
 مجلة زراعة الرافدٌن
ISSN: 2224-9796 (Online) 

 2402( 3( العدد )44المجلد )
ISSN: 1815 – 316 X (Print) 

 

 701 

في التنعا   تنتا  الحلي  وتنببة الدن إل  والالوراثية للفحوصات اليومية  المعالم الوراثيةبعض تقدير 
 الحمداتنية

 فارس ٌونس عبدالرحمن                                     ٌوسؾ محمد صالح نوري البرزنجً   

/كلٌة الزراعة                                                                      ةقسم الثروة الحٌوانٌ           / كلٌة الزراعةقسم الثروة الحٌوانٌة
 جامعة الموصل /والؽابات                                         جامعة صالح الدٌن              

 
 الخالصة

نعجةة  56لـ فحص ٌومً  655شملت الدراسة قٌاسات إنتاج الحلٌب الٌومٌة والنسبة المئوٌة للدهن لـ 
 – 2440           لموسةم واحةدجامعةة صةالح الةدٌن  /كلٌةة الزراعةة / فةً محةةة كردةرةشةةمربةاة حمدانٌة 
لمةرة واحةدة كةل وسةبوعٌن إعتبةاراا مةن ااسةبوي الثةانً بعةد  ونسبة الةدهن فٌاةا تم قٌاس إنتاج الحلٌبو 2442

الخةة   ±ونسةبة الةدهن  الخةة  اليٌاسةً ±الحلٌةب الٌةومً  بلػ متوسةة إنتةاج .وسم الحلبمالوالدة وحتى نااٌة 
 خةالللحلٌةب ٌةومً مةن ا إنتةاجوكان وعلةى  % على التوالً.4.46±4..5ؼم و 03.43± 444.04اليٌاسً  

   .ثم ونخفض لؽاٌة نااٌة الموسم ومن بعد الوالدة  04و 8،  6ااسابٌع 
 4.42± .4.0و4.45± 4.44 ٌةةومً ونسةةبة الةةدهن قٌمةةة المعامةةل التكةةراري انتةةاج الحلٌةةب ال تبلؽةة         

ى ـ% علة0.44ؼةم و 648.46انتاج الحلٌب الٌومً  ونسبة الدهن   BLUPعلى التوالً. وكانت وعلى قٌمة 
( فةً صةفات p ≥4.40)    عمر النعجة و تسلسل الفحةص تة ثٌراا معنوٌةاا عالٌةاا  ،التوالً .كان لجنس المولود 

بميةةدار  ألنثوٌةةةلعلةةى النعةةاج المرةةةعة  الذكرٌةةةنعةةاج المرةةةعة للحمةةالن إنتةةاج الحلٌةةب ، حٌةةت تفوقةةت ال
كبةر عمةراا ، فةً ااسنوات حلٌباا وكثر من النعاج  3و 2ؼم / ٌوم ، كما ووعةت النعاج التً ب عمار  034.06

 كةل مةند وثروما بالنسةبة لنسةبة الةدهن فية  ثراا معنوٌاا فً معدل إنتاج الحلٌب الٌومً.تحٌن لم ٌكن لنوي الوالدة 
بتفةةوو واةةةح للنعةةاج المرةةةعة  اةةا(  فpٌ ≥4.40نةةوي الةةوالدة و تسلسةةل الفحةةص الٌةةومً بمعنوٌةةة عالٌةةة )

   من مرحلة اانتاج. 05-02للحمالن الفردٌة  على التوومٌة وسجلت وعلى نسبة للدهن فً التسلسل 
 

 المقدمة
وحةةةد وهةةةم الحٌوانةةةات  ( Anonymous ،2444تعةةةد ااؼنةةةام والبةةةالػ تعةةةدادها سةةةتة مالٌةةةٌن روس )

الزراعٌةةة فةةً العةةراو، مةةن خةةالل مةةا تسةةام بةةم مةةن إنتةةاج اللحةةوم والحلٌةةب فةةةالا عةةن مسةةاهمتاا فةةً إنتةةاج 
والروت الذي ٌعتبر سماد ةبٌعةً، وتةزداد وهمٌتاةا بسةبب كوناةا مةن الحٌوانةات المزرعٌةة  ااصواؾ والجلود
لةدخل السةكان اليةاةنٌن  ًلعةراو وتشةكل المصةدر الرئٌسةللمناةو الجافة وشبم الجافة من االمالئمة والمت قلمة 
وذلك بسبب النمو السةكانً وزٌةادة الةلةب علةى منتجاتاةا مةن اللحةوم ووزدادت وهمٌتاا حالٌا فً هذه المناةو، 

مةن مجمةل  % 24 ـالساللة الرئٌسة المحلٌة فً إقلٌم كردستان وتشكل قرابة ال ةوالحلٌب. وتعد االؼنام الكرادٌ
ةةةرز (. تتواجةةد عةةدة Alkass  ،2444و  Jumaؼنةةام فةةى العةةراو، وتربةةى وساسةةا انتةةاج اللحةةوم )تعةةداد اال

