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A 

                            SUMMARY 

A total of 4468 culled Holstein cows over period from 

1987 to 2000, at the Nasr Dairy Cattle Station, United Company 

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

Baghdad ). Data was analysed using the General Linear Model   

( GLM ) within the SAS program to study the effects of season 

and year of birth , stage of  lactation and age at first calving on 

total lifetime, productive life and number of lactations . 

Components of variance for the random effects in the employed 

mathematical mixed model was estimated by the           

Minimum Variance Quadratic Unbiased Estimation 

procedure ( MIVQUE ).  

The Animal Model program was also used to evaluate 

animals genetically for total lifetime, productive life and number 

of lactations , and to predict the breeding values of all cows 

(4468), their dams (1483) and their sires    ( 85 ) . The values 

were ranked in descending order for selection purposes. 

Furthermore, genetic and phenotypic trends for the three traits 

were established .  

 Results obtained can be summarized as follows :  

· The overall means for total life time, productive life and 

number of lactations were 85.86 month, 53.16 month and 

4.03 lactation, respectively . 

· All traits were affected significanlly by fixed factors . 



B 

· The heritabilities of total lifetime , productive life and 

number of latation were 0.066, 0.067 and 0.032 

respectively . The corresponding  repeatabilities were 

0.127 , 0.129 and 0.097. 

· Total lifetime was correlated genetically with productive 

life and number of lactations; the coefficient being 0.99 

and 0.93 , respectively. The corresponding phenotypic 

correlation coefficient were 0.99 and 0.86 .  

          The genetic and phenotypic correlations amony 

productive life and number of lactations were 0.92 , 0.87 , 

respectively.   

· Breeding values of the three traits were predicted for all 

animals in the herd.The mean breeding values of total 

lifetime for sires , dams and progeny(cows) were 13.94 

,2.81 and 3.84 month, respectively.The corresponding 

values were 13.67 ,3.01 and 3.87 month for productive life 

and 0.94 ,0.10 and 0.20 lactation for number of lactations. 

· Genetic trends in total lifetime, productive life and number 

of lactations were positive (P<0.01) , being 0.57 

month/year , 0.59 month/year and 0.04 lactation/year 

respectively.The corresponding phenotypic trends were 

nagative ( P<0.01 ) ,being -6.04 month/year , -5.85 

month/year and -0.03 lactation/yeare. 

. 
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 المستخلص

فــي محطــة  2000الــى عـام 1987 بقــرة هولشـتاین تــم نبــذها للمـدة مــن عــام  4468تضـمنت الدراســة        

اجراء  بهدف كم جنوب بغداد ) 50النصر التابعة للشركة المتحدة للثروة الحیوانیة المحدودة في الصویرة ( 

عــالم مبعــد تقــدیر ال اجیــة وعــدد المواســم الحیــاة االنت وطــول مــدة الحیــاة لتقیــیم وراثــي لجمیــع افــراد القطیــع 

  .  الوراثیة والمظهریة میولهاتقدیر  علىفضال  الوراثیة لها

) ضـمن البرنـامج الجـاهز  General Linear Modelأسـتعملت طریقـة االنمـوذج الخطـي العـام (        

SAS الـــوالدة االولـــى العمـــر عنـــد و  ســـنة المـــیالد و لغـــرض دراســـة تـــأثیر العوامـــل الثابتـــة ( فصـــل المـــیالد

(                    ) MIVQUEومرحلة موسم الحلیب ) على المقـاییس المـذكورة وتـم تطبیـق طریقـة ( 

Minimum Variance Quadratic Unbiased Estimation  لتقـدیر مكونـات التبـاین للتـأثیرات (

  . ) Mixed Modelالعشوائیة وبافتراض االنموذج الریاضي المختلط ( 

یم افــراد قطیــع الهولشــتاین وذلــك عــن یــ) لتق Animal Modelعمل برنــامج انمــوذج الحیــوان ( اســت     

) والتـي تـم ترتیبهـا تنازلیـا"  85) وآبائهـا (  1483) وامهاتهـا (  4468طریق تقدیر القیم التربویة لالبقار ( 

  على اساس تقدیرات الحیاة االنتاجیة .

 ) بــین تقــدیرات القــیم التربویــة لطــول مــدة الحیــاة Rank Correlationاحتســب معامــل ارتبــاط الرتبــة ( 

 الحیاة االنتاجیة وعدد المواسم كما تم تقدیر المیول الوراثیة والمظهریة للمقاییس الثالث.     و 

  -وقد توصلت الدراسة الى جملة من النتائج هي :

 و            ًاشـهر  85.86الحیاة االنتاجیـة وعـدد المواسـم  وبلغ المتوسط العام لطول مدة الحیاة  .1

( فصـــل وســـنة ســـم علـــى التـــوالي . وتبـــین بـــأن جمیـــع العوامـــل الثابتـــة امو  4.03و  ًاشـــهر  53.16



ب 

الصــفات  فــيكانــت ذات تــأثیر معنــوي العمــر عنــد الــوالدة االولــى ومرحلــة انتــاج الحلیــب) و  المــیالد

  المدروسة .  

و        0.067 و 0.066وعـدد المواسـم  الحیـاة االنتاجیـةو  بلغ المكافئ الـوراثي لطـول مـدة الحیـاة .2

 على التوالي .   0.097و  0.129و   0.127والمعامل التكراري  0.032

و  0.99بلغ معامل االرتباط الوراثي بین طول مدة الحیاة وكل من الحیـاة االنتاجیـة وعـدد المواسـم  .3

( أ                0.86و  0.99بلــغ االرتبــاط المظهــري  مــاعلــى التعاقــب فی )  0.01( أ <0.93

علــى التــوالي . كمــا بلــغ االرتبــاط الــوراثي والمظهــري بــین الحیــاة االنتاجیــة وعــدد المواســم )  0.01<

 .  على التوالي)  0.01( أ < 0.87،   0.92

لجمیــع افــراد القطیع،وبلغــت معــدالت القــیم التربویــة لالبــاء  لثالثــة مقــاییس و ربویــةتتـم تقــدیر القــیم ال .4

علـى التوالي.فیمـا  ًاشـهر  3.84و   2.81 و 13.94ل( االبقار ) لطول مدة الحیاة واالمهات والنس

 و 0.94ولعـدد المواسـم  ًاشهر  3.87و  3.01 و  13.67ت التقدیرات بالنسبة للحیاة االنتاجیة غبل

 موسم على التوالي . 0.20و  0.10

(أ جمیعهـا معنویـة          لـثالث كانـت وجد ان معامالت ارتباط الرتبة للقـیم التربویـة وللصـفات ا .5

 . 0.99و  0.88بین ) وتراوحت 0.01< 

 0.57بلــغ  اذ ) لطــول مــدة الحیــاة 0.01أظهــرت الدراســة وجــود میــل وراثــي موجــب ومعنــوي ( أ < .6

موسم/ســنة. فــي حــین كــان   0.04شهر/ســنة ولعــدد المواســم   0.59شهر/ســنة وللحیــاة االنتاجیــة 

 و         الحیـاةشهر/سنة لطـول مـدة  6.04 -) وبلغ 0.01<المیل المظهري سالبا" ومعنویا" ( أ 

 موسم/سنة لعدد المواسم .  0.03 - شهر/سنة للحیاة االنتاجیة و 5.85 -
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