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تأثیر اإلضافات العلفیة الحاویة على الفیتامینات والمعادن وخمیرة البیرة الحیة في إنتاج 

  الحلیب عند أبقار الهولشتاین فریزیان

  

  حسن  سىیع  وقصقوص شحادة

  

  ٣٠٦٢١ب . جامعة دمشق ص  - كلیة الزراعة -  قسم اإلنتاج الحیواني

  

  ُالملخص

  

 عرق هولشتاین  من بقرة حلوب٢٦على ) غوطة دمشق(في خرابو أجریت الدراسة في مزرعة كلیة الزراعة   

، لمعرفة مدى تأثیر اإلضافات العلفیة الحاویة على الفیتامینات  األول والثاني الحالبةي موسمفيفریزیان 

  .والمعادن وخمیرة البیرة الحیة في رفع إنتاج الحلیب

اإلنتاج عند البدء في  متقاربتین في متوسط د وقسمت الحیوانات عشوائیا إلى مجموعتین متساویتین في العد  

 في المجموعة األولى اإلضافات السابقة مع العالئق المقررة لها، بینما تركت حیوانات تالدراسة، استخدم

  ).شاهد( یضاف لها أي مركب سوى االحتیاجات الغذائیة كمجموعة مراقبة دون أنالمجموعة الثانیة 

 تلمسائي لكل بقرة على حدة وسجل أیضا إنتاج الحلیب الیومي كما سجلسجل إنتاج الحلیب الصباحي وا  

 استنادا إلى الموسميكما حسب إنتاج الحلیب . كمیة العلف المركز المستهلك من كل حیوان طیلة فترة الدراسة

 بعد أن وضعت في جداول لتحلیل اإلحصائي ل خضعت البیانات. وذلك للمجموعتینعوامل تحویل خاصة بذلك،

  .SAS  برنامجتتناسب مع  صةخا

 للمركبات المستخدمة والمضافة P<0.001)  ( التأثیر المعنوي الواضح اإلحصائي التحلیلبینت نتائج  

لعالئق المجموعة األولى في زیادة إنتاج الحلیب الصباحي والمسائي مقارنة مع إنتاج الحلیب في المجموعة 

على ) ٠.٤٠±٧.٤٧ مقارنة مع ٠.٤٠ ±٨.٨٢ و ٠.٥٥ ±١١.٤٥ مقارنة مع ٠.٥٤ ±١٣.٣٠(الثانیة 

 الحلیب الموسمي في حیوانات المجموعة األولى إلنتاجكما بینت النتائج الزیادة المعنویة الكبیرة . التوالي

 ٢٨٢.٥٧±٦٧٤٥.٦٩( المستخدم في عالئقها إضافات علفیة مقارنة مع حیوانات المجموعة الثانیة الشاهد 

  ) . P<0.001،  ٢٨٢.٨٢±٥٧٧٣.٨١مقارنة مع 

في  أن زیادة إنتاج الحلیب الناتجة في المجموعة األولى رافقتها زیادة المالحظ في هذه الدراسة،ومن   

  . من قبل الحیوانستهالك العلف المركزا

  

  . أبقار حلیب، إضافات علفیة، خمیرة البیرة الحیة: كلمات مفتاحیة

  

  



Kaskous and Hassan 

  

170 

  قدمةُمال

  

ریت على أبقار الحلوب إلى ارتفاع أدائها اإلنتاجي من حیث النمو أدت عملیات التحسین الوراثي التي أج  

والتناسل و إنتاج الحلیب ، وال یمكن أن تظهر هذه القدرة اإلنتاجیة إذا لم یتوفر لها ظروف الرعایة الجیدة 

  .وبخاصة تأمین احتیاجاتها الغذائیة

 األعالف المقدمة لألبقار باستخدام هذا ما أدى إلى توجیه الدراسات في البلدان المتطورة نحو تحسین  

إضافات علفیة ترفع اإلنتاج وبخاصة الحاویة منها على الفیتامینات والمعادن واألنزیمات المختلفة 

)Thompson ، ؛١٩٧٥Meissonier  ،؛ ١٩٨٠ Schweigert ، ؛ ١٩٨٨ McDowell ، ١٩٨٩ . (

ملین في مجال تربیة الحیوان ورعایته على طوال وقد حظیت هذه المركبات اهتمام عدد كبیر من الباحثین والعا

