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الخالصة
أجريت هذه الدراسة على قطيعين من األغنام العواسيية فيك كليية الزراعية والغابات/جامعية الموصيل وقطيي يعبة
بحوث الثروة الحيوانية فك الر يدية /قسم بحيوث نينيوا البياب للةياية العامية للبحيوث الزراعيية ولسينبين مببياليبين أ يذت
قياسييات وزن الجسييم وحجييم الصيينن للحم ي ن الذكرييية لمعمييار  4و  5و  6و 7أ ييةر والبييالد عييددها  105حمييل ذكيير
أظةرت النبااج عدم وجود بأثير معنو لسنة الوالدة فك وزن الجسم ولجمي األعميار بنوقيت الحمي ن الذكريية فيك قطيي
الر يدية معنويا (أ< )0.01فك وزن الجسم على قطي الكلية كما لوحظ وجود فروقات معنوية فك وزن الجسيم عنيد عمير
 4أ ةر للحم ن المولودة من أمةات بأعمار م بلنة ،كما أظةرت الحم ن المنردة بنوقا معنويا على الحم ن البوأمية عند
عمر  4أ ةر فقط كان لسنة الوالدة بأثيرا معنويا فك حجم الصنن عند عمر  5و  6و  7أ ةر كما أثر القطي معنويا على
حجم الصنن ولجمي األعمار كما ببين وجود بأثير معنو لعمر األم فك حجم الصنن عند عمر  5و  6أ يةر ،فيك حيين ليم
يكن هناك بأثير معنو لنوع الوالدة فك حجم الصنن عند جمي األعمار بلغت قيم المكافئ الوراثك لوزن الجسم ( 0.58و
 0.64و  0.52و  )0.44ولحجم الصنن ( 0.33و  0.22و  0.21و  )0.31لمعمار  4و  5و  6و  7ةور عليى البيوالك
جمي قيم األربباط الوراثك والمظةر كانت موجبة وعالية المعنوية
الكلمات الدالة :حجم الصنن ،المكافئ الوراثك ،العوامل الثاببة
باريخ بسلم البحث ، 2013/10/20 :وقبوله2014/3/24 :

المقذمة
بعببر الصنات البناسلية فك األغنام اللبنة األساسية فك بحسين انباجيبةا ،كما أن معظم األسبجابة لمنب اب بأبك عن
طريق أنب اب اآلباء ) Elmazوآ رون ،)2007 ،ومن جةبيه أكيد  Koyuncuوآ يرون )2005( ،أنيه باألمكيان أسيب دام
صنات ال صية كمؤ ر غير مبا ر لمنب اب لبحسين صوبة القطيي  ،كميا أن األبجاهيات الحديثية ألمكانيية األنب ياب فيك
الكباش ممكن أن بعبمد على صنات ال صية وهذه الصنات عادة ما بكون ذات قيم مكيافئ وراثيك بمييل اليى األربنياع وأنيه
يمكيين قياسييةا بأعمييار مبكييرة ( Regeوآ ييرون )2000 ،وقييد ذكيير  Dugumaوآ ييرون ( )2002أن حجييم الصيينن صيينة
عاليية البوريييث ،وفيك هييذا الصييدد أ ييار Matosو  )1992( Thomasالييى أن أنب يياب الييذكور علييى أسييان حجييم الصيينن
أعطييى أسييبجابة سيينوية مقييدارها  ٪2–1فييك األداء البناسييلك للييذكور ،وأوضييح  Gherardiوآ ييرون ( )1980الييى أن كييل
غرام من وزن ال صية ينبج ما يقارب 610 X 20نطنة فك اليوم وعليه فأن أسب دام حجيم الصينن فيك األنب ياب المبا ير
للكباش سيحسن من صوبة القطي ويعبمد ذلك على مدا البوريث لةذه الصنة وبةدف الدراسة الحالية الى بقيدير المعيالم
الوراثية وال وراثية لوزن الجسم وحجم الصنن فك الحم ن العواسية عند عمر  4و  5و  6و  7أ ةر

