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٤٤٩ 
 

  ينتا الحليب ومكوناته في ابقار الھولشانتاجنط على غثير الماء الممأت
 

  حيدر راضي حسين مزيداوي وناطق حميد القدسي 
  

 ، العراقدادغ جامعة ب، كلية الزراعة ،قسم الثروة الحيوانية
  

  
  الخالصة

  
 ٢١/٢/٢٠١١ ولغاية ٢/١١/٢٠١٠عة بغداد للمدة منجام/ كلية الزراعة / اجريت الدراسة في حقل االبقار التابع لقسم الثروة الحيوانية 

 قسمت األبقار إلى أربع ،كغم ٥٠٥,٦٧ –٤١٠,٥ سنة وبوزن ابتدائي تراوح من ٤,٥ – ٣,٥ بقرة ھوليشتاين حلوب بعمر ١٦باستخدام 
ممغنط بشدات مختلفة وبواقع تم تقديم ماء . وبواقع أربعة حيوانات لكل مجموعة) يوم/ بقرة /  كغم ١٥حوالي(مجاميع متقاربة باإلنتاج 

 بينما تركت ، غاوس للمجاميع األولى والثانية والثالثةعلى التوالي لبيان تاثيره على انتاج الحليب ومكوناته٣٠٠٠ و ٢٠٠٠و ١٠٠٠
أبقار مجاميع كانت ھنالك فروق معنوية فيكمية الحليب المنتج باختالف المعاملة، إذ تفوقت ).اعتياديماء (الرابعة للمقارنة المجموعة 

المعاملة على مجموعة المقارنة، ومن األسبوع السادس حتى نھاية التجربة، إذ بلغالحليب المنتج في األسبوعالسادس لمعامالت التجربة 
 في حين بلغ إنتاج الحليب في األسبوع الرابع عشر لمعامالت ،مجموعة على التوالي/ كغم ٢٠٨,١٤ و٢٢٨,٥١ و٢٢٠,٢٨ و٢٣٣,٢٨
 ١٨٩مجموعة على التوالي في الوقت الذيبلغ اإلنتاج فيه لدى أبقار مجموعة المقارنة / كغم ٢٣٢,٧٥ و ٢٢٣,٩٢ و ٢٣٢,٤غنط الماء المم

، بينما أظھرت )الدھن والبروتين والالكتوز والمواد الصلبة الالدھنية(لم يكن التباين معنويا في نسب مكونات الحليب المدروسة . كغم
بينت النتائج عدم وجود اختالفات في كمية الماء المستھلك باختالف .في كميةدھن الحليبلدى أبقار مجاميع المعاملةالنتائج وجود فرق معنوي

اكثر من المعامالت األولى  %١٨ و ٢٠بينت النتائج ان مجموعة المقارنة تناولت كمية من العلف الخشن الجاف بنسبة كما المعاملة 
مكن االستنتاج إن المعاملة بالماء الممغنط أثرت ايجابيا في زيادة إنتاج ي.رأس/  كغم ٢٤٤ و٢٧٠مية تعادل والثانية والثالثة على التوالي وبك

 .الحليبفي الوقت الذي انخفضت كمية العلف الخشن المتناول بينما لم تؤثر على نسب مكونات الحليب
  

Effect of magnatic water on milk production and its components in Holestein cows 
 

N.H. Alkudsi and H.R.H. Mazidawi 
 

Department of Animal Resources, College of Agriculture, University of Baghdad, Iraq 
 

Abstract 
 
This study was conducted to explore the influence of magnetic treated water with different intensities on milk yield and its 

components in Holstein cows. This study was executed at the cow farm pertaining to the Department of animal Resources, 
College of Agriculture, University of Baghdadduring the period from 2/11/2010 to21/2/2011. Sixteen Holstein dairy cows 
(average dailymilk yield 15 kg / cow/ day), aged between3.5to 4.5 years and with an average of initial body weight 
between410.5 to 505.67 kg. The cows were randomly divided into 4 equal groups according to their milk yield.The first, 
secondand third groups were drinking a magnetic water with 1000, 2000 and 3000 Gauss respectively, whereas. The fourth 
group drunk an ordinary water and regarded as control group. The magnetic water – treated groups were superior (P<0.05) in 
milk yield as compared with control group, from week 6 until the end of the experiment in particular. The average milk yield 
of the experiment groups during week 6 were 233.28, 220.28, 228.51 and 208.14 kg respectively. In week 14, the averaged 
milk yield of the three treated groups were 232.4, 223.92, and 232.75 kg respectively in comparison with 189 kg in control 
group. The difference among groups in milk components (fat, protein, lactose, solid non – fat) were notsignificant. However, 
significant difference in milk fat in treated groups was observed with comparison to the first and second treated groups. 
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٤٥٠ 
 