 ) ١٩٩٦  و زمالؤه،Dirinck؛ ١٩٩٥ و زمالؤه، Liu(الخمسین سنة األخیرة بهدف رفع اإلنتاج من اللحم 

 ( من الحلیبوالحصول على نوعیة جیدة ) ١٩٩٣ ،Flachowsky؛ ١٩٦٨ وزمالؤه، Swanson(والحلیب 

Hennig، ؛١٩٨٥ Michael ؛١٩٩٤ وزمالؤه Nagashima ،؛١٩٩٥ وزمالؤه Herdt و Smith، 

 كما استخدمت هذه المركبات في معالجة العقم وزیادة الخصوبة ورفع مناعة الجسم وللمحافظة على ،)١٩٩٦

  ).١٩٩٧ ،Seehawer و Kolb ؛١٩٩٤ ،Schmid و Diestl(صحة الحیوان 

 ،)١٩٩٩ ، Kolb(موسم / كغ١٥٠٠٠یبلغ إنتاج الحلیب األعظمي في الوقت الحاضر عند األبقار نحو   

 أن یجبموسم و حتى تعطي البقرة الحلوب هذا اإلنتاج المرتفع / كغ٢٥٠٠٠مع وجود حاالت فردیة تصل حتى 

 إمداد دموي غزیر و یقدم لها علیقة متزنة من الطاقة والبروتین وحاویة على الحجم ذوتملك ضرع كبیر 

  ).١٩٦١ ، Nehring(االحتیاجات من المعادن والفیتامینات

بالكمیة الكافیة نالحظ تراجع القدرة التناسلیة واإلنتاجیة للحیوانات ووعند عدم توفر المركبات السابقة بالعلیقة   

  .شتىإضافة إلى إصابتها بأمراض 

بقار الحلوب بالحالة التغذویة وطریقة الرعایة المطبقة ومدى األیرتبط استخدام الفیتامینات والمعادن في   

وبشكل عام یمكننا القول، إن  النقص  الحاصل في الفیتامینات ألبقار  .ش ووجود المیكروباتتطور الكر

الحلوب یعود إلى وجود عوامل خارجیة، وهو نقص هذه الفیتامینات في األعالف المنتجة بالمزرعة نتیجة خلل 

 ، E) Kolb وفیتامین B في إنتاج األعالف و تخزینها السیئ مما یؤدي إلى نقص الكاروتین ومجموعة فیتامین

١٩٩٩. (   

 عوامل داخلیة وهي قلة تناول العلف ومنها إلىكما یعود النقص  الحاصل في الفیتامینات ألبقار الحلوب   

، كما تؤثر هذه األمراض )١٩٩٩ ، Kolb(الفیتامینات نتیجة إصابة الحیوان باألمراض والطفیلیات المختلفة 

و  ) ١٩٦٧ ، Hoffmann و Nehring(ته في امتصاص الفیتامینات على الجهاز الهضمي الذي یفقد حیوی

على عمل الكبد مما یؤدي إلى اضطراب في تخزین الفیتامینات المنحلة بالدهون و خلل في تنظیم محتوى الدم 

  . )١٩٩٨ ، Seehawer و Kolb؛ ١٩٩٧ ، وزمالؤه E ) Hoeben و D3 و Aمن الفیتامینات 

 بشكل كبیر جدا ، وتعد واإلنزیماتة الحاویة على الفیتامینات والمعادن  العلفیاإلضافاتلقد تعددت   

 واإلنزیمات الحاویة على خمیرة البیرة الحیة من أحدثها وأهمها نظرا الحتوائها الفیتامینات الطبیعیة اإلضافات
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 اإلنتاج طریقة إلىت  خمیرة البیرة الحیة لهذه المركبااحتواءویعود .  المعدنیة ومحفزات جهاز المناعة واألمالح

  ) ١٩٦٥ ، Piccioni(واالستخالص المستخدمین والتي تنفرد بها عن اإلضافات العلفیة األخرى 

 الحلوب إلى الفیتامینات والمعادن قبل ظهور أیة حالة مرضیة عند أبقارهذا ویمكننا معرفة مدى حاجة   

 و Kolb؛ ١٩٨٤ ، Knipfel و Hidiroglou(الحیوان من خالل تقدیر مستواها الدوري في بالزما الدم 

