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 من الصفات االنتاجية والتناسمية بعدد (BMP 15) عالقة طرز جين البروتين المخمق لمعظم
 لدى االغنام العواسي

 عباس عبد الوىاب الصالحي*         د. نصر نوري االنباري**    مو قاسم حسن السعدي*          د. باس
  *معيد اليندسة الوراثية والتقنيات األحيائية لمدراسات العميا / جامعو بغداد

 ** قسم االنتاج الحيواني / كميو الزراعة / جامعو بغداد
 المستخمص

( سنة حيث 5-2نعجة من غنم ساللة العواسي المحمي بأعمار تتراوح بين ) 50أستخدمت في ىذه الدراسة 
، 1/6/2016ولغايو 1/11/2015حماًل وبأعمار تتراوح بين الوالدة ولغاية الفطام، وذلك لممدة من  62انتجت 

 Bone Morphogenetic( لجين البروتين المخمق لمعظم (Genotypeبيدف تحديد التراكيب الوراثية 
Protein 15 (BMP 15) في حقل األغنام التابع لقسم وتأثيرىا في األداء اإلنتاجي، إجريت ىذه الدراسة 

 جامعة بغداد/الجادرية وفي مختبرات معيد اليندسة الوراثيو والتقانات اإلحيائية/ / الزراعة ةكمي الحيواني/ نتاجاإل
 . جامعة بغداد

تبعًا إلختالف التراكيب الوراثية الناتجة  BMP 15لمجين  لمنطقة التشفير المستيدفة أختمفت الحزم الوراثية
( % 36،24،40وبمغت نسب توزيعيا ) CCو ACو AAعن اليضم األنزيمي حيث كانت ثالث تراكيب وراثية 
لكل من 0.44 و 0.56(، وبمغ التكرار االليمي P≤0.01) بالتتابع، وكان التباين بين ىذه النسب عالي المعنوية

في معدل الخصب كان عالي  BMP 15لجين عمى التوالي، أتضح أنَّ تأثير التراكيب الوراثية  Cو Aاالليمين 
(، في حين لم يكن االختالف معنويًا في نسبة الخصوبة، كما تباينت نسبة اليالك لدى P≤0.01المعنوية )

باين وزن الحمالن عند ، تBMP 15لجين (، بإختالف التراكيب الوراثية P≤0.05الحمالن لغاية الفطام معنويًا )
 BMPلجين (، بإختالف التراكيب الوراثية P≤0.05الفطام ومعدل الزيادة الوزنية بين الميالد والفطام معنويًا )

لدى أمياتيا، كما تأثر محيط الصدر واإلرتفاع عند المقدمة بإختالف التراكيب الوراثية ليذا الجين  15
(P≤0.05 اظيرت نتائج الدراسة الحالية ،) أنَّ إنتاج الحميب اليومي والكمي لمنعاج العواسي كان قد تأثر معنويًا
(P≤0.01 بالتراكيب الوراثية لجين ،)BMP 15  ولصالح النعاج ذاُت التركيب الوراثي اليجينAC أما طول ،

معنويًا (، بيد أنَّ مكونات الحميب التي تم قياسيا لم تتأثر P≤0.05موسم الحميب فكان التباين فيو معنويًا )
(، ولصالح النعاج ذاُت P≤0.05بأستثناء نسبة الدىن في الحميب ) BMP 15بإختالف التراكيب الوراثية لجين 

 .AAالتركيب الوراثي 
يمكن أنَّ نستنتج من النتائج السابقة لدراستنا أمكانية اعتماد التراكيب الوراثية المتميزة لكالٌ الجينيّن في وضع  

التحسين الوراثي لدى األغنام لتعظيم العائد االقتصادي من مشاريع تربيتيا بإنتخاب وتضريب  إستراتيجيات
نتاج حميب ونمو لدى حمالنيا.  التراكيب الوراثية التي حققت أفضل معدل خصب وا 

 الصفات االنتاجية والتناسمية ،)IXap(إنزيم التقييد الكممات المفتاحية: االغنام العواسي، جين البروتين المخمق لمعظم، 
 البحث جزء من رسالة ماجستير لمباحث الثاني

http://www.thelabrat.com/restriction/XapI.shtml
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Relationship between Bone Morphogenetic Protein15 gene(BMP15) 

polymorphism and some productive and reproductive trait in Awassi 

sheep 
AL-Saadi B. Q*                Al-Salihi A A*          AL-Anbari N.N**           

Institute of Genetic Engineering and Biotechnology/University of Baghdad* 

Department of Animal Production/College of Agriculture/University of Baghdad** 

Abstract 
In this study 50 ewes of native Awassi breed aging (2-5) years and their 62-

offspring aging from birth to weaning was used and was carried in the department of 

animal production / Faculty of Agriculture / University of Baghdad , as well as labor-
atories of institute of genetic engineering and biotechnology for post graduate studies 

and over the period from 1/11/2015 to 1/6/2016. 
The aim of this study was to investigate the genotypes of Bone Morphogenetic Pro-

tein 15 (BMP 15) and their association with the production , growth and reproductive 
traits . PCR - RFLP analysis of (BMP 15) (153 bp) showed three various genotypes 
represented as AA , AC , and CC with frequencies 36.00, 40.00 and 24.00 respective-

ly, the frequencies of the A and C alleles were 0.56 and 0.44, respectively, The re-
sults showed the effects of the genetic make-up of the BMP 15 gene has a high signif-

icant on fecundity ratio while no significant on fecundity rate , there was a variation 
of high significance of mortality rate in lambs up to weaning, with high significance 

in the rate of weight-gain variation in lambs from birth up to weaning and chest cir-
cumference and height were affected in relation to the variability of BMP 15 geno-

types, The results of the current study showed that daily and total milk production of 
Awassi ewes was significantly increased in relation with variation of BMP 15 geno-

type in favor of ewes with genotype hybrid AC, moreover a significant variation in 
length of lactation periods, however, milk components were not significantly affected 

with variation of BMP 15 genotypes except the percentage of milk fat and in favor of 
ewes with genotype of AA. 
In conclusion through the study of gene expression of gene BMP15 could be open in-

teresting prospects for future selection program and also improvement strategies to 
sheep to maximize the economic income of the election and breeding genotypes that 

have achieved the best fecundity and milk production. 
Keywords: Awassi sheep, Bone Morphogenetic Protein 15, Restriction Enzyme  (XapI), 

productivity and reproductive traits  

 المقدمة
حدى مصادر الثروة الحيوانية الميمة في العراق وتمثل جزءًا كبيرًا من الدخل القومي الزراعي، إتُعد األغنام 

