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 الخالصة

كحم  50بقرة فرٌزٌان مرباة فً محطة أبقار االسححاقً ) 34سجالً عائداً لـ  131تضمنت الدراسة تحلٌل  

بلح  المتوسححط العحام للصححةات المدروسححة والتحً شححملت  نتححا   .2005ولغاٌححة  1996شحمال بغححداد( للةتحرة مححن 

بحٌن الححوالدة وأول شحبد وعححدد  الةتححرةوطحول فتححرة الجةحا  و طححول موسحم الحلٌحح ٌحوم و 305الحلٌح  المعححدل 
 والدتٌنالححالةتحرة بحٌن وطحول فتحرة الحمحل و ن الحوالدة والتلقححٌح المثمحربحٌالةتحرة التلقٌححات الالزمحة لصاصحا  و

، ٌححححوم277.75، ٌحححوم 109.47، تلقٌحححح  2.83 ،ٌححححوم 65.52،ٌحححوم 71.92 ،ٌحححوم 315.30 ،كغحححم 2775.81

طحول  ،ٌحوم 305لحوح  تحيثٌراً معنوٌحاً لتسلسحل الحوالدة فحً صحةات  نتحا  الحلٌح   .ٌحوم علحى التحوالً 390.53
عدد التلقٌحات الالزمة لصاصا  والةترة بٌن الوالدة والتلقٌح المثمر فً ححٌن كحان تحيثٌري  ٌحر  ،موسم الحلٌ 

 305 نتحا  الحلٌح تةوقت األبقار الوالدة فً الربٌع والارٌ  معنوٌا فً   .معنوٌاً على بقٌة الصةات المدروسة
فتحرة بحٌن الحوالدتٌن كانحت موسحم حلٌح  وأطحول وأتضح أن أطول  .ٌوم على مثٌالتها الوالدة فً فصل الصٌ 

ً  وأقصرها فً هاتٌن الصةتٌن لألبقار الوالحدة فحً الارٌح  الربٌعفصل االل  التً ولدتلألبقار   .وكحان معنوٌحا

 .األارى الصةات اقًلم ٌ هر لةصل الوالدة تيثٌر معنوي فً بو

 .أبقار الةرٌزٌان ،فصل الوالدة ،تسلسل الوالدة ،الصةات التناسلٌة ،:  نتا  الحلٌ كلمات دالة

  08/8102/ 02 وقبول ، 81/9/8102تارٌخ تسلم البحث 

 المادمة

عمد العراد ومنذ مطلع أربعٌنٌحات القحرن الماضحً  لحى اسحتٌراد أعحداد كبٌحرة محن سحاللة أبقحار الةرٌزٌحان 
مناشئ عالمٌة ماتلةة بقصد تربٌتها نقٌحة محن جهحة وتحدرٌجها محع الماشحٌة المحلٌحة محن جهحة أاحرى بسحب  ومن 

اناةاض  نتا  الماشٌة المحلٌة و هور مشاكل تناسحلٌة وللحصحول علحى حٌوانحات أكثحر تيقلمحاً لل حرو  البٌئٌحة 

ٌ  والكةحاةة التناسحلٌة محن الصحةات  ن اإلنتا  العالً من الحل .(2003،السائدة وذات  نتاجٌة مرتةعة )التمٌمً

( و ن األبقحار األصححٌلة ٌكحون  نتاجهحا مححن 2005،االقتصحادٌة الهامحة فحً ماشححٌة الحلٌح  )طحاهر وعبححد اللطٌح 
الحلٌ  أقل فً المناطد الححارة قٌاسحاً بتنتاجهحا فحً مناشحئها األصحلٌة وذلحه لتيثرهحا بحال رو  البٌئٌحة الماتلةحة 

ذٌححة واإلدارة ومسححتوى الرعاٌحة الصحححٌة والتحً تاتلحح  بححٌن فصحل و اححر وسححنة المتمثلحة بدرجححة الححرارة والتغ

 .(McDowell،1994)فضالً عن وجود جٌنات تتيثر ببٌئة معٌنة دون أارى  ،وأارى
لذله فتن السعً وراة تحسٌن أبقار الحلٌح  ٌتطلح   جحراة المزٌحد محن الدراسحات ححول العوامحل المح ثرة 

ألبقححار واالهتمحححام بالجوانححح  اإلدارٌحححة والتغذوٌححة وتحححوفٌر ال حححرو  البٌئٌحححة علححى األداة اإلنتحححاجً والتناسحححلً ل

محن تحياٌر فحً موعحد التلقحٌح بعحد الحوالدة ومحن ثحم  االمالئمة ومعالجة مشاكل الاصوبة لدى األبقار وما ٌرافقهح

المحردود  زٌادة طول الةترة بٌن الحوالدتٌن والتحً تعحد محن أهحم المشحكالت التحً تواجح  المحربٌن وتح ثر سحلباً فحً

تهد  الدراسة الحالٌة  لى تقدٌر تحيثٌر تسلسحل الحوالدة وفصحل الحوالدة  .(2002 ،و ارون Oloriاالقتصادي )

طول فتححرة ،طحول موسححم الحلٌح  ،ٌححوم 350 نتحا  الحلٌحح  المعحدل علحى بعحض الصححةات اإلنتاجٌحة والتناسححلٌة )
ن الحححوالدة بححٌالةترة ،الالزمححة لصاصحححا عدد التلقٌححححات ،بححٌن الحححوالدة وحتححى  هحححور أول شححبد الةترة،الجةححا 

( لححدى أبقححار الةرٌزٌحان والمربححاة فححً محطححة أبقححار والدتٌنالححالةتحرة بححٌن وطححول فتححرة الحمححل ، والتلقحٌح المثمححر

     .االسحاقً تحت ال رو  البٌئٌة فً العراد

 هوطرائا مواد البحث

فحً قضحاة الحدجٌل  كحم شحمال بغحداد 50هذي الدراسة فً محطة أبقار االسححاقً الواقعحة علحى بعحد  أجرٌت

 بقححرة فرٌزٌححان للةتححرة مححن 34لححـ  ةعائححدالاإلنتححا  التربٌححة وتححم اعتمححاد سححجالت  .التحابع لمحاف ححة صححالي الححدٌن

)دورات  والححوالدة والرعاٌححة التناسححلٌة لمواسححم متتالٌححة ذ تححم دراسححة وتحلٌححل سححجالت اإلنتححا   ،2005-1996

تححم تلقححٌح  .تححارٌخ مححٌالد البقححرة أساسححاً لحسححا  الصححةات المدروسححة دمححواعت .ثححور 13الحلٌحح ( العائححدة لبنححات 

