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فيزيائية في النعاج العواسية   -األداء المظهري لصفات الحليب الكيميامقارنة 

نادر ٌوسؾ عبو   صمٌم فخري الدباغ 
 الهٌئة العامة للبحوث الزراعٌة  كلٌة الزراعة والؽابات /قسم الثروة الحٌوانٌة

قسم بحوث نٌنوى  جامعة الموصل 
 

خالصة ال

 2011و 2010ٌناإلنتاجًللموسمٌن  واسٌةالعالنعاج  ٌن منتم تحلٌل البٌانات المسجلة على قطٌع
وأظهرت النتائج . والعالقات المظهرٌة بٌنهاكل قطٌع من الحلٌب ومكوناته وصفاته الفٌزٌائٌة  إنتاجٌةلتقدٌر 

وعدد الخالٌا الجسمٌة فً كل من إنتاج الحلٌب الٌومً موقع لل( 0.01 ≥أ)وجود تأثٌرات عالٌة المعنوٌة 
نسبة وإنتاج الحلٌب الٌومً للسنة فً  (0.01 ≥أ)تأثٌرات عالٌة المعنوٌة  كما لوحظ . الكهربائً والتوصٌل

التوصٌل الكهربائً ونجماد االكثافة ودرجة الو عدد الخالٌا الجسمٌةوالجوامد الصلبة البروتٌن والالكتوز و
كل من إنتاج الحلٌب ونسبة فً  (0.01 ≥أ)السنة تأثٌرا عالً المعنوٌة ×الموقعوكان لتداخل . للحلٌب

فً نسبة الجوامد ( 0.05 ≥أ) اومعنوي البروتٌن والالكتوز وعدد الخالٌا الجسمٌة والتوصٌل الكهربائً، 
ؼٌر جمٌعها وامل المدروسة الع اتتأثٌر تالصلبة الالدهنٌة وكثافة الحلٌب ودرجة انجماده، فً حٌن كان

ظهري ما بٌن صفات الحلٌب المدروسة كانت اؼلبها عالٌة تقدٌرات االرتباط الم .فً نسبة الدهن ةمعنوي
   .  ةؼٌر معنوي والبقٌة، (0.05 ≥أ)معنوي  اآلخربٌن موجبة وسالبة والبعض  (0.01 ≥أ)المعنوٌة 

 
لمقدمة ا

تربى بالدرجة األساس إلنتاج اللحم من األؼنام العراقٌة والتً % 60 واسٌةتشكل األؼنام الع
معظم دول العالم على إتباع التسجٌل الدوري إلنتاج الحلٌب ومكوناته وبعض  أبتدلقد . والحلٌب والصوؾ

 صفاته الفٌزٌائٌة األخرى عبر فترات محددة واعتمادها فً عملٌة تحسٌن األداء اإلنتاجً لهذه النعاج وتقٌٌمها
دٌد القٌمة فة ولتحألهمٌتها فً إعطاء القٌمة الؽذائٌة للحلٌب المنتج وأهمٌتها فً عملٌات التصنٌع المختل

كما أن ( 2006وآخرون،  Morgan)و  (2002وآخرون،  El-Barody)السعرٌة للحلٌب الخام المنتج 
الفحوصات الدورٌة لصفات الحلٌب من حٌث تعداد عدد الخالٌا الجسمٌة والتوصٌل الكهربائً للحلٌب 

ختلفة وخاصة تلك المتعلقة بمرض وخلوها من االلتهابات المأصبحت مؤشر جٌد للداللة على سالمة القطعان 
وآخرون،  Kuchic)و  (2007قصقوص وآخرون، )و  (2002 ،وآخرون Norberg)التهاب الضرع 

كما تلعب درجة انجماد الحلٌب دورا مهما فً الكشؾ . (2011الدباغ واحمد، )و (2009الدباغ، )و (2008
نات الحلٌب وتفٌد أٌضا فً التعرؾ عن عملٌات ؼش الحلٌب بمختلؾ أنواعها والتً تؤثر على نسب مكو

ومن هذا المنطلق جاءت هذه (. 1979البناء، )أو تأثٌرات فصول السنة  لعلى تأثٌرات نوع الؽذاء المتناو
عبر السنوات اإلنتاجٌة  تقاربةوسٌاسات إدارٌة مالقطعان المرباة ضمن ظروؾ  تأثٌرالدراسة للوقوؾ على 