  .   والتعرف على أي نقص عن المستوى الطبیعي لها ) ١٩٩٦ ، Krieger ؛ ١٩٩١زمالؤه، 

ومن الجدیر ذكره هنا انه عند إضافة الفیتامینات والمعادن مع العلف ألبقار الحلوب یزداد طرح هذه المركبات 

 ؛ ١٩٩٩ ، Kolb(ستهالكه من قبل اإلنسان مع الحلیب الناتج مما یحسن قیمته الغذائیة عند ا

Brueggemann و Niesar ،١٩٥٥ (  

 واإلنزیمات العلفیة الحاویة على الفیتامینات والمعادن اإلضافاتیهدف البحث إلى دراسة تأثیر استخدام   

لمجال وخمیرة البیرة الحیة في بعض مؤشرات إنتاج الحلیب عند األبقار الحلوب، لنقدم لبنة جدیدة في هذا ا

 الحلیب كدراسة أولیة ها من إنتاج ورفع أدائها الحلوب لهذه المركبات في تحسین األبقارولمعرفة مدى استجابة 

   .في المستقبل مستفیدین من مخلفات معامل البیرة بشكل علمي ومدروس   تعمیمهابهدف

  

  قهمواد البحث وطر

  :حیوانات الدراسة  

 بقرة حلوب ٢٦عة كلیة الهندسة الزراعیة في منطقة خرابو على  في مزر٢٠٠٢نفذت الدراسة خالل عام   

) Gr.1 ، Gr.2( مجموعتین إلى  عشوائیا مقسمة األول والثاني الحالبةيموسمفي من عرق الهولشتاین فریزیان 

وذلك )  كغ حلیب٢٠نحو  (عند البدء في التجربة متقاربتین في متوسط اإلنتاج الیومي متساویتین في العدد و

 (  یوما من موسم إنتاج الحلیب١٠٥ من بدایة موسم إنتاج الحلیب واستمرت الدراسة الحقلیة حتى ١٥الیوم في 

   .) یوم فترة تجریبیة٩٠

المركبات الحاویة على الفیتامینات والمعادن واألنزیمات وخمیرة  ) Gr.1(المجموعة األولى   لعالئقأضیف  

أي مركب سوى االحتیاجات  ) Gr.2(مجموعة الثانیة ا لم یضاف لل و سمیت مجموعة التجربة، بینمالبیرة الحیة

  .)الشاهد(مراقبةال مجموعة  وسمیتالغذائیة

  

  :طریقة الرعایة

 آلیا في محلب ریشي األبقار الرعایة الطلیقة كما هو جاري في المحطة، كما حلبت األبقار على تنفذ  

  .مرتین في الیوم، الخامسة صباحا والثالثة بعد الظهر

  

  :تغذیة الحیوانات

 االحتیاجات الحافظة واإلنتاجیة، إلىألبقار خالل فترة الدراسة األعالف المالئة والمركزة وفقا ل تقدم  

 %٣٠ الصفراء بنسبة  المالئة الذرة الخضراء وتبن القمح، بینما تضمنت العلیقة المركزة الذرةاألعالفتضمنت 

، وأضیف للعلیقة المركزة %١٠ بنسبة  والنخالة%٢٠سبة  بن وكسبة القطن المقشورة%٤٠ بنسبة والشعیر
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.  كغ خلطة مركزة على التوالي ١٠٠لكل % ٠.٥  و%٢فوسفات ثنائي الكالسیوم و  ملح الطعام، بما یعادل 

 المعادن والفیتامینات واألنزیمات علىمركبات حاویة % ٠.٤ نحو  فقط )Gr.1(التجربة یوانات لح كما أضیف

  .حیة إلى العلف المركزوخمیرة البیرة ال

  :التالي) ١(یشمل التركیب الكیمیائي للمركبات العلفیة المضافة كما هو مبین في الجدول رقم   
  

