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وتقدیر القیم لإلخصابالحلیب الكلي وعدد التلقیحات الالزمة إنتاجبعض العوامل المؤثرة في 

  هولشتاین فریزیان وسط العراقأبقارالتربویة لها والنسبة الجنسیة في 

  

  علي نصر عباس التمیميو كره بیت اوادیس بغداسار 

  جامعة بغداد/ كلیة الزراعة-قسم الثروة الحیوانیة

  

  ةصالخال

بقـرة فـي 911بقرة هولشتاین فریزیان وكانت موزعة بواقع 1126إلىسجًال تعود 2718شملت الدراسة 

وهـي بنـات لــ 2003إلـى1994للمـدة مـنبقرة في محطة االسـحاقي وذلـك 215الحلیب و ألبقارمحطة النصر 

الحلیـب الكلـي وعـدد إنتـاجغریـب ، وتمـت دراسـةأبـومـن ثیـران مركـز التلقـیح االصـطناعي فـي ) طلوقـة(ثورًا 28

  . النسبة الجنسیةعنفضًال لإلخصابالتلقیحات الالزمة 

لإلخصــــابتلقیحــــات الالزمــــة لالحلیــــب الكلــــي وعــــدد اإلنتــــاجالخطــــأ القیاســــي ± بلــــغ المتوســــط العــــام 

الحلیـــب الكلــــي بصـــورة عالیــــة إنتــــاجتـــأثر. تلقیحــــة علـــى التــــوالي 0.03± 2.02كغـــم و ±28.80 3774.11

تـأثیراألولـىفي حین لم یكن للعمر عند الوالدة . ، موسم وسنة الوالدةالدورة االنتاجیةعنویة بكل من القطیع ، الم

بكــل مـــن ) 0.01أ (أمــا عـــدد التلقیحــات الالزمـــة لإلخصــاب فلقــد تـــأثر بصــورة معنویـــة . اإلنتـــاجمعنــوي علــى 

د الــذكور إلــى اإلنــاث اظهــر التحلیــل اإلحصــائي فــي حــین إن النســبة الجنســیة بــین موالیــ. العوامــل المشــار أعــاله

مـــدةوالدة خــالل 3033والتــي تعـــود أصــًالً◌ إلــى 46.9: 53.1تبلغــالنســبةانعــدام الفــروق المعنویــة علمـــًا إن 

والتـــي % 32.2: 67.8وبلغـــت النســـبة 543إعـــداد الدراســـة ، إال إن هـــذه النســـبة تغیـــرت لـــدى الثـــور ذي الـــرقم 

  . عن النسبة الجنسیة المتوقعة) 0.01أ (اختلفت معنویًا 

الحلیـب الكلـي إنتـاجوفیما یخص القیم التربویة للثیران المستخدمة فـي التلقـیح االصـطناعي وذلـك لصـفة 

  . 0.450إلى 0.384-كغم وأما لعدد التلقیحات الالزمة لإلخصاب فتراوح بین 539.1إلى 590-تراوح بین 
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Abstract
A total of 2718 records belong to 1126 Holstein Friesian cows which divided 

to 911 cows in Al-Nasr station for dairy cattle and 215 cows in Al-Ishaky station for 
the period of 1994-2003 which they are daughters of 28 bulls in Abu-Ghraib Artificial 
Insemination Center . Total milk yield (TMY), service per conception (S/C), and sex 
ratio (SR) were studied.
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The overall mean ± SE for TMY and S/C were 3774.11 ± 28.80 kg and 2.02 ±
0.03 insemination respectively. TMY was highly significant affected by herd , parity , 
season and year of calving , while age at first calving showed no significant effect on 
production. S/C was affected significantly (P  0.01) for all factors which mentioned 
previously. The statistical analysis showed a lack of significant differences between 
male and female births, with the mean ratio of 53.1 : 46.9 for 3033 births in two 
stations , but for the bull No. 543 (SR) was 67.8 : 32.2 (P  0.01).

The breeding value for bulls which used A.I. center for TMY ranged between 
– 590 to 539.1 kg and for S/C ranged between – 0.384 to 0.450 insemination. 

  

  المقدمة

القطیـع وموسـم رة االنتاجیـة و و الـدبعدد كبیر من العوامل البیئیة المحیطة بالحیوان یتأثرالحلیب إنتاجإن

ذلـك العدیـد مـن نتـائج البـاحثین أوضـح,ةالبیئیـمـل وسنة الوالدة وغیرها من العوااألولىعند الوالدة والعمرالوالدة 

ومما ال شك فیه انه بتقدم عمـر . )6و 5، 4، 3، 2، 1(اإلنتاج    فيمعنوي لهذه العوامل تأثیرعن وجود 

فــي حــین ةالخامســدورة االنتاجیــةوجــد بــان أعلــى إنتــاج یكــون فــي الــإذاألبقــار یبــدأ اإلنتــاج باالرتفــاع التــدریجي 

