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 وعالقته بمكونات حليب االبقار  FASNالتشكل الوراثي لجين 

 
الحلٌب  الٌومً والكلً ومكونات  وعالقتة بانتاج  FASNهدفت هذة الدراسة للكشف عن التشكل الوراثً لجٌن 

و AAالحلٌب من الدهن والبروتٌن فً ساللتً االبقار المحلٌة والفرٌزٌان .اذ ظهر هناك  ثالث تراكٌب وراثٌة 

AG وGG  ًلهذا الجٌن ذات عالقة بهذة الصفات ,اذ وجد ان االفراد ذات التركٌب الوراث AA  امتازت بارتفاع

انخفاض القٌمة الغذائٌة للحلٌب من خالل ما تحتوٌه من احماض دهنٌة مشبعة  انتاجها من الحلٌب والدهن مع

تمٌزت بارتفاع انتاجها من الحلٌب ذو القٌمة الغذائٌة العالٌة الرتفاع  GGبٌنما االفراد ذات التركٌب الوراثً 

ن هذا الجٌن كواسم ٌمٌز محتواه من االحماض الدهنٌة غٌر المشبعة االحادٌة  والمتعددة  ,وبهذا ٌمكن االستفادة م

الساللة المحلٌة من السالالت ذات المنشأ االوربً والمتخصصة فً انتاج الحلٌب )الفرٌزٌان ( وذلك لسلوك هذا 

الجٌن سلوكا مختلفا بٌن الساللتٌن والسٌما ان الساللة المحلٌة تنتج حلٌبا ذا نسبة عالٌة من الدهن مع ارتفاع نسبة 

شبعة فٌة ,وكذلك االستفادة من هذا الجٌن فً تحسٌن ابقار الفرٌزٌان فً العراق مع االحماض الدهنٌة غٌر الم

 خالئطها المحلٌة .

 

FASN Gene Polymorphism and its relation to the milk 

components in the cattle  

 

This study aimed to detect conformation gene FASN and its relation to the production of 

daily and total milk components and milk fat and protein in the dynasties of local cows 

and Friesian .az afternoon there are three genotypes AA and AG and GG for this gene 

related to these qualities, as it was found that individuals with genotype AA characterized 

high production of milk and fat with low nutritional value of milk through the content of 

Saturated fatty acids while individuals with genotype GG characterized by high 

production of milk with a high nutritional value of the high content of unsaturated fatty 

acid unilateral and multilateral, and this can take advantage of this gene Kwasm 

distinguishes the local strain of strains of European origin and specialized in milk 

production (Friesian) in order to conduct this gene behavior is different between strains, 

especially since the local strain produces milk a high proportion of fat with a higher 

proportion of unsaturated fatty acids in it, as well as take advantage of this gene in 

improving Friesian cows in Iraq with local Khalaitha.                                                                     


