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  الخالصة

معدل انتاج الحلیب لكل ل عنسج2035ول عن معدل انتاج الحلیب الیوميسج  2714شمل البحث 

، بهدف اجراء 2001ولغایة عام 1995للمدة من عام واالسحاقيیوم للمدة بین الوالدتین تعود الى محطتي النصر

) fixed effects( بعد التعدیل لتأثیر العوامل الثابتة،المشار الیها آنفامقیاسینوفق الوالبنات تقییم وراثي لآلباء 

  .لهما والمعامل التكراري دیر المكافىء الوراثي، فضال عن تق

ضمن البرنامج االحصائي) General Linear Model( استعملت طریقة االنموذج الخطي العام 

)2001(SAS  لدراسة تأثیر العوامل الثابتة ) فصل وسنة وتسلسل الوالدة والعمر عند الوالدة االولى وطول موسم

في معدل انتاج الحلیب الیومي ، كما استعملت العوامل نفسها بأستثناء اضافةشكل مجامیعوعلى)والقطیع  الحلیب

. بدال عن طول موسم الحلیب لدراسة تأثیرها في معدل انتاج الحلیب لكل یوم للمدة بین والدتین المدة بین والدتین

REML) (Restricted(ونفذت طریقة تعظیم االحتماالت المقیدة  Maximum Likelihood ( لتقدیرمكونات

، فیما استعمل ) Mixed model( بافتراض االنموذج الریاضي المختلط ) Random effects( التباین العشوائیة

التي تمثل تقدیرات قیم الجدارة والبناتلآلباء) BLUP( تنبوء خطي غیر منحازلتقدیر افضلHarveyبرنامج  

) 0.01< أ ( كغم ، وقد تأثر معنویا 11.81بلغ لمعدل انتاج الحلیب الیوميالعام تبین بأن المتوسط .الوراثیة لها 

، فیما بلغ معدل انتاج اذ لم یكن معنویا ،بأستثناء تأثیر العمر عند الوالدة االولىبجمیع العوامل الثابتة المدروسة

بلغ . بجمیع العوامل المدروسة ) 0.01< أ ( كغم وقد تأثر معنویا9.24الحلیب لكل یوم للمدة بین والدتین 

فیما بلغت التقدیرات المناظرة لها 0.23و   0.17والمعامل التكراري لمعدل انتاج الحلیب الیومي المكافىء الوراثي 

وبلغت تقدیرات قیم الجدارة .بالتعاقب   0.23و   0.14بالنسبة لمعدل انتاج الحلیب لكل یوم للمدة بین الوالدتین 

–وللبنات كغم1.33و   2.37–بالنسبة لمعدل انتاج الحلیب الیومي في حدها االدنى واألعلى لآلباء الوراثیة 

لمعدل انتاج الحلیب لكل یوم للمدة بین كغم على التوالي ، فیما بلغت تقدیرات الجدارة الوراثیة4.38و   4.32

  .بالتعاقبللبناتكغم5.14و   3.86–و لآلباءكغم1.04و   0.51–كحد ادنى واعلى  الوالدتین
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Abstract
A total of 2714 records of average daily milk yield and 2035 records of   average 

milk yield per day of calving interval belonged to Holstein cows maintained at Nasr  and  
Esihaqi dairy  cattle  over period from 1995 to 2001  were analyzed. The aim is to 
evaluated sires and daughters genetically according to average daily milk yield and 
average milk yield per day of calving interval before adjusting for fixed effects and to 
estimate heritability and repeatability for two traits. The General Linear Model within 
SAS program (2001) was used to investigate the effects of some factors (season and year 
of calving, parity, age at first calving, herd and length of lactation) as groups, on average 
daily milk yield, and also to study the same effects except length of lactation which was 
changed to length of calving interval on average milk yield per day of calving interval.  
Component of variance for the random effects was estimated by RMEL method. The 
Harvey (1991) program was also used to estimate BLUP values for sires and daughters. 
The overall means of average milk yield was 11.81 kg and the effect of all fixed factors 
were significant (p < 0.01) except age at first calving which was not significant .whereas 
means of average milk yield per day of calving interval was 9.24 kg and all fixed factors 
were significant ( p < 0.01).

