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قواعد النشر في المجلة

مثلام يرحب العميد ابو الفضل )عليه السالم( بزائريه من أطياف اإلنسانية، ُتَرحب جملة الباهر بنرش البحوث العلمية عىل 
وفق الرشوط االتية:

1. ان يكون البحث يف جماالت العلوم املتنوعة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته املتعارف عليها عامليا ومكتوبة 
بإحدى اللغتني العربية أو االنكليزية.

2. أن ال يكون البحث قد نرش سابقًا وليس مقدما إىل أية وسيلة نرش أخرى، وعىل الباحث تقديم تعهد مستقل بذلك.
3. أن حتتوي الصفحة االوىل من البحث عىل عنوان البحث، واسم الباحث او الباحثني، وجهة العمل، ورقم اهلاتف باللغتني 
العربية واالنكليزية والربيد االلكرتوين مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف متن البحث أو اية اشارة إىل ذلك. 
باللغة  املفتاحية  الكلامت  تتبعها  االنكليزية  باللغة  اخلالصة  اعاله  الفقرات  بعد  تايت  العربية  باللغة  البحث  كون  حالة  ويف 
االنكليزية، ومن ثم اخلالصة باللغة العربية تتبعها الكلامت املفتاحية باللغة العربية ثم بقية فقرات البحث، أما اذا كان البحث 
باللغة  املفتاحية  الكلامت  تتبعها  العربية  باللغة  اخلالصة  والعناوين  واالسامء  العنوان  فقرات  بعد  فتكون  االنكليزية  باللغة 

العربية ايضًا، ثم اخلالصة باللغة االنكليزية تتبعها الكلامت املفتاحية باللغة االنكليزية ثم بقية فقرات البحث.
   albahir@alameedcenter.iq او albahir.alkafeel.net 4. ترسل البحوث اىل املجلة الكرتونيًا عىل املوقع االلكرتوين للمجلة
. Word ِعرَب ملء إستامرة إرسال البحوث بنسختني االوىل كاملة والثانية حمذوف منها االسم والعنوان للباحث )الباحثني( بصيغة مستند

5. اعداد الصفحة )2 سم للجهات االربع للصفحة(.
6. يكون نوع اخلط Time new roman للغة االنكليزية و Simplified Arabic للغة العربية، وحجم اخلط لعنوان 

البحث الرئيس   )16غامق ( اما العناوين الثانوية )14غامق( ومادة البحث )14(.
7. نوع الفقرة singleمسافة بادئة خاص )بال( قبل النص :)0( بعد النص )0( تباعد االسطر )مفرد ( قبل النص )0( بعد النص)0(.

8. عدم استعامل االطارات و الزخارف وتكون مجيع االرقام باللغة االنكليزية حتى يف البحوث املكتوبة باللغة العربية .
)10( أو )10( سم.  cm 9. عند كتابة رقم يف متن البحث يكون الرقم بني قوسني، وبعده وحدة القياس بدون اقواس مثاًل

10.  تذكر املصادر يف البحث باتباع اسلوب الرتقيم بحسب اسبقية ذكر املصدر وتذكر املصادر يف هناية البحث، حسب التسلسل 
واعتامد طريقة كتابة البحوث حسب الطريقة )Modern Language Association )MLA كام يف املثال التايل:-

اسم املؤلف/ املؤلفون، اسم املجلة رقم املجلد، الصفحات من-اىل، )السنة(.
ال  البحث فال يكتب رقم املصدر بصيغة  اما يف متن  اليسار.  البدأ من  الصيغة اعاله بمجرد  وللغة االنكليزية تكون نفس 
الفقرة  اكثر من رقم بحث يف هناية  بالشكل [رقم املصدر] ويف حالة كتابة  الكتابة  Superscript وانام يكتب بنفس نمط 

الواحدة تكبت مجيعها داخل القوس مع وضع فوارز بينها ]رقم املصدر , رقم املصدر[.
11. اسم الشكل يكتب حتته متمركزًا بحجم خط )12 غامق( ويكون للغتني االنكليزية والعربية كام ييل:- 

