السامرائي و آخرون

مجلة ديالى للعلوم الزراعية ٢٠١٠ ، ٤٣ - ٣٢: ( ١ ) ٢ ،

المثابرة الوراثية على إنتاج الحليب في األ غنام العواسية المحلية والتركية .
وفاء إسماعيل السامرائي* جعفر رمضان أحمد الجيالوي* جيأل فكتور إيليا* حمود مظھور عجيل الزوبعي**
* قسم الثروة الحيوانية – كلية الزراعة – جامعة بغداد .
** الھيئة العامة للبحوث الزراعية – وزارة الزراعة .

الخالصة
أجري التحليل االحصائي ل ـ  ٥٠٠سجل إلنتاج الحليب في األغنام العواسية في محطة األغنام
والماعز التابعة للھيئة العامة للبحوث الزراعية وشمل )  ١٣٤عواسي عراقي ( و)  ٣٦٦عواسي تركي
( للفترة  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨بھدف تقديرالمثابرة الوراثية على إنتاج الحليب  ،وذلك من الفرق بين التقديرات
الوراثية إلنتاج  ١٢٠يوم عن التقديرات الوراثية إلنتاج أول  ٦٠يوم من موسم الحليب في األغنام
العواسية المحلية والعواسية التركية ،بعد دراسة تأثير العوامل الثابتة وتقدير المكافئ الوراثي إلنتاج ٦٠
و ١٢٠يوم حليب.
بلغ المعدل العام إلنتاج الحليب ألول  ٦٠يوم ولـ  ١٢٠يوم من موسم الحليب ٥٤.٩٢
و ١٠٧.٥٦كغم على التوالي .أظھرت نتائج البحث أن لجميع العوامل الثابتة المدروسة )الساللة  ،عمر
األم عند الوالدة  ،موسم الوالدة ونوع الوالدة( تأثير معنوي على إنتاج الحليب لـ  ٦٠و ١٢٠يوم .بلغ
المكافئ الوراثي إلنتاج  ٦٠و ١٢٠يوم حليب  ٠.٢٨و ٠.٢٤على التوالي .كان ھنالك تباين واسع في
تقديرات القيم الوراثية للكباش المشمولة في البحث عند  ٦٠و ١٢٠يوم .أما تقديرات المثابرة الوراثية
فقد بلغ أقصاھا  ٨.٢٦كغم وأدناھا  ٦.٥٠كغم  ،وإن إعتماد ھذه التقديرات من شأنه زيادة العائد الوراثي
وبالتالي اإلقتصادي في القطيع.
المقدمة
عرف  Schmidtو  (١٩٧٤) Van Vleckالمثابرة على أنھا درجة اإلنحدار في منحنى إنتاج
الحليب بعد بلوغ قمة اإلنتاج  ،في حين عرفھا  Sharmaوآخرون ) (١٩٨٠و Grossmanوآخرون
) (١٩٩٩على أنھا القدرة لإلحتفاظ بأقصى إدرار يومي لھا بعد قمة اإلنتاج وألطول مدة ممكنة ،إذ
تستعمل ھذه الصفة في قياس معدل إنخفاض اإلنتاج بعد أن يكون قد بلغ أقصاه .إن النعاج ذات المثابرة
المنخفضة ھي التي ينخفض إنتاجھا بشكل سريع وحاد بعد قمة اإلنتاج في حين أن مثيالتھا ذات المثابرة
العالية يكون إنخفاض اإلنتاج فيھا تدريجيا وبطيئا ) Genglerوآخرون  ، (١٩٩٨ ،ومع تطورطرائق
التحسين تم إستعمال أساليب جديدة في وصف المثابرة على إنتاج الحليب وفق مفھوم المثابرة الوراثية
وذلك من خالل تقدير القيم التربوية لمدد محددة من اإلنتاج وإيجاد العالقة أو اإلنحدار بين تلك
التقديرات .وتعرف المثابرة الوراثية بأنھا الميل لمنحنى إنتاج الحليب بين إنتاج  ٦٠و ١٢٠في األغنام
والميل بين إنتاج  ٦٠و  ٢٨٠يوما في أبقارالحليب ) Jamrozikوآخرون ) .(١٩٩٨أشارت العديد من
البحوث السابقة الى أن المثابرة على إنتاج الحليب في األغنام تتأثر بالعديد من العوامل أھمھا الساللة
والعمر وموسم وسنة الوالدة ونوع الوالدة والحالة الصحية للنعجة فضال عن عدد مرات الحلب )
 ١٩٨٩ ، Badawi؛  ١٩٩٥ Mavrogenis؛  AL-Rawiوآخرون ١٩٩٧ ،؛ السامرائي ١٩٩٩ ،
؛ الزوبعي  ، ( ١٩٩٩ ،وكان الھدف من البحث تقدير المثابرة
ـــــــــــــــ
تاريخ استالم البحث . ٢٠١٠ / ٢ / ١٨
تاريخ قبول النشر . ٢٠١٠ / ٤ / ١٩