The heritability and repeatability for average milk yield were is 0.17 and 0.23 
respectively, the same parameters for average milk yield per day of calving are 0.14 and 
0.23 respectively. There is  a wide range in BLUP values of average milk yield estimated 
%ranged from- 2.37 to 1.33 kg for sires and -4.32 to 4.38 kg for  daughters Whereas 
BLUP values of average milk per day of calving interval ranged from – 0.51 to 1.04 kg 
for sires and  –3.86 to 5.14 kg for daughters.

  

  المقدمة

االنتاجیة اهمیة كبیرة في مشاریع ابقار الحلیب النها تمثل المورد الرئیسي للعائد االقتصادي في للصفات

تلك المشاریع ، وقد اجریت العدید من الدراسات في العراق في ما یخص االداء االنتاجي ألبقار الهولشتاین السیما 

معدل انتاج الحلیب اال ان صفة ،ت معدل انتاج الحلیب الیوميتناولت البعض من هذه الدراساوقدانتاج الحلیب ،

  .لم تدرس بشكل وافيلكل یوم للمدة بین والدتین

يذكر بعض الباحثین بأن معدل انتاج الحلیب الیومي یعد احد العوامل الهامة التي تحدد انتاج الحلیب الكل

معدل انتاج اهمیةالىراسة عن جاموس المراهفي د)3( Deshpandeو   Umrikar، فیما اشار) 2، 1( 

، اذ تربط بین االنتاج والكفاءة )  combination trait(صفة تولیفیة لكونها الحلیب لكل یوم للمدة بین والدتین 

مع معدل انتاج الحلیب لكل یوم من ایام الحیاة الموجب اهمیتها في ارتباطها الوراثي والمظهري وتتمثلالتناسلیة ، 

  ) .Longevity( نتاجیة ، وهو من المقاییس المهمة لمدة الحیاة في االبقار اال

وتقدیر المكافىء الوراثي انتاج الحلیب العوامل الثابتة في بعضالتعرف على تأثیر الىیهدف البحث

في دها، لغرض اعتماوالمعامل التكراري لهما فضال على تقدیر قیم افضل تنبوء خطي غیر منحاز لآلباء والبنات 

  . برامج االنتخاب 
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المواد وطرائق العمل

والعائدة الى محطتي 2001الى 1995تم تحلیل سجالت ابقار الهولشتاین المولودة للمدة من عام 

محطة النصرتتباین التغذیة في   .)بقرة198(واالسحاقي الواقعة في الدجیل)بقرة480( النصرالواقعة في الصویرة

فصول ، وبصورة عامة فأن االبقار یتم تغذیتها على االعالف الخضراء مثل الذرة البیضاء والصفراء تبعا ألختالف ال

, والجت في فصلي الصیف والخریف اما في فصلي الشتاء والربیع فیتم تغذیتها على الجت ومخالیط الشعیر والبرسیم 

اما في محطة االسحاقي فأن التغذیة . لیب كغم ح3.5–3كغم لكل 1ویقدم العلف المركز لالبقار الحلوب بمعدل 

، اذ یتكون من فیما یخص العلف المركزمع وجود بعض االختالفاتفیما یخص االعالف الخضراءمقاربة لها

/ كغم حلیب 1غرام لكل 600وشعیر ، ویقدم العلف المركز بواقع ) مجموعة بروتینات ( نخالة الحنطة وبریمكس

  .رأس

لدراسة تأثیر العوامل )SAS  )4ضمن البرنامج الجاهز GLMصائي بأستعمال طریقة اجري التحلیل االح

