
المقاييس المظهرية للصفات اإلنتاجية والتناسلية في بقر الهولشتاين فريزيان في مزارع المراعي 

 بالمملكة العربية السعودية

 

 علي احمد العيسى

 

سىج  للفىت ت اتات جيىة تالتا سىلية لبلىر الاتل ىت يي نري يى ي  677.001 هذه التجربة على    أجريت: ملخص

التتىر   مىياطلة التسط  ب لمملكة العربيىة السىعتةية جمعىت السىج ت ني ث ث م ارع ل ركة المراعي ني الم

 تك ات السج ت مت عة عل  ملتيي :  6999ال   6997مي ع م 

 على:الملف األول اشتمل 

رقم الم رعة ، رقم الحيتاي ، ترقىم متسىم الحليى  ، تى ريو الىتلة  السى بي تتىوريو الىتلة  الحلىي ، تالفىت ت 

حمى  ، عىةم تجىتة الحمى  ، تللىيع طبيعىي ، تللىيع  افىطا عي ، رقىم التلليحىة نىي التلليحىىة ) تجىتة الاتات جيىة 

 تالتتر  بيي التلةتيي (  الفطا عي

 الملف الث اي ا تم  عل  : 

رقىىم الحيىتاي ، ترقىىم متسىىم الحليىى  ، تى ريو متسىىم الحلىى  ، العمىر ب ل ىىار ، تىى ريو الجتىى ف ،  الم رعىىة،رقىم 

 يتم (  773اية الحلي  ، طت  مة  الحلي  ، كمية الحلي  ني الفت ت اتات جية ) كم

 تم تلليع تترتي  تتجميع البي ا ت الخ فة ب لفت ت التا سلية تاتات جية لمتسمي التلة  :

 م رس . –( لألبل ر التي التي تلةت ني التتر  مي اكتتبر  s1تلةات  ت ء )  (6

 سبتمبر . –  مي ابري  ( لألبل ر التي تلةت ني التتر s2تلةات فيف )  (2

 
  تم تفايف السج ت طبل  للمستتى اتات جي لألبل ر ال  :

 لتر حلي  للمتسم . 9377تس تي  ( للحيتاا ت التي تاتج اق  مي ات  ML1( مستتى األت  )  6

 لتر حلي  للمتسم . 9377( للحيتاا ت التي تاتج اكثر مي  ML2( مستتى اتات ج الث اي )  2

 
ب سىتخةام  األخرى تالتليح تتمعة  حةتث الحم  مي التلليحة األتل    ODD RATIOاسبة الترةي  تم حس   ال

كم  تم ايض  حسى   الاسى  الترةيىة لمعرنىة معىة  الحمى  نىي كى  مىي   logistic regressionتجستي لال الاحةار

 اللري األيمي تاللري األيسر للرحم ني الحتام  .

% بيام  بلف معة  حىةتث الحمى   79ة  حةتث الحم  مي التلليحة األتل  هت ني متسم الحلي  األت  ك ي مع

% تك ات الاس  الترةية تمعىة  حىةتث الحمى  لفى لع اللىري األيمىي  17مي التلليحة التل  ني المتسم الرابع 

أليمي ني حم  المتسىم الرابىع الص معة  حةتث الحم  ني اللري ا % بيام  37تك ي معة  حةتث الحم  هت 

 % . 22% ، 77تحم  المتسم الخ مس ال  ل



لعة  مي الفىت ت الييىر التراثيىة مثى  عىةة األيى م المتتتحىة   Response Surfaceالسطحية  الستج بةتم حس   

 أقفى تكميىة  773تالعمر عاة التلة  تعةة اي م الحلي  ت توثيره  عل  كمية اتات ج الكلية تكمية اتاتى ج نىي 

 ر  .تفلت له البل إات ج

 ألقفى يىتم تكىذل   773 إاتى جمعاتية للتىوثير  الخطىي تالمربعىي لفىت ت اتاتى ج الكليىة ،     fتك ات قيم ى  

( عل  اتات ج الكلي تلىم يكىي هاى    open day.  لم يكي  ها   توثير معاتي خطي لعةة األي م المتتتحة )  إات ج

اات ج مي الحلي  تكى ي  هاى   ع قىة  ىبه  أقف عل   توثير معاتي خطي ات مربعي لعةة األي م المتتتحة أيض 

 .يتم  773مربعة لعةة األي م  المتتتحة عل  ك  مي اتات ج الكلي تاات ج الكلي تاات ج الكلي تاات ج 

تك ي ها   توثير معاتي خطي تمربعي لعةة اي م الحلي  عل  كمية الحلي  الكلية تلم يكىي هاى   تىوثير معاىتي 

 . ات جإ أقف عل  محفت  

( تلكىي اترتبى ط ضىعيت  بىيي اقفى    r= 0.68مرتتىع بىيي كمايىة الحليى  تعىةة ايى م الحليى  )  الرتب طتك ي   

