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  دراسة تأثير إضافة البريمكس في نسبة الدسم في حميب أبقار الفريزيان
 (1)* دبدوبعبدالحكيم مية س

  ، سورية.، جامعة البعث، حمصاليندسة الزراعيةقسـ االنتاج الحيواني،  كمية (. 1)
   (. smsmaanid@yahoo.com. البريد اإللكتروني: الدكتورة سمية دبدوب*لممراسمة: )

 22/11/2020تاريخ القبول:    23/10/2020تاريخ االستالم: 

 الممخص
خالؿ  بقرة مف أبقار الفريزياف39 عمى محافظة حمص )سورية(في الدراسة في محطة المختارية ُأجريت 

فترة زمنية بمغت خمسة أشير، وقسمت حيوانات التجربة إلى أربعة مجموعات حسب الموسـ اإلنتاجي 
)األوؿ والثالث والخامس(، ونسبة البريمكس )متمـ غذائي( المضاؼ إلى الخمطات العمفية لكؿ مجموعة 

مختمفة مف  ضافة كمياتإ (غ/كغ عمؼ، بيدؼ دراسة تأثير0-0.25-0.50-1مف مجموعات الدراسة )
الحميب عند أبقار الفريزياف مف مواسـ حالبة مختمفة.  النسبة المئوية لدسـالبريمكس بالعميقة عمى 

وأظيرت النتائج أنو لـ يكف ىناؾ فروؽ معنوية في دسـ الحميب باختالؼ تراكيز البريمكس المستخدـ في 
تشريف ، مف األشير التالية )أيموؿوتبيف أف الشير كانوف األوؿ مف السنة، متفوؽ عمى كؿ ، العميقة
في دسـ  ((P ≤ 0.05أنو يوجد فروؽ معنوية وأوضحت النتائج (، كانوف الثاني، تشريف الثاني، األوؿ

إذ تفوؽ الموسـ األوؿ عف كؿ مف الموسـ الثالث والخامس  اإلنتاجي لمبقرة الحميب باختالؼ الموسـ
 بنسبة دسـ الحميب.
 .البريمكس، أبقار الفريزياف، دسـ الحميب:  الكممات المفتاحية
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 :المقدمة
تتزايد الفجوة بيف معدالت الطمب عمى الغذاء ومعدالت إنتاجو في معظـ دوؿ العالـ النامي والدوؿ العربية خاصًة التي أضحت منطقة 

وتشير التقديرات إلى أف الطمب عمى المنتجات الحيوانية سوؼ يتضاعؼ خالؿ  (.2014نقوال، عجز غذائي رغـ امكانياتيا اليائمة )
الصندوؽ الدولي العشريف سنة القادمة، وذلؾ بسبب الوعي الصحي والنمو االقتصادي وتغير أنماط االستيالؾ في البمداف النامية )

الحيوانية أسموبيف أوليما زيادة أعداد الحيوانات والثاني وقد اعتمدت معظـ الدوؿ العربية في تطوير الثروة ( 2018لمتنمية الزراعية، 
حيث تشكؿ إنتاجية الماشية ثمث اإلنتاج الزراعي في ىذه البمداف وخصوصًا في المناطؽ التي  (،2014زيادة إنتاجية الحيواف )أكساد، 
 (.Kassem, 2005)ممؿ سنويًا، مما يشكؿ مصدر رزؽ لمكثير مف المزارعيف  300يقؿ فييا اليطوؿ المطري عف 

مامًا تؤدي المجترات دورًا ميمًا في اقتصاد البمد كونيا قادرة عمى ىضـ المواد العمفية الغنية باأللياؼ والمنتجات الثانوية، وىذا مناسب ت
ية كما تشكؿ المؤشرات اإلنتاجية العمؿ األساسي الذي تتوقؼ عميو الريعإلعادة تدوير ىذه المواد وتوفير مصدر دخؿ إضافي 

 (.(Mertens, 2011االقتصادية مف عممية رعاية الحيواف 
كما ييتـ أيضًا بعمميات اليضـ  ،التي يحتاجيا الحيواف وييتـ مجاؿ تغذية الحيواف بتقديـ العناصر والمركبات الغذائية المختمفة

الحيوانية وبخاصة البروتينية منيا، وعمييا واالمتصاص وتمثيؿ ىذه المركبات، فالتغذية الصحيحة ىي األساس في زيادة المنتجات 
براىيـ،  الحيواف في إظيار الحد األقصى مف قدراتو الوراثية تتوقؼ قدرة إف إعطاء الحيواف كميات تفوؽ احتياجاتو  .(2007)العشري وا 