مواد البحث وطرائقه
أجرييت هييذه الدراسيية علييى الحمي ن العواسييية فييك قطيي حقييول الثييروة الحيوانييية البيياب لكلييية الزراعيية والغابييات /
جامعيية الموصييل وقطيي ييعبة بحييوث الثييروة الحيوانييية فييك الر يييدية  /قسييم بحييوث نينييوا البابعيية للةيايية العاميية للبحييوث
الزراعية ولسنبين مبباليبين والبيالد عيددها  105حميل ذكير ( 43حميل فيك قطيي الكليية و 62حميل فيك قطيي الر ييدية)
أد لت النعاج لك القطيعين موسم البسنيد وقبل موسم البسنيد جرت عملية الدف الغيذااك لةيا و ي ل عمليية البسينيد جيرت
عملية البنسيب وذلك من ل بدوين رقم الكبش السافد ورقم النعجة المسندة ،وعند الوالدة بيم بسيجيل البيانيات اآلبيية لكيل
حمل ذكر مولود وهك رقم الكبش السافد (األب) ورقم النعجة الوالدة (األم) وعمر األم عند الوالدة وباريخ اليوالدة ونيوع
الوالدة ،كما جرا برقيم الحم ن الذكرية المولودة بأرقام معدنية بعد النطيام غيذيت الحمي ن عليى عليقية نميو بلغيت نسيبة
البروبين والطاقة %14.48و2.53ميكا كالور /كغم مادة جافية عليى البيوالك فيك قطيي الكليية و %11.83و  2.49ميكيا
كالور /كغم مادة جافة على البوالك فك قطي الر يدية ع وة على بقديم الماء النظيف والعناية البيطرية لك القطيعين
جمع البٌانات :ٱ ذ وزن الجسم للحم ن المولودة فك القطيعين لمعميار  4و  5و  6و  7أ يةر ،وبيم قييان محييط الصينن
لمعمار أع ه للحم ن قيد الدر اسة من أعرض منطقة بعد سحب ال صييبين اليى األسينل ومسيك عنيق الصينن بالييد لمني
رجوع ال صيبين الى األعلى وأسب دم فك القيان ريط قييان ميرن كميا جيرا قييان طيول ال صييبين اليمنيى واليسيرا
ولمعمار المذكورة أع ه مين النةيايبين العلييا والسينلى بأسيب دام كياليبر رقميك جيرا حسياب حجيم الصينن وفيق المعادلية
اآلبية-:
3
حجم الصنن سم =  X 0.0396معدل طول ال صيبين  Xمرب محيط الصنن
حسب  Godfreyوآ رون ( )1998و  Elmazوآ رون ()2007
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التحلٌل الألحصائً :بم بقدير بأثير العوامل الثاببة والبك ملت (سنة الوالدة والقطيي وعمير األم ونيوع اليوالدة) بأسيب دام
معادلة األنموذج ال طك العام ( )GLMمن البرنامج األحصااك الجاهز( )SASوأسب دام بحلييل المربعيات الصيغرا كميا
جييرا أ ببييار  )1979( Schaefferلبقييدير معنوييية النروقييات بييين مبوسييطات المربعييات الصييغرا وفييق معادليية األنمييوذج
الرياضك اآلبي ِة :)2005( SAS
Yijklm=µ+Ai+Bj+Ck+Dl+eijklm
حيث أن:
 :Yijklmnقيمة الم اهدة للصنة المدروسة
 :µبأثيرالمبوسط العام
 :Aiبأثيرسنة الوالدة حيث  iبمثل سنة  1و 2
 :Bjبأثير القطي حيث  jبمثل قطي الكلية أو قطي الر يدية
 Ck:بأثير عمر األم حيث  kبمثل أعمار األمةات  2و 3و  4و  5و  6سنوات
 :Dlبأثير نوع الوالدة حيث بمثل والدة منردة أو والدة بوأمية
 :eijklmبأثير ال طأ الع وااك الذ يرافق كل م اهدة والذ من المنبيرض أن يبيوزع طبيعييا وع يواايا ومسيبق بمبوسيط
مقداره صنر وبباين مقداره ،1ϭ2بيم بقيدير المكيافئ اليوراثك واألرببياط اليوراثك والمظةير للصينات المدروسية باسيب دام
مكونييات الببيياين المقييدرة بطريقيية )Minimum Variance Quadratic Unbiased Estimation (MIVQUE
( ) 1971 ،Raoبييم بكييوين مصيينوفة الببيياين والبغيياير للصيينات المدروسيية وفييق األنمييوذج الرياضييك الم ييبلط (Mixed
 ،)Modelوميين حييل المعييادالت ال اصيية بالمصيينوفات ،نحصييل علييى أفضييل بنبييؤ طييك غييير منحيياز Best Linear
) Unbiased Prediction (BLUPللمبغييرات الع يوااية ،وبيم اسيب دام طريقية Common Intercept Approach
للوصول إلى نقطة االنق ب ) (Convergenceفك بقيدير مكونيات الببياين وبأسيرع وقيت ممكين وبأقيل عيدد مين اليدورات
الموضوعة من قبل ()1979 ،Schaeffer
ولغيير ض بقييدير المعييالم الوراثييية ضييمن الحييدود المسييموا بةييا بييم إجييراء اال ببييار الموجييب المحييدد Positive
 ،Definite Testومن ثم إجراء عملية البحوير ) (Bendingللمصنوفة ال اصة باألب وال طأ حسيب ( Hayesو،Hill
 )1981ثم الحصول على مصنوفات جديدة للبباينات والبباينات الم بركة والبك منةا بيم بقيدير المكيافئ اليوراثك واالرببياط
الوراثك والمظةر للصنات المدروسة

