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 تقدير التباينات الوراثية والبيئية لبعض صفات الحليب عند الماعز الشامي

  (2)وراما بكري زلط( 2) عبد الهادي حطبيو  (1) * كامل فتال
 .، سوريةحلب، الزراعية بحلبمركز البحوث العلمية ، اإلنتاج الحيوانيبحوث  دائرة(. 1)
 ، سورية.حلب، كلية الزراعة، جامعة حلب، قسم اإلنتاج الحيواني(. 2 (

 (kamel1960@gmail.com، البريد اإللكتروني: كامل فتال: الباحث )*للمراسلة

 17/06/2020تاريخ القبول:                  2020/ 04/ 17 تاريخ االستالم:

 الملخص: 
للصفات المدروسة )اختبار إنتاج الحليب اليومي،  ( سجلا 616بلغت البيانات الكلية المجمعة )

بهدف الحصول على  اا،حيوان 59 نسبة الدهن، نسبة البروتين(، بينما بلغت أعداد الحيوانات
قيمة التباين الوراثي والمكافئات الوراثية واالرتباطات والقيمة الوراثية لكل من الحليب والدهن 

(، تلتها 6.79لصفة نسبة الدهن ) يوالبروتين. بينت النتائج أن قيمة التباين الوراثي التجميع
(. بينما 0.90البروتين )(، ثم قيمة صفة نسبة 4.46قيمة تباين صفة اختبار الحليب اليومي )

(، تلتها قيمة تباين صفة 1.27بلغت قيمة التباين البيئي الدائم لصفة اختبار الحليب اليومي )
(. وبلغت قيمة تباين المتبقي لصفة 0.72(، ثم قيمة صفة نسبة البروتين )0.75نسبة الدهن )
(، ثم قيمة صفة 0.49(، تلتها قيمة تباين صفة اختبار الحليب اليومي )1.04نسبة الدهن )

(، تلتها قيمة تباين 3.66(، وقيمة التباين المظهري لصفة نسبة الدهن )0.19نسبة البروتين )
وبلغت المكافئات  (.1.66(، ثم قيمة صفة نسبة البروتين )9.72صفة اختبار الحليب اليومي )

ة الدهن، لكلا من صفات اختبار إنتاج الحليب اليومي، نسب 0.67،0.23، 0.61الوراثية 
بين 0.99، 0.69، 0.03نسبة البروتين، على الترتيب. أما االرتباطات الوراثية فقد بلغت 

لى الترتيب، ع صفة اختبار إنتاج الحليب اليومي وكلا من صفات نسبة الدهن ونسبة البروتين
تربوية وبلغ مدى القيم ال .0.61أما االرتباط الوراثي بين نسبة الدهن ونسبة البروتين فقد بلغ 

لصفات اختبار إنتاج  0.42إلى  0.47-، 1.62إلى  1.93-، 1.69إلى  1.42-من 
الحليب اليومي، نسبة الدهن، نسبة البروتين على التوالي.  إذ تراوحت معاملت درجة الثقة 

-و ،0.91إلى  0.46-. أما مدى القيم البيئية الدائمة فقد تراوحت من 0.56و 0.40بين 
 نسبة الدهن،و لصفات اختبار إنتاج الحليب اليومي،  0.51إلى  0.77-و ،0.53إلى  0.76

، 0.65، 0.63-نسبة البروتين، على الترتيب وكانت ارتباطات الرتب بين القيم التربوية و 
لترتيب، أما على ا لصفة اختبار إنتاج الحليب اليومي وكلا من نسبتي الدهن والبروتين 0.99

 لغتة )الوراثية( لصفة نسبة الدهن وصفة نسبة البروتين فقد بارتباط الرتب بين القيم التربوي
إمكانية التحسين لصفة اختبار إنتاج الحليب الكلية وهذا سيؤدي إلى  مما يشير إلى. 0.46

تحسين صفة نسبة البروتين في الحليب وراثياا، ولكن سوف تتدهور صفة نسبة الدهن وراثياا 
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اصة الذكور على أساس القيمة التربوية العالية مع نوصي بانتخاب الحيوانات خ في الحليب.
مراعاة درجة الثقة المرتفعة. وأن زيادة نسبة الدهن في الحليب سيؤدي إلى تحسين البنية 
الهيكلية في الجبن المصنع منه. كما أن زيادة نسبة البروتين في الحليب سيزيد من نسبة 

 تحويل كمية الحليب إلى جبن. 
ماعز شامي، كمية إنتاج الحليب اليومية، نسبة الدهن، نسبة البروتين،  :الكلمات المفتاحية

 سورية.