(Sub Breed)  تحةت الناةام المسةتير( من هذه ااؼنةام مناةا الماةاجرة )الجافةة والاركٌةة( وؼٌةر الماةاجرة (

 سةالالاؼنام الحمدانٌةة فةً وتربى ا تعتبر من وكبر ااؼنام العراقٌة حجماا  والحمدانٌةوالدزٌٌة  مناا الحمدانٌة 
اليةةس ،  0.86،آخةةرون و  Maarof عةةةً كمٌةةات جٌةةدة مةةن الحلٌةةب )تو وربٌةةل والموصةةل المحصةةور بةةٌن

فةةً Al-Barzinji (244. )وذ بٌةةٌن  وتمتةةاز ااؼنةةام الحمدانٌةةة وٌةةةا بتونعاةةا الةةوراثً (،3..0،  آخةةرونو

ركرات المستخدمة وذ وصل عدد االلةٌالت الةى ماركر وراثً بان هنالك تباٌن وراثً لكل الم 35دراستم على 
 .نعجة حمدانٌة 55ولٌال لـ  4.6
تعتبر صفة ونتاج الحلٌب  وحد العوامل المامة وااساسٌة المةثثرة بنمةو الموالٌةد خصوصةاا خةالل مةدة           

ن ــةةـاـعالرةةةاعة. وتعةةد عملٌةةة تسةةجٌل الحلٌةةب الخةةةوة االساسةةٌة فةةً بةةرامس التحسةةٌن الةةوراثً سةةوا ا فةةً قة
وكثةر  لكونةم (Test – Day modelنموذج الفحص الٌةومً ) وحالٌا تم وستخدام وو اليةعان التجارٌة ، التربٌة

تفصةٌالا  ثرــكونم وكــٌم الحٌوانات لـــً تيــم فــلٌب و باامكان االعتماد علٌــاج الكلً للحـــنموذج اانت ـدقة م
 يدٌر التؽاٌراتفً ت و تكراراا ، كما إنم ٌعتبر وكثر دقة

 
 2400/ 6/  26وقبولم    3/5/2400ت رٌخ تسلٌم البحت 

وكةذلك فةً  الرئٌسٌة فةالا عن إستخدمم و لعدد محدود مةن الفحوصةات الٌومٌةة بةالتنبث بجنتةاج الحلٌةب البٌئٌة 
 و Carta. و قةةد وسةةتنتس  (Barillet  ،0..6و   2..0و وخةةرون ،   Barillet) تيةةدٌر المعةةالم الوراثٌةةة 
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( ٌوماا بٌن كةل فحصةٌن متعةاقبٌن فةً تسةجٌل الحلٌةب ٌمكةن وعتبارهةا  وختبةاراا 34( بان مدة )2440وخرون )
 .ٌفً بالؽرض

إن المعلومةةات المتةةوفرة حةةول قةةدرة النعةةاج الحمدانٌةةة علةةى إنتةةاج الحلٌةةب وتركٌبةةم الكٌمٌةةائً قلٌلةةة عةةدا         
و ( 0.88حمةودات و إمةام ) و( 0.86) آخةرون و Maarofبعض الدراسات التً وجرٌت مةن قبةل البةاحثٌن 

تادؾ هذه الدراسة إلى التعرؾ على قابلٌةة النعةاج الحمدانٌةة انتةاج  ، وعلٌم(2448( كةردي )2445الدباغ )
الحلٌب ونسبة الدهن فٌاا ، وت ثٌر العوامل الالوراثٌة المتمثلة بـ )جنس المولود ، نوي الوالدة ، عمةر اام عنةد 

ل الفحص الٌومً ( علةى إنتةاج الحلٌةب ونسةبة الةدهن خةالل فتةرة إدرار الحلٌةب. باااافةة إلةى الوالدة و تسلس
 والمعامل التكراري لصفتً إنتاج الحلٌب الٌومً ونسبة الدهن.   BLUPتيدٌر قٌم الـ 

 
 :البحث وطرائقهمواد 

جامعةة صةالح  /زراعةة كلٌةة ال/ فةً محةةة كردةرةشةة مربةاة نعجةة حمدانٌةة 56 شملت هذه الدراسة          
(. حٌت ليحت النعاج فً بداٌة شار حزٌران لتلةد مةع بداٌةة شةار تشةرٌن 2442 – 2440) لموسم واحد الدٌن

.ٌعتمد وي مسةاعدة الكةبش علةى التسةفٌد ( Hand mating) ةرٌيةةالثانً ، وتم معرفة الكبش السافد بجستخدام 

مجةةاورة للمحةةةة وعلةةى مةةا تحتوٌةةم مةةن ااعةةالؾ اليةٌةةع بشةةكل عةةام فةةً تؽذٌتةةم علةةى الرعةةً فةةً المنةةاةو ال
مةع إةةافات لألمةالح ؼم /نعجة/ٌوم( 544)تيدٌم الشعٌرالخةرا  ومخلفات المحاصٌل الزراعٌة ، فةالا عن 

