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 الملخص
سدالال  إنتااليدا  قبقدار الهولشدتاي  مد  عدا   1646الالذقيدة، سدورية. اسدت د   ،المؤسسدة العامدة للمبداقر مزرعة فدديو ُنفذ البحث في 

بقددرة، بهدددا دراسددة تدد ثير  ددوج فتددرة التالفيددا فددي إنتدداال الحليددم اليددومي الالحددق. ُقس ددم  فتددرة  396لدددنحو 2013وحتددع عددا   1989
، 60-51: 6، مد 50-41: 5، مد 40-31: 4، مد 30-21: 3، مد 20-11: 2، مد 10-0: 1مالموعدة )مد  13التالفيا إلدع 

: أكبدر 13، مد 120-111: 12، مد 110-101: 11، مد 100-91: 10، مد 90-81: 9، م 80-71: 8، م 70-61: 7م 
يوما  عندد أبقدار  1.64±85.13ومتوس   وج فترة التالفيا كغ،  0.17±16.13يوما (. بلغ متوس  إنتاال الحليم اليومي  120م  

ل ددوج فتددرة التالفيددا فددي إنتدداال الحليددم  (p<0.05)الهولشددتاي  فددي مزرعددة فددديو، وأشددار  نتددائ  الدراسددة إلددع والددود تدد ثير معنددو  
يومددا ( كاندد  ألددي اقكثددر إنتاالددا  مدد  الحليددم اليددومي فددي الموسدد  اإلنتدداالي  60-41اليومي.بيندد  النتددائ  أ  اقبقددار المالففددة مدد  )

تدرة التالفيدا الالحق، بينما أدى تقصير فترة التالفيدا أو إ التهدا إلدع ان فدا  فدي إنتداال الحليدم اليدومي. ُيسدتنت  مد  الدراسدة أ  ف
يددو ( يزيددد م ددا ر ارتفددات مسددتويا   100يددو ، ووددرورة عددد  إألمالهددا أو إ التهددا بشددكج كبيددر )أكثددر مدد   60-41المثاليددة ألددي مدد  

 االستبعاد في الق يع ويقصر  وج موس  اإلنتاال الحقا ، مما ُيقلج المردود االقتصاد .

 أبقار الهولشتاي ، سورية. ،الحليم اليومي الالحق، فترة التالفيا الكلمات المفتاحية:
 

 :المقدمة
والتدي تعدد  ،(Wigganset al., 2002)مد  أألمهدا  دوج فتدرة التالفيدا ، الحليدم عندد اقبقدار تُدؤثر العديدد مد  العوامدج فدي إنتداال

 Makuza andم لبا  أساسيا  الستراحة  اليا الورت عند عروق أبقار الحليدم لتحقيدق أعلدع إنتداال فدي الموسد  اإلنتداالي الالحدق 
McDaniel, 1996)،) مو  وتلا ال اليا اإلفرازية بشكج واوٍح واللي في الورت  دالج موسد  اإلدرار ُيالحظ  إذAkers and 

Nickerson, 1983) ،)دالج فتدرة التالفيدا تدرمي  وتالديدد أنسدالة الودرت  فودال  عد  دور اإلسدتروالي  فدي (Athie et al., 
قدددرتها اإلنتااليددة فددي الموسدد  اإلنتدداالي الالحددق، وبالتددالي الحصددوج علددع أكبددر كميددة مدد  لتصددبح قددادرة علددع إظهددار كامددج  (1996

إوافة  إلع اإلالهاد الذ  تتعر  له اقبقار  الج موس  إدرارألا، واستنفاذ م زو  السمها م  المواد الغذائية،  ،الحليم وزيادة الربح
عوي  ما فقدته م  تلك المواد، وتزويد الالني  بدالمواد الغذائيدة والودرورية لذا البَد م  والود فترة راحة )فترة التالفيا( قبج الوالدة لت

إذ ُيالحددظ نمددو الالنددي  بشددكج سددريع ومكثددا  ددالج ألددذ    ددالج الشددهري  اق يددري  مدد  الحمددج للحصددوج علددع مواليددد قويددة وسددليمة،
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فدددي الموسددد  اإلنتددداالي الالحدددق، وبالتدددالي وتدددرمي  وتالديدددد أنسدددالة الودددرت لتصدددبح قدددادرة علدددع إظهدددار كامدددج قددددرتها اإلنتااليدددة  الفتدددرة،
 .((Annen et al., 2004الحصوج علع أكبر كمية م  الحليم وزيادة الربح 

