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قواعد النشر في المجلة
مثلام يرحب العميد ابو الفضل (عليه السالم) بزائريه من أطياف اإلنسانية ،ت َُرحب جملة الباهر بنرش البحوث العلمية عىل
وفق الرشوط االتية:

 .1ان يكون البحث يف جماالت العلوم املتنوعة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته املتعارف عليها عامليا ومكتوبة
بإحدى اللغتني العربية أو االنكليزية.
 .2أن ال يكون البحث قد نرش سابق ًا وليس مقدما إىل أية وسيلة نرش أخرى ،وعىل الباحث تقديم تعهد مستقل بذلك.

 .3أن 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.

ويف حالة كون البحث باللغة العربية تايت بعد الفقرات اعاله اخلالصة باللغة االنكليزية تتبعها الكلامت املفتاحية باللغة
االنكليزية ،ومن ثم اخلالصة باللغة العربية تتبعها الكلامت املفتاحية باللغة العربية ثم بقية فقرات البحث ،أما اذا كان البحث

باللغة االنكليزية فتكون بعد فقرات العنوان واالسامء والعناوين اخلالصة باللغة العربية تتبعها الكلامت املفتاحية باللغة
العربية ايض ًا ،ثم اخلالصة باللغة االنكليزية تتبعها الكلامت املفتاحية باللغة االنكليزية ثم بقية فقرات البحث.

 .4ترسل البحوث اىل املجلة الكرتوني ًا عىل املوقع االلكرتوين للمجلة  albahir.alkafeel.netاو albahir@alameedcenter.iq
ِع َرب ملء إستامرة إرسال البحوث بنسختني االوىل كاملة والثانية حمذوف منها االسم والعنوان للباحث (الباحثني) بصيغة مستند . Word
 .5اعداد الصفحة ( 2سم للجهات االربع للصفحة).
 .6يكون نوع اخلط  Time new romanللغة االنكليزية و  Simplified Arabicللغة العربية ،وحجم اخلط لعنوان
البحث الرئيس (16غامق ) اما العناوين الثانوية (14غامق) ومادة البحث (.)14

 .7نوع الفقرة singleمسافة بادئة خاص (بال) قبل النص  )0(:بعد النص ( )0تباعد االسطر (مفرد ) قبل النص ( )0بعد النص(.)0
 .8عدم استعامل االطارات و الزخارف وتكون مجيع االرقام باللغة االنكليزية حتى يف البحوث املكتوبة باللغة العربية .

 .9عند كتابة رقم يف متن البحث يكون الرقم بني قوسني ،وبعده وحدة القياس بدون اقواس مث ً
ال  )10( cmأو ( )10سم.

 .10تذكر 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 (MLAكام يف املثال التايل-:

اسم املؤلف /املؤلفون ،اسم املجلة رقم املجلد ،الصفحات من-اىل( ،السنة).

وللغة االنكليزية تكون نفس الصيغة اعاله بمجرد البدأ من اليسار .اما يف متن البحث فال يكتب رقم املصدر بصيغة ال

 Superscriptوانام يكتب بنفس نمط الكتابة بالشكل ]رقم املصدر[ ويف حالة كتابة اكثر من رقم بحث يف هناية الفقرة

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

شكل (رقم الشكل) :اسمه او توضيح حمتواه
اما اجلدول فيكون عنوانه فوقه متمركز ًا بحجم خط ( 12غامق) ويكون للغتني االنكليزية والعربية كام يأيت-:

اسمه أو توضيح حمتواه( :رقم اجلدول) Table

جدول (رقم اجلدول) :اسمه أو توضيح حمتواه

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

 .13تكتب اهلوامش ان وجدت يف هناية البحث قبل املصادر.

 .14اينام وردت كلمة  Figureيف متن البحث تكتب بالشكل  .Figوبعدها رقم الشكل بني قوسني وتكب كلمة table
بحرف  Tكبري اينام وردت ايض َا.
 .15التتجاوز عدد الصفحات ( )25صفحة.

 .16تكتب معادالت الرياضيات عىل وفق برنامج Math Type

تعب بالرضورة عن وجهة نظر جهة اإلصدار وخيضع ترتيب
 .17تعرب األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها وال ّ
البحوث املنشورة ملوجبات فنية.

