
 تأثير اضافة النياسين على االستجابة الفسيولوجية لبقر اللبن عالي اإلنتاج خالل فصل الصيف

 

 على منصور الصغير

 

أجريت هذه  الدراسات على ثالث مراحل لدراسة تأثير اإلجهلد الحرارى وتأثير إضافة المستويات   :ملخص

 المختلفة من النياسين على أداء بقر الهولشتين فريزيان العالى اإلنتاج فى البئية شبة الجافة.

جهاد الحرارى على إنتاج اللبن وعلى بعض اإلستجابات :أجريت هذه الدراسة لمعرفة تأثير اإلالمرحلة األولى

 الحرارية لبقر الهولشتين فريزيان عالى اإلنتاج تحت ظروف المملكة.

من  بقر  أجريت بمزرعة ألبان البندرية بمحافظة الخرج وذلك باختبار مجموعتين متساوتين بكل منهما ثمانية أبقار

ثانى وذلك على أساس إنتاج اللبن وموسم الحليب وميعاد الوالدة الهولشتين فرزيان فى موسم حلبها األول وال

الصيف .وكانت الحظائر أثناء الصيف   7991والثانية  7991المتوقع. أجريت التجربة األولى فى فصل الشتاءعام 

لوالدة. مزودة بنظام التبريد التبخرى. بداية كل تجربة كانت قبل مع الوالدة بأسبوعين واستمرت لمدة شهرين بعد ا

وضعت األبقار فى حوش مفتوح وغذيت تغذية جماعية على العلف المركز ودريس البرسيم الحجازى طبقا 

.كانت المياه واألمالح المعدنية متاحة طوال الوقت أمام البقر. تم حلب البقر ثالث مرات يوميا  NRC 1989لمقررات 

. سجلت درجة الحرارة الهواء المحيط والرطوبة النسبية على فترات متساوية الساعة الثالثة صباحا والتاسعة مساء.

 أثناء فترة التجربة لحساب دليل الحرارة والرطوبة.

يتضح من نتائج هذة الدراسة : أن البقر أثناء فصل الشتاء كان قع ضمن النطاق البيئى الحرارى المريح )دليل 

حرارى أثناء فترة الصيف )دليبل الحرارة ( بينما يتعرض البقر إلى إجهاد 2292- 2992الحرارة والرطوبة 

( رغم كان البقر تحت نظام التبريد التبخيرى. وأن وقوع البقر تحت اإلجهاد الحرارى أثر  9,99- 1297والرطوبة 

% فى فصل الصف بالمقارنة بفصل الشتاء وتزامن ذلك مع  2,97سلبا على إنتاج اللبن حيث انحفض اإلنتاج بعدل 

%فى فصل الصيف عن فصل الشتاء لوجود عالقة قوية سالبة بين الغذاء  7791أكول بمعدل انخفاض الغذاء الم

 المأكول ودليل الحرارة ةالرطوبة.

( فى كل درجتى رارة P<0.0001وقوع البقرة تحت اإلجهاد أثناء فصل الصيف سبب إرتفاع معنوى )

( بين درجة حرارة الجسم معدل التنفس P<0.001الجسم سطح الجلد ومعدل التنفس.كان هناك إرتباط معنوى موجب)

ودرجة معدل التنفس وأن الزيادة فى درجة درجة حرارة الجسم كان يتبعها زيادة فى معدل التنفس كوسيلة لزيادة 



( فى الفترة المسائية عن الصباحية أثناء P<0.001معدل التنفس ودرجة حرارة سطح الجلد خالل اليوم أعلى معنويا)

 ذة اإلختالفات واضحة اثناء فصل الشتاء.الصيف ولم تكن ه

يتضح من هذه النتائج أن لبن بقرة المربى أثناء فصل الصيف تحت نظام التبريد التبخيرى مازال قع تحت 

اإلجهاد الحرارى مما يجعل هناك ضرورة إلى إتباع نظم تبريد اخر أكثر كفاءة واإلهتمام بالوسائل األخرى مثل 

