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الخالصة
تم تحلٌل السجبلت العائدة لـ  34بقرة فرٌزٌان والمرباة فً محطة أبقار االسحاقً الواقعة علىى بعىد 50
كم شمال بؽداد للفترة من  1996ولؽاٌة  . 2005بلؽت تقدٌرات المكافئ الوراثً لصفة إنتاج الحلٌب ٌ 305وم
و الفترة بٌن الوالدة وأول شبق و عدد التلقٌحات البلزمة لئلخصاب و الفتىرة بىٌن الىوالدة والتلقىٌح المثمىر وطىول
موسىىم الحلٌىىب وطىىول فتىىرة الجفىىاؾ وطىىول فتىىرة الحمىىل وطىىول الفتىىرة بىىٌن الىىوالدتٌن  0.17و  0.06و 0.07
و  0.05و  0.07و  0.24و  0.02و  0.03على التوالً .كما بلؽىت ا لقىٌم التقدٌرٌىة للمعامىل التكىراري للصىفات
المىىىركورة انفىىىا  0.20و  0.12و  0.07و  0.11و  0.15و  0.15و  0.14و  0.05علىىىى التىىىوالً .تراوحىىىت قىىىٌم
االرتباط الوراثً بٌن إ نتاج الحلٌب وبقٌة الصفات اإلنتاجٌة والتناسلٌة  -0.30و  -0.73وكانىت عالٌىة المعنوٌىة
(أ<  .)0.01فىىً حىىٌن لىىوحا ارتبىىاط مامىىري موجىىب وعىىالً المعنوٌىىة(أ<  )0.01بىىٌن إنتىىاج الحلٌىىب وبىىاقً
الصفات باستثناء االرتباط مع الفترة بىٌن الىوالدة وأول شىبق .وكانىت معاىم قىٌم االرتبىاط الىوراثً والمامىري
بٌن الصفات المدروسىة باسىتثناء طىول فتىرة الحمىل موجبىة وعالٌىة المعنوٌىة (أ<  .)0.01قىدرت القىٌم التربوٌىة
لآلبىىاء لصىىفة إنتىىاج الحلٌىىب ٌ 305ىىوم اعتمىىادا علىىى إنتىىاج بناتمىىا مىىن الحلٌىىب إر تراوحىىت مىىابٌن 14.720
و  .-8.106كما تراوحت القٌم التربوٌة لؤلبقار لصفة إنتاج الحلٌىب ٌ 305ىوم مىابٌن  352.224و -159.705
كؽم كانحراؾ عن المعدل العام .تم التنبؤ بالقابلٌة اإلنتاجٌة الحقٌقٌىة لؤلبقىار وقىد كانىت أعلىى قٌمىة 674.051
وأدناها  -365.234كؽم كانحراؾ عن المتوسط العام القطٌع.
كلمات دالة  :إنتاج الحلٌب ،الصفات التناسلٌة ،المعالم الوراثٌة ،أبقار الفرٌزٌان.
تارٌخ تسلم البحث  ،2014 /5/7وقبوله 2017 /12/17

المقدمة
تتمٌز األبقار بأهمٌة كبرى من بٌن حٌوانات المزرعة ،إر تساهم بنحو  %90من اإلنتىاج العىالمً للحلٌىب
( ،)1988 ،Anonymousوتعىد أبقىار الفرٌزٌىان مىن أكثىر السىبلالت انتشىارا فىً العىالم إلنتاجٌتمىا العالٌىة مىن
الحلٌب وسرعة تأقلمما فً مختلؾ الاروؾ البٌئٌة ومساهمتما الفاعلة فً حل مشكلة إنتاج الحلٌب فىً العدٌىد
من البلدان (الراشد واخرون .)2012 ،وٌعىد الحلٌىب مىن األؼرٌىة الطبٌعٌىة القرٌبىة مىن الؽىراء الكامىل المتىزن
الري ٌحتاج إلٌه الجسم إر انه ٌحتوي على معام ال عناصر الؽرائٌة التً تفوق ما تحوٌه أي مادة ؼرائٌة أخىرى
وهو ٌمد الجسم بمعام احتٌاجاته الؽرائٌة كما ونوعا وانه مصىدر رئىٌم مىن مصىادر البىروتٌن الحٌىوانً .كمىا
ٌعد الحلٌب احد مصادر الدخل لمربً األبقىار روي الحٌىازات المحىدودة وٌسىمم بجىزء كبٌىر مىن الىدخل الكلىً
ألصحاب القطع ان الكبٌرة من خبلل بٌعه حلٌبا خاما أو تصنٌعه وتسوٌقه بشكل منتجات (العباسً.)2006 ،
وٌعتمىد مسىتقبل تحسىٌن إنتاجٌىة أبقىار الحلٌىب فىً العىراق علىى دراسىة إنتىاج الحلٌىب والصىفات التناسىىلٌة
وخاصة الفترة بٌن الوالدة والتلقٌح المثمر وعدد التلقٌحات البلزمة لئلخصاب والفترة بٌن الوالدتٌن والتىً تعىد
من الصفات الكمٌة التً ٌؤثر علٌما عدد من العوامل البٌئٌة و الوراثٌة .لرلك فىنن تصىمٌم أي برنىامل للتحسىٌن
الوراثً ألبقار الحلٌب ٌلزم تقدٌر بعض المقاٌٌم الوراثٌة والمامرٌة .وٌعد المكافئ الوراثً وكرلك العبلقات
االرتباطٌة بٌن الصفات سىواء المامرٌىة أو الوراثٌىة مىن المقىاٌٌم التىً تسىتخدم فىً التنبىؤ بالتحسىٌن الىوراثً
لمره الصفات عن طرٌق االنتخاب (محمد علً وٌوسؾ ) 1990 ،إضافة إلى االهتمام بالجوانىب اإلدارٌىة إر أن
تدنً إنتاجٌة أبقىار الفرٌزٌىان فىً القطىر ٌرجىع إلىى أسىباب عدٌىدة أهممىا اإلدارة والتؽرٌىة والاىروؾ المناخٌىة
القاسٌة (السبلمً.)2005 ،
و ٌمدؾ هرا البحث إلى تقىدٌر المعىالم الوراثٌىة (المكىافئ الىوراثً و المعامىل التكىراري ومعامىل االرتبىاط
الوراثً والمامري) لصفات إنتاج الحلٌب وطىول الموسىم وعىدد مىن الصىفات التناسىلٌة األخىرى وتقىدٌر القىٌم
التربوٌىة والتنبىؤ بالقابلٌىىة اإلنتاجٌىة ال حقٌقٌىىة لؤلبقىار العتمادهىىا كأسىام عنىىد عمىل خطىىة لبلنتخىاب أو التحسىىٌن
الوراثً للقطٌع على أسام علمً.