 .18ختضع البحوث لربنامج االستالل من االنرتنت وكذلك لتقويم رسي لبيان صالح ّيتها للنرش وتكون االلية كام يأيت-:
أ -يب ّلغ الباحث بتس ّلم بحثه خالل مدّ ة أقصاها أسبوعان من تاريخ التس ّلم .
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 .

 .19يراعى 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.

 .20عىل الباحثني إجراء التعديالت املطلوبة من قبل اخلرباء العلميني واللغويني

 .21ملء 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

قويل واحلمد هلل رب العاملني وصل اللهم عىل حممد وال حممد الطيبني
الطاهرين.

هذا عدد جديد من جملة الباهر العلمية املحكمة ،وقد تضمن جمموعة

من االبحاث ذات الصلة بالعلوم الطبيعية واهلندسية ،ونامل منها ان تسد
ثغرة علمية يرقبها املتخصصون ،وتؤرش ظاهرة علمية تستحق العناية
يتأملها الباحثون .وقد حرصنا عىل تنوع املوضوعات بتنوع البحوث
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 لالرتباطبدار نرش عاملية لتلتحق بمصاف املجالت العلمية العاملية.

ونحن يف هذه املناسبة نجدد العهد والوفاء لكل من يراقب بمحبة واهتامم

اصداراتنا -يف مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات التابع اىل قسم

الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة العباسية املقدسة -عىل السعي احلثيث

والدائب للوصول اىل كل ما ينشط احلراك العلمي والبحث االكاديمي يف

ربوع عراقنا واالمة امال بخلق جيل جديد من البحث يواكب تطورات
املرحلة العلمية الراهنة ويلبي طموح الباحثني واملتخصصني داخل العراق

وخارجه.

واحلمد هلل رب العاملني من قبل ومن بعد.

عمر حمد شهاب  *،تغريد هاشم النور

17
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وكرميات الوجه وأصباغ الشعر

قسم الكيمياء ،كلية الرتبية للبنات ،جامعة
االنبار ،العراق.
*قسم الكيمياء ،كلية الرتبية ابن الهيثم ،جامعة
بغداد ،العراق.

27

توهني إشعاعات كاما املنبعثة من نواتج االنشطار ( )90Sr, 60Coمن
وقود  UO2املحرتق داخل مفاعل PWR

تحليل اإلستقرارية الكلية لنظام ريايض يصف ظاهرة إنتشار
 51وباء التدخني بني طالب املدارس الثانوية واملتضمن مصادر
خارجية مؤثرة ومساعده عىل إنتشار الوباء

65

73

83

97

تأثري نوع الوالدة وجنس الحمل يف الرتكيب الكيميايئ
لحليب األغنام العرابية

تحليل عمل املرشح املتكيف ومتيز املنظومات باستخدام
خوارزمية مربع املتوسط االصغر) )LMS

تأثري بعض املضادات الحيوية عىل مستوى الكلوبيولني
 AgIيف إدرار مرىض خمج السبيل البويل

بناء منوذج ريايض للتنبؤ بعدد أيام التوقف عن العمل يف
مشاريع املدارس يف محافظة بغداد

عيل خلف حسن ،نجم عبد عسكوري ،وفاء سامل صكب
قسم الفيزياء ،كلية الرتبية للبنات،جامعة
الكوفة ،العراق .

احمد عيل محسن
متوسطة الرياض للبنني ،مديرية تربية بغداد
الرصافة االوىل ،بغداد ،العراق.

إرساء عبد الحسن حمدان و فرحان عيل عبيد
قسم علوم الحياة ،كلية الرتبية للعلوم الرصفة،
جامعة املثنى ،املثنى ،العراق.

سفيان هزاع عيل
قسم الكهرباء ،كلية الهندسة ،جامعة تكريت،
العراق.

وفاء صادق ألوزين و سلطان كريم سلطان
قسم علوم الحياة ،كلية العلوم ،جامعة كربالء،
العراق.