 المعدنٌة والفٌتامٌنات الةرورٌة.
، إذ ( هً الةرٌيةة المسةتخدمة ليٌةاس إنتةاج الحلٌةب Hand Milking) كانت ةرٌية الحلب الٌدوي            

(سةاعة علةى عةزل 02عزلت الموالٌد عن ومااتاةا لةٌالا وثةم وخةذ  اليٌةاس فةً صةباح الٌةوم التةالً بعةد مةرور )
 ( تم الحصول على اانتاج الٌومً للحلٌب . وقد تم وخذ هةذه اليٌاسةات2الموالٌد ، وبةرب الكمٌة الناتجة فً )

ٌر نسةةبة الةةدهن بجسةةتخدام ةرٌيةةة تةةم تيةةد، و (Anonymous  ،0..5وحتةةى جفةةاؾ النعجةةة ) كةةل وسةةبوعٌن
Gerber  تم وستخدام البرنامس ااحصائً الجاهز .Anonymous  (2001 باالعتمةاد علةى ةرٌيةة النمةوذج )

 لدراسة العوامل المثثرة فً إنتاج الحلٌب ونسبة الدهن وفو النموذج الرٌاةً اآلتً:  GLMالخةً العام 
        Yijklm= M + Si + Tj + Ak + Ql + Eijklm                                                        

 حٌت إن: 
Yijklmعبةارة عةن قٌمةة المشةاهدة =mth  د للجةنس ئةالعاSth  ونةوي الةوالدةTth  والمولةود مةن نعةاج بعمةر

Ak  ولتسلسل الفحصQl . 
M .المتوسة العام لكل صفة فً اليةٌع = 
Si روسة وون =ت ثٌر جنس المولود فً الصفات المدI (=0 2و.)الذكور واانات(،) 
Tj  ت ثٌر نوي الوالدة فً الصفات المدروسة وون =j(=0 2و.)(،والدة )فردٌة وتوومٌة 

Ak  ت ثٌر عمر اام  فً الصفات المدروسة وون =k(=2،3،46-5و .)سنوات 
Ql  ت ثٌر تسلسل الفحص الٌومً فً الصفات المدروسة وون =l (=0 –05 .)مرحلة فحصٌة 

Eijklm .الخةا  العشوائً المرافو لكل مشاهدة= 
اعتمةةادا علةى النمةةوذج الرٌاةةةً المخةةتلة للفحوصةات الدورٌةةة (  Rوتةم تيةةدٌر المعامةةل التكةراري )           

والةةذي ٌتكةةون مةةن النمةةوذج الرٌاةةةً وعةةاله مةةةافاا إلٌةةم تةة ثٌر النعةةاج )كمتؽٌةةرات عشةةوائٌة( لتيةةدٌر مكونةةات 
 ( باستخدام المعادلة التالٌة:  Rعشوائٌة وتم استخراج )التباٌن للت ثٌرات ال

R=δ
2
a/ δ

 2
a+ δ

 2
e                                                                

 حٌت ون:
R .المعامل التكراري = 

δ
 2

a . التباٌن بٌن النعاج = 
δ

 2
e .التباٌن داخل النعاج = 

لمختلة واعتمادا على المعادلة الرٌاةٌة وعةاله بااعتمةاد علةى البرنةامس وباستخدام النموذج الرٌاةً ا         
ونسةبة  للفحوصةات الدورٌةة لصةفتً إنتةاج الحلٌةب  BLUP( تةم إسةتخراج قةٌم 0..4) Harveyااحصةائً 

 الدهن فً الحلٌب .
 

 التنتائج والمتناقشة:
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 )جةدول ؼةم  03.43± 444.04 فحةص 655بلػ متوسة إنتاج الحلٌب الٌةومً لةـ  :  اليومي إتنتا  الحلي -7

ثةةم بةةدو  ومةةنااسةةابٌع العشةةرة ااولةةى بعةةد الةةوالدة  خةةاللإنتةةاج الحلٌةةب  ورتفةةاي الجةةدول، إذ ٌالحةةا مةةن (0
وعلةى ممةا توصةل إلٌةم الخالصةً  معةدل اانتةاج  .وكةان(0  )شةكل باانخفاض التدرٌجً بتيدم مرحلةة اانتةاج

إذ بلةػ متوسةة إنتةاج الحلٌةب الٌةومً فً النعةاج الحمدانٌةة  (2443والبرزنجً ) ( فً النعاج العواسٌة6..0)
فةً  (0.86) آخةرونو  Maarofؼم على التوالً ،فً حٌن كانت وقل مما وشارة إلٌم كةل مةن  404و   346

