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 : الملخص
الحيددواني، بسددبب تددفلير   ددي إّن تعدددا المهددالر الوراليددة لبددروتي  الحليددب لددة فلميددة كبيددر   ددي اإلنتدداج 

البددروتي  الرسيسددي  α-s1-casein كدداني إلفامثدد  ي .المعددارير اإلنتاجيددة  دديتكددوي  الحليددب وجواتددة و 
تددم تحدرددد المهددالر الوراليددة الم تلفددة ب. للحليددب ولددة اور ميددم  ددي نقدد   وسددفاف الكالسدديوم  ددي الحليدد

 -تفاع  البلمر  المتسلس وارتباطيا مع صفاف فااء الحليب م  خالل   3 ي إكسون   αs1-CNلمورث
 باسددت دام إنددزيم التقييددد سددة عينددة مدد  الدددمالم (PCR-RFLP) التبددار   ددي فطددوال الققددع المقيددد تقنيددة 

Mbo II ,  كددا  تددم إجددراء اختبددار مر ددع فيضددا (χ2)   الختبددار مدددء مالءمددة توقعدداف تددوانن لددارا
 منيددان،المحليددة  ددي  غنددام العددوا ام ددي وذلدد   αs1-CNلددد لتونيددع امنمدداو الوراليددة (HWE)وينبددرج 

موضدع  دي  C)و  A) ي وقدد تدم العثدور علدي فليلد .2017 - 2018 خدالل المدد  حلدب،غدر  مدرندة 
αs1-CN     مع تكراٍر فعلي لألليC تراكيدب وراليدة لدالث ,  ي حي  تم تحدرددAA) و AC وCC), 

  قدددد مددد  جيدددة فخدددرء . تدددوانن لدددارا  وينبدددرج عددد ( (P<0.05معندددو   انحدددرا ٍ  تدددم العثدددور علددديكمدددا 
نسدبة و  إنتداج الحليدب  دي αs1-CNلددتفليرا  معنويا  للتراكيب الوراليدة فظيرف نتاسج التحلي  االحصاسي  

شدير النتداسج إلدي ت  . (P>0.05)ؤلر  دي موونداف الحليدب امخدرء تد  ,  ي حي  لم (P<0.01)البروتي   
مودد  ي و التددالي العددوا ،إموانيددة وجددوا عمليددة انت ددا  مسددتقبلية لتحسددي  جددوا  الحليددب  ددي امغنددام 

 دي اسدتراتياياف انت دا  م دزون ورالدي لزيداا  إنتداج  αs1-CNلدد است دام معلومداف التركيدب الدورالي
 وذل  بمساعد  الواسماف لزياا  معدل الكسب الورالي. فعلي،غنام مع نسبة بروتي  امحليب 

 , امغنددددامPCR-RFLP الحليددددب،, بروتيندددداف αs1-CNلدددددالمهددددالر الوراليددددة الكلمااااام المفتاحيااااة  
 العوا . 

 المقدمة  
لندداح حمددا ي كبيددر كددان وقددد  .حيوانددافلتددم اسددت دام المنددالج الوراليددة الازيليددة  ددي التحسددي  الددورالي ل الماضددية، ددي العقددوا القليلددة 

مرتبقدة بالصدفاف اليامدة اقتصداايا  مد  فجد   DNA الدد محددا   دي الست دام تكنولوجياف الورالة الازيلية  ي التعر  علدي واسدمافٍ 
 .(Archana, 2013) مسدتقبليورالدي كم دزون  التر يدة فكثدر  عاليدة مد  خدالل االنت دا  المبودر للحيوانداف الصد ير جعد  برندامج 
الصددفاف الكميددة المعقددد  علددي تحدرددد المورلدداف المر ددحة المسددؤولة عدد  لددل  الصددفاف، باإلضددا ة إلددي تحدرددد نت ددا  وتعتمددد كفدداء  ا

و ر التبار  الورالي ليل  المورلاف بابا  مفتوحدا  إذ ر   ,(Wu et al., 2014) المسببة ليل  المورلاف DNAالمهالر الورالية المتعدا  لد
التدي المر دحة ن فكثدر المورلداف إو  (AbuKhaizaran, 2013). حليدب مد  خدالل اسدت دام بدرامج التحسدي  الدورالياللتحسي  إنتاج 
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 , إذ كاندددح محددد  تركيدددز البددداحثي  باعتبارلدددا مورلدددافٍ لدددي مورلددداف بدددروتي  الحليدددب دددي امغندددام بشدددوٍ  موثددد   حتدددي ا نتددم تحليليدددا 
فبدرن ف المر دحة مد  مورلداعدد نيدج الُ  و  . (Moioli et al., 2007) مسدتيد ة تلعدب اورا  حاسدما  عندد الرفبدة  دي تر يدة الحيدوان

وقدد  واستكشا  المهدالر الوراليدة المتعددا  لمورلداف البدروتي . اإلنتاجاف صفالمتعلقة ب  وراليةلبحث ع  الواسماف اللحيوية  الالقرق  
فساسددي  بشددو ٍ   ددي امغنددام حليددب وخصدداسا فااء الحليددبالالمتعدددا  لبددروتي   الوراليددة االرتبدداو بددي  المهددالر اراسددافعهددم قيمددح م

 ;Amigo et al., 2000; Barillet et al., 2005)تدم الكشد  عد  بعدن النتداسج المثيدر  للاددل و تدفليراف المورلداف المفدرا , 

Barillet, 2007; Corral et al., 2013).  
 Hinrichs, 2004; Park) مد  إجمدالي البدروتي  % 83 - 76 مد  الكانيناف لي البروتيناف الرسيسية  ي حليدب امغندام وتشدو 

et al., 2007).   تم تمييددز فر عددة فنمدداو رددااخدد  الكدداني s1-Casein  وs2-Casein  و-Casein  و-Casein.  يددتمو 
 ,.Bevilacqua et al)فضدعا   4إلددي  3 مد  بحددوالي -CNو αs2- CNبوفدداء  فكثدر مدد   s1- CNو - CNترجمدة 

 αs2-CN (8.0 - 16.4%)  و -CN (7.0- 17.4%) : تتدراو  النسدب الملويدة للكانينداف علدي النحدو التدالي, لدلل  (2006
ت شدو  . β-CN  (Moatsou et al.,  2004; Bramanti et al., 2003) (37.0-56.5%)و  αs1-CN (32.0-39.9%)و

تلعددب اورا  وظيايددا  م ددليا  كمصدددر لألحمدداو اممينيددة والكالسدديوم , و الكانيندداف ماموعددة غيددر متاانسددة مدد  البروتيندداف الفوسددفورية
وجواتدة علدي  إنتداج الادب  , ويعتمددتشدو  البنيدة امساسدية للادب  كمدا ,(Holt and Sawyer, 1988) والفوسدفور لحددرثي الدوالا 

 ,CSN1S1)بواسددقة مورلدداف محدددا   (s1-, -, s2-, -casein)رددتم تشددفير الكانيندداف .(Hinrichs, 2004) مقدددرالا

CSN2, CSN1S2, CSN3) دااخ  جزء م  ال ماموعة ن همح  ي) DNA 6الكروموسوم علي كيلو بارح( 250مساحتة حوالي 
(Ferretti et al., 1990; Threadgill and Womack, 1990) .يقدع  αs1-CN   قريبدا  جددا  مد  -CN رليدةαs2 -CN لدم 

 -CN. تتمال  الكانيناف αs1- CN  وαs2- CN  و β-CN   ي حدي  ي تلد   الييولية، ي البينية  ي امغنام وامبقار والماعز 
 ,Holt and Sawyer) مما رؤكد فنة لم رنشف م  نفس المورث السدلفي مثد  المورلداف امخدرء  الكانيناف،ع  بقية   -CNهيو  

 (Da 24.306) كتلتدة الازيليدة لدو بدروتي  الحليدب الرسيسدي, ولدة اور  دي نقد   وسدفاف الكالسديوم  دي الحليدب, إلفاكداني  .(1988
 . (http://www.uniprot.org/uniprot/P04653/2010) فمينيا  حمضا   214))ويحتو  علي 

