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یة في ئدراسة بعض العوامل الوراثیة والالوراثیة المؤثرة في إنتاج الحلیب وبعض صفاتھ الفیزیا
   االغنام العواسیة والحمدانیة

   صمیم فخري الدباغ                                                 نبیل نجیب احمد
  العراق -لجامعة الموص/ كلیة الزراعة والغابات / قسم الثروة الحیوانیة 

  
  الخالصة

أجریƒƒت ھƒƒذه الدراسƒƒة علƒƒى قطیعƒƒین مƒƒن النعƒƒاج العواسƒƒیة والحمدانیƒƒة التƒƒابع لقسƒƒم علƒƒوم الثƒƒروة 
خƒر مƒن النعƒاج العواسƒیة التƒابع لمحطƒة آالزراعة والغابات في جامعة الموصل، وقطیع كلیة / الحیوانیة 

، ٢٠١٠و٢٠٠٩عیƒة وللموسƒم اإلنتƒاجي تربیة الحیوان في الرشیدیة والتابعة للھیئة العامة للبحƒوث الزرا
الموقƒƒع وأعمƒƒار النعƒƒاج ونƒƒوع  –للسƒƒاللة ) ٠.٠١ ≤أ(وأظھƒƒرت النتƒƒائج وجƒƒود تƒƒأثیرات عالیƒƒة المعنویƒƒة 

ن لسƒنة اإلنتƒاج وتسلسƒل القیاسƒات الدوریƒة تƒأثیرات أكمƒا لƒوحظ . والدتھا في صفة إنتاج الحلیب الیومي
 ≤أ(التƒƒأثیر جƒƒة التوصƒƒیل الكھربƒƒائي كانƒƒت معنویƒƒة در. عالیƒƒة المعنویƒƒة فƒƒي جمیƒƒع الصƒƒفات المدروسƒƒة

وكانƒت تقƒدیرات المعامƒل التكƒراري لصƒفة . في نسƒبة الجوامƒد الصƒلبة الالدھنیƒة وكثافƒة الحلیƒب) ٠.٠٥
غلƒب أكانƒت . منخفضƒة ةئیƒالفیزیاكانƒت بقیƒة التقƒدیرات للصƒفات  في حینإنتاج الحلیب الیومي متوسطة 

 ≤أ(لصƒƒفات المدروسƒƒة فƒƒي قطیعƒƒي النعƒƒاج العواسƒƒیة عالیƒƒة المعنویƒƒة قƒƒیم معامƒƒل االرتبƒƒاط البسƒƒیط بƒƒین ا
  .  الحمدانیة غلبھا غیر معنویة في قطیع النعاجأبینما كانت ) ٠.٠١

  
  المقدمة                                       

 .تعد األغنام المحلیة من األغنام التي تربى بالدرجة األساس إلنتƒاج اللحƒم ثƒم الحلیƒب والصƒوف
على إتباع أسلوب التسجیل الدوري إلنتاج الحلیب ومكوناتھ وبعƒض الصƒفات  بعض دول العالم دأبت لقد

 یة األخرى عبر فترات محددة واعتمادھا في عملیة تحسƒین األداء اإلنتƒاجي لھƒذه النعƒاج وتقییمھƒائالفیزیا
لمتعلقƒة بمƒرض التھƒاب تعد داللƒة علƒى سƒالمة القطعƒان وخلوھƒا مƒن االلتھابƒات المختلفƒة وخاصƒة تلƒك ا

فالتوصیل الكھربائي للحلیب أصبح مؤشر جید للتعرف على ھذا المƒرض والƒذي یقƒاس بتركیƒز . الضرع
عند اإلصابة بھ تؤدي الى زیادة التوصƒیل  -Na+ ،K+ ،Clرتفاع نسبة  إن أاالیونات والكاتایونات حیث 

 ٢٠٠٥ ، والجƒƒƒƒواري ٢٠٠٢خƒƒƒƒرون ،آو Norbergو ٢٠٠١ ، خƒƒƒƒرونآو Carta( الكھربƒƒƒƒائي للحلیƒƒƒƒب
 .)٢٠٠٨خƒƒƒƒƒƒرون ، آو Kuchticو ٢٠٠٧خƒƒƒƒƒƒرون ، آو Antunacو ٢٠٠٧خƒƒƒƒƒƒرون ،آقصƒƒƒƒƒƒقوص وو
عتمƒƒدت طƒƒوال الموسƒƒم اإلنتƒƒاجي أأصƒƒبحت ھƒƒذه الفحوصƒƒات الدوریƒƒة طریقƒƒة سƒƒھلة ورخیصƒƒة إذا مƒƒا و

لفحƒƒص الضƒƒرع لتعقƒƒب وكشƒƒف المƒƒرض فƒƒي مراحلƒƒھ البدائیƒƒة وھƒƒذا یسƒƒتوجب إدارة القطعƒƒان ومتابعƒƒة 
لوقƒƒوف علƒƒى ھƒƒو اھƒƒذه الدراسƒƒة  فƒƒان ھƒƒدفومƒƒن ھƒƒذا المنطلƒƒق  ،المسƒƒببة لحƒƒدوث ھƒƒذا المƒƒرض األخطƒƒاء

مراحƒل  خƒاللالحلیب وعالقتھا ببعضھا الƒبعض  تأثیرات العوامل الوراثیة والالوراثیة في بعض صفات
  .ساللتین من النعاج المحلیة العواسي والحمدانيل اإلنتاج

