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 لدى ماشية الهولشتاين Tomarالتقييم الوراثي لمكفاءة التناسمية المقدرة بمعادلة     
 

 فراس رشاد السامرائي
 جامعة بغداد –كمية الطب البيطري -فرع الصحة العامة البيطرية

 

 الخالصة
اين في محطةة الصصةر الواةعةة فةي الصةويرة   بقرة هولشت 4144سجل يعودالى  13838تم تحميل     

بهةةدا اجةةراي تقيةةةيم وراءةةي لابةةاي وفةةةا الك ةةاية التصاسةةمية لمصسةةةل  5445ولغايةةةة  1988لممةةدة مةةن  ةةام 
بعد التعديل لتأءير العوامل الءابتةة وتقةدير المكةافىي الةوراءي لهةا ف ة   ةن    Tomarالمقدرة بمعادلة 
 الميل المظهري.

(  من البرصامج الجةاه   General Linear Modelالصمودج الخطي العام ) استعممت طريقة ا    
SAS  لدراسةةة تةةأءيربعع العوامةةل الءابتةةة ) فصةةل وسةةصة وتسمسةةل الةةوالدة وجةةصن المولةةود والعمةةر  صةةد

%   واسةةةةتعممت طريقةةةةة   79.91الةةةةوالدة االولةةةةى ( فةةةةي الك ةةةةاية التصاسةةةةمية  وبمغةةةةت الصسةةةةبة العامةةةةة لهةةةةا 
MIVQUE  كوصات التباين لمتةأءيرات العشةواةية    صةد تقةدير المكةافىي  الةوراءي . الة ي بمة  لتقدير م

( ا  بمة   4.41  ووجةد ان الميةل المظهةري كةان موجبةا و ةالي المعصويةة )       4.48في ه ا البحث 
  Harvey آلبةاي باسةةتعمال برصةةامج مةةن   79ل % / سةصة   كمةةا تةةم تقةةدير ةةيم الجةةدارة الوراءيةةة 4.47

 % بالتعاةب. 8.43و  11.84 –ادصى وا مى التقديرات  وبمغت
 

Genetic evaluation of breeding efficiency estimated by Tomar 

equation in Holstein cattle 

 
F.R. Al-Samarai 

Dept. of Public Health, College of Vet. Med.,Baghdad University. 
 

SUMMARY 

Data analyzed included 13838 records belonged to 4100 Holstein cows over 

period 1988 to 2005, at the Nasr Dairy Cattle Station.                

The aim of the study is to evaluate sires genetically according to their 

daughters breeding efficiency which was estimated by Tomar equation and 

to estimate heritability and phenotypic trend for breeding efficiency.                   
General Linear Model within SAS program was used to investigate the effect 

of some fixed factors on the breeding efficiency.                              

 The overall breeding efficiency ratio was 79.91% .Component of    variance 

for random effects was estimated by MIVQUE method.              
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Heritability of breeding efficiency was 0.08, whereas phenotypic trend for 

the same trait was positive and significant (P < 0.01), being 0.07%/year.                                                                                                   

The maximum and minimum BLUP estimates for 79 sires were 8.43% and - 

11.84%respectively.                                                                                                 

      
                                                                                                                                                                             

 
 المقدمة

الةةوراءي لمصةة ات االصتاجيةةة مءةةل اصتةةاج الحميةةب والبةةروتين والمحةةم يجةةري اليةةوم وبصةةورة ان التقيةةيم     
دوريةة لةدا العديةةد مةن دول العةالم   ويصطبةةا  لةف  مةى الصةة ات التصاسةمية  مةى الةةر م مةن الصةةعوبات 

 ( .  1التي تواجه ه ا العمل بسبب  دم تدوين جميع البياصات الخاصة بها )  
صتخةةاب الصتةةاج الحميةةب ةةةد رافقةةه حصةةول اصخ ةةاع فةةي الك ةةاية التصاسةةمية لةةدا ان االسةةتمرار فةةي اال   