Fig. )اسمه أو توضيح حمتواه :)رقم الشكل 
شكل )رقم الشكل(: اسمه او توضيح حمتواه

اما اجلدول فيكون عنوانه فوقه متمركزًا بحجم خط )12 غامق( ويكون للغتني االنكليزية والعربية كام يأيت:-



Table )اسمه أو توضيح حمتواه: )رقم اجلدول 
جدول )رقم اجلدول(: اسمه أو توضيح حمتواه

12. تكون الرسوم والصور واملخططات ملونة واضحة ذات دقة عالية مع مراعاة وضعها يف مربع نص ويراعى عدم استعامل 
scan  يف االشكال البيانية.

13. تكتب اهلوامش ان وجدت يف هناية البحث قبل املصادر.
 table وبعدها رقم الشكل بني قوسني وتكب كلمة .Fig يف متن البحث تكتب بالشكل Figure 14. اينام وردت كلمة

بحرف T كبري اينام وردت ايضَا.
15.  التتجاوز عدد الصفحات )25( صفحة.

Math Type  16. تكتب معادالت الرياضيات عىل وفق برنامج
ترتيب  وخيضع  اإلصدار  جهة  نظر  وجهة  عن  بالرضورة  تعرّب  وال  كاتبيها  آراء  عن  املجلة  يف  املنشورة  األفكار  تعرب    .17

البحوث املنشورة ملوجبات فنية.
18.  ختضع البحوث لربنامج االستالل من االنرتنت وكذلك لتقويم رسي لبيان صالحّيتها للنرش وتكون االلية كام يأيت:-

أ - يبّلغ الباحث بتسّلم بحثه خالل مّدة أقصاها أسبوعان من تاريخ التسّلم .
ب - يعاد البحث اىل الباحث فورا يف حال عدم مطابقته للرشوط اعاله.

ت- خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها .
ث - البحوث التي يرى املقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها قبل نرشها، تعاد اىل أصحاهبا مع املالحظات 

املحددة كي يعملوا عىل أجراء التعديالت بصورة  هنائية خالل مدة أقصاها )أربعة أسابيع( من تاريخ إرسال التعديالت.
ج- يبلغ الباحث يف حال اإلعتذار عن نرش بحثه.

ح- يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه .
19. يراعى يف أسبقية النرش :

أ - البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار .
ب - تاريخ استالم البحث.

ت - تاريخ قبول البحث للنرش.
ث-أمهية البحث وأصالته. 

ج-تنوع اختصاصات البحوث الصادرة يف العدد.
20. عىل الباحثني إجراء التعديالت املطلوبة من قبل اخلرباء العلميني واللغويني 

21. ملء التعهد اخلاص باملجلة الذي يتضمن حقوق النرش اخلاصة بمجلة الباهر العلمية ومراعاة رشوط االمانة العلمية يف كتابة البحث.







L
كلمة العدد

رب ارشح يل صدري، ويرس يل امري، واحلل عقدة من لساين يفقهوا 
الطيبني  حممد  وال  حممد  عىل  اللهم  وصل  العاملني  رب  هلل  واحلمد  قويل 

الطاهرين.
هذا عدد جديد من جملة الباهر العلمية املحكمة، وقد تضمن جمموعة 
من االبحاث ذات الصلة بالعلوم الطبيعية واهلندسية، ونامل منها ان تسد 
العناية  تستحق  علمية  ظاهرة  وتؤرش  املتخصصون،  يرقبها  علمية  ثغرة 
البحوث  بتنوع  املوضوعات  تنوع  عىل  حرصنا  وقد  الباحثون.  يتأملها 
والتخصصات تلبية لطموح القراء واملتابعني هلذه املجلة، التي باتت اليوم 
وهبمة القائمني عليها ارشافا وحتريرا تسعى - وقد قطعت شوطا البأس به 
- اىل حتقيق امال الباحثني وال سيام من جيتهد للنرش يف جملة الباهر لالرتباط 

