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:مقدمة
-اجيةتحسين الصفات اإلنت-انتخاب/أن عملية تربية األغنام والماعز لتتم بشكلها الصحيح ولتحقق األهداف المرجوة منها ◦

وجب /. الحصول على اإلنتاج بأفضل حاالته من الحليب واللحم والصوف والحفاظ على نواة جيدة ومتميزة من حيوانات التربية
:توثيق عملية التربية والتي أهمها فتح السجالت الخاصة بالقطيع وترقيم األغنام والماعز

(.معدالت انتاج أفضل-علف أقل)هدف المربي تحقيق الربح-1◦

تاج واستبعاد وذلك بالمحافظة على مواليد النعاج العالية اإلن(اختيار أفضل)يستطيع مربي األغنام أن يحسن قطيعه باالنتخاب-2◦
.مواليد النعاج المنخفضة اإلنتاج

.عادمن المهم جدا عند اجراء االنتخاب االستفادة من أداء التعاج في المواسم السابقة لزيادة دقة قرارات االنتخاب واالستب-3◦

سيكون (خبرة المربي ال تكفي)0,اذا تمت قرارات االنتخاب أو االستبعاد على أساس المعلومات المتوفرة في السجالت-4◦
.هناك تقدم في العملية االنتخابية

نعجة ومن ثم تحول هذه المعلومات الى بطاقة حيوان لكل.النجاح العملية االنتخابية ينصح بتسجيل المعلومات بجداول -5◦
.دخلت موسم الوالدات والحالبة

.يمكن استخدام سجالت ألوزان الصوف واستنباط معامالت تصحيح ألوزان المواليد-6◦

.ويستخدم بطاقة خاصة لكل نعجة في القطيع. يتم االحتفاظ ببطاقات النعاج المنتجة في القطيع بشكل دائم-7◦

عاد أو وان المعلومات المتوفرة في البطاقات هي المادة األولية الستب. تملئ البطاقات من المعلومات المتوفرة في الجداول-8◦
.بقاء النعجة في القطيع



.تستخدم بطاقة لكل حيوان جديد دخل في القطيع المنتج-9◦

.ان نجاح برنامج تحسين األغنام يتم بمساعدة المربين وذلك بإتمام السجالت التي سوف تستخدم في قرارات االنتخاب-10◦

يم ان تقدير الق. وتستخدم برامج معقدة على الحاسب اآللي متخصصة في تربية وتحسين الحيوان لتقدير القيم الوراثية◦
وية التي سوف تفيد القيم الترب(. وزن جزة الصوف-أوزان المواليد-انتاج الحليب)سوف تحسب لثالثة صفات أساسية(التربوية)الوراثية

.يتم حسابها في انتخاب النسل الذي يتفوق على متوسط القطيع وراثيا

.وبالتالي مربي األغنام سوف يستفيد من خالل تحين حيواناته وراثيا للصقات اإلنتاجية-11◦

بين الحيوانات لكي يتم تقدير القيم التربويةبنفس المنهجية لتكون المقارنة صحيحة. يجب توحيد نماذج جمع المعلومات الفنية-12◦
.وبالتالي االنتخاب

ان ىبرنامج االنتخاب يتم على أساس وزن الحيوانات المفطومة لكل نعجة في الموسم أو كمية الحليب الكلية المنتجة -13◦

.كما يمكن االهتمام بالصفات الثالثة بآن واحد لكل نعجة عبر دليل االنتخاب.أو وزن الصوف في كل موسم◦

ضة وكل حيوان مخالف لنموذج الساللة وكل حيوان ذو أبعاد جسم منخف, يجب استبعاد كل حيوان تظهر عليه أي عيوب شكلية-14◦
.خاصة في السالالت النقية

.النجاح العملية االنتخابية على المربي أن يكافح في زيادة دقة الرقم المشاهد أو المقروء-15◦

كون المقارنات لذلك ت.اإلدارة وعوامل بيئية أخرى ال يمكن أن تقاس بدقة, المناخ,ان تأثير االختالفات العائدة الى مستويات التغذية -16◦
التي ويجب أن تكون ظروف الوزن نفسها لكل الحيوانات. بين الحيوانات مشروطة بأن تكون موجودة في نفس ظروف الرعاية والبيئة

.يوم60على سبيل المثال مقارنه مواليد  الشهر األول بمواليد الشهر الثالث على أساس وزن الفطام عند عمر. سوف تقارن

