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 الملخصأواًل: 
الهيئة -التابعة إلدارة بحوث الثروة الحيوانية  المعز الشامينفذت الدراسة في محطة بحوث قرحتا لتربية 
 تأثير لدراسة 4002مولودًا من مواليد عام  452وزنية عائدة  العامة للبحوث العلمية الزراعية لتحليل بيانات

الشامي في سورية، ولتقدير العالقات المظهرية بين  بعض العوامل المؤثرة في مؤشرات النمو لمواليد المعز
ولتوصيف منحنى النمو باستخدام دالة برودي. أخضعت  ،المعز الشاميلدى مواليد وأبعاده  وزن الجسم

تحليل التباين لدراسة تأثير جنس المولود ونوع الوالدة وموسم  واستعمل، العاملبيانات إلى النموذج الخطي ا
تحليل االرتباط  واستعمل، المعز الشاميوالتداخل فيما بينها في بعض المؤشرات الوزنية لمواليد  االنتاج

سطات. لمقارنة المتو  Duncanاختبار وُطّبق  )بيرسون( لتحديد مقدار االرتباط بين الصفات المدروسة، 
 (.SAS ،1996) اإلحصائيلهذا الغرض برنامج التحليل  وُأسُتخِدم  
، ولنوع الوالدة، ولموسم اإلنتاج، لجنس المولود )P<0.01)نتائج تحليل التباين وجود تأثير معنوي  ًأظهرت

ومعدل  ،الميالد، ووزن الفطامعند  وأبعاد الجسم في صفات وزن اإلنتاج موسمو  نوع الوالدةللتداخل بين و 
 الوزنفي صفات المعنوي  واستمر التأثير ،ناث من الميالد وحتى الفطاماإللذكور و لوالزيادة الوزنية  ،النمو

 .يوماً  420الجسم بعد الفطام حتى عمر  أبعاد بعض فيو 
، الجسم وأبعاد يوماً  420 وعند عمرالميالد والفطام  وزنقوية بين صفات  ارتباطاتالنتائج وجود  وبّينت
 .المعز الشاميلمواليد  البعض الجسم مع بعضها أبعادوبين 
وزن يومًا من  420بالوزن عند عمر تمكن من التنبؤ والتي  ،(cو bو aقيم معالم منحنى النمو ) وقّدرت

، وعالقة االرتباط القوية بين الوزن الحقيقي والمتنبأ به القيمة باالعتماد على معامل التحديد المرتفعالميالد، 
 يومًا. 420من وزن الميالد بعمر 

أهم مؤشر ُيعدُّ  الرعاية شبه المكثف نظام الشامي تحتالمعز أن وزن الفطام في مواليد  الدراسة من ستنتجي
 .يوماً  420عمر بالمؤشرات المدروسة حتى الوزن  جميعلنمو المواليد مقارنة مع 

وزن الجدايا عند عمر ، وُيعدُّ ( أشهر8النمو من وزن الميالد وحتى ) منحنى (Brody) يحدد نموذج برودي
 للتربية. أشهر( معيارًا جيدًا لالنتخاب 8)
 

 سورية.أوزان مواليد، قياسات أبعاد الجسم، منحنى النمو، معادلة برودي، الكلمات المفتاحية: ماعز شامي، 
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Abstract 

This study was carried out at Qarahta research station for rearing of Shami goats 

in order to study some factors affecting growth parameters of Shami goats kids in 

Syria, to estimate the phenotypic relationships between body weight and 

dimensions of the born-Shami goats, and to characterize the growth curve by using 

the Prodi function. A total of 254 records kids born in 2003 was used. General 

Linear Model was uppllied, and analysis variance was used to study the effect of 

sex, type of birth, and parety on the growth traits of Shami goats kids, and used 

the correlation analysis (Pearson) between the traits to determine the relationship 

amoing studied parameters, and Duncan test was used to compare the averages 

using SAS, 1996. 

Results showed a significant effect p>0.05 - p>0.01 of the kid sex, type of birth, 

parety, and interaction between type of birth and parity on body weight and 

dimensions of the body at birth, weaning and weaning growth rate and the 

increase in the weight of males and females of kids till weaning. and continued 

moral influence effect (p>0.01) of the kid sex, type, parety in recipes weights and 

body measurements  during the post-weaning Period until age 240 days. 

The results showed a strong relationship between the body weight and dimensions 

of the body, and the dimensions of the body with each other of Shami goats kids 

of birth, weaning and age of 240 days. 

Estimation growth curve parameters values (a, b, c) enabled the prediction of 

weight at age of 240 days of birth weight, depending on the high coefficient of 

determination and the strong relationship between the real weight and predicted 

the birth weight age of 240 days. 

It was conclude that weight at weaning under semi-intensive can be the most 

important indicator of the growth of Shami kids until the age of 240 days. 

Prodi model helpe determining the growth of kids from birth till (8) months old, 
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the weight of kids at (8 months) old can be a good criterion for election to the 

breeding and the exclusion of the rest. 

 

Key words: Shami goat, Body weight, Body measurements, Growth curve, Brody 

equation, Syria. 
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 :Introduction المقدمة-ثانياً 
زمنية بعيدة، وتمكنت من االنتشار والعيش واإلنتاج بكفاءة  ةمنذ فتر  استأنستمن الحيوانات التي  المعزُيعدُّ 

تتباين في مواصفاتها من حيث إنتاج  المعزمن عروق البالد العربية  تنتشرضمن بيئات ومناطق قاسية، و 
من حيث المقدرة الوراثية   Shami goatsالشامي المعز، ويأتي في مقدمتها اللحم والحليب والجلود والشعر

 (.1991واإلنتاجية الجيدة، وموطنه األصلي غوطة دمشق )الخوري، 
أكتسب على مدى أالف و األردن، وفلسطين، و لبنان، و ركيا، تو الشامي تاريخيا في سورية،  المعز وانتشر 

 المعزالسنين صفات وراثية جيدة مما شجع كثير من الدول على إدخالها إليها واستخدامها في تحسين عروق 

 لمعز الشامي في مقدمة عروق المعز المنتجة للحليب في الدول العربية، المحلية. ويأتي ا
)المجموعة  4011عام  اً رأس 58210إلى  4004عام  اً رأس 45218من ةعداد هذا العرق في سوريأ تزايدت

 (.4011اإلحصائية لعام 
برأس مثلثي الشكل، ، والوالدات المتعددة، ويتميز الجسم من العروق الطويلة الشامي بأّنهُ المعز ويتصف 

طويلة، الرقبة مزودة بزائدتين، اللون الغالب والمفضل هو العسلي الغامق )الدبسي(،  ذنالعيون كبيرة، واأل
الجنسي  البلوغالعمر عند  األرجل طويلة، الضرع كبير مكعبي الشكل أو كروي، ،العنزة الشامية هادئة الطبع

 كغ للذكور 2.0كغ لإلناث و 2.5توسط وزن المولود م أشهر في الذكور. 9-7أشهر في اإلناث و 1-7
-50كغ للذكور. وزن األنثى تامة النمو  12كغ لإلناث و 14يومًا  10، ووزن الفطام بعمر للوالدات المفردة

 (.1991خوري، ال)كغ  110-70والذكر تام النمو ، كغ 10
للتوائم الثنائّية والثالثّية وأحيانًا  الشامي وبوالدتهاالمعز نظرًا لألهمية الكبيرة للصفات اإلنتاجية التي يتمتع بها 

فقد انتشرت في العديد  ،الرباعّية، وارتفاع العائد المادي الناتج عن تربيتها، وتأقلمها الجيد مع الظروف البيئية
ية، . يلعب العامل الوراثي دورًا أساسيًا في المؤشرات اإلنتاجفي منطقة الشرق األوسط وغيرها من البلدان

 ،(، فعند اختيار برنامج التربية2005وزمالؤه،  Liuغير أن هذه المؤشرات تتأثر بالعوامل غير الوراثية )
يجب أن يتضمن النموذج اإلحصائي المعتمد تأثير العوامل غير الوراثية وتداخالتها، وقد تشمل سنة 

. الخوزن األم عند التلقيح، والوالدة ...الوالدة،  وعموسم اإلنتاج، شهر الوالدة، عمر األم، نترتيب اإلنتاج، 
األم والتداخل فيما بينهما من العوامل غير الوراثية  اإلنتاج الوالدة إضافة إلى موسم وعويعد جنس المولود ون

 (.Horst ،1995و Gerstmayr) جسمال وأبعادالهامة التي تؤثر في وزن المواليد 
حيوانات الصغيرة لتحقيق الشرط الضروري لإلنتاج، وهي تعد صفة النمو أهم مؤشر خالل مرحلة تنشئة ال

(. 4011وزمالؤه،  Abdulصفة هامة لحيوانات المزرعة ) باعتبارهاظاهرة بيولوجية يمكن تفسيرها رياضيًا 
تبرز دور منحنيات النمو كأحد التعبيرات الهامة عن العالقات القائمة بين مراحل مختلفة من عمر الحيوان 
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أشكال إحصائية رياضية محددة في تفسير الظواهر البيولوجية الكامنة بدرجات متفاوتة  عمالباستالتي تمكن 
دارية لتحسين   برودي الحيوان وتحسين العروق المحلية، ويعد نموذج إنتاجيةووضع خارطة عمل تربوية وا 

(Brody ) التي تفسر شكل منحنى النمو باالعتماد على قيمة معامل التحديد العالية  اإلحصائيةمن المعايير
(2R التي من خاللها نحصل على معادلة تمكن من التنبؤ )انطالقًا من الوزن عند  بالوزن بأعمار متقدمة

 .، حيث استخدم العديد من الباحثين معايير مختلفة لتقدير وزن الجسم الحيالوالدة
هي األكثر استعمااًل ألنها األسهل في تفسير ( Brody) برودي أن معادلة (4011)وزمالؤه   Abdulوجد

الحيوانات من خالل توصيف منحنى نموها  واختيارالبيانات وتساعد في تخطيط استراتيجيات المزرعة 
( أن أفضل نموذج 4009) وزمالؤه Tatarالذكور، كما بّين  الستبعاد باقيوتساعد في تحديد أفضل موعد 

مقارنة مع النماذج ( Brody)النمو لبرودي  نموذجهي  حديد االختالف في الوزن الحي لمواليد المعزلت
 ى.األخر الرياضية 
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 (:Review of Literature) الدراسة المرجعية-ثالثاً 

 :الوزنيةالمؤشرات في بعض  تأثير جنس المولود-2-1

 (:Birth Weightوزن الميالد )-2-1-1

الشامي )العوا  لمواليد المعز وجود تأثير معنوي لجنس المولود في وزن الميالدبّينت العديد من الدراسات 
(، حيث أشار العوا أن الوزن عند الميالد 1991 ،حسن وزمالؤه؛ و 1992 ،حسن وشاكرو  ؛1987وزمالؤه، 

 Angora (Liu معز مواليدفي و  ( كغ،0.04±2.88، 0.04±2.12بلغ للذكور واالناث على التوالي )
 Alade) انيجيري معزمواليد ، و (Elabid) ،4008النوبي السوداني  (، ومواليد المعز4005وزمالؤه، 
 Tellicherry معزمواليد ، و (4008، وزمالؤه Rashidi) المراخوس اإليرانية معزمواليد و ، (4008وزمالؤه
، (4009 ،وزمالؤه Zhang) الصينيBoer  معزمواليد ، و (4009 ،وزمالؤهThiruvenkadan ) الهندي

 معزوعند خليط مواليد ، (4011وزمالؤه ،Mioc الكرواتية ) المعزفي مواليد و 
Boer×KanniSoundararajan) وSivakumar ،4011) معزمواليد ، و Ettawah  األندنوسي

(Sodiq ،4014 ومواليد ،) معزArzebal األثيوبي Bedhane)  ،معزمواليد ، و (4012وزمالؤه 
Sestan (Hossein وMojtaba ،4012) معز، ومواليد Tagger ( السودانيBushara  ،وزمالؤها
4012). 

 

 (:weaning weightوزن الفطام )-2-1-4
 المعز الشامي بّينت العديد من الدراسات وجود تأثير معنوي لجنس المولود في وزن الفطام لمواليد 

Mavrogenis)  ،؛1982وزمالؤهEconomides، 1990)العديد من الدراسات المرجعية وجود  ت، وأكد
وزمالؤه،  Elhag) عند في سالالت مختلفة من المعزالتأثير المعنوي لجنس المولود في صفة وزن الفطام 

الصيني  Angora معزحيث بلغ متوسط وزن الفطام لدى مواليد  (4005وزمالؤه،  Liu(؛ و)1995
، Mohammadو Adeyinka)و؛ الذكور واإلناث على التواليكغ للمواليد  12.4±0.15، 15.8±0011
وزمالؤه،  Zhang)؛ و(4009وزمالؤه،  Thiruvenkadan)و؛ (4008وزمالؤه،  Rashidi)؛ و(4001
 Bushara؛ و)(4012وزمالؤه،  Bedhan(؛ و)Sodiq ،4014)؛ و(4011وزمالؤه ) Miocو؛ (4009

 (.4012وزمالؤها، 
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 من الميالد حتى الفطام: يةزيادة الوزنالو  النمو اليومي معدل-2-1-2
من والزيادة الوزنية المكتسبة تأثير معنوي لجنس المولود في معدل النمو اليومي  ت الدراسات المرجعيةوجد

 2±199، 2±475حيث بلغت  ،(Mavrogenis ،1985)الشامي  الميالد حتى الفطام لدى مواليد المعز
 Liuالصيني ) Angora معزمواليد ، و (1987 ،العوا وزمالؤه)التوالي، وغ/يوم عند الذكور واإلناث على 

 معزمواليد و  ،(4009وزمالؤه،  Thiruvenkadanالهندي ) Tellicherry معزمواليد ، و (4005وزمالؤه، 
 (.Sodiq ،4014األندنوسي ) Ettawah معز، ومواليد (4011وزمالؤه ، Miocكرواتيا )

 الصينيBoer  معز من الميالد حتى الفطام لدى مواليدالزيادة الوزنية لجنس المولود تأثير معنوي في  وكان
(Zhang 4009 ،وزمالؤه) معز، وEttawah األندنوسي (Sodiq ،2012) معز، و Tagger  السوداني
(Bushara  ،4012وزمالءها). 
 
لمرحلة بعد ومعدل النمو والزيادة الوزنية المكتسبة ، (post weaning weightبعد الفطام ) الوزن-2-1-2

 الفطام:
في مواليد ومعدل النمو والزيادة الوزنية المكتسبة يستمر التأثير المعنوي لجنس المولود في أوزان بعد الفطام 

الصينية  Angora معزفي مواليد و ، (Economides،1981؛ 1991)حسن وزمالؤه،  المعز الشامي 
(Liu  ،في األوزان بأعمار 4005وزمالؤه )معز، وفي مواليد اً شهر  42و 18و 14 Sureazi  الباكستاني
(Hamayun  ،في األوزان بأعمار4001وزمالؤه ،) عند أعمار تراوحت بين و  ًا،شهر  12 و 2 تراوحت بين

في مواليد ، و أشهر 9عند عمر  (4008 وزمالؤه، Aladeالنيجيري ) المعزوفي مواليد ًا، شهر  42و 18
عمر السنة، وفي مواليد عند و  ر،أشه 1عمر عند ( 4008وزمالؤه،  Rashidiالمراخوس اإليرانية ) معز
 Tellicherry معزيومًا، وفي مواليد  200عمر  عند( 4009وزمالؤه،  Zhangالصيني ) Boer معز

 Sestan(Hossein معز، وفي مواليد شهراً  14عمر  ،عند(4009وزمالؤه،  Thiruvenkadanالهندي )
 ًا.شهر  14عند عمر( Mojtaba ،4012و
 
 :(Type of Birth) نوع الوالدةتأثير -2-4
 :وزن الميالد-2-4-1

)العوا  المعز الشامي لنوع الوالدة في وزن الميالد لمواليد وجود تأثير معنوي العديد من الدراسات أكدت 
؛ Mavrogenis ،1985؛1991؛ وحسن وزمالؤه، 1992؛ وحسن وشاكر، 1987وزمالؤه، 

Economides  ،معزمواليد وفي (، 1990وزمالؤه  Angora( الصينيLiu  ،4005وزمالؤه) في مواليد ، و
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، (Elabid النوبي السوداني المعزفي مواليد ، و (4008وزمالؤه،  Rashidi) اإليرانية المراخوس معز
  معزمواليد و (، 4009وزمالؤه،  Thiruvenkadanالهندي ) Tellicherry معزمواليد و  (،2008
Boer( الصينيZhang  ،4009وزمالؤه ،) معزمواليد و Ettawah األندنوسي (Sodiq ،2012) ومواليد،
 (.4012وزمالؤه،  Bedhaneاألثيوبي )Arzebal  معز
 
 وزن الفطام:-2-4-4

 Mavrogenisالشامي ) وجود تأثير معنوي لنوع الوالدة في وزن الفطام لمواليد المعزلالدراسات  تشير
للمواليد الفردية والتوأمية الميالد على  كغ 0.20±17.07، 0.25±19.74حيث بلغت  (1982 ،وزمالؤه
المراخوس اإليرانية  معزمواليد ، و (4005وزمالؤه،  Liuالصيني )Angora  معز، ومواليد التوالي

(Rashidi  ،4008وزمالؤه،)  معزمواليد و Tellicherry ( الهنديThiruvenkadan  ،4009وزمالؤه،) 
 .(4011وزمالؤه،  Mioc) الكرواتية المعزمواليد ، و (4009وزمالؤه،  Zhang) Boer   معزمواليد و 

البربري  في حين بّينت بعض الدراسات عدم وجود تأثير معنوي لنوع الوالدة في وزن الفطام لمواليد المعز
، Mojtabaو Sestan (Hossein معزوفي مواليد (، 4009وزمالؤه،  Bharathidhasanالهندي )
4012) 

 
 حتى الفطام:والزيادة الوزنية معدل النمو اليومي -2-4-2

الزيادة الوزنية من الميالد النمو اليومي و  بّينت العديد من الدراسات وجود تأثير معنوي لنوع الوالدة في معدل
 21.7±147، 52.2±114حيث بلغت  (1987العوا وزمالؤه، ) الشامي المعزفي مواليد حتى الفطام 

(، 4005وزمالؤه،  Liu)  Angora معزمواليد وفي  ،غ/يوم للمواليد الفردية والتوأمية الميالد على التوالي
، (Tsefayeاألثيوبي  Arzi Baleمعزمواليد و (، Elabid) ،2008النوبي السوداني  ومواليد المعز

 Tellicherry معز(، ومواليد 4009وزمالؤه،  Zhangالصيني )Boer  معز(، ومواليد 2008
(Thiruvenkadan  ،4009وزمالؤه ،) معزمواليد و Saneen  التركيInce) ،4010 والمواليد الناتجة ،)

 (. Sivakumar ،4011و (Boer×KanniSoundararajanمن تصالب 
 
 :لمرحلة بعد الفطام، ومعدل النمو اليومي والزيادة الوزنية المكتسبة بعد الفطام الوزن-2-4-2

ومعدل النمو اليومي ، التأثير المعنوي لنوع الوالدة في أوزان بعد الفطام بّينت الدراسات المرجعية استمرارية
 (1982 وزمالؤه، Mavrogenis) المعز الشامي في مواليد  والزيادة الوزنية المكتسبة لمرحلة بعد الفطام
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، ( كغ للمواليد الفردية والتوأمية الميالد0.5±41.1، 0.1±48.9حيث بلغت ) يوماً  120 الوزن بعمرحتى 
أشهر  1في أوزان بعد الفطام بعمر و (، 4008وزمالؤه،  Rashidiالمراخوس اإليرانية ) معزوفي مواليد 

 200 بعمر وزنال( حتى 4009وزمالؤه،  Zhangالصيني )Boer معزوفي مواليد  ،وحتى عمر السنة
يومًا. وفي دراسات مرجعية  140( حتى الوزن بعمر Sodiq ،4014)Ettawhu  معزوفي مواليد ، يوماً 

  معزمواليد ل التأثير المعنوي لنوع الوالدة في أوزان بعد الفطام استمراريةأخرى ب ّين ت عدم 
Sestan(Hossein وMojtaba ،4012.) 

النمو اليومي و معدلي الزيادة الوزنية صفتي في  نوع الوالدةل وجود تأثير معنوي وبّينت الدراسات المرجعية
يومًا،  120وزن بعمر الحتى  (1982وزمالؤه،  Mavrogenis)المعز الشامي في مواليد لمرحلة بعد الفطام 

، وفي دراسات أخرى بّينت يوماً  200( حتى عمر 4009وزمالؤه،  Zhang) الصينية Boerمعزمواليد و 
في مواليد عدم وجود التأثير المعنوي لنوع الوالدة في معدلي الزيادة الوزنية والنمو اليومي لمرحة بعد الفطام 

 .4005وزمالؤه،  Angora (Liu معز
 
 :(parity effect) اإلنتاج تأثير موسم-2-2
 :وزن الميالد-2-2-1

الشامي المعز في وزن الميالد لدى مواليد اإلنتاج موسم لالعديد من الدراسات وجود تأثير معنوي  أظهرت
(Mavrogenis ،1985 ومواليد ،)معز  Angora(Liu  ،ومواليد المعز2005وزمالؤه ،)  النوبي السوداني
(Elabid ،2008 ومواليد ،)معز ( المراخوس اإليرانيةRashidi  ،2008وزمالؤه) ،البربري  ليد المعزوموا

(، ومواليد Ince ،4011التركي ) Saanen معز(، ومواليد 4009وزمالؤه، (Bharathidhasan الهندي 
 .)4012وزمالؤه،  Zinatالبنغال األسود ) معزمواليد ، و (2013وزمالؤه،  (Arzi BaleBedhaneمعز
 
 :وزن الفطام-2-2-4

الشامي  في وزن الفطام لدى مواليد المعزاإلنتاج أكدت العديد من الدراسات وجود تأثير معنوي موسم 
(Mavrogenis ،1985 1987العوا وزمالؤه، و ؛)،  معزوفي مواليد Angora ( الصينيLiu  ،وزمالؤه

الصيني Boer  معز ومواليد( 4008وزمالؤه،  Rashidiالمراخوس اإليرانية ) معزمواليد و  (،4005
(Zhang  ،4009وزمالؤه) معزمواليد ، و  Ettawhu األندنوسيSodiq) ،2012) . 

