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 تحت تأثير بعض العوامل  لماعز الشاميا عند حليب المنحنى   ثوابت  تقدير

 (1)عبد الناصر العمرو  (3)مل فتالوكا (2)حسن عماد المصري و  (1*)هديل عبد الكريم عبيد

 ، دمشق، سورية. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ،مركز بحوث حماه(. 1)
  حلب، سورية. ،جامعة حلب ،ةسة الزراعي كلية الهند ،الحيواني نتاجقسم اإل (.2)
 ، دمشق، سورية.الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ،حلب مركز بحوث (.3)

 (.hadilobaid2017@gmail.com م. هديل عبد الكريم عبيد. البريد اإللكتروني:)*للمراسلة: 

 03/06/2019تاريخ القبول:    04/12/2019تاريخ االستالم: 

 الملخص
َ  البحذف  ي مح ذة  للهيئذة العذامذة للبحوث العلميذة  بحوث حمذاه التذاب   ي مركزالمذاعز األغنذام و بحوث ُنفذ

للمذذاعز الحليذذب  إنتذذاجنهذذدت صوفذذذذذذذذذذذذذذي  منحن   ،2017) -(2013خالل الفترة الواقعذذة ني   ،الزراعيذذة
. استخدم حلوب عنزة  (194)لذذذذذذذ  صاب   سجل  405 يه. استخدم لَلك  رة المؤثلعوامل  الشامي ودراسة بعض ا

باسذذذذذذذذتعمال نرنام    لمقارنة المتوسذذذذذذذذ ا  Duncanواختبار   ،ةالعوامل المختلف  لتحديد صأثير صحليل التباي
SAS (1996( كمذا اسذذذذذذذذذذذذذذتخذدما دالة غاما غير الكذاملذة الخ يذة لتقذدير معذالم المعذادلة .)a,b,c.)  نلغذا

)متوسذذ   aلدالة لكغ   0.07±1.44الحليب  ي الماعز الشذذامي نحو:  إنتاجالم منحن  وسذذ ا  قيم معمت
كغ   0.01±0.12و  ،(معدل الزيادة حت  الوفذذذذذذذذول للَروة) bلدالة  لكغ   0.01±0.41و  ،لي(األو  نتاجاإل
 ع الَروة( وأسذذذذذبو PY)  الحليب إنتاجنلغا قيم ذروة   كما  معدل االنخفاض بعد الوفذذذذذول للَروة(.) cلدالة  ل
(TPYوالثبذذاص )يذذة (Persistencyومعذذامذذل ) التحذذديذذد (2R) متوسذذذذذذذذذذذذذذ  الخ ذذأ المر   و (MSE و )   مر

المكذذذذذا    نلغعل  التوالي.  0.15و 0.14و 0.98و % 85و 3.42وكغ  1.58 (PSB) اتاالنحر 
عل   Persistency: 0.18، 0.12، 0.1 ، 0.11، 0.12و PYو ،cو ،bو ،aالوراثي للمعذذذامال  

 ،Persistency: 0.3، 0.23، 0.24و PYو ،cو ،bو ،aعذامذل التكرارل للمعذامال  لما و لغلي. التوا
 منحن  وفذذذذذذذذذذ   ي كا ية كانا الكاملة غير غاما  دالة  أن و َلك نسذذذذذذذذذذتنت   .ليالتواعل     0.22  ،0.12
 للماعز الشامي. الحليب

 .اعز الشاميالم ،الحليب إنتاجذروة  ،: منحن  الحليبالكلمات المفتاحية
: المقدمة  

كغ خالل   800  بعض األمها  إل  إنتاجوفذل     قد ،الماعز الشذامي م  أ لذل سذالال  الماعز المنتجة للحليب  ي الشذرع العر ي عديُ 
 الوراثي  والتحسذذذذذذذي  التغَية ونظم اإلدارة تحسذذذذذذذي ن هإنتاج  صحسذذذذذذذي  يمك و (.  2000 ،كسذذذذذذذاديومًا )التقرير السذذذذذذذنول أل  240موسذذذذذذذم  وله  

 ثانتة صأثيرا  ةلعد السذذذذذجال  صعديل إل  الحليب إنتاجويحتاج  (.Singh and Acharya, 1982) وراثياً   ةالمتفوق الحيوانا  دامباسذذذذذتخ
 االختبار)الكونترول( يوم صعد نماذجو (.  Schaeffer, 2001 ؛  Hermiz, 1998)  دقة أكثر وراثية بارامترا   عل   للحصذذذذذذذذذذذذذول معرو ة
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الوالدة وحت  نهاية  منَ  الحليب نتاجإل البياني الَل ُيعرت بالرسذذذذذذذذذم الحليبمعر ة شذذذذذذذذذكل منحن  ل  الحاضذذذذذذذذذر  الوقا   ي كبيرة أهمية ذا 
  إنتاجب التنبؤيسذذذذذذذاعد المر ي  ي  و حيوان   كلل  الحليب إنتاج أنماط مالمح  هو يقوم بشذذذذذذذر   الحليب، منحن  ةجَنم نهدت  بةموسذذذذذذذم الحال

التي وكَلك ظهور عالما  المرض،    يوانا  المريلذذذذذذذذذذذة قبلل مبكر، ومعر ة الحبشذذذذذذذذذذذك نتاجالحليب الكلي، ومعر ة الحيوانا  الرديئة اإل
 منَ عام  ماعزالحليب   عل  model  Wood’sغاما نموذج ووفذذذذذذذذ  منحن  الحليب  صم  (.نتاجإلصحتاج إل  عناية خافذذذذذذذذة )العالية ا

 المختلفة التجريبية ذجالنما  م   عدد ويرص  صمو َلك   .م  سذالال  الماعز المختلفة الحليب لمنحنيا  صناسذب  أ لذل الَل أظهرو   1920
غير الكاملة   غاماسذذتخدم لدالة معادلة ا م   أولد ويع  .(Wood, 1974؛  Gipson and Grossman, 1989)  الحليب منحن  لشذذر 

(Wood, 1967.)  أجراها و ي دراسذة ((Ayasrah et al., 2013    لةالكام غير  غاما معادلةأن  عل  الماعز الشذامي  ي األردن صبي 
 ،الحالبة  يا حنمن أشذذذكال ووفذذذ  شذذذديدة  ندقة  التغيير الحافذذذل شذذذر  أمك  نواسذذذ تها حيف ،الحليب منحن  صوفذذذي   ي  كا ية كانا
ني  النمذاذج المختلفذة  اتهذ مقذارنم  خالل   غذامذا معذادلذة (  ي اسذذذذذذذذذذذذذذتخذدامAzevedo et al., 2017; Tekma, 2009) أكذدهمذا وهذَا  
 .م  الماعزليب عل  سالال  مختلفة الح  لمنحنيا