  المقدمة
  

تشكل تربية األبقار احد أھم عناصر اإلنتاج الحيواني في 
مرتبة األولى في إنتاج الحليب من  وھيتتصدر ال،العراق والعالم

من  % ٩٠بين حيوانات المزرعة إذ تبلغ مساھمتھا حوالي 
  ).١( للحليبمجموع اإلنتاج الكلي

ًيعد الماء جزءا مھما جدا في جسم الحيوان والذي يحقق سير  ً
) ٣(و آخرونMichael بين وقد،)٢(عمليات االيض في الخاليا 

ًيات الحيوية فھو يعد ضروريا إن للماء دورا مھما في جميع العمل
عملية الھضم واالمتصاص وطرح الفضالت وللدورة الدموية 

وعند . وجميع التفاعالت الكيمياويةوتنظيم درجة حرارة الجسم
مرور الماء من خالل مجال مغناطيسي فان تراكيبه تكون اكثر 

سيولته مع اكتسابه الخواص المغناطيسية تزداد ًدقة وتجانسا و
 على تذويب المعادن والفيتامينات ويعمل على زيادة والقابلية

  . )٤ (سرعة توصيلھا إلى جميع أجزاء الجسم
وبتقدم الزمن وتطور األبحاث العلمية توصل العلماء الى ان 
معاملة الماء بالمجال المغناطيسي تؤدي إلى تغيرات مھمة في 
خواصه إذ يكون أسرع امتصاصا من قبل الخاليابعد ان لوحظ ان 

زيئات الماء تتفكك بسرعة اكبر حيث ان الماء يتكون من تجمع ج
 قد تصل الى CLasterعدد كبير من الجزيئات تدعى بالعناقيد 

  . )٥ (جزيئة أوأكثر٢٨٠
 في شرب الحيوانات الممغنطان استخدام الماء )٦(L.L.Cأفاد

ٍأعطى نتائج ايجابية من نواح كثيرة مثل زيادة الوزن وزيادة إنتاج 
 والصوف وانخفاض في نسبة الھالكات واألمراض وتقليل الحليب

ان شرب الماء المعالج مغناطيسيا يؤثر ايجابيا و،الكلفة االقتصادية
 بأن )٨(Porterوذكر الباحث .)٧ ( أداء الحيوانات والنباتاتفي

 تولد ايونات مثل  يؤدي الىمرور المجال المغناطيسي في الدم
زيادة ھذه بووتزداد حركتھا -Clوالكلور +Naايونات الصوديوم 

داخل  جريان الدم يزدادعلى جوانب االوعية الدموية الحركة 
  .األوعية الدموية

  تؤثر المغنطةفي قدرة إنتاج الھورمونات من الغدد الصماء
فعاليات اإلنزيمات التي تتعلق بھا العمليات وتزيد من )٩(

موجودة بين  في الرابطة اليؤثرلماء الممغنط كما انا)١٠(الفسلجية
 تزيد قابلية اذجزيئات الماء والبروتينات واألمالح والمعادن 

تحلل المياه ان . )١١ (الذوبان وكذلك تزيد الفعاليات اإلنزيمية
الممغنطة يؤدي الى صغر حجمھا وبالتالي سرعة نفاذيتھا داخل 
الخلية وخروجھا بالسرعة نفسھا حاملة معھا الفضالت والسموم 

 كذلك ،)١٢(اضح في استمرارية حياة الخاليا وبالتالي تحسن و
إن المياه الممغنطة تعمل على زيادة امتصاص ) ١٣ (Choبين

ً يصبح مذيبا عالي وبالتاليجة قلة الشد السطحي يالمواد الغذائية نت
  تھدف ھذه الدراسةواستنادا لما سبقفان.القدرة ومن ثم امتصاصھا

الصفات اإلنتاجية في ا إلى معرفة تأثير الماء المعالج مغناطيسي
ف ل وكمية العوزن الجسمووتشمل كمية الحليب المنتج ومكوناته 

  .المتناول
  

  المواد وطرق العمل
  

 – التابع لقسم الثروة الحيوانية حقل االبقارأجريت التجربة في 
 ولغاية ٢/١١/٢٠١٠جامعة بغداد للمدة من / كلية الزراعة 