اسة تأثير نوعية العميقة في اإلنتاج الفعمية، يؤدي إلى تراجع كفاءة الحيواف عند بموغو مرحمة اإلنتاج إذ تيدؼ الدراسات العممية إلى در 
)بيدؼ التقميؿ مف تكاليؼ التغذية مع ارتفاع اإلنتاج(، وتعتمد احتياجات البقرة الحموب مف المواد الغذائية عمى كمية الحميب الذي 

افية مف األعالؼ المالئة ويتطمب الحصوؿ عمى إنتاج عاؿ مف الحميب كمًا ونوعًا والسيما نسبة الدىف والبروتيف تقديـ كميات ك، تنتجو
لكف ىناؾ بعض االختالفات في نسب المكونات الغذائية  .(Khan et al., 2007) حيث الطاقة والبروتيف مف والمركزة إضافة لتوازنيا

كالبروتيف والدىف، إذ حصمت تغيرات كبيرة في العقود الماضية في العديد مف الدوؿ نتيجًة لمتغيرات في التغذية وفي أساليب رعاية 
 . (Eurostat, 2008الحيوانات )

التغذية، بينما يكوف الالكتوز ىو األقؿ حساسية، والبروتيف بينيما ويعتبر الدسـ أكثر مكونات الحميب حساسيًة لمتغيرات في 
(Jenkins and McGuire,2006 ) ، وتكوف نوعية العميقة ذات أثر في إنتاج الحميب ومكوناتو، فمثاًل األعشاب الطازجة تقمؿ

دىف الحميب المنتج )محتواه مف (، كما تتأثر نوعية Baumgard et al., 2000محتوى الحميب مف الدىف مقارنًة مع السيالج )
الحموض الدىنية المشبعة( بنوعية الحموض الدىنية في العميقة اليومية المقدمة لألبقار )عمؼ أخضر، دريس، عمؼ مركز...الخ(، 

وعية ، بالتالي لنWeiss et al, 2000))ويتأثر دىف الحميب أيضًا بتركيب الكربوىيدرات المقدمة في العمؼ وكمية ونوع دىف العمؼ
 .العميقة )نسبة العمؼ المالئ/العمؼ المركز أي نسبة األلياؼ/ النشا( أىمية كبيرة بتركيب الحميب المنتج عند الحيوانات

 :هدف البحث
 ييدؼ البحث إلى دراسة تأثير إضافة البريمكس إلى العميقة عمى نسبة دسـ الحميب بيف مواسـ الحالبة عند أبقار الفريزياف.  

 رائقه:مواد البحث وط
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وقسمت  ،وىي تتبع إلى المؤسسة العامة لممباقر مف محطة المختارية في محافظة حمصرأسًا مف أبقار الفريزياف 39 ٌأجري البحث عمى
لػى ، إ2012، خػالؿ الفتػرة الزمنيػة الواقعػة بػيف أيمػوؿاألبقار حسب مواسميا اإلنتاجية إلى ثالثة مواسـ مختمفػة )األوؿ والثالػث والخػامس(

التحصػػينات الوقائيػػة لجميػػع حيوانػػات التجربػػة فػػي المحطػػة حسػػب البرنػػامج المتبػػع فػػي وزارة تػػـ تطبيػػؽ برنػػامج ، و 2020الثػػاني كػػانوف 
 الزراعة واإلصالح الزراعي في سورية. 

مييدية لمدة وسبقتيا فترة تغذية تُقدمت لحيوانات التجربة والشاىد خمطات عمفية تـ تكوينيا حسب احتياجاتيا مف الطاقة والبروتيف، 
، وتـ تغطية احتياجات األبقار مف العميقة الحافظة مف األعالؼ المالئة الموجودة في المحطة مف )الدريس واألتباف(، أما العميقة يوماً 15

 .(1، كما ىو موضح في الجدوؿ )كغ حميب2 اإلنتاجية فتـ تغطيتيا مف األعالؼ المركزة بنسبة اكغ عمؼ لكؿ 
 :العمفية الداخمة في الخمطة العمفية المركزة لعالئق األبقار(. المواد 1الجدول )

