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إنتاج الحليب وبعض و العالقة بين شكل الضرع ونوعه وقياسات الحلمتين 
 مكوناته لدى قطيع من المعز البلدي 

 *(1)الهادي حطبي عبد
         .سوريةحلب،  ،حلبجامعة  ،كلية الزراعة ،اإلنتاج الحيوانيقسم (. 1)

 (abdhat12@gmail.com(. البريد اإللكتروني:عبدالهادي حطبي الدكتورللمراسلة: )*

 10/05/0202تاريخ القبول:  2/01/0202تاريخ االستالم: 

 الملخص
السفيرة، خالل موسم -البلدي في محافظة حلب المعزعنزة من  44ُأجريت هذه الدراسة على 

، General Linear Model.ُأخضعت البيانات إلى النموذج الخطي العام 0222/0222
واستخدم تحليل التباين لدراسة كل من شكل الضرع ونوعه وطول الحلمتين والمسافة بينهما وعالقتها 

 ة معنوية لشكل الضرع ونوعه فيمع إنتاج الحليب وبعض مكوناته. أظهرت النتائج وجود عالق
إنتاج الحليب الكلي ونسبة الدهن والبروتين، بينما لم تكن معنوية لشكل الضرع ونوعه في نسبة 

، 21.2±6126الالكتوز. بلغ المتوسط العام لطول الحلمة ومحيط الحلمة والمسافة بين الحلمتين 
المعنوية لطول الحلمة مع سم على التوالي. وجدت عالقة عالية 02104±0100، 122±2160.

إنتاج الحليب الكلي، ولمحيط الحلمة في نسبة الدهن والبروتين، والمسافة بين الحلمتين مع الحليب 
الكلي. كان العالقة معنوية لطول الحلمة مع نسبة الدهن والبروتين. وكان االرتباط موجب وعالي 

 سبة الدهن والبروتين.المعنوية بين طول الحلمة مع كل من كمية الحليب الكلي ون
 عز، الحلمة، مكونات الحليب.ضرع، مالكلمات المفتاحية: 

 :المقدمة
من الحيوانات المرافقة للبدو الرحل وذلك لما له من دور أساسي وفعال في تزويدهم باحتياجاتهم الغذائية في سنوات  المعزيعد 

لديه قدرة عالية على العيش والتأقلم في البيئات الفقيرة. ويعد إنتاج الحليب الهدف أو االختيار  المعزالجفاف والقحط ، وذلك ألن 
 باحتوائه على نوعية عالية من البروتين والمعادن والفيتامينات فضال عن انه المعز، ويمتاز حليب المعزالرئيس من أهداف تربية 
والمتواجد في حليب األبقار، كما انه أسهل هضما مقارنة بحليب  المسبب للحساسية Agglutininال يحتوي على بروتين 

(. ويتميز بوجود حبيبات دهنية صغيرة الحجم وتراكيز عالية من أمالح Reynolds,2009االبقار)
 Milerski et(. وقد إزداد التركيز على الربط بين نوعية اإلنتاج وصفات الضرع والحلمات)Haenlein,2002الكالسيوم)

al,2006 واثبتت العديد من الدراسات وجود عالقة موجبة بين صفات الضرع والحلمات مع إنتاج الحليب ومكوناته .)
(McKusick et al,1999(و )Rovai et al,2003 تعد قياسات الضرع وشكله من المؤشرات الدالة على كفاءة الحيوانات .)
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ومكوناته، والحظ عدد من الباحثين وجود ارتباط بين قياسات في إنتاج الحليب وهي متالزمة إلى حد بعيد مع إنتاج الحليب 
الضرع وشكله مع إنتاج الحليب ومكوناته في األغنام، إذ أثر معدل طول الحلمتين، والمسافة بين الحلمتين معنويًا في إنتاج 

ى أن تأثير التداخل بين (، وتوصل الباحث إل0222الحليب، وأثر معدل قطر الحلمتين في نسبة الدهن، في األغنام الحبيطي)
معدل طول الحلمتين ومعدل قطرهما والمسافة بينهما هو لصالح الطول األكبر في كل من صفات الحلمات والمسافة بينهما 