حلح  األبقححار مٌكانٌكٌحاً وبواقحع محرتٌن فححً الٌحوم )الرابعحة صححباحاً م تحو ،شحهراً  24لعجحالت بعمحر ال ٌقحل عححن ا
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وح ححائر ماصصححة  ،تضححم المحطححة ح ححائر نصحح  مغلقححة ماصصححة لتربٌححة أبقححار الحلٌحح  .والرابعححة مسححاةاً(
 ضافة  لى ح ائر لرعاٌة العجحالت  .وأارى مغلقة لرعاٌة الموالٌد لغاٌة عمر الةطام ،ر الحوامللرعاٌة األبقا

  .بعمر الةطام ولغاٌة عمر سنة لٌتم تحوٌلها بعد ذله  لى ح ائر األباكٌر

اضعت األبقار فً المحطة  لى لقاححات عدٌحدة ضحد األمحراض الموجحودة فحً المنطقحة دورٌحاً أو فحً وقحت 

لتلقٌح ضد الجمرة الابٌثة والطاعون البقري فضالً عن التلقٌح وبواقع مرتٌن فً السنة ضد الحمى انتشارها كا

القالعٌة  ضافة  لى الةحص الدوري لألبقار للتيكد من الوها من مرض السل البقري واإلجهاض الساري كما 

   .الاارجٌةتم رش األبقار االل األشهر الحارة بالمبٌدات الحشرٌة للقضاة على الطةٌلٌات 

وبالن ر لتباٌن كمٌة ونوعٌة األعال  بااتال  الةصول والسنوات فحتن التغذٌحة تباٌنحت تبعحاً لحذله وبصحورة 

الجحت والبرسحٌم والشحعٌر والتحً اشحتملت علحى ) ،عامة  حذٌت األبقحار علحى األعحال  الاضحراة بشحكل أساسحً

أما ،شححة تحوفر العلح  األاضحرعنحد التحً كانحت تقحدم وسٌقان الذرة الصةراة( فضالً عن التحبن ودرٌحا الجحت 

شحعٌر % 20ناالحة الحنطحة و %40 فٌتكحون محنبحروتٌن احام  %(12-14) والذي أحتحوى علحى المركز  العل

محن الحذرة % 10مجروش ألي نوع متحوفر محن العائلحة البقولٌحة و% 10كسبة زهرة الشما و% 15مجروش و

تتغٌححر هحذي المكونححات حسح  تحوفر المححواد العلةٌحة األولٌححة  وقحدملححح الطعحام  %2.5كلحا و% 2.5المجروشحة و

              ٌححححوم علححححى وفححححد معادلححححة    305 ئ لححححى مححححا ٌكححححاف الحلٌحححح  تححححم تصحححححٌح بٌانححححات  نتححححا  .بححححااتال  المواسححححم

Wiggans وDickinson  (1985) اآلتٌة:  
Y (305 day) = y DIM + (ŷ  D) (305 - DIM)  

 .ٌوم 305: إنتاج الحلٍب فً  Y (day 305) تمثل ذ 

         y DIM : نتا  الحلٌ  فً عدد أٌام الحلٌ  الةعلٌة .                       
 ŷ D         معدل كمٌة الحلٌ  الٌومٌة المقدرة :. 
DIM          ٌعدد أٌام الحل :. 

 General Linear Modelلبٌانححات باسححتعمال طرٌقححة النمححوذ  الاطححً العححام لحصححائً اإل اجححري التحلٌححل
(GLM) ًالجححاهز ضححمن البرنححامح اإلحصححائ Anonymous (2005)   تححيثٌر تسلسححل الححوالدة  دراسححةبهححد

طححول فتححرة  ،طححول موسحم الحلٌحح ،ٌوم 305) نتححا  الحلٌح  المعححدل  علححى الصحةات المدروسححة وفصحل الححوالدة
الةتحرة مححن الححوالدة  ،عحدد التلقٌحححات الالزمحة لصاصححا  ،محن الححوالدة وحتحى  هححور أول شححبد الةتححرة ،الجةحا 

  وفد المعادة اآلتٌة : الةترة بٌن والدتٌن(وطول فترة الحمل  ،وحتى التلقٌح المثمر

Yijk = μ + Pi + Sj + eijk  

 .j وفصل الوالدة i الوالدةقٌمة المشاهدة العائدة لتسلسل  =Yijk    ذ أن
Μ       =  المدروسةالمتوسط العام للصةة. 
Pi         =  (الاامسة)من األولى  لى  الوالدةتيثٌر تسلسل.  

Sj          =  الارٌ  والشتاة(،الصٌ ،)الربٌعالوالدة  فصلتيثٌر.                            
eijk       = قحدري ومسحتقال بمتوسحط ٌسحاوي صحةراً وتبحاٌن ٌتحوزع طبٌعٌحا  ٌةتحرض بحين الاطي العشحوائً الحذي

e²δ. 

 اإلحصححائًضححمن البرنححامح  Duncan's Multiple Rang Test (Duncan،(1955وتححم  جححراة ااتبححار 

ثرة  للمقارنة بٌن متوسطات المربعات الصغرى لكل عامل من العوامل الم  Anonymous (2005) الجاهز
 .فً الصةات المدروسة

 النتائج والمناقشة

. (1،كغحم )الجحدول 2775.81ٌحوم  305بل  المتوسط العحام إلنتحا  الحلٌح  المعحدل : يوم 305إنتاج الحليب 

 1933.00-4566.01وٌقع هذا التقدٌر ضمن مدى التقدٌرات التحً أشحارت  لٌهحا دراسحات سحابقة فحً العحراد 

فححً حححٌن كححان هححذا التقححدٌر أعلححى ممححا توصححل  لٌحح  بغداسححار  .(2002 ،والقرمححة Al-Murrani،1979)كغححم 

وعلحى العمحوم فحتن  .( فً دراستهم على نةا السحاللة2006( والعباسً )2005( والسالمً )2004ولطٌ  )

 Askerماشححححٌة الحلٌحححح  األصححححٌلة تكححححون اقححححل  نتاجٌححححة فححححً المنححححاطد الحححححارة مقارنححححًة بمناشححححئها األصححححلٌة)

( وربمححا ٌعححزى ذلححه  لححى التححيثٌر المباشححر لل ححرو  البٌئٌححة وضححع  McDowell، 1972و 1965،و اححرون
أ هحرت نتحائح الدراسحة أن لتسلسحل الحوالدة  .االهتمام بالجوان  اإلدارٌة كالتغذٌة والرعاٌحة الصححٌة والتناسحلٌة

ٌحوم فحً الححدورات الثالثحة والرابعحة وبلح  أعلحى  نتحا  فحً الحدورة الثالثححة  305تحيثٌراً معنوٌحاً فحً  نتحا  الحلٌح  

 Perezوأشححار  .(1 ،كغححم )الجححدول 2602.26لححى كغحم بٌنمححا بلحح  أدنححاي فححً الحدورة اإلنتاجٌححة األو 3032.87

 لى أن أبقحار الحلٌح  تصحل أعلحى  نتحا  لهحا احالل الموسحمٌن الثالحث والرابحع فحً المنحاطد ( 1985) و ارون



 مـجـلـــة زراعـــة الــرافـدٌــن
 8102( 3( العدد )64المجلد )

ISSN: 2224 - 9796 (Online) 

ISSN: 1815 - 316 X  (Print) 

Mesopotamia J. of Agric. 

