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 للماعز الشامي لموسم األولل التوأمیة ومعدل العوامل المؤثرة في الكفاءة اإلنتاجیة

  سوریا  في)الدمشقي(
  

  ٢منى عبد الظاهر، ١ندیم خلوف

معهد  - قسم بحوث األغنام والماعز-٢ا، كلیة الزراعة ـ جامعة حلب ـ سوری- قسم اإلنتاج الحیواني -١

  لزراعیة بالقاهرة ـ مصر ابحوث اإلنتاج الحیواني بمركز البحوث

  

  الملخص

ًحالبة ، أعطت موسم الحالبة األول لها بدءا من  شامیة  عنزة١١٩ على ٢٠٠٣أجري هذا البحث عام   

  . في محطة بحوث حمیمة ـ شمال سوریا٢٠٠١ ـ ١٩٩٩عام 

 حالبتها  كغ وطول موسم٧٢ ـ ٣٥ً شهرا وأوزانها الحیة بین ٢٩ ـ ١٢تراوحت أعمار العنزات عند الوالدة   

  . ً یوما٢٨٥ ـ ٩٣

 لدراسة بعض العوامل المؤثرة في SASتم جمع البیانات الخاصة بالقطیع المدروس واستخدم برنامج   

األول في الماعز الشامي ضمن الظروف البیئیة للقطر العربي السوري لموسم ل  ومعدل التوأمیةالكفاءة اإلنتاجیة

 االنحدارالتوأمیة على العمر والوزن الحي للعنزة وكذلك معامل  لصفة االنحدارباإلضافة إلى تقدیر معامل 

  .لكمیة الحلیب على العمر والوزن الحي للعنزة 

  :وبینت النتائج المتحصل علیها 

 ١١٦ الماعز الشامي المدروس بلغ إن متوسط إنتاج الحلیب لقطیع  ٢٧٦.١   

كمیة الحلیب و ل %٤٢ت ختالف فقد بلغ أما قیمة معامل اال١.٣٥  ٠.٥١ توأمیهوبمعدل  بالموسم/كغ 

  .لمعدل التوأمیة% ٣٨

 ٢٦ت لى قیمة إلنتاج الحلیب بلغوجد أن أع  ١٧.١ وأقلها ١٩٩٩الموسم في عام / كغ  ٣٧٨.٣  

 واستخدام التلقیح . ویعود ذلك إلى ظروف الرعایة والتغذیة في المحطة٢٠٠١الموسم في عام /  كغ ١٩٧.١

  .لعامالمبكر للعنزات في هذا ا

  ٠.٠٩ معدل التوأمیةبلغ  وانخفضت إلى٢٠٠١ في عام ١.٤٤    

٠.١٣  وهذا یرجع إلى زیادة العنزات الوالدة في القطیع مقارنة بالعامین السابقین، ١٩٩٩ في عام ١.٢٥.  

  معنویة قیمة معامل االنحدار لصفة التوأمیة على العمر والوزن الحي للعنزة عند التلقیح عند مستوىP < 

 P( تلقیحلى العمر والوزن الحي عند الوكذلك المعنویة العالیة لقیمة معامل االنحدار لكمیة الحلیب ع. ) (0.05

< 0.01 (.  

 الوالدة والوزن الحي عند التلقیح على كمیة الحلیب التأثیر المعنوي لكل من عام   

P< 0.05) (لصفةً، بینما تأثیر العمر عند التلقیح فكان غیر معنویا على نفس ا. 

  ٠.٠٤بلغت قیمة معامل القیمة التوریثیة لصفة إنتاج الحلیب  ٠.١٦.   
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   :Introductionمقدمة 

یربى الماعز الشامي في جمیع محافظات القطر العربي السوري ، ویتمیز بمقدرته على تناول األعالف   

ًذات القیمة الغذائیة المنخفضة لیعطي إنتاجا مقبوال من  حاجة اإلنسان إضافة إلى اللحم تغطيو  الحلیبً

  .المنتجات األخرى وخاصة في الدول النامیة

غنام واألبقار من حیث ویحتل الماعز الشامي في سوریة خاصة والدول العربیة عامة المركز الثالث بعد األ  

عام  ، ویعتبر من السالالت المنتجة للحلیب واللحم في المناطق الحارة والمعتدلة بوجه االقتصادیةاألهمیة 

  والشرق األدنى واألوسط بشكل خاص 

(Devendra and Nazawa, C. 1976,1983, FAO,1994, Contentinous. 1989).       

