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 ولشتاينالمعالم الوراثية لألداء التناسمي لماشية اله
  *يحيى خالد التميمي  ,**نصر نوري األنباري ,*فراس رشاد السامرائي

  كمية الطب البيطري / جامعة بغداد*
              كمية الزراعة / قسم الثروة الحيوانية / جامعة بغداد **

 الخالصة
سممج   14058قممة وسممج  لمعمممر عنممد المموىدة اىولممى واىعمممار ال ح 16678تضممما البحممث تحميمم        

بقممرة  4100لممممدة بمميا المموىدتيا اىولممى والمممدد بمميا المموىدات ال حقممة ولغايممة المموىدة السممابعة   تعممود الممى 
فمممي محطمممة النصمممر ألبقمممار الحميمممب العائمممدة المممى الشمممركة  2003ولغايمممة  1992ىولشمممتايا لمممممدة مممما عمممام 

 Fixedدراسمة تميثير بعمض العوامم  الثابتمة   المتحدة لمثروة الحيوانية المحدودة / ناحية الصويرة   بيمد  

effects  في بعض الصفات التناسمية   المدة بيا الوىدتيا والعمر عند الوىدة اىولى واألعمار ال حقمة )
 (   وتقدير المكافىء الوراثي ليا فض  عا تقدير الميو  المظيرية لجميع الصفات .

( ضممما البرنممامج الجمماىز  General Linear Model اسممتعممت طريقممة اىنممموطج الخطممي العممام      
SAS . لدراسة تيثير بعض العوام  الثابتة في الصفات المدروسة 

 Mixedلغمرض تقمدير المكمافىء الموراثي بميفتراض اىنمموطج المخمتمط    MIVQUEتمم تنفيمط طريقمة    

Model  . ) 
عمر عند الوىدة اىولى واألعمار ال حقمة   ( في ال P  <0001تبيا اا تيثير سنة المي د كاا معنويا     

فيما كاا تيثير فص  المي د غير معنويا . وكاا تيثير فص  وسنة وتسمس  الوىدة وجنس المولمود والعممر 
 عند الوىدة اىولى معنويا في المدة بيا الوىدتيا.

لثالثمة والرابعمة والخامسمة والسادسمة بمغت تقمديرات المكمافىء الموراثي لمعممر عنمد الموىدة اىولمى والثانيمة وا   
بالتعاقممممب   فيممممما بمممممل المكممممافىء المممموراثي     00011و    0002و  0004و   0003و    0001و    0010

. وي حظ اا جميع التقديرات منخفضة مما يشير الى اىمية العوام  البيئيمة فمي  0007لممدة بيا الوىدتيا 
( لكمم  ممما العمممر عنممد المموىدة  p <0001يممري كمماا معنويمما   تبممايا مظيممر الصممفة . ووجممد اا الميمم  المظ

 يوم / سنة (  . 2003 -شير / سنة ( والمدة بيا الوىدتيا    1005 -اىولى  
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SUMMARY 

A total of 16678 records of age at first calving and ages at next calving , 

in addition to 14058 records of calving interval belonged to  Holstein cows were 

analysed over period from 1992 to 2003 , at the Nasr Dairy Cattle Station, 

United Company for Animal Resources Ltd., Al-Soueira ( 50 Km South of 

Baghdad ). Data was analaysed using General Linear Model within the SAS 

program to study the effects of some fixed factors on the studied traits . 

Components of variance for the random effects was estimated by the 

Minimum Variance Quadratic Unbised Estimation Procedure ( MIVQUE ) , also 

phenotypic trend was estimated for all traits . 

The overall means for age at first calving till the age at sixth calving were 

48.17 , 62.77 , 77.41 , 91.35 , 105.53 months respectively , and the heritability 

for the same traits was 0.10 , 0.01 , 0.03 , 0.04 , 0.02 , 0.11 respectively . 

whereas the overall mean of calving interval and heritability was 458.59 days 

and 0.07 . 

The results obtained that there was a significant effect of year of birth on 

age at first calving , whereas the season of birth was not .  

All the estimates of heritability were low so it’s reflect the role of 

environment factors in the traits variation.Phenotypic trend was  negative and 

significant ( p <0.01 ) for age at first calving ( - 1.05 month / year ) and calving 

interval (- 2.03 day / year ) .  

