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صفات الوزن عند الميالد والوزن عند الفطام وابعاد الجسم التي شملت ) طول  على وسكر الالكتوز (
 .الجسم و محيط الصدر و االرتفاع عند المقدمة و االرتفاع عند المؤخرة ( لدى االغنام العراقية المحلية

عكسة النعاج التي تحتوي على نسبة عالية من المواد الصلبة في حليبها والتي ان تفوق   أظهرت النتائج
على مواليدها من خالل الوزن عند الميالد والفطام حيث اعطى المواليد اوزان عالية، كذلك الوزن عند 
الميالد يلعب دورًا مهما في الوزن عند الفطام وبهذه النتائج تعتبر عوامل أساسية في انتخاب النعاج ذات 

 .القادمة للحصول على قطيع منتخباإلنتاجية العالية من المواد الصلبة في حليبها كأمهات لألجيال 
 

 المقدمة
 القومي الدخل من كبيرا جزءا وتشكل العراق في الحيوانية الثروة مصادر اهم احد االغنام ُتعد         
 مع المختلفة البيئية الظروف في التأقلم على لمقدرتها العالم بقاع معظم في االغنام وتنتشر الزراعي
 اللحم من انتاجها تنوع جانب الى المزرعية الحيوانات باقي من ابسط وتغذية ادارية متطلبات الى حاجتها

                   العراق اغنام من كبير جزاء تشكل والتي انواعها اهم من العواسي االغنام وتعد والحليب، والصوف
 تحمل على عالية قابلية ولها ، االوسط الشرق  بلدان في الرئيسة الساللة وهي ،(1992 والقس، الصائغ)

          تعيش التي والمنطقة للبيئة تبعا والتناسلية االنتاجية صفاتها وتختلف القاسية، البيئية الظروف
 فان لذا الطبيعية، والمراعي الزراعة على وتعيش تربى ( (Salman and Abdallah,2014 فيها

              ةالحديث والتقنية العلمية الطرائق استخدام يستوجب مما منخفضة وخصوبتها انتاجيتها
Julius and Van derwef,2007) )،  يعد انتاج الحليب في األغنام احد الصفات االقتصادية المهمة

كونه يؤثر وبشكل مباشر في نمو الحمالن خصوصا في المراحل المبكرة من حياتها فضال عن االهتمام 
 (2000المتزايد بحليب األغنام تجاريًا ) الراوي ، 

اعمار مختلفة وذلك  وكذلك فيعند الوالدة وعند الفطام  للحمالنالباحثون ببعض القياسات  اهتمام
ومن هذه القياسات طول الجسم، عرض الجسم عند ذات كفاءه انتاجية عالية حيوانات  على حصوللل

، محيط البطن، محيط محيط الفخذ، عند المقدمة او المؤخرة الكتف او عند الحوض، ارتفاع الجسم
عوامل عديدة تؤثر في وجود هناك بطني للحيوان وغيرها وتوجد ، المسافة بين الخط الظهري والالصدر
موسم والجنس ونوع الوالدة والساللة كبير في قطيع االغنام لهذه القياسات من التراكيب الوراثية  فروقات
، لذلك يجب التي يعيش بها القطيع البيئيةوالتغذية وطريقة التربية واالدارة واالمراض والظروف الوالدة 

أثير الظروف غير الوراثية والحد من تأثيرها لغرض فسح المجال للمربي من تقدير العوامل حساب ت
  . (Hermiz et al., 2009 ;  Jawasreh, 2003) الوراثية بدقة اكبر ووضع برامج لتحسين الوراثي

 
في صفات الوزن عند الميالد والفطام وابعاد  مكونات الحليبتحديد تأثير  : الهدف من هذه الدراسة

 الجسم في االغنام المحلية العراقية.
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مكونات الحليب التي تتغذى عليها  الى استنادا العراقي العواسي االغنام نعاج ألمهات وراثي تقييم اجراء
 هذا المواليد.

