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 الخالصة

، جامعة بغداد في موقع الجادرية-كلية الزراعة-الحيواني اإلنتاجفي حقل االغنام التابع لقسم  البحث أجري 
 4/1/2145 فضال عن مختبرات معهد الهندسة الوراثية والتقانات الحياتية للدراسات العليا/جامعة بغداد للمدة من

 يةالصفات التناسلية واإلنتاج ببعضوعالقتها  AA-NATهدف تحديد المظاهر الوراثية لجين ب، 4/2/2142ولغاية 
. اختلفت المظاهر مولودا 03 هاالبالغ عدد لحمالنمن ا ومواليدها ةتركي نعجة عواسي 01لدى عينة مكونة من 

التي  اإلنزيميتبعا الختالف الحزم الوراثية الناتجة عن الهضم  AA-NATللجين  (Polymorphism)الوراثية 
-AAلجين نسب توزيع المظاهر الوراثية  كانت(. GG حزم 4و GA حزم 5و AA حزم 3بلغت ثالث مظاهر )

NAT التراكيب الوراثية لكل من  %01.11و 33.33و 52.25ية عينة األغنام العواس فيAA وGA وGG على 
معدل  في AA-NATلجين التوالي، وكان التباين بين هذه النسب عالي المعنوية، وكان تأثير المظهر الوراثي 

راسة نتائج الد أظهرتعالي المعنوية في حين لم يكن التباين معنويا في نسبة الخصوبة.  ونسبة التوائم الخصب
بالمظهر الوراثي، إذ حققت  (P<0.05)الحليب اليومي والكلي للنعاج العواسي كان قد تأثر معنويا  إنتاج أنالحالية 

المعدالت.  أدنى GG التركيبأفضل المعدالت في حين سجلت مثيالتها ذات  AAالوراثي  تركيبالنعاج ذات ال
اعتماده في وضع استراتيجيات  أمكانية AA-NAT لجينيمكن أن نستنتج من خالل دراسة التعبير الجيني 

التحسين الوراثي لدى األغنام لتعظيم العائد االقتصادي من مشاريع تربيتها بانتخاب وتضريب التراكيب الوراثية التي 
نتاج حليب. ونسبة توائم معدل خصب أفضلحققت   وا 
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Abstract 

This study was conducted in the sheep farm of Department of Animal 

Production Sheep Field /Faculty of Agriculture University of Baghdad in the Jadiriyah 

area, as well as laboratories of Genetic Engineering and the Institute of Life 

Technologies Graduate Studies-University of Baghdad, during the period from 

01/04/2015 to 01/02/2016, in order to identify genetic manifestations gene AA-NAT 
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and its relationship with some of reproductive and productive traits among a sample of 

30 Turkish Awassi ewes and offspring of 38 births. There was a genetic variation in 

polymorphism manifestations of the gene AA-NAT depending on the different genetic 

packets that generated by enzymatic digestion, which showed to be of three appearances 

(3 packs AA; 5 packs GA and 4 packs GG). The distribution of genetic manifestations 

attributed to gene AA-NAT in a sample Awassi sheep 56.67 and 33.33 and 10.00% for 

each of the genotypes AA and GA and GG respectively, and it was the contrast between 

these highly significant proportions, it was observed that the influence of appearance 

hereditary gene AA-NAT in the prolificacy and twining rate highly significant, while 

there was no significant difference in the fertility percentage. The results of the current 

study showed that the daily and total milk production of Awassi ewes was morally 

affected (P <0.05) genotype appearance, as ewes achieved with genotype AA the best 

rates, while those registered with genotype GG lowest rates. It can be concluded from 

this study of gene expression for gene AA-NAT possible adoption in the development 

of genetic improvement strategies for the sheep to maximize the economic returns of the 

election and crossing genotypes that have achieved the best prolificacy rate, twinning 

percentage and milk production. 