  
  ھوطرائق لبحثا مواد

علƒƒى قطیعƒƒین مƒƒن النعƒƒاج العواسƒƒیة والحمدانیƒƒة التƒƒابع لقسƒƒم علƒƒوم الثƒƒروة  أجریƒƒت ھƒƒذه الدراسƒƒة
مƒن النعƒاج العواسƒیة التƒابع لمحطƒة  لثوقطیع ثا. كلیة الزراعة والغابات في جامعة الموصل/ الحیوانیة 

وشƒƒملت . تربیƒƒة الحیƒƒوان فƒƒي منطقƒƒة الرشƒƒیدیة فƒƒي الموصƒƒل والتابعƒƒة للھیئƒƒة العامƒƒة للبحƒƒوث الزراعیƒƒة
تم تغذیة النعƒاج فƒي كƒال المƒوقعین علƒى عالئƒق . ٢٠١٠و٢٠٠٩للعامین  والدةبیانات موسمي الالدراسة 

مركƒƒزة وخشƒƒنة مƒƒن مƒƒادة التƒƒبن بواقƒƒع وجبتƒƒین صƒƒباحیة ومسƒƒائیة باإلضƒƒافة إلƒƒى الرعƒƒي فƒƒي المنƒƒاطق 
المجƒƒاورة لحقƒƒول الكلیƒƒة والمحطƒƒة للحصƒƒول علƒƒى األعƒƒالف الخضƒƒراء والحشƒƒائش المتƒƒوفرة والتعƒƒرض 

وتƒم إتبƒاع برنƒامج . لشمس مع تقدیم الماء بشكل مستمر باإلضƒافة إلƒى بلوكƒات األمƒالح المعدنیƒةألشعة ا
  . وقائي موحد في كال الموقعین من حیث التحصینات والتلقیحات

یƒƒوم مƒƒن الƒƒوالدة بإتبƒƒاع طریقƒƒة الحلƒƒب  ١٥تƒƒم البƒƒدء بقیƒƒاس إنتƒƒاج الحلیƒƒب الیƒƒومي بعƒƒد مƒƒرور 
بعد مƒرور أي في صباح الیوم التالي  ثم تحلب النعاجعن أمھاتھا مساًء  عزل الموالیداذ كان یتم الیدوي، 

  سƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒاعة ١٢
  

  ٢٠/٩/٢٠١٠وقبولھ  ١/٦/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث 



  ٢٠١١ )٣(العدد ) ٣٩(المجلد  (ISSN 1815 – 316 X)  مجلة زراعة الرافدین
 

  

وقƒد تƒم . للحصول علƒى اإلنتƒاج الیƒومي للحلیƒب ٢× على عزل الموالید وتضرب كمیة الحلیب 
  اخذ ھذه 

وتƒƒم ). ١٩٩٥،  ICAR) (یƒوم /  غƒƒم١٠٠إنتƒاج (یƒƒوم وحتƒى جفƒƒاف النعجƒة  ٣٠القیاسƒات كƒل 
عتمƒƒادا علƒƒى قیاسƒƒات شƒƒھریة متزامنƒƒة مƒƒع قیاسƒƒات إنتƒƒاج الحلیƒƒب إیƒƒة ئقیƒƒاس مواصƒƒفات الحلیƒƒب الفیزیا

كثافƒة و حیث تم تقدیر نسبة الجوامد الصلبة الالدھنیة Eko - Milk Analyzerواستخدم في ذلك جھاز 
 یƒل البیانƒات باسƒتخدام النمƒوذج الخطƒي العƒام جƒري تحلوأ. درجة االنجماد والتوصیل الكھربƒائيوالحلیب 
GLM     (General Linear Model)  اھزƒائي الجƒضمن البرنامج اإلحص)SAS ،ق )  ٢٠٠٥ƒووف

  -:والمبین أدناه  Model Nestedالتصمیم المتشعب 
yijklmn = m + FBi(j) + Rk +Al +Tm + Xn + eijklmn 

  -:حیث ان 
yijklmn = جربةقیمة أي مشاھدة في الت    

        m  = المتوسط العام للصفة المدروسة الذي یؤثر على جمیع المشاھدات قیمة  
FBi(j)      =   تأثیر الساللةi  ویمثل عواسي أو حمداني ضمن الموقعj  ةƒع الكلیƒویمثل إما موق

  . أو الرشیدیة
Rk           =  تأثیر السنة ، حیثk  ٢و ١تمثل السنة .  
Al           = ر العمر ، حیث تأثیl  سنة فأكثر  ٦، .................... ٣، ٢تمثل أعمار النعاج  

Tm          =  تأثیر نوع الوالدة ، حیثm      تمثل إما حمل مفرد أو توأم الوالدة  
        Xn = تسلسل القیاس ، حیث  تأثیرn  ٥،.........١،٢تمثل القیاس.  

eijklmn    = ھدةالخطأ العشوائي لكل مشا.  
المربعƒات الصƒغرى لكƒل عامƒل مƒن  للمقارنة بین متوسط Scheffe - testختبار إجري أو

حتسƒاب معامƒل االرتبƒاط البسƒیط بƒین صƒفات الحلیƒب إكمƒا تƒم . العوامل المƒؤثرة فƒي الصƒفات المدروسƒة
 )وقدر المعامƒل التكƒراري لمعƒدل إنتƒاج الحلیƒب الیƒومي وصƒفاتھ باسƒتخدام النمƒوذج الریاضƒي المخƒتلط 

