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تقدير معادالت خط انحدار األداء ال نتاجي على صفات الحلمات الشكلية في أغنام العواسي العراقية
عارف قاسم حسن الحبيطي
قسم الثروة الحيوانية ،كلية الزراعة والغابات ،جامعة الموصل -العراق

الخالصة

هدف هذا البحث لد ارسةةة العةقة نيا الاةةفات الةةةللية للضةةرع واتااي اـن اج لة ة ة ة ة ة ة ة  50نعجة

الكلمات المفتاحية:
صفات الضرع ،االغنام العواسية،

عواس ة ة ة الوالدة مة ة ةةما الموسة ة ةةم ال بيع وال

للمراسلة:

ايض ة ةةا قدرت نس ة ةةبة الدها والبروتيا وتس ة ةةبح جعداا ال ةيا الجس ة ةةمية

تركيب الحليب.
عارف قاسم حسن الحبيطي

قسم الثروة الحيوانية ،كلية الزراعة
والغابات ،جامعة الموصل-
العراق.

سة ة ة ةةجلح كمية الحليب المن و ووميا وبوجب

اع برت للف رة ما  2003 /11/15ولغاية .2004 /2/28

تلب ،كما تم قياط اوح وق ر الحلمات والمسة ة ة ةةا ة نين ما

الحليب وكانح تجري جميع هذه

القياسةةات كل سمسةةة عةةةر ووما اع با ار ما بعد الوالاة نة ة ة ة ة ة ة ة  10ايام .كذلك اس ة رجح معامةت االنحدار
ال

إن اج الحليب ،نسبة الدها ،نسبة البروتيا والحلمات وعدا ال ةيا الجسمية .كما تم اراسة تأثير
ص ة ةةفات الحلمات اوح وق ر والمس ة ةةا ة نين ما وكذلك ال داسل نين ما على ص ة ةةفات االااي

االس ةف

اـن اج  .اوم ةةحح الن افو تفوق النعاج وات معدح اوح الحلم يا  4.5 -3.1س ةةم معنو(ا P>0.05

على مثيةت ا ات معدح ال وح  3 -1.5س ة ة ة ة ة ةةم ب ن اج الحليب ،جما معدح ق ر الحلم يا جثرت معنو(ا

 P>0.05على نسة ة ة ة ةةبة الدها تيث تفوقح وات الق ر  2.1 -3.0-سة ة ة ة ةةم على مثيةت ا وات الق ر
 2.0 -1.0سة ة ةةم  .كذلك تفوقح معنو(ا  P>0.05النعاج ات المسة ة ةةا ة نيا الحلم يا 24.5 -18.5

سة ةةم على مثيةت ا وات  18.4 -12.4سة ةةم ب ن اج الحليب .اما بما ي ث تأثير ال داسةت العاملية نيا

معدح اوح الحلم يا ومعدح ق راهما ،تبيا تاة ة ةةوح اس ة ات معنو(ة  P> 0.05نيا توليفات صة ة ةةفات
معدح اوح وق ر الحلم يا

صة ة ةةفات إن اج الحليب ونسة ة ةةبة الدها ،وبالنسة ة ةةبة ل أثير ال داسل نيا معدح

اوح الحلم يا والمس ة ة ة ة ةةا ة نين ما ،جوم ة ة ة ة ةةل تحليل ال باوا تفوق النعاج وات معدح اوح الحلم يا -3.1

 4.5س ة ة ةةم وبمس ة ة ةةا ة نين ما  24.5 -18.5س ة ة ةةم معنو(ا P>0.05

إن اج الحليب على مثيةت ا ما

النعاج ات ال داسةت االسرى .ون و عا ال داسل نيا معدح ق ر الحلم يا والمس ة ة ة ة ة ةةا ة نين ما ج النعاج
ات معدح ق ر الحلم يا  3.0 -2.1س ة ة ة ةةم وبمس ة ة ة ةةا ة نيا الحلم يا  24.5 -18.5س ة ة ة ةةم تفوقا معنو(ا

P>0.05

نس ةةبة الدها على مثيةت ا ات ال داسةت اتسرى .ما الن افو اـتا ةةافية ل أثير ال داسل

نيا معدح اوح وق ر الحلم يا والمسا ة نين ما قد تفوقح النعاج ات معدح اوح الحلم يا 3.0 -1.5

سةةم ومعدح ق راهما  3.0 -2.1سةةم وبمسةةا ة نين ما  18.4 -12.4سةةم

معدح نسةةبة الدها معنو(ا

على النعاج ات معدح اوح  3.0 -1.5سةةم وبمعدح ق ر  2.0 -1.0سةةم وبمسةةا ة 24.5 -18.5
سم نين ما.