بدار نرش عاملية لتلتحق بمصاف املجالت العلمية العاملية.
ونحن يف هذه املناسبة نجدد العهد والوفاء لكل من يراقب بمحبة واهتامم 
اىل قسم  التابع  والدراسات  للبحوث  الدويل  العميد  مركز  اصداراتنا -يف 
الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة العباسية املقدسة- عىل السعي احلثيث 
والدائب للوصول اىل كل ما ينشط احلراك العلمي والبحث االكاديمي يف 
يواكب تطورات  البحث  امال بخلق جيل جديد من  ربوع عراقنا واالمة  
املرحلة العلمية الراهنة ويلبي طموح الباحثني واملتخصصني داخل العراق 

وخارجه.
واحلمد هلل رب العاملني من قبل ومن بعد.
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تأثير نوع الوالدة وجنس الحمل في التركيب الكيميائي 

لحليب األغنام العرابية

إرساء عبد احلسن محدان و فرحان عيل عبيد
قسم علوم احلياة، كلية الرتبية للعلوم الرصفة، جامعة املثنى، املثنى، العراق

   تاريخ االستالم:  9 / 4 /  2016
تاريخ قبول النرش: 8 / 9 /  2016

Abstract  
This study was conducted at the research station of the Faculty of Agriculture - Agricultural 

experiments / Al-Muthanna University, for the period from November 2014 until March 2015, and 
have been used )23 Head( of ewes arabi, which are healthy animals, ranging in age )4-6 years( and 
an average weight of 40 kg , hand milked twice ) morning and night ( daily .The results shows  that 
sex effect on the protein that was )5.92%( in male and )6.23%( for females and the existence of 
significant differences (P˃0.05 ). Sex birth had no significant effect at (p>0.05) for milk fat, SNF, 
and lactose but have significant effect at (p>0.05) for electrical conductivity and freezing point. Type 
of birth had no significant effect at (p>0.05) electrical conductivity, but have significant effect at 
(p>0.05) freezing point .while PH did not affect with sex birth or type of birth.

Key words
Ewes arabi, Percentage of milk components, Lactose ratios in milk.
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اخلالصة
أجريت هذه الدراسة يف حمطة االبحاث والتجارب الزراعية التابعة لكلية الزراعة – جامعة املثنى للمدة من ترشين الثاين 2014 
السليمة من االمراض ،تراوحت أعامرها )4-6(سنوات  العرابية  النعاج  فيها )23( رأسًا من  ، واستخدمت   2015 آذار  ولغاية 
وبمعدل وزن )40( كغم. وحلبت يدويًا مرتني صباحًا ومساءًا يوميًا .أظهرت النتائج ان جلنس املولود تأثري عىل الربوتني الذي 
بلغ )%5.92( يف الذكور و )%6.23( لإلناث وبوجود فروق معنوية )P ˂ 0.05(. بينام مل يكن هناك تأثري معنوي  جلنس املولود 
احلليب  مكونات  عىل  معنوي  تاثري  له  الوالدة  نوع  أما  والالكتوز.  الالدهنية  الصلبة  واملواد  الدهن  احلليب:  مكونات  نسب  عىل 
كالدهون واملواد الصلبة الالدهنية والربوتني وغري معنوي عىل نسبة الالكتوز يف احلليب. واثر جنس املولود معنويًا عىل نقطة التجمد 
والتوصيل وغري معنوي عىل االس اهليدروجيني وأما نوع الوالدة كان هلا تأثري معنويًا عىل نقطة التجمد وغري معنوي عىل التوصيل 

واالس اهليدروجيني. 