(  2442) آخةرونو عبةد الةرحمن و  فةً النعةاج والعواسةٌة (2440) آخةرونو   Gursoy،  النعاج الحمدانٌة
مةن ( فً النعاج الكرادٌة .244) Oramariو ( فً ااؼنام الحمدانٌة 2448) ةرديو ك فً النعاج والعواسٌة

مةن  بةٌن تٌ ؼم على التةوالً. 465و  6..563و  666و  0283،  548ون متوسة إنتاج الحلٌب الٌومً بلػ 
 ورللةذك( ب ن لجنس المولود ت ثٌر معنوي فً معدل إنتةاج الحلٌةب الٌةومً بتفةوو النعةاج المرةةعة 0جدول )ال

ذلةك الةى ون الموالٌةد الذكرٌةة تكةون  فً سببال لألنات وقد ٌرجعفً إنتاجاا من الحلٌب على النعاج المرةعة 
عادة وكبر حجماا مما ٌجعلاا بحاجة الى عناصر ؼذائٌة وكثر وبالتالً تسعى وو تثدي الى تفرٌةػ الةةري ومةن 

  Maarof( ، فةً حةٌن لةم ٌالحةا 2..0،  الصةائػ واليةس)ثم تحفٌز ومااتاا ادرار كمٌات وكبر من الحلٌةب 

فً النعاج الحمدانٌة وجةود تة ثٌر معنةوي لجةنس المولةود علةى معةدل  (2443والبرزنجً ) (0.86وآخرون )
بالرؼم من تفوو النعاج المرةةعة للحمةالن التوومٌةة علةى المرةةعة وما من ناحٌة نوي الوالدة  إنتاج الحلٌب .

، جا ت هذه النتٌجةة متفيةة مةع ماتوصةل  ٌةكن معنوتإن الفروقات لم إال  ؼم /ٌوم 36.5لحمالن فردٌة بميدار 
مةن  Oramari (244.)( و2443والبرزنجةً ) (...0( والسةامرائً )6..0إلٌم عبد الةرحمن و آخةرون )

فً حٌن لم تتفو نتٌجةة هةذه الدراسةة مةع  ،عدم وجود ت ثٌر معنوي لنوي الوالدة فً معدل إنتاج الحلٌب الٌومً
  ( من وجود تاثٌر معنوي لنوي الوالدة فً معدل انتاج الحلٌب الٌومً.2448ر الٌم كةردي )ما وشا

علةى (سةنوات وكثةر معنوٌةاا  3و 2ٌةة النعةاج ذوات ااعمةار )بان ونتاج ( وٌةاا 0جدول )النالحا من             
تكامةةل الجاةةاز اللبنةةً  وتعةةود زٌةةادة اانتةةاج بتيةةدم العمةةر إلةةى تةةةور و سةةنوات(6-5و  4عمةةار )ب  ناٌراتاةةا

المسثول عن ونتاج الحلٌب و كةذلك زٌةادة وزن اام نتٌجةة زٌةادة حجةم الينةاة الاةةمٌة و ااسةتفادة مةن المةواد 
فةٌالحا ونخفةاض ونتةاج الحلٌةب و قةد ٌعةز  ذلةك  سنوات 5وكبر من  وصول النعاج الى عمرالعلفٌة ، وما بعد 

شٌخوخة اانسجة المسثولة عن ونتاج الحلٌب ) الصائػ و اليةس ،  إلى كفا ة ااسنان بالدرجة الرئٌسٌة و كذلك
و  Portoland( و 0..8) Ahmadو  , Nawazهةذه النتٌجةة مةع مةا وجةده كةل مةن  تةابيةت( حٌت 2..0
 Oramariو  (2448( و كةةردي )2443و البرزنجةً )(2442( و عبد الرحمن و آخرون )2440آخرون )

حةا مةن ٌالإنتاجٌةة النعةاج مةن الحلٌةب. كمةا و علةىمعنةوي لعمةر النعجةة الذٌن الحاوا وجود ت ثٌر ( .244)
( فةً معةدل إنتةاج  p ≥ 4.40)         عالٌةاا  ( بة ن تسلسةل الفحةص الٌةومً وااةرت تة ثٌراا معنوٌةاا 0الجدول )

وون هةذه النتٌجةة تبةدو منةيٌةا علةى المراحةل ااخةر   5و 4، 3الحلٌب الٌومً بتفوو واةح لتسلسل الفحص 
بعد الوالدة و من ثةم ٌبةدو باانخفةاض تةدرٌجٌال وذلةك  االولعةى النعاج وعلى ونتاج من الحلٌب خالل شار إذ ت

و آخةرون ،   Guirgisو  0.60و آخةرون ،  Karam ) قابلٌة النعاج على المثةابرة فةً ونتاجاةاوعتمادا على 

وكةةةردي  ً النعةةاج العواسةةٌة( فةة2442( . ووتفيةةت هةةذه النتٌجةةة مةةع مةةا وشةةار إلٌةةم كةةل مةةن المحمةةدي ) 0.84
مةن إن وعلةى معةدالت إنتةاج الحلٌةب  ( فً النعةاج الكرادٌةة.244) Oramari( فً النعاج الحمدانٌة و2448)

 الٌومً كانت بٌن ااسبوي الرابع والتاسع بعد الوالدة.
 