والتي شملت فصل وسنة معدل انتاج الحلیب الیومي ومعدل انتاج الحلیب لكل یوم للمدة بین الوالدتین الثابتة في 

انتاج الحلیب الیومي ثم وطول موسم الحلیب بالنسبة لمعدلالقطیعوتسلسل الوالدة والعمر عند الوالدة االولى و 

استعملت نفس العوامل ولكن استعیض عن طول موسم الحلیب بطول المدة بین الوالدتین بالنسبة لمعدل انتاج الحلیب 

  :، وفق االنموذج الریاضي اآلتي لكل یوم للمدة بین الوالدتین 

Yijklmno = µ + Ai + Ej + Rk + Pl + Xm +Ln + eijklmno

  :اذ ان 

Yijklmno = قیمة المشاهدةo   معدل انتاج الحلیب الیومي او معدل انتاج الحلیب لكل یوم للمدة بین وتمثل

mالقطیع و lوتسلسل الوالدة   kةدوالوسنة ال  j  لوالدةوفصل ا  iالتي تعود الى العمر عند الوالدة االولى الوالدتین

  .المتوسط العام=n .µوتأثیرطول موسم الحلیب او طول المدة بین الوالدتین 

Ai   =  تأثیر مجموعة العمر عند الوالدة االولىi  )i  =1–3 ( 3، 31–29= 2،فأقلشهرا 28= 1، اذ ان

= 2، )شباط   -كانون االول ( الشتاء= 1اذ ان ) j  )j =1–4والدةتأثیر فصل ال= Ej،فاكثرشهرا32= 

تأثیر = R  )تشرین الثاني –أیلول ( الخریف= 4،) آب –حزیران ( الصیف = 3، ) آیار –آذار ( الربیع 

فما l =1–5( lتأثیر تسلسل الوالدة = Pl،   ) فما فوق    2001  –فما دونk  )k =1995والدةسنة ال

اذ ان ) n =1–4( nتأثیر طول موسم الحلیب = Ln، ) m =1–2( m   القطیعتأثیر = Xm، ) فوق 

یوما فأكثر او تأثیر طول المدة بین 376= 4، 375–326= 325،3–276= 2، فأقلیوم 275= 1

بوما 451= 4، 450–401= 3، 400–351= 2یوما فأقل ، 350= 1اذ ان ) n )n =1–4الوالدتین

بیعیا ومستقال بمتوسط یساوي صفرا وتباین الخطأ العشوائي ویفترض ان یكون موزعا توزیعا ط= eijklmnoفأكثر ،

  .e²σ  قدره

لتقدیر مكونات التباین) REML   )Ristricted Maximum Likelihood ()5استعملت طریقة  

وبافتراض االنموذج ) Fixel effects( الثابتة بعد ازالة تأثیر العوامل) Random effects(العشوائیةللتأثیرات

  .ادناه لتقدیر المكافىء الوراثي للصفتین المدروسة)  Mixed model( المختلط

Yijklmnop = µ + Ai + Ej + Rk + Pl + Xm   + Ln + So  + eijklmnop  



141

  Harveyجواستعمل برنام.والذي یمثل تأثیر االب Soاذ ان الرموز نفسها في االنموذج االول باستثناء

  )بقرة  1126( والبنات )أب 29( اثیة لآلباء لغرض تقدیر قیم الجدارة الور )6( 

  

  النتائج والمناقشة

كغم وهو ادنى من بعض 11.81نتاج الحلیب الیومي بلغ اان المتوسط العام لمعدل 1تضح من جدول ی

، 7(كغم 21.24–12.37تراوحت بین اذعلى الهولشتاین في العراقاشارت الیها بعض الدراساتالتيالتقدیرات 

8 ’9.(  

وتأتي هذه النتیجة موافقة لنتائج بعض ) 2جدول ( وجد ان تأثیر العمر عند الوالدة االولى لم یكن معنویا 

  .)11، 10(الدراسات 

كغم 12.02( ، اذ بلغت اعلى التقدیرات في فصل الخریف ) 0.01< أ ( یر فصل الوالدة معنویاكان تأث