 لعالقة بتخفيف العبء الحرارى الواقع على الحيوانات اإلضافات الغذائية ذات ا

جم/بقرة/يوم على أداء بقرة الهولشتين 9: اجريت هذة الدراسة لمعرفة تأثير إضافة النياسين بعدل المرحلة الثانية

رة بق 72فريزيان عالى األنتاج خالل فصل الصيف والشتاء. أجريت التجربة األولى أثناء فصل الشتاء وذلك بإختبار 

هولشتين فريريان من قطيع ألبان البندرية بمنطقة الخرج قسمت إلى مجموعتين متساويتين حسب أنتاج اللبن وموسم 

جم/بقرة/يوم قبل ميعاد الوالدة المتوقع 9الحليب وميعاد الوالدة المتوقع. أعطيت إحدى المجموعتين النياسن بمعدل 

دة بينما لم تعطى مجموعة المقارنة النياسين .وضعت حيوانات بأسبوعين إلى ثالثة أسابيع وحتى شهرين بعد الوال

كل مجموعة في حوش واحدمفتوح وغذيت تغذية جماعية على دريس البرسيم الحجازى والعلف المركز طبقا 

.المياة واألمالح المعدنية كانت متاحة طوال اليوم أمام البقرة .سجل إنتاج الحليب وقياس  NRC1989لمقررات 

رة الجسم وسطح الجلد ومعدل التنفس ودرجة حرارة الهواء المحيط والرطوبة النسبية كما فى الدراسة درجتي حرا

 األولى.

بقرة هولشتين فريزيان من نفس القطيع فى موسم  72أجريت التجربة الثانية فى فصل الصيف بإستخدام 

لحالبة وميعاد الوالدة المتوقع. وزعت حالبها األول والثانى قسمت إلى مجموعتين على اساس إنتاج اللبن وموسم ا

جم/بقرة /يوم قبل ميعاد 9مجموعتا التجربة عشوائيا إلى مجموعتين األولى المقارنة والثانية أعطت النياسين بمعدل 

الوالدة المتوقع بأسبوعين. وضع بقرة كل مجمةعة فى حوش مزود بنظام التبريد التبخيرى.أتبع نفس النظام فى 

جيل الحليب وقياس درجة حرارة الجسم وسطح الجلد ومعدل التنفس كما فى التجربة األولى )فصل حاب األبقار وتس

 الشتاء( .

كجم  ,7,9كجم فى فصل  الشتاء إلى  299,يتضحح من نتائج هذه الدراسة أن إنخفاض إنتاج اللبن من 

 نتيجة وقوع البقر تحت اإلجهاد الحراربي أثناء فصل الصيف.

كجم فى مجموعة المقارنة إلى 7991ى عالئق بقر اللبن زاد من إنتاج اللبن من إضافة النياسين إل

كجم 97,جم/بقرة/يوم بمعدل زيادة قدرة  9كجم/بقرة/يوم فى المجموعة التى أضيف أليها النياسين بمعدل 799,

فصل الصيف عنه  .كانت استجابة بقرة اللبن إلضافة النياسن أكثر وضوحا عند تعرض البقر لالجهاد الحرارى أثناء

% عن مجموعة المقارنة لفصلى الصيف والشتاء 71و7و71و7فى فصل الشتاء وكان معدل الزيادة فى انتاج اللبن 

على الترتيب. مما يجعلنا نستنتج ان اضافته يقلل من االجهاد المتعرض له الحيوان. كانت هنالك زيادة معنوية 



(101117P فى معدل التنفس من )مرة/دقيقة صباحا  2,07الى ,90,ة/دقيقة طوال اليوم ومن مر 2207الى 2109

مساء اثناء فصل الصيف نتيجة اضافة النياسين عن مجموعة المقارنة وهذا يساعد الحيوان  ,290الى  ,220ومن 

على التخلص من فائض الحرارة الداخلية عن طريق التنفس. لم تكن هنالك فروق معنوية فى درجة حرارة الجسم 

 د اضافة النياسين فى كال فصلى الصيف والشتاء.وسطح الجل

: اجريت هذه الدراسة لمعرفة تاثير اضافة مستويات مختلفة من النياسين على اداء بقر الهولشتين المرحلة الثالثة

 فريزيان عالى االدرار خالل فصل الصيف.