الوراثية بعد التقييم الوراثي لألغنام العواسية المحلية والتركية اعتمادا على إنتاج الحلب عند  ٦٠و١٢٠
يوما ،بعد التعديل لتأثير العوامل الثابتة )الساللة والعمر وموسم الوالدة ونوع الوالدة( وتقدير المعالم
الوراثية.
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المواد وطرائق البحث
أجري البحث في محطة أبحاث األغنام والماعز التابعة للھيئة العامة للبحوث الزراعية  -وزارة
الزراعة  ،والتي تضم قطيعا من األغنام العواسية المحلية والتركية .تربى النعاج في حظائر شبه مفتوحة
وتتم إدارة القطيع وفق برنامج يتضمن التغذية والتھيئة لموسم السفاد واإلعداد لمرحلتي الحمل والوالدة
فضال عن الرعاية الصحية والبيطرية.
تتباين كمية العلف ونوعيته بإختالف المواسم وتبعا لتوافرھا ،إذ يقدم العلف االخضر أو العلف الخشن
المتمثل بالجت ،كما يقدم العلف المركز بمقدار ٥٠٠غم/يوم/حيوان وتزداد ھذه الكمية قبل الموسم
التناسلي للنعاج وأثناءه ،ويوضح الجدول ) (١النسب المئوية لكونات العليقة المركزة المقدمة لحيوانات
المحطة ،فضال عن توفير األ مالح المعدنية ،أما تغذية المواليد فأنھا تترك مع أمھاتھا للرضاعة ،إذ تبدأ
بعمر إسبوعين بتناول كميات قليلة من األعالف الخضراء وبحدود  ١٠٠غم/يوم من العلف المركز ،أما
الحمالن المفطومة ولغاية عمر سنة يقدم لھا العلف المركز بنسبة  %٣من وزن الجسم والعلف الخشن
بصورة حرة )  ، (ad lib.ويجري فطام المواليد بعمر ٤أشھر) بوزن يتراوح من  ٣٠- ٢٥كغم(.
جدول  .١مكونات العلف المركز ) (%المقدم لحيوانات المحطة .

اﻝﻤﻜوﻨﺎت

ﻋﻠﻴﻘﺔ ١

ﻋﻠﻴﻘﺔ ٢

ﻋﻠﻴﻘﺔ ٣

ﺤﺒوب ﺸﻌﻴر

٤٢

٤٥

٢٥

ﻨﺨﺎﻝﺔ اﻝﻘﻤﺢ

٤٥

٤٢

٣٠

ﻜﺴﺒﺔ ﺒذور اﻝﻘطن أو

-

١٠

-

زﻫ ةر اﻝﺸﻤس
ﻜﺴﺒﺔ ﻓول اﻝﺼوﻴﺎ

١٠

٥

١٢

ذ ةر ﺼﻔراء

-

-

٣٠

ﻜﻠس

٢

٢

٢

ﻤﻠﺢ طﻌﺎم

١

١

١

ﺒﻴروﻜﺴﻴد

-

-

 ١ﻜﻐم /طن

ﻋﻠﻴﻘﺔ  ١و ٢ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﺤﻴواﻨﺎت  ،ﻋﻠﻴﻘﺔ  ٣ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻝﻠﻔطﺎﺌم وﻝﻐﺎﻴﺔ ﻋﻤر ﺴﻨﺔ.