عالقة ارتباط بين مورفولوجيا الضرع  Capote et al,(2006وجد ) بوصفه دلياًل الختيار النعاج ذات األداء اإلنتاجي المتفوق.
، وأشار إلى أن تأثير لقياسات الضرع مثل حجم الضرع ومحيطه والمسافة بين الحلمات وقطرها وارتفاعها المعزيب في وإنتاج الحل

عن سطح االرض مع إنتاج الحليب، كما توصل إلى أن كروية الضرع كانت أكثر أهمية في تقييم إنتاج الحليب وقدرة الحالبة. 
 Perisإنتاج الحليب، ووجد ارتباط إيجابي بين طول الحلمة ومعدل تدفق الحليب)وارتبط حجم الضرع إيجابيًا مع وزن الجسم و 

et al,1999.)  يعد طول الضرع وعرضه والمسافة بين الحلمات وقياسات الحلمة أفضل المؤشرات إلنتاج الحليب، كما
ارتباط  Kouri et al  (2019( عالقة ارتباط عالي المعنوية بين إنتاج الحليب وقياسات الضرع. وجد )Merkhan,2019وجد)

. Bedouinبين الصفات المورفولوجية للضرع وقياسات عرض الضرع ومحيطه مع إنتاج الحليب في ساللة ماعز 
 Redالقزم وجنوب افريقيا وساللة  المعزإلى وجود عالقة بين قياسات الضرع اإلنتاج في  Zahraddeen et al,(2008واشار)

Sokoto المعز. وسالالت (الرومانيةRodica,2018 وسالالت .)البيضاء المحسنة والسانين ) المعزSzymanowska et 

al,2010( كما وجد .)Ozkan et al,(2018  عالقة بين كمية الحليب وبعض ومكوناته مع بعض قياسات الضرع والحلمات
يعد انتاج الحليب من الصفات  تركيا.في   Honamliمثل طول وعمق الضرع وطول وقطر الحلمات والمسافة بينهما، في ماعز 

 Phenotypic Valueاالقتصادية التي تتأثر بالعوامل الوراثية وغير الوراثية كأية صفة اقتصادية اخرى وان القيمة المظهرية 
  Falconer andلصفة ما هي دالة لما يحمله الفرد من عوامل وراثية ومدى تأثر الصفة بالعوامل غير الوراثية)

Mackay,1996 وإن االختالفات في إنتاج الحليب وخصائصه، عبارة عن محصلة لتأثير عدة عوامل منها ماهو وراثي يحملها .)
 .الفرد في تركيبه الوراثي ومنها ما هو بيئي، وتعد الخصائص المورفولوجية للضرع من العوامل الوراثية

  أهمية البحث وأهدافه:

مورفولوجية للضرع ومدى تأثيرها في كمية الحليب المنتج وبعض مكوناته للحد هدف البحث الحالي لدراسة بعض الخصائص ال
 من تأثيرها حتى يتمكن المربي من تقدير المعالم الوراثية بدقة أكبر لكونها هامة جدًا لدى وضع برامج التحسين الوراثي.

 : البحث و طرائقهمواد 
أعوام، عند أحد المربين في ريف حلب 4-0( عنزة بعمر 44البلدي ) المعزاجري هذا البحث على قطيع من : مكان اجراء البحث -

 22/0222/.2وحتى نهاية موسم الحالبة. ولدت جميع العنزات خالل الفترة من 0222/ 0/22)منطقة السفيرة(، في الفترة بين 
الة صحية جميع العنزات في ح لدى المربين، وكانت المعزوالتي تعتبر الموسم الطبيعي التي تلد فيه معظم  2/0222/.0ولغاية 