ن عدد من الباحثین قد اكد وجود تأثیر معنوي لفصل الوالدة في الصفة ، وكا) كغم 10.33( وادناها صیفا ) 

  ). 13، 10،12(المدروسة

، وتعكس ) 0.01< أ ( تبین بأن التباین في مظهر الصفة والذي یعود أثره الى سنة الوالدة كان معنویا 

  .السنوات هذه االختالفات التباین في مستوى االدارة والتغذیة والرعایة الصحیة بأختالف

، اذ بلغ معدل انتاج الحلیب الیومي ادنى تقدیر ) 0.01< أ ( اتضح بأن تأثیر تسلسل الوالدة كان معنویا 

لیعود فینخفض ) كغم 12.16( ثم ازداد تدریجیا لیصل اقصاه في الموسم الثالث ) كغم 9.99( له في الموسم االول 

في دراسته عن )10(تائج مع ما سبق وان توصل الیه السامرائي وتتفق هذه الن. تدریجیا بزیادة تسلسل الموسم 

( واعاله في الموسم الثالث ) كغم 8.41( الفریزیان اذ وجد ان ادنى معدل النتاج الحلیب الیومي في الموسم االول 

  ).كغم10.20

) كغم12.96(الصفةمعدلاذ تفوقت محطة النصر في ،) 0.01<أ (معنویاكانن تأثیر القطیعبأتبین

  .  )14(وزمالؤه   Al-Rawiتوصل الیه لتؤكد ماهذه النتائج جاءتو ،)كغم9.27(في محطة االسحاقي ها عن

  

  

  

  

  

  

  

  )كغم (الخطأ القیاسي لمعدل انتاج الحلیب الیومي ± متوسط المربعات  )1(جدول 

  الخطأ القیاسي± متوسط المربعات عدد المشاهداتالعوامل المؤثرة

0.23±271411.81سط العامالمتو 

العمر عند الوالدةاالولى

0.12a±98911.20شهرا فأقل28

29–3191111.12±0.13a
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0.13a±81410.84شهرا فأكثر32

فصل المیالد

0.14b±69511.29الشتاء

0.18c±41610.77الربیع

0.13b±81810.24الصیف

0.13a±78511.92الخریف

سنة المیالد

199520110.03±0.26b

199611511.59±0.32a

199713011.13±0.29a

19984459.76±0.16b

199973011.50±0.14a

2000  836  11.61±0.14a

2001  257  11.75±0.22a

      تسلسل الوالدة

0.12c±9.93  1017  االولى

0.12b±11.25  851  الثانیة

0.15a±12.10  469  الثالثة

0.21ab±11.64  254  الرابعة

0.30c±10.34  123  الخامسة فأكثر

      القطیع

0.15a±12.89  1923  النصر

0.12b±9.22  791  االسحاقي

      طول موسم الحلیب

0.13b±10.86  790  یوما فأقل275

276–325  770  11.81±0.14a

326–375  514  11.18±0.16b

0.14c±10.36  640  فأكثر376

  .0.01التقدیرات التي تحمل حروفا متشابهة ضمن مستویات كل عامل التختلف فیما بینها بمستوى 

)كغم ( معدل انتاج الحلیب الیومي تحلیل التباین للعوامل المؤثرة في   )2(جدول 

وسط المربعاتمتدرجات الحریةمصادر التباین

228.85  العمر عند الوالدة االولى

**3381.67فصل الوالدة

**6205.28سنة الوالدة

**4398.18تسلسل الوالدة
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**13275.89القطیع

**3245.87طول موسم الحلیب

  9.99  2694  الخطأ التجریبي

)0.01< أ **( 

  

ویأتي هذا التقدیر مقاربا ) 3جدول (   0.17الحلیب الیومي بلغ تقدیر المكافىء الوراثي لمعدل انتاج 

و الحرد ) 10(و السامرائي ) 15(   Deshpandeو    Butteو )  11(للتقدیرات التي اشار الیها كل من العاني  

وجد فیما. 0.23بالتعاقب، فیما بلغ المعامل التكراري للصفة المدروسة 0.20، 0.15، 0.14، 0.17والبالغة ) 7(

والمعامل التكراري 0.14ان المكافىء الوراثي لمعدل انتاج الحلیب لكل یوم للمدة بین والدتین كان منخفضا اذ بلغ 

0.23.  