فيمددا رتعلدد   ُ  موصددو ة خاصددةكانددح  للحليددب من االرتباطدداف بالمعلمدداف الكميددة والنو يددةذلدد  ميمددة  للكدداني  المهددالر الوراليددة ت عددد
 Boettcher et al., 2004; Martin) والمداعزمبقدار ال صاسا التكنولوجية للحليب  ي ا  يؤلر بتكوي  بروتي  الحليب الل  ر  

et al., 2002). تدم تحليد  تدفلير المورلداف الفرايدة  دي ال الدب  قدد , دي امغندام  داملة امولدي  ي البداية لم تكد  اراسداف االرتبداو, 
 Amigo et al., 2000; Barillet et) ,متناقضدة وكشدفح عد  نتداسج الكداني   دي اراسداف االرتبداو ا  م  فنماوفيولم رتم تضمي  

al., 2005) ,  المحتو  علي التركيب الورالي غنامفظير حليب ام علي سبي  المثالαs1-CN CC  ال  فعلي م  و بروتي   تينسب
, CX (Chianese et al., 1997; Pirisi et al., 1999; Mroczkowski et al., 2004) و DD و  CDو AC حليدب

 DD (Chianese et al., 1997; Pirisi etو CD خصاسا ف ض  لصنع الادب  مد  حليدب αs1-CN CC لحليبلللل  كان 

al., 1999).  وو   ما وصفة(Wessels et al., 2004), التركيب الورالي فظير  αs1-CN CH إنتداج تفليرا  إياابيا  معنويدا   دي 
 αs2-CNالدوراليتركيدب ال كدان مد  ناحيدة لانيدة. ومديال  لزيداا  إنتداج الحليدب Giambra et al., 2010d, 2011))نسدبة الددل  و 

AB مدع كبيدر مقارندة   بشدو ٍ  ا  مفيددAA  املمانيدة إلنتداج الحليدب والددل الفرنيدان الشدرقية   دي فغندام.(Wessels et al., 2004) 

 ;Giambra et al., 2010d, 2011) البدروتي  نسدبةو  إنتداجو  s2-CN B بدي  معنويدة تدم تحدردد ارتباطدافٍ  قدد علدي ذلد   ُ  عدالو 

http://www.uniprot.org/uniprot/P04653
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Giambra and Erhardt, 2012b).   حدا قد  إلي جانب ذل(Corral et al., 2013)      آلارا  معنوية لألليليB  وαs2-CN A 

قدد ارتدبم مدع ارتفداب نسدبة كد  مد  البدروتي  والمدواا  β-CN Aفن امليد  بد (Chianese et al., 1995)وفلبدح الحليب.  تكوي  ي 
-βاملي   (Corral et al., 2010)ر م و . G (Caio et al., 2007)مقارنة  مع املي  الصلبة غير الدلنية والمواا الصلبة الكلية 

CN G  فاء املي  نياا  إنتاج الحليب،  ي حي  معA  مد  قبد  لدم ردتم تفكيدد االرتبداو امخيدر و  والبدروتي ،الدل   نسبتي إلي نياا
(Giambra and Erhardt, 2012b).  وجددد اإلسددبانية،و ددي فغنددام ميرينددو (Corral et al., 2010) ا  إياابيدد ا  معنويدد ا  ارتباطدد 

 قليلدة الكداني   دي تحاليد  االرتبداو  دي حداالفٍ مداو بعن فنوعلي الرغم م  تضمي   .وإنتاج الحليب κ-CN K3K3و  K1K4بي 
(Corral et al., 2010; Giambra et al., 2010d, 2011),   عدد نداار  غير فن المعر ة الحالية حول فنواب الكداني   دي امغندام ت

تم الكش  ع  تعدا المهالر الورالية لبدروتي  الحليدب  .(Corral et al., 2013) ال سيما فيما رتعل  ب صاسا فااء الحليب ,جدا  
 (Chianese et al., 1996), وα-lactalbumin (Russo et al., 1979; Dall’Olio et al., 1989)كير اسيدة  دي  بقدرقٍ 

αs1-caseinو ,β-casein  ((Chiofalo and Micari, 1987 ,αs2-casein (Chessa et al., 2003).   ولكد  التوصدي
 Alais and)تدم عدزل جدزيلي  مد  بدروتي عامدا   40مندل مدا يقدر  و الدورالي غيدر متدو ر . وكدلل  اراسداف العدزل  الكيميداسي،الحيو  

Jolle`s, 1966) κ-casein تم العثور علي   ي ا ونة امخير الورالية علي مستوء البروتي . و  ، ولك  لم رتم اقترا  تعدا المهالر
 ,.αs2-casein (Boisnard et al., 1991; Ferranti et alو αs1-caseinي غيدر المتوانندة  د يدةمت يدراف البروتينالبعدن 

تعددا المهدالر   دننّ  ي  فكثدر تعقيددا . عدالو   علدي ذلد لل  الحقيقة تاع  اراسة التبار  الورالي للكداني  علدي مسدتوء البدروت  .(2001
 DNA الددتدو ر تقنيداف فيضدا .  DNA الددامغندام علدي مسدتوء  دي حليدب الالورالية للبروتي  ت شير إلي ضدرور  اراسدة تبدار  بدروتي  

تحليليددة مناسددبة بشددوٍ   الادرددد  الفرصددة لتحدرددد المهددالر الوراليددة بوضددو ، الكتشددا  المزيددد مدد  التبددار  الددورالي، وتقددوير اختبددارافٍ 
 (Pilla et al., 1998)و Cو D  لتحدردد  PCR- RFLPتدم بالفعد  تقدوير اختبداروقدد خدا  للتركيدب الدورالي لبدروتي  الحليدب. 

αs1-casein A ، وB وβ-lactoglobulin A   الد علي مستوء DNA دي امغندام  (Feligini et al., 1998) , تدم اسدت دام و 

(AS)-PCRلتحدردد αs1-casein D (Ramunno et al., 1997),   مااسدت دتدم كمدا PCR-SSCP  لتحليد αs1-CN وβ-

CN وκ-CN لك  م  مهالر ورالية متعدا تم العثور علي , و αs1-CN و β-CN Bastos et al., 2001)).  
 و  E و   Dو C و B و (αs1-CN Aلدفليالف  8علي   قد تم التعر   , الماتراف بعم   ي (αs1- casein) لفاكاني إ  تمح اراسة

F و Gو  (Hي امغنام حتي ا ن  (Chianese, 2008; Wessels et al., 2004) .الدراساف حول تعدا  العدرد م  وقد فجريح
مع ت ير تكرار امليالف الم تلفة اعتمااا   الشفر للا البروتي   ي عد  سالالف، لتكش  ع  وجواتي تال افللمورلالمهالر الورالية 

توصي  لالث فلديالف رسيسدية  م  لل  امليالف, تمو  .(Kevorkian et al., 2008; Sztankóová et al.,2012) علي الساللة
A وC وD   مد  قبد(Ferranti et al.,1995), مليد  فيمدا بعدد تدم توصدي  اE (Chianese et al., 2007).  االختال داف  دي

 ;Amigo et al., 2000لددي اسددتبدال حمددن فمينددي واحددد, والددل  رددؤلر  ددي ارجددة الفسددفر  ) D)و Cو (A الثاللددة املدديالف

Ferranti et al., 1995),  ي تل  املي وC   عA  بوجوا Pro  بدال  مد Ser  دي حدي  رتميدز امليد  13 دي الموقدع  ،D  ببددر ٍُ 
مدا فاء إلدي  ،(Ceriotti et al., 2004) 17 دي إكسدون  T→C .  دي ا وندة امخيدر  تدم العثدور علدي انتقدال68آخدر  دي الموقدع 

غير محدا علي مستوء البدروتي  بواسدقة القدرق القياسدية, ولكد  يمود  اكتشدا ة  Ile186→Thr186تباال  ي امحماو اممينية 
  .(1)ول كما لو موضح  ي الاد (Ceriotti et al., 2005) بواسقة تفاع  البلمر  المتسلس  DNA الدعلي مستوء 

 186:مع تعدد المظاهر الوراثية في الموقع αs1-CN  أليالم(1)  الجدول
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 موقع الحمض األميني 

 αS1-CN 13 68 186األليل 

A Ser Ser Ile  (*) 