يبدأ موسم السفاد في المحطة عادة في منتصف أب ولمدة دورتي شبق وينتھي في منتصف تشرين األول
) ھذا وفق السياقات المعمول بھا في إدارة المحطة (  ،إذ يتم إدخال كبش مع عدد من النعاج ومن ثم
تعزل النعاج مع الكبش السافد لھا في بوكسات لمدة  ٢٤ساعة تنقل بعدھا الى حظائر النعاج المسفدة
وتستمر ھذه العملية لحين إ كمال دورتي شبق ،وفي األيام االخيرة من الحمل توضع النعاج في بوكسات
فردية لكي تتم عملية الوالدة فيھا معدة لھذا الغرض ،يتم إعطاء المواليد السرسوب )اللبأ( منذ الساعات
األولى من الوالدة ويستمر بالرضاعة لغاية الفطام .علما أن الھدف الرئيس للمحطة ھو إنتاج كباش
محسنة وراثيا والتي تنتخب إعتمادا على الشكل المظھري للصفات المشمولة باإلنتخاب لتوزيعھا على
المربين فضال عن إنتاج نعاج ذات والدات توامية )زيادة الخصب(.
كما تخضع حيوانات المحطة الى برنامج صحي ووقائي يبدأ عادة في موسم السفاد ،إذ يتم تغطيس
الحيوانات بإستعمال محلول  Parathiroid saibromethrinبتركيز  % ١٠وألربع مرات في السنة
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)خالل أشھر أيار  ،حزيران  ،أيلول وتشرين األول( للقضاء على الطفيليات الخارجية ،كما يتم تلقيح
الحيوانات ضد جدري األغنام والحمى القالعية ،وتلقح الحمالن والفطائم )عند عمر ٦ - ٣أشھر( بلقاح
اإلجھاض الساري )البروسيال( ،ويتم تجريع الحيوانات بمادة الفندكس للوقاية من ديدان الكبد واالمعاء
في شھري أذار ونيسان  ،فضال عن رش الحظائر بالمبيدات والمطھرات الخاصة لمكافحة الطفيليات.
علما بأن كمية الحليب تقاس من الفرق في الوزن للحمالن بعد الرضاعة عن قبل الرضاعة وإن النعاج
تحلب مرتين يوميا )  ٦صباحا و  ٦مساءا (  ،لذا يتم جمع ناتج الحلبتين وإذخاله في سجالت اإلنتاج
الحليب اليومي .
التحليل اإلحصائي
استعملت طريقة اإلنموذج الخطي العام ) (General Linear Model- GLMضمن البرنامج
اإلحصائي  (٢٠٠١) SASفي تحليل تأثير العوامل الثابتة في إنتاج  ٦٠و ١٢٠يوما ،ولتقديرمكونات
التباين للتأثيرات العشوائية )  (Random Effectsنفذت طريقة تعظيم اإلحتماالت المقيدة ) Restricted
 Patterson ) (Maximum Likelihood-REMLو  (١٩٧١ ،Thompsonوبإفتراض اإلنموذج
الرياضي اآلتي :

