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 دورالوراثة السايتوبالزمية في مكونات الحليب الرئيسية لدى ماشية الفريزيان
 نصر نوري االنباري       وسن جاسم الخزرجي       رياض حمد صنكال

 جامعة بغداد –كلية الزراعة  –قسم الثروة الحيوانية 

 

 المستخلص

كنم ننن م مديننة  45محينة للليييينة قبقنال للحلينب )بقرة  فريزيان من  طيين    200عينة حليب عائدة لـ 600تم تحليل     

، لسنندفدا للثحننا  للسننة  ول لل للاننة للمننايد بكومية فنن  م   ننا  31-12-2006ولغايننة  1-1-2006بغنندل ( للةنندة منن  

 Genera Linearللحليننب للرئيمننية للةدةبلننة بالنندو ، للثننروتي  وللككدنن و ةسنندمةلج اريقننة لق ةنن    لل ينن  للمننا  )

Model– GLM ضة  للثر امج لإلحصائـ  للجناوز )SAS (Statistical Analysis System لغنر   للسنة تنراير )

( فضنننكن عننن  تقننندير للة نننافا للننن للا  لفنننا بينننري م دلينننة وتقننندير للدثننناي  ل مننن  Fixed effectsللم لمنننل للبابدنننة )

للمننة تنرايرلن ممن ينان فن   منب م   نا  وللمايد بكوم  للصيا  للةدلوسة. تثني  بنرن لدملمنل للندولة ل  دانينة وم سنم 

طثنل للدمنديل لدنراير ة    0.26و 0.47، 0.38للحليب )  مثة للدو  ،للثروتي  وللككد و( . بلغج تقديرل  للة افا للن للا  

  فن  على للد لل ، كةنا بلن   تنراير ة  0.19و 0.36، 0.22ل ل م   مثة للدو  ،للثروتي  وللككد و لما بمد للدمديل ف ا ج 

 1.907، 2.005لمننا للدثنناي  للمننايد بكوم  للةقنندل فثلنن   24.580و 11.892، 19.35 مننثة للنندو  ،للثننروتي  وللككدنن و 

لنيس للصيا  بالدرتيب. م   لك  مدندج ةوةية للدركينز علنى لل نل للمنايد بكوم  وتنرايرد كةصندل من  مصنا ل  1.524و

 تقدير م   ا  للدثاي  لفذد للصيا  للةفةة وللدمديل لدراير ة  . للدثاي  ف  للصيا  ل طدصا ية وةوةية  لك عند

 

ROLE OF CYTOPLASMIC INHERITANCE ON MIJOR MILK CONTENTS IN 

FRIESIAN CATTLE 

 

         Al-anbari, N.N   Al-kazraji, W.J.  and  Singal,  R.H 

Dept. of Animal Res., College of Agric., Univ. of  Baghdad. 

 

   Abstract 

      A total of 600 milk samples from 200 Friesian cow were analyzed. These cows were 

randomly picked out from the herd of Al-Latifia Station (45 Km South of Baghdad ), over period 

from 1-1-2006 to 31-12-2006 .   The aim of this stady was to investigate the role of cytoplasmic 

inheritance ,maternal effect of parity , season of year on the percentage of milk components (fat, 

protein and lactose), and estimate of heritability by variouse methods. 

    The General Linear Model Procedure within SAS statistical program was used for statistical 

analysis. Components of variance for the random effects in the employed mixed model was 

estimated by using the Restricted Maximum Likelihood procedure. 

     The overal means for fat, protein and lactose % were 3.22, 3.72 and 4.36%. parity and season 

of year had significant (P<0.01) effect on fat  and lactose%, significant (P<0.05) effect on 

protein% . 