 بعض صأثير راسذذةدو  همعالم وصقدير الكاملة غير مااغ دالة باسذذتخدام للماعز الشذذامي الحليب إنتاج منحن  فذذي صو ل   إالدراسذذة   تصهد
اثي والمعامل التكرارل الور   صقدير المكا  ، و (شهر الوالدة و،نموذج الوالدةو   ،موسم الوالدة والوالدة، سنة)  الحليب إنتاج منحن   ي العوامل

 نحن  الحليب.لمعامال  م
 مواد البحث وطرائقه:

لهيئذذذذذة العامذذذذذة لالتذذذذذاب   ،المذذذذذاعز الشذذذذذاميوصحسذذذذذي  لتر يذذذذذة  األغنذذذذذام والمذذذذذاعز( بحذذذذذوث ح ذذذذذة)م مركذذذذذز بحذذذذذوث حمذذذذذاة  ذذذذذينُّفذذذذذَ البحذذذذذف  
 35.08ولذذذذذ  علذذذذذ  خذذذذذ  عذذذذذرض قذذذذذ  المركذذذذذز  ذذذذذي من قذذذذذة االسذذذذذتقرار األي .(2017-(2013للبحذذذذذوث العلميذذذذذة الزراعيذذذذذة خذذذذذالل الفتذذذذذرة 

وصذذذذذتم  ،داخذذذذذل الحظذذذذذا ركثذذذذذ  نظذذذذذام التر يذذذذذة شذذذذذبه الم المح ذذذذذة يتبذذذذذ   ذذذذذيم.  316عذذذذذ  سذذذذذ ح البحذذذذذر  وارصفذذذذذاع 36.45وخذذذذذ   ذذذذذول 
دورل محذذذذذدد مذذذذذ  قبذذذذذل  وقذذذذذا يو ذذذذذق نرنذذذذذام    لذذذذذاًل عذذذذذ  الرعايذذذذذة الصذذذذذحية والبي ريذذذذذة ،إدارة الق يذذذذذ  و ذذذذذق نرنذذذذذام  غذذذذذَا ي متذذذذذوا ن 

. وصخذذذذذرج الحيوانذذذذذا  للمرعذذذذذ  يوميذذذذذًا فذذذذذباحًا ومسذذذذذاً  وريةة الزراعذذذذذة واالفذذذذذال  الزراعذذذذذي  ذذذذذي سذذذذذ مديريذذذذذة الصذذذذذحة الحيوانيذذذذذة  ذذذذذي و ار 
يذذذذذذذة وحسذذذذذذذب نتاجأسذذذذذذذا  اإل م لهذذذذذذذا الذذذذذذذدري  الجيذذذذذذذد والعلذذذذذذذ  المركذذذذذذذز مذذذذذذذ  متممذذذذذذذا  علفيذذذذذذذة و يتامينذذذذذذذا  علذذذذذذذ لمذذذذذذذدة سذذذذذذذاعتي ، ويقذذذذذذذد

متذذذذذذذو ر أمذذذذذذذام مذذذذذذذا  الشذذذذذذذرب و  ، كمذذذذذذذا صوضذذذذذذذ  لهذذذذذذذا األحجذذذذذذذار الملحيذذذذذذذة بشذذذذذذذكل مفتذذذذذذذو ،NRC بحسذذذذذذذب نظذذذذذذذام الغَا يذذذذذذذة االحتياجذذذذذذذا 
صو يذذذذذ  صيذذذذذو  التلقذذذذذيح علذذذذذ   ويذذذذذتم ،لآب وأيلذذذذذو أمذذذذذا صلقذذذذذيح الحيوانذذذذذا   يذذذذذتم بشذذذذذكل  بيعذذذذذي خذذذذذالل شذذذذذهرل  ،ل دا ذذذذذما  بشذذذذذكلحيوانذذذذذ ا

 ذذذذذي صقذذذذذدير كميذذذذذة الحليذذذذذب مذذذذذرصي   ويذذذذذتم فذذذذذباحًا ومسذذذذذا ً  ،األمهذذذذذا  مذذذذذرصي   ذذذذذي اليذذذذذوم وصحلذذذذذب. بشذذذذذكل عشذذذذذوا ي مجموعذذذذذا  اإلنذذذذذاث
 . يوماً  15الشهر بفافل  مني 

 جمع البيانات:
المتذذذذذذذوا رة  ذذذذذذذي المح ذذذذذذذة رديذذذذذذذة ب اقذذذذذذذا  الحيوانذذذذذذذا  الفوذلذذذذذذذك باالعتمذذذذذذذاد علذذذذذذذ   ،حلذذذذذذذوب زةنذذذذذذذ ع( 194سذذذذذذذجل مذذذذذذذ  ) 405عمل اسذذذذذذذت

درار الممتذذذذذذذد مذذذذذذذ  صذذذذذذاري  الذذذذذذذوالدة وحتذذذذذذذ  صذذذذذذذاري  حسذذذذذذبا قذذذذذذذيم بعذذذذذذذض المؤشذذذذذذرا  كذذذذذذذالعمر عنذذذذذذذد والدة العنذذذذذذذزة األم و ذذذذذذول موسذذذذذذذم اإلو 
وفذذذذذذححا بعذذذذذذض البيانذذذذذذا   ،الثذذذذذذاني وشذذذذذذباط وآذار(متذذذذذذد خذذذذذذالل )أواخذذذذذذر كذذذذذذانون األول وكذذذذذذانون وشذذذذذذهر الذذذذذذوالدة الذذذذذذَل ي .التجفيذذذذذذ 

و التذذذذالي  ذذذذإن  ،كذذذذغ 60أقذذذذل مذذذذ  أنتجذذذذا حيذذذذف اعتبذذذذر  بعذذذذض القذذذذيم غا بذذذذة كاألمهذذذذا  التذذذذي  ،الكامذذذذل واسذذذذتبعد بعلذذذذها ا خذذذذر غيذذذذر
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لذذذذذذ  إثذذذذذذم أخلذذذذذذعا  ،ا  وصرصيبهذذذذذذالتبويذذذذذذب البيانذذذذذذ  EXCELاسذذذذذذتعمل نرنذذذذذذام   بعذذذذذذده. الموسذذذذذذم الخذذذذذذام  يمثذذذذذذل الموسذذذذذذم الخذذذذذذام  ومذذذذذذا
وصحليذذذذل التبذذذذاي   ،لقياسذذذذا  متكذذذذررة لالكامذذذذ  واسذذذذتخدم التصذذذذميم العشذذذذوا ي ،General Linear Model الخ ذذذذي العذذذذامالنمذذذذوذج 