(، تشكل األغنام 18) مميون( 9.350بـ ) منظمة الزراعة واألغذية الدولية تعداد األغنام والماعز حسببمغ و 
تربية األغنام في العراق مازالت تأخذ النمط التقميدي  أنَّ ، (4، أفاد )(15)% من أغنام العراق 58.2العواسي 

الذي يعتمد عمى الترحال والرعي في مناطق الرعي الفقيرة، إذ تكون إنتاجيتيا منخفضة السيما إنتاج الحميب 

http://www.thelabrat.com/restriction/XapI.shtml
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لذا البد من أتباع الطرق الحديثة في االدارة الذي ُيعد مصدرًا ميمًا لتغذية المواليد الناتجة في القطيع ونموىا، 
 برامج أتباع الى الحيوان مربو والتغذية وتحسين الظروف البيئية وأتباع طرق التحسين الوراثية المعروفة، ويمجأ

 الجيل(مدى المدة الزمنية ) أنَّ  إال ليا، الوراثية راكيبالت تحسين خالل من اإلنتاجية الحيوان قدرة رفع شأنيا من
 مربينمل يمكن في حين ،سنة  4.5 الى تصل قد األغنام مثل حيوانات في ةمطوي تكون ما غالبا لذلك الالزمة ،

غير  (المبكر أالنتخاب إستخدام األساليب تمك ممكنة، ومن مدة بأقصر اليدف الى لموصول أخرى أساليب أتباع
ستخداميا بوصفيا إ الممكن من التي الصفات لبعض مبكرة أعمار عند لمحيوانات إجراء تقويم بعد) المباشر
(، من أجل االستمرار في تحسين األغنام العواسية 25) ميمة أقتصادية لالنتخاب لصفات مباشرة غير مؤشرات

ختيار األفضل منيا، ذلك من  يتطمب تحديث طرق التحسين الوراثي ودراسة التركيب الوراثي ليذه الحيوانات وا 
خالل دراسة الجينات التي تؤثر في صفات النمو واإلنتاج ومقارنة التركيب الوراثي لألغنام العواسي مع 
السالالت العالمية ومعرفة الطفرات الوراثية وربطيا بالتركيب المظيري بإستخدام تفاعل البممرة المتسمسل 

Polymerase Chain Reaction PCR)لمظاىر ألطوال القطع مقيدة الطول (، أو تعدد اRestriction 
Fragment Length Polymorphism (RFLP( أو تتابع القواعد النتروجينية ،)Sequencing وىي ،)

بمجموعيا تساعد في دراسة الجينات المطموبة وتكثيرىا مختبريًا وتحديد التركيب الوراثي لكل حيوان وقراءة 
ولتحديد الجينات ذات العالقة بالصفات دنا الحيوان واكتشاف وجود الطفرات، تسمسل القواعد النتروجينية في 

 جين البروتين المخمق لمعظماالقتصادية فأنَّ ذلك يستمزم دراسة الجينات ذات العالقة، ومن ىذه الجينات 
Bone morphogenetic protein 15 29) (BMP 15).)  الطفرات الطبيعية في  أنَّ أذ أظيرت الدراسات

 ,FecXHوليا أدوارًا حاسمة السيما في معدل االباضة ) BMP15الالت األغنام كثيرة فيما يخص الجين س
FecXI, FecXG, FecXB أنَّ (، و ( ىذه الجينات حققت زيادة في الخصبProlificacy)  ىذا  أنَّ في األغنام و

أنَّ معدل و (، (31الذي يسببو األفضل بسبب التباين الواسع فرصة كبيرة في إختيار توافرالتنوع الحيوي من شأنو 
رتفاع الخصوبة والصفات اإلنتاجية ىي من الصفات االقتصادية في إنتاج وتقييم األغنام وىي  التبويض وا 

 الوراثية التي تسببيا الطفرات فيااللية  . أنَّ (BMP 15)جين  صفات تقع تحت تأثير عدد من الجينات ومنيا
ميكانيكية ذلك غير  أنَّ ليا عالقة مع متوسط عدد اإلباضة في األغنام، إال  BMP 15و BMPR 1Bجينات 

 (.23) ىناك إختالفات في مستوى تنظيم الجينات أنَّ معروفة عمى نطاق واسع و 
فتيدف الدراسة ، وحسب المعمومات المتوفرة لدينا (BMP 15)البروتين المخمق لمعظم ولندرة الدراسات عن جين 

 الحالية الى:
 .العينة المدروسةفي  BMP 15وحساب التكرار االليمي لجين  تحديد نسب توزيع التراكيب الوراثية - أ
عالقة التراكيب الوراثية لمجين بالصفات التناسمية واإلنتاجية لعينة األغنام المدروسة التي يتم تسجيميا عمى  - ب

 النعاج ومواليدىا لموسم إنتاجي كامل.
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 العمل المواد وطرائق
ُنفذت الدراسة في حقل األغنام التابع لقسم أإلنتاج الحيواني/كمية الزراعة/جامعة بغداد/الجادرية، عمى عينة 

مولود، في حين  62( سنة ومواليدىا البالغة 5–2من النعاج العواسي المحمي تراوحت أعمارىا بين ) 50مكونة 
تم إجراء التحاليل الوراثية في مختبرات معيد اليندسة الوراثية والتقانات االحيائية/جامعة بغداد، وذلك لممدة من 

( لمنعاج (Jugular veinمل( دم سحب من الوريد الوداجي  5تم جمع )، 1/6/2016ولغاية  1/11/2015
 مانع تحوي عمى بالستيكية أختبار أنبوبة في منو مل( 1) مل( وتم وضع 5بوساطة محقنة طبية معقمة سعة )