    The heritability of the fat, protein and lactose % were 0.38, 0.47 and 0.26 respectively by 

using heritability estimate by half-sib whereas decreased to o.22, 0.36 and 0.19 respectively at 

the estimate by half-sib with adjusted of maternal effects. The variance of maternal effect in fat, 

protein and lactose % were 19.35, 11.892, and 24.580, wheares the variance of cytoplasmic were 

2.005, 1.907,and 15.24 respectively.                                                                           

 

Key words: Friesian- Cytoplasimic inhertance- milk contant 
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 المقدمــــة    

تش ل تربية لقبقال لحد ةساسيا  ل  دا  للحي ل   ف  للمرلي وللمالم، وو  نزء مفم من  للبنروة ل طدصنا ية للمديند من  للثلندلن    

لذل فان للدركيز ف  للمةل على لف  ل  دا  م  ةوم ل ول يا  لدمظيم للمائد ل طدصنا ،، يمند  ون  للحلينب للمنصنر للرئيمن  للنذ، 

حد  للقيةة للن عية للحليب وللذ، يم س بص لة غير مثاشرة محد ى للحليب م  للة ل  للصلثة للك ونية فضكنع  ك  ه مصدل ي

 .(1982وومكؤد،  EL-Hamiللياطة فيه، كةا ي  ن للثروتي  للةا ة للرئيمة للنة  وللةفةة لطدصا يان )

( وللد  تمنن  تنراير نيننا  للينر   يمنه علنى ل لءد، (Direct componentلن ق، م  للصيا  م   ا  تمةى م   ا  مثاشرة   

( ويقصند بفنا تنراير نيننا  لق  علنى ة لء ةبنائفنا من   Maternal componentل  لن بمض م  وذد للصيا  لفا م   نا  ةمينة )

 ل للدثناي  لل لن  فن  مظفنر للصنية خكل للثيئة للد  ت فروا لق  لدلنك لقبنناء ، بةمننى لن للدنراير لقمن  ية ن  لن ي ن ن لحند مصنا

(BBoouurrddoonn،1997  لن لقم ولق  يؤارلن على للنمل م  خكل للجينا  للدن  يق منان بنقلفنا للينه ، ول ن  لق  لفنا تنراير ةضناف ،)

يمننةى للدننراير لقمنن  وونن  مننا ية نن  لن ينننجم عنن  سننايد بكو  للث يضننة، بيئننة للننرحم، حجننم حنن   لق ، للمننل  ، ة دننا  للحليننب 

(Gutierrez  ،ةشال  للمديد م  للدللسا  لوةية طابلية ل   على لقم مة ل  لن ةبقال للحليب   ترعى م لليدوا 2005وومكؤد ،)

 لةدة ا يلة ولم ي   ونالك لودةا  كثير بدللسة تراير وللاة ة   ف  ةبقال للحليب ولم يدم تحديد لل للاة للمايد بكومية ف  للدغيرل 

 (.1993وومكؤد، Maria لء للحي لن )للحاصلة ف  ة 

 mtDNAلن لليريقننننة للةة نننننة لةمرفننننة للدنننن للي للمننننايد بكوم  ونننن  منننن  خننننكل ممرفننننة اثيمننننة للحننننامض للننننن و،    

(mitochondrial deoxy ribo nuclic acid ( وللنذ، يندقنل عن  ارينم ة   وبرشن ال م دلينة )Giles ،1980 وومنكؤد 

ف  للةاشنية بناخدكا للمنكلة ةو بني  لقفنرل   mtDNAطد تم تبثيج لل بير  م  ل خدكفا  ف  ( و1996وومكؤد،  Boettcherو

 1982وومننكؤد،  Bell(، كةننا  حنن  كننل منن  )1992وومننكؤد،  Schutz و  2003وومننكؤد،  Paoloضننة  للمننكلة لل لحنندة )

للدقدير للة دلية مةا ةكند ةوةينة سنجك  لقمفنا   ( تثاينان ف  تقديرل  للة افا لل للا  باسدمةال اري 2003وومكؤد، Paoloو

ومنن   لننك  منندندج ةوةيننة للدركيننز علننى لل ننل للمننايد بكوم  كةصنندل منن  مصننا ل للدثنناي  فنن  للصننيا  ل طدصننا ية وةخننذد بنظننر 

 ل عدثال عند تقدير م   ا  للدثاي  لفذد للصيا  وللدمديل لدراير ة  .