لتحسين وهي األداة األساسية لفعالية برنامج ا. علينا أن نفهم أن صدقية السجالت تعكس مباشرة صدق المربي والعاملين معه-17◦
طبعا هذا سيؤدي الى زيادة التكلفة لوجود مساعدون ولكن ذلك مهم جدا في الحفاظ على استمرار إنتاجية القطيع . الوراثي

.وتحسينه

الكبش األفضل في بيئة ما اليعني أنه األفضل في بيئة أخرى-18◦



:خابالتعليمات الخاصة بحفظ السجالت واالنت
لك تكلفة ذ, بحيث نفس الرقم على كل أذن, تعلم بالضبط كل نعجة في القطيع بشكل دائم باستخدام أرقام مطاطية سهلة القراءة1-◦

لى بحيث أول رقم يدل ع, ويكون الرقم سهل لتحديد عمر النعجة. أكبر ولكن أسهل لقراءة الرقم أفقد الرقم من على احدى األذنين
.2005هو أول مولود في سنة501الرقم : عمر النعجة مثال

.قم بتحضير بطاقة لكل نعجة موجودة في القطيع دخلت المرحلة اإلنتاجية2-◦

ن يأخذ وزن الميالد مباشرة ألنه يمكن أ.أمأل كل الحقول الموجودة قدر اإلمكان وبدقة : استخدام سجل خاص لفترة الوالدات3-◦
(.حل مستوى التغذية كافي ومناسب للنعاج الحوامل)يكون مؤشر لضعف إدارة القطيع

ان أخذ األوزان بعد الفطام في القطيع .أمأل كل الحقول الموجودة قدر اإلمكان وبدقة: استخدم سجل خاص ألوزان المواليد4-◦
.ضروري تجاريا

360-+60يوم تقريبا والتي عند عمر 180-+30يوم تقريبا والتي عند عمر60-+10قم بوزن كل الحمالن التي عند عمر5-◦

وبالتالي كل . يوم بالضبط360يوم بالضبط وعمر180يوم الفطام بالضبط وعمر 60وعند مقارنة أوزان الحمالن تعدل الى عمر , يوم تقريبا◦
.األوزان تعدل الى نفس العمر لكي تكون المقارنة حقيقية ويكون االنتخاب فعاال

أملئ كل الحقول الموجودة قدر اإلمكان وبدقة ألن ذلك ضروري : استخدم سجل خاص ألوزان جزة الصوف عند عملية الجز6-◦
.تجاريا في القطيع

يتم استخدام معامالت تصحيح لتالفي اختالف . يوم بالضبط60لدى مقارنة الحمالن مثال عند عمر الفطام بعد أن تم التعديل لعمر 7-◦
.نموذج الميالد لتكون المقارنة صحيحة بين الحمالن عند االنتخاب,جنس المولود,عمر النعجة األم

قارنة وذلك مهم لم, تسجيل أوزان الحمالن المعدلة لعمر الفطام بالضبط وبعد استخدام معامالت التصحيح على بطاقة النعجة األم8-◦
.صفة األمومة بين النعاج األمهات 



:دليل إنتاجية القطيع
:يمكن أن يتم حساب دليل إنتاجية النعجة بالشكل التالي: بداية يتم حساب دليل إنتاجية النعجة◦

كمية +سعر الكيلو غرام صوف×وزن الجزة +سعر الكيلو غرام ×عدد الكيلو غرامات للمواليد المفطومة =دليل إنتاجية النعجة◦
.سعر الكيلوغرام×الحليب المنتجة

دليل وبالتالي يمكن حساب متوسط. ثم يتم كتابة قيمة الدليل على البطاقة الدائمة لكل نعجة عند نهاية كل موسم◦
.إنتاجية النعجة لكل السنوات اإلنتاجية

ذثم يتم بعدئ. يتم اآلن حساب متوسط دليل إنتاجية القطيع من قيم األدلة المختلفة لكل النعاج في القطيع-◦

لنحصل على النسبة المئوية لتمثيل  100×تقسيم متوسط دليل كل نعجة على متوسط دليل القطيع◦

ة القطيع على ثم كتابة النسبة المئوية لتمثيل دليل كل نعجة في دليل إنتاجي. دليل كل نعجة في دليل إنتاجية القطيع◦
.البطاقة الدائمة لكل نعجة عند نهاية كل موسم