.  حقول أكادٌمٌةوعلى قطٌعٌن من النعاج العواسٌة فً 
 

وطرائقه  البحثمواد 
لى ع 2011و 2010للموسمٌن اإلنتاجٌٌن لبٌانات المسجلة اإلحصائً لتحلٌل بالهذه الدراسة نفذت 

كلٌة الزراعة والؽابات فً جامعة / ٌعود لقسم علوم الثروة الحٌوانٌة  األول واسٌةالنعاج الع ٌن منقطٌع
ة تربٌة الحٌوان فً منطقة الرشٌدٌة فً الموصل والتابعة للهٌئة نعجة، والثانً ٌعود لمحط( 106)الموصل 

مركزة وخشنة من مادة موحدة تؽذٌة نعاج القطٌعٌن على عالئق  تم. نعجة( 127)العامة للبحوث الزراعٌة 
التبن بواقع وجبتٌن صباحٌة و مسائٌة باإلضافة إلى الرعً فً المناطق المجاورة لحقول الكلٌة والمحطة 

على األعالؾ الخضراء والحشائش المتوفرة والتعرض ألشعة الشمس مع تقدٌم الماء بشكل مستمر للحصول 
برنامج وقائً موحد فً كال القطٌعٌن من حٌث التحصٌنات  إتباعباإلضافة إلى بلوكات األمالح المعدنٌة، وتم 

بإتباع ٌوم من الوالدة  15ة بعد وتم البدء بقٌاس إنتاج الحلٌب الٌومً ومكوناته وصفاته الفٌزٌائً. والتلقٌحات
الٌوم التالً أي بعد طرٌقة الحلب الٌدوي، حٌث ٌتم عزل الموالٌد عن أمهاتها مساء ثم تحلب النعاج فً صباح 

للحصول على اإلنتاج الٌومً للحلٌب،  2× ساعة على عزل الموالٌد وتضرب كمٌة الحلٌب المنتج  12مرور 
 يــاء ؾــب ما جـوحس  (ٌوم/ ؼم100اج ـإنت)ة ــاؾ النعجـٌوم وحتى جؾ 30ات كل ـذ هذه القٌاسـم اخـد تـوق

 2012/  10/  1وقبوله   2012/  6/  4تارٌخ تسلم البحث 
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 (Anonymous  ،1995)  وتم قٌاس صفات الحلٌب الكٌمٌا. أشهر 6-5ولموسم إنتاجً ممتد ما بٌن- 
ب أعداد الخالٌا الجسمٌة بطرٌقة الفحص وتم حسا. Eko-Milk Analyzerباستخدام جهاز  فٌزٌائٌة

وتم تحلٌل البٌانات باستخدام النموذج الخطً (. Coles ،1986)المٌكروسكوبً المباشر حسب ما أشار إلٌه 
( Anonymous ،2005)ضمن البرنامج اإلحصائً الجاهز GLM (General Linear Model )العام 

:- ووفق النموذج الرٌاضً التالً 
 

Yij = U+ Li + Yj + (LY)ij + eij                                                  
:- حيث أن

Yij  =قيمة أي مشاهدة في التجربة  .
U     =المتوسط العام لممشاهدات.   

Li  = الموقعتأثير i ، حيثi  الرشيديةأو موقع الكمية تمثل إما  .
Yj  = تأثير السنةj حيث ،j  2011وا 2010إما السنة تمثل  .

(LY)ij  = الموقعتأثير التداخل بين i  والسنةj .
eijk  =الخطأ العشوائي . 

   .الحلٌببٌن صفات المظهري معامل االرتباط كما تم احتساب 
 

النتائج والمناقشة 
تأثٌر عالً ٌالحظ و( 1الجدول )ؼم 24.55±480.27 إلنتاج الحلٌب الٌومًبلػ المتوسط العام   

هذه الصفة إذ تفوقت نعاج موقع الرشٌدٌة على نعاج موقع الكلٌة وبفارق قدره  المعنوٌة للموقع فً
وقد تعود هذه االختالفات إلى اختالؾ نظم إدارة القطٌعٌن وال سٌما كمٌات العلؾ المتوفرة . ؼم115.60

اثٌة بشكل اكبر فً محطة األبحاث مقارنة بحقل الكلٌة فضال عن تمٌز قطٌع أبحاث الرشٌدٌة بقدراته الور
توصل إلى نتائج مقاربة  .العالٌة إلتباعهم أسالٌب التربٌة والتحسٌن األفضل واستخدام الكباش المحسنة وراثٌا