C Pro Ser Ile / Thr 

D Pro Asn Ile 

 (Ferranti et al., 1995).  الحمن امميني الملحوظ  ي تسلس  بنية البروتي  امساسية التي رؤاريا (*)
 ي  0.890حتي  Sarda ي فغنام  0.485إذ ظير  ي جميع سالالف امغنام بتكراٍر تراو  م   ,Cاملي  امكثر  يوعا  لو املي  

علدي فندة امليد  الدويلز  نهدرا   Dسدب  وصد  امليد   .Segureña (Chianese et al., 1996; Amigo et al., 2000)فغندام 
الحليدب وخواصدة  كدوي  دي ت مليد يدلا التدم وصد  التدفلير السدلبي و  ,(King, 1966) الابد  الويلزيدةالكتشدا ة مول مدر   دي فغندام 

 لدي قيدد التقددم Gو  Bالدراساف التي تمح ع  امليلدي   .;Piredda et al., 1993) (Pirisi et al., 1999التكنولوجية م  قب  
(Chianese, 2008)  دي حددي  فن امليلدي  ,E وF   لددم ردتم توصدديفيما بشددوٍ  كبيدر حتددي ا ن. ومدع ذلدد  تدم تحدرددد امليلدديE وF 

 E امليد  م  المعرو  فنو  (Chianese et al., 1996; Pirisi et al., 1999).بتكراراٍف من فضة  ي السالالف اإليقالية  قم 

فول  (Wessels et al., 2004)وقدد كدان  .(Chianese et al., 2007)77إلدي  70ناتج ع  حل  بقايا امحماو اممينيدة مد  
 دي العدردد مد   ,.Giambra et al) (2011، والدل  تدم اكتشدا ة فيضدا  مد  قبد   "X"المعدرو  سدابقا  باسدم H امليد  مد  وصد 

 بتكددرارٍ  Gray Horned Heathللمدر  امولددي  دي سداللة   Iامليد   , فيمدا ظيدرفلمانيددا ولولندداققعدان فغندام الفرنيدان الشدرقية  دي 
فقد  بنسدبة  Hوامليد   فمينيدة،بفقددان لمانيدة فحمداو  Iو  Hويتميدز املديالن  .,.0.0292010b)  (Giambra et al وصد  إلدي

 بينيدا،ولودلا  مد  فجد  حددوث لدل  املديالف وتاندب ال لدم  .C (Giambra et al., 2011) المرجعدي بالمقارندة مدع امليد  %74
 ,.Prinzenberg et al) ي الماعز بالفع  كما حدث αs1-CNت عد اختباراف المقارنة ضرورية إللباف فو احن التقور المقتر  لد

م تلفة السديما حساسدية  املمية لاوانبٍ ي عد تحدرد امليالف المتعدا  للكاني  وتحليليا  ي سالالف فغنام الحليب فمري بالغ .  (2005
ي ضددي  تحدرددد املددديالف الادرددد  ووصددد  آلارلددا ولددو جزسيدددا  مزيدددا  مددد  المعر ددة حدددول , إذ اإلنسددان تاددا  منتاددداف الحليددب الم تلفدددة

, امغندام ولدو الكداني سالالف امغنام المحلية  ي جميع فنحاء العالم, ويزيد مد  االلتمدام بفحدد بروتينداف الحليدب امكثدر تمثديال   دي 
يسدتكم  الحدد الممود  و , CH αs1-CN (Giambra et al., 2010d)و CBو CA وراليدة جدردد  مثد  ظيور تراكيدبٍ  ويؤا  إلي

كلل  ي ضي  معلوماٍف جدردد  عد  التبدار   ,(Giambra et al., 2011) م تلفة محتملة مع تفليرافٍ  لتبار  املي  والتركيب الورالي
جدرد  ي ماال بروتي  الحليب  ي امغنام، بما  ي  تيح  رصة إلجراء تحقي ٍ الورالي لألنواب فو السالالف التي رتم  حصيا قليال ، وي  

 αs1-CNونهدرا  من  .(Giambra and Erhardt, 2012b) ذل  إموانية اختيار امليالف ذاف ال صاسا المواتية  ي المسدتقب 
,  مدد  الضددرور  تحليدد  المهددالر الوراليددة (Giambra et al., 2011)  ددي امغنددام الحليددب رلعددب اورا  ميمددا   ددي إنتدداج بددروتي 

غنددام العددوا  وغيرلددا مدد  سددالالف فغنددام امااخدد  للبحددث . ولندداح حاجددة ليددلا المددورث  ددي سددالالف فغنددام الحليددب الم تلفددة المتعدددا 
 .واسدددع والتدددي لدددم ردددتم تحليددد  التبدددار  الدددورالي لبدددروتي  الحليدددب  ييدددا بعدددد علدددي نقددداقٍ  ،Lacaune الحليدددب الميمدددة مثددد  العسدددا  فو

الكشد  عد  التبدار   دي لدل  الدراسدة تدم و . αs1-CNلدد تضم  للا البحث تقددرر التندوب الدورالي  تفصيال ،وللمسالمة  ي معر ة فكثر  
قددد يوددون  .PCR-RFLPباسددت دام تحليدد   DNA الدددعلددي مسددتوء  المحليددة غنددام العددوا امماموعددة مدد    ددي αs1-CNالدورالي لددد

السدالالف  بدي  والتي تمث  الساللة املم وامكثدر انتشدارا  مد  العوا ،مغنام  مفيدا  للتحسي  الورالي αs1-CNتقييم التبار  الورالي لد
 التندوب الدورالي ليدلا المدورث قدد يسداعد تقددرر . مد  ناحيدة لانيدةالمددخالف المن فضدة التر يدة  ظدرو   مع  جيد  بشو ٍ   تتكي و   المحلية

ولناح حاجة إلي معر ة فعمد  بالتبدار  الدورالي  .العوا  والتي تتميز بعدم التاانس الكبير فيما بينيا  مغنام   ي  يم التركيب الورالي
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, الست داميا  ي اراساف التنوب البيولوجي و ي استكشدا  CSN3و CSN2وال سيما  المحلية، للكاني   ي لل  الساللة م  امغنام
التكنولوجيددة  وال صدداساالكمددي والنددوعي  اإلنتدداجوالصددفاف ذاف املميددة االقتصددااية مثدد   المتعدددا  العالقدداف بددي  المهددالر الوراليددة

 فااءتحسدي  ل التر يدة الدنيج تدم اقتدرا  المدورث امكثدر فلميدة  دي بدرامجم  خالل لدلا  (.Ceriotti et al., 2004وال لاسية للحليب )
لدو تحليد   الدراسدة الحاليدة كدان لدد  لدلل  رد ؤلر  دي معدارير إنتداج الحليدب وتكويندة, كمورث مر ح وظيفدي αs1-CNالحليب ولو 
ا وتسلسدد  لددل لددوراليخددالل التنمدديم ا مدد العددوا  امغنددام  ققيددع مدد   ددي كوينددةتو إنتدداج الحليددب صددفاف  ددي ا المددورث مسددالمة لددل

وتقدرر تكرارلدا  ,αs1-CNلدد المورث, إذ تعرو لل  الدراسة بعن المواقع الورالية مغنام العدوا  بحثدا  عد  مت يدراٍف وراليدة محتملدة
ي حد علمنا  نّن لل   ي اليد  النياسي المتمث   ي التحقي   ي تفلير لل  التراكيب الورالية وتفاعليا مع إنتاج الحليب وتكوينة. وعل

 . السورية لي الدراسة امولي التي تبحث  ي ارتباو بعن المعلوماف الازيلية مع صفاف الحليب  ي امغنام العوا  المحلية
 وطرائقهمواد البحث 

  وجمع العينام المدروسةحيوانام ال
مزرعدٍة خاصدة محدد المدر ي   دي منققدة منيدان، غدر  مدرندة مد   نعادة عدوا  تدم اختيارلدا عشدواسيا   100فجريح لل  الدراسدة علدي  

إنتدداج الحليددب كميددة و  حالبددةالو  الددوالا و  تددم جمددع البياندداف المهيريددة بمددا  ددي ذلدد  تدداريخ المدديالا .(2017-2018)حلددب, خددالل المددد  
 ي ظرو  معقمة ع  طري  لقدب الوريدد الدوااجي  (م  5)تم جمع عيناف الدم  .م  ساالف المزرعة اليومية موسم الحالبةوطول  