4006.4(ةالثالثــالـدورة االنتاجیـةبدراسـته علـى أبقـار الفریزیـان فـي العــراق إن أعلـى إنتـاج یكـون فـي ) 1(توصـل 

بان المقدرة اإلنتاجیة لألبقار تكون متزایدة بمعدل متناقص حتى یصـل الجسـم ) 7(ومن جانب آخر أوضح ). كغم

  . تناقصسنوات ومن بعد ذلك تبدأ بال8-6إلى أقصى تطور له عند عمر ما بین 

كذلك نجد إن األبقار العالیة اإلنتاج تحتاج إلى عدد اكبر من التلقیحات لحدوث اإلخصاب وذلك بسبب 

ممـا GnRHنتیجة لزیادة إفراز هورمون البروالكتین والذي یثبط من إفراز هورمون قلة تكرار حدوث الدورة الشبق

  ). 8(لدى األبقار والى تأخر نكوص الرحم المهمان للتناسلLHو FSHیؤدي إلى تثبیط إفراز هورموني 

كــذلك . الحلیــب والخصــوبة لــدى ماشــیة الحلیــب فــي نیوزیلنــدةإنتــاجوجــود ارتبــاط ســالب بــین ) 9(والحــظ 

وخصــوبة اإلنــاث ممــا عــن وجــود ارتبــاط ســالب بــین اإلنتــاج االســكندنافیة األبقــارفــي دراســتهما علــى ) 10(أشــار

من إن عدد التلقیحات الالزمة لإلخصـاب كـان أعلـى فـي ضح الباحثان  أعاله كذلك أو . تاجیحدد من مظاهر اإلن

  . القطعان المعروفة بإنتاجها العالي من الحلیب مقارنًة بمثیالتها ذي اإلنتاج المنخفض

صـفتي اإلنتـاج والخصـوبة مـع تقـدیر المـؤثرة فـيوتهدف الدراسة الحالیة إلى معرفـة دور العوامـل البیئیـة

  . ویة لثیران مركز التلقیح االصطناعي في أبي غریبالقیمة الترب

  

  المواد وطرائق العمل

1962عــام أنشــأةالمجمــد لثیــران مركــز التلقــیح االصــطناعي والــذي اســتعملت قصــبات الســائل المنــوي 

ثــورًا مــن ســاللة 30ویوجــد فــي هــذا المركــز حــوالي . وجــرى فــي حینــه اســتیراد ثیــران فریزیــان مــن مناشــئ مختلفــة

وعــادًة یــتم أختیارهــا. رى فــي العــراقمــن محطــات أبقـار الحلیــب الكبــاختیــرتاین فریزیــان وان قســمًا منهــا قــد هولشـت

مـــن المحطـــات وكـــذلك للصـــفات الجســـمیة وال تخضـــع ألي برنـــامج لـــى ســـجالت أمهاتهـــا مـــن إالنتاجیـــةمعتمـــدًا ع

  . انتخاب وراثي

  

  اإلدارة 
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كــم جنــوب بغــداد ویبلــغ عــدد الحیوانــات الموجــودة فــي 50هــذه المحطــة فــي منطقــة الصــویرةتقــع: محطــة النصــر

حظـــائر مفتوحـــة مخصصـــة لرعایـــة تربـــى األبقـــار فـــي. األصـــلأمریكـــيرأس مـــن هولشـــتاین 3000القطیـــع 

الحوامل فضًال عن حظـائر مغلقـة لرعایـة الموالیـد لغایـة عمـر األبقارالحلوب ورعایة األبقاراالباكیر وتربیة 

الــوزن عنــد (كغــم 375وزن إلــىلغایــة وصــولها العجــالتلتربیــة المفتوحــةلحظــائر اإلــىشــهر وبعــدها نتقــل 

بقرة في الحلبة الواحدة مـرتبطین 40توجد في المحطة محلبین آلیین یتسع كل واحدة منها لـ ). األولالتسفید 

  . الرابعة صباحًا والرابعة مساءاً یومیًا في الساعة لب بواقع مرتینتم الحیبشبكة حاسوب و 

األبقـاركـم شـمال بغـداد وفیهـا حظـائر نصـف مفتوحـة لرعایـة 50ه المحطـة فـي الـدجیل ذتقع ه:محطة االسحاقي

، فضًال عن حظائر لرعایـة العجـالت مـن الحلوب والحوامل وحظائر مغلقة لرعایة الموالید لغایة عمر الفطام

كغـم وعنـد 350صـل وزنهـا إلـى الفطام إلـى عمـر سـنة وعنـدها یـتم تحویـل العجـالت إلـى حظـائر االبـاكیر لت

  . ذاك تسفد

بقرة وتحلب األبقار میكانیكیًا مرتین فـي الیـوم السـاعة 16محالب آلیة سعة الواحدة 4توجد في المحطة 