33

مـجـلـــة زراعـــة الــرافـدٌــن
المجلد ( )64العدد (8106 )3

)ISSN: 2224 - 9796 (Online
)ISSN: 1815 - 316 X (Print

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (64) No. (3) 8106

مواد البحث وطرائ قه
اشت ملت هره الدراسة على  131سجبل عائدا لـ  34بقرة فرٌزٌان رات مناشئ مختلفة والمرباة فىً محطىة
أبقىار االسىحاقً الواقعىة علىى بعىد  50كىىم شىمال بؽىداد ل لفتىرة مىن  1996ولؽاٌىة  .2005تىم تحلٌىل سىىجبلت
اإلنتىىاج والىىىوالدة والرعاٌىىة التناسىىىلٌة لمواسىىم متتالٌىىىة واعتبىىر تىىىارٌخ مىىٌبلد البقىىىرة أساسىىا لحسىىىاب الصىىىفات
المدروسة المتمثلة بـ (إنتاج الحلٌب المعدل إلىى ٌ 305ىوم و الفتىرة مىن الىوالدة وحتىى امىور أول شىبق وعىدد
التلقٌحىىات البلزمىىة لئلخصىىاب و الفتىىرة مىىن الىىوالدة وحتىىى التلقىىٌح المثمىىر وطىىول موسىىم الحلٌىىب وطىىول فتىىرة
الجفىاؾ وطىىول فتىىرة الحمىل و الفتىىرة بىىٌن والدتىٌن) .تلقىىٌح العجىىبلت ٌىتم بعمىىر ال ٌقىىل عىن  24شىىمرا وتحلىىب
األبقار مٌكانٌكٌا وبواقع مرتٌن فً الٌوم (الرابعة صباحا والرابعة مساءا).
تتباٌن تؽرٌة األبقار فً المحطة من موسم آلخر ومن سنة ألخىرى وح سىب تىوفر المىواد العلفٌىة وكلفتمىا إر
ٌتم تقدٌم األعبلؾ الخضراء الجت والبرسٌم والشعٌر وسٌقان الررة الصفراء ٌومٌا وحسىب توفرهىا فضىبل عىن
تقدٌم التبن ودرٌم الجت عند عدم تىوفر العلىؾ األخضىر ،أمىا العلٌقىة المركىزة ( )%14-12بىروتٌن خىام فقىد
احتوت على  %40نخالة الحنطة و  %20شعٌر مجىرو و  %15كسىبة زهىرة الشىمم و  %10مجىرو ألي
نىو متىوفر مىن العائلىة البقولٌىة و %10مىن الىررة المجروشىة و  %2.5كلىم و  %2.5ملىح الطعىام فضىبل عىىن
توفٌر الماء أمام الحٌوانات وعلى مدار الساعة.
تخضع األبقار لبرنامل صحً ووقائً ،إر ٌىتم تلقٌحمىا ضىد الجمىرة الخبٌثىة والطىاعون البقىري فضىبل عىن
التلقٌح وبواقع مرتٌن فً السنة ضد الحمى القبلعٌة إضافة إلى الفحص الدوري لؤلبقىار للتأكىد مىن خلوهىا مىن
مرض السل البقري واإلجماض الساري ،كما تر األبقار فً األشمر الحارة بالمحالٌل المطمرة للقضاء على
الطفٌلٌات الخارجٌة.
اجري التحلٌل اإلحصىائً للبٌانىات باسىتعمال طرٌقىة النمىورج الخطىً العىام General Linear Model
( )GLMضىىىىىمن البرنىىىىىامل اإلحصىىىىىائً  )2005 ( Anonymousبمىىىىىدؾ تعىىىىىدٌل تىىىىىأثٌر العوامىىىىىل الثابتىىىىىة
(  )Fixed effectsالمتضمنة (تسلسل الوالدة وفصىل الىوالدة) .وتىم تطبٌىق طرٌقىة تعاىٌم االحتمىاالت المقٌىدة
) Patterson( Restricted Maximum Likelihood (REMLو  )1971 ،Thompsonضىىىىمن
البرنىىامل أعىىىبله لتقىىدٌر مكونىىىات التبىىىاٌن للتىىأثٌرات العشىىىوائٌة (  )Random effectsوبىىىافتراض النمىىىورج
الرٌاضً المختلط ( )Mixed Modelالخاص بالصفات قٌد الدراسة.
ومىن حىىل الم عىىادالت السىىابقة نحصىىل علىىى أفضىىل التقىىدٌرات الخطٌىىة ؼٌىىر المنحىىازة (Best )BLUE
 Linear Unbiased Estimateللعوامىل الثابتىة وأفضىل التنبىؤات الخطٌىة ؼٌىر المنحىازة ( Best )BLUP
 Linear Unbiased Predictionللمتؽٌىىرات العشىىوائٌة .تىىم اسىىتخدام طرٌقىىة Common Intercept
) Approach(CIAللوصىول إلىى نقطىة االنقىىبلب (  )Convergenceفىً تقىدٌر مكونىىات التبىاٌن بأسىر وقىىت
وبأقل عدد من الدورات (.)1979 ،Schaeffer
تىىىم تكىىىوٌن مصىىىىفوفة التبىىىاٌن والتؽىىىاٌر ( Variance-Covariance )VCVمىىىىن التباٌنىىىات والتؽىىىىاٌرات
الخاصىىىىىة بىىىىىاألب (أب األم الحلىىىىىوب) والخطىىىىىأ لكىىىىىل صىىىىىفة لؽىىىىىرض أجىىىىىراء اختبىىىىىار الموجىىىىىب المحىىىىىدد
