
وديةعمنحنى الحليب ألبقار الهوليستين فريزيان في المملكة العربية الس  

 

 رياض بن صالح الجمعة

 

في الشهر( جمعت  اختبارالحليب الشهري )بأخذ يوم  إنتاجسجل  02121هذه التجربة على  أجريت: ملخص

في أنتاج الحليب  في المنطقة الوسطى للملكة العربية السعودية وهي   متخصصةهذه السجالت من ستة مزارع 

’ الملك سعود ةبجامعمزرعة كلية الزراعة ’ مشروع الخرج الزراعي’ أبنائي’ العزيزيه ’ نادك’ المراعي 

 الصيف(.’ وفصلي والدة )الشتاء  لألبقارحليب  إنتاجاشتملت هذه السجالت على أربعة مواسم 

م )معادلة جاما الناقشة( بعد تعديلها 0691معادلة العالم وود  مباستخداتمت دراسة السجالت وتحليلها 

الخطى  االنحدار طريقتي باستخداميب وتم حساب ثوابت منحنيات الحل العشوائيوذلك بضرب وإضافة الخطأ 

 غير الخطى.  واالنحدار

أظهرت منحنيات الحليب المرسومة من الثوابت المتحصل عليها لمختلف المواسم أن الموسم الثالث 

غير  االنحداركجم بطريقة  82.14الخطى و راالنحداكجم بطريقة  80.14وهى  إنتاجكان أعلى نقطة 

كجم  26.98الخطى و االنحداركجم بطريقة  28 إنتاجنقطة  أعلى فيقل المواسم الخطى,وكان الموسم الرابع أ

والموسم الثالث وصلت ألعلى نقطة  الثانيالموسم  في, األبقار  أخرىغير الخطى .من جهة  االنحداربطريقة 

 إنتاجنقطة  األبقار في الموسم األول كانت بطيئة الوصول ألعلي أما’ كجم يوم لكال الطريقتين  64عند  إنتاج

يوما لكال من الطرقتين , وفي المقابل كانت األبقار  91.94حيث كان الوقت الالزم للوصول ألعلى نقطة هو 

ولدت  التياألبقار   أيضا . المثابرةوالموسم الثالث اقل الموسم في صفة  ,مثابرةفي الموسم األول أعلي صفة 

 األبقار التي ولدت في فصل الصيف . من (Abc) فصل الشتاء كانت أعلي الثوابت الثالث في

( وإزالة تأثير المزرعة وفصل السنة والعمر داخل كل Least square meansطريقة ) استخدامتم 

البيانات وكانت متوسطات كمية الحليب  وجميعموسم  وذلك لكمية الحليب وطول فترة الحالبة لمختلف المواسم 

,وكانت متوسطات  التواليكجم علي  9960,1966,1842,1908 هي تالبياناالمواسم المختلفة وجميع  في

 يوم علي التوالي . 064,091,061,090.098طول فترة الحالبة  لمختلف المواسم ولجميع البيانات  هي 

 

 يوم حالبة  053عوامل التعديل ل

تم  يوالتعلى ثوابت منحنى الحليب لجميع المواسم ولكل البيانات  االعتمادالدراسة تم  هذه في

 غير الخطى . واالنحدارالخطى  االنحداراستخراجها من الدراسة األولي بطريقتي 

أشهر حالبة ( بطريقة الشهر الفردية 01الحليب الكلى ) إنتاجتم استخراج عوامل التعديل لتقدير 

من  لخاليوا( بعد تعديلها 0691 منحني الحليب المقدر بمعادلة جاما )وورد باستخداموالشهر التجميعية وذلك 



كانت عوامل التعديل لمختلف  .وفصل الوالدة والعمر عند الوالدةالعوامل البيئية مثل موسم الحالبة  تأثير

 إنولوحظ  الشهر العاشر, حتىالشهر األول وتقل تدريجيا  فيالوالدة مرتفعة  ولفصليالمواسم ولجميع البيانات 

معامالت   فاشهر الصيل تجميعية أقل من التي تلد في أشهر الشتاء لها معامالت تعدي فيتلد  التياألبقار 

األشهر الرابع  فيعوامل التعديل مرتفعة  باستخدامبين كمية اللبن الحقيقية وكمية البن المقدرة  طاالرتبا

األشهر .وكانت معامالت التعديل  باقي في( ٪41قريب من) طاالرتبابينما كان  (٪61والخامس والسادس )

األشهر التجميعية تتناقض تدريجيا من الشهر األول حتى الشهر العاشر وكان التنبؤ إلنتاج المحسوبة بطريقة 

  ( .٪61) طاالرتباقيمة معامل  الرتفاعوذلك  الخامسر الشه الحليب الكلى بالطريقة التجميعية دقيقا من