الكلامت املفتاحية
النعاج العرابية، نسب مكونات احلليب، نسبة الالكتوز يف احلليب.
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1. املقدمة
مائي  حملول  يف  دهن  كنظري  كيميائيا  احلليب  يوصف 
 ،  [1] بروتني يف عالق غروي  مع  معدنية  من سكر وأمالح 
الرتكيب األصيل  مادة  أو  الغذاء  بأنه جوهر  ويعرف وظيفيًا 
لإلنسان  مهم  غذائي  مصدر  احلليب  ويعترب   .[2] للغذاء 
الحتوائه عىل معظم ما حيتاجه يف مراحل نموه وبخاصة يف 
الطفولة [3]. أن بروتينات حليب األغنام هي األيرس هضاًم 
وحمتوياهتا مهمة كغذاء محية Diet  للناس الذين يعانون من 
تؤخذ  ال  عندما  ومشتقاته  احلليب  ان  كام   .[4] احلساسية 
جسم  لعظام  اهلشاشة  تسبب  ربام  البلوغ  سنوات  خالل 
اإلنسان مما حيرز احلاجة هلذه التغذية األساسية ويوجب اخذ 

احلليب ومشتقاته [5]. 
العوامل  من  بالعديد  وأنتاجه  احلليب  تركيب  يتأثر 
وموسم  الرضاعة  ومرحلة  والعمر  النعجة  ساللة  املتضمنة 
[6]. وكذلك نوع الوالدة  احلمالن والتغذية وجهاز احللب 
واملواليد تؤثر عىل تركيب وانتاج احلليب يف االغنام [7,8,9]. 
كام ان نوع الوالدة وجنس احلمالن تؤثر عىل انتاج وتركيب 
هلا  فيزيائية  عوامل  وهناك   .[10] النجدية  االغنام  حليب 
حليب  انجامد  تاثري  احلليب،فمثال“  تركيب  االثرعىل  بالغ 
االغنام عىل ختثر احلليب وتكوين اجلبن [11]. كام ان االس 
اهليدروجيني PH او الدالة احلموضة تظهر امهيتها من خالل 
ان احلليب واالغذية التي يكون فيها PH قريب من التعادل 
تفسد بفعل البكرتيا عادًة، ويصنف احلليب من االغذية قليلة 
تفضل  املتعادل  للوسط  املحبة  املجهرية  واالحياء  احلموضة 
التوصيلية ويقصد  اما   .[12] قيمته )8-6(   PH العيش يف 
احلليب  فتوصيل  الكهربائي،  التيار  لتوصيل  املواد  قابلية  هبا 
يعتمد عىل التغريات يف توازن املحتويات االيونية ،وهو يفيد 
كمقياس لتقيم صحة الغدد اللبنية )الرضع ( وصفات التخثر 
املولود  تاثري جنس  الدراسة احلالية معرفة  لذا هتدف   .[13]

ونوع الوالدة عىل بعض مكونات احلليب وبعض من صفاته 
الفيزيائية يف االغنام العرابية يف حمافظة املثنى.

2. طريقة العمل  
الثاين  ترشين  من  الفرتة  خالل  الدراسة  هذه  أجريت 
والتجارب  االبحاث  حمطة  يف   2015 اذار  لغاية   2014

ام  منطقة  يف  املثنى  جامعة   – الزراعة  لكلية  التابعة  الزراعية 
العكف، شامل مدينة الساموة. مجعت عينات احلليب من )23 
رأس( من النعاج العرابية السليمة من االمراض وتراوحت 
كغم.   )40( وزن  وبمعدل  سنوات   )6-4( بني  اعامرها 
واستخدمت طريقة احللب اليدوي مبارشة من النعاج ووضع 
احلليب يف قناين بالستيكية معقمة معدة هلذا الغرض وتم نقله 
صباحا»ومساءا»  اليوم  يف  مرتني  وبواقع  مبارشة  املخترب  اىل 
EKO-MILK TOTAL/ جهاز  أستخدم  نعجة.  لكل 

رشكة   من  املنتج   ULRASONIC ANALYZERS

النسب  لتقدير  املتحدة-  اململكة   EON TRADING

الالدهنية  الصلبة  واملواد  والربوتني  الدهن  من  لكل  املئوية 
الفيزيائية  احلليب  صفات  بعض  قياس  وكذلك  والالكتوز 

. PH كنقطة التجمد والتوصيل واالس اهليدروجيني

3. التحليل االحصائي 
هو  أحصائي  برنامج  وفق  االحصائي  التحليل  أجري 

SPSS لسنة )1995( وتطبيق املعادلة الرياضية التالية:

Yij = M + Ai +Bj + )AB(ij+ eij

العامل  و)Ai(تاثري  مشاهدة  اي  قيمة   )Yij( ان  حيث 
االول و)Bj( تاثري العامل الثاين ij)AB( التداخل بني العوامل 

و)eij( االنحراف املعياري و)M( متثل املتوسط العام .
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4. النتائج واملناقشة 
1. الالكتوز:أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة الالكتوز يف 
حليب االغنام هي )%4.56 ( جنس املولود ذكر و)4.54%( 
و)4.41%(  املفردة  للوالدة  و)4.57%(  االنثى  حالة  يف 
النتائج تتامشى مع ]9[ يف  لوالدة التوائم جدول )1( وهذه 
[15] يف  اجلزائرية ومع  النعاج  [14] يف  و  احلمدانية  النعاج 
معنوي  تاثري  هناك  يكن  مل   .)3( جدول  احلمدانية  االغنام 
حليب  يف  الالكتوز  نسبة  عىل  الوالدة  ونوع  املولود  جلنس 
االغنام العرابية وهذا يتفق مع [10] يف االغنام النجدية وان 
كانت قيم الالكتوز)%3.43( للذكور و)%3.5( لالناث يف 

دراسته ومع [8,9].
 )5.92%( هي  الربوتني  نسبة  كانت   : الربوتني   .2
املفردة  للوالدة  و)6.17%(  لالناث  و)6.23%(  للذكور 
مع  تتامشى  النتائج  وهذه   )1( جدول  للتوئم  و)5.00%( 
[15] يف االغنام احلمدانية، وقد كان  [1] يف أغنام العوايس 

جلنس املولود ونوع الوالدة تاثري معنوي عىل نسبة الربوتني 
االغنام  يف   [8,9,10] من  كل  عن  ختتلف  وهبذا  احلليب  يف 
النجدية جدول )3(. ان االختالف بني النتائج والدراسات 
الربوتني ختتلف  ان حمتويات  يعلل عىل اساس  االخرى ربام 
واملوسم  واملناخ  والتغذية  االغنام  وساللة  انواع  باختالف 

ومرحلة الرضاعة وصحة الرضع [6,16,17].
للذكور   )3.88%( هي  النتائج  :كانت  الدهون   .3
وللتوائم   )4.39%( املفردة  وللوالدة  لالناث  و)4.12%( 
عند  منخفضة  تعترب  النتائج  وهذه   )1( جدول   )3.76%(
العوايس  االغنام  يف   )1999( ومجاعته  اجللييل  مع  مقارنتها 
العرابية  االغنام  يف   )1986( واحلسناوي   )6.25%(
)%6.05( يف البرصة ومع [18] يف النعاج العوايس )7.4%( 
ومع [19] يف االغنام السودانية )%6.90(، وقد اعزى [10] 
الدراسات  بني  احلليب  يف  الدهن  لنسب  النتائج  اختالفات 

الغذاء  وبرنامج  النعجة  ساللة  منها  عوامل  جلملة  يعود 
وغريها من العوامل االخرى. كام ان هناك تاثريًا غري معنوي 
جلنس املولود عىل نسبة الدهن يف احلليب وهذا يتفق مع ما 
وجده  وقد أظهرت نتائج الدراسة ان هناك تاثري غري معنوي 
جلنس املولود عىل نسبة الدهن يف احلليب وتتفق مع ما وجده 
[10] يف االغنام النجدية ومع [20] الذي مل جيد تاثري معنوي 

جلنس املولود عىل نسبة الدهن يف حليب االغنام العرابية. أما 
نوع الوالدة فله تاثري معنوي عىل نسبة الدهن يف احلليب  بينام 
مل يكن هناك  تاثريمعنوي لنوع الوالدة يف دراسة كل من [8] 
يف االغنام الرتكية [9] يف االغنام  احلمدانية يف العراق و [10] 