(  ،)Positive Definite Testإر ٌجىب أن تكىون هىره المصىفوفة رات قىٌم واقعٌىة ( )Existوٌجىب أن تكىون
مصفوفة القٌم الراتٌة (  )Eigen valuesالمرتبطة بما موجبة ومحددة لؽىرض الحصىول علىى تقىدٌرات للمعىالم
الوراثٌىة محصىورة ضىىمن الحىدود المسىموحة .تىىم أجىراء هىىرا االختبىار علىى مصىىفوفات التباٌنىات والتؽىىاٌرات
لؤلب والخطأ الخاصة ب الصفات المدروسة بحساب القٌم الراتٌىة المرتبطىة بمصىفوفة االختبىار وتبىٌن أن بعضىما
كانىىت سىىىالبة ،لىىرا وجىىىب إجىىراء عملٌىىىة التحىىوٌر  Hayes( Bendingو  )1981 ،Hillوتىىىم الحصىىول علىىىى
مصفوفات جدٌدة للتباٌنات والتؽ اٌرات والتً منما تم تقىدٌر المكىافئ الىوراثً للصىفات المدروسىة واالرتباطىات
الوراثٌىة والمامرٌىىة بٌنمىىا .تىىم تقىدٌر المعامىىل التكىىراري للصىىفات قٌىد الدراسىىة باسىىتعمال النمىىورج الرٌاضىىً
المختلط بعد إضافة تأثٌر األم لؽرض تقدٌر مكونات التباٌن للتىأثٌرات العشىوائٌة .و اسىتخدم برنىامل متخصىص
بىالتقوٌم الىوراثً للحٌوانىات باالعتمىاد علىى صىفة واحىدة ٌسىمى برنىامل التقىوٌم الحٌىوانً ( Animal Model
 )1991 ،Meyer( )for single traitومنىه تىم الحصىول علىىى تقىوٌم وراثىً دقٌىق مىىن خىبلل تقىدٌر القٌمىىة
التربوٌىة (  )Breeding Valueلجمٌىع الحٌوانىىات رات السىىجبلت وابائمىىا وأمماتمىا ،وتقىىدٌر القابلٌىىة اإلنتاجٌىىة
الحقٌقٌىة ( )Real Producing Abilityللحٌوانىىات رات السىجبلت فقىىط باالعتمىاد علىى صىىفة إنتىاج الحلٌىىب
ٌ 305وم و الداخلة فً النمورج اإلحصائً المختلط الري ٌشتمل على التأثٌرات الثابتة والعشوائٌة.
Var (a) = Ah2 2y
Var (p) = I-(r-h2) 2y
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حٌث أن:
 : Aمصفوفة القرابة ( )Relationship Matrixوالتً ٌتم تكوٌنما من ملؾ القرابة،
 : h2المكافئ الوراثً للصفة التً ٌتم تقوٌم الحٌوانات بموجبما،
 : 2yالتباٌن فً الصفة بٌن الحٌوانات ؼٌر المرباة تربٌة داخلٌة،
 : Iمصفوفة قطرٌة حدودها ( )1وتسمى ،Identity
 : rالمعامل التكراري للصفة التً ٌتم تقوٌم الحٌوانات بموجبما.
النتائج والمناقشة
المكافئ الوراثيٌ :عرؾ المكافئ الوراثً بأنه دالة الزٌادة أو النقصان فً التباٌن الىوراثً النىاجم مىن انتخىاب
اآلباء واألممات الري ٌنتقل إلى األبنىاء (جىبلل وكىرم ،)1984 ،وٌشىار إلٌىه كىرلك بأنىه رلىك الجىزء مىن التبىاٌن
الكلً الري ٌعود إ لى فعل الجٌنات رات الثر ألتجمعً .أن تقىدٌر المكىافئ الىوراثً ٌعىد حجىر األسىام لمعرفىة
التباٌن الوراثً بٌن األفراد والري ٌتم تورٌثه من اآلبىاء إلىى األبنىاء والىري ٌمثىل القاعىدة األساسىٌة األولىى فىً
بىىرامل التحسىىىٌن الىىىوراثً للحٌو انىىىات .بلىىىػ تقىىىدٌر المكىىافئ الىىىوراثً لصىىىفة إنتىىىاج الحلٌىىىب ٌ 305ىىىوم 0.17
(الجدول،)1وهو مشابه لما توصل إلٌه الدلٌمً (  ) 2004واألنباري واخرون (  ) 2004فً دراستمم على أبقار
المولشتاٌن فً العراق ومقىارب لمىا حصىل علٌىه  Khattabواخىرون (  ) 2000والعباسىً (  ) 2006بٌنمىا كىان
هرا التقدٌر أعلى مما وجده بؽداسىار ونىاٌؾ (  )2008و  Boujenaneو .)2012 ( Hilalفىً حىٌن أشىار عىدد
من الباحثٌن إلى قٌم أعلى للمكافئ الوراثً إلنتاج الحلٌب ٌ 305وم منمم لطٌؾ (  ) 2001والسبلمً ( )2005
وطىىىاهر واخىىىرون (  )2006و Gulerواخىىىرون (  )2009و Usmanواخىىىرون (  .)2012وٌسىىىتدل مىىىن قٌمىىىة
الم كافئ الوراثً لمره الدراسة أن جزء من التبىاٌن فىً مامىر الصىفة ٌرجىع إلىى تىأثٌر العوامىل الوراثٌىة رات