 

 المقدمة: 
ارتفعت إنتاجية الماعز من الحليب بشكل ملحوظ في السنوات األخيرة، وذلك بعد أن أنشأت الدولة عدة محطات لتربية 

إن صفة ، (2014)فتال وآخرون،  2010/كغ في عام 97144الماعز في سورية، حيث بلغت كمية حليب الماعز المنتجة 
إنتاج الحليب أخذت في االعتبار أثناء انتخاب الحيوانات والذي أعتمد على القيم المظهرية للصفة. ولكن من المهم جداا 

 عتبارالاعتماد التقويم الوراثي في االنتخاب باستخدام طرق حديثة معروفة عالمياا، والبد من تقدير المعالم الوراثية ألخذها في ا
، مع ضرورة إزالة تأثيرات ((Pesantes,etal.,2014إلنجاز التحسين الوراثي للصفات اإلنتاجية في أي برنامج انتخابي

 العوامل البيئية على الصفات.
لك هدفت في الماعز الشامي، لذ ال توجد معلومات كافية للمعالم الوراثية إلنتاج الحليب ومحتواه من نسب الدهن والبروتين

هذه الدراسة إلى تقدير التباينات الوراثية والبيئية الدائمة والمظهرية لصفات إنتاج الحليب ومحتواه من الدهن والبروتين، وتقدير 
بعض المعالم الوراثية والتنبؤ بالقيم الوراثية )التربوية( لمعرفة فيما إذا كان هناك إمكانية التحسين الوراثي لكمية إنتاج الحليب 

 في الماعز الشامي تحت ظروف الرعاية السورية للماعز الشامي. من نسبتي الدهن والبروتينمع محتواه 
  :ـ مواد البحث وطرائقه
 البيانات والحيوانات:

للهيئة العامة ، والعائدة 2015-2017من عام  تم تجميع البيانات من سجلت محطة بحوث حميمة لتربية الماعز الشامي
 616هكتار. شملت البيانات  126كم من مدينة حلب شرقاا، وتبلغ مساحتها  99تبعد المحطة . للبحوث العلمية الزراعية

تقدير بنية ي االستفادة من هذه البيانات فسجل لصفات اختبار إنتاج الحليب اليومي، نسبة الدهن، نسبة البروتين. حيث تم 
م تقدير الم الوراثية )مكافئات وراثية، ارتباطات وراثية(، كما تالمظهرية والوراثية والبيئية الدائمة والمع تالتباينات والمتغايرا

حاسب تم إدخال البيانات في ملفات على الالقيم التربوية والقيم البيئية الدائمة لكل حيوان وذلك ضمن كل صفة مدروسة. 
 يلها.جل تحلأا من اآللي وتنسيقها بشكل يمّكن البرنامج اإلحصائي من التعرف على الملفات وقراءة البيانات فيه

تسكن الحيوانات في حظائر شبه مفتوحة مع مسرح للتريض وتخرج للرعي الساعة الثامنة صباحاا والساعة الرابعة مساءاا 
ولمدة ساعتين في كل مرة. تقدم المركزات العلفية للحيوانات بالطرق اليدوية بعد عودتها من المرعى وكذلك قبل الحلبة، أما 

والماء فهما متاحان للحيوانات بشكل دائم. تتم حلبة الحيوانات بالطرق اليدوية مرتين يومياا صباحاا ومساءاا. األعلف المالئة 
أما تلقيح الحيوانات فيتم بشكل طبيعي خلل شهري آب وأيلول لتتم الوالدات خلل النصف الثاني من كانون الثاني حتى 
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على مجموعات اإلناث فيتم عشوائياا. ويتم قياس كمية الحليب مرتين في النصف األول من آذار، أما توزيع تيوس التلقيح 
 يوماا. 19الشهر بفاصل زمني كل 