 لغرض واحدة دقيقة ولمدة الدم جمع بعد مباشرةً  تُدّور األنبوبة ، ولمنع حصول تخثر الدم(K2EDTA)التخثر 
الحيوان، ونقمت األنابيب بصندوق مبرد الى المختبر  رقم ثبت ذلك وبعد لتخثر المانعة المادة مع الدم مزج

يوم( لحين إستخالص الدنا، وتم أخذ نموذج الحميب مرة واحدة  5مئوي ) 20-بالتجميد عمى درجة لحفظيا 
( 50شيريًا صباحًا لكل نعجة ولمدة ثالثة أشير بعد وزن الحميب ومزجو جيدًا في عمب بالستيكية نظيفة سعة )

 يل مكونات الحميب.مل ذات أغطية محكمة ونقمت مبردة الى المختبر لغرض فحص النماذج في جياز تحم
 والترحيل DNAإستخالص 

( من عينات دم النعاج لغرض DNAتمت عممية إستخالص الحامض النووي الرايبوزي منقوص االوكسجين )
، تم قياس تركيز Promegaالمجيزة من شركة  (Kits)وحسب تعميمات العدة  BMP15اجراء الفحص الجزيئي 
، إذ تم 1.8( في مركز الـدنا العدلي التابع لجامعة النيرين وبمغ التركيز NanoDropالدنا باستخدام جياز )

 بوساطة، اما النقاوة فحددت ng/μLمايكروليتر من الدنا المستخمص في الجياز لتحديد التركيز بوحدة  1وضع 
المقبولة لقراءة أنَّ النسبة  إذ)الكثافة الضوئية( لتحديد تركيز دنا العينات مع البروتين، O.D. 260/280نسبة 

. تم اجراء عممية الترحيل الكيربائي، حيث اعتمدت طريقة  (1.7-1.9 (27لدنا النقي ىي بين  260/280
% لمتحري عن الدنا بعد عممية  1، حضر اليالم (27,26)(، لمتأكد من وجود الدنا المستخمص من الدم 26)

وفق ما ذكره  (PCR-RFLP)% لتحديد قطع  3( وPCR% لمكشف عن ناتج تفاعل ) 2االستخالص و
مايكروليتر لكل عينة   2( مقدار كل قطرةLoading-Dye(، تم وضع عدة قطرات من صبغة التحميل )(27

مايكروليتر من مستخمص الدنا ومن ثم خمطت معًا  8عمى سطح نظيف من المنضدة ثم وضعت فوق كل قطرة 
ووضعو  Micropipette)سحب المزيج بوساطة االلة الماصة )( وبعدىا تم Tubeالطرف المدبب من ) بوساطة

( ثم غطيت Tankووضعت الصفيحة في مسندىا في وحدة الترحيل الكيربائي ) المعدة سابقًا، اليالمفي حفر 
سم، وبعدىا تم ترحيل تمك العينات بتشغيل  1لغرض تغطية اليالم وبارتفاع  10X TBEبمحمول منظم الترحيل 

 40فولت وبتيار مقداره  70( عمى طاقة كيربائية مقدارىا Electrophoresis Gelلكيربائي )جياز الترحيل ا
ممي امبير ولمدة ساعة ثم حممت طبقة اليالم بعد انتياء المدة المقررة بأداة خاصة الى جياز مطياف االشعة 

الدنا المتحركة من ( لغرض االنارة، حيث تمت مشاىدة حزم (UV Light Transillminatorفوق البنفسجية 
القطب السالب باتجاه القطب الموجب بوساطة العين، ثم صورت ىذه الحزم بكاميرا خاصة مثبتة فوق جياز 

، اذ تظير الحزم ممونة (Photo Documentation System) المطياف تسمى جياز التوثيق الفوتوغرافي
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وردي متألق مما يدل عمى وجود الدنا. تم  بمون برتقالي او (Ethidium Bromide)بصبغة بروميد االثيديوم 
( لغرض أجراء الكشف الجزيئي ومعرفة التعدد المظيري لجينات 1(، الجدول )Primersاختيار البوادئ )

 BMP 15 (20.)والطفرات الموجودة لجين 
 (Primers( تسمسل البوادئ )1جدول )

 اسم الجين المصدر
 التسمسل

5´                                 3´ 
 حجم الناتج
 زوج قاعدة

20 BMP 15 

 األمامي
(F) 

5'-CAT GAT TGG GAG AAT TGA 
GAC C-3'  

153 
 العكسي زوج قاعدة

(R) 
5'-GAA GTA ACC AGT GTT CCC 

TCC ACC CTT TTC T-3' 

 
 ( لمجين المدروس PCRتفاعل البممرة المتسمسل )

وضعت العينات في جياز تفاعل البممرة وحسب ظروف التفاعل الخاصة بكل قطعة جينية متضاعفة وبعد 
انتياء التفاعل تم ترحيل ناتج تفاعل البممرة لمتأكد من تضاعف القطعة المطموبة. ُأجري تفاعل البممرة المتسمسل 

 .8.5فاعل بقيمة واألس الييدروجيني لدارئ الت GoTaq®Green Master Mix بإستخدام عدة
 BMP 15 (20) لتضاعف جين : الظروف المثمى(2جدول )

 ت المرحمة درجة الحرارة المئوية الوقت عدد الدورات

 1 مرحمة المسخ األولى لدنا م 94 دقيقة 5 دورة واحدة

 
 دورة 35

 

 2 مسخ الدنا م 94 ثانية 40

 3 االلتحام م 62 ثانية 30

 4 االستطالة م 70 ثانية 35

 5 مرحمة االستطالة النيائية م 72 دقيقة 10 دورة واحدة
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عن طريق ىضم الحزمة المذكورة  زوج قاعدةBMP15  (153 )تم الكشف عن االختالف األليمي لحزمة جين
(، وتم حضن مزيج التفاعل Xylophilus ampelinus) المعزول من بكتريا )IXap (باستعمال إنزيم التقييد

ساعات ثم أجري الترحيل الكيربائي لمعينات الميضومة  3درجة مئوية ولمدة  37بدرجة حرارة بحمام مائي 
زوج قاعدة تمثل األليل  153 لمكشف عن مواقع القطع ووفقا لنتيجة اليضم ثم تحديد األليالت الناتجة: فالحزمة

A  قاعدة تمثل األليل  زوج 68و  67والحزمC. 
بعاده لمحمالن  قياسات أوزان الجسم وا 

 أوزان الجسمقياسات  .1
ميزان حقمي وقبل الرضاعة، كما وزنت عند  بوساطةوزنت جميع المواليد عند اليوم االول )بعد الوالدة مباشرة( 

 الفطام لمعرفة الزيادة الوزنية بين الميالد والفطام.
 قياسات إبعاد الجسم2. 