 كغ ٧٠ إلى ٦٠ كغ وذكورها بوزن ٥٠ إلى ٤٠ً شهرا ویبلغ وزن إناثها البالغة ٢٠ـ ١٨فالسخال تلقح بعمر من 

  .ًبالموسم وأحیانا أكثر/  كغ ٥٠٠ إلى ٣٥٠ن أما متوسط إنتاجیة الماعز الشامي من الحلیب فتصل بی

كما تبلغ نسبة التوائم )  ,Mason, I.L. 1981 ١٩٩٦ حسن (ویتمتع الماعز الشامي بخصوبة عالیة   

ًوینتشر الماعز الشامي حالیا في سوریة واألردن وفلسطین .  سنوات ٨ ـ ٧ویصل العمر اإلنتاجي % ٨٠

 ٢٠٠٠طر العربي السوري حسب إحصائیات وزارة الزراعة عام وقد بلغت أعداده في الق. وقبرص ومصر 

  .(FAO 2002) ملیون رأس ١.٠٦ أما إجمالي عدد الماعز في سوریا فقد وصل إلى .ً رأسا٥٤٨٩٥حوالي 

ومن المالحظ أن أعداده ما زالت قلیلة ومحدودة في القطر العربي السوري إضافة إلى أن النتائج 

 نة سواء في إنتاج الحلیب أو في أوزانیابز الشامي في القطر العربي السوري متالمنشورة حول إنتاجیة الماع

ًوربما یكون سببه عائدا إلى اختالف نسبة التوائم  ) . ٢٠٠٠ ، أبي صعب ١٩٩٦حسن (  وتطور نموها الموالید

  .لحلیبومستوى التغذیة وطریقة التربیة والعمر عند الفطام للموالید وكفاءة العنزة اإلنتاجیة من ا

كمیة ونوعیة العلف المأكول والطاقة : ولقد تبین أن إنتاج الحلیب واللحم یتأثر بعوامل متعددة أهمها

بعد الوالدة ونوع الوالدة إضافة و  قبلالناتجة عنه ، وعمر العنزة وطول موسم الحالبة وشهر الوالدة ووزن العنزة

  إلى عدد الموالید بالبطن الواحدة وغیرها 

)Abdel-Monem, 1986 وقد أثبتت كثیر من األبحاث المجراة على الماعز الشامي )١٩٩٦، حسن 

)Constantinou, A. 1989, Mavrogenis, et al. A.P. 1989 تأقلمه مع معظم )٢٠٠٠ ، أبو صعب 

یب واللحم ٕالبیئات المناخیة الحارة والرطبة والمعتدلة ، وبمقدرته الوراثیة الجیدة وامكانیة تحسین إنتاجیته من الحل

ضمن الظروف البیئیة للقطر العربي السوري مع تأمین المتطلبات الرئیسیة من الرعایة وخاصة األعالف 

   .الخضراء

من هذا المنطلق اهتمت الدولة بتربیة الماعز الشامي ، وللحفاظ علیه أنشأت في سوریة محطات   

قرب ) قرحتا(طة لتربیة الماعز الجبلي ، وفي وفي السویداء مح) كودنا(متخصصة لتربیته ، ففي القنیطرة محطة 

قرب حلب لتحسین الماعز الشامي وهنالك ) والحمیمة( بدرعا،) أزرع(دمشق محطة لتربیة الماعز الشامي وفي 

  .هذا الحیوانبدراسة إلنشاء محطة لتربیة الماعز الشامي في ادلب مما یدل على اهتمام الدولة 

ًشر حالیا تربیة الماعز الشامي ویتم تهجینه مع السالالت المحلیة أما في جمهوریة مصر العربیة فتنت

بهدف نشر صفاته ) باإلسكندریةریة والسرو وبرج العرب اوبنكفر الشیخ والب  سخافي محطة(كالزرایبي والبلدي 
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 ,El-Gallad et al., 1988 ١٩٨٨أبو النجا( الوراثیة الجیدة وتحسین الكفاءة اإلنتاجیة للسالالت المحلیة

Mabrouk et al., 1997, Mavrogenis et al., 1984, Said, M. M. 1983(.  

