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العوامل المؤثرة في إنتاج حليب الموسم األول والحياة اإلنتاجية لألبقار الشامية
ماجد الدكاك( ،)1عبيدة المصري ( ،)1وسام الصيفي ( ،)2ريم سلوم( ،)2محمود الشيخ حسن( ،)2وسيم

()2
عاشور

ملخـص
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد إنتاج الحليب في الموسم اإلنتاجي األول ،ودراسة تأثير سنة الوالدة وفصلها ،والعمر عند أول
والدة والتحنين فيها ،وتحديد فترة الحياة اإلنتاجية ،والعوامل المؤثرة فيها من سنة االستبعاد ،ومستوى إنتاج الحليب في الموسم
األول ،والعمر عند أول والدة وفصل االستبعاد لألبقار الشامية في محطة دير الحجر التابعة للهيئة العامة للبحوث العلمية
الزراعية  إدارة بحوث الثروة الحيوانية في محافظة ريف دمشق .بلغ المتوسط العام لكمية الحليب المنتجة في الموسم اإلنتاجي
األول عند األبقار الشامية نحو  12012±2803022كغ ،وبينت نتائج تحليل التباين وجود تأثير معنوي (ٍ )00002 < p
لكل من
سنة الوالدة ومجموعات التحنين في إنتاج الحليب ،في حين لم يكن ٍ
لكل من العمر عند أول والدة ،وفصل الوالدة والتفاعالت
بين العوامل المدروسة أي تأثير معنوي .وبلغ المتوسط العام لطول الحياة اإلنتاجية في األبقار الشامية نحو 0031±23035
شه اًر ،و ّبينت نتائج تحليل التباين وجود تأثير معنوي ( )00002 <pلسنة استبعاد األبقار ،في حين لم يكن ٍ
لكل من مستوى
إنتاج الحليب في الموسم األول ،والعمر عند أول والدة ،وفصل االستبعاد أي تأثير معنوي في طول الحياة اإلنتاجية ،كما لم
تؤثر التفاعالت بين العوامل المدروسة في طول هذه الفترةُ .يستنتج من هذه الدراسة ضرورة وضع خطط إدارية وتربوية
واضحة لتحسين الصفات اإلنتاجية والتناسلية للبقر الشامي للوصول إلى الحياة اإلنتاجية المثلى .كما أن إجراء التحنين،
وتحسين األساليب اإلدارية ،وممارسات الرعاية ،وظروف التغذية يؤدي إلى زيادة إنتاج الحليب ،ويقلل من تأثير سنوات الوالدة،
ما سينعكس إيجابًا على األداء اإلنتاجي واالقتصادي للبقرة الشامية.
الكلمات الدالة :إنتاج الحليب ،الحياة اإلنتاجية ،العمر عند أول والدة ،التحنين ،األبقار الشامية ،سورية.

المقدمـة

يمكنها أن تعطي مولوداً كل عام (العوا.)5691 ،
إن معرفة أداء األبقار في موسم اإلدرار األول يفيد في
التنبؤ بأدائها اإلنتاجي الالحق ( Jairathوزمالؤه،)2332 ،
ويقلل فترة االنتخاب ،ويفيد أيضاً في التنبؤ بالحياة اإلنتاجية
( Şahinوزمالؤه.)1022 ،
يعكس مؤشر العمر عند أول والدة معدل النمو عند
البكاكير ،إذ أن تأخر دخول هذه البكاكير في الحياة اإلنتاجية
يخفض القيمة االقتصادية لهذه الحيوانات (Grajales
وزمالؤه .)6002 ،وجد أن العمر عند أول والدة عند معظم
أبقار الهولشتاين في أمريكا نحو  1203شهر بين عامي
 ،2330-2382واعتمدت برامج التربية الستبدال األبقار على
تحقيق عمر عند أول والدة عند عمر  12شه اًر ،نتيجة
لتخفيض تكاليف االنتاج ( Pirloوزمالؤه.)1000 ،
تتأخر األبقار الشامية في الوصول للنضج الجنسي ،وتلقح

تمتلك األبقار الشامية مواصفات شكلية على درجة كبيرة
من التماثل تؤهلها ألن تكتسب مواصفات العرق ،وتتميز بأنها
متأقلمة مع الظروف البيئية المحلية ،ومقاومتها للعديد من
األمراض ،وقلة إصابتها بالمشاكل التناسلية كاحتباس المشيمة
والتهابات الرحم أو خمول المبايض وسهولة والدتها ،كما
()2

باحث  إدارة بحوث الثروة الحيوانية الهيئة العامة للبحوث العلمية

الزراعية -دمشق سوريةobaidaali83@hotmail.com.

()1

مساعد باحث  إدارة بحوث الثروة الحيوانية الهيئة العامة للبحوث

العلمية الزراعية -دمشق.

