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  المستخلص
 2004 -2000بقرة هولشتاین للمدة من  2100لــ  اً عائد الً سج 9407شملت الدراسة    

كــم  50( في محطة النصر التابعة للشركة المتحدة للثروة الحیوانیة المحدودة فــي الصــویرة
احتبــاس المشــیمة لكــل بقــرة معتمــدا علــى حالــة بغــداد)، تــم اســتنباط دلیــل مقاومــة جنــوب 

والدة وعـــدد التلقیحـــات الالزمـــة لإلخصـــاب وتسلســـل الـــدورة اإلنتاجیـــة عنـــد البقـــرة عنـــد الـــ
اإلصـــابة باحتبـــاس المشـــیمة لتقـــویم أفـــراد قطیـــع الهولشـــتاین فـــي المحطـــة وراثیـــا وفـــق هـــذا 

  الدلیل.
) ضـــمن General Linear Modelاســـتعملت طریقـــة األنمـــوذج الخطـــي العـــام (     

لســل الــدورة ثیر بعــض العوامــل الثابتــة (تس) لدراســة تــأSAS )2001البرنــامج اإلحصــائي 
عــن وزن المولــود عنــد الــوالدة) فــي دلیــل المقاومــة  فضــالً وســنتها الــوالدة اإلنتاجیــة وموســم 

ونســــبة اإلصــــابة باحتبــــاس المشــــیمة. كمــــا تــــم تنفیــــذ طریقــــة تعظــــیم االحتمــــاالت المقیــــدة 
)Restricted Maximum Likelihood) (RMLلتــأثیرات ) لتقــدیر مكونــات التبــاین ل

 Mixed) وبـــافتراض األنمـــوذج الریاضـــي المخـــتلط (Random effectsالعشـــوائیة (

Model أستعمل برنامج. (Harvey )1990 لتقویم أفراد القطیع وراثیا عن طریق تقدیر (
) Best Linear Unbiased Prediction) (BLUPقــیم افضــل تنبــؤ خطــي غیــر منحــاز(

ــــاس المشــــیمة، ــــا ألغــــراض  وفــــق دلیــــل المقاومــــة الحتب ــــم ترتیــــب هــــذه التقــــدیرات تنازلی وت
  االنتخاب.

   : أهم النتائج المستحصل علیها       
 ± 9.05بلــــغ المتوســــط العــــام لنســــبة اإلصــــابة ودرجــــة المقاومــــة الحتبــــاس المشــــیمة  -1

لســل الــدورة اإلنتاجیــة وموســم . وكــان لتسدرجــة بالتتــابع 0.069 ± 88.60% و0.003
  فیهما. ود عند الوالدة تأثیر معنويلووزن المو وسنتها الوالدة 

بلغ المكافئ الوراثي لدرجة المقاومة الحتباس المشیمة ، نســبة اإلصــابة باالحتبــاس ،  -2
إنتـــاج الحلیـــب الكلـــي ، طـــول موســـم الحلیـــب، عـــدد التلقیحـــات الالزمـــة لإلخصـــاب ، 



 

  

 ب

  

 0.18،  0.13،  0.31بـــــین الـــــوالدتین  مـــــدةالـــــوالدة والتلقـــــیح المثمـــــر ولل المـــــدة بـــــین
  بالتتابع. 0.09و  0.07،  0.07،  0.09،

أظهــرت النتــائج بــان معامــل االرتبــاط الــوراثي بــین درجــة المقاومــة الحتبــاس المشــیمة  -3
وكــــل مــــن إنتــــاج الحلیــــب الكلــــي ، طــــول موســــم الحلیــــب ، عــــدد التلقیحــــات الالزمــــة 

،  0.11،  0.16ة بین الــوالدتین  مدن الوالدة والتلقیح المثمر واللإلخصاب ، المدة بی
،  0.24غ ل االرتبــاط المظهــري بینهــا فبلــ، آمــا معامــ 0.03 –و  0.13-،  0.19 -

  بالتتابع.    0.05 -و  0.11 -،  0.26 -،  0.11
بلـــغ المعامـــل التكـــراري لدرجـــة المقاومـــة الحتبـــاس المشـــیمة ، إنتـــاج الحلیـــب الكلـــي ،  -4

ن الــوالدة والتلقــیح مــدة بــیطول موســم الحلیــب، عــدد التلقیحــات الالزمــة لإلخصــاب ، ال
علــى  0.11و  0.07،  0.09،  0.25،  0.21،  0.39ة بــین الــوالدتین مدالمثمر وال

  التوالي.
) BLUPكــان هنالــك مــدى واســع فــي تقــدیرات قــیم أفضــل تنبــؤ خطــي غیــر منحــاز( -5

لألبقــار التــي شــملتها الدراســة وفــق دلیــل المقاومــة الحتبــاس المشــیمة ، ممــا یــدل علــى 
  این وراثي تجمعي من الممكن استغالله في تطبیق برامج االنتخاب.  وجود تب
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