(   ل ا فأن الحاجة اصبحت ماسة الجراي تقييم  5 شاةر ماشية الحميب لوجود ارتباط سالب بيصهما ) 
وراءي لمحيواصات وفقا لمص ات التصاسمية لغرع تحسين اداةها او  مى االةةل ايقةاا تةدهورها السةصوي )  

3   ). 
يعبةةر  ةةادة  ةةن الك ةةاية التصاسةةمية فةةي اصةةاث الحيواصةةات بمقةةايين  ةةدة مصهةةا صسةةبة  ةةدم العةةودة الةةى     

الشةةياع بعةةد التمقةةي  االول والمةةدة مةةن الةةوالدة الةةى التمقةةي  المءمةةر و ةةدد التمقيحةةات ال  مةةة ل خصةةاب 
 والمدة بين الوالدتين .

والتةي تمءةل تقةديراتها دالةة لء ءةة Tomar (  4 )   تةم فةي هة ا البحةث ا تمةاد المعادلةة التةي و ةعها 
 وامةل )  ةدد الةوالدات والمةدة بةين الةوالدتين والعمةةر  صةد الةوالدة ايولةى ( كمقيةان لمك ةاية التصاسةةمية   

 لغرع تقدير ةيم الجدارة الوراءية لاباي وفقا لها .
 

 المواد وطرائق العمل
والعاةةدة الةى محطةة  5445الةى  1988ة من  ةام سجل البقار الهولشتاين لممد 13838تم تحميل     

الصصر الواةعة في ة اي الصويرة . وصظرا لتباين كمية وصو ية اال  ا بأخت ا ال صول فقد تبايصت 
التغ ية تبعا ل لف   وبصورة  امة فأن االبقار يتم تغ يتها  مى اال  ا الخ راي مءل الة رة البي ةاي 

الخريةا امةا فةي فصةمي الشةتاي والربيةع فيةتم تغة يتها  مةى الجةت والص راي والجت في فصمي الصيا و 
 3.5 – 3كغةةم لكةةل    1ومخةةاليط اي ةة ا الخ ةةراي , ويقةةدم العمةةا المركةة  ل بقةةار الحمةةوب بمعةةدل 

 كغم حميب .
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تجري  ممية مراةبة الشياع في المحطة بوساطة مراةبين لةي  وصهةارا ويسةتعمل التمقةي  االصةطصا ي    
بقةار والتمقةي  الطبيعةي فةي تسة يد العجة ت واالبقةار التةي يتعة رتمقيحها اصةطصا يا . ويةتم في تس يد اال

اتبةاع برصةامج صةحي ووةةاةي فةي المحطةة يتمءةل فةي اتبةاع صظةام الةر  بالمبيةدات   كمةا يجةري تطعةةيم 
 االبقار سصويا بالجمرة العر ية والخبيءة والطا ون البقري .

 ( كاآلتي :4) Tomarا تماد معادلة تم تقدير الك اية التصاسمية ب   
 / ع + و 144 ] 744( +  365ن )  [الك اية التصاسمية % = 

 ا  ان :                             
 ن =  دد الوالدات

 = المدة بين الوالدتين القياسية ) يوم ( 365
 = العمر  صد الوالدة االولى القياسي ) يوم (  لدا الهولشتاين 744

  صد الوالدة االولى لمبقرة ) يوم( المراد حساب ك اةتها التصاسمية ع = العمر
 و = مجموع المدد بين الوالدتين ) يوم (

( لدراسةة  5)   SAS ةمن البرصةامج الجةاه   GLMاجري التحميل االحصاةي بأستعمال طريقةة     
فصةةل وسةةصة وتسمسةةل  ( فةةي الك ةةاية التصاسةةمية والتةةي شةةممت Fixed Effectsتةةأءير العوامةةل الءابتةةة ) 

 الوالدة وجصن المولود والعمر  صد الوالدة االولى   وفا االصمو ج الريا ي اآلتي :
Yijklmn = µ + Pi + Xj + Ak + Sl + Rm + eijklmn    

 ا  ان :
Yijklmn= ةيمةةة المشةةاهدة n   وتمءةةل الك ةةاية التصاسةةمية التةةي تعةةود الةةى تسمسةةل الةةوالدةi   وجةةصن المولةةودj  

