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 تأثير كل من المجموعة الوراثية ، عمر النعاج والوزن عند الجز في

 بعض صفات الصوف 

 علي عبدهللا زعيري            حافظ موسى الطائي                عالوي ألعيبي داغر الخزاعي

 ثنىكلية الزراعة / جامعة الم     كلية الطب البيطري /جامعة القادسية     ابلكلية الزراعة /جامعة ب

 

 : الخالصة 

 100نعجة تعود لمجموعتين وراثيتيين )   400أجريت هذه الدراسة في محطة البحوث الزراعية / أبي غريب ، باستخدام         

نعجة رباعي عساف  ( وتهدف الدراسة لمعرفة تأثير المجموعة الوراثية وعمر النعاج ووزنهيا عنيد الجيز  100نعجة عواسي و 

.  235كغيـ  و  1.  550لخام وطول خصلة الصوف ، وتبين من النتائج إن متوسي  هياتين الصيفتين بلي  في صفتي وزن ألجزه ا

 س  على التوالي  10

( فييي وزن جييزص الصييوف الخييام ، إا تفوجييت النعيياج  PC 0.  01وأظهييرا النتييائج إن للمجموعييا الوراثييية تييأثير ا  معنويييا ) 

ى رباعي العساف ، كما اتضح إن وزن جزص الصوف الخام تيزداد بتقيدم عمير كع   صوف عل 0.  202العواسي ألمحليا بمقدار 

سنة فأكثر ، كما أظهيرا الدراسية وجيود  6كغ  عند عمر  1.  277سنة وأدناها  2كغ  عند عمر 1.  607النعاج لتصل أجصاها 

ي هيذه الدراسية كيل مين ( لوزن النعاج عند الجيز فيي صيفتي وزن جيزه الصيوف وطيول خصيلتا في P<  0.  05تأثير معنوي ) 

 على التوالي .  0.  072و   0.  010معامل انحدار وزن جزه الصوف وطول خصلتا على وزن الحيوان عند الجز ، إا بلغا 

 

 Abstract                                                                                                       

           This study was conducted at Agriculture Researchs station / Abu Graib by using 200 

ewaes belong to two genetic groups ( 100 to local Awass iewes and ofucrossbred  Assaf ) . This 

study aimed to Know the effect  of genetic group, age of ewes and its weight at shearing on 

greasy fleece weight and staple length traits The results appear . The over all mean of these traits 

were 1. 559 Kg and 10 . 485 Cm respectively . The results showed that genetic group had 

significantly ( p < 0 . 01 ) effect on greasy fleece weight , where local Awassi ewes excelled 

upon 4 crossbred Assaf by 0 . 494 Kg wool aul also the greasy fleece weight increape with 

progress age of ewe anel it was hig hest 1.706 at 4 year of age and at was low est 1 .466 kg at age 

year and over . The study showed a signify cant ( P < 0 . 05 ) effect of weight of ewes at shearing 

on traits of fleece weight and its staple length . In this study , the regression cobbicient of each 

fleece weight and its staple length on weight of animal at shearing were 0 . 019 and  0 .064 

respectively .        

 

 المقدمة :

( كميا يعيد الصيوف فيي العيرا   Owen  ،1067يشكل الصيوف  مصيدر اجتصيادي مهي  فيي بعيل اليدول كاسيتراليا  )          

مصييدرا للييدخل اي ييافي لمربييي الحيوانيياا ، إ ييافة يسييهاما فييي تييوفير المييادص الخييام للصييناعاا النسيييجية أو تصييديرها . وليي  

ى الصوف ونوعيتا في العرا  بدراساا كثيرص وخاصة المتعلقة بالعوامل الوراثية الميثثرص فيي أنتاجيا ، وجيد تنياول بعيل يحض

الباحثين في العيرا  تيأثير العواميل الغيير وراثيية فيي أنتياج الصيوف كعمير انم والجنيين ووزن الحييوان عنيد الجيز ) ألجليليي ، 