 ص لنذل يفندا للثحنا للحنال  للنى تقندير للدثناي  للمنايد بكوم  وتنراير ة   فن  م   نا  و ظرلن لندلة للدللسنا  بفنذل لل صن    

للحلينب ) مننثة للندو ،للثروتي  وللككدنن و(، وتقندير للة ننافا للن للا  لفننذد للصنيا  طثننل وبمند للدمننديل لدنراير ة   بيريقننة ل خنن ة 

 (.half sibsة صاا ل شقة )

 

 المواد وطرائق العمل:

كنم ننن م بغندل (، للدن  تضنم طيين  من  ةبقنال لليريزينان تربنى فن  حظنائر  صن   45ثحا ف  محينة للليييينة ) يذ لل     

ي مننا(ت تيصننل للمجننك  عنن  للمجنن ل بحنن لنز  لخننل  120ميد حننة، وت ننند حظننائر لة للينندوا لغايننة للييننا  )بةمنندل عةننر

ر سننة فن  حظنائر خاصنة، تنقنل بمندوا  لنى للحظائر ف  للشفر لقول م  للرضاعة. تربى للمَجنك  من  لليينا  حدنى عةن

ةسنابي  من  للن   ة  لنى حظنائر  3 – 2كغنم، وتنقنل للح لمنل طثنل  375 –350حظائر ل باكير وتلقح قول مرة عند وون 

ةسننابي   لننى حظننائر لقبقننال للحل م.تد نن ن للمليقننة للةركننزة منن    الننة للحنيننة وللننذلة  3–2خاصننة لرعايدفننا وتمننا  بمنند 

- 70% بنروتي  خنا  و 15شمير وسحالة للرو لضافة للى لقمكح وللييدامينا ، و يقل محدن ى للمليقنة عن  للصيرلء ولل

% م  مجة ع للمناصر للغذلئية للةفضن مة،  لمنا لقعنكا لل ضنرلء فدد ن ن من  للشنمير وللجنج وللثرسنيم بحمنب  75

ز وطليل م  للمل  لقخضر. تقد  ل ل بقرة حل م ت فروا، وتمدةد ف  للشداء على للدليس وللدث  فضكن ع  للمل  للةرك

كغنم حلينب فن  حالنة   دانفنا من  للحلينب  4كغم مركز ل ل  1كغم عل  خش  و  20ي ميا وعلى مدلل للمنة ما  يقل ع  

ما كغم حليب ويا ة ف  لإل دا . ة 3كغم مركز مقابل كل  1كغم ي ميا، وعند ويا ة   دانفا للي م  ع   لك يقد   20لطل م  

كغم ي ميا. تمدثمد لقبقال للحلن م من  للقيين  عنند ل  ينا    دانفنا للين م   3لقبقال للجافة فيقد  لفا عل  مركز بةمدل 

ع   ص  ممدل لإل دا  للي م  للثقرة ف  للقيي   باسدبناء لقبقال للد  تدجه تدليجيا  ح  للجياا لسدمدل ل لة سنم تناسنلفا 

 للقا  .

اع ب سااة مرلطثي  ةاناء للليل وللنفال، ويدثن  للدلقنيح لليثيمن  فن  تمنييد ل بناكير ولقبقنال للحلن م فن  تدم مدابمة للشي     

ي منا  من  للدلقنيح. ت ضن   60-45حالة تمذل حةلفا بالدلقيح ل صيناع ت ت ضن  ل بقنال للةمنيدة للنى لخدثنال للحةنل بمند 

بالةثيدل  حي ل ا  للةحية لثر امج صح  ووطائ     يدث   ظا  للرش
 

 15 وليا  لبددلء  م  شفر ةيال    تُ نرل للمةلينة كنل 

لشفر لغر  للقضاء على لليييليا  لل النية. تلقح لقبقال سن يا  ضد للجةرة للمرضية وللجةرة لل ثيبة  6-4ي ما  ولةدة 

 وضد مر  للياع ن ةلثقر،.
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 الصفات المدروسة:

 600 ةنا   ) بدلينة، وسنل و فاينة مرحلنة ل  دنا  ( ة،  3ذ من  كنل بقنرة بقرة فريزيان ولخ 200شةلج للدللسة على     