يف االغنام النجدية يف السعودية .
املواد الصلبة الالدهنية : كانت النتائج )11.96%(   .4
للمفردة  و)11.41%(  لالناث  و)11.54%(  للذكور 
تتامشى مع  النتائج  للتوائم جدول )1( وهذه  و)10.14%( 
نتائج باحثني اخرين مثل [14,21] جدول )3(. ومل يكن تاثري 
بينام  الالدهنية  الصلبة  املواد  نسبة  املولود عىل  معنوي جلنس 
لنوع الوالدة تاثريمعنوي  عىل نسب املواد الصلبة الالدهنية. 
يف حني مل يكن هناك تأثري معنوي لنوع الوالدة يف دراسات 
كل من [8,9,14]، والسبب يف االختالفات ربام يعود لكون 
املواد الصلبة الكلية )الدهن+ املواد الصلبة الالدهنية( تزداد 
يف االغنام مع تقدم موسم احللب [22,23]. ان االختالفات 
وتاثري  احلليب  مكونات  بخصوص  الدراسات  نتائج  بني 
جنس املولود ونوع الوالدة ربام تفرس عىل ضوء قانون واينكر 
Weigner’s law  الذي يتضمن ان مكونات احلليب التي 

)اختالفًا(  من  تغايرًا  اعىل  متتلك  سوف  اكرب  حجم  متتلك 
وعىل اساس احلجم فان املكونات تكون مرتبة تنازليًا كااليت: 
تظهر  والدهون  والسكريات،  الربوتني،املعادن  الدهن، 
تغايرًا كبريًا  بعدها الربوتني واملعادن والسكريات تكون اقل 

مكونات احلليب تغريًا [24].
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نقطة التجمد : يتضح من النتائج ان جلنس املولود   .5
حلليب  التجمد  نقطة  قيمة  عىل  معنويًا  تاثريًا  الوالدة  ونوع 
 )-  0.6088( كانت  املسجلة  والقيم  العرابية  االغنام 
للوالدة  و)0.6093-(  لالناث  و)0.6131-(  للذكور 
النتائج  وهذه  جدول)2(  للتوائم  و)0.5310-(  املفردة 
االغنام  حليب  جتمد  نقطة  سجل  حيث   [14] مع  تتامشى 
اجلزائرية ملجموعة رويب )0.57-( وملجموعة أوالد جالل 
)0.53(، وكذلك وجد ]25[ ان نقطة جتمد حليب االغنام 

.)-0.6048(
احلامضية  اوالدالة   PH اهليدروجيني  االس   .6
 )5.58( للذكور   )6.62( كانت   PH ان  النتائج  :ظهرمن 

املفردة  للوالدة  و)6.61(  معنوي  تاثري  وذات  لالناث 
عىل  الوالدة  لنوع  معنوي  تاثري  يظهر  ومل  للتوائم  و)6.48( 
وجده   ما  مع  تتامشى  النتائج  وهذه  اهليدروجيني  االس  قيم 

[14,15] ومع [12].

للذكور   )4.88( هي  النتائج  كانت  التوصيل:   .7
للتوائم  و)5.36(  للمفردة  و)5.46(  لالناث  و)5.58( 
نوع  اما  املولود  جلنس  معنويًا  تاثريًا  هناك  وان   )2( جدول 
عام  بشكل  والتوصيلية  معنويًا.  تاثريًا  هلا  يكن  فلم  الوالدة 
تعتمد عىل تغريات املحتوى االيوين بصورة رئيسة وتشري اىل 

تراكيز الصوديوم والبوتاسيوم والكلوريد [13].