 ( .  4006والخزاعي  1000وعلي  1004، الصائ  وآخرون  1000

( عليى وزن النعجية عنيد الجيز إا بلي  معاميل    P < 0.01( أن وزن جيزص الصيوف انحيدرا معنوييا )  4006وجد الخزاعي ) 

، وتهدف الدر اسا الحالية إلى معرفة تأثير المجموعة الوراثيية وعمير النعجية ووزنهيا عنيد الجيز فيي صيفتي  0.  010االنحدار 

 خصلة في العواسي المحلي ورباعي العساف.وزن جزص الصوف وطول ال
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 المواد وطرائق العمل : 

نعجية تعيود لمجميوعتين وراثيتيين )  400أجريت هذه الدراسة في محطية انبحياث الزراعيية / أبيي غرييب باسيتخدام              

ة ووزن النعياج عنيد نعجية ربياعي العسياف ( . وتي  جييا  وزن جيزص الصيوف وطيول الخصيل 100نعجة عواسي محلي و  100

سينة   6و  7و  5و  2و  8و  4سينة فيأكثر وجسيمت النعياج إليى سيت فرياا عمريية  6سنا إلى  4الجز ، وتراوح عمر العاج بين 

كغيي  فييأكثر .  51و  50 – 22و  28 – 86و  87 – 80فييأكثر علييى التييوالي ، كمييا جسييمت أوزان النعيياج إلييى أربيي  فريياا وزنيييا 

( ، ونظيرا  لقلية الدراسياا حيول صيفاا الصيوف  1000)   SPSSا اعتمادا على النظام ايحصيائي وحللت نتائج هذه الدر اس

جاءا هذه الدراسة لبيان تأثير المجموعة الوراثية وعمر النعاج ووزنها عند الجز فيي صيفتي وزن جيزص الصيوف الخيام وطيول 

 خصلة الصوف في كل من انغنام العواسي المحلية ورباعي العساف .

 

 ائج والمناقشة :النت

سي  عليى  10. 235كغي  و  10.  550أن متوس  وزن جيزء الصيوف وطيول خصيلة الصيوف كانيت  – 1 –يبين جدول          

كغي  عليى وزن  0.  202(في وزن جزص الصيوف بمقيدار  P<  0.  01التوالي ، وجد تفوجت مجموعة العواسي المحلي معنويا ) 

ك إلى أن أنتاج حلييب نعياج هيذه المجموعية أكثير مين العواسيي المحليي مميا ييثثر فيي جزص الصوف رباعي العساف وجد يعود ال

،  awi R – AL% من دم ربياعي العسياف ) 45إنتاجية صوفها ، ور حج  جد يعزى الك إلى صغر حج  أغنام ال  التي تشكل 

فيي وزن P ) <  0.  01جا  معنويا  ) ( في أن العواسي المحلي أحرز تفو 1000( .وهذه النتيجة مقاربة لما وجده علي ) 1005

( كغي  . وفيي هيذه الدراسية الحاليية لي  يكين للمجموعية الوراثيية  1.   75( كغ  على ربياعي العسياف )  1.   35جزص الصوف ) 

س  للعواسي المحلي ورباعي العساف عليى التيوالي  10.  207و  10.  268تاثيرا  معنويا في طول الخصلة ، وجد بلغت جيمتها 

( عليى اختففياا معنويية بيين المجيامي  الوراثيية المختلفية ، وجيد يعيود اليك إليى اسيتعمال مجميوعتين  1000جد حصل عليي ) و

كغيي    1. 805سيينة  4وراثيتييين فقيي  فييي هييذا ألمجموعييا كمييا أو ييحت النتييائج أن وزن جييزص الصييوف كانييت اجلهييا عنييد عميير 

مر تبدأ باالنخفاض ، ول  نكن االختففاا بين انعمار المختلفية معنويية كغ  وبعد هذا الع 1.  607سنواا  2وأجصاها عند عمر 

( أن للعمر تأثير  معنويا  في وزن جيزص الصيوف وجيد ازداد معيدل أنتياج الصيوف بتقيدم  1000. وفي هذا المجال وجد علي  ) 