 المقدمــة

في ظل ظروف التربية التقليدية صعوبات عديدة  لألغنام العواسيوالتناسلي  اإلنتاجي األداءيواجه تحسين 
التقليدي الذي  نتخاباالوسائل بديلة عن  إليجادما دفع الباحثين والمربين  ،(4)لي التناس هائأداإلى انخفاض  أدت

لقد أدى التطور البيولوجي واكتشاف الخرائط  كان متبعا طوال العقود الماضية الذي يتطلب وقتا وجهدا كبيرين.
حدث أوقد  الحيوانات، أداءين الوراثية وعلم الوراثة الجزيئية إلى التعرف على وسائل وبرامج عديدة من شأنها تحس

نقلة نوعية غيرت مجرى العلوم  PCR Polymerase chain reaction) )اكتشاف تقانة تفاعل البلمرة المتسلسل 
لدراسة وتتبع الطفرات الوراثية التي تحدث على المادة الوراثية  انةاستثمر العلماء هذه التق ، حيث(42)البيولوجية 

ومعرفة الواسمات المرتبطة بها التنبؤ بالتباين  (QTL)الصفات الكمية ن خالل مواقع يمكن مو  ،للكائنات الحية
 . (45) أساسهاالمظهري للصفات المراد تحسينها بوقت مبكر ووضع برامج االنتخاب على 

 Restriction fragment Length Polymorphismالقطع المقيدة  أطوالفي التباين  انةتعد تق

(RFLP) الذي يعتمد  واألفراد،المستخدمة لدراسة تحديد ومقدار التنوع الوراثي بين السالالت  اتانالتق إحدى
على معرفة الجينات المسؤولة عن الصفات الكمية حيث يمكن من خالل ذلك وضع برامج  األساسبالدرجة 

 (acetyltransferase AANAT) إلنزيمالذي يشفر  AA-NATومن هذه الجينات جين التحسين الوراثي. 
الحاسم في تصنيع هرمون الميالتونين الذي يلعب أدوارا مهمة في تنظيم مجموعة متنوعة من اإليقاعات الفسلجية 

ولندرة الدراسات على هذا  .(42)الحيوانات المجترة  أداءالتي لها ادوار مباشرة او غير مباشرة في اليومية والسنوية 
بعد ألغنام العواسي لواإلنتاجي األداء التناسلي  فيالمتعددة  همظاهر تأثير  معرفةالبحث من هدف ال كانالجين 

 .إلغراض االنتخابنسبة توزيع تلك المظاهر لها استخراج 
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 المواد وطرائق العمل

في حين تم أجراء  ،جامعة بغداد-كلية الزراعة-الحيواني النتاجنفذ البحث في حقل االغنام التابع لقسم ا
ولغاية  4/1/2145من لمدة ا خالل وذلك معهد الهندسة الوراثية والتقانات االحيائيةفي مختبرات  ةالتحاليل الوراثي

بهدف فصل المادة مولودا  32ومواليدها البالغ عددها  ةتركي نعجة عواسي 01على عينة مكونة من  ،4/2/2142
 وضعتداء. ألودراسة عالقتها با AA-NATلجين  (Genotype)وتحديد التراكيب الوراثية  لالمهات الوراثية

والدات مفتوحة( مخصصة إليوائها والمتمثلة بحظائر نعاج ال %25مسقفة و %05النعاج في حظائر شبه مفتوحة )
تم إدارة القطيع وفق برنامج يتضمن التغذية والتحضير لموسم السفاد واإلعداد لمرحلتي ت. التوأمية والنعاج المسفدة

  .البيطريةالحمل والوالدة  فضال عن الرعاية الصحية و 

مانع  اختبار حاوية على أنبوبةلكل نعجة في  ((Jugular veinدم الوريد الوداجي  من مل 3تم سحب 
مئوي لحين  43-لمختبر لحفظها بالتجميد على درجةا إلىبصندوق مبرد  العينات نقلتم و  (K2 EDTA)تخثر 

الفحص الجزيئي  جراءإلالنعاج  عينات دم من  (DNA)دنااستخالص الحامض النووي ال . جرى وقت االستخالص
تم قياس و Promega(USA )شركة المجهزة من  (Kit)حسب تعليمات العدة و  (AA-NAT)للجين المدروس 

