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نُفذ البحث لتقدير التغريات الوراثية والبيئية واملظهرية لبع�ص ال�صفات الإنتاجية )اإنتاج احلليب، طول مو�صم احلالبة، كتلة البطن عند امليالد، 
وكتلة البطن عند الفطام(، ملعرفة مدى فعالية الربنامج النتخابي املتبع يف حت�صني ال�صفات الإنتاجية وراثيًا لدى اأغنام العوا�ص يف حمطة بحوث 
SAS وفق الأمنوذج  / اأك�صاد، )�صورية(. مت حتليل البيانات اإح�صائيًا بطريقة املربعات ال�صغرى با�صتعمال برنامج  ازرع التابعة للمركز العربي 
اخلطي العام لتقدير التغريات املظهرية لل�صفات املدرو�صة، وا�صتعمال برنامج اأمنوذج احليوان لتحليل ال�صفات املتعددة، وتقدير القيم الرتبوية 
والبيئية لكل من ال�صفات املدرو�صة، كما مت تقدير انحدار القيـم التـربوية والبيئية لتاأثـري ال�صنوات، والقيم املظهرية لل�صفات املدرو�صة يف �صنوات 

الولدة للنعاج خالل فرتة الدرا�صة )2002-2010( لتعك�ص التغريات الوراثية والبيئية واملظهرية ال�صنوية لكل �صفة من ال�صفات املدرو�صة.
بلغت قيم التغريات الوراثية -0.56±0.06، -0.001±0.0006، -0.002±0.0008، 0.003±0.002 والبيئية -1.36±84.8، -1.93±4.56، -0.026±0.031، 
0.043±0.043 واملظـهريـــة -7.86±0.94، -4.22±1.60، -0.026±0.029، -0.049±0.022 لل�صفات املدرو�صة؛ ]اإنتاج احلليب ) كغ(، وطول مو�صم 
واملظهرية  والبيئية  الوراثية  التغريات  وكانت  التوايل،  على  الفطام )كغ([،  البطن عند  وكتلة  امليالد )كغ(،  البطن عند  وكتلة  )يوم(،  احلالبة 
اإنتاج احلليب، وكانت التغريات املظهرية ل�صفة طول مو�صم احلالبة والتغريات الوراثية لكتلة البطن عند امليالد معنوية،  عالية املعنوية ل�صفة 
الوراثية  البطن عند امليالد، والتغريات  البيئية واملظهرية ل�صفة كتلة  والبيئية ل�صفة طول مو�صم احلالبة، والتغريات  الوراثية  التغريات  وكانت 
 ،0.306±1.199  )2010-2005( الفـتـرة  خــالل  الوراثيـــة  التغيـرات  قيم  بلغت  معنوية.  غري  الفطام  عند  البطن  كتلة  ل�صفة  واملظهرية  والبيئية 
اإنتاج  0.025±0.004 لكل �صفة من ال�صفات املدرو�صة على التوايل. وكانت التغريات الوراثية معنوية ل�صفات   ،0.002±0.007-  ،0.002±0.003-

احلليب وكتلة البطن عند امليالد وكتلة البطن عند الفطام، يف حني كانت التغريات الوراثية ل�صفة طول مو�صم احلالبة غري معنوية.
يُ�صتنتج من الدرا�صة فّعالية الربنامج النتخابي ل�صفتي اإنتاج احلليب، وكتلة البطن عند الفطام، وعدم فّعاليته ل�صفتي طول مو�صم احلالبة وكتلة 

البطن عند امليالد يف قطيع الأغنام يف حمطة بحوث ازرع خالل فرتة الدرا�صة.
الكلمات املفتاحية: التغريات الوراثية، والبيئية، واملظهرية، اأغنام العوا�ص، �صفات اإنتاجية، �صورية.
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املقدمة