بقرة هولشتين 9,م باستخدام 7991اجريت هذه التجربة بمزرعة البان البندرية بمحافظة الخرج فى صيف 

بقرة على اساس إنتاجها  72فريزيان فى موسم حليبها الثانى والرابع والخامس.قسم البقر إلى أربع مجاميع بكل منها 

لبقر تحت المعاملة قبل ميعاد الوالدة المتوقع فى الموسم السابق وموسم الحليب وميعاد الوالدة المتوقع. وضع ا

جم نياسين لكل البقر ماعدا مجموعة المقارنة. ماعدا مجموعة المقارنة. 9بأسبوعين إلى ثالثة أسابيع وأضيف معدل 

 NRC 1989غذي البقر قبل وبعد الوالدة على دريس البرسيم الحجازي والعلف المركز كعليقة أساسية طبقا لمقررات 

 انت معامالت التجربة بعد الوالدة كالتالي:على وك

 المجموعة األولى: علقة أساسية بدون إضافة النياسين )المقارنة(

 جم نياسين/بقرة/يوم.9المجموعة الثانية: عليقة أساسية+

 جم نياسين/بقرة/يوم72المجموعة الثالثة: عليقة اساسية+ 

 جم نياسين/بقرة/يوم ,2الموعة الرابعة: عليقة اساسية 

وضع بقر كل مجموعة فى حظيرة مفتوحة مزودة بنظام التبريد التبخيرى وغذيت جماعية. نظام تسجيل إنتاج 

اللبن وقياس درجة حرارة الجسم وسطح الجلد ومعدل التنفس ودرجة حرارة الهواء المحيط والرطوبة النسبية كما 

دام درجة حرارة الجسم وسطح الجلد . أخذت فى المرحلة الثانية .قدرت درجة حرارة جسم الداخلية حسابيا بإستح

أبقار بكل مجموعة أسبوعا الساعة السابعة صباحا وذلك لتقدير هرمونى  9عينات دم فى فترة مابعد الوالدة من عدد 

  B-hydroxybutyric acid.(BHBA( والجلكوز وال)T4( والثيروكسين )T3التراى ايودوثيرونين )

( فى انتاج الحليب نتيجة إضافة النياسين إلى P<0.0001الك زيادة معنوية )يتضحح نتائج هذة الدراسة أن:هن

% بالمقارنة مع مجموعة البقر التى لم تعط النياسين. إضافة النياسين عند مستوي 79عالئق بقر اللبن تصل إلى 

عن  ( فى درجة حرارة الجسم ودرجة حرارة سطح الجلدP<0.0001جم/بقر/يوم سبب زيادة معنوية ) 2,972

مجموعة المقارنة بينهما لم تكن هنالك زيادة معنوية فى درجة حرارة الجسم نتيجة إضافة النياسين عند مستوى 

جم/بقر/يوم بالمقارنة بالمجموعةاألولى .سبب إضافة النياستين إلى العالئق إرتفاع معنوي فى معدل التنفس عن 9



( فى المجموعة التى P<0.0001التنفس أعلى معنويا)مجموعة المقارنة. وكانت درجة حرارة سطح الجلد ومعدل 

جم/بقرة /يوم مقارنة بالمجموعات األخرى وكانت مجموعة المقارنة أقل فى فى  ,2أضف اليها النياسين بمعدل 

درجة حرارة سطح الجلد ومعدل التنفس عن باقى مجاميع التجربة .كانت درجة حرارة الجسم الداخلية )حسابيا( 

جم/ بقرة/يوم عنة فى المجموعتين المقارنة والمضاف 2,972عة التى أضيف أليها النياسين بمعدلأعلى فى المجمو