غافل كريم اسود و محمد نعمه احمد الغامني
قسم الهندسة املدنية ،كلية الهندسة ،جامعة
كربالء ،العراق

Vol. 5, No. 9 and 10, P. (65-72)A, 2017

إﺳﺮاء ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺴﻦ ﺣﻤﺪان و ﻓﺮﺣﺎن ﻋﻠﻲ ﻋﺒﻴﺪ

ﺗﺄﺛﻴر ﻧوع الوﻻدة وﺟنﺲ الﺤمﻞ في الﺘركﻴﺐ الﻜﻴمﻴﺎﺋي
لﺤلﻴﺐ اﻷﻏنﺎم العراﺑﻴة
إﴎاء ﻋﺒﺪ اﳊﺴﻦ ﲪﺪان و ﻓﺮﺣﺎن ﻋﲇ ﻋﺒﻴﺪ
 اﻟﻌﺮاق، اﳌﺜﻨﻰ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﺜﻨﻰ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﴫﻓﺔ،ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻮم اﳊﻴﺎة
2016 / 4 / 9 :ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻼم

2016 / 9 / 8 :ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺒﻮل اﻟﻨﴩ

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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اﳋﻼﺻﺔ

أجريت هذه الدراسة يف حمطة االبحاث والتجارب الزراعية التابعة لكلية الزراعة – جامعة املثنى للمدة من ترشين الثاين 2014

ولغاية آذار  ، 2015واستخدمت فيها ( )23رأس ًا من النعاج العرابية السليمة من االمراض ،تراوحت أعامرها ()6-4سنوات
وبمعدل وزن ( )40كغم .وحلبت يدوي ًا مرتني صباح ًا ومساء ًا يومي ًا .أظهرت النتائج ان جلنس املولود تأثري عىل الربوتني الذي

بلغ ( )5.92%يف الذكور و ( )6.23%لﻺناث وبوجود فروق معنوية ( .)P ˂ 0.05بينام ﱂ يكن هناك تأثري معنوي جلنس املولود
عىل نسب مكونات احلليب :الدهن واملواد الصلبة الالدهنية والالكتوز .أما نوع الوالدة له تاثري معنوي عىل مكونات احلليب

كالدهون واملواد الصلبة الالدهنية والربوتني وغري معنوي عىل نسبة الالكتوز يف احلليب .واثر جنس املولود معنوي ًا عىل نقطة التجمد

والتوصيل وغري معنوي عىل االس اهليدروجيني وأما نوع الوالدة كان هلا تأثري معنوي ًا عىل نقطة التجمد وغري معنوي عىل التوصيل
واالس اهليدروجيني.

اﻟﻜﻠﲈت اﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ

النعاج العرابية ،نسب مكونات احلليب ،نسبة الالكتوز يف احلليب.

66

AL-Bahir Quarterly Refereed Journal for Natural and Engineering science

Vol. 5, No. 9 and 10, P. (65-72)A, 2017

إﺳﺮاء ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺴﻦ ﺣﻤﺪان و ﻓﺮﺣﺎن ﻋﻠﻲ ﻋﺒﻴﺪ

 .1اﳌﻘﺪﻣﺔ

ونوع الوالدة عىل بعﺾ مكونات احلليب وبعﺾ من صفاته

يوصف احلليب كيميائيا كنظري دهن يف حملول مائي الفيزيائية يف االغنام العرابية يف حمافظة املثنى.

من سكر وأمالح معدنية مع بروتني يف عالق غروي ]، [1
ويعرف وظيفي ًا بأنه جوهر الغذاء أو مادة الرتكيب األصيل

للغذاء ] .[2ويعترب احلليب مصدر غذائي مهم لﻺنسان

 .2ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ

أجريت هذه الدراسة خالل الفرتة من ترشين الثاين

الحتوائه عىل معظم ما ﳛتاجه يف مراحل نموه وبخاصة يف  2014لغاية اذار  2015يف حمطة االبحاث والتجارب

الطفولة ] .[3أن بروتينات حليب األغنام هي األيرس هض ًام الزراعية التابعة لكلية الزراعة – جامعة املثنى يف منطقة ام
وحمتوياﲥا مهمة كغذاء ﲪية  Dietللناس الذين يعانون من العكف ،شامل مدينة الساموة .مجعت عينات احلليب من (23

احلساسية ] .[4كام ان احلليب ومشتقاته عندما ال تؤخذ رأس) من النعاج العرابية السليمة من االمراض وتراوحت
خالل سنوات البلوغ ربام تسبب اهلشاشة لعظام جسم اعامرها بني ( )6-4سنوات وبمعدل وزن ( )40كغم.