 

                                                                                                                  
 المقدمة

تحت  الخصوبة حيزا كبيرا ما اىتمام المربيا لع قتيا بالعائد اىقتصادي لمشاريع ابقار الحميمب   اط       
حيث اىىمية بعد النبط بسبب انخفاض انتماج اا النبط بسبب مشاك  الخصوبة ييتي في المرتبة الثانية ما 

 (. 16     واا النبط المبكر سيؤدي الى تقمي  طو  الحياة اىنتاجية ل بقار  ( 8  الحميب 
تقاس الخصوبة بعدة مقاييس مث  العمر عند الوىدة اىولى والمدة ما الوىدة الى التسفيد المثممر والممدة    

ال زمممة ل خصمماب  وتشممتم  المممدة بمميا المموىدتيا عمممى جممزئيا اىو  مممدة بمميا المموىدتيا وعممدد التمقيحممات 
(   التممي تتكمموا ىممي اىخممر  ممما  Days openالحممم  والثمماني المممدة ممما المموىدة الممى التسممفيد المثمممر   

 Serviceجمزئيا ىمما الممدة مما الموىدة المى او  صمرا  والممدة مما او  صمرا  المى التسمفيد المثممر     

period  )  11)  وبيممطا الصممدد اشممار .Peters   18 )  بمميا الطممو  المثممالي لممممدة بمميا المموىدتيا والمممدة ممما
 يوما.  85 – 80شيرا و  12الوىدة الى التسفيد المثمر ىما 

اا دراسممة األداء التناسمممي لماشممية اليولشممتايا فممي العممراة تكتسممب اىميممة كبيممرة لع قتيمما الوثيقممة بالعائممد    
مشمماريع وطلمم  ىنخفمماض اسممعار الحميممب يقابمممو ارتفمماع اسممعار المحممم . لممطا فمميا البحممث اىقتصممادي لتممم  ال
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الحممالي ييممد  الممى دراسممة تمميثير بعممض العواممم  البيئيممة   فصمم  وسممنة المممي د المممدة بمميا المموىدتيا وتسمسمم  
ة بممميا الممموىدة ( فمممي بعمممض صمممفات اىداء التناسممممي   العممممر عنمممد الممموىدة اىولمممى واىعممممار ال حقمممة والممممد

 الوىدتيا ( وتقدير المكافىء الوراثي ليا فض  عا تقدير الميو  المظيرية .
 المواد وطرائق العمل

سممج  لمممممدة بممميا  14058سمممج  لمعمممر عنمممد الممموىدة اىولممى والممموىدات ال حقمممة و  16678تممم تحميممم      
 2003المممى  1992ا عمممام بقمممرة ىولشمممتايا مولمممودة داخممم  العمممراة   لمممممدة مممم 4100الممموىدتيا   تعمممود المممى 

والعائمممدة المممى محطمممة النصمممر الواقعمممة فمممي قضممماء الصمممويرة / محافظمممة واسمممط . ونظمممرا لتبمممايا كميمممة ونوعيمممة 
اىعممم   بممميخت   الفصمممو  فقمممد تباينمممت التغطيمممة تبعممما لمممطل    . ويمممتم اتبممماع برنمممامج صمممحي ووقمممائي فمممي 

 15اءا ما شير آيار وتكرر العممية ك  المحطة يتمث  في اتباع نظام الرش بالمبيدات وبصورة دورية ابتد
يوما ولغاية نياية موسم الصي  لغرض القضاء عمى الطفيميات الخارجية كما يجري تطعميم اىبقمار سمنويا 

 ضد الجمرة العرضية والخبيثة والطاعوا البقري .

اىصممطناعي تجمري عمميممة مراقبمة الصممرا  فمي المحطممة بوسماطة مممراقبيا لمي  ونيممارا ويسمتعم  التمقممي      
فمي تسمفيد اىبقمار والتمقمي  الطبيعمي فممي  والمطي يمتم اسمت مو مما مركمز التمقمي  اىصمطناعي / ابمي غريمب 

عممما بميا ثيمراا المركمز يمتم الحصمو  عمييما مما قطيمع محطمة تسفيد العج ت واىبقار التي يتعطر حمميا  
  النصر. 
لدراسمة تميثير  (SAS  21لبرنمامج الجماىز ضمما ا GLMاجري التحميم  اىحصمائي بيسمتعما  طريقمة      

( فمي العممر عنمد الموىدة اىولمى والموىدات ال حقمة   وقمد شمممت فصم   Fixed effectsالعوامم  الثابتمة   
 وسنة المي د   وفة اىنموطج الرياضي اآلتي :