 تقدير مكونات التباين والتغاير:
استخدمت طريقة تحليل الصفات المتعددة وذلك لثلثة صفات )اختبار إنتاج الحليب، نسبة الدهن في الحليب، نسبة البروتين  

( مع تحليل نموذج DF-REMLفي الحليب(. أن تقنية الصفات المتعددة باالشتقاق الحر المشروط بمعظمة االحتمالية )
المدروسة، أخذت بآن واحد في التحليل اإلحصائي لتفسير العلقات بين الصفات ( للصفات الثلث MTDFREMLالحيوان )

قلة ولذلك حللت بتقنية مست المدروسة. تعتبر صفات اختبار إنتاج الحليب، نسبة الدهن في الحليب، نسبة البروتين في الحليب
 تحليل الصفات المتعددة. 

 وذج الحيوان( وهو كالتالي:إن النموذج الرياضي المستخدم )نم النموذج الرياضي:
Y = X β +Z u +Wp+e 

  حيث:
Y  6مصفوفة المشاهدات من الرتبة×n.للصفات اختبار إنتاج الحليب اليومي، نسبة الدهن، نسبة البروتين ، 
X .مصفوفة العوامل الثابتة المستخدمة في التحليل 
β .متجهة المؤثرات الثابتة المتضمنة 
Z ئية المتعلقة بالصفات المدروسة.مصفوفة العوامل العشوا 
U .متجهة تأثيرات العوامل العشوائية 
W الدائمة المتعلقة بالصفات المدروسة. ةمصفوفة العوامل البيئي 
p  الدائمة. ةمتجهة تأثيرات العوامل البيئي 
e :متجهة المؤثرات العشوائية للمتبقي والتي تفترض اآلتي 

  
0 G 

 =  
u 

 V and  
0 

 =  
u 

 E  
R 0 e 0 e 

  حيث:
G لدهن، نسبة البروتين.ة االوراثية، للصفات اختبار إنتاج الحليب اليومي، نسب تمصفوفة التباينات والمتغايرا 
R للمتبقي، في الصفات اختبار إنتاج الحليب اليومي، نسبة الدهن، نسبة  تمصفوفة التباينات والمتغايرا

 البروتين.
عندئذ يتم الحصول على قيم التباين >-10-19يتم الوصول إلى منطقة الحل عندما تبلغ قيمة لوغاريتم التباين لدالة التشابه

 الوراثية والبيئية والمظهرية للصفات المدروسة )اختبار إنتاج الحليب اليومي، نسبة الدهن، نسبة البروتين(.والتغاير 
 

 تقدير المعالم الوراثية:
 تم تقدير المكافئ الوراثي للصفات المدروسة من مكونات التباين. (:معامل القيمة التوريثية) المكافئ الوراثي -1



    

Fattal  et al – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 8(5): 334-343-October 2021 

 

 337 0202تشرين أول/ أوكتوبر  343-334(:5)8المجلة السورية للبحوث الزراعية   –فتال وآخرون 

ii

i

eg

g
h

22

2

2

1







 
  حيث:

ig2  التباين الوراثي التراكمي للصفات المدروسة )اختبار الحليب اليومي، نسبة الدهن، نسبة البروتين( كلا
 على حدا.

ie2  )التباين البيئي المتبقي الكلي للصفات المدروسة )اختبار الحليب اليومي، نسبة الدهن، نسبة البروتين
 على حدا.كلا 

تم تقدير االرتباط الوراثي بين كل صفتين وذلك بقسمة التغاير الوراثي بين الصفتين على الجذر  االرتباط الوراثي: -2
 التربيعي لجداء التباين الوراثي لكلا من الصفتين.