          

 
 
ثرة فً معدل إنتاج المث الالوراثٌة الخةا  اليٌاسً للعوامل ±( متوسة المربعات الصؽر  0جدول )ال

 الحلٌب الٌومً ونسبة الدهن فٌاا.

 
 

د  العوامل المثثرة
عد

ت
صا
حو
لف
ا

 

 
 الخةا  اليٌاسً ±المتوسة 

الخةا   ±المتوسة 

 اليٌاسً

 
 إنتاج الحلٌب الٌومً )ؼم(

 
 نسبة الدهن %
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 4.46±4..5 03.43± 444.04 655 المتوسة العام

 
 جنس المولود

 و .4.4±6.34 ب 04.86 ± 335.45 336 ونثى

 و  4.04±6.00 **و 23.60 ±465.20 308 ذكر

 
 نوي الوالدة

 **  و4.46±6.46 و 22.64±380.34 520 مفرد

 ب 4.05±5..5 و    .03.3±408.84 034 تووم

 
عمر النعجة عند 
 الوالدة)سنة(

 و 4.26±6.46    و 44.04 ±.2..46 44 2

 و4.02±6.24  **   و   6±20.43..485 246 3

 و 4.04±6..5 ب .345.40±03.0 2.5 4

 و 4.05±6.06 ب 340.05±23.44 .04  5-6

 
 
 
 
 
 
 
 

 تسلسل الفحص الٌومً

 ز 4.20±4.84 **  ب 632.05±38.24 56 0

 ز 4.24±.4.4 ب 4±36.64..563 56 2

 ز.4.0 ±4.68 وب 4±66.20..634 56 3

 وز 4.06 ±5.00 وب 6.3.58±63.36 56 4

 ز4.08±4..4 و 6.5.63±66.44 56 5

 هـ و4.24±5.84 ج د .388.23±30.5 56 6

 ج د هـ4.24±6.55 ج 443.23±34.66 55 6

 د هـ4.08±6.26 ج د هـ 344.06±25.84 54 8

 ج د هـ 4.24±6.46 ج د هـ و  254.06±24.00 48 .

 ج د 4.20±3..6 د هـ و ±06.62.233.4 44 04

 ب ج د 4.08±6.42 هـ و ±06.52.204.3 44 00

 و ب ج 4.20±6.25 هـ و 0.8.35±05.45 30 02

 و ب 4.24±6.66 هـ و 66±08.26..08 25 03

 **و 4.25±.6.8 هـ و 6..224.42±35 04 04

 و ب ج .4.3±6.23 و 042.44±03.22 8 05
 ( p ≥ 4.40**معنوٌة عند مستو  )

ر معنوٌةة.  الحةروؾ ؼٌةر المتشةاباة ةةمن العمةود الواحةد تعنةً : الحروؾ المتشاباة ةمن العمود الواحةد تعنةً : فروقةات ؼٌة
 فروقات  معنوٌة.

 
( ،  0% )جةةدول 4..5فحةةص ٌةةومً  655بلةةػ المتوسةةة العةةام لنسةةبة الةةدهن لةةـ  : التنببببة المئويببة للببدن  -2

 نآخةروعبةد الةرحمن و  ( علةى ااؼنةام الكرادٌةة و1981كتٌبةانً ) وكانت هذه النتٌجة وعلةى ممةا توصةل إلٌةم
Hassan (0..5 )و   Latxa ( فً النعةاج الةـ 0..3) Gabinaو  Maria و( فً النعاج العواسٌة  0.86)

Oramari (244. )و  ( فةً النعةاج الحمدانٌةة 2448( وكةةرد  )2445)  و الةدبااغ Ossimi فً النعاج الـ 

علبةى التةوالً ،  %5.22و  4.63و  4.34و  5.54و 5.66،  4.64و 4.24حٌت كانت فً النعاج الكرادٌة 
 تإذ بلؽة  Epirus mountain( فً النعاج الةـ 6..0) آخرونو  Kremer فً حٌن كانت وقل مما وشار إلٌم 

 %  على التوالً . 6.85و  6.06
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( على النعةاج المرةةعة لحمةالن p ≥ 4.40) عالٌة تفوقت النعاج المرةعة للحمالن الفردٌة بمعنوٌة          

( ، وقةةد ٌرجةةع السةةبب فةةً ذلةةك إلةةى كمٌةةة الحلٌةةب المنتجةةة مةةن النعةةاج 0  % ) جةةدول 4.52يةةدار توومٌةةة بم
وجا ت هذه النتٌجة ؼٌر متفيةة مةع ماتوصةل الٌةم   المرةعة للحمالن الفردٌة ميارنةا بالتوومٌة حٌت كانت وقل