 
 مراجعة المصادر

 النمو صفة
 الجسم اوزان وان اكبر بشكل اللحوم انتاج امكانية على دليل يعد بالنمو الزيادة ان       

 امكانية وان العالية والتسمين النمو لقدرات كدالئل تعد مختلفة اعمار في المقاسة وابعاده
 المتناسق الشكل وان للحيوانات الوراثي والتحسين التربية عمليات في الدالئل هذه من االفادة

 ان الممكن من لذا المالئمة والتغذية العام النمو على دليل يمثل الحية للحيوانات والمتكامل
 لألجيال اباء على الحصول اجل من االنتخاب عمليات اجراء في الصفات هذه تستخدم
 الجسم وزن  في الفرق  وان( , 2002, واخرون  الراوي ) المرغوبة بالصفات تمتاز القادمة
 تركيبه في الفرد يحملها وراثي هو ما منها عوامل عدة لتأثير محصلة هي المختلفة وابعاده
 من والتقليل الوراثية غير العوامل تأثيرات حساب يتوجب لذا, بيئي هو ما ومنها, الوراثي
 وضع عند جداً  هامة لكونها اكبر بدقة الوراثية المعالم تقدير من المربي يتمكن حتى تأثيرها
 ( Jawasreh ,2003و 2009, وآخرون   Hermiz) الوراثي التحسين برنامج
 ومقاييس وزن  وان الوراثية، الحيوان صفات وبحسب اللحوم انتاج عن الوزنية الزيادة ُتعبر
 االستفادة وامكانية الجيدة والتسمين النمو قدرة عن تدلل قد مختلفة اعمار في الجسم ابعاد
 والمتناسق المتكامل الجسم يمثل للحيوانات، الوراثي والتحسين التربية عمليات في منها

 من االفادة الممكن من لذا المثلى والتغذية العام النمو على واضحة صورة الحي للحيوان
 تمتاز القادمة لألجيال ممتازة اباء انتخاب اجل من االنتخاب عمليات في الصفات هذه

 انتاج على وقدرتها الحمالن نمو  ان ،(2002 وشجاع، الراوي ) عالية انتاجية بصفات
 لمعرفة ومهماً  واضحاً  دليالً  تعد مختلفة عمرية مراحل خالل اوزانها وزيادة والحليب اللحم
 تقييم لغرض مهماً  مؤشراً  وتعد الوالدة بعد الحليب وانتاج النمو على الحيوانات هذه قدرة
 ,.Atta and El khidir, 2004 ; Cam et al) المبكر باالنتخاب والقيام القطيع افراد

 والكفاءة الوراثي للتحسين واضحاً  دليالً  تعد الجسم ابعاد ومقاييس الجسم وزن  ان (،  2010
 (.Tariq et al., 2012) للحيوانات التناسلية

 



5 

 

 الميالد عند الجسم وابعاد الوزن 
 باألوزان ترتبط التي المهمة االقتصادية الصفات احد بأنه الميالد عند الوزن  يعد       
 طبيعية بصوره الحمالن نمو على واضحاً  دليالً  تعد والتي الفطام عند الوزن  منها االخرى 
 وعمر الوالدة ونوع الوالدة موسم هي الوراثية العوامل من بعدد الميالد عند الوزن  ويتأثر
 ناجي بين كما(،   Baneh and Hafezian, 2009) الوالدة وسنة المولود وجنس النعاج

 النمو مراحل خالل المواليد اوزان في P<0.05)) معنوية تأثير المولود لجنس ان( 2007)
 الصفات من يعد الميالد عند الوزن  ان( 2017) وزمالؤه رؤوف بينو .البلوغ حتى

 بشكل الوراثي لتأثير الصفات هذه وتخضع الحيوان وتحسين تربية في المهمة االقتصادية
 تمتلك مواليدها بان تمتاز الكباش بعض الى اشار كما كبير، بشكل البيئي والتأثير قليل
 على الوراثي التأثير على دليل وهذا اخرى  لكباش المواليد اوزان من افضل عالية اوزاناً 