  

  :Objective of Researchهدف البحث 

 عند والوزن الحي  كالعمر األولملموسل  ومعدل التوأمیةـ دراسة بعض العوامل المؤثرة على الكفاءة اإلنتاجیة

  .الدراسة ضمن الظروف البیئیة في سوریا ومعدل التوأمیة خالل سنوات  الحلیبالتلقیح وتغیر إنتاج

  . للعنزة الحيالوزن العمر وعلىلصفة التوأمیة  االنحدارـ تقدیر قیمة معامل  

  . للعنزة الحيالوزن العمر وعلىلصفة كمیة الحلیب  االنحدارـ تقدیر قیمة معامل 

  .ـ تقدیر معامل القیمة التوریثیة لصفة إنتاج الحلیب

ونشر أنسالها في محطات الدولة والدول العربیة  . من الماعز الشامي بحوث حمیمة تشكیل قطیع نواةبدء ـ

  .المجاورة

  

   :Materials and Methodsمواد وطرائق البحث 

 وحتى ١٩٩٩عام  من ًقطیع الماعز الشامي المدروس بدءا عنزة من ١١٩ السجالت اإلنتاجیة ل تم استخدام ـ 

٢٠٠١.   

  ً شهرا وأوزانها الحیة بین ٢٩ ـ ١٢ الوالدة بین ـ تراوحت أعمار العنزات عند

  .ً یوما٢٨٥ ـ ٩٣ كغ وطول موسم حالبتها من ٧٢ ـ ٣٥

 اعتبارا من األسبوع الثاني بعد الوالدة وحتى أسبوعینوقد تم تسجیل كمیة الحلیب لكل عنزة مرة واحدة كل   ـ

  .حیث تحلب العنزات یومیا مرتین صباحا ومساء. نهایة موسم الحلیب

 أنه في مرحلة الرضاعة یقدر الحلیب على أساس الحلیب ًاملً شهرا ع٢.٥ ـ ٢ الفطام بعمر ـ تحدید موعد

   .٢الصباحي ویضرب بـ 

  .ًالمسائیة معاحلیب الیومي من الحلبة الصباحیة وـ أما بعد الفطام فیقدر إنتاج ال

  

   :التحالیل اإلحصائیة

 ومعامل SE  والخطأ القیاسيX حیث تم تقدیر كل من المتوسطSASاستخدام برنامج  تم تحلیل البیانات بـ 

  .    للصفات المدروسة وغیرهاC.V االختالف

لصفة كمیة الحلیب ومعدل التوأمیة في الموسم األول على العمر والوزن الحي عند  االنحدارـ حساب معامل 

  : التالیة من المعادلة الخطیةالتلقیح

Y = a + b1 x1 + b2 x2  

  ).العینات (  ثابت القیاس للصفة المدروسة ویعبر عن الجزء المقطوع من محور الصادات a :حیث أن 

b1 : على العمر عند التلقیح التوأمیة االنحدار لصفة كمیة الحلیب ولصفة قیمة معامل.  

b2 : : عند التلقیحوزنعلى ال التوأمیة االنحدار لصفة كمیة الحلیب ولصفة قیمة معامل .  

X1 : ًشهرا / ند التلقیحالعمر ع /.  
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X2 :  كغ/الوزن عند التلقیح/.  

یب ومعدل التوأمیة على صفة كمیة الحل) غیر الوراثیة ( ـ استخدام تحلیل التباین لدراسة تأثیر العوامل المدروسة 

  : الریاضي التالي بتطبیق النموذج

Y =  + Ki + Aj + Wk + eijk  

  Over all Meanالمتوسط العام  : حیث 

Ki  : التأثیر العائد لسنة الوالدةThe effect due to year of kidding.   

Aj :  تأثیر عمر العنزة عند التلقیحThe effect of age at mating.   

Kj :  تأثیر وزن العنزة عند التلقیحThe effect of weight at mating.   

eijk : الخطأ المتبقي لكل مشاهدة.  

  

في حظائر نصف مغلقة مجهزة بمسارح ومراعي ویطبق فیها نظام صحي ووقائي تم رعایة القطیع الماعز ت  

  .وغذائي منتظم على مدار العام

  

  نتائج البحث والمناقشة

   :  ومعدل التوأمیةكمیة الحلیب -١

معدل  القیم المتوسطات واالنحراف القیاسي التي تم الحصول علیها لصفات  نتائجیبین) ١(الجدول رقم   

  .یة اللبن لموسم الحلیب األول لقطیع الماعز المدروسالتوأمیة وكم

  

یة الحلیب لموسم معدل التوأمیة وكم(  یبین المتوسطات واالنحراف القیاسي للصفات المدروسة.١جدول 

  )الحالبة األول

  أعلى قیمة

 للصفات 

المدروسة 

Maximum  

  أقل قیمة

 للصفات 

المدروسة 

Minimum  

  االنحراف القیاسي

 Std. Dev.  