Yijklmn = µ + Bi + Aj + Sk + Tl+ Rm + eijklmn

إذ إن :
 :Yijklmnقيمة المشاھدة  nالعائدة للساللة  iوالعمر  jوالموسم  kونوع الوالدة  lواالب . m
 :µالمتوسط العام للصفة.
 :Biتأثير الساللة )العواسي المحلي  ،العواسي التركي(.
 :Ajتأثيرعمر األم عند الوالدة ) ٤ ، ٣ ، ٢سنة(  ،إن عمراألم تم تثبيته كما في سجالت المحطة
بالسنة واليتوفر لجميع النعاج تأريخ ميالدھا لكي يتم تثبيت العمر شھريا وتقسيمه الى فئات.
 : Skتأثير موسم الوالدة ) الشتاء – كانون األول  ،كانون الثاني وشباط  ،الربيع –
أذار  ،نيسان وآيار  -الصيف – حزيران  ،تموز وآب  ،الخريف – أيلول ،
تشرين األول وتشرين الثاني (.
 : Tlتأثير نوع الوالدة )الفردية  ،التوأمية(.
 : Imتأثير األب إلستخراج مكونات التباين ،علما أن عدد اآلباء ).(٤٠
 : eijklmnالخطأ العشوائي الذي يتوزع طبيعيا ومستقال بمتوسط يساوي صفرا وتباين قدره .σ2e
تم تقدير المكافئ الوراثي بطريقة أنصاف اإلخوة األشقاء )  (Paternal half-sibsبإستعمال
تباينات اآلباء والتباينات الكلية المحسوبة بطريقة ) (REMLالمذكورة آنفا وحسب المعادلة اآلتية :
h2 = 4σ2 s/ σ2p
إذ إن :
 : h2القيمة التقديرية للمكافئ الوراثي.
 : σ2 sالتباين الناتج من األب ).(Sire
 : σ2 pالتباين المظھري.
استعملت طريقة ) Least Square and Maximum Likelihood Computer Program
المتوسطات الصغرى وتعظيم األحتماالت المقيدة ضمن البرنامج ( إليجاد تقديرات أفضل تنبؤ خطي
غير منحاز لآلباء واالمھات وفق إنتاج  ٦٠و  ١٢٠يوما من الحليب وحسب اإلنموذج الرياضي المشار
اليه أنفا :
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تم تقدير المثابرة الوراثية وذلك من الفرق بين قيم أفضل تنبؤ خطي غير منحاز المقدرة إلنتاج ١٢٠
يوما والقيم المقدرة إلنتاج  ٦٠يوما وذلك لكل من الذكور ) ٤٠كبش( واإلناث ) ٣٥٠نعجة( وفق
المعادلة االتية :
G.p. = BLUP120 - BLUP 60
إذ إن :
 :G.p.المثابرة الوراثية.
 :BLUP120قيم أفضل تنبؤ خطي غير منحاز إلنتاج  ١٢٠يوما من موسم الحليب.
 :BLUP 60قيم أفضل تنبؤ خطي غير منحاز إلنتاج  ٦٠يوما من موسم الحليب.
النتائج والمناقشة
بلغ المعدل العام إلنتاج الحليب لـ  ٦٠يوم و ١٢٠يوم في ھذا البحث  ٥٤.٩٢و ١٠٧.٥٦كغم
على التوالي )الجدول  .(3وإن ھذين المعدلين ضمن الحدود التي أشارت إليھا بعض الدراسات السابقة )
 ١٩٩٥،؛ AL-
AL-Rawiوآخرون  ١٩٩٢ ،؛ السلمان وآخرون  ١٩٩٥ ،؛Mavrogenie
 ١٩٩٧ ،Rawi؛ الخالصي  ١٩٩٦ ،؛ السامرائي  ١٩٩٩ ،؛ الزوبعي . ( ١٩٩٩
أوال  -العوامل المؤثرة في إنتاج  ٦٠يوم من موسم الحليب :
يتضح من الجدول ) (٢أن للساللة تأثيرا معنويا ) (P<0.01في إنتاج الحليب ألول  ٦٠يوم من
الموسم ،إذ تفوق العواسي التركي ) ٥٩.٩٨كغم( على العواسي المحلي ) ٤٨.٧٥كغم( )الجدول  ،(٣وقد
يعزى ذلك إلى القابلية الوراثية للعواسي التركي على إنتاج الحليب مقارنة بالعواسي المحلي.
