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  بقار الفریزیانأفي حلیب الإنتاج  على العوامل الالوراثیة المؤثرة بعض دراسة            
    سالم عمر رؤوف

  أربیل -جامعة صالح الدین / كلیة الزراعة - قسم الثروة الحیوانیة
  

  الخالصة
 / قوشتبة قربحدى قطعان الماشیة األھلیة أباة في ربقرة الفریزیان الم ٧١أجرى البحث على            

 و سنة الوالدة لدراسة تأثیر العوامل الالوراثیة . ٢٥/١٢/٢٠١٠ لغایة ١/٢٠٠٩/ ١٠فترة لا من أربیل
 الیومي ، في إنتاج الحلیب  وجنس المولود  موسم الوالدة و تسلسل الوالدة و العمر عند الوالدة االولى
بین الوالدتین وفترة الجفاف في ماة والفتر عدد التلقیحات الالزمة لألخصابأضافة إلى دراسة تأثیر 

 أظھرت النتائج أن لسنة . كغم١٩.٩٥٨ الیومي الحلیب كان المتوسط العام ألنتاج . إنتاج الحلیب
ءة افي أنتاج الحلیب الیومي كما تبین ان الكف )٠.٠١<أ( ةمعنویال عاليوموسم الوالدة تأثیر وتسلسل

ذ بلغ عدد األبقار التي لقحت تلقیحا مخصبا في المرة األولى إ عالیة األخصابیة في أبقار القطعان األھلیة
الوالدتین واقعة  بینماكما لوحظ إن طول الفترة  . %٧٧.٤٦بنسبة  بقرة ٧١ بقرة من أصل ٥٥ والثانیة

كما تبین إن  یوم/  كغم ٢١.٧٨٨فیھا عالیا إذ بلغ  الحلیب كان أنتاج،  یوم ٣٩٠-٣٦١ ضمن الفترة
 .یوم  ٦٠-٤٦مثالي في ھذه الدراسة الجفاف ال فترةطول 

 
  المقدمة

من  الغذاء األساسيتعتبر أبقار الحلیب من الحیوانات الزراعیة المھمة لما توفره من مصادر             
بقار األصیلة یكون أنتاجھا من االأن  . قتصاد الزراعي في البلد الذي یربى فیھاللحلیب ولحم ودعمھا 

لحارة قیاسا بأنتاجھا في مناشئھا األصلیة وذلك لتأثرھا بالظروف البیئیة مناطق االالحلیب أقل في 
التي تختلف بین موسم وآخر و سنة  ) درجة الحرارة والتغذیة واألدارة والرعایة الصحیة(المختلفة 

 ).١٩٩٤ ، McDowell (و مناطق جغرافیة مختلفةبیئة معینة بعن وجود جینات تتأثر  وأخرى فضأل
المستوردة المرباة في سھل أربیل قد عاشت في ظروف بیئیة وإداریة تختلف عن تلك التي فأن األبقار 

لألبقار والتي  األنتاجیةالصفات  م الباحثون بتحسینتلقد أھ .صلیة ھا األئفي مناشمثیالتھا تعرضت لھا 
من شأنھا رفع  الوسائل المھمة التي أحدى التحسین الوراثي عدیإذ  تتأثر بالعوامل الوراثیة والبیئیة،

بین الوالدتین ما تعد الفترة . طرق التزاوجوالحلیب عن طریق األنتخاب  االداء األنتاجي فيمستوى 
احدى مقاییس الكفاءة التناسلیة واألنتاجیة ألنھا تعد حصیلة طول موسم الحلیب وكذلك حصیلة طول 

كر یزید بأن العمر الم . ) ١٩٩٢ ، عیدالراوي وس(الفترة من الوالدة الى التلقیح المثمر حتى نھایة الحمل
نتاجیة مما لھ اثر في الناحیة األقتصادیة انتاجیة من حیاة البقرة على حساب الفترة غیر ألمن الفترة ا

ان الھدف من ھذه الدراسة ھي لمعرفة  . )١٩٩٧معصوم ،(تربیة األبقارھدف الرئیسي من الالتي ھي 
 موسم الوالدة،  ، تسلسل الوالدة العمر عند الوالدة االولى ، لوالدةسنة ا ( مدى تأثیر العوامل الالوراثیة

