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الملخص العربً 

فً هذه الدراسة خلط تجاري بٌن عرق الهٌرفورد وأبقار من عرق استخدم 
الهولشتاٌن فرٌزٌان، بهدؾ الحصول على حٌوانات هجٌنة تتمتع بقدرات وراثٌة 
إضافٌة إلنتاج اللحم وكان الهدؾ من ذلك تعوٌض التدهور الحاصل فً منتج 

 .اللحم بسبب توجه القواعد الوراثٌة لألبقار فً سورٌة لتحسٌن إنتاجها من الحلٌب
 بقرة بقشات مجمدة من 40ونفذت الدراسة البحثٌة فً مزرعتٌن لألبقار لقح فٌهما 

 بقرة وشكلت لها مجموعة أبقار مماثلة من 25عرق الهٌرفورد ولد منها 
الهولشتاٌن فرٌزٌان كمجموعة شاهد، وتم توحٌد ظروؾ الرعاٌة والتؽذٌة لكل 

.  الحٌوانات

وقد درست مؤشرات عدٌدة مثل سٌر عملٌة الوالدة وحٌوٌة العجول بعد الوالدة 
والوزن عند المٌالد وتطور الوزن الحً حتى عمر السنة والزٌادة الٌومٌة للوزن 
الحً وكذلك صفات الذبٌحة التً شملت الوزن القابم ووزن اللحم األحمر والدهن 

. والعظام ونسبة التصافً والتشافً

لم تسجل حاالت عسر والدة فً مجموعة التجربة األمر : وكانت النتابج كالتالً
الذي انعكس إٌجابا على حٌوٌة الموالٌد فقد تراوحت قٌم هذه الصفة بحسب 

أما قٌم الوزن عند المٌالد فكانت أعلى . المعاٌٌر الموضوعة من عادٌة إلى مرتفعة
وكان هذا الفرق معنوٌا على مستوى الثقة % 106فً عجول التجربة بمقدار 

P<0.05 فً هذا التفوق % 4 وساهمت قوة الهجٌن بنسبة  .

تابعت مجموعة الحٌوانات الهجٌنة تفوقها على مجموعة الشاهد وقد بلػ هذا 
، وفً %8 كػ وبنسبة قوة هجٌن مقدارها 24 أشهر بوزن 4التفوق فً عمر الـ 

، وازداد هذا %7 كػ وبنسبة قوة هجٌن مقدارها 29عمر الستة أشهر بوزن 
%. 6 كػ فً عمر السنة محققة قوة هجٌن مقدارها 42التفوق لٌبلػ الوزن 

 1065وبالنسبة لصفة النمو الٌومً فقد حققت مجموعة التجربة متوسط مقداره 
. ٌوم فً مجموعة الشاهد وذلك بعمر السنة/ غ952ٌوم مقابل /غ

% 62.04وبالنسبة لصفات الذبٌحة فقد بلؽت نسبتً التصافً والتشافً مقدار 
نسبة اللحم األحمر من الوزن القابم متفوقاً على عٌنات الشاهد وكانت % 75.29و

وكانت هذه . فً حٌوانات الشاهد% 37فً الحٌوانات الهجٌنة و% 39بلؽت 
. P<0.05 كػ مؤكدة عند مستوى 20الزٌادة والتً مقدارها بالمتوسط 

تستنتج الدراسة إمكانٌة تطبٌق الخلط بٌن الهٌرفورد والهولشتاٌن فرٌزٌان إلنتاج 
موالٌد ذو مواصفات إنتاج وجودة لحم جٌدة تحت ظروؾ رعاٌة األبقار فً 

 .سورٌة

الخلط التجاري، الهٌرفورد، الهولشتاٌن فرٌزٌان، الوزن الحً، قوة الهجٌن، : كلمات مفتاحٌة

 .صفات الذبٌحة
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 Introductionالمقدمة - 1

إن االستؽالل األمثل لألبقار ٌستدعً االنتفاع منها للحصول على جمٌع المنتجات 
الحٌوانٌة فً المستوى االقتصادي واستخدام كل التقانات واإلمكانات الحٌوٌة 

فبعد  . للحٌوانات الزراعٌة واألسالٌب التربوٌة التً ترفع كفاءتها لتحقٌق ذلك
ازدٌاد الطلب على منتج اللحم البقري عالمٌاً ومحلٌاً من جهة، وانحٌاز القواعد 
الوراثٌة لألبقار والمنحدرة بشكل كبٌر من ساللة الهولشتاٌن نحو إنتاج الحلٌب 
. األمر الذي أدى إلى تراجع الصفات النوعٌة والكمٌة لمنتج اللحم من جهة أخرى
كان البد من وضع إستراتٌجٌة تربوٌة تهدؾ إلى زٌادة مردود األبقار الموجودة 

. من هذا المنتج دون أن ٌؤثر ذلك فً كفاءتها من منتج الحلٌب

لذلك نفذت العدٌد من الدول برنامج إنتاج الحٌوانات الهجٌنة الناتجة عن الخلط 
الوراثً بٌن نسبة من أبقار الحلٌب ؼٌر المخصصة للتربٌة أو من قطٌع االستبدال 

هذه األفراد الخلٌطة تملك الشروط الموضوعٌة الحٌوٌة  . وثٌران من عروق اللحم
إلنتاج لحم ٌتمتع بصفات كمٌة ونوعٌة مقارنة بحٌوانات الحلٌب المعدة للتسمٌن 

(Greiner, 2009 ؛Morris ,2006) . ًواألسباب الوراثٌة لهذا التمٌز ه
التأثٌرات التراكمٌة للمورثات التً تنتقل من اآلباء إلى األبناء وؼٌر التراكمٌة 

. التً تنتج تركٌباً ٌعطً تمٌزاً فً إطار ما ٌسمى بظاهرة  قوة الهجٌن

إن وضع األبقار فً سورٌة من حال التخصص فً القواعد الوراثٌة إلنتاج 
الحلٌب ٌشبه إلى حد كبٌر الوضع العالمً، حٌث كانت بداٌات خلط األبقار المحلٌة 
مع ثٌران من عرق الحلٌب فً الستٌنات من القرن الماضً لٌصبح قراراً فٌما بعد 

من خالل برنامج التدرٌج الذي هدؾ إلى استبدال نسبة كبٌرة من المورثات 
والتراكٌب الوراثٌة المحلٌة  بمورثات من عرقً الفرٌزٌان والهولشتاٌن، لقد أدى 
هذا العمل إلى زٌادات فً إنتاج الحلٌب واألوزان الحٌة ولكن سجل فً المقابل 
نتابج سلبٌة فً صحة الحٌوانات تجلت بتراجع فً مقاومة األبقار لألمراض 

المحلٌة والعوامل البٌبٌة المتنوعة  فضال عن التدهور فً اقتصادٌات صفات منتج 
إن االستفادة من تجارب الدول فً شأن رفع كفاءة حٌواناتها من كل . اللحم

المنتجات، ومنها منتج اللحم عن طرٌق إنتاج الحٌوانات الهجٌنة ٌعتبر سٌاسة 
والتً ترفع أداء , مناسبة بعد تنفٌذ الدراسات والبحوث التً تحدد العروق المناسبة

األفراد الخلٌطة دون تسجٌل أي نقاط سلبٌة فً الصفات ذات العالقة المباشرة 
وؼٌر المباشرة مع اإلنتاج، وكذلك توصٌؾ أسالٌب الرعاٌة والتسمٌن والتسوٌق 

تم فً هذه الدراسة استخدم ساللة الهٌرفورد اللحم البرٌطانً . المالبمة لذلك
لمزاٌاه فً تحمل ظروؾ بٌبٌة ؼٌر مثالٌة بناء على دراسات مرجعٌة مختصة 
نصر )وكذلك اعتماداً على نتابج  دراسة علمٌة استطالعٌة سابقة تمت فً سورٌة 

تؤكد فٌه صالحٌة هذه الساللة للخلط مع األبقار فً سورٌة لتحسٌن . (2010, هللا
. بعض صفات النمو  دون أي نتابج سلبٌة تذكر
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 The rationale and objectivesمبررات واألهداف ال -2

إن تشابه الوضع اإلنتاجً لتربٌة األبقار فً سورٌة مع العدٌد من الدول ٌؤسس 
لفكرة استخدام بعض من األسالٌب والبرامج المستخدمة فً تلك الدول والتً 

من أوجه التشابه مع تلك الدول . ر لدٌهاا األبقٌةساهمت فً رفع اقتصادٌة إنتاج
من وجهة - قلة األعالؾ المتاحة أو ارتفاع أسعارها والتً ال تسمح لتلك الدول 

من اقتناء عروق متخصصة إلنتاج الحلٌب - نظر تكلفة الوحدة الواحدة من المنتج 
كذلك توجه القواعد الوراثٌة لألبقار باتجاه منتج الحلٌب والذي أدى . وإلنتاج اللحم

إلى تراجع مهم فً اقتصادٌة منتج اللحم وهذا بدا جلٌاً من انخفاض مردودٌة 
بحسب عدة % 22إلى % 14الحٌوان الواحد من هذا المنتج والذي تراوح من 

إحصابٌات لوزارة الزراعة األمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعاره وبالتالً عجز 
. المواطن عن توفٌر الحد األدنى من البروتٌن الحٌوانً البقري لعابلته

إن إتباع أسلوب الخلط ألؼراض تجارٌة بٌن أبقار الحلٌب وثٌران من عروق 
اللحم كان من األسالٌب الناجحة الذي سلكته أؼلب دول العالم  لتحسٌن المردود 

المادي القتناء األبقار التً دخلت فً برنامج الخلط والذي تنتج من كفاءة نسلها فً 
التسمٌن وإنتاج اللحم وكذلك من تخفٌض كمٌة العلؾ المستهلك إلنتاج وحدة واحدة 

وٌبقى موضوع تحدٌد عرق اللحم المناسب المسألة األساسٌة . من هذا المنتج
وقد أثبتت نتابج دراسة أولٌة سابقة نفذت فً سورٌة أن موالٌد . للتباٌن بٌن الدول

.  (2010, نصر هللا)ساللة الهٌرفورد كانت متمٌزة حتى عمر الفطام 

الذي ٌشترط ذبح كل أفراد الجٌل األول – استخدم فً هذه الدراسة الخلط التجاري 
بٌن عرق الهٌرفورد ومجموعات محددة من أبقار – الهجٌنة فً عمر السنة 

الهولشتاٌن فرٌزٌان للكشؾ عن اآلثار اإلٌجابٌة لهذا الخلط فً مسألة زٌادة وارد 
األبقار من اللحم االقتصادي وتعوٌض التدهور الذي حصل فً هذا المنتج نتٌجة 

. توجه القواعد الوراثٌة لألبقار باتجاه منتج الحلٌب

وتنبثق أهمٌة هذه الدراسة من أنها حددت كفاءة ساللة الهٌرفورد مع مجموعات 
األبقار فً سورٌة إلنتاج هجن تتمٌز بصفات النمو والتسمٌن واللحم دون مالحظة 

أي تأثٌرات سلبٌة فً صحة وإنتاجٌة وخصوبة األبقار األمات وبناء على ذلك 
. تحددت الخطوات األساسٌة ألهداؾ الدراسة
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:                أهداف الدراسة 1-2

. دراسة صفة عملٌة والدة األبقار الملقحة من ساللة الهٌرفورد (1
. دراسة حٌوٌة الموالٌد بعد الوالدة مباشرة وخالل فترة تناول السرسوب (2
. دراسة تطور الوزن الحً حتى عمر السنة (3
.  تحدٌد الزٌادة الٌومٌة بالوزن خالل فترة الدراسة (4
 .دراسة صفات الذبٌحة والتركٌب التشرٌحً للحٌوانات الهجٌنة والشاهد (5
 .تقدٌر قوة الهجٌن خالل المراحل الوزنٌة للموالٌد الهجٌنة (6
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 of Literature Reviewالدراسة المرجعٌة  -3

إنه من المعروؾ فً أبجدٌات علم التحسٌن الوراثً، ٌمكن لمربً الحٌوانات 
: الزراعٌة تحسٌن إنتاجٌة وكفاءة حٌواناته باستخدام الطرٌقتٌن التربوٌتٌن التالٌتٌن

. الخلط- 2االنتخاب و - 1

أما االنتخاب ٌستخدم عادة عندما تكون قٌم معامالت التورٌث للصفات 
Heritability متوسطة إلى مرتفعة القٌمة مثل صفتً معّدل النمو والذبٌحة كما 

ٌستخدم هذا األسلوب فً التحسٌن الوراثً للعرق الواحد وعند توفٌر بٌبة مثلى 
تساعد فً الكشؾ عن اإلمكانٌة الوراثٌة للحٌوانات المنتخبة، إال أنه ولبعض أهم 
الصفات المتعلقة بإنتاج األبقار مثل صفات الخصوبة وطول الحٌاة اإلنتاجٌة قٌمة 
وراثٌة منخفضة، وهذا ٌعنً أن نجاح برامج انتخاب هذه الصفات سٌكون محدوداً 

 وفً هذا السٌاق تجمع الدراسات المرجعٌة المختصة (.2004, عٌسى)للؽاٌة 
على استخدام طرٌقة الخلط الوراثً لهذا النوع من الصفات والتً  تمتلك مكافبات 

(. 0.40- 0.15)وراثٌة تتراوح قٌمها بٌن الضعٌؾ والمتوسط 

سرٌع لتحقٌق متطلبات السوق وهام لالستفادة فضالً على أن الخلط الوراثً عامل 
دفع منتجً لحوم البقر إلى استخدامه  بدالً من  األمر الذي يمن ظاهرة قوة الهجٌن،

.  برامج التربٌة التقلٌدٌة التً تعتمد العرق الواحد لتلبٌة كل المتطلبات الؽذابٌة

أن  (Greiner ,2009؛ 2006, عٌسى) من ومن وجهة نظر وراثٌة ٌؤكد كل
ٌَُمكِّن من استثمار اآلثار التراكمٌة وؼٌر التراكمٌة للمورثات فً  الخلط الوراثً

، وبذلك تمتلك أفراد (...الحلٌب واللحم )تحسٌن الصفات الكمٌة الهامة اقتصادٌاً 
النسل الناتجة عن الخلط األسباب الحٌوٌة المناسبة لتحسٌن أداءها ورفع إنتاجها 

.  من المنتجات المطلوبة

تجمع الحٌوانات الخلٌطة بٌن نقاط القوة أضؾ إلى ذلك أنه فً كثٌر من األحٌان 
ومن هنا تنبثق أهمٌة ، (Jukna) ,2002لمختلؾ العروق المستخدمة فً الخلط 

االختالفات الوراثٌة بٌن عروق األبقار ألنها تشكل تنوعاً وراثٌاً مناسباً ٌمكِّن 
االستفادة القصوى من هذا المخزون الوراثً والذي سٌترجم إلى فوابد اقتصادٌة 