 . 31-12-2006ولغاية  1-1-2006ة ة    لقياس  مثة للدو ، للثروتي  وللككد و ف  للحليب للةدة م  

 )ة دننا  شننركة Kitsتننم تقنندير  مننثة للنندو  ، للثننروتي  وللككدنن و فنن  عينننا  للحليننب باسنندمةال محاليننل طينناس ننناوزة 

Randox لب  غريب. -( وحمب لليريقة للةرفقة م  كل عدة وتم  حضال للمدة م  ممفد للةص ل ولللقاح / بغدل 

 التحليل اإلحصائي: 

( ضنة  للثر نامج ل حصنائ  للجناوز  General Linear Model)-GLMلسندمةلج اريقنة لق ةن    لل ين  للمنا    

SAS (2001) لمل للدولة ل  دانيةت وم سم للمنة( ف  كل م   مثة للدو  وللثنروتي  ف  تحليل تراير للم لمل للبابدة )تم

 وللككد و ف  للحليب للمائد لمينة للحليب لألبقال للةدلوسة وفم لق ة    للرياض  ل ت  :

 

Yijkl = µ + Pi +Sj +  eijkl                                                                         

 ةن:     

Yijkl طيةة للةشاودة للد  تم   للثقرة :l  ل  للة سم  k و ل  تململ للدولة ل  دانيةj  وم سم للمنةi  . 

µ.للةد سل للما  للصية للةدلوسة : 

Pi. )تململ للدولة ل  دانية )م  ل ولى للى لل اممة صم  لن : 

Sj
 

   6،7(، للصي  )ل شفر5، 4،  3(ت للربي  )ل شفر 2 ،12،1: م سم للمنة ]للشداء )ل شفر

 . ](11و 10،  9( ولل ري  )ل شفر8،    

eijkl  يةبل لل ير للمش لئ  للذ، يد وع اثيميا بةد سل يماو، صير وتثاي  طدلد :δ
2
e. 

 تقدير المكافئ الوراثي للصفات المدروسة:

 تم تقدير للة افا لل للا  لصيا  للحليب وفم لليرلئم ل تية:

( باسدمةال تثاينا  ل باء وللدثاينا  لل لية للةقدلة Paternal Half-sibsة صاا ل خ ة ل شقاء ) اريقة االولى:

 ( بدون للدمديل لدراير ل  . Thompson ،1971و Patterson)  REMLبيريقة 

 

لل لية للةقدلة ( باسدمةال تثاينا  ل باء وللدثاينا   Paternal Half-sibsاريقة ة صاا ل خ ة ل شقاء )  الثانية:

 (.Dam effect( بمـد للدمديل لدراير ة   )Thompson ،1971و Patterson) REMLبيريقة 

M δ تقدير تباين االم 
2

 : 

 ( :Cameron ،1997تم تقدير تثاي  تراير ة   وفم للةما لة ل تية )  

δ
2 

P= δ
2
a + δ

2
m + δ

2
e 

δ
2
S= 1/4 δ

2
a 

σ²a = 4 σ²S 

σ²D = ¼ σ²a +  σ²m 

σ²m = σ²D – σ²S  

σ²E =  σ²e – 2 σ²S 

σ²P  )  للدثاي  للةظفر، ) لل ل = 

 σ²a   للدثاي  للدجةم = 

σ²S للدثاي  بمثب تراير لقم = 

 σ²D  للدثاي  بمثب للدراير للةثاشر = 

σ²m   للدثاي  بمثب للدراير لقم = 

σ²E  للدثاي  بمثب تراير للثيئة للدلئةية = 

 σ²e ثق  ( .= تثاي  لل ير ) للةد 
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 النتائـج والمناقشـة:

 العوامل المؤثرة في نسب مكونات الحليب الرئيسة:

  0.03±  0.04،3.72± 3.22بل  للةد سل للما  لنمثة للدو ، للثروتي  وللككد و ف  للحليب ف  وذد للدللســة     

 (.2007ندلو،)( ول  ثال، ولل2004( ووذل مقالم لةا ت صل لليه،للجاا )1)ندول   0.06± 4.36و