Abstract
The objective of this research was to estimate genetic, environmental and phenotypic changes of some productive traits 
(milk production/ kg, length of lactation/ day, litter size weight at birth/ kg, and litter size weight at weaning/ kg) in order 
to determine the effectiveness of the selection program applied for improving the genetic productive traits on Awassi 
Sheep in ACSAD, station of Izraa, Syria.
The data were analyzed statistically in a Least Squares Method using the SAS program based on the General Linear 
Model to estimate the changes of studied phenotypic traits. The animal model was also used for the analysis of multiple 
traits, to estimate breeding and environmental values for each studied trait. The regression of the breeding values, and 
environmental values to the effect of years, and the averages of the studied phenotypic traits on the years of ewes 
lambing during study period (2002 -2010) were also estimated to reflect annual genetic, environment, and phenotypic 
changes of all studied productive traits which estimated.
The values of genetic changes were )-0.56±0.06, -0.001±0.0006, -0.002±0.0008, 0.003±0.002(, environmental values 
were )-8.48±1.36, -4.56±1.93, -0.031±0.026, 0.043±0.043( and phenotypic values were )-7.86±0.94, -4.22±1.60, 
-0.026±0.029, -0.049±0.022) for the studied traits (milk production/ kg, length of lactation/ day, litter size weight at birth/ 
kg, and litter size weight at weaning / kg), respectively during the studied period.
The genetic environment and phenotypic changes were highly significant for milk productive traits. The phenotypic and 
genetic changes were significant for lactation length and the litter size weight at birth, respectively. On the other hand, 
the genetic and environment changes for the length of lactation, environment and the phenotypic changes of litter 
size weight at birth, and genetic, environment and phenotypic changes of litter size weight at weaning trait were not 
significant.
The values of genetic changes were )1.199±0.306, -0.003±0.002, -0.007±0.002, 0.004±0.025( for the studied traits, 
respectively during 2005 - 2010. The genetic changes of milk production and litter sizes at birth and weaning were 
significant, whereas the values of genetic changes of lactation length were insignificant.
The study concluded that, the program of selection is effective  for milk production and litter size weight at weaning 
traits, and ineffectiveness for the length of lactation and the litter size weight at birth traits in sheep flock at ACSAD 
Research Izraa Station during the study period. Therefore, the selection strategy should be modified for the studied 
traits. Consequently, the study recommended the reliance of the breeding values at animal selection, in addition to 
phenotypic traits.
Key words: Genetic, Environmental, Phenotypic changes, Awassi sheep, Productive traits, Syria.

تاأقلمت اأغنام العوا�ص يف الظروف البيئية اجلافة و�صبه اجلافة يف البادية ال�صورية، واأ�صبحت جيدة الإنتاج لكل من اللحم واحلليب وال�صوف. 
وقد اهتمت وزارة الزراعة والإ�صالح الزراعي ال�صورية بتنمية البادية، حيث ت�صهم اأغنام العوا�ص يف تلك التنمية لتاأقلمها مع ظروف نظام الرعاية 

ال�صرحي.
وراثيًا  املُح�ّصنة  بالكبا�ص  املربني  وتزويد  واللحم،  احلليب  من  العوا�ص  اأغنام  اإنتاجية  لتطوير  البحثية  املحطات  من  العديد  الدولة  اأن�صاأت 
لتح�صني اإنتاجية قطعانهم حتت ظروف البادية، اإذ بلغ عدد اأغنام العوا�ص يف �صورية اأكرث من 19 مليون راأ�ص )املجموعة الإح�صائية الزراعية 

.)2009 ال�صنوية، 
تختلف ال�صتجابة للتح�صني الوراثي ل�صفة اإنتاج احلليب يف الأغنام تبعًا للبلدان وال�صاللت )Barillet وزمالوؤه، 1992 و 2001؛ Astruc وزمالوؤه، 
Jimenez و Jurado، 2006(. اإن ما يحد من التح�صني الوراثي يف الدول النامية هو وجود ن�صبة �صئيلة من احليوانات التي لديها �صجالت  2002؛ 

ن�صب واإنتاج، اإ�صافًة اإىل نق�ص عدد املخت�صني بالتح�صني الوراثي كعن�صر مهم لتنمية الرثوة احليوانية )Pinelli وزمالوؤه، 2001(. 
يعتمد انتخاب احليوانات لتكون اآباء اجليل املقبل على اأ�صا�ص التحليل الوراثي لأهم ال�صفات كمعيار للتح�صني الوراثي يف معظم الأنواع احليوانية 
الزراعية )Oravcova، 2007(. ويقا�ص جناح الربنامج الرتبوي بالقيمة الوراثية التي تعرب عن ن�صبة التغيري املتوقع لقيمة متو�صط ال�صفة التي 

تخ�صع لالنتخاب )Jurado وزمالوؤه، 1994(.
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   ijklلــ )كغ(  الفطام  عند  البطن  كتلة  اأو  )كغ(،  امليالد  عند  البطن  كتلة  اأو  )يوم(،  احلالبة  مو�صم  طول  اأو  )كغ(،  احلليب  اإنتاج  �صفة 
�صجل.