األثر ألتجمعً للجٌنات مما ٌوفر فرصة لتحسٌن هره الصفة وراثٌا ومن خبلل تقلٌل التبىاٌن البٌئىً عىن طرٌىق
تحسٌن الاروؾ اإلدارٌة ومستوى التؽرٌة وؼٌرها من العوامىل البٌئٌىة األخىرى ألن القٌمىة ) (0.17تمٌىل إلىى
االنخفاض نوعا ما.
كمىا توضىح نتىائل (الجىدول  ) 1أن المكىىافئ الىوراثً لطىول فتىرة الجفىىاؾ بلىػ  0.24وهىرا التقىدٌر ٌقىىع
ضمن المدى المتوسىط لقىٌم ا لمكىافئ الىوراثً الىري ٌتىراوم مىابٌن ( 0.40-0.20جىبلل وكىرم .)1984 ،وهىر ا
ٌعنً أن جزء من هره االختبلفات تعود إ لى التباٌن البٌئً واآلخىر إلىى التبىاٌن الىوراثً ممىا ٌىدل علىى أمكانٌىة
تحسٌن هىره الصىفة عىن طرٌىق تحسىٌن الاىروؾ البٌئٌىة مىن تؽرٌىة وإدارة ورعاٌىة صىحٌة .وكانىت هىره القٌمىة
أعلى م ما حصل علٌه السبلمً (  0.11 )2005والعباسً (  0.07 )2006عند دراستمما على نفم السبللة من
األبقار و كرلك تفوق مىا حصىل علٌىه االنبىاري واخىرون (  0.06 )2004و Debواخىرون ( 0.05 )2008علىى
سبلالت أخرى من األبقار.
مىن ناحٌىة أخىرى فقىىد أامىرت ال نتىائل انخفىىاض تقىدٌرات المكىافئ الىىوراثً للصىفات التناسىلٌة األخىىرى
المتمثلة بالفترة بٌن الوالدة وامور أول شبق وعدد التلقٌحا ت البلزمة لئلخصىاب والفتىرة بىٌن الىوالدة والتلقىٌح
المثمىر وطىىول موسىىم الحلٌىب وطىىول فتىىرة الحمىل والفتىىرة بىىٌن الىوالدتٌن والتىىً بلؽىىت  0.06و  0.07و 0.05
و  0.07و  0.02و  0.03على التوالً (الجدول  .)1وتشٌر هره التقدٌرات إلى أهمٌة الدور الري تلعبه العوامىل
البٌئٌة وإن تحسٌن هره الصفات ٌتطلب االهتمام بالجانب اإلداري وخاصة ما ٌتعلق بالتؽرٌة الجٌدة كمىا ونوعىا
قبل الوالدة وبعدها فضبل عىن الرعاٌىة التناسىلٌة والصىحٌة .وجىاءت هىره النتىائل متفقىة مىع مىا أورده السىبلمً
(  ) 2005إلى انخفاض قٌم المكافئ الوراثً التً تراوحت بٌن  0.13-0.03لمعام الصفات التناسلٌة.
كما أفاد الدباغ (  )2003و Haile-Mariamواخرون (  ) 2003والسامرائً واخرون (  ) 2007إلى أن
المكافئ الوراثً للفترة بٌن الوالدة والتلقٌح المثمر بلػ  0.05و  0.04و  0.03على التوالً .كما الحىا لطٌىؾ
(  )2001و  Ojangoو ) 2001 ( Pollottوالجىاؾ واخىىرون (  )2006والعباسىىً (  )2006و Badriواخىىرون
(  )2011و Eidواخرون (  )2012أن قٌم المكافئ الوراثً لطول موسم الحلٌب تراوحت بٌن  0.003و .0.09
كمىىا ركىىر  Amimoواخىىرون (  )2006و Makgahlelaواخىىرون (  )2007قٌم ىا منخفضىىة للمكىىافئ الىىوراثً
للفتىرة بىٌن الىىوالدتٌن بلؽىت  0.04و  0.03علىىى التىوالًٌ .شىار إ لىىى أن الصىفات التناسىىلٌة والخصىب والتكىىاثر
تكون تقدٌرات المكىافئ الىوراثً لمىا منخفضىة أمىا الصىفات اإلنتاجٌىة والنمىو فتكىون قىٌم المكىافئ الىوراثً لمىا
متوسطة وإن التقدٌرات الخاصة بالمكافئ الوراثً ألي صفة من الصفات لٌست ثابتة بل تتؽٌر تبعىا للعدٌىد مىن
العوامل كالسبللة وحجم الق طٌع فضبل عن مكان وزمان الحصول على البٌانىات واخىتبلؾ الطىرق المتبعىة فىً
التقدٌر (.)1945 ،Lush
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الجدول (  )1تقدٌرات المكافئ الوراثً و المعامل التكراري للصفات المدروسة
Table (1) Estimates of heritability and repeatability for studied traits
الصفات المدروسة
Studied Traits
إنتاج الحلٌب ٌ 305وم
Milk yield 305 day
الفترة بٌن الوالدة وأول شبق
Period from calving to first estrous
عدد التلقٌحات البلزمة لئلخصاب
Services per conception
الفترة بٌن الوالدة والتلقٌح المثمر
Day open
طول موسم الحلٌب
Lactation period
طول فترة الجفاؾ
Dry period
طول فترة الحمل
Gestation period
الفترة بٌن الوالدتٌن
Calving interval