في السنوا  اق يرة األتماما  كبيرا  في تقصير  وج فتدرة التالفيدا عندد اقبقدار ق  ذلدك يمكد  أ  يدؤد  الدع زيدادة الدد ج مد  ُلوحظ 
اقبقار المالففة، فوال  ع  أ  تقصير التالفيا يمك  أ  يقلدج التغيدر واال دتالا فدي تغذيدة   الج زيادة كمية الحليم وتسهيج إدارة

اقبقار الذ  يحدث  الج فترة التالفيا ونقج اقبقار المترافدق مدع تد ثيرا  إيالابيدة فدي التعدداد الالرثدومي والميكروبدي لكدر  الحيدوا  
 .(Goff and Horst, 1997وأألمية كبيرة علع الهد وصحة الحيوا  بعد الوالدة )

(. فدي (Borkowska and E.Januś, 2010يدو  فدي عدروق ماشدية الحليدم   60-40يتدراو   دوج فتدرة التالفيدا المثلدع مد  
السدنوا  اق يدرة ونتيالدة  لعمليدا  التحسدي  الدوراثي كاالنت دام وتحسدي  الظدروا اإلداريدة والتغذويدة زاد إنتداال الحليدم بشدكج معنددو  

يو  ل  يكد   30يو  إلع  60التالفيا م   وج فترة عند اقبقار التي ت  تقصير فترة تالفيفها، إذ أظهر  دراسا  عديدة أ  تقصير 
(، أمدا إألمداج فتدرة التالفيدا أدى إلدع (Gulay et al., 2005و  علع إنتاال الحليم فدي الموسد  اإلنتداالي الالحدق له أ  ت ثير معن

 (.(Remond et al., 1992% 40-20ان فا  إنتاال الحليم في الموس  الالحق بنحو 

تاالي الالحق، ومعرفة  وج فترة ألدا ألذا البحث إلع دراسة ت ثير  وج فترة التالفيا علع إنتاال الحليم اليومي في الموس  اإلن
 التالفيا المثلع البقار الهولشتاي  وم  ظروا ظروا المبقرة.

 مواد البحث وطرائقه:

وزارة  ،للمؤسسددة العامددة للمبدداقربقددرة ألولشددتاي  فددي مبقددرة فددديو التابعددة  396بنحددو  سددالال  إنتااليددا   اصددا   1646ُنف ددذ  الدراسددة علددع 
 . 2013حتع عا   1989، سورية، والتي اُلمع   الج الفترة الممتدة بي  عا  الزراعة واإلصال  الزراعي في محافظة الالذقية

كد  باتالددا  الالندوم، وت وددع اقبقدار فيهدا لنظددا  الرعايدة ال ليدق فددي حظدائر نصددا  10تبعدد مزرعدة فددديو عد  مديندة الالذقيددة نحدو 
 ساعة م  ظهور عالما  الشبق. 12عيا  م   الج مراقبة الفنيي  للشبق، حيث يت  إالراء التلقيح بعد مفتوحة، وتلقح اقبقار ُصن

قشدرة ق دد (، ثد  المركدز )الداألز حلددوم أو  ُيقدد  العلدا للحيواندا  علدع دفعتددي  )صدباحية ومسدائية(، إذ يقدد  العلددا المدال  )أتبدا  
شدعير(، واقعدالا ال ودراء )الفصدة( فدي حداج تواالددألا. ُتحلدم  )بيقيدة   ل ة مصنعة في المزرعة(، باإلوافة إلع تقدي  الددري 
 اقبقار مرتي  يوميا  صباحا  ومساء  باست دا  محلم آلي.

ُتع ددع الحيوانددا  التحصددينا  وددد اقمددرا  فددي المح ددة بشددكج دور  وفددق برنددام  محدددد مدد  قبددج مديريددة الصددحة الحيوانيددة، وتددت  
 حينها. المعالالة الفردية للحيوانا  في

، ث  ُأ وع  البيانا  إلع النموذال Excelُأد ل  البيانا  ال اصة بإنتاال الحليم اليومي، و وج فترة التالفيا وفق برنام  
، واسُت د  تحليج التباي  لدراسة ت ثير  وج فترة التالفيا في إنتاال الحليم اليومي، General Linear Modelال  ي العا  

لمقارنة المتوس ا ، واست د  لذلك الغر    Duncanصغرى وال    القياسي، وُ ب ق ا تبار وحسب  متوس ا  المربعا  ال
 .SAS 9برنام  
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 :النتائج والمناقشة