والجلكوز نتيجة إضافة  T4 ,T3( فى تركز كل من P<0.0001جم نياستين.لم تكن هناك فروق معنوية )9اليها 

.قسمت فترة  BHBAال ( فى تركيزP<0.0001النياستين بينما أدى إضافة النياسين إلى إنخفاض معنوى وحاد)

يوم من الوالدة  91وحتى 2,والثانيةمن  ,,يوم تبدأ األولى بعد الوالدة وحتى,,التجربة إلى فترتين كل منها 

لدراسة تأثير مرحلة التجربة على أداء بقرة التجربة وتشىر النتائج انه فى المرحلة حققت المجموعة الثانية والثالثة 

% عن مجموعة  المقارنة .كانت درجة 2191بة زيادة فى المجموعة الثانية بمعدل أعلى إنتاج لبن وكانت أعلى نس

جم نياسين/بقر/يوم ( أقل من باقى المجاميع التجريبية . بينما كان هنالك ,2حرارة الجسم فى المجموعة الرابعة )

تين الثالثة كان هناك عدم اختالف معنوي فى درجة حرارة معنوى في درجة حرارة سطح الجسم في المجموع

لكال المجموعتين الثالثة والرابعة .إضافة   (p<0.0001)والرابعة وبين المجموعة األولي والثانية مع زيادة معنوية 

% عن مجموعة المقارنة وقد حققت 7997-997النياسين )الفترة الثانية( إلى زيادة فى إنتاج اللبن تراوحت بين 

وم( أعلى زيادة فى إنتاج اللبن وكانت أعلى فى درجة حرارة ايضا .كانت جم نياسين/بقرة/ ي,2المجموعة الرابعة )

درجة حرارة سطح الجلد أعلى فى المجموعة الثالثة والرابعة مقارنة بمجموعة المقارنة والمجموعة الثانية . إضافة 

ثانية من التجربة. لم ( فى معدل التنفس عن مجموعة المقارنة خالل الفترة الp<0.0001النياسين سببت زيادة معنوية)

( نتجية إضافة النياسين على مستوى هرمونى الغدة الدرقية فى الدم فى الفترة p>0.0001يكن هناك تأثير معنوى )

األولى والثانية من التجربة .لم يتأثر مستوي الجلكوز فى الدم نتيجة المعاملة وكانت الفروق غير معنوى 

(p>0.0001سبب إضافة النياسين إنخفا .)( ض معنوىP<0.0001فى مستوي الـ )BHBA  فى كل الفترتين األولى

والثانية من التجربة للمعامالت الثانية والثالثة والرابعة مقارنة بالمجموعة األولى )المقارنة( .كانت درجة حرارة 

رة المسائية ( فى الفتP<0.0001السطح الجسم ومعدل التنفس ودرجة حرارة الجسم الدخلية )حسابيا( أعلى معنويا )

 عن الفترة الصباحية .وأن زيادة مستوى النياسين كان يتبعه ارتفاع فى درجة حرارة سطح الجلد فى الفترة المسائية.

يتضح من الدراسات السابقة :أن بقر الهولشتين فريزيان العالى األنتاج والموجود بمشاريع إنتاج اللبن 

تحت اجهاد حرارى مزدوج األول ناتج عن إرتفاع درجة حرارة  بالمنطقة الوسطى بالمملكة خالل فصل الصيف يقع

الجو )اإلجهاد الحرارى ( والثانى هو اإلجهاد  من اإلنتاج العالى للحليب وعدم قدرة البقر على مواجهة الطلب الزائد 

ن من أ داء للعناصر الغذائية ونتيجة لذلك يحدث إنخفاض حاد فى إنتاج اللبن إن إضافة النياسين الى العالئق حس

جم/بقرة/يوم  ,2, 72البقر وانعكس ذلك على زيادة إنتاج اللبن بإضافة النياسين الى عالئق بقر اللبن أن المستوى 

 حقق أعلى زيادة فى إنتاج اللبن. 