 انًادة انؽذائٍت
 (يجًىعاث انذراست وَسب انخهطت انعهفٍت )%

 انًجًىعت انثانثت انًجًىعت انثاٍَت انًجًىعت ألونى انشاهذ

 38.900 38.950 38.975 39 انشعٍز

 28 28 28 28 انُخانت

 30 30 30 30 كسبت قطٍ ؼٍز يقشىرة

 0.1 0.050 0.025 0 انبزًٌكس

 1 1 1 1 حجز كهسً

 1 1 1 1 فىسفاث ثُائٍت انكانسٍىو

 1 1 1 1 يهح انطعاو

 100 100 100 100 انًجًىع

(0.54) كغ يعادل َشا   

 انبزوتٍٍ انًهضىو (130 ( غ

تـ تحديد نسبة الرطوبة  لممواد العمفية في فرف حيث  التحميؿ الكيميائي لمواد العمؼ المستخدمة في تغذية األبقار( 2يوضح الجدوؿ )
%لمرطوبة(، -100حتى ثبات الوزف، ثـ حساب المادة الجافة مف خالؿ) ساعات3ـ ولمدة 105التجفيؼ الكيربائي بدرجة حرارة 

والتي تعتمد  Weende، واأللياؼ باستخداـ جياز تحميؿ األلياؼ بطريقة °ـ 575وحساب نسبة الرماد باستخداـ المرمدة بدرجة حرارة 
إلذابة المادة الدىنية، ثـ الغسيؿ والمعالجة بالقموي الممدد 1.25عمى معالجة المادة العمفية بحمض الكبريت الممدد الساخف ذو التركيز

تحميؿ  والحصوؿ عمى الراسب الذي يمثؿ األلياؼ الخاـ بعد طرح وزف الرماد والناتج يمثؿ األلياؼ الخاـ، وتـ 1.25الساخف ذي التركيز
)% لمرطوبة+ -100الدىف الخاـ باستخداـ جياز سوكسميت، ونسبة البروتيف الخاـ بطريقة كمداىؿ، والكربوىيدرات بالطريقة الحسابية 

  (A.O.A.C 2005% لمرماد+ %لأللياؼ +%لمدىف +%لمبروتيف(، وتـ تحميؿ كافة مكونات المادة العمفية وفؽ)
 لمواد العمف المستخدمة في تغذية األبقار.(. التحميل الكيميائي 2الجدول )

 انٍاؾ خاو)%( بزوتٍٍ خاو)%( يعايم َشا)%( يادة جافت)%( انًىاد انعهفٍت )%(

 15 23 50 92 كسبت قطٍ ؼٍز يقشىرة

 11 12 45 90 انُخانت

 5.2 11.2 72 91 انشعٍز

 2.5 9 83 90 انذرة انصفزاء

لممواد الداخمة في عالئؽ حيوانات التجربة باالعتماد عمى القيـ الغذائية لألعالؼ المستخدمة وتـ االستعانة بجداوؿ التحميؿ الكيميائي 
 ( مكونات البريمكس المضاؼ إلى عالئؽ األبقار.3ويبيف الجدوؿ) في تغذية الحيواف والدواجف في القطر العربي السوري.
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 (. مكونات البريمكس المضافة إلى عالئق حيوانات التجربة.3الجدول)

م
س

سه
ي

 

 % انًكىٌ انؽذائً نهبزًٌكس

م
س

سه
ي

 

 % انًكىٌ انؽذائً نهبزًٌكس

دايجسخروم مجخراث 1
a

 8.1 عنصر المنغنيز 9 10 

 0.1 عنصر  اليود 10 2.5 أنزيماث 2

غالبيرو 3
b

 0.05 عنصر الكوبالج 11 10 

 3.6 عنصر النحاس 12 10 أنزيماث هاضمت 4

 8.75 عنصر الحديد E 2.5 13فيخامين  5

 7.1 عنصر الزنك A 0.75 14فيخامين 6

 0.05 عنصر السيلينيوم D3 0.25 15فيخامين  7

المادة الحاملت Biotin 2.5 16بيوحين  8
c

 33.75 

. )المصدر c: مركب بربيوتيؾ،  b: نباتات عشبية بحرية ليا دور منشط لالستقالب ومدر لمحميب، aحيث:   : كربونات الكالسيـو
 لممخاليط العمفية(. شركة سوا

وزعت حيوانات التجربة مف األبقار الحموب حسب موسميا اإلنتاجي إلى أربع مجموعات )ثالث مجموعات تجربة ومجموعة شاىد(،  
( إلى توزع حيوانات التجربة حسب موسـ 4وأعطيت ثالث خمطات تجريبية تختمؼ فيما بينيا بكمية )المتمـ غذائي(، ويشير الجدوؿ )