أظھرت نتائج البحث بأن لعمر األم تأثيرا معنويا ) (P<0.01في معدل إنتاج الحليب لـ  ٦٠يوم من
موسم الحليب ،إذ ازداد إنتاج الحليب مع تقدم العمر وبلغ  ٤٩.٢٥و  ٥٢.٧٨و  ٦٠.٢٢كغم لألمھات
بعمر ٢و ٣و ٤سنوات بالتتابع ،إن ذلك يمكن أن يعود إلى أن مع تقدم العمر يزداد وزن األم وبالتالي
زيادة حجم الكرش و من ثم إزدياد كمية العلف المستھلك مما ينعكس ايجابيا على إنتاج الحليب لـ ٦٠
يوم.
يتضح من الجدول ) (٢إن لموسم الوالدة تأثيرا معنويا ) (P<0.01في معدل إنتاج الحليب لـ  ٦٠يوم من
الموسم اإلنتاجي ،وقد بلغ المعدل أقصاه في الربيع ) ٦١.٧٨كغم( وأدناه في الصيف ) ٤٥.٧٩كغم(
)الجدول  .( ٣ويمكن أن يعزى التأثير المعنوي لموسم الوالدة في إنتاج الحليب ألول  ٦٠يوم إلى التباين
في توافر العلف ودرجة حرارة المحيط.
تفوقت األمھات الوالدة توائم على مثيالتھا ذات الوالدات المفردة معنويا ) (P<0.05في كمية الحليب
المنتج لـ  ٦٠يوم من الحليب  ،إذ بلغ المعدل  ٥٨.٣٤و ٥٢.٥٨كغم على التوالي .وقد يعود ذلك إلى عدد
المواليد الرضيعة التي تؤثر على انتاج الحليب من خالل استھالكھا أكبر كمية من الحليب والذي يؤدي
الى تحفيز األم على إفراز كمية أكبر من الحليب ) ١٩٧٢ ، Gloverو Ramseyوآخرون .( ١٩٩٤
ثانيا  -العوامل المؤثرة في إنتاج  ١٢٠يوم من موسم الحليب :
تفوق العواسي التركي ) ١١٦.٠٥كغم( على العواسي المحلي ) ١٠٠.٢٥كغم( في إنتاج الحليب
عند  ١٢٠يوم ،وذلك يعود أوال إلى كون العواسي التركي تفوق على المحلي في إنتاج  ٦٠يوم خصوصا
وإن ھنالك إرتباط موجب ومعنوي بين اإلنتاج الجزئي واإلنتاج الكلي فضال عن ما ذكر أنفا من سبب
عند مناقشة إنتاج  ٦٠يوم.
كان لعمر األم تأثيرا معنويا ) (P<0.01في معدل إنتاج الحليب لـ  ١٢٠يوم من موسم الحليب ،إذ ازداد
إنتاج الحليب مع تقدم العمر ،إن ذلك يمكن أن يعود إلى أن مع تقدم
العمريزداد وزن األم وبالتالي زيادة حجم الكرش و من ثم إزدياد كمية العلف المستھلك مما ينعكس
ايجابيا على إنتاج الحليب لـ  ١٢٠يوم.
أظھرت نتائج البحث )الجدول  (٢إن لموسم الوالدة تأثيرا عالي المعنوية في معدل إنتاج الحليب لـ ١٢٠
يوم ،وقد بلغ المعدل أقصاه في الربيع ) ١٢١.٤٥كغم( وأدناه في الصيف ) ٩٨.٢٤كغم(  .والسبب كما
ذكر أعاله فيما يخص تأثير ھذا العامل في إنتاج  ٦٠يوم.
٣٥
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تبين أن األمھات ذات الوالدات التوائ مية تنتج حليب أكثر بمقدار  ٧.١٦كغم من مثيالتھا ذات الوالدات
المفردة ،وإن الفرق بينھما م عنويا )الجدول  ٢و .(٣وقد يعزى ھذا اإلختالف الى أن الغدد اللبنية للضرع
في األمھات ذات الوالدة التوائمية تتحفز بصورة أكثرإلنتاج الحليب بما يكفي إلرضاع مواليدھا التوائم
أكثر من تحفزھا في األمھات ذات الوالدة المفردة ) السامرائي .(١٩٩٩ ،
جدول  .٢تحليل التباين للعوامل المؤثرة في إنتاج الحليب عند  ٦٠و ١٢٠يوما من موسم الحليب .