بین الوالدتین وطول فترة  ما وكذلك تأثیر عدد التلقیحات الالزمة لالخصاب والفترة )وجنس المولود ،
  . في سھل أربیل اةفي أبقار الفریزیان المرب الیومي الجفاف على أنتاج الحلیب

 
  مواد البحث و طرائقھ

اصیلة و نقیة و تم تأقلمھا مع الظروف  فریزیان حلوبةبقرة  ٧١ لقد أجري ھذا البحث على         
 ١٠/١/٢٠٠٩لفترة من ا أربیل /قوشتبة قرب بقار االھلیة لتربیة األرع امزال أحدى المرباة في والمحلیة

دراسة تأثیر ذلك ل و محلب آلي ساطةبو یومیا مرتینتتم عملیة الحلب بواقع  إذ . ٢٠١٠/ ٢٥/١٢ لغایة
تأثیر  و الفترة مابین الوالدتین تأثیر طولو الالزمةلالخصاب تأثیرعددالتلقیحات( الالوراثیة العوامل 

 تم تلقیح األبقار بشكل طبیعي من ثیران نقیة داخل الحقل اذ الیومي في أنتاج الحلیب )طول فترة الجفاف
لكون المزرعة أھلیة ویتم استثمار األبقار فیھا ( دة حیث تم تلقیحیھا في دورة الشبق الثانیة بعد الوال

من % ٢(بشكل حر و تقدر الكمیة ) الجت(تتغذى األبقار على  األعالف الخضراء ) بشكل تجاري 
بقرة و تحوي العلف المركز / كغم حلیب  ٢.٥-٢كغم لكل  1و یقدم العلف المركز بمعدل ) وزن الجسم

  كسبة فول الصویا على 
  

    ٢٠١١/  ٦/  ٦و قبولھ      ٢٠١٠/ ١٢/ ٢٦ م البحث تأریخ تسل
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وحجر الكلس و الذي یعطى بشكل حر باالضافة الى التبن  والشعیر والنخالة والذرة الصفراء 

 ضدتتبع المزرعة نظاما وقائیا محددا یعتمد على التحصین  .الفیتامینات مع توفرماء الشرب بأستمرار
كذلك الرش بالمبیدات لغرض القضاء على الطفیلیات وتلقح  كل ستة أشھر )FMD(القالعیة الحمى

لضرع للتأكد من سالمتھ من الدوري لاألبقار ضد الجمرة الخبیثة والطاعون البقري مع الفحص 
و  )CRD(بأعتماد تصمیم العشوائي الكامل  تم تحلیل البیانات أحصائیا . األصابة بالتھاب الضرع

 كما تمت المقارنة بین المتوسطات بأستخدام) ١٩٨٠(حسبما جاء في الراوي وخلف هللا 
و تم تنفیذ التحلیل االحصائي و المقارنة بین المتوسطات بأستخدام الحاسوب  )١٩٥٥( Duncanأختبار

 Statistical Analysis) ٢٠١١، Anonymous (لبرنامج األحصائي الجاھزبتطبیق ااأللكتروني 
System وفق األنموذج الریاضي اآلتي :      

                       Yijklmnpq=µ +Yi+Aj+Pk+SEl+Sm+Fn+Dq+DRP+EijklmnqP 
Yijklmnpq :ة قیمة المشاھدt العائد لسنة الوالدة  i ولعمر عند الوالدة األولى j وتسلسل الوالدة k    
ترة ما و لف nلعدد التلقیحات الالزمة لألخصاب  و m ولجنس الولودL  الوالدة ولموسم               

  بین 
  .qولفصل الجفاف  pالوالدتین                

µ   : المتوسط العام 
 Yi : سنة الوالدة وأنi =٢٠١٠( ٢،  )٢٠٠٩(١.(  
 Aj : العمر عند الوالدة االولى وأنj =سنوات )فأكثر ٤( ٣و  )٣( ٢ ، )٢( ١.  