 :6)أخذت إبعاد الجسم لمحمالن كما في الطريقة االتية )
سم لقياس المسافة من جية الظير  1تم قياس طول الجسم بإستخدام شريط قياس مدرج من  طول الجسم: - أ

 بين الفقرة العنقية الى الفقرة العصعصية وذلك في عمري الميالد والفطام.
)خمف اإلرجل االمامية  ف الشريط المدرج حول منطقة الصدر: تم قياس ىذه المنطقة بممحيط الصدر - ب

 مباشرًة(.
: تم قياس المسافة من أعمى نقطة في ظير الحيوان قرب الرقبة الى نياية اإلرجل الجسم عند المقدمة إرتفاع - ت

 االمامية.
 قياسات الحميب لمنعاج 3 .

 قياس كمية الحميب اليومي والكمي:
( بالممم Cylinderتم قياس إنتاج الحميب اليومي لكل نعجة معتمدة في المحطة باستعمال أسطوانة مدرجة )

لك مرتين في الشير ولغاية نياية الموسم اإلنتاجي، إذ يتم عزل الوالدات عن الوالدات عن االميات مساًء وذ
ومن ثمَّ حمبيا من الصباح الباكر، أما إنتاج الحميب الكمي فتم احتسابو من خالل إنتاج الحميب اليومي مضروبًا 

  (19) في طول موسم الحميب
 تحميل مكونات الحميب

حميل مكونات الحميب مرة واحدة شيريًا لكل نعجة ولمدة ثالثة أشير إذ أخذ أنموذج من الحميب مرة تم اجراء ت
مل( ذات أغطية  50واحدة شيريًا صباحًا بعد وزن الحميب ومزجو جيدًا في عمب بالستيكية نظيفة سعة )
البحوث  دائرةلزراعة/محكمة يتم غمقيا بعد أخذ األنموذج، ونقمت مبردة الى مختبٍر تابٍع الى وزارة ا

 Julie-Z7جياز تحميل مكونات الحميب المسمى الزراعية/محطة بحوث المجترات؛ لغرض فحص النماذج في 
(22). 
 

http://www.thelabrat.com/restriction/XapI.shtml
http://www.thelabrat.com/restriction/XapI.shtml
http://www.thelabrat.com/restriction/XapI.shtml
http://www.thelabrat.com/restriction/sources/Xylophilusampelinus.shtml
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 التحميل األحصائي
لدراسة تأثير  Statistical Analysis System–SAS ((28تم تحميل البيانات أحصائيًا باستعمال البرنامج 

في إنتاج الحميب وطول موسم الحميب )االنموذج الرياضي االول( وفي  BMP 15التراكيب الوراثية لجين 
صفات النمو لمحمالن )االنموذج الرياضي الثاني( وفي معدل الخصب )االنموذج الرياضي الثالث( كما استعمل 

عينة ( لممقارنة بين النسب المئوية لتوزيع التراكيب الوراثية لمجين في Chi-square- χ2أختبار مربع كأي )
 Hardy)تم تطبيق القانون االتي لحساب التكرار االليمي عمى وفق قاعدة ىاردي واينبرك  . األغنام المدروسة

Weinberg's Equilibrium) ( ،8.) 
 تكرار االليل االول:

= PA 
 عدد األفراد الخميطة + 1 *األفراد النقية  عدد 2 *

 الكمي لألفراد العدد 2 *
 P + q = 1وبما ان:  
 ن تكرار االليل الثاني يكون:إذ

qB = 1 – PA 
 المناقشة النتائج و

  PCRبإستخدام  BMP 15مضاعفة لقطعة من جين 
والبادئ  PCRوباستخدام عدة الـــ  PCR ، بتقانة (1الشكل ) BMP15 تم مضاعفة القطعة المطموبة لجين 

مايكروليتر من كل نموذج في  5وعينات الدنا الكمي وضبط جياز الدورات الحرارية، ثم بعد ذلك تم ترحيل عينة 
ساعة ونصف وتصوير  ممي امبير لمدة 40فولت وبتيار  70وضبط الفولتية عمى  (2%)ىالم األكاروز بتركيز 

، وتم ةزوج قاعد 153ى القطعة المطموبة بحجم ناتج الترحيل لمتأكد من نجاح عممية المضاعفة والحصول عم
 مايكروليتر. 1 ، وبمقدار DNA Ladder Marker(، زوج قاعدة 50إستخدام السمم الجزيئي لــدنا بحجم )
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بإستعمال ىالم األكاروز  BMP 15لمكشف عن الجين PCRالترحيل الكيربائي لناتج تفاعل (: 1شكل )

 : جين1-7زوج قاعدة، المسار  50: السمم الجزيئي لدنا بحجم Mفولت/سم( المسار  70دقيقة،  90( )2)%
BMP 15 (153 .)زوج قاعدة 

 BMP15نسب التراكيب الوراثية لجين 
تبعًا إلختالف نسب التراكيب   )IXap (أختمفت الحزم الوراثية الناتجة عن اليضم اإلنزيمي لإلنزيم التقييد،

 (.2) الشكل( (BMP 15لجين  Exon 2)الوراثية لمنطقة التشفير الثانية )
 

 
 

 )IXap(نتيجة ليضم قطعو من االكسون الثاني بإنزيم التقييد  BMP 15تعدد طرز جين (: 2شكل )
 50: السمم الجزيئي لدنا بحجم Mفولت/سم(، المسار  70دقيقة،  90( )3بإستعمال ىالم األكاروز )%