إجماال لما تقدم ،نه يملا االسة ة ن اج

ق عا نعاج العواسة ة قيد الد ارس ةةة با تأثير ال داسل نيا معدح

اوح الحلم يا ومعدح ق راهما والمس ة ة ةةا ة نين ما هو لا ة ة ةةالل ال وح اتتبر

والمسا ة نين ما نوصفه الية الس يار النعاج ات اتااي اـن اج الم فوق.

كل ما ص ة ة ةةفات الحلمات

Estimation of Regression Equations of Awassi Sheep Performance on Teats Morphological
Traits
Al- Hubaety A.K.H.
Department of animal resources, College of Agriculture and Forestry- University of Mosul

ABSTRACT
In this study, 50 ewes were given births during the period from 15th of
November 2003 until 28 of February 2004. the present study started on 15 th of
November, 2003 and concluded on the 15th of may, 2004. they were kept under
the same management, housing and treatment conditions, as far as the nutrition is
concerned, similar to the traditional method used by the farmers in rural regions.
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Milk production was recorded for each single ewe twice a day. The length and
circumference of teats and the distance between them were measured biweekly.
Fat and protein percents and somatic cell of the produced milk along with were
determined biweekly, too.
The effect of the fixed factors, teats measurements , on performances and
regression equations were determined in order to predict ewes performances based
on teats measurements SCC, independent factors.
Performance means comparison indicated:
T- test showed that there a significant difference in milk yield as a result
of average teats length and distance between them, with no significant difference
for fat and protein percentages detected.
Effect of factorial interaction: the following results observed; Teats length and
there diameter interaction showed significant effect on milk yield. Teats length
3.1- 4.5 cm and 2.1- 3 cm diameter interaction was significantly more effective on
milk yield than those teats with (1.5- 3.0) cm length and (1.0- 2.0) cm. diameter,
average fat percent was significantly superior from ewes with (1.5- 3.0) cm teat
length and (2.1- 3.0) cm. diameter over those with (3.1- 4.5) cm. length and (2.13.0) cm. diameter.
Teats diameter- distance interaction: Fat percent was statistically higher in
ewes of (2.1- 3.0) cm. diameter with (18.5- 24.5) cm. distance than those of (1.02.0) cm diameter and with the same distance.
Teats length- diameter and distance interaction:
Average milk Production and protein percent were numerically increased duo
to the teat length- diameter and distance interaction.
Average fat percent. Ewes of (1.5- 3) cm. teat lengths with (2.1- 3) cm. diameter
with in (12.4- 18.4) cm. distance produced higher fat percent than those of the
same teats length with average teats diameter ranged from (1.0- 2.0) cm. and
(18.5- 24.5) cm. distance.
In conclusion, it can be stated that the ewes characterized by having longest teats
with more distance and diameter are best individuals for milk production and
performance.

إ ما جهم جهداف مرب اتغنام إاامة الق يع ضة عا نمو تجمه وتحقيق جعلى اترباح ما سةح تسا اـاارة وال غذية

:المقدمة

الجيدة وتحسةةيا اتااي اـن اج على المدى البعيد وهذا يملا ج يلو نواس ة ة تنفيذ نرامو االن اا الوراث واس ة غةح عةقات جو
.تلك العةقات
السة ةةنوات

تأثيرات بعض الافات المور ولوجية الةللية على صفات االااي اـن اج ن دف ان اا ات راا الم فوقة

إن اج الحليب هو ال دف جو اتس يار الرفيس ة ة ما جهداف تربية اتغنام ـن اج الحليب وعلى الرغم ما هذا و

اتسيرة إزااا ال ركيز على الربط نيا تقنية سة ة ةةمات الحلب ونوعية اـن اج والعناية باتج زة الوليفية للحيوا وما مة ة ةةمن ا صة ة ةةفات
 ت اثب ح العدود ما الد ارسةةات وجوا عةقة موجبة نيا صةةفات الضةةرع والحلمات، 2006
Izadifard تيا اشة ة ة ة ة ة ة ة ةةار

، 2003

 واسروRovai  و1999

 واسروMcKusick مع ان ة ةةاج الحلية ةةب وملونة ةةاتة ةةه

اتغنام اـورانية الن ا تعد الية على إن اج الحليب س ةواي كا الحلب جليا جو

، 2000

 واسروMilerski الضةةرع والحلمات

 إلى جهمية ا ارسةةة ابعاا الضةةرع1997 Zamiri و

 واسروScharch  وج اتغنام تن و كمية ما الحليب تفوق تاجة مواليدها وهو ماة ة ة ة ة ة ةةدر م م للبروتيا ال ام،ودو(ا