 جيدة وسليمة من األمراض وتحت الرعاية البيطرية الالزمة.
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ي وكانت من خالل الرع المعزربيت الحيوانات في حظائر نصف مفتوحة، وتم تأمين االحتياجات الغذائية لقطيع : إدارة القطيع -
تطلق الحيوانات للمرعى الذي هو عبارة عن نباتات رعوية مختلفة، وبواقع تالث ساعات صباحًا ومثلها مساًءا يوميًا، واستكملت 

غ شعير مجروش/الرأس/يوم، كما يسمح 22.العالئق بالتبن والشعير المجروش بمعدل وجبتين يوميًا صباحية ومسائية وبواقع 
كميات من األتبان وبصورة حرة حتى الشبع. وقد تم ترقيم العنزات قبل بدء التجربة، وفي يوم أخذ القراءة كانت الجديان  لها بتناول

ساعة خالل فترة الرضاعة. أما الرعاية الصحية والبيطرية فأن جميع الحيوانات  20تعزل عن أمهاتها قبل أخذ القراءة بفاصل 
ث اللقاحات الدورية ضد الجراثيم المسببة لألمراض المختلفة. هذا وبقيت الحيوانات خضعت إلى برنامج صحي ووقائي من حي

 كلها سليمة وبحالة صحية جيدة طيلة مدة الدراسة.
درست العالقة الخطية لألداء اإلنتاجي وبعض الصفات الشكلية للضرع، ولقد تم تقدير كمية الحليب الناتج  :المؤشرات المدروسة -

أيام، وتم وزن الحليب الناتج من كل عنزة بميزان  22الحالبة اليدوية إذ تبدأ الحالبة لكل عنزة بعد الوالدة بـ من العنزات عن طريق
إلكتروني صيني المنشأ، وللحلبتين الصباحية والمسائية، وسجلت كميات الحليب المنتج من كل عنزة، وحللت عينات من الحليب 

سطرة الشفافة لقياس المسافة بين الحلمات وطولهما بعد الحالبة، واستخدم متر ، كما استخدمت الم Lactoscanبواسطة جهاز 
قماشي لقياس محيط الحلمة بمعدل مرة واحدة كل اسبوعين. كما تم تحديد شكل الضرع عن طريق الشكل الظاهري، اما نوع 

المسافة  –محيط الحلمة  –ل الحلمة طو  –نوع الضرع  –الضرع فقد تم عن طريق اللمس باليد، وُدِرَست العالقة لشكل الضرع 
 بين الحلمتين مع كل من:

 كمية الحليب الكلي)كغ(. 
     بعض مكونات الحليب )الدهن، البروتين، الالكتوز(%. 

 

 
     A ،طول الحلمة :B:  ،المسافة بين الحلمتينC: .محيط الحلمة 

 .(. قياسات الحلمة المدروسة1)شكل
نظمت البيانات وبوبت في برنامج اكسل، وُأجري تحليل التباين لدراسة العوامل المختلفة بوساطة التحليل اإلحصائي للبيانات: 

(، كما اجري اإلحصاء الوصفي SPSS 24باستخدام برنامج ) General Linear Model (GLM)النموذج الخطي العام 
 رتباط بنفس البرنامج.وحساب قيم المتوسطات واالنحراف المعياري واال

 النتائج والمناقشة: 
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ُحدد ثالثة أنواع للضرع في مجموعة العنزات المدروسة، وذلك حسب  تأثير شكل الضرع ونوعه في كمية الحليب وبعض مكوناته:
من  %4212الملمس، وهي النوع اللحمي والذي تميز بقوامه الذي يشبه اللحم وهو ال يتأثر كثيرًا بالضغط عليه، وشكل نسبة 

العنزات المدروسة. والنوع اإلسفنجي وتميز بقوامه االسفنجي ويالحظ عند ضغطه أنه يستجيب للضغط ويتأثر به فينكمش وعند 
من مجموع العنزات المدروسة. والنوع العضلي وتميز بقوامه  %06106زوال الضغط يعود إلى وضعه الطبيعي، وكان بنسبة

أما بالنسبة لشكل الضرع فقد لوحظ وجود خمسة أشكال للعينة  .موع العنزات المدروسةمن مج %00100العضلي، وكان بنسبة 
 المدروسة وحددت كما هو موضح أدناه:

 
A                           B                           C                         D                      E 

 .البحث(. اشكال الضرع في حيوانات 2شكل )
( أن شكل الضرع كان له تأثيرًا معنويًا في كل من كمية الحليب الكلي ونسبة الدهن والبروتين في 2تبين النتائج في)الجدول 

األقل إنتاجًا للحليب  C األعلى في إنتاج الحليب الكلي ونسبة الدهن والبروتين، وكان الشكل A الحليب المنتج، إذ كان الشكل
بأقل محتوى للدهن والبروتين في الحليب المنتج، بينما لم يؤثر شكل الضرع معنويًا في نسبة الالكتوز  D  شكلالكلي، بينما جاء ال

 .في الحليب
 .(. تأثير شكل الضرع ونوعه في المؤشرات المدروسة1جدول )  

 المؤشر

 شكل

 ونوع الضرع

 العدد
 الحليب الكلي/كغ

𝐱±sd 

 الدهن%

𝒙±sd 

 البروتين%

𝒙±sd 

 الكتوز%

𝒙±sd 

ع
ضر

 ال
ل
شك

 

A 2 .20102±6016. 4.59±1.5 4.41±1.49 3.52±0.67 

B 20 020102±202122 0106±2122 3.68±1.15 0142±2166 

C 2 002±220162 01.2±2122 0142±2122 012.±212 

D 6 4.4±242106 0120±2102 0100±2102 012.±21.0 

E 0 022160±62120 0120±210. 0120±210. 014±2162 

sig  242.2 242.0 242.0 24300 

ع
ضر

 ال
ع

و
ن

 

 2160±0102 21.2±4124 21.4±4100 2.612±.0610. 26 إسفنجي

 2160±0102 2122±.014 2122±..01 220126±.0.212 22 لحمي

 2102±0100 21.0±0120 21.6±0122 020±02016 22 عضلي

sig  24232 24230 242.1 24030 

 2162±.010 2126±0162 2122±0102 .2201±40.102 44 المتوسط العام

 أما بالنسبة لنوع الضرع فقد كان له تأثيرًا معنويًا في كمية الحليب الكلي والنسبة المئوية للدهن والبروتين في الحليب المنتج، وحقق
 .النوع االسفنجي للضرع أعلى متوسطات للمؤشرات المدروسة، مقارنة بالنوع اللحمي والعضلي
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بينما لم يكن هناك تأثير معنوي لنوع الضرع في النسبة المئوية لالكتوز في الحليب المنتج. تخالفت هذه النتائج مع ما توصل 
 .( إذ لم يكن لشكل الضرع ونوعه تأثيرًا معنويًا في إنتاج الحليب عند األغنام0220إليه المساري والقدسي, )

بين شكل ونوع الضرع مع اإلصابة بمرض التهاب الضرع وهذا بدوره يؤثر في كما أشارت بعض الدراسات إلى وجود ارتباط 
، ويتجلى هذا التغير في التركيب الكيميائي من خالل اختالف نسبة كل Gonzalo et al,(2002) التركيب الكيميائي للحليب

تزايد في محتوى لكازئين والغلوبولينات و من الدهن والبروتين والالكتوز وبعض العناصر المعدنية والفيتامينات وتراجع في نسبة ا
بعض األمالح مثل ملح الطعام وبعض األنزيمات مثل الليباز والبروتياز واألوكسيداز مما قد يؤثر في ثبات تركيب الحليب وطعمه 

 .(Hallen-Sandgren et al,1997) وخصائصه التصنيعية

 تأثير قياسات الحلمة  في كمية الحليب وبعض مكوناته:
( أن طول الحلمة أثر بشكل عالي المعنوية في إنتاج الحليب الكلي، وكان التأثير معنويًا في 0ظ من النتائج في )الجدوليالح