  . الرابعة صباحًا والرابعة مساءاً 

  نظام التغذیة 

وفر األعـالف واخـتالف تتباین التغذیة في المحطة من موسم آلخر ومن سـنة ألخـرى وتبعـًا لتـ:في محطة النصر 

وفــي الشــتاء والربیــع تقــدم مخــالیط البریســم والشــعیر والجــت یــتم االعتمــاد علــى العلــف األخضــر ، . أنواعهــا 

وفـــي . ألمطـــارالمحاصـــیل العلفیـــة الخضـــراء عنـــد ســـقوط اتـــوفرفضـــًال عـــن التـــبن والســـایلج فـــي حالـــة عـــدم 

مـــن وزن جســـم % 2لعلـــف األخضـــر بنســـبة الصـــیف تقـــدم الـــذرة الصـــفراء والبیضـــاء والجـــت ویكـــون تقـــدیم ا

طاقـة صـافیة /میكـا سـعرة1.5-1.4وتین خـام وطاقـة بـر % 14والعلف المركز فیتكـون مـن حـوالي . الحیوان

ومكونـات العلـف المركـز . رأس فـي األبقـار/كغم حلیـب 2.5-2كغم لكل 1، وتقدم بمعدل الحلیبألغراض 

تصــنیعها وهــي النخالــة والشــعیر والحنطــة وكســبة بــذور ي تكــون متباینــة وحســب توفرهــا مــن المــواد العلفیــة فــ

  . القطن وكسبة زهرة الشمس وكسر الرز وتلف البنجر السكري وحجر الكلس وملح الطعام

حیـث یتكـون . تتشابه أسلوب التغذیـة فـي المحطتـین مـع وجـود بعـض االختالفـات البسـیطة: في محطة االسحاقي 

وشـــعیر وملـــح وكلـــس ) مجموعـــة امینیـــة ومعـــادن وفیتامینـــات(المركـــز مـــن نخالـــة الحنطـــة وبـــریمكسالعلـــف 

رأس /كغم حلیب1/غم600تكون كمیة العلف المركز المقدمة بمقدار . وحسب توفرها وجدواها االقتصادیة

  . یوم /كغم2الجافة لألبقارفي حین تكون الكمیة 

  البیانات المستعملة والتحلیل اإلحصائي 

2003-1994بقـرة هولشـتاین فریزیـان للمـدة مـن 1126إلـىبالنسـبة تـاجواإلنسجالت التربیـة استعملت

. )1الجـدول( طلوقـة28إلـىبقـرة فـي محطـة االسـحاقي تعـود 215بقـرة فـي محطـة النصـر و 911موزعة بواقع 

إنتاج الحلیب الكلي وعدد التلقیحـات لقیح االصطناعي في ابو غریب ودرسوأخذت أرقامها وأسمائها من مركز الت

  . لالزمة لإلخصاب في كال المحطتینا

وطریقــة General Linear Model)(تــم تحلیــل البیانــات باســتعمال طریقــة األنمــوذج الخطــي العــام 

فـي تعـدیل العوامـل الثابتـة ) SAS)11فـي البرنـامج اإلحصـائي (Least square means)المربعـات الصـغرى 

  :التالي Mixed Model)(عین باألنموذج الخطي المختلط ولتقدیر مكونات التباین للتأثیرات العشوائیة واست

ijklmnxxnmlkjiijklmn ebRASPHY 
 )(
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  :إنإذ

ijklmnY تمثل قیمة المشاهدةn التي تعود للطلوقةm وسـنة الـوالدةl وفصـل الـوالدةK الـدورة االنتاجیـةوذاتj

  ، Iضمن القطیع 

 ، یمثل المتوسط العام  

iH إنإذالقطیع تأثیریمثلi =1)محطة االسحاقي(2و ) طة النصرمح. (  

jP تسلسل الوالدة تأثیریمثلj =1 ،2 ،3 ، ...............6.  

kS یمثل تأثیر فصل الوالدةk =1 = ون األول ، كانون الثاني وشباطكان(الشتاء. (  

  ). أیلول ، تشرین األول وتشرین الثاني(الخریف = 4...........

lA یمثل تأثیر سنة الوالدةL) =1994 ،1993 ، ......2003و. (  

mR یمثل تأثیر الطلوقة)Sire ( وانm =28آب.  

)( xxn
b

 یمثل انحدار الصفة المدروسة على العمر عند الوالدة األولى.  

ijklmne یمثل الخطأ العشـوائي وفیـه كافـة العوامـل التـي یـتم إدخالهـا فـي األنمـوذج اإلحصـائي ویفتـرض أن یكـون

  . e2ه موزعًا توزیعًا طبیعیًا ومستقًال بمتوسط یساوي صفر وتباین مقدار 

ـــــرت معنویـــــة الفـــــروق بـــــین قـــــیم المشـــــاهدة والمتوقعـــــة لجـــــنس المولـــــود لحســـــاب النســـــبة الجنســـــیة          واختب

Sex Ratio بواسطة اختبار مربع كايtestX 2
)12( .  