 وقد نلغ معدح ان اج، 1985 Epstin العالم
تقوح اغنام الحليب مؤس ار ل ا تأثير

وتع بر اتغنام العواس ة ة ةةية واتدة ما اشة ة ة ة ر س ة ة ةةةل يا ل ا اـن اج اتعلى للحليب

 إ إن ةة ة ة ة ة ة ةةار ماتنة الحلب اآلل. 2005

 غم الحبي651  و57 الحليب اليوم ل ا

 وهذا2000 McKusickرة زمنية قليلة او الحاق ات ى بالضةةرع وبدو تدسل للحةا
مجاح الثروة الحيوانية االغنام الى الا ة ة ة ةةفات الة ة ة ة ةةللية للض ة ة ة ةةرع

 كما ج ل وح الحلمات وعرمة ة ة ة ة ا وموقع ا جهمية كبيرة ل، 1999
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للحاةةوح على كمية ما الحليب و

قد نما االن باه الواجب اع اؤه ما قبل المربيا والم ا ة ة ة ةةيا
 واسروCerretero  و2000

 واسروCaja والحلمات
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تلب ةةا واثنةةاي الحلةةب ة

تةفم كةةاط الحلمةةة المس ة ة ة ة ة ة ة ةةدم

الحلمةةات تمثةةل الواج ةةة للعةقةةة نيا الضة ة ة ة ة ة ةةرع والحةا Ugarte

و  ، 2005 Legarraو(أسذ الموم ةةوع جهمي ه ما كو ج جتثر ما ثلث النعاج المن جة للحليب موجواة
الم وسة ة ةةط  Nicoloواسرو
ال

 ، 2005و(جب اـشة ة ةةارة إلى ا

 Cartaواسرو

نلدا البحر اتنيض

 1999قد ثبح الاة ة ةةفات النمو جية للحلمات

تةفم الحلب الميلانيل بأ ت و وامة ة ة ةةحة المعالم واتنسة ة ة ةةجة ناعمة وم ااية وم وس ة ة ة ة ة ال وح بحيث ال ت جاوز مفاة ة ة ةةل

العرقوا و ات ارتباط جيد بالجسةةم والحلمات م وس ة ة الحجم ال وح والعرو  .وبةةةلل عام يملا القوح بأ النعاج ات الضةةروع

والحلمات ال بيرة تن و كمية ما الحليب اتثر ما النعاج ات الضروع والحلمات الاغيرة . 2000 McKusick

إ هدف هذا البحث هو لدراسة إملانية ت بيق بعض مواصفات الحلمات واع بارها كمعاوير اس يار جدودة مدعومة باتالة
والمعااالت ،ت معر ة ال ا ةةافث الفراية للمواص ةةفات الة ةةللية للحلمات هو م م لةنض ةةمام إلى جالة االس يار ال لية لبناي يف رط
االس يار الجزف لعلم صة ة ةةفات الحلمات الةة ة ةةللية و(ملا ال وقع ما سةل ا المسةة ة ة قبل والربط مع ان اج الحليب وملوناته
العواسية العراقية.

المواد وطرق البحث Material and Methods
ججر(ح هذه الد ارس ة ة ةةة

محا ة نينوى و

اتغنام

تقل اتد المربيا وقد اسة ة ة ة غرقح رة الد ارس ة ة ةةة ما  2003 /11 /15ولغاية

 2004 /5/15وكا عدا النعاج  ، 50كانح جميع النعاج والدة للف رة ما  2003 /12 /15ولغاية  ،2004 /3 /30تيث يمثل
هذا الموسة ة ةةم ال بيع وال

تلد يه مع م االغنام لدى المربيا ،وكانح النعاج

تالة صة ة ةةحة جيدة وسة ة ةةليمة ما االمراو وتحح

الرعاية البي ر(ة الةزمة ،كما ومةةعح النعاج مومةةع الد ارسةةة تحح لروف مزرعية م ماثلة ما ناتية السةةلا واالاارة والمعاملة ،جما

ب اة ة ة ة ةةوق تغذية الق يع ،قد اع مد نرنامو ال غذية ال قليدي والذي يس ة ة ة ة ة دمه اغلب مرب االغنام

