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 عالقة جين الالكتوفرين بإنتاج الحميب ومكوناتو لدى أبقار اليولشتاين
 ناطق حميد القدسي                نادية وىبي شاكر

 أستاذ                           مدرس مساعد
 جامعة بغداد -كمية الزراعة -قسم اإلنتاج الحيواني

 المستخمص
جامعة بغداد  نفذ البحث في حقل األبقار التابع لقسم اإلنتاج الحيواني ومختبر التقانات اإلحيائية والفسمجة الحيوية في كمية الزراعة/

يدف تحديد التراكيب الوراثية لجين ، ب1/4/2016حتى  27/11/2015واالستعانة بمختبرات مختصة بتحاليل الوراثة الجزيئية لممدة من 
وعالقة ىذه التراكيب بعدد من صفات اإلنتاج والنمو لـثمانية وعشرون بقرة ىولشتاين ومواليدىا، فضال عند دراسة بعض  الالكتوفرين

% لكل 82.14و 17.86في عينة األبقار التي تمت دراستيا لجين الالكتوفرين المؤشرات المناعية. بمغت نسب توزيع التراكيب الوراثية 
في  0.59ىو  Aبالتتابع، وكان التباين بين ىاتين النسبتين عالي المعنوية. كان التكرار االليمي لألليل  ABو AAمن التراكيب الوراثية 

الالكتوفرين في الدراسة الحالية. كان تأثير التركيب الوراثي لجين الالكتوفرين جين عمى وفق تحميل  0.41ىو  Bحين كان التكرار لألليل 
±  2447.37إنتاجا من الحميب مقداره  AB(، إذ حققت األبقار ذات التركيب اليجين P≤0.01وية )في إنتاج الحميب الكمي عالي المعن

كغم، تأثرت نسبة الدىن  120.14±  1205.70والتي حققت إنتاجا مقداره  AAكغم مقارنة بمثيالتيا ذات التركيب الوراثي  209.06
يمكن االستنتاج من خالل دراسة التعبير الجيني لجين لجين الالكتوفرين،  والرماد في الحميب بصورة عالية المعنوية بالتركيب الوراثي

الالكتوفرين إمكانية اعتماده في وضع خطط لمتحسين الوراثي لدى األبقار ذات اإلنتاج العالي من الحميب، كما نوصي تطبيق الدراسة عمى 
 ق استراتيجية االستبعاد واالستبدال.عينة أكبر ولعدة مواسم إنتاجية من شأنو إعطاء نتائج أكثر دقة لتطبي

                    مستل من رسالة الماجستير لمباحث الثاني                                                                                        
 .الكممات المفتاح: جين الالكتوفرين، إنتاج الحميب، أبقار اليولشتاين
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ABSTRACT 

This resesrch was conducted at the Dairy Cattle Farm pertaining to the Department of Animal 

Production, College of Agriculture in Abu-Ghraib (20 km West of Baghdad) and Al-Jaderiah, as well 

as at the Biotechnology  Physiology Laboratory at the College of Agriculture, University of Baghdad , 

Al-Jaderiah, and in collaboration with the Laboratory that specific for molecular genetic analysis 

during the period from 27/11/2015 to 1/04/2016. The objective of this study was to identify the 

polymorphism of  lactoferrin gene and their relationship with some growth and productive traits for 

28 Holstein cows and their borns, along with the study of some immunological indicators. The 

distribution percentages of lactoferrin gene polymorphism in cow's sample were 17.86 and 82.14 % for 

AA and AB respectively. The variation between these percentages were highly significant (P≤0.01). 