 زوج قاعدة،

 BMP 15جين  
 

PCR products (153  زوج قاعدة) 

http://www.thelabrat.com/restriction/XapI.shtml
http://www.thelabrat.com/restriction/XapI.shtml
http://www.thelabrat.com/restriction/XapI.shtml
http://www.thelabrat.com/restriction/XapI.shtml
http://www.thelabrat.com/restriction/XapI.shtml
http://www.thelabrat.com/restriction/XapI.shtml
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 ،AA  : (153 bp)التركيب الوراثي 
 ،AC :(153 - 86 - 67 bp) التركيب الوراثي 
 (.(CC :86 - 67 bpالتركيب الوراثي 

 ، عدد التراكيب الوراثية ونسبيا المئوية والتكرار االليمي لجين (3ويمحظ من الجدول )
BMP 15  ،إذ ( تظير فروق عالية المعنويةP≤0.01)  بين نسب توزيع ىذه التراكيب الوراثية المختمفة والتي ،

 ، بالتتابع CCو ACو AA( % لكل من التراكيب الوراثية 24,40,36بمغت )
بنعاج أغنام العواسي  BMP 15: عدد التراكيب الوراثية والنسب المئوية والتكرار االليمي لجين  (3جدول )

 المدروسة
 النسبة المئوية )%( عدد النعاج التركيب الوراثي

AA 18 36.00 

AC 20 40.00 

CC 12 24.00 

 100% 50 المجموع

)χ2  ** 6.209 ---  )قيمة مربع كأي
( **P≤0.01.) 

 التكرار االليل
A 0.56 

C 0.44 

 
( Homozygous( أو متماثمة )Heterozygousأنَّ كانت ىجينة ) Aأي أنَّ نسبة االفراد الحاممة لالليل 

وفي الوقت الذي أشارت فيو الدراسة الحالية الى إرتفاع نسبة  CCتفوقت عمى اإلفراد ذاُت التركيب الوراثي 
ومصرية (، عمى خمس سالالت سعودية (17. ، وفي دراسة أجريت في السعودية من قبل تركيب اليجين

 ACالتركيب الوراثي اليجين  ذاتُ نسبة توزيع الحيوانات  َوَجد أنَّ  صعيدي ونجدي وىاري(،)رحماني وبرقي و 
 التركيب الوراثي(،  (20في تمك السالالت، اما في دراسة أخرى ظِير لدى CCكانت أعمى من التركيب الوراثي 

AA عند دراستيم عمى سالالت أغنام الذيل الدىني اإلندونيسية  (23فقط، إما ،)Fat-tailed) )َوَجد أنَّ  إذ
بمغ  BB( والتركيب الوراثي 0.268بمغ ) AB( وأنَّ التركيب الوراثي 0.672بمغ ) AAالتركيب الوراثي 

%(. 100وبنسبة ) BBعمى العكس من ذلك إذ ظِير لدييم فقط التركيب الوراثي  ،((21(، وتبين عند 0.060)
ات ما بين السالالت والتغذية، وعوامل وراثية أخرى مثل ختالفات بالدراسات قد يكون بسبب وجود اإلختالفاإل أنَّ 
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( في حين كان 0.56في عينة األغنام العواسي المدروسة ) A، وبمغ تكرار اآلليل 16)) الجينات المعدلةتأثير 
في عينة نعاج  BMP 15الخاص بالجين  A(، وأنَّ ىذه النتيجة تعكس شيوع االليل 0.44ىو ) Cتكرار االليل 

أغنام الذيل  (، عند دراستو عمى سالالت(23أغنام العواسي المدروسة، وىذه النتيجة مشابيو لما توصل الييا 
البالغ  B( عمى تكرار االليل 0.80الذي بمغ ) Aإذ َوَجد تفوق تكرار االليل ( (Fat-tailed الدىني اإلندونيسية

(0.20.) 
 بالصفات التناسمية المدروسة BMP 15أثر المظاىر المتعددة لجين 

 الخصوبة والخصب
 إختالف( لمجاميع النعاج الثالث التي تختمف ب100%نسبة الخصوبة كانت ) أنَّ (، 4يتبين من الجدول )

 ،BMP 15جين التراكيب الوراثية ل
 بالخصوبة والخصب لدى نعاج أغنام العواسي BMP 15(: عالقة التراكيب الوراثية لجين 4جدول )

 المدروسة

 عدد المواليد عدد النعاج التركيب الوراثي
 الخطأ القياسي± المتوسط 

 Prolificacy معدل الخصب الخصوبة )%(
 /مولود/بطن

AA 18 25 100.00 ±0.00 a 1.389  ±0.02 a 
AC 20 23 100.00  ±0.00 a 1.150  ±0.04 b 
CC 12 14 100.00 ±0.00 a 1.167  ±0.02 b 
 ** NS 62 50 المعنوية مستوى

 : غير معنوي.NS، (P≤0.01)**  المتوسطات التي تحمل حروف مختمفة ضمن العمود الواحد تختمف معنوياً فيما بينيا.

 
وبغض النظر عن  2015/2016ي نتاجعينة النعاج المدروسة كانت جميعيا قد انجبت مواليد لمموسم اإل أنَّ أي 

اذ كانت جميع أغنام الفروق المعنوية في ىذه الصفة بإختالف التراكيب الوراثية،  نوع الوالدة وبذلك أنعدمت
العينة المدروسة منتخبة أصاًل وأنيا كانت والدة لذلك الموسم )الخصوبة %(، لالستفادة من سجل بياناتيا 

ذه النسبة أعمى مما وىالالحقة ان كان عمى النعاج نفسيا )الحميب ومكوناتو(، أو لدى مواليدىا )صفات النمو(، 
اإليرانية وفسر إنخفاض الخصوبة لدى النعاج الفردية كون  Sangsariالذي درس ساللة ، (20)ذكره كٌل من 

من أىم الجينات التي تعبر  BMP 15ُيعد جين (. 14( و)(7تربيتيا في بيئة جبمية قاسية، وأعمى من نسبة 
عن االداء التناسمي و أنَّ ذلك انعكس جميًا عمى النتائج المسجمة في ىذه الدراسة بما يخص الخصب لدى 