عدد المشاهدات
Number of
observations

المكافئ الوراثً
Heritability

المعامل التكراري
Repeatability

131

0.17

0.20

131

0.06

0.12

131

0.07

0.07

131

0.05

0.11

131

0.07

0.15

131

0.24

0.15

131

0.02

0.14

131

0.03

0.05

المعامل التكراري :بلػ المعامل التكراري إلنتاج الحلٌب ٌ 305وم ( 0.20الجدول  ) 1وكان هرا التقدٌر أعلى
ممىىىىىىىىىا سىىىىىىىىىىجله  Ahmedواخىىىىىىىىىىرون (  )2004و  Adeoyeو )2011 ( Ogundipeو  BoujenaneوHilal
(  )2012والري بلػ  0.14و  0.12و  0.09ع لى التوالً ومقارب لما حصل علٌىه االنبىاري واخىرون ( )2004
و Badriواخىرون (  )2011و Duruواخىىرون (  ) 2012وأقىىل ممىىا توصىىل إلٌىىه  Kunakaواخىىرون ( )2001
و Mustafaواخىىرون (  ) 2002والىىىدباغ (  )2003و Hashemiو )2008 ( Nayebpoorو Abateواخىىىرون
(  ) 2010الرٌن تراوحت تقدٌراتمم بٌن  0.32و  .0.42وبشكل عام ٌبلحىا مىن (الجىدول  )1أن القىٌم التقدٌرٌىة
للمعامىل التكىراري لكافىة الصىفات اإلنتاجٌىة والتناسىلٌة لمىره الدراسىة تمٌىل إلىى االنخفىاض إال أنمىا أعلىى مىىن
مثٌبلتمىا فىً المكىافئ الىوراثً لىنفم الصىفات باسىتثناء طىول فتىرة الجفىاؾ ممىا ٌىدل علىى أن للاىروؾ البٌئٌىىة
تأثٌر واضح فً هره الصىفات ممىا ٌسىتدعً االهتمىام بىالاروؾ البٌئٌىة الدائمىة ومحاولىة الحىد مىن تأثٌرهىا فىً
أداء الحٌوان من خبلل برامل الرعاٌة المتبعة وباألخص التناسلٌة (العباسىً .)2006 ،بلىػ المعامىل التكىراري
للفترة بٌن الوالدة وأول شبق  0.12و لعدد التلقٌحات البلزمة لئلخصاب  0.07وهىرا مىا ٌؤكىد وجىود تبىاٌن فىً
قٌاسىات هىره الصىفات بىٌن السىجبلت .وأشىار  Eidواخىرون (  )2012إلىى انخفىاض تقىدٌر المعامىل التكىىراري
لعدد التلقٌحات البلزمة لئلخصاب  .0.09كما بلػ المعامل التكراري للفترة بٌن الوالدة والتلقٌح المثمىر 0.11
وكىان أعلىىى ممىا حصىىل علٌىىه الىدباغ (  0.09 )2003فىىً دراسىىته ع لىى نفىىم السىىبللة .كمىا تامىىر النتىىائل أن
المعامل التكراري لطول موسم الحلٌب بلػ  0.15وهو مقارب لما أورده الدباغ (  ) 2003واالنبىاري واخىرون
(  )2004و  Ojangoو )2001 ( Pollottو Usmanواخىرون (  ) 2012الىرٌن بلؽىت تقىدٌراتمم  0.16و 0.11
و  0.18علىى التىوالً .فىً حىىٌ ن توصىل بعىض البىىاحثٌن إلىى تقىدٌرات أعلىى للمعامىىل التكىراري لطىول موسىىم
الحلٌب  Lakshmiواخرون ) (2009و  Abateواخرون ) (2010و  Spasicواخىرون ) )2012بلؽىت 0.50
و  0.43و  0.31علىىى التىىوالً .كمىىا بلؽىىت قٌمىىة المعامىىل التكىىراري لطىىول فتىىرة الحمىىل  0.14وسىىجل Eid
واخرون (  ) 2012قٌمة مقاربة لمره القٌمة بلؽت  .0.17كرلك سجلت قٌمة منخفضة للمعامىل التكىراري 0.05
للفترة بٌن الوالدتٌن وهرا قد ٌرجع إلى التباٌن فً بقٌىة الصىفات التناسىلٌة كىالفترة بىٌن الىوالدة والتلقىٌح المثمىر
والتىىً تىىؤدي إلىىى اخىىتبلؾ فىىً طىىول هىىره الفتىىرة بىىٌن الىىدورات اإلنتاجٌىىة المختلفىىة .وأشىىار الىىدباغ ( )2003
واالنباري واخرون (  )2004و  Amimoواخىرون (  )2006و Eidواخىرون (  )2012إ لىى انخفىاض تقىدٌرات
المعامىىل التكىىراري للفتىىرة بىىٌن الىىوالدتٌن والتىىً بلؽىىت  0.12و  0.10و  0.09و  0.12علىىى التىىوالً .وٌجىىب
اإلشارة إلى أن التقدٌرات المرتفعة للمعامل التكراري تزٌد من االعتماد على سىجل واحىد (موسىم واحىد) لكىل
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حٌىوان لؽىىرض التنبىىؤ بالقابلٌىىة اإلنتاجٌىىة عنىىد عمىىر مبكىر وبىىرلك تسىىاعد المربىىً فىىً اسىىتبعاد الحٌوانىىات رات
الكفاءة اإلنتاجٌة والتناسلٌة المنخفضة واالستبقاء علىى تلىك التىً تمتىاز بالقابلٌىة العالٌىة لئلنتىاج وهىرا ٌىأتً عىن
طرٌىق تقلٌىىل التبىىاٌن البٌئىىً قىىد ر اإلمكىىان ورلىىك مىىن خىىبلل تىىوفٌر الرعاٌىىة الصىىحٌة والتناسىىلٌة الجٌىىدة وتقلٌىىل
الفوارق الناتجة عن الؽراء والمناخ وإتبا برامل ثابتة وموحدة فً إدارة القطٌع.
االرتباااط الااوراثي والمظ ااريٌ :عىىزى االرتبىىاط الىىوراثً بصىىورة أساسىىٌة إلىىى اىىاهرة األثىىر المتعىىدد الجىىٌن
 Pleiotropyإر ٌؤثر جٌن أو مجموعة من الجٌنىات علىى أكثىر مىن صىفة واحىدة وٌمكىن أن ٌعىزى إلىى قصىر
المسافة العبورٌة بٌن الجٌنات التً تؤثر على أكثر مىن صىفة ممىا ٌزٌىد مىن االرتبىاط  ،Linkageوتىأتً أهمٌىة
االرتبىىاط الىىوراثً بىىٌن الصىىفات فىىً عملٌىىات التحسىىٌن الىىوراثً واالنتخىىاب ألكثىىر مىىن صىىفة ،أمىىا االرتبىىاط