بطریقـة ) 13(Harveyللثیران وذلـك باسـتعمال برنـامج  Breeding Value )(وتم تقدیر القیم التربویة

Least Square and Maximum Likelihood Computer Program)LSML ( إلیجـاد أفضـل تقـدیر

وفـق األنمـوذج اإلحصـائي التـالي ) Best Linear Unbiased Prediction(أي ) BULP(خطـي غیـر متمیـز 

:  

ijkljjkijkl eRPHYSY  
  :إذ إن 

ijklYاهدة یمثل قیمة المشl والعائدة للقطیع والسنة والموسمk وذا دورة انتاجیةj والطلوقةi .  

 یمثل المتوسط العام  

kHYSیمثل تأثیر القطیع والسنة والموسم.  

jP یمثل تأثیر تسلسل الوالدةj)j =1 ،2 ، ...... 6و.(  

jR أب مشترك 28، و الدراسة شملت ) الطلوقة(یمثل تأثیر األب.  

ijkle یمثل الخطأ العشوائي الذي یتوزع طبیعیًا ومستقبًال بمتوسط صفر وتباین عامe2 .  

التربویـة لصـفتي إنتـاج الحلیـب سـجالت فـي تقـدیر  القیمـة5وقد أهملت الطالئق التـي امتلكـت اقـل مـن 

  . وعدد التلقیحات الالزمة لإلخصاب

  

  شمولة في الدراسة وعدد سجالتهاثیران مركز التلقیح االصطناعي المأرقامأوأسماء) 1(جدول 

  عدد السجالت  اسم الثور او رقمه  ت
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  5  بابل  1

2  414  5  

  6  مازن  3

  10  میمي  4

  10  جمال  5

  13  وحید  6

  14  كرون  7

8  1505  19  

  25  جمان  9

  26  ساري  10

  30  شادي  11

  32  دب  12

  38  باندي  13

  47  زوزو  14

  58  تون  15

16  51  62  

  64  بلبل  17

18  45  75  

19  916  85  

  93  فرید  20

21  7651  106  

  154  ثامر  22

  172  روجر  23

24  232  233  

  239  عنبر  25

  266  جورج  26

  309  زمان  27

  522  جابر  28

  

  ج والمناقشة النتائ

كغم 38.7± 3774.10لإلخصاب ةالالزمالحلیب الكلي وعدد التلقیحات إنتاجبلغ المتوسط العام في 

إن هذا المتوسط في إنتاج الحلیب الكلي هو أعلى ما توصلت . على التوالي) 2جدول (تلقیحة 0.03± 2.02و 

عنــــد أبقــــار ) 16(فــــي العــــراق واقــــل مــــن دراســــة فــــي أبقــــار الفریزیــــان) 15و 14، 4، 2(إلیــــه نتــــائج البــــاحثین 

عـن عـدد التلقیحـات الالزمـة وأمـا. الفریزیـان البولندیـةأبقـارلـدى ) 17(و كفـي جمهوریـة الجیـالهولشتاین فریزیـان

,18، 15، 2(فــي القطــر أجریــتكانــت متوســطة واقــل مــن الدراســات الســابقة التــي األخــرى، فهــي لإلخصــاب

  . الحلیب الكلي والتي تمت دراستها في هذا البحثإنتاجمن العوامل المؤثرة في وهناك بعضاً . ) 20, 19
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عدد للعاومل المؤثرة في انتاج الحلیب الكلي و الخطأ القیاسي±متوسط المربعات الصغرى ) 2(الجدول 

  التلقیحات الالزمة لالخصاب 

  العدد  العوامل المؤثرة
±انتاجة الحلیب الكلي 

  .S.Eمتوسط المربعات 
  العدد

عدد التلقیحات الالزمة لالخصاب 

.S.Eمتوسط المربعات ± 

  0.03± 2.02  2542  28.77± 3774.10  2718  المتوسط العام

          القطیع

± 96.76  1923  النصر 4008.17 a1923  0.08 ± 2.35 a

± 60.14  795  االسحاقي 2743.28 b  619  0.06 ± 2.06 b  

          دورة انتاجیة

1  977  61.39 ± 3195.87 b961  0.04 ± 1.56 c
2  853  28.44 ± 3577.28. a807  0.05 ± 2.34 a
3  470  77.70 ± 3701.31 a447  0.06 ± 2.44 a
4  254  104.12 ± 3568.68 a222  0.08 ± 2.38 a
5  91  156.36 ± 3219.20 b65  0.14 ± 2.06 b
6  73  176.11 ± 2991.98 b40  0.17 ± 2.47 a