أقصى معدل خصب  AAالنعاج )عدد المواليد في البطن الواحدة(، إذ حققت النعاج ذاُت التركيب الوراثي 
 CCو ACن ذلك لدى النعاج ذات التركيبين الوراثيين مولود/بطن( في حين كان أدنى م ±0.02  1.389)
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عن  AAعمى التوالي، و أنَّ الفروق بين معدل الخصب لمتركيب  0.02±  1.167و 0.04±  1.150وبواقع 
، في العواسي  (30 ) (، وقد جاءت ىذه النتيجة أعمى مما ذكرهP≤0.01التركيبين االخرين عالي المعنوية )

 . مولود/بطن 1.2خصب التركي، إذ بمغ معدل ال
 نسبة اليالك لدى الحمالن من الميالد الى الفطام

(، P≤0.05اظيرت نتائج التحميل االحصائي أنَّ نسبة ىالك المواليد من الوالدة لغاية الفطام تتأثر معنويًا )
% لدى مواليد النعاج 0.16± 14.29و 0.02±  8.00، وقد بمغت النسب BMP 15بالتركيب الوراثي لجين 

%( في حالة 0.00± 0.00عمى التوالي في حين انعدمت ) CCاو  AAذاُت التركيب الوراثي النقي أنَّ كان 
التأثير البيئي والحالة  فضاًل عن(، وقد يكون إلختالف قابمية األمومة، 5الجدول ) ACالتركيب الوراثي اليجين 

 االدارة تأثير في ذلك.الصحية لممواليد النافقة أو نوع الوالدة و 
بنسبة ىالك حمالن أغنام العواسي المدروسة من  BMP 15: عالقة التراكيب الوراثية لجين  (5جدول )

 الميالد الى الفطام
 الخطأ القياسي )%(± نسبة اليالك  عدد اليالكات عدد المواليد عدد النعاج التركيب الوراثي

AA 18 25 2 8.00 ±0.02 a 
AC 20 23 0 0.00  ±b 0.00 
CC 12 14 2 14.29  ±a 0.16 

عدد كمي  مستوى المعنوية
50 62 4 * 

 (.P≤0.05* ) ختمف معنوياً فيما بينيا.المتوسطات التي تحمل حروف مختمفة ضمن العمود الواحد ت

 
 بصفات النمو المدروسة BMP 15عالقة التراكيب الوراثية لجين 

بالوزن عند الميالد لم يكن معنويًا، إذ كانت معدالت  BMP 15(، أنَّ اأَلثر المتعدد لجين 6يتبين من الجدول )
الوزن متقاربة كثيرًا مع إختالف التركيب الوراثي، أما التباين في الوزن عند الفطام وفي معدل الزيادة الوزنية بين 

  0.13±  3.99الوزن عند الميالد ، وبمغت معدالت (P≤0.05)الميالد والفطام لمحمالن فقد كان معنوياً 
 كغم، 0.15± 4.06و 0.12±.4.00و
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 بأوزان الحمالن لألغنام العواسي المدروسة BMP 15(: عالقة التراكيب الوراثية لجين 6جدول )

 عدد النعاج التركيب الوراثي
 الخطأ القياسي )كغم(± المتوسط 

الوزن عند الميالد عدد 
 =62 

الوزن عند الفطام عدد 
 =58 

معدل الزيادة الوزنية عدد = 
58 

AA 18 3.99  ±0.13 a 19.85  ±1.02 b 15.87  ±0.85 b 
AC 20 4.00  ±0.12 a 19.58  ±0.92 b 15.58  ±0.95 b 
CC 12 4.06  ±0.15 a 21.41  ±1.18 a 17.35  ±1.22 a 

 * * NS 50عدد كمي  مستوى المعنوية
 : غير معنوي.NS، (P≤0.05)* لواحد تختمف معنوياً فيما بينيا.التي تحمل حروف مختمفة ضمن العمود االمتوسطات 

 
كغم في حين كانت معدالت الزيادة  1.18± 21.41و 0.92± 19.58و 1.02±  19.85عند الفطام  و

 CCو ACو AAكغم لمتراكيب الوراثية  1.22± 17.35و 0.95± 15.58و 0.85±  15.87الوزنية بينيما 
عمى حساب  CCبالتتابع، ومن خالل ىذه النتائج يتبين تفوق لمحمالن الناتجة من أميات ذاُت التركيب الوراثي 

. أكد AAعمى مثيالتيا ذاُت التركيب الوراثي  ACبقية التراكيب الوراثية، وتفوق النعاج ذاُت التركيب الوراثي 
و ومنيا أوزان الجسم عند الميالد وعند الفطام لدى الحمالن بوجود تباين عالي المعنوية في صفات النم،  7))

بإختالف التراكيب الوراثية )الساللة( في أمياتيا، َوَجد العوامل الوراثية لألميات والمواليد و  إختالفناتج عن 
واسي ، فروق عالية المعنوية بأوزان الحمالن عند الميالد، وفرق معنوي لألوزان عند الفطام لحمالن الع ((30

 ، وىذه النتيجة موافقة لدراستنا الحالية بالنسبة لوزن الحمالن عند الفطام. التركي
 إبعاد الجسم عند الفطام

( أنَّ طول الجسم لمحمالن عند الفطام لم يتأثر معنويًا بإختالف التراكيب الوراثية لجين 7يتضح من الجدول )
BMP 15 ، سم لمحمالن  0.65 ± 52.59و   0.51 ±52.22و 0.56± 52.17إذ بمغ معدل طول الجسم

، فيما (P≤0.05)بالتتابع، في حين كان التباين معنويًا  CCو ACو AA التي أمياتيا َذواُت التراكيب الوراثية
يخص محيط الصدر لدى الحمالن عند الفطام، وقد حققت الحمالن الناتجة من أميات ذاُت التركيب الوراثي 

CC سم( وتمتيا الحمالن الناتجة من أميات ذاُت التركيب  0.95±  61.60لفطام )أقصى محيط صدر عند ا
بأدنى  ACسم في حين جاءت مثيالتيا الناتجة من أميات ذاُت التركيب الوراثي  AA 59.33  ±0.82الوراثي 