Yijk = µ + Pi + Xj + eijk    
 اط اا :

Yijklmn قيمة المشاىدة =k  وىدة او الوىدات ال حقة التي تعود المى فصم  الممي د وتمث  العمرعند الi  
 = المتوسط العام. j   .µوسنة المي د 

Pi  تمممممممممميثير فصمممممممممم  المممممممممممي د =i    i  =1 – 4  شممممممممممباط (                -= الشممممممممممتاء   كممممممممممانوا اىو   1( اط اا
تشريا الثاني (  –أيمو  = الخري     4آب (    –= الصي    حزيراا  3آيار (    –= الربيع   آطار  2

xj  تيثير سنة المي د =j  j  =1987 – 1999 . ) 
ijklmn e  الخطممي العشمموائي ويفتممرض اا يكمموا موزعمما توزيعمما طبيعيمما ومسممتق  بمتوسممط يسمماوي صممفرا =

 . e ²δوتيايا قدره 
سمسم  الموىدة تم دراسمة تميثير بعمض العوامم  الثابتمة فمي الممدة بميا الموىدتيا والتمي تضممنت فصم  وسمنة وت

 وجنس المولود والعمر عند الوىدة اىولى وفة اىنموطج اآلتي :
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Yijklmn = µ + Pi + Xj + Ak + Sl + Rm + eijklmn    
 اط اا :

Yijklmn قيمة المشاىدة =n   وتمث  المدة بيا الوىدتيا التي تعود الى تسمسم  الموىدةi   وجمنس المولمود
j   والعمر عند الوىدة اىولى k   وفص  الوىدةl   وسنة الوىدةm   .µ .المتوسط العام = 

Pi  تممميثير تسمسممم  الممموىدة =i    i   =1 – 6     )Xj   تممميثير جمممنس المولمممود =j    j  =1  2و         )
Ak    تيثير مجحوعة العمر عند الموىدة اىولمى =k    k  =1 – 7  شميرا فمما دوا    26= 1(   اط اا

2  =27 – 28   3  =29 – 30    4  =31 – 32    5  =33 – 34    6  =35 – 36   7  =37 
شمباط   -= الشمتاء   كمانوا اىو   1( اط اا  l    l  =1 – 4= تيثير فص  الوىدة  Slشيرا فما فوة . 

تشممممريا  –= الخريممم    أيممممو   4آب (    –= الصمممي    حزيمممراا  3آيمممار (    –= الربيمممع   آطار  2(   
 ( . m   m  =1992 – 2003= تيثير سنة الوىدة  Rm. الثاني (
ijklmn e  الخطممي العشمموائي ويفتممرض اا يكمموا موزعمما توزيعمما طبيعيمما ومسممتق  بمتوسممط يسمماوي صممفرا =

 . e ²δوتيايا قدره 
 MIVEQUE    )Minimum Variance Quadratic Unbiaseاسممممتعممت طريقممممة     

Estimation     )19 لتبمايا لمتميثيرات العشموائية   ( لتقمدير مكونمات اRandom effects  بعمد ازالمة  )
( لتقممدير   Mixed Model( وبممافتراض اىنممموطج المخممتمط   Fixed effectsتمميثير العواممم  الثابتممة   

 المكافىء الوراثي لمصفات المدروسة .
 سنة المي د .تم تقدير الميو  المظيرية ما خ   تقدير انحدار القيمة المظيرية لمصفة عمى    

 النتائج والمناقشة
شمميرا   وىممو اعمممى ممما  32084اا المتوسممط العممام لمعمممر عنممد المموىدة اىولممى بمممل  1يتضمم  ممما جممدو     

   12   10    9   شيرا  3206 – 26مد  التقديرات التي اشارت الييا العديد ما الدراسات والتي تراوحت بيا 

22   23    24  )                  .                       
و         48017بمممممل المتوسممممط العممممام لمعمرعنممممد المممموىدة الثانيممممة والثالثممممة والرابعممممة والخامسممممة والسادسممممة    

شممميرا بالتعاقمممب   وىمممي مرتفعمممة مقارنمممة بتقمممديرات اليولشمممتايا   105053و  91035و   77041و   62077
  اى انيمممما مقاربممممة لمممما توصمممم  اليممممو  ( 25   شممميرا  84و  72و  60و   48و   36القياسمممية والمنمممماظرة ليمممما 