 (Bharathidhasanوزن الفطام صفة في اإلنتاج موسم للم تشر بعض الدراسات لوجود تأثير معنوي 
 .البربري الهندي المعز ( في مواليد4009ه، زمالؤ و 



11 

 

 الفطام:حتى والزيادة الوزنية معدل النمو اليومي -2-2-2
والزيادة الوزنية من  في معدل النمو اليومي اإلنتاجموسم لالعديد من الدراسات وجود تأثير معنوي  أوضحت

 Angora معز(؛ ومواليد 1982وزمالؤه،  Mavrogeniالشامي ) في مواليد المعز الميالد حتى الفطام
(Liu  ،4005وزمالؤه) ، معزمواليد و Boer ( الصينيةZhang  ،وفي مواليد 4009وزمالؤه ،)المعز 

Tellicherry الهندي (Thiruvenkadan  ،4009وزمالؤه). 
معدل الزيادة الوزنية من الميالد  في صفة موسم االنتاجلتأثير معنوي وبّينت بعض الدراسات عدم وجود 

 (.1987الشامي )العوا وزمالؤه،  المعزمواليد في حتى الفطام 
 
 لمرحلة بعد الفطام:ومعدل النمو والزيادة الوزنية المكتسبة  ،الفطامبعد  الوزن-2-2-2

 الشامي المعزعند أوزان مواليد بعد الفطام  في موسم االنتاجلمعنوي التأثير بّينت الدراسات استمرارية ال
(Mavrogenis  ،1982وزمالؤه) معزمواليد ، و ( المراخوس اإليرانيةRashidi  ،4008وزمالؤه)  في أوزان

( حتى 4009وزمالؤه،  Zhangالصيني ) Boer معزمواليد ، و أشهر وحتى عمر السنة 1بعد الفطام بعمر 
مواليد ًا. وفي دراسات أخرى لم يكن لموسم اإلنتاج تأثير معنوي في أوزان بعد الفطام ليوم 200 بعمر وزنال

 Thiruvenkadanالهندي ) Tellicherry معزمواليد ، و (4005وزمالؤه،  Liuالصيني ) Angora معز
 . )4012وزمالؤه،  Zinatالبنغال األسود ) معزومواليد ( 4009وزمالؤه، 

، حيث وجد التأثير في معدل النمو اليومي لمرحلة بعد الفطاماإلنتاج تباينت الدراسات حول تأثير موسم 
، اً يوم 120الوزن بعمر ( من وزن الفطام وحتى Mavrogenis ،1985الشامي ) في مواليد المعزالمعنوي 

 .(4009وزمالؤه،  Zhangالصيني )Boer  معزمواليد و  (،1991)حسن وزمالؤه، 
 Tellicherry معزمواليد و  ،(4005وزمالؤه،  Liu) Angora معزمواليد بينما كان التأثير غير معنوي في 

 .(4009وزمالؤه،  Thiruvenkadan) الهندي
لمرحلة بعد  الزيادة الوزنية الكليةمعدل صفة في لموسم اإلنتاج معنوي وأشارت دراسات أخرى لوجود تأثير 

 Rashidiالمراخوس اإليرانية ) معزمواليد ، و (Mavrogenis ،1985)الشامي المعز في مواليد الفطام 
األندنوسي Ettawhu  معزوفي مواليد في أوزان بعد الفطام حتى الوزن بعمر السنة،  (4008وزمالؤه، 
Sodiq) ،2012). 

  
 اإلنتاج:موسم و التداخل بين نوع الوالدة تأثير -2-2

 األندنوسي Ettawhuمعزلمواليد في وزن الميالد اإلنتاج للتداخل بين نوع الوالدة وموسم وجد تأثير معنوي 
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Sodiq) ،2012 ،) معزو Teddy ( الباكستانيةKuthu  ،4012وزمالؤه ،)معنوي غير التأثير  بينما كان
 .في صفة وزن الميالد (4009وزمالؤه،  Zhangالصينية ) Boer معزفي مواليد  المذكور للتداخل

في وزن الفطام ومعدل الزيادة  لتداخل بين نوع الوالدة وموسم االنتاجحول تأثير االدراسات  تباينت نتائج
، (Sodiqوسي األندن Ettawhu معزمواليد ، حيث وجد تأثير معنوي لدى الوزنية من الميالد حتى الفطام

 معز(، و 4009وزمالؤه،  Zhangالصينية ) Boer معز، بينما كان غير معنوي لدى مواليد (2012
Teddy ( الباكستانيةKuthu  ،4012وزمالؤه.) 
الزيادة معدل للتداخل بين نوع الوالدة وموسم اإلنتاج في  وجود تأثير معنويات عدم الدراسبعض نتائج  أ ّكدت

وزمالؤه،  Zhangالصينية ) Boer معزفي مواليد  وزن الميالد وحتى وزن الفطام الوزنية المكتسبة من
 Kuthuالباكستانية ) Teddy معزومواليد ، (Sodiq) ،2012 األندنوسيEttawhu  معزمواليد (، و 4009

 (.4012وزمالؤه، 
لمرحلة بعد  االنتاجللتداخل بين نوع الوالدة وموسم عدم وجود تأثير معنوي العديد من الدراسات  أظهرت

 Teddy معز(، و 4009وزمالؤه،  Zhangالصينية ) Boer معزالفطام بأعمار مختلفة في مواليد 
 (.4012وزمالؤه،  Kuthaالباكستانية )

 
 :(Body Measurements) الجسم أبعاد-2-5
:في أبعاد الجسم المولود جنستأثير -2-5-1  

 محيط الصدر وطولل) أبعاد الجسمالمولود في  لجنسمعنوي وجود تأثير العديد من الدراسات  أوضحت
 المعزفي مواليد ، و (4008 ،والنجار )فتالالشامي  المعزالميالد لمواليد  عند( عند الغارب رتفاعاالو الجذع 

في مواليد و ، (4010، وزمالؤه alex) Malabary معز مواليدفي و ، (4008، وزمالؤه Alade)النيجيري 
 (.4011 ،وزمالؤه paulاألسود ) البنغال معز

)محيط  معدل النمو اليومي والزيادة بأبعاد الجسمتأثير معنوي لجنس المولود في وبالمقابل لم يكن هناك 
الحمراء  Sokoto معزفي مواليد  الميالد حتى الفطام من( عند الغارب رتفاعاالو الجذع  الصدر وطول

 (.Yardimci ،4008و Pesmen) التركي Saneen معزو  (،4002 ،وزمالؤه Attah) األفريقي
 (ند الغاربع رتفاعاالو الجذع  )محيط الصدر وطولأبعاد الجسم المولود في  معنوي لجنستأثير  كما وجد

، (4008) وزمالؤه Aladeالنيجيري  المعز، و (4008 ،والنجار )فتالالشامي  المعزلمواليد  عند الفطام
 (.4011 ،وزمالؤه paulاألسود ) البنغال معزو ، (4010 ،وزمالؤه alex)  Malabaryمعزو 

 المعزمواليد ل الفطام عند في أبعاد الجسمعدم وجود تأثير معنوي لجنس المولود في حين أشار أخرون 
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 Borno مع الحمراء Sokoto معزالمواليد الناتجة عن تصالب  يفو  (،1991 ،حسن وزمالؤه)الشامي 
 الحمراء Sokoto معزفي مواليد و ، (Mohammad ،4001و Adeyinka)األبيض في نيجيريا 

(Alphonsus 4010 ،وزمالؤه.) 
الجذع  في )محيط الصدر وطول المولود المعنوي لجنسالتأثير  وتشير بعض الدراسات عدم استمرارية

، (1991 ،حسن وزمالؤه) الشامي المعزمواليد ل( لمرحلة بعد الفطام عند الغارب رتفاعاالو المائل 
 ونغوني في قياس محيط الصدر، العز ( في المواليد البالغة لم4000ه )الؤ وزم Slippersو

Hamayun( 4001وزمالؤه)  معزفي مواليد Sureazi  ،والباكستانيAlade ( في مواليد 4008) وزمالؤه
قياس محيط الصدر لالبنغال حتى عمر السنة  معز( في مواليد 4011وزمالؤه ) Paulوالنيجيري،  المعز
 .في نيجيريا حتى عمر السنة Dwarf معز( في مواليد 4012وزمالؤه ) Ogah ، والمائلالجذع وطول 

 
:تأثير نوع الوالدة في قياسات أبعاد الجسم-2-5-4  

 هاومعدل نمو  الميالد بّينت العديد من الدراسات وجود تأثير معنوي لنوع الوالدة في قياس أبعاد الجسم عند
 Liuالصيني ) Angora معز، و (1997 ،حسنفي كل من مواليد المعز الشامي ) من الميالد حتى الفطام

 ( في قياسي محيط الصدر واالرتفاع عند الغارب.4005وزمالؤه، 
أبعاد الجسم عند الفطام واستمراره لمرحلة في  لنوع الوالدةمعنوي وجود تأثير ( 1991حسن وزمالؤه ) وأ ّكد

 .الشامي المعزلمواليد  بعد الفطام
 
د الجسم النمو ألبعامعدل والفطام، و  الميالد عندتأثير موسم االنتاج في قياسات أبعاد الجسم -2-5-2

:في أبعاد الجسم لمرحلة بعد الفطامالكلية والزيادة   
الجذع المائل محيط الصدر وطول  قياساتفي  موسم االنتاجل تأثير معنويوجود لعديد من الدراسات بّينت ا

 معز، وفي مواليد (1991)حسن وزمالؤه، الميالد  عند الشامي المعزالغارب لمواليد عند  رتفاعاالو 
Angora  الصينية(Liu  ،4005وزمالؤه) كما وّضحت فقطعند الميالد رتفاع على صفة اال اقتصر، إذ .

تسبة في الدراسات وجود تأثير معنوي موسم االنتاج في صفتي معدل النمو ألبعاد الجسم والزيادة الكلية المك
 .(1991)حسن وزمالؤه،  قياسات الجسم لمرحلة بعد الفطام لمحيط وطول الجذع المائل

 
 :(correlationshipعالقات االرتباط )-2-1

دت   الجسم )محيط الجسم وطولأبعاد مع قياسات  عند الميالد والفطام قوية بين وزن الجسم ارتباطعالقة وج 
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)حسن  خالل مراحل النمو المختلفةقياسات الجسم مع بعضها الجذع المائل واالرتفاع عند الغارب(، وبين 
 Nguni معز( في المواليد البالغة ل4000وزمالؤه ) Slippersالشامي، و المعز( في مواليد 1991وزمالؤه، 

 الحمراء Skoto معزفي مواليد و  ،(4002وزمالؤه، Attah و) محيط الصدر، قياسفي  لجنوب أفريقيا
 Pesmenو ،اً شهر  14عمر   البنغالي األسود عند  معز( في مواليد 4007) Faizurو األفريقي،

( 4009وزمالؤه ) keith، وشهراً  (14التركي عند عمر )Saneen معز( في مواليد 4008) Yardimciو
 Sokoto معز( في مواليد 4010وزمالؤه ) Alphonsusأشهر، و 8في أمريكا بعمر  Boerمعز في مواليد

شهر، أ( 1حتى عمر )من الميالد  Malabary معز( في مواليد 4010وزمالؤه ) alexالحمراء، و
 البنغال معز( في مواليد 4011وزمالؤه ) Paul، والنيجيري المعز( في مواليد 4011وزمالؤه ) Yakubuو

 معز في مواليد  (4014وزمالؤه ) Alemayehuسنة، و عمرحتى من الميالد  األسود
Abregelle واً شهر  14حتى عمر من الميالد األثيوبية ،Ogah ( في مواليد 4012وزمالؤه )معز Dwarf 

من الميالد الباكستانية Beetal  معز( في مواليد 4012وزمالؤه ) Iqpalشهر، و 14في نيجيريا عند عمر 
 .اً شهر  12حتى عمر 

الجذع المائل طول و  محيط الصدرل) الجسم أبعاد قوية بين وزن الجسم ومقاييس ت عالقات ارتباطوجد
 مواليدل شهراً  14حتى عمر والفطام،  الميالد عند المعزلمواليد حسب جنس المولود ( عند الغارب رتفاعاالو 

(، 4010وزمالؤه،  Alexالهندية ) Malabri معز، وفي مواليد (4008وزمالؤه،  Alade)النيجيري  المعز
وزن  ارتباط بيناألثيوبية وجود عالقات  Abregelle معز( في مواليد 4014وزمالؤه ) Alemayehuوبّين 

 شهرًا وأبعاد الجسم حسب جنس المولود للذكور واإلناث. 14الجسم بعمر 
 والفطام، حتى الميالد نوع الوالدة عندحسب  الجسم وأبعادقوية بين وزن الجسم  عالقات ارتباط وُأشير لوجود

 (.4010وزمالؤه،  Alexالهندية ) Malabri معز مواليدشهرًا عند  14عمر 
 
 :(Growth Curveمنحنى النمو )-2-7

بّينت العديد من الدراسات وجود تأثير معنوي لجنس المولود في معالم منحنى النمو واألوزان الفردية التقديرية 
 Najari؛ Yasir 4012و Shakeel؛ Sghaier ،4012و Gaddour)تونس المحلية  معزفي مواليد 

الشعر التركية  معز(، وفي مواليد Luna، 4010و Kristaq)األلبانية  (، وفي مواليد المعز4014 ،وزمالؤه
(Tatar 4009 ،وزمالؤه)ومواليد المعز ، Angora ( الصينيةHavva وGursel ،4009.) 

تأثير معنوي لجنس المولود في معالم منحنى النمو واألوزان الفردية التقديرية في مواليد  وبالمقابل لم يوجد
 Kabirulالبنغال ) معز(، وفي مواليد Muaammad ،4012و Abdul)الباكستانية  Beetalمعز



14 

 

 (.Jannatara ،4012و
 Gaddour)لية تونس المح معزلنوع الوالدة تأثير معنوي في معالم منحنى النمو في مواليد  وكان

، (Luna، 4010و Kristaq)األلبانية  (، وفي مواليد المعز4014 ،وزمالؤه Najari؛ Sghaier ،4012و
 Havvaالصينية ) Angoraلمواليد المعزتأثير معنوي لنوع الوالدة في معالم منحنى النمو  في حين لم يوجد

تونس  معزومواليد (، Muaammad ،4012وAbdul )الباكستاني  مواليد المعزو  (،Gursel ،4009و
 .a b(4007)،وزمالؤه Najariالمحلية 
في معالم  موسم االنتاجلتأثير معنوي وجود  (4014، وزمالؤه Najari؛ وb4007،وزمالؤه Najariوبّين )

 .تونس المحلية معزمنحنى النمو في مواليد 
  معزفي معالم منحنى في مواليد اإلنتاج تأثير معنوي موسم Muammad (4012 )و Abdulلكن لم يجد 

Beetal .الباكستانية 

 نوع الوالدة، والتداخل بين جنس المولود و اإلنتاجموسم و تأثير معنوي للتداخل بين جنس المولود  كما لم يكن
 (.4007، وزمالؤه Najari) تونس المحلية معزفي معالم منحنى النمو في مواليد 

في معالم منحنى النمو في مواليد بين نوع الوالدة وموسم االنتاج  لتأثير معنوي للتداخ في حين كان هناك
 (.4007، وزمالؤه Najari) المحلية تونس المحلية معز
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 مبررات البحث:-رابعاً 
وتأقلمه الجيد مع الظروف البيئية ، الشامي نظرًا لألهمية الكبيرة للصفات اإلنتاجية التي يتمتع بها المعز

والمناخية السائدة في منطقة حوض البحر األبيض المتوسط. وحرصًا في المحافظة على الصفات اإلنتاجية 
من خالل العالقة بين الخصوبة عند اإلناث وبعض المؤشرات الزراعية العالية التي تتمتع بها هذه الحيوانات 

نتاج الموا  ليد.اإلنتاجية من الحليب وا 
الشامي في سورية،  دراسة بعض العوامل المؤثرة في مؤشرات النمو لمواليد المعزمن الضروري لذا كان  

الشامي بطرائق إحصائية دقيقة تفيد في تجاوز بعض مشاكل  لمواليد المعز وأبعاد الجسماألوزان  متضمنة
أو أعمار  الجسم أبعادل بعض المبكر من خالل التنبؤ باألوزان باستعما االنتخابالنمو، وتساعد في 

الشامي، وتقدير نوعية العالقات بين األوزان ومقاييس  ، وتحديد شكل منحنى نمو مواليد المعزالحيوانات
الجسم لتجنب الوقوع في الخسائر االقتصادية، وتجاوز بعض المشاكل البيئية التي تؤثر في شكل نمو مواليد 

، المعزة بحوث الثروة الحيوانية ومساعدة العاملين في قطاع تربية الشامي المتواجدة لدى محطات إدار  المعز
في الحصول على إناث وذكور ذات مواصفات شكلية مرغوبة  الذين يعتمدون في حياتهم على رعاية المعز

 وتتمتع بمؤشرات إنتاجية جيدة.
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 :Objectiveف اهداأل-خامساً 
( ، والتمداخل فيمما بينهممااإلنتماج ، موسممنوع الوالدةدراسة بعض العوامل غير الوراثية )جنس المولود،  -1

 الشامي.  المعزيومًا لمواليد  420في بعض المؤشرات الوزنية واألوزان المكتسبة من الميالد حتى عمر 

  .خالل مراحل نمو المواليد أبعادهو  وزن الجسمبين  االرتباط دراسة عالقات -4

وزن الممميالد وحتممى مممن  ةالشممامي فممي سمموري منحنممى النمممو وتقممدير معالمممه فممي مواليممد المعممز توصمميف -2
 .يوماً  420عمر 
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 Materials and Methods: البحثمواد وطرائق -سادساً 

 مكان إجراء البحث:-1-1
كمممم جنممموب مدينمممة  20علمممى مسممافة  التممي تقمممع الشمممامي المعمممزلتربيممة محطممة بحممموث قرحتممما  ُأجممري البحمممث فمممي

مم. ويبلغ عدد القطيع الكلي من  150دونمًا. ومعدل الهطول السنوي تقريبًا  1200دمشق، إذ تبلغ مساحتها 
 الحلوب.  المعزرأسًا من  250رأسًا منها  1400نحو المعز

 
  Heid Managementإدارة القطيع: -1-4
نتاجو الشامي،  تحسين عرق المعز لهدفت المحطة أأنش الحليب عن طريق االستبدال بأفضل الفطمائم  ه منا 

، واالحتفمماظ بالمواليممد الممذكور الناتجممة مممن أفضممل للصممفات اإلنتاجيممة الشممامي الناتجممة مممن أفضممل إنمماث المعممز
األمات لتكون ذكور يمكن استخدامها في تلقيح نواة للقطعان الالحقة، مع مراعماة تجنمب تربيمة األقمارب. وتمتم 

ح باسمتخدام المذكور المحسمنة فمي بدايمة شمهر تب وتسمتمر ثمالث دورات تناسملية حتمى نهايمة شمهر عملية التلقمي
 في كل عام. تشرين أول

والرعاية الصحية للمواليد من قبل الكادر البيطري في المحطة، ويطبق البرنامج الصحي الوقائي  اإلشرافيتم 
  .(1الجدول )إلصالح الزراعي حات أو التحصينات( المحدد من قبل وزارة الزراعة واا)اللق
 

 الشامي. المعز لتربية في محطة بحوث قرحتا التي تنفذ( األعمال الصحية 1جدول رقم )
 الشامي المعزاألعمال الصحية المنفذة في محطة بحوث قرحتا  األشهر

 تسريب الطفيليات الخارجية-الحمى القالعيةضد تلقيح  كانون الثاني
 نترتوكسيماالمواليد األضد  تلقيح شباط وتذار
 تسريب ضد الطفيليات الخارجية-نترتوكسيمااألضد تلقيح داعم  نيسان
 الجمرة الخبيثة ضد تلقيح أيار
 الطفيليات الخارجيةضد تسريب  حزيران
 الطفيليات الخارجيةضد تسريب الفطائم  تموز وأب
 الطفيليات الخارجيةضد تسريب -الجدريضد تلقيح  أيلول

 الحمى القالعيةضد تلقيح -نترتوكسيمااألضد تلقيح  األول وتشرين الثانيتشرين 
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 القطيع:رعاية -1-4-1
الشمامي طبيعيمًا، ورعايتهما تحمت نظمام  ويتم إرضاع مواليد المعمزشبه المكثف.  الرعايةتخضع المحطة لنظام 

(، ممممع أماتهممما حتمممى الفطمممام 1فمممي حظمممائر نصمممف مفتوحمممة )الشمممكل رقمممم  توضمممعاإلنتممماج شمممبه المكثمممف، حيمممث 
. يتوفر أشهرعند عمر أربعة  اإلناث( يومًا بعد ذلك تعزل عنها، ويتم عزل المواليد الذكور عن 105بعمر)
 ،أممما األعممالف المركممزة فتقممدم علممى دفعتممين يتخللهمما أربعممة سمماعات مممن الرعممي ،بشممكل دائمممأمممام المعممز  الممماء

مسممماءًا ممممن السممماعة الرابعمممة عشمممر إلمممى السممماعة  سممماعتينصمممباحًا ممممن السممماعة الثامنمممة إلمممى العاشمممرة و  سممماعتين
 ترضمع المواليمد(. 4السادسة عشر في حقول مزروعة باألعالف الخضراء بجوار الحظائر صيفًا )الشكل رقم 

التلموث وتسمتمر  األم خوفمًا ممنالعنزة السرسوب )الصمغة( بعد التخلص من قطرات الحليب األولى من ضرع 
 المواليمد المناعمة الالزممة وبعمدها يمتم رضماعة مواليمد المعمز إلكسمابالرضاعة على السرسوب لمدة ثالثمة أيمام 
يوممًا(. يقمدم للمواليمد المفطوممة االحتياجمات  10عند عمر نحمو ) كليالشامي من أماتها طبيعيًا وتفطم بشكل 

، وذلمك ممن خمالل عليقمة )خلطمة مركمزة 1985لعمام  N.R.Cالغذائية الحافظة واحتياجات النمو حسمب نظمام 
من ممواد علفيمة مركمزة )شمعير، كسمبة قطمن غيمر مقشمورة، ذرة صمفراء، نخالمة قممح( ذات  ها+ مالئة( يتم تركيب

مممع متممممات علفيممة وفيتامينممات علممى أسمماس اإلنتاجيممة. وتوضممع ،(%11تركيممب محممدد مممن البممروتين الخممام )
 إضافة العلف المركز. معفي الحظائر األحجار الملحية 

 

 
 المعز الشامي ( حظائر 1الشكل رقم )
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 ( حقول األعالف الخضراء المزروعة بجوار الحظائر والتي يتغذى عليها القطيع4الشكل رقم )

 
 البيانات:-1-2

 معمزبحموث قرحتما لل فمي محطمة والمولمودةالشامي المتوفرة  ( رأسًا من مواليد المعز452استعمل في الدراسة )
 .4002عام  الشامي خالل

 
 الصفات والمؤشرات المدروسة:-1-2

 يومًا. 420( المؤشرات والصفات المدروسة اعتبارًا من يوم الوالدة، وحتى عمر 4ُيوضح الجدول رقم )
 

 ( الصفات والمؤشرات المدروسة 4جدول رقم )
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 أوزان الجسم )كغ( وقياساته )سم(

رقم 
 المولود

جنس 
 المولود

نوع 
 الوالدة

موسم 
 االنتاج

وزن 
الميالد 
 للمولود

وزن الفطام 
الكلي بعمر 

105 يوم 

 وزنال
 بعمر
90 
 اً يوم

 وزنال
 بعمر
180 
 اً يوم

 وزنال
بعمر
420
 اً يوم
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 تقدير المؤشرات اإلنتاجية:-6-4-1
منممذ الممميالد وحتممى عمممر  أبعمماد الجسممم قياسممات تالحيوانممات وأخممذ وزنممتقياسممات الجسممم: و المموزن الحممي -1-2-1-1

)البعمد المحيطمي بالسمنتيمتر النماتج عمن لمف المتمر القماشمي  محميط الصمدرل( 3)الشمكل رقمم شمهر ممرة يومًا كمل  420
)البعمد بالسمم مما بمين مقدممة لموح الكتمف حتمى  الجمذع المائملطمول ل( 4، )الشمكل رقمم على الصمدر فموق منطقمة القلمب(