  

تقدیرات المكافىء الوراثي والمعامل التكراري لمعدل انتاج الحلیب الیومي ومعدل انتاج الحلیب لكل یوم )3(جدول 

  للمدة بین والدتین

المعامل التكراريفىء الوراثيالمكاالصفة

0.170.23  معدل انتاج الحلیب الیومي

0.140.23معدل انتاج الحلیب لكل یوم للمدة بین الوالدتین

  

–والتي تراوحت بین لمعدل انتاج الحلیب الیوميتقدیرات قیم الجدارة الوراثیة لآلباء)4(یتضح من جدول 

كغم یومیا ، اما تقدیرات قیم الجدارة الوراثیة للبنات3.7سوأ اآلباء اي بمدى  كغم بالنسبة ألفضل وا1.33و    2.37

وتشیر كغم ، 8.7كغم ، اي بمدى یبلغ 4.32–كغم واسوأ بقرة   4.38فقد بلغت تقدیرات أفضل بقرة )5جدول ( 

لتحسین االداء نتخاباالتفاوت كبیر یمكن اعتماده ألغراضتقدیرات الجدارة الوراثیة لآلباء والبنات الى وجود

وتجدر االشارة الى ان زیادة المدى في االبقار عنه في اآلباء یعود الى تفوق البنات في عددها . االنتاجي للقطیع 

  .اعلىكانتعلى ان شدة االنتخاب في اآلباءعالوة 

  

  

  

  

  

)كغم ( دة بین الوالدتین ومعدل انتاج الحلیب لكل یوم للم) كغم ( تقدیرات الجدارة الوراثیة )4(جدول 

BLUP(2)رقم أألبتBLUP (1)رقم األب  ت

1191.3312321.04
2271.182340.74
3341.08310.73
4281.004320.69
5260.995230.45
610.816450.37
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79160.737190.29
8230.71890.22
9450.559280.16
102320.5010300.15
11320.431120.12
12250.39129160.07
13110.3213290.05
14300.3114260.01
1520.281530.007

16210.091627-0.009

1790.041733-0.03

1829-0.031811-0.04

1933-0.071921-0.09

2050-0.112025-0.10

213-0.132150-0.11

226-0.3722414-0.15

237-0.422331-0.23

2431-0.50246-0.48

25  51  -0.62  25  51  -0.50  

26  414  -1.93  26  35  -0.51  

27  4  -1.97  27  7  -0.62  

28  35  -2.26  28  1505  -1.03  

29  1505  -2.37  29  4  -1.20  

BLUP)1( =قیم الجدارة الوراثیة لمعدل انتاج الحلیب الیومي  

BLUP)2( =قیم الجدارة الوراثیة لمعدل انتاج الحلیب لكن یوم للمدة بین الوالدتین  

  

  

  

  

  

  

ومعدل )كغم(للبنات تنازلیا لصفة معدل انتاج الحلیب الیومي)  BLUP( تقدیرات الجدارة الوراثیة )5(جدول 

  )كغم ( یوم للمدة بین الوالدتین انتاج الحلیب لكل

BLUP(2)رقم البقرةتBLUP (1)رقم البقرة  ت

170834.38  174495.14
212944.20218615.10
331523.51324563.91
432603.45428573.70
537933.40513843.66
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630963.35631093.56
770893.25718893.37
818103.20820502.94
91223.11974272.39