المامري بٌن صفتٌن فٌشٌر إلى البٌئة المشتركة وتأثٌراتما سلبا أو إٌجابا (جبلل وكرم.)1984 ،
أامرت النتائل أن االرتباط الوراثً بٌن إنتاج الحلٌب ٌ 305ىوم وجمٌىع الصىفات األخىرى سىالبا وعىالً
المعنوٌىىة وهىىرا قىىد ٌفسىىر أن تحسىىٌن بعىىض الصىىفات التناسىىلٌة كتقلٌىىل الفتىىرة بىىٌن الىىوالدة وأول شىىبق أو عىىدد
التلقٌحات البلزمة لئلخصاب وكرلك بىٌن الىوالدة والتلقىٌح المثمىر أو تقلٌىل الفتىرة بىٌن الىوالدتٌن قىد ٌىؤدي إلىى
زٌادة فً إنتاج الحلٌب .والحا بؽداسار وناٌؾ (  )2008و  Pantelicواخرون (  ) 2011ارتباط وراثً سىالب
بىٌن إنتىاج الحلٌىب وطىول الموسىىم بلىػ  -0.08و  -0.12علىى التىىوالً .وأشىار السىبلمً (  ) 2005والعباسىىً
(  ) 2006إلى وجود ارتباط وراثً سالب بٌن إنتاج الحلٌب وطول فتىرة الجفىاؾ إال انىه كىان ؼٌىر معنوٌىا .فىً
حٌن أامرت النتائل أن معامل االرتباط المامري بٌن إنتاج الحلٌب وكافة الصفات المدروسىة باسىتثناء الفتىرة
بٌن ا لوالدة وأول شبق موجبىا ومعنوٌىا وهىرا قىد ٌعىزى إلىى دور العوامىل البٌئٌىة وتأثٌرهىا المشىترك علىى هىره
الصفات .بلػ معامل االرتباط الوراثً بٌن الفتىرة بىٌن الىوالدة وأول شىبق وعىدد التلقٌحىات البلزمىة لئلخصىاب
 0.18وكان معنوٌا كما امر ارتباط وراثً موجب وعالً المعنوٌة بٌن الفترة بٌن الوالدة وأول شبق والفتىرة
بٌن الوالدة والتلقٌح المثمر وطول موسم الحلٌب وطول فترة الجفاؾ والفترة بٌن الوالدتٌن بلىػ  0.82و 0.59
و  0.46و  0.57علىىى التىىوالً .وهىىرا قىد ٌعىىود إلىىى تىىداخل عمىىل الجٌنىات أي وجىىود تىىأثٌر مشىىترك للعوامىىل
الوراثٌة نفسما إر أن زٌادة الفت رة بٌن الوالدة والتلقٌح المثمر تكون مصحوبة بزٌادة الفترة بىٌن الىوالدة وامىور
أول شبق وزٌادة عدد التلقٌحات البلزمة لئلخصىاب ( .)1981 ،Bergarوكىرلك امىر االرتبىاط المامىري بىٌن
الفترة بٌن الوالدة وامور أول شبق والصفات الخمسة المركورة انفا موجىب وعىالً المعنوٌىة أٌضىا ب لىػ 0.58
و  0.92و  0.61و  0.51و  0.60على التوالً .جاءت هره النتائل متفقة مىع مىا أشىار إلٌىه السىبلمً ( )2005
بوجود ارتباطات وراثٌة ومامرٌة موجبة ومعنوٌة بٌن الفترة بٌن الوالدة وأول شبق وبٌن هره الصفات.
ٌشىىٌر(الجدول  )2إلىىى وجىىود ارتبىىاط وراثىىً ومامىىري موجىىب وعىىالً المعنوٌىىة بىىٌن عىىدد التلقٌحىىات
البلزمة لئلخصاب والفترة بٌن الوالدة والتلقٌح المثمر وطىول موسىم الحلٌىب وطىول فتىرة الجفىاؾ والفتىرة بىٌن
الوالدتٌن وربما ٌعزى االرتباط الوراثً إلى أن العوامل الوراثٌة المسوؤلة عن زٌىادة عىدد التلقٌحىات البلزمىة
لئلخصىاب هىً نفسىىما المسىوؤلة عىن هىىره ال صىفات وان تقلٌىل عىىدد التلقٌحىات البلزمىة لئلخصىىاب عىن طرٌىىق
توفٌر الرعاٌة التناسلٌة الجٌدة قد ٌؤدي إ لى تقلٌل الفترة بٌن الوالدة والتلقٌح المثمر وبالتالً تقصٌر الفتىرة بىٌن
الىوالدتٌن .كمىىا لىوحا ارتبىىاط وراثىىً موجىب وعىىالً المعنوٌىة بىىٌن طىىول الفتىرة بىىٌن الىوالدة والتلقىىٌح المثمىىر
وطول موسم الحلٌب وطول فترة الجفاؾ والفتىرة بىٌن الىوالدتٌن بلىػ  0.61و  0.59و  0.82وارتباطىا مامرٌىا
ومعنوٌا أٌضا بلػ  0.65و  0.65و  0.75على التوالً .وقىد أفىاد  McGowanواخىرون (  ) 1996أن األبقىار
التىً تعىانً مىن مشىكبلت فىً الخصىىوبة تمٌىل إلىى أن ٌكىون موسىمما اإلنتىىاجً أطىول فضىبل عىن فتىرة جفىىاؾ
أطول مما ٌؤدي إ لى زٌادة القترة بىٌن الىوالدتٌن .بلىػ االرتبىاط الىوراثً بىٌن طىول موسىم الحلٌىب وطىول فتىرة
الجفاؾ وطول فترة الحمل والفترة بٌن الوالدتٌن  0.58و  0.19و  0.81وكىان معنوٌىا كىرلك سىجلت ارتباطىات
مامرٌة موجبة ومعنوٌة بٌن طول موسم الحلٌب وبٌن هىره الصىفات بلؽىت  0.58و 0.29و  0.81علىى التىوالً
(الجىىدول  .)2جىىاءت تقىىدٌرات االرتبىىاط الىىوراثً بىىٌن طىىول فتىىرة الجفىىاؾ وطىىول فتىىرة الحمىىل والفتىىرة بىىٌن
الوالدتٌن  0.21و  0.72على التوالً ،أما معامل االرتباط المامري بٌن هره الصفات فقد بلػ  0.32و 0.80
على التوالً .كما بلػ االرتباط الوراثً والمامري بٌن طول فترة الحمل والفترة بٌن الىوالدتٌن  0.85و 0.87
على التوالً وهرا قد ٌعزى إلى أن فترة الحمل تمثل الجزء األكبىر مىن الفتىرة بىٌن الىوالدتٌن واللتىان قىد تىؤثر
علٌمما نفم العوامل الوراثٌة.
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الجدول ( )2معامل االرتباط الوراثً والمامري بٌن الصفات المدروسة
الصفات
المدروسة
studied traits