( لدململ للدولة ل  دانية ف   0.01 <( ون   تراير عال  للةمن ية )ة1يدضح م  ندول ) تسلسل الدورة االنتاجية :

(، ووذد للنديجة مديقة ف  0.05 < مثة للدو  ف  للحليب لما بالنمثة لدرايروا ف   مثة للثروتي  فقد كان ممن يان )ة

( وللقرمة 1995) Larson( و1991وومكؤد) ( وللمزلو،1985،      )Bellو Ponce للةمن ية م  مات صل لليه 

%(  ف   3.79%(  وللثروتي )3.22( ، ل  بلغج ةعلى  مثة للدو  )2004( وللجاا ) 2003( ول  ثال،    )2002)

%( بالدداب   3.49% ( و)3.05للحليب لدى ل بقال ف   ولتفا للرلبمة ولطلفا ف  مبيكتفا لاناء للدولة ل  دانية لقولى )

للى لن  مثة للثروتي  تثدة با   يا  م  للة سم لقول للى لن تمدقر ف  Robinson (2004 )(. كةا ةشال 2)ندول 

( لدململ للدولة ل  دانية ف   مثة للدو   0.01 <( ون   تراير عال  للةمن ية )ة1للة سم للرلب . يدضح م  ندول )

( ول  ثال، 1998( ولل شام )1985) BellوPonce للنديجة م الية لةا ت صل لليه  وللككد و ف  للحليب ووذد

%( وة  اد ف  للدولة 4.45بلغج ةعلى  مثة لككد و ف  حليب ل بقال  ل  للدولة ل  دانية للرلبمة ) (.2007وللندلو، )

 ( . 2%( )ندول4.21ل  دانية لل اممة صم  لن )

( ف   مثة للدو  وللككد و و 0.01 <( بان لة سم للمنة تراير عال  للةمن ية )ة1)يدثي  م  للجدول  موسم السنة:

بلغج اذ (.2004 وومكؤد ) Waldner( ف   مثة للثروتي  ووذد للنديجة مديقة ممن يان م  ما ناء به 0.05 <ممن يان )ة

 (. 2%( على للد لل  )ندول 4.42 و 3.81، 3.29)لعلى  مثة  و  و بروتي  و كد و ف  للحليب لاناء م سم للصي  

 

 . تحليل التباين لتأثير موسم السنة وتسلسل الوالدة في الصفات المدروسة.1الجدول 

  

 

 مصادر التباين

درجات 

 الحرية

 متوسط المربعات                  

 نسبة الالكتوز نسبة البروتين نسبة الدهن           

 ** 6.189 *4.155 ** 6.241   3 موسم السنة

 * 5.337 * 2.252 ** 3.829 4   تسلسل الوالدة

 0.0581  0.7930 0.1402 592    الخطأ التجريبي

 (p<0.05 ،)** (p<0.01 ). 

 

 المكافئ الوراثي:

 0.38بل  للة افا لل للا  لنمثة للدو  ،للثروتي  وللككد و للةقدل بيريقة ة صاا ل شقة بدون للدمديل لدراير ة     

(. بينةا ل  يض تقدير للة افا 2004( وو  مقالم لةا ت صل لةا ت صلج لليه )للجاا، 3)ندول  0.26و 0.47،

 .0.19و 0.36،  0.22لل للا  عند تيثيم اريقة ة صاا ل خ ة ل شقاء ول   م  للدمديل لدراير ة      بل  

ا  للبكي ة ةا يدل على لن وذد للصيا  تدرار لن ون   مبل وذد لليروي بي  لليريقدي  ف  تقدير للة افا لل للا  للصي

( للذ، ةشال 1985وومكؤد ) Bellبال للاة للمايد بكومية للد  مصدلوا ة   وترت  وذد للنديجة مؤيدة لةا ت صل لليه 

ب ن   ترايرل  لك  على  مثة للدو  وللثروتي  ف  للحليب للةندج وللد  لبةا ت  ن  انةة ع  اثيمة للد للي 