Mixed Model)   دةƒƒى المقیƒƒاالت العظمƒƒة االحتمƒƒتخدام طریقƒƒوباسRestricted Maximum 
Likelihood Procedure )Patterson  وThompson ،١٩٧١.(  

    
  النتائج والمناقشة

الجƒدول (غƒم  ١٥.٨٦ ±٣٤٣.٦٤القطعان الثالثƒة نتاج الحلیب الیومي لنعاج العام إلمتوسط البلغ 
 وجƒدعالي المعنویة في معدل إنتƒاج الحلیƒب الیƒومي، إذ كان الموقع  –یر الساللة ن تأثأالحظ كما ی  ).١

تلتھƒا النعƒاج غƒم  ٣٨١.٢٥أن النعاج العواسیة لموقƒع الرشƒیدیة أعطƒت أعلƒى متوسƒط فƒي إنتƒاج الحلیƒب 
وقƒد یعƒزى ھƒذا . غƒم ٢٥٨.٥٣للنعاج الحمدانیة لموقƒع الكلیƒة  ادناهغم و ٣٠٧.٢٦العواسیة لموقع الكلیة 

جƒƒاءت ھƒƒذه . لحمƒƒداني والعواسƒƒي والمربƒƒاة فƒƒي مواقƒƒع مختلفƒƒةا لسƒƒاللتي االخƒƒتالف إلƒƒى التبƒƒاین الƒƒوراثي
الƒƒذین أكƒƒدوا علƒƒى ) ٢٠٠٢(خƒƒرون آو Nuddaو) ٢٠٠٢(التƒƒأثیرات متفقƒƒة مƒƒع نتƒƒائج السƒƒلمان واخƒƒرون 

ƒة مƒذه الدراسƒق ھƒم تتفƒالالت، ولƒده وجود اختالفات في معدل إنتاج الحلیب الیومي باختالف السƒع ماوج
مجƒƒامیع وراثیƒƒة مƒƒن  ٣كƒƒدوا علƒƒى عƒƒدم وجƒƒود فرقƒƒات معنویƒƒة بƒƒین أوالƒƒذین ) ٢٠٠٦(خƒƒرون آالجمیلƒƒي و

تƒƒأثیر السƒƒنة عƒƒالي المعنویƒƒة فƒƒي معƒƒدل إنتƒƒاج الحلیƒƒب الیƒƒومي، إذ یالحƒƒظ تفƒƒوق النعƒƒاج فƒƒي كƒƒان . االغنƒƒام
ھƒƒذه االختالفƒƒات إلƒƒى وقƒƒد تعƒƒود . غƒƒم ٨٤.٧٨االنتƒƒاج للسƒƒنة الثانیƒƒة عƒƒن السƒƒنة االولƒƒى وبفƒƒارق مقƒƒداره 

تفقƒƒت ھƒƒذه النتƒƒائج مƒƒع ماتوصƒƒل الیƒƒھ  إخƒƒتالف نظƒƒم إدارة القطعƒƒان والسƒƒیما كمیƒƒات العلƒƒف المتƒƒوفرة وإ
Ligda كان ). ٢٠٠٧(خرون آوقصقوص و) ٢٠٠٥(والجواري ) ٢٠٠٥(ورؤوف ) ٢٠٠٠(خرون آو

سƒƒنة  ٢للنعƒƒاج بعمƒƒر  هذ كƒƒان أدنƒƒاإفƒƒي معƒƒدل إنتƒƒاج الحلیƒƒب الیƒƒومي  عالیƒƒاَ  لعمƒƒر النعƒƒاج تƒƒأثیرا معنویƒƒاَ 
سƒنوات فƒأكثر  ٦معƒدل اإلنتƒاج باالرتفƒاع التƒدریجي لیصƒل إلƒى أقصƒاه للنعƒاج بعمƒر  أغم وبƒد ٢٤٥.٤٢
ویعƒƒزى زیƒƒادة اإلنتƒƒاج مƒƒع تقƒƒدم النعƒƒاج بƒƒالعمر إلƒƒى زیƒƒادة نضƒƒج الحیوانƒƒات والجھƒƒاز  .غƒƒم ٣٥٦.٦٠

ƒƒم السƒƒى الموسƒƒك حتƒƒتمر ذلƒƒذائي ویسƒƒل الغƒƒاءة التحویƒƒادة كفƒƒرازي وزیƒƒدھا اإلفƒƒدأ بعƒƒم یبƒƒإلدرار ثƒƒادس ل
نتائج مماثلة توصƒل الیھƒا ). ١٩٩٣خرون ،آالقس و(باالنخفاض وذلك لسقوط األسنان وقلة تناول الغذاء 

Gootwine و  Pollott )٢٠٠٠ (لمان وƒƒرون آوالسƒƒخ)٢٠٠٢ ( يƒƒوالبرزنج)واري ) ٢٠٠٣ƒƒƒوالج
)٢٠٠٥( .  
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حلیƒب الیƒومي فقƒد تفوقƒت النعƒاج الوالƒدة كان لنوع الوالدة تاثیرعƒالي المعنویƒة فƒي معƒدل إنتƒاج ال

ویعƒƒزى . غƒƒم ٤٦.٣٠حمƒƒالن فردیƒƒة بمقƒƒدار لحمƒƒالن توأمیƒƒة فƒƒي إنتاجھƒƒا للحلیƒƒب علƒƒى مثیالتھƒƒا الوالƒƒدة ل
السƒبب إلƒى تحفیƒز الرضƒاعة بسƒبب زیƒادة تكرارھƒا او أن الرضƒاعة تحفƒز إفƒراز ھورمƒون البƒروالكتین 