   محتوى واحد كغ  من المركب العلفي المضاف للعالئق أثناء فترة الدراسة .١جدول 

  المركب  التركیز  المركب  التركیز

  رة البیرةخمی   مغ000 80  )سلفات النحاس(نحاس    مغ600

  Aفیتامین    وحدة دولیة000 5000  )سلفات الكوبالت( كوبالت    مغ100

  D3فیتامین    وحدة دولیة000 400  )سلفات الحدید(حدید    مغ6000

   B1فیتامین    مغ140    )اكسید المنغنیز(منغنیز    مع 3000

  B12فیتامین    مغ2  یودین البوتاسیوم   مغ300

  B2فیتامین     مغ360  ) الصودیومسیلینیت( السیلینیوم    مغ 9

  B6فیتامین    مغ148  )اكسید التوتیاء( التوتیاء    مغ000 10

  Eفیتامین    مغ5000  مانع أكسدة   غ1

  فیتامین النیاسین  مغ950 4  )ثالثي فوسفات الكالسیوم(مانع تجبل    غ5

  كالسیوم بانتوثینیك   مغ   800  فانیلیا   غ1

  كولین كلورید  مغ000 50  )ونات الكالسیومكرب( مادة حاملة    غ1000حتى 
  

  : كمیة العلف المركز المستهلك خالل فترة الدراسة الحلیب المدروسة وإنتاجتسجیل مؤشرات 

تم تسجیل إنتاج الحلیب الصباحي والمسائي ولكل بقرة  على حدة وسجل أیضا إنتاج الحلیب الیومي من ناتج 

 وذلك  بناءا على جداول خاصة إنتاج الحلیب في الموسمحسب أیضاو الحلیب الصباحي والمسائي، إنتاججمع 

 كل حیوان  قبل المستهلكة من المركز كمیة العلفتكما سجل ). Gr.2 (والشاهد ) Gr.1 (التجربةللمجموعتین 

  . باستخدام جهاز تعلیف آلي ومبرمجطیلة فترة الدراسة وذلك للمجموعتین أیضا
  

  : اإلحصائيالتحلیل 

 SASي برنامج ــ فاإلحصائي النتائج كافة تم تنظیمها في جداول خاصة وخضعت للتحلیل عــبعد جم  

)Statistic Analysis System, 1995 ( الحلیب في إنتاج الحلیب الیومي  ومتوسط إنتاجولتقدیر متوسط 

دیل خالل فترة الدراسة استخدم المو ) Least Square Means(الموسم ومتوسط استهالك العلف الیومي 

  :الریاضي العام وفق ما یلي

Yijk=Μ+Gri+Dj+Ak+eijk أن  حیث:  

Yijk = إنتاج الحلیب الیومي، إنتاج الحلیب المسائي ، إنتاج الحلیب الصباحي ، إنتاج( المؤشر المدروس 

 ).الحلیب في الموسم ، استهالك العلف الیومي 

M = محسوب على أساس  المتوسط العام لكل مؤشر مدروس(LSM ) Least Square Means   
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Gri =  التجربةمجموعة (تأثیر عامل المجموعة الدراسیة الثابت Gr.1 الشاهد ، ومجموعةGr.2(   

Dj = ا یوم٩٠حتى ………١من یوم (تأثیر عامل یوم الدراسة الثابت(  

Ak = ٢٦.………١( تأثیر عامل الحیوان المتغیر                                                   (                                                                                                

eijk =  الخطأ المتبقي  

  .المؤشرات المدروسةلكافة  T-Testوالختبار المعنویة بین المجموعتین المدروستین استخدمنا اختبار 

  : النتائج 

 الحلیب الصباحي إنتاج فيP<0.001)  (ارتفاع معنوي) ٢جدول رقم (ج أظهرت النتائ: إنتاج الحلیب الصباحي

 Gr.1 فيLSM، ±13.30 0.54(الشاهد  حیوانات  مقارنة مع مجموعةالتجربةالیومي  لدى حیوانات مجموعة 

  ، ) Gr.2 في 0.55 ± 11.45 مقارنة مع

  

  الدالة اإلحصائیة وTة وقیم ) LSM ± SE( الحلیب الصباحي والخطأ القیاسي إنتاج متوسط .٢جدول 

  في مجموعتي الحیوانات المدروسة

PR>T  T VALUE  SE  LSMEANS  مجموعة الدراسة  

<0.001  ١٣.٣٠  ٠.٥٤  ٢٤.٤٠***  Gr.1  

<0.001  ١١.٤٥  ٠.٥٥  ٢٠.٩٩  Gr.2  

P<0.001***=   
  

) ٣(ل رقم  تأثیر  كل العوامل المدروسة في إنتاج الحلیب الصباحي والجدواإلحصائيوبینت نتائج التحلیل 