باسذذذذذذذتعمال نرنذذذذذذذذام   شذذذذذذذهر الذذذذذذذذوالدة(و  ،نمذذذذذذذذوذج الذذذذذذذوالدةو موسذذذذذذذذم الذذذذذذذوالدة، و  الذذذذذذذوالدة، سذذذذذذذنة( مثذذذذذذذذللتحديذذذذذذذد صذذذذذذذأثير العوامذذذذذذذذل المختلفذذذذذذذة 
(SAS,1996) ،  اختبذذذذذذار وأجذذذذذذرلDuncan  غامذذذذذذا غيذذذذذذر الكاملذذذذذذة الخ يذذذذذذة  ذذذذذذي صقذذذذذذدير  . كمذذذذذذا اسذذذذذذتعملا دالذذذذذذةلمقارنذذذذذذة المتوسذذذذذذ ا

وصذذذذم  ،الحليذذذذب  ذذذذي المذذذذاعز الشذذذذامي إنتذذذذاجوحللذذذذا هذذذذَه المعذذذذالم نوفذذذذفها فذذذذفا  لمنحنذذذذ   ،(a,b,c)  وهذذذذي ،ليذذذذبمعذذذذالم منحنذذذذ  الح
 :الخ ي الرياضي التالي النموذجاستخدام 

ijkle +  L+ Y kP+  j+ Ti= µ+ MijklY 
 حيف:

  غيذذذذر الكاملذذذذة الخ يذذذذة مذذذذ  اختبذذذذارا غامذذذذا( المقذذذذدرة نواسذذذذ ة دالذذذذة a, b, cيذذذذب )هذذذذي ثوانذذذذا منحنذذذذ  الحل
 الحليب. إنتاج

ijklY 

 µ المتوس  العام.
 i)شذذذذذذباط(.  i=2, )كذذذذذذانون الثذذذذذذاني( i =1)كذذذذذذانون األول(،  i  =12(، بذذذذذذالترميز ا صذذذذذذي  (iصذذذذذذأثير شذذذذذذهر الذذذذذذوالدة 

 )آذار وما بعده(. 3=
iM 

 jT .)صوأم ثالثي( j=3  ،)صوأم( j =2)أحادل(، j  =1(، بالترميز ا صي  (j ي الب    المواليدصأثير عدد 
)موسذذذذذذذذذم  k=3 )موسذذذذذذذذذم ثذذذذذذذذذاني(، k=2)موسذذذذذذذذذم أول(،  k=1بذذذذذذذذذالترميز ا صذذذذذذذذذي  ،( kالموسذذذذذذذذذم للحيذذذذذذذذذوان )رقذذذذذذذذذم  

 .(بعده وما خام )موسم  k≥5  )موسم راب (، k=4 ثالف(،
kP 

  LY (.2017 ،2016 ،2015، 2014 ،2013م  سنوا  )خلصأثير سنة الوالدة 
 

صكذذذذون  بيعيذذذذة التو يذذذذ  ومسذذذذتقلة  المفتذذذذرض أنوالتذذذذي مذذذذ   ijklY وحذذذذدة الخ ذذذذأ العشذذذذوا ي المرصب ذذذذة بكذذذذل مشذذذذاهدة
 .e2σIو متوس  ففر وصباي  

ijkle 

حيذذذذوان، ثذذذذم اسذذذذتخدما  (  ذذذذي كذذذذل موسذذذذم حالبذذذذة لكذذذذلa,b,cغيذذذذر الكاملذذذذة الخ يذذذذة  ذذذذي صقذذذذدير ثوانذذذذا الدالذذذذة ) غامذذذذادالذذذذة  ااسذذذذتخدم
 التالي: النموذج و ق ى  ي صقدير متوس ا  هَه الثواناقة المر عا  الصغر  ري

دار التزايذذذذذذذد  ذذذذذذذي ل مقذذذذذذذ يمثذذذذذذذ  bXصمثذذذذذذذل المتغيذذذذذذذر الزمنذذذذذذذي المسذذذذذذذتقل. إن الجذذذذذذذز   X  الحليذذذذذذذب و( ثوانذذذذذذذا منحنذذذذذذذ a,b,cمثذذذذذذذل )حيذذذذذذذف ص

غيذذذذر  غامذذذذامقذذذذدار التنذذذذاقن  ذذذذي منحنذذذذ  الحليذذذذب. صذذذذم صحويذذذذل معادلذذذذة  cxeمنحنذذذذ  الحليذذذذب مذذذذ  التقذذذذدم بذذذذالزم ، نينمذذذذا يمثذذذذل الجذذذذز  
 التالي: ك( لتصبح Wood, 1969اريتم ال بيعي )الشكل الخ ي بأخَ اللوغالكاملة إل  

cXXbaY ++= lnlnln 

روة  وصول للذالوقت لل

(TPY)Time to peak yield 
 النموذج     Wood’s model معادلة Peak yield (PY)الذروة  إنتاج

TPY = b/c b-e bPY = a (b/c) (−ct)e b=a ttY Woods model 
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 تمثذذذذذذل  c، أمذذذذذذا نتذذذذذذاجصمثذذذذذذل مقذذذذذذدار التزايذذذذذذد حتذذذذذذ  الوفذذذذذذول إلذذذذذذ  ذروة اإل bالجذذذذذذز  المق ذذذذذذوع مذذذذذذ  محذذذذذذور العينذذذذذذا ،  aحيذذذذذذف يمثذذذذذذل  
مذذذذاعز للكذذذذل حيذذذذوان مذذذذ   اب الحليذذذذ ا صفيذذذذد  ذذذذي صغييذذذذر شذذذذكل منحنذذذذ  وهذذذذَه الثوانذذذذ  حتذذذذ  الجفذذذذات. نتذذذذاجمقذذذذدار التنذذذذاقن مذذذذ  ذروة اإل

 Aliاسذذذذتخدامها بحسذذذذب  األخذذذذرى لمنحنذذذذ  الحليذذذذب صذذذذم سذذذذاب المؤشذذذذرا لحو  حذذذذداها دون األخذذذذرى. ذذذذي حذذذذال االنتخذذذذاب إل الحلذذذذوب
1987)( ,Schaefferd na ( 2كمعامذذذذذل التحديذذذذذدR)  متوسذذذذذ  وصذذذذذم حسذذذذذاب ،لمعر ذذذذذة مذذذذذدى المال مذذذذذة للنمذذذذذوذج مذذذذذ  البيانذذذذذا 

لذذذذذ  قذذذذذيم للحصذذذذذول ع PSB( لمقارنذذذذذة النمذذذذذوذج. صذذذذذم حسذذذذذاب PSBالمر عذذذذذة ) نحرا ذذذذذا إلليذذذذذة والنسذذذذذبة المئو  ،(MSEخ ذذذذذأ المر ذذذذذ  )ال
 و ق المعادال  التالية:  ،الفعلي نتاجالحليب المتوق  م  اإل إنتاجنحرات م  اال
 2ij)Ŷ–Yij (ΣPSB= *100 

                2Yij)( Σ  
= Yij الحليب المالحظ إنتاج.  
= Ŷijالحليب المتوق  إنتاج. 