  متوسطال

 Mean  

  العدد 

(N)  

  مصادر التباین

 Veriable  

3.000  1.000  0.5115  1.345  119  (T1)معدل التوأمیة   

717.000  115.000  116.905  276.717  119  My1كمیة الحلیب   

  

   متوسط إنتاج الحلیب لقطیع الماعز الشامي المدروس نجد أن) ١(ومن الجدول 

276.12  116.9كغ على التوالي115 و 717یمة لكمیة الحلیب فكانت  كغ ، أما أعلى وأقل ق .  

صعب (وهذه القیمة تتوافق مع أبحاث كل من   0.51 1.34 معدل التوأمیة متوسطوبالمقابل فقد بلغ   

  .1 ت بینما أقل قیمة لمعدل التوأمیة فقد كان3وكانت أعلى قیمة لها قد وصلت إلى  ). ١٩٩٦ وحسن ٢٠٠٠

  .%٣٨.٠٤ولصفة معدل التوأمیة % ٤٢.٣٣كمیة الحلیب كانت   لصفة معامل االختالفأما قیم
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   : على العمر والوزن الحي للعنزة عند التلقیح التوأمیة تقدیر معامل االنحدار لصفة كمیة الحلیب ومعدل ـ ٢

 والوزن على العمر عند التلقیح) في موسم الوالدة األولى ( لصفة التوأمیة  االنحدار تقدیر معامل أما من أجلـ 

  :تم استخدام المعادلة التالیة  قد فعند التلقیح

YT1 = a + b1 x1 + b2 x2  

  ).العینات (  ثابت القیاس للصفة المدروسة ویعبر عن الجزء المقطوع من محور الصادات a: حیث أن 

b1 : لصفة التوأمیة على العمر عند التلقیحنحدارقیمة معامل اال .  

b2 : صفة التوأمیة على الوزن عند التلقیح لنحدار معامل االقیمة.  

X1 : ًشهرا / عند التلقیح العنزةعمر/.  

X2 : كغ / عند التلقیح الحي للعنزةالوزن/.   

 لصفة التوأمیة في موسم الوالدة األول لقطیع الماعز االنحداریوضح نتائج قیم معامل  ) ٢ (والجدول رقم 

  .الحي للعنزة عند التلقیحالشامي المدروس على العمر عند التلقیح والوزن 

  

   عند التلقیح والوزن عند التلقیحلصفة التوأمیة على العمر قیم معامل االنحدار .٢جدول 

المعنویة

Prob.  

  الخطأ القیاسي 

Standard error  

  المؤشرات المحسوبة

 Parameter Estimate  
DF   مصادر التباینVariable  

0.009  0.1980  0.6742  1  Enterer  

0.458  0.0088  0.0065  1  
AM  

  العمر عند التلقیح

0.003  0.0043  0.01295 1 
WM 

  الوزن عند التلقیح

  

 0.01 كانت لصفة التوأمیة على العمر عند التلقیح  االنحدار  معامل قیمةنجد أنوقد أظهرت التحلیالت   

نحدار معنویة عند االوكانت قیمة معامل    0.01بمقدار شهر زادت التوأمیة بمقدارأي أنه كلما زاد العمر 

   .( P < 0.05 ) ىمستو

 أي كلما زاد الوزن الحي 0.01 على الوزن الحي عند التلقیحصفة التوأمیة ل االنحدار معامل بینما كانت  

   .P < 0.05   وكانت معنویة عند مستوى0.01 كغ واحد زادت التوأمیة بمعدل ١بمقدار 

لصفة كمیة الحلیب في موسم  االنحدارحصائي لقیم معامل یبین نتائج التحلیل اإلف) ٣(الجدول رقم وأما   

  .تلقیح والوزن الحي عند التلقیحاعز الشامي على العمر عند الالحالبة األول لقطیع الم

 11.26أن قیمة معامل االنحدار لكمیة الحلیب على العمر عند التلقیح كانت  ) ٣( تبین من الجدول رقم   