Vol. (64)    No. (3)   8102 
 

63 
 

فحً  (2006)والعباسحً  (2005)والسحالمً   (2001)نتائح مماثلة توصحل  لٌهحا لطٌح   .الحارة وشب  الحارة
 ،والحذٌن وجحدوا أعلحى  نتحا  احالل الحدورة اإلنتاجٌحة الثالثحة والرابعحةدراستهم على أبقار الةرٌزٌان فً العراد 

محا وموالشه أن تقدم العمر ٌ دي  لى وصول األبقار  لى وزن النضح وبذله ٌكون حجمهحا فحً أعلحى مراحلح  

ووصحول  أقصحى حجحم لح  ممحا ٌجعحل ٌزٌد من قدرة الحٌحوان علحى اإلنتحا  هحو اكتمحال حجحم الجهحاز الهضحمً 

الحٌوان قادراً على استٌعا  أكبر كمٌة ممكنة من العل  لسد متطلبات اإلنتا  المتزاٌد بتقدم العمر فضالً عحن 

المسح ولة عحن  ةجٌنحات الةعالحالعحدد أو ربمحا ٌعحزى ذلحه  لحى زٌحادة  .ي للضرعدزٌادة حجم ونشاط النسٌح الغ

واحالل الموسحم الثالحث والرابحع المتمٌحز   لحى زٌحادة اإلنتحا  محن موسحم آلاحر نتحا  الحلٌح  بتقحدم العمحر م دٌحة 

 ،والعباسالالالً 2005،والسالالال  ً Bhat،1972و  Khanna) بيقصحححى  نتحححا  ٌ هحححر مع حححم تحححيثٌر هحححذي الجٌنحححات

 بغداسارو Dessie،2003و Tadesse)جاةت هذي النتائح متةقة مع ما توصل  لٌ  عدد من الباحثٌن  .(2006

Mو 2011،والازرجحً و اححرون 2010،وجححدوع Çilek،2009و 2008،ونحاٌ 
ʼ
hamdi 2012 ،و اححرون) 

  .الذٌن الح وا تيثٌر معنوي لتسلسل الوالدة فً  نتا  الحلٌ 

 ذ سحجل أعلحى  نتحا  حلٌح  لألبقحار  ،ٌحوم 305كما لوح  تيثٌر معنحوي لةصحل الحوالدة فحً  نتحا  الحلٌح  

كغحم علحى التحوالً وبزٌحادة عحن المتوسحط العحام  2972.13و 2905.46الوالدة االل فصحل الربٌحع والارٌح  

كغحم  2604.49كغم فً حٌن بلح  أدنحاي لألبقحار التحً ولحدت احالل فصحل الصحٌ   196.32و 129.65بمقدار 

كغحم  2813.79أما  نتحا  الحلٌح  احالل فصحل الشحتاة فقحد بلح   ،كغم 171.32وكان ٌقل عن المتوسط بمقدار 

وقد تعزى هذي االاتالفات  لى التباٌن الحاصل فحً درجحات الححرارة والرطوبحة وكمٌحة األمطحار  .(1،)الجدول
لذله لوح  ارتةاع  نتحا  الحلٌح   ،الساقطة ومالها من تيثٌر على توفر األعال  الاضراة التً تقدم للحٌوانات

جٌحدة محن العلح  األاضحر  لوالدات الارٌ  والربٌع والذي ٌتزامن مع اعتدال درجات الحرارة مع توفر كمٌة

. وٌحيتً هحذا التحيثٌر المعنحوي لةصحل الحوالدة فحً 2000)،من المزارع الااصة بها االل هحذي الةتحرة )الزبٌحدي

 2009،و احرون Lakshmiو 2007،و احرون Ajili نتا  الحلٌ  متةقاً مع ما توصل  لٌ  عدد من الباحثٌن )

( ومغحاٌرة لمححا Hilal،2012و Boujenaneو 2012،و احرون Mʼhamdiو 2010،وجحدوع Çilek،2009و

 Eidو 2012،و اححرون Usmanو 2011،و اححرون Badriو 2007،و اححرون Amimoأشححار  لٌحح   اححرٌن )

   .(2012،و ارون

( وتقع هذي القٌمة ضمن 1،ٌوم )الجدول 315.30لطول موسم الحلٌ  بل  المتوسط العام : طول موسم الحليب
المدى الذي أشارت  لٌ  عدد من الدراسات التً أجرٌت على أبقحار الةرٌزٌحان فحً العحراد والتحً تراوححت محا 

وأعلححى ممححا توصححل  لٌحح  حسححن  .(2005،والسححالمً 2004،ٌححوم )بغداسححار ولطٌحح  339.44و 307.9بححٌن 

لحوح  تحيثٌر معنحوي لتسلسحل  .لةرٌزٌحان( فحً أبقحار ا2012و احرون ) Eid( وأقل مما وجحدي 1987والراشد )

ٌحوم وأقصحرها  341.70 ذ سجل أطول موسحم لألبقحار التحً فحً الموسحم األول ،الوالدة فً طول موسم الحلٌ 

وهحذا قحد ٌعحزى  لحى تحيثٌر العوامحل  ،(1،)الجحدولٌومحاً  298.61طوالً لألبقار ضمن الموسم اإلنتاجً الااما
أو ربمححا ٌعححود  لححى  .البٌئٌحة كالرعاٌححة والتغذٌححة وال ححرو  المنااٌححة المتححوفرة لألبقححار اححالل المواسححم الماتلةححة

أسححبا  فسححٌولوجٌة كانعححدام التححوازن الهرمححونً التححام فضححالً عححن عححدم اكتمححال نمححو وتطححور الجهححاز الهضححمً 

 .(2005،سم األول أطحول مقارنحًة بالمواسحم اإلنتاجٌحة األاحرى )السحالمًوالضرع لذله تكون األبقار ذات المو

 Tadesseوجاةت معنوٌة تيثٌر تسلسل الوالدة فحً طحول موسحم الحلٌح  متةقحة محع نتحائح العدٌحد محن البحاحثٌن )

 والازرجححححححححححححححً 2010 ،وجححححححححححححححدوع 2009 ،و اححححححححححححححرون Lakshmiو Çilek،2009و Dessie،2003و

Mو 2011،و ارون
ʼ
hamdi ( و2001 ال أنها ماتلةة محع نتحائح كحل محن لطٌح  ) (2012،و ارونAhmed 

 Eid( و2012و احححححرون ) Usman( و2011)و احححححرون  Badriو (2006( والعباسحححححً )2004و اححححرون )