Persistency(P) = 100 X (TMY(121-180)/TMY(60-120))  
 حيف:

= TMY(121-180) الحالبة منحن  م  األخير النص  م  التراكمي الحليب إنتاج هو. 
= TMY(60-120) ةالحالب منحن  م  األول النص  م  التراكمي الحليب إنتاج هو . 

 :النتائج والمناقشة
 :لحليبالمؤشرات األولية لثوابت منحنى ا: أولا 

و عذض خصذا ن منحنذ  الخ يذة غيذر الكاملذة  غامذاباسذتخدام دالذة  (a, b, cإن المتوسذ ا  الحسذانية لثوانذا معادلذة منحنذ  الحليذب )
 .(1موضحة  ي الجدول )الحليب 

 الشامي. في الماعز  woodخصائص منحنى الحليب واالحصائيات الخاصة بنموذج  .1جدول ال

 SE± قيمةلا المعلمات  SE± القيمة المعلمات 

A 0.07±1.44 االولي(  نتاج)متوسط اإل PY (الذروة   إنتاج ) 1.58 

b  )معدل الزيادة حتى الوصول للذروة( 0.01±0.41 TPY(WEEK)   )3.42 )الوقت للوصول للذروة 

C  )0.01±0.12 )معدل االنخفاض بعد الوصول للذروة Persistency 85 ( )الثباتية% 

 

2R  )0.98 )معامل التحديد 

MSE )0.14 )متوسط الخطأ المربع 

PSB  )0.15 )مربع االنحراف 

 Rosaم  ) وهي نتيجة أعل  مما وجده كالً   ،كغ1.44±0.07( aمحور العينا  )مر عا  الصذذذذغرى للجز  المق وع م   وسذذذذ  النلغ مت
et al., 2006  2008،  تال؛Waheed and Khan, 2013 ; ;  ; Dara et al., 2012 Waheed and Khan,2013 

;Ayasrah et al., 2013; Wakil and Fooda, 2013  Merate et al., 2014  Lopes et al.,2016;)،   حيف نلغا قيمةa 
 ي   للماعز الشذذذذذذذامي  1.12و الهند ي   Black angel goat  0.250 و ة ي سذذذذذذذوري للماعز الشذذذذذذذامي0.70 وللماعز النو ي   1.162

 ي  سذذذذذذذذذذذاني   0.802و  %50 ماعز األلب  0.733و  عمان ي سذذذذذذذذذذذل نة ارل ماعز ديف  0.217و باكسذذذذذذذذذذذتان ي   يتالن  1.214و  ردناأل



 

Obaid et al., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(1): 60-71 February 2020 
 

 2020 فبراير /شباط  71-60(:  1) 7  السورية للبحوث الزراعيةالمجلة  – وآخرون  عبيد  64

 عند ماعز  5.78  ل  نحوإ  aحيف وفلا قيمة    ،(2012  ،خرون آساع و   نوأ  ؛Tekma,2009م  )  وأقل مما صوفل إليه كالً   ،برا يلال
م  وقذا الوالدة وحت  نلو  الذَروة نحو   نتذاجالتي صمثذل صزايذد اإل bكمذا نلغذا قيمذة  .ليبيذا ي   عنذد المذاعز المحلي  3.44و صركيذا نو ي   ي

 Ayasrah et al., 2013  ; Waheed  ;2012  ،خرون آسذذذذذذذاع و  نوأما صوفذذذذذذذل إليه )لوكانا هَه القيمة مقار ة  ،كغ  0.41±0.01
and Khan, 2013  )،  معدل الزيادة    إذ وفذذذلb (0.46  ماعز البيتال   0.369  ،ردناأل ي   شذذذاميلل  0.35و ليبيا ي   ليالماعز المح

 ي دراسذذذذذذذته عل    b  ((0.83إذ نلغا قيمة   ،(Wakil and Fooda,2013)  أقل مما صوفذذذذذذذل إليه يجةتوكانا هَه الن ،باكسذذذذذذذتان( ي  
إذ   ،(Lopes,et al., 2016  ؛Merate et al., 2014  ؛Tekma, 2009وأكثر مما صوفذذذذل إليه ) ،عمانسذذذذل نة  ماعز ديفارل  ي 

 0.01±0.12نحو  cوكانا قيمة .  ا يلر ب ي ال سذذذذذذذذذذذذذاني لل  0.322 و  %50  لبماعز األ  0.057و صركياماعز نو ي   ي    0.14نلغا 
مذاعز البو ي   ي   0.12إذ نلغذا   ،(Waheed and Khan, 2013  ؛Tekma, 2009كغ وهذَه النتيجذة مقذار ذة لمذا صوفذذذذذذذذذذذذذذل إليذه )

وأكثر   ،كغ0.21 لغا ذ نإ  ،شذامي(  ي دراسذته عل  الماعز ال2008 ،قل مما صوفذل إليه ) تالأو   ،باكسذتان ي  نيتال  0.1196و ،صركيا
إذ   ،(Lopes et al., 2016؛Wakil and Fooda, 2013   ؛Ayasrah et al., 2013  ؛2012  ،خرون آسذذذذذذذاع و  نوأمما وجده )

 ساني لل  0.0089و  عمان ي سل نة  ماعز ديفارل لل  -0.14و   ي األردن  شاميالماعز  لل  0.08و ليبيا ي    محلي  c  (0.08قيمة   قدر 
 فق م  ماالحليب عند الماعز الشذذذذذذذامي وهَا يت مما سذذذذذذذبق ثبا أن نموذج غاما أكثر مال مة لوفذذذذذذذ  منحن   .عل  التواليبرا يل(  ي ال

  إنتاجنلغ    (.Azevedo et al., 2017  ؛Ayasrah et al., 2013 ؛WaheedandKhan, 2013 ؛  Tekma, 2009)  صوفل إليه
 ؛Ayasrahet al., 2013   ؛Daraet al., 2012ه )عل  مما صوفذذذذل إليكغ وكانا هَه النتيجة أ   1.58 ي هَه الدراسذذذذة    PYالَورة 

WaheedandKhan, 2013؛  Merate et al., 2014)،    نتاجاإلإذ نلغا قيم PY  (0.38،  1.29،  1.30،  1.018  ) عل  التوالي، 
PY (4.73،2.15  ،  1.84 )إذ نلغا قيم    ،(Lopes et al., 2016  ؛Hermiz, 2015  ؛2012،  خرون آساع و  ونوأقل مما وجده )أ