كمƒƒا أكƒƒد البƒƒاحثون أعƒƒاله علƒƒى أن ). ١٩٩٣واخƒƒرون ، القƒƒس (وبالتƒƒالي یعمƒƒل علƒƒى زیƒƒادة إنتƒƒاج الحلیƒƒب 
مƒن النعƒاج المرضƒعة لحمƒالن فردیƒة  %٤٠كبƒر مƒن الحلیƒب بمقƒدار ألتوائم تنتج كمیƒة  النعاج المرضعة

تفقƒت ھƒذه النتƒائج مƒع إوقƒد . ختالف الظروف البیئیةإختالفات بین السالالت أو بسبب إبالرغم من وجود 
  ). ١٩٩٩(خرون آو El- Saied دراسة

كƒƒان عƒƒالي المعنویƒƒة فƒƒي معƒƒدل اإلنتƒƒاج، إذ  كƒƒان لتسلسƒƒل القیاسƒƒات الدوریƒƒة إلنتƒƒاج الحلیƒƒب تƒƒأثیراَ 
لیرتفƒع فƒي غم ثم بدأ باالنخفاض التدریجي مع تقƒدم تسلسƒل القیاسƒات  ٤٥٧.٠٠مرتفعاً في القیاس األول 

إن . معنویƒة تروقƒاوبف غƒم ٢١٨.٩٩فƒي تسلسƒل القیƒاس الخƒامس واالخیƒر القیاس الرابع ویعود منخفضاَ 
ثم یتنƒاقص تƒدریجیا مƒع تقƒدم  ھذه النتائج تؤید ما أكده العدید من الباحثین من أن إنتاج الحلیب یبدأ مرتفعاَ 

والذین أشاروا إلى أن إنتƒاج الحلیƒب ) ١٩٩٣(خرون آاإلنتاج وتسلسل الفحوصات الدوریة ومنھم القس و
النخفƒاض تƒدریجیا ثƒم تحƒافظ النعƒاج خƒالل األسƒبوع بعƒد الƒوالدة ویبƒدأ با ٣-٢یصل قمتھ خالل األسبوع 

خƒرون آوSevi یضƒا أكƒده أوھƒذا مƒا  من أقصى إنتƒاج لھƒا فƒي بدایƒة اإلدرار%  ٦٠- ٥٠بنسبة  ١٢-١٠
  ).٢٠٠٥(الجواري و) ٢٠٠٣(والبرزنجي ) ٢٠٠٠(

  
  وميالحلیب الینتاج إثرة في ؤالخطأ القیاسي للعوامل الم± المتوسطات الصغرى ): ١(الجدول    

  )غم(نتاج الحلیب الیومي إ
  ةـــالصف             العدد  

  لـــالعوام
  المتوسط العام  ٩٥٣  ١٥.٨٦±٣٤٣.٦٤

  الموقع -الساللة    **
  رشیدیة - عواسي  ٤٣٠  أ ٧.٩٠±٣٨١.٢٥
  كلیة -عواسي   ٣٤٩  ب ٨.٨٨± ٣٠٧.٢٦
  كلیة -حمداني  ١٧٤  ج ١١.١٤±٢٥٨.٥٣

  السنة   **
  ١  ٤٥١  ب ٨.٨٦± ٢٥٩.٠٠
  ٢  ٥٠٢  أ ٨.٢٥± ٣٤٣.٧٨

  )سنة(العمر  **
  ٢  ١١٨  ج ١٣.٨٠±٢٤٥.٤٢
  ٣  ١٩٢  ب١١.٢٧± ٢٩٧.٠٢
  ٤  ٢٥٥  ب٩.٧٤± ٢٩٩.٠٩
  ٥  ٢٥٢  ب ٩.٧٠± ٣٠٨.٨٤
  فاكثر٦  ١٣٦  أ ١١.٩٩±  ٣٥٦.٦٠

  نوع الوالدة   **
  مفرد  ٨١٢  ب ٦.٦٣±  ٢٧٨.٢٤
  توأم  ١٤١  أ ١١.٣٢± ٣٢٤.٥٥

  تسلسل القیاس   **
  ١  ٢٦١  أ ١١.٣٨± ٤٥٧.٠٠
  ٢  ٢٥٢  ب ١١.٧١±  ٣١٨.٩٧
  ٣  ٢٣٠  ج ١٢.٥٧± ٢٥٦.٠١
  ٤  ١٦٦  ج د ١٤.٦٠± ٢٧٣.٦٨
  ٥  ٤٤  ھـ ٢٥.٠٨± ٢١٨.٩٩

 )٠.٠١ ≤أ(     **     ضمن العامل الواحد تعني وجود فروق معنویة ختلفةاالحرف الم            
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لوحظƒƒت تƒƒأثیرات  .)٢الجƒƒدول % ( ٠.١٨ ± ٩.٩٩بلƒƒغ المتوسƒƒط العƒƒام لنسƒƒبة الجوامƒƒد الصƒƒلبة   
أعطت النعاج الحمدانیƒة لموقƒع الكلیƒة أعلƒى نسƒبة للجوامƒد  في ھذه الصفة حیثالموقع  -معنویة للساللة
، ویعƒزى ھƒذا %٩.٩٣مقارنƒة بأقƒل نسƒبة للنعƒاج العواسƒیة لموقƒع الرشƒیدیة %  ١٠.٤١في حلیبھا بلƒغ 

