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 تأثير بعض العوامل غير الوراثية في التركيب الكيميائي لحميب األغنام العواسي

 (1*)البدعي وهبة (1)الدرويش الرحمن وعبد (1)المصري عماد حسن

 حمب، سورية.، قسـ اإلنتاج الحيواني، كمية الزراعة، جامعة حمب(. 1)
 (. hibaalbadee@gmail.com)*لممراسمة: ىبة البدعي. البريد اإللكتروني: 

 00/02/2012تاريخ القبول:    22/00/2012تاريخ االستالم: 

 الممخص
 الػوددة ونػوع الػوددة عنػد النعجػةووزف  بعمػر والمتميمػة الوراييػة غيػر العوامػؿ تػثيير بيػدؼ تييػيـ نفذ البحث

 والمػػػواد والبػػػروتيف الػػػدىف) العواسػػػي أغنػػػاـ لحميػػػب الكيميػػػا ي التركيػػػب فػػػي المولػػػود وجػػػنس الػػػوددة وشػػػير
 بمػػ . 5118-5115خػػ ؿ اوعػػواـ  ،حمػػب غػػرب مدينػػة، منطيػػة منيػػاف فػػي ،SNF)الدىنيػػة  غيػػر صػػمبةال

 1.10 ± 7.20)الدىنيػة فػي الحميػب  غيػر الصػمبة والمػواد والبػروتيف الػدىف نسػبة مػف لكػؿ العػاـ المتوسػط
المعنويػػة  عػػالي تػػثييرا   البحػػث نتػػا   أظيػػرت. عمػػا التػػوالي 1.31 ± 11.89 %)و  1.15 ± 6.35و

(P<0.01) (% 8551) الػدىف مػف لكػؿ نسػبة أعما عما الحصوؿ وتـ، الحميب تركيب في النعجة لعمر 
 4 عمرىػػا كػاف التػػي فػػي الحميػب لمنعػاج (% 13535) الدىنيػة غيػر الصػػمبة والمػواد (% 7565)والبػروتيف 

 تحييػػت إذ، الحميػب تركيػب فػي (P<0.01) المعنويػة عػالي تػثييرا   الػوددة عنػد النعجػة لػوزف كػاف. سػنوات
 لكػؿ نسػبة أعمػا تحييػت بينمػا، كػ  61 فوؽ  الوزف ذات في حميب النعاج %( 7595) لمدىف نسبة أعما
 دوف الػػوزف ذات النعػػاج فػػي حميػػب %( 15536) الدىنيػػة غيػػر الصػػمبة والمػػواد %( 6573) البػػروتيف مػػف
 كػؿ فػي التوأميػة الػوددة ذات ميي تيػا عمػا ((P<0.01 معنويػا   الفردية الوددة ذات النعاج تفوقت. ك  51
 و 6.32ميابػػؿ   11.91 %و  6.37و (7.57 الدىنيػػة غيػػر الصػػمبة والمػػواد والبػػروتيف الػػدىف نسػػبة مػػف

المعنويػة  عػالي وتػثييرا   الػدىف نسػبة فػي ((P<0.05 معنويػا   تػثييرا   الػوددة لشػير كاف .(10.87 %و 5.52
(P<0.01) مػػف لكػػؿ نسػػبة أعمػػا عمػػا الحصػػوؿ وتػػـ، الدىنيػػة غيػػر الصػػمبة والمػػواد البػػروتيف نسػػبتي فػػي 

 لمنعػػاج فػػي الحميػػب %( 13557) الدىنيػػة غيػػر الصػػمبة والمػػواد %( 7555) والبػػروتيف %( 7569) الػػدىف
 عمػا وشباط الياني كانوف شيري في( 10.10 %و  4.90و (6.75 وأدناىا اووؿ تشريف شير في الوالدة
 ميي تيا عما %( 7555) الدىف نسبة في ((P<0.01 معنويا   الذكرية المواليد ذات النعاج تفوقت. التوالي
 عمػػػا ((P<0.01 معنويػػػا   اونيويػػػة المواليػػػد ذات النعػػػاج تفوقػػػت بينمػػػا، %( 6584) اونيويػػػة المواليػػػد ذات

 11.95 %و  (6.39الدىنيػػة  غيػػر الصػػمبة والمػػواد البػػروتيف نسػػبتي فػػي الذكريػػة المواليػػد ذات ميي تيػػا
 حميػب جػودة ميمػا  فػي العوامؿ المدروسػة تػثييرا   جميعُيستنت  مف البحث أف ل 11.25%). و 5.84ميابؿ 

لرفػػع مسػػتو   ،ممػػا يتطمػػب دراسػػتيا وتحديػػد تثييرىػػا وادىتمػػاـ بالجوانػػب اإلداريػػة لميطيػػع ،اوغنػػاـ العواسػػي
 اوداء وتعظيـ العا د ادقتصادي.