  Rosa et)  ليهإوهَه المدة متقار ة م  ما صوفذذذذل   ،سذذذذبوعأ  3.42 نتاجالوقا للوفذذذذول لَروة اإل TPY(week)  . وقد نلغعل  التوالي
al, 2006؛ Ayasrah et al., 2013؛ Waheed and Khan, 2013؛Merate et al., 2014  Hermiz, 2015;؛  Lopes 

et al., 2016)،   نلغا قيم  حيفTPY  ( 36.13   ،يوم  32.14  ،4  ،3.10  ،3.93  ،3 ي الدراسا  السابقة  )وكانا   ،عل  التوالييوم
 ،5.26  ،11.35حيف نلغا )  Wakil and Fooda, (2013)و  2012،  خرون آسذاع و   نوأو   ،Dara et al., (2012أقل مما وجده )

 %86إذ نلغا   ،Ayasrah et al., (2013)وهَا متوا ق م  مما وجده   85% ي هَه الدراسذذذذة   Persistencyلغا قيمة و (.  11.6
 Waheed  ؛Waheed and Khan, 2013  ؛Tekma, 2009وأكثر مما وجده )  ،عل  الماعز الشذذذذذذذذذامي  ي األردن م ي دراسذذذذذذذذذته

2013 and Khan, إذ نلغذذا قيم )P ( 64.17 ،%60.17 ،%29.76الثبذذاصيذذة% )2و لغذذا قيمذذة  .عل  التواليR  معذذامذذل التحذذديذذد
 وم ابقة للنموذج مال مة  إنها ُصعد و التالي الكلية، الفروع   ي ةير فذذذذذذذذذغ كانا األخ ا   ي التباي  نسذذذذذذذذذبة  مما يشذذذذذذذذذير إل  أن  ،(0.98)

كانا أعل  مما وجده  نينما ،ز البيتال   ي باكسذذذتان(  ي دراسذذذتهم عل  ماعWaheed and Khan, 2013البيانا  وهَا متوا ق م  )
(Tekma, 2009؛   Merate et al., 2014  ؛Lopes et al., 2016)، (. 0.911 ،91 ،0.86) إذ نلغذا قيم معذامذل التحذديذد
 Bornova( عل  ماعز Tekma,2009وهَا متوا ق م  ما وجده )  0.14 ي هَه الدراسذذة   (MSE) لغا قيمة متوسذذ  الخ أ المر   و 

 Waheed andا فذذل إليهالتي صو  النتيجة  م  بكثير  أقل   ي هَه الدراسذذةة مر   الخ أ قيم متوسذذ  وكان  ،0.13إذ نلغا  ، ي صركيا
Khan, (2013)،  مر   اإلنحرات  قيمذة وكذانذا  .38.45إذ نلغذا(PSB ) وهي أكثر ممذا وجذده  0.15 ي هذَه الذدراسذذذذذذذذذذذذذذة Waheed 
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and Khan, (2013)   وجذده ممذا بكثير  وأقذل  0.13إذ نلغذا  ،مذاعز البيتذال ي Takma et al., (2009)   عل  مذاعزBornova 
 .(6.35) إذ نلغا ، ي صركيا

 لمات منحنى الحليب:مع فيتأثير العوامل البيئية اا: ثاني
 موسم الولدة: .1

إذ نلغذذذذذا قيمذذذذذة المعنويذذذذذة  ،(1والمخ ذذذذذ   2جذذذذذدول الالحليذذذذذب كلهذذذذذا ) إنتذذذذذاجمعذذذذذالم منحنذذذذذ    ذذذذذيوجذذذذذد أن لموسذذذذذم الذذذذذوالدة صذذذذذأثيرًا معنويذذذذذًا 
(p<0.01 ذذذذذي دالذذذذذة  )a،  نتذذذذذاجايذذذذذد اإلظ صز لذذذذذوحو  ، ذذذذذي الموسذذذذذم الخذذذذذام  0.003±1.45وكانذذذذذا أعلذذذذذ  قيمذذذذذة لهذذذذذا ( األولذذذذذيa  مذذذذذ )
لذذذذذم  ،وأعلذذذذذ  قيمذذذذذة  ذذذذذي الموسذذذذذم الخذذذذذام  0.002±1.39م الذذذذذوالدة حيذذذذذف كانذذذذذا أدنذذذذذ  قيمذذذذذة  ذذذذذي الموسذذذذذم األول إذ نلغذذذذذا ايذذذذذد موسذذذذذ صز 

 ،ي دراسذذذتهم علذذذ  سذذذالال  مختلفذذذة مذذذ  المذذذاعز(  ذذذ Waheed and Khan, 2013؛ 2008 ،النتيجذذذة مذذذ  ) تذذذالهذذذَه صتفذذذق 
 Ayasrah et ؛Akpa et al., 2001; Hamed, 2010  ؛Gipson and Grossman, 1990 اصفقذا مذذ  ) نينمذا

al., 2013  ؛Marete et al., 2014 ؛(Hermiz et al., 2015 وهذذَا  ،وذلذذك علذذ  سذذالال  مختلفذذة مذذ  المذذاعز
أعلذذذذذ  وكانذذذذذا  ،(p<0.01إذ نلغذذذذذا قيميتهذذذذذا المعنويذذذذذة عنذذذذذد ) bو ذذذذذي دالذذذذذة  ،ياألولذذذذذ  المعتذذذذذدل عنذذذذذد المذذذذذاعز الشذذذذذام نتذذذذذاجيعكذذذذذ  اإل

علذذذذذذ  ممذذذذذذا أ وهذذذذذذَا التقذذذذذذدير كذذذذذذان  0.001±0.39دنذذذذذذ  قيمذذذذذذة  ذذذذذذي الموسذذذذذذم األول أو  0.002±0.42  ذذذذذذي الموسذذذذذذم الثذذذذذذانيمذذذذذذة لهذذذذذذا قي
علذذ   ردنواأل ةامي  ذذي سذذوريشذذ (  ذذي دراسذذتهم علذذ  سذذاللة المذذاعز ال Ayasrah et al., 2013; 2008، ) تذذال صوفذذل إليذذه

 وهذذذذذَاي نتذذذذذاجم اإلمذذذذذ  صقذذذذذدم الموسذذذذذ  نتذذذذذاجالزيذذذذذادة  ذذذذذي اإلانخفذذذذذاض معذذذذذدل  (2)مذذذذذ  الجذذذذذدول  لذذذذذوحظ. الشذذذذذامي المذذذذذاعز علذذذذذ  ،واليالتذذذذذ 
 Gipson and) يتفذذذذق مذذذ  .األفذذذغر األعمذذذار مذذذذ  بالمقارنذذذة الذذذذَروة إلذذذ  للوفذذذول أ ذذذذول  تذذذرا  إلذذذ  يحتذذذذاج العمذذذر أن يعنذذذي