 = المتوسط العام. m   .µوسصة الوالدة   lوفصل الوالدة   k   صد الوالدة االولى والعمر
Pi  تةةةأءير تسمسةةةل الةةةوالدة =i  ( i   =1 – 6     )Xj   تةةةأءير جةةةصن المولةةةود =j   (j  =1  5و         )

Ak    تأءير مجمو ة العمر  صد الوالدة االولى =k   (k  =1 – 7  ا  ان   )دون   شهرا فما  56= 1
5  =57 – 58   3  =59 – 34    4  =31 – 35    5  =33 – 34    6  =35 – 36       
= الشةةةتاي ) كةةةاصون  1( ا  ان  l  =1 – 4)   l= تةةةأءير فصةةةل الةةةوالدة  Slشةةةهرا فمةةةا فةةةوا .  37=  7

) = الخريا  4آب (    –= الصيا ) ح يران  3آيار (    –= الربيع ) آ ار  5شباط (     -االول 
 m  (m  =1995 – 5443 . )= تأءير سصة الوالدة  Rmتشرين الءاصي ( . – يمول 
ijklmn e  الخطأ العشواةي وي تةرع ان يكةون مو  ةا تو يعةا طبيعيةا ومسةتق  بمتوسةط يسةاوي صة را =

 . e ²σوتياين ةدره 
 MIVEQUE  ( )Minimum Variance Quadratic Unbiaseاسةةتعممت طريقةةة )     

Estimation   ( )6  ( لتقدير مكوصات التباين لمتأءيرات العشواةية )Random effects  بعد ا الة )
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(   Mixed Model( وبةةافتراع االصمةةو ج المخةةتمط )  Fixed Effectsتةةأءير العوامةةل الءابتةةة ) 
( لتقةةةدير ةةةةيم   7)    Harveyلتقةةةدير المكةةةافىي الةةةوراءي لمك ةةةاية التصاسةةةمية   فيمةةةا اسةةةتعمل برصةةةامج 

 جدارة الوراءية لاباي وفا الص ة المدروسة باستعمال االصمو ج الريا ي اآلتي :ال
Yijklmno = µ + Pi + Xj + Ak + Sl + Rm + Fn + eijklmno    

  ب (  79وال ي يمءل تأءير االب )  دد اآلباي  Fnا  ان الرمو  ص سها في االصمو ج االول باستءصاي 
 النتائج

% وياتي ه ا التقدير ادصى ممةا  79.91لمتوسط العام لمك اية التصاسمية بم  ان ا 1يتبين من جدول    
( لدا ماشية الهولشةتاين فةي هصغاريةا   ا  تراوحةت التقةديرات الول خمسةة مواسةم  8)   Szucs وجده 
%(  كما كاصت ادصى مةن  96( لدا ال ري يان )  9)   Kiwuwa%   وك لف  96.4و    91.8بين 

(   اال ان تقةةةةةدير البحةةةةةث  11   14( )  83.94  - 81.75لجةةةةةامون فةةةةةي الهصةةةةةد ) تقةةةةةديراتها لةةةةةدا ا
 % ( لدا ابقار ال ري يان الم ربة في اءيوبيا .5  ( )66.3)  Goshaالحالي ا مى مما وجده 

( فةةةي الصةةة ة المدروسةةةة          4.41ان لتسمسةةةل الةةةوالدة تةةةأءيرا معصويةةةا )       5يت ةةة  مةةةن جةةةدول     
% ( .     83.99% ( ولغايةةةةة الموسةةةةم السةةةةادن )  77.79قةةةةديرات مةةةةن الموسةةةةم االول ) ا  ارت عةةةةت الت

تبين ان جصن المولود لم يكن له تأءيرا معصويا في الك اية التصاسمية   فيما كان تأءير العمر  صد الوالدة 
 ( . 4.41االولى وموسم الوالدة وسصة الوالدة معصويا )     