ﻤﺘوﺴط اﻝﻤرﺒﻌﺎت
ﻤﺼﺎدر اﻻﺨﺘﻼف

درﺠﺎت اﻝﺤرﻴﺔ

إﻨﺘﺎج  ٦٠ﻴوم ﺤﻠﻴب

اﻝﺴﻼﻝﺔ

١

** ١٩٢٣.٢٥

** ٣٤٨٢.٥٨

اﻝﻌﻤر

٢

** ٢٤٩٠.٣٣

** ٤٨٣٤.٥١

ﻤوﺴم اﻝوﻻدة

٣

** ٣٠٠٢.٨٦

** ٦٧٢٢.٦٩

ﻨوع اﻝوﻻدة

١

* ١٥٩٨.٤٥

** ٣٣١١.٧٨

اﻝﺨطﺄ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻲ

٤٩٢

٦٥.٠٢٣

٧٨.٨١٥

إﻨﺘﺎج  ١٢٠ﻴوم
ﺤﻠﻴب

*).(P<0.01) ** ، (P<0.05

ﺜﺎﻝﺜﺎ  -اﻝﻤﻌﺎﻝم اﻝوراﺜﻴﺔ :
بلغ المكافئ الوراثي إلنتاج  ٦٠يوم من موسم الحليب  ، ٠.٢٨وھذا التقدير مقارب لما توصل
اليه  (١٩٨٢) Mavrogenisو  Mavrogenisو (١٩٩٠) Papachristoforouوالسامرائي
)
) .( ١٩٩٩في حين ھو أعلى مما حصل عليه  Carriedoوآخرون ) (١٩٨٣و Mavrogenis
. (١٩٨٨
كان المكافئ الوراثي إلنتاج  ١٢٠من موسم الحليب  ، ٠.٢٤وجاء ھذا التقدير أقل مما توصل اليه
 (١٩٨٢) Mavrogenisو (١٩٨٨ ) Hossamoوالسامرائي ) .(١٩٩٩ومقاربا لما الحظه عدد من
الباحثين )  Carriedoوآخرون  ١٩٨٣ ،؛  ١٩٨٦ ، Pokatilova؛ Mavrogenis
و.( ١٩٩٠ ، Papachristpforou

٣٦
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إن تقديرات المكافئ الوراثي للصفتين المدروسة يدل على وجود تباين وراثي مھم في إنتاج الحليب
الجزئي عند  ٦٠و ١٢٠يوم من الممكن إستغالله في برامج التحسين ،كما إن اإلھتمام وتحسين الظروف
البيئية من شأنه أن يحسن من قابلية الحيوان الوراثية لھاتين الصفتين.
رابعا  -التقييم الوراثي :
يتضح من الجدول ) (٤أن أعلى متوسط لقيم أفضل تنبؤ خطي غير منحاز ) (BLUPإلنتاج ٦٠
يوم من موسم الحليب للكباش أقصاھا ) ٤.٥٥كغم( وأدناھا )  ٥.٠٩-كغم( للكبشين المرقمين  ١١٩١٣و
 ١١٩٠٨على التوالي )الجدول  ،(٣بينما كانت أقصى قيمة للجدارة الوراثية ) ١٢.٦٧كغم( إلنتاج ١٢٠
يوم من موسم الحليب للكباش لدى الكبش المرقم  ١١٩٢٤وأدناھا للكبش ذي الرقم ١١.٥٧) ١١٩٤٩
كغم( .يمكن أن نستنتج بأن ھنالك مدى واسع في تقديرات قيم الجدارة الوراثية لصفات إنتاج الحليب
المدروسة ،وقد يعود ذلك الى تباين وراثي تجمعي يمكن اإلستفادة منه في إستراتيجيات التحسين
الوراثي.
خامسا  -المثابرة الوراثية :
يتضح من الجدول ) (٤تقديرات المثابرة الوراثية تنازليا للكباش المشمولة بالبحث ،وأن الكبش
المرقم  ١١٩١٣قد حقق أعلى قيمة وراثية للمثابرة على إنتاج الحليب ) ٨.٢٦كغم( والناتجة من طرح
قيم المثابرة الوراثية عند  ١٢٠يوم من مثيالتھا عند أول  ٦٠يوم من موسم اإلنتاج ،في حين سجل
الكبش ذو الرقم  ١١٩٤٩أدنى قيمة للمثابرة )  ٦.٤٨ -كغم( .وبالتالي فإن إعتماد قيم المثابرة الوراثية
المقدرة في ھذا البحث من شانھا تحقيق أفضل عائد وراثي موازنة لو تم اإلعتماد على إنتاج  ٦٠يوم أو
إنتاج  ١٢٠يوم من الحليب وبالتالي تعظيم العائد اإلقتصادي.