Grossman, 1990 ؛Akpa et al., 2001  تذذال؛  ، Hamed, 2010; 2008; Ayasrah et al., 2013؛ 
Marete et al., 2014؛(Hermiz et al., 2015 َلذذ  إالدة علذذ  معذذدل الوفذذول علذذ  معنويذذة صذذأثير موسذذم الذذو ؤثر ا يذذ وهذذ

مذذذذذذ   االنخفذذذذذذاضإذ نلغذذذذذذا معنويذذذذذذة صذذذذذذأثير موسذذذذذذم الذذذذذذوالدة علذذذذذذ  معذذذذذذدل  ،cومعذذذذذذدل االنخفذذذذذذاض مذذذذذذ  الذذذذذذَروة  bالحليذذذذذذب  إنتذذذذذذاجذروة 
نذذذذذه أ وحظولذذذذذ  ، 0.00±0.10))إذ نلذذذذذغ  ،وكذذذذذان أعلذذذذذ  معذذذذذدل لالنخفذذذذذاض  ذذذذذي الموسذذذذذم الرابذذذذذ  (p<0.01الذذذذذَروة  ذذذذذي هذذذذذَه الدراسذذذذذة )
 Gipson andوهذذذَا يتفذذذق مذذذ  ) ،(PY)الذذذَورة  إنتذذذاجي علذذذ  نتذذذاجلذذذم يذذذؤثر الموسذذذم اإل ي.نتذذذاجم اإليذذذزداد مذذذ  التقذذذدم  ذذذي الموسذذذ 

Grossman, 1990 ؛ Akpa, et al., 2001 2008،  تذذذذال؛Hamed, 2010, ؛ Ayasrah et 
al.,2013؛Marete et al., 2014 ) .وسذذذم الذذذوالدة علذذذ  يوجذذذد صذذذأثير معنذذذول لم ووجذذذد أنذذذه عنذذذد سذذذالال  المذذذاعز المختلفذذذة

(TPY الوقذذا للوفذذ ) ول للذذَروة عنذذ( دp<0.01 وهذذَا ) يتفذذق مذذ (Montaldo et al., 1997؛ Waheed and Khan, 
 ,.Ayasrah et alوجذذذده )مذذذا  ويختلذذذ  مذذذ  ،( علذذذ  سذذذالال  مختلفذذذة مذذذ  المذذذاعزMarete et al., 2014 ؛2013
 ،(p<0.05)ثير معنذذذذذول علذذذذذ  الثباصيذذذذذة عنذذذذذد أصذذذذذ  لموسذذذذذم الذذذذذوالدة  أنوجذذذذذد  .األردن(  ذذذذذي دراسذذذذذته علذذذذذ  المذذذذذاعز الشذذذذذامي  ذذذذذي 2013

( علذذ  Marete et al., 2014؛ Waheed and Khan, 2013 ؛Ayasrah et al., 2013 وهذذَا يتوا ذذق مذذ  )
 سالال  مختلفة م  الماعز.
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 ية نتاجنى الحليب بحسب المواسم اإلمنح .1المخطط 

 سنة الولدة: .2
وكانذذذذذذا  ،(p<0.001إذ نلغذذذذذذا قيمذذذذذذة المعنويذذذذذذة ) ،aاألولذذذذذذي  نتذذذذذذاجلذذذذذذ  متوسذذذذذذ  اإلصذذذذذذأثيرًا معنذذذذذذول عذذذذذذالي عوجذذذذذذد أن لسذذذذذذنة الذذذذذذوالدة 

 ؛Hamed, 2010؛ 2008 ،)  تذذذالالنتذذذا   مذذذ  وقذذذد اصفقذذذا  ،2015سذذذنة  0.003±1.46أعلذذذ  قيمذذذة لهذذذا  ذذذي السذذذنة الثالثذذذة 
Ayasrah et al., 2013 ؛Wakil and Fooda, 2013 -El تلفذذة مذذ  المذذذاعز. (  ذذذي دراسذذتهم علذذ  سذذذالال  مخ

(  ذذذذي دراسذذذذته علذذذذ  سذذذذاللة مذذذذاعز األلبذذذذي .  وجذذذذد أن لسذذذذنة الذذذذوالدة صذذذذأثير Marete et al., 2014) دهوجذذذذ  واختلفذذذذا مذذذذ  مذذذذا
قيمذذذذة  ذذذذي السذذذذنة الثالثذذذذة  أعلذذذذ انذذذذا وك ،(p<0.01)( عنذذذذدb) الحليذذذذب حتذذذذ  الوفذذذذول للذذذذَروة إنتذذذذاجمعنذذذذول علذذذذ  معذذذذدل الزيذذذذادة  ذذذذي 

 Wakil and Fooda, 2013؛ Ayasrah et al., 2013؛Hamed, 2010 ؛2008 ، تذذال) يتفذذق مذذ وهذذَا  ،والخامسذذة
-El)، أمذذذا ( بالنسذذذبة لمعذذذدل االنخفذذذاض مذذذ  الذذذَروةc قذذذد كذذذان معنذذذول عنذذذد  )p<0.05   بمذذذا يتفذذذق مذذذCatilloet al., 2002 
( Hamed, 2010 ,Ayasrah et al., 2013 ؛ 2008، لومشذذابه لمذذا أشذذار إليذذه ) تذذا ،(Marete et al., 2014؛ 

بمذذذذذذدى صذذذذذذو ر  المرصب ذذذذذذةيختلذذذذذذ  بحسذذذذذذب الفصذذذذذذول ومذذذذذذدى صذذذذذذوا ر المراعذذذذذذي  النخفذذذذذذاض مذذذذذذ  الذذذذذذَروةبذذذذذذأن صذذذذذذأثير السذذذذذذنة علذذذذذذ  معذذذذذذدل ا
 ,Hamed ؛2008، وهذذذذَه النتيجذذذذة موا قذذذذة لمذذذذا وجذذذذده )  تذذذذال ((p<0.05معنذذذذول عنذذذذد  PYاألم ذذذذار. كذذذذان صذذذذأثير السذذذذنة علذذذذ  

وذلذذذك مشذذذابه لمذذذا  (p<0.05)عنذذذد  TPYَروة معنذذذول وكذذذان صذذذأثير السذذذنة مذذذ  الوقذذذا للذذذ  ،(Ayasrah et al., 2013؛2010
 ,.Ayasrahet al وجذذده ويتفذذق ذلذذك مذذ  مذذاكذذان صذذأثير السذذنة غيذذر معنذذول علذذ  الثباصيذذة  ،((Ayasrah et al., 2013 دهوجذذ 