  :یوضح ذلك
  

   تأثیر العوامل المدروسة في إنتاج الحلیب الصباحي.٣جدول 

PR>F F VALUE   DF  عامل التأثیر  

  عامل المجموعة  ١  ٩٠.١٦  0.001>

  عامل یوم الدراسة  ٨٩  ٥.٨٥  0.001>

  عامل الحیوان  ٢٥  ٣٠.٧٢  0.001>

٠.٠٠١ < P***=   

كل من مجموعة الدراسة أي إضافة المركبات إلى العلیقة أو  تأثیر )٣ (وكما هو موضح في الجدول السابق  

عدم إضافتها، وتأثیر عامل یوم الدراسة في إنتاج الحلیب الصباحي والتبدل المعنوي لهذا اإلنتاج من یوم إلى 

  .آخر

 تأثیر عامل الحیوان المتغیر  نظرا لوجود عامل الفردیة بین الحیوانات في) ٣(كما یبین الجدول السابق   

 الذي یحمله الحیوان يالو راثاإلنتاجیة رغم إنها من العرق نفسه نتیجة اختالف في التأقلم والتفاعل بین الطابع 

  .والظروف البیئیة المحیطة به وهذا لیس بجدید فهو معروف منذ فترة طویلة

  



Kaskous and Hassan 

  

174 

 الحلیب ي إنتاجف  أیضا P<0.001) ( ارتفاع معنوياإلحصائيبینت نتائج  التحلیل : إنتاج الحلیب المسائي

 LSM، ±8.82( مقارنة مع مجموعة الشاهد التجربةلدى حیوانات مجموعة ) 4جدول رقم (المسائي الیومي 

، كما هو في إنتاج الحلیب الصباحي، وان كانت )  ،Gr.2 في 0.40 ± 7.47 مقارنة معGr.1 في0.40

 مما هو أقل)  كغ١.٣٥(موعة التجربة  مج الحلیب المسائي لكل بقرة  في حیواناتإنتاجالزیادة الیومیة من 

 وتجدر االشارة الى ان الزیادة في المجموعة التجریبیة بلغت ). كغ١.٨٥(مالحظ في إنتاج الحلیب الصباحي 

  .في حلیب الصباح والمساء على التوالي % ١٨و  % ١٦
  

في لة اإلحصائیة  الدا وTوقیمة  ) LSM ± SE( متوسط إنتاج الحلیب المسائي والخطأ القیاسي .4جدول 

   مجموعتي الحیوانات المدروسة

PR>T  T VALUE  SE  LSMEANS  مجموعة الدراسة  

<0.001  ٠.٤٠  ٢٢.٠٨  8.82***  Gr.1 

<0.001  ٠.٤٠  ١٨.٧٠  7.47  Gr.2  

P<0.001***=   

) ٥(وبینت نتائج التحلیل اإلحصائي تأثیر كل العوامل المدروسة في إنتاج الحلیب المسائي والجدول التالي رقم 

  .یوضح ذلك كما ظهر لدینا في إنتاج الحلیب
  

   تأثیر العوامل المدروسة في إنتاج الحلیب المسائي.٥جدول 

PR>F  F VALUE   NUM DF  عامل التأثیر  

  عامل المجموعة  ١  103.95  0.001>

  عامل یوم الدراسة  ٨٩  6.17  0.001>

  عامل الحیوان  ٢٥  36.03  0.001>

P<0.001***=   
  

جدول ( الحلیب الیومي في إنتاج  ) P<0.001 (ارتفاع معنويوجود بینت نتائج الدراسة  :الیوميإنتاج الحلیب 

  مقارنة معGr.1 فيLSM،  ± 22.11 0.92(لشاهد ا مقارنة مع مجموعة  التجربة مجموعةفي)  6رقم 

بقرة  مقارنة /یوم/ كغ حلیب٣.١٨ نحو التجربةوبلغت الزیادة الیومیة في مجموعة  ) Gr.2 في 0.93 ± 18.93

   % .١٧ الحلیب وقدرها إنتاجمع مجموعة الشاهد أي بنسبة زیادة في 
  

 في  الدالة االحصائیة وTوقیمة  ) LSM ± SE( الحلیب الیومي والخطأ القیاسي إنتاج متوسط .6جدول 

  مجموعتي الحیوانات المدروسة

PR>T  T VALUE  SE  LSMEANS  مجموعة الدراسة  

<0.001  ٢٢.١١  ٠.٩٢  ٢٣.٨٥***   Gr.1  

<0.001  ١٨.٩٣  ٠.٩٣  ٢٠.٣٩   Gr.2 

P<0.001***=   
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  : الحلیب الموسميإنتاج