، فً حٌن كانت على قطٌعٌن من النعاج الحمدانٌة ؼم0.505الذي سجل متوسط إنتاج بلػ ( 2005)رؤوؾ
ٌن سجلوا متوسط إنتاج الذ( 2009)و قصقوص ومصري( 2007)اقل بكثٌر مما سجله قصقوص وآخرون

، وعزوا هذا اإلنتاج السورٌةمن نعاج العواس  عانعلى قطو ؼم على التوال1136.34ًو  952.73بلػ 
العالً للحلٌب إلى مستوى التحسٌن الذي وصلت إلٌه هذه النعاج ولكنهم فً الوقت نفسه أشاروا إلى أن هذه 

ٌالحظ أن و .وإٌران ولبنان على النعاج العواسٌة المتوسطات لم ترقى إلى نتائج بعض الدراسات فً فلسطٌن
مقارنة السنة الثانٌة اإلنتاج فً بالنعاج  تفوق ٌالحظ  إذعالً المعنوٌة فً هذه الصفة،  تأثٌر اإلنتاجٌةللسنة 

وقد تعود هذه االختالفات إلى تأثٌرات الظروؾ البٌئٌة وانعكاسها  ،ؼم84.78بالسنة األولى وبفارق مقداره 
على قطعان ( 2000)وآخرون Ligdaوقد اتفقت هذه النتائج مع ما توصل إلٌه ر المراعً الطبٌعٌة، على توؾ
على قطٌعٌن من النعاج العواسٌة وقصقوص ( 2005)والجواري( 2005)ورؤوؾ Chiosمن نعاج 
والذٌن أكدوا على وجود على النعاج العواسٌة ( 2011)والدباغ واحمد( 2009)والدباغ( 2007)وآخرون

 De la Fuenteفً حٌن أشار . تالفات معنوٌة فً معدل إنتاج الحلٌب باختالؾ السنواتاخ
على ثالث قطعان من ( 1999)وآخرون Macciottaو  Churraعلى قطٌعٌن من نعاج ( 1997)وآخرون

كان لتداخل  .من أن هذه االختالفات فً معدل إنتاج الحلٌب لم ترقى إلى درجة المعنوٌة Sardaنعاج 
، إذ ٌالحظ أن القطٌع الثانً التابع لحقل الرشٌدٌة أعطى عالً المعنوٌة فً هذه الصفة السنة تأثٌرا ×الموقع

ؼم على التوالً  561.61و 455.98أعلى المتوسطات فً إنتاج الحلٌب الٌومً فً السنة األولى والثانٌة 
% 0.20±4.90هن فً الحلٌب بلػ المتوسط العام لنسبة الد .مقارنة بالقطٌع األول التابع لحقل الكلٌة

. والتداخل بٌنهما فً هذه الصفة اإلنتاجٌةلسنة موقع وامع مالحظة عدم وجود تأثٌرات معنوٌة لل( 1الجدول)
 و Sardaعلى ستة قطعان من نعاج ( 1997)وآخرون Sannaوجاءت هذه النتائج متفقة مع ما ذكره 

Cappio-Borlino على ستة قطعان من نعاج ( 1997)وآخرونValle del Belice  وقصقوص وآخرون
على قطعان من نعاج ( 1998)وآخرون Ploumi، بٌنما كانت مخالفة لنتائج (2009)والدباغ (2007)

Chios  و ( 2005)والجواريMorgan على قطعان نعاج خلٌطة من ( 2006)وآخرونMerino  بٌن
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تأثٌرات  عدم وجودوٌالحظ ( 1لالجدو% )0.14±4.73بلػ المتوسط العام لنسبة البروتٌن  .99–97عامً
عالً  تأثٌرولوحظ  ،ولصالح نعاج الكلٌة% 0.14رق الحسابً امعنوٌة للموقع فً هذه الصفة، حٌث كان الؾ

فً السنة  أنتجتهحلٌبا بنسبة بروتٌن ٌفوق ما  األولىالنعاج فً السنة  أعطت إذللسنة فً هذه الصفة المعنوٌة 
( 1997)وآخرون De la Fuenteءت هذه النتائج متفقة مع  وجا، %0.67الثانٌة وبفارق مقداره 

، بٌنما كانت مخالفة لما أورده (2009)والدباغ (2007)وقصقوص وآخرون( 2006)وآخرون Morganو
Sanna و( 1997)وآخرونCappio-Borlino و( 1997)وآخرون Ploumi  وٌالحظ . (1998)وآخرون