 .عليها البيئية الظروف تأثير عن فضالً  االباء من المواليد
 

 الفطام عند الجسم وابعاد الوزن 
 االنتاج مجال في االقتصادية الصفات اهم من الفطام عند الوزن  صفة ٌتعد        
 بعد التسويق عند الوزن  لتحديد الرئيسي المصدر يعد حيث االغنام خصوصاً  الحيواني

 حمالنها ورعاية الحليب من انتاجها على النعاج قدرة تعكس التي الصفة هي كذلك الفطام
 عند للحمالن الجسم ابعاد قياسات استخدام على الباحثين بعض اكد ،(2014 صنكال،)

 عالية واالنتاجية بالوزن  تمتاز حيوانات على للحصول مختلفة وبأعمار الفطام وعند الميالد
 الجسم ووزن     القياسات هذه بين تربط عالقة توجد حيث ما نوعا متباينة القياسات وهذه
         الجسم وارتفاع الصدر ومحيط البطن ومحيط الجسم طول هي القياسات وهذه

(Riva et al., 2004،) ( 2010)أشار Momani et al ارتباط وجود الى 
 توثر الصفات بعض توجد الفطام، عند والوزن  الميالد عند الوزن  بين(  P<0.05)معنوي 
 المعنوية عالي تأثيراً  المواليد لجنس ان النتائج اظهرت اذ الفطام عند المواليد وزن  على

(P<0.01 )المعنوية عالي تأثير الوالدة لنوع ايضاً  الفطام، عند الوزن  في (P<0.01 )ِإذ 
( كغم 30,42) المفردة الوالدة من الناتجة اشهر 4 بعمر الفطام عند المواليد اوزان تفوقت
 .( كغم 25,08) التوأمية المواليد على
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 مواد وطرائق العمل

 حيوانات التجربة
مولود( من  20نعجة ومواليدها ) 20على  المسيب التقني المعهد حقول احد اجريت الدراسة في        

لموسم انتاجي واحد، تراوحت  2021 /اذار /1ولغاية  2020 /كانون االول /1االغنام العواسية للمدة من 
سنوات وتم جمع بيانات االغنام المستخدمة في التجربة بمعرفة اعمار  8الى  2اعمار النعاج من 

اما الجانب المختبري لفحص الحليب اجري في جامعة القاسم  الحيوانات وانواعها من سجالت المحطة
 الخضراء/ كلية الطب البيطري.

 الصفات المدروسة
 م تقييم اداء االغنام للصفات المدروسة وذلك من خالل:ت         

 عند هذين العمرين باستخدام ميزان خاص لذلك. اخذت اوزان الجسم للمواليد عند الوالدة والفطام •
 والتي تشمل :سم  0,1بواسطة شريط قياس مدرج قياسات ابعاد الجسم  •
اتصال الرقبة بالجسم الى االرض )وهي تمثل ارتفاع الجسم عند المقدمة تم قياس المسافة من نقطة  –أ 

 ارتفاع الجسم عند المقدمة(.
المسافة من نقطة نهاية الظهر الى االرض )وهي تمثل ارتفاع الجسم عند المؤخرة : تم قياس  –ب 

 ارتفاع الجسم عند المؤخرة(.
: تم قياس هذه المنطقة بلف الشريط المدرج حول منطقة الصدر خلف االرجل الصدرمحيط  –ج 

 . ةً االمامية مباشر 
 Lactoسكر ( بواسطة جهاز  –البروتين  –الدهن  –قياس مكونات الحليب )المواد الصلبة  •

Flash 
 
 
 
 
 

 التجربة خطوات
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 : تييمكن توضيح التجربة حسب المخطط اال      

                                            

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

  

 

                  

  

           

 (  خطوات التجربة1شكل )

                

             

              

 

                   

                 

              

             

           

       

              