بقرة /كغ حلیب ±282.57 ٦٧٤٥.٦٩نحو  ) Gr.1 ( التجربةفي مجموعة المستنبط  بلغ إنتاج الحلیب الموسمي

یادة المعنویة  هذه الزإن. بقرة / كغ ٢٨٢.٨٢  ± ٥٧٧٣.٨١ الحلیب في مجموعة الشاهد نحو إنتاجبینما كان 

)P<0.001 (  الحلیب في الموسم هو إنتاج الزیادة الیومیة والمسجلة سابقا، كون إلىتعود التجربة في مجموعة 

  ).    ٧جدول رقم ( الحلیب الیومي إنتاجحصیلة مجموع 

  

 الدالة  وTوقیمة  ) LSM ± SE( متوسط إنتاج الحلیب الموسمي لكل بقرة والخطأ القیاسي .٧جدول 

   في مجموعتي الحیوانات المدروسةحصائیةاال

PR>T  T VALUE  SE  LSMEANS  مجموعة الدراسة  

<0.001  ٦٧٤٥.٦٩  ٢٨٢.٥٧  ٢٣.٨٧***   Gr.1  

<0.001  ٥٧٧٣.٨١  ٢٨٢.٨٢  ٢٠.٤٢  Gr.2  

P<0.001***=   

ن الفرق الكبیر في إنتاجیة البقرة الواحدة من الحلیب في الموسم بی) ٧(وكما هو مالحظ في الجدول رقم   

  كغ حلیب ٧٤.٢٨ ± ٩٧١.٨٧ نحو التجربة الحلیب في مجموعة إنتاج وبلغت الزیادة في .مجموعتي الدراسة

  .مقارنة مع مجموعة حیوانات الشاهد 

  لكمیة األعالف P<0.001 ) (أظهرت النتائج الزیادة الیومیة المعنویة :كمیة األعالف المركزة المستهلكة

  ،LSM( مقارنة مع المجموعة الثانیة الشاهد التجربة لدى حیوانات مجموعة 8)جدول رقم (المركزة المستهلكة 

  ).Gr.2 في 0.46   ± 12.50 مقارنة مع Gr.1 في0.46 14.27 ±

  

  وTوقیمة  ) LSM ± SE( متوسط استهالك العلف المركز الیومي لكل بقرة والخطأ القیاسي .٨جدول 

  وسة في مجموعتي الحیوانات المدرالدالة االحصائیة

PR>T  T VALUE  SE  LSMEANS  مجموعة الدراسة  

<0.001  ١٤.٢٧  ٠.٤٦  ٣٠.٨١***   Gr.1 

<0.001  ١٢.٥٠  ٠.٤٦  ٢٦.٩٥  Gr.2  

٠.٠٠١ < P***=   

  

  المناقشة

 الحلوب أهمیة    أبقار واضحا للجمیع ولدى العدید من الباحثین ومربي الحیوان وبخاصة مربي أصبحلقد 

 األمراض ومنع أدائه وتحسین إنتاجهلرفع   وتهعلف الحیوان للحفاظ على صح الفیتامینات والمعادن  لإضافة

بل عدیدة جدا   الحلوب عدیدة الاألبقار عند وأهمیتها العلفیة اإلضافاتوان الدراسات حول استخدام . عنه

  ) .١٩٩٨؛  ١٩٩٧ ؛  ١٩٩٦ ، Kolb( الحلیب ٕوانتاج للتناسل أهمیتها العالم وبخاصة أرجاءومنتشرة في 
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مازال یستقطب العدید من الباحثین، نظرا الختالف   أو نواتج صناعة البیرة استخدام خمیرة البیرة الحیةإن دراسة 

؛ ١٩٩٦ وزمالؤه Besong(النتائج بین تحسن إنتاج الحلیب ومشتقاته عند األبقار أو عدم تحسنهما 

Saavedra ؛ ١٩٩٧ وزمالؤه Wang   ،٢٠٠١ و زمالؤه.(   

 اإلضافات في إنتاج الحلیب الیومیة بعد استخدام )P<0.001  (الدراسة الزیادة المعنویةأظهرت نتائج   

 الشاهد مقارنة مع مجموعة التجربة العلفیة الحاویة على الفیتامینات والمعادن وخمیرة البیرة الحیة في مجموعة