          دةموسم الوال

± 78.57  695  الشتاء 3432.67 a659  0.06 ± 2.03 a

± 91.81  417  الربیع 3448.79 a406  0.07 ± 2.37 a

± 77.03  818  الصیف 3126.75 b742  0.06 ± 2.30 a

± 74.54  788  الخریف 3494.67 a735  0.06 ± 2.12 b

          سنة الوالدة

1994  23  291.70 ± 2705.16 e    

1995  40  227.05 ± 3411.31 cd    

1996  75  173.56 ± 2826.19 e137  0.12 ± 2.31 a
1997  63  181.37 ± 3640.59 abc63  0.14 ± 2.38 a
1998  116  141.62 ± 3873.68 ab115  0.12 ± 2.28 a
1999  132  127.45 ± 3926.72 a129  0.10 ± 2.26 a
2000  445  74.71 ± 3211.82 d436  0.64 ± 2.14 a
2001  731  62.97 ± 3586.45 c638  0.64 ± 2.09 a
2002  831  62.66 ± 3597.77 b771  0.63 ± 2.12 a
2003  262  95.69 ± 2977.52 e253  0.80 ± 1.68 b

± 0.0071    2.73± 2.89-  على العمر عند الوالدة االولىداراالنح 0.0022  

  )0.01<أ  (المتوسطات التي تحمل حروفاً مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنویًا 

  

تــأثیر عــالي المعنویــة للقطیــع فــي إنتــاج الحلیــب ، إذ بلــغ هــذا المتوســط فــي ) 3الجــدول (ویظهــر مــن 

وقـد ). 2جـدول (كغـم 60.14± 2748.28كغـم مقارنـًة بمحطـة االسـحاقي 96.76± 4008.17محطة النصـر 

یعزى هذا التباین الكبیر في اإلنتاج إلى اختالفات في نظم اإلدارة والتغذیة المتبعة والى اختالف التراكیـب الوراثیـة 

  ). 22(ي مع دراسة ومخالفة في الرأ) 21و 1(جاءت هذه النتیجة متفقة مع دراسة . لألبقار في المحطتین

كغـم فـي حـین أدنـى 77.70± 3701.31بلغ أعلى إنتاج حلیب في الدورة االنتاجیة الثالثـة والـذي كـان 

وكان تأثیر تسلسـل الـوالدة عـالي ) 2جدول (كغم 176.11± 2991.98إنتاج كان عند الدورة اإلنتاجیة السادسة 

  ). 3جدول (المعنویة في إنتاج الحلیب الكلي 
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ى إنتاج الحلیب المتزاید بتقدم العمر إلـى زیـادة فـي وزن البقـرة ومـا یرافقـه مـن تطـور ملمـوس فـي وقد یعز 

الجهاز اللبني مـن الضـرع واألنسـجة المفـرزة للحلیـب فضـًال إلـى اتسـاع فـي القنـاة الهضـمیة ممـا جعلهـا قـادرة علـى 

ئج دراســات ســابقة مــن حیــث التــأثیر وهــذه النتیجــة جــاءت مماثلــة لنتــا. اســتیعاب كمیــات اكبــر مــن العلــف المتنــاول

  ). 24و 23، 14، 4(المعنوي للدورة االنتاجیة في إنتاج الحلیب الكلي 

، إذ م الوالدة في إنتاج الحلیب الكلـيلموس) 0.01أ (عن وجود تأثیر معنوي ) 3(یتضح من الجدول 

± 3126.75و  74.54± 3594.67(بلغ أعلى متوسط إنتاج في والدات الخریف وأدناها عند والدات الصیف 

ویمكـن أن تعــزى هــذه االختالفـات فــي اإلنتـاج إلــى تبـاین الظــروف البیئیــة ). 2جــدول (علــى التـوالي ) كغـم77.03

إلـى ) 4و3، 2(كـذلك نجـد توصـل كـل مـن . من كمیات األمطار الساقطة وتوفر األعـالف الخضـراء كمـًا ونوعـاً 

  . لحلیب الكليتأثیر معنوي لموسم الوالدة في إنتاج ا

ووصـل اإلنتـاجوثـم تذبـذب ) كغـم127.45± 3926.72(1999نالحظ إن أعلـى إنتـاج كـان فـي سـنة 

وتتفـــق هـــذه ). 3و 2جـــدول (عالیـــة المعنویـــة وان هـــذه الفـــروق2003ي ســـنة كغـــم فـــ95.69± 2977.52إلـــى

إلــى وجــود تــأثیر معنــوي لســنة ) 14و 4، 2، 1(مــع مــا توصــل إلیــه نتــائج دراســات ســابقة فــي العــراق النتیجــة 

  . الحلیب الكليإنتاجمعنوي للسنة في تأثیرأي ) 25و 2(بینما لم یجد كل من . ي إنتاج الحلیبالوالدة ف