فقد أعطى كال القطٌعٌن فً السنة األولى نسبة  ،فً هذه الصفةة تأثٌرا عالً المعنويلسنة ا×أن لتداخل الموقع
بروتٌن حلٌب أعلى مما هو علٌه فً السنة الثانٌة وقد ٌعزى هذا االختالؾ إلى تباٌن الظروؾ البٌئٌة ونظم 

 رهاتأثًفً  إٌجابا أوإدارة القطٌعٌن وال سٌما فً كمٌة ونوعٌة الؽذاء والمراعً المتوافرة والتً تنعكس سلبا 
لم ٌالحظ و، (1الجدول% )0.03±4.39بلػ المتوسط العام لنسبة سكر الالكتوز  .فً نسب مكونات الحلٌب

 أعطت إذعالٌة المعنوٌة للسنة فً هذه الصفة  تأثٌراتفً حٌن لوحظ  ،تأثٌرات معنوٌة للموقع فً هذه الصفة
حٌث ، %0.13السنة الثانٌة وبفارق بلػ فً  أنتجتهحلٌبا ٌفوق بنسبة الالكتوز مما  األولىالنعاج فً السنة 

لكنها (  2009)والدباغ( 2006)وآخرون Morganو( 1998)وآخرون Ploumiاتفقت هذه النتائج مع 
 التأثٌرٌالحظ كما . على قطعان من النعاج السلوفٌنٌة( 1999)وآخرون Komprejكانت مخالفة لما الحظه 

مما هو  أعلى األولىكانت المتوسطات فً السنة  إذلصفة، السنة فً هذه ا×تداخل الموقعالعالً المعنوٌة ل
% 0.18±10.09بلػ المتوسط العام لنسبة الجوامد الصلبة الالدهنٌة . علٌه فً السنة الثانٌة فً كال القطٌعٌن

، ولصالح نعاج الكلٌة% 0.13لم ٌالحظ تأثٌرات معنوٌة للموقع فً هذه الصفة حٌث كان الفارق الحسابً و
نسبة  أعلى األولىالنعاج فً السنة  أعطتعالٌة المعنوٌة للسنة فً هذه الصفة فقد  تأثٌراتظ فً حٌن لوح

 اختلؾمو( 2011)وهذا ما جاء متفقا مع الدباغ واحمد% 0.90للجوامد مقارنة بالسنة الثانٌة وبفارق مقداره 
السنة فً ×موقعي للولوحظ تأثٌر معنو. بدراستهم على نعاج أربع قطعان( 2002)وآخرون El-Barodyمع 

هذه الصفة إذ أعطى كال القطٌعٌن فً السنة األولى نسبة أعلى للجوامد الصلبة مقارنة مع السنة الثانٌة 
. للسنة األولى والثانٌة على التوالً% 0.06و 0.06وبفوارق حسابٌة لصالح قطٌع الكلٌة بلؽت 

 
. العواسٌة  ؤثرة فً صفات الحلٌب فً قطٌعً النعاج الخطأ القٌاسً للعوامل الم± المتوسط العام   :-( 1)لجدول ا

ؼٌر معنوي = م .غ         (0.01 ≥أ** = )       (0.05 ≥أ* = )

 

الجوامد % 
 الصلبة الالدهنٌة

الالكتوز% البروتٌن%  الدهن%    
 

 إنتاج الحلٌب الٌومً 
 ؼم

    الصفات       

  
 العوامل

م . غ  م .غ م.غ م . غ    ** ع ـــــــــوقــالم

10.06±0.12 4.41±0.02 4.95±0.10 ب 397.19±17.50 5.23±0.14  ة كلً

9.93±0.11 4.41±0.02 4.85±0.09 أ  512.79±16.38 5.25±0.12  رشٌدٌة 

م.غ  ** ** ** الســــــــنة  ** 

أ  10.55±0.12 أ  0.09±5.36 أ 4.50±0.02 ب  359.00±8.86  5.22±0.13 2010 

 2011 أ 18.25±443.78  0.13±5.37 ب 0.08±4.69 ب 0.02±4.37 ب±0.11 9.65

م.غ  ** ** *  نةــالس×ـعموقـال ** 

أ  10.35±0.12 أ  4.49±0.03 جـ 16.41±311.41 0.18±5.13  أ 5.20±0.13 2010×ةــكلً  

أ  0.03±4.46 أ 10.29±0.11 أ  5.48±0.12  2010×رشٌدٌة ب455.98±17.40 5.07±0.17

ب 0.13±4.48 ب0.03 ±4.31 ب9.90±0.11  2011×ة ــكلً ب482.53±18.59 5.38±0.18

ب0.12±4.22 ب0.03±4.30 ب9.84±0.11   2011×رشٌدٌة  أ 569.61±15.37 5.39±0.16 

10.09±0.18 4.39±0.03 4.73±0.14 ام ــط العــالمتوس 480.27±24.55 4.90±0.20 
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( 1)تتمة الجدول 