)البعد بالسمم مما بمين أسمفل الظلمف وحتمى أعلمى قممة فمي  عند الغاربرتفاع اال( 5، )الشكل رقم نهاية العظم الدبوسي(
وعصمما القيمماس  قيمماس محمميط الصممدر، وطممول الجممذع المائممل،حيممث تممم اسممتخدام المتممر القماشممي فممي إجممراء  .الغممارب(
 %0.5ستخدام ميزان حسماس للموزن بدقمة اُ و وتم أخذ كافة القياسات على أرض مستوية،  االرتفاع عند الغارب،لتقدير 
 (.5الوزن )الشكل رقم قراءات ألخذ 

 
 

 
 ( قياس محيط الصدر2الشكل )
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  طول الجذع المائل( قياس 2الشكل )

 
 

 

 

 

 

  

 
 عند الغاربرتفاع اال( قياس 5الشكل )
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 وزن المواليدقراءات ( 6شكل رقم )

 
 التحليل اإلحصائي:-6-5

أدخلت البيانات الخاصة بالدراسة في ملف اكسل، وشملت رقم المولود، وجنس المولود، ونوع -1-5-1
الجذع المائل، واالرتفاع عند  طول، ت الجسم )محيط الصدراقياسالحية و ، واألوزان اإلنتاج موسمو الوالدة، 
ل شهر قبل تناول علف الفترة حيث وزنت المواليد إفراديًا ك ،يوماً  240( من وزن الميالد حتى عمر الغارب

الصباحية. حسبت الزيادات الوزنية بطرح الوزن الالحق من الوزن السابق، ودققت البيانات في برنامج 
، واستخدم تحليل التباين General Linear Modelاكسل. ثم أخضعت البيانات إلى النموذج الخطي العام 

والتداخل فيما بينهما في بعض المؤشرات الوزنية اإلنتاج لدراسة تأثير جنس المولود ونوع الوالدة وموسم 
، وُدِرس ت العالقات االرتباطية بين األوزان بمراحل عمرية الشامي والزيادات الوزنية المكتسبة لمواليد المعز

 اإلحصائيبتطبيق النموذج (، SAS ،1996) اإلحصائيالبرنامج  اعتمادا على الجسم، وأبعادمختلفة 
 اآلتي:

𝑦𝑖𝑗𝑘𝑛 = 𝜇 + 𝑆𝑖 + 𝑇𝑗 + 𝑃𝑘 + (𝑇𝑗 × 𝑃𝑘)  + 𝜀𝑖𝑗𝑘𝑛 :حيث 
𝑦𝑖𝑗𝑘𝑛 :يومًا، وقياسات  420يوم، حتى الوزن بعمر  20عند الميالد، الوزن بعمر  المدروسة )الوزن الصفة
 .(عند الغارب واالرتفاع الجذع المائل، طول، محيط الصدرل)الجسم أبعاد 
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𝜇.المتوسط العام للصفة المدروسة : 
𝑆𝑖 ،تأثير جنس المولود :i (1 ،2: الذكر أو الخنثى.)أنثى : 
𝑇𝑗 ،تأثير نموذج الميالد :j (1:  ،توأم: 2، 4فردي.) 
𝑃𝑘 االنتاج : تأثير موسم ،k (1 ،2 ،3 ،2 ،5 ،)األمات فوق الموسم الخامس من الدراسة بسبب  استبعدت

 االشتباه بالتسمم الحملي.                                                                         
(𝑇𝑗 × 𝑃𝑘)وموسم االنتاجبين نموذج الميالد  : تأثير التداخل. 

𝜀𝑖𝑗𝑘𝑛 تكون طبيعية التوزيع ومستقلة وبمتوسط صفر : المتبقي )الخطأ العشوائي(، والذي من المفترض أن
 .𝐼𝜎2𝑒وتباين

( Person correlation)العزوم ارتباط  واستخدم تحليللمقارنة المتوسطات،  Duncanواستعمل اختبار 
(، بتطبيق SAS ،1996) اإلحصائيوفق البرنامج  لتحديد مقدار االرتباط بين المؤشرات المدروسة،

 :المعادلة اآلتية
 

𝑟 =
∑(𝑥 − �̅�)(𝑦 − �̅�)

√∑(𝑥 − �̅�)2 √∑(𝑦 − �̅�)2
 

 
 حيث أن:

  ))(( yyxxSxy  التغاير بين :𝑥)،𝑦(. 
. 𝑥 االنحراف المعياري لقيم ∶ 𝑠

𝑥   =√∑(𝑥−�̅�)2 
. 𝑦 االنحراف المعياري لقيم ∶ 𝑠

𝑦   =√∑(𝑦−𝑦)2 
 
 تقدير معالم منحنى النمو: -1-5-4

الجسم ، وأوزان االنتاج موسمو رقم المولود، وجنس المولود، ونوع الوالدة،  تتضمنالبيانات في جداول  بوبت
( a ،b ،cيومًا، واستخدمت دالة برودي لتقدير معالم منحنى النمو ) 240الميالد حتى الوزن بعمر عند 

 وفق النموذج التالي:
𝑌 = 𝑎 ∗ (1 − 𝑏 ∗ 𝑒−𝑐𝑥) 

تم تحويل معادلة برودي غير الخطية إلى الشكل الخطي بأخذ و  4.718العدد النيبري ويساوي  eحيث 
 على الشكل التالي: الدالةاللوغاريتم الطبيعي لطرفي المعادلة لتصبح 

𝑙𝑛𝑌 معادلة (1) = 𝑙𝑛𝑎 − 𝑙𝑛𝑏 − 𝑐𝑥 
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 حيث:
Y يومًا. 420يومًا من وزن الميالد حتى الوزن بعمر  20: الصفات الوزنية كل 
aالعينات ، )يمثل المتوسط العام لصفة وزن المواليد عند الميالد(. : الجزء المقطوع من محور 
b يومًا. 420: مقدار التزايد في منحنى النمو مع تقدم العمر من الميالد حتى عمر 
C.)مقدار التغّير في منحنى النمو، )التناقص من ذروة النمو : 
x: مًا.يو  420الشامي من عمر الميالد وحتى عمر  أعمار مواليد المعز 

( تم الحصول على معالم منحنى النمو وحللت إحصائيًا بوصفها صفات لمنحنى 1المعادلة رقم ) باستخدام
( وفق النموذج الخطي 4الشامي ضمن ظروف محطة قرحتا بتطبيق المعادلة رقم ) النمو لمواليد المعز

 التالي:
𝑌𝑖𝑙𝑗𝑘   معادلة (2) =  𝜇 + 𝑆𝑖 + 𝑇𝑙 + 𝑃𝑗 +  (𝑇 × 𝑃)𝑙𝑗 + ∈𝑖𝑙𝑗𝑘 

 حيث:
: 𝑌𝑖𝑙𝑗𝑘 قيم المؤشرات للصفة المدروسة}( الجزء المقطوع من محور العيناتa مقدار التزايد من وزن ،)

 . }(c(، مقدار التغّير في الوزن )bيومًا )240 الميالد حتى الوزن عند عمر 
 µ.المتوسط العام للصفة المدروسة : 
Si،تأثير جنس المولود :j (1 2، ىثأو الخن: الذكر.)أنثى : 
Tl ،تأثير نوع الوالدة :l (1 ،2، 4: فردي.)توأمي : 
Pj اإلنتاج : تأثير موسم ،k (1 ،4 ،3 ،2 ،5.) 

: (𝑇 × 𝑃)𝑙𝑗.تأثير التداخل بين موسم اإلنتاج ونوع الوالدة 
∈𝑖𝑙𝑗𝑘وبمتوسط صفر ، والذي من المفترض أن تكون طبيعية التوزيع ومستقلة )األخطاء العشوائية( : المتبقي
 .2σeIوتباين
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 Results and Discussion: والمناقشة النتائج-سابعاً 
 :الوزنية المؤشراتتأثير جنس المولود في بعض -7-1
 :الميالد وزن-7-1-1

موسم و  الوالدة بين نوعوالتداخل  اإلنتاجموسم ، ونوع الوالدة، و جنس المولودتأثير تحليل التباين ل( 2)جدول 
 الشامي المعزلمواليد وزن الميالد في  ووزن العنزة عند الوضع االنتاج
 االحتمالية االحصائية متوسطات المربعات درجات الحرية مصادر التباين
 0.0022 2.28 1 جنس المولود
 0.0001 14.11 1 نوع الوالدة
 0.0017 1.88 2 موسم اإلنتاج

 0.0128 1.22 2 موسم اإلنتاج× نوع الوالدة 
 - 0.24 400 المتبقي

 
لجنس المولود ونوع الوالدة وموسم  (P<1.11)وجود تأثير معنوي  (2)الجدول  نت نتائج تحليل التباينبيّ 

 اإلنتاج والتداخل بين نوع الوالدة وموسم اإلنتاج في وزن الميالد.
ناث مواليد  على كغ(  0.08± 2.10، 0.08± 2.21الشامي ) المعزبلغ متوسط وزن الميالد لذكور وا 

 .(2الجدول رقم ) التوالي
 

 / كغ في مواليد المعز الشامي وزن الميالدمتوسط  (2جدول رقم )
  الخطأ القياسي ±وزن الميالد عدد القراءات الجنس
 a 0.08± 21.2 121 ذكور
 b 0.08±10.2 118 إناث

 بين المتوسطات )P<1.11إلى وجود فرق معنوي ) الواحد األحرف المختلفة في العمودتشير  
 
وكانت ، جنس المولودحسب  الميالدفي وزن )P<0.01) معنوي فرقوجود  (2الجدول )في نتائج ال تبّين

، اإلناثكانت المواليد الذكور أثقل وزناً من حيث  ،الشامي المعزذكور وإناث مواليد بين  معنوية الفروق
( في 4012وزمالؤه،  Zenatالهندية، و) malabari( في مواليد معز 4010وزمالؤه،  Alexوالعائد بذكر )

أثناء فترة النمو خالل المرحلة  بيئة الرحمول، الهرمونات الجنسية الذكرية مواليد معز البغال األسود لتأثير
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 .الجنينية
، الشامي )قبرص( المعز( في مواليد 4001وزمالؤه ) Mavrogenisمع لهذا التأثير المعنوي أظهر التوافق و 
، وتوافقت نتائج الدراسة على التوالي /كغ 0.7±2.9، 0.7±2.2 الميالد للذكور واالناثبلغ متوسط وزن و 

من تقديرات دراستنا الحالية كما هو أقل ت صفة وزن الميالد للذكور واالناث وكانمع العديد من الدراسات، 
 للذكور واالناث لوزنبلغ متوسط اإذ  ،الصينيBoer  معز( في مواليد 4009)وزمالؤه  Zhangعند
األندنوسي،  Ettawah معز( في مواليد Sodiq ،4014و) على التوالي، /كغ 0.71±2.5و 2.9±0.02

( في 4012وزمالؤه،  (Bedhaneعلى التوالي، وكغ/  0.02±2.22و 0.05±2.55وزنالوبلغ متوسط 
، على التوالي /كغ 0.02±1.82و 0.02±4.00وبلغ متوسط الوزن  األثيوبيArzebal  معزمواليد 

 0.01±4.41وبلغ متوسط الوزن السوداني،  Tagger معزفي مواليد ( 4012وزمالءها،  Bushara)و
 على التوالي. /كغ 0.05±1.94و
العوا وزمالؤه  وزن الميالد كالدراسة التي قام بها وجود تأثير معنوي فيتشير بعض الدراسات إلى عدم و 
ه وزمالؤ  Bharathidhasan البربري الهندي المعزمواليد وفي ، اميالش المعز( في مواليد 1987)
 Sestan (Hossein معزمواليد  وفي(، 4011وزمالؤه، Miocالكرواتية ) المعز(، وفي مواليد 4009)
 .(Mojtaba ،4012و
 
 :وزن الفطام-7-1-2

موسم و  الوالدة بين نوعوالتداخل  اإلنتاج،موسم و  الوالدة، ونوع ،تأثير جنس المولود( تحليل التباين ل5جدول )
 الشامي المعزلمواليد وزن الفطام في  ووزن العنزة عند الوضع االنتاج
 االحتمالية االحصائية متوسطات المربعات درجات الحرية مصادر التباين
 0.0094 22.87 1 جنس المولود
 0.0001 94.77 1 نوع الوالدة
 0.0245 12.50 2 موسم اإلنتاج

 0.0215 11.21 2 اإلنتاج موسم× نوع الوالدة 
 - 5.02 198 المتبقي

 
لجنس المولود ونوع الوالدة والتداخل بين نوع الوالدة  (P<1.11)نت نتائج تحليل التباين وجود تأثير معنوي بيّ 

 الفطام ولم يكن لموسم اإلنتاج أي تأثير يذكر.وموسم اإلنتاج في وزن 
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ناث مواليد  الفطامبلغ متوسط وزن  على  /كغ 0.47±11.98، 0.47±11.90الشامي  المعزلذكور وا 
 .(1الجدول رقم ) التوالي

 
 .الشامي المعزلمواليد / كغ وزن الفطام متوسط ( 1جدول رقم )

  الخطأ القياسي ±متوسط وزن الفطام  عدد القراءات جنس المولود
 a 47.0±11.90 122 ذكر
 b 47.0±11.98 118 أنثى

 بين المتوسطات )P<1.11إلى وجود فرق معنوي ) الواحد المختلفة في العموداألحرف تشير        
 
حيث كانت المواليد ، جنس المولود الفطام حسب في وزن  )P<0.01)معنوي  فرقوجود ( 1الجدول ) بّيني

للذكور  وزن الفطام صفةوأكد هذا التأثير المعنوي لجنس المولود في  الذكور أثقل وزنًا من المواليد اإلناث.
أعلى من تقديرات ( الشامي )قبرص المعزفي مواليد واإلناث العديد من الدراسات، وكان متوسط وزن الفطام 

 0.21±18.75حيث بلغ ، (1982وزمالؤه،  Mavrogenis) دراستنا الحالية عند كل من
 ،المراخوس اإليرانية معزفي مواليد  (4008وزمالؤه،  Rashidi)على التوالي، و /كغ 0.21±11.14و

 معزفي مواليد  (4009وزمالؤه،  Zhang)وعلى التوالي،  /كغ 0.21±14.52و 0.21±15.04وبلغ 
Boer على التوالي، حققت نتائج دراسات أخرى أقل  /كغ 2.42±12.2و 0.12±15.7بلغ ، حيث الصيني

 األندنوسي، Ettawah معز( في مواليد Sodiq ،4014من تقديرات نتائج الدراسة الحالية عند كل من )
 (4012وزمالؤه،  Bedhane)على التوالي للذكور واالناث، و /كغ 0.15±10.85و 0.11±11.41وبلغ 
وفي مواليد ، ( كغ على التوالي0.40±7.48، 0.40±7.02وبلغ )، األثيوبي Arzebal معزمواليد في 
على  /كغ 0.41±7.14و 0.48±8.28وبلغ ( 4012ها، ؤ وزمال Busharaالسوداني ) Tagger معز

 التوالي.
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 من الميالد حتى الفطام:والزيادة الوزنية  اليوميمعدل النمو -7-1-3
 

موسم و  الوالدة بين نوعوالتداخل  اإلنتاج،موسم و  لوالدة، ونوع ،تأثير جنس المولودتحليل التباين ل( 7جدول )
 .الشامي المعزلمواليد  حتى الفطام معدل النمو اليومي والزيادة الوزنية من الميالدفي  االنتاج

 مصادر التباين
درجات 
 الحرية

من الميالد  معدل النمو اليومي
 حتى الفطام

الزيادة الوزنية من الميالد 
 حتى الفطام

متوسطات 
 المربعات

 االحتمالية 
 االحصائية

متوسطات 
 المربعات

 االحتمالية 
 االحصائية

 0.041 45.80 0.001 0.0112 1 جنس المولود
 0.001 11.81 0.005 0.0021 1 نوع الوالدة
 0.071 11.24 0.016 0.0017 2 موسم اإلنتاج

موسم × نوع الوالدة 
 اإلنتاج

2 0.0011 0.105 15.72 0.018 

 - 5.17 - 0.0011 421 المتبقي
 
المولود ونوع الوالدة وموسم  ( لجنسP<0.01)وجود تأثير معنوي  (7)الجدول  نت نتائج تحليل التباينبيّ 

، كما أظهرت معدل النمو اليومي من الميالد حتى الفطاماإلنتاج والتداخل بين نوع الوالدة وموسم اإلنتاج في 
لجنس المولود، وموسم اإلنتاج في الزيادة الوزنية من الميالد حتى  (P<0.01معنوي )تأثير النتائج وجود 

 التداخل بين نوع الوالدة وموسم اإلنتاج أي تأثير معنوي.الفطام، ولم يكن لنوع الميالد، و 
حيث بلغت من الميالد حتى الفطام،  ، والزيادة الوزنيةمتوسطات معدل النمو اليومي( 8ُيوّضح الجدول رقم )

ناث في على التوالي  كغ 0.47±1.97و 0.41±7.14، غ/يوم 0.014±112و 148±0.012 ذكور وا 
 الشامي. المعزمواليد 
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في مواليد  من الميالد حتى الفطام كغ /والزيادة الوزنية غ/يوم، معدل النمو اليوميمتوسط ( 8جدول رقم )
 .المعز الشامي

عدد  الجنس
 القراءات

من الميالد حتى  معدل النمو اليومي
 الخطأ القياسي ± الفطام

الزيادة الوزنية من الميالد حتى معدل 
 الخطأ القياسي ± الفطام

 0.012a 7.14±0.41a±148 121 ذكور
 0.014b 1.97±0.47b±112 118 إناث

 بين المتوسطات )P<1.11إلى وجود فرق معنوي ) الواحد األحرف المختلفة في العمودتشير 
 

الميالد  منالزيادة الوزنية و  النمو اليومي معدلفي  (P<1.11)معنوي فرق وجود  (8الجدول (نتائج ال بّينت
 ، وأثقل وزناً أسرع نمواً حيث كانت المواليد الذكور  ،جنس المولودحسب  )مرحلة قبل الفطام( وحتى الفطام
 ،الهرمونات الجنسية الذكريةو للمواليد الذكور، ، والطبيعة الحركية للبنية القويةويعزى ذلك ، من اإلناث

؛ 4009وزمالؤه،  bharathidhasanوهذه نتيجة التوافق من قبل )أفضل، وبالتالي الوصول إلى وزن فطام 
 (.4010وزمالؤه،  alexو

، حيث الشامي في قبرص المعز( في مواليد 1982) ،وزمالؤه Mavrogenisنتائج الدراسة مع  وتماثلت
 Zhang، وتقاربت مع نتائج في المواليد الذكور واالناث على التوالي غ/يوم 2±175و 2±199بلغت 

للذكور واالناث  غ/يوم2.42±119.9و 1.51±124 ةغوالبال، Boer معز( في مواليد 4009)وزمالؤه، 
 4.09±145.4 والبالغة، كرواتيا معز( في مواليد 4011) وزمالؤه، Mioc ومع ي،على التوال

، Sodiqاألندنوسي )Ettawah  معز، وفي مواليد على التواليللذكور واالناث  غ/يوم4.01±101.91و
النتائج ، وكانت على التواليللذكور واالناث  غ/يوم 4.42±141.01و 4.24±147.94ت وبلغ(، 4014
، السوداني أقل من تقديرات دراستنا الحالية Tagger معز( في مواليد 4012وزمالءها،  Busharaلدى )
 .على التوالي ( غ/يوم4.72±57.78، 4.97±18.51) والبالغة

، حيث بلغ معدل Boer معز( في مواليد 4009وزمالؤه،  Zhang)تقاربت نتائج دراستنا الحالية مع نتائج 
 Ettawah معزومع مواليد  ي،على التوالكغ  0.42±1.74و 0.52±7.50الزيادة الوزنية للذكور واالناث 

 معز، ومع مواليد على التواليكغ  0.42±1.54و 0.24±7.11 والبالغة(، Sodiq ،4014األندنوسي )
Tagger  السوداني(Bushara 4012ها، ؤ وزمال) ،على كغ ( 0.45±5.40، 0.47±1.17) والبالغة
 .التوالي
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 يومًا: 242عمر عند  الوزن-7-1-4
موسم و  الوالدة بين نوعوالتداخل  اإلنتاج،موسم و  الوالدة، ونوع ،تأثير جنس المولود( تحليل التباين ل9جدول )

 الشامي المعزلمواليد  يوماً  420بعمر وزن الفي  اإلنتاج ووزن العنزة عند الوضع
 االحتمالية االحصائية متوسطات المربعات درجات الحرية مصادر التباين
 0.004 422.72 1 جنس المولود
 0.028 4.22 1 نوع الوالدة
 0.010 87.80 2 موسم اإلنتاج

 0.482 24.11 2 موسم اإلنتاج× نوع الوالدة 
 - 45.75 184 المتبقي

 
 (P<0.05معنوي )تأثير لجنس المولود، وموسم اإلنتاج، و  (P<0.01معنوي )تأثير أظهرت النتائج وجود 

 ، ولم يكن للتداخل بين نوع الوالدة وموسم اإلنتاج تأثير معنوي.يوماً  420الوزن بعمر لنوع الميالد في 
ناث مواليد ًا يوم 420عمر بالوزن  اتمتوسط( 10الجدول )ُيبّين   تبلغ، حيث لشاميا المعزلذكور وا 

 .كغ على التوالي0.25±49.25و 21.25±0.59
 

 ًا.يوم 420عند عمر / كغ مواليد الوزن متوسط ( 10جدول رقم )
 الخطأ القياسي  اً يوم 420متوسط وزن  عدد القراءات جنس المولود

 21.25a 0.59 142 ذكر
 49.25b 0.25 111 أنثى
 بين المتوسطات )P<1.11إلى وجود فرق معنوي ) الواحد األحرف المختلفة في العمودتشير  

 
حيث ، جنس المولودحسب  يوماً  420الوزن بعمر في  )P <0.01)معنوي  لوجود فرق (10ُيشير)الجدول 

 من تقديرات دراسة أعلى الدراسة وكانت نتيجة ،وكانت أثقل وزناً  تفوقت المواليد الذكور على االناث
(Hamayun ،في مواليد 4001 وزمالؤه )معز Sureazi  توبلغ ،(اً شهر  14) عند عمرالباكستاني 

المراخوس اإليرانية  معزفي مواليد ، و على التواليللذكور واالناث كغ 1.19±12.5و 18.10±1.81
(Rashidi  ،4008وزمالؤه ،)عند كغ ( 0.25±15.28، 0.21±17.82)لدى الذكور واالناث  والبالغة

حيث ، (4009وزمالؤه،  Thiruvenkadanالهندي ) Tellicherry معزوفي مواليد ، ( أشهر1) عمر
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في مواليد ، و على التواليللذكور واالناث كغ  0.52±18.07و 0.52±18.29شهرًا  14عمر  عندبلغت 
، 1.10±41.47) والبالغة، سنةالعمر ، حتى (4012وزمالؤه،  Ogah) النيجيري Dwarf معز