ك ات الع قة الخطية تالمربعة معاتية جةا للعمر عاة التلة  لكى  مىي  ت ( .  r= 0.01اات ج تعةة اي م الحلي  ) 

 يتم تاقف  اات ج . 773فت ت اتات ج الكلية ، اات ج 

ها   عةة مي العتام  اليير تراثية لاى  تىوثير على  الفىت ت التا سىلية لبلىر الحليى  مثى  المسىتتي اتاتى جي     

نتىر  الجتى ف  –التتىر  بىيي الىتلةتيي  –حى ت ال  مىة لحىةتث الحمى  عةة التللي –متسم تساة الةلة   –للبلر  

تالعمر عاة التلة  حيث ك ي لا  توثير تاضع عل  فت ت  التا س  لبلىر الحليى  تكى ي متتسىط عىةة التلليحى ت 

عل  التتالي ، تاختلتىت المتتسىط ت   2.272 – 2.303 – 2.2.9ال  مة لحةتث الحم  للث ث م ارع هت 

 لمتسم الحلي تنف  تساة التلة  تكذال  المستتى اتات جي . ب لاسبة

تك ي ها   توثير معاتي مرتتع لك  مي الم رعة تمتسم الحلي  تنفى  السىاة تالمسىتتى اتاتى جي على        

 فتتي رقم التلليحة تعةة التلليح ت ال  مة لحةتث الحم  .

 77لا  نتر  تلةتيي ت ية عل  السىاة بيامى  كى ي هاى   % مي عةة السج ت الكلي تمث  ابل را  26ك ي ها     

تك ي ها   توثير معاتي  تاضح  لك  مىي العمىر تسىاة   يتم . 767% نلط ألبل ر لا  نتر  بيي تلةتيي اق  مي 

 تنف  التلة  تمستتى اتات ج عل  طت  التلة  تمستتى اتات ج عل  طت  التتر  بيي تلةتيي .

يتم تهت مةى مسمتح به للحفىت  على  نتىر   7. – 17ركة المراعي لا  عةة اي م متتتحة تتعتبر ابل ر      

  ارا . 67 – 62حةتة بيي تلةتيي ني 

يعتبر العمر عاة ات  تلة  ع م  مام  ني تحةية المستتى اتات جي ني المتسم األت  كم  ااه ع م  ه م  نىي   

ت جيىة ،تهاىرت الةراسىة ااىه ل تتجىة نىرتي معاتيىة بىيي متتسىط تحةية متاسم الحلي  لبلىر  خى   حي تاى  اتا



 ىارا على  التىتالي كمى  اي   23 – 23.2 – 23العمر عاة ات  تلة  الث ث م ارع حيىث ك اىت المتتسىط ت 

 ها   اخت ن ت معاتية بيي العمر عاة التلة  ني التفت  المختلتة تالساتات المختلتة تالمستتى اتات جي .

بر  ركة المراعي ااا  تللع عاة تتلة ألت  مر  عاة عمر ما س  تلكي يج  اجىراء ةراسى ت اخىرى ايض  تتعت

 لمعرنة توثير العمر عاة ات  تلة  عل  الفت ت اتات ج لألبل ر .

تيج  م حهة الح لة الفحية  ت الجسم اية  للبلر  عاة التلليع ألت  مر  حيىث ااىه كلمى  امكىي تللىيع 

 لة فحية جية  نإي ذل  يس عة عل  ال ي ة  عةة العج ت التي تستخةم ني ات ىتبةا  تكىذل  البلر  مبكرا ني ح

  ي ة  معة  التحسيي التراثي المتتقع .

 

% مىي السىج ت ألبلى ر ذات  متسىم حليى  لاى  نتىر   .2اهار التت يىع التكىراري للسىج ت اي هاى    

يىىتم تتميىى ت  97بلىى ر لاىى  نتىىر  جتىى ف اكثىىر مىىي % مىىي السىىج ت أل 20يىىتم بيامىى   كىى ي  77اقىى  مىىي جتىى ف 

ااتاى ء متسىم الحليى  األت  بيامى   بعىة يتم   93.0م ارع  ركة المراعي بوي ابل ره  لا  عةة اي م جت ف يبلغ  

يتمىى  لمتسىىم الحليىى   الث لىىث حتىى  المتسىىم   00.7 – 2.7. – 1.7. – ..0.كىى ي طىىت  نتىىر  الجتىى ف هىىي 

ها   توثيرا معاتي  لكى  مىي متسىم الحليى   تمتسىم تسىاة الىتلة  تالعمىر ةاخى   الات ئج اي تأهارتالس ةس . 

 متسم الحلي   تالمستتى اتات جي للبلر  عل  طت  متسم  الحلي  بيام  لم يكي ها   توثيرا معاتي  للم رعة .

  