المنااق الر(فية وال مثل

االع ماا على ال غذية الرعو(ة تيث كا يقدم ل ا ال با والةة ةةعير ووميا وبوجب يا صة ةةباتا ومسة ةةايا وبواقع  /500غم شة ةةعير /رجط
وكميات ما تبا الحن ة بحيث يس ةةمل للنعاج تناوح العلل ال ة ةةا ال با با ةةورة ترة ت ى الة ةةبع .وقد تم ترقيم النعاج قبل البدي
ال جربة ،كانح جميع الوالاات راية وكانح الحمة تعزح عا ام ات ا قبل اسذ القياسةةات قيد الد ارسةةة نة ة ة ة ة ة ة ة ة  12سةةاعة سةح رة
الرمة ةةاعة .تم

ام الحمة عند عمر  2ش ة ة ر ما الوالاة .ارسة ةةح العةقات ال

ية لإلااي االن اج وبعض الاة ةةفات الةة ةةللية

للضرع ،وقد تم تقدور كمية الحليب الناتجة ما النعاج عا ار(ق الحلب اليدوي تيث وبدج الحلب ل ل نعجة بعد الوالاة نة ة ة ة  10ايام
ما الوالاة وتم وز الحليب الناتو ما كل نعجة بمي از ساق وللوجب يا الاةةباتية والمسةةافية اسةةبوعيا وسةةجلح كمية الحليب المن و
ما كل نعجة كما اسة دمح المسة رة الةةفا ة لقياط المسةا ة نيا الحلمات واول ما ، 2000 McKusickجما الفرنية المقدمة
قد اسة ة ة ة دمح لقياط عرو الحلمات وكما جاي ما قبل  1966 Linzellو Knightو  . 1984 Peakerقدرت نس ة ة ةةبة الدها
الحليب تسة ة ةةب ار(قة كيربر وال

الحليب وكما جاي

اشة ة ةةار إلي ا  1960 Levowitzكما اس ة ة ة دمح ار(قة  Biuretل قدور البروتيا ال ل

 1974 Wootonتسة ة ة ةةبح اعداا ال ةيا ل ل نعجة على تدى وكل سمسة ة ة ةةة عةة ة ة ةةر ووما ب ر(قة Direct

 Microscopic total leukocytic countوال

جشةةار إلي ا 1986 Cole

تسةةاا عدا سةيا الدم البيض

الحليب ،وقد

تانح هذه القياسةةات تجري كل اسةةبوعيا بعد عة ةرة ايام ما الوالاة .تم اجراي ال حليل االتاةةاف و ق ال اةةميم العامل وتسةةب ما
جاي

الراوي  1980وايضا اس دم االنحدار البسيط واالرتباط لدراسة العةقة نيا الافات وكما اوراه الراوي . 1983

النتائج والمناقشة:

يملا تس ة ةةليط الض ة ةةوي على ن افو هذه العةقة وال أثيرات نيا بعض الا ة ةةفات المورو ولوجية وص ة ةةفات اتااي االن اج قيد

الدراسة تيث اومحح البيانات ال

تال علي ا الن افو ال الية-:

بالنسبة لمعدح اوح الحلم يا وق رها والمسا ة نين ما قد كانح  16.77 ،1.89 ،2.80سم على ال وال .
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العالقات الخطية لالداء االنتاجي وبعض الصفات الشكلية للحلمات:
انتاج الحليب ونسبة الدهن ونسبة البروتين:
تةةةير البيانات كما مومةةل

الجدوح  1ج معامةت االنحدار نيا ان اج الحليب ،نسةةبة الدها ،نسةةبة البروتيا وكل

ما معدح اوح وق ر الحلم يا والمس ة ة ةةا ة نين ما كانح  29.80 ، 12.63 ، 33.94و  0.115- ، 0.057 - ، 0.154و
0ز 0.246- ، 0.174- ، 298على ال وال  ،وج قيمة معامل ال حدود  R2نيا ص ة ة ةةفة ان اج الحليب ،نس ة ة ةةبة الدها ،نس ة ة ةةبة

البروتيا والا ة ة ةةفات الة ة ة ةةللية للحلمات المذكورة جنفا ه
صفة ان اج الحليب للنعاج يعوا إلى ال باوا
البروتيا يعوا إلى ال باوا

 0.110 ، 0.026 ، 0.137على ال وال جي ج  %12.7ما ال باوا
 %2.6و  %11ما ال باوا

الافات الةللية آنفا وج

نسبة الدها ونسبة

الاة ة ةةفات الةة ة ةةللية للحلمات المذكورة آنفا ،و(بيا الجدوح  1ج لمعدح اوح الحلم يا ال أثير اتتبر

سط معاالة االنحدار  0.298 ، 0.154 33.94الن اج الحليب ،نسة ةةبة الدها ،نسة ةةبة البروتيا على ال وال مقارنة بمعدح

ق ر الحلم يا والمسة ة ة ة ة ة ة ةةا ةةة نين مةةا وهةةذا و فق مع مةةا وجةةده كةةل ما  Izadifardو  1997 Zamiriو  1973 Tamerو
 Fernandezواسرو