 .( على التوالي41.01±0.77
 
 يومًا: 242وحتى عمر  الميالدمعدل النمو والزيادة الوزنية من -7-1-5

بين نوع الوالدة والتداخل  اإلنتاج،موسم ونوع الوالدة، و  ،تأثير جنس المولود( تحليل التباين ل11الجدول )
 يوماً  420وحتى عمر  الميالدمعدل النمو والزيادة الوزنية من اإلنتاج، ووزن العنزة عند الوضع في موسم و 

 .الشامي المعزلمواليد 
 مصادر التباين

درجات 
 الحرية

 الميالدمعدل النمو اليومي من 
 يوماً  420عمر حتى 

 الميالدمن الزيادة الوزنية 
 يوماً  420حتى عمر 

متوسطات 
 المربعات

 االحتمالية 
 االحصائية

متوسطات 
 المربعات

 االحتمالية 
 االحصائية

 0.005 194.441 0.004 0.0420 1 جنس المولود
 0.274 19.40 0.424 0.0005 1 نوع الوالدة
 0.012 71.92 0.040 0.0012 2 موسم اإلنتاج

موسم × نوع الوالدة 
 اإلنتاج

2 0.00005 0.980 29.57 0.112 

 - 42.02 - 0.0005 418 المتبقي
 

 الميالدالشامي من  المعزلمواليد  والزيادة الوزنية مو اليومي( متوسطات معدل الن14رقم )ُيوّضح الجدول 
 0.10±47.11، غ/يوم 0.004±105و 0.004±112 تيومًا، حيث بلغ 420حتى عمر 

ناث مواليد المعز الشامي كغ 0.10±45.48و  .على التوالي لذكور وا 
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 الخطأ القياسي ±كغ / والزيادة الوزنية  الخطأ القياسي، ±/يومغ اليومي معدل النمومتوسط ( 14جدول رقم )
 ًا.يوم 420حتى عمر  الميالدمن 

  الزيادة الوزنيةمتوسط  متوسط معدل النمو اليومي  عدد القراءات جنس المولود
 0.004a 47.11±0.10a±112 142 ذكر
 0.004b 45.48±0.10b±105 111 أنثى
 بين المتوسطات )P<1.11إلى وجود فرق معنوي ) الواحد العموداألحرف المختلفة في تشير 

 
والزيادة الوزنية النمو،  ل النمو اليوميمعدفي  )P<0.01)معنوي  فرق وجود (14الجدول )نتائج ال أشارت
تفوقت المواليد الذكور على حيث  ،جنس المولوديومًا حسب  420من الميالد حتى الوزن بعمر  الكلية
فراز ا يعود ذلكقد و  ،اإلناث الشامي مقارنة  المعزعند ذكور  المسؤولة عن النمولهرمونات للبلوغ الجنسي، وا 
الشامي يمكن الحصول عليه بعمر  المعز، حيث يدل ذلك أن أفضل وزن لتسويق ذكور مواليد اإلناثمع 
( في مواليد Economides)، 1981 مع النتائج اتفقت، إذ تستمر الزيادة الوزنية حتى هذا العمر اً شهر ( 8)

معدل النمو اليومي  وبلغ، وكانت أعلى من نتائج دراستنا يوماً  190الشامي في قبرص حتى عمر  المعز
أعلى من  دراستنانتائج  في حين كانتعلى التوالي،  غ/يوم 0.02±151و 0.02±192 للذكور واإلناث

(Zhang  ،4009وزمالؤه ) معزفي مواليد Boer  1.87±81.5 والبالغة ،يوماً  200حتى عمر الصيني 
 .على التوالي في الذكور واالناث غ/يوم 1.44±84.1و

وزمالؤه  Jeevaمع ما توصل إليه في الزيادة الوزنية لمرحلة بعد الفطام نتائج هذه الدراسة  تتوافقلم 
تأثير معنوي في وزن بعد  يكن لجنس المولودحيث لم األلبانية،  malabari معز، في مواليد (4011)

 .( كغ على التوالي1.04±14.04 ،0.77±14.57)لذكور واالناث ا عندوبلغ ، رشهأ 1عمر حتى الفطام 
 
 :في بعض المؤشرات الوزنية نوع الوالدةتأثير -7-2
 :الميالد وزن-7-2-1

 على التواليكغ  0.05±2.82و 0.14±2.14، للمواليد الفردية والتوأميةوزن الميالد  اتمتوسطبلغت 
 .(12)الجدول 
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 .الشامي المعزلمواليد / كغ وزن الميالد متوسط ( 12جدول رقم)
 الخطأ القياسي±وزن الميالد عدد المشاهدات نموذج الميالد

 a 0.14±2.14 12 فردي
 b 0.05±2.82 190 توأمي

 بين المتوسطات )P<1.11إلى وجود فرق معنوي ) الواحد العمود األحرف المختلفة فيتشير 
 

نوع حسب  الشامي المعزفي وزن الميالد لمواليد  (P<1.11) معنوياً  فرقاً ( 12الجدول )وجدت نتائج الدراسة 
الختالف الوزن عند الوالدة في يعزى ذلك قد و  وكانت المواليد الفردية أثقل وزنًا من التوأمية الميالد، ،الوالدة

لى بيئة الرحم، حيث العنزة األم التي تحمل ووزن المواليد التوأمية، و مختلف نوع الوالدة نظرًا لصغر حجم  ا 
، مما يسهل من نموه، وتناول المغذيات دون تقاسم، وبالتالي يكون نموه أكبر المناسبمولودًا توفر له الفناء 

معز ( في مواليد Alabed ،4008، برأي كاًل من )مقارنة مع العنزات األمات التي تحمل أكثر من مولود
 ( في مواليد معز البنغال األسود.4012وزمالؤه،  Zenatالنوبي السوداني، و)

حسن و  Mavrogenis (1985)( و1982)وزمالؤه  Mavrogenis) من نتائج أقل نتائج دراستنا وكانت 
للمواليد الفردية نوع الوالدة الميالد حسب  وزنوبلغ متوسط الشامي،  المعزفي مواليد  (،1991) وزمالؤه

، 1.11±5.42)، ( كغ0.05±2.2 ،0.05±2.17( كغ، )0.01±2.25، 0.07±5.01والتوأمية )
مواليد  ( في4011) Sivakumarو Soundararajan أعلى مما وجدهو ، ( كغ على التوالي2.1±1.12
 Bedhaneو، الفردية والتوأمية على التوالي كغ 0.08±4.02و 0.08±4.15 والبالغةالكاني الهندي  معز

 ( كغ0.04±1.82، 0.02±4.45) ، حيث بلغتاألثيوبي Arzebal معزفي مواليد  (4012) وزمالؤه
 .للفردية والتوأمية الميالد على التوالي

( حيث لم يجدوا تأثير 4009)وزمالؤه  Bharathidhasanإليه لم تتوافق نتائج الدراسة مع ما توصل 
 0.01±  1.82و 0.08±1.92 تالبربري الهندي وبلغ المعزفي وزن الميالد لمواليد  لنوع الوالدةمعنوي 
في مواليد معز  (4012ها، ؤ وزمال Bushara)ومع ، على التواليوالتوأمية الميالد  الفرديةلمواليد لكغ 

Tagger  ،على والتوأمية الميالد  الفرديةلمواليد ل كغ 0.05±  4.04و 0.01±  4.10 والبالغةالسوداني
 .التوالي

 
 الفطام:وزن -7-2-2

، 0.22±14.27بلغ )، حيث وزن الفطام للمواليد الفردية والتوأمية الميالد( متوسط 12يوّضح الجدول رقم )
 كغ( على التوالي. 10.22±0.18
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 .الشامي المعزمواليد ل / كغ وزن الفطاممتوسط ( 12جدول رقم )
 الخطأ القياسي±الفطاموزن  عدد القراءات نموذج الميالد

 a 0.22±14.27 12 فردي
 b 0.05±10.22 189 توأمي

 بين المتوسطات )P<1.11إلى وجود فرق معنوي ) الواحد األحرف المختلفة في العمودتشير 
 

حسب  الشامي المعزفي وزن الفطام لمواليد  )P<1.11) معنوي فرق ( وجود12جدول ) بّينت نتائج الدراسة
 نتائج منأقل ، وكانت نتائج دراستنا وكانت المواليد الفردية أثقل وزنًا من التوأمية الميالد ،نوع الوالدة

Mavrogenis ( 1982وزمالؤه) كغ 0.20±17.07و 0.25±19.74والبالغة  ،في مواليد الماعز الشامي 
 ،الصيني Angora معزمواليد  في (4005وزمالؤه،  Liu)، وعلى التواليوالتوأمية الميالد  الفرديةلمواليد ل

(، 4011وزمالؤه،  Mioc) الكرواتية المعزمواليد  ومع،  كغ 0.17±12.2و 0.11± 15.5 حيث بلغت
 والبالغة، Ettawhu معز(، في مواليد Sodiqe ،4014)، و( كغ0.18±44.1، 0.18±42.2) والبالغة

 .على التواليللمواليد الفردية والتوأمية  ( كغ10.79±0.18، 14.18±0.42)
البربري  المعزفي مواليد  (4009) وزمالؤه Bharathidhasanلم تتماثل نتائج هذه الدراسة مع نتائج 

 حيث لم يكن لنوع الوالدة تأثير معنوي في وزن الفطام. ،الهندي
 
 حتى الفطام: اليوميمعدل النمو -7-2-3
 0.04±120، الشامي المعزلمواليد من الميالد حتى الفطام للمواليد الفردية والتوأمية  معدل النمو اليومي بلغ
 .(15)الجدول  على التوالي غ/يوم 0.01±140و
 

 .الشامي المعزلمواليد  غ/يوم معدل النمو اليوميمتوسط ( 15جدول رقم )

حتى من الميالد  معدل النمو اليومي عدد المشاهدات نموذج الميالد
  الخطأ القياسي±الفطام 

 a 0.04±120 12 فردي
 b 0.01±140 190 توأمي

 بين المتوسطات )P<1.11إلى وجود فرق معنوي ) الواحد األحرف المختلفة في العمودتشير 
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معدل النمو اليومي لمواليد في  لنوع الوالدة )P<1.11) معنوي فرقوجود ( 15الجدول )نتائج الدراسة  وّضحت
ويعود ، كانت المواليد الفردية أسرع نموًا من التوأمية الميالدحيث الشامي من الميالد حتى الفطام،  المعز

 ،، وعدم وجود منافسة في الحصول على كمية كافية من الحليبردية الميالدذلك للبنية القوية للمواليد الف
 alexوهذه نتيجة التوافق مع ). عالية مقارنة مع المواليد التوأميةوزنية وبالتالي الحصول على مكاسب 

( في مواليد معز 4012وزمالؤها،  Bushara، و)الهندية malabari( في مواليد معز 4010ؤه، وزمال
Tagger .السوداني 

 ،(1987)العوا وزمالؤه و  (1982)وزمالؤه  Mavrogenis أقل مما وجدهوكانت النتائج المتحصل عليها  
في المواليد الفردية والتوأمية  يوم/( غ21.7±147، 52.2±114)، /يومغ( 2±178، 2±409) والبالغة
 والبالغةالصينية،  Angora معز( في مواليد 4005وزمالؤه،  Liu)وأعلى من نتائج  ،على التواليالميالد 
 في مواليد (4011)وزمالؤه Mioc و، لدى المواليد الفردية والتوأمية  /يومغ 1.12±81.2و 87.9±1.04
 .غ/يوم 1.85± 111و 1.88±  119 والتوأمية الميالدللمواليد الفردية ت وبلغ، الكرواتية المعز

( حيث لم يجدوا تأثير 4009وزمالؤه،  (Bharathidhasanإليه لم تتوافق نتائج الدراسة مع ما توصل 
في مواليد ، و البربري الهندي المعزلمواليد  الفطامحتى في معدل النمو اليومي من الميالد  لنوع الوالدةمعنوي 
 (.Mojtaba ،4012و Hossein) Sestan معز
 
 :حتى الفطام من الميالدالزيادة الوزنية  -7-2-4

 المعزلمواليد  للمواليد الفردية والتوأمية الميالد الفطاممن الميالد وحتى متوسطات معدل الزيادة الوزنية  بلغت
 .(11)جدول  كغ على التوالي 0.18±1.52و 0.02±8.05الشامي، 

 
 .الشامي المعزالزيادة الوزنية لمواليد متوسط ( 11جدول رقم )

نموذج 
 الميالد

عدد 
 المشاهدات

حتى الفطام الميالد من  الزيادة الوزنية
 / كغ الخطأ القياسي±

 a 0.02±8.05 12 فردي
 b 0.18±1.52 190 توأمي

 بين المتوسطات )P<1.11إلى وجود فرق معنوي ) الواحد األحرف المختلفة في العمودتشير 
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الشامي من الميالد  المعز لمواليد في الزيادة الوزنية)P<1.11) معنوياً  فرقاً ( 11)الجدول الدراسة  أظهرت
 لذلكوأشار ، الفردية أسرع نموًا من التوأمية الميالد المواليدكانت  حيث، نوع الوالدةحسب  الفطاموحتى 

 وبلغت لدى، وكانت أعلى من تقديرات دراستنا الحالية الشامي المعز( في مواليد 1987)العوا وزمالؤه، 
 .لتواليعلى ا كغ 0.09±9.89و 0.09±10.11لمواليد الفردية والتوأمية الميالد ا
 
 يومًا: 242بعمر  الوزن-7-2-5
 0.59±21.15، يوماً  420الشامي بعمر  المعزللمواليد الفردية والتوأمية الميالد لمواليد  الوزن متوسط بلغ
 .(17)جدول  على التوالي كغ 0.29±49.52و
 

 .الشامي المعزمواليد ل يوماً  420وزن بعمر المتوسط ( 17) جدول رقم
 / كغ الخطأ القياسي±متوسط وزن الفطام  عدد المشاهدات نموذج الميالد

 a 0.59±21.15 55 فردي
 b 0.29±49.52 179 توأمي

 بين المتوسطات )P<1.15إلى وجود فرق معنوي ) الواحد األحرف المختلفة في العمودتشير 
 

لمرحلة بعد الفطام  حتى  استمر لنوع الوالدة )P<0.05)المعنوي  الفرقأن  (17جدول ) نتائجال وّضحت
من  تقديرات دراستنا أعلىوكانت ، وكانت المواليد الفردية أثقل وزنًا من التوأمية الميالد، يوماً  420عمر 

Mavrogenis ( 1982وزمالؤه ) للمواليد حيث بلغت  ،يوماً  120الشامي حتى عمر  المعزمواليد في
المراخوس اإليرانية  معزوفي مواليد  كغ على التوالي، 0.5±41.1و 0.1±48.9 الفردية والتوأمية

(Rashidi  ،في 4008وزمالؤه ،)0.45±17.15 تحيث بلغ، شهرأ 1عمر عند بعد الفطام  الوزن 
 14عمر عند  كغ 0.42±41.11و 0.42±47.84والبالغة  ،وحتى عمر السنة، كغ 0.41±11.27و

 Thiruvenkadanالهندي ) Tellicherry معزوفي مواليد  ،على التوالي للمواليد الفردية والتوأمية شهراً 
 .كغ على التوالي 0.54±17.88و 0.52±19.18 والبالغ، شهراً  14عمر  عند(، 4009وزمالؤه، 

عمر  عندالوزن  صفةي ف (Mojtaba ،4012و Hosseinنتائج الدراسة مع ما توصل إليه )ولم تتماثل 
في مواليد  كغ على التوالي 0.97±22.94و 0.19±22.28حيث بلغت  ،للمواليد الفردية والتوأميةالسنة 
 .Sestan معز
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 يومًا: 242حتى عمر  الميالدوالزيادة الوزنية من اليومي معدل النمو -7-2-6
للمواليد الفردية  يوماً  420مرحلة بعد الفطام حتى عمر لالزيادة الوزنية و النمو اليومي  معدل متوسطبلغ 

، 0.90±41.12وغ/يوم،  0.002±142و 0.007±119، الشامي المعزمواليد ل والتوأمية الميالد
 .(18)جدول  على التوالي كغ 45.71±0.29

 
 .لمواليد المعز الشامي يوماً  420حتى عمر  الميالدمن  والزيادة الوزنية معدل النمومتوسط ( 18جدول )

نموذج 
 الميالد

عدد 
 المشاهدات

متوسط معدل النمو اليومي من 
 اً يوم 420 عمرحتى  الميالد
 /يوم / غ الخطأ القياسي±

حتى  الميالدمن الزيادة الوزنية متوسط 
 كغ /  الخطأ القياسي± اً يوم 420 عمر

 0.007a 12.41±0.90a±142 55 فردي
 0.002a 71.45±0.29a±141 179 توأمي
 بين المتوسطات )P>1.15وجود فرق معنوي ) عدمإلى  الواحد في العمود المتشابهاألحرف تشير 

 
الزيادة و النمو اليومي  معدل في لنوع الوالدة معنوي فرقعدم وجود  (18بالجدول رقم ) ئج الدراسةأظهرت نتا
، الشامي المعز مواليدللمواليد الفردية والتوأمية الميالد ليومًا  420من الميالد حتى الوزن بعمر الوزنية 

الزيادة شهرًا، وبلغ  14حتى عمر  Angora معز( في مواليد 4005وزمالؤه،  Liuهذه النتيجة مع ) تتوافق
الهندي  Tellicherry معزالي، ومع مواليد و ( غ/يوم على الت0.74±  21.2 ،0.10± 49.8لديها ) الوزنية

(Thiruvenkadan  ،4009وزمالؤه)  لديها  الزيادة الوزنيةشهرًا، وبلغ  14بعد الفطام حتى عمر لمرحلة
 .على التوالي ( غ/يوم21.81±1.81، 28.01±1.82)

حيث  ،ص(الشامي )قبر  المعز( في مواليد  1982وزمالؤه،  Mavrogenisلم تتوافق هذه النتيجة مع )
يومًا، وكانت المواليد  120في معدل النمو اليومي من الفطام وحتى عمر  لنوع الوالدةتأثيرًا معنويًا  وجدوا

 معزومع مواليد ، لتواليعلى ا (غ/يوم1±122،  5±125) توبلغ ،الفردية أسرع نموًا من التوأمية الميالد
Boer الصينية (Zhang  ،حتى عمر 4009وزمالؤه )حيث كانت المواليد الفردية الميالد أسرع  ،يوماً  200

( 1.28±82.7،  4.28±81.1نموًا من التوأمية الميالد وبلغ معدل النمو اليومي لديها على التوالي ) 
( غ/يوم للمواليد الفردية 0.22±49.4،  0.71±49.9) اً يوم 200عند عمر  الزيادة الوزنية توبلغ ،غ/يوم

 التوالي.لتوأمية الميالد على او 
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 :في بعض المؤثرات الوزنيةموسم اإلنتاج تأثير -7-3
 :الميالد وزن-7-3-1

كغ، وأدنى ( 0.15±2.77) عند مواليد الموسم الثاني موسم االنتاجحسب بلغت أعلى قيمة لوزن الميالد 
 .(19)الجدول رقم  كغ (0.42±2.79) قيمة لها عند مواليد الموسم الرابع

 
 .الشامي المعزمواليد ل/ كغ وزن الميالد متوسط ( 19جدول رقم )
 /كغ الخطأ القياسي±وزن الميالد عدد المشاهدات موسم االنتاج

1 77 18.2±14.0 b 
4 20 72.7±15.0 a 
2 50 4.29±0.17 ab 
2 42 79.2±42.0 b 
5 12 2.99±18.0 b 

 بين المتوسطات )P<1.11األحرف المختلفة إلى وجود فرق معنوي )تشير 
 

موسم حسب  وزن الميالد صفةفي  )P<1.11) معنوي فرقوجود  (19الجدول ) نتائج الدراسة وّضح ت
أثقل وزنًا من  الثانياإلنتاجي  الموسم)األمات( ذات  العنزات حيث كانت المواليد الناتجة عن ،اإلنتاج

يعزى هذا التفوق لتطور قد و  ،الرابع والخامساألول و  الموسم العنزات )األمات( ذات واليد الناتجة عنالم
حيث األمات الحاملة بالموسم األول تستمر بالنمو الجسمي أما ، مع نقدم عمر األم العمليات الفسيولوجية

وهذه النتيجة باتفاق مع  ،األمات المنتجة للمواليد في المواسم المتقدمة فتكون بمعظمها والدات توأمية
(Sodiq ،4014 في مواليد معز )Ettawahu .األندنوسي 

حيث بلغ  ،(1987( العوا وزمالؤهو  ،Mavrogenis (1985)وكانت نتائج دراستنا أعلى مما توصل إليه 
، 0.1±2.2، 0.1±2.2، 0.1±2.1، 0.1±2.0)من الموسم األول حتى الخامس  موسم االنتاجحسب 
على  ( كغ0.01±2.2، 0.02±2.2، 0.02±2.2، 0.02±2.1، 0.02±2.91كغ، )  (2.2±0.1

 موسم االنتاجحسب  تحيث بلغ ،الصيني Angora  معزفي مواليد  (4005وزمالؤه،  Liu) ومع، التوالي
من الموسم األول حتى  كغ (4.47±0.02، 4.21±0.02، 4.42±0.02، 4.42±0.02، 4.15±0.02)

 .الخامس
وزن الميالد عند صفة في  موسم االنتاجبّينت عدم وجود تأثير معنوي لوفي دراسات أخرى 
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Bharathidhasan) معزوفي مواليد  ،البربري الهندي المعز( في مواليد 4009، وزمالؤه Tellicherry 
 .(4009وزمالؤه،  Thiruvenkadanالهندي )

 
  الفطام: وزن-7-3-2

مواليد  في وأدناهاكغ،  (0.58±14.11)مواليد الموسم الثالث  فيحسب موسم اإلنتاج أعلى قيمة لها  بلغت
 .(40الجدول رقم ) كغ( 0.12±9.12) خامسالالموسم 

 
 .مواليد المعز الشامي/ كغ ل وزن الفطاممتوسط ( 40جدول رقم )

الخطأ  ± متوسط وزن الفطام عدد المشاهدات موسم االنتاج
 / كغ القياسي

1 71 11.51±21.0 b 
4 20 11.52±52.0 b 
2 50 11.14±58.0 a 
2 44 11.85±79.0 ab 
5 12 9.64±0.63 c 

 بين المتوسطات )P<1.15األحرف المختلفة إلى وجود فرق معنوي )تشير 
 

 الشامي المعزوزن الفطام لمواليد صفة في   )P<1.15)معنوي  فرقوجود  (40الجدول )نتائج ال أظهرت
الموسم الثالث أثقل وزنًا من المواليد الناتجة األمات ذات وكانت المواليد الناتجة عن  ،اإلنتاجموسم حسب 
أقل من تقديرات   الدراسة الحالية وكانت تقديراتالموسم األول والثاني والخامس،  األمات ذاتعن 

(Mavrogenis في مواليد 1987العوا وزمالؤه، ؛ 1982 ،وزمالؤه )موسم حسب  توبلغ ،الشامي المعز
، 0.02±12.8)و ،(0.25±18.25، 0.28±18.1، 0.29±17.52، 0.21±11.77) االنتاج
مواليد ذات الحيث تفوقت  ،( كغ على التوالي15.1±0.12، 12.5±0.02، 12.5±0.02، 12.5±0.02