الزمن  الوراثية على  املقدرة  بانحدار  وذلك  الع�صائر احليوانية،  لالإناث يف  ال�صنوي  الوراثي  التغري  قيا�ص  وزمالوؤه )1985( طريقة   Lee اأو�صح 
)�صنوات امليالد اأو الولدة(، وتكون نتائج التغريات الوراثية ال�صنوية يف كلتا الطريقتني مت�صابهة. كما قّدر Van Vleck وزمالوؤه )1986( متو�صط 
القيم الوراثية لكل �صنوات امليالد، وانحدار القيم الوراثية على �صنوات امليالد لتقدير التغري الوراثي ال�صنوي. وبنّي Mansour وزمالوؤه )1987( 
اأّن انحدار متو�صطات املربعات ال�صغرى لل�صفة املدرو�صة على �صنوات امليالد يعك�ص التغريات املظهرية ال�صنوية، واأّن انحدار قيم �صنوات امليالد 

املتح�صل عليها من اأمنوذج احليوان متثل التغريات البيئية ال�صنوية.
هدف البحث اإىل تقدير التغريات الوراثية والبيئية واملظهرية لبع�ص ال�صفات الإنتاجية يف اأغنام العوا�ص ملعرفة مدى فّعالية الربنامج النتخابي يف 
حت�صني متو�صطات ال�صفات املدرو�صة، تكمن الأهمية التطبيقية لهذا البحث يف معرفة مدى فّعالية الربنامج النتخابي املُتبع يف حت�صني ال�صفات 

املدرو�صة وراثيًا، وذلك لتنمية الإ�صرتاتيجية املُتبعة يف حت�صني اإنتاجية اأغنام العوا�ص حتت ظروف الرعاية يف اجلمهورية العربية ال�صورية.

م�اد البحث وطرائقه
يتم اإيواء الأغنام يف حظائر خالل الليل حلمايتها من الظروف اجلوية ال�صيئة كالربد والأمطار يف ف�صلي اخلريف وال�صتاء. ترعى الأغنام خالل 
لنظام  الأغنام  تخ�صع  دائم.  ب�صكٍل  لالأغنام  مُتاح  واملاء  التقليدية،  بالطرائق  واملالئة  املركزة  الأعالف  لها  ويُقدم  ال�صنة،  ف�صول  كل  النهار يف 
مُراقبة بيطرية مع تقدمي اللُقاحات والتح�صينات الداعمة كافًة �صد الأمرا�ص، واملعتمدة من وزارة الزراعة والإ�صالح الزراعي ال�صورية. تُحلب 
النعاج  يدويًا مرتني يوميًا يف ال�صباح وامل�صاء حتى توقف اإنتاج احلليب يف نهاية املو�صم. تُفطم احلمالن بالتدريج بعمر 60 يومًا تقريبًا. يتم توزيع 
كبا�ص التلقيح على جمموعات النعاج خالل ف�صل التزاوج ع�صوائيًا، والذي ي�صتمر ملدة �صهر تقريبًا، تبداأ التلقيحات يف الن�صف الأول من �صهر اآب 

)اأغ�صط�ص(، وبالتايل حتدث الولدات خالل الن�صف الثاين من �صهر كانون الثاين )يناير( القادم، وتُلقح النعاج لأول مرة بعمر �صنتني تقريبًا.
مت احل�صول على البيانات املُ�صتخدمة يف هذا البحث من قاعدة البيانات اخلا�صة مبحطة بحوث اإزرع )درعا، �صورية(، واملحطة مُتخ�ص�صة برتبية 