النتائج والمناقشة
تأثٌر العوامل الثابتة على:
أوال -:وزن الجسممم  :بلغيييت قييييم المبوسيييط العيييام ليييوزن الجسيييم  28.90و  33.37و  37.98و  42.91كغيييم لمعميييار 4
و  5و  6و  7أ ةر على البوالك
سنة الوالدة :بلد مبوسط وزن الجسم  27.23و  31.80و  36.93و  41.68كغم فك السنة األولى وبلد  26.50و 31.21
و 35.27و  40.05كغم فك السنة الثانية لمعمار  4و  5و  6و  7أ ةر على البوالك ،ولم ب حظ أ فروقيات معنويية فيك
هذه الصنة نابجة عن سنة الوالدة األ أنه كانت هناك فروقات حسابية لصالح الحم ن المولودة فك السنة األولى)جدول )1
أبنقت هذه النبيجة م ما ذكيره  Kuchtikو )2006( ،Dobesوعبيد اليرحمن وآ يرون 2011(،أ) فيك الحمي ن العواسيية
عند عمر  4ةور فك حين لم ببنق م ما الحظه  Hassanو  )2009( ،Seyedفك الحم ن عنيد عمير  4و  6يةور و
عبد الرحمن وآ رون2011( ،أ) فك الحم ن العواسية عند عمر  6ةور
القطٌع :بنوقت الحم ن فك قطي الر يدية عليى الحمي ن فيك قطيي الكليية بيوزن الجسيم وفيك جميي األعميار (أ<)0.01
والبالغيية ( 24.08و  27.96و  31.89و  )35.21كغييم و( 29.64و  35.02و  40.30و  )46.52كغييم فييك قطيعييك الكلييية
والر يدية ولمعمار  4و  5و  6و  7أ ةر على البوالك والسبب فك ذلك قد يعود اليك كميية العليف المقدمية للحمي ن بعيد
النطام ونظام البربية ،أبنقت هذه النبيجة م ما وجده عبد الرحمن وآ رون 2011( ،أ)
عمممر األ  :بنوقييت الحم ي ن المولييودة ميين أمةييات بعميير 3و  5و  6سيينوات معنويييا فييك وزن الجسييم عنييد عميير  4أ ييةر
والبالد 27.77و  28.69و  27.71كغم (لم ب حظ فروقات معنوية بينةا) على الحم ن المولودة من األمةات بعمير سينبين
والبالد  23.69كغم وليم بكين النروقيات معنويية فيك وزن الجسيم بيين الحمي ن الموليودة مين أمةيات بعمير  2و  4سينوات
)جدول ) 1وقد يعزا السبب فك ذلك عدم ألنضج الكافك فك الجةاز البناسلك للنعاج فك األعمار المبكرة وقدربةا المحدودة
فك رعاية مواليدها والذ أنعكن فك أوزان الحم ن عند النطام ( 4أ ةر) فك حين ليم ب حيظ فروقيات معنويية فيك وزن
الجسم فك الحم ن نابج عن بأثير عمر األم عند األعمار  5و  6و  7أ ةر والسبب فك ذلك قيد يعيود اليى أعبمياد الحمي ن
فييك البغذييية علييى بنيياول العلييف األ أنييه كانييت هنيياك فروقييات حسييابية أبنقييت هييذه النبيجيية م ي مييا وجييده أدرييين)2001(،
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ب صوص وزن الجسم عند عمر  5و  6و  7أ ةر فيك حيين وجيد عبيد اليرحمن وآ يرون 2011( ،أ) بيأثيرا معنوييا لعمير
األم على وزن الجسم عند عمر  6أ ةر فك حين لم ي حظوا بأثيرا معنويا لعمر األم على وزن الجسم عند عمر  4أ ةر
نمموا المموالدة :أظةييرت الحمي ن المنييردة بنوقييا معنويييا (أ< )0.05فييك وزن الجسييم عنييد عميير  4أ ييةر والييذ بلييد 28.29
و25.44كغم فك الحم ن المنردة والبوأمية على البوالك (جدول )1والسبب فيك ذليك ربميا يعيود اليى البنيافن بيين الحمي ن
البوأمية على حليب األم أثناء فبرة الرضاعة (قبل النطام)،أما فك األوزان ال حقة فلم بكن النروقات معنويية اال أنةيا كانيت
حسابيا أعلى لصالح الحم ن المنردة)جدول )1فقد يعود الى أعبماد الحم ن على بناول األع ف عند بقية األعمار وزييادة
سيييرعة النميييو فيييك الحمييي ن البوأميييية بعيييد النطيييام أبنقيييت هيييذه النبيييااج مييي ميييا وجيييده أدريييين )2001( ،وعبيييد اليييرحمن
وآ رون 2011(،أ) ب صوص وزن الجسم عند عمر  4أ ةر ،فك حين لم ببنق هذه النبااج م ميا الحظيه البياحثون أعي ه
ب صوص وزن الجسم عند عمر 6أ ةر وأبنق معةم  Hassanو )2009( ،Seyed
ثانٌا -:حج الصفن :بلغت قيم المبوسط العام لحجيم الصينن  52.03و  106.29و  173.36و  235.44سيم3ل عميار  4و