عةةدم مةن ادٌةةة فةةً النعةاج الكر  Oramari (244.)و  ( فةً نيةةس السةاللة2448( و كةةةرد  )2445الةدباغ )

. كةةذلك كانةت لتسلسةةل الفحةةص الٌةةوي تةة ثٌر معنةةوي معنوٌةة تةة ثٌر لنةةوي الةةوالدة علةةى نسةبة الةةدهن فةةً الحلٌةةب
(4.40 ≤ pحٌةةت بلؽةة )لوجةةود ورتبةةاة ( وٌبةةدو هةةذا منةيٌةةاا 04عنةةد تسلسةةل الفحةةص ) انسةةبة الةةدهن ذروتاةة ت

وجا ت هذه النتٌجة متفية مع ما توصل الٌم كةل  (0  )شكل سالب بٌن كمٌة ونتاج الحلٌب ونسبة المئوٌة للدهن
( فً النعاج الكرادٌة من وجةود تةاثٌر معنةوي .244) Oramari( فً النعاج الحمدانٌة و 2448من كةردي )

. لم ٌكن لجنس المولود و عمر النعجة وثراا معنوٌةاا فةً معةدل لتسلسل الفحص على النسبة المئوٌة لدهن الحلٌب
( فةةً النعةةاج 2448وتتفةةو هةةذه النتٌجةةة مةةع ماتوصةةل الٌةةم كةةةردي ) ،(0)جةةدول   نسةةبة الةةدهن فةةً الحلٌةةب

فةً حةٌن لةم تتفةو مةع مةا  الحمدانٌة من عدم وجود تاثٌر معنوي لعمر النعجة على نسةبة المئوٌةة لةدهن الحلٌةب
 .من وجود ت ثٌر معنوي لعمر النعجة على نسبة المئوٌة لدهن الحلٌب Oramari (244.)وشار الٌم 

 

لمعامةل التكةراري انتةاج الحلٌةب الٌةومً ونسةبة الةدهن فةً هةذه بلؽت اليٌمةة التيدٌرٌةة ل  :معالم الوراثيةال -3
ٌمٌةل إلةى  المعامل التكراري انتاج الحلٌب  تيدٌران  على التوالً ،4.42± .4.08و 4.45± 4.44الدراسة 

 فً تيدٌر إنتاج الحلٌب ٌوةح إمكانٌة االعتماد على وقل عدد ممكن من الفحوصات  هذااالرتفاي و
 انتاج الحلٌب الٌومٌة )ؼم( ونسبة الدهن )%( لنعاج التجربة. BLUP( تيدٌرات قٌم 2جدول )

 BLUPقٌم 

 لنسبة الدهن

 BLUPقٌم 

 انتاج الحلٌب

 جلتسلسل نعا
 التجربة

لنسبة  BLUPقٌم 

 الدهن

 BLUPقٌم 

 انتاج الحلٌب
 جلتسلسل نعا
 التجربة

4 04.5886 2. 0.44 -265.00 0 
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-4.46 04.6054 34 0.36 -244..2 2 

-4.46 04.63 30 0.20 -235.0256 3 

-4.46 04.6346 32 0.45 -226.0852 4 

-4.24 04.6424 33 4..3 -0...8343 5 

-4.26 04.6483 34 4.86 -052.3256 6 

-4.34 04.6886 35 4.82 -048.662 6 

-4.38 04.6.40 36 4.68 -044.33.6 8 

-4.50 04.66 36 4.66 -034.3.36 . 

-4.62 04.6883 38 4.62 -034.02 04 

-4.62 04.6.30 3. 4.46 -026.4.06 00 

-4.66 03.2643 44 4.46 -022.8046 02 

-4.62 04.4.0 40 4.43 -04...256 03 

-4.82 22.4643 42 4.44 -54.2540 04 

-4..6 26.6342 43 4.36 -54.4366 05 

-0.03 44..220 44 4.33 -36.4.62 06 

-0.05 64.0656 45 4.33 -33.466. 06 

-0.06 ...6643 46 4.28 -26.4.06 08 

-0.25 00..5334 46 4.28 -23.5864 0. 

-0.26 023.4444 48 4.24 -0..56.6 24 

-0.46 045.3405 4. 4.06 -08.880. 20 

-0.46 060.0463 54 4.02 -06.6433 22 

-0.48 065.6625 50 4.4. 4.2324 23 

-0.4. 0.3..450 52 4.46 4.5536 24 

-0.4. 3.4.4643 53 4.45 6.6846 25 

-0.02 406.0853 54 4.44 ..0685 26 

-0.04 53..4448 55 4.42 04.5668 26 

-0.23 648.46 56 4.40 04.5836 28 

 
معامةل التكةراري انتةاج  قٌمةكانت  .وٌمكن التنبث فً ونتاج الحلٌب بشكل مبكر دون اانتاار لسنوات الالحية