 اإلنتاج وكمية البريمكس المضافة. 
 :وكمية البريمكس المضافة لمعميقة (. توزيع أبقار الشاهد والتجربة حسب مواسم الحالبة4الجدول )

كًٍت 

انبزًٌكس 

 /كػانًضافت
 يىسى أول يىسى ثانث يىسى خايس انعذد انكهً

 انًىسى  

 انًتؽٍزاث

 (0)انشاهذ  3 3 3 9 -

 غ/كػ( 0.25انًجًىعت االونى ) 3 4 3 10 3.750

 غ/كػ(0.50 انًجًىعت انثاٍَت ) 3 4 3 10 7.500

 غ/كػ ( 1انًجًىعت انثانثت ) 3 4 3 10 15

 :في الحميبالدهن تقدير  -
تعتمد عمى إضافة حمض الكبريت المركز إلى عينة الحميب حتى ىضـ جميع 0-10 (أنبوبة جربر المدرجة مف عماؿباست ُقدر الدىف

 مكونات الحميب وتحرر المادة الدسمة التي يحمييا الكحوؿ اإليزوأميمي ضمف أنبوبة جربر ويساىـ في فصؿ الدىف( وذلؾ حسب
(2005  A.O.A.C,)  :وفؽ الخطوات اآلتية 
 .1.8فتو مؿ مف حمض الكبريت المركز كثا 10 تـ إضافة -1

 .°ـ35 مؿ مف عينة الحميب عمى درجة حرارة 11تـ إضافة 2 - 
 مؿ كحوؿ إيزوأميمي.1تـ إضافة 3- 
 وضعت السدادة وطبؽ الرج عدة مرات ليضـ مكونات الحميب وتحرير المادة الدسمة.4- 
. 67دورة/الدقيقة ودرجة حرارة 1100ُطبؽ الطرد المركزي لمدة خمس دقائؽ عمى سرعة 5-   ـْ
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ة ُسحبت األنابيب وتمت قراءة النسبة المئوية لممادة الدسمة بالفرؽ بيف القراءة العميا والقراءة السفمى لعمود المادة الدسمة في أنبوب -6
 جربر.

 .SPSS v 24برنامج  عماؿباست تـ التحميؿ اإلحصائي: التحميل اإلحصائي 
 النتائج والمناقشة: 

و بمغ معامؿ  0.18% بانحراؼ معياري قدر بنحو 3.3( توصيؼ البيانات إذ بمغ متوسط نسبة الدسـ لمشاىد نحو 5يبيف الجدوؿ )
عمى التوالي، بانحراؼ ,3.19 ,3.17 ,3.19 غ/كغ نحو 1، 0.50،  0.25%، و بمغ متوسط نسبة الدسـ لمتركيز 5اختالؼ نحو 
 % لجميع التراكيز.13امؿ اختالؼ نحوعمى التوالي ، وبمغ مع  0.41 ,0.4 ,0.42معياري قدره 

 المتعمقة بنسبة الدسم: (.  توصيف البيانات5الجدول )
 % C.V االَحزاؾ انًعٍاري )%( يتىسط َسبت انذهٍ كًٍت انبزًٌكس انًضافت 

 %5 0.18 3.3 انشاهذ

 %13 0.41 3.19 غ/كػ0.25

 %13 0.4 3.17 غ/كػ0.50

 %13 0.42 3.19 غ/كػ1

وأشير اإلضافة ومواسـ حالبة األبقار، مف  بيدؼ دراسة معنوية الفروؽ بيف تركيز الكمية المضافة مف البريمكس التباين:نتائج تحميل 
حيث نسبة الدسـ في الحميب تـ استخداـ تحميؿ التبايف المتعدد باتجاىيف وعمى سبيؿ المثاؿ تظير النتائج معنوية الفروؽ بيف األشير 

 .(6% كما ىو موضح في الجدوؿ )5أقؿ مف  Fإضافة لألثر المشترؾ الشير والتركيز حيث بمغت قيمة معنوية 
 :تباٌٍجذول تحهٍم ان َتائج (. 6انجذول )

 : L.S.D اختبارنتائج تطبيق 
والذي يعتبر أحد اختبارات المقارنات البعدية لحساب L.S.D ( تـ استخداـ اختبار 6بعد ثبوت معنوية الفروؽ في جدوؿ تحميؿ التبايف )