والذي یعود تأثیره إلى العمر عند من إن االختالفات في إنتاج الحلیب الكلي 3و 2یتبین من الجدولین 

-معامـل انحــدار إنتـاج الحلیـب الكلـي عنــد الـوالدة األولـى              بـــ بلـغوالدة األولـى لـم تكــن معنویـة ، إذالـ

شهر وهذا ما یؤكد إن إنتاج الحلیب یتأثر بحالة الحیوان العامـة أكثـر مـن تـأثره بـالعمر فضـًال إن إدارة /كغم2.89

تـأتي هـذه . لعمـركغـم بعیـدًا عـن ا375–350المحطتین تهتمان بتسفید العجالت عندما تصـل إلـى وزن مـا بـین 

فــي أبقــار الهولشــتاین فــي ) 19(لــدى أبقــار بوتانــا وكینانــا فــي الســودان والقرمــة ) 26(النتیجــة متفقــة مــع مــا وجــده 

  . العراق

    

  عدد التلقیحات الالزمة لالخصاب انتاج الحلیب الكلي و تحلیل التباین للعوامل المؤثرة في )  3(الجدول 

  مصدر التباین
درجات 

  الحریة

  الحلیب الكليانتاج 

  متوسط المربعات
  درجات الحریة

عدد التلقیحات الالزمة

  متوسط المربعاتلالخصاب

  **9.65  1  **323252953  1  القطیع

  **56.38  5  **21551647  5  دورة انتاجیة

  **13.76  3  **21526331  3  موسم الوالدة

  **5.85  7  **22828358  9  سنة الوالدة

  **11.20  1  1999637  1  العمر عند الوالدة االولى

  1.12  2524  1788273  2698  الخطأ التجریبي

  0.01<أ ** 

تلقیحــة كمــا یظهــر ذلــك فــي 0.03± 2.02إن المتوســط العــام لعــدد التلقیحــات الالزمــة لإلخصــاب بلــغ 

).20و 19(في العراق أجریتادراستین سابقتین الذي أشارت إلیه 4.0–1.8وهو یقع ضمن المدى ) 2الجدول (

ویعــد عــدد التلقیحــات الالزمــة لإلخصــاب مقیاســًا تناســلیًا لخصــوبة القطیــع التــي تــؤثر بصــورة مباشــرة فــي إنتاجیــة 

  .القطیع
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إلـــىأثرهـــاوالتـــي یعـــود لإلخصـــاباالختالفـــات فـــي عـــدد التلقیحـــات الالزمـــة إن3یالحـــظ مـــن الجـــدول 

تلقیحة في حین كان المتوسط في 0.08±2.35القطیع عالیة المعنویة ، حیث بلغ المتوسط لدى محطة النصر 

محطـة النصـر فـي أبقـارتفـوق أن یعزى هذا االختالف إلـىویمكن ). 2جدول (0.06± 2.06محطة االسحاقي 

إلــى فضــًال ) 9(والخصــوبة اإلنتــاجعلــى انــه هنــاك عالقــة عكســیة بــین االســحاقي علمــاً أبقــارعلــى قطیــع اإلنتــاج

ة تكـــرار حـــدوث الـــدورات هـــذه بســـبب زیـــادة اســـتمرار إفـــراز هورمـــون البـــروالكتین التناســـلیة ولقلـــتـــأثیر الهورمونـــات 

  . المسبب إلدرار الحلیب

إذ توصل إلى وجود تأثیر معنوي للقطیع فـي ) 27(اتفقت نتیجة الدراسة الحالیة مع دراسة سابقة أجراها 

لى تـأثیر معنـوي للقطیـع فـي إ) 29, 28(ومن جانب آخر لم یتوصل كل من . عدد التلقیحات الالزمة لإلخصاب

  . عدد التلقیحات الالزمة لإلخصاب

یظهـــر مـــن هـــذه الدراســـة إن تـــأثیر تسلســـل الـــوالدة فـــي عـــدد التلقیحـــات الالزمـــة لإلخصـــاب كـــان معنویـــًا 

تلقیحة لدى األبقار كان في موسـمها السـادس واألول 0.01± 1.56وأدنى 0.17± 2.47وان أعلى ) 0.01أ(

ویمكــن القــول إن زیــادة فــي عــدد التلقیحــات الالزمــة لإلخصــاب بتقــدم عمــر األبقــار ). 3و 2ل جــدو (علــى التــوالي 

اإلنتاجیـة التالیـة فیكـون السـبب ودة في المحطة نفسها وأما للـدورةیعود إلى أن االباكیر تلقح طبیعیًا من ثیران موج

بســبب زیــادة فــي و لتقــدم فــي العمــر  عــن االً اإلصــابة بــاألمراض التناســلیة والــى ضــعف فــي النشــاط الهورمــوني فضــ