 معزمواليد في ( 4009وزمالؤه،  Thiruvenkadanومع )، على مواليد الموسم األول المتقدمةالمواسم 
Tellicherry حيث تفوقت مواليد الموسم الثالث والرابع على مواليد الموسم األول والثاني والخامس ،الهندي، 

 ( كغ على التوالي0.29±8.04، 0.20±9.11، 0.41±9.25، 0.42±8.57، 0.40±8.05) توبلغ
 معزمواليد ( في 4008وزمالؤه،  Rashidi)نتائج الدراسة مع  وتتفق، الموسم األول حتى الخامس من
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 وبلغ متوسط وزن األخرى،سم االثالث على مواليد المو الثاني و حيث تفوقت مواليد الموسم  ،اإليرانيةالمراخوس 
، 0.24±12.40، 0.24±12.01، 0.24±12.21من الموسم األول حتى الخامس )الفطام 
 ( كغ على التوالي، 12.99±0.29، 12.17±0.22

 
 معدل النمو اليومي من الميالد حتى الفطام:-7-3-3
، 0.005±112) من الموسم األول حتى الخامس موسم االنتاجحسب  معدل النمو اليومي بلغ

 .(41الجدول رقم ) /يوم على التواليغ( 112±0.005 ،141±0.009، 118±0.001 ،122±0.001
 

 .الشامي المعزلمواليد من الميالد حتى الفطام  غ / يوم اليومي معدل النمومتوسط ( 41جدول رقم )

 االنتاجموسم 
عدد 

 المشاهدات
 ±حتى الفطام  متوسط معدل النمو اليومي
 /غ/يوم الخطأ القياسي

1 77 112±0.005 b 
4 20 122±0.001 a 
2 50 118±0.001 ab 
2 42 141±90.00 ab 
5 12 112±0.005 b 
 بين المتوسطات )P<1.15األحرف المختلفة إلى وجود فرق معنوي )تشير 

 
 المعزمعدل النمو اليومي لمواليد  في  )P<1.15) معنوي فرقوجود  (41بالجدول رقم ) نتائج الدراسةبّينت 
سم اعلى مواليد المو  الثانيحيث تفوقت مواليد الموسم  ،حسب موسم االنتاج ي من الميالد حتى الفطامالشام

نتائج دراستنا وكانت  وتتفق، الفردي نوع الوالدةلك لجنس المولود و ى ذقد يعز و  ،وكانت أسرع نمواً  األخرى
وبلغ ، الصيني Angora معز( في مواليد 4005وزمالؤه،  Liu) التقديرات أقل من تقديرات دراستنا مع

( غ/يوم 1.85±85.1، 1.89±90.2، 1.51±84.2، 1.74±85.1، 1.91±84.2معدل النمو اليومي )
 معزفي مواليد  (4009وزمالؤه،  Thiruvenkadan)ومع ، حسب موسم االنتاجعلى التوالي 
Tellicherry ،يد الموسم األول والثاني وكانت مواليد الموسم الثالث والرابع أسرع نموًا من موال الهندي

، 2.20±71.25، 4.81±78.95، 4.28±70.87، 4.45±11.27)معدل النمو لديها  والخامس، وبلغ
 ( غ/يوم على التوالي.12.55±2.41
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 حتى الفطام:من الميالد الزيادة الوزنية  -7-3-4
الشامي خالل مرحلة الرضاعة من وزن  المعزلمواليد الزيادة الوزنية ( يبّين متوسطات 44الجدول رقم )

 .موسم االنتاجحسب  الميالد حتى الفطام
 

 .الشامي المعزلمواليد من وزن الميالد حتى الفطام / كغ  الزيادة الوزنيةمتوسط ( 44جدول )

عدد  موسم االنتاج
 المشاهدات

 ±حتى الفطام  متوسط معدل الزيادة الوزنية
 /كغ الخطأ القياسي

1 77 7.20±41.0a  
4 20 7.17±22.0a  
2 50 7.10±21.0a  
2 42 8.42±71.0a  
5 12 7.08±29.0a  

 بين المتوسطات )P>1.15)وجود فرق معنوي عدم إلى  المتشابههاألحرف تشير 
 

ي من الميالد الشام المعزلمواليد  الزيادة الوزنيةفي معنوي  فرقعدم وجود ( 44الجدول )نتائج ال وضّحت
حيث بلغ  ،(1987)العوا وزمالؤه،  تقديرات، وتماثلت نتائج الدراسة مع موسم االنتاجحسب  حتى الفطام

الشامي حسب رقم موسمها من  المعزوزن الفطام لدى مواليد  حتىمعدل الزيادة الوزنية من وزن الميالد 
، 0.41±10.28، 0.17±10.22، 0.1±10.21، 0.11±9.87إلى الموسم الخامس ) الموسم األول

 ( غ/يوم على التوالي.11.01±0.49
 
 يومًا: 242الوزن بعمر  -7-3-5

 فيكغ، وأدنى قيمة لها ( 1.24±24.27)مواليد الموسم الثالث  في يوماً  420للوزن بعمر أعلى قيمة  بلغت
 .(42الجدول رقم ) غك (1.22±41.75) خامسالمواليد الموسم 
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 .الشامي لمواليد المعز/ كغ  اً يوم 420وزن بعمر المتوسط ( 42جدول رقم )

 عدد المشاهدات موسم االنتاج
 ± 420متوسط الوزن بعمر 
 يوم/كغ الخطأ القياسي

1 15 21.01 ±0.95 ab 
4 27 48.28 ±1.28 b 
2 29 24.27±1.24a  
2 41 21.12 ±1.79 ab 
5 14 .7541 ±1.22 c 

 بين المتوسطات )P<1.15األحرف المختلفة إلى وجود فرق معنوي )تشير 
 

ن مواليد بعد وز  يستمر في موسم االنتاجل )P<1.15) المعنوي الفرقأن ( 42الجدول )نتائج الدراسة  أشارت
، والخامس حيث تفوقت مواليد الموسم الثالث على مواليد الموسم الثاني ،يوماً  420الفطام حتى عمر 

 ًا،يوم 120حتى عمر الشامي  المعزفي مواليد  (1982وزمالؤه،  Mavrogenisوتوافقت النتائج مع )
، 0.7±42.2ن المواليد )وز  وبلغ ،على مواليد الموسم األول المتقدمةحيث تفوقت مواليد المواسم 

( كغ على التوالي من الموسم األول إلى الموسم الرابع، ومع مواليد 45.8±0.1، 41.9±0.7، 21.7±0.7
حيث بلغ متوسط الوزن لديها  ،اً شهر  14عمر حتى  (4008وزمالؤه،  Rashidiالمراخوس اإليرانية ) معز
ومع مواليد ، ( كغ47.25±0.82، 41.10±0.71، 47.12±0.17، 47.22±0.17، 41.15±0.17)

سم احيث تفوقت مواليد المو  ،حتى عمر السنة (4012وزمالؤه،  Bedhaneاألثيوبي ) Arzebal معز
، 0.50±12.10، 0.21±12.90، 0.27±12.27) والبالغةعلى مواليد الموسم األول  المتقدمة
 . من الموسم األول حتى الخامس ( كغ على التوالي15.44±0.77، 12.25±0.51

ن بعد وز في  موسم االنتاجل اً معنوي اً حيث لم يجدوا تأثير  ،(4005وزمالؤه،  Liuلم تتماثل نتائج الدراسة مع )
 معزمواليد في  (4009وزمالؤه،  Thiruvenkadan، ومع )الصيني  Angora معزمواليد ل الفطام

Tellicherry  ومع ، الهندي(Zinat  ،في مواليد معز البنغال األسود )4012وزمالؤه. 
 
 يومًا: 242حتى عمر  الميالدمعدل النمو والزيادة الوزنية من -7-3-6

من  موسم االنتاجحسب  يوماً  420من الميالد حتى عمر الشامي  المعزبلغ معدل النمو اليومي لمواليد 
، 0.008±112، 0.002±111، 0.002±105، 0.002±112الموسم األول حتى الموسم الخامس )
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من الميالد حتى عمر الشامي  المعزلمواليد الزيادة الوزنية  التوالي، وبلغتعلى  غ/يوم( 102±0.005
، 0.002±105، 0.002±112من الموسم األول حتى الموسم الخامس ) موسم االنتاجحسب  يوماً  420
 .(42الجدول رقم ) على التوالي غ/يوم( 102±0.005، 112±0.008، 111±0.002

 
 المعزلمواليد  يوماً  420من الميالد حتى عمر والزيادة الوزنية معدل النمو اليومي متوسط ( 42جدول رقم )

 .الشامي

عدد  موسم االنتاج
 المشاهدات

من الميالد معدل النمو اليومي 
/  غ يوماً  420حتى عمر 

 الخطأ القياسي ±يوم

من الميالد حتى الزيادة الوزنية 
الخطأ  ±غك/  يوماً  420عمر 

 القياسي
1 15 112±0.002ab 45.02±0.11b 
4 27 105±0.002b 41.94±1.20ab  
2 29 111±0.002a 47.81±1.00a 
2 41 112±0.008ab 47.71±1.52ab 
5 14 102±0.005b 42.21±1.05c 
 بين المتوسطات )P<1.15إلى وجود فرق معنوي ) في العمود الواحد األحرف المختلفةتشير 

 
من الميالد حتى في معدل النمو اليومي  )P<1.15)معنوي  فرقوجود  (42في الجدول رقم ) النتائج أشارت
حيث تفوقت مواليد الموسم الثالث على مواليد الموسم الثاني  ،اإلنتاجموسم حسب  يوماً  420عمر 

 المعز( في مواليد Mavrogenis ،1985مع )من حيث التأثير المعنوي وتوافقت هذه النتائج ، والخامس
حيث تفوقت مواليد المواسم المتعددة على مواليد  وكانت التقديرات أعلى من نتائج دراستنا الحالية، ،الشامي

( غ/يوم على 10±122، 9±121، 9±125، 8±121، 11±149الموسم األول وبلغ معدل النمو اليومي )
التقديرات أقل من كانت و  الصيني Boer معزواليد مع مو التوالي من الموسم األول إلى الموسم الخامس، 

تفوقت مواليد الموسم األول والثاني على بقية حيث  ،(4009وزمالؤه،  Zhang)نتائج الدراسة الحالية 
، 2.41±10.7، 2.28±17.4، 2.1±80.1، 4.95±75.5)وبلغ معدل النمو اليومي  المواسم
 ( غ/يوم على التوالي.14.7±4.82
تأثير معنوي  يوجدحيث لم ، Angora معزمواليد في  ،(4005وزمالؤه،  Liuنتائج الدراسة مع ) تتوافقلم 
، 1.14±21.7) توبلغ شهرًا، 18حتى عمر  من الميالد في معدل النمو اليومي للمواليداإلنتاج موسم ل
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 معز( غ/يوم على التوالي، ومع مواليد 49.1±1.45، 48.2±1.15، 20.5±0.91، 20.1±1.01
Tellicherry الهندي (Thiruvenkadan  ،4009وزمالؤه)  وبلغ  ،شهراً  14لمرحلة بعد الفطام حتى عمر

، 1.98±27.18)من الموسم األول للخامس  موسم االنتاجحسب معدل النمو اليومي للمواليد 
 .على التوالي ( غ/يوم25.10±2.41، 20.72±4.92، 27.27±4.27، 21.94±4.42

حسب يومًا  420حتى عمر  من الميالدالزيادة الوزنية في  )P<1.15)معنوي  فرقبينت النتائج وجود و 
، (42الجدول رقم والخامس ) األولتفوقت مواليد الموسم الثالث على مواليد الموسم  حيث اإلنتاج،موسم 

مواليد ، ومع الشامي )قبرص( المعز( في مواليد Mavrogenis ،1985توصل )وتوافقت هذه النتائج مع ما 
 لفطام حتى الوزن بعمر السنة.في أوزان بعد ا (4008وزمالؤه،  Rashidiالمراخوس اإليرانية ) معز
 
 :في بعض المؤشرات الوزنية االنتاجموسم و  نوع الوالدةالتداخل بين تأثير -7-4
  :، والفطام، والزيادة الوزنية حتى الفطامالميالد وزن-7-4-1
 

  الشامي المعزلمواليد / كغ  والزيادة الوزنية حتى الفطام والفطام وزن الميالدمتوسط ( 45جدول )

 موسم
 نوع الوالدة االنتاج

عدد 
 المشاهدات

وزن 
الخطأ ±الميالد

 / كغقياسيال

الخطأ ±وزن الفطام
 / كغقياسيال

 حتىالزيادة الوزنية 
الخطأ ±الفطام

 / كغقياسيال

1 
 a 12.11±0.38 a 7.66±0.40 a 0.11±4.56 29 (38) فردي

 b 10.91±0.38 b 7.15±0.37 b 0.11±3.91 28 (38) توأمي

2 
 a 13.78±0.78 a 8.48±0.76 a 0.24±5.41 9 (9) فردي

 b 9.80±0.42 b 5.85±0.41 b 0.13±3.98 21 (31) توأمي

3 
 a 13.52±0.88 a 8.74±0.86 a 0.27±4.85 7 (7) فردي

 b 10.57±0.36 b 6.47±0.35 b 0.11±4.09 22 (43) توأمي

4 
 a 13.46±1.34 a 9.78±1.31 a 0.41±4.02 2 (3) فردي

 b 10.57±0.54 b 6.68±0.52 b 0.16±3.89 40 (21) توأمي

5 
 a 10.13±0.95 a 6.53±0.93 a 0.29±4.19 1 (6) فردي

 b 10.22±0.31 a 5.61±0.30 b 0.09±3.79 58 (58) توأمي

 بين المتوسطات )P<1.15إلى وجود فرق معنوي ) في العمود الواحد األحرف المختلفةتشير 
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 الشامي المعزلمواليد  ، والفطامالميالد يفي وزن )P<1.15) معنوي فرقوجود ( 45الجدول )نتائج ال بّينت
حيث تفوقت المواليد الفردية على التوأمية الميالد ضمن ، حسب التداخل بين نوع الوالدة وموسم االنتاج

الفناء والغذاء المناسب  األمات التي تحمل مولودًا واحدًا توفر لهلى ذلك ، ويعز األخرى وعبر المواسمالموسم 
 Ettawhu معزمواليد في   (Sodiq) ،2012 بإتفاق مع نتائج ،خالل المرحلة الجنينية دون تزاحم
 .األندنوسي

الزيادة الوزنية من الميالد حتى في  )P<1.15) معنوي فرقوجود ( 45بالجدول رقم )نتائج الدراسة  أظهرتو 
، حيث تفوقت المواليد الفردية على التوأمية الميالد موسم االنتاجو  نوع الوالدةلتداخل بين حسب ا الفطام

وكون المواليد الفردية ذات ، لألثر األمي ى ذلك، ويعز ضمن الموسم وتماثل التفوق حتى الموسم الخامس
مقارنة مع حتى الفطام على مكاسب وزنية عالية و تستطيع الحصول على الحليب دون منافسة،  بنية قوية

 .الباكستانية Teddyفي مواليد معز  (4012وزمالؤه،  Kuthuلم تتوافق نتائج الدراسة مع ) التوأمية الميالد.
 يومًا: 242الزيادة الوزنية من الميالد حتى عمر و  يوماً  242الوزن بعمر -7-4-2

 المعزلمواليد يومًا  420من الميالد حتى عمر الزيادة الوزنية و يومًا  420الوزن بعمر متوسط ( 41جدول )
 الشامي.

 موسم
 االنتاج

 420الوزن بعمر متوسط  نوع الوالدة
 الخطأ القياسي/كغ ±يوماً 

حتى عمر  من الميالدالزيادة الوزنية 
 الخطأ القياسي/ كغ ±يوماً  420

1 
 a 41.90±0.85 a 0.86±31.63 (33) فردي
 a 45.70±2.01 a 0.88±30.72 (32) توأمي

2 
 a 28.94±1.85 a 2.02±31.33 (6) فردي
 a 29.97±2.83 a 0.89±28.16 (31) توأمي

3 
 a 41.12±2.00 a 1.87±33.57 (7) فردي
 a 41.92±0.87 a 0.76±30.64 (42) توأمي

4 
 a 24.35±0.88 a 2.85±33.67 (3) فردي
 a 41.18±0.76 a 1.16±29.39 (18) توأمي

5 
 a 25.54±1.16 a 2.02±28.82 (6) فردي
 a 25.28±0.66 a 00.6±25.83 (58) توأمي

 بين المتوسطات )P>1.15)وجود فرق معنوي  عدم إلى المتماثلة في العمود الواحداألحرف تشير 
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في  موسم االنتاجو  نوع الوالدةمعنوي للتداخل بين  فرقعدم وجود ( 41الجدول ) نتائج الدراسة ووضّحت
مع مالحظة  يومًا، 420حتى عمر  من الميالدالزيادة الوزنية و  يوماً  420بعمر  الشامي المعزمواليد وزن 

الفروقات بين المواليد الفردية والتوأمية الميالد أن المواليد الفردية أثقل وزنًا من التوأمية الميالد مما يدل أن 
، لذا ال بد من االهتمام وزيادة رعاية المواليد التوأمية خالل ضمن الموسم وعبر المواسم األخرى غير حقيقي

 هذه المرحلة.
 Boer معزفي مواليد  (4009وزمالؤه،  Zhang) النتائج المتحصل عليها من تتوافق نتائج الدراسة مع 

 .الباكستانية Teddyفي مواليد معز  (4012وزمالؤه،  Kuthu)ومع  الصينية،
 
:الجسم أبعاد قياسات-7-5  
:في قياسات أبعاد الجسم المولود تأثير جنس-7-5-1  
 من الميالد حتى الفطام: بعاداألفي زيادة الومعدل النمو و  والفطام الميالد أبعاد الجسم عند-7-5-1-1

في أبعاد  اإلنتاجموسم ، ونوع الوالدة، و تأثير جنس المولودتحليل التباين ل (48، 47يبين الجدول رقم )
  .الشامي لمواليد المعز ، والفطامالجسم عند الميالد
في أبعاد الجسم عند اإلنتاج موسم ، ونوع الوالدة، و تأثير جنس المولود( تحليل التباين ل47جدول رقم )

 الشامي الميالد لمواليد المعز

درجات  التباينمصادر 
 الحرية

 أبعاد الجسم عند الميالد
 االرتفاع عند الغارب طول الجذع المائل محيط الصدر

متوسطات 
 المربعات

االحتمالية 
 االحصائية

متوسطات 
 المربعات

االحتمالية 
 االحصائية

متوسطات 
 المربعات

االحتمالية 
 االحصائية

 25754 25307 25040 25212 25420 3553 1 جنس المولود
 25221 12251 25221 222564 25221 123521 1 نوع الوالدة

 25234 12541 25221 26566 25222 22563 4 موسم االنتاج
 - 3514  5573 - 5512 222 المتبقي
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 الفطامفي أبعاد الجسم عند  اإلنتاجموسم ، ونوع الوالدة، و تأثير جنس المولود( تحليل التباين ل48جدول رقم )
 الشامي لمواليد المعز

درجات  مصادر التباين
 الحرية

 الفطامأبعاد الجسم عند 
 االرتفاع عند الغارب طول الجذع المائل محيط الصدر

متوسطات 
 المربعات

االحتمالية 
 االحصائية

متوسطات 
 المربعات

االحتمالية 
 االحصائية

متوسطات 
 المربعات

االحتمالية 
 االحصائية

 25567 25037 25626 3510 25303 12521 1 جنس المولود
 25221 54521 25226 121561 25227 10562 1 نوع الوالدة

 25215 27541 25256 31541 25225 51504 4 موسم االنتاج
 - 0565 - 13533 - 13545 110 المتبقي

 
لجنس المولود في أبعاد  )P>1.15)وجود تأثير معنوي عدم  (48، 47)الجدول  نت نتائج تحليل التباينبيّ 

في أبعاد  (P<1.11) اً معنوي اً تأثير الجسم لمواليد المعز الشامي عند الميالد والفطام، في حين كان لنوع الوالدة 
في قياسات أبعاد الجسم عند الميالد ( P<1.11)تأثير معنوي ولموسم اإلنتاج ، عند الميالد والفطام الجسم

 .الفطامياس محيط الصدر فقط عند في قو 
ناث ات أبعاد الجسم عند الميالدمتوسطبلغت  محيط لكل من قياسات مواليد المعز الشامي ، والفطام لذكور وا 

 0.47±25.48، 0.47±22.91]، حسب جنس المولود عند الغارب رتفاعاالو  الجذع المائل الصدر وطول
 [،(سم 0.45±22.71، 0.42±22.29سم(، ) 0.20±22.92، 0.49±22.15) سم(،

، 0.22±21.11سم(، ) 0.74±28.74، 0.22±29.12، )(سم 29.02±0.22، 29.58±0.24)]
 .(49جدول ) على التوالي[ سم( 21.09±0.25
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حتى ألبعاد الجسم  والزيادة ومعدل النمو والفطام عند الميالد/ سم ات أبعاد الجسم ( متوسط49جدول )
 .الشامي المعزلمواليد  الفطام

 الجنس الصفات

قياسات أبعاد 
الجسم عند 

الخطأ  ±الميالد
 القياسي/ سم

قياسات الجسم 
 ±عند الفطام/سم
 الخطأ القياسي

ألبعاد  النمومعدل 
الجسم حتى 

الخطأ ±الفطام
 القياسي/سم

معدل الزيادة 
ألبعاد الجسم حتى 

الخطأ ±الفطام
 القياسي/ سم

محيط 
 الصدر

 a 29.58±0.24a 0.22±0.012 a 42.82±0.72 a 0.27±25.49 (121)ذكور
 a 29.08±0.22a 0.21±0.014 a 22.09±0.68 a 0.27±25.51 (118)إناث

طول الجذع 
 المائل

 a 29.12±0.22a 0.45±0.007a  14.04±59.0 a 0.49±25.00 (121)ذكور
 a 28.74±0.22a 0.42±0.017 a 12.12±55.0 a 0.20±25.01 (118)إناث

عند رتفاع اال
 الغارب

 a 21.11±0.22a 0.41±0.008 a 11.71±0.29 a 0.42±22.89 (121)ذكور
 a 21.09±0.25a 0.40±0.008 a 11.29±21.0 a 0.45±22.98 (118)إناث

بين المتوسطات للصفة  )P>1.15)وجود فرق معنوي  عدملالمتماثلة في العمود الواحد األحرف تشير 
 المدروسة

 
 أبعاد الجسمفي  ، والفطامالميالد عند )P>1.15) معنوي فرقعدم وجود ( 49بالجدول رقم )النتائج  أظهرت

، المولود جنسحسب  اميالش المعز( لمواليد عند الغارب رتفاعاالو الجذع المائل )محيط الصدر وطول 
، ولعدم إفراز الهرمونات المسؤولة خالل المرحلة الجنينية الجسميةويعزى ذلك لعدم وجود تأثير للهرمونات 

 المعز( في مواليد 1991حسن وزمالؤه )دراسة  نتائج الدراسة معالتوافقت  .مرحلة الرضاعةعن النمو خالل 
 .الحمراء Sokoto معز( في مواليد 4010وزمالؤه ) Alphonsusالشامي، و