جدول  .٣متوسطات المربعات الصغرى  ±الخطأ القياسي )كغGم( إلنتGاج الحليGب عنGد  ٦٠و ١٢٠يومGا
من موسم الحليب .

العوامل المؤثرة

عدد المشاھدات

اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﻌﺎم

٥٠٠

المتوسط  ±الخطأ القياسي *
إنتاج  ١٢٠يوم حليب
إنتاج  ٦٠يوم حليب
٤.٤٨ ± ١٠٧.٥٦
٣.٤٤ ± ٥٤.٩٢

اﻝﺴﻼﻝﺔ
اﻝﻌواﺴﻲ اﻝﻤﺤﻠﻲ

١٣٤

b ٢.٧٨ ± ٤٨.٧٥

b ٣.٨١ ± ١٠٠.٢٥

اﻝﻌواﺴﻲ اﻝﺘرﻜﻲ

٣٦٦

a ٣.٦٨ ± ٥٩.٩٨

a ٤.٠٣ ± ١١٦.٠٥

٣٧
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ﻋﻤر اﻷم ﻋﻨد اﻝوﻻدة )ﺴﻨﺔ(
٢

٢١٥

c ٢.٠٨ ± ٤٩.٢٥

c ٣.٦٦ ± ١٠٢.٠٣

٣

١٨٩

b ١.٩٧ ± ٥٢.٧٨

b 3.58 ± 107.59

٤

٩٦

a ٣.٦٣ ± ٦٠.٢٢

a ٤.٨٢ ± ١١٦.٣٧

ﻤوﺴم اﻝوﻻدة
اﻝﺸﺘﺎء

٢٤٠

b ٢.٥٧ ± ٥٦.٣٧

b ٥.٢١ ± ١١٥.٣٨

اﻝرﺒﻴﻊ

١٢١

a ١.٩٢ ± ٦١.٧٨

a ٤.١٨ ± ١٢١.٤٥

اﻝﺼﻴف

٦٤

d ٢.٧٨ ± ٤٥.٧٩

c ٣.١٢ ± 98.24

اﻝﺨرﻴف

٧٥

c ٣.٠٦ ± ٤٩.٦٨

b ٣.٧٨ ± ١١٣.٦٧

ﻨوع اﻝوﻻدة
اﻝﻔردﻴﺔ

٣٤٦

a ٢.٥٥ ± ٥٢.٥٨

b ٤.٠١ ± ١٠٦.٦٣

اﻝﺘوأﻤﻴﺔ

١٥٤

b ١.٠٨ ± ٥٨.٣٤

a ٣.٦٩ ± ١١٣.٧٩

* المتوسطات التي تحمل حروف مختلفة ضمن العمود الواحد ولكل عامل تختلف معنويا فيما
بينھا.

اﻝﺠدول  .٤ﻗﻴم اﻝﺠدارة اﻝوراﺜﻴﺔ )ﻜﻐم( ﻷﻋﻠﻰ وأدﻨﻰ ﻋﺸرة ﻜﺒﺎش ﻹ ﻨﺘﺎج اﻝﺤﻠﻴب ﻋﻨد  ٦٠و١٢٠
ﻴوﻤﺎ ﻤن ﻤوﺴم اﻝﺤﻠﻴب
ﻗﻴﻤﺔ BLUP