(Jugular vein) تحتو  علي  ي فنابيب EDTA  مبدرا إلدي م بدر التقانداف الحيويدة  دي مركدز بصدندوقٍ ليدتم نقليدا  ،للت ثركمانع 
. DNA الددحتدي ردتم اسدت راج ( ارجة ملويدة -20ارجة )ت زينيا  ي و  ،الزرا يةالبحوث الزرا ية بحلب التابع للييلة العامة للبحوث 

دل  لدا)للكشد  عد  تكدوي  الحليدب  وذلد  كد  فسدبوعي  مدر  فلناء الحالبة الصباحية لك  حيدوان (م  250)حليب ال افعين  تم جمع
الموجدوا   دي م بدر املبدان Milk Cana)جيان تحليد  الحليدب )باست دام  SNF)دلنية الصلبة غير المواا الوالبروتي  والالكتون و 

 .  ي فحد معام  الققاب ال ا 
   DNA الا  استخراج

مد  محلدول  µl 1000مد  الددم ونضدي  لدة  µl500 إذ نفخدل ) :التدالي برتوكدولال باسدت دامم  عينداف الددم  DNA الد است راجتم 
Red cell lysis 7000فد  لمدد  اقيقتدي  علدي سدرعة ثلدم ن rpm ,نضدي   بعددلا وندت لا مد  القدا ي نكدرر ذلد  لدالث مدراف 

µl400  م  محلولNucleic lysis   100ونرج, لم نضي µl   م Nacl600 و µl ,400 ننق  بعد ذل  م  كلورو ورم µl   مد
فد  ثنو , DNA الددمد  اإلرتدانول المقلد  المبدرا لدم ندرج بلقد  حتدي تهيدر سالسد   µl 600القا ي إلي فنابيدب جدردد  ونضدي  لدة 

 2 ردتم مدزج انتيداء لدل  المرحلدة, . بعدد(وندرج TEمد  محلدول  µl50 ونت لا م  القا ي, لدم نضدي   rpm 12000علي سرعة 

µl   الدددمدد DNA مددع µl 2   مددloading dye صددب ة البرومو ينددول الزرقدداء(Bromophenol Blue ) 6و µl   المدداء  مدد
ميلدي  40 ولدح وتيدار مقددار   70 بفدرق جيدد قددر  ت رحدّ %, و 1امغدارون بتركيدزج  العيناف  ي الحفر المفرا  م   ت حّم و المققر,  

 (Ethidium bromide fluorescence)الملونددة بصددب ة بروميددد اإلرثيدددروم  DNA الدددمشددالد  حددزم  ويددتمفمبيددر ولمددد  سدداعة, 
 Photo)بواسدقة جيدان التوليد  الفوتدوغرا ي  لاتصدوير يدتم و  ,UV light transillminator))باسدت دام ام دعة  دوق البنفسداية 

documentation system) . 
   (PCR) تفاعل البلمرة المتسلسل

 :(PCR)لتنفيل تفاع  البلمر  المتسلس   (Primers) واائالبنوج م   اختيارتم 
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3’-GGTGTCAAATTTAGCTGTTAAA  -5’ F :       
5’- GCCCTCTTCTCTAAAAAGGTTT -3’     R :        

  dntpsµl  17  +  + 17 µl Buffer  6.8  + مداء µl 76.5) مؤلد  مد    محلدولمد µl 8 مدع  DNAالدد  مد µl2 نضدي إذ 

++mg µl 8.5 Primer + µl+ Tag µl (34. الدد جيدان ربددفPCR  ؛ارجدة ملويدة 59 إلدي تصد  حتدي ال لديم حدرار  ارجدة بر دع 
 الددد طبيعددة مدد  الت ييددر بعددد. منفددرا قالددب منيمددا كدد  مفددرار   ددريقي  إلددي اوتحويليمدد DNA الددد  ددريقي بددي  الددروابم تكسددير ليددتم

DNA، الدد بشدريم بداائال ردرتبم وعنددلا ،ارجدة ملويدة 53 لتصدبح الحدرار  ارجدة بتبريدد الايدان يقوم DNA. ربددف المرحلدة لدل   دي 
 كد  نيايدة  دي .بداائبال ال اصدة النوكليوتيدداف تتدابع علدي تحتو   DNA الد م  جدرد  ف رطة بنسخ (DNA polymerase) إنزيم
ردتم  ,بعدد ذلد  .التاليدة الددور   دي كقالدب جدردد  دريم كد  ويعمد  جدردد وآخدر قدديم  دريم علدي يحتدو   DNA جدز ء  ك   يوون   اور 

, %3 (1X TBE  Buffer) امغدارون و تركيدز جدد  دي  PCR الدددمد  ندواتج  µl 10مدع  DNA ladderمدد   µl 8 تحميد 
  مدر الاد  بصدب ة بروميدد اإلليددروم السداسلةي  ميلي فمبير ولمد  ساعة ونصد  لدم  50 قدر  ولح وتيار  60بفرق جيد قدر  والترحي   
 بواسقة جيان التولي  الفوتوغرا ي.  الحزموت صور ,  2.5%بتركيز
   PCR-RFLPتحليل 

 PCRمندتج مد  كد   (µl 8)عينداف ال,  قدد تدم حضد   PCR-RFLPطريقدة بواسدقة αs1-CN لمدورث الوراليدة لمت يرافتم تحدرد ا
 الترحيد  الكير داسي طريد عد   ةمو يضدمنتاداف المالتدم  صد  , و  Mbo IIإندزيم مد U 5 ارجدة ملويدة مدع  37سداعة عندد  2لمدد  

. وتدددم تصدددوير المنتاددداف  ولدددح لمدددد  سددداعة واحدددد  80بفدددرق جيدددد قددددر   TBE buffer×1)) 3%امغدددارون بتركيدددزعلدددي لدددالم 
اسددت دام تددم و  .بروميددد اإلرثيدددرومغمرلددا بصددب ة بعددد  جيددان التوليدد  الفوتددوغرا يباسددت دام ام ددعة  ددوق البنفسدداية علددي  الميضددومة

DNA Ladder  100-bp للتفكد م  حام المنتااف المض مة. إلي جانب العيناف  ي الحفر  امولي م  اليالم 
, وكشد  لضدم لدل  (bp 372)وفسدفر عد  مندتج واحدد قددر  PCR الدد بنادا  مد  خدالل تقنيدةαs1-CN تم تض يم جدزء مد  مدورث 

و  bp 160)   تتكدون مد ولدالث تراكيدب وراليدة بفحادام م تلفدة  Cو Aع  وجدوا امليلدي   Mbo IIإنزيم التقييد الققعة باست دام 
 .(1) الشو  كما لو موضح  ي( 66و  CC bp) 306 و (66و  146و  160وAC bp)   306و (66و  146

 
هالم األغاروز على  Mbo IIباستخدام إنزيم التقييد  αs1-CNمورث  من  (bp 372)جزء ل PCR-RELP تحليل (1)الشكل 

 .1.5 %بتركيز 
 التحليل اإلحصائي  

اختبار مر دع  تم إجراءكما , Pop-Gene, 1.31 (Yeh et al., 1999)برنامج حسا  تكراراف املي  والتركيب الورالي باست دام تم
 Hardy-Weinberg (HWE)  مددء مالءمدة توقعداف تدوانن لدارا  وينبدرج لتحقد  مد ل ((P<0.05 (Chi-square-χ2)كدا  

Equilibrium    الورالية لمورث  لتونيع التراكيبαs1-CN    وم  فج  اختبار االرتباو بدي  التراكيدب امغنام المدروسة. ماموعة  ي
الفدددروق  . وتمددح مقارنددة(SAS, 2012) برنددامج الوراليددة للمددورث المدددرو  وإنتدداج الحليددب، تددم إجددراء تحليدد  إحصدداسي باسددت دام
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تم است دام النموذج ال قدي قد . و Least square meanطريقة متوسقاف المر عاف الص رء  خاللم  المعنوية بي  المتوسقاف 
 التالي:

ij+ e i= µ + G ijY 
 إذ إّن:

ijY   قيمددة المشدددالد- µ المتوسددم العدددام للصدددفة- iG تددفلير التراكيدددب الوراليددة لمدددورثCN-s1α- ije رتدددونب  الدددل ال قدددف العشددواسي
 e2σ طبيعيا  بمتوسم يساو  صفر وتبار  قدر 