( في 4008وزمالؤه) Alabdeالشامي، و المعز( في مواليد 4008لم تتماثل النتائج مع فتال والنجار )
( 4011وزمالؤه ) paul، وMalabary معز( في مواليد 4010وزمالؤه ) alexالنيجيري، و المعزمواليد 

 البنغال. معزفي مواليد 
معدل النمو اليومي والزيادة المكتسبة وجود تأثير معنوي لجنس المولود في عدم  النتائج حتوضّ كما 

قبل الفطام )فترة خالل مرحلة  (عند الغارب رتفاعاالو الجذع المائل )محيط الصدر وطول لقياسات 
 .، ويعزى ذلك لعدم إفراز الهرمونات المسؤولة عن النمو في هذه المرحلةمن الميالد وحتى الفطام الرضاعة(

الحمراء  Sokoto معز( في مواليد 4002وزمالؤه ) Attahإليه وتوافقت نتائج الدراسة مع ما توصل 
  التركي. Saneenمعز( في مواليد 4008) Yardimciو Pesmenاألفريقي، و
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 يومًا: 242بعاد حتى عمر ألبا والزيادة نموالومعدل يومًا  242بعمر قياسات أبعاد الجسم -7-5-1-2 
في أبعاد الجسم  اإلنتاجموسم ، ونوع الوالدة، و تأثير جنس المولود( تحليل التباين ل20ُيوّضح الجدول رقم )

 .الشامي المعزيومًا لمواليد  420عند عمر 
 

اإلنتاج في أبعاد الجسم عند عمر موسم ، ونوع الوالدة، و تأثير جنس المولود( تحليل التباين ل20جدول رقم )
 الشامي يومًا لمواليد المعز 420

درجات  مصادر التباين
 الحرية

 يوماً  242أبعاد الجسم عند عمر 
 االرتفاع عند الغارب طول الجذع المائل محيط الصدر

متوسطات 
 المربعات

االحتمالية 
 االحصائية

متوسطات 
 المربعات

االحتمالية 
 االحصائية

متوسطات 
 المربعات

االحتمالية 
 االحصائية

 252225 212555 25221 225536 25221 241565 1 جنس المولود
 25235 125544 25431 61541 25237 54543 1 نوع الوالدة

 25234 57537 2511 44530 25263 52526 4 موسم االنتاج
 - 23527 - 21555 - 22512 110 المتبقي

 
في أبعاد الجسم لمواليد المعز الشامي  (P<1.11)وجود تأثير معنوي  (20)الجدول  نت نتائج تحليل التباينبيّ 

ياسي قفي  (P<1.15) اً معنوي اً تأثير لنوع الوالدة ، في حين كان حسب جنس المولود يوماً  420عمر عند 
 االرتفاع عند الغاربياس قفي  (P<1.15) اً معنوي اً تأثير  موسم االنتاجول الصدر واالرتفاع عند الغارب،محيط 
 .فقط

عمر  عندلمواليد المعز الشامي  عند الغارب رتفاعاالو الجذع المائل محيط الصدر وطول  بلغت قياسات
سم(،  0.52±17.92، 0.54±70.11) سم(، 0.55±70.11، 0.52±71.97)، يوماً  420

 .(21جدول رقم ) يسم( على التوال 10.82±0.11، 14.91±0.59)
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ألبعاد  والزيادة الكلية الزيادة، ومعدل يوماً  420عمر  عند/سم أبعاد الجسم ات ( متوسط21جدول رقم )
 .الشامي المعزمواليد ل يوماً  420الجسم حتى عمر 

 الجنس الصفات
عدد 

 المشاهدات

القياسات عند عمر 
الخطأ  ±يومًا  420

 القياسي / سم

معدل الزيادة بأبعاد 
من الميالد الجسم 

 420حتى عمر 
الخطأ  ± يوماً 

 القياسي/ سم

ألبعاد الزيادة الكلية 
الجسم من الميالد 

 420حتى عمر 
الخطأ  ±يومًا 

 القياسي/ سم
محيط 
 الصدر

 0.52a 0.19±005.0a 22.01±1.11a±71.97 142 ذكور

 0.55b 0.19±005.0a 22.49±1.41a±70.11 111 إناث

الجذع طول 
 المائل

 0.54a 0.19±005.0a 22.08±1.22a±70.11 142 ذكور

 0.52b 0.17±001.0a 24.91±1.28a±17.92 111 إناث

عند رتفاع اال
 الغارب

 0.59a 0.11±007.0a 49.29±1.04a±62.91 142 ذكور

 0.11b 0.11±001.0a 48.42±1.05a±10.82 111 إناث

 بين المتوسطات للصفة المدروسة )P<1.11وجود فرق معنوي )لالمختلفة في العمود الواحد األحرف تشير 
 
)محيط يستمر في الصفات المدروسة لقياسات )P<1.11)المعنوي  الفرقأن  (21بالجدول رقم ) نت النتائجبيّ 

حسب  يوماً  420الوزن بعمر لمرحلة بعد الفطام حتى  (عند الغارب رتفاعاالو الجذع المائل الصدر وطول 
ويعزى ذلك لوصول المواليد  ،اإلناثمن المواليد  أعلى، حيث كانت قياسات المواليد الذكور جنس المولود

لألبعاد  الكليةالزيادة النمو اليومي و  ولم يكن لجنس المولود تأثير معنوي في معدل للبلوغ والنضج الجنسي.
حسن وزمالؤه  وتوافقت هذه النتائج مع ما توصل إليهيومًا،  420المكتسبة لمرحلة بعد الفطام حتى عمر 

وزمالؤه  Slippersومع  يومًا، 210الشامي لمرحلة بعد الفطام حتى عمر  المعز( في مواليد 1991)
في  (4001وزمالؤه ) Hamayunونغوني في قياس محيط الصدر،  معز( في المواليد البالغة ل4000)

( في 4008) وزمالؤه Alabdeومع حتى عمر السنة، الباكستاني لمرحلة بعد الفطام  Sureazi معزمواليد 
( في 4008) Yardimciو Pesmenمع شهر، و أ( 1حتى عمر ) لمرحلة بعد الفطام النيجيري المعزمواليد 
البنغال لمرحلة  معز( في مواليد 4011وزمالؤه ) paulومع التركي حتى عمر السنة،  Saneenمعزمواليد 

( 4012وزمالؤه ) Ogahمع ، و الجذع المائلبعد الفطام حتى عمر السنة في قياس محيط الصدر وطول 
في نيجيريا لمرحلة بعد الفطام حتى عمر السنة، ولم تتوافق نتائج هذه الدراسة مع ما  Dwarf معزفي مواليد 
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 ر.شهأ (9لمرحلة بعد الفطام حتى عمر ) Malabary معز( في مواليد 4010وزمالؤه ) alexتوصل إليه
 
:في قياسات أبعاد الجسم نوع الوالدةتأثير -7-5-2  
من الميالد حتى أبعاد الجسم نمو والزيادة الكلية في الومعدل  الميالد قياسات الجسم عند-7-5-2-1

 الفطام:
 المعزلمواليد عند الغارب  رتفاعاالو الجذع المائل محيط الصدر وطول لات قياسات الجسم متوسط تلغب

، 0.25±21.45) م(،س 0.18±22.81، 0.24±21.22) نوع الوالدةحسب عند الميالد الشامي 
 .(24الجدول رقم ) سم( على التوالي 0.17±22.58، 0.28±25.14) م(،س22.22±0.40

 
 ألبعاد الجسم حتىومعدل النمو والزيادة  الميالد،عند / سم ات قياسات الجسم ( متوسط24جدول رقم )

 .الشامي المعزمواليد الفطام ل

نموذج  الصفات
 الميالد

عدد 
 المشاهدات

قياس الجسم عند 
الخطأ  ±الميالد

 القياسي / سم

 بأبعاد النمومعدل 
الجسم لمرحلة قبل 

الخطأ القياسي  ±الفطام
 سم/يوم

معدل الزيادة الكلية 
ألبعاد الجسم لمرحلة قبل 

الخطأ  ±الفطام 
 القياسي/سم

محيط 
 الصدر

 a 0.20±0.017 a 45.12±900. a 0.24±21.22 12 فردي
 b 0.21±0.007 b 42.18±380. b 0.18±22.81 190 توأمي

طول الجذع 
 المائل

 a 0.45±0.014 a 12.29±75.0 a 0.25±21.45 12 فردي
 b 0.45±0.005 a 12.18±21.0 a 0.40±22.22 190 توأمي

عند رتفاع اال
 الغارب

 a 0.40±0.010 a 11.40±14.0 a 0.28±25.14 12 فردي
 b 0.41±0.002 a 11.99±45.0 a 0.17±22.58 190 توأمي

 بين المتوسطات للصفة المدروسة )P<1.11وجود فرق معنوي )لالمختلفة في العمود الواحد األحرف تشير 
 

الجذع  في متوسط محيط الصدر وطول )P<1.11)معنوي  فرق ( وجود24بالجدول رقم )النتائج  وّضحت
كانت قياسات  إذ، نموذج المولودحسب  الميالد عند الشامي المعزمواليد ل عند الغارب رتفاعالوا المائل

الفضاء أو المواد الغذائية ويعزى ذلك لعدم وجود منافسة على ، التوأميةالمواليد الفردية الميالد أعلى من 
وتوافقت نتائج حيث كانت أبعاد الجسم عند الميالد مرتفع لدى المواليد الفردية الميالد،  ،أثناء فترة الحمل
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، ومع مواليد الشامي المعز( في مواليد 1997) (؛ وحسن1991الدراسة مع ما توصل إليه حسن وزمالؤه )
 .عند الغارب رتفاعالوا( في قياسي محيط الصدر 4005وزمالؤه،  Liuالصيني ) Angora معز
من الميالد محيط الصدر قياس معدل نمو أبعاد الجسم والزيادة الكلية لمعنوي في  فرق وجود نتائجالبّينت و 

 عند الغارب رتفاعاالو  الجذع المائل معنوي في قياس طول يوجد فرقولم ، نوع الوالدةحسب  وحتى الفطام
 .نوع الوالدةحسب 
الشامي لقياس محيط الصدر  المعز( في مواليد 1991)حسن وزمالؤه، ما قرره  هذه النتائج معق توافلم ت

 .الغارب عند رتفاعاالو  المائل الجذعوتوافقت في طول 
 
الجسم عند الفطام:أبعاد قياسات -7-5-2-2  

 
 .الشامي المعزلمواليد  الفطام عند سم / الجسم أبعاد ات قياسات( متوسط22جدول رقم )
 الخطأ القياسي/ سم ±قياسات الفطام  عدد المشاهدات نموذج الميالد الصفات

 محيط الصدر
 0.15a±50.11 12 فردي
 0.49b±28.01 189 توأمي

 الجذع المائلطول 
 0.11a±50.21 12 فردي
 0.49b±27.55 189 توأمي

 عند الغاربرتفاع اال
 0.52a±47.13 12 فردي
 0.42b±25.14 189 توأمي

 بين المتوسطات للصفة المدروسة )P<1.11وجود فرق معنوي )المختلفة فيد إلى األحرف تشير 
 

)محيط في الصفات المدروسة لقياسات  )P<1.111)معنوي فرق وجود ( 22بالجدول رقم )بّينت النتائج 
، الشامي المعزمواليد لدى  نوع الوالدةحسب الفطام  عند (عند الغارب رتفاعاالو الجذع المائل الصدر وطول 

ويعزى ذلك إلى تفرد المواليد الفردية  ،مواليد التوأمية الميالدال وكانت قياسات المواليد الفردية الميالد أكبر من
كميات أكبر  استهالكحليب العنزة األم دون وجود منافسة خالل مرحلة الرضاعة، وبالتالي  باستهالكالميالد 

وتوافقت هذه النتائج مع مواليد التوأمية الميالد، والوصول إلى أبعاد جسم جيدة عند الفطام. مقارنة مع ال
 .الشامي المعزفي دراساته على مواليد  (1991)حسن وزمالؤه 
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ى حت الميالدمن ألبعاد الجسم  مو والزيادة الكليةومعدل النيومًا  242بعمر قياسات الجسم -7-5-2-3
يومًا: 242عمر   

 
ألبعاد الجسم ، ومعدل النمو والزيادة الكلية يوماً  420بعمر / سم ات قياسات الجسم ( متوسط22رقم )جدول 

 .الشامي المعزمواليد ل يوماً  420من الميالد حتى عمر 

 الصفات
نموذج 
 الميالد
 

عدد 
 المشاهدات

قياسات الجسم 
 ±يوماً  420بعمر 

الخطأ القياسي/ 
 سم

معدل النمو ألبعاد 
الميالد من الجسم 

 420حتى عمر 
الخطأ  ±يوماً 

 القياسي سم/يوم

الزيادة الكلية ألبعاد 
من الميالد الجسم 

 420حتى عمر 
الخطأ  ± يوماً 

 القياسي/ سم
محيط 
 الصدر

 0.82a 0.20±007.0a 25.55±1.51a±71.81 55 فردي

 0.21b 0.17±002.0b 21.81±0.14b±70.47 179 توأمي

الجذع طول 
 المائل

 0.81a 0.17±008.0a 24.17±1.91a±19.15 55 فردي

 0.25a 0.18±045.0a 22.18±0.71a±18.92 179 توأمي

عند رتفاع اال
 الغارب

 0.94a 0.18±041.0a 48.18±1.21a±12.45 55 فردي

 0.20b 0.15±040.0b  41.02±0.52b±10.29 179 توأمي

 بين المتوسطات للصفة المدروسة )P<1.15وجود فرق معنوي )لالمختلفة في العمود الواحد األحرف تشير 
 

في الصفات المدروسة  لنوع الوالدة )P<1.15)معنوي  فرقوجود ( 22الجدول رقم )في نتائج ال وّضحت
والزيادة ألبعاد الجسم معدل النمو في و  ،يوماً  420بعمر  (عند الغارب رتفاعاالو )محيط الصدر لقياسات 

وكانت قياسات ًا، يوم 420حتى عمر لمرحلة بعد الفطام  الشامي المعزمواليد لقياسات الجسم ل الكلية
لنوع د تأثير معنوي و وج، وبّينت النتائج عدم مواليد التوأمية الميالدالقياسات  المواليد الفردية الميالد أكبر من

فقط لصفة  (1991)حسن وزمالؤه ، وتوافقت نتائج الدراسة مع نتائج الجذع المائلفي صفة طول  الوالدة
 .الشامي المعزمواليد يومًا في  180عند عمر  عند الغاربرتفاع اال
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:في قياسات أبعاد الجسم موسم االنتاج تأثير-7-5-3  
من الميالد حتى ألبعاد الجسم  ومعدل النمو والزيادة الكلية الميالد قياسات الجسم عند-7-5-3-1

 الفطام:
 

في عند الميالد ومعدل النمو ألبعاد الجسم والزيادة / سم ات صفات قياسات الجسم ( متوسط25جدول رقم )
 .قياسات أبعاد الجسم من الميالد حتى الفطام

 الصفات
موسم 
 االنتاج

عدد 
 المشاهدات

قياسات الجسم عند 
الخطأ  ±الميالد

 القياسي/ سم

معدل النمو ألبعاد 
 ±الفطام حتىالجسم 

 الخطأ القياسي سم/يوم

معدل الزيادة ألبعاد الجسم 
الخطأ  ±الفطام حتى

 القياسي/ سم

محيط 
 الصدر

1 77 52.25±21.0 b 0.21±010.0a 42.08±0.51a 

4 40 27.10±52.0 a 0.21±019.0a 40.22±1.07a 

2 50 21.11±85.0 ab 0.21±018.0a 42.19±0.99a 

2 23 22.95±90.7 c 0.21±048.0a 42.05±1.58a 

5 64 82.22±12.0 c 0.22±040.0a 42.54±1.09a 

طول 
الجذع 
 المائل

1 77 25.27±21.0 b 0.41±008.0a 12.41±0.21a 

4 40 21.94±10.5 a 0.42±049.0a 12.29±0.87a 

2 50 25.50±40.1 b 0.41±012.0a 12.71±0.81a 

2 23 22.29±89.0 c 0.42±041.0a 12.22±1.49a 

5 64 22.91±0.11 c 0.42±015.0a 12.27±0.89a 

رتفاع اال
عند 
 الغارب

1 77 125.2±21.0 b 0.41±007.0a 11.84±0.28a 

4 40 82.25±70.2 a 0.41±014.0a 11.90±0.72a 

2 50 25.49±54.0 b 0.41±014.0a 11.94±0.18a 

2 23 22.24±90.1 c 0.40±018.0a 11.12±1.08a 

5 64 22.87±55.0 c 0.19±012.0a 10.70±0.75a 

 بين المتوسطات للصفة المدروسة )P<1.11وجود فرق معنوي )لالمختلفة في العمود الواحد األحرف تشير 
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محيط الصدر وطول  صفات قياساتفي  )P<1.11)معنوي  فرقوجود ( 25بالجدول رقم )النتائج  أشارت
حيث تفوقت ، االنتاجموسم حسب  الميالد عند الشامي المعزلمواليد عند الغارب  رتفاعاالو الجذع المائل 

في قياس الموسم الرابع والخامس على المواليد الناتجة من أمات الثاني المواليد الناتجة عن أمات الموسم 
جي والنضج و لو يسيعزى ذلك للتطور الف ، وقدعند الغارب رتفاعاالو الجذع المائل محيط الصدر وطول 

 ولتأثير نوع الوالدة. ألمللعنزة االجسمي 
تأثير معنوي  موسم االنتاجحيث كان ل، الشامي المعز( في مواليد 1991)حسن وزمالؤهتوافقت النتائج مع 

(0.01P≤)  الشامي، وفي  المعزعند الميالد لمواليد  عند الغارب( رتفاعاالو  الجذع المائل طولقياسات )في
 في صفة موسم االنتاجالتأثير المعنوي ل اقتصر ، إذ(4005وزمالؤه،  Liu)الصينية Angora معزمواليد 

 . فقط عند الغاربرتفاع اال
قياسات في في معدل النمو ألبعاد الجسم والزيادة  موسم االنتاجمعنوي ل فرقالنتائج عدم وجود  كما وّضحت

الفطام لمرحلة قبل الشامي  المعزمواليد ل (عند الغارب رتفاعاالو الجذع المائل )محيط الصدر وطول الجسم 
 من الميالد حتى الفطام.

 
قياسات الجسم عند الفطام:-7-5-3-2  

عند  (عند الغارب رتفاعاالو الجذع المائل )محيط الصدر وطول ات قياسات متوسط (21يبّين الجدول رقم )
 موسم االنتاج. الشامي حسب المعزلمواليد  الفطام
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 .الفطام عند الشامي المعزمواليد ل/ سم  أبعاد الجسمات قياسات ( متوسط21جدول رقم )

 موسم االنتاج الصفات
عدد 

 المشاهدات
الخطأ  ±قياسات أبعاد الجسم عند الفطام 

 القياسي/ سم

محيط 
 الصدر

1 71 81.49±0.66 b 
4 20 50.20±81.0 ab 

2 50 50.82±59.0 a 

2 44 72.21±48.1 c 

5 12 27.19±1.04 bc 

طول 
الجذع 
 المائل

1 71 95.29±11.0 ba 
4 20 27.50±81.0 ab 
2 50 50.25±95.0 a 

2 44 12.27±48.1 b 

5 12 25.27±1.04 b 

رتفاع اال
عند 
 الغارب

1 71 47.25±20.5 b 
4 20 21.58±19.0 b 

2 50 47.52±71.0 a 

2 44 22.22±1.02 b 

5 12 22.15±84.0 b  
 بين المتوسطات للصفة المدروسة )P<1.15وجود فرق معنوي )لالمختلفة في العمود الواحد األحرف تشير 

 
)محيط  صفاتفي  موسم االنتاجل )P<1.115)معنوي  فرقوجود ( 21بالجدول رقم )الدراسة  بّينت نتائج

المواليد ، حيث تفوقت عند الفطام الشامي المعزلمواليد  (عند الغارب  رتفاعاالو الجذع المائل الصدر وطول 
محيط الصدر  اتفي قياس األخرىسم اعلى المواليد الناتجة من أمات المو  الثالث أمات الموسمالناتجة عن 

على مواليد الماعز الشامي ولنوع  ، ويعود ذلك لألثر األميعند الغارب رتفاعاالو الجذع المائل وطول 
 موسم االنتاجكان لحيث ، الشامي المعز( في مواليد 1991) وزمالؤهالنتائج مع حسن  توافقت مل ،الوالدة
 .الشامي المعزلمواليد  عند الفطام(الغارب عند رتفاعاالو الجذع المائل طول قياسات ) معنوي فيغير تأثير 
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من ألبعاد الجسم ومعدل النمو والزيادة الكلية  يوماً  242/ سم بعمر قياسات أبعاد الجسم -7-5-3-3
 يومًا: 242حتى عمر الميالد 

 
أبعاد  فيوالزيادة الكلية اليومي يومًا ومعدل النمو  420ات قياسات الجسم بعمر متوسط( 27الجدول رقم )

 .الشامي المعزلمواليد يومًا  420الجسم من الميالد حتى عمر 

 الصفات
موسم 
 االنتاج

عدد 
 المشاهدات

قياسات الجسم 
 ±يوماً  420بعمر 

الخطأ القياسي/ 
 سم

اليومي معدل النمو 
من ألبعاد الجسم 

الميالد حتى الوزن 
 ± يوماً  420بعمر 

 الخطأ القياسي سم/يوم

معدل الزيادة الكلية 
من الميالد حتى 

 420الوزن بعمر 
الخطأ  ±يوماً 

 القياسي/سم

محيط 
 الصدر

1 15 71.57±0.51a 0.11±002.0a 22.21±0.97a 

4 27 71.29±1.01a 0.18±010.0a 20.82±0.40a 

2 29 70.76±0.94a 0.40±007.0a 25.08±1.57a 

2 41 70.23±1.21a 0.40±014.0a 21.08±4.50a 

5 14 69.80±0.98a 0.19±007.0a 24.92±1.72a 

طول 
ذع الج

 المائل

1 15 69.81±81.0a 0.12±29.0a 24.82±1.17a 

4 27 69.47±1.41a 0.14±71.0a 21.25±4.71a 

2 29 69.9±1.40a 0.12±15.0a 25.25±1.92a 

2 41 68.40±12.1a 0.18±19.0a 25.71±2.07a 

5 14 68.14±1.20a 0.25±18.0a 24.41±4.12a 

رتفاع اال
عند 
 الغارب

1 15 60.26±90.0b 0.14±21.0a 49.08±0.82a 

4 27 61.51±42.1b 0.14±72.0a 49.05±1.92a 

2 29 65.26±45.1a 0.14±51.0a 47.41±1.28a 

2 41 61.58±70.1c 0.12±82.0a 49.29±4.19a 

5 14 60.10±1.21c 0.11±57.0a 42.57±1.51a 

 بين المتوسطات للصفة المدروسة )P<1.15وجود فرق معنوي )لالمختلفة في العمود الواحد األحرف تشير  
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عند رتفاع االصفة في  االنتاج لموسم )P<1.115)معنوي  فرق وجود( 27بالجدول رقم )الدراسة  بّينت نتائج
الجذع يومًا، وكان غير معنوي في قياسي محيط الصدر وطول  420فقط لمرحلة بعد الفطام بعمر  الغارب
د الناتجة من أمات ، حيث تفوقت المواليد الناتجة عن أمات الموسم األول على المواليالمعزلمواليد لل المائ
ألبعاد الجسم من تأثير معنوي في معدل النمو والزيادة الحجمية  موسم االنتاجاسم األخرى، ولم يكن لالمو 