سم( وُيعد محيط الصدر مؤشرًا ميمًا عمى قابمية النمو لممواليد، ويتبين من  0.74±  57.05محيط لمصدر )
(، في اإلرتفاع P≤0.05كان لو تأثيرًا معنويًا ) BMP 15التركيب الوراثي لجين  أنَّ نتائج التحميل االحصائي 

±  53.62ع بواق CCو ACو AAعند المقدمة لدى الحمالن عند الفطام، وبمغت معدالتيا لمتركيب الوراثية 
 ذاتُ  أمياتالتميز لمحمالن الناتجة من  أنَّ سم بالتتابع، أي  0.37±  53.33و 0.29±  52.67و 0.32
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 45.7( في دراستيم عمى العواسي االردني )13وقد جاءت ىذه النتيجة أعمى مما ذكره )، AAالتركيب الوراثي 
 .سم(، عمى التوالي 70.0و 65.3لتي بمغت )سم(، لطول الجسم وأقل لمحيط الصدر واإلرتفاع عند المقدمة، وا

بإبعاد الجسم عند الفطام لدى حمالن أغنام العواسي  BMP 15(: عالقة التراكيب الوراثية لجين 7جدول )
 المدروسة

 عدد النعاج التركيب الوراثي
 الخطأ القياسي )سم(± المتوسط 

 طول الجسم
 58عدد = 

 محيط الصدر
 58عدد = 

 عند المقدمة اإلرتفاع
 58عدد = 

AA 18 52.17 ±0.56 a 59.33  ±0.82 ab 53.62  ±0.32 a 
AC 20 52.22 ±0.51 a 57.05  ±0.74 b 52.67  ±0.29 b 
CC 12 52.29 ±0.65 a 61.60  ±0.95 a 53.33  ±0.37 ab 

 * * NS 50عدد كمي  مستوى المعنوية
 . : غير معنويNS، (P≤0.05)*  لواحد تختمف معنوياً فيما بينيا.المتوسطات التي تحمل حروف مختمفة ضمن العمود ا

 
 بإنتاج الحميب وطول موسم اإلنتاج BMP 15عالقة التراكيب الوراثية لجين 

(، في معدل إنتاج الحميب اليومي P≤0.01أظيرت نتائج الدراسة الحالية أنَّ ىنالك فروقًا عالية المعنوية )
، إذ بمغ المعدل اليومي إلنتاج الحميب اقصاه لدى النعاج ذاُت BMP 15التركيب الوراثي لجين  بإختالف

±  (0.728وبواقع  AAكغم( في حين كان أدناه عند التركيب الوراثي  AC 1.112)  ±0.11التركيب الوراثي 
 ACو AAب الوراثية الثالثة (، وبذات االتجاه بمغ معدل إنتاج الحميب الكمي في التراكي8كغم(، الجدول ) 0.12

 ±100.36و 16.83±  126.98 18.88±  92.36المتحصل عمييا ليذا الجين في العينة المدروسة  CCو
(. من خالل ىذه النتيجة باإلمكان تحسين P≤0.01)كغم بالتتابع وأنَّ التباين بينيا عالي المعنوية  21.78

لعواسي من خالل االنتخاب لإلفراد الحاممة لمتركيب الوراثي صفة إنتاج الحميب اليومي او الكمي لدى األغنام ا
AC  وُيعد إنتاج الحميب اليومي من الصفات االقتصادية الميمة ذاُت االرتباط الموجب والمعنوي مع اإلنتاج

 الكمي ولدورىا الضروري في نمو المواليد أثناء مدة الرضاعة. أنَّ ىذه النتيجة تتفق مع ما أشارت اليو دراسات
، ومخالفة (11)في إنتاج الحميب كما في دراسة  BMP 15أخرى من حيث معنوية تأثير التراكيب الوراثية لجين 

(، حين أنَّ الدراسة الحالية تفوقت بإنتاج الحميب اليومي والكمي، َوَجد (10مع بعضيم اآلخر كما في دراسة 
وتعد كميتيا أقل من كمية إنتاج الحميب  غم(، 56.16± 724.72(، أنَّ كمية إنتاج الحميب اليومي ىي )(5

وحدوث  BMP 15تشير الى وجود تداخالت بين أليالت  اليومي بالدراسة الحالية. أنَّ التباين في نتائج الدراسات
طفرات وراثية، فضاًل عن اإلختالف في عدد المشاىدات بإختالف التراكيب الوراثية ليذا الجين، وأنَّ زيادة عدد 

(، يتضح من 2ان مختمفة ودراسة أكثر من قطعة لمجين نفسو من شأنو أعطاء نتائج أكثر دقة )العينات ولقطع
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(، بإختالف التركيب الوراثي P≤0.05نتائج الدراسة الحالية أنَّ التباين في طول موسم الحميب كان معنويًا )
وم ي 10.77± 107.13و 8.32± 115.71و 9.33±  125.94، إذ بمغت معدالتو BMP 15لجين 

الحميب لألغنام العواسي في العراق او  إنتاجقياسات  بالتتابع، أنَّ  CCو ACو AAلمتراكيب الوراثية الثالثة 
السالالت ونوعية التغذية وعدد افراد  إختالفلسالالت اخرى نجدىا متباينة بين دراسة واخرى واالسباب تتعمق ب

 (.12وطول مدة القياس وعوامل اخرى عديدة ) نتاجالقطيع وطريقة قياس اإل
بإنتاج الحميب وطول موسم اإلنتاج لدى نعاج أغنام  BMP 15(: عالقة التراكيب الوراثية لجين 8جدول )

 العواسي المدروسة

 عدد النعاج التركيب الوراثي
 الخطأ القياسي± المتوسط 

 طول موسم الحميب )يوم( إنتاج الحميب الكمي )كغم( إنتاج الحميب اليومي )كغم(
AA 18 0.782  ±0.12 b 92.36±b18.88 125.94 ±9.33 b 
AC 20 1.112 ±0.11 a 126.98 ±16.83 a 115.71 ±8.32 ab 
CC 12 0.833 ±0.14 b 100.36 ±21.78 b 107.13 ±10.77 b 

  المعنويةمستوى
عدد كمي 

50 
 
** 

 
** 

 
* 

 .(P≤0.01)، ** (P≤0.05)* المتوسطات التي تحمل حروف مختمفة ضمن العمود الواحد تختمف معنوياً فيما بينيا.