Pk : تسلسل الوالدة وأنk = )٤و  ٣،  ٢، ١ .(  
SEl : موسم الوالدة وانl = الخریف( ٤و ) الصیف( ٣، )الربیع( ٢،  )الشتاء( ١.(  
Sm : وأن الجنسm = أنثى( ٢ و )ذكر(١.(  
Fn :وأن  الالزمة لألخصاب اتعدد تلقیحn = ثالث تلقیحات( ٣و )تانتلقیح( ٢، )تلقیحة واحدة(١.(  
Dp : الفترة مابین الوالدتین وأنp = یوم )قفما فو ٣٩١( ٣و ) ٣٩٠-٣٦١( ٢، )٣٦٠أقل من (١.  

DRq :الجفاف في أنتاج الحلیب وأن فترة q =یوم )فأكثر ٦١( ٣و)٦٠-٤٦( ٢،)٤٥منأقل (١ .  
Eijklmnqp : صفر و یساوي الخطأ التجریبي یفترض أنھ یتوزع توزیعاً طبیعیاً و مستقالَ بمتوسط قیمة

    تباین 
 ~ Ә2e(  NIDصفر و (أي بصیغة    Ә2eرهاقدم           

  
  قشةالنتائج والمنا

بلغ المتوسط العام ألنتاج الحلیب الیومي في ھذه   : العوامل المؤثرة في إنتاج الحلیب -١
بغداسار  و ٢٠٠٢،القرمة و ٢٠٠١،لطیف (  وھو أعلى مما وجده . )١الجدول( كغم ١٩.٩٥٨الدراسة
 )١جدولال( یتبین من نتائج ھذه الدراسة . الھولشتاین لدى أبقار ) ٢٠١٠،   وجدوع  ٢٠٠٨،  ونایف

 ٢١.٦٣٦في أنتاج الحلیب الیومي إذ بلغ أعلى األنتاج  )٠.٠١<أ(المعنویةان لسنة الوالدة تاثیر عالي 
في یعزى سبب ھذا التباین  قد. ٢٠٠٩عام  یوم /كغم١٨.٥٠٠ واقل أنتاج ٢٠١٠خالل عام یوم/ كغم

ساقط االمطار وتوفر السنویة في الظروف البیئیة من تالى االختالفات  الیوميالحلیب معدل أنتاج 
 ،  السامرائي و ٢٠٠٥ ،Turkyilmaz  و  ٢٠٠٢،   القرمة(   كل من وقد حصل االعالف الخضراء 

لعمر عند الوالدة األولى لم ادلت نتائج ھذه الدراسة بان  . على نتائج مماثلة ) ٢٠١٠ ، جدوع و ٢٠٠٦
حیث أن االبقار األصغر عمرا عند  . ) ١الجدول ( یكن لھا أي تأثیر معنوي في أنتاج الحلیب الیومي

یعزى  وقد ، كغم مقارنة ببقیة الفئات العمریة ١٩.٣٠٠یومي  أعطت أقل أنتاج حلیب األوليالوالدة 
جھاز الھضمي و ( السبب في ذلك الى عدم اكتمال نمو الضرع من ناحیة و األجھزة الجسمیة األخرى 

 ). ٢٠١٠و جدوع  ٢٠٠٢ ، القرمة ( دراسة راسة معأتفقت نتائج ھذه الد من ناحیة أخرى و )الدوران 
انتاج الحلیب الیومي مع تقدم  في )٠.٠١<أ(وجود اختالفات عالیة المعنویة  )١(الجدولمن  یالحظ

في حین  على التوالي كغم ٢١.٠٦٧و ٢١.٤٧١بلغ أقصاه عند الوالدة الثالثة والرابعة  أذ تسلسل الوالدة
سبب زیادة األنتاج  و یعود .الوالدة األولى و الثانیة ألنتاجیة للحیوان عندكان منخفضاً في بدایة الحیاة ا

 مع تقدم تسلسل الوالدة الى تطورحجم الضرع 
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الخطأ القیاسي للعوامل الالوراثیة المؤثرة في أنتاج الحلیب  ±متوسط المربعات الصغرى: )١(الجدول
  ).كغم(الیومي