1031363.03109412.34

 --- ----- ----- --- ----- -----

 --- ----- ----- --- ----- -----

 --- ----- ----- --- ----- -----

11177075-2.8411177002-1.94

11187040-2.8911182358-1.98

11194136-2.9011197072-1.99

11207060-3.1611204136-2.03

11217057-3.3711217575-2.04

1122  7097  -3.38  1122  7541  -2.11  

1123  7011  -3.42  1123  7592  -2.33  

1124  7426  -3.65  1124  7016  -2.59  

1125  7016  -3.72  1125  7400  -2.63  

1126  7483  -4.32  1126  7483  -3.86  

BLUP)1( =قیم الجدارة الوراثیة لمعدل انتاج الحلیب الیومي  

BLUP)2( =قیم الجدارة الوراثیة لمعدل انتاج الحلیب لكن یوم للمدة بین الوالدتین  

  

كغم 9.24ان المتوسط العام لمعدل انتاج الحلیب لكن یوم للمدة بین الوالدتین بلغ ) 6(یالحظ من جدول 

  9.35(، اذ بلغ اعلى معدل للصفة ) 7جدول ) ( 0.01< أ ( لعمر عند الوالدة االولى كان معنویا ووجد ان تأثیر ا

، اذ ) 0.01< أ ( وكان تأثیر فصل الوالدة معنویا . شهرا فما دون 28لألبقار التي ولدت ألول مرة بعمر ) كغم 

  .فة عن االبقار التي ولدت في الصیفتفوقت االبقار التي وضعت في الشتاء والربیع والخریف في معدل الص

  

  

  

التقدیرات )كغم(الخطأ القیاسي لمعدل انتاج الحلیب لكل یوم للمدة بین الوالدتین ± متوسط المربعات )6(جدول 

  .0.01التي تحمل حروفا متشابهة ضمن العمود الواحد التختلف معنویا عند مستوى 

  الخطأ القیاسي± ت متوسط المربعاعدد المشاهداتالعوامل المؤثرة

0.29±20359.24المتوسط العام

العمر عند الوالدةاالولى

0.19a±7419.35شهرا فأقل28

29–316698.52±0.20b  

0.20b±6258.51شهرا فأكثر32
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فصل المیالد

0.22a±4749.23الشتاء

0.29a±2678.99الربیع

0.19b±6778.07الصیف

0.20a±6178.89الخریف

سنة المیالد

19951748.23±0.26b

19961069.81±0.32a

199712210.05±0.42a

19982598.71±0.28bc

19994428.31±0.23c

2000  675  9.23±0.20ab

2001  257  7.21±0.31d

      تسلسل الوالدة

0.23b±7.53  429  االولى

0.18a±9.36  778  الثانیة

0.22a±9.75  456  الثالثة

0.29a±9.33  250  الرابعة

0.42b±8.00  122  الخامسة فأكثر

      القطیع

0.23a±10.28  1287  النصر

0.18b±7.31  748  االسحاقي

      طول المدة بین الوالدتین

0.23a±10.50  459  یوما فأقل350

351–400  651  9.26±0.20b

401–450  438  8.47±0.22c

0.22d±6.95  487  فأكثر451

)كغم(تحلیل التباین للعوامل المؤثرة في معدل انتاج الحلیب لكل یوم للمدة بین الوالدتین  )7(جدول 

متوسط المربعاتدرجات الحریةمصادر التباین

2104.88  العمر عند الوالدة االولى

**3110.27الدةفصل الو 

**6181.97سنة الوالدة

**4212.64تسلسل الوالدة

**11999.72القطیع

**31141.86طول المدة بین الوالدتین
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  )0.01< أ **( 

  

هاد الحراري الى زیادة طول المدة بین الوالدتین لالبقار التي وضعت صیفا بسبب االجویمكن ان یعزا ذلك 

كما تبین بأن تأثیر سنة الوالدة ) . 11( الذي ینجم عنه حصول انخفاض في انتاج الحلیب وتدهور في الخصوبة 