 النتائج والمناقشة 
 .(Kamble et al., 2012) لل ايدةي عد االست دام المحتم  لتعدا المهالر الوراليدة لبدروتي  الحليدب  دي بدرامج االنت دا  فمدرا  ميمدا  

ونهرا  من نتاسج االست دام المحتم  منواب بروتي  الحليب  ي االنتحدا  لتحسدي  إنتداج الحليدب وتكويندة وكدلل  إنتاجيدة الادب  قليلدة 
 دي لدل  الدراسدة جدرف و , تيد  إلي تو ير بياناف إضافية ليلا الموضوب بالدلاف ةما،  قد تقرر إجراء اراس  ة إلي حدٍ العدا ومتناقض

تقبيقيددا  ددي بددرامج االنت ددا  و لتوضدديح نتدداسج لددل  الدراسددة و  .امغنددام العددوا   ددي αs1-CNالوراليددة لددد المت يددراف توصددي محاولددة 
 .عدا فكبر م  الحيوانافاست دام مزيد م  الدراساف التي تنقو  علي ال ال بد م  والتحسي  الورالي للحيواناف, 

 تكرار األليل والتركيب الوراثي   .1
وتعددا المهدالر الوراليدة  C) و (A لدي ليلوجدوا ام ا  خاصد ا  مدع إردالء التمامدالعدوا   دي امغندام αs1-CN لددتم تقييم التبار  الدورالي 

مبينددة  ددي αs1-CN لدددوإن تكددراراف امليدد  والتركيددب الددورالي  .PCR-RFLPتحليدد  بواسددقةCC) و  AC و (AA 3 ددي إكسددون 
 . (2) الادول

 غنام العواس األفي  αs1-CN لمورث ( تكرار األليل والتركيب الوراثي2الجدول )

 المورث
 χ2 تكرار األليل تكرا ر التركيب الوراثي

AA (n=8) AC (n=25) CC (n=67) A (n=17) C (n=83) 
0.049 * 

αS1-CN 0.035 0.156 0.809 0.019 0.981 

 ( (P<0.05: معنو  عند  *
 Ceriotti)وو قدا  للبداحثي  . Aبالمقارندة مدع امليد    ي فغنام العدوا  C (0.981)املي  انتشار αs1-CN لدالتونيع امليلي فظير 

et al., 2005)   ظير امليC اإليقاليدة ) مغنداملدو امليد  السداسد فيضدا   دي فغندام الفرنيدان الشدرقية املمانيدة و دي اComisana 
 ,.Pirisi et alمقاب  لل  النتاسج الحالية رصد بعن المؤلفي   .Sopravissana)و  Sardaو Masseseو Gentile di Pugliaو

1999)  (Banyko, 2007; فعلي لأللي   ا  تكرارC فغنام  ي ساللتي Sarda آخدرون  ي حدي  فظيدر  السلو اكية،ميرينو و  اإليقالية
 Anton et al., 1999 ; Ramunno etنتاسج مماللة ليل  النتاسج  دي بعدن السدالالف اإليقاليدة واإلسدبانية والين اريدة واملمانيدة 

al., 1997; Giambra et al., 2010d; Amigo et al., 2000) (Lopez-Galvez et al., 1999;.  علدي امرجدح فن
 ,.Giambra et al)اراسدة حدرثدة  و ي .(Giambra et al., 2012)إلنتاج الحليب  النت ا الو نتياة  Cالتكرار العالي لأللي  

 ددي السددنواف  C αs1-CN االسددت دام الواسددع لكبددا مدد  خددالل  Cامليدد  سددياا  تفسددير تددم  علددي فغنددام الفرنيددان الشددرقية (2014
رددل علدي لددء امغندام العدوا   (DNA)  دي عينداف الددم  αs1-CN دي موضدعجددا  تكدراٍر عداٍل ب Cإن اكتشدا  امليد  . امخيدر 

 ,.Kamble et al)  يةو الت لاالقتصااية و   الصفاف مزايالا  يبسبب  تم اختيارلا  روجوا تراكيب ورالية محدا   ي لل  الساللة والتي  
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إلي فن لدلا الصدن  يمتلد  توليفدة فليليدة مرتبقدة بننتاجيدة عاليدة مد    ي امغنام العوا  C التكرار العالي لأللي  ير ُ  و   .(2012
  .(Park and Haenlein, 2007) بروتي  الحليب

 امدد  القدديم التددي حصدد  علييدد فقدد  ولددو العددوا ،جدددا   ددي امغنددام  بتكددراٍر مددن فنٍ  A (0.019)امليدد   حدردددت ددي لددل  الدراسددة تددم 
(Ivanković, 2004) (0.087)  ددي سدداللة Paskaو ,(Lopez-Galvanez et al., 1999) (0.055)  ددي Manchega ,

, و Sarda (0.070) ددي  (Pirisi et al., 1999), و(0.078) ددي ميرينددو البولنديددة  (Mroczkowski et al., 2004)و
Hristova, 2011) (0.10)(  دي Karnoba,  قدار  لمدا توصد  إليدةم  لكندة و (Lopez-Galvanez et al., 1999) دي سداللة  

Segureria  (0.02) امليد   علدي مددار السدنواف الماضدية  دي  قدد فو نيداا . كما لدو واضدح لدم رتسدبب االنت دا  غيدر المبا درA 
 دي السدالالف المحليدة  داسع  بشدو  موجدواعام لكندة  ٍُ من فضا  بشو كان  Aفن تكرار املي    م   رغمعلي الو   غنام العوا .ام ي  
 .الناار  فو ال اصة امغنام ليس  قم  ي سالالفو 

 دي بعدن  D و المثد  لدم تدتم اراسدة وجدوا امليد  الدويلز   الدراسة،لل   ي  Dاملي  وجوا  الورالي  ؤكد الفحار  لم  خال ا  للتوقعاف  
 Lopez-Galvez et al., 1999; Anton et al., 1999; Ramunno et)واملمانيدة ين اريدةالسدالالف اإليقاليدة واإلسدبانية وال

al., 1997; Giambra et al., 2010a; Amigo et al., 2000) .بعدن المدؤلفي  خال دا  مدع نتداسج ذلد  جداء (Sztankóová 

et al., 2011) بتحدردد امليد   واقدام  لرلدالD  بتكدراٍر مدن فن  دي سداللةSumava  آخدرون , بينمدا وصد (Banyko, 2007; 

Pirisi et al., 1999)  ارتفددداب تكدددرار امليددد  الدددويلز   دددي سددداللتيSarda .وو قدددا   اإليقاليدددة وميريندددو اإلسدددبانية علدددي التدددوالي
(Giambra et al., 2014)  يوون تمّيز امليد  فنّ  م  المحتم C دي العدردد مد  سدالالف فغندام الحليدب الحليدب ااءواالنت دا  م  

الادب   عيصدنتوال صداسا التكنولوجيدة للحليدب وخصداسا  تي و ررتبم مع ان فداو نسدبتي الددل  والبدر   الل  Dاملي   فقدان  لسببا   
.(Chianese et al., 1997; Mroczkowski et al., 2004; Pirisi et al., 1999) كدان حتدي ا ن αs1-CN C ليد  لدو ام

تمييدز املديالف لدم يود  باإلمودان  دي لدل  الدراسدة  دي حدي  ، امصلية والياينةمتكرر  ي جميع السالالف  اراستة بشو ٍ   تمحالل   
  .αs1-CN باستمرار م  فج  تر يح وتحدرد لوية امليالف الادرد  ضم البحث مع ذل  رتم و . امخرء 

 دي العدوا  المحليدة ولتدو ير المعلومداف لبدرامج  αs1-CNالتكدراراف امليليدة  دي موضدع  دراسدةمحاولة لد كان للا العم  لو فول لق
تشدبة إلدي   دي امغندام العدوا , ولكد  التكدراراف امليليدة الدتم تدم الحصدول علييدا (Sztankóová et al., 2011)االنت دا  والحفد  

 Copper-Red Shumenskaو  Karakachanskaفغنددام ددي سدداللتي  (Hristova, 2011) وجدددلا حددٍد كبيددر النتدداسج التددي
ركددز علددي تحسددي  جددوا  إنتدداج المسددتقبلية التددي ت   تر يددة ددي خقددم ال ا  مفيددد ل  السدداللةال ددا  بيدد يامليلدد التونيددع قددد يوددون . البل اريددة