Kiwuwa  13)  شميرا عممى  61و    47  اط طكر بميا العمرعنمد ثماني وثالمث وىدة لمد  أبقارالفريزيماا بمغما
شمممممميرا بالتعاقممممممب . عمممممممى صممممممعيد متصمممممم  اشممممممار  54و   41التمممممموالي   فيممممممما بمغممممممت لممممممد  أبقارالجيرسممممممي 

Mostageer   شممميرا لمممد  الماشمممية المصمممرية و  6106ممممر عنمممد ثممماني وىدة بممممل المممى اا الع ( 15  وزمممم ؤه
شيرا لد  الفريزياا المضرب. ويمكا اا يعزا ارتفماع التقمديرات المى زيمادة العممر عنمد الموىدة اىولمى  4506

 (. 6  والمدة بيا الوىدتيا   اط اا الخصوبة تتدىور عادة في المناطة الحارة 
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( لممد  جميممع األعمممار  ويعكممس  p   <0001نة المممي د كمماا معنويمما  تمميثير سمم اا 2يتبمميا ممما جممدو      
طل  تبايا مسمتو  اىدارة والرعايمة التناسممية والصمحية بميخت   السمنوات   فيمما كماا  تميثير فصم  الممي د 

 غير معنوي.
ضما  يوما   ويقع ىطا التقدير 458059اا المتوسط العام لممدة بيا الوىدتيا بمل  6يتض  ما جدو     

ممممد  التقمممديرات المممطي اشمممارت الييممما العديمممد مممما الدراسمممات التمممي اجريمممت فمممي وسمممط العمممراة              اط 
 .                                              ( 12   2    4   5    1   يوما  47308و   40104تراوحت بيا 

(                4لمممممممدة بمممممميا المممممموىدتيا   جممممممدو  ( فممممممي ا p  <0001وجممممممد اا لتسمسمممممم  المممممموىدة تمممممميثيرا معنويمممممما      
يومما ( عنمد الموىدة الثانيمة   لتعمود فترتفمع بزيمادة  455014  اط انخفضت التقديرات لتبمل ادنى معد  ليا   

يوممما (   اط اا المممدة بمميا المموىدتيا اىولممى  491048تسمسمم  المموىدة ولتبمممل اقصمماىا عنممد المموىدة الرابعممة   
بب زيادة احتما  حصو  عسر الوىدة  لألباكير والتي تق  عادة بزيادة تسمس  الموىدة   اى تكوا عالية بس

اا زيادة التقديرات يعود الى تيثير الع قة السالبة بيا انتماج الحميمب العمالي والخصموبة ىسميما فمي الموسمم 
عنوي مع نتمائج بعمض الدراسمات الثالث اوالرابع الطي يمث  اقصى انتاج   وتتفة ىطه النتيجة في التيثير الم

  1   5    4   2  )  
لماشية   الخطأ القياسي لمعمر عندالوالدة االولى والوالدات الالحقة ±متوسط المربعات الصغرى  1جدول

 الهولشتاين
العمر عنذ 

  الىالدة االولً

عذد 

 المشاهذات

 متىسط المربعات الصغري

 الخطأ القياسي ±

 العمر عنذ

 الثانية الىالدة
عذد 

 المشاهذات

 متىسط المربعات الصغري

 الخطأ القياسي ±

 0010  ±  48017 4100 المتىسط العام 0005  ± 32084    4100 المتىسط العام
   فصل الميالد   فصل الميالد

1   1153  32074  ± 0011 a 1 1153 48016    ±0017 a 

2 798  32081  ± 0013 a 2 798 48021    ±0020 a 

3 970 32071  ± 0013 a 3 970 48019  ±  0019 a 

4 1179 32050  ± 0011 a 4 1179 48004  ±  0017 a 
   سنة الميالد     سنة الميالد

1987 359 30054  ±  0020 i 1987 359 44029  ±  0030 f 

1988 138 27017    ±0033 j 1988 138 42091  ±  0049 g 

1989 196 30072  ±  0027 ih 1989 196 47002    ±0041 ed 

1990 249 35033  ±  0024 e 1990 249 51027  ±  0036 b 

1991 348 32094  ±  0020 f 1991 348 49033  ±  0031 c 

1992 294 36041  ±  0022 c 1992 294 54031    ±0034 a 

1993 337 38018   ±0021 a 1993 337 53085    ±0032 a 

1994 334 37023  ±  0021 b 1994 334 51073  ±  0031 b 

1995 317 32014  ±  0022 g 1995 317 47063  ±  0032 d 

1996  326 31012  ±  0021 h 1996 326 46038  ±  0032 d 

1997 375 30023  ±  0020 i 1997 375 44054  ±  0030 e 

1998 430 31006 ±  0018 h 1998 430 46037  ±  0028 e 

1999 398 31089   ±0019 g 1999 398 46033  ±  0029 e                                                   
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العمر عنذ 