  وكانت القیمة معنویة عند . كغ11.26 بمقدار شهر زادت كمیة الحلیب بمقداروتفسیر ذلك أنه كلما زاد العمر

   ) .١٩٩٦حسن (  وهذه تتوافق مع نتائج أبحاث  .P < 0.05 مستوى

 أي كلما 2.4–أما قیمة معامل االنحدار لكمیة الحلیب على الوزن الحي عند التلقیح وكانت سالبة إذ بلغت   

 كغ وكانت ذات معنویة عالیة عند 2.4حد انخفضت كمیة الحلیب بمقدار  كغ وا١زاد الوزن الحي بمقدار 

   .P < 0.01مستوى 
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 والوزن تلقیحالبة األول على العمر عند ال لصفة كمیة الحلیب في موسم الحاالنحدار قیم معامل .٣جدول 

  تلقیحعند ال

المعنویة

Prob.  

  الخطأ القیاسي

Standard error  

  المؤشرات المحسوبة

Parameter Estimate  
DF 

  مصادر التباین

Variable  
0.001  43.32  195.99 1  Intercep  
0.001  1.91 11.26  1  AM  

  العمر عند التلقیح

0.011  0.94  -2.41  1  WM  

  الوزن عندالتلقیح

  

  

  :  خالل سنوات الدراسة ـ تقدیر تغیر متوسط إنتاج الحلیب ومعدل التوأمیة للموسم األول٣

 خالل سنوات  المتوسطات األقل مربعات والخطأ القیاسي لصفة كمیة الحلیب)٤(ویظهر الجدول رقم   

  . الشاميلقطیع الماعزموسم الحالبة األول ول الدراسة

  

 یبین المتوسطات األقل مربعات والخطأ القیاسي لصفة كمیة الحلیب لموسم الحالبة األول في .٤جدول 

   خالل سنوات الدراسةالماعز الشامي

  لصفة الخطأ القیاسي

  SEكمیة الحلیب 

   األقل مربعاتاتالمتوسط

 + ESTلكمیة الحلیب 
  سنوات الدراسة  .Noالعدد 

25.9 378.3 32  1999 
21.4  331.1  24  2000  
17.1  197.1  65  2001  

  

 378 كانت أكبر حیث بلغت ١٩٩٩أن متوسط إنتاج الحلیب في عام  ) ٤( یتضح من الجدول رقم   

 على التوالي الموسم/ كغ197.1 كغ و 331.1 إذ بلغت على التوالي ٢٠٠١ و ٢٠٠٠ عنها في عام الموسم/كغ

  . والتلقیح المبكر للعنزات الشامیة في هذا العام.ویعود ذلك إلى اختالف ظروف الرعایة والتغذیة بالمحطة. 

 في 1.44  لها أعلى تقدیرأظهر ) ٥( یة كما هو موضح في الجدول رقم  صفة التوأممعدلبینما 

وقد یرجع ارتفاع  .1.25 وصلت إلى ١٩٩٩ بینما في عام 1.28 إذ بلغت ٢٠٠٠ یلیه عام ٢٠٠١م عام موس

 عنزة مقارنة بالعامین ٦٥ إلى زیادة عدد العنزات الوالدة بالقطیع حیث وصل إلى ٢٠٠١معدل التوأمیة عام 

  . السابقین
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أمیة لموسم الوالدة األول في الماعز  یبین المتوسطات األقل مربعات والخطأ القیاسي لصفة التو.٥جدول 

   خالل سنوات الدراسةالشامي

  الخطأ القیاسي

S E  

المتوسط األقل مربعات لصفة 

  ESTالتوأمیة 
   الدروسالعام .Noالعدد 

0.13  1.25  32  1999 
0.11  1.28  24  2000  
0.09  1.44  65  2001  

  

  :دل التوأمیة  ـ دراسة تأثیر العوامل المدروسة على صفة كمیة الحلیب ومع٤

أما لدراسة تأثیر العوامل غیر الوراثیة في كمیة الحلیب ولموسم الحالبة األول للماعز الشامي فقد تم 

  : الریاضي التالي بتطبیق النموذج یل التبایناستخدام تحل

Yijk =  + Ki + Aj + Wk + eijk  

  Over all Meanالمتوسط العام  : حیث 

Ki : لوالدة التأثیر العائد لسنة اThe effect of due to year of kidding.   