 .الورايية غير العوامؿ، التركيب الكيميا ي لمحميب، العواسي اوغناـالكممات المفتاحية: 
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 :المقدمة
 أمػا. آلخػر وقػت   ومػف آخػر إلػا حيواف   ومف أخر  إلا س لة   مف ممموسة بصورة   تركيبوُ  يختمؼ بؿ متجانسة تجارية   بسمعة   الحميب ليس

 معػام ت عػف تنػت  التػي ادخت فػات عػف فضػ   ، الحيػواف فيزيولوجيػا فػي المػؤيرة العوامػؿ بعض فيي ادخت فات ليذه الر يسية اوسباب
ف. الح بة عممية وتعيب تصاحب  تركيػب فػي تحػدث التػي فػالتييرات، يابتػة حيييػة   الحميػب تركيب باخت ؼ الخاصة المعمومات أىمية وا 
ف .(Bushara, 2013)ادقتصػادية  أىميتػو عمػا أيضػا   يػنعكس والػذي المػادة ليػذه اليذا يػة الييمػة فػي وتبػايف تييػر يصػاحبيا الحميػب  وا 

 تبػايف ىػو مػا أكيػر كمػي تبػايف ىػو الحميػب تركيػب فػي يحػدث الػذي والتبػايف. اإلنسػاف غذاء في محسوسا   يكوف ادخت فات ىذه ميؿ أير
. المكونات نفس عما سيحتوي النوع وحتا الحيواف س لة عف النظر وبيض مختمفة مصادر   مف المثخوذ الحميب إف آخر بمعنا نوعي؛

ف. وادخت فػػات الفروقػػات بعػػض ىنػاؾ لوجػػدت، نوعيػػة دراسػػة الػػدىوف أو البروتينػات طبيعػػة دراسػػة أردنػػا لػػو أننػا إد  ادخت فػػات أوسػػع وا 
ف. واومػػ ح ال كتػػوز يتبعيػػا البروتينػػات يػػـ الػػدىوف فػػي تحػػدث التػػي ىػػي الكميػػة  ىػػي الحميػػب تركيػػب تبػػايف فػػي المسػػببة العوامػػؿ أىػػـ وا 
، الحميػػب مكونػػات فػػي مميػػز ورايػػي تركيػػب الحيوانػػات مػػف نػػوع لكػػؿ أف وُيػػذكر .(Bushara, 2013)البي يػػة  والعوامػػؿ الوراييػػة العوامػػؿ
 وتكػػوف، الحميػػب صػػفات تحديػػد فػػي ميمػػا   عػام    السػػ لة وتشػػكؿ. الػػدىف نسػػبة فػػي واضػحة الػػورايي التركيػػب فػػي ادخت فػػات ىػػذه وتكػوف

 وُيشػار. Ayadi et al., 2014))بػالحيواف  المحيطػة البي ػة لتػثييرات مػا ولحػد وراييػة وسػباب الواحػدة السػ لة حيوانػات بػيف ادخت فػات
 كميػػة أف إلػػا الدراسػػات بعػػض تشػػير كػػذلؾ، الحميػػب إلنتػػاج الحيػػواف قابميػػة عػػف ومسػػتيمة مورويػػة صػػفة الحميػػب فػػي الػػدىف كميػػة إلػػا أف
 عمػا تعتمػد.... إلػ  وبػروتيف دىػف مػف الحميػب مكونػات كميػة أف يظيػر ذلػؾ ومف. الدىف عف مستيمة بصورة   ُيفرزاف وال كتوز البروتيف
 الوراييػة فالعوامػؿ. الُمنػت  لمحميػب الكمػي والحجػـ المكونػات ىػذه كميػات بػيف الع قػة يميػؿ فيػط الحميػب تركيب وأف. مختمفة ورايية عوامؿ
 كميػػة فػػي كبيػػرة بدرجػػة   فتػػؤير والفيزيولوجيػػة المحيطػػة العوامػػؿ بينمػػا، معينػػة وبصػػفات   الحميػػب مػػف معينػػة كميػػة إلنتػػاج النعػػاج طاقػػة تيػػرر