وحت�صني اإنتاجية اأغنام العوا�ص، وتتبع اإدارة الرثوة احليوانية يف املركز العربي لدرا�صات املناطق اجلافة والأرا�صي القاحلة / اأك�صاد. 
جُمعت البيانات خالل الفرتة املمتدة من عام 2002 حتى عام 2010، وبلغ عدد ال�صجالت 785 �صجاًل ل�صفات اإنتاج احلليب )كغ(، وطول مو�صم 
املالئم  بال�صكل  وبُّوبت  دُققت  ثم  اإك�صل،  ملفات  اإىل  البيانات  قاعدة  ملفات  حُولت  )كغ(،  والفطام  امليالد  عند  البطن  وكتلتي  )يوم(،  احلالبة 
الأمنوذج  وفق   )1996  ،SAS( SAS® بـرنامـج  با�صتعمال  ال�صغـرى  املربعـات  اإح�صائيًا بطريقـة  البيانات  النتائج، مّت حتليل  وا�صتقراء  لتحليلها 

اخلطي الآتي:
الأمنوذج)1(

حيث:

املتو�صط العام لل�صفة املدرو�صة.
تاأثري �صنة الولدة )i(، بالرتميز الآتي i = 1 …،8 لأجل ال�صنوات من 2002 ولغاية 2010.

تاأثري ترتيب مو�صم الولدة )j(، بالرتميز الآتي j=1 …،6  لأجل املوا�صم من الأول ولغاية ال�صاد�ص.
تاأثري خط اإنتاج النعجة )k(، بالرتميز الآتي k=1 )حليب(،k=2  )حلم( و k=3 )ثنائي(.

معامل النحدار اخلطي اجلزئي لإنتاج احلليب، اأو طول مو�صم احلالبة، اأو كتلة البطن عند امليالد، اأو كتلة البطن عند الفطام على وزن 
النعجة عند الولدة.

انحرافات وزن كل نعجة عند الولدة عن املتو�صط العام لوزن النعاج عند الولدة. 
. Iσ2e والتي من املفرت�ص اأن تكون طبيعية التوزيع وم�صتقلة ومبتو�صط �صفر وتباين ،  Yijkl وحدة اخلطاأ الع�صوائي املرتبط بكل م�صاهدة

كما ا�صتعمل برنامج اأمنوذج احليوان Boldman( Animal Model وزمالوؤه، 1994( لتحليل ال�صفات املتعددة. مت حتليل ال�صفات املدرو�صة، بتقانة 
التحليل الإح�صائي املتعدد، لتقدير القيم الرتبوية لكل �صفة من ال�صفات املدرو�صة، وذلك لكل نعجة مع الأخذ باحل�صبان كُل معلومات الن�صب 
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املتاحة للربط بني النعاج واأ�صالفها، وفق الأمنوذج اخلطي الآتي:
Y = Xβ + Za A + e)2(الأمنوذج

اأو كتلة البطن عند  اأو طول مو�صم احلالبة  )يوم(،  متجهة امل�صاهدات لكل �صفة من ال�صفات املدرو�صة كاإنتاج احلليب )كغ(، 
امليالد )كغ(، اأو كتلة البطن عند الفطام )كغ(. 

متجهة املتو�صط العام والتاأثريات الثابتة ك�صنة الولدة )1-8(، وترتيب مو�صم الولدة )1-6(، وخط اإنتاجية النعجة )1-3(، وعمر 
النعجة عند الولدة )1-7(، ووزن النعجة عند الولدة. 

امل�صفوفة اخلا�صة باملوؤثرات الثابتة.

م�صفوفة املوؤثرات الع�صوائية.

متجهة املوؤثرات الوراثية املبا�صرة )احليوانات(.

. Iσ2e قيمة الأخطاء الع�صوائية امل�صتقلة والتي تخ�صع للتوزيع الطبيعي ومبتو�صط �صفر وتباين

Y

Β

X

Za

A

e

حيث:

اإّن القيم الرتبوية للنعاج التي مّت احلُ�صول عليها من الأمنوذج 2، مّت تقدير انحدارها على �صنوات الولدة للنعاج لتعك�ص التغري الوراثي ال�صنوي 
لكُل من ال�صفات الإنتاجية املدرو�صة، واإّن القيم املُتح�صل عليها من الأمنوذج نف�صه، لكل �صنوات الدرا�صة )2002 اإىل2010(، مّت تقدير انحدارها 
1، لكل  اأما القيم املتح�صل عليها من الأمنوذج  على �صنوات الولدة للنعاج لتعك�ص التغري البيئي ال�صنوي لكل من ال�صفات الإنتاجية املدرو�صة. 