Aj :  تأثیر عمر العنزة عند التلقیحThe effect of age at mating.   

Kj :  تأثیر وزن العنزة عند التلقیحThe effect of weight at mating.   

eijk :  الخطأ المتبقي.  

یة على صفة كمیة الحلیب في الموسم تحلیل التباین للعوامل غیر الوراث ) ٦ ( ویبین الجدول رقم 

  .األول للحالبة

وسم الحالبة األول على صفة كمیة الحلیب في م)  غیر الوراثیة ( المدروسة  تحلیل التباین للعوامل.٦جدول 

  للماعز الشامي

P M. S.  DF  S.O.V. 

0.01 a,b *  12525.6  2  
 عام الوالدة 

 Year of kidding 

0.89  173.8  1 
ند التلقیح  ع العنزةعمر  

Age at mating 

0.05  **  3765  1 
  عند التلقیح  العنزةوزن

Weight at Mating 
a,b Indicate that there are significant difference between year of kidding. 

a,b هناك اختالفات معنویة بین سنوات الوالدة عند مستوى معنویة P< 0.05.  

  

لتأثیر المعنوي لكل من سنة الوالدة والوزن الحي عند التلقیح على كمیة ا ) ٦ (ویتبین من الجدول 

 ) على الماعز الزرایبي بمصر و ( Said 1983 ) مع أبحاث كل من ً جزئیا وهذه تتطابق.P < 0.05 الحلیب

Lampeter 1970 ) ًعلى الماعز الشامي بقبرص والذان أشارا إلى أن لوزن العنزة تأثیرا معنویا على إنت اج ً

  .الحلیب
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 Abdel ) وهذه النتائج تتطابق مع . على نفس الصفةغیر معنوي تأثیر العمر عند التلقیح  كانمابین

Raheem 1998) في دراسته على الماعز الزرایبي بمصر و ( Mavrogenis et al. 1984 – 1989 ) على 

  .الماعز الشامي بقبرص

مل غیر الوراثیة على صفة التوأمیة في موسم الوالدة فیبین تحلیل التباین للعوا ) ٧( أما الجدول رقم 

  .األول في الماعز الشامي

  

  الوالدةموسم التوأمیة في  صفة معدل على ) غیر الوراثیة( المدروسة  تحلیل التباین لتأثیر العوامل.٧جدول 

  األول للماعز الشامي

P M. S.  DF S.O.V. 

0.54  0.15  2  
 عام الوالدة 

 Year of kidding 

0.20 0.41  1  
 عمر العنزة عند التلقیح 

Age at mating 

0.21  0.31  1  
 وزن العنزة عند التلقیح 

Weight at Mating 

  

أن تأثیر العوامل المدروسة سنة الوالدة ، عمر العنزة ووزن العنزة عند التلقیح  ) ٧(  الجدول رقم یتبین من  

  .ًعلى صفة التوأمیة كان غیر معنویا 

   لصفة إنتاج الحلیب إذ تراوحت قیمتها (h2)ر معامل القیمة التوریثیة كما تم تقدی  

h2 = 0.16  0.04كل من لكنها قریبة من نتائج أبحاث  وهي منخفضة لقلة التباین الوراثي في القطیع 

Constatntinou, A. 1989, Mavrogenis, 1984 – 1989 ) و)لى الماعز الشامي بقبرصــع  Rosales 

Alday, J., 1985 )على الماعز في اسبانیا (.  

ًمستخدمة في التلقیح سنویا من أجل زیادة التباین الوراثي في ال) اآلباء ( صح باستبدال الذكور لذلك نن  

تشكیل نواة قطیع من الماعز الشامي البدء في مع . القطیع خاصة وعدم الوقوع في مضار تربیة األقارب عامة

موسم لنشر أنسالها ضمن / كغ٢٧٦  أكثر منطت متوسط إنتاجیة من الحلیبذات الوالدات التوأمیة والتي أع

  .التي تهتم بتربیة الماعز الشاميعربي السوري وللدول العربیة برنامج االنتخاب الشامل بالقطر ال

  : فیم یلياالستنتاجات والتوصیاتویمكن تلخیص أهم 

 116.9 + 276.2لحالبة األول إذ بلغ بالمتوسط  الماعز الشامي بإنتاجیة جیدة من الحلیب لموسم اتفوق ـ ١