 لحميػب النوعيػة بالصػفات ادىتمػاـ الػدوؿ مػف العديػد . وليػد أخػذت(Raicheva and Ivanova,  2011) فعميػا   الُمنػت  الحميػب وتركيػب
 ,Bushara)الحيوانػات  ليػذه اإلنتػاج نظـ وتكييؼ الورايي التحسيف ببرام  الشروع بعد ودسيما الناتجة، الحميب كمية جانب إلا اوغناـ

 فػي تعتمد والتي التكنولوجية، خصا صو خ ؿ مف أساسا   تيييميا يتـ والتي اوغناـ لحميب العالية النوعية بعيف ادعتبار آخذيف. (2013
، لمحميػب المناسػب التركيػب تحييػؽ نحػو اولبػاف منتجػي اىتمػاـ تحوؿ ذلؾ ومع. والبروتيف الدىف مف الحميب محتويات عما اووؿ المياـ

 الييمػػة مػػف مزيػػد مػػع لمُمنػػت  ومتميػػزة خاصػػة نكيػػة   اولبػػاف منتجػػي يطػػالبوف الػػذيف لممسػػتيمكيف تمبيػػة   وذلػػؾ، الػػدىوف مػػف محتػػواه وخاصػػة  
 سػواء البي يػة العوامػؿ تػثيير مػد  بدراسػة العنايػة نحػو اوخيرة السنوات في ادىتماـ واتجو .(Araujo et al., 2008) والصحية التيذوية
 . (Wendorff, 2003)وتركيبو الحميب إنتاج عما فعؿ   ردود التثيير ليذا إف إذ، المباشر غير أو المباشر التثيير
 فػي زيػادة يتطمػب وىػذا المرتفػع، السػكاني النمػو بسػبب اوخيػرة اآلونػة فػي كييػرا   ازداد قد الحيوانية اوغذية مف الناس استي ؾ أف د شؾ
 المحوريػة الػروابط بسػبب، وتكوينػو غػذا يـ فػي ىػا     اىتمامػا   عالميػا   المسػتيمكوف اىػتـ وقػد .السػكاف متطمبات تثميف بيية اليذا ي اإلنتاج

 نظػاـ أنيػا عمػا عالميػا   بيػا والمعتػرؼ افلإلنسػ المعروفػة اوغذيػة وأىػـ أقػدـ مػف واحػد ىػو والحميػب. اإلنسػاف وصػحة اليذا ي النظاـ بيف
 أساسػػية أمينيػة حموضػػا   منيمػا اووؿ ُيػوفر، الحميػػب مكونػات أبػرز مػػف والػدىف البػروتيف ُيعػػد إذ، اوساسػية لمكوناتػو نظػػرا   متكامػؿ غػذا ي
 زيػػادة أف كمػػا. المميػػز طعمػػو الحميػػب وُيعطػػي يحتاجيػػا، التػػي الدىنيػػة الحمػػوض وبعػػض بالطاقػػة الجسػػـ اليػػاني وُيػػزود اإلنسػػاف، لتيذيػػة
. متوازنػػة غذا يػة حميػب منتجػات عمػا الطمػب وزادت العامػة ادتجاىػات غيػرت لمحميػب الوظيفيػة الخصػا   عمػا العمميػة واودلػة الػوعي
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 المعػالـ تيػدير فػي الدقػة لزيػادة الميمػة الخطػوات مػف النعػاج لػد  الحميػب تركيب في والمؤيرة اليابتة البي ية العوامؿ وتعديؿ تصحيح وُيعد
 معرفػة كمػا أف، وراييػة وأخػر  بي يػة منيػا عوامؿ عدة لتثيير محصمة ىي الحميب تركيب في الفروؽ فإف لذا، ادنتخاب برام  في الورايية

  .ادنتخاب وغراض دستعماليا ادنتخابية اودلة استنباط في التزاوج وطريية التربية نوع تحديد في يساعد المعالـ ىذه
 فػي (المولػود وجػنس الػوددة وشػير الػوددة ونػوع الوددة عند النعجة ووزف عمر) العوامؿ غير الورايية بعض تثيير لدراسة البحث ىذا جاء

 الحميػب جػودة تحسػيف أجػؿ مف، العواسي اوغناـ مف عينة في (الدىف والبروتيف والمواد الصمبة غير الدىنية) لمحميب الكيميا ي التركيب
 .ادقتصادي العا د وتعظيـ الورايي المستيبمية التحسيف برام  وتسريع