 5و  6و  7أ ةر
سنة الوالدة :يبضح من (الجدول  )1أن لسنة الوالدة بأثيرا معنويا فك حجم الصنن عند عمر  5و  6و  7أ ةر فك حيين
كانييت النروقييات حسييابية عنييد عميير  4أ ييةر وجميعةييا لصييالح الحمي ن المولييودة فييك السيينة األولييى والبييك بلغييت (49.89
و )40.89و( 106.93و  )76.88و ( 175.76و  )134.82و ( 243.55و  )200.65سيييييم 3للسييييينبين األوليييييى والثانيييييية
ولمعمار  4و  5و  6و  7أ ةر على البوالك ،ويعزا السبب فك ذلك قد يعود للظروف البياية أبنقيت هيذه النبيجية مي ميا
وجده عدد من الباحثين ببأثير سنة الوالدة فك أبعاد ال صية ومنةم  Ricordeauوآ رون ( Matos )1986و Thomas
()1992
القطٌع :بنوقت حم ن قطي الر يدية ب كل عالك المعنوية على قطي الكلية فك حجم الصنن وعنيد جميي األعميار واليذا
بليييد ( 34.94و  )55.73و ( 65.30و  )118.51و ( 112.56و  )198.02و ( 166.69و  )277.51سيييم 3فيييك قطيعييييك
الكلية والر يدية ولمعمار  4و  5و  6و  7أ ةر على البيوالك (جيدول  )1وقيد يعيود سيبب ذليك اليى البنيوق المعنيو فيك
وزن الجسم لحم ن قطي الر يدية والى األربباط الموجب بين وزن الجسم وأبعاد ال صيبين واليذ أ يار الييه العدييد مين
الباحثين ومنةم سليمان وآ رون ( )2000و  Koyuncuوآ رون ( )2005والذ وصل الى 0.85
عممر األ  :بييالرغم ميين عييدم وجييود بييأثير معنييو لعميير األم فييك حجييم الصيينن ولجميي األعمييار األ انييه وبأسييب دام أ ببييار
 )1979( Schaefferلب يص معنوية النروقات بين المبوسطات فقد ببين بأن النروقات كانت معنوية عنيد األعميار  5و
 6أ ةر لصالح الحم ن المولودة من أمةات بعمر  5سنوات (جدول  )1كان أعلى حجم صنن فيك الحمي ن الموليودة مين
أمةات بعمر  5سنوات والبالد 51.09و  110.10و  174.46سم 3عند عمر  4و  5و  6ةور بينما كان أعلى حجم صنن
فك الحم ن المولودة من أمةات بعمر  3سنوات عند عمر  7ةور والذ بلد  234.08سم 3لم ي حيظ كيل مين (Matos
و  1990 ،Thomasو  Fosscecoو 1995 ،Notterوعبد الرحمن )1996 ،بأثيرا معنويا لعمر األم على محيط الصينن
وأبعاد ال صية وهو ما أبنق م نبااج الدراسة الحالية ،فك حين وجد  Fogartyوآ رون )1980(،بأثيرا معنوييا لعمير األم
فك محيط الصنن وابعاد ال صية كما وجد  Koyuncuوآ رون ( )2005بأثيرا معنويا لعمر األم على طول ال صية
نوا الوالدة :لم ي حظ بأثير معنو لنوع الوالدة فك حجم الصنن ولجميي األعميار المدروسية (جيدول )1األ أن النروقيات
كانيت حسييابيا لصيالح الحمي ن المنيردة والبييك قيد بعييود اليى النروقييات المعنويية فييك وزن الجسيم عنييد عمير  4أ ييةر واليى
النروقات الحسيابية فيك وزن الجسيم عنيد األعميار  5و  6و  7يةور لصيالح الحمي ن المنيردة ليم يجيد كيل مين (Matos
و )1992( Thomasو سييليمان وآ ييرون ( )2000و  Toeوآ ييرون ( )2000بييأثيرا معنويييا لنييوع الييوالدة علييى محيييط
الصنن ،بينما الحظ  Koyuncuوآ رون ( )2005بأثيرا معنوييا لنيوع اليوالدة فيك طيول وقطير ال صيية بينميا ليم ي حيظ
ذلك  Toeوآ رون ( )2000لننن الصنبين
المعال الوراثٌة:
المكمما ا المموراثً :بلغييت قيييم المكييافئ الييوراثك لييوزن الجسييم  0.58و  0.64و و 0.52و  0.44لمعمييار  4و  5و  6و 7
ةور على البوالك فك حين بلغت قيم المكافئ الوراثك لحجيم الصينن  0.30و  0.22و و 0.21و  0.31لمعميار  4و  5و
 6و  7أ ةر على البوالك (جدول  )2قدر العديد من الباحثين قيميا مبناوبية للمكيافئ اليوراثك ليوزن الجسيم ولعيدة سي الت
من األغنيام وبأعميار م بلنية ومينةم) AL-Kassوآ يرون ،و  1991و  Matosو 1992 ،Thomasو 1996 ، AL-Azzawi
و Wulijiوآ رون 2001 ،و  Fourieوآ رون 2004 ،و  Vatankhahو  2008 ،Talibiو  Muhammadوآ رون2010 ،