 یوم/ كغم  لحلیبانتاج ا متوسط عدد األبقار مصدر التباین
 الخطأ القیاسي ±       

 ٠.٠٥±  ١٩.٩٥٨ ٧١ المتوسط العام

  سنة الوالدة 
٢٠٠٩  
٢٠١٠ 

  
٣٣  
٣٨ 

** 
   ٠.٠٧ ± أ ١٨.٥٠٠  
  ٠.١٠ ±ب ٢١.٦٣٦  

العمر عند الوالدة 
  )سنة(األولى

٢  
٣  
 فأكثر ٤

 
  
٢٠  
٣٥  
١٦  
 

 
  

  ٠.١٦ ± أ ١٩.٣٠٠  
  ٠.١٠ ± أ ٢٠.٢٨٦  

         ٠.١٦ ± أ ٢٠.٠٦٣

  تسلسل الوالدة
١  
٢  
٣  
٤  
 

  
١٨  
٢١  
١٧  
١٥  
 

**  
          ٠.١٧ ±ب ١٨.٥٥٦  

          ٠.١٤ ±ب ١٩.١٤٣
          ٠.٢٠ ±أ   ٢١.٤٧١
         ٠.٢٠ ±  أ ٢١.٠٦٧

  موسم الوالدة
  الشتاء
  الربیع

  الصیف
 الخریف

  
١٦  
٢٠  
١٥  
٢٠ 

**  
           ٠.٢٣ ±أب  ٢٠.٤٠١     

 ٠.١٧ ± أب ١٩.٥٣٣
    ٠.٢٠ ± ب ١٩.٠٥٠  

         ٠.١٥ ± أ   ٢٠.٩٣٨   

  جنس المولود
  ذكر
 أنثى

  
٣٢  
٣٩ 

  
 ٠.١١± أ  ٢١.٩٢٠
  ٠.٠٨ ± أ  ١٩.٧٤٤

  . )٠.٠١<أ ( معنویة عند مستوى                           **
 .المعامالت  الحروف المختلفة ضمن العامل الواحد تدل على وجود  فروقات معنویة بین متوسطات

و زیادة نشاطھ و اتساع حجم القناة الھضمیة و زیادة حجم البقرة و وزنھا مما یجعلھا قادرة عھ واتسا
على استیعاب كمیات أكبر من العلف فضالً عن تحول تأثیر الجینات المسؤولة عن النمو نحو انتاج 

 ل الوالدةلتسلس ةالمعنویالعالي ویأتي التأثیر . ) ١٩٧٢   Khannaو Bhat(الحلیب مع تقدم العمر 
 و ٢٠٠٨،  نایف و بغدارسار ، ٢٠٠٢ قرمة،ال( منسجما مع ما أورده بعض الباحثین )١جدول (
خالل  ھأتضح من نتائج ھذه الدراسة ان أعلى أنتاج حلیب یومي تم الحصول علی . ) ٢٠١٠ع، ودج

تاج حلیب وأدنى ان . )١الجدول( كغم على التوالي ٢٠.٤٠١ و ٢٠.٩٣٨ الشتاء اذ بلغ و فصل الخریف
،و جاءت ھذه النتیجة مطابقة لما كغم  ١٩.٠٥٠ یومي تم الحصول علیة خالل فصل الصیف اذ بلغ

حصلت علیھ الدراسات في أبقار الھولشتاین في العراق بكون أعلى إنتاج لألبقار التي أنجبت 
، و قد عزا الباحثون التأثیر )  ٢٠٠٦و السامرائي ، ٢٠٠٢القرمة ، ( موالیدھاخالل فصل الخریف

المعنوي لفصل الوالدة إلى التباین في الظروف البیئیة من درجات حرارة و رطوبة و توفر األعالف ، 
ذ رافق باألضافة الى تغذیة األبقار ا.  ) ٢٠٠٠،   Alkass(و كذلك التغیرات في أسلوب األدارة

وقلة استھالك االعالف  االبقار الى االجھاد الحراري خفاض االنتاج بسبب تعرضوالدات الصیف ان