, Garrick وCharteris ؛1991, وزمالبهGregory)أعلى فٌما بعد بحسب 
(. 2005,  وزمالبهSanders؛ 2005,  وزمالبهDeRouen؛ 1996

ٌندرج الخلط الوراثً ألؼراض تجارٌة  فً األبقار الٌوم تحت ما ٌسمى بتكاملٌة 
اإلنتاج، وهو أسلوب ٌنصح به تحت العدٌد من الظروؾ مثل التباٌن فً ظروؾ 

التؽذٌة وفً ظروؾ المناخ لتلبٌة االحتٌاجات المختلفة للسوق كما أشار إلى ذلك    
(Cundiff1996,  وزمالؤه .)ستخدم هذا األسلوب عندما تكون العالقات كما ي

التربوٌة القابمة بٌن الصفات االنتخابٌة ؼٌر مناسبة، كما هو الحال بٌن صفات 
ولذلك وبهدؾ تعوٌض التدهور الحاصل فً الصفات الكمٌة . الحلٌب واللحم
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والنوعٌة لمنتج اللحم نتٌجة التركٌز فً برامج التحسٌن الوراثً لألبقار على منتج 
الحلٌب تخلط أبقار الحلٌب بثٌران لحم لزٌادة معدل إنتاج لحم البقر عن طرٌق 

وبؽض النظر عن مساهمة  قوة . رفع قٌمة أفراد النسل الناتج عن عملٌة الخلط
، تكون الصفات اإلنتاجٌة للعجول الخلٌطة عموماً حل وسط Heterosisالهجٌن 

لذا ٌتفوق الحٌوان الهجٌن بصفات لحم البقر على أفراد جٌله . بٌن األبوٌن األصل
وهذا ٌؤدي إلى زٌادة فً قٌمة العجول الهجٌنة الفابضة األمر  . من أبقار الحلٌب

  .الذي ٌنعكس إٌجاباً على دخل محطة األبقار

: المرجعٌة الوراثٌة ألسلوب الخلط 1-3

ٌتوزع األساس الوراثً للخلط بشكل عام إلى نموذجٌن هما نموذج التأثٌر الوراثً 
التراكمً والتأثٌر الوراثً ؼٌر التراكمً وتشمل المكونة التراكمٌة متوسط 

الصفات فً الخطوط األبوٌة مع فروق بسٌطة تناسب مستوى التمثٌل الوراثً من 
(. Swan and Kinghorn ,1992)كل أب فً النموذج الوراثً الخلٌط وفق 

تابعة )كما تقسم المكونة التراكمٌة إلى تأثٌرات وراثٌة تراكمٌة فردٌة وأخرى أمٌة 
وتكون األخٌرة على شكل مساهمة مباشرة أو ؼٌر مباشرة فً النمط   (لألم

 Maurer)الظاهري ألفراد النسل والتً تنسب حصراً إلى األم بحسب 
Gregory, .(1990  أما بالنسبة للمكونة ؼٌر التجمٌعٌة فهً ترتبط بظاهرة قوة

 (تأثٌرات سٌادٌة)الهجٌن التً تعود إلى التداخالت داخل الموقع الوراثً الواحد 
قوة الهجٌن تشٌر إلى التفوق إن . (تفوقٌة)وتدخالت أخرى بٌن عدة مواقع وراثٌة 

 وكما هو straight breedفً أداء الحٌوان الخلٌط مقارنة بمتوسط الوالدٌن 
(: 1)موضح فً الشكل رقم 

 

 

 .ٌبٌن ظاهرة قوة الهجٌن: (1)شكل رقم 
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إنه لمن الجدٌر ذكره فً هذا السٌاق والتأكٌد علٌه أن قوة الهجٌن ترتبط عكساً مع 
معامل ٌشٌر إلى نسبة الفرق المحدد وراثٌاً )، Heritabilityمعامل التورٌث 

، فقٌمة قوة (والمالحظ بٌن الحٌوانات فً صفة ما وٌمكن أن ٌنتقل إلى الجٌل التالً
الهجٌن تكون أكبر فً الصفات ذات المكافا الوراثً المنخفض مثل صفات 

فً  (٪5نحو )، وتكون درجة قوة الهجٌن معتدلة (%10أقل من )الخصوبة 
أما . ( %30إلى % 20)الصفات ذات المعامل الوراثً المعتدل مثل معّدل النمو 

بالنسبة  لصفات الذبٌحة فٌسجل لها أقل مستوى لدرجة قوة الهجٌن وذلك الرتفاع 
(.  Greiner)  ,2009حسب (%50إلى % 30)معاملها الوراثً 

مقارنة بٌن قٌم قوة الهجٌن لبعض الصفات بحسب معاملها  (1)ٌوضح الجدول 
. h²الوراثً 

 

 . عالقة قوة الهجٌن فً عدة صفات بمكافبها الوراثً:(1)جدول رقم 

  قوة الهجٌن h² التورٌث   الصفات

  مرتفعة  منخفض الخصوبة 

  متوسطة  متوسط  وزن الوالدة والفطام، والحالبة والتسمٌن

  منخفضة  مرتفع  الوزن عند النضج ونوعٌة الذبٌحة

  

أن قوة الهجٌن فً  (2010,  وزمالبه(Handleyوبناء على هذا الجدول ٌشٌر 
برنامج تهجٌن صحٌح ٌمكن أن تزٌد إنتاجٌة لحم البقر فً قطٌع األبقار بنسبة 

، وقد سجلت زٌادات فً صفات عدٌدة عند الخلط بٌن ماشٌة %25% - 20
وماشٌة االنجوس فً نبراسكا مقارنة بعرق األم بحسب الباحث × الهٌرٌفورد 

:  المذكور وكانت قٌمها كالتالً

  10زٌادة فً معدل الحمل نحو  .%

  فً سهولة الوالدة% 10تحسن بنسبة .

  فً عدد العجول حتى عمر الفطام% 7.5زٌادة  . 

  فً وزن الفطام% 5زٌادة   .

  فً مرحلة ما بعد الفطام% 3زٌادة بنسبة. 
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فقد بلؽت نسب التحسٌن الناتجة من قوة  (2009 ,وزمالبهScott )وبحسب 
(% 2.4)وفً صفة الوزن عند المٌالد% (4.4)الهجٌن فً صفات الخصوبة 

، وٌؤكد %(3.8)والوزن الحً فً عمر سنة % (3.9)والوزن عند الفطام 
الباحث المذكور على أن التهجٌن هو فكرة جٌدة ألنه سٌحسن المزٌد من الصفات 

وهنا البد من التأكٌد على بعض االعتبارات  .ذات المكافا الوراثً المتواضع
 :لتحقٌق الفابدة القصوى من التهجٌن

  اختٌار األفراد من داخل عرق هو مهم جداً ألن سوء االختٌار من إن
 . الحٌوانات من داخل العرق ٌكون لها تأثٌر دابم فً نجاح أي خطة للتهجٌن

  ٌجب أن تؤخذ بعٌن االعتبار عند حساب  فوابد قوة الهجٌن أو االنتخاب  
 . مع مرور الوقت عدة عوامل

إن تحقٌق فوابد االنتخاب داخل العرق عملٌة بطٌبة نسبٌاً ألن النجاح بسبب 
االنتخاب داخل العرق ال ٌتوقؾ فقط على معامل التورٌث للصفة ولكن أٌضا 

فً المقابل . على شدة االنتخاب، واالختالؾ الوراثً للعشابر، ومعدل االستبدال
وهذا . ٌتم التعبٌر عن فوابد قوة الهجٌن فً القٌمة القصوى فً كل حٌوان هجٌن
ٌعنً أن المردود من بدء نظام التهجٌن ٌحدث بسرعة أكبر بكثٌر من  بدء 

إن الحد األقصى من فوابد قوة الهجٌن ٌمكن أن تتحقق فً . برنامج االنتخاب
 .السنة األولى من برنامج التهجٌن، إذا كانت كل العجول هً الهدؾ للخلط

مقارنة بٌن االنتخاب والخلط من حٌث الفوابد االقتصادٌة  (2)وٌعرض الشكل رقم 
عدد ) سنوات، لصفة عدد العجول الحٌة 5المتوقعة من كل منها على مدى 

هذه الصفة لها معامل تورٌث . (عدد العجول المولودة/ العجول المفطومة
.  منخفض، ولكن إمكانات قوة الهجٌن لها عالٌة

 

 

مقارنة بٌن االنتخاب والتهجٌن فً قٌمة اإلنتاج اإلضافً : (2)شكل رقم 
. الناتجة عن عدد العجول الحٌة
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صعوبة تحسٌن الصفات ذات معامل التورٌث المنخفض  (2)ٌوضح من الشكل 
فً  $ 500<)من خالل االنتخاب، فقٌمة التحسٌن من االنتخاب منخفضة جداً 

 $(. 13500>) سنوات مقارنة مع فوابد من قوة الهجٌن 5، حتى بعد (القطٌع
٪ فً اإلنتاجٌة بسبب قوة الهجٌن، مقارنة مع أساس 34وهذا ٌمثل زٌادة بنسبة 

. breed straightالقطٌع 

: الصفات التً تتأثر بعملٌة الخلط بٌن أبقار الحلٌب و ثٌران من عرق اللحم 2-3

:    صفات منتج اللحم1-2-3

تتأثر صفات منتج اللحم مثل شدة النمو ونتابج التسمٌن وكذلك الصفات النوعٌة 
 كما أشار إلى ذلك العدٌد من الباحثٌن ،للحم بعملٌة الخلط الوراثً

Kamieniecki)2009;, وزمالبه  Cundiff and Casas ,2009 ) وٌنتج
هذا التأثر من اإلضافة الوراثٌة التراكمٌة التً ٌسببها الخلط مع عروق اللحم 
بالدرجة األولى، أما بالنسبة لقوة الهجٌن وتأثٌرها فً هذه الزٌادة فاألمر ٌتعلق 

فً صفات الوزن  إن تفوق الحٌوانات الخلٌطة .بقٌمة المكافا الوراثً لكل صفة
والناتجة من خلط الحً والنمو الٌومً وكذلك فً العدٌد من صفات اللحم النوعٌة 

الهٌرفورد مع الهولشتاٌن أكدته نتابج  دراسة أنجزت فً إٌرلندا الشمالٌة من قبل 
(Patterson2002,  وزمالبه) . وفً دراسة قام بهاPapa) ,2010)  ًف

حول فعالٌة خلط الهولشتاٌن مع عروق لحم مختلفة لزٌادة اللحم البقري ألبانٌا 
% 38-23وجدوا أن الحٌوانات الهجٌنة حققت زٌادة فً النمو الٌومً تراوح بٌن 

وهذا ٌعنً من جهة أخرى استؽالالً أفضل لألعالؾ , بحسب عرق اللحم المستخدم
هذه الزٌادة فً النمو الٌومً رافقتها زٌادة فً الوزن الحً فً نهاٌة . المستخدمة

التسمٌن وانعكس ذلك إٌجاباً وبشكل معنوي على صفات الذبٌحة وخاصة نسبة 
فً دراسة بحثٌة  (2009,  وزمالبهKamieniecki)اللحم األحمر كما أشار 

. حول استخدام الخلط بٌن الهٌرفورد والسٌمنتال والشارولٌه فً بولندا

وبناًء على ذلك تتباٌن نتابج تجارب الخلط التجاري بحسب عروق اللحم 
 نتابج لدراسة قام بها 2))المستخدمة والهدؾ من استخدامها، فً الجدول رقم 

(Comerford ,1994)  حول الخلط مع عروق لحم متنوعة مؤكداً إن  قوة
. الهجٌن تختلؾ من عرق ألخرى

 . النسبة المبوٌة لقوة الهجٌن فً صفة الوزن عند الفطام لعروق مختلفة:(2 )جدول

  البراهمً لٌموزٌن  هٌرٌفورد  العروق  

 8.9  0.4  5.3  سٌمنتال

 9.9  4.2    هٌرٌفورد

 7.7     لٌموزٌن
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 ,Red Poll, Hereford, Angus) تمت تجربة خلط بٌن تسعة عروق 
Limousin, Braunvieh, Pinzgauer, Gelbvieh, Simmental,  

إلى أن  (1991), وزمالبه  Gregory  أكدت نتابجها بحسب(Charolaisو
العرق أثر بشكل معنوي فً كل المؤشرات المدروسة لدى الهجن الناتجة عنها 
ماعدا مؤشر الحٌوٌة عند الوالدة، حٌث شملت هذه المؤشرات متوسط الوزن 
الحً عند الوالدة ومتوسط الزٌادة الوزنٌة الٌومٌة حتى عمر الفطام، ونسبة 

إال أن هذا التأثٌر كان ضعٌفاً فً مؤشر نسبة النفوق بٌن . النفوق بعمر الفطام
 وقد أشارت هذه ،(1990,  وزمالبهSetshwaelo)الموالٌد قبل الفطام 

الدراسة أٌضاً إلى وجود تفوق  للهجن الناتجة عن الخلط بٌن ذكور الفرٌزٌان 
على الهجن الناتجة عن الخلط بٌن ذكور  (%23)هولشتاٌن وإناث البراهما بلؽت 

الهٌرفورد وإناث البراهما فً صفة  الوزن الحً عند الفطام والذي تراوح بـ 
وتؤكد هذه النتابج االٌجابٌة لعملٌة الخلط فً . (، على التوالً%13و% 23

  (.1985, وزمالبه  Gregory)صفات الوزن الحً نتابج تجربة خلط أخرى 
وهنا . فً كٌنٌا (البوران والزٌبو واألنكول وهجنها)نفذت على األبقار األفرٌقٌة 

تمٌزت أٌضاً الحٌوانات الهجٌنة الناتجة عند تزاوجها مع ذكور عروق الفرٌزٌان، 
والسوٌسري البنً، والسمنتال مقارنة بالعروق المحلٌة بازدٌاد الناتج من الموالٌد 

، ومتوسط %6، وبازدٌاد متوسط وزن الموالٌد عند الوالدة بنسبة %7بنسبة 
 شهراً 12ومتوسط الوزن عند عمر % 5.4وزن الموالٌد عند الفطام بنسبة 

 شهراً 24، وعند %3.7 شهراً بنسبة 18، ومتوسط الوزن بعمر %4.2بنسبة 
، %7.2، كما ازدادت نسبة الحٌوٌة للموالٌد عند الفطام بنسبة %3.6بنسبة 

كما أشار هذا البحث إلى أن الموالٌد %. 7.3وارتفع معدل الحٌوٌة العام بنسبة 
الهجٌنة التً تمت تربٌتها، قد تمٌزت بارتفاع نسبة إنتاجها للموالٌد بمقدار 