عبد الرحمن وآ رون 2011،ب) قيما للمكافئ الوراثك براوحت بين  0.01و  0.64فك حم ن ذكرية عنيد أعميار براوحيت
بين  7 – 4أ ةر أن القيم المبباينة للمكيافئ اليوراثك ليوزن الجسيم والبيك قيدرت مين قبيل العدييد مين البياحثين بعبميد عليى
الس لة والظروف البياية فك فبرة البقدير وطريقة البقدير ،ومن (الجدول  )2ن حظ ان القييم المقيدرة للمكيافئ اليوراثك بقي
ضمن مدا القيم البك قدرها الباحثين
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 مبوسطات المربعات الصغرا وال طأ القياسك لبأثير العوامل الثاببة على الصنات المدروسة:)1( الجدول
Table (1): least square means and standard error for fixed effect on studied traits.
) أ ةر7(عمر
7 months of age
) حجم الصنن (سم
Scrotal vol.(cm3)
3

)وزن الجسم (كغم
body weight
(kg)

المبوسط العام
overall mean

) أ ةر6(عمر
6 months of age
3

) حجم الصنن (سم
Scrotal vol.(cm3)

)وزن الجسم (كغم
body weight
(kg)

المبوسط العام
overall mean

) أ ةر5(عمر
5 months of age
)3حجم الصنن (سم
Scrotal
vol.(cm3)