  .4الشكل  4.2التابع لجامعة النهرين وبلغ  العدليالعدلي  DNA التركيز باستخدام جهاز النانودروب في مركز

   

 

 

 

 

 المستخلص (DNA)الدنا  1 الشكل

لغرض أجراء الكشف الجزيئي ومعرفة التعدد المظهري للجينات والطفرات  (Primers)بوادئ تم اختيار ال
 وكما يلي. AA-NAT (9) الموجودة للجين

  اسم الجين ومختصره  التسلسل
F : 5'-AGCGTCCACT GCCTGAAAC-3' EXON  3 AA-NAT 

    R : 5'-GGGATGGAAGCCAAACCTC-3' 

 

 Lyophilized) الكندية كمسحوق مجفف Alpha DNAركة من ش (Primers)ُجهزت البوادئ 

product،)  الخزينتم تحضير محلول Stock solution))  ومحــلول العمل(Working solution)  بحسب



 ISSN: 1992-7479                                                         2142 ،2العدد  41مجلة األنبار للعلوم الزراعية مجلد 

642 
 

للحصول  (Deionized waterحيث ُحضر محلول الخزين بإضافة الماء المزال األيون ) تعليمات الشركة المنتجة،
مايكروليتر  10سحب بأما محلول العمل فقد تم تحضيره (. µl. 100 picomols-1)الق على التركيز النهائي للع

ليتر من الماء المزال األيون للحصول على  مايكرو 90وتخفيفه بـ  (.µl 100 picomols-1)من محلول الخزين 
التفاعل السلسلي عملية بلمرة  إلجراءالذي يستخدم  0-بيكومول مايكرو لتر 41التركيز النهائي لمحلول العمل 

(PCR)  مع مجموعة من المواد الموجودة في محلولMaster Mix  وأيونات األربعالتي تشمل القواعد النتروجينية 
نزيمالبوتاسيوم   . أخرى ومواد  Polymerase Enzyme Taq وا 

 في جل األكاروز PCRمن نواتج ليتر  مايكرو 10و DNA ladderمن  ليتر مايكرو 3 تم تحميل 
ملي فولت ولمدة ساعة ونصف ثم غمر الجل  11 وبتيار 0-سم فولت 70بفرق جهد مقداره  ورحلت (،%4زتركي)

 UVوتم مشاهدة الحزم بوساطة  0-مل 41م غمايكرو  5.1بصبغة بروميد أالثيديوم السائلة وبتركيز 

transiluminater،  وتم تصويرها باستخدام جهاز التوثيق الفوتوغرافي(Photo documentation system)، 

 .2شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المستخلص AA-NAT (bp1111)الجين  2 الشكل

-AA لهضم حزمة جين   SmaIالقاطع اإلنزيم باستخدامتم الكشف عن االختالف األليلي للحزمة الناتجة 

NAT (0046 وفقا لبرنامج الهضم على درجة حرارة )ساعات ثم رحلت 41درجة مئوية ولمدة  05زوج قاعدي
للكشف عن مواقع القطع واستنادا للحزم الناتجة تم    Electrophoresis system باستعمالالمهضومة العينات 
 .حزم 4 ـبتمثل  GGحزم والتركيب  5 ـتمثل ب GAحزم والتركيب  0 ـتمثل ب AAالتراكيب الوراثية فالتركيب تحديد 

في جل األكاروز  PCR-RFLPمن نواتج ليتر  مايكرو 21و DNA ladderمن ليتر  مايكرو 5تم تحميل 
ملي فولت لمدة ساعتين وتم مشاهدة الحزم  11 وتيار 0-سم فولت 35بفرق جهد مقداره  ورحلت %2 وبتركيز

 Photo documentationوتصويرها باستخدام جهاز التوثيق الفوتوغرافي  ،UV transiluminaterبوساطة 

system))، تم قياس كمية الحليب اليومي لكل نعجة فيما  ،(6ما ذكره ) تم تقدير المعايير التناسلية وفق .0 الشكل
م وذلك مرتين كل شهر ولغاية نهاية الموسم بالم (Cylinder)مدرجة  أسطوانةباستعمال  تجربةمعتمدة في ال