  .( الذٌن لم ٌجدوا تيثٌر معنوي لتسلسل الوالدة فً طول موسم الحلٌ 2012و ارون )
 ذ تةوقت األبقار الوالدة فً الربٌع معنوٌاً على مثٌالتها ،أثر فصل الوالدة معنوٌاً فً طول موسم الحلٌ 

ولحم تكحن الةروقحات  .ٌومحاً علحى التحوالً 40.78و 37.7الوالدة االل فصحلً الصحٌ  والارٌح  وبةحارد قحدري 

( وٌمكن أن تعزى االاتالفات فً طول موسم الحلٌ  1،معنوٌة بٌن األبقار الوالدة فً الشتاة والربٌع )الجدول
 فاألبقار التً تلد فً الربٌع تكمل موسمها ،ٌرات الةصلٌة فً درجات الحرارة والرطوبة لى التغ
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 صةات اإلنتاجٌة ألبقار الةرٌزٌانللعوامل الم ثرة فً بعض الالاطي القٌاسً ± متوسط المربعات الصغرى  (1)الجدول 
            Table (1) Least square means ± standard error for factors affecting some productive traits of Friesian cows  

 العوامل الم ثرة
affecting factors 

 عدد المشاهدات
Number of 

observations 

 Least square means ± standard errorالاطي القٌاسً ± المتوسط 

 ٌوم 305 نتا  الحلٌ  

Milk yield 305 day 
 طول موسم الحلٌ 

Lactation period 
 طول فترة الجةا 

Dry period 

 المتوسط العام
Overall Mean 

131 2775.81±54.05 315.30±4.85 71.92±2.59 

 Parityتسلسل الوالدة 

 First األولى

 Secondالثانٍة 

 Third الثالثة

 Fourthالرابعة 

 Fifthالخا سة  

 

34 

33 

31 

24 

9 

 ٭

2602.26±102.27  b 

2664.98±104.34  b 

3032.87±105.30  a 

2980.41±120.71  a 

2839.32±196.43  ab 

 ٭

341.70±9.16  a 

304.08±9.35  b 

314.75±9.43  b 

315.06±10.81 ab 

298.61±17.59  b 

N.S 

72.62±5.21  a 

78.77±5.32  a 

69.52±5.37  a 

62.23±6.15  a 

66.15±10.02 a 

 Calving Seasonفصل الوالدة 

 Spring  الربٍع

 Summerالصٍف 

 Autumnالخرٌف 

 Winterالشتاء 

 

23 

45 

30 

33 

 ٭

2905.46±128.93  a 

2604.49±94.41   b 

2972.13±110.53  a 

2813.79±105.89  ab 

 ٭

339.36±11.55  a 

301.66±8.46  b 

298.58±9.90  b 

319.76±9.48  ab 

N.S 

65.43±6.75  a 

75.63±4.81  a 

71.52±5.64  a 

66.85±5.40  a 

 
                                                                               . ٌر معنوي N.S ،(0.05أ>معنوي عند مستوى ) ٭ 

  .(0.05أ>)عند مستوى احتمال  الحرو  الماتلةة ضمن العمود الواحد للعامل تعنً وجود فروقات معنوٌة بٌن المتوسطات  

 .Significantly at levels (P<0.05) N.S No Significant٭
  Means having different letters within each factor/column differ significantly at levels (p<0.05). 
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 محا األبقحار الوالحدة احالل فصحل ،اإلنتاجً تحت  رو  حرارٌة معتدلة لذا فتنها تستمر فحً اإلنتحا  لمحدة أطول
مما ٌح دي  لحى اناةحاض  نتاجٌتهحا ،الارٌ  فتكون نهاٌة دورتها اإلنتاجٌة متزامنة مع درجحات حرارٌحة مرتةعحة

جحاةت هحذي النتحائح متةقححة  .(2002،ممحا ٌضحطر  لحى تجةٌةهحا وبهححذا ٌكحون موسحمها اإلنتحاجً قصحٌراً )الححدوري
ٌت فً العراد والتً أثبتت أن لةصحل الحوالدة تحيثٌراً معنوٌحاً فحً طحول تماماً مع العدٌد من الدراسات التً أجر

موسم الحلٌ  و ن األبقار الوالدة االل فصلً الشتاة والربٌع تتمٌز بموسم  نتاجً أطحول مقارنحًة باألبقحار التحً 

 2004،وبغداسحححار ولطٌححح  2001،ولطٌححح  2000،تصحححاد  والداتهحححا احححالل الصحححٌ  والارٌححح  )الزبٌحححدي

( فححً حححٌن تتعححارض هححذي 2011،والازرجححً و اححرون 2010،وجححدوع 2006 ،والعباسححً 2005،والسححالمً

 Usmanو 2012،و احرون Eidو 2011،و احرون Badriو Çilek،2009النتائح مع بحاحثٌن  احرٌن أمثحال )

 .الذٌن الح وا عدم معنوٌة تيثٌر فصل الوالدة فً طول موسم الحلٌ .(2012،و ارون

( وهحو 1،ٌومحاً )الجحدول 71.92فحً هحذي الدراسحة كان المتوسط العام لطول فترة الجةا   :طول فترة الجفاف

ٌحوم وأقحل محا حصحل  70.20( ألبقار الةرٌزٌان فً العراد والذي بلح  2006قرٌ  مما حصل علٌ  العباسً )

وسححم  ن قصحر م .ٌحوم 87.4( فحً دراسحتهم علحى أبقحار الةرٌزٌحان والهولشحتاٌن 2004علٌح  بغداسحار ولطٌح  )
وٌمكحن أن  .اإلنتا  فضالً عن اناةحاض  نتحا  الحلٌح  محن العوامحل األساسحٌة المسحببة فحً  طالحة فتحرة الجةحا 

ٌعزى اناةحاض طحول هحذي الةتحرة مقارنحًة بحبعض الدراسحات التحً أجرٌحت فحً العحراد  لحى اعتمحاد برنحامح فحً 

ة عححدم معنوٌححة تححيثٌر تسلسححل أ هححرت نتححائح الدراسحح .المحطححة ٌتضححمن تجةٌحح  األبقححار اححالل شححهرٌن أو أكثححر

محنهم . وتيتً هذي النتٌجة منسحجمة محع محا أوردي عحدد محن البحاحثٌن (1،)الجدولالوالدة فً طول فترة الجةا  

ومغاٌراً لما توصل  لٌ   (2012و ارون ) Usmanو (2010)وجدوع ( 2006)( والعباسً 2005)السالمً 

MوÇilek (2009 )و( 2004) الححبعض اآلاححر بغداسححار ولطٌححح 
ʼ
hamdi  الححذي وجحححدوا (2012)و اححرون 

ً لتسلسل الوالدة فً طول فترة الجةا  أما بالنسبة لةصل الوالدة فكحان تحيثٌري  ٌحر معنحوي أٌضحاً  .تيثٌراً معنوٌا