سم كما يوضح 6126نسبة الدهن والبروتين، بينما لم يكن لطول الحلمة تأثيرًا في نسبة الالكتوز، وبلغ المتوسط العام لطول الحلمة 
 .01في ماعز السانين  Kouri et al,(2019)مم. و.Peris et al,(1999 021)أعلى مما وجده (، وهذا المتوسط0في الجدول)

 West African Sahelسم، وفي ساللة Red Sokoto  0102في ساللة  Zahraddeen et al,(2007) سم. و

goats0104 سم، وفي ساللةDwarf 0100سم. و Ozkan et al,(2018) .10  سم في ساللةHonamli. 
سم. وتخالفت هذه النتائج مع ما .Rodica,(2018) 214 سم. و Szymanowska et al,(2010) 612وكان أقل مما وجده 

 ( في األغنام، إذ اشاروا إلى عدم تأثير لطول الحلمة في إنتاج الحليب.0220توصل إليه )المساري والقدسي,
ة مع بة الدهن والبروتين، بينما لم يكن هناك تأثير لمحيط الحلماما بالنسبة لمحيط الحلمة فقد أثر بشكل عالي المعنوية في نس

 Peris et)(. وهذه النتيجة مقاربة لما وجده 0سم)الجدول122.إنتاج الحليب الكلي ونسبة الالكتوز. وبلغ متوسط محيط الحلمة 

al,(1999 .10 سم. وأعلى مما وجدهKouri et al,(2019)   سم. و 014في ساللة السانين(Szymanowska et al,(2010 
 Zahraddeen et al,(2007) سم. واقل مما توصل إليه وDwarf 0160في ساللة  Zahraddeen et al,(2007)سم. و  .01

 سم.West African Sahel goats 0120سم، وفي ساللة Red Sokoto  61.2في ساللة 
وبشكل عالي المعنوية في إنتاج الحليب الكلي، بينما لم تؤثر ( أن المسافة بين الحلمتين قد أثرت 0كما بينت النتائج في )الجدول

 (.0سم )جدول02104في بقية المؤشرات المدروسة. وبلغ متوسط المسافة بين الحلمتين 
سم في مجموعة العنزات التي تمت حالبتها مرة واحدة يوميًا،  Capote et al,(2006 021.2)وهذا المتوسط أقل مما وجده 

. وأعلى مما توصل إليه Tinerfenaسم في المجموعة التي تمت حالبتها لمرة واحدة يوميًا في ساللة  00102و
(Szymanowska et al, (2010 2.14 سمOzkan et al,(2018) 2.12  سم في ساللةHonamli. 
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 ثير قياسات الحلمة في المؤشرات المدروسة.(. تأ2جدول رقم )
 المؤشر

 

 القياس/سم

 العدد
 الحليب الكلي/كغ

𝐱±sd 

 الدهن%

𝒙±sd 

 البروتين%

𝒙±sd 

 الكتوز%

𝒙±sd 

ل 
و
ط

مة
حل

ال
 

 .216±0120 2142±0 2142±012 242102±0.6 22 .أقل من 

.-0 02 062124±022142 0160±2126 01.6±2126 0106±210. 

 21.2±0142 2106±4104 2142±.410 202126±.2610. 20 0أكثر من 

𝐱±sd 6126±21.2  40.102±2201. 0102±2122 0162±2126 010.±2162 

 sig  24222 2423 2423 240. 

ط 
حي

م

مة
حل

ال
 

 2162±0100 2100±0122 2100±0102 262122±0.410 22 .41أقل من 

41.-.1. 22 4221.±020124 0122±2124 0120±2120 0122±21.2 

 .210±01.4 2102±4162 2124±4120 2221.4±422102 26 .1.أكثر من 

𝐱±sd .122±2160  40.102±2201. 0102±2122 0162±2126 010.±2162 

 sig  2422 24222 24222 2432 

ة 
اف

س
لم

ا

ن 
بي

ي
مت

حل
ال

 ن

 2160±0102 2106±.016 2106±.010 20210±024122 20 02أقل من 

02-0. 04 42012.±222122 0102±2144 01.2±2102 0100±2162 

 2120±0100 ..21±0140 2142±.01 20±.0. 0 .0أكثر من 

𝐱±sd 02104±0100  40.102±2201. 0102±2122 0162±2126 010.±2162 

 sig  2422. 240. 2400 24.1 

وقد يعزى تأثير قياسات الحلمة في كمية الحليب المنتج إلى سرعة إعطاء الحليب، وقد يعود التأثير في بعض مكونات الحليب 
إلى أن طول الحلمة له دور في مدى قابلية اإلصابة باألمراض والتهاب الضرع ودخول بعض المسببات المرضية عن طريق 