 .الحليب اليومي مضروبا في طول موسم الحليب إنتاجالحليب الكلي فتم احتسابه من خالل  إنتاج أما ،اإلنتاجي
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 اإلنزيمياإلنزيميالناتجة عن الهضم الناتجة عن الهضم       DNAحزم حزم  3 شكل

لدراسة Statistical Analysis System (40 )(SAS) باستعمال البرنامج إحصائياتم تحليل البيانات 
الرياضي  األنموذج) في هالك المواليد خالل المدة بين الميالد والفطام AA-NATتأثير المظاهر المتعددة لجين 

 األنموذج)ونسبة التوائم ( وفي معدل الخصب الثانيالرياضي  األنموذجناته )الحليب ومكو  إنتاجفي  ،(األول
متعدد الحدود ومن خالل تطبيق  Duncan باختباروقورنت الفروق المعنوية بين المتوسطات  (،الثالرياضي الث

 .Least square meansطريقة متوسطات المربعات الصغرى 

هالك بلدى النعاج  AA-NATالمظاهر المتعددة لجين للتحري عن عالقة  األولالرياضي  األنموذج
 المواليد خالل المدة بين الميالد والفطام. 

Yijklm   ==  µ  ++  Gi  ++  Pj  ++  Tk ++  Sk  ++  eijklm   

 jPو ،NAT-AAالمظاهر الوراثية لجين تأثير  iGو، المتوسط العام للصفة µو ،mقيمة المشاهدة  mijklY إذ أن
الخطأ  ijkle، وجنس المولود kSو ،نوع الوالدةتأثير  kTو ،الرابعة( إلى األولى)من  اإلنتاجيةتأثير تسلسل الدورة 

 .e2σالعشوائي الذي يتوزع طبيعيا بمتوسط يساوي صفر وتباين قدره 

إنتاج الحليب ب AA-NATللتحري عن عالقة المظاهر المتعددة لجين  :ثانيلالرياضي ا األنموذج
 .ومكوناته

Yijkl        ==  µ  ++  Gi ++  Pj  ++  Tk  ++  eijkl  

                الرياضي األول. األنموذجهي كما وردت في  األنموذجالرموز في هذا 

معدل الخصب ب AA-NATللتحري عن عالقة المظاهر المتعددة لجين  :لثلثاالرياضي ا األنموذج
 لدى النعاج. ونسبة التوائم 

Yijk  ==  µ  ++  Gi  ++  Pj ++  eijk  

 الرياضي األول. األنموذجوردت في هي كما  األنموذجالرموز في هذا 
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 النتائج والمناقشة

  AA-NAT  نسب المظاهر الوراثية لجين

والتي وجدت  AA-NATللجين  exon3لمنطقة التشفير  (Polymorphism)اختلفت المظاهر الوراثية 
 زيمياإلنتبعا الختالف الحزم الوراثية الناتجة عن الهضم ( (NM_001009461: c.486A > Gعليها الطفرة 

 وأطوال (516bpو 225bp، 371bp)  AAالوراثيالحزم الناتجة للتركيب  أطوالوبلغت  ،0 الشكل SmaI لإلنزيم
 GG  (bp 4412حزم التركيب أطوالبينما  (516bpو 183bp،255bp ،333bp ، 371bp) GAحزم التركيب 

225bp / ; 371bp 516 وbp.)  