% مدد   6.6يومددا  عنددد أبقددار الهولشددتاي  فددي مبقددرة فددديو، وأشددار  الدراسددة إلددع أ  نحددو  1.64±85.13بلددغ  ددوج فتددرة التالفيددا 
%  49.15يوما ، بينما اُلففد  نحدو  60-31% اُلفف  لمدة  25يوم ، في حي  أ  نحو  30اقج م  اقبقار المدروسة اُلفف  لمدة 

 (.1يوما  )الالدوج  90% عندما تالاوز  فترة التالفيا  19.3يو ، و 90-61م  اقبقار لفترة 
%،  15.62يدددو   30  فدددي بولندددا، أ  نسدددبة أبقددار الهولشدددتاي  فريزيددا  المالففدددة لفتددرة أقدددج مدد Węglarzy, (2009)بينمددا والددد 

 يوما . 90مالففة لفترة أ وج م   15.62يو ، و 90-61مالففة م   24.39يو ، و 60-31% مالففة م   44.37و
( لمالموعددا  التالفيددا الم تلفددة فددي إنتدداال الحليددم اليددومي فددي p≤ 0.05نتددائ  التحليددج اإلحصددائي والددود تدد ثير معنددو  ) أظهددر 

يومدددا (  60-51يومدددا ( ومددد  ) 50-41نتددداال للحليدددم اليدددومي عندددد اقبقدددار المالففدددة مددد  )الموسددد  اإلنتددداالي الالحدددق، إذ بلدددغ أعلدددع إ
كددددغ( علددددع التددددوالي، فددددي حددددي  كددددا  أ فدددد  إنتدددداال مدددد  الحليددددم  0.39±18.68كددددغ( و) 0.79±18.97بمتوسدددد  إنتدددداال قدددددر  )

ى  ذلك إلع عد  توفر الوق  (، ويمك  أ  يعز 1يو ( )الالدوج  10-0كغ( عند اقبقار المالففة لفترة قصيرة م  ) 12.69±1.24)
لتصبح قادرة علع  اليا الورت اإلفرازية الهرمة ب اليا الديدة  واستبداج لتعوي  ذ يرة الالس   الج فترة اإلنتاال،الالز  والورور  

أو  لدج ألرمدوني أو لعدد  اكتمداج اإلفدرازا  الهرمونيدة قبدج الدوالدة، وألدذا  إظهار كامج قدرتها اإلنتاالية في الموس  اإلنتاالي الالحدق،
 .(Losand et al., 2008)يتوافق مع ما والد  

 

 في إنتاج الحليب اليومي في الموسم اإلنتاجي الالحقتأثير طول فترة التجفيف . 1الجدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .( بين المتوسطاتp<0.05وجود فرق معنوي ) إلىالواحد في العمود  المختلفةتشير األحرف 
 
 

 مجموعات طول فترة التجفيف
 النسبة المئوية % عدد السجالت )يوم(

 إنتاج الحليب اليومي
 )كغ(

0-10 29 1.8 12.69a±1.24 
11-20 37 2.2 13.57ba±1.10 
21-30 43 2.6 16.67c±1.01 
31-40 51 3.1 17.06c±0.94 
41-50 72 4.4 18.97d±0.79 
51-60 288 17.5 18.68d±0.39 
61-70 280 17.0 16.89c±0.40 
71-80 266 16.2 15.67cb±0.41 
81-90 263 16.0 15.84cb±0.41 

91-100 72 4.4 14.35b±0.79 
101-110 43 2.6 15.05ba±1.02 
111-120 42 2.6 14.24ba±1.03 

>120 160 9.7 14.40ba±0.53 
0.17±16.31 100 1646 المتوسط العام  
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الذي  أشاروا إلدع أ  اقبقدار السدوداء والبيوداء المهالندة بالهولشدتاي  فريزيدا  فدي  Sawaet al., (2012)تتوافق نتائ  الدراسة مع 
أمدا اقبقددار كدغ(،  20.2يدو ، كاندد  اقعلدع فدي إنتداال الحليددم اليدومي فدي الموسد  اإلنتدداالي الالحدق ) 60-40بولنددا والمالففدة مد  
لدع ) 19إلدع ) يدو ( فقدد ان فد  إنتداال الحليدم 40-21تالفيفهدا )التي كا   وج فترة  كدغ( عندد اقبقدار التدي لد  يدت   15.8كدغ(، وال