تاريخ استالم البحث  1022/22/11وتاريخ قبوله .1022/2/22
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مواد البحث وطرائقه:
ُنفّذ البحث على  541سجالً لـ  541بقرة شامية في
الموسم اإلنتاجي األول جمعت بين عامي .4054-5694
في حين استخدم  883سجالً للحياة الوظيفية لـ 883بقرة
شامية في محطة دير الحجر التابعة للهيئة العامة للبحوث
العلمية الزراعية إدارة بحوث الثروة الحيوانية في محافظة
ريف دمشق ،خالل الفترة الممتدة بين عام  2381حتى عام
.1023
تقع المحطة في منطقة تبعد عن مدينة دمشق بنحو 32
كم ،بالقرب من مطار دمشق الدولي ،تعد هذه المنطقة من
مناطق االستقرار الرابعة في القطر العربي السوري ،ومعدل
أمطارها  212مم سنوياً ،وتتميز بطقس حار صيفاً وبارد
شتاء ،وتتفاوت درجات الح اررة بشكل كبير بين الليل والنهار.
ً
تخضع األبقار لنظام الرعاية الطليق في حظائر نصف
مغلقة ذات أرضيات إسمنتية ،وتوزع فيها األبقار تبعاً لفئاتها
العمرية وحسب حالتها اإلنتاجية .تتبع المحطة نظام التلقيح
بناء على
الطبيعي باستخدام ثيران منتخبة من القطيع نفسه ً
معايير انتخابية وشكلية.
ُيقدم العلف للحيوانات على دفعتين (صباحية ومسائية) ،إذ
يقدم العلف المالئ (أتبان  قشرة قطن) ،ثم المركز (جاهز
حلوب أو خلطة مصنعة في المحطة) ،باإلضافة إلى تقديم
الدريس (بيقية وشعير فصة) ،واألعالف الخضراء (الفصة)
ومساء
في حال تواجدها .تُحلب األبقار مرتين يومياً صباحاً
ً
باستخدام محلب آلي ،بحيث تحضر العجول الرضيعة إلى
جانب أماتها (ظاهرة التحنين) لترضع منها.
تترك المواليد مع أمهاتها لترضع منها حتى عمر الفطام
( 30يوماً) ،وتُعطى الحيوانات التحصينات ضد األمراض في
المحطة بشكل دوري وفق برنامج محدد من قبل مديرية
الصحة الحيوانية ،وتتم المعالجة الفردية للحيوانات في حينها.
تم حساب معدل العمر عند أول والدة لألبقار الشامية من
ّ
خالل طرح تاريخ والدة هذه األبقار من تاريخ ميالدها.
تم تقسيم مجموعات التحنين اعتماداً على نفوق المولود أو
بقائه إلى ثالث مجموعات كما يلي (مج :2فترة الرضاعة من
 22-0يوم ،ومج :1فترة الرضاعة من  22-25يوم ،ومج:3
رضاعة  30يوم.

عادةً ألول مرة بعمر  12-10شه اًر ،ويكون متوسط العمر
عند أول والدة نحو  30شه اًر (طليمات وفريد ،)2382 ،وذكر
الدكاك وزمالؤه ( )b 1022 ،a 1022أن البلوغ الجنسي في
عجالت األبقار الشامية يحصل عند متوسط عمر قدره
 23033شه اًر ووزن  120كغ.
تعد ظاهرة التحنين (بقاء المولود بجانب أمه) من أكبر
المشاكل التي تؤثر في تحسين األداء اإلنتاجي في األبقار
الشامية ،حيث أن إبعاد المولود عن أمه يؤدي إلى انخفاض
كبير في إنتاج الحليب ويقصر طول موسم اإلدرار
( Kaskousوزمالؤه)1005 ،
ويعد تحديد مدة كل من الحياة الحقيقية واإلنتاجية من األمور
المهمة جداً في تحديد برامج التربية ( Caravielloوزمالؤه،
 ،)4002إذ تمثل الحياة الحقيقية الفترة بين والدة البقرة حتى
استبعادها ،بينما يشير مصطلح الحياة اإلنتاجية إلى مدة الحياة
الحقيقية مطروحاً منها العمر عند أول والدة ،أو يعبر عنها بالفترة
الفاصلة بين استبعاد البقرة وعمرها عند الوالدة األولى
( Zavadilováو ،)4052 ،Štípkováوهناك سببان الستبعاد
األبقار من القطيع ،إما اختياريًا نتيجة انخفاض إنتاج البقرة من
الحليب ،أو إجبارياً بسبب مرض األبقار أو انخفاض خصوبتها
أو نفوقها ألي سبب كان ( Weigelوزمالؤه.)1003 ،
إن زيادة مدة الحياة الوظيفية يزيد كمية الحليب المنتجة
بسبب استمرار وجود األبقار المنتجة في القطيع وعدم
استبعادها ما يزيد األهمية االقتصادية للقطيع (Queiroz
وزمالؤه ،)1002 ،وتؤثر االختالفات الفردية لصفة إنتاج
الحليب في قياس معدل البقاء بسبب استبعاد األبقار منخفضة
اإلنتاج من القطيع ( Al-Samaraiو.)1022 ،Al-Zaydi
نظ اًر لتوفر بيانات األبقار الشامية من عام  5694وحتى
عام  4052وعدم وجود دراسات تتعلق بكمية الحليب في
الموسم األول والحياة اإلنتاجية لألبقار الشامية ،فقد هدفت هذه
الدراسة إلى تحديد كمية الحليب ،ودراسة تأثير كل من العمر
عند أول والدة ،وسنة وفصل الوالدة ،ومجموعات التحنين فيها،
وتحديد مدة الحياة الوظيفية لهذه األبقار ،ودراسة تأثير كل
سنة االستبعاد ،ومستوى إنتاج الحليب في الموسم األول،
والعمر عند أول والدة وفصل االستبعاد والتفاعالت بينهما في
هذا المؤشر المهم.
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Yijkl = μ + Gi + Yj +Sk+ Ml + (G*S)ik +
(G*M)il + (S*M)kl + (G*S*M)jkl + Eijkl