. 1995

العالقات الخطية لإلداء النتاجي وبعض الصفات الشكلية للضرع:

معادالت خط االنحدار بين معدل إنتاج الحليب وبعض مكوناته مع عدد الخاليا الجسمية:
وبيا الجدوح  2ج معامل االنحدار ال

نيا ص ة ة ة ةةفات جن اج الحليب ،نس ة ة ة ةةبة الدها ،نس ة ة ة ةةبة البروتيا وعدا ال ةيا

الجسة ة ة ةةمية هو  7.09و –  0.066و  0.089-على ال وال  .وج قيمة معامل ال حدود  R2نيا صة ة ة ةةفات ان اج الحليب ،نسة ة ة ةةبة
الدها ،نسةةبة البروتيا وعدا ال ةيا الجسةةمية هو  0.053و  0.012و  0.008على ال وال جيضةةا ،وهذا ودح على ا
ما ال باوا
صة ة ةةف

ص ة ة ة ةةفة ان اج الحليب يعوا إلى ال باوا

نسة ة ةةبة الدها ونسة ة ةةبة البروتيا تعوا إلى ال باوا

اعداا ال ةيا الجس ة ة ة ةةمية وجيض ة ة ة ةةا ا

بال اا جي ا هناك سلل

 %1.2و  %0.8ما ال باوا

جعداا ال ةيا الجسة ة ةةمية ،وربما يعزي السة ة ةةبب

معيل جو سالب جتيانا مع هاتيا الاف يا تيث كلما زاات اعداا ال ةيا الجسمية
العمل ال بيع لل لية ال ةفية للضة ةةرع

3و%5

كو معامل االنحدار

الضرع ذا ودح على نداية اصابة الضرع

تمثيل وترشة ةةيل ملونات الحليب وهذا و فق مع وBillin

و  1997 Reneeو Akresو . 1987 Thompson
تأثير االختالف في الصفات الشكلية للحلمات على الصفات االنتاجية:
 -1معدل طول الحلمتين:

وبيا الجدوح  3تفوق النعاج ات معدح اوح الحلم يا  4.5 -3.1سةةم معنو(ا  P<0.05على ات معدح اوح الحلم يا

 3 -1.5سة ة ة ة ة ة ةةم بمقةةدار  100.07غم تليةةب /نعجةةة وهةةذا و فق مع مةةا وجةةده 1973 Tamer

االبقةةار وMcKusick

 . 1997وقد يلو الس ة ة ة ةةبب ج الحلمة ال و(لة ل ا قناة او(لة وم ز تلمة كبيرة وبال ال ونعلس لك على كمية الحليب الم زنة
وتؤثر على كمية الحليب الموجواة
 -2معدل قطر الحلمتين:

الضرع مقارنة ن لك اتقار اوال.

وبيا الجدوح  3عدم وجوا تأثير معنوي لل باوا

معدح ق ر الحلم يا على إن اج الحليب ونس ة ة ةةبة البروتيا ،وهذا و فق

مع ما وجده  1997 McKusickبما ي ث ان اج الحليب وقد وجد معامل انحدار س ة ة ة ة ةةالب ما نيا ق ر الحلمة ونس ة ة ة ة ةةبة كل ما
الدها والبروتيا وقد س ة ة ةةر لك ن أثير المحلوح الم فل تيث ال ناس ة ة ةةب العلسة ة ة ة نيا ان اج الحليب وكل ما الدها والبروتيا .جما
نسة ة ة ةةبة الدها قد اس لفح معنو(ا  ، P<0.05وتفوقح النعاج ات معدح ق ر الحلم يا  3.0 -2.1سة ة ة ةةم على النعاج ات معدح
ق ر الحلم يا  2.0 -1.0سم وهذا و فق مع ما وجده  Fernandezواسرو
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 -3المسافة بين الحلمتين:

وبيا الجدوح  3تفوق معنوي  P<0.05للنعاج ات المسة ة ة ة ةةا ة نيا الحلمات  24.5 -18.5سة ة ة ة ةةم على مثيةت ا ات

المسة ةةا ة نيا الحلم يا  18.4 -12.4سة ةةم ب ن اج الحليب  135 -79غم تليب /نعجة وهذا و فق مع الحمدان
جنه كلما زاات المسةةا ة نيا الحلم يا االلة على كبر تجم الضةةرع وز(ااة االنسةةجة اال ارز(ة
الدها والبروتيا ال ةيا الجس ة ة ة ة ة ةةمية تيث لم يحا ة ة ة ة ة ةةل اس ة ات معنو(ة تبعا لل باوا