، وعند %3.5، وبارتفاع متوسط وزن مولودها عند الوالدة بنسبة 24.5%
، وٌلخص الجدول %4، وبارتفاع متوسط وزن البقرة بنسبة %4.2الفطام بنسبة 

 .تأثٌرات العرق فً صفات الوزن الحً والذبٌحة (3)رقم 
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 . ٌبٌن تأثٌر العرق فً الوزن الحً ووزن الذبٌحة:(3)جدول 

عرق أب الحٌوان 

حسب وزن الذبٌحة حسب الوزن الحً 

عدد 
الحٌوانات 

الفارق عن 
المتوسط 

عدد الحٌوانات 
الفارق عن 
المتوسط 

 +14.8 147 +10.5 139شارولٌه 

 +1.1 246 +6.4 259هٌرفورد 

 +14.6 14 +9.7 17لٌموسٌن 

 +5.7 200 +2.6 258أبردٌن أنغوس 

 +5.3 61 +5.6 6شورتهورن 

سانتا 
جروترودس 

45 16.4+ 36 13.6+ 

 

وحول تأثٌر عرق الهٌرفورد فً هذه الصفة أكدت نتابج دراسة أجرٌت  فً 
, Frahm and Marshall)جامعة أوكالهوما بالوالٌات المتحدة األمٌركٌة 

إلى أن الهجن الناتجة من عروق الهٌرفورد واألنجوس والسمنتال ( 1985
والسوٌسري البنً تمٌزت بارتفاع متوسط الزٌادة الوزنٌة مقارنة بالهجن األخرى 

الناتجة من تزاوج عروق السمنتال والسوٌسري البنً والجرسً مع العروق 
 أٌام 205األخرى، وقد بلؽت نسبة الزٌادة فً الوزن الحً عند الفطام بعمر 

وضمن دراسة أخرى أجرٌت فً الوالٌات . على التوالً% 7، و%12، و10%
بٌنت . المتحدة األمرٌكٌة على التهجٌن بٌن سبعة عروق من عروق اللحم والحلٌب

النتابج أن انحراؾ مؤشرات الموالٌد الناتجة من تزاوج ذكور الهٌرفورد وإناث 
 5–1.6األنجوس عن آبابها كان معنوٌاً بالنسبة للوزن الحً عند الوالدة، إذ بلػ 

 كػ 27 – 2وبالنسبة لمؤشر الوزن الحً عند الفطام أٌضاً حٌث تراوح بٌن  كػ،
(P<0.001 .) 

: دراسة صفة النمو الٌومً 2-2-3

 صفة النمو سواء شدة النمو أو تطور أبعاد الجسم من أهم المؤشرات اإلنتاجٌة تعد
من وجهة نظر اقتصادٌة وتربوٌة فً مرحلة تنشبة العجول فهً تعكس الحالة 

الوراثٌة والتربوٌة للنماذج الوراثٌة تحت الظروؾ البٌبٌة الراهنة وترتبط بصفات 
إنتاجٌة مثل صفة كمٌة ونوعٌة الذبٌحة فً ماشٌة اللحم ومع صفة منتج الحلٌب 

وبالنسبة لشدة النمو تختلؾ بٌن عروق اللحم وتشكل معٌاراً لتصنٌؾ  . بشكل كبٌر
هذه العروق بٌن مبكر النضج التً تتمٌز بسرعة النمو الٌومً مثل عرق 
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الهٌرفورد ومتأخرة النضج تكون شدة النمو فٌها أقل لكنها تحقق أوزاناً حٌة أعلى 
وتعد هذه النقطة هامة عند تشكٌل الخلطات العلفٌة للنمو أو . من المجموعة األولى

 وفً سٌاق فعالٌة استخدام الهٌرفورد فً عملٌة الخلط أكدت دراسة .للتسمٌن
إن تلقٌح عرق الهٌرفورد مع  (Barlow and O'Neill ,2010)أخرى 

العروق األخرى ساهم فً تحسٌن سرعة النمو بشكل ملحوظ لدى موالٌد الهجن 
.  الناتجة مقارنة بسرعة النمو لدى موالٌد  الهٌرفورد

 كػ 75.1وبلػ ,  كػ 76.3فقد كان متوسط الزٌادة فً وزن الموالٌد حتى الفطام 
للموالٌد الهجٌنة بٌن الهٌرفورد والسمنتال ولكن كانت الزٌادة فً الوزن الهجٌن 

، كما  تمٌزت الموالٌد الهجٌنة   كػ12.4الناتج من الخلط الهٌرفورد مع البراهما 
 .السابقة بمقاٌٌس جسم كبٌر

: عملٌة الوالدة و بعض العوامل المؤثرة فٌها 3-2-3

إن صعوبة الوالدة فً األبقار ٌمكن أن تشكل سبباً ربٌساً لخسارة مربً األبقار 
وتنتج هذه الصعوبة عن . وخاصة إذا ترافقت بفقدان للعجول أو األبقار االمات

عوامل عدٌدة منها ما ٌتعلق باألم الحامل مثل العمر عند أول والدة والتؽذٌة أثناء 
الحمل وأخرى ما ٌتعلق بالجنٌن كتوضعه فً رحم األم أو حجمه الذي ٌتأثر بعرقه 

وأكد . (2009,  وزمالبهMcClintock Sara)كما وضح ذلك  (َنسبُه الوراثً)
االرتباط  بٌن صفتً الحجم الكبٌر إن معامل . (2000, وزمالبه Kroker)ذلك 

وهو ٌعبر عن  نفسه كتناقض , وصعوبة عملٌة الوالدة ٌقع فً المجال االٌجابً
تشرٌحً، حٌث ٌصطدم الجنٌن الكبٌر الحجم بحوض ضٌق ٌؤدي ؼالباً إلى عسر 

وٌسجل هذا التناقض خاصة فً عروق األبقار الكبٌرة الحجم بحسب . الوالدة
لذلك ٌركز فً برامج التحسٌن الوراثً لثٌران اللحم على صفة , (2004, عٌسى)

، إذ ٌمكن (%0.20%- 0.10)سهولة الوالدة رؼم انخفاض قٌمة مكافبها الوراثً
على الرؼم من أنه لٌس من و. بطرابق تربوٌة محددة التخفٌؾ من أثارها السلبٌة

الممكن التخلص تماماً من صعوبة الوالدة فً ماشٌة اللحم، ٌمكن اتخاذ عدد من 
,  وزمالبهKroker)الخطوات للحد من حدوثها إلى أدنى حد ممكن بحسب 

فالعمر عند أول والدة ٌساهم بنسبة معٌنة بحدوث عسر الوالدة وكثٌرا ما  (2000
ففً الحاالت التً ٌتم . ٌقال أن صعوبة الوالدة  تنتج عند البكاكٌر الصؽٌرة العمر

فٌها تلقٌح العجالت ذات األوزان الخفٌفة جداً أو فً عمر مبكر عن طرٌق الخطأ 
. ٌسجل مستوٌات عالٌة من الوالدات الصعبة

: وتتأثر عملٌة الوالدة بما ٌلً

 تختلؾ عروق ماشٌة اللحم وراثٌاً بالنسبة لهذه الصفة حٌث :عرق الحٌوان- 1
تسجل حاالت عسر الوالدة بشكل أكبر فً الحٌوانات الكبٌرة الحجم والمتأخرة 

فً هذا السٌاق تجدر اإلشارة إلى أن عرق , (من وجهة نظر وراثٌة)النضج 
. الهٌرفورد هو من العروق األقل مشاكل عند الوالدة
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 انتخاب األبقار بعد أن تصل للعمر المناسب حسب :عمر الحٌوان ووزنه- 2
. من وزن الحٌوانات البالؽة% 65العرق و إن ٌكون وزنها عند التلقٌح ٌساوي 

 ٌجب إعطاء األمات اإلحتٌاجات الؽذابٌة المناسبة لمرحلة الحمل :تغذٌة األمات- 3
 .  األم والجنٌنساللةدون زٌادة أو نقصان لما لذلك من نتابج سلبٌة على 

:   حٌوٌة العجول وقابلٌة الحٌاة4-2-3

إن صفة حٌوٌة العجول بعد الوالدة والتً تشٌر بشكل قوي إلى قدرة الموالٌد على 
بحسب العدٌد من % 10الحٌاة تتراوح قٌمة مكافبها الوراثً بٌن الصفر و

وتعنً هذه القٌمة  (Evans Mcpeake and ,2005)الدراسات المرجعٌة 
المنخفضة من جانب أخر، أن هذه الصفة  تتأثر إٌجاباً بعامل قوة الهجٌن والذي 

مؤكدة بذلك على أهمٌة الخلط لتحسٌن حٌوٌة % 4.1بلػ بحسب الباحث السابق 
. العجول بعد الوالدة

:   صفات اللحم والذبٌحة5-2-3

ٌمتاز حٌوان اللحم عن أي حٌوان آخر بخاصٌة اكتناز اللحم فً جسمه، وكفاءته 
فً تحوٌل الؽذاء إلى لحم، وقدرته على زٌادة وزنه زٌادة مطردة، واستفادته بأكبر 

ثم هو من حٌث . قدر من الؽذاء الذي ٌعطى إلٌه فً الهضم بالنسبة للفضالت
الشكل حٌوان ضخم ومندمج األعضاء بعضها مع بعض وصندوقً ٌشبه متوازي 
المستطٌالت ومحمول على أربعة قوابم قصٌرة والجسم طوٌل وعمٌق وٌعطى 

واللحم هو الجزء الصالح لؽذاء . أكبر نسبة من اللحم وأقل نسبة من العظام الدقٌقة
اإلنسان من أجسام للحٌوانات دون العظام، ونظراً لكون اللحم ٌمثل العضالت التً 
لها وظٌفتها الخاصة بالنسبة للحٌوان من حٌث أنها من أجهزة الحركة فٌه إال أن 
هذه العضالت باعتبارها مادة ؼذابٌة لإلنسان تأخذ وصفاً مخالفاً ٌتفق مع الرؼبة 

فً أن تكون موجودة فً جسم الحٌوان بأكبر قدر لكً ترضى مطالب جمٌع 
 .األطراؾ المستفٌدة من حٌوان اللحم مع صرؾ النظر عن فابدتها للحٌوان نفسه

ٌطلق مصطلح الذبٌحة على كتلة الحٌوان بعد الذبح وتصفٌة الدم وسلخ الجلد 
وتتفاوت أحجام الذبابح تبعاً .  الرأس واألطراؾ وإزالة األحشاء الداخلٌةاستبعاد

لنوع الحٌوان وعمره ودرجة العناٌة بتؽذٌته وتسمٌنه باإلضافة إلى العرق الذي 
ٌنحدر منه وتنحصر النتٌجة النهابٌة لعملٌات اإلنتاج الحٌوانً للحوم من حٌث 

التربٌة والتسمٌن فً الحصول على ذبٌحة ممتازة ترضى جمٌع األطراؾ المنتفعة 
منها، ولذلك ٌجب على المربى بذل الجهد فً العناٌة بإنتاج اللحم والتعرؾ على 

إن نسبة العظم إلى اللحم فً حٌوان . خصابص هذا المحصول من كافة الوجوه
اللحم ٌحددها سماكة أو رقة العظام، والعظام ال تكون بدرجة واحدة فً جمٌع 

أفراد الحٌوانات التً من نوع واحد، إذ هناك أفراداً ؼلٌظة العظام فً ماشٌة اللحم 
وأفراداً أخرى رقٌقة العظام، فإذا حاولنا أن نتعرؾ على صفات الماشٌة من هذه 

الوجهة لوجدنا أن األبقار التً من نوع الهٌرفورد األصٌلة تحمل عظاماً أقل ثخانة 
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من أٌة ماشٌة أخرى فً العالم على اإلطالق، وقد أمكن بتطبٌق عملٌات التحسٌن 
واالنتخاب بالنسبة لهذه الماشٌة الحصول على عرق تمتاز فضال عن رقة عظامها 

بنوع فرٌد ممتاز من اللحم ذي األنسجة الرفٌعة واللون الوردي الجمٌل والكتل 
العصٌرٌة والدهن ؼٌر المرسب الذي ٌنتشر خالل أنسجة اللحم وألٌافه على 

" اللحم المرمري"صورة عروق تكسبه منظراً جذاباً، حتى أطلق علٌه اسم 
ولحم الهٌرفورد .  (نوع من الرخام المعروؾ بهذا االسم)لمشابهة شكله للمرمر 

ٌمتاز بمٌزة حسن توزٌع الدهن فٌه على الصورة الموضحة، وهذا ٌؤدى إلى بٌع 
الدهن بسعر اللحم وٌجعل التكالٌؾ أقل والربح أكبر، ٌضاؾ إلى هذا أنه عند 

إنضاج هذا اللحم ٌنصهر الدهن وٌسٌل بٌن طبقات اللحم فٌزٌد اللحم طراوة وقد 
ٌختفً الدهن منه وٌصبح اللحم أكثر استساؼاً، كذلك فإنه أي الدهن ٌكون بمثابة 
مادة واقٌة عند إنضاج اللحم فٌمنع عنه تأثٌر الحرارة من أن تؽٌر لونه الوردي 

أما العوامل التً تحدد نسبة العظم إلى اللحم فً ماشٌة كالهٌرفورد فتعتبر . الجمٌل
عوامل وراثٌة، كذلك نظام تنسٌق الدهن مع اللحم تحدده نفس العوامل، ومن 

الواضح أن وجود الدهن فً كتل كبٌرة خارج عضالت الحٌوان الذي ٌوجد فٌه 
الدهن هكذا من أنواع الماشٌة األخرى ما ٌجعل الدهن فً حكم الفاقد من الذبٌحة 
وزن متى علمنا أن الناس ال تشترى الدهن بمفرده الستعماله فً األكل، ٌضاؾ 

إلى ذلك أن فابدة الدهن ال تقارن باللحم وفى بعض األحٌان، قد ٌضطر المستهلكٌن 
من الناس إلى شراء الدهن الستخدامه فً الطهً عوضاً عن السمن أو الزبد، 
ولكن التحول الصناعً والتقدم الذي أحرزته صناعة الدهون النباتٌة ورخص 
ثمنها قد جعلت هذا المصدر الحٌوانً للدهن أكثر كلفة، ولذلك أصبح الدهن 

. الحٌوانً أقل أهمٌة بسبب انصراؾ معظم المستهلكٌن عنه فً الوقت الحاضر

: أسباب االختالفات فً الذبائح 3-3

إنه من الطبٌعً أن تختلؾ الذبابح عن بعضها البعض فً النوع الواحد وفى 
األنواع على السواء، حتى فً األخوة أنصاؾ األشقاء عندما ٌكون الحٌوان عدٌد 