 :وطرائقه مواد البحث

 :حيوانات الدراسة ورعايتها
 ليػػػذا اسػػتخدـ. (5118-5115) الفتػػػرة خػػ ؿ حمػػب مدينػػػة غػػرب، منيػػاف منطيػػػة فػػي المػػربيف وحػػػد خاصػػة مزرعػػة   فػػػي الدراسػػة أجريػػت
نفػس  وضػمف، مختمفػة وددة مواسػـ ومػف، ك  75 - 45 بيف وأوزانيا، سنوات 8 - 5 بيف أعمارىا تراوحت، عواسي نعجة 111 اليرض
. الرعػػي أوقػػات خػػارج الفتػػرات وفػػي الميػػؿ فػػي سػػيما ود مفتوحػػة شػػبو حظػػا ر فػػي الدراسػػة حيوانػػات إيػػواء جػػر . والرعايػػة اإليػػواء ظػػروؼ
 بييػة فػي أمػا الظيػر، بعػد الخامسػة السػاعة حتػا صػباحا   التاسػعة الساعة مف والصيؼ الربيع في الحيوانات ليذه السرحي النظاـ استخدـ
 )حبػوب الشػعير تتضػمف والتػي المركػزة العمفيػة الخمطػات عف فض    المحاصيؿ وبيايا الخضراء اوع ؼ لمحيوانات ُقّدـ فيد السنة أشير

وخمطػة   1 %وممػح الطعػاـ 2 %  وكربونػات الكالسػيـو% 5 - 10  وكسػبة فػوؿ الصػويا%  42 - 45%  ونخالػة الحنطػة 40 - 42
 أمػا. اإلنتػاجي الموسػـ حسػب الكميػة ىػذه وتختمػؼ الباليػة، الحيوانػات مػف رأس/ يـو/ غ 511 بمعدؿ وتُيدـ،  0.1 %)فيتامينات ومعادف

 وتكػػوف الجسػػـ، وزف % مػػف3  بنسػػبة المركػػز العمػػؼ عمػػا تيػػذيتيا فيػػتـ (سػػنة عمػػر حتػػا المفطومػػة الحمػػ ف) الناميػػة لمحيوانػػات بالنسػػبة
 نيايػة حتػا ويسػتمر حزيػراف شػير بدايػة مػف عػادة   التمييح موسـ يبدأ. دريس شكؿ عما ليا وُييدـ الخشف العمؼ عما حرة بصورة تيذيتيا
 السػاعة منػذ المبػث وُيعطػا، الػوددة مػف سػاعة 54 مضػي بعػد المواليػد تُػوزف. آذار حتػا اووؿ تشػريف شػير مػف الػوددات وتبػدأ. آب شير

 إلػا المػدروس اليطيػع فػي التػوا ـ نسػبة تصػؿ. يومػا   151 نحػو الفطػاـ عمػر لياية الطبيعة بالرضاعة المولود ويستمر، الوددة مف اوولا
 عميػػو يشػػرؼ صػػحي برنػػام  المزرعػػة فػػي ُيّتبػػع. الحمػػؿ أينػػاء لمنعػػاج الميدمػػة الجيػػدة التيذيػػة إلػػا ذلػػؾ يعػػود وربمػػا، تيريبػػا  %  54حػػوالي 
 اووب ػػػة مػػػف اليطيػػػع وسػػػ مة صػػػحة عمػػػا المحافظػػػة تضػػػمف التػػػي الممكنػػػة اإلجػػػراءات كافػػػة البرنػػػام  ىػػػذا ويتضػػػمف بيطريػػػوف، أطبػػػاء

 .واومراض
 أخذ العينات وتحميل الحميب:

مػؿ، وجػر  حفظيػا  500بعد الوددة وحتا نياية موسـ الح بة ولكؿ نعجة إفراديا  وبمعدؿ  العاشراليـو  عينات الحميب بدءا  مف تـ جمع
 فػػي عبػػوات  معيمػػة خاصػػة بالحميػػب، ليػػتـ تحميميػػا مباشػػرة  فػػي مخبػػر اولبػػاف فػػي أحػػد معامػػؿ اليطػػاع الخػػا  عمػػا جيػػاز تحميػػؿ الحميػػب

(Milk Cana) تحػت  ا التركيػبالتػي قػد تطػرأ عمػا ىػذتحديػد التييػرات و  ،لمحميػب تحديػد التركيػب الكيميػا ي مػف أجػؿرة، كؿ أسبوعيف م
صػمبة غيػر المػواد البػروتيف و الف و الػدىتحديػد نسػبة كػؿ مػف  لمحميػب الكيميػا ي التركيػب توصػيؼ . شػمؿتثيير العوامؿ المختمفػة المدروسػة