 :Eijklالخطأ العشوائي للسجل الواحد ،والمفترض أن يكون
مستقل وموزع طبيعياً بمتوسط يساوي صفر وتباين قدره .σ2e
ثم أُدخلت البيانات الخاصة بمدة الحياة اإلنتاجية وفق
برنامج  ،Excelثم أُخضعت إلى النموذج الخطي العام
 ،General Linear Modelواستُخدم تحليل التباين لدراسة
تأثير سنة االستبعاد ،وانتاج الحليب الكلي في الموسم األول
(كغ) ،والعمر عند أول والدة (شهر) ،وفصل االستبعاد،
وحسبت متوسطات المربعات الصغرى والخطأ القياسي ،وطُّبق
اختبار  Duncanلمقارنة المتوسطات ،واستخدم لذلك
الغرض أيضاً برنامج  ،SAS 9وفق النموذج اإلحصائي
التالي:

أُدخلت البيانات الخاصة بكمية الحليب في الموسم األول
وفق برنامج  ،Excelثم أُخضعت إلى النموذج الخطي العام
 ،General Linear Modelواستُخدم تحليل التباين لدراسة
تأثير سنة الوالدة وفصلها ،والعمر عند أول والدة (شهر)
ومجموعات التحنين في إنتاج حليب الموسم األول ،وحسبت
متوسطات المربعات الصغرى والخطأ القياسي ،وطُّبق اختبار
 Duncanلمقارنة المتوسطات ،واستخدم لذلك الغرض
برنامج  ،SAS 9وفق النموذج اإلحصائي التالي:

حيث إن:
 :Yijkالصفة المدروسة ،وهي كمية الحليب في الموسم
اإلنتاجي األول.
 :µالمتوسط العام للصفة المدروسة.
 :Yiتأثير سنة الوالدة ).)32-2= j
 :Gjتأثير مجموعات العمر عند أول والدة ( :j1أقل من 13
شهر 32-30 :j2 ،شهر 22-35 :j3 ،شهر28-21 :j4 ،
شهر).
 :Skتأثير فصل االستبعاد ).)2-2= k
 :k1فصل الشتاء (كانون األول ،كانون الثاني ،شباط).
 :k2فصل الربيع (آذار ،نيسان ،أيار).
 :k3فصل الصيف (حزيران ،تموز ،آب).
 :k4فصل الخريف (أيلول ،تشرين األول ،تشرين الثاني).
 :M1تأثير مجموعات التحنين (يوم) ( :l1رضاعة من ،22-0
 :l2رضاعة من  :l3 ،45-75رضاعة 0)30
 :(G*S)jkتأثير التفاعل بين العمر عند أول والدة وفصل
الوالدة.
 :(G*M)jlتأثير التفاعل بين العمر عند أول والدة
ومجموعات التحنين.
 :(S*M)klتأثير التفاعل بين فصل الوالدة ومجموعات
التحنين.
 :(G*S*M)jklتأثير التفاعل الثالثي بين العمر عند أول
والدة وفصل الوالدة ومجموعات التحنين.

Yijkl = μ + Yi + Mj + Gk +Sl+ (M*G)jk +
(M*S)jl + (G*S)kl + (M*G*S)jkl + Eijkl
حيث إن:
 :Yijkالصفة المدروسة ،وهي مدة الحياة اإلنتاجية.
 :µالمتوسط العام للصفة المدروسة.
 :Yiتأثير سنة االستبعاد ).)32-2=i
 :Mjتأثير مجموعات إنتاج الحليب في الموسم األول (كغ)
(:l4 ،2137-2780 :l3،1500-2127:l2،1475>:l1
<0)2783
 :Gkتأثير مجموعات العمر عند أول والدة (13-13 :k1
شهر 32-30 :K2 ،شهر 22-35 :k3 ،شهر28-21 :k4 ،
شهر).
 :Slتأثير فصل االستبعاد ).)2-2=k
 :l1فصل الشتاء (كانون األول ،كانون الثاني ،شباط).
 :l2فصل الربيع (آذار ،نيسان ،أيار).
 :l3فصل الصيف (حزيران ،تموز ،آب).
 :l4فصل الخريف (أيلول ،تشرين األول ،تشرين الثاني).
 :(M*G)jkتأثير التفاعل بين مستويات إنتاج الحليب والعمر
عند أول والدة.
 :(M*S)jlتأثير التفاعل بين مستويات إنتاج الحليب وفصل
االستبعاد.
 :(G*S)klتأثير التفاعل بين العمر عند أول والدة وفصل
االستبعاد.
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العوامل المؤثرة في...

عند أبقار البوتانا في السودان ( 1355.5كغ) ،ولكنه أقل
بكثير مما وجده كل من  ،)1022( Faid-Allahوالمصري
( ،)1020في كل من مصر ( 2110012كغ) وسورية
( 157.59±555502كغ) ،عند أبقار الهولشتاين ،والهولشتاين
فريزيان على التوالي.
ّبينت نتائج تحليل التباين (الجدول  )2وجود تأثير معنوي
( )00002 < pلكل من سنة الوالدة ،ومجموعات التحنين في
إنتاج الحليب األول عند األبقار الشامية ،إال أنه لم ُيلحظ
وجود تأثير معنوي ٍ
لكل من العمر عند أول والدة ،وفصل
الوالدة ،والتفاعل بين العوامل المدروسة.