2013).)  
 نموذج الولدة: .3

 ,.Portolanoet al) يتفذذذق مذذذ وهذذذَا   a,b,c الحليذذذب كلهذذذا إنتذذذاجأثير معنذذذول علذذذ  معذذذالم منحنذذذ  لذذذم يكذذذ  لنمذذذوذج الذذذوالدة أل صذذذ 
علذذذذ  سذذذذالال   Ayasrah et al., 2013) ،2012 ،نذذذذو سذذذذاع وآخذذذذرون أ؛ Hamed, 2010؛ 2008، ؛  تذذذذال1997

أن  الحظذذذواحيذذذف  Waheed and Khan, 2013)؛ McManus et al., 2004) ويختلذذذ  مذذذ المذذذاعز المختلفذذذة. 
  الذذذذَروة إنتذذذذاجغيذذذذر معنذذذذول علذذذذ    صذذذذأثيراً  ةالذذذذوالد والدة صذذذذأثير معنذذذذول و شذذذذكل كبيذذذذر علذذذذ  معذذذذالم منحنذذذذ  الحليذذذذب. لنمذذذذوذجلنمذذذذوذج الذذذذ 

PY َا يتفذذق مذذ  وهذذ (Hermiz et al., 2015) وجذذده )  ذذي دراسذذة علذذ  المذذاعز الشذذامي  ذذي العذذراع ومخذذال  لمذذاHamed, 
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معنذذذذذول علذذذذ  الوقذذذذذا الذذذذذال م  صذذذذذأثيراً  الذذذذوالدة ( . لنمذذذذذوذجAyasarah et al., 2013؛ 2012 ،نوسذذذذاع وآخذذذذذرون أ؛ 2010
 Waheed and Khan, Ayasarah et al., 2013؛ Hamed, 2010 ذذق لمذذا وجذذده )وهذذَا موا TPY للوفذذول للذذَروة

et al., 2013)  (  ذذذي دراسذذذته علذذذ  المذذذاعز المحلذذذي  ذذذي ليبيذذذا.2012) أنذذذو سذذذاع وآخذذذرون  الحظذذذهوهذذذَه النتيجذذذة مخالفذذذة لمذذذا 
  .Ayasrah et al., (2013)ر معنول عل  الثباصية وذلك مشابه لما وجدهغي اً وكان لنموذج الوالدة صأثير 

 الولدة: شهر .4
شذذذذذهر شذذذذذباط ( وكذذذذذان أعلذذذذذ  إدرار  ذذذذذي aاألولذذذذذي ) نتذذذذذاجعلذذذذذ  معذذذذذدل اإل (p<0.05) اً معنويذذذذذ  اً أن لشذذذذذهر الذذذذذوالدة صذذذذذأثير  نينذذذذذا النتذذذذذا  

 ,.Mareteet al؛Hamed, 2010؛ 2008،) تذذذذال يتفذذذذق مذذذذ وهذذذذَا  ،(2جذذذذدول ال)  ذذذذي شذذذذهر كذذذذانون الثذذذذاني إنتذذذذاجوأدنذذذذ  
ة لذذذَرو معنذذذول علذذذ  معذذذدل الوفذذذول لشذذذهر الذذذوالدة صذذذأثير (. وكذذذان (Ayasrah et al., 2013 وجذذذده ويختلذذذ  مذذذ  مذذذا( 2014

 2008 ،وهذذذذَا متوا ذذذذق مذذذذ  مذذذذا وجذذذذده ) تذذذذال ، ذذذذي شذذذذهر كذذذذانون الثذذذذاني إنتذذذذاج( وكذذذذان أعلذذذذ  إدرار  ذذذذي شذذذذهر شذذذذباط وأدنذذذذ  b) نتذذذذاجإلا
(. لذذم يكذذ  لشذذهر الذذوالدة Ayasrahet al., 2013؛ (Hamed, 2010 ( ومخذذال  لمذذا وجذذده Marete et al., 2014؛ 

 Ayasrah؛Hamed, 2010؛ 2008،) تذذذذال فذذذذق مذذذذ يت( وهذذذذَا PY( و)cعلذذذذ  معذذذذدل االنخفذذذذاض مذذذذ  الذذذذَروة )صذذذذأثير معنذذذذول 
et al., 2013 )وجذذده  ويختلذذ  مذذ  مذذاMarete et al., 2014) وهذذَا (. ولذذم يكذذ  لشذذهر الذذوالدة صذذأثير معنذذول علذذ  الثباصيذذة

 .(Marete et al., 2014 ؛Ayasrahet al., 2013 )وجده  مايتفق م  
 . الماعز الشامي في  مالمواس لمختلف  الحليب منحنى وخصائص  معلمات .2جدول ال

Persistency TPY PY c b a N  التأثير 

Mean±SE Mean Mean Mean±SE Mean±SE Mean±SE   

0.85±0.002 3.42 1.58 0.12±0.01 0.41±0.01 1.44±0.07 405 
Over all 

mean 

* ** ns ** ** **  الموسم  رقم 

 0.87±0.002 5.25 1.84 0.08±0.00 0.42±0.002 1.40±0.001 100 2 

0.87±0.003 4.55 1.75 0.09±0.00 0.41±0.003 1.42±0.002 67 3 

0.85±0.004 4 1.68 0.10±0.00 0.40±0.004 1.44±0.002 49 4 

0.84±0.002 4.44 1.76 0.09±0.00 0.40±0.002 1.45±0.003 34 5≥ 

ns * * * ** ***   السنة 

 0.87±0.002 4 1.63 0.10±0.000 0.40±0.003 1.40±0.002 96 2014 

0.87±0.003 3.72 1.66 0.11±0.000 0.41±0.002 1.46±0.003 85 2015 

0.85±0.004 3.33 1.41 0.12±0.000 0.40±0.004 1.30±0.002 80 2016 

0.84±0.002 4.55 1.79 0.09±0.000 0.41±0.004 1.45±0.002 66 2017 

ns * ns ns ns ns   نموذج والدة 

0.87±0.003 3.72 1.68 0.11±0.000 0.41±0.004 1.48±0.004 200 1 

0.85±0.004 3.5 1.73 0.12±0.000 0.42±0.003 1.51±0.003 189 2 

0.86±0.002 4 1.51 0.10±0.000 0.40±0.002 1.30±0.002 13 3 

ns * ns * * *   شهر الوالدة 

0.86±0.002 3.41 1.53 0.12±0.000 0.41±0.003 1.40±0.002 32 12 

0.87±0.003 4 1.51 0.10±0.000 0.40±0.004 1.30±0.002 265 1 

0.85±0.004 3.81 1.68 0.11±0.000 0.42±0.002 1.46±0.003 90 2 

0.84±0.002 4.55 1.79 0.09±0.000 0.41±0.004 1.45±0.002 15 3 

     ns: not-significant, *0.05, **0.01, ***0.001.                                                                             
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 التقديرات الوراثية لمعلمات منحنى الحليب:ثالثاا: 
كانذذذذذذذذا  قيمذذذذذذذذة المكذذذذذذذذا   حيذذذذذذذذف  ،a,b,c,PY,Pال  منحنذذذذذذذذ  الحليذذذذذذذذب مكذذذذذذذذا   الذذذذذذذذوراثي لمعذذذذذذذذامديرا  لل( التقذذذذذذذذ 4يوضذذذذذذذذح الجذذذذذذذذدول  )