)LSM،  22.11 ±  0.92 فيبقرة /كغ حلیبGr.1في قرةب/كغ حلیب0.93 ± 18.93  مقارنة مع Gr.2،( 

وهذا ما انعكس على إنتاج الحلیب الموسمي وأدى إلى زیادة معنویة في إنتاج الحلیب في مجموعة التجربة 

 ٥٧٧٣.٨١مقارنة مع Gr.1  في بقرة/كغ حلیب 282.57± ٦٧٤٥.٦٩ ، LSM(مقارنة مع مجموعة الشاهد 

   .   )Gr.2 ،P<0.001 في بقرة/ كغ ٢٨٢.٨٢  ±

 اإلضافات تأثیر إلى، تعود التجربة الحلیب الیومي لدى حیوانات مجموعة إلنتاجعنویة  هذه الزیادة المإن  

 إمداد زیادة العملیات الحیویة  وهذا ما ساعد على زیادة  إلى أدىفي عملیات االستقالب عند الحیوان مما 

 كافة مركبات إلنتاجلضرع  الحلیب وبالوقت نفسه زیادة فعالیة العملیات داخل اإلنتاجالضرع بالمركبات األولیة 

 وزمالؤه Wohlt تتوافق هذه النتائج مع ما وجده .الحلیب وبخاصة المركبات النوعیة المنتجة داخل الضرع

-٥بزیادة معنویة في إنتاج الحلیب المعادل بنسبة الدسم ومركباته في أبقار الهولشتاین خالل فترة من ) ١٩٩٨(

 الخمیرة مقارنة مع أبقار الشاهد، مع مالحظة الزیادة المضطردة في  أسبوعا من موسم الحالبة وعند تقدیم١٨

یوم كلما ارتفعت في العلیقة كمیة الخمیرة المتناولة / كغ٤١.٤ لتصل حتى ٤٠.٧ إلى ٣٧.٧إنتاج الحلیب  من 

  .     بقرة على التوالي/یوم/ غ٢٠، ١٠، ٠من 

اج الحلیب و نسب البروتین والدهن فیه عند بزیادة إنت) ٢٠٠١( وزمالؤه Wangنتائج مشابهة ظهرت لدى   

هذا مابینه أیضا . استخدام الخمیرة في عالئق أبقار الحلوب مقارنة مع األبقار غیر الحاویة في عالئقها الخمیرة

Putnam عند أبقار الهولشتاین  % ٤بزیادة نسبة الدهن و الحلیب المعادل بنسبة الدهن ) ١٩٩٧( وزمالؤه

  .               قارنة مع األبقار األخرى الشاهدالمزودة بالخمیرة م

عكس ما سبق بعدم تغیر إنتاج الحلیب والبروتین عند استخدام ) ١٩٩٦( وزمالؤه Besongوبینت نتائج   

كما بین . الخمیرة السائلة مقارنة مع حیوانات الشاهد، ولوحظ فقط ارتفاع في نسبة الدهن في الحلیب الناتج

Robinson) ١٩٩٧ (ل من و كSoder و Holden) بعدم تبدل إنتاج الحلیب ومشتقاته عند تزوید ) ١٩٩٩

أن ) ١٩٩٩ (Holden و Soderأبقار الهولشتاین بالخمیرة مقارنة مع األبقار األخرى الشاهد، ویؤكد الباحثان 

 pHل عدم تبد) ١٩٩٧( وزمالؤه Kungوأوجد . هناك تأثیر غیر مباشر للخمیرة في إنتاج الحلیب ومشتقاته

الكرش عند استخدام الخمیرة الحیة  في أبقار الهولشتاین فریزیان ولم یتغیر مستوى إنتاج الحلیب ومكوناته في 

یوم عند / كغ٣٩.٣ إلى ٣٦.٤موسم الحالبة األول، ومع بدایة موسم الحالبة الثاني ارتفع إنتاج الحلیب من 

  .    بقرة/یوم/ غ خمیرة١٠تزوید األبقار 

 كغ مقارنة مع مجموعة الشاهد،  ٣.١٨نحو في مجموعة التجربة  الیومیة من الحلیب لكل بقرة بلغت الزیادة  