 :(M*G*S)jklتأثير التفاعل بين مستويات إنتاج الحليب
والعمر عند أول والدة وفصل االستبعاد.
 :Eijklالخطأ العشوائي للسجل الواحد ،والمفترض أن يكون
مستقالً وموزعاً طبيعياً بمتوسط يساوي صفر وتباين قدره.σ2e
النتائج والمناقشة:
إنتاج الحليب في الموسم اإلنتاجي األول:
بلغ متوسط إنتاج الحليب في الموسم اإلنتاجي األول عند
األبقار الشامية نحو  12012±2803022كغ ،وهو أعلى مما
وجده  Bajwaوزمالؤه ( )1002عند أبقار الساهيوال في
باكستان ( 2222كغ) ،ومما وجده  Badriوزمالؤه ()1022

الجدول  .1تحليل التباين لتأثير العوامل المدروسة في إنتاج الحليب في الموسم األول (كغ) لألبقار الشامية.
درجة
متوسط المربعات
مصدر التباين
الحرية
سنة الوالدة ()2

32

مجموعات العمر عند أول والدة ()1
فصل الوالدة
فصل الوالدة ()3
فصل الوالدة
موسم اإلنتاج
مجموعات التحنين ()2
موسم اإلنتاج
الدةو()3
بينال(و)1
التفاعل
فصل

***391067.05

3

410353.82

n.s.

3

395830.20

n.s.

1

*** 26792178.65

3

322797.29

n.s.

التفاعل بين ( )1و()2
موسم اإلنتاج
التفاعل بين ( )3و()2

5

258971.35

n.s.

5

170340.93

n.s.

التفاعل بين ( )1و( )3و()2

23

121369.73

n.s.

الخطأ التجريبي

222

649.3

*** تأثير معنوي ()0.002 < p

الظروف اإلدارية والتغذوية والمناخية خالل سنوات الدراسة،
وهذا يؤكد ما وجده  AbdelGaderوزمالؤه ( )1002عند
أبقار الفريزيان تحت الظروف المدارية في السودان ،ومع ما
وجده  Usmanوزمالؤه ( )1023عند أبقار الهولشتاين في
ظروف المنطقة المدارية وشبه المدارية ،معللين ذلك بتغير

بينت نتائج الدراسة وجود تأثير معنوي ()0.005 < p
لسنة الوالدة في إنتاج الحليب في الموسم األول عند األبقار
المدروسة ،فكانت أقل ما يمكن ( 95.09±1469.60كغ)
عام  ،1021وأعلى ما يمكن ( 487.88±2227.46كغ)
عام ( 1022شكل  ،)2وقد يعزى ذلك إلى االختالفات في
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الظروف اإلدارية والتغذوية من عام آلخر.
في حين لم يجد  Shafigوزمالؤه ( )2331أي تأثير

إنتاج الحليب
(كغ)

معنوي لسنة الدراسة في إنتاج الحليب في األبقار الهجينة
(فريزيان × ساهيوال) في الباكستان.

2400
2300
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300

سنة الوالدة

الشكل  .1تأثير سنة الوالدة في إنتاج حليب الموسم األول عند األبقار الشامية.
كما وجد  Ettemaو  )1002( Santosعند أبقار
الهولشتاين في والية كاليفورنيا األمريكية أن األبقار الوالدة بعمر
أكبر من  12شه اًر أنتجت أكبر كمية من الحليب اليومي في
الموسم األول  0012±3202كغ ولكن ترافقت مع مشاكل صحية
كالتهاب الضرع ومشاكل تناسلية ،بالمقارنة مع األبقار الوالدة
بعمر  12-13شه اًر التي أنتجت  0028±3202كغ/يوم ،في حين
الوالدة بعمر أقل من  13شه اًر أنتجت أقل كمية من الحليب
 0013±3302كغ/يوم في الموسم األول ،وعلال ذلك بمعدل النمو
السريع في سن البلوغ ،لذا من األفضل أن يكون العمر عند أول
والدة بين  1202-13شهر .بينما وجد  Madaniوزمالؤه
( )1008في أبقار الحليب في المناطق شبه الجافة في الجزائر
أن أفضل عمر عند أول والدة إلنتاج الحليب تراوح من  30إلى
 35شه اًر إذ يكون وزن الجسم وبنية الحيوان بحالتهما المثلى،
ولكن إنتاج األبقار من الحليب والتي أعمارها تراوحت بين  12ـ
 30شه اًر كان منخفضاً ألن وزن الجسم أصغر ،وعندما يكون
عمر األبقار أكبر من  35شه اًر فإن اإلنتاج يكون غير جيد
الرتفاع تكاليف الرعاية.
كما وجد  Van Amburghوزمالؤه ( )2338أن تخفيض
العمر الى  1203أدى إلى انخفاض في إنتاج الحليب بنحو % 2
عند أبقار الهولشتاين األمريكية ،وعزوا ذلك إلى انخفاض في

وأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي عدم وجود تأثير معنوي
للعمر عند أول والدة في كمية الحليب في الموسم األول عند
األبقار الشامية ،إذ تراوحت بين ( 37.75±1738.93كغ) عند
الوالدة بعمر (أقل من  46شه اًر) وبين (93.65±1903.76
كغ) عند الوالدة بعمر ( 28-21شه اًر) (الجدول  ،)1وقد يعزى
ذلك إلى تأخر العجالت في الدخول لسن التلقيح ،واكتمال نموها
ونضجها الجسمي ،بما فيها غدة الضرع عندما تلد ألول مرة
بعمر ال يقل عن  15شه اًر ،توافقت هذه النتيجة مع ما وجده
 Tekeو )1023( Muratعند أبقار الهولشتاين في تركيا ،وهذا
ما وجده  Rodríguezو  )1008( Martínezعند األبقار
ثنائية الغرض اإلسبانية.
وبشكل مخالف لنتائج دراستنا أشار المصري ()1020
عند أبقار الهولشتاين فريزيان في سورية إلى وجود تأثير
معنوي ( )0002> pللعمر عند أول والدة في كمية الحليب ،إذ
أن األبقار الوالدة بعمر  10إلى  12شه اًر أنتجت أقل كمية
من الحليب ،بينما لم يكن هناك فروق معنوية بين المجموعات
األكبر عم اًر ،وع از سبب ذلك إلى عدم وصول البكاكير الوالدة
بعمر  10إلى  12شه اًر في موسمها األول إلى الحجم و الوزن
المناسب ،بينما اكتمل نضج وعمل أجهزة الجسم وغدد الضرع
في البكاكير الوالدة بعمر أكبر من  12شه اًر.
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(الجدول  ،)3ويمكن أن يعود سبب ذلك إلى قلة التباين في نوعية
األعالف والتغذية بين فصول السنة ،وهذا يتوافق مع ما وجده
المصري ( )1020عند أبقار الهولشتاين فريزيان في سورية ،ومع
ما وجده  Bakirوزمالؤه ( )1003في أبقار الهولشتاين في
مقاطعة  Balikesirالتركية ،في حين لم يتوافق مع Faid-
 )1022( Allahالذي ّبين وجود تأثير معنوي للفصل في إنتاج
حليب الموسم األول عند أبقار الهولشتاين في مصر ،فكان أعلى
ما يمكن في الشتاء ( 2180022كغ) والربيع ( 2128023كغ)،
وأقله في الخريف ( 588502كغ) والصيف (2222022كغ) نتيج ًة
للظروف المناخية ونوعية العلف ،وهذا ما وجده ٌّ
كل من Endris
وزمالؤه ( )1023عند أبقار الهولشتاين في تايالند ،وAuldist
وزمالؤه ( )2332عند أبقار الحليب في نيوزلندا كما الحظ
الحيدري وزمالؤه ( )1001انخفاضاً في إنتاج الحليب الكلي بنحو
 % 1203في أشهر الصيف الحارة مقارنةً مع أشهر الشتاء في
أبقار الهولشتاين في المملكة العربية السعودية ،وعلّلوا ذلك
باإلجهاد الحراري الذي أدى إلى انخفاض استهالك العلف،
وبالتالي تدني اإلنتاج.

أنسجة الضرع اإلف ارزية ،وعدم اكتمال نموها (.)1002 ،Sejrsen
الجدول  .2تأثير العمر عند أول والدة (شهر) في إنتاج
حليب الموسم األول عند األبقار الشامية
إنتاج الحليب ±الخطأ
عدد
العمر عند أول
القياسي
السجالت
والدة (شهر)
a
37.75±1738.93
260
13-15
a
36.96±1811.36
317
32-30
72.63±1899.89a
101
22-35
a
93.65±1903.76
47
28-21
24.21±1803.70
725
المتوسط العام
تشير األحرف المتشابهة في العمود الواحد إلى عدم وجود فرق معنوي (> p
 )0002بين المتوسطات.

كما أوضحت الدراسة عدم وجود تأثير معنوي لفصل الدراسة
في إنتاج الحليب في الموسم األول عند األبقار الشامية
المدروسة ،وتراوحت بين ( 20028±2252033كغ) في فصل
الصيف وبين ( 23035±2833012كغ) في فصل الشتاء

الجدول 3 .تأثير فصل الوالدة في إنتاج الحليب عند األبقار الشامية
إنتاج الحليب±الخطأ القياسي
عدد السجالت
فصل الوالدة
a
45.20±1820.95
187
الخريف
a
59.36±1839.25
141
الشتاء
a
48.69±1796.80
222
الربيع
a
40.58±1765.39
175
الصيف
24.21±1803.70
725
المتوسط العام

تشير األحرف المتشابهة في العمود الواحد إلى عدم وجود فرق معنوي ( )0002 > pبين المتوسطات.

زيادة تفريغ الضرع من الحليب ،ما يؤدي إلى زيادة كمية الحليب
وفترة اإلدرار ،كما الحظ  Tancinو  )1002( Bruckmaierأن
إنتاج الحليب زاد بشكل كبير عند وجود العجل بجانب أمه ،أدى
إلى زيادة إفراز هرموني البروالكتين واألوكسيتوسين اللذين يزيدان
من تفريغ الضرع عند أبقار الحليب في سلوفاكيا ،ووجد Silveira
وزمالؤه ( )5662أن سبب زيادة إنتاج الحليب بوجود العجل
بجانب أمه بسبب إفراز األوكسيتوسين بنسبة  ،% 500في حين

أشارت نتائج هذه الدراسة أيضاً إلى وجود تأثير معنوي (< P
 )00002لمجموعات التحنين في إنتاج حليب األبقار الشامية ،فكان
أعلى إنتاج حليب ( 29.64±1983.76كغ) عند ما كانت فترة
الرضاعة ثالثة أشهر ،وأقله ( 24.99±1326.66كغ) عندما
كانت فترة الرضاعة من  21-0يوماً (الجدول  ،)2وقد يعزى ذلك
لما أشار إليه  Kaskousوزمالؤه ( )4009عند األبقار الشامية،
معللين ذلك بسبب إف ارز هرمون األوكسيتوسين ،الذي يؤدي إلى
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اللحم في ايرلندا.

أن إفراز هذا الهرمون بلغ  % 29.2عند غياب العجل عند أبقار

الجدول 4 .تأثير مجموعات التحنين في إنتاج الحليب األول عند األبقار الشامية
إنتاج الحليب±الخطأ القياسي
عدد السجالت
مدة الرضاعة (يوم)
a
24.99±1326.66
180
22-0
30-25
رضاعة 30

38
507

المتوسط العام

725

52.90±1661.02b
29.64±1983.76c
24.21±1803.70

تشير األحرف المختلفة في العمود الواحد إلى وجود فرق معنوي ( )p< 0.05بين المتوسطات.