معنوٌة  فروقنً وجود المختلفة ضمن العمود الواحد تع األحرؾ            سم  / ملٌسمنس= سم / مس

مل من الحلٌب /خلٌة1.89±410×3×19.92بلػ المتوسط العام لعدد الخالٌا الجسمٌة
حظ تأثٌر عالً المعنوٌة للموقع فً هذه الصفة إذ أعطت نعاج موقع الرشٌدٌة اقل متوسط الوي، (1الجدول)

مل، وقد ٌعزى السبب إلى /خلٌة 410×3×2.13لعدد الخالٌا الجسمٌة مقارنة بنعاج موقع الكلٌة وبفارق قدره 
للسنة  أن، كما ٌالحظ أن حظائر ونعاج موقع الرشٌدٌة أكثر نظافة وصحة وحٌوٌة مقارنة مع نعاج الكلٌة

مما هو  أعلىكان عدد هذه الخالٌا فً الحلٌب المنتج فً السنة الثانٌة  إذعالً المعنوٌة فً هذه الصفة  تأثٌرا
 De laتوصل إلى هذه النتائج نفسها مل، /خلٌة 410×3×7.68اره فارق مقدبو األولىفً السنة  علٌه

Fuente و( 1997)وآخرونEl-Saied على عشرة قطعان من نعاج ( 1999)وآخرونChurra  االسبانٌة
الذي أكد على أن نظام إدارة القطعان المختلفة والرعاٌة الصحٌة ونظافة الحالبٌن Jeromy(2002 )و

وانٌة داخل الحظائر ونظافتها كلها أسباب من شانها زٌادة أعداد الخالٌا الجسمٌة وأدوات الحلب والكثافة الحً
السنة فً هذه الصفة إذ كان ×موقعوتظهر النتائج تأثٌرا عالً المعنوٌة لل(. 2009)الدباغو فً الحلٌب المنتج

وٌمكن أن . قطٌعٌنمتوسط عدد هذه الخالٌا فً السنة الثانٌة أعلى مما هو علٌه فً السنة األولى ولكال ال
ٌعزى سبب هذا االرتفاع فً السنة الثانٌة إلى أن نعاج القطٌعٌن من المحتمل أنها كانت تعانً نوعا من 

ما تحت السرٌرٌة داخل الضرع نتٌجة الرعً فً مناطق رطبة طٌنٌة  تاإلجهاد الجسمً أو بسبب االلتهابا
 0.0004±1.032المتوسط العام لكثافة الحلٌب بلػ . وكان هذا األمر واضحا بشكل اكبر فً قطٌع الكلٌة

حٌث لم ٌالحظ تأثٌرات معنوٌة للموقع فً هذه الصفة حٌث كان الفارق الحسابً ( 1الجدول) 3سم/ؼم
النعاج فً السنة  أعطت إذمعنوٌة للسنة فً هذه الصفة  تأثٌرات، ولوحظ ولصالح نعاج الكلٌة 3سم/ؼم0.001
وقد ٌعزى ذلك إلى  3سم/ؼم 0.004لٌب المنتج فً السنة الثانٌة وبمقدار حلٌبا ٌفوق فً كثافته الح األولى

اختالؾ وتأثٌر الظروؾ البٌئٌة فً إنتاج وصفات الحلٌب باختالؾ سنوات اإلنتاج وهذا ما جاء متفقا مع 
السنة فً هذه الصفة، حٌث أعطى كال القطٌعٌن فً السنة ×موقعلوحظ تأثٌر معنوي لل(. 2011)الدباغ واحمد

. على التوالً 3سم/ؼم0.001و 0.001ألولى حلٌبا ٌفوق فً كثافته الحلٌب المنتج فً السنة الثانٌة وبفارق ا
لم ٌالحظ تأثٌرات معنوٌة للموقع فً هذه و  oم 0.009±0.545-بلػ المتوسط العام لدرجة انجماد الحلٌب 