لك في التأثير على عدد الخاليا الجسمية في الحليب ومكونات الحليب، كما ذكر الحلمة بعد عملية الحالبة مما قد ينعكس ذ
( أن مستوى الناقلية الكهربائية للحليب يترافق بزيادة عدد الخاليا الجسمية ووجود الجراثيم المسببة اللتهاب 0226قصقوص،)

 الضرع، وبالتالي التأثير في بعض مكونات الحليب. 
 :شرات المدروسةدراسة االرتباط بين المؤ 

إلى أن عالقة االرتباط كانت موجبة وعالية المعنوية بين طول الحلمة مع كل من كمية الحليب  (0)تشير النتائج في الجدول 
الكلي ونسبة الدهن والبروتين، وبين محيط الحلمة مع نسبة الدهن والبروتين، وبين المسافة بين الحلمتين مع كمية الحليب الكلي. 

 نسبة الدهن والبروتين. وكانت العالقة معنوية وسالبة بين نوع الضرعبينما كانت سالبة وعالية المعنوية بين شكل الضرع  مع 
 مع كمية الحليب الكلي ونسبة الدهن والبروتين. بينما لم تكن عالقة االرتباط معنوية بين بقية الصفات المدروسة.

 (. عالقة االرتباط بين العوامل المدروسة.3الجدول )
Correlations الكتوز بروتين الدهن الكلي الحليب 

 Pearson Correlation .423** .439** .448** .234 الحلمة طول

Sig. (2-tailed) .004 .003 .002 .126 

N 44 44 44 44 

 Pearson Correlation .251 .554** .554** .173 الحلمة محيط

Sig. (2-tailed) .101 .000 .000 .262 

N 44 44 44 44 

Pearson Correlation .547** -.057- -.054- .132 
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 بين المسافة

 الحلمات

Sig. (2-tailed) .000 .715 .730 .394 

N 44 44 44 44 

 -Pearson Correlation -.314-* -.381-* -.375-* -.018 نوع الضرع

Sig. (2-tailed) .038 .011 .012 .909 

N 44 44 44 44 

 -Pearson Correlation -.233- -.431-** -.428-** -.223 شكل الضرع

Sig. (2-tailed) .127 .004 .004 .146 

N 44 44 44 44 
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 ومكوناته:دراسة انحدار الخصائص المورفولوجية للضرع على إنتاج الحليب 
عند دراسة االنحدار لشكل الضرع ونوعه وقياسات الحلمة على الصفات المدروسة تبين وجود أربع معادالت انحدار وكانت على 

 الشكل التالي:
Y1=371.04+125.53x1-261.13x2+30.83x3+1.84x4-12.58x5 

R=0.53          Sig=0.000 
Y2=0.645-0.242x1+1.507x2-0.114x3-0.342x4-0.046x5 

R=0.43           Sig=0.001 
Y3=0.607-0.203x1+1.408x2-0.108x3-0.313x4-0.041x5 

R=0.42                Sig=0.001 
Y4=2.950+0.177x1-0.276x2+0.032x3+0.239x4-0.155 x5 

R=0.13                    Sig=0.385 

 حيث أن: 
1Y ،2: الحليب الكليY:    ،% 3الدهنY:   ،%4البروتينY:  الالكتوز %. 
1x:   ،2طول الحلمة:x   ،3 محيط الحلمة:x  ،4المسافة بين الحلمات:x ،5  نوع الضرع:x .شكل الضرع 