خƒرون آو El-Barodyمƒع مƒا ذكƒره  ختلفƒت ھƒذه النتƒائجإ. االختالف الى التباین الوراثي بین السƒاللتین
كƒان تƒأثیر السƒنة عƒالي المعنویƒة فƒƒي  .نعجƒة تعƒود ألربƒع مجƒامیع وراثیƒƒة ٤٧بدراسƒتھم علƒى ) ٢٠٠٢(

، فقد أعطت النعاج في السƒنة األولƒى أعلƒى نسƒبة للجوامƒد مقارنƒة بالسƒنة الالدھنیة نسبة الجوامد الصلبة
تأثیرات الظروف البیئیة المؤثرة فƒي إنتƒاج الحلیƒب  وقد یعزى ذلك إلى%. ٠.٨٩الثانیة وبفارق مقداره 

  .ھمھا التغذیةأو ومكوناتھ
، الالدھنیƒة أیة تأثیرات معنویة في نسبة الجوامƒد الصƒلبة ونوع والدتھا لم یالحظ ألعمار النعاج    

على النعاج العواسیة، بینما اختلفت مع ما ذكره محمƒد ) ٢٠٠٥(توصل إلى نفس ھذه النتائج شمس الدین 
تبین وجود تƒأثیر عƒالي المعنویƒة لتسلسƒل القیاسƒات الدوریƒة فƒي . بدراستھ على النعاج الكرادیة) ١٩٨٢(

وبƒدأت باالرتفƒاع %  ٩.٣٣تسلسƒل القیƒاس األول بلغƒت أدناھƒا فƒي ، فقƒد الالدھنیƒة نسبة الجوامƒد الصƒلبة
تفقت ھذه النتƒائج مƒع ا% .  ١٠.٧٦ ثالثالتدریجي لتعطي أعلى متوسط لھا في تسلسل القیاس الدوري ال

Pavic رون آوƒƒƒƒ٢٠٠٢(خ ( اجƒƒƒƒى نعƒƒƒƒعلTrivnek ا وƒƒƒƒي كرواتیƒƒƒƒف Antunacرون آوƒƒƒƒخ)٢٠٠٧ (
فƒƒƒي كرواتیƒƒƒا وجمھوریƒƒƒة التشƒƒƒیك علƒƒƒى  East Friesianعلƒƒƒى نعƒƒƒاج ) ٢٠٠٨(خƒƒƒرون آو Kuchticو

  .التوالي
لƒوحظ تƒأثیر حیƒث  ).٢الجƒدول ( ٣سƒم / غƒم  ٠.٠٠٠٦ ± ١.٠٣بلغ المتوسط العƒام للكثافƒة 

نوي للساللة ضمن الموقع في كثافة الحلیب، فقد أعطت النعاج الحمدانیة لموقع الكلیƒة حلیبƒا یفƒوق فƒي مع
 ٠.٠٠١كثافتƒƒھ الحلیƒƒب المنƒƒتج مƒƒن النعƒƒاج العواسƒƒیة لƒƒنفس الموقƒƒع ولموقƒƒع الرشƒƒیدیة وبفƒƒارق مقƒƒداره 

ثافƒƒة الحلیƒƒب، إذ ن وجƒƒود تƒƒأثیر عƒƒالي المعنویƒƒة للسƒƒنة فƒƒي كیتبƒƒكمƒƒا ی .علƒƒى التƒƒوالي ٣سƒƒم / غƒƒم  ٠.٠٠٢و
غƒم  ٠.٠٠٤أعطت النعاج في السنة األولى حلیبا یفوق في كثافتھ الحلیب المنتج في السنة الثانیة وبمقدار 

ختالف سƒنوات إوقد یعزى ذلك إلى اختالف الظروف البیئیة المؤثرة في إنتاج وصفات الحلیب بƒ .٣سم / 
لوحظƒت تƒƒأثیرات  .فƒƒي كثافƒة الحلیƒƒب ةمعنویƒ تتƒƒأثیراونƒƒوع والدتھƒا لƒƒم یالحƒظ ألعمƒƒار النعƒاج  .اإلنتƒاج

منخفضƒة فƒي تسلسƒل القیƒاس األول  تعالیة المعنویة لتسلسل القیاسات الدوریة فƒي كثافƒة الحلیƒب، إذ بƒدأ
سƒم / غƒم  ١.٠٣لتعطي أعلى المتوسطات التƒي بلغƒت  الثاني والثالثلترتفع في القیاس  ٣سم / غم  ١.٠٣

اتفقƒƒت ھƒƒذه النتƒƒائج مƒƒع مƒƒا أفƒƒاد بƒƒھ  ذلƒƒك فƒƒي القیاسƒƒات الالحقƒƒة علƒƒى التƒƒوالي ثƒƒم لتعƒƒود وتƒƒنخفض بعƒƒد ٣
Kuchtic ٢٠٠٨(خرون آو ( في حین اختلفت معZamiri خرون آو)اج ) ٢٠٠١ƒعلى نعMehraban 
   .اإلیرانیة 

 لƒم یالحƒƒظ لھƒذا العامƒل تƒƒأثیراً  .ەم  ٠.٠١ ±٠.٥٤ –بلƒغ المتوسƒط العƒام لدرجƒƒة انجمƒاد الحلیƒب 
الƒرغم مƒن أن حلیƒب النعƒاج الحمدانیƒة یعتبƒر درجƒة انجمƒاده أقƒل مقارنƒة مƒع  معنویا في ھذه الصفة علƒى