 آخةرونو   Ligadaو   Sarda( فً النعاج الةـ ...0) Pillaو  Moioliمما وشار إلٌم  الحلٌب الٌومً وعلى
و  4.38و 4.38، .4.2 وذ بلؽةةةتفةةةً النعةةةاج الكرادٌةةةة  Oramari (244.)و ( فةةةً نعةةةاج الكٌةةةوس2444)

( و 8..0) آخةةرونو El-Saied  إلٌةةم علةةى التةةوالً ، فةةً حةةٌن جةةا ت هةةذه النتٌجةةة وقةةل ممةةا توصةةل 4.25

و  4.65و  4.54 ( فً النعاج الحمدانٌة حٌةت بلةػ2443والبرزنجً ) ( فً النعاج العواسٌة2442المحمدي )
قٌمة معامل التكراري للنسبة المئوٌة للدهن الميدرة فً هةذه الدراسةة وعلةى كانت فً حٌن  على التوالً. 4.52

 . 4.02النعاج الكرادٌة والبالػ ( فً .244) Oramariمما توصل الٌم 

إنا إنتخاب الحٌوانات و المفاةلة بٌناا ٌتم على وساس قابلٌتاا الوراثٌة  فً نيل وو مساهمة جٌناتاا           
ً ؼٌر منحاز  Best Linear)                                    فً الجٌل اليادم وٌعد تيدٌر وفةل تنبو  خةا

Unbiased Prediction- BLUPكاحد  ةرو تيدٌر اليابلٌة الوراثٌة  ( كتيدٌرات لليٌم التربوٌة للحٌوانات
 Animal)ِب ستخدام على ااؼنام و خاصة فً صفات إنتاج الحلٌب   (BLUP. وقد تم تةبٌو  ) للحٌوان

Model  ( لتيوٌم الحٌوانات وراثٌاا و تيدٌر اليٌم التربوٌة انتاج الحلٌب منذ عام )بلل عدد من ( من قِ 0..0
و آخرون    Sannaو  (2..0)وآخرون  Barilletو  Barillet (0..0)و  Gabina الباحثٌن ومثال 

( من المتوسة العام  % 2.4( إذ الحاوا إمكانٌة الحصول على عائد وراثً سنوي ٌِصل ولى ) 4..0)
 . فً ونتخاب الحٌوانات (BLUP)بااعتماد على قٌم  لليةعان
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( لصفتً إنتاج الحلٌب  BLUPيٌم التربوٌة للنعاج )ال فً وجود تباٌن واسع (2الجدول ) ٌتبٌن من         
ؼم و + 648.46الى  -265.00ما بٌن (  BLUP)قٌم  تراوحتولنعاج التجربة   الٌومً ونسبة الدهن

جرا  على التوالً، وٌفٌد هذه اليٌم فً عملٌات إنتاج الحلٌب الٌومً ونسبة الدهن ا% 0.44 الى – 0.23
 .وااستبعاد نارا لوجود تباٌن واةح لاذه الصفتٌن بٌن النعاج فاةلة بٌن النعاج فً عملٌات اانتخابمال

التربوٌة الميدرة للنعاج لصفة إنتاج ( بان قٌم 2443وفً دراسة على قةٌعٌن لنفس الساللة بٌٌن البرزنجً )
  .( ؼم على التوالً+204.58إلى 055.56-( ؼم و) +.244.3إلى062.46-) كانتالحلٌب 

 

ESTIMATED OF GENETIC AND NON GENETIC PARAMETERS FOR 

DAILY TEST MILK YIELD AND FAT PERCENTAGE IN HAMDANI 

EWES 

      Al-Barzinji Y. M.                                Abdul-Rahman, F. Y.                       

Animal Res. Dept./College of Agric.                 Animal Res. Deptt/College of Agric. 

      University of Salahaddin                                           University of Mosul 

 

ABSTRACT 

           This experiment was included 655 test-days for milk yield and fat percentage 

in Hamdani ewes obtained from  56 ewes  raised at Grdarasha station- College of 

Agriculture, Salahaddin University during period from 2001 t0 2002. The daily 

milk yield showed to be highest at 6, 8 and 10 weeks after lambing. The mean daily 

milk yield and fat % were 440.10 gm and 5.94% respectively. The estimated 

repeatability for milk yield and fat% were 0.40 and 0.19, respectively and BLUP 

values ranged from -265.11 to 708.46 gm and -1.23 to 1.44 % for milk yield and 

fat%, respectively. Sex of lamb, age of dam and series of the tests have a significant 

(p≤0.01) influence on the daily milk yield. Type of birth had no significant effect on 

milk yield. On the other hand, type of birth and series of the tests have a significant 

(p≤0.01) influence on fat %. The highest fat % was found to be during 12-15th tests.  