لصفة قياس طول ( 1991)النتائج مع ما أوجده حسن وزمالؤه  توافقلم تو يومًا.  420حتى عمر  الميالد
 .الشامي المعزفي مواليد يومًا  180بعمر  الجذع المائل

 
 االرتباط: عالقات-7-6
 :لمرحلتي قبل وبعد الفطام أبعاد الجسم وزن الجسم مع قياسات ارتباط-7-6-1
 

 الشامي المعزمواليد ل بعد الفطامو قبل  تياط بين وزن الجسم وقياساته لمرحل( عالقات االرتب28جدول رقم )

 قياسات الجسم
 مرحلة بعد الفطام مرحلة قبل الفطام

قيمة معامل  الوزن
 االرتباط

قيمة معامل  الوزن
 االرتباط

 محيط الصدر
 الميالد عند

0.51 *** 
 90عند عمر 
 اً يوم

0.82*** 
 ***0.82 ***0.29 ذع المائلطول الج

 ***0.15 ***0.21 عند الغاربرتفاع اال
 محيط الصدر

 10عند عمر 
 اً يوم

0.75*** 
عند عمر      

 اً يوم180

0.81*** 
 ***0.72 ***0.80 ذع المائلطول الج

 ***0.11 ***0.12 عند الغاربرتفاع اال

 
عند عمر      

 اً يوم 420

0.80*** 
0.79*** 
0.51 *** 

(P<1.111( =*** :ةمعنويعالي ال إرتباط 
 

يومًا  10( لوجود عالقة ارتباط مرتفعة نسبيًا بين وزن الجسم عند عمر 28النتائج بالجدول رقم )تشير 
(، واستمرت هذه العالقة لمرحلة r=0.78 ،r=0.80وقياسي محيط الصدر وطول الجذع المائل، إذ بلغت )
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ذ بعين االعتبار (، وهنا ال بد األخr=0.80 ،r=0.79يومًا إذ بلغت ) 420بعد الفطام حتى الوزن بعمر 
عند اختيار الحيوانات بغرض التربية قياسي محيط الصدر وطول الجذع المائل ألن لها عالقة في تقدير 
الوزن بهذه األعمار، فمعامل االرتباط العالي بين وزن الجسم وقياساته يدل إلى أن هذه الصفات يمكن أن 

 .تستخدم لتقدير لتوقع وزن الجسم في مواليد المعز الشامي
وجود هذا االرتباط بين وزن الجسم وقياساته عند  المعزوأكدت العديد من الدراسات على عروق مختلفة من 

 معزفي مواليد  (4002)وزمالؤه Attah الشامي، و المعز( في مواليد 1991) حسن وزمالؤهكل من 
Skoto و األفريقي، الحمراءFaizur(4007 في مواليد )اً شهر  14البنغالي األسود عند عمر  معز، 

 Semakula، وشهراً  (14التركي عند عمر ) Saneenمعز( في مواليد 4008) Yardimciو Pesmenو
( 4011وزمالؤه ) Yakubu حتى عمر السنة، ومن الميالد األفريقي  المعز( في مواليد 4010وزمالؤه )
حتى عمر السنة، من الميالد البنغال  معزاليد ( في مو 4011وزمالؤه ) paulنيجيريا، و معزفي مواليد 

، اً شهر  14حتى عمر من الميالد األثيوبية  Abregelle معزفي مواليد  (4014وزمالؤه ) Alemayehuو
 .اً شهر  12حتى عمر من الميالد الباكستانية  Beetal معز( في مواليد 4012وزمالؤه ) Iqpalو
 
عمر وحتى الميالد  منحسب المراحل العمرية المختلفة  قياسات الجسم مع بعضها ارتباط-7-6-2

 :يوماً  242
الجسم  قياساتبين صفات  (P≤0.001قوية ) ارتباطوجود عالقات ( 29الجدول رقم )بّينت نتائج الدراسة 

، حيث بلغت قيم معامل يوماً  420عمر والفطام و الميالد حسب المراحل العمرية المختلفة عند مع بعضها 
 0.89) عند الغاربرتفاع االو الجذع المائل طول وكل من صفات  محيط الصدربين صفة االرتباط 

رتفاع االوصفة  الجذع المائل طول( على التوالي، وبين صفة 0.50و 0.79(، )0.75و 0.89(، )0.77و
. وكانت قيم االرتباط مرتفعة نسبيًا بين قياس محيط ( على التوالي0.42و 0.71و 0.77) عند الغارب

(، r=0.89يومًا، حيث بلغت ) 90عند الميالد، وعند الفطام، وعند عمر  الجذع المائلالصدر وطول 
(r=0.89 ،)(r=0.89 على التوالي، وبين قياس محيط الصدر و )إذ بلغت أعلى قيمة  ،عند الغاربرتفاع اال

(، وبين قياس r=0.50يومًا، إذ بلغت ) 240(، وأدنى قيمة لها عند عمر r=0.77) الميالدلها عند عمر 
وأدنى (، r=0.77)، ، إذ بلغت أعلى قيمة لها عند عمر الميالدعند الغاربرتفاع االو  طول الجذع المائل
 (.r=0.23يومًا، إذ بلغت ) 240قيمة لها عند عمر 

يشير إلى أن حسب المراحل العمرية المختلفة بعضها  الجسم مع قياساتصفات فمعامل االرتباط العالي بين 
 هذه الصفات يمكن أن تستخدم لتقدير بعضها.
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حسب المراحل العمرية المختلفة المدروسة مع بعضها بين قياسات الجسم  رتباطاال ( عالقات29جدول رقم )
 ًا.يوم 420من الميالد وحتى عمر 

 عند الغارب رتفاعاال الجذع المائلطول  قياسات الجسم الفئة العمرية

 الميالد عند
 ***0.77 ***0.89 محيط الصدر

 ***0.77 - الجذع المائلطول 

 اً يوم 10عند 
 ***0.75 ***0.89 محيط الصدر

 ***0.71 - الجذع المائلطول 

 اً يوم 90عند 
 ***0.12 ***0.89 محيط الصدر

 ***0.72 - الجذع المائلطول 

 اً يوم 180عند 
 ***0.14 ***0.75 محيط الصدر

 **0.49 - الجذع المائلطول 

 اً يوم 420عند 
 **0.50 ***0.79 محيط الصدر

 **0.42 - الجذع المائلطول 
(P<1.111(=*** :عالي المعنوية،   إرتباط(P<1.11(=** :إرتباط معنوي  

 
 ارتباطعالقات ود وج التركي Saneenمعزمواليد في دراسته على ( Yardimci ،4008و Pesmen)بّين 
( =0.15r= ،0.58r) بلغت إذ،ومحيط الصدر( الجذع المائلطول ) كل من وبين رباغال عند رتفاعاالبين 

(، وكذلك وجدوا عالقة ارتباط =0.72rبلغت ) إذ، ومحيط الصدر المائل الجذععلى التوالي، وبين طول 
 الجذع(، وبين طول =r 0.29) بلغت إذ ًا،( شهر 14الصدر عند عمر )ومحيط  عند الغاربرتفاع االبين 
 Boer معز لمواليد( 4009)وزمالؤه  Keithوفي دراسة لم ، (=r 0.24بلغت ) إذ، ومحيط الصدر المائل

بين محيط الصدر وكل من  االرتباط بلغ إذ ،في أمريكا وجدوا عالقات ارتباط بين قياسات الجسم مع بعضها
 المائل الجذعوبين طول  ،( على التوالي=0.72r= ،0.55r)المائل  ذعوطول الجعند الغارب رتفاع اال
 Abregelleمعز( في مواليد 4010وزمالؤه ) Alphonsusن وبيّ ، (=r 0.57) الغارب عند رتفاعاالو 

، =r 0.70) بلغت إذ،ومحيط الصدر( المائل الجذعطول )و الغاربعند رتفاع االاألثيوبية عالقة ارتباط بين 
0.10 ،r= إذ، ومحيط الصدر المائل الجذع( على التوالي، وبين طول ( 0.80بلغت  r=) وجد ، و

Alemayehu  معز( في مواليد 4014)وزمالؤهAbregelle إذ ،األثيوبية عالقة ارتباط بين قياسات الجسم 
، r=0.87) الغارب عند رتفاعاالو  الجذع المائل طولكل من بلغ معامل االرتباط بين محيط الصدر و 
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r=0.72 الغارب عند رتفاعاالو  الجذع المائل طول(، وبين (r=0.60 .) ووجد(Ogah  4012مالؤه، وز) 
حيث قدرت بين  سنة،في نيجيريا عالقات ارتباط بين قياسات الجسم عند عمر  Dwarf معزفي مواليد 

 ،( على التوالي=0.20r= ،0.81r) الغارب عند رتفاعاالو  الجذع المائل طولمحيط الصدر وكل من 
 (.=r 0.27) الغارب عند رتفاعاالو  الجذع المائل طول بين وبلغت قيمة االرتباط

 
 وزن الجسم مع قياساته حسب الجنس: ارتباط-7-6-3

مع يومًا  10عمر  عندالجسم بين وزن حسب جنس المولود قوية  ارتباطعالقة  وجود بّينت نتائج الدراسة
(، =0.71r= ،0.75r) بلغت إذ، واالناث للذكورللمواليد  الجذع المائلقياسات الجسم لمحيط الصدر وطول 

(0.82r= ،0.77r=على التوالي )  مما يدل أنه عند اختيار الحيوانات للتربية حسب جنس ، (20)جدول
المولود األخذ بعين االعتبار قياسي محيط الصدر وطول الجذع المائل لمرحلة قبل الفطام ألن لها عالقة 

 بالوزن.
 

عند  رتفاعاالو الجذع المائل قياسات محيط الجسم وطول و بين وزن الجسم  رتباطاال( عالقات 20ل رقم )جدو 
 .جنس المولودحسب  بعد الفطامو قبل الفطام  الغارب

 قياسات الجسم
 طامفمرحلة بعد ال مرحلة قبل الفطام

 إناث ذكور الوزن إناث ذكور الوزن
 محيط الصدر

 عند
 الميالد

عند عمر  ***0.42 ***0.62
 اً يوم 90

0.75*** 0.86*** 

 ***0.86 ***0.86 ***0.38 ***0.61 ذع المائلطول الج

 ***0.71 ***0.56 ***0.29 ***0.55 عند الغاربرتفاع اال

عند  محيط الصدر
عمر 

 اً يوم 10

عند عمر  ***67.0 ***67.0
 اً يوم 180

0.76*** 0.32** 

 ***0.82 ***..67 ***67.0 ذع المائلطول الج
NS

0.14 

 ***0.66 ***0.67 ***0.60 عند الغاربرتفاع اال
NS

0.14 

 
عند عمر 

 اً يوم 420

0.76*** 
NS

0.17 

0.85*** 
NS

0.18 

0.48*** 
NS

0.18 

(P<1.111(=*** :عالي المعنوية،   إرتباط(P<1.11(=** :إرتباط معنوي  ،NS: ارتباط غير معنوي 
بين قياسي محيط الصدر بعد الفطام مرحلة ل رتباطاالعالقة  استمرارية (20الجدول )نتائج ال أشارتكذلك 

، =0.71r)بلغت  إذ ،الشامي المعزلدى ذكور مواليد ًا يوم 420 عمرحتى  مع الوزنوطول الجذع المائل 
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0.85r= ،لذا ال بد األخذ بعين االعتبار قياسي محيط الصدر وطول الجذع المائل مع الوزن ( على التوالي
، وهذا الشامي ألن لها عالقة بالوزن  المعزيومًا لدى ذكور مواليد  420لمرحلة بعد الفطام حتى عمر 

 وزن الجسم حسب جنس المولود. توقعاالرتباط العالي ربما يشير إلى إمكانية استخدام قياسات الجسم في 
عالقة وجود ، الباكستاني Sureazi معزمواليد ( في 4001وزمالؤه ) Hamayunدراسات كل من  تأكد

 لمرحلةومحيط الصدر  الغاربعند رتفاع االو  الجذع المائل قياسات طول بينجنس المولود حسب ارتباط 
 0.17)(، =r= ،0.22 ،r 0.57للذكور واإلناث )قيم االرتباط بلغت  إذ ًا،شهر  (14بعد الفطام حتى عمر )

r= ،0.77 ،r= ،)(0.54 r= ،0.72 ،r=عل )ووجد  التوالي. ىAlade  المعز( في مواليد 4008)وزمالؤه 
الميالد للذكور واإلناث مع قياسات جسمها  بين وزن  ارتباط قوية حسب جنس المولود  عالقةالنيجيري 
مواليد الذكور أكبر قيم االرتباط للحيث كانت  ،ومحيط الصدر( عند الغاربرتفاع االو الجذع المائل )لطول 

على  (=0.81r= ،0.82r= ،0.90r=( ،)0.81r= ،0.71r= ،0.80r) القيم من المواليد االناث وبلغت
الفطام للذكور واإلناث مع قياسات  بين وزنجنس المولود  قوية حسبالتوالي. وكذلك وجدوا عالقات ارتباط 

، =0.80r= ،0.81rبلغت ) إذ، ومحيط الصدر( عند الغاربرتفاع االو  الجذع المائل جسمها )لطول
0.89r=)، (0.94r= ،0.77r= ،0.92r=) مرحلة بعد الفطام ل عالقة االرتباط على التوالي. واستمرت
، ومحيط الصدر( عند الغاربرتفاع االو  الجذع المائل لطول الجسمقياسات بين األوزن و جنس المولود  حسب

، ووجد (على التوالي =0.90r= ،0.87r= ،0.91r= ( ، )0.89r= ،0.88r= ،0.88r)القيم  إذ بلغت
Alex ( في مواليد 4010وزمالؤه )معز Malabri  الهندية عالقات ارتباط بين صفة وزن الميالد وقياسات

، =0.50r)بلغت  إذللذكور واإلناث،  عند الغارب( رتفاعاالو  الجذع المائل الجسم )لمحيط الصدر وطول
0.21r= ،0.27r=) ،(0.51r= ،0.51r= ،0.50r=)  على التوالي، وكذلك بين صفة وزن الفطام

، =0.84r= ،0.11r)، (=0.88r= ،0.12r= ،0.18r)بلغت  إذوقياسات الجسم للذكور واإلناث، 
0.12r=)  بلغت  إذوقياسات الجسم للذكور واالناث،  ،شهراً  14على التوالي، وبين وزن الجسم عند عمر

(0.91r= ،0.77r= ،0.82r=) ،(0.19r= ،0.29r= ،0.28r=) على التوالي، وبّينAlemayehu 
شهرًا  14بين وزن الجسم بعمر   ارتباطاألثيوبية عالقات  Abregelle معز( في مواليد 4014وزمالؤه )

بلغت  إذ( للذكور واإلناث، عند الغارب رتفاعاالو  الجذع المائل وقياسات الجسم )لمحيط الصدر وطول
(0.85r= ،0.81r= ،0.91r=) ،(0.74r= ،0.72r= ،0.88r=) .على التوالي 
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 ارتباط قياسات الجسم مع بعضها حسب الجنس: 7-6-4
 

 عند الغارب رتفاعاالو الجذع المائل قياسات محيط الجسم وطول  بين ارتباط( عالقات 21جدول رقم )
 .جنس المولودحسب لمرحلة قبل الفطام 

 الوزن قياسات الجسم

 مرحلة قبل الفطام
 اناث ذكور

الجذع طول 
 المائل

عند  رتفاعاال
 الغارب

الجذع طول 
 المائل

عند  رتفاعاال
 الغارب

 عند محيط الصدر
 الميالد

0.86*** 0.75*** 0.91*** 0.77*** 
 ***0.79 - ***0.76 - الجذع المائلطول 

عند عمر  محيط الصدر
 اً يوم 10

0.90*** 0.75*** 0.88*** 0.75*** 
 ***0.77 - ***0.75 - الجذع المائلطول 

(P<1.111( =*** :عالي المعنوية إرتباط 
 

لمرحلة عند الغاربرتفاع الاو  الجذع المائل طولو محيط الجسم قياسات  بين ارتباط( عالقات 24جدول رقم )
 .حسب جنس المولودبعد الفطام 

 الوزن قياسات الجسم

 مرحلة بعد الفطام
 اناث ذكور

 طول الجسم
عند رتفاع اال

 الغارب
 طول الجسم

عند رتفاع اال
 الغارب

عند عمر  الصدر محيط
 اً يوم 90

0.88*** 0.53*** 0.89*** 0.70*** 
 ***0.77 - ***0.63 - الجذع المائلطول 

عند عمر  محيط الصدر
 اً يوم 180

0.80*** 0.75*** 0.55*** NS 0.09 
 NS0.08 - ***0.63 - الجذع المائلطول 

عند عمر  محيط الصدر
 اً يوم 420

0.80*** 0.52*** 0.39*** 0.23** 
 NS0.10 - **0.28 - الجذع المائلطول 

(P<1.111(=*** :عالي المعنوية،   إرتباط(P<1.11(=** :إرتباط معنوي  ،NS: ارتباط غير معنوي 
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بعد الفطام قبل الفطام و مرحلة لقوية  ارتباطوجود عالقات  (21، 20رقم ) ينفي الجدولنتائج ال و ضّحت
مع بعضها،  عند الغاربرتفاع الاو  الجذع المائل طولو قياسات محيط الجسم  يومًا بين 90عمر  حتى

يومًا للمواليد الذكور  10وكانت أعلى قيمة ارتباط بين قياس محيط الصدر وطول الجذع المائل عند عمر 
بين قياس محيط الصدر واالرتفاع عند الغارب و على التوالي،  (=0.90r= ،0.88r)واالناث، حيث بلغت 

(0.75r= ،0.75r=على التوالي، وبين قياس طول الجذع المائل ) عند الغارب إذ بلغت واالرتفاع 
(0.75r= ،0.77r= على التوالي، وقد أخذت العالقة االرتباطية باالنخفاض لمرحلة بعد الفطام في )

 اعة. المراحل العمرية المتقدمة، وهذا ما يؤكد إمكانية تقدير الصفات من بعضها خالل مرحلة الرض
 طولو قياسات محيط الجسم  بين ارتباطعالقات ال توجد دراسات مرجعية في عروق المعز المختلفة توضح 

 حسب جنس المولود. عند الغاربرتفاع الاو  الجذع المائل
 

 :نوع الوالدةوزن الجسم مع قياساته حسب  ارتباط-7-6-5
 

عند رتفاع الاو  الجذع المائل طولو محيط الجسم قياسات و بين وزن الجسم  رتباطاال( عالقات 22جدول رقم )
 نوع الوالدة.حسب  بعد الفطامو قبل الفطام  الغارب

 قياسات الجسم
 طامفمرحلة بعد ال مرحلة قبل الفطام

 توأمي فردي الوزن توأمي فردي الوزن
 محيط الصدر

 عند
 الميالد

عند عمر  ***0.48 **0.38
 اً يوم 90

0.85*** 0.79*** 
 ***0.87 ***0.86 ***0.45 **0.36 المائلالجذع طول 

 ***0.64 ***0.64 **0.39 **0.23 عند الغاربرتفاع اال
عند  محيط الصدر

عمر 
 اً يوم 10

عند عمر  ***0.71 ***0.76
 اً يوم180

0.85*** 0.79*** 
 ***0.78 ***0.66 ***0.75 ***0.82 الجذع المائلطول 

 ***0.61 ***0.60 ***0.57 ***0.66 عند الغاربرتفاع اال

 
عند عمر 

 اً يوم420

0.87*** 0.77*** 
0.71*** 0.73*** 
0.59*** 0.47*** 

(P<1.111( =*** :عالي المعنوية،   إرتباط(P<1.11(=** :إرتباط معنوي 
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 قوية بين صفات وزن الجسم ومقاييس الجسم ( عالقة ارتباط22وّضحت نتائج الدراسة في الجدول رقم )
وكانت الشامي  المعزلمواليد نوع الوالدة حسب ( عند الغاربرتفاع الاو  الجذع المائل طولو محيط الجسم )

يومًا وقياسي محيط الصدر وطول الجذع  10بين الوزن بعمر  مرحلة قبل الفطامأعلى قيمة لها خالل 
مية الميالد، وهذا االرتباط العالي يومًا للمواليد الفردية والتوأ 420المائل واستمرت العالقة حتى الوزن بعمر 

بين بعض قياسات الجسم وأوزانها ربما يشير إلى إمكانية استخدام قياسات الجسم في تقدير وزن الجسم 
 للمواليد الفردية والتوأمية.

الهندية عالقات ارتباط بين صفة وزن الميالد  Malabri معز( في مواليد 4010) وزمالؤه Alexأكد 
بلغت  إذ( حسب نموذج الميالد، عند الغاربرتفاع الاو  الجذع المائل طولو محيط الجسم وقياسات الجسم )

على  (=0.25r= ،0.28r= ،0.29r)، (=0.59r= ،0.55r= ،0.28r) للمواليد الفردية والتوأمية الميالد
عند رتفاع الاو  الجذع المائل طولو محيط الجسم التوالي، وكذلك بين صفة وزن الفطام وقياسات الجسم )

، =0.87r= ،0.70r)، (=0.81r= ،0.55r= ،0.58r)بلغت  إذ( للمواليد الفردية والتوأمية الميالد، الغارب
0.71r=)  الجذع  طولو محيط الجسم شهرًا وقياسات الجسم ) 14على التوالي، وبين وزن الجسم عند عمر
، (=0.78r= ،0.58r= ،0.54r)بلغت  إذ( للمواليد الفردية والتوأمية الميالد، عند الغاربرتفاع الاو  المائل

(0.70r= ،0.55r= ،0.50r=) .على التوالي 
 
 :نوع الوالدةقياسات الجسم مع بعضها حسب  ارتباط-7-6-6

عند و الميالد  عندقوية بين صفات مقاييس الجسم مع بعضها  ارتباطعالقات  (22يظهر الجدول رقم )
الجذع  طولوكل من صفات  محيط الصدربين صفة وقد بلغت قيم االرتباط ، نموذج الميالدحسب  الفطام
 عند (0.72و 0.82(، )0.19و 0.94)في المواليد الفردية والتوأمية الميالد  عند الغاربرتفاع الاو  المائل
 رتفاعاالوصفة  الجذع المائل طول، وبين صفة الفطام دعن (0.71و 0.87(، )0.77و 0.90، )الميالد

عند  (0.74و 0.79، )الميالد عند( 0.72و0.70)للمواليد الفردية والتوأمية الميالدبلغت  إذ ،عند الغارب
عند  الجذع المائلبين قياس محيط الصدر وطول  مرحلة قبل الفطام. وكانت أعلى قيمة ارتباط خالل الفطام

(، وبين قياس محيط الصدر =0.94r=، 0.82r)للمواليد الفردية والتوأمية الميالد، حيث بلغت  وزن الميالد
يومًا، وعند الميالد للمواليد الفردية الميالد والتوأمية الميالد  10عند وزن الفطام بعمر  الغارب عند رتفاعاالو 

عند  الغارب عند رتفاعاالو  الجذع المائل(، وبين قياس طول =0.77r= ،0.71r)بلغت  إذعلى التوالي، 
( على =0.79r= ،0.74r)بلغت  إذيومًا، وعند وزن الميالد للمواليد الفردية والتوأمية،  10وزن الفطام بعمر 

 التوالي. 
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 طولو محيط الجسم  قياسات بين نوع الوالدة بحس قوية ارتباطعالقات ( 25الجدول رقم ) بّينيُ وكذلك 
وكانت أعلى قيمة ارتباط عند . الفطام بعدمرحلة مع بعضها خالل  عند الغاربرتفاع الاو  الجذع المائل

، وبين قياس محيط الصدر الجذع المائلالمواليد الفردية والتوأمية الميالد بين قياس محيط الصدر وطول 
يومًا، حيث  90عند عمر  الغارب عند رتفاعاالو  الجذع المائل، وبين قياس طول عند الغاربرتفاع االو 

( على التوالي. فاالرتباط العالي =0.71r= ،0.74r)(، =0.19r= ،0.87r)(، =0.94r= ،0.87r)بلغت 
العالقة االرتباطية باالنخفاض لمرحلة بعد الفطام في  تأخذبين قياسات الجسم خالل مرحلة الرضاعة و 

خالل  نوع الوالدةربما يشير إلى إمكانية تقدير هذه الصفات من بعضها حسب  ،المراحل العمرية المتقدمة
 مرحلة قبل الفطام.