وتكراراتيدا  دي  αs1-CN, إضدا ة  لدلل  يمود  اسدت دام فلديالف (Sztankóová et al., 2011)لعوا  والاب   ي امغنام ا حليبال
 .(Chianese et al., 2009)التتبع الازيلي للمنتج النموذجي مث  الاب  

 سدياا ظيدرف كدلل   ,بتكدراٍر فعلدي مد  التراكيدب امخدرء  CC (0.809)وجدوا التركيدب الدورالي فكد التحلي  الازيلي فخرء  جيةم  
CC   ي العدرد م  السدالالف مثد Karakachanska وLocal Karnobatska  وMednochervena  البل اريدة(Hristova, 

 ددي الموجدوا   Pramenkaسدداللة , و (Giambra et al., 2012) السويسددرية واملمانيدة Lacaune, والفرنيدان الشدرقية و(2011
 سدالالف اليونانيدةوال ,(Miluchova et al., 2014)سدالالف السدلو اكية وال (Rustempasic et al., 2013) البوسدنة واليرسد 

(Kalamaki et al., 2014) وامغنام الحمدانية العراقية ,(Taha and Jawhar, 2016). علدي العثور إن CC  ٍدي  بتكدراٍر عدال 
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لدلا و . ع الادب يصدنتل صداسا مالسما   CCالورالي المتمال  تركيب انتشار ال دعي  وتصنيعية, إذ   فلمية اقتصاايةالعوا  المحلي لة  
 (Hristova, 2011). ميم من إنتاج منتااف املبان عالية الاوا  ررتبم بالتنوب الورالي المحفوظ  ي سالالف امغنام المحلية

 تدم الحصدول عليدة . لدل  النتيادة تتفد  مدع النتداسج(0.156)مدن فن  ولك  بتكرارٍ  ACوجوا التركيب الورالي   البحثفظيرف نتاسج  
 التشديوية امغندامكد  مد   دي  (Miluchova et al., 2014; Hristova, 2011; Sztankóová et al., 2011) مد  قبد 

 . علي التوالي والسلو اكيةوالبل ارية 
بعددن السددالالف البل اريددة   دديغددا  بينمددا  ،العددوا  امغنددام ددي  (0.035)بتكددراٍر مددن فن جدددا   AAالتركيددب الددورالي  ظيددرفيضددا  

 دي  عتقدد فن السدبب. وي  (Miluchova et al., 2014; Giambra et al., 2012; Hristova, 2011) السدلو اكيةو واملمانيدة 
 .لدار  السدلبية  دي جدوا  الحليدب ضدال  عد  آ Aالتكدرار المدن فن لألليد  راجدع إلدي  فلدل  السدالال دي    AA  التركيب الوراليفيا   

 Corral) فغندام ميريندو اإلسدبانيةمع البياناف التاريبية لسداللة  CC و AAالتركيبي  الوراليي   فيما رتعل  بتكراراتفقح لل  النتاسج 

et al., 2010). التراكيدب الوراليدة لمراقبدة التندوب البيولدوجي والحفداظ عليدة وإاارتدةتونيدع  تبدار ب ل اصدةيمود  اسدت الل المعلومداف ا 
 نموذجيدددةغيدددر عاايدددة و الحيوانددداف إلنتددداج منتاددداف فلبدددان  انت دددا  إلددديحددددا  تيدددد  باسدددت دام بدددرامج تر يدددة م    دددي امغندددام العدددوا 

(Sztankóová et al., 2011).   مورث ل 3إكسون  ي بوضو  تعدا المهالر الورالية كشفح الدراسة الحاليةαs1-CN  ي امغنام 
 ;Hristova, 2011) النتدداسج المنشددور  مدد  قبدد بعددن  كشددفحكددلل  , PCR-RFLP تحليدد باسددت دام العددوا  التددي تددم  حصدديا 

Sztankóová et al., 2011; Corral et al., 2010; Anton et al., 1999)   مدورث ل 3إكسدون لمهدالر الوراليدة  دي تعددا ع
αs1-CN م  قب تم الحصول علي نتاسج مناقضة   ,  ي حي  ي السالالف الين ارية واإلسبانية والتشيوية والبل ارية (Kevorkian 

et al., 2009) و ر البيانداف تد   لرومانيدة. ي لدالث سدالالف مد  امغندام ا 3 ي إكسون  مهالر الوراليةعدم تعدا ال ف اروا إلي  لرلا
المسدتقبلية،  دا  مثيدر  لاللتمدام لبدرامج االنت ا  ، مما يفدتح آ اقدا  ورالي نا  تبارلدريا عوا  علي فن امغنام ال اليال  التي تم الحصول علييا 

 و التددالي يمودد , مد  امغنددام المحليددةليددل  السدداللة وكددلل  للحفدداظ علددي التندوب الددورالي  لواسدمافبمسدداعد  ا نت ددا بالنسددبة لال خاصدة  
ف ضدد  مدد  فجدد  تحسددي  التنددوب والحفدداظ علددي البنيددة  واسددت داميا بشددو ٍ  3إكسددون لبددروتي  الحليددب  ددي  الوراليددة مهددالراراسددة تعدددا ال

   لموضعلتحلي  الازيلي لوو قا   (Hristova, 2011). اال اصة بيصفاف إنتاج الحليب  والعالقة مع العوا   الورالية لتقييم امغنام 
αs1-CNللتراكيددب الوراليددة ونيددع الكلدديتتدم توضدديح ال (AA-AC-CC) التراكيددب الوراليددة امخددرء لددم رددتم ,  ددي حددي  فن املدديالف فو
امغندام  دي العدالم. قدد  سدالالف بدي الدورالي الكلدي التونيدع  دي  اففندة كدان لنداح بعدن االختال دبومدع ذلد   ننندا نفتدرو   اكتشا يا.

وكدلل  االرتبداو فو مواقدع الدر م  ,اار اإل نمداذجلسدالالف و للألصد  الا را دي  نتيادة   αs1-CNلدد  امليلديالتونيع  يوون االختال   ي  
 و االناددرا ف الوراليددة العالقددة لددو الحليددب بددروتي  لمورلدداف ة المتعدددا الوراليدد مهددالرقددد يوددون سددبب حدددوث الو  .αs1-CNبموضددع 
ت تلد  التكدراراف  (Serradilla, 2002)  لنتداسج . وو قدا  (Sztankóová et al., 2011)المدروسدة  ماموعداف امغندام  ي الورالي

وعلدي الدرغم مد   .بي  السالالف والتي قد تحدث كرا  ع  لبرامج التر يدة مصدحو ة بدراوا  عد  للققيدع المسدت دم  αs1-CNامليلية لد
إال فنندددا يموددد  فن نفتدددرو فندددة يقدددع تحدددح تدددفلير ضددد م  الحليدددب،إنتددداج  تدددم تقييمدددة  دددي لدددل  الدراسدددة كدددان ل دددرو فن الققيدددع الدددل 

بسددبب  ر مددا قددد تددفلر αs1-CNتونيددع التكددراراف امليليددة المرتبقددة بموضددع  النهددر عدد  ضدد م االنت ددا ،  ددنن و صددر  االنت ددا ،
لددلل   ددنن تحليدد  لددل  التكددراراف  ددي ققعددان  ،امليليددةان فدداو حاددم امغنددام المدروسددة وفيضددا  با لددار المحدددا   ددي تونيددع التكددراراف 

 دي  يمود  اسدت دام االختال داف. (Jordana et al.,1996) سيم  دي  يدم لدل  ا ليدافامغنام  ي جميع فنحاء العالم م   فنة فن ي  
 ,.Soares et al)ليدلا المدورث  السدتنتاج املديالف امخدرء مؤ دراف ك αs1-CNلمدورث  بعدد التوصدي  الددقي  التكدراراف امليليدة
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 Aرغدم فن امليد  و   قدم، Cو  Aتدم التفكيدد علدي وجدوا امليلدي   العدوا ، امغنام ي  αs1-CNبعد التوصي  الورالي لد  .  (2009
 ،اختبارلدداتونيددع لددلر  امليلددي  يمددنح إموانيددة جيددد  لدراسدداف االرتبدداو  ددي جميددع امغنددام التددي تددم  ولكدد  مددن فن،تددم تحدرددد  بتكددراٍر 