تالفيفهددا، إذ كاندد  ألددذ  اقبقددار أكثددر مدديال  وعروددة  لمالهددا  أو والدة مولددود نددافق أو مشددو  بسددبم  لددج فيزيولددوالي، فددي حددي  بلددغ 
يو ، وأدى ذلك إلع ارتفات نسبة االستبعاد في الق يع، وتقصير  دوج موسد   100كغ( عند اقبقار المالففة لفترة أ وج م   19.8)

الدذي  والددوا أ  اقبقدار  Safaet al., (2013)اإلنتاال، و لدج صدحي وان فدا  الكفداءة التناسدلية، وتتوافدق نتدائ  ألدذ  الدراسدة مدع 
نتداالي الالحدق عندد أبقدار الهولشدتاي  فدي إيدرا ، يومدا  كاند  ألدي اقعلدع فدي إنتداال الحليدم اليدومي فدي الموسد  اإل 60المالففة لمددة 

( في إنتاال الحليم اليومي، p≤ 0.05يو  أدى إلع ان فا  معنو  ) 20يو  إلع  60وأووحوا أ  تقصير  وج فترة التالفيا م  
كغ، ووالدوا أيوا  أ  النشا  اإلفراز  ل اليدا الودرت الظهاريدة ارتفدع عندد اقبقدار المالففدة  28.85كغ إلع  36.23إذ ان ف  م  

 يو  وحتع الوالدة. 60لمدة 

في إنتاال الحليم اليومي فدي يو  أدى إلع ان فا  معنو   35أ  تقصير فترة التالفيا لمدة  Pezeshki et al., (2007)الحظ 
، بسدبم تد  ر نمدو الودرت عند بقر الهولشتاي  فدي إيدرا الموس  الالحق عند أبقار الموس  اقوج بالمقارنة مع أبقار المواس  اق رى 

 Gulayetأو ان فا  في وظيفة وأداء غدة الورت أو كالألما، وبسبم عد  توفير الوق  الدالز  لتالديدد  اليدا الودرت. كمدا أشدار 
al., (2003)   يو  أدى إلع ارتفات تكاليا الرعاية وان فا  العمر اإلنتاالي، إوافة  إلع ان فا   60إلع أ  إ الة التالفيا ع

 Sorensen and Enevoldsenوالدد إنتاال الحليم في الموسد  الالحدق عندد أبقدار الهولشدتاي  فدي الواليدا  المتحددة اقمريكيدة، و 
أسابيع أدى إلع ان فدا  فدي إنتداال الحليدم فدي الموسد  الالحدق عندد  4أسابيع إلع  10 - 7م  أ  تقصير فترة التالفيا (1991)

فدي إنتداال الحليدم  (p≤ 0.05) فدرق معندو  Januś and Borkowska (2013)في حي  والدد  اقبقار الدنمركية ثنائية الغر .
كددغ( عنددد اقبقددار المالففددة  32.7إذ كددا  أعلددع مددا يمكدد  ) البولنديددة، Montbeliardeعنددد أبقددار اليددومي بددا تالا فتددرا  التالفيددا 

(، بينمدا لدد  يكد  ألنداك أ  فددرق معندو  فددي إنتداال الحليددم يددو  21-0كدغ( عنددد اقبقدار المالففدة  ) 28.3يدو (، وأقلدده ) 41-22مد )
أو اإلفددرا  فددي تقصدديرألا بيندد  نتددائ  ألددذ  الدراسددة أيوددا  أ  إألمدداج فتددرة التالفيددا يوما . 42اليددومي مهمددا تالدداوز  مدددة التالفيددا عدد  

يو (  60-40يو ( أدى إلع ان فا  معنو  في إنتاال الحليم اليومي بالمقارنة مع إ الة فترة التالفيا ع  الفترة المثالية ) 0-10)
% فدي الموسد  الالحدق، أ  نحدو  17ان فاودا  فدي إنتداال الحليدم اليدومي بنحدو  Remond et al., (1992)(. الحدظ 1)الالددوج 

 ,.Kuhn et alأشدار ، و يومدا  عندد أبقدار الهولشدتاي  فدي فرنسدا 60إألماج تالفيا اقبقدار بالمقارندة مدع المالففدة لمددة  كغ عند 4.1
إلع أ  اقبقار التي ل  يت  تالفيفها ان ف  إنتاالها م  الحليم بشدكج معندو  فدي الموسد  الالحدق، إذ وصدج ذروة إنتاالهدا  (2006)