Ji

ij

i

GG

G

Gr
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تم التنبؤ بالقيم التربوية من خلل الحصول على الحل لمتجهة التأثيرات العشوائية في  (:PBVsالتنبؤ بالقيم التربوية: )

تحليل الصفات المتعددة. تم الحصول على الحل بواسطة عملية التكرار بعد الوصول إلى نقطة السكون )أي أن قيمة 
( في Goats, Sire, and Damحيوان )(. تم التنبؤ بثلثة قيم تربوية لكل -10-19اللوغارتمي لدالة التشابه أقل من 

 الصفات المدروسة )اختبار الحليب اليومي، نسبة الدهن، نسبة البروتين(.
 بعد الحصول على ثلثة قيم تربوية لكل حيوان باستخدام تحليل الصفات المتعددة، يتم: ةالتنبؤ بالقيمة التربوية التجميعي

عمل توليفة من هذه القيم للحصول على قيمة واحدة لكل حيوان. تم استخدام أوزان مختلفة حسب أهمية المنتج )حليب، 
)نسبة الدهن(. وبالتالي  3a 0.5 =(، )نسبة البروتين 2a 0.9 =)اختبار إنتاج الحليب(،  1a 1=بروتين، دهن( كاآلتي: 

 كاآلتي: ةيكون دليل القيمة التربوية التجميعي
3× u 3+ a 2u2 × + a 1u 1 ×BV = a 

  حيث:
BV بة لكل حيوان في الصفات المدروسة )اختبار إنتاج الحليب اليومي، نس ةالتنبؤ بالقيم التربوية التجميعي

 الدهن، نسبة البروتين(.
iu  بالقيمة التربوية لكل حيوان في كل صفة مدروسة.التنبؤ 
ia .الوزنة النسبية ألهمية المنتج في كل صفة مدروسة 

تم تقدير معاملت ارتباط رتب سيبرمان للثلثة القيم التربوية للصفات المدروسة )اختبار إنتاج الحليب اليومي، ارتباط الرتب: 
 (. SAS, 1996برنامج التحليل اإلحصائي )نسبة الدهن، نسبة البروتين( وذلك باستخدام 

 : والمناقشة النتائج
إن مصفوفة التباينات الوراثية والبيئية الدائمة للصفات المدروسة )إنتاج الحليب اليومي/كغ، نسبة الدهن%، نسبة البروتين%( 

التراكمي وصفة نسبة (، حيث وجد أن صفة نسبة الدهن أعطت أعلى قيمة في التباين الوراثي 1موضحة في الجدول )
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البروتين أعطت األقل تبايناا. من ناحية أخرى أن صفة إنتاج الحليب اليومي أعطت أعلى تباين بيئي دائم ثم نسبة الدهن ثم 
حيث وجد ، (Margetin and Milerski, 2002نسبة البروتين. أن قيم هذه الدراسة كانت أكبر من قيم قدرت بواسطة )

(، على الترتيب وذلك يعود للتجانس بأعمار حيوانات 0.50، 6.79ة نسبة الدهن ونسبة البروتينات )أن التباين الوراثي لصف
  Emilia( على الترتيب. أيضاا وجد0.72، 0.75التجربة، وأن التباين البيئي الدائم لصفة نسبة الدهن ونسبة البروتين كانت )

( على الترتيب، وأن  0.019،  0.046بة البروتين كانت) أن التباين الوراثي لصفة نسبة الدهن ونس، (2002)وآخرون 
 على الترتيب.(  0.009،  0.005التباين البيئي الدائم لصفة نسبة الدهن ونسبة البروتين كانت ) 

 (. تقدير التباينات الوراثية والبيئية للصفات المدروسة.1جدول )
 الحليب 

   TDM 

 الدهن

F 

 البروتين

  P 

 الحليب

TDM 

 الدهن

F 

 البروتين

P 

TDM 72.1   4.46 حليب   

F  3210 32.0  5216 0.81 دهن  

P 2310 2385 2352 2352 2350 23.1 بروتين 

إن مصفوفة التباينات المظهرية واألخطاء للصفات المدروسة )إنتاج الحليب اليومي/كغ، نسبة الدهن%، نسبة البروتين%( 
المظهرية وتباينات األخطاء األعلى تقديراا في صفة نسبة الدهن واألقل تقديراا في (. كانت التباينات 2موضحة في الجدول )