ٌومحاً بٌنمححا  75.63 ذ سحجلت األبقحار الوالحدة اححالل فصحل الصحٌ  أطحول فتحرة جةحا  ،فحً طحول فتحرة الجةحا 

جاةت هذي النتٌجة موافقة لمحا  .(1،ٌوماً )الجدول 65.43وضعت االل فصل الربٌع كانت أدناها لألبقار التً 

MوÇilek (2009 )و (2006)( والعباسحً 2005) السحالمً توصل  لٌ 
ʼ
hamdi  ومغحاٌرة  (2012)و احرون

  .(2012و ارون ) Usmanو (2004) ولطٌ بغداسار لما حصل علٌ  

تبٌن أن المتوسط العام لطول الةترة بٌن الحوالدة وأول شحبد لهحذي الدراسحة بلح  : والدة وأول شبقالفترة بي  ال

ٌومحاً وأدنحى ممحا  58.19( 2005وهحذي النتٌجحة أعلحى ممحا توصحل  لٌح  السحالمً ) .(2،ٌوماً )الجحدول 65.52

( عحدم وجحود 2،ٌتضحح محن )الجحدول  .ٌحوم عنحد دراسحتهم علحى نةحا السحاللة 89( 1999حصل علٌ  الحدبا  )
ااتالفات معنوٌة فً طول الةترة بٌن الوالدة وأول شبد ناتجة عن تيثٌر تسلسل الوالدة على الحر م محن وجحود 

جحاةت هحذي النتٌجحة  . لحى مسحتوى المعنوٌحة فروقات حسابٌة بحٌن الحدورات اإلنتاجٌحة الماتلةحة  ال أنهحا لحم ترتحد  

لسحل الحوالدة فحً طحول الةتحرة بحٌن الحوالدة ( من حٌث عدم معنوٌة تحيثٌر تس2005لتتةد مع ما وجدي السالمً )

( الحذٌن الح حوا تحيثٌر معنحوي لتسلسحل 2011 ال أنها تاتل  عما توصحل  لٌح  الربٌعحً و احرون ) .وأول شبد

ٌوماً لألبقحار فحً الحدورة اإلنتاجٌحة الثالثحة  111.37و 72.02الوالدة فً طول هذي الةترة والتً تراوحت مابٌن 
رت نتائح الدراسة  لى عدم وجود تيثٌر معنحوي لةصحل الحوالدة فحً طحول الةتحرة بحٌن أشا .واألولى على التوالً

( 1987( والعححانً )1985) Alimجححاةت هحذي النتٌجححة متةقحة مححع محا ذكححري  .(2،الحوالدة وأول شححبد )الجحدول

 1999،الذٌن لم ٌجدوا تحيثٌر معنحوي لةصحل الحوالدة فحً طحول هحذي الةتحرة وماتلةحة محع الحبعض اآلاحر )الحدبا 

( الذٌن الح وا فروقات معنوٌة فً طول الةترة بٌن الحوالدة وأول 2011،والربٌعً و ارون 2005،والسالمً
  .شبد ناتجة عن تيثٌر فصل الوالدة

 2.83المتوسط العام لعدد التلقٌحات الالزمحة لصاصحا  لهحذي الدراسحة بل  : عدد التلايحات الاليمة لإلخصاب

( وٌقع هذا التقحدٌر ضحمن المحدى الحذي توصحل  لٌح  عحدد محن البحاحثٌن علحى أبقحار الةرٌزٌحان 2،تلقٌح  )الجدول

(. وٌمكححن أن 2012،و احرون Eidو 2009،و احرون Ngodighaتلقٌحح  ) 2.00-2.92والحذي تحراوي محابٌن 
تعححزى هححذي االاتالفححات  لححى أسححلو  اإلدارة وااصحححًة الرعاٌححة الصحححٌة والتناسححلٌة ومالح ححة الشححبد وحالحححة 

( وجحود تحيثٌر 2،تبحٌن نتحائح )الجحدول .الاصوبة لدى األبقار  ضافة  لى عمر البقرة والتيثٌرات البٌئٌحة األاحرى
 ذ تمٌححزت األبقححار التححً فححً دورتهححا ،عححدد التلقٌحححات الالزمححة لصاصححا  عححالً المعنوٌححة لتسلسححل الححوالدة فححً

( تلقٌحح  بٌنمحا كانحت أعالهحا لألبقحار فحً 1.73اإلنتاجٌة الاامسة بيقل عدد محن التلقٌححات الالزمحة لصاصحا  )

ٌحيتً هحذا التححيثٌر المعنحوي منسحجماً محع محا أوردي الربٌعحً و اححرون  .( تلقٌحح 3.69الحدورة اإلنتاجٌحة األولحى )

( الححذٌن أكححدوا معنوٌححة تححيثٌر تسلسححل الححوالدة فححً عححدد التلقٌحححات الالزمححة 2012و اححرون ) Eid( و2011)

( بين اإلاصحا  لحدى األبقحار فحً الحدورات اإلنتاجٌحة األولحى ٌحتحا  لعحدد 1988وأفاد السامرائً ) .لصاصا 



 مـجـلـــة زراعـــة الــرافـدٌــن
 8102( 3( العدد )64المجلد )

ISSN: 2224 - 9796 (Online) 

ISSN: 1815 - 316 X  (Print) 

Mesopotamia J. of Agric. 

Vol. (64)    No. (3)   8102 
 

64 
 

أكبر من التلقٌحات مقارنًة مع األبقار المتقدمة بالعمر و ن عدد التلقٌحات الالزمة لصاصا  لدى األباكٌر كحان 

 .د ذلحه باالرتةحاعتلقٌح  و ن هذا العدد قد اناةض بتقدم العمر لٌبل  أدناي فحً الموسحم الثالحث ثحم ٌبحدأ بعح 3.96
كمحا ذكحر ججحو  .وهذا قحد ٌعحزى  لحى كحون الجهحاز التناسحلً للبقحرة قحد اكتمحل تطحوري بتقحدم الحدورات اإلنتاجٌحة

( 3.27 ذ بل  أقصحاي ) ،( فً دراست  على أبقار الةرٌزٌان تيثٌر معنوي لتسلسل الوالدة فً هذي الصةة1984)

( أي تحيثٌر معنحوي لتسلسحل 2005فً حٌن لْم ٌجد السحالمً ) .( لدى األبقار1.14تلقٌح  لدى األباكٌر وأدناي )
  .الوالدة فً هذي الصةة

( 2،أما بالنسبة لةصحل الحوالدة فلحم ٌكحن لح  تحيثٌر معنحوي فحً عحدد التلقٌححات الالزمحة لصاصحا  )الجحدول
على الر م من وجود فروقات حسابٌة بٌن فصل الربٌع وبقٌة الةصول األارى  ال أنها كانت  ٌحر معنوٌحة ولحم  