( أنو لـ يكف ىناؾ معنوية في 6أظيرت النتائج حسب جدوؿ التبايف ) معنوية الفرؽ بيف كؿ متوسطيف مف حيث الظاىرة المدروسة. 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   دسى 

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 19.607
a

 37 .530 5.503 .000 

Intercept 3318.17 1 3318.17 34455.86 .000 

 451. 799. 077. 2 154. انتزكٍز

 000. 19.980 1.924 3 5.772 انشهز

 000. 9.952 958. 2 1.917 انًىسى

 000. 7.301 703. 6 4.218 انشهز × انتزكٍز

 029. 2.740 264. 4 1.055 انًىسى × انتزكٍز

 121. 1.697 163. 6 981. انًىسى × انشهز

 000. 4.218 406. 11 4.468 انًىسى * انشهز * انتزكٍز

Error 30.143 313 .096   

Total 3670.920 351    

Corrected Total 49.750 350    
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قة والبروتيف التي يعود وجودىا دسـ الحميب باختالؼ تراكيز البريمكس المستخدـ في العميقة ألف البريمكس يحتوي عمى القميؿ مف الطا
ميمة في عممية إلى وجود نسبة مف األعشاب البحرية في البريمكس التي تحتوي عمى نسبة مف الكربوىيدرات واألحماض األمينية ال

 (.7) بالمقابؿ أظيرت النتائج أنو يوجد فروؽ معنوية في دسـ الحميب باختالؼ الشير كما ىو موضح في الجدوؿ التمثيؿ الغذائي. 
 :بين األشهر L.S.D اختبارنتائج تطبيق (. 7)الجدول 

 كاَىٌ انثاًَ كاَىٌ األول تشزٌٍ انثاًَ تشزٌٍ األول أٌهىل األشهز

 0.06- *0.33- 0.04- -0.04 - أٌهىل

 0.01- *0.29- 0.06- - 0.04+ تشزٌٍ األول

 0.07- *0.35- - 0.06+ +0.04 تشزٌٍ انثاًَ

 *0.27+ - *0.35+ *0.29+ *0.33+ كاَىٌ األول

 - *0.27- 0.07+ 0.01+ 0.06+ كاَىٌ انثاًَ

- 27 الثػػػػانيكػػػػانوف ، تشػػػػريف الثػػػػاني، تشػػػػريف األوؿ، التاليػػػػة أيمػػػػوؿ متفػػػػوؽ عمػػػػى كػػػػؿ مػػػػف األشػػػػيركػػػػانوف األوؿ تبػػػػيف أف الشػػػػير  
% عمػػػػى التػػػػوالي. وتفسػػػػر ىػػػػذه النتػػػػائج بأنػػػػو يػػػػؤثر فصػػػػؿ السػػػػنة فػػػػي مكونػػػػات الحميػػػػب ولػػػػيس فقػػػػط فػػػػي كميتػػػػو )حمػػػػو، 35-29-33

(، إذ لُػػػػوحظ أف نسػػػػبة الػػػػدىف فػػػػي حميػػػػب أبقػػػػار الفريزيػػػػاف تػػػػنخفض إلػػػػى القيمػػػػة الػػػػدنيا فػػػػي الصػػػػيؼ وترتفػػػػع إلػػػػى القيمػػػػة العميػػػػا 2013
%، بينمػػػػػػا تػػػػػػزداد فػػػػػػي فصػػػػػػؿ  30بيػػػػػػع وقػػػػػػد يصػػػػػػؿ االنخفػػػػػػاض إلػػػػػػى فػػػػػػي الشػػػػػػتاء، إذ تبػػػػػػدأ ىػػػػػػذه النسػػػػػػبة باالنخفػػػػػػاض فػػػػػػي فصػػػػػػؿ الر 

نػػػات التجربػػػة . وربمػػػا يعػػػود  انخفػػػاض نسػػػبة الدسػػػـ فػػػي شػػػير كػػػانوف الثػػػاني الػػػى تعػػػرض حيوا(jakob et al.,2013الخريػػػؼ )
(  أف انخفػػػػػاض درجػػػػػة الحػػػػػرارة الػػػػػى أقػػػػػؿ (2004جيػػػػػاد الحػػػػػراري  ففػػػػػي دراسػػػػػة أجراىػػػػػا مصػػػػػري وقصػػػػػقوصفػػػػػي ىػػػػػذا الشػػػػػير الػػػػػى اإل