( وذلك يمكن Margetin and Milerski, 2002صفة نسبة البروتين. كان تقيم هذه الدراسة أكبر من قيم وجدت بواسطة )
على  0.063و 0.164تين كانت أن يعود لعمر الحيوان حيث وجد أن التباين المظهري لصفة نسبة الدهن ونسبة البرو 

 Emiliaقرر، على الترتيب. كذلك 0.020 ،0.104الترتيب، وأن تباين األخطاء لصفة نسبة الدهن ونسبة البروتين كانت 
  لصفة نسبة الدهن ونسبة البروتين على التوالي. 0.0.66و 0.144اآلتية األخطاء  نتباي(، 2002) وآخرون 

 المظهرية واألخطاء للصفات المدروسةتقدير التباينات  (.2جدول )ال
 تباين األخطاء     التباين المظهري         

 الحليب 

TDM 

 الدهن

F 

 البروتين

P 
 

 الحليب

TDM 

 الدهن

F 

 البروتين

P 

   TDM 5.72    32.6حليب 

  .F 1.48 3250   32.. 723دهن 

 P 7233 7215 1.33  -3231 3201 3276بروتين 

ي/كغ، نسبة ماألخطاء القياسية للصفات المدروسة )إنتاج الحليب اليو ±التوريث، والمتوسطات الحسابيةأن تقديرات معامل 
(. إن المكافئ الوراثي لصفة إنتاج الحليب اليومي في الدراسة الحالية 6موضحة في الجدول) الدهن%، نسبة البروتين%(

من قبل  0.17و 0.62، 0.17، 0.24، 0.40، 0.61ية كان األعلى مقارنة مع الدراسات األخرى، حيث قررت القيم اآلت
 .Mavrogenis, et al. 1989; Kala and Prakash 1990; Rabasco, et al. 1994; Analla, et al الباحثين

1996; Ilahi et al. 1998; Bagnicka and Lukaszewicz. 1999   نسبة  المكافئ الوراثي لصفةعلى التوالي. إن
 Kala and Prakash . بينما قرروا0.72حيث وجد  Ilahi el al., 1998الدهن في الدراسة الحالية مطابقة تقريباا لتقدير 

1990;  Rabascoet el al., 1994; Analla et al., 1996;  Bagnicka and Lukaszewicz 199;  Margetin 
and Milerski, 2002  نسبة الدهن على  لصفة لمعامل التوريث 0.24،  0.24، 0.14، 0.60، 0.61القيم التالية
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حيث قرر  Ilahi, et al. 1998نسبة البروتين في الدراسة الحالية كان أقل من تقدير  معامل التوريث لصفة الترتيب. إن
 Kala and Prakash 1990; Rabasco et al., 1994;  Analla et al., 1996; Bagnicka. بينما قرروا 0.76

and Lukaszewicz 1999;  Margetin and Milerski, 2002  0.22، 0.26، 0.22، 0.14، 0.61القيم التالية 
 نسبة البروتين على الترتيب وعود ذلك للتجانس في القطيع. للمكافئ الوراثي لصفة

 للصفات المدروسة SE±تقدير معامل التوريث، االرتباطات الوراثية والمتوسطات .(3جدول )ال
 األخطاء القياسية± المتوسط  المعامالت واالرتباطات الوراثية المدروسة الصفات 

TDM F حليب P  دهن    بروتين 

 .TDM 0.57   7267±321حليب 

 F 0.33 3251  0206±3213دهن 

 P 3256 32.6 32.3 0233±3206بروتين 

 االرتباطات الوراثية أسفل القطرو معامل التوريث على القطر 

( أقل من تقديرات الدراسات السابقة، حيث وجد كلا من 0.29وجد أن تقدير االرتباط الوراثي بين نسبة البروتين والدهن )
Kala and Prakash 1990 ،Analla, et al. 1996 ،Ilahi, et al. 1998 وMargetin and Milerski, 2002 

على التوالي أما تقدير االرتباط الوراثي بين إنتاج الحليب اليومي ونسبة البروتين  0.71و 0.95، 0.56، 0.43تقديرات 
 Kala and( فقد كان غير متوافق مع الدراسات األخرى وذلك الختلف أعمار الحيوانات، حيث وجد كلا من 0.69)