اإلنسان ﳑا ﳛرز احلاجة هلذه التغذية األساسية ويوجب اخذ واستخدمت طريقة احللب اليدوي مبارشة من النعاج ووضع
احلليب يف قناين بالستيكية معقمة معدة هلذا الغرض وتم نقله

احلليب ومشتقاته ].[5

يتأثر تركيب احلليب وأنتاجه بالعديد من العوامل اىل املخترب مبارشة وبواقع مرتني يف اليوم صباحا«ومساءا«

املتضمنة ساللة النعجة والعمر ومرحلة الرضاعة وموسم لكل نعجة .أستخدم جهاز EKO-MILK TOTAL/

احلمالن والتغذية وجهاز احللب ] .[6وكذلك نوع الوالدة  ULRASONIC ANALYZERSاملنتج من رشكة
واملواليد تؤثر عىل تركيب وانتاج احلليب يف االغنام ] EON TRADING .[7,8,9اململكة املتحدة -لتقدير النسب

كام ان نوع الوالدة وجنس احلمالن تؤثر عىل انتاج وتركيب املﺌوية لكل من الدهن والربوتني واملواد الصلبة الالدهنية
حليب االغنام النجدية ] .[10وهناك عوامل فيزيائية هلا والالكتوز وكذلك قياس بعﺾ صفات احلليب الفيزيائية

بالغ االثرعىل تركيب احلليب،فمثال“ تاثري انجامد حليب كنقطة التجمد والتوصيل واالس اهليدروجيني . PH
االغنام عىل ختثر احلليب وتكوين اجلبن ] .[11كام ان االس
اهليدروجيني  PHاو الدالة احلموضة تظهر امهيتها من خالل

ان احلليب واالغذية التي يكون فيها  PHقريب من التعادل

 .3اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺣﺼﺎﺋﻲ

أجري التحليل االحصائي وفق برنامج أحصائي هو

تفسد بفعل البكرتيا عادةً ،ويصنف احلليب من االغذية قليلة  SPSSلسنة ( )1995وتطبيق املعادلة الرياضية التالية:
احلموضة واالحياء املجهرية املحبة للوسط املتعادل تفضل

العيش يف  PHقيمته ( .[12] )8-6اما التوصيلية ويقصد

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

حيث ان ( )Yijقيمة اي مشاهدة و()Aiتاثري العامل

هبا قابلية املواد لتوصيل التيار الكهربائي ،فتوصيل احلليب االول و( )Bjتاثري العامل الثاين  )AB(ijالتداخل بني العوامل
يعتمد عىل التغريات يف توازن املحتويات االيونية ،وهو يفيد و( )eijاالنحراف املعياري و( )Mمتثل املتوسط العام .
كمقياس لتقيم صحة الغدد اللبنية (الرضع ) وصفات التخثر

] .[13لذا ﲥدف الدراسة احلالية معرفة تاثري جنس املولود
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 .4اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ

يعود جلملة عوامل منها ساللة النعجة وبرنامج الغذاء

 .1الالكتوز:أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة الالكتوز يف وغريها من العوامل االخرى .كام ان هناك تاثري ًا غري معنوي

حليب االغنام هي ( ) 4.56%جنس املولود ذكر و( )4.54%جلنس املولود عىل نسبة الدهن يف احلليب وهذا يتفق مع ما

يف حالة االنثى و( )4.57%للوالدة املفردة و( )4.41%وجده وقد أظهرت نتائج الدراسة ان هناك تاثري غري معنوي
لوالدة التوائم جدول ( )1وهذه النتائج تتامشى مع [ ]9يف جلنس املولود عىل نسبة الدهن يف احلليب وتتفق مع ما وجده
النعاج احلمدانية و ] [14يف النعاج اجلزائرية ومع ] [15يف ] [10يف االغنام النجدية ومع ] [20الذي ﱂ جيد تاثري معنوي

االغنام احلمدانية جدول ( .)3ﱂ يكن هناك تاثري معنوي جلنس املولود عىل نسبة الدهن يف حليب االغنام العرابية .أما
جلنس املولود ونوع الوالدة عىل نسبة الالكتوز يف حليب نوع الوالدة فله تاثري معنوي عىل نسبة الدهن يف احلليب بينام

االغنام العرابية وهذا يتفق مع ] [10يف االغنام النجدية وان ﱂ يكن هناك تاثريمعنوي لنوع الوالدة يف دراسة كل من ][8

كانت قيم الالكتوز( )3.43%للذكور و( )3.5%لالناث يف يف االغنام الرتكية ] [9يف االغنام احلمدانية يف العراق و ][10

دراسته ومع ].[8,9

 .2الربوتني  :كانت نسبة الربوتني هي ()5.92%

يف االغنام النجدية يف السعودية .