 املديالف اكتشدا  إنو . لل  الساللةميمة ع   معلومافٍ بتزوانا سمستقبلية  دراسافٍ  نننا نحتاج ل،  امخرء   امليالف  م  فج  تحدردو 
 لديس مفيدد  معلومدافٍ  و ررد   مما, العوا غنام ساللة ام  ي تقريبا   مستكش  غير بحث  حق    ي  ضي  المعر ةي    αs1-CNلد  الادرد 
 مدع المسدتقب   دي المحتمد  االرتبداو وتحليد  الدورالي التنمديم فجد  مد  فيضدا   ولكد , نفسدة الحليدب لبدروتي  البيولدوجي التنوب  ع    قم

 .(Giambra et al., 2010a)الساللة  لل   ي اقتصااية فلمية ذاف فخرء  صفاف
لتونيدددع التراكيدددب  HWE)لتحدردددد االنحرا ددداف المحتملدددة عددد  توقعددداف تدددوانن لدددارا  وينبدددرج ) (χ²) تدددم اسدددت دام اختبدددار مر دددع كدددا 

 مغندام العدوا  عد  (P<0.05) معنويدا   انحرا دا   αs1-CNللتراكيدب الوراليدة لمدورث  χ2 =0.049فظير تحلي  مر ع كا  و الورالية.  
 (Rustempasic et al., 2013) مدع تشدابيا   دي المراجدع  بالنتداسج المتدو ر  تيدامقارن دعنلقد فظيرف نتاسانا و  .توانن لارا  وينبرج

 Hristova, 2011; Sztankóová) قدد فلبدحعلي العوس م  ذل   وينبرج، ي توانن لار   لم تك والتي  Pramenka فغنام ي 

et al., 2011; Giambra et al., 2010 c,d; Anton et al., 1999)   دي بعدن السدالالف اإليقاليدة واملمانيدة والتشديوية 
وو قددا   .لندداح اتفدداق جيددد بددي  تكددراراف التراكيددب الوراليددة المرصددوا  وتلدد  المتوقعددة علددي فسددا  قددانون لددارا  وينبددرج فنّ بددوالبل اريددة 

حاميدا  وذلد  بسدبب العينداف،عددم تمثيليدة  إلدي شديري  ولدلا  ورالدي،لدارا  وينبدرج  دنن فغندام العدوا  ليسدح  دي حالدة تدوانن  قدانون ل
  .αs1-CN  (Hristova, 2011) فليالف فحد استبعااإلي قد رؤا  الحالي  ا  باإلضا ة إلي فنة رؤكد فن االنت المحدوا،

 علددي العثددور فكددد  مددا موتملددة, ولددلا ال تددزال غيددر العددوا  امغنددام  ددي αs1-CNلددد الددورالي التبددار  ممددا تقدددم يمودد  القددول بددفّن معر ددة
اراسة كافية, كمدا يادب تمييدز جميدع ليلا المورث ياب اراسة المهالر الورالية المتعدا   و التالي,  αs1-CN   ي موضع   قم  فليلي 

و المث   نن الدراساف المتعلقة بالتبدار  ااخد  مورلداف الكداني  امخدرء  .وتحدرد التبار  الورالي ااخ  لل  الساللة αs1-CNفليالف  
 صدفافياب اراسة آلار المهالر الورالية لمورلداف الكداني   دي ال إضا ة  للل  ,(Giambra et al., 2010b) ضرورية  ي امغنام

النو يددة والتكنولوجيددة للحليددب، بحثددا  عدد  ا لددار المفيددد  المحتملددة  ددي التحسددي  الددورالي لألغنددام   صدداسااإلنتاجيددة، وخصوصددا  ال
(Ceriotti et al., 2005) . 

  مع إنتاج الحليب وتكوينه αs1-CNلمورث  المظاهر الوراثية عالقة .2
, (3)مدع إنتداج الحليدب وتكويندة  دي امغندام العدوا  كمدا لدو مبدي   دي الاددول  αs1-CN لمورث  تحلي  ارتباو التراكيب الورالية  تم

 . ونسبة البروتي اكيب الورالية  ي إنتاج الحليب معنوية بي  التر  ا   روق وجوا وقد لوح 
 غنام العواس األفي  مع إنتاج الحليب وتكوينه αs1-CNلمورث  المظاهر الوراثية عالقة (3الجدول )

 Pقيمة  ± الخطأ القياسي(  )المتوسط التركيب الوراثي  الصفة

AA AC CC 

 * bc 9.54 ± 8.358 114.24 ± 10.86 bc 93.86 ± 9.32 ab 0.02 إنتاج الحليب كغ 

 ns 0.26 0.73 ± 7.11 0.64 ± 7.01 0.45 ± 5.50 الدهن %

 ** bc 5.17 ± 0.14 5.24 ± 0.11 b 5.51 ± 0.08 a 0.00 البروتين % 

 ns 0.59 1.08 ± 4.53 0.82 ± 4.73 0.67 ± 4.48 الالكتوز % 

SNF % 11.05 ± 0.35 11.42 ± 0.27 11.18 ± 0.22 ns0.56  

 المتوسقاف التي تحم  حرو ا  م تلفة ضم  العموا الواحد ت تل  معنويا  فيما بينيا.
ns  *   عند   معنو   :: غير معنو  ؛P<0.05) )  ؛   ** : عالي المعنوية عندP<0.01) ) 
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فيما لم رتم العثور علي  الحليب،وإنتاج  αs1-CNبي  التراكيب الورالية لد ((P<0.05 وجوا ارتباو معنو  التحلي  االحصاسي  كش 
عالقة  الع   نتاسج مماللة  نشر  تم    .((P<0.01  نسبة البروتي عدا    ((P>0.05 روقا  معنوية بي  التراكيب الورالية وتكوي  الحليب  

الورالية  ا  بي   المعنوية البروتي   و   αs1-CNلدلمت يراف  ونسبة  الحليب  قب   إنتاج   ي   (Giambra and Erhardt, 2012a)م  
الشرقية الفرنيان  التفصي ,  . فغنام  م   الورالي  ارتبم    و مزيٍد  نسبة    مع  CCالتركيب    البروتي  و   %((7.11الدل     م لك   فعلي 

مقارنة  مع   لصناعة الاب    خوا  ف ض  CCحليب  لكان    نتياة  للل   .ولناح مي  الرتباطة مع نياا  إنتاج الحليب  ,%(5.51)
AA  وAC  (Chianese et al., 1996).  جاءف لل  النتاسج  ي اتفاق مع العدرد م  الدراساف  (Taha and Jawhar, 2016; 

Giambra et al., 2014; Mroczkowski et al., 2002; Amigo et al., 2000; Pirisi et al., 1999,  نتياة  للل  ي شير 

(Moioli et al., 2007)  إلي فن التركيب الوراليCC  . يمو  اعتبار  مؤ را  علي جوا  الحليب والاب 
المواا الصلبة و   %(  4.73الالكتون )  لك  م   ( مع فعلي نسبةكغ  (114.24  إنتاجا  م  الحليبفعلي    ACفظير التركيب الورالي  

الدلنية   التركيب    (11.42 %)غير  ماموعاف  بي   معنوية  عدم وجوا  روقا   مع   ACفظير    كلل   الورالي،رغم   ميال  الرتباطة 
 ي إنتاج الحليب   ACتتف  لل  النتياة إلي حٍد ما فيما رتعل  بالتفلير اإلياابي للتركيب الورالي     ي الحليب.  نسبة الدل   ارتفاب

  ي امغنام اليونانية.  (Kalamaki et al., 2014)مع ما وجد  
الورالي   التركيب  الحليب    AAفظير  إنتاج  سلبية  ي  ارتبم    وتكوينة،آلارا   ال   AA قد  نسبتي  فق    %5.50)  و روتي   مع 

النتاسج تم نشر نتاسج    .(كغ(89.54 الحليب  إنتاج  ان فاو     ضال  ع  ارتباطة مع  التوالي، علي    %(5.17و و المقارنة مع لل  
نتاسج (Miluchova et al., 2014)  ي حي  ذكر    اإليقالية، ي بعن السالالف    (Chianese et al., 1996)مماللة م  قب   