Prakash 1990 ،Analla, et al. 1996 ،Ilahi, et al. 1998 وMargetin and Milerski, 2002  تقديرات-
على التوالي. أما تقدير االرتباط الوراثي بين اختبار إنتاج الحليب اليومي ونسبة الدهن  0.29-و 0.43-، 0.69-، 0.66

 Kala andمن ، بينما وجد كلا Margetin and Milerski, 2002 (0.16) ( فقد كان مساوي تقريباا لتقدير0.03)
Prakash 1990، Anallaetal.1996وIlahi, et al. 1998  على الترتيب. 0.27-، 0.35-، 0.99-تقديرات مغايرة 

التي  1.63و 1.42، 0.32، 1.50، 1.90، 2.14وجد تقديرات مختلفة بالنسبة لصفة إنتاج الحليب اليومي/كغ وهي 
 Mavrogenis, et al. 1989 ،Verma and Chawla 1990، Huang, et al. 1994 ،Mia, etقررت بواسطة 

al. 1994 ،Sanchez, et al. 1998 وMontoro, et al. 1999. 

 Aboulإن متوسط نسبة الدهن ونسبة البروتين في هذه الدراسة كانت متشابهة مع الدراسات األخرى. حيث وجد كلا من 
Naga, et al. 1985 ،Muggli 1994 ،Sanchez, et al. 1998 ،Montoro, et al. 1999 ،Periset al. 

، 6.27، 9.29، 2.30 ،9.16، 2.56 ،6.66، 6.69 ،2.54القيم التالية  Margetin and Milerski, 2002و1999
 لكلا من نسبتي الدهن والبروتين على الترتيب. 2.39  6.42و 6.30، 9.40

ة باألخطاء القياسية، موثوقية التقدير والقيم البيئية الدائمة للصفات المدروسإن مدى تقديرات القيم الوراثية المقدرة، التنبؤ 
(. كان مدى القيم الوراثية المقدرة 4)اختبار إنتاج الحليب اليومي/كغ، نسبة الدهن%، نسبة البروتين%( موضحة في الجدول)

بة. مدى قيم األخطاء المتنبئة فقد كانت موجواسع حيث تراوحت بين القيم السالبة إلى الموجبة في الصفات المدروسة، أما 
. كذلك كانت 0.53إلى  0.66كانت درجات الثقة في تقدير القيم التربوية معتدلة إلى عالية حيث تراوحت درجة الثقة بين 

 تقديرات القيم البيئية الدائمة المقدرة تتراوح بين القيم السالبة إلى الموجبة.
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 تقدير القيم التربوية المقدرة، التنبؤ باألخطاء القياسية، موثوقية التقدير والقيم البيئية للصفات المدروسة .(4) جدولال
 P بروتين Fدهن TDM حليب   الصفات المدروسة

 ..32إلى  32.1- .720إلى 7263- 7256إلى  ..72- مدى القيم الوراثية المقدرة

 .321إلى  .320 .26.إلى  .325 .27.إلى  3217 مدى األخطاء المتنبئة

 3203إلى  3205 3200إلى  32.7 3203إلى  32.3 الموثوقية

 3207إلى  3211- 3203إلى  3210- 3267إلى  32.5- مدى القيم البيئية الدائمة المقدرة

سبة الدهن اليومي ونإن ارتباطات الرتب بين الصفات المدروسة عالية المعنوية. حيث وجد أن االرتباط بين إنتاج الحليب 
التحسين الوراثي  نأ سالبة ومنخفضة، بينما االرتباط بين إنتاج الحليب اليومي ونسبة البروتين موجبة وعالية القيمة، هذا يعني

نخفاض نسبة ن األصفة إنتاج الحليب اليومي سيؤدي إلى تحسين نسبة البروتين ولكن سوف تتدهور نسبة الدهن. علماا 
 المعد لتصنيع الجبن ميزة مرغوبة ألن ذلك يؤدي إلى إمكانية تخزين الجبن لفترة طويلة. الدهن في الحليب