 (.1991وومكؤد،  Gyllenstenيد بكوم  و لك  ن للةايد ك  دليا تد للي ع  اريم ة   للى للنمل للناتج )للما
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 لمكونات الحليب المدروسة. الخطأ القياسي± . متوسط المربعات الصغرى 2جدول 

 

العوامل 

 المؤثرة

 عدد  

 المشاهدات

 الخطأ القياسي± المتوسط                        

 نسبة الالكتوز نسبة البروتين نسبة الدهن 600 النسبة العامة

 0.06±     4.36  0.03±       3.72 0.04±  3.22 600 النسبة العامة

 موسم السنة

 0.03±3.08 123 الشتاء
 c 

3.56±0.04 
c

 4.27 ±0.06 
b 

0.05± 3.21 246 الربيع
  b 

3.67 ±0.04 
b 

4.33±

0.05 
ab 

±3.29 99 الصيف
a
  0.03

 
3.81 ±0.08 

a 
4.42 

±0.06 
a 

الخري

 ف

132 3.16±0.04 
b 

3.76 ±0.04 
a 

4.33±

0.04 
ab 

  تسلسل الوالدة

 0.03±3.05 54   االولى
c 

3.49±0.05 
c

 4.25 

±0.04 
b 

 0.03± 3.16 138 الثانية
b 

3.68±0.66 
b 

4.40 

±0.04 
a 

 0.05±3.22 165 الثالثة
ab 

3.79 ±0.04 
a 

4.38 

±0.06 
a 

 0.03±3.27 126 ةالرابع
a 

3.79±0.04 
a

 4.45 

±0.05 
a 

الخامسة 

 صعودا

117 3.19±0.04 
b

 3.70 ±0.03 
b 

4.21 

±0.09 
b 

 

 للةد سيا  للد  تحةل حروا مدةاالة ضة  للمة   لل لحد / عامل  ت دل  ممن يا فيةا بينفا.

 

 التباين السايتوبالزمي والتباين أالمي:

ولنمثة للثروتي  كان  19.35و  2.005  للمايد بكوم  ول م  للةقدل لنمثة للدو  بل  ( لن للدثاي4يدضح م  للجدول )  

على للد لل . لن وذد للدثاينا  تشير للى  ول لل للاة  24.580و  1.524ولنمثة للككد و  11.892و  1.907

للةشال  ليفا ة يا فيةا ي ص تثاي  للمايد بكومية للةد للاة ع  اريم ة   ف  وذد للصيا ، ووذد للنديجة تدعم للندائج 

 للة افا لل للا  باخدكا اريقة للدقدير.

 Bell يمدندج م  للندائج ف  وذل للثحا بان لل للاة للمايد بكومية تراير مفةا ي دل  باخدكا للصية. وةشال    

ة ةا يم   للى لحدةال لن وذل  ( للى ةوةية  ول لل للاة للمايد بكومية ف  بمض للصيا  ل  دانية ووذل1985وومكؤد)

للدراير بمثب ت للي ة  لع م دلية م  للةايد ك  دليا وللد  تمد مركزل للمةليا  ل يضية لل ل ية، ووذد للنديجة مديقة م  

 (.1996وومكؤد )  Boettcher( و1992وومكؤد ) Schutz( و1986وومكؤد ) Huizingaما ناء به 
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 . تقديرات المكافئ الوراثي لصفات الحليب المدروسة3الجدول 

 

   )بمد للدمديل لدراير ل  (       **)طثل للدمديل لدراير ل  (  *

   

 

δ)تقديرات تباين التأثير أالمي  4جدول 
2
M)  والتباين السايتوبالزمي(δ

2
c). 

 

 الصفات التباين المقدر

 نسبة الالكتوز نسبة البروتين نسبة الدهن

δ
2
 M 19.351 11.892 24.580 

δ
2
C 2.005 1.907 1.524 
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 الصفات طريقة التقدير

 

 نسبة الدهن

 

نسبة 

 البروتين

 

 نسبة الالكتوز

 0.38 0.47 0.26 (*half sibانصاف االشقة)

 0.22 0.36 0.19 (** half sibانصاف االشقة)
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