األجنة، ٌوجد هذا االختالؾ بٌن أفرادها، وٌرجع االختالؾ بٌن الذبابح إلى 
: العوامل اآلتٌة

تحكمها أحجام الحٌوانات ومقدار العناٌة التً بذلت فً سبٌل  :أوزان الذبائح 1-
 .تربٌتها وتسمٌنها

 تكون الذبٌحة فً ماشٌة اللحم مندمجة واللحم متماسكاً، بخالؾ :أشكال الذبائح 2-
. ماشٌة الحلٌب فتكون الذبٌحة طوٌلة وضٌقة واللحم متهدالً 

تكون كتل اللحم فً الذبابح الجٌدة سمٌكة، وفى الردٌبة تكون  :سماكة اللحم 3-
رقٌقة وخصوصاً فٌما حول األضالع، وٌكون تكوٌن اللحم فً األجزاء 

 .الممتازة ؼزٌراً 
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 ٌكون الدهن فً اللحم الجٌد على هٌبة عروق مرمرٌة ولٌس :العروق الدهنٌة 4-
على شكل كتل دهنٌة متجمعة فً بعض األجزاء دون البعض اآلخر، إذ فً 

 .الحالة األولى ٌساعد الدهن على لٌونة اللحم وتحسٌن خواصه

 إذا كان أبٌض اللون ٌصبح الدهن مرؼوباً أكثر مما إذا كان أصفر :لون الدهن 5-
وقد وجد أن . اللون، وٌتأثر هذا اللون بنوع الؽذاء المستعمل فً حالة التسمٌن

اإلفراط فً تؽذٌة الماشٌة عند تسمٌنها على حبوب الذرة الصفراء ٌؤدى إلى 
اصفرار الدهن، حٌث تترسب فٌه المادة الصفراء التً تتلون بها الحبوب 

 .فٌصفر لونه

ٌعتبر توزٌع الدهن باعتدال فً كثافته من الصفات المرؼوبة فً : كثافة الدهن 6-
الذبٌحة وخصوصاً إذا شمل ذلك جمٌع األجزاء، نظراً ألنه ٌساعد على وقاٌة 

 .العضالت عند حفظ الذبابح فً الثالجات أثناء شحنها من بلد إلى آخر

 إن للون الذبٌحة تأثٌراً كبٌراً على جودة لحمها وزٌادة اإلقبال على :لون اللحم 7-
شراءها، إذ من المرؼوب فٌه أن ٌكون لون اللحم زاهٌاً فً النوع البقري 

 .وباهتاً فً العجول الصؽٌرة

ٌُتعب : قوام اللحم 8- ٌقصد به ملمسه، فاللحم الخشن كثٌر األلٌاؾ جامد القوام و
فً التصنٌع وٌكون هضمه صعباً بخالؾ اللحم الناعم الذي ٌكون سرٌع 

. النضج والهضم

إذ من المعلوم أن , العامل المؤثر فً نسبة التصافً من اللحم: سماكة العظام 9-
العظام ال تؤكل، وكلما كانت رقٌقة أعطت للحم نسبة مرتفعة من التصافً، 

ومن هذا التصافً ٌمكن الحكم ما إذا كانت الذبٌحة من عرق لحم أم ال 
 .وٌعرض الشكل التالً أهم أجزاء الذبٌحة فً األبقار
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.أجزاء ذبٌحة حٌوان اللحم(: 3)شكل رقم 
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:  تجارب الخلط االقتصادي بٌن ماشٌة الحلٌب واللحم 4-3

بدأت تجارب الخلط الوراثً فً األبقار فً النصؾ األول من القرن العشرٌن 
وكانت بٌن ساللتً الجرسً والهولشتاٌن، حٌث تشٌر النتابج إلى تفوق الحٌوانات 

فً صفة عدد التلقٌحات % 12.8فً الصفات اإلنتاجٌة و% 8-5الخلٌطة بنسبة 
وبهذا كان ٌالحظ التفوق األكبر . فً صفة مدة الراحة% 9.4الالزمة لإلخصاب و

فً صفات اإلخصاب وطول الحٌاة اإلنتاجٌة، والٌوم ٌستخدم ما ٌسمى الخلط 
. التجاري فً الكثٌر من دول العالم لتلبٌة الحاجة المتزاٌدة من منتج اللحم البقري

هولشتاٌن )من اللحم البقري من قطعان ماشٌة  الحلٌب % 65فً نٌوزٌالندا ٌنتج 
من خالل تلقٌحها من ثٌران عروق لحم متنوعة وذلك بحسب  (فرٌزٌان

(Morris ,2006) . وهذا األسلوب تتبعه العدٌد من الدول المتقدمة فً اإلنتاج
، إال  (%33الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة % 36، فرنسا %45ألمانٌا )الحٌوانً 

أن العدٌد من الدول مارست فً برامجها التربوٌة خلط األبقار لؽاٌات وأهداؾ 
ولكن بقً القاسم المشترك بٌنها هو زٌادة وارد أبقار الحلٌب من مادة . مختلفة

من بكاكٌر وأبقار اإلنتاج  (تتفاوت قٌمتها بٌن هذه الدول)اللحم، حٌث تلقح نسبة 
بقشات من ذكور ماشٌة اللحم بهدؾ الحصول على حٌوانات تتمتع بكفاءة وراثٌة 

وتؤكد نتابج الدراسات على ازدٌاد قٌمة إنتاج اللحم . أعلى لزٌادة إنتاج اللحم
لنفس كمٌة العلؾ المستهلكة % 30-20الوارد من هذه األبقار بنسبة تراوحت بٌن 

انتشار هذا األسلوب  (Greiner ,2009)وٌبرر , فضال على تحسن نوعٌة اللحم
بأن المناخ االقتصادي إلنتاج لحوم األبقار ٌواجه تحدٌات كثٌرة، لذلك كان من 
الواجب على الباحثٌن والعاملٌن فً قطاع اإلنتاج الحٌوانً البحث عن طرابق 
تربٌة حدٌثة تزٌد من كمٌة اإلنتاج وتخفض تكالٌفه وكذلك إتباع النظم والتقنٌات 

. الحدٌثة فً اإلنتاج

، وقد أكد أنه للحصول على تربٌة اقتصادٌة (1991 وزمالبه، (Saccoوكان 
وفعالة البد من تصمٌم برامج تفٌد فً تقٌٌم أداء العروق وهجنها الناتجة عن الخلط 

أن التهجٌن  (Greiner ,2009)وفً هذا المضمار وجد . مع العروق األخرى
 أحد أهم وسابل تطوٌر اإلنتاج، وأضاؾ Crossbreedبٌن العروق المختلفة 

الباحث المذكور أن للتهجٌن فابدتٌن ربٌسٌتٌن األولى هً الحصول على نسل 
، بٌنما تكمن الفابدة الثانٌة فً الحصول Hybrid Vigorٌتمتع بمٌزة قوة الهجٌن 

 Strengths ofعلى نسل ٌتمتع بمكامن القوة الموجودة فً العروق المكونة له 
the various breeds . هذه النتٌجة أكدتها دراساٌت أخرى

(Gregory؛ 1991,  وزمالبهGarrickو Charteris ,1996 ؛
DeRouen؛ 2005,  وزمالبهSanders ،عندما أشارت (. 2005 وزمالبه

إلى أن االختالفات الوراثٌة بٌن عروق األبقار تشكل تنوعاً وراثٌاً مناسباً 
ٌمكن للخلط التربوي االستفادة القصوى من هذا المخزون الوراثً، األمر الذي 

من ناحٌة أخرى أشارت إحدى الدراسات . سٌترجم بفوابد اقتصادٌة أعلى فٌما بعد
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إلى استؽالل األبقار الحلوب  (Smeaton ,2001)التً أجرٌت فً نٌوزٌلندا 
من ساللة الجرسً التً ال تستخدم فً قطٌع االستبدال أو تلك التً اتصفت 

بانخفاض إنتاجها من الحلٌب فً رفع إنتاج مزارع األبقار الحلوب من اللحم، من 
خالل استخدامها فً تقنٌة نقل األجنة كأمات حاضنة ألجنة هجٌنة ناتجة من تلقٌح 
ذكور الهولشتاٌن فرٌزٌان وإناث السٌمنتال، والجدٌر مالحظته فً هذه الدراسة 
هو تمٌز الموالٌد  بوزن والدة ومعدل نمو مماثلٌن لنظٌرٌهما لدى الهجٌن الناتج 
عن تلقٌح ذكور الهٌرفورد وإناث الهولشتٌن فرٌزٌان، على الرؼم من أن أبقار 

، وكان وزنها الحً منخفضاً %22الجرسً استهلكت كمٌة أقل من العلؾ بنسبة 
الهٌرفورد )عن مثٌالتها الهجٌنة بٌن الساللتٌن المذكورٌن % 30بنسبة 

، وذكرت هذه الدراسة أنه باإلمكان االستفادة من ما ٌزٌد عن (والفرٌزٌان
 بقرة حلوب على هذا النحو، لتعود على البالد بمردود اقتصادي ال ٌقل 800000

وضمن تجربة  أخرى حول الخلط الوراثً أجرٌت . عن مبتً ملٌون دوالر سنوٌاً 
فً مركز لألبحاث فً السودان للمقارنة بٌن عروق محلٌة وأخرى هجٌنة أشارت 

% 8.5نتابجها إلى تمٌز األفراد الهجٌنة بإنتاج أعلى من الحلٌب تراوح بٌن 
، كما تمٌزت اإلناث الهجٌنة المستخدمة فً التربٌة بانخفاض عمرها عند %25و

مقارنة بالعروق % 17، وبقصر الفترة بٌن والدتٌن بنسبة %46أول والدة بنسبة 
، كما استخدم الخلط  فً جمهورٌة لٌتوانٌا (1991,  وزمالبهAgeeb)المحلٌة 

من ناحٌة أخرى بٌن أحد األبحاث التً أجرٌت فً جمهورٌة لٌتوانٌا على التهجٌن 
وذلك بٌن األبقار اللٌتوانٌة الحمراء المحلٌة وذكور من ساللة اللٌموزٌن، 

أن الهجٌن  (Jukna,2002 )وبٌنت إحدى الدراسات . والشارولٌه، والهٌرفورد
كػ  37.3)الناتج من عروق الشارولٌه واللٌتوانً األحمر تمٌز بأعلى وزن للجسم 

مقارنة بموالٌد عرق اللٌتوانً األحمر المحلٌة، كما ارتفع الوزن  (%16.1أو 
الحً للهجٌن الناتج عن التزاوج بٌن عرق اللٌتوانً األحمر بكل من عرقً 

على  (%9.9، و%13.9)كػ  23.1كػ، و 32.5اللٌموزٌن والهٌرفورد بمقدار 
فضالً على ارتفاع نسبة . التوالً، مقارنة بموالٌد عرق اللٌتوانً األحمر الصافً

لٌتوانً )للهجٌن % 54التصافً لدى الهجن الناتجة والتً تراوحت بٌن 
لذبابح العرق % 52.5للهجٌن لٌتوانً شارولٌه مقارنة بـ % 57.4و (هٌرفورد
لدى  (...الكلٌة, الكبد)وسجل أٌضا ازدٌاد فً نسبة المأكول من األحشاء . اللٌتوانً

مقارنة بالعروق المحلٌة، كما أشارت % 3.2% - 1.5الهجن الناتجة بنسبة 
التحالٌل الكٌمٌابٌة والفٌزٌابٌة إلى تسجٌل ارتفاع فً نسبة البروتٌن الخام فً لحوم 

للعروق المحلٌة، وزٌادة فً % 19.74مقارنة بـ % 20.82الهجن الناتجة إلى 
مقارنة بنظٌره لدى العرق اللٌتوانً % 3-  2طراوة لحم الهجن بلؽت نسبتها  

. )الحمراء المحلٌة
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 إلى أنه (Fahmy and Lalamde ,1975)كما تشٌر الدراسات المرجعٌة 
عند وضع برنامج الخلط تشكل المواصفات التالٌة األساس لتحدٌد عرق اللحم 

: المناسب الستخدامه فً برنامج الخلط فضالً على ظروؾ اإلنتاج والبٌبة

. الخصوبة- 1

. سهولة الوالدة- 2

.   عمر النضج ومعامل تحوٌل العلؾ- 3

ٌّؾ- 4 . القدرة على التك

. مزاجٌة الحٌوان والقدرة على قٌادته- 5

. طول الحٌاة اإلنتاجٌة- 6

. جودة اللحم- 7

إال أن القاسم المشترك بٌنها ٌبقى العامل االقتصادي الذي كان وراء انتشار أسلوب 
 . الخلط بشكل واسع وفً كل الدول تقرٌبا

  



 وسام النصر اهلل.رسالة دكتوراه في الهندسة الزراعية                                                         د

  

20 

 

 Material and Methodsمواد البحث وطرائقه   -4

ثٌران من عرق الهٌرفورد وأبقار من ساللة , اختٌر لهذه الدراسة ساللتٌن
 حٌث أستخدم السابل المنوي المجمد من الهٌرفورد لتلقٌح ،الهولشتاٌن فرٌزٌان

ٌلً نبٌن الصفات الشكلٌة واإلنتاجٌة  أبقار من ساللة الهولشتاٌن فرٌزٌان و فٌما
: لهاتٌن الساللتٌن

: الصفات الشكلٌة واإلنتاجٌة لساللة الهولشتاٌن فرٌزٌان -أ
 عاماً وسمً نسبة إلى 200نشأت ساللة الفرٌزٌان فً هولندا منذ أكثر من 

هجنت معظم دول العالم الفرٌزٌان األوربً . مقاطعة فً هولندا تدعى فرٌزالند
بالهولشتاٌن األمرٌكً لزٌادة األوزان وإنتاج الحلٌب فنشأت ساللة الهولشتاٌن 

. فرٌزٌان
  .(الجانبً, العلوي, األمامً)شكل الجسم مثلثً من منظاره الثالث  -
.  لون الحٌوانات أسود وأبٌض والمسجل فً جمعٌة تربٌة الحٌوان -
 .الجمجمة طوٌلة ونحٌفة والمسافة بٌن العٌون ضٌقة والحٌوانات ذات قرون- 
 .األضالع عرٌضة والمسافة بٌنها كبٌرة, الظهر مستقٌم,  الرقبة طوٌلة ونحٌفة-
 .والقوابم طوٌلة ونحٌفة, الكرش كبٌر, الصدر عمٌق- 
  .العظام الحرقفٌة والدبوسٌة بارزة- 
. وملمسه إسفنجً, الضرع كبٌر وؼنً باألوعٌة الدموٌة- 
( كػ 1000-800)وألبقار ل (كػ 750-550)الحٌوانات البالؽة ٌتراوح وزن  -