درجػػػػػة مئويػػػػػة  يػػػػػؤدي إلػػػػػى ازديػػػػػاد معػػػػػدؿ االسػػػػػتقالب عنػػػػػد الحيػػػػػواف  ممػػػػػا يزيػػػػػد مػػػػػف احتياجػػػػػات الطاقػػػػػة الغذائيػػػػػة الالزمػػػػػة  2- مػػػػػف
لمحيػػػػػواف وذلػػػػػؾ لممحافظػػػػػػة عمػػػػػى  درجػػػػػة حػػػػػػرارة الجسػػػػػـ فػػػػػي مجػػػػػػاؿ معػػػػػدليا الطبيعػػػػػي ويػػػػػػؤدي الػػػػػى انخفػػػػػاض الدسػػػػػػـ فػػػػػي الحميػػػػػػب. 

 (. 8باختالؼ الموسـ كما ىو موضح في الجدوؿ )وأوضحت النتائج أنو يوجد فروؽ معنوية في دسـ الحميب 
 :بين المواسم   L.S.Dاختبار نتائج تطبيق (. 8)الجدول

 انخايس انثانث األول يىاسى انحالبت

 *0.18+ *0.08+ - األول

 +*0.09 - *0.08- انثانث

 - -*0.09 -*0.18 انخايس

% عمى التوالي، والموسـ الثالث تفوؽ 8-18بنسب  الموسـ األوؿ متفوؽ عمى كؿ مف الموسـ الثالث والخامس أظيرت النتائج بأف
عمى 3.29 ,3.21 ,3.11، إذ بمغ متوسط نسبة دسـ الحميب في الموسـ األوؿ والثالث والخامس %9عمى الموسـ الخامس بنسبة 

% ( سنويًا مف الموسـ األوؿ حتى  0.2الحميب ) الدسـأيضًا بالعمر إذ يتناقص  كونات الحميب تتأثرم بأفوتفسر ىذه النتائج  التوالي  
عف التركيب الكيميائي ( 2012) دياب وأخروفالخامس نتيجًة الرتفاع اإلنتاج وازدياد تعرض الضرع لاللتيابات، ففي دراسة أجراىا 

ؿ قد ارتفعت بشكؿ معنوي مقارنًة مع مثيالتيا في مواسـ في حميب إناث الموسـ األو  الدسـلحميب الماعز الشامي، وجدوا أف نسبة 
الحالبة المدروسة األخرى. وتتأثر نسبة دسـ الحميب بكمية الحميب المنتجة، إذ تشير بعض الدراسات إلى وجود عالقة عكسية بيف 

ـ مع قمة كمية الحميب المنتجة (، إذ ترتفع نسبة الدس2006 خروف،آو  كمية الحميب المنتجة ونسب مكونات الحميب األساسية )قصقوص
(. وعمى اعتبار أف إنتاج الحميب يزداد  2004)مصري و قصقوص، سـنظرًا الرتفاع كمية حميب الحويصالت المرتفع بنسبة الد

( ويكوف ,Senou et al  2008بالترتيب مع زيادة مواسـ الحالبة بسبب تطور غدة الضرع وأنسجتيا وزيادة كفاءة إفراز الحميب )
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يميا،و  إلنتاج في الموسـ الرابع والخامسؿ اأفض ( وأقؿ نسبة دسـ في الموسـ الثالث 2010أقمو في الموسـ األوؿ أو الثاني )القدسي وا 
 والرابع  وأفضؿ نسبة دسـ في الموسـ األوؿ.
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Abstract 

 The study was conducted at Al-Mukhtariya Station in Homs (Syria). Thirty 

nine Friesian cows during a time period of five months, and experimental 

animals were divided into four groups according to the production season (the 

first, third and fifth), and added a mixture of vitamins and minerals (premix) by 

different ratio   of  the  concentrate feed mixture  for all experimental  groups 

(0, 0.25 , 0.50 , 1 g/ kg). The objective of this research is to study the effect of 

supplement different levels of a mixture of vitamins and minerals (premix) to 

experimental rations on milk composition (fat) in Friesian cows of different 

milking seasons. The results showed that there are no significant differences in 

a milk fat due to the premix used in the feeding mixture, meanwhile it does 

exist among the milk seasons. The results also showed that there were 

significant differences (P≤0.05) in milk fat according to the different productive 

season of the cow as the first season exceeded both the third and fifth season by 

the percentage of milk fat. 

Keyword: premix, Friesian cows, fat milk. 
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