 .4املواد الصلبة الالدهنية  :كانت النتائج ()11.96%

للذكور و( )6.23%لالناث و( )6.17%للوالدة املفردة للذكور و( )11.54%لالناث و( )11.41%للمفردة
و( )5.00%للتوئم جدول ( )1وهذه النتائج تتامشى مع و( )10.14%للتوائم جدول ( )1وهذه النتائج تتامشى مع
] [1يف أغنام العواﳼ ] [15يف االغنام احلمدانية ،وقد كان نتائج باحثني اخرين مثل ] [14,21جدول ( .)3وﱂ يكن تاثري

جلنس املولود ونوع الوالدة تاثري معنوي عىل نسبة الربوتني معنوي جلنس املولود عىل نسبة املواد الصلبة الالدهنية بينام

يف احلليب وهبذا ختتلف عن كل من ] [8,9,10يف االغنام لنوع الوالدة تاثريمعنوي عىل نسب املواد الصلبة الالدهنية.
النجدية جدول ( .)3ان االختالف بني النتائج والدراسات يف حني ﱂ يكن هناك تأثري معنوي لنوع الوالدة يف دراسات
االخرى ربام يعلل عىل اساس ان حمتويات الربوتني ختتلف كل من ] ،[8,9,14والسبب يف االختالفات ربام يعود لكون

باختالف انواع وساللة االغنام والتغذية واملناخ واملوسم املواد الصلبة الكلية (الدهن +املواد الصلبة الالدهنية) تزداد
ومرحلة الرضاعة وصحة الرضع ].[6,16,17

يف االغنام مع تقدم موسم احللب ] .[22,23ان االختالفات

 .3الدهون :كانت النتائج هي ( )3.88%للذكور بني نتائج الدراسات بخصوص مكونات احلليب وتاثري

و( )4.12%لالناث وللوالدة املفردة ( )4.39%وللتوائم جنس املولود ونوع الوالدة ربام تفرس عىل ضوء قانون واينكر

( )3.76%جدول ( )1وهذه النتائج تعترب منخفضة عند  Weigner’s lawالذي يتضمن ان مكونات احلليب التي
مقارنتها مع اجللييل ومجاعته ( )1999يف االغنام العواﳼ متتلك حجم اكرب سوف متتلك اعىل تغاير ًا من (اختالف ًا)
( )6.25%واحلسناوي ( )1986يف االغنام العرابية وعىل اساس احلجم فان املكونات تكون مرتبة تنازلي ًا كااليت:
( )6.05%يف البﴫة ومع ] [18يف النعاج العواﳼ ( )7.4%الدهن ،الربوتني،املعادن والسكريات ،والدهون تظهر
ومع ] [19يف االغنام السودانية ( ،)6.90%وقد اعزى ] [10تغاير ًا كبري ًا بعدها الربوتني واملعادن والسكريات تكون اقل
اختالفات النتائج لنسب الدهن يف احلليب بني الدراسات مكونات احلليب تغري ًا ].[24
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 .5نقطة التجمد  :يتضح من النتائج ان جلنس املولود لالناث وذات تاثري معنوي و( )6.61للوالدة املفردة

ونوع الوالدة تاثري ًا معنوي ًا عىل قيمة نقطة التجمد حلليب و( )6.48للتوائم وﱂ يظهر تاثري معنوي لنوع الوالدة عىل

االغنام العرابية والقيم املسجلة كانت ( )- 0.6088قيم االس اهليدروجيني وهذه النتائج تتامشى مع ما وجده

للذكور و( )-0.6131لالناث و( )-0.6093للوالدة ] [14,15ومع ].[12

 .7التوصيل :كانت النتائج هي ( )4.88للذكور

املفردة و( )-0.5310للتوائم جدول( )2وهذه النتائج

تتامشى مع ] [14حيث سجل نقطة ﲡمد حليب االغنام و( )5.58لالناث و( )5.46للمفردة و( )5.36للتوائم

اجلزائرية ملجموعة روﰊ ( )-0.57وملجموعة أوالد جالل جدول ( )2وان هناك تاثري ًا معنوي ًا جلنس املولود اما نوع