 2000تيث

الضةةرع .جما ما ي ث نسةةبة كل ما

المس ة ة ة ة ة ةةا ة نيا الحلم يا .ول ا كا هناك

اس ة ات تسةةانية بسةةي ة نيا نسةةب كل ما الدها والبروتيا وربما يلو السةةبب ال ناسةةب العلسة نيا ان اج الحليب ونسةةبة كل ما
الدها والبروتيا.
تأثيرات التداخالت العاملية:
 -1تأثير التداخل بين معدل طول الحلمتين ومعدل قطرهما:

ال رت الن افو الجدوح  4تفوق النعاج ات معدح اوح الحلم يا  3 -1.5سة ة ة ة ة ةم ومعدح ق رهما  3.0 -2.1س ة ة ة ة ةةم على

مثيةت ا ات معدح اوح  3 -1.5سةةم ومعدح ق رهما  3.0 -2.1سةةم

 21تيث وجد ج إن اج الحليب مرتبط مع اوح الحلمات اتمامية وال لفية
 22الذوا وجدوا ج لق ر الحلمة تأثير على إن اج الحليب
ات الحلمات ال و(لة والعر(ضة ة ة ة ة ةةة ات ق ر اتبر

إن اج الحليب ،وهذه الن يجة جايت م ابقة لما وجده
ابقار ال اوانا ال ندية وكذلك م فقة مع ما وجده

اتغنام ،إ هذه الن يجة تع

االلة على جهمية االس يار للنعاج

الوقح نفسة ة ة ة ة ةةه ال اوح الحلمة ندو عرو يلو ناقث ال أثير ،وكذلك

عرو الحلمة لوتده ندو اوح يلو قليل ال أثير على ص ةةفة إن اج الحليب .ن ذا ال ا ةةوق وجد جيض ةةا تأثير معنوي لل داسل نيا

معدح اوح الحلم يا ومعدح ق رها على نس ةةبة الدها تيث تفوقح معنو(ا  P<0.05النعاج ات معدح اوح الحلم يا 3 -1.5

سة ة ةةم ومعدح ق ر  3 -2.1سة ة ةةم على مثيةت ا ات معدح اوح الحلم يا  4.5 -3.1سة ة ةةم ومعدح ق ر  3 -2.1سة ة ةةم وكذلك
تفوقح تسانيا على بقية ال داسةت .وربما يلو السبب هو ال ناسب العلس نيا ان اج الحليب ونسبة الدها .جما نسبة البروتيا قد
تفوقح النعاج ات معدح اوح الحلمات  3 -1.5سم و ات معدح عرو  3 -2.1سم تسانيا عا بقية ال داسةت.
 -2تأثير التداخل بين معدل طول الحلمتين والمسافة بينهما:

جومة ة ةةحح الن افو وجوا تأثيرات معنو(ة  P<0.05لل داسل نيا معدح اوح الحلم يا والمسة ة ةةا ة نين ما على صة ة ةةفة ان اج

الحليب تيث وبيا الجدوح  5تفوق النعاج ات معدح اوح الحلم يا  4.5 -3.1سةةم وبمسةةا ة نين ما  24.5 -18.5سةةم على

مثيةت ةةا ما النعةةاج ات ال ةةداسةت اتسرى وكمةةا هو مبيا
1973

االبقار و  Fernandezواسرو

الجةةدوح المةةذكور آنفةةا .وهةةذا و فق مع مةةا وجةةده كةةل ما Tamer

 1995والحمدان

 . 2000جما تأثير ال داسل نيا معدح اوح الحلم يا والمسة ة ةةا ة

نين ما لم وؤثر معنو(ا على معدح كل ما نس ةةبة الدها والبروتيا وهذا ربما يعوا إلى العةقة العلس ةةية نيا ان اج الحليب ونس ةةبة كل
ما الدها والبروتيا.
 -3تأثير التدخل بين معدل قطر الحلمتين والمسافة بينهما:

و ض ةةل ما الجدوح  6ج تأثير ال داسل نيا معدح ق ر الحلم يا والمس ةةا ة نين ما كا معنو(ا  P<0.05لا ةةفة نس ةةبة

الدها قط ،تيث جل رت النعاج ات معدح ق ر الحلم يا  3.0 -2.1س ة ة ة ةةم وبمس ة ة ة ةةا ة نيا الحلم يا  24.5 -18.5س ة ة ة ةةم هذا

ال فوق المعنوي على مثيةت ا ات ال داسةت االسرى وهذه الن يجة ت فق مع ما جاي به كل ما  Fernandezواسرو
 1997 McKusickبما ي ث ق ر الحلمة و الحمدان

 1995و

 2000بما ي ث المسا ة نيا الحلم يا.