 الىالدة الثالثة

عذد 

 المشاهذات

 متىسط المربعات الصغري

 الخطأ القياسي ±
العمر عنذ 

 الىالدة الرابعة

عذد 

 المشاهذات

 متىسط المربعات الصغري

 الخطأ القياسي ±
  0012±  77041 2437 المتىسط العام 0022  ±  62077 3287 المتىسط العام
   فصل الميالد   فصل الميالد

1 981 62074  ±0023 a 1 745 76068   ±0032 a 

2 663 62038  ±0028 a 2 528 76025  ± 0039 a 

3 752 62054 ± 0027 a 3 546 76029   ±0039 a 

4 891 62035 ± 0024 a 4 618 76024  ± 0036 a 
   سنة الميالد   سنة الميالد

1987 154 55080  ±  0058 f 1987 88 70090  ± 0093 f 

1988 140 57058  ±  0062 e 1988 135 73055  ± 0076 e 

1989 188 62032  ± 0053 c 1989 134 77045  ± 0070 d 

1990 207 66040  ± 0050 b 1990 175 81062  ± 0065 b 

1991 298 66041  ± 0042 b 1991 240 81047  ± 0056 cb 

1992 242 69028  ± 0046 a 1992 210 83045  ± 0060 a 

1993 276 68092 ± 0043  a 1993 244 82098  ± 0055 b a 

1994 295 66040  ± 0042 b 1994 259 80064  ± 0054 c 

1995  272 61086  ± 0044 c 1995 232 76038  ± 0057 d 

1996 294 60046 ± 0042  d 1996 222 73028  ± 0058 e 

1997 319 58072 ±  0040 e 1997 233 71054  ± 0057 f 

1998 344 59076  ±0039 d 1998 198 71037  ± 0061 f 

1999 258 58059 ± 0045 e 1999 47 68015  ± 1027 g 

 
العمر عنذ 

  الىالدةالخامسة

عذد 

 المشاهذات

 الصغريمتىسط المربعات 

 الخطأ القياسي ±

 العمر عنذ

 الىالدة السادسة
عذد 

 المشاهذات

 متىسط المربعات الصغري

 الخطأ القياسي ±

 0021±105047 1064 المتىسط العام 0009 ± 91035 1690 المتىسط العام
   فصل الميالد   فصل الميالد

1   542 90067± 0042 a 1 368 104054±0058 a 

2 379 89082 ±0051 a 2 246 103096±0070 a 

3 348 90017 ± 0054 a 3 211 102048±0078 a 

4 421 89090 ±0049 a 4 239 103052±0073 a 
   سنة الميالد   سنة الميالد

1987 86 84096 ±1006 e 1987 79 99017 ±1024 fg 

1988 118 86070 ±0091 d 1988 85 99005 ±1021 g 

1989 127 93004 ±0086 b 1989 85 106070±1018 cb 

1990 135 96086 ±0083 a 1990 94 110029±1011 a 

1991 197 95045 ±0069 a 1991 159 108079±0085 ab 

1992 155 96077 ±0078 a 1992 114 110006±1001 ab 

1993 184 96047 ±0072 a 1993 130 109015±0095 ab 

1994 192 92087 ±0070 b 1994 127 105098±0095 c 

1995 160 89099 ±0077 c 1995 96 102028±1011 c 

1996  150 85051 ±0079 d 1996 96 97087 ±1036 f 

1997 140 82068 ±0082 ef 1997 97 90055 ±1091 h 

1998 46 80038 ±1044 f 1998 - - 

1999 - - 1999 - - 

 بينيا معنويا ضما مستويات ك  عام  ىتختم  فيما  المتوسطات التي تحم  حرو  متماثمة
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(   اط ازداد طو  المدة بيا  p  <0005اا تيثير جنس المولود كاا معنويا     4يتبيا ما جدو      