سنة لل ةالمعنويالعالً التأثٌر  ٌالحظ  ، كماولصالح نعاج الكلٌة oم 0.006الصفة حٌث كان الفارق الحسابً 
حلٌبا تزٌد درجة انجماده مقارنة بالسنة الثانٌة وبفارق  األولىفً السنة  النعاج أعطت إذفً هذه الصفة 

فً هذه الصفة، حٌث سجل اقل درجة انجماد فً معنوٌا  تأثٌراالسنة ×للموقع أنوٌالحظ . oم 0.050-مقداره 
على التوالً وهذا ما جاء متفقا مع الدباغ  oم 0.003-و 0.003-ة الثانٌة وبفارق السنة األولى مقارنة بالسن

لوحظ تأثٌر سم و/مس 0.14±6.32بلػ المتوسط العام لدرجة التوصٌل الكهربائً للحلٌب . (2011)واحمد
نة مع عالً المعنوٌة للموقع فً هذه الصفة إذ أعطت نعاج موقع الكلٌة اقل متوسط للتوصٌل الكهربائً مقار

التوصٌل 
 الكهربائً

سم/مس  

 درجة االنجماد
ͦم  -  

3سم /ة ؼمـالكثاؾ  عدد الخالٌا 
 الجسمٌة

410×3×مل/  

      الصفات       
 العوامل

م.غ ** م.غ  ع ـــــــــوقــالم ** 

ب 5.99±0.09 أ 31.23±1.42 1.031±0.0004 0.544±0.007 كلٌة 

أ 6.28±0.11 ب 29.10±1.27 1.030±0.0004 0.538±0.006 رشٌدٌة 

الســــــــنة  ** ** ** **

 2010 ب2.67±30.04 أ0.0004±1.033 أ0.007±0.565 أ6.75±0.09

ب 5.70±0.09 ب 0.515±0.007 ب 1.029±0.0004 أ 37.72±2.54 2011 

 **  *  *  **  نةــالس×موقــعال

2010×ةــكلً جـ1.26±10.21 أ0.0005±1.032 أ0.006±0.557 أ6.42±0.12  

 2010×رشٌدٌة جـ1.34±11.02 ب0.0004±1.031 أ0.006±0.554 أ6.56±0.13

 2011×ة ــكلً  أ1.43±31.21 ب0.0004±1.030 ب0.005±0.532 جـ5.89±0.08

  2011×رشٌدٌة  ب1.18±27.54 جـ0.0004±1.029 ب0.005±0.529 ب6.03±0.11

ام ــط العــالمتوس 19.92±1.89 1.032±0.0004 0.545±0.009 6.32±0.14
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سنة فً هذه الصفة لوحظت تأثٌرات عالٌة المعنوٌة للكما  .سم/مس 0.29نعاج موقع الرشٌدٌة وبفارق قدره 
وبفارق بلػ  األولىالنعاج فً السنة الثانٌة اقل متوسط لدرجة التوصٌل مقارنة بالسنة  أعطتفقد 

( رشٌدٌة)إذ أعطى القطٌع الثانً فً هذه الصفة،عالً المعنوٌة  تأثٌراالسنة ×كما كان للموقع. سم/مس1.05
سم، ثم /مس 6.42( كلٌة)سم تاله القطٌع األول/مس 6.56أعلى متوسط للتوصٌل الكهربائً فً السنة األولى 

سم للقطٌع األول وهذا ٌعتبر أفضل /مس 5.89سم واقلها /مس 6.03القطٌع الثانً فً السنة الثانٌة 
 Norbergلنعاج من االلتهابات المختلفة وقد أٌد ذلك المتوسطات لهذه الصفة والتً تعكس خلو هذه ا

سم للتوصٌل الكهربائً وبمتوسط /مس 13-6.5الذٌن أفادوا بان المدى المتراوح بٌن ( 2002)وآخرون
ٌعتبر مؤشر جٌد لظهور حاالت مرض التهاب الضرع وان االختالؾ بٌن السنوات ٌعزى إلى اختالؾ  9.75

ي إلى زٌادة تبخر الماء من الحلٌب مما ٌنعكس سلبا على زٌادة درجة الظروؾ البٌئٌة األمر الذي ٌؤد
(.  2011)التوصٌلٌة للحلٌب، وهذا ما جاء متفقا مع الدباغ واحمد

قٌم االرتباط المظهري بٌن صفات الحلٌب لقطٌع نعاج الكلٌة كانت عالٌة  أن( 2الجدول)ٌتضح من
ن لالرتباط بٌن الجوامد الصلبة والكثافة، وبً 0.090-و 0.440المعنوٌة لبعض الصفات وتراوحت ما بٌن 