التحً  ر( أٌحة فروقحات معنوٌحة فحً عحدد التلقٌححات الالزمحة لصاصحا  بحٌن األبقحا2012و احرون )  Eidٌالح  
ات التححً قححام بهححا الححدبا  مححن جانحح   اححر فقححد أشححارت بعححض الدراسحح .لقححت اححالل فصححول ماتلةححة مححن السححنة

(  لحى معنوٌحة تحيثٌر 2011( والربٌعحً و احرون )2005( وطاهر وعبد اللطٌ  )2005( والسالمً )1999)
 .فصل الوالدة فً عدد التلقٌحات الالزمة لصاصا 

مححاً ٌو 109.47بلح  المتوسحط العحام للةتحرة بححٌن الحوالدة والتلقحٌح المثمحر : تررة بري  الروالدة والتلاريم المثمرررالف

وٌيتً هذا التقدٌر ضمن المدى الذي توصحلت  لٌح  دراسحات ماتلةحة علحى أبقحار الةرٌزٌحان والتحً  .(2،)الجدول

وأقححل ممححا وجححدي  .(1999،والححدبا  Al-Atiyyat،2003و Tabbaa( ٌححوم )100.0-120.1تراوحححت مححابٌن )

ً  203.1( ألبقحار الةرٌزٌححان فحً العحراد والححذي بلح  1988السحامرائً ) ن أن ٌعحزى االاحتال  فححً وٌمكحح .ٌومحا
طححول هححذي الةتححرة بححٌن دراسححة وأاححرى  لححى تححيثٌر ال ححرو  البٌئٌححة بصححورة عامححة ومسححتوى الرعاٌححة الصحححٌة 

( أن لتسلسحل الحوالدة تحيثٌر معنحوي فحً طحول 2،ٌتضحح محن )الجحدول .والتناسلٌة التً تقحدم لألبقحار بعحد الحوالدة

ٌحوم ثحم  137.09فتحرة لألبقحار فحً الموسحم اإلنتحاجً األول   ذ سحجلت أطحول،الةترة بٌن الوالدة والتلقٌح المثمر

 87.59اناةضت معنوٌاً بعد ذله فً المواسم المتتالٌة  لى أن سجلت أدناهحا احالل الموسحم اإلنتحاجً الاحاما 

 ً  ذ بل  طحول هحذي الةتحرة ،( فً أبقار الةرٌزٌان2005جاةت هذي النتائح مطابقة لما توصل  لٌ  السالمً ) .ٌوما

( ٌوماً وأستمر باالناةاض  لى أن بل  أدناي فً الموسم اإلنتاجً الااما 158.42الموسم اإلنتاجً األول )فً 

126.58  ً وقحد عحزا ذلحه  لححى زٌحادة الكةحاةة التناسحلٌة للبقحرة بتقححدم العمحر و لحى بعحض العوامحل المتعلقححة  .ٌومحا
ت ححام وقححت التلقححٌح ونوعٌححة السححائل المنححوي بححالنواحً اإلدارٌححة والرعاٌححة التناسححلٌة ومقححدار العلحح  المقححدم وان

كمحا أفححاد الربٌعححً  .المسحتادم فضححالً عحن انت ححام الشححبد فحً األبقححار الكبٌححرة عنح  فححً األبقحار الصححغٌرة العمححر

( فً دراستهم على أبقار الهولشتاٌن بين أطحول محدة بحٌن الحوالدة والتلقحٌح المثمحر كانحت لحدى 2011و ارون )

( ٌوماً بٌنما بلغت أقصر فترة لدى مثٌالتها فً الدورة اإلنتاجٌحة 171.73جٌة األولى )األبقار ذات الدورة اإلنتا

ً 114.61الرابعة )   .( ٌوما
أشارت نتائح التحلٌل اإلحصائً  لى عدم معنوٌة تيثٌر فصل الوالدة فً طول الةترة بحٌن الحوالدة والتلقحٌح 

رٌزٌان على عدم معنوٌحة تحيثٌر فصحل الحوالدة فحً ( فً دراست  على أبقار الة2005وقد أكد السالمً ) .المثمر

( 2007و ارون ) Ajili( و1999على صعٌد أار فقد أشار الدبا  ) .الةترة بٌن الوالدة والتلقٌح المثمرطول 

 .(  لى وجود تيثٌر معنوي لةصل الوالدة فً طول هذي الةترة2011والربٌعً و ارون )

ً  277.75وسط العام لطول فترة الحمل بلح  ( أن المت2،ٌوضح )الجدول: طول فترة الحمل وهحو مقحار   .ٌومحا

( فً دراستهم على نةحا السحاللة وأعلحى 2005( والسالمً )2001( ولطٌ  )1999لما حصل علٌ  الدبا  )

وأشارت عدد من الدراسات  لحى أن طحول  .( للساللة ذاتها1988( واسحد )1987مما وجدي حسن والراشد )

أ هحرت نتحائح الدراسحة  .ٌوماً وقد تتيثر ببعض العوامحل الوراثٌحة والبٌئٌحة 270-280 هذي القترة ٌتراوي مابٌن
أن التباٌنححات فححً طحححول فتححرة الحمحححل والتححً ٌعححود أثرهحححا  لححى ااحححتال  تسلسححل الححوالدة كانحححت  ٌححر معنوٌحححة 

ٌومححاً وذلححه بححٌن الححدورتٌن الثالثححة  1.5 ذ لححوح  أن الةححرد بححٌن أطححول وأقصححر فتححرة حمححل بلحح   ،(2،)الجحدول
والاامسة وكان  ٌر معنوٌاً وربما ٌعزى ذله  لى أن طول فترة الحمحل محن الصحةات الثابتحة نسحبٌاً و ن التغٌحر 

 .(2012،و ارون Eidفٌها محدوداً االل فترة حٌاة البقرة )
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 .ألبقار الةرٌزٌان لتناسلٌةللعوامل الم ثرة فً بعض الصةات االاطي القٌاسً ± متوسط المربعات الصغرى  (2)الجدول  
            Table (2) Least square means ± standard errors for factors affecting some reproductive traits of Friesian cows.  