يدددو . الحدددظ  80كغ/يدددو  عنددددما الففددد  مددددة  20.4كغ/يدددو ، بينمدددا زاد ألدددذا اإلنتددداال ليصدددج إلدددع  15.8اليدددومي مددد  الحليدددم إلدددع 
Rastani et al., (2005) كدغ عندد إألمداج تالفيدا اقبقدار، بينمدا بلدغ ألدذا  8.6ال الحليدم اليدومي بمقددار والود ان فدا  فدي إنتدا

ان فدا   Capuco et al., (1997)يدو ، ووالدد  56يو  بالمقارنة مدع اقبقدار المالففدة  28كغ عند تالفيفها  4.5االن فا  نحو 
أيا ، وعزوا ذلدك إلدع أ  فقد   7يو  إلع  60إنتاال الحليم اليومي في الموس  اإلنتاالي الالحق عند تقصير  وج فترة التالفيا م  

أيدا ، بينمدا تصدج ألدذ  النسدبة  7% م   اليا الورت اإلفرازية عند اقبقار المالففة تكو  نشدي ة عندد اقبقدار التدي الففد  لمددة  62
رية الستبداج  اليا يو ، معل لي  ذلك ب   فترة التالفيا ألامة وورو  60% م  ألذ  ال اليا تعمج عند اقبقار المالففة لمدة  98إلع 

الوددرت اإلفرازيددة الهرمددة وزيددادة مكونددا  ال اليددا اإلفرازيددة مدد  أالددج الموسدد  الالحددق، وفددي ألددذ  الفتددرة تتالدددد زغابددا  الكددر  والمعددي 
 الدقيق عند أبقار الهولشتاي  في أمريكا.

أ  ت ثير معندو   Gulay et al., (2003)و Bachman and Schairer (2003)وبشكج م الا لهذ  الدراسة ل  يالد كال  م  
 يو  علع إنتاال الحليم اليومي عند أبقار الهولشتاي  في أمريكا في الموس  الالحق. 30إلع  60لتقصير فترة التالفيا م  
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الدذي  لد  يالحظدوا أ  ا دتالا معندو  فدي إنتداال الحليدم اليدومي  McGuire et al., (2004)كما تتعار  نتائ  ألذ  الدراسة مدع 
كددغ عنددد أبقددار الحليددم فددي  44.35يددو ، إذ بلددغ  60كددغ، واقبقددار المالففددة لمدددة  43.7يددو ، إذ بلددغ  30ر المالففددة لمدددة عنددد اقبقددا

 والية أريزونا اقمريكية.

 الخالصة:
يو ( أنتال  أعلع كمية م  الحليم اليومي في الموس  اإلنتاالي الالحق،  60-41نستنت  م  ألذ  الدراسة أ  اقبقار المالففة م  )

وأ  إ الة فترة التالفيا ع  ألذ  الفترة أدى إلع ان فا  في الحليم اليومي، ولك  ألذا االن فا  كا  أقج م  إألماج فترة 
يو (، لترمي  ال اليا  60-40التالفيا أو اإلفرا  في تقصيرألا، لذا نقتر  ورورة ووع استراتيالية بحيث تكو  فترة التالفيا م  )

 ال م  الحليم في الموس  الالحق، وبالتالي زيادة الربح.الظهارية والوصوج إلع أعلع إنتا
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Abstract: 

This study was conducted at Fedio Dairy Station, General Organization for Cattle, Lattakia, Syria. 

Calving records of Holstein cows from 1989 to 2013 comprising 396  herds with 1646 calving 

events were used to evaluate the effect of the dry period length on the next daily milk production of 

Holstein cows. Dry period length (DP) of cows was grouped into 13 groups (group 1: 0-10, group 2: 

11-20, group 3: 21-30, group 4: 31-40, group 5: 41-50, group 6: 51-60, group 7: 61-70, group 8: 71-

80, group 9: 81-90, group 10: 91-100, group 11: 101-110, group 12: 111-120, and group 13: > 120 

days). Average of DP was 85.13±1.64 days and 16.13±0.17 kg was the daily milk production in 

Holstein cows. The results clarified that the effect of dry period length (DP) was significant 

(P<0.05) on daily milk production. Also the cows within the DP groups of 41-60 had the greatest 

daily milk production in the next productive parity, while reduction or prolonging the dry period 

length led to cut down in the daily milk production. The conclusion was that the optimum length of 

the dry period length was (41-60 days), and the necessity of non-negligence or prolonging this 

period greatly (more than 100 days) because it increases the risks of culling in the cattle and 

shortens the length of milk production parity later, which decreases the economic earnings. 

 

Keywords: Subsequent daily milk production, Dry period length, Holstein cows, Syria. 

  