بكثير مما وجده السامرائي والتميمي ( )4009عند أبقار الفريزيان
في العراق ( 95.15شهر).
ّبينت نتائج تحليل التباين (الجدول  )2وجود تأثير معنوي
( )00002 <pلسنة استبعاد األبقار ،في حين لم يكن هناك أي
تأثير معنوي لكل من مستوى إنتاج الحليب في الموسم األول،
والعمر عند أول والدة ،وفصل االستبعاد ،والتفاعالت بين العوامل
المدروسة في طول فترة الحياة اإلنتاجية عند األبقار الشامية.

 -2الحياة اإلنتاجية:
بلغ متوسط طول مدة الحياة اإلنتاجية عند األبقار الشامية
نحو  0.64±12.69شه اًر ،وهو أعلى بكثير مما وجد في أبقار
الفريزيان ،فكانت  29.1شه اًر في كينيا ( Ojangoوزمالؤه،
 ،)4004و( 0.9±20.0شهر) عند أبقار الهولشتاين في سورية
(الدكاك والمصري ،)4051 ،و( 25.1شهر) عند أبقار الفريزيان
في مصر ( ،)4006 ،Abou-Bakrوبالمقابل كانت أقصر

الجدول  .5تحليل التباين لتأثير العوامل المدروسة في مدة الحياة اإلنتاجية (شهر) لألبقار الشامية
درجة الحرية

متوسط المربعات

مصدر التباين

30

***233305

3

530.1

3

1457.4

3

646.5

3

669.3

التفاعل بين ( )1و()2
موسم اإلنتاج
التفاعل بين ( )3و()2

3

704.5

3

779

التفاعل بين ( )1و( )3و()2

12

477.8

الخطأ التجريبي

222

649.3

سنة االستبعاد()2
مجموعات مستويات إنتاج الحليب ()1
فصل الوالدة
فصل الوالدة
موسم اإلنتاج
مجموعات العمرعند أول والدة ()3
موسم
اإلنتاج()2
االستبعاد
فصل
الدةو()3
بينال(و)1
التفاعل
فصل

*** تأثير معنوي ()0.002<p
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التنسيق والنفوق من عام آلخر ،إضافةً إلى عدم وجود خطة
تربوية واضحة في إدارة القطيع بين سنوات الدراسة ،بينما كان
طول الحياة اإلنتاجية أعلى ما يمكن خالل سنة 4009
( 3023±50.92شه اًر) ،ويعود ذلك إلى زيادة عدد حاالت
التنسيق اإلجباري ،وقرار إدارة المحطة باالحتفاظ بجميع األبقار
منخفضة اإلنتاج بهدف تناسلها ،والحصول على أكبر كمية
ممكنة من المواليد.
تتوافق نتائج دراستنا مع ما وجده كل من Strapák
وزمالؤه ( )4055في عرق السيمنتال ،و M’hamdiوزمالؤه
( )1022عند أبقار الهولشتاين في تونس ،والدكاك والمصري
( )4051عند أبقار الهولشتاين في سورية ،وعزوا ذلك إلى
وجود اختالف في حجم القطيع خالل سنوات الدراسة حيث
يختلف مستوى الرعاية الصحية والتناسلية واإلنتاجية باختالف
حجم القطيع ،إضافةً لوجود اختالف في العمر عند أول والدة
من عام آلخر نتيجة لوجود تغير في طرائق إدارة القطيع.

لم يتم حساب المكافئ الوراثي في هذه الدراسة بسبب قلة
أعداد البنات الناتجة من كل أب ،وتجدر اإلشارة إلى انخفاض
قيمة المكافئ الوراثي لصفة الحياة اإلنتاجية لألبقار بسبب
األهمية األكبر للعوامل البيئية في تباين مظهر الصفة
( Shortو .)2331 ،Lawlor
ّبينت نتائج التحليل اإلحصائي وجود تأثير معنوي
( )0.005<pلسنة االستبعاد في طول فترة الحياة اإلنتاجية عند
األبقار المدروسة (شكل  ،)4فكان أدنى ما يمكن خالل عامي
 2.54±42.29( 5692شهر) ،و2038±46.26( 5692
شهر) ،وقد يعزى السبب في ذلك االنخفاض الحاد إلى زيادة
معدالت االستبدال مع انخفاض حجم القطيع نتيجة لتنسيق عدد
من األبقار ويعود السبب في ذلك إلى انخفاض إنتاجها في
الموسم اإلنتاجي األول،كما يعزى التباين بين سنوات الدراسة إلى
قرار إدارة المحطة باالحتفاظ بأكبر عدد ممكن من األبقار بهدف
تناسلها ،والحصول على أكبر عدد ممكن من المواليد ،واختالف

الشكل ( .)2تأثير سنة االستبعاد في طول فترة الحياة اإلنتاجية عند األبقار الشامية
( ،)4002و M’hamdiوزمالؤه ( )1022في أبقار الهولشتاين
في المكسيك ،وتونس ،على التوالي ،والذين وجدوا تأثي اًر معنويًا
لمستويات إنتاج الحليب في الحياة اإلنتاجية معللين ذلك بأن
األبقار منخفضة اإلنتاج في الموسم األول يتم استبعادها اختيارياً،
بينما يتم االحتفاظ باألبقار عالية اإلنتاج في الموسم األول فتزيد
فيها مدة الحياة اإلنتاجية ،وبالمقابل وجد  Januśو Borkowska
( )4002أن األبقار عالية اإلنتاج في الموسم األول تزيد فيها