ونوعه  قد أثرت  يالحظ من خالل معادالت االنحدار أن كل من المسافة بين الحلمتين وطول ومحيط الحلمة وشكل الضرع
من نسبة الدهن،  %40من التغير في كمية الحليب الكلي، و %0.معنويًا على كمية الحليب الكلي ونسبة الدهن والبروتين، وان 

من نسبة البروتين في الحليب المنتج يعود لطول وقطر الحلمة والمسافة بين الحلمتين وشكل الضرع ونوعه. بينما كانت  %40و
 ياسات الحلمة السابقة وشكل الضرع ونوعه على نسبة الالكتوز لم تكن معنوية.معادلة انحدار ق

 االستنتاجات:
  ًا معنويًا في إنتاج الحليب الكلي ونسبة الدهن والبروتين، بينما لم يؤثر شكل الضرع ونوعه في نسبة الالكتوز في تبين وجود تأثير

 الحليب.

  سم على التوالي. 02104، 122.، 6126والمسافة بين الحلمتين بلغ المتوسط العام لطول الحلمة ومحيط الحلمة 

  ،وجد تأثيرًا عالي المعنوية لطول الحلمة في إنتاج الحليب الكلي، ولمحيط الحلمة في الحليب اليومي ونسبة الدهن والبروتين
 والمسافة بين الحلمتين في الحليب الكلي.



 2222 فبراير/شباط 67-58(: 1)9المجلة السورية للبحوث الزراعية  – حطبي

Hatabi – Syrian Journal of Agricultural Research –SJAR 9(1): 58-67 February 2022 
 

 

65 

  والبروتين.كان التأثير معنويًا لطول الحلمة في نسبة الدهن 

  ،لم يكن هناك تأثيرُا معنويُا لمحيط الحلمة في الحليب الكلي، وأيضًا لم تؤثر المسافة بين الحلمتين في نسبة الدهن والبروتين
 وكذلك لم تتأثر نسبة الالكتوز معنويًا في جميع قياسات الحلمة.

  من كمية الحليب الكلي ونسبة الدهن والبروتين، وبين أن عالقة االرتباط كانت موجبة وعالية المعنوية بين طول الحلمة مع كل
محيط الحلمة مع نسبة الدهن والبروتين، وبين المسافة بين الحلمتين مع كمية الحليب الكلي. بينما كانت سالبة وعالية المعنوية 

لي ونسبة الدهن الحليب الك بين شكل الضرع  مع نسبة الدهن والبروتين. وكانت العالقة معنوية وسالبة بين نوع الضرع مع كمية
 والبروتين. بينما لم تكن عالقة االرتباط معنوية بين بقية الصفات المدروسة.

  أن االنحدار لكل من المسافة بين الحلمتين وطول ومحيط الحلمة وشكل الضرع ونوعه  قد أثرت معنويًا على كمية الحليب الكلي
 ات الحلمة وشكل الضرع ونوعه على نسبة الالكتوز غير معنوية.ونسبة الدهن والبروتين، بينما كان انحدار قياس
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Abstract 

This study was conducted on a herd of goats in the Aleppo-Sefira 

governorate, during the 2018/2019 season and included / 44 / goats. The 

data were subjected to the General Linear Model, and analysis of variance 

was used to study the effect of the shape of the udder, its type, the length 

of the teats, the distance between them and their effect on milk production 

and some of its components. The results showed a significant effect of the 

shape and type of the udder on the total milk production and the proportion 

of fat and protein, while the shape and type of the udder did not affect the 

percentage of lactose. The overall average teat length, nipple 

circumference and distance between the teats were 6.16, 5.09 and 20.74 

cm, respectively. It found a high significant effect of teat length in total 

milk production, and teat circumference in fat and protein ratio, and teat 

distance in total milk. The effect of teat length was significant in terms of 

fat and protein. There was a positive and highly significant correlation 

between teat length with total milk quantity and fat and protein Percentage. 

Keyword: udder, goat, teat, Milk component. 
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