( ،)0.53وكذلك وجد [ ]25ان نقطة ﲡمد حليب االغنام الوالدة فلم يكن هلا تاثري ًا معنوي ًا .والتوصيلية بشكل عام
(.)-0.6048

تعتمد عىل تغريات املحتوى االيوين بصورة رئيسة وتشري اىل

 .6االس اهليدروجيني  PHاوالدالة احلامضية تراكيز الصوديوم والبوتاسيوم والكلوريد ].[13

:ظهرمن النتائج ان  PHكانت ( )6.62للذكور ()5.58
ﻣﻜﻮﻧﺎت اﳊﻠﻴﺐ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ
ﺟﻨﺲ اﳌﻮﻟﻮد
اﻧﺜﻰ

ﺟﺪول ) :(1ﺗﺄﺛﲑ ﺟﻨﺲ اﳌﻮﻟﻮد وﻧﻮع اﻟﻮﻻدة ﻋﲆ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﺣﻠﻴﺐ اﻻﻏﻨﺎم اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ
اﻟﻼﻛﺘﻮز %

اﻟﺪﻫﻦ %

اﻟﱪوﺗﲔ %

اﳌﻌﺪل±اﻻﻧﺤﺮاف اﳌﻌﻴﺎري

اﳌﻌﺪل±اﻻﻧﺤﺮاف
اﳌﻌﻴﺎري

اﳌﻌﺪل±اﻻﻧﺤﺮاف
اﳌﻌﻴﺎري

4.56 ± 0.42

5.92 ± 0.53 b

3.88 ± 0.30

0.39 ± 4.54

6.23 ± 0.69 a

4.12 ± 0.33

11.54 ± 1.11

ﻣﻔﺮدة
ﺗﻮﺋﻢ

NS
4.57 ± 0.53
4.41 ± 0.97
NS

*
6.17 ± 0.66 a
4.03 ± 1.02 b
*

NS
4.39 ± 0.42 a
3.76 ± 0.73 b
*

ذﻛﺮ

ﻣﺴﺘﻮ اﻻﳘﻴﺔ
ﻧﻮع اﻟﻮﻻدة
ﻣﺴﺘﻮ اﻻﳘﻴﺔ

اﳌﻮاد اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻟﻼدﻫﻨﻴﺔ
اﳌﻌﺪل±اﻻﻧﺤﺮاف اﳌﻌﻴﺎري
11.96 ± 1.07
NS
11.41 ± 1.12 a
10.14 ± 2.01 b
*

ﺟﺪول ) :(2ﺗﺄﺛﲑ ﺟﻨﺲ اﳌﻮﻟﻮد وﻧﻮع اﻟﻮﻻدة ﻋﲆ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﳊﻠﻴﺐ اﻻﻏﻨﺎم اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ

اﻟﻌﻮاﻣﻞ
ﺟﻨﺲ اﳌﻮﻟﻮد
اﻧﺜﻰ

اﻟﺼﻔﺎت

ذﻛﺮ

- 0.5288 ± 5.84 b

4.88 ± 0.40 b

- 0.5331 ± 6.07 a

5.58 ± 0.46 a

5.58 ± 046

*

*

NS

ﻣﻔﺮدة

- 0.5293 ± 6.17 a

5.46 ± 0.53

6.61 ± 0.85

ﺗﻮﺋﻢ

- 0.531 ± 9.04 b

5.34 ± 0.86

6.48 ± 1.04

*

NS

NS

ﻣﺴﺘﻮ اﻻﳘﻴﺔ
ﻧﻮع اﻟﻮﻻدة

ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﺠﻤﺪ
اﳌﻌﺪل

اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ
اﳌﻌﺪل  ±اﻻﻧﺤﺮاف اﳌﻌﻴﺎري

اﻻس اﳍﻴﺪروﺟﻴﻨﻲ PH
اﳌﻌﺪل±اﻻﻧﺤﺮاف اﳌﻌﻴﺎري

ﻣﺴﺘﻮ اﻻﳘﻴﺔ

6.62 ± 0.40

 .1احلروف املختلفة ضمن العمود الواحد تشري اىل وجود فروق معنوية بني املتوسطات.