  .(SNF)دىنية ال

 :التحميل اإلحصائي
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فػي  (SPSS, 2016)وبرنػام   (SAS, 2010)ضػمف برنػام   GLM- (General Linear Modelالنموذج الخطػي العػاـ ) استعمؿ
عمر ووزف النعجة عند الوددة ونوع الوددة وشير الوددة وجنس )غير الورايية  التحميؿ اإلحصا ي لمبيانات، مف أجؿ دراسة تثيير العوامؿ

 بناء  عما الموديؿ الرياضي الخطي التالي:وذلؾ ، (دىنيةالصمبة غير المواد البروتيف و الدىف و ال)ي الكيميا  الحميب ركيبفي ت (المولود
Yijklmn  = µ + Ai + Wj + Tk + Ml + Sm +  eijklmn 

 إذ إّف:
 Yijklmn  .الصفة المدروسة 

µ  .المتوسط العاـ لمصفة المدروسة 
Ai     سنوات  8و 7 و 6  و  5 و   4و  3  و(2 تثيير عمر النعجة(. 

Wj   (ك 60 وفوؽ   50 - 60وبيف   50دوف )تثيير وزف النعجة عند الوددة. 
Tk   (فردية أو توأمية)تثيير نوع الوددة. 
Ml   (تشريف اووؿ وتشريف الياني وكانوف اووؿ وكانوف الياني وشباط)تثيير شير الوددة. 
Sm   (ذكر أو أنيا)تثيير جنس المولود. 

eijklmn الخطث التجريبي الذي يتوزع طبيعيا  بمتوسط يساوي صفر وتبايف قدرهσ2 . 

 النتائج والمناقشة:. 5
 ± 6.35و  1.10 ± 7.20بم  المتوسط العاـ لكؿ مػف نسػبة الػدىف والبػروتيف والمػواد الصػمبة غيػر الدىنيػة فػي حميػب النعػاج العواسػي )

لػػوحظ تباينػا  واضػحا  فػي التركيػب الكيميػا ي لمحميػب، ويعػود ىػػذا  لنتػا  ا عمػا التػوالي. مػف خػ ؿ ىػذه 1.31 ± 11.89 %)و   1.15
 التبايف إلػا العديد مف العوامػؿ أىميا:

 النعجة: عمر
( فػػػي مكونػػات الحميػػػب المدروسػػػة، إذ P<0.01( أف لعمػػػر النعجػػػة تػػثييرا  عػػػالي المعنويػػة )1أظيػػرت نتػػػا   التحميػػؿ ادحصػػػا ي )الجػػدوؿ

 ± 13.35 %)والمػواد الصػمبة غيػر الدىنيػة  (1.08 ± 7.62 %)والبػروتيف  0.47 ± 8.50 %))لكػؿ مػف الػدىف  نسػبة تحييػت أعمػا

. يمكػف تفسػير زيػادة نسػب مكونػات (2الجدوؿ)ميارنة مع النعاج اوصير أو اوكبر عمرا  باللمنعاج التي كاف عمرىا أربع سنوات  (1.31
يتطػور نمػو اونسػجة اليديػة فػي الضػرع والػذي قػد يػؤدي إلػا زيػادة تركيػب مكونػات  نعجػة ال الحميب مع زيادة العمػر، أنػو مػع تيػدـ عمػر

الحميب. وىناؾ تفسػير  آخػر ممكػف، أنػو مػع تيػدـ عمػر النعجػة يػزداد تػدفؽ المػواد اليذا يػة التػي تسػاىـ فػي تركيػب مكونػات الحميػب عمػا 
صير عمرا . أما النعاج المتيدمػة بػالعمر فيػي أكيػر قابميػة لإلصػابة حساب أنسجة الجسـ اوخر  بشكؿ  أكبر مما ىو عميو في النعاج او

 Bogdanović et) عػدة أبحػاث ظيرتالحميب. وقد أ ركيببميكروبات التياب الضرع وتمؼ أنسجة الضرع مما قد ينعكس سمبا  عما ت

al., 2010)  و(Bagnicka et al., 2015) حميػب اوغنػاـ بػاخت ؼ العمػػر، فػي حػيف لػـ يجػػد ركيػبوجػود اخت فػات  معنويػة فػػي ت 
يظيػر تػثيير عمػر النعجػة  (1)والشػكؿ  الحميػب. ركيػبأي تػثيير لمعمػر فػي ت (Hassan, 2016)و  (5115 ،وآخػروف اىرطػ) البػاحيوف