The allele frequency for A and B were 0.59 and 0.41 respectively, according to the lactoferrin gene 

analysis carried out currently.  The effect of lactoferrin gene polymorphism on milk yield was highly 

significant (P≤0.01), being cows with AB yielded 2447.37 ± 209.06 kg, while those with AA yielded 

1205.70 ± 120.14 kg. The lactation period has not significantly affected by lactoferrin gene 

polymorphism. The influence of lactoferrin gene polymorphism was obvious on milk fat (P≤0.01) and 

ash (P≤0.05) percentages, while other milk components (lactose, protein and solid non-fat) did not. It 

can be concluded from the study of gene expression for lactoferrin gene, the possibility of adopted 

them in cattle breeding strategy,. We also recommend to apply the study on a larger sample and for 

several productive lactions that will give more accurate results from the application of culling and 

replacement strategies. 
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 المقدمة
يعتبر الحميب من المصادر الغذائية الضرورية لمجسم 
الحتوائو عمى العناصر الغذائية الميمة من المعادن 
والفيتامينات التي تفي بطمب المستيمك الذي يسعى لمحصول 
حقوق عمى منتجات غذائية عالية الجودة . وقد عرف 

" الحميب عمى انو 1909استيالك الحميب في فرنسا  عام 
أنتاج متكامل من حميب متواصل ألنثى صحتيا جيدة وبدون 

ا وال يتضمن مرحمة أنتاج المبأ انقطاع وليس اكثر من طاقتي
يعد بروتين الحميب أفضل أنواع البروتينات الموجودة في  ."

متصا  كما الطبيعة ألنو سيل الذوبان وسريع اليضم واال
انو  يحتوي عمى جميع األحماض األمينية الضرورية 
والعناصر التي ال يمكن ان ينتجيا جسم األنسان ومن الميم 
ان نعرف أن البروتين يدخل في بناء جميع أنسجة الجسم . 
يتكون بروتين الحميب من الكازين واأللبومين والكموبيولين، 

( من البروتينات Lactoferrin) ( )Lfالالكتوفرينيعتبر و 
الميمة وجزء من كموبينات المناعة، كما ويعد جزء من نظام 
المناعة الطبيعي الذي يتوزع بصورة عامة خالل سوائل الجسم 
واإلفرازات الخارجية فضال عن كونو  نظام المناعة الفطري 
األول )خط الدفاع لحماية الجسم من المسببات الخارجية 

لمعدية وااللتيابات حيث ينتج معززا الحماية ضد األمراض ا
من الخاليا الحبيبية العدلة )الخاليا البيضاء(. تظير 

 (6و 11المستويات العالية من الالكتوفرين في المبأ والحميب )
ويتم التحكم في كمية الالكتوفرين المصنع في الغدة المبنية 

 Lf(. وىذا التباين بمستوى  8التي  تسيطر عمى در الحميب )
ب خالل مرحمة اإلدرار يقودنا إلى معرفة أين يكون في الحمي

مستواه اعمى من خالل تحميل التراكيب الوراثية لمجين وإلنشاء 
قطعان ذات إنتاجية عالية بمستوى المناعة ومواليد بصحة 

الذي يظير في Lf  جيدة . واليزال الجدل قائما حول دور الـ 
ل أيض الية دفاع المضيف ضد المسببات المرضية ومن خال

الحديد.  ان عمميات التحسين الوراثي قد حققت مكاسب كبيرة 
عن طريق دراسة التراكيب الوراثية ليذه الحيوانات وذلك من 
خالل دراسة الجينات التي تؤثر عمى اإلنتاج ومعرفة الطفرات 

 PCRالوراثية وربطيا بالتركيب المظيري باستخدام تقانة 
دد المظاىر ألطوال القطع )تفاعل البممرة المتسمسل ( و )تع

 RFLP( )Restriction Fragment Lengthمقيدة الطول 

Polymorphism اذ تساعد في دراسة الجينات المطموبة، )

وتحديد التركيب الوراثي لكل حيوان وقراءة تسمسل القواعد 
 2الحيوان واكتشاف وجود الطفرات ) DNAالنيتروجينية لـ 

التقنيات في تحميل . ويمكن االستفادة من ىذه (10و
الواسمات الجزيئية وىي ذات أىمية كبيرة السيما عند تقييم 

( أذ أن تضمين معمومات مواقع الصفة الكمية 9 (السالالت 
(QTL – Quantitative Trait Loci في التقييم الجيني )

يوفر إمكانات كبيرة في زيادة دقة االنتخاب وزيادة العائد 
، وأفاد أيضا   ( 18ن الوراثي )االنتخابي في برامج التحسي