)وزن الجسم (كغم
body weight
(kg)

المبوسط العام
overall mean

) أ ةر4(عمر
4 months of age
)3حجم الصنن (سم
Scrotal
vol.(cm3)

)وزن الجسم (كغم
body weight
(kg)

المبوسط العام
overall mean

الصنات
traits

عدد الحم ن
No. of ram
lambs

العوامل الثاببة
Fixed factors

5.94 ±235.44

0.58 ±42.91

5.67 ±173.36

0.55 ±37.98

4.55 ± 106.29

0.48 ± 33.37

2.34 ±52.03

0.41 ± 28.90

11.00 ± 243.55 a
**

11.07 ± 41.68

10.54 ±175.76 a

1.01 ± 36.93

8.43 ±106.93 a
**

0.90 ± 31.80

4.33 ± 49.89

0.75 ± 27.23

52

1

11.50 ± 200.65 b

1.12 ± 40.05

11.02 ± 134.82 b

1.06 ± 35.27

8.70 ± 76.88 b

0.99 ± 31.21

4.53 ±40.89

0.79 ± 26.50

53

2

11.43 ±166.69 b

1.11± 35.21 b

10.95 ± 112.56 b

1.05 ± 31.89 b

8.67 ± 65.30 b

0.93 ± 27.96 b

4.50 ± 34.94 b

11.37 ±277.51 a
**

1.10 ± 46.52 a
**

10.98 ± 198.02 a
**

1.04 ± 40.30 a
**

8.72 ± 118.51 a
**

0.92 ± 35.02 a
**

4.48 ± 55.73 a
**

0.78 ± 20.64 a
**

44

20.64 ±195.15

2.00 ± 38.14

19.78 ± 120.28 b

1.90 ± 33.16

15.83 ± 78.34 b

1.69 ±29.20

8.13 ± 36.81

1.42 ± 23.69 b

10

2

16.89 ±234.08

1.64 ± 42.56

16.18 ± 159.62 ab

1.55 ± 37.05

1.38 ± 32.39

6.65 ± 47.57

1.16 ± 27.77 a

17

3

16.31 ± 217.23

1.58 ± 40.52

15.63± 152.99 ab

1.50 ± 36.40

1.33 ± 30.67

6.42 ± 40.34

1.12± 26.46 ab

17

4

12.08 ± 232.62

1.35 ± 41.41

13.37 ± 174.46 a

1.28 ± 36.93

10.70±110.10 a

1.14 ± 32.79

5.49 ± 51.09

0.96 ± 28.69 a

29

5

12.08 ± 231.42

1.17 ± 41.69

11.57±169.09 a

1.11 ± 36.94

9.26 ±100.95 ab

0.99 ± 32.47

4.76 ± 50.76

0.83± 27.71 a

32

6

6.93 ±222.43

0.67 ± 41.92

6.64 ±161.90

0.64 ± 37.19

5.32 ± 99.15

0.57 ± 32.68

2.73 ±49.48

0.48± 28.29 a
*

91

Single منرد

7.18 ± 221.77

1.67± 39.80

16.49 ±148.68

1.58 ± 35.01

13.17±84.66

1.40 ±30.33

6.77 ± 41.20

1.18± 25.44 b

14

Twin بوأم

± 94.32 ab
12.95
± 82.92 ab
12.51

0.78 ±24.08 b

61

الكلية
College
الر يدية
Rashidia

)0.05<* (أ
) األحرف الم بلنة ضمن العمود الواحد بعنك وجود فروقات معنوية0.01<** (أ
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سنة الوالدة
Lambing
year
القطي
Flock

عمر األم
)(سنة
Dam age
(year)