وجيد يعيزى السيبب فيي زييادص وزن سنواا ومن ث  بيدا باالنخفياض ثانيية ،  2كغ    عند عمر  4.  00العمر حتى وصل أجصاها  

جزص الصوف الخام بتقدم العمر ولحد عمر  معيين إليى زييادص اسيتهفع العليذ واليذي بيدوره ييثدي إليى زييادص كفياءص حويصيفا 

 1007وآخيرون   Bungeو  1002وآخيرون   Brash 1004الصوف مما يثثر ايجابيا  في وزن الجيزص ) الصيائ  وآخيرون ، 

Jumag   1996 و  Alkass وTabbaa    1003وآخرون(  . 

(عليى  P<  0.  01و سيـنواا معــيـنويا ) 5و 2و  8وفــــيما يتعــيـل  بطيول الخصيلة ، فقــيـد تفوجيت النعياج التيي بأعميار        

التيي  س  ( واجصرها للنعياج 01.  011سنا )  5سنا فأكثر ، وكانت أطولها تلك النعاج التي بعمر   6و  7و  4النعاج التي بعمر 

 و   Nay( سي  ، وجيد يرجي  سيبب اليك إليى وجيود العفجية ألموجبيا بيين وزن الجسي  وطيول الخصيلة . 10.  10سنا ) 4بعمر 

Haymar   (1070  . ) 

( على نتائج مماثلة لدى دراستا مجامي  وراثية مختلفة من انغنام ، كما تتف  هذه النتائج مي  ماحصيل  1000وجد حصل علي ) 

<  0.  01( وتشير النتائج أن لوزن النعجة عند الجيز ، تيأثير معنوييا  )  1003وآخرون ،   Tabbaaو  1000ي ،عليا ) ألجليل

(  P  كغي    0.  775كغي  فيأكثر وزن جيزص أثقيل بمقيدار  51في وزن جزص الصوف وطول الخصلة ، إا انتجت النعاج التي بوزن

س  على التوالي ، وجد يعود الك إلى زيادص الحجي  مميا  0.  784كغ  ولطول الخصلة  87 – 80لك النعاج التي تزن صوف من ت

( ، وجيد اتفقيت هيذه النتيائج مي  ماوجيده الخزاعيي )  Lupton   ،1002يزيد المساحة السطحية وبالتالي زيادص كفياءص الصيوف ) 
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ما تقدم ، فقد وجد في هيذه اليدر اسيا أن معاميل االرتبياط بيين وزن النعجية عنيد ( لدى دراستا لألغنام العواسي ، إ افة ل 4006

<  0.  01، كما انحدر وزن الجيزص معنوييا  )  0.  130( ، إا بلغت جيمتا  P<  0.  01الجز ووزن الجزص كان عالي المعنوية ) 

P   نتيجة مقاربة لما وجد فيي هيذه الدراسية ،  ( على 4006، وجد حصل الخزاعي )  - 4 -( على وزن النعجة عند الجز  جدول

( ، كميا حصيل نفيل الباحيى عليى  P<  0.  01( )  0.  166إا بل  معامل االرتباط بين وزن الجزص ووزن الحيوان عند الجز ) 

ح . وفي دراساا عديدص حصل على معامل ارتباط بين وزن النعجة عند الجز ووزن الجزص تيراو 0.  016معامل انحدار مقداره 

( وعليي )  1003وآخيرون )   Snyman( و  1002وآخرون )   Brash( و  1000من جبل ألجليلي )  0.  78إلى  0.  02بين 

1000  . ) 

 الخطأ القياسي :± متوسطي وزن جزة الصوف وطول الخصلة  – 1 –جدول 

 

 

 (P<  1.   11ات معنوية بمستوى احتمال ) الحروف الكبيرة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود اختالف

 

 

 

 

 

 