( وتحديد QTLانو من خالل تحديد مواقع الصفة الكمية )
الواسمات المرتبطة بيا يمكن التنبؤ بالتباين المظيري لمصفات 
المراد تحسينيا ، وفي وقت مبكر وبناء برامج االنتخاب عمى 
أساسيا ، وىذه الواسمات عبارة عن طفرات وظيفية في 

في الصفات ومن أقدم الواسمات الوراثية التي  الجينات المؤثرة
استخدمت في برامج التربية ىي الواسمات الشكمية 

(Morphological Markers وتمتيا الواسمات )
الكروموسومية ثم الواسمات الكيمياحيوية وأخيرا الواسمات 

( التي تعتمد عمى المادة Genetic Markersالوراثية )
التقنيات في االنتخاب وفي  ، وتفيد ىذه(DNAالوراثية )

التربية الخارجية ودرجة التماثل الوراثي في داخل الساللة 
ودراسة االرتباطات بين الجينات االقتصادية ذات الشكل 

( ومن ثم فأنو من 15الوراثي المتعدد وقابميتيا اإلنتاجية )
في  (14و 13الممكن استخدام ىذه الواسمات الجزيئية )

االنتخاب والتحسين. ونظر ألىمية بروتين الالكتوفرين في 
الجياز المناعي الذاتي في سوائل الجسم ومنيا الحميب جاءت 
فكرة الدراسة لمبحث في الجين المؤثر في تركيز ىذه المادة 
في األبقار وربطو ببعض الصفات اإلنتاجية التي ليا الدور 

الدراسة في العراق عن  الكبير في صفات النمو لممواليد. ولقمة
ىذا الموضوع فقد ىدفت الدراسة الحالية إلى تسميط الضوء 
عمى  دراسة تأثير المظاىر المتعددة لجين الالكتوفرين في 
إنتاج الحميب ومكوناتو لدى عينة من أبقار اليولشتاين ، بعد 

 استخراج نسب توزيع تمك المظاىر والتكرار االليمي. 
  المواد و طرائق العمل

أجريت التجربة عمى مجموعة من أبقار اليولشتاين فريزيان 
، جامعة  بغداد  -كمية الزراعة -ي المرباة  في الحقل الحيوان

لغرض تحديد التراكيب الوراثية لجين الالكتوفرين 
(Lactoferrin  gene (Lf   والتوصيف الجزيئي لمعرفة
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و التعدد المظيري لمجين وعالقتو بإنتاج الحميب ومكونات
الرئيسة .  أجريت التحاليل في مختبرات الدراسات العميا في 

 -مختبر التقنيات األحيائية والفسمجة ألحيوية  -كمية الزراعة 
جامعة بغداد ومختبر جسر المسيب في الجادرية عمى عينات 

تربى  .2016/  1/4ولغاية  2015/ 11/ 27الدم لممدة من 
،  تتباين التغذية  االبقار في الحقل في حظائر نصف مفتوحة

باختالف الموسم وتبعا لتوافر االعالف الخضراء  واىميا 

الجت و والذرة الصفراء واحيانا البرسيم ، إذ يقدم العمف 
االخضر بالكمية والنوعية المتوافرة أو العمف الخشن الجاف 
المتمثل بالدريس ومادة التبن وعمى وجبتين صباحية ومسائية، 

حيوان  /كغم 2ز بكمية تتراوح بحدود كما يقدم العمف المرك
في الوجبة وترفع ىذه الكمية قبل الموسم التناسمي وفي اثنائو 

حيوان في الوجبة الواحدة لالبقار الوالدة  \كغم  3لتصل الى 
 .والحموبة في اثناء الحمب