إنتاج الحلٌب
ٌ 305وم
Milk yield
)305 day (1

إنتاج الحلٌب
ٌ 305وم )(1

الفترة بٌن الوالدة
وأول شبق
Period from
calving to first
)estrous (2
-0.30
٭٭

Table (2) Phenotypic and genetic correlation between studied traits

عدد التلقٌحات
البلزمة لئلخصاب
Services per
)conception (3

الفترة بٌن الوالدة
والتلقٌح المثمر
Day open
)(4

طول موسم
الحلٌب
Lactation
)period (5

طول فترة
الجفاؾ
Dry period
)(6

-0.46
٭٭

-0.48
٭٭

-0.57
٭٭

-0.69
٭٭

-0.73
٭٭

0.18
٭

0.82
٭٭

0.59
٭٭

0.46
٭٭

-0.05
N.S

0.57
٭٭

0.65
٭٭
0.61
٭٭

0.58
٭٭
0.59
٭٭
0.58
٭٭

0.10
N.S
0.10
N.S
0.19
٭

0.80
٭٭
0.82
٭٭
0.81
٭٭

0.21
٭

0.72
٭٭
0.85
٭٭

الفترة بٌن الوالدة وأول
شبق )(2
عدد التلقٌحات البلزمة
لئلخصاب )(3

0.21
٭
0.24
٭٭
0.37
٭٭

0.58
٭٭
0.92
٭٭
0.61
٭٭

0.83
٭٭
0.76
٭٭

0.65
٭٭

طول فترة
الجفاؾ )(6

0.43
٭٭
0.37
٭٭
0.66
٭٭

0.51
٭٭
0.04
N.S
0.60
٭٭

0.61
٭٭
0.15
N.S
0.83
٭٭

0.65
٭٭
0.19
٭
0.75
٭٭

طول فترة
الحمل )(7
الفترة بٌن
الوالدتٌن )(8

الفترة بٌن
الوالدتٌن
Calving
interval
)(8
-0.56
٭٭

طول فترة
الحمل
Gestation
)period (7

0.14
N.S

الفترة بٌن الوالدة
والتلقٌح المثمر )(4
طول موسم
الحلٌب )(5
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0.78
٭٭

0.58
٭٭
0.29
٭٭
0.81
٭٭

0.32
٭٭
0.80
٭٭

0.87
٭٭

٭،٭٭ معنوي عند مستوى (أ<( ،)0.05أ< )0.01على التوالً N.S ،ؼٌر معنوي Significantly at levels (P<0.05) ,((P<0.01) respectively N.S No Significant . .٭٭  ,٭
-The values above the diagonal are estimates genetic correlations among traits.
 القٌم أعلى المحور تمثل معامل االرتباط الوراثً بٌن الصفات.-The values below the diagonal are estimates phenotypic correlations among traits.
 -القىىٌم أسىىفل المحىىور تمثىىل معامىىل االرتبىىاط المامىىري بىىٌن الصىىفات
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القيمة التربوية ) :Breeding Value (B.Vمن المعالم الوراثٌة التً ٌتم عىن طرٌىق تقىدٌرها معرفىة مىدى
االستجابة للتحسٌن الىوراثً للصىفات االقتصىادٌة فىً الماشىٌة ورلىك عنىد وضىع خطىة للتحسىٌن بمىا ٌىتبلءم مىع
إسىتراتٌجٌة القطٌىع كالمفاضىلة بىٌن الثٌىىران وانتخىاب الجٌىدة منمىا واسىىتعمالما للتسىفٌد خىبلل المواسىم القادمىىة.
وكرلك تحدٌد األبقار رات القٌم التربوٌة الم نخفضة الستبعادها من القطٌع واالسىتبقاء علىى تلىك التىً تمتىاز بقىٌم
تربوٌة عالٌة واالستفادة منما فً رفع الكفاءة اإلنتاجٌة للقطٌع.
التقويم الوراثي لآلباء :قدرت القٌم التربوٌة  B.Vلآلباء لصفة إنتىاج الحلٌىب ٌ 305ىوم والبىالػ عىددها ( )13
أب ،وبعد الترتٌب التنازلً لمره ا لقٌم تراوحت مىابٌن  14.720و  -8.106كؽىم كىانحراؾ عىن المتوسىط العىام
للقطٌع (الجدول  .)3بلػ عدد اآلباء التً لما قٌم تربوٌىة موجبىة  6أبىاء وهىً تمثىل  %46.15مىن عىدد اآلبىاء
الكلٌة .وٌبلحا انه عبلوة على قلة عدد اآلباء فنن التباٌن الموجود بٌن اآلباء هو قلٌل أٌضا وهرا قد ٌعود إلىى
كون هره اآلباء منتخبة وأجرٌت علٌما عملٌة تحسٌن وراثً فً المحطة لفترة طوٌلة .وهرا ٌتطابق مع مىا أفىاد
به العباسً واخرون (  ) 2007عند تقدٌرهم قٌم الجدارة الوراثٌة  BLUPلىـ ( ) 31ثىور فىً المحطىة والحاىوا
أن هناك مدى ؼٌر واسع فً قٌم الجدارة الوراثٌة وقد عزوا ر لك إلىى انخفىاض التبىاٌن الىوراثً التجمعىً بىٌن
الثٌران وإن االعتماد على الثٌىر ان المعتمىدة فىً بىرامل التلقىٌح الصى ناعً لمىدة طوٌلىة ٌىؤدي إلىى تقلٌىل العائىد
االنتخابً جٌبل بعد اخر.
الجدول ( )3تقدٌرات القٌم التربوٌة لآلباء تنازلٌا لصفة إنتاج الحلٌب ٌ 305وم
Table (3) Breeding value estimates of sires descending for milk yield 305 day
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

القٌم التربوٌة Breeding Value
14.720
9.803
7.336
5.277
2.648
1.360
-0.505
-0.685
-1.736
-1.965
-5.882
-5.897
-8.106