�صنوات الدرا�صة، فتّم تقدير انحدارها على �صنوات الولدة للنعاج لتعك�ص التغري املظهري ال�صنوي لكُل من ال�صفات الإنتاجية املدرو�صة.

النتائج واملناق�سة
يُو�صح اجلدول 1 معامالت النحدار±الأخطاء القيا�صية للتغريات الوراثية والبيئية واملظهرية لكُل ال�صفات املدرو�صة كاإنتاج احلليب )كغ(، وطول 
مو�صم احلالبة )يوم(، وكتلة البطن عند امليالد )كغ(، وكتلة البطن عند الفطام )كغ(. وجد اأن التغريات الوراثية والبيئية واملظهرية ل�صفة اإنتاج احلليب 
)كغ( موؤكدة اإح�صائيًا، واإّن التغريات املظهرية فقط ل�صفة طول مو�صم احلالبة )يوم( موؤكدة اإح�صائيًا، يف حني كانت التغريات الوراثية والبيئية غري 
موؤكدة اإح�صائيًا واإّن التغريات الوراثية فقط ل�صفة كتلة البطن عند امليالد )كغ( موؤكدة اإح�صائيًا، يف حني كانت التغريات البيئية واملظهرية غري موؤكدة 

اإح�صائيًا. وكانت التغريات الوراثية والبيئية واملظهرية ل�صفة كتلة البطن عند الفطام )كغ( غري موؤكدة اإح�صائيًا اأي�صًا.

الجدول 1. معامالت االنحدار للتغيرات الوراثية والبيئية والمظهرية للصفات المدروسة خالل الفترة  من 2002 إلى2010 لدى أغنام العواس.

االحتمالية اإلحصائيةاألخطاء المعياريةمعامالت االنحدارالتقديراتالصفات

إنتاج الحليب )كغ(
∆G-0.5559830.059905650.0001
∆E-8.4788531.362672440.0004
∆Ph-7.8551670.941795510.0001

طول موسم 
الحالبة )يوم(

∆G-0.0009570.000619310.1226
∆E-4.5621661.934516620.0505
∆Ph-4.2168331.601300880.0337

كتلة البطن عند 
الميالد )كغ(

∆G-0.0021330.000838800.0111
∆E-0.0311240.026037770.2709
∆Ph-0.0261330.029020880.3978

كتلة البطن عند 
الفطام )كغ(

∆G0.0025400.002083970.2232
∆E-0.0432360.043416100.3525
∆Ph-0.0490000.021680120.0583

G∆: التغير الوراثي، E∆: التغير البيئي، Ph∆: التغير المظهري.
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 )0.004±0.025  ،0.002±-0.007  ،0.002±-0.003  ،0.306±1.199( 2010 اإىل   2005 الفتـرة  من  الوراثـيـة خالل  التغيـرات  بلغـت قيـم معـدلت 
]اإنتاج احلليب )كغ(، وطول مو�صم احلالبة )يوم(، وكتلة البطن عند امليالد )كغ(، وكتلة البطن عند الفطام )كغ([ على  لل�صفات املدرو�صة  
التوايل. وكانت التغريات الوراثية معنويًة ل�صفات اإنتاج احلليب )كغ(، وكتـلة البطن عند امليالد )كغ(، وكتـلة البطن عند الفطام )كغ(، يف حني 

كانت التغريات الوراثية ل�صفة طول مو�صم احلالبة )يوم( غري معنوية )اجلدول 2(.

الجدول 2. معامالت االنحدار للتغيرات الوراثية )G∆( للصفات المدروسة خالل الفترة من 2005 إلى 2010 لدى أغنام العواس.