وجاءت هـذه النتیجـة المتمثلـة بالتـأثیر المعنـوي لتسلسـل الـوالدة متفقـة مـع نتـائج العدیـد مـن البـاحثین . إنتاج الحلیب

  ). 32و 31، 30(

دلــت نتــائج هــذه الدراســة علــى أن الفــرق فــي عــدد التلقیحــات الالزمــة لإلخصــاب والتــي یعــود أثرهــا إلــى 

إذ تفوقــت األبقــار التــي تلــد فــي الشــتاء 3كمــا یتضــح ذلــك فــي الجــدول ) 0.01أ (كانــت معنویــة موســم الــوالدة 

والصـــیف 0.07± 2.37تلقیحـــة علـــى مثیالتهـــا التـــي تلـــد فـــي الربیـــع 0.06± 2.12والخریـــف ±0.06 2.03

. الحالیـــةإلـــى نتـــائج مماثلـــة للدراســـة) 33و 9، 1(كـــذلك توصـــل كـــل مـــن ). 2جـــدول (تلقیحـــة ±0.06 2.30

التـي تحـدث فـي الخریـف ویمكن أن یعزى السبب في انخفاض عدد التلقیحات الالزمة لإلخصاب بالنسبة للوالدات 

اإلنتاجیــة والشــتاء بأنهــا تتــزامن مــع تــوفر األعــالف الخضــراء ومالئمــة الظــروف الجویــة ممــا یــنعكس علــى كفائتهــا 

  . التناسلیةو 

لالزمة لإلخصاب خالل السنوات التي شملتها الدراسة وبصورة كان التذبذب واضحًا في عدد التلقیحات ا

فـي حـین بلـغ 1997فـي عـام ) تلقیحـة2.28(وقـد تـراوح متوسـط أعلـى هـذه التلقیحـات ) 3جـدول (عالیة المعنویـة 

إن هذه االختالفات في عدد التلقیحات یعزى إلى التغیـرات ). 2جدول (تلقیحة 1.68وكان 2002أدناها في عام 

التناسـلیة ، وقــد ة فـي الظــروف الجویـة ونظــم التلقـیح المتبعــة واألمـور اإلداریــة والتغذویـة فضــًال إلـى الرعایــةالسـنوی

  ).34, 31و 27، 2،10,19(المعنوي في دراسة كل من التأثیرجاءت هذه النتیجة مطابقة من حیث 

یر عـــالي المعنویـــة فـــي عـــدد تبـــین مـــن نتـــائج التحلیـــل لهـــذه الدراســـة إن العمـــر عنـــد الـــوالدة األولـــى تـــأث

إذ بلــغ معامــل انحــدار عــدد التلقیحــات علــى العمــر عنــد الــوالدة األولــى ) 3جــدول (التلقیحــات الالزمــة لإلخصــاب 

توصـال إلـى ) 19(والقرمـة ) 2(كذلك نجد إن كل من الدوري . 2شهر كما هو واضح في جدول /تلقیحة0.0022

  . تأثیر معنوي للعمر على عدد التلقیحات

  Sex Ratioنسبة الجنس 

وهـذه النسـبة لـم 46.9: 53.1كانـت اإلنـاثإلـىنسـبة موالیـد الـذكور إناإلحصـائيیظهر من التحلیل 

، ولقد تراوحت النسبة لدى ثیران مركز 50:50تختلف معنویًا عن النسبة الجنسیة المتوقعة عند المیالد والبالغة 
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أ (وان هــذه النســبة اختلفــت معنویــًا 543ك عنــد الثــور ذي الــرقم وذلــ32.2: 67.8التلقــیح االصــطناعي بــین 

الثور ثامر وهذه لم تختلف معنویـًا عـن النسـبة المنتجة من55.9: 44.1جنسیة المتوقعة و عن النسبة ال) 0.01

  ).4جدول (المتوقعة لموالید الذكور إلى اإلناث كما یتضح ذلك في 

49.1سـجًال للموالیـد 507ومسـتخدمًا ) 35(س العراقـي فـي دراسـة وقد بلغت النسبة الجنسیة في الجـامو 

بـین األوربیـةاألبقارالنسبة الجنسیة تكون عند إنإلىفأشار ) 36(أما. وذلك لموالید الذكور إلى اإلناث50.9: 

  . %50.8الزیبو أبقارلصالح الذكور في حین تكون النسبة لدى %52.2إلى49.9

  ثیران للالتقویم الوراثي 

القابلیــة الوراثیــة أنإذاعتمــادًا علـى أعــداد كبیــرة مـن البنــات للثــور الواحـد ، ) الطالئــق(تم تقــویم الثیـران تـ

(Breeding Value)إن القیمــة التربویــة أو مــا نعنــي بــه القابلیــة . للــذكور تكــون ضــعف القابلیــة الوراثیــة لبناتــه