 
 المصادر 

(. دراسة النمو ووبعاد جسةم الحمةالن والتيةوٌم الةوراثً انتةاج 2443البرزنجً ، ٌوسؾ محمد صالح نوري )
 .  العراو -الحلٌب فً النعاج الحمدانٌة. رسالة ماجستٌر/ كلٌة الزراعة ـ جامعة صالح الدٌن ـ وربٌل

 مصر.-الياهرة-. تربٌة الحٌوان. الةبعة الخامسة، دار المعارؾ (0.84)  حسن، كرم جالل، صالح و
وفةةةام  المةةٌالد (. بعةةض العوامةةل المةةثثرة علةةى وزن 0.88) حمةةودات ، صةةاٌب ؼةةانم والسةةٌد وحمةةد إمةةام

-85(:2) 6الزراعٌةة)زانكو(.  الحمالن الحمدانً ونموها فً فترة الرةاعة .المجلةة العراقٌةة للعلةوم
.2 . 

العواسةةٌة   (.دراسةةة مكونةةات منحنةةى إنتةةاج الحلٌةةب فةةً وؼنةةام6..0) الخالصةةً ، عبةةاس فةةوزي صةةادو
 وتةرٌباتاا.رسالة ماجستٌر.كلٌة الزراعة.جامعة بؽداد، العراو.

(. ت ثٌر مستو  التؽذٌة خالل المةدة ااخٌةرة مةن الحمةل فةً إنتةاج الحلٌةب و 2445) الدباغ، آزاد شمس الدٌن 
 لنعاج الحمدانٌة. رسالة ماجستٌر.كلٌة الزراعة.جامعة صالح الدٌن، العراو.نمو الموالٌد ل

رسةةالة  لألؼنةةام. (.دراسةةة بعةةض المةةثثرات فةةً إنتةةاج الحلٌةةب...0) السةةامرائً ، وفةةا  إسةةماعٌل إبةةراهٌم
 ماجستٌر.كلٌة الزراعة.جامعة بؽداد، العراو.

ج ااؼنةام و المةاعز . مةبعةة دار الحكمةة . كلٌةة (. ونتةا2..0) الصائػ ، مافر نافع رحو و  جالل إٌلٌا اليس
 الزراعة . جامعة بؽداد ، العراو.

الحلٌةب فةً النعةاج  إنتاج  (. 0.86) عبد الرحمن، فارس ٌونس ، عبد المنعم مادي صالح و خالد عيٌل البنا 
 .66-55(:4)4)زانكو(.  الزراعٌة  العواسٌة و عالقتاا بنمو الحمالن . المجلة العراقٌة العلوم
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الوراثٌةةة و  (. المعةةالم6..0) عبةةد الةةرحمن ، فةةارس ٌةةونس ، عةةادل ةةةم محمةةد و ؼسةةان إبةةراهٌم عبةةد   
الحلٌةب. مجلةة زراعةة   إنتاج  المكافً  الوراثً فً  -0الماارٌة انتاج الحلٌب فً وؼنام العواسٌة .

 .68-60(:4)28الرافدٌن . 
 عبو و ولٌةد نةوري آدم إبراهٌم عبد   ، نادر ٌوسؾ  عبد الرحمن، فارس ٌونس ، سوسن علً ماجد، ؼسان

باسةةتخدام قٌاسةةات إنتةةاج الحلٌةةب  الوراثٌةةة  التنبةةث باانتةةاج الكلةةً للحلٌةةب و تيةةدٌرالمعالم (.2442)
 الحٌوانٌة (.جامعة الموصل _ الموصل. المثتمر الثانً لعلوم الثروة  )وقائع الٌومٌة للنعاج العوا س

(.وساسةٌات إنتةاج  ااؼنةام والمةاعز 3..0) ائةب وسةحو عزٌةز و زهٌةر فخةري الجلٌلةًاليةس، جةالل إٌلٌةا ، د
 وتربٌتاا. مةبعة دار الحكمة . جامعة بؽداد . العراو.

. تة ثٌر السةاللة وبعةض العوامةل البٌئٌةة الثابتةة فةً ونتةاج الحلٌةب بعةض  (2448)  كةةرد ، هةةفال وسةماعٌل
   لزراعة. جامعة صالح الدٌنن العراو.اليةعان التجارٌة. رسالة ماجستٌر. كلٌة ا

(. ت ثٌر مستوٌات مختلفة من التؽذٌةة المركةزة  خةالل الفتةرة ااخٌةرة 0.80كتٌبانً ، حامد إسحاو إسماعٌل )
مةةن الحمةةل فةةً وؼنةةام الكةةرادي علةةى وزن الحمةةالن مةةن المةةٌالد حتةةى الفةةةام. رسةةالة ماجسةةتٌر/ كلٌةةة 

 الزراعة ـ جامعة السلٌمانٌة.
التجارٌةةة  (. التيةةوٌم الةةوراثً للنعةةاج العواسةةً فةةً بعةةض اليةعةةان 2442) حمةةود  نداود سةةلما المحمةةدي ، 

ماجستٌر.كلٌة الزراعة.جامعةة بؽةداد،  رسالة  إعتماداا على إنتاج الحلٌب الٌومً للفحوصات الدورٌة .
 العراو. 
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