 المواد الكميائية المستعممة :1جدول 
 انًصنؼت وانًنشأانشركت  انًبدة ث

 Agarose BIO BASIC    اكبروز  1

 AFCO (Jordan) يختهفت األحجبو EDTAانببيب يبنغ انتخثر  2

 10X TBE Buffer Solution BIO BASICيحهىل بفر ينظى  3

 DNA ladder Marker Bioneer(Korea)يؼهًبث انحجى  4

 Bromophenol Blue Bioneer(Korea)صبغت برويى فينىل انسرقبء  5

 Primers Promega (USA)بىادئ  6

 kit   DNA extraction Promega (USA) ػذة استخالص انذنب  7

 Pioneer (korea) ػذة تفبػم انبهًرة انًتسهسم 8

 Ethidium Bromide stain BIO BASICصبغت بروييذ االثيذيىو  9

 EcoR1)) Pionee-Koreaاالنسيى انقبطغ  10

 حب الدم س
مل دم من  15–10تم سحب عينات الدم من األبقار بمقدار 

من كل بقرة في الحقل الحيواني وتفريغيا في  الوريد الوداجي
مل ، إذ جمعت  10حجم   EDTAأنابيب مانع التخثر  

العينات  بثالث وجبات  كل وجبة في يوم حسب توزيع 
األبقار في الحظائر. تم تقسيم كل عينة من الدم إلى قسمين 

حفظ الدم في األنابيب  تم,في أنبوبتين معممة برقم كل بقرة، 
 .م لعدة أيام لحين استخداميا̊ 20 –بدرجة حــــــــرارة 

 ( Lfالالكتوفرين )التحميل الجزيئي لجين 
Lactoferrin  (Lf  )لغرض إجراء التحميل الجزيئي لمجين  

وتمت التحاليل عمى  ،عمى عينات الدم التي حفظت بالتجميد
ثالث مراحل ىي: المرحمة األولى: استخال  الحامض 

المرحمة الثانية: .  DNA Extractionالدناالنووي 
الالكتوفرين من جين   Targetاستخال  القطعة المطموبة

(. المرحمة الثالثة : DNA Productمنتج الدنا (وتضخيميا 
 .تقطيع القطعة المطموبة لتحديد التراكيب الوراثية

 والترحيل الكيربائي DNAتحميل الـ 
بعد تحميل العينات في الحفر الموجودة في الجل بواسطة 

 (  وغمر الجل بمحمول Micropipetteاألنابيب الشعرية )
1X TBE  وترحيل العينات بتشغيل جياز الترحيل الكيربائي

(Electrophoresis  Gel)  70عمى طاقة كيربائية مقدارىا 
ممي أمبير ولمدة ساعة. ثم حمل  40فولت وبتيار مقداره 

طبقة الجل المتكونة بعد انتياء المدة المقررة بأداة خاصة إلى 
 UV Lightجياز مطياف األشعة فوق البنفسجية )

Transillminator لغرض اإلنارة. ويمكن مشاىدة حزم )
DNA  المتحركة من القطب السالب باتجاه القطب الموجب

المطياف  بوساطة العين، ثم تصور ىذه الحزم فوق جياز
 Photoتسمى جياز التوثيق الفوتوغرافي )

Documentation System اذ تظير الحزم ممونة ،)
( بمون Ethidium Bromideبصبغة بروميد االثيديوم  )

 .DNبرتقالي أو وردي متألق مما يدل عمى وجود 

 Promegaتسمسل البرايمرات المستخدمة والتي جيزت من شركة   :Lfالتوصيف الجزيئي لجين الالكتوفرين  .2جدول 
 االمريكية

 اسى انجين ويختصره  انتسهسم    

F: 5΄- GCCTCATGACAACTCCCACAC -3΄  

Exon 17 

 

Lf gene 
R : 5' - CAGGTTGACACATGGGTTGAC -3' 
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عن تحميل ناتج تفاعل البممرة المتسمسل والترحيل الكيربائي 
  Restriction Enzyme))EcoR1طريق أنزيم القطع 

تم التعرف عمى التراكيب التسمسمي بعد انتياء تفاعل البممرة 
الوراثية لجين الترانسفيرين في عينات الدم المأخوذة من 

إذ (، DNA Productالدنا)األبقار بعد الحصول عمى منتج 
 301bpتم إجراء عممية التقطيع لمقطعة المكثرة المطموبة 