يتم حساب , يوم بالضبط ومع األخذ بعين االعتبار معامالت التصحيح60بالنسبة ألوزان المواليد بعد الفطام المعدل لعمر -◦
يوم وذلك لتعديل أوزان المواليد  60معدل الزيادة اليومية لتلك المواليد بعد الفطام لتضاف الى وزن الفطام المعدل لعمر 

.للزيادة الوزنية لمرحلة ما بعد الفطام

بعاد أو سيكون ذلك هو األساس في است. الى متوسط دليل إنتاجية النعجةبناءارتب بطاقات النعاج من األعلى لألسفل -◦
أم %.100سيتم انتخاب حمالن النعاج االناث التي يكون معدل دليل إنتاجية أمهاتها أعلى من . انتخاب النعاج في القطيع

بالنسبة لقيمة متوسط %133-الى-%125انتخاب حمالن النعاج الذكور التي يكون معدل دليل إنتاجية أمهاتها األعلى من 
.دليل القطيع



:معامالت تصحيح البيانات
فقد تم حساب معامالت تصحيح لتلك, بما أن معامالت نمو الحمالن تختلف حسب جنس الحمل ونموذج الميالد وعمر األم◦

:وهي كما يلي. وقد تم حساب معامالت تصحيح في محطة بحوث حميمة. العوامل ينصح األخذ بها

.يعتبر وزن المولود الذكر أساس المقارنة*

معامالت التصحيح بأوزان المواليد االناث حسب عمر النعجة
سنة7+عمر األمسنة6عمراألمسنة5عمر األمسنة4عمر األمسنة3عمر األمسنة2األمعمرالصفة

1.0581.691.0781.0771.0541.070وزن الميالد

وزن الفطام 
المعدل

1.0891.0631.0641.0661.0611.093

الوزن عند عمر 
يوم المعدل180

1.1041.0691.1001.1031.1141.129

الوزن عند عمر 
يوم المعدل360

1.0711.0421.0511.0571.0601.082



:تابع  معامالت تصحيح البيانات

يعتبر وزن المولود االفرادي أساس المقارنة*
ب الكلي معامالت تصحيح النتاج الحلي-وهناك معامالت تصحيح النتاج الحليب حسب موسم اإلنتاج

.حسب أشهر الوالدة وعمر النعجة

*.المواليد التوائممعامالت التصحيح ألوزان

عمر الصفة
سنة2األم

سنة7+عمر األمسنة6عمر األمسنة5عمر األمسنة4عمر األمسنة3عمر األم 

1.2541.2401.2111.1831.2031.212الميالدوزن

1.2961.2811.3251.3231.3121.326وزن الفطام المعدل

عند عمر الوزن
يوم المعدل180

1.1041.0691.1001.1031.1141.129

الوزن عند عمر 
المعدليوم360

1.0421.0421.0511.0571.0601.082



:نماذج لجداول الملفات التي تحتويها السجالت

:ملف تلقيح النعاج:1جدول رقم *◦

رقم م
النعجة

تاريخ 
الميالد

رقم 
الكبش
الملقح

تاريخ 
حالتلقي

الوزن 
عند 

حالتلقي

تاريخ 
الوالدة

الوزن 
عند 

الوالدة

نموذج 
الوالدة

أرقام 
دالموالي

تاريخ 
وسبب 
اد استبع
النعجة

1

2

3



:ملف أوزان المواليد:2جدول رقم *◦
رقم 

المولود
تاريخ رقم األمرقم األب

الميالد
نموذج 
الميالد

الجنس 
والقرون

وزن 
دالميال

التاريخ 
ووزن 

الفطام 
شهر2بعمر

التاريخ 
والوزن
بعمر 

أشهر6

التاريخ 
والوزن 

بعمر 
سنة

تاريخ 
وسبب 
استبعاد
المولود

1

2

3



:ملف انتاج الحليب3جدول رقم *

ملف كباش 5جدول رقم-ملف اختبارات الحليب:4جدول رقم :وهناك -
(مقاومة ديدان متطفلة-صوف)ملف الحيوان6جدول رقم-التلقيح

رقم م
النعجة

رقم 
األب

رقم 
األم

تاريخ 
دالميال

تاريخ 
الوالدة

رقم 
الموسم

تاريخ 
اختبار 
الحليب

كمية 
حليب 

االختبار

تاريخ 
الجفاف

سبب
توقف 

الحليب

تاريخ وسبب 
ةاستبعاد النعج

1

2

3



مشكرا إلصغائك◦