  في تركيب الحميب.
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 تأثير عمر انىعجت في تركيب انحهيب  .1انشكم 

 وزن النعجة عند الوالدة:
 فوؽ )ذات الوزف       بيف وزف النعجة ونسبة الدىف، إذ تفوقت النعاج (P<0.01) طرديةمعنوية وجود ع قة  (1)ُي حظ مف الجدوؿ 

 (P<0.01)بالميابػؿ كانػت الع قػة عكسػية  .(كػ 50 كػ  ودوف 50 - 60 بػيف )عمػا ميي تيػا ذات الػوزف   (0.78 ± 7.95 %)(كػ 60
 %)و (1.15 ± 6.73 (كػػ  50دوف )وتيف والمػػواد الصػػمبة غيػػر الدىنيػػة، إذ تفوقػػت النعػػاج ذات الػػوزف بػيف وزف النعجػػة ونسػػبتي البػػر 

. (2الجػدوؿ) (ك 60 فوؽ )، والتي بدورىا تفوقت عما النعاج ذات الوزف (ك 50 - 60 بيف )عما ميي تيا ذات الوزف  1.33 ± 12.36
  Slavov and)و  (Nudda et al., 2002)، فيمػػا أفػػاد (Hamdon, 2009)و (Űnal, 2008)ىػػذا يشػػابو مػػا توصػػؿ إليػػو و 

Mihailova, 2006)  .يظير تثيير وزف النعجة في تركيب الحميب. (2)والشكؿ بعدـ معنوية ىذا العامؿ  
 

 
 تأثير وزن انىعجت عىذ انىالدة في تركيب انحهيب .2انشكم 

 
 

 نوع الوالدة:
تفوقػػت النعػػاج ذات  فيػػدفػػي مكونػػات الحميػػب المدروسػػة،  (P<0.01)أف لنػػوع الػػوددة تػػثييرا  عػػالي المعنويػػة  (1)تػػدؿ معمومػػات الجػػدوؿ 

 ± 7.57 فػي الحميػب الوددة الفرديػة عمػا ميي تيػا ذات الػوددة التوأميػة فػي كػؿ مػف نسػبة الػدىف والبػروتيف والمػواد الصػمبة غيػر الدىنيػة

. (2الجػدوؿ)التوالي عما  (%10.87 ± 1.21و 0.84 ± 5.52و ± 0.99ميابؿ 1.41 ± 11.91% و  ± 6.37و  (0.99

0

2

4

6

8

10

12

14

2 3 4 5 6 7 8
 عمر النعجة

 نسبة الدهن

 نسبة البروتين

 SNFنسبة 

0
2
4
6
8

10
12
14

<50 50-60 >60

 وزن النعجة عند الوالدة

 نسبة الدهن

 نسبة البروتين

 SNFنسبة 



 

Almasri et al., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(4): 164-174 August 2020 
 

 2020 أغسطس/آب 174-164(: 4)7 السورية للبحوث الزراعيةالمجلة  –وآخرون  المصري 169

زيػادة اسػتي ؾ المواليػد لعؿ زيادة نسب ىذه المكونػات فػي حميػب النعػاج التػي ترعػا فػراد  موازنػة  بميي تيػا التػي ترعػا تػوا ـ ترجػع إلػا 
وبالتػالي  ،أكبػر ممػا ىػو عميػو فػي المواليػد المفػردة اوميػات النعػاج بشػكؿ  التوأمية لممػواد اوساسػية فػي الحميػب ميػؿ الػدىف والبػروتيف مػف 

 ,.Kominakis et al)تتفؽ نتيجة ىػذه الدراسػة مػع  لدييا. ستكوف النعاج ذات المولود الواحد أكير قدرة عما تعويض الني  الحاصؿ

 ,.Králíčková et al)و (Abd Allah et al., 2011)الحميػب تبعػا  وبحػاث  ركيػب، وكػاف لعػدد المواليػد تػثييرا  معاكسػا  فػي ت(2000

المػذيف أيبتػوا أف تركيػب  (Dimov et al., 2005)و  (Othmane et al., 2002) ، ولػـ تتفػؽ مػع نتػا   كػؿ مػف البػاحييف (2013
  الحميب.يظير تثيير نوع الوددة في تركيب  (3)والشكؿ  الحميب يميؿ وف يبيا يابتا  مع اخت ؼ نوع الوددة.