                    

           

               

                                      

            



8 

 

جنس  ت

 المولود

وزن 

عند 

 الميالد

 كغم

وزن 

عند 

 الفطام

 كغم

متوسط 

طول 

 الجسم

 سم

متوسط 

االرتفاع 

عند 

 المقدمة

متوسط 

االرتفاع 

عند 

 المؤخرة

متوسط 

محيط 

 الصدر

 سم

المواد 

 الصلبة

الدهون 

في 

 الحليب

البروتين 

في 

 الحليب

سكر 

 الالكتوز

 5,1 5,2 6,2 17 52 44 44 49 22 5 انثى 1

 3,8 4 4,5 12,4 49 42 43 45 16 4,900 ذكر 2

 5,1 4,8 5,5 16 49 43 42 45 20 4,800 ذكر 3

 5,1 4,7 5,1 15,3 47 43 44 46 20 5,100 ذكر 4

 4,9 4,9 5,9 16,4 50 44 45 48 21 5,300 ذكر 5

 5,1 4,8 5,8 16,2 50 44 46 48 21 5,200 ذكر 6

 4 4,9 5 14 51 43 45 47 19 5 ذكر 7

 4,1 4,8 5,1 14,1 43 44 46 48 20 5,200 انثى 8

 5,1 5,4 6 17 52 43 46 46 21 5 انثى 9

 4,2 4,7 5,5 14,5 49 44 45 47 19 5,200 انثى 10

 4 4,8 4,9 13,9 46 43 43 38 16 3,500 ذكر 11

 3,9 5 5,2 14,2 43 43 44 38,5 16,5 3,400 انثى 12

 5,1 5,2 5,9 16,5 49 44 47 44 21 4,300 ذكر 13

 3,9 4 4 12 48 37 38 42 15 5 انثى 14

 5 4,9 5 15 47 44 44 39 18 4,600 انثى 15

 4,6 5,4 5,6 15,8 47 45 46 37 20 4,500 انثى 16
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 4,2 5,3 5,2 14,9 46 43 45 37 19 4,500 انثى 17

 3,7 3,9 4,3 12 40 38 39 35 13 4,200 ذكر 18

 3,6 3,8 4,9 12,4 44 41 40 42 16 4,600 انثى 19

 3,5 4,1 4,4 12,1 43 45 45 38 17 4,600 ذكر 20

 

 انعكسة والتي حليبها في الصلبة المواد من عالية نسبة على تحتوي  التي النعاج تفوق   بياناتال أظهرت

 عند الوزن  كذلك عالية، اوزان المواليد اعطى حيث والفطام الميالد عند الوزن  خالل من مواليدها على

 ذات النعاج انتخاب في أساسية عوامل تعتبر النتائج وبهذه الفطام عند الوزن  في مهما دوراً  يلعب الميالد

 منتخب قطيع على للحصول القادمة لألجيال كأمهات حليبها في الصلبة المواد من العالية اإلنتاجية

يحمل الصفات الجيد من خالل  انتاجيه للحليب العالية والغنية بالمواد الصلبة ) البروتين والدهون 

والكربوهيدرات و سكر الالكتوز وبعض المعادن ( لتكون اباء وامهات لألجيال القادمة لغرض زيادة 

  .اإلنتاج بصور عالية

 

 

 المصادر
 للنعاج التناسلية الكفاءة .2002. عبداللطيف طاهر وشجاع، عبدالحميد عبدالرزاق الراوي،

 121(: خاص عدد) العراقية الزراعة مجلة. الوالدة تكرار نظام تحت وخلطانها العواسي

– 128. 

  الحميد وعبد حسين مظفر, والسلمان ناصر هاني,  وهرمز الحميد عبد الرزاق عبد,  الراوي 

  الزراعة مجلة. وخلطانها العواسي االغنام جسم ابعاد في التغير واتجاه مقدار .2002. سعد,   

  42 – 50(:1) 5, العراقية   
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