أشارت النتائج أيضاً (الجدول  )9إلى أن طول الحياة
اإلنتاجية لم يتأثر بمستوى إنتاج الحليب في الموسم األول
بسبب انخفاض جهد اإلدرار في األبقار الشامية مقارنةً مع
العروق العالمية المنتجة للحليب ،نتيجة قلة كمية الحليب
المنتجة ( 42±5912كغ) وقصر طول موسم اإلدرار
( 4±592يوم).
لم توافق نتائج هذه الدراسة ما وجده  Valenciaوزمالؤه
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ال توافق نتيجة هذه الدراسة ما وجده )5662( Ducrocq
من عدم وجود تأثير معنوي للعمر عند أول والدة في طول فترة
الحياة اإلنتاجية .كما ال توافق نتيجة هذه الدراسة ما وجده
 Jovanovacوزمالؤه ( )4052في أبقار السيمنتال في كرواتيا
من وجود زيادة نسب استبعاد القطيع مع انخفاض العمر عند أول
والدة وعلل ذلك بسبب عدم وصول األبقار لمرحلة التطور الكامل
عند أول والدة مما يؤدي إلى انخفاض إنتاج الحليب الحقاً .وجد
الدكاك والمصري ( )4051تأثي اًر معنوياً ( )0.002<pللعمر عند
أول والدة في طول الحياة اإلنتاجية عند أبقار الهولشتاين في
سورية ،معللين ذلك إلى انخفاض مشاكل خصوبة األبقار التي
ولدت مبك اًر وبالتالي تأخير استبعادها من القطيع الحقاً.

المشاكل الصحية وخصوصاً حاالت التهاب الضرع وبالتالي تكون
أكثر عرضة لالستبعاد من األبقار األقل إنتاجاً.
الجدول 6 .تأثير مستويات إنتاج الحليب (كغ) في الموسم
األول في طول الحياة اإلنتاجية عند األبقار الشامية
مستويات إنتاج
طول الحياة اإلنتاجية
عدد
الحليب في الموسم
 ±الخطأ القياسي
السجالت
األول (كغ)
a
1.65±52.26
290
>1500
1.23±55.07a
442
1500-2127
a
3.08±55.01
63
2138-2781
a
4.19±52.38
38
<2783
المتوسط العام

833

الجدول 7 .تأثير العمر عند أول والدة (شهر) في طول
الحياة اإلنتاجية عند األبقار الشامية
طول الحياة اإلنتاجية ±
عدد
العمر عند أول
الخطأ القياسي
السجالت
والدة (شهر)
a
1.60±54.53
290
23-29
a
1.40±53.68
442
30-35
a
2.30±52.98
63
36-41
a
3.05±52.18
38
42-48
0.92±53.96
833
المتوسط العام
تشير األحرف المتشابهة في العمود الواحد إلى عدم وجود
فرق معنوي بين المتوسطات.

0.92±53.96

تشير األحرف المتشابهة في العمود الواحد إلى عدم وجود
فرق معنوي بين المتوسطات.
كما أشارت النتائج إلى عدم تأثر طول الحياة اإلنتاجية عند
األبقار الشامية بعمر األبقار عند أول والدة (الجدول  ،)5وقد
يعزى ذلك لعدم وجود خطة واضحة من قبل إدارة المحطة في
تنسيق األبقار وفق كل من العمر عند أول والدة ووفق إنتاجها
من الحليب ،كما يعود السبب في ذلك إلى قلة إنتاج الحليب في
الموسم األول في القطيع ،وبالتالي قلة حاالت جهد اإلدرار الذي
يؤثر سلباً في عمر البقرة اإلنتاجي ،إضافةً إلى قلة المشاكل
واالضطرابات التناسلية وخاصةً في بداية العمر اإلنتاجي للبقرة
الشامية.
وبالمقابل وجد  Zavadilováو )4052( Štípkováأن
طول الحياة اإلنتاجية في أبقار الهولشتاين في جمهورية
التشيك كان نحو  942يوماً عندما حدثت أول والدة بعمر
 29-22شه اًر ،وزاد إلى نحو  544يوماً عندما حدثت الوالدة
األولى بعمر 24-42شه اًر .ووجد  Potočnikوزمالؤه
( )4055زيادة في حاالت االستبعاد مع التأخر في الوالدة
األولى ،وبالتالي تقل مدة الحياة اإلنتاجية ،وهذا ما وجده
 M’hamdiوزمالؤه ( )1022عند أبقار الهولشتاين في
تونس.

بينت الدراسة أيضاً عدم وجود تأثير معنوي لفصل االستبعاد
في طول فترة الحياة اإلنتاجية (الجدول  ،)9وقد يعزى السبب في
ذلك إلى عدم وجود اختالف كبير في مستوى الرعاية الصحية
والتناسلية خالل فصول السنة .توافق هذه النتيجة ما وجده
 )5662( Ducrocqفي أبقار النورماندي في فرنسا ،وتخالف ما
وجده  Dohooوزمالؤه ( )5692من وجود تأثير للفصل في
استبعاد األبقار من القطيع بسبب كثرة حدوث األمراض كحمى
الحليب وتحوصل الجريبات المبيضية والتهاب الضرع شتاء،
وبالتالي يؤثر في طول الحياة اإلنتاجية للقطيع.
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ماجد الدكاك ،عبيدة المصري ،وسام الصيفي ،ريم سلوم ،محمود الشيخ حسن ،وسيم عاشور