رقم األب Sire Number
27
404
32
1505
981
414
9512
33
8400
34
8576
916
31

التقويم الوراثي لؤلبقار :تم تقدٌر القٌم التربوٌة لىـ  34بقىرة لصىفة إنتىاج الحلٌىب ٌ 305ىوم وٌوضىح (الجىدول
 ) 4أن أعلى قٌمة تربوٌة بلؽت  352.224وأدناها  -159.705كؽم كانحراؾ عن المتوسط العام للقطٌع .وهرا
ٌشٌر إلى وجىود مىدى واسىع لمىره الصىفة ٌبلىػ تقرٌبىا  511كؽىم وإن عىدد األبقىار رات القىٌم التربوٌىة الموجبىة
بلؽت  16بقرة وهً تمثل  % 47.50من مجمو األبقار وهرا دلٌل على وجود تبىاٌن وراثىً تجمعىً باإلمكىان
استؽبلله عند وضع برنامل للتحسٌن الوراثً بمدؾ رفع الكفاءة اإلنتاجٌة للقطٌع.
القابل ية اإلنتاجية الحقيقية ) :Real Producing Ability (R.P.Aتشٌر إلى قابلٌة األداء الكامنة فً كىل
حٌوان للصفات المت كررة خبلل حٌاته اإلنتاجٌة .وتعد صفة إنتىاج الحلٌىب فىً الماشىٌة مىن الصىفات المتكىررة،
وٌتم التنبؤ بالقابلٌة اإلنتاجٌة ل لحٌوانات ضمن القطعان العتمادها لؽرض انتخاب الحٌوانىات التىً سىوؾ ٌسىمح
لما بالتكاثر وإنتاج الحلٌب وكرلك استبعاد الحٌوانات ؼٌر الصالحة للتربٌة النخفاض إنتاجٌتما .وقىد تىم حسىاب
القابلٌىىة اإلنتاجٌىىة الحقٌقٌىىة لؤلبقىىار لصىىفة إنتىىاج الحلٌىىب ٌ 305ىىوم وبعىىد ترتٌىىب األبقىىار تنازلٌىىا اعتمىىادا علىىى
تقدٌرات الـ  R.P.Aتراوحت هره التقدٌرات مىابٌن  674.051و  -365.234كؽىم (الجىدول  ) 4كىانحراؾ عىن
المتوسط العام للقطٌىع .ولىوحا أن هنىاك  14بقىرة والتىً نسىبتما  %41.17هىً رات قىٌم  R.P.Aموجبىة وإن
جمٌىع هىره األبقىار باسىتثناء البقىرة  A707هىً أبقىار لمىا قٌمىة تربوٌىة  B.Vموجبىة أٌضىا لصىفة إنتىاج الحلٌ ىب

37

مـجـلـــة زراعـــة الــرافـدٌــن
المجلد ( )64العدد (8106 )3

)ISSN: 2224 - 9796 (Online
)ISSN: 1815 - 316 X (Print

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (64) No. (3) 8106

ٌ 305وم وهرا ٌؤكد أن لمره األبقار قىدرات وراثٌىة عالٌىة باإلمكىان االسىتفادة منمىا عنىد اقتىرام خطىة لؽىرض
التحسٌن الوراثً فً القطٌع.
الجدول ( )4تقدٌرات القٌم التربوٌة و القابلٌة اإلنتاجٌة الحقٌقٌة لؤلبقار تنازلٌا لصفة إنتاج الحلٌب ٌ 305وم
Table (4) Breeding value estimates and real producing ability of cows descending
for milk yield 305 day
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

رقم البقرة
Cow Number
718
960
768
977
856
1090
709
A66
31
956
1130
557
655
411
978
555
691
A707
846
973
788
1009
843
707
746
753
671
734
762
890
A656
640
989
A803

رقم البقرة
Cow Number
718
960
768
977
856
709
1090
31
A66
978
555
956
655
A707
1130
557
961
846
411
843
1009
788
973
707
746
671
762
734
753
A656
890
640
989
A803

القٌم التربوٌة
Breeding Values
352.224
139.113
132.145
100.729
93.328
45.266
43.730
22.232
20.475
18.272
10.152
9.491
6.662
6.003
5.943
4.130
-1.543
-2.677
-6.551
-14.528
-17.517
-17.611
-23.610
-37.623
-38.022
-41.712
-47.302
-57.837
-60.480
-74.311
-83.682
-88.835
-89.920
-159.705

41

القابلٌة ا إلنتاجٌة الحقٌقٌة
Real productive Ability
674.051
290.161
279.359
193.864
191.881
102.194
92.085
49.223
47.152
19.078
18.852
15.556
10.119
0.223
-3.861
-9.017
-9.47
-10.928
-14.431
-29.861
-32.596
-43.174
-45.640
-67.914
-84.312
-86.397
-103.075
-118.871
-126.060
-144.300
-152.846
-174.209
-215.129
-365.234
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AND REPRODUCTIVE PERFORMANCE ASPECTS IN FRIESIAN
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ABSTRACT
34 Friesian cows records were analyzed reared at L- hagi dairy cattle station
(50 km north of Baghdad) during the period 1996-2005. Heritability estimates for
milk yield 305 day (MY305d), the period between calving and first estrous, services
per conceptions, day open, lactation period , dry period , gestation period and
calving interval were 0.17, 0.06, 0.07, 0.05, 0.07, 0.24, 0.02 and 0.03 respectively.
Repeatability estimates for the same traits were 0.20, 0.12, 0.07, 0.11, 0.1 5, 0.15,
0.14, and 0.05 respectively. Genetic Correlation between (MY305d) and productive
& reproductive traits were negative and highly significant (p>0.01(, and ranged
between -0.30 and -0.73. While Phenotypic Correlation between (MY305d) and
other traits were positive and high. Most Genetic and Phenotypic Correlations
between studied traits except gestation period were positive and highly significant
(p>0.01). Breeding Value (BV) estimated of sire for (MY305d) were ranged
between 14.720 and -8.106. The highest and lowest values of Breeding Values of
cows for (MY305d) were ranged between 352.224 and -159.705. Real Producing
Ability (RPA) of cows for (MY305d) were predicted between 674.051 and
-365.234 as a deviation from overall mean of flock.
Key words: Milk Production, Reproductive Traits, Genetic Parameters, Frisian
Cattle.
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