لƒوحظ تƒأثیر  .على التوالي ە م ٠.٠١٠ـ  و ٠.٠٠٤حلیب النعاج العواسیة لكال الموقعین وبفارق مقداره ـ 
نجمƒƒاد الحلیƒƒب، إذ أعطƒƒت النعƒƒاج فƒƒي السƒƒنة األولƒƒى حلیبƒƒا تزیƒƒد إعƒƒالي المعنویƒƒة لسƒƒنة اإلنتƒƒاج فƒƒي درجƒƒة 

لم تتأثر درجة انجماد الحلیƒب معنویƒا و .ە م ٠.٠٥٠ –رجة انجماده مقارنة بالسنة الثانیة وبفارق مقداره د
أثƒƒر تسلسƒƒل القیاسƒƒات الدوریƒƒة بشƒƒكل عƒƒالي المعنویƒƒة فƒƒي درجƒƒة  .ونƒƒوع والدتھƒƒابƒƒاختالف أعمƒƒار النعƒƒاج 

لتصƒƒƒبح أكثƒƒƒر  ە م ٠.٥٠ –انجمƒƒƒاد الحلیƒƒƒب، إذ ابتƒƒƒدأت المتوسƒƒƒطات مرتفعƒƒƒة فƒƒƒي تسلسƒƒƒل القیƒƒƒاس األول 
 ٠.٥٧ – ثالƒثفي تسلسل القیƒاس الƒدوري ال نخفاضاَ إانخفاضا في القیاسات الدوریة التالیة وبلغت أكثرھا 

فƒƒي كرواتیƒƒا   Travnicعلƒƒى نعƒƒاج ) ٢٠٠٢(خƒƒرونآو  Pavicتفقƒƒت ھƒƒذه النتƒƒائج مƒƒع مƒƒا جƒƒاء بƒƒھإ. ە م
 Zamiriتتفƒƒƒق مƒƒƒع فƒƒƒي كرواتیƒƒƒا، ولƒƒƒم  East Friesianعلƒƒƒى نعƒƒƒاج ) ٢٠٠٧(خƒƒƒرونآو Antunacو
  . اإلیرانیة Mehrabanعلى نعاج ) ٢٠٠١(خرونآو

  ).٢الجدول (سم / مس ٠.١٤ ±٥.٩٤بلغ المتوسط العام لدرجة التوصیل الكھربائي للحلیب 
الموقع في درجة توصیلیة الحلیب للكھربائیƒة، فقƒد أعطƒت النعƒاج  -لوحظ تأثیرات عالیة المعنویة للساللة

سƒم تلتھƒا النعƒاج العواسƒیة لموقƒع / مƒس ٦.٥٠الحمدانیة لموقع الكلیة أعلى متوسط لدرجƒة التوصƒیل بلƒغ 
  . ى التواليسم عل/ مس ٠.٥١و  ٠.٢٢الرشیدیة ثم النعاج العواسیة لموقع الكلیة وبفارق 

قƒل المتوسƒطات بالنسƒبة لھƒذه أوتعتبر النعاج العواسƒیة لموقƒع الكلیƒة ھƒي األفضƒل ألنھƒا أعطƒت   
الصفة والتي تعكس خلو ھذه النعاج من االلتھابات ما تحت السریریة المختلفة والتي قد تؤدي إلى ظھƒور 

. ین السƒاللتین قیƒد الدراسƒةكما قد یعƒزى ذلƒك إلƒى االختالفƒات الوراثیƒة بƒ .حاالت مرض التھاب الضرع
نمارك اسƒƒالالت مƒƒن أبقƒƒار الحلیƒƒب فƒƒي الƒƒد ٣بدراسƒƒتھم علƒƒى ) ٢٠٠٢(خƒƒرونآو Norbergوقƒƒد أیƒƒد ذلƒƒك 
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یعتبƒر  ٩.٧٥سƒم للتوصƒیل الكھربƒائي وبمتوسƒط / مƒس ١٣ -٦.٥والذین أفادوا بان المدى المتƒراوح بƒین 
 . ت مرض التھاب الضرعمؤشر جید لحدوث االلتھابات المختلفة والمؤدیة إلى ظھور حاال

 .المؤثرة في صفات الحلیب الفیزیائیةالخطأ القیاسي للعوامل  ± المتوسطات الصغرى  ):٢(الجدول 
التوصیل 
  الكھربائي