االحتمالية اإلحصائيةاألخطاء المعياريةمعامالت االنحدارالصفات
1.1990.3060.0172إنتاج الحليب )كغ(

0.0030.0020.0880-طول موسم الحالبة )يوم(
0.0070.0020.0212-كتلة البطن عند الميالد )كغ(
0.0250.0040.0041كتلة البطن عند الفطام )كغ(

قّدر Moioli وPilla )1994( معدلت التح�صني الوراثي والبيئي ال�صنوي لإنتاج احلليب، التي بلغت 0.84 و2.01، على التوايل لأغنام Massese يف 
5.8 و4.2 ليرتًا  Barillet وزمالوؤه )2008( قيم التح�صني الوراثي لإنتاج احلليب يف بع�ص �صاللت الأغنام الأوربية والتي بلغت  ايطاليا. وقد بنّي 
ل�صاللتي Lacune و)Manech )Blond-Faced، على التوايل يف فرن�صا. و2 ليرت ل�صاللة Sarda يف اإيطاليا. يف حني بلغت 2.9 و 3  ليرتات ل�صاللتي 

)Black-Faced( Latxa و)Latxa )Blond-Faced، على التوايل يف ا�صبانيا. 
وجد Peter وJorge )1995( اأّن معدلت التح�صني الوراثي ال�صنوي كانحرافات قيا�صية عن املعدلت العامة ل�صفتي كتلة البطن عند امليالد وعند 
 Shaat يف ال�صويد، كانت )0.04 و0.06-(، )0.04 و0.02-(، و)0.03، 0.03(، على التوايل. اأفاد Landraceو Sveaو Pelt الفطام ل�صاللت الأغنام
وزمالوؤه )2004( يف م�صر اأّن مُعدلت التح�صني الوراثي كانت اإيجابيًة وعالية املعنوية ل�صفة الوزن عند الفطام، وبلغت 38 و20 غرامًا يف ال�صنة 
لأغنام الرحماين والأو�صيمي، على التوايل. وقّدر Mohammad و Ali )2010( معدل التح�صني الوراثي ل�صفتي وزن امليالد والفطام وبلغ 1 و 82 

غرامًا يف ال�صنة، على الرتتيب لأغنام Kermani الإيرانية.
تبني الأ�صكال 1، 2، 3، 4، 5 و6 على التوايل القيم الرتبوية والبيئية واملظهرية خالل �صنوات الولدة لكل من �صفات اإنتاج احلليب )كغ(، وطول 

مو�صم احلالبة )يوم(، وكتلتي  البطن عند امليالد والفطام )كغ(. 

الشكل 1. التغيـرات الوراثية إلنتاج الحليب )كغ( 
عند أغنام العواس.

الشكل 2. التغيرات الوراثية لطول موسم الحالبة )يوم( وكتلتي البطن 
عند الميالد والفطام )كغ( عند أغنام العواس.

يالحظ من ال�صكل1 تناق�ص الرتكيب الوراثي من عام 2002 حتى عام 2006، يف حني يزداد الرتكيب الوراثي من عام 2006 حتى عام 2010 
ل�صفة اإنتاج احلليب )كغ(، وقد يعود التزايد يف الرتكيب الوراثي لعتماد املركز العربي لدرا�صات املناطق اجلافة والأرا�صي القاحلة- اأك�صاد، 
القيم الرتبوية عند انتخاب الذكور والنعاج لال�صتمرار يف القطيع )اآباء الأجيال املتتالية(. يُالحظ من ال�صكل2 تناق�ص الرتكيب الوراثي من عام 
2010 ل�صفة كتلة البطن عند الفطام )كغ(، وقد يعود �صبب التزايد يف  2005 حتى  2005، يف حني ازداد الرتكيب الوراثي من  2003 حتى عام 
الرتكيب الوراثي لرتباط هذه ال�صفة مع �صفة اإنتاج احلليب التي تخ�صع لربنامج النتخاب الوراثي منذ 2005. يُالحظ تناق�ص الرتكيب الوراثي 
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ل�صفتي طول مو�صم احلالبة )يوم( وكتلة البطن عند امليالد )كغ( من 2002 حتى 2010، وقد يعود ذلك اإىل عدم اإدراج هذه ال�صفات يف الربنامج 
النتخابي، وهذا يندرج حتت مفهوم انتقال املورثات غري املُوّجه من الآباء اإىل الأبناء عرب الأجيال املتتالية.

الشكل 3. التغيـرات البيئية إلنتاج الحليب )كغ(
 وطول موسم الحالبة )يوم( عند أغنام العواس.