 
 تأثير وىع انىالدة في تركيب انحهيب .3انشكم 

 شهر الوالدة:
(، وتػػثييرا  عػػالي المعنويػػة P<0.05الحميػػب، كػػاف ليػػذا العامػػؿ تػػثييرا  معنويػػا  فػػي نسػػبة الػػدىف ) ركيػػبعنػػد تييػػيـ آيػػار شػػير الػػوددة فػػي ت

(P<0.01في نسبتي البروتيف والمواد الصمبة غير الدىنية )،  وتـ العيور عما أعما نسبة لكؿ مف الدىف والبػروتيف والمػواد الصػمبة غيػر
حميػب  وأدناىػا فػي ،± 13.27 %)و  1.06 ± 7.55و (0.77 ± 7.69الدىنيػة فػي حميػب النعػاج المنػت  فػي شػير تشػريف اووؿ 

 %) و (0.36 ± 4.90وشباط لمبروتيف والمواد الصػمبة غيػر الدىنيػة  (0.91 ± 6.75 %) شيري كانوف الياني لمدىفالنعاج المنت  في 

. يمكف أف ُيعز  ىذا التبايف إلا جودة وكمية اوع ؼ؛ فإذا كانػت التيذيػة عمػا نفػس (2و  1الجدوليف ) عما التوالي0.43  ±  10.10
تػػػـ و  الحميػػػب، باإلضػػافة إلػػا التييػػػرات المتعميػػة بالمنػػاخ واليػػػدد الصػػماء. ركيػػبفػػػي ت ا  لػػوددة تػػثيير االمسػػتو  طػػواؿ العػػػاـ لػػـ يكػػف لشػػػير 
  بينمػا لػـ يػػذكر البػاحيوف ،(Mayer and Fiechter, 2012)و (Larsen et al., 2010)الحصػوؿ عمػا نتػا   ممايمػة مػػف قبػؿ 

(Bocquier et al., 2000)والشػكؿ  الحميػب وأرجعػوا ذلػؾ إلػا التيذيػة الموحػدة لمنعػاج. ركيػبفػي دراسػتيـ أي تػثيير لشػير الػوددة فػي ت
  الوددة في تركيب الحميب. شير يظير تثيير (4)
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 تأثير شهر انىالدة في تركيب انحهيب .4انشكم 

 :جنس المولود
فيد ارتفعت نسبة الدىف في حميب  ،في تركيب الحميب  (P<0.01)أف لجنس المولود تثييرا  عالي المعنوية  (1)يتضح مف الجدوؿ 

انخفضت نسبتي  في حيف، (1.29 ± 6.84 %)عما ميي تيا ذات المواليد اونيوية  (0.91 ± 7.55 %)النعاج ذات المواليد الذكرية 
  (0.95 ± 5.84البروتيف والمواد الصمبة غير الدىنية في حميب النعاج التي جاءت بمواليد ذكرية عف النعاج التي جاءت بمواليد أنيوية

 . ُيعتيد أف ادخت فات في(2الجدوؿ) 1.18 ± 11.95%) و  0.96 ± 6.39ميابؿ 1.32 ± 11.25%و
نسب مكونات الحميب بيف الجنسيف تكمف في اليرمونات المحػددة لمجػنس وماليػا مػف تػثيير  محتمػؿ فػي المشػيمة، وبالتػالي فػإف ىرمونػات 

تكوف مسؤولة عف أسباب اخت ؼ تركيػب الحميػب فػي النعػاج عنػدما تحمػؿ بثجنػة ذكػورا  أو إنايػا   الجنيف وتفاعميا مع اليدة اليدية لألـ قد
(Anand-Ivell et al., 2011) . غيػر أف  نتػا   حػوؿ تػثيير جػنس المولػود فػي تركيػب حميػب اوغنػاـ،  التػي تبحػث رغػـ قمػة المراجػعو

 ,.Sadek et al)و  (Merkhan, 2014)و (Ayadi et al., 2014) اوبحػاث السػابيةىػذا البحػث جػاءت عمػا نيػيض الكييػر مػف 

 تثيير شير الوددة في تركيب الحميب. يظير (5)الشكؿ و  باخت ؼ جنس المولود. النعاج إذ لـ يختمؼ تركيب حميب (2017

 
 تأثير شهر انىالدة في تركيب انحهيب .5انشكم 
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 ( عرض لمنتا  :(2و  1)وفي الجدوليف )
 تحهيم انتبايه نهعىامم انمؤثرة في وسب مكىواث انحهيب انمذروست: .1انجذول 