  ٢٠١٢ )٢(العدد ) ٤٠(لمجلد ا  ISSN: 2224-9796 (Online)  مجلة زراعة الرافدین
ISSN: 1815 – 316 X (Print) 

 

 ١٠١

التاثیر المعنوي لموسم الوالدة الى التباین في الظروف  ) ٢٠٠٠،   Alkass(عزى وقد  . الخضراء
 (        وقد اتفقت نتائج ھذه الدراسة مع .البیئیة من درجات الحرارة و الرطوبة و توفر األعالف

لم یكن لجنس المولود أي ثأثیر  في حین . ) ٢٠١٠،  جدوع و ٢٠٠٦،  السامرائي،  ٢٠٠٣ مي ،تمیال
 زادت عناألبقار الوالدة للموالید الذكور  انعلى الرغم من  )١الجدول( معنوي في أنتاج الحلیب الیومي

 . یوم /كغم ٢.١٧٦األبقار الوالدة للموالید األناث في أنتاج الحلیب بمقدار
وجود  )٢(الجدول یتبین من : الیوميفي أنتاج الحلیب  رعدد التلقیحات الالزمة لالخصابتأثی -٢

لتأثیرعدد التلقیحات الالزمة لالخصاب في أنتاج الحلیب الیومي  )٠.٠١<أ( المعنویةفروقات عالیة 
أعداد أضافة الى أن  .كغم٢١.٩٦٧بمقدارواحدة وبلغ أعلى أنتاج حلیب یومي ألبقار الذي لقحت تلقیحة 

ى من عظمصب األول والثاني كانت تشكل الغالبیة المخأألبقار التي تم فیھا األخصاب بدءا من التلقیح ال
 ر جید على أنشوھذا مؤ%٧٧.٤٦بقرة بنسبة  )٧١( من أصل بقرة) ٥٥( أذ بلغت .األبقار الحلوب

وقد  .لقیحة األولى والثانیةفي الت عالیةالكفاءة االخصابیة في أبقار القطعان األھلیة التي تم دراستھا 
 ) .١٩٩٧السبع و آخرون ،(وجده أتفقت نتائج ھذه الدراسة مع ما

 
  ).كغم(تأثیر عدد التلقیحات الالزمة لألخصاب في أنتاج الحلیب الیومي :)٢(لجدولا

 الحلیب انتاج متوسط عدد األبقار عدد التلقیحات
 الخطأ القیاسي ± یوم/كغم  

  
  تلقیحة واحدة

  ناتتلقیح
 ثالث تلقیحات

 
٣٠  
٢٥  
١٦ 

** 
 ٠.٠٩ ± أ  ٢١.٩٦٧
    ٠.١٢  ± ب ١٩.٤٤٠
  ٠.١٥  ± ج ١٧.٠٠٠

  . )٠.٠١<أ ( معنویة عند مستوى **                        
 . المعامالت الحروف المختلفة ضمن العامل الواحد تدل على وجود  فروقات معنویة بین متوسطات

وجود تأثیر  )٣( ین من الجدولتبی : دتین في أنتاج الحلیب الیوميتأثیر طول الفترة ما بین الوال -٣
حیث وجد أن الفترة بین .تأثیر طول الفترة بین الوالدتین في أنتاج الحلیب الیوميل )٠.٠٥<أ(معنوي

 یوما كانت عالیة األنتاج أذ بلغ أنتاج الحلیب الیومي ٣٩٠-٣٦١الوالدتین والواقعة ضمن الفترة 
فما فوق  ٣٩١والفترة  ٣٦٠رق معنوي مابین الفترة أقل  من فین لم یكن ھناك أي كغم في ح ٢١.٧٨٨

و السبب في ذلك ربما یرجع الى االبقار نفسھا في قابلیتھا على انتاج الحلیب و التغذیة  في أنتاج الحلیب
وجود  أظھرت نتائج ھذه الدراسة : الجفاف في أنتاج الحلیب الیومي فترةتاثیر طول  - ٤ .و األدارة 

في الموسم التالي  الجفاف في أنتاج الحلیب الیومي فترةلتأثیر طول  )٠.٠١<أ( تأثیر عالیة المعنویة
  اجـانت سبب زیادة