  سم/ مس 
  ٣ سم/ الكثافة غم   ە م–درجة االنجماد

الجوامد  %
  العدد  الالدھنیة الصلبة

  الصفات
  

  العوامل

١.٠٣١  ٠.٠١١± ٠.٥٤٣  ٠.١٤± ٥.٩٤±
٠.٠٠٠٦  

  المتوسط العام  ٩٥٣ ٠.١٨±٩.٩٩

  لموقعا -الساللة    * *  م.غ **
٠.٠٩±٦.٢٨  

  أ
٠.٠٠٧± ٠.٥٣٨  

  أ
١.٠٣٠±
  ب٠.٠٠٠٤

٠.١١±٩.٩٣  
  ب

  رشیدیة - واسيع  ٤٣٠

٠.٠٩±٥.٩٩  
  ب

٠.٠٠٧± ٠.٥٤٤  
  أ

١.٠٣١±
  ب ٠.٠٠٠٤

٠.١٢±١٠.٠٦ 
  كلیة -عواسي   ٣٤٩  ب

٠.١٢±٦.٥٠  
  أ

٠.٠٠٩±  ٠.٥٤٨  
  أ

١.٠٣٢±
  أ ٠.٠٠٠٥

٠.١٤±١٠.٤١  
  كلیة -حمداني  ١٧٤  أ

  الســـنة   ** ** ** **
٠.٠٩±٦.٨٥  

  أ
٠.٠٠٧± ٠.٥٧٠  

  أ
١.٠٣٣±

  أ ٠.٠٠٠٤
٠.١٢±١٠.٦٥  
  ١  ٤٥١  أ

٠.٠٩±٥.٧٩  
  ب

٠.٠٠٧±  ٠.٥٢٠ 
  ب

١.٠٢٩±
  ب ٠.٠٠٠٤

٠.١١±٩.٧٥  
  ب

٢  ٥٠٢  

   م. غ   م. غ   م. غ   م. غ 
  العمـــر

  )سنة(

١.٠٣١  ٠.٠١٢±  ٠.٥٣٥  ٠.١٥±٦.٢٦±
٢  ١١٨  ٠.١٩±١٠.٠١  ٠.٠٠٠٧  

١.٠٣٢  ٠.٠٠٩±٠.٥٤٨  ٠.١٢±٦.٤٥±
٠.٠٠٠٥  

٣  ١٩٢  ٠.١٥±١٠.٢٤  

٠.٠٠٨±  ٠.٥٥٤  ٠.١١±٦.٤٠  
١.٠٣١±

٤  ٢٥٥  ٠.١٣±١٠.١٩  ٠.٠٠٠٥  

١.٠٣١  ٠.٠٠٨±  ٠.٥٤٧  ٠.١٠±٦.٣٣±
٥  ٢٥٢  ٠.١٣±١٠.٢١  ٠.٠٠٠٤  

١.٠٣٢  ٠.٠١٠± ٠.٥٤٠  ٠.١٣±٦.١٥±
  فاكثر٦  ١٣٦  ٠.١٦±١٠.٣٥  ٠.٠٠٠٦

م. غ    نوع الوالدة    م.غ   م. غ   م. غ  

١.٠٣١  ٠.٠٠٥±  ٠.٥٤٩  ٠.٠٧±٦.٣٤±
٠.٠٠٠٣  

  مفرد  ٨١٢  ٠.٠٩±١٠.٢٠

٠.٠١٠±٠.٥٤١  ٠.١٣±٦.٢٩  
١.٠٣١±

  توأم  ١٤١  ٠.١٦±١٠.٢٠  ٠.٠٠٠٦

  تسلسل القیاس   ** ** ** **
٠.١٠±٥.٦٥  

  د
٠.٠٠٨±  ٠.٥٠١  

  ج
١.٠٣٠±
  ب ٠.٠٠٠٤

٠.١٢±٩.٣٣  
  ١  ٢٦١  ج

٠.١٠±٥.٨٢  
  ج د

٠.٠٠٨± ٠.٥٤٦  
  ب

١.٠٣٣±
  أ ٠.٠٠٠٤

٠.١٣±١٠.٣٧ 
  ٢  ٢٥٢  ب

٠.١١±٥.٩٤  
  ج

٠.٠٠٨± ٠.٥٧٦  
  أ

١.٠٣٣±
  أ ٠.٠٠٠٥

٠.١٣±١٠.٧٦  
  أ

٣  ٢٣٠  

١.٠٣٠  ٠.٠٠٩± ٠.٥٥٢  ٠.١٢±٦.٧٤± ٤  ١٦٦ ٠.١٥±١٠.١٧  
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 ب  ب ٠.٠٠٠٥  ب  ب
٠.٢٢±٧.٤٤  

  أ
٠.٠١٧± ٠.٥٤٩  

  ب
١.٠٣١ 
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لوحظت تأثیرات عالیة المعنویة للسنة في درجƒة التوصƒیل الكھربƒائي للحلیƒب، فقƒد أعطƒت النعƒاج 

وقƒد . سƒم/ مƒس ١.٠٦صƒیل مقارنƒة بالسƒنة األولƒى وبفƒارق بلƒغ قƒل متوسƒط لدرجƒة التوأفي السنة الثانیة 
یƒؤدي إلƒى زیƒادة تبخƒر المƒاء مƒن  قƒد ختالف الظروف البیئیة  بƒین السƒنوات األمƒر الƒذيإیعزى ذلك إلى 

 Norbergلƒƒƒى زیƒƒƒادة درجƒƒƒة التوصƒƒƒیلیة للحلیƒƒƒب وكمƒƒƒا أفƒƒƒاد بƒƒƒھ  عالحلیƒƒƒب ممƒƒƒا یƒƒƒنعكس ذلƒƒƒك سƒƒƒلبا 
في درجة التوصیل الكھربائي  ونوع والدتھا عنویة ألعمار النعاجلم یالحظ تأثیرات م ).٢٠٠٢(خرونآو

ثر تسلسل القیاس بشكل عالي المعنویة في درجة التوصیلیة الكھربائیƒة للحلیƒب حیƒث أعطƒى أ .في حلیبھا
 الخƒامسسƒم مقارنƒة باعالھƒا لتسلسƒل القیƒاس الƒدوري /مƒس ٥.٦٥تسلسل القیاس األول اقل المتوسƒطات 