من البلدان ،وهذا يعود إلى التباين في الظروف البيئية ،واألساليب
اإلدارية ،والفنية ،والتغذوية المتبعة .وبالتالي ضرورة تحسين
األساليب اإلدارية واتباع خطة تربوية واضحة ،وانتخابها وفق
معاييرها الشكلية ،واإلنتاجية ،مع األخذ بالحسبان ظاهرة التحنين،
كما ُيستنتج من الدراسة ضرورة الوصول إلى حياة إنتاجية مثالية
لألبقار الشامية ،من خالل تلقيح العجالت ألول مرة عند عمر
ووزن مناسبين ،لتلد تلك األبقار ضمن المجال األمثل عند الوالدة
األولى ،وضرورة إتباع خطة تربوية واضحة في التنسيق ،وانتخاب
األبقار وفق إنتاجها من الحليب ،بما يحقق زيادة في الكفاءة
اإلنتاجية والتناسلية لألبقار الشامية ،وباعتبار أنه لم يؤثر كل من
العمر عند أول والدة ،وانتاج الحليب في الموسم األول في مدة
الحياة اإلنتاجية فيكون العمر االقتصادي األمثل عند أول والدة مع
مراعاة النضج الجسمي يتراوح بين  20-45شه ًار.

الجدول 8 .تأثير فصل االستبعاد في طول الحياة
اإلنتاجية عند األبقار الشامية
طول الحياة اإلنتاجية ±
عدد
فصل االستبعاد
الخطأ القياسي
السجالت
2.24±53.87a
149
الخريف
a
1.64±55.35
243
الشتاء
a
1.84±53.00
218
الربيع
a
1.80±53.46
223
الصيف
0.92±53.96
833
المتوسط العام

تشير األحرف المتشابهة في العمود الواحد إلى عدم وجود
فرق معنوي بين المتوسطات.
نستنتج من هذه الدراسة بأن إنتاج الحليب عند األبقار الشامية
يعد منخفضًا مقارنةً مع العروق األخرى المنتجة للحليب ،ولكن
إنتاجه يعد أعلى من العديد من العروق المحلية المنتشرة في كثير
المراجع
المراجع العربية
الحيدري ،أ ،.ع ،الصغير و م .آل الشيخ .1001 .تأثير اإلجهاد
الحراري في إنتاج الحليب وفي بعض اإلستجابات الح اررية لبقر
الهولشتاين عالي اإلنتاج في البيئة شبه الجافة .مجلة جامعة
الملك سعود ،م ،22العلوم الزراعية.22- 22 :2 .
الدكاك ،ماجد ،.سليمان ،سلهب والمعتصم باهلل الدقر.1022 .b .
رصد نشاط الجريبات المبيضية وعالقته بالبلوغ الجنسي في
عجالت البقر الشامي .مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية،
.130-112:)3(32
الدكاك ،ماجد ،.سليمان ،سلهب والمعتصم باهلل الدقر.1022 .a.
رصد مستوى هرموني البروجسترون واألستراديول وعالقته
بالبلوغ في عجالت البقر الشامي .مجلة جامعة دمشق للعلوم
الزراعية.110-122:)3(32 ،
السامرائي ،ف .ر ،.وي .خ .ع .التميمي .1008 .التحليل الوراثي
لمدة الحياة الوظيفية في ماشية الهولشتاين .مجلة جامعة كربالء
المراجع األجنبية

العلمية.83-28 :)1(5 .
طليمات فرحان وفريد ،محمد فريد .2382.موسوعة الثروة الحيوانية
في الوطن العربي ،الجمهورية العربية السورية ،المركز العربي
لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة (أكساد) .دمشق،
سورية.
العوا ،أسامة .2352.مبادئ تربية الحيوان والدواجن .منشورات
جامعة دمشق.
المصري ،عبيده وماجد الدكاك .1022.العوامل المؤثرة في طول
موسم اإلدرار عند أبقار الهولشتاين في ظروف الساحل السوري،
المجلة األردنية في العلوم الزراعية.185-123:)2(22 ،
المصري ،عبيده .1020.دراسة تحليلية للصفات اإلنتاجية والتناسلية
ألبقار الهولشتاين فريزيان في مزرعة خرابو .أطروحة ماجستير،
قسم اإلنتاج الحيواني ،كلية الزراعة .جامعة دمشق.
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Factors Affecting the First Milk Production and the
Functional Longevity in Shami Cattle
Majed AL-Dakkak(1), Obaida Al-Masri(1), Wesam Al-Saife(2), Reem Salloum(2),
Mahmoud Alshiekh Hussein(2) and Wasim Ashour (2)
ABSTRACT
This study was conducted at Deir Al-Hajar Station, which is owned by the General Commission for
Scientific Agricultural Research in Damascus. It aims to determine the milk yield (MY) in the first parity
(calving) and to examine the effect of factors, such as calving year and season, age at first calving, and
mothering group on Shami cows. It also aims to determine functional longevity and study the effect of
factors, such as culling year, first lactation milk yield, age at first calving, and culling season on Shami
cows. The overall means of MY were 1803.71±24.21kg. The results showed that the calving year and
mothering group had a significant effect (p < 0.001) on MY. However, factors such as age at first calving,
calving season, and interactions were not significant. The overall mean of functional longevity was
53.96±0.92 month, and it was significantly affected (p<0.001) by culling year. However, there were no
significant effects concerning first lactation milk yield, age at first calving, culling season, and interactions
between studied factors. It was concluded that it is important to apply clear breeding and managerial plans
for improving the productive and reproductive traits in Shami cattle to implement the optimal age of
functional longevity. The study also suggested that stimulation of the mothering phenomena, better
feeding, and management practices reduce the effect of calving years and increase total milk yield. These
will reflect positively on the economic and productive efficiency in Shami cattle.
Keywords: Milk production, functional longevity, age at first calving Mothering, Shami cattle, Syria.
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