( الذي يقوم بالتعرف عمى موضع EcoR1) المحددباألنزيم 
قواعد النيتروجينية من قطعة معين من ال معين ضمن تتابع

DNA  المتضاعفة)اليدف( فيقطعيا إلى قطعتين حجم احدىما
201bp 100وحجم األخرىbp . تم الحصول عمى ىذا

الكورية بتركيز  PIONEERاألنزيم القاطع  من شركة 
 وحده لكل مول.  20000

 التحميل اإلحصائي
 Statisticalتم تحميل البيانات إحصائيا باستعمال البرنامج 

Analysis System –SAS (2012 لدراسة تأثير تعدد )
في صفات إنتاج الحميب –المظاىر الوراثية لجين الالكتوفرين

(  8ومكوناتو ، وقورنت المتوسطات الحسابية  حسب اختبار)
 .متعدد المديات

: لمتحري عن عالقة تعدد المظاىر األنموذج الرياضي 
 .ي انتاج الحميب وتركيب الحميبالوراثية لجين الالكتوفرين ف

Yijkl = µ + Gi + Pj + Sk + eijkl 

  النتائج والمناقشة
 DNA Extractionاستخالص الدنا 

 
 DNA:استخالص الـ 1شكل 

كخطوة أولى لعزل القطعة اليدف DNA الـ  تم استخال 
وباستعمال  PCRلجين الالكتوفرين بعد ذلك ضمن تقانة 

( وطريقة العمل المشار الييا في مواد وطرائق (Kitالعدة 
مايكروليتر من  10العمل وبعد ذلك تم ترحيل عينات بمقدار 

مايكروليتر من صبغة  2 الممزوجة مع  DNAالـ  عينة
 % وضبط الفولتية1التحميل في حفر ىالم االكاروز تركيز 

وتصوير ناتج الترحيل لمتأكد من نجاح عممية  والتيار والزمن
تم استخال  . (1كما في الشكل ) DNAال  استخ

من جين الالكتوفرين وتكثيرىا  301bpالقطعة المطموبة 
( PCR)تضخيميا ( بتقانة بممرة التفاعل التسمسمي )

( باستخدام DNA Product) DNAالـلمحصول عمى منتج 
 ( وعينات الـPrimersوالبادئات ) PCRعدة الـ

DNA المستخمصة وضبط جياز الدورات الحرارية حسب ما
مذكور في فصل مواد وطرائق العمل ، ثم بعد ذلك تم ترحيل 

مايكروليتر من كل أنموذج في حفر ىالم  10عينة مقدارىا 
معمومة  DNA% واستعمال قطع 2.5االكاروز بتركيز 

  ( في الحفرة األولى من100-1500 bp) Ladderالحجوم 
وضبط الفولتية والتيار  1x TBEالمنظ  الجل بالمحمول

والزمن وتصوير ناتج الترحيل لمتأكد من نجاح عممية 
 . 301bpالتضخيم والحصول عمى القطعة المطموبة بحجم 

لتحديد  EcoR1انتقييذبأنزيم  RFLPاستخدام تقانة 
 التراكيب الوراثية

 حددت التراكيب الوراثية لحيوانات التجربة لجين الالكتوفرين
وحسب الطريقة  EcoR1  وأنزيم التقييد RFLPبتطبيق تقانة 

مايكروليتر في  10المذكورة في مواد وطرائق العمل وترحيل 
  70وضبط الفولتية عمى  % 2.5ىالم االكاروز تركيز 

ممي أمبير لمدة ساعة ونصف وتصوير  40 فولت وبتيار
انات ناتج الترحيل لمتعرف عمى توزيع التراكيب الوراثية لمحيو 

المدروسة حسب عدد وحجم الحزم المتكونة، إذ تم استخدام 
-DNA Ladder  1500bpمعمومة الحجوم )   DNAقطع
( في الحفرة األولى من الجل،  وكما تظير الحزم كما 100

 EcoR1تمت عممية التقطيع باألنزيم القاطع  .(2في الشكل )
بعد التعرف عمى الموضع الحساس ضمن التتابع المعين من 