. على التوالًثٌران لل
. كػ (42-36)ٌتراوح وزن الموالٌد عند المٌالد ٌبن - 
والذكور بعد الفطام , غ (550-500)الزٌادة الوزنٌة الٌومٌة تتراوح بٌن  -

كػ فً الموسم  (850-650)وكمٌة الحلٌب تتراوح بٌن ,  غ900بالمتوسط 
. الواحد

%. 3.2ومتوسط نسبة البروتٌن % 3.5متوسط نسبة الدسم بالحلٌب  -
ومن الجدٌر ذكره فً هذا السٌاق أن مجموعات األبقار المستخدمة فً الدراسة 
تملك فً قواعدها الوراثٌة باإلضافة إلى نسبة مرتفعة من ساللة الهولشتاٌن 
فرٌزٌان نسب ؼٌر محددة من األبقار المحلٌة  األمر الذي ٌمٌزها عن بقٌة 

. أفراد هذه الساللة
  :الصفات الشكلٌة واإلنتاجٌة لساللة الهٌرفورد- ب

 وسجل هذا العرق 1817نشأت هذه الساللة فً برٌطانٌا وأدخل إلى أمرٌكا عام 
 ومنها انتشر إلى دول كثٌرة فً العالم بسبب تأقلمه الجٌد مع 1846رسمٌاً عام 

. القاسٌةالبٌبٌة البٌبات المختلفة وهو حٌوان رعً جٌد ومقاوم للظروؾ 
، (جانبً, علوي, أمامً)شكل الجسم للحٌوان مستطٌل من منظاره الثالث  -

 .وٌشكل الجسم متوازي المستطٌالت قابم على أربع قوابم
 .الجمجمة قصٌرة و ثخٌنة -
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 .الحٌوانات ذات قرون الرقبة طوٌلة ونحٌفة, المسافة بٌن العٌون كبٌرة- 
 .الظهر مقعر بسبب ارتفاع منطقة الؽارب على شكل سنم وارتفاع منطقة العجز- 
 .القوابم قصٌرة وثخٌنة,  الكرش متوسط الحجم، الصدر عمٌق وعرٌض-
الوجه أبٌض اللون ,  لون الحٌوانات بنً ؼامق عند الذكور وبنً فاتح عند اإلناث-

. الضرع صؽٌر, وٌمتد اللون األبٌض تحت الرقبة والبطن وأسفل القوابم
 . كػ750-600 كػ واإلناث البالؽة 1100-900ٌتراوح وزن الثٌران البالؽة  -
متوسط وزن الموالٌد الذكور عند الوالدة ,  شهراً 36-33 العمر عند أول والدة -

.  كػ33 كػ و الموالٌد اإلناث 36
.  غ1250-1000تتراوح الزٌادة  الوزنٌة الٌومٌة للذكور بعد الفطام ما بٌن  -
%(. 65-62)نسبة تصافً الذبٌحة  -
. تكفً كمٌة الحلٌب الذي تنتجه األم لتنشبة المولود حتى الفطام -

 .تعرض الصور التالٌة ذكور وإناث ساللة الهولشتاٌن فرٌزٌان وساللة الهٌرفورد
 

  
ذكر الهولشتاٌن  :(1)صورة رقم 

 .فرٌزٌان
  لبقرة هولشتاٌن :(2)صورة رقم 

 .فرٌزٌان
  

  
ساللة  أنثى :(4)صورة رقم  .الهٌرفوردساللة  ذكر :(3)صورة رقم 

 .لهٌرفوردا
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:  مكان إجراء البحث والحٌوانات المستخدمة1-4
وفً  (1مبقرة الؽوطة موقع رقم )نفذت عملٌة الخلط التجاري فً محطة عامة 

الطبالة )دمشق مدٌنة وفً  (2موقع رقم  ,جرمانا)محطات خاصة فً رٌؾ دمشق 
 وذلك خالل األعوام .مقابل كلٌة هندسة الكهرباء والمٌكانٌك (3موقع رقم 

2011-2013. 
: تناولت الدراسة مجموعتٌن من أبقار الهولشتاٌن فرٌزٌان

 بقرة وهً 40لقحت أبقار هذه المجموعة والبالػ عددها : ةبمجموعة التجر- أ
مجمد من ثٌران الهٌرفورد المستورد من موزعة بٌن المواقع الثالثة بسابل منوي 

كندا لألبحاث العلمٌة مع اإلشارة إلى أن هذه األبقار ال تستخدم فً عملٌات 
التحسٌن الوراثً وال فً استبدال حٌوانات القطٌع وهذه الحٌوانات منخفضة فً 

. إنتاج الحلٌب لكنها سلٌمة تناسلٌاً 
 بقرة حلٌب 40هً مجموعة حٌوانات الشاهد، وتكونت من : مجموعة الشاهد -ب

وٌبٌن الجدول رقم , من ساللة الهولشتاٌن فرٌزٌان المتوفرة فً المواقع المذكورة
وتجدر اإلشارة إلى أن . توزع أبقار الدراسة فً مختلؾ المواسم اإلنتاجٌة (4)

. األبقار خضعت لنفس ظروؾ الرعاٌة الخاصة بكل محطة
 

 . توزٌع حٌوانات الشاهد والتجربة:(4)جدول 

 5موسم  4موسم  3موسم  2موسم  1موسم العدد البٌان 

 8 18 10 4ـــ  40الشاهد 

 15 10 8 6 1 40التجربة 

 
:   الخلطات المستخدمة2-4

استخدمت فً التجربة خلطات علفٌة شبه موحدة ألنه تم تعدٌل األعالؾ الداخلة 
فً تركٌبها فً بعض األحٌان نتٌجة عدم توفر األعالؾ المطلوبة إال أنها حافظت 

ففً مرحلة الرضاعة أعطٌت العجول بعد ، رؼم ذلك على مكوناتها الؽذابٌة
 من األسبوع الثانً من واعتباراكػ ٌومٌاً  4.5مرحلة السرسوب حلٌبا بمتوسط 

 التبنبعض وأٌضاً العلؾ األخضر و (5جدول رقم )العمر قدم لها العلؾ المركز 
مع اإلشارة إلى أن نسبة ، (6 )واتبع برنامج التؽذٌة الموجود فً الجدول رقم 

وٌحتوي على طاقة صافٌة بمقدار  (%10.89)البروتٌن المهضوم لهذه الخلطة 
. (كػ /جول مٌؽا % 7.55)

 . الخلطة المركزة للرضع:(5)جدول 

النسبة المادة 
% 90شعٌر 

% 9كسبة صوٌا 

% 1أمالح و فٌتامٌنات 
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 . برنامج تؽذٌة عجول التجربة والشاهد:(6)جدول رقم 

كمٌات الحلٌب الٌومٌة العمر 
كمٌات الماء 

الٌومٌة 
كمٌات العلف 

المركز الٌومٌة 
كمٌات العلف المائً 

 (تبن + أخضر  )

الٌوم األول و خالل ساعتٌن بعد 
الوالدة 

ــ ــ ــ لٌتر صمؽة / 0.8/

ــ ــ ــ  لٌتر صمؽة 1نهاٌة الٌوم األول 

 ٌوم 3-2
 لٌتر صمؽة مرتٌن 2-1.5

ٌومٌاً 
ــ ــ ــ 

 أٌام 7-4
 لٌتر ضمؽة ثالث 3-2.5

مرات 
ــ ــ ــ 

 غ 500-800 لٌتر ماء 2-3 لٌتر حلٌب مرتٌن ٌومٌا 4.5 أسبوع 4-2
 كػ علؾ اخضر 0.5

غ تبن  300

 غ 900-1200 لٌتر ماء 4-5 لٌتر حلٌب مرتٌن ٌومٌاً 4.5 أسبوع 6-5
 كػ علؾ أخضر 0.5

 كػ تبن 0.5

حسب الحاجة ماء  لٌتر حلٌب 4.5 أسبوع 8-7
1500-1300 

غ 
 كػ علؾ أخضر 0.5

  كػ تبن0.5

 كػ  2حسب الحاجة ماء ــ  أسبوع 8أكبر من 
 كػ علؾ أخضر 1.5

 كػ تبن 1

 ./1997/الوكالة األلمانٌة للتعاون الفنً المشترك -مشروع الوبابٌات واإلنتاج الحٌوانً: المصدر
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وفً المرحلة التالٌة قسمت مرحلة النمو بحسب الوزن الحً للعجول وبناء علٌه 
(. 7)رقم  كما هو موضح فً الجدول ةحددت األعالؾ المقدم

 
 . كمٌات ومكونات الخلطات العلفٌة التً اتبعت فً الدراسة:(7)جدول 

 351-450 251-350 125-250 كغ/وزن العجل

 5 5 5 ٌوم/الفصة كغ

 4 3 1-2ٌوم /التبن كغ

علف مركز 
 ٌوم/كغ

4-2.5 5-4 6-5 

 
: أما بالنسبة لخلطة العلؾ المركز فقد تضمنت المواد العلفٌة التالٌة

 
 . مكونات الخلطات المركزة:(8)جدول 

 
وٌحتوي  (%12.88)مع اإلشارة إلى أن نسبة البروتٌن المهضوم لهذه الخلطة 

. (كػ /جول مٌؽا% 7.35)على طاقة صافٌة بمقدار 
  

النسبة المادة 

% 80شعٌر 

% 10كسبة قطن 

% 8كسبة صوٌا 

% 2أمالح و فٌتامٌنات 
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:  Studied indicatorsالمؤشرات المدروسة   -5
 

 : سٌر عملٌة الوالدة فً األبقار الحوامل وفق المعاٌٌر التالٌة 1-5
  .سهلة الوالدة بدون تدخل الطبٌب البٌطري ( -1)
  .سهلة الوالدة مع تدخل الطبٌب البٌطري ( -2)
  .صعبة الوالدة بدون تدخل جراحً ( -3)
  .صعبة الوالدة مع تدخل جراحً ( -4)

 
 : حٌوٌة العجول 5-2

إن هذه الصفة تتأثر بوزن المولود عند الوالدة فضالً على تأثرها بموضوع الخلط 
 : وٌمكن أن نصنفها كما ٌلً

 : (خامل)حٌوٌة منخفضة - أ
 وعدم القدرة على ،عدم القدرة على الوقوؾ والنشاط الطبٌعً بعد الوالدة

 .تناول السرسوب خالل الفترة الضرورٌة بدون مساعدة المربً
 :حٌوٌة متوسطة- ب

القدرة على الوقوؾ من خالل تقدٌم المساعدة وبدء النشاط الطبٌعً بعد 
 .الوالدة وتناول السرسوب كما هو معروؾ فً الحالة الطبٌعٌة

 :حٌوٌة عالٌة -ج
وتناول  القدرة على الوقوؾ بدون مساعدة ونشاط متمٌز بعد الوالدة

 .السرسوب بالحالة الطبٌعٌة
 
. وزن الموالٌد عند الوالدة للشاهد والتجربة 5-3

ُوِضَعت الموالٌد الناتجة فً مجموعات صؽٌرة تضم كل منها عجول تجربة 
  وتم وزنها وفق برنامج زمنً محدد،وشاهد لٌسهل مراقبتها ومقارنة سلوكها

.  لمتابعة نموها وتطور وزنها الحً
 :المؤشرات  اإلنتاجٌة التً سجلت فً هذه المرحلة

 ًمعّدل النمو الٌوم.  

 ًتطور الوزن الح. 
وكان عدد حٌوانات التجربة والشاهد فً الموقعٌن التً أجرٌت علٌها الدراسة 

 12بدءاً من الوالدة وحتى عمر  ( عجالً من التجربة22من الشاهد و  عجالً ً 22)
: كما ٌلً (نهاٌة التجربة)شهراً 
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  حسبت من المعادلة التالٌة: (ٌوم/ كغ)الزٌادة الوزنٌة الٌومٌة: 

P

WW
ADG 12 

       
: حٌث

ADG:  ً(ٌوم/ غ )معدل النمو الٌوم. 
W2:  (كػ)وزن الحٌوان فً نهاٌة التجربة. 
W1:  (كػ)وزن الحٌوان فً بداٌة التجربة. 
P : (ٌوم)مدة التجربة. 

 
 :Hybrid Vigor قوة الهجٌن 5-4

 : باستخدام الصٌؽة  الرٌاضٌة التالٌةقوة الهجٌنحساب تم 

 .]100×المتوسط األبوٌن÷(متوسط األبوٌن–متوسط الهجٌن)] = ٪قوة الهجٌن 

 530 وA كػ للعرق 470إذا كان متوسط الوزن الحً للعجول فً نهاٌة التسمٌن 
 ومن  Aإذا تم تجاوز الهجٌن منو.  كػ500، ٌكون متوسط آباءها Bكػ للعرق 

B  عندبذ   كػ،520 هذا المتوسط وكان متوسط وزن العجول الناتجة عن الخلط
:  ٌتم احتساب قوة الهجٌن على النحو التالً

([ 520-500 ÷ )500 × ]100 = 4 ٪

 . كػ، ٌتم تعرٌفها بأنها قوة الهجٌن20٪ أو 4الزٌادة إن  
 
: Carcass traitsصفات الذبٌحة - 6

 وبشكل ( التجربة والشاهدلحٌوانات ) عجول من كل مجموعة4 اختٌارتم 
 لٌتم تحدٌد (الشاهد والتجربة)جربة بعد نهاٌة فترة التمن الذكور فقط عشوابً 

  :وفق ماٌلًونسبة أجزابها وتركٌبها النسٌجً مواصفات الذبٌحة 
نسبة ، نسبة الدهن، نسبة اللحم، نسبة التصافً، نسبة التشافً، وزن الذبٌحة)
كما تم االستفادة من الشكل التخطٌطً التالً لذبٌحة الهٌرفورد لتحدٌد (. لعظما

. المقاطع التً ستدرس منه العٌنات
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 .أقسام الذبٌحة لعجل الهٌرفورد :(4)شكل رقم 
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: Statistical analysisالتحلٌل اإلحصائً   -7
ُصممت التجربة وفق التصمٌم العشوابً الكامل، وأجري تحلٌل التباٌن 

ANOVA Repeated Measurement من المٌالد قراءة 15 وذلك بأخذ 
 وبعد مرحلة الفطام تؤخذ  ٌوماً بٌن القراءتٌن15وحتى عمر الفطام وبفاصل 
 ثم أجرٌت المقارنة بٌن المتوسطات بٌانٌاً ، شهراً  12وزنة كل شهر حتى عمر

. >0.05P عند مستوى معنوٌة LSMeans طرٌقة باستخدام
 للمقارنة بٌن مجموعتً  T- testكما أُجري اختبار ستودنت لعٌنتٌن مستقلتٌن

الشاهد والتجربة من حٌث معدل النمو الٌومً والوزن الحً عند الوالدة والوزن 
  .الحً فً نهاٌة التجربة ومثل الفرق بٌن المتوسطٌن بٌانٌاً 