 العوامل الم ثرة
affecting factors 

 عدد المشاهدات
Number of 

observations 

 Least square means ± standard errorالاطي القٌاسً ± المتوسط 

الةترة بٌن الوالدة وأول 

 شبد   
 Period from calving 

to first estrous 

عدد التلقٌحات الالزمة 

 لصاصا 
Services per 
conception 

الةترة بٌن الوالدة 

 والتلقٌح المثمر
Day open 

 الحملطول فترة 
Gestation period 

 الةترة بٌن الوالدتٌن
Interval between 

calving 

 المتوسط العام

Overall Mean 
131 65.52±2.26 2.83±0.14 109.47±4.70 277.75±0.49 390.53±5.53 

 Parityتسلسل الوالدة 

 First األولى

 Secondالثانٍة 

 Third الثالثة

 Fourthالرابعة 

 Fifthالخا سة 

 

34 

33 

31 

24 

9 

N.S 

72.58±4.40  a 

67.20±4.49  a 

61.57±4.53  a 

59.92±5.19  a 

70.03±8.45  a 

 ٭٭

3.69±0.27  a 

2.59±0.28  b 

2.83±0.28  b 

2.62±0.32  b 

1.73±0.52  b 

 ٭

137.09±8.93  a 

105.29±9.12  b 

105.61±9.20  b 

98.83±10.55 b 

87.59±17.16  b 

N.S 

277.22±1.00  a 

277.56±1.02  a 

278.66±1.03  a 

278.46±1.18  a 

277.16±1.93  a 

N.S 

413.51±9.77   a 

386.52±10.21 a 

385.66±11.17 a 

384.60±15.29 a 

353.01±21.03 a 

 فصل الوالدة

Calving Season 

 Spring الربٍع

 Summerالصٍف 

 Autumnالخرٌف 

 Winter الشتاء

 

 

23 

45 

30 

33 

 

N.S 

74.04±5.55  a 

64.01±4.06  a 

57.79±4.76  a 

69.21±4.56  a 

 

N.S 

3.16±0.34  a 

2.51±0.25  a 

2.47±0.29  a 

2.63±0.28  a 

 

N.S 

126.02±11.26 a 

100.23±8.25   a 

93.07±9.66   a 

108.20±9.25  a 

 

N.S 

278.76±1.26  a 

277.05±0.93  a 

277.03±1.08  a 

278.41±1.04  a 

 

 ٭

408.02±12.81  a 

374.57±10.03  b 

364.61±11.91  b 

391.44±11.03 ab 

 
   .غٍر  عنوي N.S،على التوالً( 0.01أ>) ،(0.05أ>معنوي عند مستوى )٭ ٭,٭

ً وجود فروقات معنوٌة بٌن المتوسطات    .الحرو  الماتلةة ضمن العمود الواحد للعامل تعن
, ٭ ٭٭  Significantly at levels (P<0.05) ,((P<0.01) respectively  N.S No Significant.  

  Means having different letters within each factor/column differ significantly.                                
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( الحذٌن أكحدوا عحدم 2005والسالمً )( 2001ولطٌ  ) (1999اتةقت هذي النتائح مع ما توصل  لٌ  الدبا  )و

( عحدم وجحود فروقحات 2،وفً سٌاد مماثل فقد بٌن )الجدول .معنوٌة تيثٌر تسلسل الوالدة فً طول فترة الحمل
معنوٌة فً طول فترة الحمل ناتجة عن تيثٌر فصل الوالدة على الر م من الزٌادة فً طول فتحرة حمحل األبقحار 

 ال  نح  كحان  ٌحر ،ٌوم على التوالً 1.01و 0.66عن المتوسط العام بمقدار  الوالدة االل فصلً الشتاة الربٌع
 ً جاةت هذي النتائح مشابهة لنتائح بعض الدراسات التً أجرٌت على أبقار الةرٌزٌحان والتحً أثبتحت عحدم  .معنوٌا

 2005،والسحالمً 2001،ولطٌ  1999،معنوٌة تيثٌر فصل الوالدة فً طول فترة الحمل لهذي األبقار )الدبا 

  .(2012،و ارون Eidو

وهو أقحل محن  (2،)الجدولٌوماً  390.53لطول الةترة بٌن الوالدتٌن  المتوسط العامبل  : الفترة بي  الوالدتي 

( 2005والسححالمً ) (1999الححدبا  ) (1987التقححدٌرات التححً أشححارت  لٌحح  دراسححة كححل مححن حسححن والراشححد )

( 2004( وبغداسححار ولطٌحح  )2001ومقاربححة لنتححائح لطٌحح  )علححى أبقححار الةرٌزٌححان  (2012، اححرون Eidو)

تشحٌر نتحائح الدراسحة  لحى عحدم  .رٌزٌحان والهولشحتاٌن فحً العحراد( فً دراسحتهم علحى أبقحار الة2010وجدوع )

علححى الححر م محن وجححود اناةححاض  .(2،تٌن )الجحدولمعنوٌحة تححيثٌر تسلسححل الحوالدة فححً طححول الةتحرة بححٌن الححوالد

ً تدرٌجً فً طول هذي الة ( 2005والحح  السحالمً ) .ترة مع تقحدم الحدورات اإلنتاجٌحة  ال انح  كحان  ٌحر معنوٌحا

( اناةاضاً تدرٌجٌاً فً طول الةترة بٌن الحوالدتٌن محع تقحدم الحدورات اإلنتاجٌحة وقحد 2006و ارون ) Aminoو
أجهزة الجسم  عزوا ذله على الزٌادة فً وزن الجسم المرتبطة مع تقدم العمر  ضافة  لى اكتمال تطور مع م

فضالً عحن انت حام التحوازن الهرمحونً بتقحدم العمحر ولغاٌحة الموسحم الاحاما محن حٌحاة ،وااصة الجهاز التناسلً

( من حٌث عدم معنوٌة تيثٌر تسلسحل 2012اتةقت نتائح هذي الدراسة مع ما أفاد ب  المصري و ارون ) .البقرة

 2001،لطٌحح لنتحائح مححع نتحائح بحاحثٌن  اححرٌن محنهم )وااتلةحت هححذي ا .الحوالدة فحً طححول الةتحرة بححٌن الحوالدتٌن

الحذٌن أشحاروا  لحى  وجحود تحيثٌر معنحوي لتسلسحل الحوالدة فحً طحول ( 2010،وجحدوع 2004،وبغداسار ولطٌ 
  .الةترة بٌن الوالدتٌن فً األبقار

الحوالدتٌن أما بالنسبة لةصل الوالدة فقد أ هرت نتائح الدراسة وجود فروقات معنوٌة فحً طحول الةتحرة بحٌن 

بٌنمحا بلغحت أدناهحا  ،ٌوم 408.02 ذ سجلت أطول فترة لألبقار الوالدة فً الربٌع ،ناتجة عن تيثٌر فصل الوالدة

 .(2،ٌومحاً علحى التحوالً )الجحدول364.61 و 374.57لألبقحار التحً وضحعت احالل فصحلً الصحٌ  والارٌح  
الحححرارة ومسححتوى التغذٌححة والرعاٌححة  وربمححا ٌعححزى سححب  هححذي االاتالفححات الةصححلٌة  لححى التبححاٌن فححً درجححات

واتةقت هذي النتائح تماماً مع ما توصحل  لٌح   .(2004،بغداسار ولطٌ الصحٌة والتناسلٌة المتوفرة للحٌوانات )