لذا تشكمت من عممية التقطيع موقع القطع من قطعة الجين، 
أما حزمة واحدة أو حزمتين أو ثالث حزم  من كل أنموذج 

الدليل أو السمم، ذلك الن  Ladderيمكن مقارنتيا مع حزم 
بع الزوج األنزيم القاطع يقوم بعممو )التقطيع( في موقع تتا

من القطعة المطموبة من الجين عند وجود  bp 301القاعدي 
الموضع المعين كما أوضحنا آنفًا،  فقد تم التعرف عمى 
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( لجين الالكتوفرين في Genotypeالتراكيب الوراثية )
 العينات المدروسة بيذه الطريقة وكما يمي: 

إذا حصل التقطيع باألنزيم القاطع في المكان السابق  -1
في كال الشريطين من القطعة  100bpابع الزوج القاعدي تت

فسوف تتكون قطعتين من كل شريط  تظير كحزمتين، حجم 
وذلك لحصول  bp  201واألخرى  bp100الحزمة األولى 

تداخل  كل حزمتين من الحجم نفسو من كال الشريطين 
بحزمة واحدة، فان التركيب الوراثي ليذا األنموذج يكون 

( وىو يمثل التركيب الوراثي البري Homozygousمتماثال )
Wild (BB).  
حصل التقطيع في احد الشريطين دون الشريط األخر  إذا-2

 bpحزمة بحجم  ،فسوف تتكون ثالث قطع أي ثالث حزم
 bpمن احد الشريطين وحزمتين األولى بحجم 100
األخر يعني ان   من الشريطbp  301واألخرى بحجم 201

ليذا األنموذج ىو التركيب اليجين التركيب الوراثي 
(Heterozygous-TC أي حصول طفرة في احد )

في شريط دون  Bإلى القاعدة  Aالشريطين أي تغير القاعدة 
 الشريط األخر.

إذا لم يحصل التقطيع في كال الشريطين فسوف تتكون  -3
وذلك لتداخل الحزمتين معا bp  301حزمة واحدة بحجم 

بحزمة واحدة فيذا يعني ان التركيب الوراثي ليذا األنموذج ىو 
الذي يوضح  1، كما في الشكل (AA) التركيب الوراثي النقي 
أنموذج من عينات األبقار المدروسة  11الحزم المتكونة في 
 لتحديد تركيبيا الوراثي.
 11و 10 و 4و 3يظير في األعمدة  AAالتركيب الوراثي 
 7و 6و 5و 2و  1يظير في األعمدة  ABالتركيب الوراثي 

 . 8و
توزيع التراكيب الوراثية لعينة الالكتوفرين في عينة األبقار  

 المدروسة
العدد والنسب المئوية لمتراكيب الوراثية  1يتبين من الجدول 

لجين الالكتوفرين في العينة المدروسة ، اذ يظير فروق عالية 
ن نسب التراكيب الوراثية المختمفة لألبقار والتي المعنوية بي
بالتتابع ، أي  ABو  AAلمتراكيب  82.14و  17.68بمغت 

( مع تدني ABان ىنالك شيوعا واضحا لألفراد اليجينة ) 
( وانعدام التركيب  الوراثي AAنسبة التركيب الوراثي السائد )

( في العينة . وىذا جاء متفقا مع دراسة BBالمتنحي )

Sharifzadeh,A.andA.Doosti (18)  عمى أبقار
Zielak-Steciwko (3 ) دراسة اليولشتاين اإليرانية ومع 

  عمى أبقار اليولشتاين فريزيان اليولندية.

 
الحزم المتكونة بعد عممية تقطيع أنزيم التقييد .  2شكل 

EcoR1 لتحديد التراكيب الوراثية لجين الالكتوفرين 
العدد والنسب المئوية لمتراكيب الوراثية لجين  3يتبين من الجدول 

الالكتوفرين في العينة المدروسة ، اذ يظير فروق عالية المعنوية  
و  17.68بين نسب التراكيب الوراثية المختمفة لألبقار والتي بمغت 

بالتتابع ، أي ان ىنالك شيوعا  ABو  AAلمتراكيب  82.14
نسبة التركيب الوراثي  ( مع تدنيABواضحا لألفراد اليجينة ) 