  
  . )كغم( تأثیر طول الفترة مابین الوالدتین في أنتاج الحلیب الیومي :)٣( الجدول

طول الفترة مابین 
 األیام/الوالدتین

متوسط عدد 
 األیام

 الحلیب انتاج متوسط عدد األبقار
 الخطأ القیاسي ±یوم /كغم 

 
  ٣٦٠أقل من 

٣٩٠-٣٦١  
 فما فوق ٣٩١

 
٣٣٠  
٣٧٥  
٤٥٠ 

 
١٥  
٣٠  
٢٦ 

* 
     ٠.١٥± ب ١٩.٢٢٧  
     ٠.١٠ ± أ ٢١.٧٨٨ 
     ٠.١٣ ±ب ١٨.٢٨٦ 

  . )٠.٠٥<أ ( معنویة عند مستوى *            
 .المعامالت  روقات معنویة بین متوسطاتالحروف المختلفة ضمن العامل الواحد تدل على وجود  ف

الحلیب الیومي في الموسم التالي قد یرجع الى ان الضرع أخذ فترة راحة كافیة لتجدید خالیاه استعداداَ 
 )٦٠-٤٦( في ھذه الدراسة ھو مابین المثالي حیث أن طول فصل الجفاف . ) ٤ الجدول( للموسم التالي

 ٢١.٥٩٤بلغ متوسط كمیة األنتاج فیھا  اذ ، بقرة ٣٢ ي ھذه الفترةار الداخلة فبقوقد بلغ عدد األ.یوم
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 ١٠٢

الى العالقة الموجبة بین ھرموني البروالكتین المكون  قد یعزى و السبب في ذلك حلیب یوم/ كغم
للحلیب مع ھرمون االستروجین المنشط لخالیا المبیض بحیث تنتج بویضات ناضجة خالل ھذه الفترة 

  .) ١٩٧٥،  Frandson(و تكون مھیئة لالخصاب 
  . )كغم( الجفاف في أنتاج الحلیب الیوميفترة تأثیر طول  :)٤( الجدول     

 یوم /كغم  انتاج الحلیب متوسط عدد األبقار متوسط عدد األیام األیام/الجفاف فترةطول 
 الخطأ القیاسي ±

  
  ٤٥من أقل  

٦٠-٤٦  
 فأكثر ٦١

  
٤٠  
٥٣  
١٢٠ 

 
١٤  
٣٢  
٢٥ 

**  
    ٠.١٥ ± ب  ١٧.٨٨٩  

   ٠.١٠ ±  أ  ٢١.٥٩٤
 ٠.١٣ ±ب  ١٩.٢٣٨

  . )٠.٠١<أ ( معنویة عند مستوى **     
 .المعامالت  الحروف المختلفة ضمن العامل الواحد تدل على وجود  فروقات معنویة بین متوسطات    

التفذیة و (  جیدة من  نستنتج من ھذه الدراسة ان األبقار المستوردة اذا وضعت تحت ظروف بیئیة
 .مناشئھا األصلیة  مثیالتھا في  قد تعطي نتائج مشابھ ألنتاج) ألدارة و الرعایة ا
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ABSTRACT 

          The research  was conducted on 71 Friesian cows reared in one of the 
cattle in the area of civil Qushtapa / Erbil for the years 2009 and 2010 to study 
the effect of Non genetic factors (year of calving, age at first birth, the 
sequence of birth, season of birth, and sex) in the daily milk production, in 
addition to study the effect of number of  vaccination requested for fertilization  
calving interval and dry period in the milk production. The overall average of 
daily milk production was (19.958) kg. The results showed that for the year of 
calving, the sequence of birth and season of birth  have a significant  (p <0.01) 
in the daily milk production . Also found that efficiency   fertilizing substances 
in cattle herds civil high as the number of cows which had been   vaccinated 
with fertilizing vaccine in the first and second time in 55 cows from the whole 
cattle (71 cows) with 77.46%.It was also noted that the length of the period 
between calving within the period 361-390 days, where production was high, 
amounting to 21.788 kg / day was also evident that the ideal length  of dry 
period in this study was from 46-60 days.   