 . CCمقارنة  مع  AAإذ تم الحصول علي نسبة بروتي  فعلي م  حيواناف التركيب الورالي  السلو اكية، ي امغنام  جزسيا   مناقضة
نام غ ي إنتاج الحليب وتكوينة  ي ام  αs1-CNللتراكيب الورالية لدا لار اإلياابية    فصبح م  الواضح فنّ   النتاسج،م  خالل لل   

  لل  النتاسج  شيرسلبا   ي جميع صفاف الحليب. ت    A  املي    ي حي  فلر   الساللة، الساسد  ي لل     Cتفلير املي   تعوا إلي  العوا   
. تم تفكيد لل  الفرضية العوا   امغنام  غير مرغو  بة  ي  Aاملي   بالمقاب  كان    الاب ،لصنع    السملو فلي  م  Cإلي فن املي   

   ي فغنام الفرنيان الشرقية.  ((Giambra et al., 2014م  قب  
المتاحة   المعلوماف  م   القلي   لناح  بفّن  باللكر  الورالية  ال اصة  والادرر  المت يراف  الحليب مع    αs1-CNلدبعالقة   صفاف 

(Mroczkowski  et al., 2002).   جدا    م  ناحية فخرء  نن البياناف المنشور   ي للا الماال غير حاسمة وفحيانا  متناقضة  
(Anton et al., 1999)  ,لد  المت يراف الورالية  بي   عالقاف  وجوا  عدم   فو  الورالية  التراكيب  بعن  غلبة  إلي  يشير  مماαs1-CN 

 ,.Chianese et al)بننتاج الحليب    B  αs1-CNرتبم  ا علي سبي  المثال    ,(Mroczkowski  et al., 2004)صفاف الحليب  و 

 Martini et)  . و ي (Ramunno et al., 1997; Banykó, 2007)مع نسبة البروتي     D  αs1-CN, بينما ارتبم  (1997

al., 2008)     إلي فن امليD     كان فق  مالسمة لصنع الاب  م  امليC    امكثر  يوعا . ومع ذل   نّن النتاسج المتاحة لم تسمح
معي  فلي   بي   واضح  ارتباو  امغنام.   αs1-CNلد  بوجوا  الحليب  ي  لد  وصفاف   تنام (Sztankóová et al., 2011) وو قا  

ا  الورالي  التاانس  نقا  مث   العوام ،  م   العدرد  ع   االرتباو  نتاسج   ي  ما  حدٍ   إلي  الواسعة  االختال اف  يمث    الل   مغنام ي 
 امغنام   حام   ي  واالختال اف  الحليب  إنتاج  بشروو  المرتبقة  للمورلاف  الورالية  للمهالر  المتكا ئ  غير  والتونيع  م تلفة  سالالفٍ 

 ي صفاف الحليب   αs1-CNلد  المتعدا  الورالي  التفلير  ننعالو   علي ذل   .  الحليب  إنتاج  لتقدرر  الم تلفة  والقرق   تحليليا  تم  التي
 الحليب  صفاف  من  ذل   إلباتة،  يصعب   ما  حد  إلي  الكبير  الورالي  التبار   و سبب  الحاالف  م   كثير  و ي  نسبيا ،  ص يرا    يوون   ر ما
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 االختال اف   ع    مسؤولة  ال الب    ي   تكون   والتي   البيلية،  العوام   م    بالعدرد   الورالية  العوام    إلي   باإلضا ة   تتفلر  كمية  صفاف  لي
  ي   لاوتفلير   αs1-CNمهالر الورالية لد سبب قلة الدراساف حول تعدا الو   .(Giambra et al., 2011)الورالي    التركيب  م   فكثر

علي الرغم م  و   ا .بي  النتاسج الحالية والدراساف امخرء ممونة تمام ي لل  الدراسة  لم تك  المقارنة    الحليب  ي امغنام،  صفاف
مزيد م  الدراساف مع فعداا فكبر م  الحيواناف ضرور  لتفكيد ال مع بعن الدراساف السابقة، إال فن إجراء    توا   النتاسج الحالية 

 المورث.ليلا   تعدا المهالر الوراليةاف والحصول علي معلوماف فكثر اقة ع  االرتباطلل  
نسبة البروتي  وكلل  تفليرلا  ، وخاصة   ي صفاف فااء الحليب αs1-CNلدر الورالية المتعدا  تفلير المهال  الدراسة قد فكدفإجماال  ل

 Wessels et al., 2004; Corral et al., 2010; Giambra) كمدا لدو محددا  دي اراسداف سدابقة فقد  انتشدارا   ي إنتاج الحليدب 

et al., 2010d, 2011). لتفكيددد علددي املميددة صددناعة الاددب   ددي المسدتقب  لخصداسا   ددي االرتباطددافلددل   رنب ددي تحليدد  آلدار
  دي بدرامج تر يدة امغندام الرتباطدافبعدد ذلد  يمود  اسدت دام لدل  ا , (Giambra et al., 2014)بدروتي  الحليدب لتبدار االقتصدااية 
 . (Manfredi et al., 1995; Rendel and Harris, 1997; Sanchez et al., 2005)الماعز وامبقار  مث  ي المستقب  
   والتوصيام االستنتاجام

 ي  قددد تددم ذكددر فليلدد الوراليددة، ددي سدداللة فغنددام العددوا  بفنددة متعدددا المهددالر  αs1-CNمدد  خددالل لددل  الدراسددة تددم توصددي  مددورث 
تدم مد  جيدة فخدرء  .تكدرارا  من فضدا  جددا   Aلدو امعلدي تكدرارا   دي حدي  سدا  امليد   Cتراكيب ورالية م تلفة. وكان امليد   لالث  و 

 قد حقد  التركيدب الدورالي  البروتي ، ي معارير إنتاج الحليب وخاصة نسبة αs1-CN التفكيد علي تفلير المهالر الورالية المتعدا  لد
CC   فيما حق  التركيب الورالي  البروتي ،فعلي نسبة مAC   لحليبم  افعلي إنتاجا.  
ذاف قيمدة السدت داميا  دي اسدتراتياياف االنت دا   دي بدرامج تر يدة سدتكون  αs1-CNلدد عد  التراكيدب الوراليدةالمتو ر  المعلوماف    إن

فلبتدح قدد   عدالو   علدي ذلد . و التالي تحسي  نو ية الحليدب وإنتاجيدة الادب  البروتي ،ونسبة  الحيواناف م  فج  نياا  إنتاج الحليب
, ويمود  ليدل  القريقدة المسدت دمة تقدديم اليد  αs1-CNلدد تقيديم التبدار  الدوراليفنيدا مناسدبة لب PCR-RFLP القريقدة المعتمدد  علدي

 .للمر ي  ةانت ا  لاموسيلة الفحا المبور ك، كما تو ر إموانية D علي وجوا فو عدم وجوا املي 
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Abstract: 

 

The genetic polymorphism of the milk proteins is of great interest in animal 

production, because of its influence on milk composition and quality and on 

the productivity parameters. αs1-casein represents the main milk protein and 

has an important role in the transport of calcium phosphate. Identification of 

different αs1-CN gene polymorphism in exon3 traits and its association with 

different milk performance was performed through Polymerase Chain 

Reaction-Restriction Fragment Length Polymorphism (PCR-RFLP) of one 

hundred blood samples using restriction endonuclease Mbo II. Also, Chi-

square (χ2) test was performed to test the goodness of fit to Hardy-Weinberg 

equilibrium (HWE) expectations for the distribution of αs1-CN genotypes in 

local Awassi sheep, in Minyan, west of Aleppo, during the period 2017-

2018. Two alleles (A and C) were found with higher frequency of C allele, 

while three genotypes (AA, AC and CC) were identified at αs1-CN locus. A 

significant deviation from Hardy-Weinberg equilibrium was found 

(P<0.05). On the other hand, the results of the statistical analysis, showed 

significant effects of αs1-CN genotype on milk yield and protein % 

(P<0.01), while it did not effect on the other milk composition (P>0.05). 

The results suggest the possibility of a future selection process to improve 

milk quality in Awassi sheep. Thus the αs1-CN genotype information could 

be utilized in selection strategies, in order to select genetic stock for the 

higher milk yield as well as production of sheep milk with higher protein 

content in marker assisted selection to increase the rate of genetic gain. 

Key words: αs1-CN polymorphism, milk proteins,  PCR- RFLP, Awassi 

sheep.  
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