الشكل 5. التغيـرات المظهـرية إلنتاج الحليب )كغ(، 
وطول موسم الحالبة )يوم( عند أغنام العواس.

الشكل 4. التغيرات البيئية لكتلتي البطن عند الميالد والفطام )كغ( 
عند أغنام العواس.

الشكل 6. التغيرات المظهرية لكتلتي البطن عند الميالد والفطام )كغ( 
عند أغنام العواس.

يُالحظ من ال�صكل3 تناق�ص التاأثريات البيئية يف �صفتي اإنتاج احلليب )كغ( وطول مو�صم احلالبة )يوم(، وقد يعود ذلك لتاأمني كل مُتطلبات رعاية 
القطيع املرتبطة ب�صفتي اإنتاج احلليب وطول مو�صم احلالبة من عام 2002 حتى عام 2010. ويُالحظ من ال�صكل4 تذبذب التاأثريات البيئية ل�صفتي 
كتلة البطن عند امليالد والفطام )كغ( من عام 2002 حتى عام 2010، وقد يعود ذلك لظروف البيئة الدائمة اخلا�صة بكل نعجة خالل فرتتي احلمل 
والر�صاعة، واأي�صًا عدم اإدراج �صفة التاأثري الأُمي يف الربنامج النتخابي، التي تخ�صع مورثاتها لالنتقال غري املُوّجه عرب الأجيال، ورمبا يعود ذلك 

اأي�صًا للظروف البيئية التي ن�صاأت فيها املواليد من امليالد حتى الفطام.

يُو�صح ال�صكل 5 تذبذب اإنتاج احلليب )كغ( وطول مو�صم احلالبة )يوم( مظهريـًا، وقد يعود ذلك لظروف اإدارة القطيع من عام لآخر خالل فرتة 
الدرا�صة من عام 2002 حتى عام 2010. ويُالحظ من ال�صكل 6  ثباتية التغري املظهري تقريبًا من عام 2002 حتى عام 2010، ل�صفتي كتلة البطن 

عند امليالد والفطام )كغ(، وقد يعود ذلك ل�صتقرار ظروف اإدارة املواليد يف القطيع من عاٍم لآخر.
 )1994( Pillaو Moioli توافقت فّعالية الربنامج النتخابي خالل الفرتة  من 2006 اإىل2010 ل�صفة اإنتاج احلليب يف الدرا�صة احلالية مع نتائج كُل من
وBarillet وزمالئه )2008( يف درا�صاتهم ل�صفة اإنتاج احلليب يف بع�ص �صُاللت الأغنام الأوربية، كما توافقت تقديرات معدلت التغريات الوراثية 
ل�صفتي كتلة البطن عند امليالد والفطام خالل فرتة الدرا�صة احلالية )2002 اإىل 2010( مع تقديرات Peter وJorge )1995( يف درا�صاتهم لكتلتي 
البطن عند امليالد والفطام يف بع�ص �صُاللت الأغنام يف ال�صويد، يف حني قُدرت معدلت حت�صني وراثية اإيجابية ل�صفات الوزن عند الفطام يف 

.)2010 ،Aliو Mohammad( والوزن عند امليالد والفطام يف اإيران )وزمالوؤه، 2004 Shaat( م�صر
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ال�ستنتاجات واملقرتحات
ي�صتنتج من الدرا�صة فّعالية الربنامج النتخابي املُطبق ل�صفتي اإنتاج احلليب، وكتلة البطن عند الفطام، وانخفا�ص فّعاليته ل�صفتي طول مو�صم 
احلالبة، وكتلة البطن عند امليالد يف قطيع اأغنام العوا�ص، كما ي�صتنتج اأّن مُعدل التح�صني الوراثي لبع�ص ال�صفات املدرو�صة مُنخف�ص خالل الفرتة 
ال�صابقة، وقد يعود ذلك لعدم وجود معايري انتخاب مُرّكزة يف بع�ص ال�صفات املدرو�صة. وعليهُ تو�صي الدرا�صة ب�صرورة اعتماد القيم الرتبوية عند 

انتخاب احليوانات اإ�صافًة ملعيار ال�صفات املظهرية.
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