ﻗﻴﻤﺔ BLUP

ﻹﻨﺘﺎج ١٢٠

اﻝﺘﺴﻠﺴل

رﻗم اﻝﻜﺒش

ﻹﻨﺘﺎج  ٦٠ﻴوم

رﻗم اﻝﻜﺒش

١

١١٩١٣

٤.٥٥

١١٩٢٤

١٢.٦٧

٢

١١٩٢٤

٤.٥٢

١١٩٦٠

١٢.٥٦

ﻴوﻤﺎ

٣٨
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٣

١١٩٦٠

٤.٣٣

١١٩٨٩

١٢.٤٢

٤

١١٩٨٩

٤.٠٤

١١٩١٣

١٢.٣٠

٥

١١٩٧٧

٤.٠٣

١١٩٠٣

١٢.١٣

٦

١١٩٧٨

٤.٠٠

١١٩٧٧

١١.٧٨

٧

١١٩٨١

٣.٩٧

١١٩٢٥

١٠.٦٩

٨

١١٩٠٣

٣.٩٧

١١٩٧٨

١٠.٥٤

٩

١١٩٩٠

٣.٦٧

١١٩٦٢

١٠.٤٢

١٠

١١٩٦٠

٣.٤٤

١١٩٩٠

٩.٤٧

-

-

-

-

-

٣١

١١٩٢١

٣.٢١ -

١١٩٧٦

٨.٧١ -

٣٢

١١٩٧٦

٣.٢٨ -

١١٩٢١

٨.٨٩ -

٣٣

١١٩٨٣

٣.٦٠ -

١١٩٤٦

٩.١٥ -

٣٤

١١٩٤٦

٣.٧٨ -

١١٩٣٩

٩.٤٦ -

٣٥

١١٩٣٩

٤.٠٧ -

١١٩٥٨

٩.٦٩ -

٣٦

١١٩٥٨

٤.٣١ -

١١٩٨٣

١٠.٠٢ -

٣٧

١١٩٢٩

٤.٥٦ -

١١٩٢٩

١٠.٤٣ -

٣٨

١١٩٧٢

٤.٨١ -

١١٩٧٢

١٠.٧٥ -

٣٩

١١٩٨٨

٤.٨٨ -

١١٩٨٨

١١.٠٤ -

٤٠

١١٩٠٨

٥.٠٩ -

١١٩٤٩

١١.٥٧ -

جدول  .٥تقديرات المثابرة الوراثية تنازليا للكباش والناتجة من الفرق بين قيم الجدارة الوراثية إلنتاج
الحليب عند  ٦٠و ١٢٠يوما.

اﻝﻤﺜﺎﺒ ةر اﻝوراﺜﻴﺔ
اﻝﺘﺴﻠﺴل

رﻗم اﻝﻜﺒش
٣٩
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١

١١٩١٣

٨.٢٦

٢

١١٩٢٤

٨.١٢

٣

١١٩٠٣

٨.١٠

٤

١١٩٨٩

٨.٠٩

٥

١١٩٦٠

٨.٠٤

٦

١١٩٧٧

٧.٧٨

٧

١١٩٦٢

٦.٧٥

٨

١١٩٢٥

٦.٧٢

٩

١١٩٧٨

٦.٥٧

١٠

١١٩٩٠

٦.٠٣

-

-

-

٣١

١١٩٧٦

٥.٥٠ -

٣٢

١١٩٤٦

٥.٥٥ -

٣٣

١١٩٢١

٥.٦١ -

٣٤

١١٩٥٨

٥.٦٢ -

٣٥

١١٩٣٩

٥.٦٨ -

٣٦

١١٩٨٣

٥.٧١ -

٣٧

١١٩٢٩

٥.٨٧ -

٣٨

١١٩٧٢

٥.٩٤ -

٣٩

١١٩٨٨

٦.١٦ -

٤٠

١١٩٤٩

اﻝﻤﺼﺎدر

٤٠

٦.٤٨ -
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ABSTRACT
Statistical analysis was used on 500 milk production records of Awassi
sheep at the Sheep and Goat Research Station, State Board for Agricultural
Research, the analysis was containing (134 Iraqi Awassi) and (366 Turkish
Awassi ) on period of 2008 – 2009.
The aim of this investigate the estimation of genetic persistency on milk
production from the difference between genetic estimation to produce 120 days
from genetic estimation to produce first 60 days of milk season in Local &
Turkish Awassi sheep after studying the effect of fixed factors and estimation
heritability to produce 60 and 120 milk day.
The over all mean of milk production at the first 60 days and 120 days of
milk season was 54.92 and 107.56 kg respectively.
Research result shows that all of studied fixed factors ( breed ، dam age at
calving ، calving season and kind of calving ) were significant effect on milk
production in 60 and 120 days.
The heritability of milk production at 60 and 120 days was 0.28 and 0.24
respectively.
There was a large variation in genetic values estimation of rams used in
this research at 60 and 120 days. On the other hand the maximum estimation of
genetic persistency was 8.26 kg , while the minimum was 6.50 kg ، and
depending of those estimations will affair on increasing genetic gain and
economically later in the flock.
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