 
 الخطأ القياسي لمكفاءة التناسمية % ±لصغرى متوسط المربعات ا (:1) جدول

 الخطأ القياسي ±متوسط المربعات الصغرا   دد المشاهدات العوامل المؤءرة

 4.43±  79.91    13838 المتوسط العام

   تسمسل الوالدة

1   4144    78.43±  4.15  e 

5 3591    79.42±  4.14  d 

3 5435   80.19± 4.16  c  

4 1693   81.16  ±4.19  b 

5 1463   81.88± 4.54  a 

 a  4.53  ±82.08    1556 فأكءر 6

   جصن المولود

 a  4.14  ±80.61   7485  كر

 a  4.14±  80.44   6756 اصءى
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     العمر  صد الوالدة االولى

  a  4.55 ±88.22   1515 شهرا فأةل 56
57 – 58  1486   85.38±  4.51  b 

59 – 34  5771   82.98± 4.16  c 

31 – 35  5515   81.00±  4.17  d 

33 – 34   1768   77.85±  4.19  e 

35 – 36   1565   76.39±  4.55  f 

 g  4.16  ±71.86   5554 شهرا فأكءر  37

   فصل الوالدة
 b  4.13 ±80.73   3844 شتاي

 c  4.17 ±79.35   5559 ربيع

 b  4.14  ±80.59   3514 صيا

 a  4.15  ±81.42   3991 خريا

   سصة الوالدة

 b  4.58  ±83.06   1449 فما دون 1995

1993 651   80.07 ± 4.31  f 

1994 799   79.58±  4.58  f 

1995 854   76.68± 4.57  h 

1996 853   77.42± 4.57  h 

1997 1554   78.32± 4.53  g 

1998 1444   79.67±  4.51  f 

1999 1535   81.06±  4.54  e 

5444 1535   81.83±  4.54  c 

5441 1515   81.90±  4.54  c 

5445 1363   82.46±  4.51  b 

 a  4.54  ±84.28   1497 فما فوا 5443

 المتوسطات التي تحمل حروا متماءمة لكل  امل التختما معصويا فيما بيصها
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 ة في الكفاءة التناسمية %تحميل التباين لمعوامل المؤثر (:2)جدول

 ( 0.1.**) أ > 
وهو مقارب لما توصل   4.48ان المكافىي الوراءي لمك اية التصاسمية بم    3ي حظ من جدول        
و         4.47(   ا  بمغةةةةةةا  14)  Urmikarو  Deshpande( و  11)  Yadavو   Duttاليةةةةةةه 
بالتعاةةةب   كمةةا تةةم تقةةدير الميةةل المظهةةري لمك ةةاية التصاسةةمية مةةن خةة ل حسةةاب معامةةل اصحةةدار  4.49
(  ا  بمةةة   4.41ية التصاسةةةمية  مةةةى سةةةصة المةةةي د   وكةةةان الميةةةل موجبةةةا> و ةةةالي المعصويةةةة )     الك ةةةا
 % / سصة   مما يشير الى وجود تحسن سصوي في الك اية التصاسمية . 4.47
 ب ( وفا الك اية التصاسمية   وبمغت  79تقديرات ةيم الجدارة الوراءية لاباي )  4يتبين من جدول      

 .  7655% ( لألب المرةم 53.38 -وادصاها )   444% ( لألب المرةم  8.43قديرات ) ا مى الت
 والميل المظهري لمكفاءة التناسمية %(  h²المكافىء الوراثي ) (:3)جدول 

 الميل المظهري % / سصة المكافىي الوراءي الك اية التصاسمية %

 0.5. 3..0. الموسم االول

 ** 026. 0.7. الموسم الثاني
 ** 054. 017. الموسم الثالث
 ** 048. 013. الموسم الرابع

 .02. 0.8. الموسم الخامس 
 0.9. 013. الموسم السادس

 ** 0.7. 0.8. خالل جميع المواسم
    (4.41 ) 

 متوسط المربعات درجات الحرية مصادر التباين

 **3766.76 5 تسمسل الوالدة

 141.98 1 جصن المولود

 **54875.51 6 العمر  صد الوالدة االولى

 **5435.55 3 فصل الوالدة

 **5141.38 11 سصة الوالدة

 61.36 13811 الخطأ التجريبي
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 ( لآلباء تنازليا لصفة الكفاءة التناسمية %  BLUPتقديرات الجدارة الوراثية ) (:4)جدول