تظهر فروق عالية المعنوية  إذ، AA-NATية للجين لمظاهر الوراثاعدد ونسب  4 يالحظ من الجدول
(P≤0.01)  52.25بين نسب توزيع هذه المظاهر الوراثية في عينة النعاج العواسي المدروسة والتي بلغت  
أكثر لإلفراد  اهنالك شيوع أن، أي بالتتابع GGو GAو AAلكل من التراكيب الوراثية  %  01.1101.11وو  33.3333.33وو

وفي الوقت الذي أشارت  .GGالسيما التركيب الوراثي  اآلخرينركيبين الوراثيين ت البكال مقارنة AAذات التركيب 
للنعاج العواسي  AA-NAT، من خالل تحليل جين AA ارتفاع نسبة التركيب الوراثي إلىفيه الدراسة الحالية 

ا موسمية واثنتان ال الصينية )ساللتان منه األغنامسالالت من  1على  (43)دراسة أجريت من قبل أفادت  ،التركي
في السالالت  GAمن  أعلىكانت  GGنسبة توزيع الحيوانات ذات التركيب الوراثي  أنموسمية التناسل( 

في حين تعددت  فيها، AAبينما لم يظهر التركيب الوراثي  ،Aليل من األ أعلى G األليلن تكرار أالالموسمية و 
  ،في السالالت الموسمية AA-NATمظاهر جين 

 AA-NATلجين  (Polymorphism) العدد والنسب المئوية للمظاهر الوراثية 1جدول 

عدد   (Genotype)  التركيب الوراثي

  النعاج
  المئويةالنسبة   عدد النعاج  (Genotype)  التركيب الوراثي  )%()%(  المئويةالنسبة 

)%()%(  
AA   :3  411 01 المجموع 52.25 45  حزم % 

GA   :5  00.00 41  حزم ) χ2 كاي )قيمة مربع   --- 44.511 ** 

GG  :1 41.11 0  حزم ( **P≤0.01 .) 

وهذا ، GAنسبة من الحيوانات كانت لذات التركيب  أعلىوان  GGو GAو AAتراكيب  3وكان هناك 
في  AAو GAو GGالسالالت الالموسمية و في GAو GGمظاهر هذا الجين كانت  أنمن ( 1) أكدهما 

 السالالت الموسمية.

   الخصوبة والخصب

 باختالفلمجاميع النعاج الثالثة والتي تختلف  % 411نسبة الخصوبة كانت  أن 6 يتبين من الجدول
النظر عن  مواليد بغض أنجبتأي ان عينة النعاج المدروسة كانت جميعها قد  AA-NATجين المظهر الوراثي ل

المظهر الوراثي لعدم وجود تباين في نسبة الخصوبة  باختالفوبالتالي انعدمت الفروق المعنوية  الوالدة،نوع 
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واقعية عن  أكثرنتائج  إعطاءعددا وألكثر من موسم انتاجي من شأنه  أكبرالمتحققة وان اجراء الدراسة على عينة 
من  AA-NATيعد جين  للقطعة المدروسة ونسبة الخصوبة لدى النعاج. AA-NATجين العالقة بين مظاهر ال

التناسلي وان ذلك انعكس جليا على النتائج المسجلة في هذه الدراسة بما يخص  األداءتي تعبر عن الجينات ال أهم
 GA، إذ حققت النعاج ذات التركيب الوراثي ونسبة التوائم الخصب لدى النعاج )عدد المواليد في البطن الواحدة(

( تلتها النعاج ذات 1.11 ± 01.11نسبة توائم ) وأعلىبطن( : امولود 1.11±  4.011أقصى معدل خصب )
( على التوالي، في حين سجلت مثيالتها 1.12 ±± 21.11بطن( و): امولود 4.211 ± 1.12) AAالتركيب الوراثي 

بطن( وان الفروق بين المعدالت كانت : امولود 1.11±  4.11للخصب ) أدنى معدال GGذات التركيب الوراثي 
 .6 الجدول( P≤0.01عالية المعنوية )

: امولود 0.6العواسي التركي، إذ بلغ معدل الخصب  في( 05)اءت هذه النتيجة مماثلة لما ذكره وقد ج 
اختالف الفعالية المبيضية بين التراكيب  إلىتشير  AA-NATأن نتيجة عالقة المظاهر المتعددة لجين  بطن.
في دراستهم على   (7)  إليهر وهو ما أشا المتأثر بالجين AANATنتيجة الميالتونين الناتج عن إنزيم  الوراثية