  .%38 وقیمة معامل االختالف لها 0.51 + 1.35وقد بلغ معدل التوأمیة %  C. V. 42.3وقیمة معامل 

  .P < 0.05نحدار صفة التوأمیة على العمر والوزن الحي عند التلقیح عند مستوى اال ـ معنویة قیمة معامل ٢

 كغ ١ وأنه كلما زاد الوزن الحي بمقدار 0.01 بمقدار شهر زادت التوأمیة بمقدار وتفسر بأنه كلما زاد العمر

  .0.01زادت التوأمیة بمقدار 

 أي أنه كلما زاد العمر بمقدار 11.26 ـ وجد أن قیمة معامل انحدار لكمیة الحلیب على العمر عند التلقیح ٣

    .P < 0.001د مستوى  عن عالیة معنویة ذات كغ وكانت11.26شهر زادت كمیة الحلیب 
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 أي أنه  كلما زاد الوزن الحي بمقدار 2.4– ـ قیمة معامل انحدار كمیة الحلیب على الوزن التلقیح كانت سالبة ٤

   .P < 0.01 كغ وكانت ذات معنویة عالیة عند مستوى 2.4 كغ انخفضت كمیة الحلیب ١

 ویعود ٢٠٠١ كغ في عام 197 وأقلها ١٩٩٩ كغ في عام 378 ـ وجد أن أعلى قیمة إلنتاج الحلیب بلغت ٥

   . والتلقیح المبكر للعنزات في هذا العامذلك الختالف ظروف الرعایة والتغذیة بالمحطة

 ١٩٩٩ في عام 1.25 وأقلها 1.28 ٢٠٠٠ ثم عام ٢٠٠١ في عام 1.44ووجد أن أعلى قیمة لصفة التوأمیة 

  . بالعامین السابقیندة بالقطیع مقارنةلیرجع لزیادة عدد العنزات الوا ذاوه

 ـ وجود تأثیر معنوي لكل من سنة الوالدة والوزن الحي عند التلقیح على صفة كمیة الحلیب بینما كان تأثیر ٦

  .ًالعمر عند التلقیح غیر معنویا على نفس الصفة

 ٢٧٦تشكیل نواة من قطیع الماعز الشامي التي أعطت متوسط إنتاجیة من الحلیب أكثر من البدء في  ـ ٧

واالحتفاظ بها ) ناث من الذكور واإل( موسم بالموسم األول عامة وذات الوالدات التوأمیة بالقطیع خاصة /كغ

  .باء ممتازة في التربیة الالحقةالستخدامها كآ

  

  المراجع العربیة

  -نيمعهد بحوث اإلنتاج الحیوا -تربیة الماعز ـ وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي ) ١٩٨٨( م . أبو النجا أ

  . القاهرة٢٣/٨٨النشرة رقم 

 . أسبوع العلم السادس واألربعون-التنبؤ المبكر على إنتاج الماعز الشامي ) : ١٩٩٦( حسن نبیل إبراهیم 

  .سوریا ـ حلب

تأثیر عمر ووزن األم على النمو عند موالید الماعز الشامي والبلدي ـ أسبوع  ) : ٢٠٠٠( صعب أبي صعب 

  .ا ـ الالذقیةالعلم األربعین ـ سوری
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SUMMARY 
 
 A total of 119 records collected at Homaemeh Station at the research center of 
Agriculutre in North of Syria from 1999 to 2001 were used to study some factors 
affecting first lactation performance and kidding rate in Shami goats. 
 Data collected were analyzed by computer using SAS program. 
 Average milk yield was 276 116 kg and cofficient of variation was 42%. Average 
kidding rate was 1.35  0.51 and the cofficient of variation was 38%. The higherst 
milk yield was 378.3  26 kg. in 1999 while the lowest was 197  21.4 kg. in 2001. It 
was found that the kidding rate was 1.440.09 in 2001 while the lowest one was 1.25 
 0.13 in 1999 that was related to the increased number of animals in last 2 years. 
Cofficient of regretion of kidding rate on age and weight at mating was significant 
(P< 0.05 ) and highly significant ( P < 0.01 ) for cofficient regretion of milk yield on 
age and live body weight of goats. Most traits were significantly affected at milk yield 
( P < 0.05 ).  
 
Keyword : Shami goat, first lactation, milk yield, kidding rate, weight at mating, 
age at mating 

 