 العوامل المؤثرة 
عدد 

 المشاهدات  

 الخطا القياسي ± المتوسط            

 طول خصلة الصوف . سم ة الصوف . كغموزن جز

 1.  151±  11.  585 1.  150±   1.  555 011 المتوسط العام

  المجموعة الوراثية 

 عواسي محلي
111 

 
A
 818  .1 ±108  .1 504  .11  ±188  .1 

 111 رباعي العساف
B
 410  .1  ± .100  .1 558  .11  ±180  .1 

 عمر النعجة  )سنة(  

0 14 
451  .1  ±105  .1 A

 111  .11  ±155  .1 

4 15 888  .1  ±101  .1 
BB

 800  .11  ±

158  .1 

5 01 018  .1  ±155  .1 
B
 885  .11  ±105  .1 

5 08 550  .1  ±108  .1 
B
 511  .11  ±115  .1 

8 58 508  .1  ±188  .1 
A 

181  .11  ±105  .1 

 1.  180±  1.  588 88 سنه فأكثر 0
A 

150  .11  ±101  .1 

 وزن النعجة عند الجز . ) كغم (  

41 - 48 41 
A
 18  .1  ±115  .1 

A
 508  .5  ±114  .1 

40 – 54 50 
B 

508  .1  ±150 .1 
B 

100 .11  ±110  .1 

55 – 51 85 
B

841  .1  ±181 . 
B

005  .11  ±181  .1 
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 معادالت االنحدار الخطية لصفات وزن جزة الصوف وطول خصلة الصوف ووزن النعجة عند الجز – 0 –جدول 

 

     

 

 

 

 

 %  1** معنوي بمستوىاحتمال           

 = وزن جزة الصوف . GFWTحيـــــث ان ...    

         TGF        . وزن النعجة عند الجز =SL . طول خصلة الصوف = 

 

 : المصادر 

( . تاثير السفلا وبعل العوامل البيرية على انتاجية الصوف فيي     االغنيام العراجيية . مجلية  1000الجليلي ، زهير فخري . ) 

 .   425 – 485( :  4)  41العلوم الزراعية ، 

غنيام العواسيية . مجلية ( . تياثير بعيل العواميل الوراثيية وغيير الوراثيية فيي اداء اال 4006الخزاعي ، عفوي العيبي داغر . ) 

     122- 184:   1العدد /   (  7د ) القادسية لعلوم الطب البيطري ، المجل

(. بعل العوامل المثثرص في الوزن الخام لجزص اغنام  1004الصائ  ، وصطفى ناف  رحو ، المين ، صفاء ، وحنا ، وليد . ) 

 .  124 – 180:  5العرابي . مجلة البصرص للعلوم الزراعية . 

الصييوف . اطروحيية     ( .  بعييل المييثثراا الوراثيييةفي الخصييائا الفيزياوييية ونمييو الييياف 1000علييي ، سييتار حسييين  ، ) 

 دكتوراه / كلية الزراعة  / جامعة بغداد .

AL – R awi , A . A . ( 1995 ). Genetic analysis of crossing Local Awass .with Assaf and Turkish 

Awass . IPA . j of Agric . Res .5 ; 57 – 69 . 

Brash , L – D - , Fogarty , N. m . , G : Imour ,A . R. ( 1994 ) . Genetic  parameters for Australian 

maternal and dual – purpose meat    sheep breeds . II –Live weight , wool and reproduction  

in Corriedale  sheep. Aust – J – Agric . Res; 45 : 467 – 480 .  

Bunge , R ., D .L . Thomas , T. G . Nash and C . J .lpton  (1996 )  . pertormance of hair breeds 

and prolific wool breeds of   heep in southern Illinois: Wool production and 

Fleecquality.J.AninSci.,7425–3 Juma , K . H. and  ALkass , J. E. ( 1996 ) . Awassi sheep in 

Iraq . Dirasat   AgriculturalSciences.,23:200–207. 

Lupton , C. J .(1994 ).Wool and mohair production and proceeding . Encyclopidia ofAgricultural 

science.4:563–594. 

 معدالت االنحدار الخطية معامل االرتباط

  

 **185  .1  **TGF  115 . 1   008 . 1 =GFWT 

**555  .1              TGF  185 .1   504  .0  =SL 

115  .1                                     TGF 105 . 1    014 . 11 = SL 
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