التي تحتوي على الطفرة  CDذات التركيب الوراثي  Jining Geryساللة  أنسالالت من الماعز الصيني من 
ذات التراكيب  األخرى من السالالت  (P≤0.005) 1.52بمعدل  مواليد   أعلىكانت  SNP( C265T)الوراثية 
-AAسالالت من الماعز الهندي عالقة لتعدد مظاهر جين  في دراستهم على (41)بينما لم يجد  .CCالوراثية 

NAT .وعدد المواليد من البطن الواحدة 

  العواسي التركي التناسلي لنعاج باألداء AA-NATالمتعددة لجين  عالقة المظاهر 2الجدول 
 التركيب الوراثي
(Genotype)  

  

عدد 
  النعاج

  

عدد 
  المواليد

عدد النعاج   الخطأ القياسي± المتوسط 
  الوالدة توائم

  

  ((%))  الخصوبة  )%(  نسبة التوائم
 الخصبمعدل 

Prolificacyبطن ::: مولود  

AA   :3  1.11±  411.11    22 45  حزم a 4.211  ±1.12 a 5 21.11 ± 1.12 a 

GA   :5  1.11±  411.11 40 41     حزم a 4.011  ±1.11 a 0 01.11 ± 1.11 a 

GG  :1 1.11±  411.11 0 0  حزم a 4.11  ±1.11 b 1 1.11 ± 1.11 b 

 ** NS ** 3 03 01 مستوى المعنوية

 المتوسطات التي تحمل حروف مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنويا فيما بينها.
* *(P≤0.01) ،NS:   غير معنوي. 

 الفطام إلىنسبة الهالك لدى الحمالن من الميالد 

 (P≤0.05)المواليد من الوالدة لغاية الفطام تتأثر معنويا نسبة هالك  أن اإلحصائينتائج التحليل  أظهرت
 AAالوراثية  للتراكيب 1.12 ± 2.22و 1.15±  1.11، وقد بلغت النسب AA-NATبالتركيب الوراثي لجين 

وقد يكون  .3الجدول  ،بالتتابع GGفي حالة التركيب   (%1.11±  1.11)التوالي في حين انعدمت  على GAو
إلى اختالف نسبة الهالك لدى الحمالن من الميالد الى الفطام  (4)مومة تأثير في ذلك، إذ أشار الختالف قابلية األ

وقد سجلت الدراسة الحالية اقل نسبة هالكات مما ذكره الباحثان  التربية،تبعا الختالف التراكيب الوراثية وظروف 
في حين  .%44.1 (0) الي. واقل مما سجلهلدى النعاج المحلية والنعاج التركية على التو  (% 44و 41.0) أعاله
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في ظروف التربية  (%3.1) ةمما هي عليه للعواسي المحلي أقل GAالوراثي كانت النسبة للنعاج ذات التركيب 
قد يعود إلى الوالدات المفردة للنعاج مع كمية  GGإن انعدام الهالكات لدى النعاج ذات التركيب الوراثي التجارية. 

 أنالصحية التي يعتقد  األمهاتية المواليد إضافة إلى قلة عددها في هذه الدراسة وحالة حليب كافية لتغذ
للميالتونين دورا في زيادة المناعة لديها فضال عن مساعدته بتجهيز المواليد الحديثة، من خالل وجوده في الحليب، 

كما انه يساعد على منع تقرح الطبقة  (1)بالمعلومات عن دورة النهار والليل حتى يتولد التناغم اليومي لديها 
 HCLوتقليل إفراز حامض  ،لألكسدةوتشجيع نمو الخاليا المبطنة لها من خالل فعله المضاد  لألمعاءالمبطنة 

فضال عن وجوده في الحليب يعد وسيلة دفاعية ضد العديد من المسببات المرضية  ،(5)وتحفيز الجهاز المناعي 
(41.)   

 الفطام إلىهالك الحمالن من الميالد  بنسبة  AA-NAT  ظاهر المتعددة لجينعالقة الم 3 الجدول

 المتوسطات التي تحمل حروف مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنويا فيما بينها.