الـوراثي التجمیعـي والـذي یمثـل مقـدار االنحـراف القیاسـي للصـفة التركیـبنتـاجالوراثیة للثور ما هـو إال عبـارة عـن

لإلخصــاب وغیرهــا مــن الصــفات عــن المتوســط ةكــان تكــون صــفة إنتــاج الحلیــب الكلــي أو عــدد التلقیحــات الالزمــ

  ). 22(العام للقطیع وهذا ما یمثله حسب الطریقة األمریكیة 

و 590-نســبة لصـفة إنتــاج الحلیـب الكلــي بلغــت إن القیمــة التربویـة للثیــران بال) 5(یتضـح مــن الجـدول 

فــي أبقــار ) 37(فــان هــذه القیمــة كانــت مقاربــة لنتــائج دراســة . كغــم وذلــك للثــور بلبــل وبابــل علــى التــوالي539.4

واقـل مـن المـدى الـذي أشـار إلیـه ) 3(أوسع ممـا توصـل إلیـه دراسـة الحلیب االیرلندیة في حین یظهر هذا المدى 

  . على أبقار الهولشتاین في العراق) 19(دراسة القرمة 

وفیما یخص القیمة التربویة للثیـران فـي صـفة عـدد التلقیحـات الالزمـة لإلخصـاب ، كمـا یتضـح ذلـك فـي

وان هــذا 0.450وقیمــة موجبــة عنــد الثــور روجــر 0.384–كانــت ذات قیمــة ســالبة لــدى الثــور ســاري )6جــدول (

ین الـــوراثي التجمیعـــي فـــي هـــذه الصـــفة یعـــود إلـــى قلـــة عـــدد الثیـــران المـــدى الضـــیق یقودنـــا إلـــى الـــتكهن بـــان التبـــا

ممـــا أدى إلـــى ) 2001-1993(طویلـــة مـــدةواســـتخدامها فـــي التلقـــیح ول) طلوقـــة28(المســـتخدمة فـــي التلقـــیح أي 

  ). 38(تدهور العائد االنتخابي المتوقع 

تـاج الحلیـب الكلـي وذلـك مـا بـین من هنا نجد القول إن انتخاب الثیران ذات أعلى القیم التربویـة لصـفة إن

ثیــران ســوف یحســن األداء اإلنتــاجي وال یحــدث أي تــدهور فــي الصــفات التناســلیة مــع إمكانیــة انتخــاب  5إلــى 2

  . من األبقار لتكون أمهات إلنتاج عجول التربیة كي تكون قطیع النواة في التحسین الوراثي في القطر% 1

  

  

  

  

  

  

  

  )االناث: الذكور (ان مركز التلقیح االصطناعي نسبة الجنس لنسل ثیر ) 4(جدول 

  %نسبة الجنس   العدد  اسم الثور ورقمه

  46.9: 53.1  3033  المتوسط العام

543  59  67.8 :32.2  

  38.4: 61.6  86  فرید
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7651  23  60.9 :39.1  

1505  675  55.0 :45.0  

  45.2: 54.8  392  عنبر

  45.9: 54.1  205  جابر

404  333  53.2 :47.8  

232  275  50.9 :49.1  

  49.1: 50.9  165  وحید

45  42  50.0 :50.0  

916  391  49.6 :50.4  

  50.6: 49.4  160  جورج

  51.1: 48.9  47  ساري

  53.6: 46.4  28  روجر

  55.9: 44.1  152  ثامر

  

ازلیًا النتاج الحلیب ة تنمركز التلقیح االصطناعي مرتبیة وعدد السجالت لكل ثور منالقیم التربو ) 5(الجدول 

  الكلي

  القیمة التربویة  عدد السجالت  اسم الثور او رقمه  ت

  539.389  5  بابل  1

  529.029  10  میمي  2

  336.621  10  جمال  3

4  45  75  244.999  

  227.140  38  باندي  5

6  916  85  217.989  

-  -  -  -  

-  -  -  -  

23  51  62  -203.523  

  222.135-  32  دب  24

25  1505  19  -328.780  

  421.896-  58  تون  26

  575.729-  30  شادي  27

  589.945-  64  بلبل  28

  

لعدد التلقیحات مركز التلقیح االصطناعي مرتبة تنازلیًا یة وعدد السجالت لكل ثور منالقیم التربو ) 6(الجدول 

  الالزمة لالخصاب

  القیمة التربویة  عدد السجالت  اسم الثور او رقمه  ت

  0.384-  26  ساري  1

2  414  5  -0.332  
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  0.280-  154  ثامر  3

  0.240-  13  وحید  4

  0.216-  47  زوزو  5

  0.171-  58  تون  6

-  -  -  -  

-  -  -  -  

  0.259  14  كرون  23

  0.304  32  دب  24

  0.371  5  بابل  25

26  232  233  0.375  

  0.450  172  روجر  27
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