ة        الحسابًات وبالنسبة للبٌانات المتعلقة بصفات الذبٌحة، تم حساب المتوسط

(𝒙  )ة المعٌارياتواالنحراؾ( Sd) ة القٌاسًاءواألخط( Se) لة الولتحدٌد الد
 ومثل الفرق بٌن المتوسطٌن بٌانٌاً .T-test ارباخت استخدم  .probاإلحصابٌة
. Box plot المخطط الصندوقً باستخدام

واستخدم البرنامج P<0.05 اعتمد فً كافة التحالٌل اإلحصابٌة مستوى المعنوٌة 
. Genstat 11اإلحصابً 

  



 وسام النصر اهلل.رسالة دكتوراه في الهندسة الزراعية                                                         د

  

29 

 

 Results and Discussionالنتائج والمناقشة - 8

 

: (الحوامل) األبقار الملقحة 1-8

عدد األبقار الملقحة الحامل من مختلؾ المواسم اإلنتاجٌة   (9)ٌتضمن الجدول رقم 
وٌالحظ عدم تساوي أعداد األبقار فً مجموعتً الشاهد والتجربة فً الموسم 

 .الواحد ألسباب فنٌة وإدارٌة

 

 ٌبٌن توزٌع األبقار الملقحة للشاهد والتجربة ضمن المواسم :(9)جدول رقم 
 .اإلنتاجٌة

 العدد البٌان
موسم 

1 
موسم 

2 
موسم 

3 
موسم 

4 
موسم 

5 

 8 18 10 4 ـــ 40 الشاهد

 15 10 8 6 1 40 التجربة

 6 7 6 3 - 22 (شاهد )األبقار الحوامل 

 9 6 7 2 1 25 (الهجٌن)األبقار الحوامل 
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 .النسب المبوٌة لتوزع األبقار الحوامل الملقحة للشاهد وللتجربة ضمن المواسم اإلنتاجٌة :(5) شكل رقم

  

0.00

13.64

27.27

31.82

27.27

4.00

8.00

28.00

24.00

36.00

بكٌرة  موسم  موسم  موسم  موسم 

(شاهد ) األبقار الحوامل  (الهجٌن) األبقار الحوامل 
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 .2الموقع  صور لمواقع التً جرت فٌها الدراسةوفٌما ٌلً بعض ال

 

 

 . تعرض األبقار الملقحة من مجموعة الشاهد والتجربة:(5) صورة رقم

 

 

 . تعرض األبقار الملقحة من مجموعة الشاهد والتجرٌة:(6)صورة رقم 
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 .3 الموقع  تعرض األبقار الملقحة من مجموعة الشاهد والتجربة:(7)صورة رقم 

 

 

 .تعرض األبقار الملقحة من مجموعة الشاهد والتجربة :(8)صورة رقم 

 

. أما بالنسبة للموقع األول فقد تم إلؽاءه نتٌجة بعض الظروؾ الراهنة
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:   تقوٌم سٌر عملٌة الوالدة2-8

نظراً ألهمٌة هذه الصفة فً تحدٌد عروق اللحم المناسبة للخلط مع أبقار الحلٌب  
 ففً المخطط البٌانً ،تابعت هذه الدراسة باهتمام كبٌر تسجٌلها قً قطٌع التجربة

تعرض مختلؾ حاالت الوالدة التً سجلت فً قطٌع األبقار الملقح من  (3)رقم 
.  الهٌرفورد

تشٌر النتابج بوضوح إلى عدم تأثر هذه الصفة باألساس الوراثً لألجنة ووالدة  
 وهذا ٌتفق مع ،األبقار دون تدخل بشكل صرٌح من قبل الطبٌب البٌطري

مواصفات عرق الهٌرفورد وكذلك مع مختلؾ الدراسات المرجعٌة التً اهتمت 
  ؛1990 وزمالبه، Setshwaelo ؛2001 وزمالبه، MacNeil)بهذه الصفة 

Patterson DC 2002 ,وزمالبه  .)

كما ال ٌمكننا تجاهل دور المربٌن الذٌن التزموا سواء بمسألة تؽذٌة األبقار 
الحوامل والعناٌة بها ضمن الحدود الموضوعٌة أو من خالل اختٌار موضوعً 

وهذا األمر األخٌر تم استنتاجه من خالل نتابج والدات أبقار . ألبقار التجربة
الشاهد التً لم تسجل حاالت عسر والدة، وكذلك من خالل تحلٌل التباٌن الذي أكد 

عدم وجود فرق معنوي بٌن مجموعات أبقار  المشكلة من األبقار التجربة 
وتحدٌداً فً الموقع )إن تسجٌل حالتً عسر والدة فً قطٌع التجربة . والشاهد

 فقط استوجبت تدخل الطبٌب البٌطري وهذا 0.08أي ما نسبته   (الثانً والثالث
وهً ضمن الحدود  .األمر ال ٌعتبر مشكلة ناتجة عن استخدام قشات الهٌرفورد
 ٌبٌن سٌر عملٌة (6)الطبٌعة التً ال تتطلب تدخل عمل جرحً والشكل رقم 

. الوالدة عند أبقار التجربة والشاهد
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 . سٌر عملٌة والدة أبقار التجربة:(6)شكل رقم 
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 .وتعرض الصور التالٌة لحظات ما بعد والدة األبقار من مجموعتً الدراسة

 

 

 . لحظات ما بعد والدة األبقار للشاهد:(9)صورة رقم 

 

 

 

 . لحظات ما بعد والدة األبقار للتجربة:(10)صورة رقم 
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:   حٌوٌة العجول3-8

تعكس هذه الصفة فً جزء من نتٌجتها حالة الوالدة التً مر بها المولود فضالً 
على ما ٌحمله هذا المولود من كفاءة حٌوٌة ناتجة فً جزء منها من قاعدته 

فبحسب التوصٌؾ الذي استخدم فً هذه الدراسة كانت حٌوٌة العجول . الوراثٌة
 نصر)ضمن الحدود المتوقعة وتطابقت مع نتابج دراسة سابقة فً االتجاه العام 

 . (2010, هللا

تمتعت الموالٌد بشكل عام والهجٌنة بشكل خاص بحٌوٌة تراوحت بٌن العادٌة 
 حٌث تمٌزت الذكور واإلناث الهجٌنة عن عجول الشاهد بالوقوؾ ،والمرتفعة

وهً نتٌجة كانت متوقعة لعدم تعرض الموالٌد . وتناولها للسرسوب بشكل أسرع
ٌوضح الجدول . إلجهاد الوالدة العسرة وكذلك لمزاٌا موالٌد عرق الهٌرفورد

. توزع الموالٌد بحسب حٌوٌتها (10)

 

 .الموالٌد حسب حٌوٌتها وجنسهاأعداد  توزٌع :(10)جدول 

 البٌان

الحٌوٌــــــــــة 

مرتفعة عادٌة ضعٌفة 

 ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀

n n n n n n 

 2 8 8 4- - شاهد 

 5 7 3 8 2- هجٌن 

 

% 12ضعٌفة، و% 8ٌالحظ من الجدول أن حٌوٌة العجول الهجٌنة توزعت بٌن 
% 32ضعٌفة، % 0أما فً الذكور فكانت  مرتفعة بالنسبة لإلناث،% 20عادٌة، 
.  مرتفعة% 28عادٌة و

وتتوافق نتابج الحٌوٌة  (.7)أما التعبٌر النسبً لهذه الصفة فٌعبر عنها الشكل رقم 
. فً تجاربه المنفذة فً كٌنٌا (1985 ,وزمالبه Gregory)مع ما وجده 



 وسام النصر اهلل.رسالة دكتوراه في الهندسة الزراعية                                                         د

  

37 

 

 

 

 . بعد الوالدة وخالل فترة تناول السرسوب(ذكور وإناث) ٌوضح حٌوٌة عجول التجربة والشاهد  :(7)شكل رقم 

 

0 0

36.4

22.7

18.2

22.7

0

8

36.0

12.0

24.0

20.0

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀

ضعٌفة عادٌة مرتفعة

شاهد هجٌن
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: والصور التالٌة تظهر عالمات النشاط والصحة لحٌوانات الدراسة

 

 .2للشاهد فً موقع رقم عالمات النشاط والصحة  :(11)صورة رقم 

 

 

 .2للشاهد فً موقع رقم  عالمات النشاط والصحة :(12)رقم صورة 
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 .3موقع رقم للتجربة فً  عالمات النشاط والصحة :(13)صورة رقم 

 

 

 .3موقع رقم للتجربة فً  عالمات النشاط والصحة :(14)صورة رقم 
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:  (كغ) الوزن الحً 4-8

صفة الوزن عند المٌالد وكذلك تطور الوزن الحً لموالٌد  (11) ٌبٌن الجدول رقم
ٌوماً وتشٌر معطٌات   60 من لحظة الوالدة وحتى عمراعتباراالشاهد والتجربة 

الجدول إلى ارتفاع الوزن عند المٌالد فً حٌوانات التجربة مقابل مجموعة الشاهد 
 معنوٌة هذه الزٌادة أما قوة اإلحصابً كػ وأكد التحلٌل 2.38بما متوسطه 

، وزمالبه Scott) وتتفوق هذه النتٌجة على ما ذكره 0.04الهجٌن فقد بلؽت 
وٌالحظ من الجدول أٌضاً تفوق عجول التجربة على الشاهد حتى الستٌن ( 2009
 .p<0.05 حٌث كان الفرق معنوي على مستوى ،(موعد الفطام)ٌوماً 

 

تطور الوزن الحً لكل من الشاهد والتجربة حتى عمر  ٌمثل :(11)جدول رقم 
 .الفطام

التجربة الشاهد  الصفات

 1.24 ± 41.50 1.17 ± 39.21الوالدة 

 1.59± 53.33  1.38 ± 46.17 15الٌوم 

 2.45 ± 61.33 2.13 ± 53.33 30الٌوم 

 2.81 ± 70.33 2.45 ± 61.33 45الٌوم 

 4.06 ± 81.33 3.51 ± 70.33 60الٌوم 

LSD 0.05 

  الزمن ×النمط  الوراثً الزمن النمط الوراثً

*1.10 *0.36 *1.19 
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تطور الوزن الحً فً الفترة الممتدة من الوالدة حتى  (8)ٌعرض الشكل رقم 
.  عمر الفطام لكل من حٌوانات الشاهد والتجربة

 

 

 تطور الوزن الحً لكل من عجول الشاهد والتجربة حتى عمر :(8)شكل رقم 
 .الفطام

 

وٌشٌر هذا الشكل إلى تؽاٌر األوزان مع الزمن إلى تفوق متوسطات عجول 
وأثبت التحلٌل . التجربة على متوسطات مجموعة الشاهد فً كل أزمنة القٌاس

أما قوة الهجٌن فقد بلؽت %. 5اإلحصابً معنوٌة هذا التفوق على مستوى الثقة 
.  فً هذه المرحلة% 7

وبقراءة أخرى تشٌر المعطٌات المسجلة إلى زٌادة  الوزن الحً من الوالدة حتى 
مرة فً عجول التجربة، بٌنما كان مقدار هذا الزٌادة فً  1.94الفطام بمقدار 

وهذا التفوق ناجم من وجود مورثات الهٌرفورد فً . مرة 1.87حٌوانات الشاهد 
والذي ٌتمتع بشدة نمو عالٌة والتً بلؽت فً هذه الدراسة حتى , الحٌوانات الخلٌطة

 غ  أما قوة 518 بٌنما كان فً عجول الشاهد ، غ658عمر الفطام ما متوسطه 

LS Means ; النموذج الوراثً*  الزمن 
 الوراثً

  الشاهد

 التجربة   

   التجربة
 الوالدة 15الٌوم  30الٌوم  45الٌوم  60الٌوم 

 الزمن

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

 كغ- األوزان 
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هذا التمٌز للعجول الخلٌطة أكدته معنوٌة %. 12الهجٌن فقد بلؽت ما مقداره 
 . %5تحلٌل التباٌن على مستوى الثقة 

 Gregory)هذه النتٌجة تتفق مع العدٌد من الدراسات المرجعٌة ففً تجربة لـ 
and Cundiff ،1980).  أكدت النتابج بأن التهجٌن ٌمكن أن ٌساعد فً رفع

 Gregory)، وكذلك %20متوسط وزن موالٌد العجول المفطومة بما ال ٌقل عن 
 ،Frahm  and Marshal؛1985 وزمالبه،  Trail؛1985 وزمالبه،

الذٌن  (1990 , وزمالبهSetshwaelo)وهذا ٌتوافق أٌضا مع نتابج . (1985
أشاروا إلى تفوق الموالٌد الناتجة من التهجٌن بٌن ذكور الهٌرفورد وإناث 

على الموالٌد الناتجة عن التهجٌن بٌن ذكور % 23 والذي قدر بـ نالبراهما
وتنسجم هذه النتٌجة فً اتجاهها العام مع  ,نالفرٌزٌان هولشتاٌن وإناث البراهما
ُنفِّذت على  (1985 وزمالؤه، Gregory) النتابج االٌجابٌة لتجربة خلط أخرى

حٌث تفوقت أٌضاً  فً كٌنٌا، (البوران والزٌبو واألنكول وهجنها)األبقار األفرٌقٌة 
الحٌوانات الهجٌنة الناتجة عن الخلط بٌن ذكور من ساللة  الفرٌزٌان، وإناث من 
ساللة السوٌسري البنً، والسمنتال على العروق المحلٌة بصفات عدد الموالٌد 

، ومتوسط وزن (%6)وبصفات متوسط وزن الموالٌد عند الوالدة بنسبة  (7%)
 شهراً بنسبة 12ومتوسط الوزن عند عمر  (%5.4)الموالٌد عند الفطام بنسبة 

(4.2 .)%

 

:  شهر12تطور الوزن الحً بعد الفطام وحتى عمر  5-8

 تطور الوزن الحً لمرحلة بعد (9) والشكل رقم (12)ٌعرض الجدول رقم 
تابعت مجموعة الحٌوانات الهجٌنة تفوقها على . اً  شهر12الفطام وحتى عمر 
 وبنسبة قوة ، كػ24 أشهر 4 وقد بلػ هذا التفوق فً عمر الـ ،مجموعة الشاهد
 كػ و بنسبة قوة هجٌن مقدارها 29، وفً عمر الستة أشهر %8هجٌن مقدارها 

%.  5 كػ وبنسبة قوة هجٌن مقدارها 24، وفً عمر الثمانٌة أشهر 7%

إن المعطٌات السابقة تشٌر إلى بدء العجول الخلٌطة مرحلة النمو السرٌع مترجمة 
بذلك إحدى مزاٌا عروق اللحم المبكرة النضج والتً انحدرت إلٌها من عرق 