نوع الوالدة
Type of
birth
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أما ب صوص قيم المكافئ الوراثك لحجم الصنن للدراسة الحالية البك قدرت بقيم براوحت بيين  0.21و  0.31فين حظ أن
هذه القيم كانت مقاربة لما قدره عدد من الباحثين ألبعاد ال صية ومينةم  Matosو )1992( Thomasاليذ قيدر المكيافئ
الييوراثك لمحيييط الصيينن والبييك بلغييت  0.19و  0.23و  0.25عنييد عميير 4و  5و  6أ ييةر بينمييا كانييت القيييم البييك قييدرها
 Fosscecoو  )1995( Notterمن نضيية والبالغيية  0.10و  0.09فييك حم ي ن بعميير  4و 5أ ييةر ،ميين جةيية أ ييرا قييدر
 AL-Shorepyو  )1996(Notterقيميية من نضيية جييدا بلغييت  0.01عنييد عميير  4أ ييةر ،بينمييا قييدر كييل ميين Toe
وآ ييرون )2000(،و  Dugumaوآ ييرون ( )2002قيمييا أعلييى للمكييافئ الييوراثك لمحيييط الصيينن بلغييت  0.45و 0.40
للباحثين أع ه على البوالك كما قدر عيدد مين البياحثين قيميا م بلنية للمكيافئ اليوراثك لقطير وطيول ال صيية ومينةم Toe
وآ ييرون ( )2000اذ بلغييت  0.22و  0.33وهييك مقاربيية لمييا وجييد فييك الدراسيية الحالييية ب صييوص حجييم الصيينن ،كمييا
قدر Dugumaوآ رون ( )2002قيمة للمكافئ الوراثك لقطر ال صية بلغت  0.38وقيدرها  )1986(،Purvisفيك حمي ن
المرينو بعمر  4و  7و  8ةور والبك بلغت  0.28و  0.57و  0.20على البوالك
الجدول ( :)2المكافئ الوراثك (فك المحور) واألربباط الوراثك (أعلى المحور) واألربباط المظةر (أسنل المحور)
Table (2): Heritability(in diagonal),genetic correlation(above the diagonal) and phenotypic
)correlation (below the diagonal
جم الصنن
عند عمر
 7أ ةر
Sc at
7months
of age