 0.060لصفات أخرى تراوحت ما بٌن معنوٌة لالرتباط  تلتها قٌم. الحلٌب ونسبة البروتٌن على التوالً إنتاج
فً حٌن كانت بقٌة . لالرتباط بٌن نسبة الدهن والكثافة، وإنتاج الحلٌب مع الكثافة على التوالً 0.044-و 

وفً قطٌع نعاج الرشٌدٌة نجد انه اتخذت نفس االتجاه المظهري للعالقات بٌن  .ٌةالقٌم ؼٌر معنو
و  0.500ٌالحظ وجود ارتباطات عالٌة المعنوٌة بٌن بعض الصفات تراوحت ما بٌن  إذ، (3الجدول)الصفات

معنوٌة  على التوالً، وقٌم مٌةلالرتباط بٌن نسبة البروتٌن وكل من الجوامد الصلبة والخالٌا الجس 0.180-
وكل من نسبة الالكتوز لالرتباط بٌن نسبة الدهن  0.070و  0.070تراوحت ما بٌن  أخرىبٌن صفات 

إن قٌم . ؼٌر معنوٌة ، فً حٌن كانت بقٌة القٌمما بٌن إنتاج الحلٌب والكثافة 0.055-والكثافة على التوالً، و
ارتباط )وسة هل هً سائرة باتجاه واحدمعامل االرتباط تعطٌنا فكرة عن نوع العالقات بٌن الصفات المدر

وبناء علٌه سوؾ تعتمد خطة التحسٌن التً سوؾ ٌؤخذ بها مما ( ارتباط سالب)أم باتجاه متعاكس ( موجب
ارتباط مظهري ( 1997)وآخرون Sannaسجل  .ٌوفر كثٌرا من الوقت والجهد الالزمٌن لتحسٌن الصفات

على التوالً، وبٌن نسبة البروتٌن والدهن  0.23-و  0.19 -بٌن إنتاج الحلٌب ونسبة الدهن والبروتٌن بلػ
لالرتباط بٌن  0.26-و  0.16( -1999)واخرون El-Saiedوسجل  .Sardaبدراستهم على نعاج  0.55

 Norbergوسجل . إنتاج الحلٌب وكل من عدد الخالٌا الجسمٌة ونسبة البروتٌن على التوالً
 Serranoوسجل  .الحلٌب والتوصٌل الكهربائً له تاجإنبٌن  0.2ارتباطا مقداره (2002)وآخرون
الحلٌب وكل من نسبة البروتٌن وعدد  إنتاجبٌن  0.13-و Manchega- 0.24على نعاج (2003)واخرون

على النعاج ( 2005)وسجل الحبٌطً. بٌن نسبة البروتٌن وعدد الخالٌا الجسمٌة 0.17الخالٌا الجسمٌة و
بٌن إنتاج الحلٌب وكل من نسبة الدهن والبروتٌن وعدد 0.41و  0.55 -و 0.56-ارتباطا مقداره العواسٌة 

بٌن عدد الخالٌا  0.60-و  0.59-بٌن نسبة الدهن والبروتٌن، و  0.98الخالٌا الجسمٌة على التوالً، و 
معامل ارتباط ( 2007)وآخرون Antunacوسجل . الجسمٌة وكل من نسبة البروتٌن والدهن على التوالً

 وارتباط ؼٌر معنوي بٌن إنتاج الحلٌب ودرجة االنجمادالحلٌب والجوامد الصلبة،  إنتاجبٌن  0.28-قدره 
-ارتباط سالب عالً المعنوٌة ( 2008)وآخرون Kuchticوسجل . فً كرواتٌا  East Friesianعلى نعاج

لحلٌب وكل بٌن كثافة ا0.145و  0.096بٌن إنتاج الحلٌب والجوامد الصلبة وارتباطات ؼٌر معنوٌة  0.645
وسجل  .جمهورٌة التشٌكفً   East Friesianعلى نعاج من الجوامد الصلبة وإنتاج الحلٌب على التوالً

على نعاج العواس السورٌة ارتباطات بٌن إنتاج الحلٌب وكل من التوصٌل ( 2009)قصقوص ومصري
و  0.14-و  0.29-و  0.42-و  0.12-الكهربائً ونسبة الدهن والبروتٌن والجوامد الصلبة والكثافة بلؽت 