جدول (1): تأثري جنس املولود ونوع الوالدة عىل مكونات حليب االغنام العرابية
مكونات احلليب

العوامل 

الالكتوز %
املعدل±االنحراف املعياري 

الربوتني %
املعدل±االنحراف 

املعياري

الدهن %
املعدل±االنحراف 

املعياري

املواد الصلبة الالدهنية 
املعدل±االنحراف املعياري

جنس املولود
انثى

b3.88 ± 0.3011.96 ± 1.07 0.53 ± 0.425.92 ± 4.56ذكر
0.39 ± 4.546.23 ± 0.69 a4.12 ± 0.3311.54 ± 1.11

NS*NSNSمستو االمهية
a4.39 ± 0.42 a11.41 ± 1.12 a  0.66 ± 0.536.17 ± 4.57مفردةنوع الوالدة

b3.76 ± 0.73 b10.14 ± 2.01 b 1.02 ± 0.974.03 ± 4.41توئم
***NSمستو االمهية

جدول (2): تأثري جنس املولود ونوع الوالدة عىل بعض الصفات الفيزيوكيميائية حلليب االغنام العرابية
             الصفات  

العوامل 
نقطة التجمد 

املعدل  
التوصيل 

املعدل ± االنحراف املعياري
PH االس اهليدروجيني

املعدل±االنحراف املعياري
جنس املولود

انثى
b4.88  ± 0.40 b6.62 ± 0.40  5.84 ± 0.5288 -ذكر

- 0.5331 ± 6.07 a5.58  ± 0.46  a5.58  ± 046

NS**مستو االمهية 

a5.46  ±  0.536.61 ± 0.85  6.17  ± 0.5293 -مفردة نوع الوالدة

b5.34  ± 0.866.48  ±  1.04 9.04 ± 0.531 -توئم 

NSNS*مستو االمهية

احلروف املختلفة ضمن العمود الواحد تشري اىل وجود فروق معنوية بني املتوسطات.. 1
 .2. P ≤ 0.05 تشري اىل وجود فروق معنوية بني املتوسطات يف العمود الواحدعند مستوى أحتامل *

NSتشرياىل عدم وجود فروق معنوية بني متوسطات يف العمود الواحد.. 3
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جدول (3): يبني نسب مكونات احلليب يف الدراسات السابقة والدراسة احلالية

البلد المصدر الكتوز 
%

بروتین 
%

الموادالصلبة 
الالدھنیة %

دھن 
%

               مكونات الحلیب

الصفات المدروسة

انوع االغنام

العراق الجلیلي واخرون، 
)1999( 4.88 5.40 11.35 6.25 معدل عام االغنام 

العواسي

جمھوریة 
الجیك

Kuchtik, et.al. 
)2009( 4.87 4.69 10.63 4.96 معدل عام

االغنام 
الفریزیة 
الغربیة

السودان Sabahelkhier, 
et.al. )2012( 5.00 6.35 12.40 6.90 معدل عام االغنام 

السودانیة

العراق  جاسم وجماعتھ
)2013( 4.30 5.90 12.90 6.40 معدل عام االغنام 

الحمدانیة

الجزائر Yabrir, et.al. 
)2013(

4.89 5.91 11.19 5.66 مجموعة اغنام روبي
النعاج 

4.38الجزائریة 5.54 10.24 6.26 مجموعة اغنام اولدوجالل

تركیا Yilmaz, et.al. 
)2011(

5.12 6.23 11.04 6.31 معدل عام االغنام 
الكرمان 

5.23الحمر 6.34 11.02 6.39 مفرد
نوع الوالدة

5.01 6.35 11.06 6.23 توئم

العراق  الدباغ ،وجماعتھ
)2013(

4.58 6.53 12.07 4.75 معدل عام
النعاج 
الحمدانیة

4.58 6.51 12.04 4.78 مفرد
نوع الوالدة

4.60 6.60 12.16 4.65 توئم

العربیة 
السعودیة

Ayadi, et.al. 
)2014(

3.43 5.09 4.50 ذكر
جنس المولود

النعاج النجدیة
3.55 5.19 5.37 انثى

3.53 5.04 9.74 4.94 مفرد
نوع الوالدة

3.51 5.24 9.15 4.93 توئم

العراق الدراسة الحالیة

4.56 5.92 11٫96 3.88 ذكر جنس 
المولود

االغنام 
العرابیة

4.54 6.23 11٫54 4.12 انثى

4.57 6.17 11.41 4.39 مفرد
نوع 
4.41الوالدة 5.00 10.64 3.76 توئم
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