 )اف ل تقدير خطي   ير مصحا ( BLUP رةم ايب التسمسل

1 4.4 8.43 

2 NB1 8.03 

3 N652 7.96 

4 543 7.94 

5 N657 7.82 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

71 7665 12.50 - 

72 99044 13.52 - 

73 99302 13.56 - 

74 1818002 14.27 - 

75 1060 14.88 - 

76 99300 13.14 - 

78 3432 19.56 - 

79 7652 23.38 - 

 
 

 المناقشة
 Tomarمعادلة ( والتي تم تقديرها وفقا ل1%( ) جدول 79.91بمغت الك اية التصاسمية لمهولشتاين )

وهي بصورة  امة  ادصى من تقديراتها ولص ن الس لة في الواليات المتحدة االمريكية واوربا   ويمكن 
مف الدول مما سيؤدي الى اصخ اع االداي ان يع ا  لف الى ارت اع درجات الحرارة في العراا مقارصة بت

 (.9التصاسمي لألبقار  ا  ان الماشية االوربية يصخ ع اداةها التصاسمي في المصاطا الحارة )

وهةةي  ات الصتيجةةة التةةي توصةةةل ( 5ا دادت تقةةديرات الك ةةاية التصاسةةمية ب يةةادة تسمسةةل الةةةوالدة ) جةةدول 
اية التصاسةةةةةةمية  فةةةةةةي المواسةةةةةةم االولةةةةةةى الةةةةةةى ( وةةةةةةةد ا ةةةةةة ا سةةةةةةبب اصخ ةةةةةةاع الك ةةةةةة 15)  Goshaاليهةةةةةةا 

تأخرالمبةةايع فةةةي العةةودة لصشةةةاطها بعةةةد الةةوالدة   ا  ان المتطمبةةةات الغ اةيةةةة لمعجةة ت السةةةتمرار الصمةةةو 
واصتةةةةاج الحميةةةةب تعةةةةد احتياجةةةةات ا ةةةةافية لمحيةةةةوان يمكةةةةن ان تةةةةؤءر فةةةةي االخصةةةةاب   وجةةةةايت صتةةةةاةج 

Kiwuwa   (9  موافقةةة لةة لف وكةة لف صتةةاةج )Szucs (   ا  بمغةةت تقةةديرات الك ةةاية 8ا تةةه ) وجم 
و        94.7و   94.6و   95.9و    91.8ويول خمسةة مواسةم  Tomarالتصاسمية المقدرة بطريقةة 
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%   مى التوالي . كما تأءرت الك اية التصاسمية بالعمر  صةد الةوالدة االولةى ا  اصخ  ةت الك ةاية  96.4
(   وتعةةةد هةةة ه  14     8وافقةةةة لصتةةةاةج بعةةةع الدراسةةةات ) التصاسةةةمية ب يادتةةةه   وتةةةأتي هةةة ه الصتيجةةةة م

 Tomar   (4 .)الصتيجة متوةعة ين العمر  صد الوالدة االولى يمءل المقام في معادلة 
% ( لألبقةةةةةةةار التةةةةةةةي و ةةةةةةةعت شةةةةةةةتايا وادصةةةةةةةاه               81.45وجةةةةةةةد ان ا مةةةةةةةى تقةةةةةةةدير لمك ةةةةةةةاية التصاسةةةةةةةمية ) 

ويمكةةن ان يعةة ا  لةةف الةةى  يةةادة طةةول المةةدة مةةن الةةوالدة الةةى  % ( لتمةةف التةةي ولةةدت ربيعةةا   79.35) 
التمقةي  المءمةر لةةدا االبقةار التةي و ةةعت ربيعةا   ا  ان موسةةم تسة يدها سةيكون  ةةمن اشةهر الصةةيا 
التي تتمي   ادة بارت اع درجات الحرارة   ممةا تةؤدي الةى ا ةعاا ةةدرة البقةرة فةي التعبيةر  ةن الشةياع 