 
 بمكونات الحميب BMP 15عالقة التراكيب الوراثية لجين 

 BMP 15، أنَّ الفروق في نسبة البروتين في الحميب بإختالف التركيب الوراثي لجين  (9يظير من الجدول )
% لنعاج العواسي َذواُت  0.05±  3.69و 0.03± 3.61و 0.04± 3.68لم تكن معنوية، وبمغت نسبيا 

(، من حيث (24(، و(1بالتتابع، أنَّ ىذه النتيجة مماثمة الى ما توصل اليو  CCو ACو AAالتراكيب الوراثية 
في األغنام. ومن خالل  BMP 15عدم وجود تباين معنوية في نسبة البروتين بإختالف التركيب الوراثي لجين 

في نسبة الدىن في  BMP 15(، تأثير جين P≤0.05(، تتضح معنوية )10متابعتنا لنتائج في الجدول )
في حين  AA( في حميب األميات ذاُت التركيب الوراثي 0.35%±  7.84) لحميب، إذ بمغت النسبة أقصاىاا

، وىذا يتوافق مع ما توصمت اليو AC%( في مثيالتيا ذاُت التركيب الوراثي 0.31±  6.84) إدناىا كانت
(، حيث بمغت (5(، بنسبة دىن مقاربة لدراسة الحالية، أقل بنسبة الدىن لدى (3بعض الدراسات مثل دراسة 

(، وكذلك عند %6.6(، أقل من دراستنا بنسبة مئوية تقدر ) (9(، وبمغت نسبة الدىن عند±0.072% 4.64)
لة (، أنَّ وجود اإلختالفات بين نسب مكونات الحميب يمكن أنَّ يعود إلى إختالف السال4.22%(، بنسبة )10)

ختالف الظروف البيئية بين البحوث أعاله، ) (، عممًا أنَّ نسبة الدىن واحدة من 5وطريقة تحميل ىذه المكونات وا 
أىم صفات التركيبية لمحميب التي تحدد جودة الحميب وسعره ونوع المنتج الذي يصنع منو ومن ثمَّ فأنَّ أعتماد 
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الدراسة، كما أنَّ ىنالك عالقة عكسية  من خالل نتائج ىذهالتعبير الجيني في تحسين ىذه الصفة يبدوا مجديًا 
بين كمية الحميب المنتجة ونسبة الدىن في الحميب ومن ثمَّ فالتميز بإنتاج الحميب اليومي والكمي المشار اليو أنفًا 

الل (، ومن خ9جاءت بأقل نسبة دىن، الجدول ) AC(، لدى النعاج العواسي ذاُت التركيب الوراثي 8بالجدول )
في نسب بعض مكونات الحميب اأُلخرى والمتمثمة بكل من الالكتوز والمواد  BMP 15 مالحظة تأثير جين

 الصمبة غير الدىنية يتضح انيا لم تتباين معنويًا بإختالف التركيب الوراثي ليذا الجين.
 العواسي المدروسةبمكونات الحميب لدى نعاج أغنام  BMP 15(: عالقة التراكيب الوراثية لجين 9جدول )

عدد  التركيب الوراثي
 النعاج

 الخطأ القياسي± المتوسط 

نسبة المواد الصمبة غير  نسبة الالكتوز )%( نسبة الدىن )%( نسبة البروتين )%(
 الدىنية )%(

AA 18 8..3  ±0.00 a 4.30  ±0.80 a 5.49  ±0.06 a 9.99  ±0.11 a 
AC 20 8..1  ±0.08 a ..30  ±0.81 b 5.37  ±0.06 a 9.79 ±0.10 a 
CC 12 8..9  ±0.00 a 6.90  ±0.27 b 5.49  ±0.07 a 9.99  ±0.13 a 

 مستوى المعنوية
عدد كمي 

50 NS * NS NS 

 : غير معنوي.NS، (P≤0.05)*  المتوسطات التي تحمل حروف مختمفة ضمن العمود الواحد تختمف معنويًا فيما بينيا.

 المصادر
 إنتاج في الوراثية وغير الوراثية العوامل بعض تأثير دراسة(. 2011عبد اهلل عمر. ) فتحي الجواري، مثنى -1

(: 4) 39والحمدانية. مجمة زراعة الرافدين،  العواسية لدى النعاج المواليد ومكوناتو ونمو الحميب
159–166. 

التجارب الزراعية، مطابع  تصميم وتحميل (.1980الراوي، خاشع محمود وخشاب، عبد العزيز محمد. ) -2
 جامعة الموصل

تأثير إستخدام المستوى البروتيني في العميقة في إنتاج  (.2000aالراوي، اليام عبد الحميد عبد المجيد. ) -3
جامعة  –كمية الزراعة والغابات  –الحميب ونمو الحمالن في النعاج العواسية. رسالة ماجستير 

 العراق. –الموصل 
التداخل بين  (.b2000ق عبد الحميد؛ ىرمز، ىاني ناصر والسممان، مظفر حسين. )الراوي، عبد الرزا -4

التراكيب الوراثية والعوامل الألوراثية ألوزان قبل وبعد الفطام لمحمالن العواسي النقي والمضرب. 
 .30 - 41(: 1) 0مجمة الزراعة العراقية، 
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اسات الشكمية لضرع النعاج العواسي التركي العالقة بين القي (.2011الراوي، أيسر شياب أحمد رميض. ) -5
كمية  –بإنتاج الحميب وبعض مكوناتو وأثرىا عمى نمو الحمالن حتى الفطام. رسالة ماجستير 

 العراق.  –جامعة االنبار  –الزراعة 
تأثير إستخدام مستويات مختمفة من البروتين في العميقة وفترة  (.2011الميداوي، مزىر كاظم كعيبر. ) -6

 .50 - 38(: 1) 3ين عمى إبعاد الجسم في الحمالن العراقية. مجمة ديالى لمعموم الزراعية، التسم
 المحمية والتركية العواسي أغنام لدى التناسل صفات (.2013أسحق، محمد عمي وعجيل، حمود مظير. ) -7
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