( في العينة . BB( وانعدام التركيب  الوراثي المتنحي )AAالسائد )
 Sharifzadeh,A.andA.Doostiوىذا جاء متفقا مع دراسة 

-Zielak ( عمى أبقار اليولشتاين اإليرانية ومع دراسة  17)
Steciwko (19عمى أبقار اليولشتاين فريزيان اليولندية )  بتعدد
ن الالكتوفرين وتاثيره في انتاج الحميب ومكوناتو في ابقار أشكال جي
 .اليولشتاين 

العدد والنسب المئوية لممظاىر الوراثية  . 3جدول 
(Polymorphism لجين الالكتوفرين في أبقار )

 اليولشتاين قيد الدراسة
انًظهر انىراثي 

)Polymorphism( 
 اننسبت انًئىيت)%( انؼذد

AA 5 17.86 

AB 23 82.14 

 % 100 28 انًجًىع

)χ
2
 ** 11.5714 --- قيًت يربغ كبي )

( **P≤0.01) 
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تأثير تعدد مظاىر جين الالكتوفرين لألبقار في إنتاج الحميب 
أظيرت نتائج الدراسة الحالية أن : الكمي وطول موسم الحميب

التباين في إنتاج الحميب الكمي وطول موسم الحميب باختالف 
التركيب الوراثي لجين الالكتوفرين معنويا ، أذ حققت األبقار 

اقصى معدل إنتاج حميب  ABذات التركيب الوراثي اليجين 
كغم( في حين بمغ معدل  2447,37 ± 209,06كمي )

 AA (1205070  ±120014اإلنتاج لدى التركيب الوراثي 
( فوجدت ان إنتاج الحميب الكمي ألبقار  3كغم(، أما )

. أما  AAاليولشتاين اليولندية كان لصالح التركيب الوراثي 
و  3.83±  182000معدالت طول موسم الحميب فقد بمغ 

عمى  ABو  AAراثية يوما لمتراكيب الو  12015و  186052

(  19وأخرون) Zielak-Steciwko أما  ( 4التوالي )جدول 
وجدت ان إنتاج الحميب الكمي ألبقار اليولشتاين الفريزيان 

بينما كانت ،  AAاليولندية كان لصالح التركيب الوراثي 
(  لمتركيب الوراثي السائد  12) Maletić النسب في دراسة 

(AA اكبر مقارنة بالتركيب )( اليجينAB اذ كانت )
%  بالتتابع كما وجد في دراسة اخرى 28.7 -% 71.7

Asadollahpour (4 اذ كانت النسب لمتركيب الوراثي )
( اذ AB( اكبر من التركيب الوراثي اليجين )AAالسائد)
بالتتابع وتوافقت ىذه النتائج مع   0.393و 0.606كانت 
 .Pawlik (15)دراسة 

 الخطأ القياسي(± : تأثير تعدد مظاىر جين الالكتوفرين في إنتاج الحميب الكمي وطول موسم الحميب  )متوسط المربعات الصغرى  4جدول 
 

 انصفت

 (Genotypeانتركيب انىراثي )

 AA يستىي انًؼنىيت

 (5)انؼذد 

AB 

 (23)انؼذد 

 )كغى(إنتبج انحهيب انكهي 

 
1205.70  ±120.14  b 2447.37  ±209.06 a ** 

 a 186.52  ±12.15   a NS  3.83±  182.00 طىل يىسى انحهيب )يىو(

 انًتىسطبث انتي تحًم حروف يختهفت ضًن انصف انىاحذ تختهف يؼنىيب فيًب بينهب.