حجم الصنن
عند عمر 6
أ ةر
Sc at
6months
of age

حجم الصنن
عند عمر 5
أ ةر
Sc at 5
months
of age

حجم الصنن
عند عمر 4
أ ةر
Sc at 4
months
of age

وزن الجسم
عند عمر 7
أ ةر
body
weight at
7 months
of age

وزن الجسم
عند عمر 6
أ ةر
body
weight at
6 months
of age

وزن الجسم
عند عمر 5
أ ةر
body
weight at
5 months
of age

وزن الجسم
عند عمر 4
أ ةر
body
weight at
4 months
of age

0.65

0.59

0.56

0.56

0.67

0.53

0.51

0.58

0.66

0.59

0.68

0.67

0.61

0.65

0.64

0.77

0.69

0.64

0.70

0.60

0.71

0.52

0.88

0.75

0.83

0.75

0.66

0.55

0.44

0.78

0.83

0.73

0.64

0.64

0.68

0.30

0.61

0.82

0.71

0.60

0.62

0.64

0.22

0.65

0.80

0.88

0.76

0.57

0.76

0.21

0.73

0.71

0.76

0.67

0.70

0.62

0.31

0.82

0.70

0.64

0.78

0.73

0.73

0.68
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الصنات
Traits

وزن الجسم عند عمر
 4أ ةر
body weight at 4
months of age
وزن الجسم عند عمر
 5أ ةر
body weight at 5
months of age
وزن الجسم عند عمر
 6أ ةر
body weight at 6
months of age
وزن الجسم عند عمر
 7أ ةر
body weight at 7
months of age
حجم الصنن عند عمر
 4أ ةر
(Sc) at 4 months
of age
حجم الصنن عند عمر
 5أ ةر (Sc) at 5
months of age
حجم الصنن عند عمر
 6أ ةر
(Sc) at 6months
of age
حجم الصنن عند عمر7
أ ةر
(Sc) at 7months
of age
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أن قيم المكافئ الوراثك المقدرة فك الدراسة الحالية والبك كانت مربنعة لوزن الجسم و صوصا عند عمر  5ةور
بينميا كانييت أقيل لحجييم الصيينن والبيك براوحييت بيين  0.21و  0.31بعطييك مؤ ييرا اليى أن األنب يياب ليوزن الجسييم سيييحقق
بحسنا ملحوظا اذا بم األعبماد على قيم المكافئ الوراثك فك األنب اب كما أن األنب ياب لصينة ال صيوبة فيك األغنيام يمكين
ان يبنى عليى ع قية ذليك بحجيم الصينن  Landو  )1975( Carrكميا أ يار  Koyuncuوآ يرون ( )2005اليى أمكانيية
األعبماد على قياسات ال صية ومحيط الصنن فك األنب ياب المبكير للكبياش ويعببير حجيم الصينن مؤ يرا جييدا عليى أنبياج
النطف وهو ما أ ار اليه  Kridliوآ رون ( )2006بوجود ع قة وثيقة ما بيين محييط الصينن وأنبياج النطيف فيك الكبياش
العواسية ،وعلييه فيأن األنب ياب لصينة حجيم الصينن سيوف ييؤد اليى زييادة صيوبة القطيي باألعبمياد عليى قييم المكيافئ
الوراثك لةذه الصنة وبحسين الظروف البياية و صوصا البغذية
األرتباط الوراثً والمظهري :براوحت قيم األربباط الوراثك بين أوزان الجسم عند عمير  4و  5و  6و 7أ يةر بيين 0.51
و  0.71فك حين براوحت قيم األربباط المظةر مابين  0.73و  0.88أما قيم األرببياط اليوراثك بيين وزن الجسيم وحجيم
الصنن عند األعمار  4و  5و  6و  7ةور فبراوحت بين  0.55و  0.83فك حين براوحيت قييم األرببياط المظةير بيين
 0.57و  0.88بلغت قيم األربباط الوراثك لصنة حجم الصنن عند األعمار  4و  5و  6و  7أ يةر ميا بيين  0.62و 0.76
وقيييم األرببيياط المظةيير براوح يت مييا بييين  0.64و ( 0.82جييدول ،)2أن جمي ي قيييم األرببيياط الييوراثك والمظةيير كانييت
موجبة وعالية المعنوية وبميل الى األربناع بين جمي الصنات المدروسة ،ون حظ من القيم أع ه أن قيم األربباط اليوراثك
والمظةر بين وزن الجسم وحجيم الصينن بعطيك مؤ يرا اليى أن األنب ياب لصينة وزن الجسيم سييؤد اليى بحسيين حجيم
الصنن وبالبالك بحسين الصنات ا لبناسيلية و صوصيا أنبياج السياال المنيو قيدر عيدد مين البياحثين قيميا م بلنية لمرببياط
الييوراثك بييين وزن الجسييم وأبعيياد ال صييية وميينةم  Fosscecoو  )1995( Notterو  Shorepyو  )1996( Notterو
 Toeوآ رون ( )2000براوحت بيين  0.60و 0.99وقيميا لمرببياط المظةير براوحيت ميا بيين  0.60و  0.92فيك حيين
قدر  Fourieوآ رون ( )2004قيما لمربباط المظةر بين وزن الجسم ومحيط الصينن فيك قطيعيين مين األغنيام لحمي ن
بعمر  6 -4أ ةر بلغت  0.37و  0.50للقطيعين على البوالك

ESTIMATION OF SOME GENETIC AND NON GENETIC PARAMETERS
FOR BODY WEIGHT AND SCROTAL SIZE IN AWASSI RAM LAMBS
Falah Hassan Ahmad Al-Hassan
College of Agriculture and Forestry, Mosul University. Iraq
E-mail: dr_falah_ap@yahoo.com

ABSTRACT
This study was carried out on Awassi sheep in two flocks: the first the flock of college
of Agriculture and Forestry/ University of Mosul and the second flock of AL- Rashidia
Animal Breeding for two years. A hundred and five ram lambs were used in this study , body
weight and scrotal size were measured at 4 , 5 , 6 and 7 months of age. The results showed a
non significant effect of year of birth on body weight, the ram lambs of AL-Rashidia flock
were significant succeeded in their body weight, a significant differences were found in body
weight of ram lambs at 4 months of age due to age of dam, and the single were better
significantly than twins in body weight at 4 months of age only. There were a significant
effect of year of birth on scrotal size at 5, 6 and 7 months of age , the effect of flock was a
significant on scrotal size at all ages , s significant differences were found in scrotal size at 5
and 6 months of age due to age of dam , in other hand no significant effects was observed for
type of birth on scrotal size at all ages. Heritabity estimates at 4 , 5 , 6 and 7 months of age
were (0.58 , 0.64 , 0.52 and 0.44) for body weight and (0.30 , 0.22 , 0.21 and 0.31)for scrotal
size respectively , all genetic and phenotypic correlations between the studied traits were
positive and highly significant.
Keywords: Scrotal volume, heritability, fixed factors.
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