كما لعبت التؽذٌة المناسبة دوراً هاماً فً هذه الترجمة وتنسجم هذه . الهٌرفورد
النتابج مع عدٌد من الدراسات المرجعٌة التً كان فٌها الهٌرفورد الشرٌك األخر 

، Barlow and O'Neill؛ 2001 وزمالبه، MacNeil) فً الخلط نذكر منها
 كػ أما قوة الهجٌن 37وازداد هذا التفوق لٌبلػ فً عمر العشرة أشهر  (.2010

%. 6 كػ فً عمر السنة محققة قوة هجٌن مقدارها 42، و%6فقد بلؽت ما نسبته 

لذي ٌصنؾ تحت اإن تفوق هجٌن الهٌرفورد ٌعزى إلى صفات الهٌرفورد و
عروق اللحم المبكرة النضج والتً تتمتع بشدة نمو عالٌة خالل فترة تطورها 
ومن . وبلوغ النضج الجسمً فً عمر مبكر مقارنة بعروق اللحم المتأخرة النضج
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المفٌد ذكره فً هذا السٌاق أن المكافا الوراثً لصفة الوزن الحً تقع فً المجال 
المتوسط أي أن تفوق الحٌوانات الهجٌنة ٌعزى بالدرجة األولى المتالك القواعد 

أما مساهمة قوة . من مورثات الهٌرفورد %50الوراثٌة لهذه الحٌوانات ما نسبته 
وأشار . الهجٌن فً هذا التفوق فهً متواضعة كم تشٌر إلى ذلك قٌمها المقّدرة

كما أشار التحلٌل % 5التحلٌل اإلحصابً إلى معنوٌة هذا التفوق فً مستوى الثقة 
وبالنسبة . إلى تفوق الذكور بشكل عام على اإلناث فً كل مراحل النمو المدروسة

 ٌوم فً عمر األربعة أشهر / غ 935لصفة النمو الٌومً فقد تراوحت قٌمها بٌن 
ٌوم / غ1065ٌوم فً مجموعة الشاهد لتصل / غ758فً مجموعة التجربة و

 .ٌوم فً مجموعتً التجربة والشاهد على التوالً وذلك بعمر السنة /غ 952و

 

تطور الوزن الحً لكل من الشاهد والتجربة بدءاً من عمر  ٌمثل :(12)جدول رقم 
 .اً  شهر12وحتى عمر الفطام 

 التجربة الشاهد الصفة

 117.83 ± 2.35  100.33 ± 2.00 3الشهر 

 154.33 ± 3.08  130.33 ± 2.60 4الشهر 

 186.83 ± 5.60  160.33 ± 3.20 5الشهر 

 219.33 ± 6.57  190.33 ± 5.75 6الشهر 

 251.33 ± 7.53  224.83 ± 6.74 7 الشهر

   283.33 ± 11.33    259.33 ± 10.37 8الشهر 

   318.83 ± 12.75    288.33 ± 11.53 9الشهر 

   354.33 ± 14.16    317.33 ± 15.85 10الشهر 

   389.33 ± 15.75    349.83 ± 17.49 11الشهر 

 424.33 ± 21.2    382.33 ± 19.11 12الشهر 

LSD 0.05 
  الزمن ×النمط  الوراثً الزمن النمط الوراثً

*1.06 *0.54 *1.19 
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تطور الوزن الحً لكل من حٌوانات الشاهد والتجربة بدءاً  ٌبٌن :(9)شكل رقم 
 . شهراً 12وحتى عمر من عمر الفطام 

 

وٌالحظ من هذا الشكل تفوق حٌوانات التجربة على حٌوانات الشاهد من عمر 
 نحو حٌث بلػ متوسطها عند حٌوانات التجربة إلى, ثالثة أشهر حتى عمر عام

 وهذه أحد المواصفات الهامة ، كػ382نحو  كػ وعند حٌوانات الشاهد 424
. لساللة الهٌرفورد الذي ٌتمٌز بسرعة نمو عالٌة مقارنة بالعروق األخرى

 

:  تطور الوزن الحً من مرحلة الوالدة حتى عمر سنة6-8

( 13)رقم ٌمكن جمع معطٌات صفة تطور الوزن الحً فً جدول واحد كالجدول 
للتعبٌر عن مجمل مرحلة النمو منذ الوالدة وحتى عمر السنة أو تمثٌل ذلك بٌانٌاً 

 .(10)رقم كما فً الشكل 

 

 

 

 

 

R1*تاعومجملا; LS Means
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تطور الوزن الحً لحٌوانات التجربة والشاهد من بدء حتى نهاٌة : (13) جدول
 .التجربة

التجربة الشاهد  الصفة

 1.24 ± 41.50 1.17 ± 39.21الوالدة 

 1.59± 53.33  1.38 ± 46.17 15الٌوم 

 2.45 ± 61.33 2.13 ± 53.33 30الٌوم 

 2.81 ± 70.33 2.45 ± 61.33 45الٌوم 

 4.06 ± 81.33 3.51 ± 70.33 60الٌوم 

 117.83 ± 2.35  100.33 ± 2.00 3الشهر

 154.33 ± 3.08  130.33 ± 2.60 4الشهر 

 186.83 ± 5.60  160.33 ± 3.20 5الشهر 

 219.33 ± 6.57  190.33 ± 5.75 6الشهر 

 251.33 ± 7.53  224.83 ± 6.74 7الشهر 

   283.33 ± 11.33    259.33 ± 10.37 8الشهر 

   318.83 ± 12.75    288.33 ± 11.53 9الشهر 

   354.33 ± 14.16    317.33 ± 15.85 10الشهر 

   389.33 ± 15.75    349.83 ± 17.49  11الشهر

 424.33 ± 21.2    382.33 ± 19.11 12الشهر 

LSD 0.05 
  الزمن ×النمط  الوراثً الزمن النمط الوراثً

*1.05 *0.47 *1.12 

إن التشتت فً قٌم هذه الصفة والذي ٌعبر عنه بقٌم االنحراؾ المعٌاري لم ٌتجاوز 
حٌث سجلت قٌم  من قٌمة المتوسط الحسابً فً األوزان الحٌة العالٌة،% 5الـ 

 Setshwaelo) نسبٌة أقل فً األوزان المنخفضة وهذا ٌنسجم مع ما وجده
أما المنحنى البٌانً لهذه الصفة خالل المرحلة العمرٌة  (.1990, وزمالبه

فهو ٌعكس ازدٌاد شدة النمو بعد مرحلة الفطام فً  (10)والموّضح فً الشكل 
 .الحٌوانات الناشبة وبشكل تصاعدي  مستثمرة القدرات الوراثٌة فً هذه المرحلة

 ،وزمالبه Błaszczyk )وٌتفق سٌر المنحنى الٌومً فً هذه الدراسة  ما وصفه
(2009.
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 . ٌعرض تطور الوزن الحً من الوالدة حتى عمر السنة:(10)شكل رقم 
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توافقت مع ما % 5ن الفروقات المعنوٌة عند مستوى الثقة أوتجدر اإلشارة إلى 
وال بجنوب جفً تجاربهم المنفذة فً ان (1985,  وزمالبهTrail)توصل إلٌه 
  فقد ازداد متوسط الوزن الحً للموالٌد الهجٌنة عند الوالدة بمقدار،شرقً أفرٌقٌا

عند % 14.8 ، كما ارتفع متوسط الوزن الحً عند عمر الفطام بمقدار13.7%
إال أن اعتماد اإلنتاج على عروق متشابهة . نفس مستوى المعنوٌة السابق

وتبقى هذه . بممٌزاتها اإلنتاجٌة ٌؤدي إلى تحجٌم الكفاءة اإلنتاجٌة لهذه العروق
النتابج مرهونة بالعرق المستخدم ألن نتابج الخلط تتأثر بعامل عرق اللحم كما 

تشٌر إلى ذلك نتابج العدٌد من الدراسات التً استخدمت فً الخلط عروق مختلفة 
حٌث أجري  ،(1991 , وزمالبهGregory) ففً تجربة نفذت فً هذا المجال

 ,Red Poll, Hereford, Angus, Limousin)الخلط بٌن تسعة عروق 
Braunvieh, Pinzgauer, Gelbvieh, Simmental, and 

Charolais).  

أكدت نتابجها إلى أن اختالؾ العرق أثر بشكل معنوي فً كل المؤشرات 
المدروسة لدى الهجن الناتجة عنها، وقد شملت هذه المؤشرات متوسط الوزن 
الحً عند الوالدة، ومتوسط الزٌادة الوزنٌة الٌومٌة حتى عمر الفطام، ونسبة 

. النفوق بعمر الفطام

: معدل النمو الٌومً 7-8

 تشٌر ،(14)إن القٌم المحسوبة لصفة معّدل النمو الٌومً والمذكورة فً الجدول 
  معنوٌة بٌن مجموعة التجربة ومجموعة الشاهد والتً بلؽت اتإلى وجود فروق

 فً الوقت ذاته لم ٌكن لجنس الحٌوان رام على التوالً، غ952 و1065تقرٌباً 
 حٌث لم ، دوراً فً االختالفات الوزنٌة ضمن المجموعة الواحدة(11،شكل رقم)

ٌكن هناك أي فروقات معنوٌة بٌن اإلناث والذكور، بٌنما كانت هناك فروقات 
وزنٌة بٌن مجموعة التجربة والشاهد على مدار فترة نمو الحٌوانات حتى عمر 

(.  12) وهذا ٌبٌنه شكل رقم .سنة

إن هذه النتٌجة تتفق مع ما ورد فً الدراسة المرجعٌة حول تفوق هجن الهٌرفورد 
، O'Neill وBarlow؛ 2001 وزمالبه،MacNeil)على المجموعات األخرى 

2010.) 
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الفروقات المعنوٌة بٌن عجول التجربة وعجول الشاهد فً معدل النمو الٌومً ومتوسط الوزن البدابً ومتوسط الوزن . (14)جدول 
 .النهابً

 Variable 

T-tests:( Group 1 :التجربة ،Group 2 :الشاهد) 

Mean 
 التجربة

 Mean 
 الشاهد

t-
value 

df Prob. 
Valid N  
التجربة 

Valid N  
الشاهد 

Std 
Dev 

التجربة 

Std 
Dev  

الشاهد 

من ) معدل النمو الٌومً
 .(المٌالد و حتى عمر سنة

1.064 0.95 79.00 3 0.00 4 4 0.00 0.00 

 0.57 0.57 4 4 0.00 3 89.09 382.33 424.33 .(سنة)الوزن النهائً 

 0.56 0.17 4 4 0.00 3 6.76 39.20 41.50 .(المٌالد)الوزن البدائً 
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 .على حٌوانات الشاهد (إناث+ذكور)تفوق حٌوانات التجربة  :(11)شكل رقم 

 

 

 . تفوق عجول التجربة على عجول الشاهد فً معدل النمو الٌومً:(12)شكل رقم 
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: العالقة بٌن متوسط الوزن الحً وعمر العجول 8-8

تشٌر قٌم تطور الوزن الحً مع الزمن إلى قوة العالقة بٌن هذٌن المتؽٌرٌن والتً 
تعكس شدة النمو عند الحٌوانات الناشبة، وهذه األخٌرة تختلؾ بٌن العروق بحسب 

.  تخصصها

حٌث تم  تقدٌر معامل االرتباط بٌن متوسط الوزن الحً وعمر العجول لكل من 
 12مجموعتً عجول الشاهد وعجول التجربة، بدءاً من عمر شهرٌن وحتى عمر 

عند  r=0.98 عند عجول التجربة و r=0.99االرتباطشهراً، فكانت قٌمة معامل 
وهذه العالقة القوٌة تشٌر إلى استمرار . 0.05عجول الشاهد وبمستوى معنوٌة 

عملٌة النمو وأن االختالؾ فً الزمن ٌشكل سبباً ربٌساً لتحقٌق أوزانا عالٌة، وهذا 
. 0.98ما ٌشٌر إلٌه أٌضاً معامل التحدٌد عند عجول التجربة البالػ 

.  وبناءاً على ذلك ٌمكن إجراء التمثٌل البٌانً لتطور الوزن الحً مع الزمن

من المفٌد ذكره فً هذا المجال واعتماداً على ما ذكر أنه ٌمكن االستمرار فً 
عملٌة النمو حتى عمر أثنً عشر شهراً الستثمار كل الطاقة الوراثٌة لصفة النمو 

 . وبالتالً تحقٌق أوزان عالٌة

. العالقة الطردٌة بٌن الوزن الحً للعجول وُعمرها (13)وٌبٌن الشكل رقم 
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 .العالقة القوٌة والمعنوٌة بٌن متوسط الوزن الحً وعمر العجول فً كل من الشاهد والتجربة: (13)الشكل 

 

.  هذا التالزم الوثٌق بٌن المنحنٌن تؤكده عالقة االرتباط الشدٌدة بٌنهما
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: صفات الذبٌحة 9-8

تعد صفات الذبٌحة من المعاٌٌر األساسٌة لتحدٌد نجاح عملٌة الخلط أو فشلها ألنها 
فنسبة التصافً . الرقم االقتصادي أو المادي الجاذب لمثل هذا الخلط أو رفضه

 وبالتالً القٌمة ،والتشافً وكمٌة الدهن فً الذبٌحة كلها عوامل تحدد نوعٌة اللحم
وللكشؾ عن الصفات المذكورة سابقاً واستنتاج بعض . المادٌة للحٌوانات

المؤشرات المناسبة تمت عملٌة ذبح فً أحد المسالخ الخاصة وتحت إشراؾ 
وعٌنة من  (4عددها )طبٌب بٌطري لعٌنة عشوابٌة من العجول الذكور الهجٌنة 

 وتم وضع أختام الصالحٌة لالستهالك البشري .(4عددها )الشاهد الذكور فقط 
فً هذه المرحلة تم وزن الجلد والرأس . كما هو محدد من قبل مدٌرٌة الصحة

ومن ثم لفت الذبابح . واألطراؾ األربعة وألحشاء الداخلٌة وكذلك وزن الدم
 حٌث تم فصل اللحم عن العظم وكذلك ،بأقمشة ووضعت فً البرادات للٌوم التالً

.  الدهن المترسب فً أجزاء الذبٌحة

وبالنسبة لوزن أجزاء الذبٌحة فقد كانت تستخدم نصؾ الذبٌحة وتضاعؾ األرقام 
لتعبر عن الذبٌحة كامالً وذلك للتخفٌؾ من أعباء عمل فصل العظام عن اللحم 

(. 15)وكانت النتابج تحاكً التوقعات وهً معروضة فً الجدول رقم 

: وتعرض الصور التالٌة ذبابح العجول الهجٌنة
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 للذبابح وهً معلقة :(15)صورة رقم 
 .فً المسلخ

 للذبابح وهً معلقة :(16)صورة رقم 
 .فً المسلخ

  

  

لذبٌحة من الهجٌن  :(18)صورة رقم  .جزاء من الذبٌحةأ :(17)رقم صورة 
 .توضح حجم الذبٌحة
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 . نتابج ذبابح عجول التجربة والشاهد:(15)جدول 

Variable 

T-tests( Group 1 :التجربة ،Group 2 :الشاهد.) 