  
 المصادر

 ھاب الŘرحم فŘيـبمرض الت األصابةتأثیر  . )٢٠٠٨( عبدالواحد نایف امـانعكره بیت أوادیس و بغداسار،
 علومـعة تكریŘت للŘـجامŘ لةـمجŘ. كلي وطŘول موسŘم الحلیŘب لŘدى ابقŘار الھولشŘتاینال الحلیب أنتاج

  . ٥٣ - ٤١ : )١(  ٨ الزراعیة
یة ـتŘŘŘأثیر بعŘŘŘض العوامŘŘŘل غیŘŘŘر الوراثیŘŘŘة فŘŘŘي بعŘŘŘض الصŘŘŘفات األنتاجŘŘŘ).٢٠١٠(عŘŘŘدنان جبŘŘŘار ، جŘŘŘدوع

Řي لیة ـوالتناسŘراق فŘي العŘاة فŘتاین المربŘأبقارالھولش . Řوم الزراعیŘرة للعلŘة البصŘ١(٢٣ة مجل( 
:٥٦-٤٥ .  
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 ١٠٣

مركز ـعة لŘـان التابŘـاین فریزیŘـوراثي لثیŘران الھولشتŘـقویم الŘـالتŘ .)٢٠٠٣( علŘي نصŘرعباس ، التمیمŘي
  . جامعة بغداد ،كلیة الزراعة ،رسالة ماجستیر . في أبي غریب األصطناعي التلقیح

. ب الزراعیŘŘة ارـتصŘŘمیم و تحلیŘŘل التجŘŘ) . ١٩٨٠(الŘŘراوي ، خاشŘŘع محمŘŘود و عبŘŘد العزیŘŘز خلŘŘف هللا 
  .الكتب للطباعة و النشر ، جامعة الموصل  دار مؤسسة

ترة بŘŘین الŘŘوالدتین ـدراسŘŘة تحلیلیŘŘة للفŘŘ).١٩٩٢(عبŘŘدالرزاق عبدالحمیŘŘد وسŘŘعد أبŘŘراھیم سŘŘعید، الŘŘراوي
  .٩٣-٨٣:٢مجلة اباء لالبحاث الزراعیة .الشرابیة األبقار في ومكوناتھا

ص ـادا علŘى الفحŘـتاین أعتمŘـارالھولشŘـالتقویم الوراثي ألبق .)٢٠٠٦( وفاء اسماعیل إبراھیم ، السامرائي
 كلیŘة الزراعŘة ، أطروحŘة دكتŘوراه.يـألنتاج الحلیب وبأستعمال أنموذج األنحدار العشوائ الیومي

  . بغداد جامعة، 
  . )١٩٩٧(ركسي ـبدرالدین الج فراسو  وفـمد خلـندیم مح ، روانـم محمد ، سبعـال

 مجلŘة قرة الرائŘد ، ـلیب فŘي مبŘـاني ألنتŘاج الحŘـلة فیما بین عناصر المنحنى البیŘالمتكام القاتـةالعـدراس
  . ١٦٨ -١٤٩) : ٢٨(حلب ، سلسلة العلوم الزراعیة بحوث جامعة 

، اطروحŘة دكتŘوراه . این في العŘراقـیة الھولشتـاشـالتقویم الوراثي لم).٢٠٠٢( سمامحمد عبده ق، القرمة
  . جامعة بغداد ، الزراعة یةـكل

فات ـل الوراثیة و غیŘر الوراثیŘة المŘؤثرة علŘى بعŘض الصŘـة العوامـدراس) . ٢٠٠١(وفاء یلدام  لطیف ،
 ،كلیŘة الزراعŘة  ،رسŘالة ماجسŘتیر. والكفاءة التناسلیة لŘدى أبقŘار فریزیŘان فŘي العŘراق األنتاجیة 

  . جامعة بغداد 
ادیة لŘدى ـفات األقتصŘـن الصŘل على عدد مŘـتأثیر بعض العوام.  )١٩٩٧(معصوم ، محمود محمد علي 

  .الحلیب ، رسالة ماجستیر ، كایة الزراعة ، جامعة بغدادیة ـماش
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