( . وكان  دد من الباحءين ةد اكدوا  وجود التأءير المعصوي ل صل الوالدة  13وت يد من حاالت فقده ) 
( . كمةةا تبةةين بةةأن لسةةصة الةةوالدة تةةأءيرا  15   11   14فةةي الك ةةاية التصاسةةمية لةةدا االبقةةار والجةةامون ) 

( فةةي الصةة ة المدروسةةة   ويمكةةن ان يعةة ا هةة ا التةةأءير الةةى تبةةاين مسةةتوا الر ايةةة  4.41معصويةةا )     
 صاسمية واالصابة باالمراع وحجم القطيع باخت ا السصوات .الت

( لمك ةةاية التصاسةةمية ممةةا يةةدلل  لةةف  مةةى ان 4.48اكةةدت صتةةاةج الدراسةةة اصخ ةةاع المكةةافىي الةةوراءي ) 
معطم التباين فةي مظهةر الصة ة يعةود الةى فعةل العوامةل البيةيةة   وان تحسةين الصة ة مرهةون بتحسةين 

 صحية والتصاسمية .مستوا االدارة والر اية ال
(  ا  بمةة   4.41ات ةة  بةةأن الميةةل المظهةةري لمك ةةاية التصاسةةمية كةةان موجبةةا> و ةةالي المعصويةةة )        

% / سصة   مما يشةير الةى وجةود تحسةن سةصوي فةي الك ةاية التصاسةمية   وتةأتي هة ه الصتيجةة  مةى 4.47
دهور سةةصوي فةةي الخصةةوبة   ( مةةن ان هصةةاف تةة 14   5   1 كةةن مةةا اكدتةةه العديةةد مةةن الدراسةةات )  

وةد ا  ي السبب في  لف الى االستمرار في االصتخاب المكءةا يصتةاج الحميةب ف ة   ةن  يةادة صسةبة 
( فةةي ةطعةةان ماشةةية ال ري يةةان . اال ان االمةةر  ختمةةا فةةي هةة ه  Holsteinizationدم الهولشةةتاين ) 

اسةةتمرت فةةي و ةةع المواليةةد  ين  المحطةةة   ا  ان االبقةةار مصخ  ةةة الخصةةوبة التصبةة  بسةةهولة ا ا مةةا
العاةةةةد االةتصةةةادي لممحطةةةة يعتمةةةد اساسةةةا  مةةةى المواليةةةد و لةةةف الرت ةةةاع اسةةةعارها واسةةةعار المحةةةم يقابمةةةه 
اصخ اع اسعار الحميب . وه ا يعصي ان تقديرات الك اية التصاسمية هي اساسا مصخ  ة وبةاالخ  فةي 

ع الةة ي يرافقةةه  ةةادة حصةةول اصخ ةةاع فةةي السةةصوات االولةةى الصشةةاي المحطةةة بسةةبب  يةةادة حجةةم القطيةة
وبسةةبب  يةةادة المعوةةات التةةي وا جهةةت  5443مسةتوا الر ايةةة التصاسةةمية والصةحية   اال اصةةه وبعةةد  ةام 

ادارة القطيةةع وبةةاالخ  مسةةألة تةةوفير العمةةا لجةةأت االدارة الةةى اجةةراي  مميةةات الصبةة  مءةةل صبةة  االبقةةار 
يصةةعب حصةةول االخصةةاب فيهةةا لغةةرع تقميةةل حجةةم  المتكةةررة االصةةابة بالتهةةاب ال ةةرع او تمةةف التةةي

ر ن ( ومةةن ءةةم  7444ر ن بعةةد ان وصةةل العةةدد الةةى  3444القطيةع ) يبمةة   ةةدد ابقةةار القطيةةع حاليةةا> 
 تقميل احتياجات القطيع من المواد العم ية .
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ى او حت تقديرات ةيم الجدارة الوراءية ان هصاف مدا واسةع بةين اآلبةاي ا  ان اف ةل اآلبةاي يت ةوا  مة
% وهي صسبة كبيةرة يمكةن ان تحقةا اسةتجابة مهمةة  مةى الةر م مةن اصخ ةاع  35ادصى اآلباي بحوالي 

 تقديرات المكافىي الوراءي لمك اية التصاسمية.
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