Mean 
 التجربة

 Mean 
 الشاهد

t-value df Prob. 
Valid N  
التجربة 

Valid N 
الشاهد 

Std Dev 
التجربة 

Std Dev 
 الشاهد 

 10.01 12.58 4 4 0.08 3 2.29 400.33 421.66الوزن القائم 

 9.84 10.50 4 4 0.06 3 2.56 240.00 261.5وزن الذبٌحة 

 4.44 7.50 4 4 0.01 3 4.20 143.50 164.66 األحمروزن اللحم 

 5.40 3.05 4 4 0.96 3 0.04 64.50 64.66وزن العظم 

 0.76 1.44 4 4 0.34 3 1.06- 16.83 17.83وزن الرأس 

 0.76 0.57 4 4 0.01 3 3.91- 16.33 17.16لداخلٌة اوزن األحشاء 

 0.28 0.76 4 4 0.01 3 4.24- 17.66 16.66وزن الدم 

 1.00 2.25 4 4 0.11 3 1.98- 66.50 64.66وزن الكرش 

 0.50 0.76 4 4 0.06 3 2.52- 25.00 26.66وزن الجلد 

 1.73 0.57 4 4 0.76 3 0.31 32.00 32.33وزن الدهن 

 0.76 1.44 4 4 0.34 3 1.06- 18.00 17.33وزن األطراف 

 1.27 0.88 4 4 0.05 3 2.44 59.61 62.04نسبة التصافً 

 0.99 0.25 4 4 0.02 3 3.58 73.15 75.29نسبة التشافً 
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إلى تفوق عجول التجربة بصفات الذبٌحة  (15)تشٌر معطٌات الجدول رقم 
 .المدروسة على حٌوانات الشاهد كما توضح ذلك المخططات التالٌة

 

:  الوزن القائم 1-9-8 

 إلى تفوق عجول التجربة (14) والشكل رقم (15)كما ٌشٌر الجدول السابق رقم 
 كػ ولكن بشكل ؼٌر معنوي عند مستوى 21على الشاهد بهذه الصفة بما متوسطه 

 .0.05معنوي 

 

 

 . ٌعرض الوزن القابم لحٌوانات الدراسة:(14) شكل

 

والسؤال الهام الذي ٌطرح فً هذا السٌاق عن محتوى الذبابح من اللحم األحمر ذو 
إن نسبة ما شكله اللحم األحمر من . القٌمة المادٌة المرتفعة وعالقته بالوزن القابم

.  فً حٌوانات الشاهد% 37فً الحٌوانات الهجٌنة و% 39الوزن القابم بلػ 

 كػ كانت قٌمة إضافٌة مجانٌة نتجت من 20هذه الزٌادة والتً مقدارها بالمتوسط  
 معنوٌتها عند اإلحصابٌةهذا وقد أثبتت التحالٌل . عملٌة الخلط مع الهٌرفورد

.  بهذه الصفةاإلحصابٌةالمؤشرات  (15)وٌمثل الشكل % 5مستوى الثقة 

Box & Whisker Plot: مئاقلا نزولا
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 .(الشاهد والتجربة)وزن اللحم لحٌوانات الدراسة ٌعرض  :(15)الشكل 

 

: نسبة التصافً والتشافً 2-9-8

متفوقة % 62.02لوحظت الزٌادة أٌضاً فً نسبتً كل من التصافً والتً بلؽت 
% 75.33والتشافً والتً بلؽت  ،(%59.95)على مثٌلتها فً ذبٌحة الشاهد 

كما هو موضح فً . (%73.13)متفوقة أٌضاً على مثٌلتها فً ذبٌحة الشاهد 
 .(17)و (16)للشكلٌن 

 

Box & Whisker Plot: محللا نزو
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 .(الشاهد والتجربة)حٌوانات الدراسة  نسبة التصافً فً :(16)شكل 

 

 

 .(الشاهد والتجربة)حٌوانات الدراسة  نسبة التشافً فً :(17)شكل 

 

Box & Whisker Plot: ةبسن يؾاشتلا 
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 ;Greiner ،2009) هذه النتابج تتفق مع نتابج العدٌد من الدراسات المرجعٌة
Jukna, ;2002 and Casas ;Cundiff 2009) .

 

: نسبة الدهن 3-9-8

 وقد ٌكون ، المجموعتٌن منلم ٌسجل أي فرق هام فً كمٌة دهن الذبٌحة فً كل
السبب فً إن الحٌوانات مازالت فً عمر أصؽر من عمر ترسٌب الدهن فً 

 .(18) كما هو موضح فً الشكل ،الجسم

 

 

 .(الشاهد والتجربة) ٌعرض وزن الدهن لحٌوانات الدراسة :(18)شكل رقم 

 

ومن جانب آخر تمٌزت شرابح لحم حٌوانات الذبابح الهجٌنة بتؽلؽل عروق الدهن  
بداخلها لتنتج ما ٌسمى باللحم المرمري ذو النكهة المتمٌزة والمرؼوبة بشكل كبٌر 

 .كما توضح ذلك الصور التالٌة

 

 

 

 

Box & Whisker Plot:    هدلا ن
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 . تعرض لحظات وزن اللحم األحمر:(19)صورة رقم 

 

 

 .(التجربة والشاهد ) تبٌن عٌنتٌن من اللحم :(20) صورة رقم
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 .للحم المرمري من خلٌط الهٌرفورد :(21)صور رقم 

 

 

 .للحم المرمري من خلٌط الهٌرفورد :(22)صور رقم 

 

 

 .مرتفع الطاقة و ٌتمتع بصفات حسٌة ممٌزةبأنه هذا النوع من اللحم ٌتصؾ 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://anarchyroad.wordpress.com/&ei=Kq3xVJD5HsaLOYjlgZgF&bvm=bv.87269000,d.bGQ&psig=AFQjCNF6IU8e-1iPGjH2nt6vIbZpEoIHIw&ust=1425210970264328
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هذه النتابج تتوافق مع العدٌد من الدراسات والتً تناولت أعداداً كبٌرة من 
الحٌوانات مثل نتابج إحدى الدراسات التً أجرٌت فً جامعة فً الوالٌات المتحدة 

سالالت و (الهٌرفورد واألنجوس)األمرٌكٌة على التهجٌن بٌن عروق اللحم 
 إلى أن اللحم المرمري كان أفضل عند (السوٌسري البنً والهولشتاٌن)الحلٌب 

ذبٌحة الهجٌن الناتج من التهجٌن بٌن عروق اللحم وعروق الحلٌب مقارنة بالهجٌن 
 وزمالبه، (Bertrand الناتج بٌن عرقً اللحم أو عرقً الحلٌب كل على حدة

1983 .) 

( Casas  and Cundiff, 2009؛Jukna, 2002)وٌتوافق أٌضا مع نتابج 
الذٌن قاموا بإجراء التهجٌن بٌن األبقار اللٌتوانٌة الحمراء المحلٌة وذكور من 

ٌَّن ارتفاع نسبة التصافً لدى الهجن ،سالالت اللٌموزٌن والشارولٌه والهٌرفورد  ب
للهجٌن % 57.4للهجٌن اللٌتوانً هٌرفورد % 54الناتجة والتً تراوحت بٌن 
لذبابح عرق اللٌتوانً ومع نتابج % 52.5لٌتوانً شارولٌه مقارنة بـ 

(Dyer1975 , وزمالبه.) 

 

: نسبة العظم 4-9-8

بالنسبة لوزن العظم فقد كانت األوزان متشابهة بٌن ذبابح الشاهد والتجربة مخالفة 
 حٌث كانت عظام ،، ولكن االختالؾ كان فً ثخانتها(19)للتوقعات الشكل رقم 

ذبابح التجربة أكثر ثخانة واصؽر حجماً من عظام ذبابح الشاهد التً اتصفت بكبر 
 .  وهذا ٌعود إلى االتجاه اإلنتاجً للحٌوانات،الحجم وقلة ثخانتها
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 .(الشاهد والتجربة) ٌعرض وزن العظم لحٌوانات الدراسة :(19)شكل رقم 

 

:  وزن الرأس5-9-8

 فكانت عند الحٌوانات الخلٌطة  أكبر من الشاهد ،أما بالنسبة لصفة وزن الرأس
 كون عرق الهٌرفورد ٌتمتع بمٌزة حجم رأس كبٌر  الشكل دون أي تأكٌد معنوي،

(. 20)رقم 

 

Box & Whisker Plot: مظعلا نزو
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 .(الشاهد والتجربة)ٌعرض وزن الرأس لحٌوانات الدراسة  :(20)شكل رقم 
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 Conclusionsاالستنتاجات - 9

لم ٌؤثر عرق الهٌرفورد المستخدم فً عملٌة الخلط سلباً على عملٌة والدة - 1
 فقد سارت عملٌات الوالدة بشكل طبٌعً، ولم تسجل حاالت ،األبقار األمات

عسر والدة تتطلب تدخل جراحً، وهذا الموضوع ٌعد من األولوٌات عند 
  .تحدٌد عرق اللحم المناسب للخلط مع أبقار الحلٌب

 فقد كانت بٌن العادٌة والعالٌة بحسب المعاٌٌر ،أما بالنسبة لحٌوٌة العجول- 2
وتعد هذه الصفة مرآة موضوعٌة لحالة سٌر . المستخدمة فً هذه الدراسة

.  كما أنها بالوقت ذاته تتأثر بعرق اللحم المستخدم. عملٌة الوالدة

إن تفوق الحٌوانات الهجٌنة على مجموعة الشاهد فً صفة تطور الوزن الحً - 3
عملٌة  )من الوالدة وحتى عمر الفطام نتٌجة منطقٌة عن النقطتٌن السابقتٌن

. ( حٌوٌة العجول،والدة األبقار األمات

لقد انعكست نتابج الخلط التجاري بٌن ثٌران الهٌرفورد وأبقار الهولشتاٌن  -4
: عابداً مادٌاً إضافٌاً من خالل النقاط التالٌةبشكل فرٌزٌان 

تفوق مجموعة األفراد الهجٌنة على مجموعة أفراد الشاهد بالوزن الحً عند – أ 
.  على المربً عند بٌع عجول للتسمٌنإٌجاباالفطام انعكس 

تفوق عجول التجربة معنوٌاً على عجول الشاهد فً صفة الوزن عند نهاٌة  -ب 
أربعٌن ألفا لٌرة سورٌة نحو صل قد ي إضافٌامنح المربً مبلػ مما  .التسمٌن

 .عن كل رأس

نسبة التصافً والتشافً واللحم )تفوق عجول التجربة فً صفات الذبٌحة  -جـ 
 ٌعنً زٌادة فً وفرة اللحم البقري، األمر الذي قد ٌنعكس وهذا ،(...األحمر
 . على أسعاره وزٌادة الطلب علٌهإٌجابا

إن عرق الهٌرفورد من  أحد عروق اللحم المناسبة للرعاٌة تحت النظم  -5
 إلنتاج الحٌوانات الهجٌنة الزراعٌة فً  سورٌة للخلط مع أبقار الحلٌب

. وبالتالً زٌادة واردها من منتج اللحم
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 Recommendationsالمقترحات - 10

اعتماد أسلوب الخلط التجاري بٌن أبقار الحلٌب المنخفضة اإلنتاج وثٌران من - 1
. عرق الهٌرفورد كطرٌقة تربوٌة لزٌادة وارد هذه األبقار من اللحم

تحدٌد نسبة األبقار التً ٌمكن إدخالها فً برنامج الخلط التجاري وفق معاٌٌر - 2
 .(إنتاجٌة وتناسلٌة) عدٌدة

 18دراسة الصفات الؽذابٌة والحسٌة  للحم، و إطالة فترة التسمٌن حتى عمر - 3
 .شهراً للحصول على أوزان اقتصادٌة وتقٌٌم أفضل للذبٌحة

 تحدد عمر بداٌة ،وضع برامج رعاٌة وإنتاج متكاملة خاصة بعرق الهٌرفورد- 4
ونهاٌة فترة التسمٌن أو عمر ووزن الذبح وكذلك األعالؾ وأسلوب رعاٌة 

 . الحٌوانات الهجٌنة

ٌقترح التروٌج لهذا الموضوع من خالل الوحدات اإلرشادٌة وإنشاء فرع - 5
إلنتاج هذه العجول الهجٌنة للمربٌن بهدؾ التسمٌن وذلك فً المؤسسة العامة 

. لألبقار
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12- Summary  

In this study, commercial cross was used between 
Herford and Holstein Frisian, with the aim of getting 
hybrid animals which have extra genetic abilities for meat 
production. 

The aim was to compensate the decrease resulting in 
meat production, because of variations in genetic basis 
of cows in Syria to improve milk yield. 

The study was done in two cows stations where 
insemination of 40 cows with frozen semen from Herford 
was performed. They gave birth to 25 cows. A group of 
identical cows from Holstein Frisian was formed as a 
control. Standardization of housing, feeding …etc., which 
was made for animals. The following criteria was studied, 
the delivery process, activity of the calves after birth, the 
development of live weight until one year of age, average 
daily gain, the characteristics of carcass (weight at 
slaughter, dressing percentage%…..). 

The research results were as follows: 

No delivery problems were observed in the experimental 
group, which was positively translated on the activity of 
the new borns. The estimate of the variations were from 
normal to high  according to the used standards.  

The value of weight at birth was higher in the  
experimental calves reaching 106%. (This difference was 
statistically significant at P<0.05). The heterosis effect in 
this improvement was 4% .The hybrid animals continued 
to be superior to the control group . This improvement 
was 24 kg at the age of 4 months. The heterosis effect in 
this improvement was 8%. And at the age of 12 months 
superiority reached 42 kg. The experimental group 
reached an average daily gain of 1065 grams facing 952 
grams in the control group, and this difference was 
statistically significant at P<0.05. The traits of 
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slaughtered animals. The dressing percentage% was in 
experimental group 62.04% and the flesh percentage 
was 75.29%  superior to the control . The percentage%  
of red meat was 39% facing 37% in the control group 
and this average of superiority (20 kg) was  statistically 
significant at P<0.05. 

In conclusion: this study indicated to animals abilities 
hybrid (Herford × Frisian) for production of meat high 
yield and quality under rearing cows in Syria. 

key  words: commercial cross, Herford, Holstein Frisian, 

heterosis effects, birth live weight, dressing 

percentage. 