 مصادر انتبايه
درجاث 

 انحريت

 متىسط انمربعاث

 % SNF % انبروتيه % انذهه

 **0.789 **0.623 **0.806 2 عمر انىعجت

 **1.630 **0.761 **0.951 1 وزن انىعجت عىذ انىالدة

 **1.04000 **0.85000 **1.25000 1 وىع انىالدة

 **1.062 **0.463 *0.896 2 شهر انىالدة

 **0.70000 **0.55000 **0.71000 1 جىس انمىنىد

 0.0623 0.0331 0.0382 292 انخطأ انتجريبي

 : *P <0.05) : **           )(P <0.01) 

 انقياسي(: انخطأ  انعىامم انمؤثرة في وسب مكىواث انحهيب انمذروست )متىسط انمربعاث انصغري  .2انجذول 

 عدد الحيوانات العوامل المؤثرة
 الخطأ القياسي  المربعات الصغرى متوسط

 % SNF البروتين%  الدهن% 

 7.2 1.10 6.351.15 11.891.31 100 المتوسط العاـ
   عمر النعجة

  20 سنوات 2
a

 
a

 
b



  18 سنوات 3
a  

a
 

b


  14 سنوات 4
a

 
b

 
a



  14 سنوات 5
b

 
a

 
b



  14 سنوات 6
b  

b
 

a


  12 سنوات 7
a

 
b

 
b



  8 سنوات 8
a

 
a

 
a



 وزن النعجة عند الوالدة
  10 ك  50دوف 

b
 

a
 

b


  40 ك  50-60بيف
a

 
b

 
a



  50 ك  60فوؽ 
a

 
b

 
b



 الوالدةنوع 
  76 فردية

b
 

a
 

a


  24 توأمية
a

 
a

 
a



 شهر الوالدة
  16 تشريف اووؿ

a  
a

 
a



  24 تشريف الياني
b

 
a

 
b



  28 اووؿكانوف 
b

 
b

 
a



  20 كانوف الياني
a

 
a

 
a



  12 شباط
a

 
a

 
a



 جنس المولود
  64 ذكر

a  
b

 
a



  36 أنيا
b

 
a

 
b



 مختهفت ضمه انعمىد انىاحذ تختهف معىىيا  فيما بيىها. انمتىسطاث انتي تحمم حروفا  
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 االستنتاجات:
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Abstract 

The current research was executed to evaluate the effect of non-genetic factors 

such as age and weight of ewe at lambing, type of birth, calving month and sex 

of lamb on chemical composition of Awassi sheep milk (fats, protein and non-

fat solids SNF) in Minyan, west of Aleppo, during the period 2015-2018. The 

overall mean of fats, protein  and non-fat solids of milk were (7.20 ± 1.10, 6.35 

± 1.15 and 11.89 ± 1.31%), respectively. The results of the study showed that 

age of ewe had a highly significant effect (P<0.01) on  milk composition. The 

highest values of fats (8.50%), protein (7.62%) and non-fat solids of milk 

(13.35%) were obtained for 4-year-old ewes. Weight of ewe at lambing had a 

highly significant effect (P<0.01) on milk composition. The highest fats value 

of milk (7.95%) was found for ewes weighing over 60 kg, whereas the highest 

values of protein (6.73%) and non-fat solids of milk (12.36%) were found for 

ewes weighing less than 50 kg. Type of birth had a highly significant effect 

(P<0.01) on milk composition. Individual birth surpassed twin birth for fats, 

protein and non-fat solids of milk (7.57, 6.37 and 11.91 versus 6.32, 5.52 and 

10.87%). Calving month had a significant effect (P<0.05) on fats and highly 

significant effect (P<0.01) on protein and non-fat solids of milk. The highest 

values of fats (7.69%), protein (7.55%) and non-fat solids of milk ((13.27%) 

were obtained from ewes that born in October, while the lowest values (6.75, 

4.90 and 10.10%) were achieved in January and February, respectively. Sex of 

lamb had a highly significant effect (P<0.01) on milk composition. Male birth 

ewes (7.55%) surpassed females (6.84%) for fats in milk, whereas female birth 

ewes surpassed males for protein and non-fat solids of milk (6.39 and 11.95 

versus 5.84 and 11.25%), respectively. It is concluded from the research that 

most of the studied factors have an important effect on milk quality of Awassi 

sheep, which requires studying them, determining their impact and attention to 

the administrative aspects of the herd, to raise the level of performance and 

maximize the economic return.   

Key words: Awassi sheep, Milk composition, Non-genetic factors. 
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