

NS

الوزن عند الفطام (كغم)

0.41 ± 18.50

0.44 ± 17.36

NS

معدل الزيادة الوزنية بين الميالد والفطام (كغم)

0.40 ± 13.54

0.43 ± 12.41

NS

طول الجسم عند الميالد (سم)

b 0.71 ± 39.30

a 0.80 ± 40.93

*

طول الجسم عند الفطام (سم)

0.68 ± 51.23

0.38 ± 50.40

NS

محيط الصدر عند الميالد (سم)

0.41 ± 43.13

0.61 ± 44.26

NS

محيط الصدر عند الفطام (سم)

0.52 ± 58.97

0.67 ± 57.87

NS

االرتفاع من المقدمة عند الميالد (سم)

0.37 ± 40.53

0.34 ± 40.70

NS

االرتفاع من المؤخرة عند الميالد (سم)

0.44 ± 40.36

0.38 ± 40.93

NS

االرتفاع من المؤخرة عند الفطام (سم)

0.55 ± 50.43

0.34 ± 50.47

NS
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* ( :NS ،)P<0.05غير معنوي.
المتوسطات التي تحمل حروف مختلفة ضمن الصف الواحد تختلف معنويا فيما بينها.

جنس المولود
لم تكن هناك فروق معنوية بين صفات الوزن وابعاد الجسم لتأثير جنس المولود عند الوالدة ماعدا صفة

طول الجسم حيث توجد فروقات معنوية ( )P<0.05اذ بلغت  0.63 ± 41.14و  0.88 ± 38.76سم لكل

من الذكور واالناث على التوالي وكذلك صفة االرتفاع عند المقدمة توجد فيها فروق معنوية ( (P<0.05حيث
بلغت  0.32 ± 41.03و 0.37 ± 40.07سم لكل من الذكور واالناث بالتتابع كما يتضح في (الجدول )2

جدول : 2متوسطات المربعات الصغرى  ±الخطأ القياسي للصفات المدروسة لتأثير جنس المولود لدى االغنام
العواسية العراقية.
المتوسط العام  ±الخطأ القياسي

الصفات

مستوى المعنوية

ذكور (العدد = )34

اناث (العدد = )26

الوزن عند الميالد (كغم)

0.06 ± 4.99

0.07 ± 4.90

NS

الوزن عند الفطام (كغم)

0.40 ± 17.89

0.48 ± 17.98

NS

معدل الزيادة الوزنية بين الميالد والفطام (كغم)

0.39 ± 12.90

48.0 ± 13.07

NS

طول الجسم عند الميالد (سم)

a 0.63 ± 41.14

b 0.88 ± 38.76

*

طول الجسم عند الفطام (سم)

0.51 ± 51.17

0.61 ± 50.34

NS

محيط الصدر عند الميالد (سم)

0.43 ± 44.08

0.63 ± 43.19

NS

محيط الصدر عند الفطام (سم)

0.55 ± 58.23

0.68 ± 58.65

NS

االرتفاع من المقدمة عند الميالد (سم)

a 0.32 ± 41.03

b 0.37 ± 40.07

*

االرتفاع من المؤخرة عند الفطام (سم)

0.46 ± 50.23

0.44 ± 50.73

NS

* ( :NS ،)P<0.05غير معنوي.
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المتوسطات التي تحمل حروف مختلفة ضمن الصف الواحد تختلف معنويا فيما بينها.

وايضا لم يكن لجنس المولود تأثير معنوي في صفات الوزن وابعاد الجسم عند الفطام وقد يعود السبب في عدم
وجود فروقات معنوية بين الجنسين الى ظروف التغذية الجيدة لألمهات قبل واثناء مدة الحمل وللمواليد بعد الوالدة
مما ادى الى تالشي الفروقات بين الجنسين وقد اشار عدد من الباحثين الى ان التغذية الجيدة لمدة طويلة

ينعكس اثرها ايجابيا في زيادة حجم قياسات الجسم للحيوان الحي نتيجة اكتمال بناء اجسامها لتكوين العضالت
[،]7ان االختالف في الظروف البيئية والرعاية البيطرية واالدارة كان لها تأثير كبير في هذه الصفات ،وان لنوع
تأثير على هذه الصفات المدروسة[ ]15وايضا وجد []16
ا
وشهر الوالدة وجنس المولود ووزن النعاج وموسم الوالدة

هناك تأثير للعمر والجنس على بعض ابعاد الجسم للحمالن العواسي ،وبين [ ]17الى عدم وجود تباين معنوي
تأثير معنويا
ا
لجنس الحمالن والمجموعة الوراثية على صفة الوزن عند الوالدة .ولم يالحظ عدد من الباحثين
لجنس المولود في طول الجسم ومحيط الصدر عند الفطام في االغنام العراقية [ ،]18واشار [ ]19و[ ]20بعدم

وجود فروق معنوية لجنس المولود على صفات الوزن عند الميالد والفطام .في حين اشارت دراسات اخرى الى

تفوق الذكور على االناث في ابعاد الجسم [ ،]21كما بين بعض الباحثين ان لجنس المولود فروقات معنوية
لصفات الوزن عند الميالد والفطام حيث تفوقت الذكور على االناث [ ]22و[ ]12و[ ، ]23وايضا بين [ ]24بان
لصفة الوزن عند الوالدة يتأثر بجنس المولود ونوع الوالدة وعمر النعاج.

االستنتاجات
ان النتائج التي حصلنا عليها في هذه الدراسة والتي اظهرت عدم وجود فروقات معنوية بين الوالدات الفردية

والتوأمية خالفت معظم الدراسات السابقة لها والتي اشارت الى تفوق الوالدات الفردية في صفات الوزن وقياسات
الجسم.
ان هذه النتيجة تشير بوضوح الى اهمية االعتناء باألمهات قبل الوالدة وبعدها وتوفير االعالف الالزمة لذلك
والعناية البيطرية ،واالعتناء بالمواليد الجديدة وصوال الى الفطام الى جانب الرضاعة المستمرة من االمهات  ،الن
ذلك من شأنه ازالة الفروقات الوزنية بين المواليد الفردية والمواليد التوأمية وذلك يحقق الهدف من تحسين صفات
الخصب لدى االغنام التي هي ابرز ما يبحث عن المربين لتحسين االداء االنتاجي لألغنام وبالتالي زيادة
المدخالت المالية.
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