. ، وذلك یعكس التباین في مستوى االدارة والرعایة التناسلیة والصحیة بأختالف السنوات ) 0.01< أ ( كان معنویا 

ود اثرها الى تسلسل الوالدة معنویة ، اذ ازدادت التقدیرات بزیادة تسلسل وكذلك كانت االختالفات في الصفة التي یع

كما تبین وجود . ثم انخفضت بتقدم تسلسل الموسم ) كغم 9.75( الوالدة لتصل اقصاها عند الموسم الثالث 

) كغم 10.28( في الصفة المدروسة بسبب القطیع ، اذ تفوق قطیع محطة النصر ) 0.01< أ ( اختالفات معنویة

و Umrikarوتأتي نتیجة التأثیر المعنوي للقطیع لتؤكد ما توصل الیه )  كغم7.31( على االسحاقي

Deshpande )3 ( في دراسة عن جاموس الموراه في الهند ، وتبین من نتائج الدراسة ایضا ان اعلى التقدیرات

كغم ، كما 9.35را فما دون ، اذ بلغت شه28للصفة موضوع  البحث كان لألبقار التي وضعت ألول مرة بعمر 

یوما قد حصلت على اعلى تقدیر 400و 351اتضح بأن االبقار التي تراوح طول المدة بین الوالدتین لدیها بین 

  ) 0.01< أ (    للصفة المدروسة وكان االختالف بینها وبین المجامیع االخرى معنویا

  0.23و     0.14معدل انتاج الحلیب لكل یوم للمدة بین الوالدتین بلغ المكافىء الوراثي والمعامل التكراري ل

و0.14اذ بلغ تقدیریهما ) 3(Deshpandeو  Umrikar، وهي مقاربة لما توصل الیه ) 3جدول ( على التوالي

  .بالتعاقبلمعامل التكراريلكل من المكافىء الوراثي و ا0.34

في حدها االدنى واالعلى بین  لوراثیة لآلباء للصفة المدروسة بلغتان تقدیرات الجدارة ا  4یتبین من جدول 

اما تقدیرات الجدارة الوراثیة . كغم  ، وهو مایمكن استغالله ألغراض االنتخاب1.55أي بمدى   1.04و    0.51–

من مدى كغم  ، وهذا المدى اعلى9كغم اي بمدى یبلغ 5.14و   3.86–فقد تراوحت بین ) 5جدول ( للبنات 

  .التقدیرات بالنسبة لآلباء ایضا ولنفس الصفة 

لقد اتضح من نتائج الدراسة ان المدى بین تقدیرات قیم الجدارة الوراثیة لآلباء وتقدیر المكافىء الوراثي 

یعد لمعدل انتاج الحلیب الیومي كان اعلى من نظیریهما بالنسبة لمعدل انتاج الحلیب لكل یوم للمدة بین الوالدتین مما

على الرغم من ان ،مؤشرا على ان االستجابة المتوقعة من انتخاب اآلباء لمعدل انتاج الحلیب الیومي ستكون اعلى

مدى تقدیرات قیم الجدارة الوراثیة للبنات لمعدل انتاج الحلیب لكل یوم للمدة بین الوالدتین كان اعلى من مداه في 

ألن مكاقئها الوراثي أقل مما یعني د من ارجحیة اعتمادها في االنتخابذلك الیزیاال انمعدل انتاج الحلیب الیومي 

ان معدل انتاج الحلیب لكل یوم للمدة بین الوالدتین یعد مقیاسا ذا عالقة .االستجابة من االنتخاب ستكون أقلانها

،لذا یمكن )مدة الجفاف( تجةآلیام المنتجة وغیر المنل امتقدیره یشالحلیب ألنبالعائد االقتصادي لمحطات ابقار وثیقة

  .او لتقدیر العوائد االقتصادیة للمشاریعاعتماده في دراسات الجدوى االقتصادیة
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