سƒالالت  ٣علƒى ) ٢٠٠٢(خƒرون آو Norbergتفقت ھذه النتائج مع ما ذكره إ. مس/ مس ٧.٤٤واألخیر 
  .من أبقار الحلیب

أن قیمƒƒة المعامƒƒل التكƒƒراري لصƒƒفة إنتƒƒاج الحلیƒƒب تعتبƒƒر متوسƒƒطة فƒƒي كلتƒƒا ) ٤و ٣( ینیتبƒƒین مƒƒن الجƒƒدول
خƒرون آو Othmanسƒجل . األخƒرى فتعتبƒر منخفضƒةیƒة ئالفیزیاالساللتین، أمƒا بقیƒة التقƒدیرات للصƒفات 

علƒى ) ٢٠٠٥(علƒى النعƒاج الحمدانیƒة و الجƒواري ) ٢٠٠٣(و البرزنجƒي  Churraعلى نعاج ) ٢٠٠٢(
لقطیعƒي ) ٣(الجƒدول تبین مƒنی .أعلى للمعامل التكراري لصفة إنتاج الحلیب الیومي النعاج العواسیة قیماَ 

لعالقƒƒة بƒƒین نسƒƒبة رتباطƒƒات معنویƒƒة بƒƒین صƒƒفات الحلیƒƒب المدروسƒƒة فیمƒƒا عƒƒدا اإالنعƒƒاج العواسƒƒیة وجƒƒود 
أمƒا فƒي قطیƒع . ٠.٠٦٣ودرجة التوصیل الكھربائي فكانت غیر معنویة وبلغت  الالدھنیة الجوامد الصلبة

رتباطƒƒات عالیƒƒة المعنویƒƒة بƒƒین نسƒƒبة الجوامƒƒد الصƒƒلبة إإلƒƒى وجƒƒود ) ٤(النعƒƒاج الحمدانیƒƒة فیشƒƒیر الجƒƒدول 
علƒƒى التƒƒوالي، كمƒƒا لƒƒوحظ  ٠.٦٢٤و  ٠.٨٩٢نجمƒƒاد الحلیƒƒب بلغƒƒت إوكƒƒل مƒƒن كثافƒƒة ودرجƒƒة الالدھنیƒƒة 

أمƒƒا بقیƒة العالقƒƒات فكانƒت غیƒƒر . ٠.٥٥٥نجمƒƒاده بلƒغ إرتبƒاط عƒƒالي المعنویƒة بƒƒین كثافƒة الحلیƒƒب ودرجƒة إ
ان قیم معامل االرتبƒاط تعطینƒا فكƒرة عƒن نƒوع العالقƒة بƒین الصƒفات المدروسƒة ھƒل ھƒي سƒائرة . معنویة

وبناءا علیھ تعتمƒد خطƒة التحسƒین التƒي ) اط سالبإرتب( ام باتجاه متعاكس ) إرتباط موجب (باتجاه واحد 
بƒین إنتƒاج الحلیƒب  ٠.٢رتبƒاط مقƒداره إمعامƒل ) ٢٠٠٢(خرون آو Norbergلقد سجل  .سوف یؤخذ بھا

بƒین نسƒبة  ٠.١٣رتبƒاط غیƒر معنƒوي بلƒغ إمعامƒل ) ٢٠٠٢(خرون آو  Pavicودرجة التوصیلیة، وسجل
رتبƒƒاط سƒƒالب عƒƒالي إمعامƒل ) ٢٠٠٨(خƒƒرون آو Kuchticودرجƒƒة االنجمƒاد، وسƒƒجل  الالدھنیƒƒة الجوامƒد

و  ٠.٠٩٦رتباطƒات غیƒر معنویƒة بلغƒت إبین إنتاج الحلیب ونسبة الجوامد الصلبة، و ٠.٦٤٥ –المعنویة 
كمƒا . وإنتƒاج الحلیƒب علƒى التƒوالي الالدھنیƒة بین كثافƒة الحلیƒب وكƒل مƒن نسƒبة الجوامƒد الصƒلبة ٠.١٤٥
 بƒƒƒین اإلنتƒƒƒاج ونسƒƒƒبة الجوامƒƒƒد الصƒƒƒلبة ٠.٢٨ –لب رتبƒƒƒاط سƒƒƒاإ) ٢٠٠٧(خƒƒƒرون آو Antunacسƒƒƒجل 

  .رتباط غیر معنوي بین اإلنتاج ودرجة االنجمادإ، والالدھنیة
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ABSTRACT 

This study was conducted on two flocks of Awassi and Hamdani 
ewes belongs to the animal resources department \ College of Agriculture 
and Forestry at Mosul University, and another flock of Awassi ewes 
belongs to the Animal Husbandry Station\ General Directorate of Applied 
Agriculture Researches at Rashidia Region for the productive seasons 
2009-2010. The results revealed a highly significant (p≤ 0.01) effects for 
breed-location, ewes, age and type of birth on daily milk yield (DMY). 
There were a highly significant effects for year and the stage of lactation 
on all milk traits. There was a significant (p≤ 0.05) effect for conductivity 
on solids non fat and density of milk. Repeatability estimates for (DMY) 
were moderate, while the estimates for physical traits were low. Most of 
the simple  correlation  coefficients between studied  traits were  highly 
significant (p≤ 0.01) in both Awassi flocks, while in Hamdani flock most 
of  these relations were not significant. 
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