( من حٌحث معنوٌحة تحيثٌر فصحل الحوالدة فحً طحول الةتحرة بحٌن الحوالدتٌن حٌحث 2010( وجدوع )1999الدبا  )
 .بقحار الوالحدة أثنحاة الربٌحع بٌنمحا األقصحر للتحً ولحدت احالل فصحل الارٌح الح وا أن الةترة األطول كانت لأل

علححى صححعٌد  احححر لححم تجحححد دراسححات أاحححرى تححيثٌراً معنوٌححاً لةصحححل الححوالدة فحححً طححول الةتحححرة بححٌن الحححوالدتٌن 

 .(2012،و ارون Eidو 2012،والمصري و ارون 2005،السالمً)
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ASTRRACT 

      h     dy i    d d a a y  d          d                 i  ia         a  d a  

  - I  hagi dairy cattle station (50 km north of Baghdad) for the period from 1996 

to 2005. The overall mean of the studied traits  milk yield 305 day (MY305day), 

lactation period (LP) , dry period (DP) the period between calving and first estrous 

(PSC), services per conceptions (SPC), day open (DO) ,gestation period (GP) and 

calving interval (CI) were 2775.81 kg, 315.30 days, 71.92 days, 65.52 days, 2.83 

services, 109.47 days, 277.75 days, 390.53 days, respectively. Parity showed a 

significant effect on (MY305day), (LP), (SPC), (DP), but there was no significant 

mailto:mfaaljuwari@yahoo.com
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effect for the other traits. Season of calving had a significant effect on(MY305day), 
(LP) and (CI) only. Cows calving through spring and autumn produced more milk 

significantly compared with cows calving in summer. (LP) and(CI)  was longer for 

cows calving in spring and shorter for there calving in autumn. 

Key words:  Milk Production, Reproductive Traits, Calving Season, Parity Friesian 

Cows. 
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 المصادر

بعححض المعححالم الوراثٌححة و ٌححر الوراثٌححة للصححةات اإلنتاجٌححة والتناسححلٌة ألبقححار  .(1988)عمححاد أبلحححد  ،اسحححد
 .جامعة بغداد -كلٌة الزراعة  -رسالة ماجستٌر .لكبرى فً الاالصالةرٌزٌان فً محطة األبقار ا

تحيثٌر اإلصحابة بمحرض التهحا  الحرحم فحً  نتحا   .(2008كري بٌت أوادٌا وأنعام عبد الواحد ناٌ  ) ،بغداسار

( 1) 8 .مجلة جامعة تكرٌت للعلوم الزراعٌة .حلٌ  الكلً وطول موسم الحلٌ  لدى أبقار الهولشتاٌنال
:53-41. 
بعض العوامل الوراثٌة والبٌئٌة الم ثرة فحً أداة أبقحار  .(2004) ووفاة ٌدام لطٌ كري بٌت أوادٌا  ،بغداسار

:  (2) 35 .العلححوم الزراعٌححة العراقٌححةمجلححة  .دراسححة بعححض الصححةات اإلنتاجٌححة والتناسحلٌة -1 .الحلٌح 
120-113. 

ٌزٌحححان فحححً مركحححز التلقحححٌح التقحححوٌم الحححوراثً لثٌحححران الهولشحححتاٌن فر .(2003) علحححً نصحححر عبحححاا، التمٌمحححً
 .جامعة بغداد - كلٌة الزراعة -رسالة ماجستٌر .أبو  رٌ  -االصطناعً

ومعحححدل التعححرد لحححدى أبقححار الةرٌزٌحححان . بعحححض الم ححاهر اإلنتاجٌحححة والتناسححلٌة (1984)شحححلٌمون حنححا  ،ججححو
 .جامعة بغداد -كلٌة الزراعة -رسالة ماجستٌر .المستوردة والمولودة محلٌاً 

تيثٌر بعض العوامحل  ٌحر الوراثٌحة فحً بعحض الصحةات اإلنتاجٌحة والتناسحلٌة فحً  .(2010عدنان جبار ) ،جدوع

  .45-56( : 1) 23 .راعٌةمجلة البصرة للعلوم الز .أبقار الهولشتاٌن المرباة فً العراد
دراسحة الكةحاةة  اإلنتاجٌحة والتناسحلٌة ألبقحار الةرٌزٌحان فحً .(1987) د راشحد الراشحدو، عار  قاسم ومحمححسن

 .213-223:  (2) 19مجلة زراعة الرافدٌن  .شمال العراد
التنبح  بحبعض صحةات النمحو  .(2011)وسن جاسم وأحمد عالة الدٌن العانً وجعةر رمضحان أحمحد  ،الازرجً

مجلحة الزراعحة  .من االل  نتا  الحلٌ  وطول موسم اإلنتا  لدى ماشحٌة الهولشحتاٌن فحً وسحط العحراد
 .59-65: (1) 16العراقٌة )البحثٌة(. 

مجلحة الزراعحة  .م اهر األداة التناسلً ألبقار الةرٌزٌان فً وسحط العحراد .(1999)فواز عبد الوها   ،الدبا 
 .51-60( : 6) 4العراقٌة. 

( علحى بعحض )األسحود واألحمحر تحيثٌر اإلجهحاد الححراري ولحون الةحروة .(2002)،  افر شاكر عبحد هللا الدوري
 .جامعة بغداد -كلٌة الزراعة  -أطروحة دكتوراي  .م اهر أداة أبقار الهولشتاٌن فرٌزٌان فً العراد

تيثٌر التغاٌر الموسمً فحً  .(2011)وأحمد عالة الدٌن العانً وعدي عبد ال  الحسن هاشم مهدي  ،الربٌعً

-71  : (1) 16مجلحة الزراعحة العراقٌحة )البحثٌحة(.  .عدد من الصةات التناسحلٌة لحدى أبقحار الهولشحتاٌن

66. 
تقٌٌم أداة الثٌران وتيثٌرها على بعض المعالم الوراثٌة واإلنتاجٌة  .(2000، عبد اإلل  عبد هللا محمود )الزبٌدي

 .جامعة الموصل -كلٌة الزراعة والغابات -أطروحة دكتوراي .ألبقار الةرٌزٌان

تقحوٌم األداة اإلنتحاجً والتناسحلً ألبقحار الةرٌزٌحان فحً محطتحً  .(1988) فراا رشاد عبد اللطٌ  ،السامرائً

 .جامعة بغداد -كلٌة الزراعة  -رسالة ماجستٌر  .نٌسان 7أبً  رٌ  و 

لحدى  تيثٌر بعض العوامل على عدد من م اهر اإلنتا  والتناسحل .(2005) محمد صالح محمد عمر ،السالمً
 .العراد -جامعة تكرٌت -كلٌة الزراعة  -رسالة ماجستٌر -أبقار الةرٌزٌان وسط العراد

بعحض العوامحل المح ثرة علحى عحدد التلقٌححات الالزمحة  .(2005كرٌم ناصر وفالي حسن عبد اللطٌح  ) ،طاهر
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