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 المحلية والتركية نعجة من قطيع نعاج العواسي 379لـ  اا عائد سجلا  603شملت الدراسة 

كم غرب بغداد( والتابعة للهيئة العامة  20العائدة لمحطة ابحاث االغنام والماعز في ابي غريب )

، بهدف تقدير العائد الوراثي المباشر 31/1/2009اية ولغ 1/7/2008من  للمدة للبحوث الزراعية

الفطام وعدد درات الوراثية لوزن الحملن عند والمرتبط اعتماداا على القيم المظهرية او الق

للنتخاب  اييرــمعتين الصفتين بتحديد االحملن المفطومة فضلا عن العائد االقتصادي من ه

 بعد تقدير ،من عدد النعاج االصلي % 50و 60و 70و 80و 90لنسب انتخاب  عدة خياراتلو

الفراد   ( (Best Linear Unbiased Prediction-BLUPافضل تنبؤ خطي غير منحاز

الختيار افضل المعاييراالنتخابية عند نسب االنتخاب المذكورة آنفا من العدد االصلي للنعاج القطيع 

 كورة. للستفادة منه في برامج التحسين الوراثي للصفات المذ

المنوه عنه آنفاا، يعتمد البديل االول على القيم المظهرية  للمعيار تمت دراسة بديلين 

(Phenotypic Valuesلتلك الصفات او االعتماد على البديل الثاني والذي يق )ضي تقويم النعاج ت

ئد وتم حساب العا (BLUP) عتماد على قيم افضل تنبؤ خطي غير منحازالابوراثياا واالنتخاب 

  الفراد القطيع.المفطومة  الحملن من مبيعات وزن العراقياالقتصادي بالدينار

كغم وعدد الحملن  0.30 ± 28.98بلغ المتوسط العام لوزن الحملن عند الفطام 

 1520.70 ± 144942.81والقيمة االقتصادية  حمل / نعجة والدة 0.04 ± 1.59مة المفطو

صفات وزن الحملن عند الفطام وعدد الحملن المفطومة والقيمة بلغ المكافيء الوراثي ل .اا دينار

( بين 0.98) وراثي معامل ارتباط علىا بلغ على التوالي. 0.28و 0.13و 0.31االقتصادية 

( بين 0.06معامل ارتباط ) ادنىبلغ في حين ، القيمة االقتصاديةصفة وزن الحملن عند الفطام و

تباط االرمعامل  فيه بلغ الوقت الذي الحملن المفطومة، في وعددصفة وزن الحملن عند الفطام 

  .على التوالي (0.08)و (0.99) نفسه الترتيببلذات الصفات و  مظهريال

 2.93و 2.19و 1.31لوزن الحملن عند الفطام  بلغت نسب العائد الوراثي المباشر 

على  % 50و 60و 70و 80و 90من متوسط القطيع عند نسب انتخاب  % 4.20و 3.59و

التوالي، في حين كان التاثير الوراثي المباشر لعدد الحملن المفطومة )العائد الوراثي( عند 
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من متوسط القطيع  % 3.27و 2.53و 1.79و 1.14و 0.57االنتخاب وفق النسب السابقة 

ر المباشر للنتخاب للقيم االقتصادية وبذات النسب المذكورة آنفاا ـــــاما التاثي .على التوالي االصلي

 50وجد ان انتخاب   على التوالي. % 3.72و 3.19و 2.60و 1.97و 1.20فقد تحسنت بنسبة 

 % 3.72و 3.27و 4.20من النعاج قد اعطى اقصى نسب للعائد الوراثي المباشر بلغت  %

  عدد الحملن المفطومة وللقيم االقتصادية على التوالي.للوزن الحملن عند الفطام و

لصفة عدد الحملن المفطومة تأثيراا مرتبط ، إذ وجد ان االنتخاب  االنتخاب كان لمعيار

اقصى نسبة  وكانتعند الفطام وفي القيم االقتصادية حصول زيادة في كل من صفة وزن الحملن 

حصل ، في حين على التوالي % 70عند نسبة انتخاب  % 1.52و 1.70المرتبط  للعائد الوراثي

انخفاض في نسب العائد الوراثي المرتبط لعدد الحملن المفطومة عند االنتخاب لصفة وزن 

 . آنفاالحملن عند الفطام وللقيم االقتصادية عند نسب االنتخاب المذكورة 

للصفات  التأثير المباشر للنتخاب باالعتماد على موجب ثيورا عائدوقد استنتج وجود 

بينما كان العائد الوراثي المرتبط القيمة االقتصادية ، وسة وزن وعدد الحملن المفطومة والمدر

والقيم  وزن الحملن المفطومة المفطومة هو االفضل لصفتيالحملن عدد  عند اعتماد صفة

  .غير منحاز قيم افضل تنبؤ خطي رية أوالقيم المظه مادعند اعت االقتصادية

    