 يوما (   فيما انخفض التقدير عندما كاا المولود انثى 472009الوىدتيا عندما كاا المولود طكرا   
 Retainedبة باحتباس المشيمة   يوما (   ويمكا اا يعزا طل  الى زيادة نسبة اىصا 466018   

placenta   3( اوعسر الوىدة بيا اىبقار التي وضعت طكر مقارنة بمثي تيا ال تي وضعا انثى   
( بسبب زيادة حجم ووزا الجنيا الطكر   وطل  ما شينو اا يزيد ما طو  المدة ما الوىدة الى 14

 تيا .التمقي  المثمر وما ثم زيادة طو  المدة بيا الوىد
وبمل ادنى طو  لممدة بيا الموىدتيا  ( p<0001اتض  بيا تيثير العمر عند الوىدة اىولى كاا معنويا     

> pكاا معنويا     شيرا . كما وجد اا تيثير فص  الوىدة 31 – 30لد  اىبقار التي وضعت عند عمر 
يوممما ( وادنمماه  491090ضممعت ربيعمما   (   اط بمممل اعمممى تقممدير لممممدة بمميا المموىدتيا لألبقممار التممي و  0001

(  اط 1يوما (   وتيتي ىطه النتيجة موافقمة لمما توصم  اليمو السمامرائي    446019لتم  التي ولدت خريفا   
يوممما (  466093يوممما ( وخريفمما    494005وجممد اا اعمممى وادنممى طممو  لممممدة بمميا المموىدتيا كمماا ربيعمما    

طل  الى اا اىبقار التي تضع مواليدىا ربيعا سيكوا موعمد تسمفيدىا بالتعاقب . ويمكا اا يعزا السبب في 
 ضما اشير الصي  التي تتميز بارتفاع 

 
تحميل التباين لمعوامل المؤثرة في العمر عند الوالدة االولى واالعمار الالحقة لماشية  2جدول 

 الهولشتاين

   العمر عنذالىالدة االولً

 ط انًربعاثيتىس درجاث انحرٌت يصادر انتباٌٍ

 18034 3 فصم انًٍالد

 **2812079 12 سُت انًٍالد

 15023 4084 انخطأ انتجرٌبً

   انعًر عُذ انىالدة انثاٍَت

 يتىسط انًربعاث درجاث انحرٌت يصادر انتباٌٍ

 5075 3 فصم انًٍالد

 **3913015 12 سُت انًٍالد

 33095 4084 انخطأ انتجرٌبً

   العمر عنذ الىالدة الثالثة

 يتىسط انًربعاث درجاث انحرٌت يصادر انتباٌٍ

 28012 3 فصم انًٍالد

 **4739073 12 سُت انًٍالد

 69087 3271 انخطأ انتجرٌبً

   العمر عنذ الىالدة الرابعة
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 يتىسط انًربعاث درجاث انحرٌت يصادر انتباٌٍ

 29040 3 فصم انًٍالد

 **4463014 12 سُت انًٍالد

 75055 2421 انخطأ انتجرٌبً

   العمر عنذ الىالدة الخامسة

 يتىسط انًربعاث درجاث انحرٌت يصادر انتباٌٍ

 67021 3 فصم انًٍالد

 **3719015 12 سُت انًٍالد

 94090 1675 انخطأ انتجرٌبً

   العمر عنذ الىالدة السادسة

 يتىسط انًربعاث درجاث انحرٌت يصادر انتباٌٍ

 176039 3 فصم انًٍالد

 **2116024 12 نًٍالدسُت ا

 116064 1050 انخطأ انتجرٌبً

 ( 0001**) أ > 
 

 

 

  لماشية الهىلشتاين الخطأ القياسي للمذة بين الىالدتين ) يىم ( ±متىسط المربعات الصغري  3جذول
 

 

 الخطأ القياسي ±متوسط المربعات الصغرى  عدد المشاهدات العوامل المؤثرة

 1003±  458059    14058 المتىسط العام

   تسلسل الىالدة

1   4100  460009 ±  2048 c 

2 3343  455014 ± 2070 c 

3 2519 469010 ± 3010 b 

4 1770 491048  ±3070 b 

5 1068    468006 ± 4073 c b 

 b 4051 ± 470.94  1258 فأكثر 6

   جنس المىلىد

 a  2000  ± 472.09 6860 ركر

 b  2006±   466.18 7198 اَثى

   العمر عنذ الىالدة االولً

1 1517  470.55± 4030 b 

2 1502 468.44  ± 4004 b 

3 2891 482.13 ± 3010 a 

4 2557 462.95 ± 3027 b 

5  1783  468.59± 3075  b 

6  1273 463.33 ±  4036 b 

7  2535 467.98 ± 3027 b 

   فصل الىالدة
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1 3848 470022 ± 2060 b 