 * .2تشري اىل وجود فروق معنوية بني املتوسطات يف العمود الواحدعند مستوى أحتامل . P ≤ 0.05
NS .3تشرياىل عدم وجود فروق معنوية بني متوسطات يف العمود الواحد.
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ﺟﺪول ) :(3ﻳﺒﲔ ﻧﺴﺐ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﳊﻠﻴﺐ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺤﻠﯿﺐ
اﻧﻮع اﻻﻏﻨﺎم
اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻤﺪروﺳﺔ

اﻟﻤﺼﺪر

اﻟﺒﻠﺪ

اﻻﻏﻨﺎم
اﻟﻌﻮاﺳﻲ

ﻣﻌﺪل ﻋﺎم

6.25

11.35

5.40

4.88

اﻟﺠﻠﯿﻠﻲ واﺧﺮون،
()1999

اﻟﻌﺮاق

اﻻﻏﻨﺎم
اﻟﻔﺮﯾﺰﯾﺔ
اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ

ﻣﻌﺪل ﻋﺎم

4.96

10.63

4.69

4.87

Kuchtik, et.al.
()2009

ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ
اﻟﺠﯿﻚ

اﻻﻏﻨﺎم
اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ

ﻣﻌﺪل ﻋﺎم

6.90

12.40

6.35

5.00

Sabahelkhier,
(et.al. )2012

اﻟﺴﻮدان

اﻻﻏﻨﺎم
اﻟﺤﻤﺪاﻧﯿﺔ

ﻣﻌﺪل ﻋﺎم

6.40

12.90

5.90

4.30

ﺟﺎﺳﻢ وﺟﻤﺎﻋﺘﮫ
()2013

اﻟﻌﺮاق

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻏﻨﺎم روﺑﻲ

5.66

11.19

5.91

4.89

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻏﻨﺎم اوﻟﺪوﺟﻼل

6.26

10.24

5.54

4.38

Yabrir, et.al.
()2013

اﻟﺠﺰاﺋﺮ

ﻣﻌﺪل ﻋﺎم

6.31

11.04

6.23

5.12

ﻣﻔﺮد

6.39

11.02

6.34

5.23

ﺗﻮﺋﻢ

6.23

11.06

6.35

5.01

4.75

12.07

6.53

4.58

ﻣﻔﺮد

4.78

12.04

6.51

4.58

ﺗﻮﺋﻢ

4.65

12.16

6.60

4.60

ذﻛﺮ

4.50

5.09

3.43

اﻧﺜﻰ

5.37

5.19

3.55

ﻣﻔﺮد

4.94

9.74

5.04

3.53

ﺗﻮﺋﻢ

4.93

9.15

5.24

3.51

ذﻛﺮ

3.88

11٫96

5.92

4.56

اﻧﺜﻰ

4.12

11٫54

6.23

4.54

ﻣﻔﺮد

4.39

11.41

6.17

4.57

ﺗﻮﺋﻢ

3.76

10.64

5.00

4.41

اﻟﻨﻌﺎج
اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ
اﻻﻏﻨﺎم
اﻟﻜﺮﻣﺎن
اﻟﺤﻤﺮ

ﻧﻮع اﻟﻮﻻدة
ﻣﻌﺪل ﻋﺎم

اﻟﻨﻌﺎج
اﻟﺤﻤﺪاﻧﯿﺔ

ﻧﻮع اﻟﻮﻻدة

ﺟﻨﺲ اﻟﻤﻮﻟﻮد
اﻟﻨﻌﺎج اﻟﻨﺠﺪﯾﺔ
ﻧﻮع اﻟﻮﻻدة

اﻻﻏﻨﺎم
اﻟﻌﺮاﺑﯿﺔ

ﺟﻨﺲ
اﻟﻤﻮﻟﻮد

ﻧﻮع
اﻟﻮﻻدة

70

دھﻦ
%

اﻟﻤﻮاداﻟﺼﻠﺒﺔ ﺑﺮوﺗﯿﻦ
%
اﻟﻼدھﻨﯿﺔ %

ﻻﻛﺘﻮز
%
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Yilmaz, et.al.
()2011

اﻟﺪﺑﺎغ ،وﺟﻤﺎﻋﺘﮫ
()2013

Ayadi, et.al.
()2014

اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ

ﺗﺮﻛﯿﺎ

اﻟﻌﺮاق

اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ

اﻟﻌﺮاق
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