( *P≤0.05.)  

 نتاج الحليب وطول موسم اإل  بإنتاج AA-NATعالقة المظاهر الوراثية لجين 

انتاج الحليب اليومي باختالف  في (P≤0.05)معنوية  اهنالك فروق أنأظهرت نتائج الدراسة الحالية 
إذ بلغ المعدل لليومي إلنتاج الحليب اقصاه لدى النعاج ذات التركيب الوراثي  ،AA-NATالتركيب الوراثي لجين 

AA (4.452  ±1.41 كغم)  في حين كان ادناه عند التركيب الوراثيGA  الجدول ،كغم 1.40  ± 1.112وبواقع 
االنتخاب بالعواسي التركي  األغنامالحليب اليومي لدى  نتاجإتحسين صفة . من خالل هذه النتيجة باإلمكان 1

ويعد انتاج الحليب اليومي من الصفات االقتصادية المهمة ذات االرتباط الموجب  .AAلإلفراد الحاملة للتركيب 
ن أراسات أخرى د أشارتوقد . والمعنوي مع االنتاج الكلي ولدورها الضروري في نمو المواليد أثناء مدة الرضاعة

 المنتج،في كمية الحليب  اللفترة الضوئية والميالتونين المعطى للحيوانات تأثير 

ظالم( خالل فترة  42:ضوء 3)النهار قصيرة الهوليشتاين لفترة ضوئية  أبقارتعرض  أن (41)إذ وجد  
ظالم،  3:ضوء 42عريضها لفترة التي تم ت باألبقارالجفاف نجم عن ذلك زيادة في انتاج الحليب بعد الوالدة مقارنة 

في حين أدى ذلك إلى انخفاض تركيز البروالكتين لدى العجالت وتحسن كفاءة التحويل الغذائي لها. وربما يكون 
 إفرازهبالفترة الضوئية إذ يزداد  لتأثرهدور في ذلك  AANATلهرمون الميالتونين الذي يسيطر على إنتاجه إنزيم 

 (.3و 2)د من تركيزه في الدم والحليب ما يزي الظالم،خالل فترات 

  )%(  الخطأ القياسي± نسبة الهالك   عدد الهالكات  عدد المواليد  نعاجعدد ال  (Genotype)  التركيب الوراثي
AA   :3  1.15±  1.11 2 22 45  حزم a 

GA   :5  1.12±  5.21 4 40 41  حزم a 

GG  :1 1.11±  1.11 1 0 0  حزم b 

 * --- --- ---  مستوى المعنوية
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 اإلنتاجوطول موسم   الحليب بإنتاج AA-NAT  لجين  (Polymorphism) عالقة المظاهر الوراثية  4الجدول 
  لدى العواسي التركي.

  التركيب الوراثي
((GGeennoottyyppee))  

  الخطأ القياسي± المتوسط   عدد النعاج
  طول موسم الحليب )يوم(  كغم())  الكليالحليب  إنتاج  اليومي )كغم(  الحليب إنتاج

AA   :3  1.41±  4.452 45  حزم a 405.10  ±24.21 a 443.11  ±41.41 a 

GA   :5  1.41±  4.114 41  حزم ab 401.42  ±40.25 ab 425.11  ±5.11 a 

GG  :1 1.40±  1.112 0  حزم b 420.12  ±45.21 b 421.12  ±1.45 a 

 NS * * 01 العدد الكلي  مستوى المعنوية

 المتوسطات التي تحمل حروف مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنويا فيما بينها.
 *(P≤0.05)، NS::  .غير معنوي 

وضع  في AA-NATلجينالتعبير الجيني  دالدراسة الحالية إمكانية اعتمايمكن أن نستنتج من 
مشاريع تربيتها بانتخاب وتضريب التراكيب استراتيجيات التحسين الوراثي لدى األغنام لتعظيم العائد االقتصادي من 

نتاج حليب. ونسبة توائم معدل خصب أفضلالوراثية التي حققت   وا 
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