بٌن الكثافة وكل من التوصٌل الكهربائً ونسبة 0.53و  0.43و  0.15-و  0.07-وعلى التوالً، 0.12
بٌن الجوامد الصلبة وكل من 0.84و  0.03و  0.12-الدهن والبروتٌن والجوامد الصلبة على التوالً، و

وسجل الدباغ  .بٌن نسبة الدهن والبروتٌن0.12التوصٌل الكهربائً ونسبة الدهن والبروتٌن على التوالً، و 
على النعاج الحمدانٌة ارتباطات عالٌة المعنوٌة بٌن الجوامد الصلبة وكل من الكثافة درجة ( 2011)واحمد

بٌن الكثافة ودرجة االنجماد، بٌنما كانت عالقة  0.555على التوالً، و  0.624و  0.892االنجماد بلؽت 
.  من إنتاج الحلٌب  والجوامد الصلبة والكثافة ودرجة االنجماد ؼٌر معنوٌةالتوصٌل الكهربائً مع كل 
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.     ظهري بٌن صفات الحلٌب فً قطٌع النعاج العواسٌة لحقل الكلٌةاالرتباط الم  -: 2الجدول    

 
.     ٌع النعاج العواسٌة لحقل الرشٌدٌةظهري بٌن صفات الحلٌب فً قطاالرتباط الم  -: 3الجدول 

 

ؼٌرمعنوي=م.غ (0.01 ≥أ* = )*            (0.05 ≥أ* = )

التوصٌل 
الكهربائً 

درجة 
االنجماد 

الكثافة  عدد الخالٌا 
الجسمٌة 

الجوامد % 
الصلبة 

الالكتوز %  تٌن البرو%  الدهن %  الصفات 

-0.040** -0.073** -0.044 * م .غ 0.010- **0.068- م.غ 0.023 إنتاج الحلٌب  **0.110- **0.090-

* 0.060 **0.170 م.غ0.001 ** 0.200 *0.050 **0.195 م.غ 0.011 الدهن %  

0.029 * 0.350 ** 0.410 ** -0.120 ** 0.400 ** 0.230 ** البروتٌن %   

0.060 * 0.250 ** 0.285 ** -0.080 ** 0.250 ** الالكتوز %    

** 0.380 م.غ 0.030 0.440 ** -0.100 ** الجوامد الصلبة %     

0.038 * -0.066 ** -0.100 ** جسمٌة لاعدد الخالٌا      

0.045 * 0.347 ** الكثافة       

0.039 ** اد مدرجة االنج       

التوصٌل 
الكهربائً 

درجة 
جماد االن

الكثافة  عدد الخالٌا 
الجسمٌة 

الجوامد % 
الصلبة 

الالكتوز %  البروتٌن %  الدهن %  الصفات 

-0.060 ** -0.100 ** -0.055 * م .غ0.013- م.غ 0.100- م.غ 0.027 0.100 ** -0.150 ** الحلٌب  إنتاج

** 0.190 م.غ 0.003 0.070 * ** 0.205 م.غ 0.015 0.070 * 0.236 ** الدهن %  

0.051 * 0.390 ** 0.420 ** -0.180 ** 0.500 ** 0.300 ** البروتٌن %   

0.070 * 0.260 ** 0.285 ** -0.100 ** 0.290 ** الالكتوز %    

** 0.400 م.غ 0.040 0.450 ** -0.125 ** الجوامد الصلبة %     

0.050 * -0.080 ** -0.107 ** عدد الخالٌا الجسمٌة      

0.045 * 0.403 ** الكثافة       

0.061 ** اد مدرجة االنج       
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ABSTRACT 
 Data were analyzed of 2 Awassi flocks for 2 productive seasons 2010-2011 to 

estimate the productivity of each flock of milk, it’s components, physical traits and 

phenotypic relations between them. The results revealed a highly significant effects  
(p≤ 0.01) for location on daily milk yield (DMY), somatic cell count (SCC) and 

conductivity (CON). There were a highly significant effects (p≤ 0.01) for year on 

(DMY), protein (PRO), lactose (LAC) and solids non fat (SNF) percentage, (SCC), 

density (DEN) and (CON). There were a highly significant effects (p≤ 0.01) for the 

interaction between location and year on (DMY), (PRO), (LAC), (SCC) and (CON), 

and significant effects (p≤ 0.05) on (SNF), (DEN) and freezing point, whereas the 

effects of all studied factors were non significant on fat percentage. Phenotypic 

correlation estimates between studied milk traits were mostly highly significant (p≤ 

0.01) between positive and negative, and the others were significant (p≤ 0.05), while 

the others were non significant.  
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