 حساب بسیط من خالل معرفة عدد أجرینا ٕواذا. بقرة / كغ حلیب٩٧٢وتعادل هذه الزیادة  في الموسم نحو 
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 لظهر معنا  األبقارئق  عالإلى المركبات السابقة إضافة الحلوب في سوریا والزیادة المرتبطة من جراء األبقار

  . في إنتاج الحلیب في سوریا زیادة في إنتاج الحلیب البأس بها یمكن أن تغطي العجز

 بزیادة في أیضا ترافقت التجربة الحلیب المالحظة في حیوانات في إنتاجزیادة ال إنومن الجدیر ذكره هنا 

±  ١٤.٢٧ (عة الشاهد خالل فترة الدراسةمقارنة  مع مجمو ) P<0.001 (استهالك العلف المركز بشكل معنوي

كغ حلیب ناتج هو /  وكان متوسط استهالك العلف المركز  ) كغ علف مركز٠.٤٦±١٢.٥٠ مقارنة مع ٠.٤٦

  .  غ للمجموعة التجریبیة والشاهد على التوالي٦٦٠  ,  ٦٤٥

ف عند استخدام الخمیرة   استهالك العل اجماليتتوافق هذه النتائج مع عدد من الدراسات التي أكدت زیادة  

 وزمالؤه Dann ؛ ١٩٩٨ وزمالؤه Wohlt؛ ١٩٩٧ وزمالؤه Putnam(في األبقار مقارنة مع حیوانات الشاهد 

، وعلى العكس من ذلك بینت نتائج دراسات أخرى، عدم تأثر استهالك العلف )٢٠٠١ وزمالؤه Wang؛ ٢٠٠٠

 وزمالؤه Kung؛ ١٩٩٦ وزمالؤه، Besong(لشاهد في األبقار عند استخدام الخمیرة مقارنة مع حیوانات ا

  ) ١٩٩٩ ، Holden و Soder؛ ١٩٩٧

 الحقة للوقوف على النواحي االقتصادیة في أخرى دراسات على ضوء ما سبق یمكننا القول إننا نحتاج إلى  

 في إنتاج  ، كون الزیادة المالحظة الحلوب في المستقبلأبقار العلفیة في تغذیة اإلضافاتاستخدام مثل هذه 

  .الحلیب ترافق بزیادة استهالك العلف

  

  االستنتاجات والمقترحات

  :من خالل النتائج الظاهرة لدینا نبین فیما یلي بعض االستنتاجات والمقترحات في هذا المجال  

 العلفیة الحاویة على الفیتامینات اإلضافاتاستخدام عند  الحلیب إنتاج  بزیادة الحلوباألبقار تاستجاب-

  .معادن وخمیرة البیرة الحیة بشكل جیدوال

یفضل إجراء دراسات الحقة للوقوف بشكل دقیق على النواحي االقتصادیة عند استخدام هذه المركبات كون -

  .  زیادة تكالیف التغذیةإلى أدت إلى زیادة استهالك العلف من قبل األبقار وهذا ما یؤدي  العلفیةاإلضافات
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SUMMARY 
 
 This Study was conducted at the experimental Station of the faculty of Agriculture 
in Kahrabou (Damascus Ghouta) with 26  Friesian Holstein dairy Cows in the first 
and second lactation aiming at determining the effects of feed additives containing 
vitamins, minerals and fresh brewers yeast on the milk production. 
 The animals were divided randomly into two equal groups according to milk 
production at the beginning of lactation. Group one (Gr.1) received the supplement 
additives, while the second group (Gr.2) was the control group, without adding any 
components except the nutritional requirements. 
 The production of milk in the morning, in the evening, total daily and over the 
whole lactation was recorded for every cow individually for the two groups. The 
concentrate feed was weighted and given to each cow individually. The data was 
analyzed statistically by  a mixed model of SAS. 
 The results of the statistical analysis indicated high significant influence for the 
feed daily supplements, which were added to the daily ration of the experimental 
group. The milk production in the morning and evening were in group one 
13.30±0.54, 8.82±0.40  in comparison with 11.45±0.55, 7.47±0.40 Kg, P<0.001 
respectively, in the group two.  
 The results also indicated high significant increase of milk production during the 
whole lactation season of Gr.1 which amounted 6745.69±282.57 Kg, in comparison 
with 5773.81±282.82 Kg, P<0.001 respectively, of the control group. 
It is noticeable that increase of milk production of Gr.1 was accompanied with 
increased concentrate feed intake. 
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