ذذذ   ,.Azevedo et al؛Ayasrah et al., 2013 ؛ Hamed, 2010وجذذذده )علذذذ  ممذذا أ ( وهذذذي 0.18) aالذذوراثي لذ
لمذذذذذذاعز ( علذذذذذذ  ا0.58(  ذذذذذذي دراسذذذذذذته )2008 ،. وأقذذذذذذل ممذذذذذذا وجذذذذذذده ) تذذذذذذالعلذذذذذذ  التذذذذذذوالي (0.17 ،0.09 ،0.04نلغذذذذذذا )ذ إ( 2017

ذذذ  . وكذذذانسذذذوريةالشذذذامي  ذذذي   ,.Ayasrah et al؛ Hamed, 2010علذذذ  ممذذذا وجذذذده )أ ( وهذذذي 0.12)bالمكذذذا   الذذذوراثي لذ
(  ذذذذي 2008 ،جذذذده ) تذذذذال. وأقذذذذل ممذذذذا و علذذذذ  التذذذوالي (0.11 0.07 ،0.02) إذ نلذذذذغ ،(Azevedo et al., 2017؛ 2013

ذذذذ  .(0.35دراسذذذذته )  ,.Ayasrah et al؛ Hamed, 2010)علذذذذ  ممذذذذا وجذذذذده أ وهذذذذي c (0.1 )وكذذذذان المكذذذذا   الذذذذوراثي لذ
( 2008، . وأقذذذذل ممذذذذا وجذذذذده ) تذذذذالعلذذذذ  التذذذذوالي( 0.08 ،0.08 ،0.02ذ نلغذذذذا  )إ ،(Azevedo et al., 2017؛ 2013

ذذذ . (0.31 ذذذي دراسذذذته ) ذ نلغذذذا إ ،(Ayasrah et al., 2013علذذذ  ممذذذا وجذذذده )أ هذذذي ( و 0.11) PYوكذذذان المكذذذا   الذذذوراثي لذ
ذذذ 0.04)) ذ إ ،(Ayasrah et al., 2013ممذذذا وجذذذده ) علذذذ أ ( وهذذذي 0.12) Persistency. و لغذذذا قيمذذذة المكذذذا   الذذذوراثي لذ

 الدراسذذذذذذة هذذذذذذَه  ذذذذذذي عليهذذذذذذا الحصذذذذذذول صذذذذذذم التذذذذذذي المنخفلذذذذذذة التوريذذذذذذف صقذذذذذذديرا  صكذذذذذذون  أن يمكذذذذذذ  ،ردنشذذذذذذامي  ذذذذذذي األ 0.07))نلغذذذذذذا 
 .المختلفذذذذذذة القياسذذذذذا  علذذذذذ  يذذذذذؤثر الذذذذذَل يوراثوالذذذذذ  البيئذذذذذي التنذذذذذذوع وأيلذذذذذاً   ،والسذذذذذاللة المسذذذذذتخدمة، النمذذذذذاذج نذذذذذي  تال ذذذذذا االخ بسذذذذذبب

( a, b, c, PY, Persistency( )0.3, 0.23, 0.24, 0.13, 0.22) للعوامذذل المدروسذذةم المعامذذل التكذذرارل نلغذذا قذذي
(  ذذذي دراسذذذته علذذذ  المذذذاعز الشذذذامي  ذذذي األردن. وهذذذَه Ayasrah et al., 2013وهذذذي مقار ذذذة لمذذذا صوفذذذل إليذذذه ) ،علذذذ  التذذذوالي

 مذذذذ  أعلذذذذ  صقذذذذديرا  هذذذذي المنحنذذذذ  لمعلمذذذذا  التكذذذذرار صقذذذذديرا  ، عذذذذام بشذذذذكل( (Hamed, 2010التقذذذذديرا  أقذذذذل ممذذذذا صوفذذذذل اليذذذذه 
 (.Ayasrah et al., 2013) والوراثية الدا مة البيئة التغيرا  بسبب األدنيا  ي  الواردة التقديرا 

 م المكافئ الوراثي والمعامل التكراري للعوامل المدروسة.قي .3 جدولال

 امل التكراري المع المكافئ الوراثي  المعامالت 

a 0.18 0.3 

b 0.12 0.23 

c 0.1 0.24 

PY 0.11 0.13 

Persistency 0.12 0.22 

   يوفو التالي  الحلوب للماعز الشامي. عند اإلناث  الحليب منحن  وف   ي  كا ية الكاملة   غير غاما  دالة  أن الدراسة   يستنت  م  هَه
ومعر ة   ،الحليب إنتاجالتنبؤ بخالل مدة اإلدرار و  لحليبتغير الحافل  ي منحن  امعر ة ال احيف يمك  م  خالله باستخدام هَه الدالة. 
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Abstract 

The research was carried out at Hama Research Center, General Commission for 

Scientific Agricultural Research (GCSAR) within 2013 and 2017, with the aim 

of defining milk production curve for goats and studying some of the factors 

affecting it. The analysis of variance was used to determine the effect of different 

factors, and Duncan test for comparison of averages, using SAS program (1996), 

and the incomplete linear gamma function was used to estimate the parameters 

of equation (a, b, c). The parameters of the milk production curve in Shami goats 

were about: 1.44 ± 0.07 kg for function a (average initial production), 0.41 ± 0.01 

kg for b (increase to peak), and 0.12 ± 0.01 kg for c (drop after climax). The peak 

milk production (PY) and peak week TPY, Persistency, R2, Average Mean 

Square Error (MSE), Square Deviation (PSB) 1.58 Kg, 3.42, 85%, 0.98, 0.14 and 

0.15 respectively. The genetic equivalent of coefficients a, b, c, py and 

Persistency were 0.18, 0.12, 0.1, 0.11 and 0.12 respectively. The coefficients for 

a, b, c, py and Persistency were 0.3, 0.23, 0.24, 0.12 and 0.22, respectively. Thus, 

it can be concluded that the incomplete gamma function was sufficient to 

describe the milk curve of the Shami goat. 

Keywords: Milk curve, Milk production peak, Shami goats. 
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