2 2552 491090 ±  3030 a 

3 3593 468023 ±  2069 b 

4 4065 446.19 ± 2048 c 

   سنة الىالدة

 d  5051  ±459.43  1010 فًا دوٌ 1992

1993 650  470.02 ±6011 cd 

1994 799 490.18 ±  5045  b 

1995 825  552.19± 5035  b 

1996 825  497.87±  5038 ed 

1997 1254 450.47  ±4044 cd 

1998 1442 465.46 ± 4011  cd 

1999 1536  445.18± 3099 e 

2000 1535  445.30± 3096 e 

2001 1512 442.27 ± 3097 e 

2002 1397  436.81±  4016  e 

 c  4038± 474.44  1273 فًا فىق 2003
 

 % 1د مستوى عن التختلف فيما بينها معنويا ضمن مستويات كل عامل  المتوسطات التي تحمل حروف متماثلة

 ل المؤثرة في المدة بين الوالدتين لماشية الهولشتاينتحميل التباين لبعض العوام   4جدول   

 درجاث  انتباٌٍ يصادر
 انحرٌت

 انًربعاث يتىسط

 ** 328178004 5 انىالدة تسهسم

 * 122293044 1 انًىنىد جُس

 ** 102251006 6 االونى انىالدة انعًرعُذ

 ** 103399026 3 انىالدة فصم

 ** 989471018 11 انىالدة سُت

 22870074 14031 انتجرٌبً انخطأ

 (  0001(    ** ) أ >  0005*  ) أ > 

 

درجممات الحممرارة والتممي تزيممد فييمما حمماىت فقممد الشممياع بسممبب انخفمماض فتممرة الشممياع وزيممادة حمماىت حصممو  
التمقي  المثممر وتبعما لمطل  سمتطو  الممدة ( فتطو  المدة ما الوىدة الى  Silent heatالشياع الصامت    

 ( 6  بيا الوىدتيا 
بمغت تقديرات المكافىء الوراثي لمعممر عنمدالوىدة  اىولمى والثانيمة والثالثمة والرابعمة والخامسمة والسادسمة      

عممممى التممموالي   فيمممما بمغمممت التقمممديرات المنممماظرة ليممما  0011و  0002و  0004و  0003و   0001و  0010
بالتعاقمممب   وبممممل  0005و  0002و  00007و  00005و  00003و  00006بة لمممممدة بممميا الممموىدتيا بالنسممم

ولممدة بيا الوىدتيا ولغاية الوىدة السمابعة   0005المكافىء الوراثي لمعمرعند الوىدة ولغاية الموسم السادس 
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الكبيمر لمعوامم  البيئيمة  (. ويتض  اا جميع التقديرات كانت منخفضة مما تعكس الدور  5  جدو   0007
 في تبايا ىطه الصفات . 

الميو  المظيرية لمعمر عنمد الموىدة اىولمى واىعممار ال حقمة كانمت جميعيما سمالبة   6يتبيا ما جدو     
فيممما كانممت الميممو  المظيريممة لممممدة بمميا   ( باسممتثناء العمرعنممد المموىدة السادسممة   p   <0001 و معنويممة  

 ( .              p  <0001( جميعيا سالبة ومعنوية    6الوىدتيا   جدو  
اوضحت نتمائج الدراسمة الحاليمة بميا التبمايا فمي مظيمر الصمفات والمطي يعمود اثمره المى العوامم  الوراثيمة     

كاا منخفضا   انخفاض تقديرات المكافىء الوراثي ( وطل  مؤشر عمى الدور الكبير لمعوام  البيئية   فيما 
   المظيرية السالبة حصو  تحسيا مظيري سنوي في جميع الصفات . تعكس الميو 

                    (25   20  7  17 تممممممميتي نتمممممممائج الدراسمممممممة الحاليمممممممة مخالفمممممممة لمممممممما توصممممممممت اليمممممممو العديمممممممد مممممممما الدراسمممممممات     
  والتممي اكممدت حصممو  تممدىور سممنوي فممي الخصمموبة   ميمم  مظيممري موجممب ( لممد  عشممائر ماشممية الحميممب 