 **P<0.01  ،NS .غير يؼنىي 

تأثير تعدد مظاىر جين الالكتوفرين لألبقار في مكونات   
ان نسبة الدىن تأثرت معنويا   5يتضح من الجدول : الحميب

باختالف المظاىر المتعددة لجين الالكتوفرين أذ بمغت 
%( لدى األبقار ذات التركيب  0.33± 5.16أقصاىا )
 AB، بينما كانت  نسبتيا في التركيب الوراثي  AAالوراثي 

( . أن ارتفاع نسبة الدىن لدى 0.14±  3.09اقل اذ بمغت )
جاء متناغما مع  AAاألبقار ذات التركيب الوراثي النقي 

انخفاض معدل إنتاج الحميب الكمي لدى األبقار من ىذا 
( ، اذ ان زيادة كمية 5التركيب الوراثي كما ذكر أنفا )الجدول

بمغت  الدىن.الحميب المنتجة عادة يرافقيا انخفاض في نسبة 
% في  0.05±  4.46و 0.04±  4.42نسبة الالكتوز في 

بالتتابع، وال توجد  ABو  AAحميب األبقار ذات التراكيب 
فروق معنوية ىنا. أما نسبة البروتين فمم تتأثر معنويا 
باختالف المظاىر المتعددة لجين الالكتوفرين فقد بمغت نسبيا 

(، 3ع )الجدول% بالتتاب 0.03±  2.98و  ±0.03  2095
أن نسبة المواد الصمبة غير الدىنية لم تتأثر معنويا باختالف 

±  8.10و  0.07±  8.06التركيب الوراثي اذ كانت نسبتيا 
ان نسبة الرماد تأثرت 5بالتتابع ، يتبين من الجدول 0.10

معنويا باختالف التركيب الوراثي لمجين ،اذ تفوق التركيب 

 ABالتركيب الوراثي اليجين  عمى AAالوراثي النقي لمجين 
±  0.566و  0.007±  0.964وكانت نسبيما عمى التوالي 

(عمى النتيجة ذاتيا في 1) Ahmedوكما حصل  0.008
نسبة الدىن ألبقار اليولشتاين وكانت النتيجة لصالح التركيب 

 ان الالكتوفرين  Arnould (3)الوراثي النقي كما أثبت  
يرتبط عكسيا مع نسبة الدىن بينما وجدت فروق معنويو في 

، فكان ىناك اختالف بنسبة  (13واخرون )  Maletić دراسة
 AAالبروتين في الحميب اذ  كان اعمى في التركيب الوراثي  

( عمى التوالي وأيضا 3.29 – 3.22)AB  مقارنة بالتركيب
الح بنفس الدراسة وجدت فورق في نسبة الدىن وكانت لص

وأيضا وجد ارتفاع بنسبة الدىن   AAالتركيب الوراثي 
 مقارنة باليجينAA والبروتين ولصالح التركيب الوراثي النقي

Adriannaوكما وجدت في دراسة   (5)واخرون Zielak-
Steciwko ( 19واخرون)  اذ كان نسبة البروتين عالية

 Polish Red-White ألبقار AAلصالح التركيب الوراثي 
(PRW) مقارنة بالتركيب اليجين AB وفي نفس الدراسة وجد

ان نسبة الدىن في الحميب كانت عالية في التركيب الوراثي 
ولنفس  AAمقارنة بالتركيب الوراثي النقي  ABاليجين 
 .األبقار
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 الخطأ القياسي(±في تركيب الحميب )متوسط المربعات الصغرى  تأثير تعدد مظاىر جين الالكتوفرين . 5جدول 
 

 انصفت )%(
 (Genotypeانتركيب انىراثي )

 AA يستىي انًؼنىيت
 (5)ػذد انؼينبث 

AB 
 (23)ػذد انؼينبث 

 ** a 3.09  ±0.14 b 0.33±  5.16 نسبت انذهن
 a 4.46  ±0.05 a NS 0.04±  4.42 نسبت انالكتىز
 a 2.98  ±0.03 a NS 0.03±  2.95 نسبت انبروتين

 a 8.10  ±0.10 a NS 0.07±  8.06 نسبت انًىاد انصهبت انغير دهنيت
 * a 0.566  ±0.008 b 0.007±  0.964 نسبت انريبد

    انًتىسطبث انتي تحًم حروفب يختهفت ضًن انصف انىاحذ تختهف يؼنىيب فيًب بينهب. 
  ( **P<0.01( *  ،  )P<0.05 ،)NS  .غير يؼنىي : 
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