 -4تأثير التداخل بين معدل طول وقطر الحلمتين والمسافة بينهما:

و ضة ة ة ة ة ة ةةل ما الجدوح  7عدم وجوا تأثير معنوي  P<0.05ن يجة لل داسل الثةث الذي يةة ة ة ة ة ة ةةمل معدح اوح وق ر

الحلم يا والمسا ة نين ما على معدح ان اج الحليب ومعدح نسبة البروتيا و(ةير إلى تفوق النعاج ات معدح اوح الحلم يا -1.5
 3س ةةم ومعدح ق رهما  3 -2.1س ةةم وبمس ةةا ة نيا الحلم يا  18.4 -12.4س ةةم
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اوح الحلم يا  3 -1.5سةةم وبمعدح ق ر الحلم يا  2-1سةةم وبمسةةا ة نيا الحلم يا  24.5 -18.5سةةم .كذلك تفوقح النعاج
ص ة ة ةةفة ان اج

ات معدح اوح وق ر ومس ة ة ةةا ة نيا الحلم يا  4.5 -3.1و  3 -2.1و  5-24 -18.5س ة ة ةةم على ال وال ،
الحليب تسانيا ايضا على بقية ال داسةت اتسرى.

الجدول ( )1يوضح نتائج معادالت خط االنحدار بين معدل انتاج الحليب وبعض مكوناته مع الصفات الشكلية للحلمات.
قيمة  R2مربع

المتغير المعتمد

معادلة خط االنحدار

ان اح الحليب= ŷ

X3 29.80+ X2 12.63+X1 33.94+ 50.95=Ŷ

0.127

نسبة الدها= ŷ

(X3 0.115-)+(X20.057-)+X1 0.154+ 5.586= Ŷ

0.026

نسبة البروتيا= ŷ

(X30.246-)+(X20.174-)+X10.298+ 5.333=Ŷ

0.110

االرتباط

تيث ج  = X1:معدح اوح الحلم يا /سم =X2،معدح ق ر الحلم يا /سم =X3،معدح المسا ة نا الحلم يا/سم.

الجدول ( )2يوضح نتائج معادالت خط االنحدار بين معدل انتاج الحليب وبعض مكوناته مع عدد الخاليا الجسمية.
المتغير المعتمد

قيمة  R2مربع االرتباط

معادلة خط االنحدار

إن اج الحليب= ŷ

1593.58+ 7.09X1=Ŷ

0.053

نسبة الدها= ŷ

5.782+ (-0.066X1)=Ŷ

0.062

نسبة البروتيا= ŷ

5.302+ (-0.089X1) =Ŷ

0.008

تيث ج  =X1 :تمثل اعداا ال ةيا الجسمية.

الجدول ( )3يبين تأثير صفات الحلمات على معدل االداء االنتاجي ±االنحراف القياسي في نعاج العواسي العراقية قيد الدراسة
(داخل الموسم).

انتاج الحليب غم /يوم

الصفة

نسبة الدهن

نسبة البروتين

عدد النعاج

معدح اوح الحلم يا
 3-1.5سم
 4.5 -3.1سم

15.35± 636.87a

0.29± 5.3a

0.31± 4.71a

31

188.42± 736.94 b

0.26± 5.42a

0.35± 4.69a

19

معدح ق ر الحلم يا
 2.0 -1.0سم

167.39± 668.81 a

0.27± 5.36a

0.34± 4.67a

40

 3.0 -2.1سم

200.6± 699.24 a

0.21± 5.56a

0.14± 4.82a

10

المسا ة نيا الحلم يا سم
18.4 -12.4

154.15± 650.45a

24.5 -18.5

b

الم وس ات ال

0.24± 5.41 a
0.40± 5.35

216.79± 786.24

0.30± 4.73a
a

0.40± 4.56

تحمل اترف م ةان ة تةير إلى عدم وجوا روقات معنو(ة عند مس وى ات ماح .P<0.05
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الجدول ( )4يبين تأثير التداخل بين معدل طول وقطر الحلمتين على االداء االنتاجي ±االنحراف القياسي للنعاج العواسي
العراقية قيد الدراسة.
معدل طول