 اىستمرار في اىنتخاب المكث  ىنتاج الحميب بسب ع قة التضاد بينيما نجم عا 
    

المكافىء الوراثي والميل المظهري لمعمر عند الوالدة االولى والوالدات الالحقة) شهر (   5جدول  
 لماشية الهولشتاين

      
 المي  المظيري المكافىء الوراثي عدد السج ت الصفة المدروسة 

 شير/ سنة 
 **0005 - 0010 4100 العمر عند الوىدة اىولى
 ** 0011 - 0001 4100 العمر عند الوىدة الثانية
 ** 0034 - 0003 3287 العمر عند الوىدة الثالثة
 ** 0063 - 0004 2437 العمر عند الوىدة الرابعة
 ** 0063 - 0002 1690 العمر عند الوىدة الخامسة

 0025 - 0011 1064 دسةالعمر عند الوىدة السا
 العمر الكمي خ  

 جميع المواسم 
16678 0005 - 1005 ** 

   p < 0001 ) 
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المكافىء الوراثي والميل المظهري لممدة بين الوالدتين االولى والمدد الالحقة ) يوم( لماشية    6جدول 

 الهولشتاين

 يانًٍم انًظهر انًكافىء انىراثً عذد انسجالث انصفت انًذروست  

 ٌىو / سُت

 **2007 - 00006 4100 االونى انًذة بٍٍ انىالدتٍٍ

 ** 4057 - 00003 3343 انثاٍَت انًذة بٍٍ انىالدتٍٍ

 ** 1009 - 00005 2519 انثانثت انًذة بٍٍ انىالدتٍٍ

 ** - 8.38 00007 1770 انرابعت انًذة بٍٍ انىالدتٍٍ

 ** 10047 - 0002 1258 انخايست انًذة بٍٍ انىالدتٍٍ

 **   10011 - 0005 1068 انًذة بٍٍ انىالدتٍٍ انسادست

 خالل انًذة بٍٍ انىالدتٍٍ

 جًٍع انًىاسى 

14058 0.07 **2.03 -  

 (0001) أ >  
 

   Antagonistic  اى اا األمر اختم  في ىطه المحطة وطل  لعدم وجود سياسة واضحة لمنبط او .)
تمن  اكثر ما  قار منخفضة الخصوبة ىيتم نبطىا بسيولة وانماعدم وضع معايير خاصة بطل   اط اا اىب

فرصة عند فش  اخصابيا   وتعكس ىطه السياسة زيادة اىتمام المحطة بالمواليد لكونيا تمث  المورد 
اىقتصادي ليا   بسبب ارتفاع اسعار المحم وانخفاض اسعار الحميب   وفي السنوات  الرئيسي لمعائد

ي سياسة المحطة تمث  في وضع بعض المعايير لنبط اىبقار بسبب تفاقم مشكمة اىخيرة طرأ تغيير ف
توفير اىع   وصعوبة توفير اىحتياجات المتزايدة منو والناجمة عا زيادة  حجم  القطيع   اط  تم  

 وضع بعض المعايير ليتم عمى ضوئيا  تطبية  عممية النبط  لبعض حيوانات القطيع . 

(   عمى المرغم مما كونيما تعمد مؤشمرا عممى وجمود   p  <0001يرية السالبة والمعنوية   اا الميو  المظ   
تحسمميا مظيممري فممي تممم  الصممفات اى اا طلمم  ىيغيممر ممما الواقممع كثيممرا   اط اا المعممدىت العامممة لمصممفات 

نمممي ىزالمممت مرتفعمممة ممممما يسمممتدعي طلممم  اعمممادة النظمممر بمسمممتو  اىدارة والعمممم  عممممى رفمممع وتائرىممما . وىمممطا يع
ضممرورة تقميمم  العمممر عنممد المموىدة اىولممى ىنيمما تمثمم  حيمماة غيممر انتاجيممة فممي حيمماة الحيممواا   عمم وة عمممى 
ضرورة اىىتمام بدراسة اىسباب المؤدية الى زيادة طو  المدة بيا الوىدتيا   والتيكيد عمى مراقبمة الشمياع 

عي لتقميممم  عمممدد التمقيحمممات ال زممممة والحمممرص عممممى عمممدم فقمممده ورفمممع مسمممتو  اداء القمممائم بمممالتمقي  اىصمممطنا
ل خصاب والحيمولة دوا زيادة طو  المدة ما الوىدة الى التسفيد المثممر التمي تمثم  جمزءا ميمما مما الممدة 

 بيا الوىدتيا.
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