 طولو محيط الجسم قياسات  بين ارتباطعالقات المختلفة توضح  المعزال توجد دراسات مرجعية في عروق 
 حسب نموذج الميالد.عند الغاربرتفاع الاو  الجذع المائل

 
 .قياسات الجسم لمرحلة قبل الفطام بين رتباطاال( عالقات 22جدول رقم )

 الوزن قياسات الجسم

 مرحلة قبل الفطام
 توأمي فردي 

الجذع طول 
 المائل

عند  رتفاعاال
 الغارب

الجذع طول 
 المائل

عند  رتفاعاال
 الغارب

 محيط الصدر
 الميالد عند

0.92*** 0.69*** 0.84*** 0.74*** 
 ***0.73 - ***0.70 - الجذع المائلطول 

عند عمر  محيط الصدر
 اً يوم 10

0.90*** 0.77*** 0.87*** 0.71*** 
 ***0.72 - ***0.79 - الجذع المائلطول 

(P<1.111( =*** :عالي المعنوية ارتباط 
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 .الجسم لمرحلة بعد الفطامقياسات  بين رتباطاال( عالقات 25جدول رقم )

 الوزن قياسات الجسم

 مرحلة بعد الفطام
 توأمي فردي 

الجذع طول 
 المائل

عند  رتفاعاال
 الغارب

الجذع طول 
 المائل

عند  رتفاعاال
 الغارب

عند عمر  محيط الصدر
 اً يوم 90

0.71*** 0.73*** 0.87*** 0.60*** 
 ***0.72 - ***0.60 - الجذع المائلطول 

عند عمر  محيط الصدر
 اً يوم 180

0.76*** 0.48*** 0.76*** 0.67*** 
 ***NS0.08 - 0.42 - الجذع المائلطول 

عند عمر  محيط الصدر
 اً يوم 420

0.80*** 0.56*** 0.34*** 0.27*** 
 **0.41 - **0.22 - الجذع المائلطول 

(P<1.111( =*** :عالي المعنوية،   ارتباط(P<1.11(=** :معنوي معنوي ارتباط 
 

 النمو: منحنى-7-7
 

 يوماً  420الشامي من الميالد حتى الوزن بعمر  المعزمواليد  وزن ( متوسطات21جدول)
 المتوسطات الوزنية العمر / يوم

 ذكور واناث معزمواليد  إناث ذكور
 2520±4523 2520±4512 2520±4536 ميالد
32 751±2511 7521±2517 7556±2510 
62 11502±2533 12510±2531 ±11.42532 
12 14532±2531 1250±2536 13555±2530 
122 16520±2545 15523±2543 15556±2544 
152 11517±2562 17561±2556 17543±2550 
102 23531±2564 22527±2561 22503±2563 
212 26546±2571 26532±2560 26520±2572 
242 31541±2576 21511±2571 32526±2574 
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 م.الل مرحلة الرضاعة وما بعد الفطابّينت النتائج زيادة الوزن الحي للحيوانات النامية خ
عالي  تأثيرو ، لجنس المولود )P<1.15) تأثير معنويوجود [  27جدول رقم [نتائج تحليل التباين  أظهرت

    معلمةالفي ، وموسم االنتاج، وللتداخل بين نوع الوالدة وموسم االنتاج لنموذج الميالد )P<1.11) ةمعنويال
( (a  المعلمتين ) في ر يذكرتأثيأي  ولم يكن لهمالشامي،  المعزلمنحنى النمو لمواليدb ،(c. 
 

 المؤثرة في معالم معادلة برودي لمنحنى نمو مواليد المعز الشامي( تحليل التباين للعوامل 27دول )ج

درجات  مصادر التباين
 الحرية

 الصفات المدروسة )معالم معادلة منحنى برودي(
a b c 

متوسطات 
 المربعات

االحتمالية 
 االحصائية

متوسطات 
 المربعات

االحتمالية 
 االحصائية

متوسطات 
 المربعات

االحتمالية 
 االحصائية

 0.244 0.004 0.059 0.419 0.044 0.461 1 جنس المولود
 0.108 0.002 0.252 0.024 0.0001 2.859 1 نوع الوالدة
 0.212 0.004 0.700 0.024 0.0001 0.897 4 موسم اإلنتاج
× نوع الوالدة 

 موسم اإلنتاج
4 

0.745 0.0001 0.021 0.151 0.001 0.729 

 - 0.001 - 0.075 - 0.107 224 المتبقي
 

مر من الميالد مقدار التزايد في منحنى النمو مع تقدم الع) b )الجزء المقطوع من محور العينات(،  aحيث 
 )معدل التغير في منحنى النمو(. c(، يوماً  420حتى عمر 

( لجنس المولود، P<0.01) ،(P<0.05جود تأثير معنوي )] 27 جدول رقم[ب ّين ت نتائج تحليل التباين 
لمنحنى النمو لمواليد a) الوالدة، ولموسم االنتاج، وللتداخل بين نوع الوالدة وموسم االنتاج في المعلمة )ولنوع 

بلغت قيم معالم منحنى و ، b ،(cالمعز الشامي، في حين كان تأثير هذه العوامل غير معنوي في المعلمتين )
من وزن الميالد حتى الوزن بعمر الدراسة في ( Brody)الشامي وفق نموذج برودي  المعزالنمو لمواليد 

،  a ،b) معلمات( لكل من 0.012±0.98، 0.01±0.095، 0.01±1.12، 0.08±2.41)يومًا  420
C،) 2وR  )على التوالي (28الجدول ))معامل التحديد. 
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لمنحنى نمو مواليد  (Brody) متوسطات المربعات للعوامل المؤثرة في معالم معادلة برودي( 28جدول )
 المعز الشامي

 المؤثرة لعواملا

 الصفات المدروسة )معالم معادلة منحنى برودي(
a b c 2Rلتحديد(ا )معامل 

 القياسيالخطأ ± متوسطات المربعات  
 0.002±0.98 0.009±0.09 0.06±1.64 0.08±4.21 جنس المولود

 0.002±0.99 0.009±0.095 0.06±1.64 0.09±4.21 نوع الوالدة

 0.003±0.98 0.015±0.09 0.09±1.64 0.15±4.21 موسم االنتاج

 0.004±0.98 0.02±0.09 0.12±1.64 0.15±4.21 موسم االنتاج× نوع الوالدة 

 0.013±0.98 0.009±0.095 0.06±1.64 0.08±4.21 العامالمتوسط 

 
عالية بلغت  (Brody) (  لدالة  برودي2Rأن قيم معامالت التحديد ) ]28جدول رقم [ النتائج وّضحت

الشامي خالل الفترة الممتدة  المعزلمواليد )منحنى النمو( ( وهذه القيمة العالية تفسر التطورات الوزنية 0.98)
في التنبؤات الوزنية ( Brody)أي يمكن استخدام دالة برودي  يوماً  420من وزن الميالد وحتى الوزن بعمر 

متشابهه عند تطبيقها نتائج الشامي وخاصة وأن األخطاء المعيارية منخفضة أعطت الدالة  المعزلدى مواليد 
 .ر واالناث معاً ناث أو لكل من الذكو على الذكور واالسواء حسب جنس المولود 

 Gaddourمع نتائج دراساتو  Yasir(4012،)و Shakeel نتائج هذه الدراسة مع ما توصل إليهوافقت 
 وزمالؤهAbdul تونس المحلية، و معزفي مواليد  (4014وزمالؤه ) Najari(، و4012) Sghaierو
( في 4009وزمالؤه ) Tatarواأللبانية،  معزو  Kristaqو الباكستانية، Beetalمعز( في مواليد 4011)

 Najariالصيني، و Angora معز( في مواليد 4009) Gürselو Havvaالشعر التركية، و معزمواليد 
 .تونس المحلية معز( في مواليد 4007)a,b، وزمالؤه

 
 النمو: منحنىتأثير جنس المولود في معالم -7-7-1

 .الشامي حسب جنس المولود المعز( متوسطات معالم منحنى نمو مواليد 29جدول )
جنس 
 المولود

عدد 
 المشاهدات

 األخطاء القياسية/كغ ±متوسطات المربعات الصغرى
a b c 2R 

 a 1.64±0.05 a 0.094±0.009 a 0.98±0.002 0.08±4.34 117 ذكر
 a 1.64±0.06 a 0.089±0.009 a 0.98±0.002 0.09±4.08 102 أنثى
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 جنس المولودحسب a) معلمة )الفي   )P<1.15) معنوي فرقوجود  (29بالجدول رقم ) النتائج أشارت
كغ، وعند المواليد ( 0.08±4.34) الذكور الشامي، إذ بلغت قيمتها عند المواليد المعزلمنحنى النمو لمواليد 

وقد توافقت نتائج هذه الدراسة مع ما  ،b ،cغير معنوي في  الفرقكغ، في حين كان ( 0.09±4.08)اإلناث
تونس المحلية،  معز( في مواليد 4014وزمالؤه ) Najariو Yasir (4012،)و Shakeel توصل إليه

 معز( في مواليد 4009وزمالؤه ) Tatarواأللبانية،  معز( في ساللة مواليد 4010) Lunaو Kristaqو
، وزمالؤه Najariالصيني، و Angora معز( في مواليد 4009) Gürselو Havvaالشعر التركية، و

a,b(0740 في مواليد )تونس المحلية معز. 
الباكستانية،  Beetalمعز( في مواليد 4012) Muammadو Abdulلم تتماثل النتائج مع ما وجدوه

 البنغال. معز( في مواليد 4012) Jannataraو Kabirulو
 
 النمو: منحنىفي معالم  نوع الوالدةتأثير -7-7-2

 نموذج الميالد.الشامي حسب  المعزمتوسطات معالم منحنى نمو مواليد ُيب ّين ( 50جدول )
 

 .الشامي حسب نموذج الميالد المعز( متوسطات معالم منحنى نمو مواليد 50جدول )

نموذج 
 الميالد

عدد 
 المشاهدات

 األخطاء القياسية /كغ ±متوسطات المربعات الصغرى
a b c 2R 

 a 1.61±0.08 a 0.087±0.013 a 0.98±0.003 0.13±4.66 29 فردي
 b 1.67±0.03 a 0.095±0.005 a 0.99±0.001 0.05±3.76 104 توأمي

 بين المتوسطات  )P<1.11وجود فرق معنوي )المختلفة إلى األحرف تشير 
 الميالدنموذج حسب  a)معلمة )الفي   )P<1.11)معنوي  فرقوجود ( 50بالجدول رقم )ت النتائج ح  وضّ 

حيث كانت المواليد االفرادية الميالد أثقل وزنًا من المواليد التوأمية  ،الشامي المعزلمنحنى النمو لمواليد 
كغ، في حين كانت عند المواليد التوأمية ( 0.13±4.66) إذ بلغت قيمتها عند المواليد الفردية الميالد،

، وتوافقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج b ،c، في حين كان تأثيره غير معنوي في كغ( 2.71±0.05)
 تونس المحلية، و معزفي مواليد  (4014وزمالؤه )Najari (، و4012) Sghaierو Gaddourدراسات
Abdulمعز( في مواليد 4011) وزمالؤهBeetal   كذلك مع الباكستانية، وKristaq وLuna (4010ف ) ي

 .األلبانية المعزساللة مواليد 
 Beetal معز( في مواليد 4012) Muammadو Abdul هذه الدراسة مع نتائجلم تتوافق نتائج 
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 Najariالصيني، و Angora معز( في مواليد 4009) Gürselو Havvaالباكستانية، و
 تونس المحلية. معز( في مواليد 4007)a,b،وزمالؤه

 
 النمو: منحنىفي معالم  موسم االنتاجتأثير -7-7-3

 .موسم االنتاجالشامي حسب  المعزمتوسطات معالم منحنى نمو مواليد ُيب ّين ( 51جدول )
 

 .موسم االنتاجالشامي حسب  المعزمعالم منحنى نمو مواليد متوسطات ( 51جدول )
موسم 
 االنتاج

عدد 
 المشاهدات

 األخطاء القياسية/كغ ±متوسطات المربعات الصغرى
a b c 2R 

 0.08b 1.67±0.05 a 0.10±0.008 a 0.98±0.001±3.98 15 األول
 b 1.57±0.09 a 0.10±0.015 a 0.98±0.002 0.14±3.95 33 الثاني
 a 1.52±0.10 a 0.09±0.016 a 0.98±0.002 0.15±4.83 45 الثالث
 a 1.75±0.08 a 0.08±0.014 a 0.99±0.002 0.14±4.29 36 عبالرا

 b 1.70±0.14 a 0.09±0.023 a 0.98±0.002 0.23±3.99 40 الخامس
 بين المتوسطات  )P<1.11وجود فرق معنوي )المختلفة فيد إلى األحرف تشير 

 
لمنحنى  موسم االنتاجحسب a) معلمة )الفي  )P<1.11)معنوي  جود فرق( 51بالجدول رقم ) بّينت النتائج
كانت حيث (، b ،cتأثير معنوي في المعلمة ) موسم االنتاجفي حين لم يكن ل الشامي المعزالنمو لمواليد 

المواليد الناتجة عن المواسم المتقدمة أثقل وزنًا من المواليد الناتجة عن المواسم المبكرة، وكانت أعلى قيمة 
كغ، وأدنى قيمة لها عند مواليد الموسم األول ( 0.15±4.83) الثالث لها عند مواليد الموسم

، 4014 ،وزمالؤه Najari)محلية تونس ال معزمواليد نتائج  كغ، وتوافقت هذه النتائج مع (2.98±0.08)
 .(b4007وزمالؤه Najariو

( في مواليد 4012)Muammadو Abdulلم تتوافق نتائج هذه الدراسة مع ما وجده 
 الباكستانية.Beetalمعز
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 النمو: منحنىفي معالم  موسم االنتاجو  نوع الوالدةلتداخل بين اتأثير -7-7-4
 .موسم االنتاجو  نوع الوالدةالشامي حسب  المعزمتوسطات معالم منحنى نمو مواليد ُيب ّين ( 54جدول )

 
موسم و  نوع الوالدةالشامي حسب التداخل بين  المعزمواليد متوسطات معالم منحنى نمو  (54جدول )

 .االنتاج
 نوع الوالدةالتداخل بين 

 وترتيب موسم األم

 

 عدد المشاهدات

األخطاء  ±متوسطات المربعات الصغرى
 القياسية/كغ

a b c 

 0.01±0.10 0.07±1.58 0.11±4.33 29 1موسم×فردي
 0.01±0.10 0.07±1.71 0.11±2.14 28 1موسم× توأمي
 0.02±0.07 0.18±1.28 0.49±5.84 9 4موسم× فردي 
 0.01±0.10 0.07±1.55 0.14±2.84 21 4موسم× توأمي 
 0.02±0.07 0.11±1.71 0.45±2.14 7 2موسم× فردي 
 0.01±0.09 0.01±1.72 0.10±2.91 22 2موسم× توأمي 
 0.02±0.08 0.47±1.78 0.22±2.47 2 2موسم× فردي 
 0.04±0.09 0.10±1.14 0.15±2.74 40 2موسم× توأمي 
 0.02±0.11 0.17±1.28 0.47±2.42 1 5موسم× فردي 
 0.01±0.10 0.05±1.11 0.08±2.17 58 5موسم× توأمي 

 
وترتيب موسم  نوع الوالدةبين  التداخل حسب )P<1.11)معنوي  فرقوجود  (54بالجدول رقم ) النتائجبّينت 

عن الشامي وكانت المواليد الفردية والتوأمية الميالد الناتجة  المعز( لمنحنى نمو مواليد aاألم في المعلمة )
أي أن المبكرة أثقل وزنًا من المواليد الناتجة عن أمات المواسم المتقدمة، ذات موسم االنتاج  أمات

( حقيقي وغير عائد aالميالد ضمن موسم األم في صفة المعلمة ) االختالفات بين المواليد الفردية والتوأمية
 للصدفة، 

 تونس المحلية. معزفي مواليد  a(4007)وزمالؤه Najariإليه وتتماثل هذه النتائج مع ما توصل 
ونتيجة لذلك يمكن  الشامي المعزاألنسب لتوصيف منحنى مواليد  هياستخدام دالة برودي أن  بينت النتائج

 من خالل المعادلة التالية:التنبؤ عن وزن الجسم بعمر متقدم من خالل وزنه عند الميالد، 
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)x*0.095-e 4*1.6-(14.21Y= 
 .باليوم يوماً  420العمر من الميالد حتى  xثحي

 المعزيومًا لمواليد  420تى عمرمناسب للتنبؤ بالوزن من الميالد ح (Brody) أن نموذج برودي لذا نجد
، والفرق بين القيم (0.98العالية والتي بلغت )( 2R) اعتمادًا على أعمارها وفقًا لمعايير معامالت التحديد

 .(52الوزنية الفعلية والمتنبئة والموضحة بالجدول )
 

 الشامي المعزبها لمواليد  أ( المقارنة بين األوزان الحقيقية والمتنب52رقم) جدول
دالة برودي الوزن  Yمتوسط الوزن الحقيقي العمر/ يوم

 �̂�المتنبأ به 
Y-�̂� أخطاء الدالة 

 1.7 2.57 4.23 الميالد

20 7.65 6.38 1.3 

25 9.7 8.95 0.8 

10 11.44 11.52 -0.1 

90 13.55 13.0 0.6 

140 15.55 16.8 -1.3 

150 18.43 21.0 -2.6 

180 22.83 26.0 -3.2 

410 27.65 30.5 -2.9 

420 30.35 32.0 -1.7 

 
الشامي  المعزأن األوزان المتنبئ بها متطابقة إلى حد ما مع األوزان الحقيقية لمواليد  نجد (52من الجدول )

لتوصيف منحنى النمو، وهذا يؤكد صالحية دالة برودي للتنبؤ بأوزان ( Brody)وذلك بتطبيق دالة برودي 
 يومًا. 420الشامي خالل الفترة الممتدة من الميالد حتى وزن بعمر  المعزمواليد 

يالحظ أن معدل الزيادة و  ،(Brody) برودي نموذج بها حسب المتنبئ( األوزان 7يوضح الشكل رقم )
 ،الشامي تزداد مع تقدم الحيوان بالعمر، وبالتالي زيادة الوزن الحي للحيوانات النامية المعزالوزنية لمواليد 

وهذا يؤكد على أن التطور الطبيعي  ،من العمر شهرأ )8مما يدل أن الفترة األكثر أهمية للنمو كانت خالل )
 ،الجيدة النموالمواليد خاب وبالتالي هناك إمكانية انت ،ولوجية للنمو تكون خالل هذه المرحلةزيللعملية الفي
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دخالها في برامج التربية، وتوافقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة  (.4014وزمالؤه ) Gaddour وا 

 
 

الشامي  المعز( وجود عالقة ارتباط قوية بين الوزن الحقيقي لمواليد 29ب ّين ت نتائج الدراسة بالجدول رقم )
وهي  (=0.99r)يومًا حيث بلغت قيمة معامل االرتباط  420به من وزن الميالد بعمر  المتنبئوالوزن 

 .(52األعلى مقارنًة ببقية القيم في أعمار مختلفة لهذا تم االختصار عليها بالجدول رقم )
 Yasirو Shakeelالبنغال، و معز( في مواليد 4012) Jannataraو Kabirulنتائج توافقت النتائج مع

 األبيض التركية. معز( في مواليد 4001وزمالؤه ) korتونس المحلية، و معز( في مواليد 4012)
 

 (Brody) به حسب معادلة برودي أوالمتنبالحقيقي  بين وزن الجسم رتباطاال( عالقات 52جدول رقم )
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 االستنتاجات والمقترحات:-ثامناً 

الشامي تحت ظروف الرعاية شبه المكثفة أهم مؤشر لنمو المواليد  المعزيعد وزن الفطام عند مواليد  -1
يومًا، وبالتالي هناك إمكانية  420بالمقارنة مع كل المؤشرات الوزنية المدروسة حتى وزن البلوغ بعمر 

دخالها في برامج التربيةالمواليد نتخاب ال  .الجيدة النمو منها وا 
لجنس المولود وموسم االنتاج والتداخل فيما ، و والتداخل فيما بينهما موسم االنتاجول لنوع الوالدةإن  -4

زيادة الوزن الحي للحيوانات النامية خالل مرحلة  أثر فيوالزيادة الوزنية  في بعض صفات األوزان بينهما
دخالها في برامج التربية للحيوا .وبعد الفطامالفطام  نات ذات وبالتالي إمكانية انتخاب الجيدة النمو منها وا 

 .يومًا للذكور واالناث 420كغ عند عمر  21-20الصفات الوزنية األكبر من 
وزن المواليد عند مع  عند الغاربرتفاع االو  الصدر محيطقياسي بين  قويةارتباط عالقات وجود  -2

 وبالتالي إمكانية عند عمر الميالد. الجذع المائلحيط الصدر وطول مي ن قياس، وبي( يوماً 90عمر )
الجيدة  المواليدتساعد المربي بانتقاء  الشامي المعزانتخاب مواليد ذات مواصفات شكلية مرغوبة في 

 .المواصفات والنمو
من وزن الميالد بعمر  ابه والمتنبأالشامي  المعزعالقة ارتباط قوية بين الوزن الحقيقي لمواليد  وجود -2

بعمر  الحيوزن ال، ونتيجة لذلك يمكن التنبؤ عن (=0.99r)يومًا، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط  420
 يومًا من وزنه عند الميالد. 420

 الشامي نموذج برودي المعزمواليد  ( أشهر في8)عمر من وزن الميالد وحتى  النمو منحنياتيحدد  -5
(Brody )،منحنيات ويمكن اعتبار هذا النموذج مناسب لرسم باالعتماد على قيمة معامل التحديد المرتفعة 

 الشامي. المعزمواليد  أوزانمن  النمو
نقترح إجراء دراسات مماثلة لهذه الدراسة على مواليد الحيوانات المجترة األخرى وخاصًة السالالت  -1

 المحلية.
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