الصفة

الحلمتين

ان اج
 3.0 -1.5سم

 4.5 -3.1سم

معدل قطر الحلمتين
العدد

 2.0 -1.0سم

 3.0 -2.1سم

الحليب/غم

155.84± 647.51 ab

نسبة الدها

0.26± 5.34 a

نسبة البروتيا

0.32± 4.68 a

0.04± 4.91a

ان اج الحليب

187.88± 713.14 ab

195.94± 788.72 b

نسبة الدها

0.29± 5.39 b

نسبة البروتيا

0.40± 4.66 a

الم وس ات ال

العدد

129.55± 565.03a
27

13

0.24± 5.69a

0.16± 5.48 b

4

6

4.76 ± 0.16 a

تحمل اترف م ةان ة تةير إلى عدم وجوا روقات معنو(ة عند مس وى ات ماح .P<0.05

الجدول ( )5يبين تأثير التداخل بين معدل طول الحلمات ومعدل المسافة بينهما على االداء االنتاجي ±االنحراف القياسي للنعاج
العواسي قيد الدراسة

معدل طول

الصفة

الحلمتين

ان اج

 3 -1.5سم

 18.4 -12.4سم

العدد

 24.5 -18.5سم

الحليب/غم

623.28± 135.70 a

نسبة الدها

5.39± 0.26a

نسبة البروتيا

4.72± 0.32a

4.46 ± 0.20 a

الحليب/غم

697.54± 176.80 a

884.68± 72.76 b

نسبة الدها

5.44± 0.20 a

نسبة البروتيا

4.75± 0.25 a

ان اج
 4.5 -3.1سم

معدل قطر الحلمتين

الم وس ات ال

707.5± 232.05a
26

15

5.36± 0.42a

5.33± 0.44 a
4.46± 0.59 a

تحمل اترف م ةان ة تةير إلى عدم وجوا روقات معنو(ة عند مس وى ات ماح .P<0.05
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الجدول ( )6يوضح تأثير التداخل بين معدل قطر الحلمتين والمسافة بينهما على االداء االنتاجي ±االنحراف القياسي للنعاج
العواسي قيد الدراسة.
معدل طول

معدل قطر الحلمتين

الصفة

الحلمتين

 18.4 -12.4سم

ان اج الحليب/

656.92± 162.11 a

غم

 2.0 -1.0سم

775.83± 201.6a
36

نسبة الدها

5.38± 0.27ab

نسبة البروتيا

4.68± 0.36a

4.57± 0.16 a

الحليب/غم

673.08± 179.95 a

738.48± 251.80 a

نسبة الدها

5.51± 0.11 ab

نسبة البروتيا

4.85± 0.09 a

ان اج

 3.0 -2.1سم

العدد

 24.5 -18.5سم

الم وس ات ال

العدد

5.20± 0.22a

6

5.66± 0.31 a

4

4

4.78± 0.21 a

تحمل اترف م ةان ة تةير إلى عدم وجوا روقات معنو(ة عند مس وى ات ماح .P<0.05

الجدول ( )7تأثير العالقة بين صفات الحلمات على معدل االداء االنتاجي ±االنحراف القياسي ألغنام العواسي قيد الدراسة
معدل طول الحلمتين
 4.5 -3.1سم

 3.0 -1.5سم

المسافة بين

الصفة

 2.0 -1.0سم

 3.0 -2.1سم

 2.0 -1.0سم

 3.0 -2.1سم

ان اج الحليب /غم

625.19± 140.14

608.63± 117.32a

687.84± 171.14 a

737.53± 233.95

5.36± 0.27ab

5.58± 0.12 b

5.45± 0.23 ab

5.43± 0.02 ab

a

a

a

a

نسبة الدها
نسبة البروتيا

a

4.70± 0.33

4.91± 0.05

4.47± 0.27

a

18.4 -12.4
سم

4.79± 0.08

عدا االغنام

)(23

)(3

)(12

ان اج الحليب/غم

775.83± 20.67 a

---

---

نسبة الدها

5.20± 0.21a

---

---

5.53± 0.22ab

نسبة البروتيا

4.57± 0.16a

---

---

4.74± 0.24 a

عدا االغنام

)(4

)(1

)(1

)(3

إجماال لما تقدم ،نه يملا االسة ة ن اج

الحلمات

)(3
839.90± 182.72
a

24.5 -18.5
سم

ق عا نعاج العواسة ة قيد الد ارس ةةة بأ تأثير ال داسل نيا معدح اوح الحلم يا

ومعدح ق راهما والمسا ة نين ما هو لاالل ال وح اتتبر

كل ما صفات الحلمات والمسا ة نين ما نوصفه الية الس يار النعاج

ات االااي االن اج الم فوق وهذا و فق مع ما وجده  1973 Tamerبما ي ث اوح الحلمة Fernandez ،واسرو

و  1997 McKusickبما ي ث ق ر الحلمة الحمدان

 2000بما ي ث المسا ة نيا الحلم يا.
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