 تقدير ارتباطات الرتب بين تقديرات القيم التربوية لكل حيوان للصفات المدروسة .(5) جدولال
 Fدهن  P بروتين TDM  حليب الصفات المدروسة

  **F **-3203 32.0دهن 

 **P **3250  3256  بروتين

**: Pr<0.01. 
 االستنتاجات:

أظهرت نتائج التحليل الوراثي وجود تباين وراثي وبيئي دائم، قيم المكافئات الوراثية متوسطة إلى عالية نسبياا وتباين مرتفع 
لوراثي افي تقدير القيم الوراثية )التربوية( مع موثوقية في التقدير متوسطة إلى عالية، أي أن هناك إمكانية عالية للنتخاب 

)اختبار إنتاج الحليب اليومي/كغ، نسبة  لصفات الحليب المدروسة في الماعز الشامي تحت ظروف التربية في محطة حميمة
 الدهن%، نسبة البروتين%(.

 :اتالتوصي
ة عند عبانتخاب الحيوانات خاصة الذكور على أساس القيمة التربوية )الوراثية( العالية مع مراعاة درجة الثقة المرتف ينصح

تقدير القيمة التربوية )الوراثية(. وأن زيادة نسبة الدهن في الحليب سيؤدي إلى تحسين البنية الهيكلية في الجبن المصنع من 
 هذا الحليب. كما أن زيادة نسبة البروتين في الحليب سيزيد من نسبة تحويل كمية الحليب إلى جبن. 
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Abstract  

Data were collected from an intimate research station for breeding 

Shami goats of the General Authority for Scientific Agricultural 

Research. 

The total collected data reached (316) records for the studied 

characteristics (daily milk production test, fat percentage, protein 

ratio), while the animal numbers reached to (95)animals. The results 

showed that the value of the genotype variance of the adjective fat 

percentage (6.75), followed by the contrast value of the daily milk test 

characteristic (4.46), then the value of the protein attribute value (0.50). 

While the value of the permanent environmental variation of the daily 

milk test attribute was (1.27), followed by the value of the contrast ratio 

of the percentage of fat (0.79), then the value of the protein percentage 

attribute (0.72). Daily (0.45), then the value of the protein ratio 

characteristic (0.15). The phenotypic variation value for the percentage 

of the fat percentage (8.63), followed by the contrast value of the daily 

milk test characteristic (5.72), then the value of the protein ratio 

characteristic (1.33). Genetic equivalents reached 0.61, 0.67 , 0.28 for 

each of the daily milk production test characteristics, fat percentage, 

protein ratio, respectively. As for the genetic association, it reached 

0.08, 0.65, 0.55 between the test characteristic of daily milk production 

and both the characteristics of the fat percentage and the protein ratio 

respectively, while the genetic association between the fat percentage 

and the protein ratio was 0.31. The range of educational (genetic) 

values reached from -1.42 to 1.65, -1.58 to 1.32, -0.47 to 0.42, for daily 
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milk production test qualities, fat percentage, protein ratio, 

respectively. Trust level coefficients ranged between 0.40 and 0.93. 

The range of permanent environmental values ranged from -0.46 to 

0.51, -0.73 to 0.98, -0.77 to 0.91 for the daily milk production test 

qualities, fat percentage, protein ratio, respectively. The rank 

correlations between educational (genetic) values were -0.38, 0.69 , 

0.55 for the daily milk production attribute and for the fat and protein 

ratios respectively, while the correlation between the levels between 

the educational (genetic) values of the fat ratio and the protein ratio 

attribute was 0.43. We conclude from the research the possibility of 

improving the quality of the test of total milk production, and this will 

improve the quality of the protein ratio in milk genetically. We also 

recommend the selection of animals, especially males, on the basis of 

the high educational value (genetic), taking into account the high 

degree of confidence when estimating the educational value (genetic). 

And that increasing the fat percentage in the milk will lead to an 

improvement in the structural structure of the cheese made from this 

milk. The increase in the percentage of protein in milk will increase the 

ratio of converting the amount of milk into cheese. 

Key words: Shami goats, Test day milk yield, Fat%, Protein%, Syria. 

  

 

 