بعد مرحلة أعلى شتاين  بقرة ھول١٦ استخدمت فيھا ٢١/٢/٢٠١١
اذ وحسب انتاج الحليب قسمت إلى أربع مجاميع متساويةوإنتاج 
وضعت في حظائر مجموعة و/ يوم /  كغم ٦٣ – ٦٢بين كان 

  .متجاورة نصف مظللة
ً ممغنطا ذا شدة مغناطيسية "أعطيت المجموعة األولى ماء

غاوس والثالثة ٢٠٠٠ غاوس و الثانية ١٠٠٠مقدارھا
ماء االعتيادي تالُالمجموعة الرابعة فقد أعطيغاوس أما ٣٠٠٠
 الواصل بماء االسالةربطت األجھزة . ت مجموعة المقارنةّوعد

 التحكم بتدفق الماء لضمان مغنطة الماء حسب  وتمإلى الحوض
 ساعة لضمان شرب 12 الماء كل  يجري تبديل.الشدة المقررة

  .الحيوان الماء الممغنط
 المتبع في الحقل الحيواني النظامُغذيت الحيوانات حسب 

حوالي . على وجبتين صباحية و مسائيةيقدم وكان العلف الخشن 
ًالساعة التاسعة صباحا والثانيةحوالي الساعة الخامسة عصرا 

، الجت(وحسب المتوفر في الحقل والذي يشمل،العلف األخضر 
 أما العلف المركز فقدم بكمية . الدريس والتبن،) الشعيراتنبات

 ،%٢٠حنطة(كغم حليب والذي تكون من٣/  كغم ١ا مقدارھ
 فول الصويا ، %١٥ ذرة صفراء ، %٣٠ نخالة ، %٢٥شعير 

 .بروتين خام % ١٥حتوي على او) %٢ ملح وكلس ، %٨
الماء المستھلك سجل و.وزنت الحيوانات بداية ونھاية التجربة

 عينه الحليب تأخذ.الحليب المنتج بواقع أربعة أيام في األسبوعو
عينات كل التحللمن الوجبة الصباحية و مل ٢٠٠ بمقدار حواليو

 ألماني Milk Scope Julie 27( جھازباستخدامأسبوعين 
الدھن والالكتوز والبروتين والمواد الصلبة الالدھنية لتقدير)المنشأ
  .والكثافة

  
  التحليل اإلحصائي

تم تحليل البيانات إحصائيا باستخدام التصميم العشوائي 
)CRD(النموذج اإلحصائي اآلتيق ووف:  

Yij = µ + Ti + eij  
Yij =  الصفة المدروسة العائدة للمشاھدةj وللمعاملة i.  

µ = المتوسط العام للصفة المدروسة  
Ti =  تأثير المعاملةi= ) 1, 2 , 3 , 4(  

  . غاوس1000 بشدة ممغنطماءشربت أبقار ،1:إذ إن
  . غاوس2000 بشدة ممغنطء ماشربت أبقار ،2
  . غاوس3000 بشدة ممغنطء ماشربتأبقار  ،3
  ).المقارنةمجموعة ( الماء االعتيادي شربت أبقار ،4
ĳe =  بمتوسط مقداره والخطأ العشوائي الذي يتوزع عشوائيا

  ²eδصفر وتباين مقداره
ودققت المعنوية باستخدام )١٤ (SASالبرنامج الجاھز استخدم 

  .متعدد الحدود)١٥(Duncanاختبار
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٤٥١ 
 

  مناقشةالنتائج وال
  

  إنتاج الحليب الكلي
في ، الثانيسبوعاالفيأنتاج الحليب الكلي تقارب نتائجالأظھرت 

أبتداء من ) P<0.05( التباين في إنتاج الحليب معنويا ظھرحين 
 ففي األسبوع )١الجدول (األسبوع السادس إلى نھاية التجربة 

ة السادس كان فارق اإلنتاج بين المجموعة األولى والرابعة بنسب
وبين المجموعة الثانية والرابعة بنسبة تصل إلى % ١٢تصل إلى

 ١٠وبين المجموعة الثالثة والرابعة بنسبة تصل إلى % ٦
 ٢٣٨,١٣( غاوس أقصى أنتاج للحليب ٣٠٠٠حققت معاملة .%
 ٢٠٠٠ و ١٠٠٠ الثامن تلتھا معاملتا القياسفي ) مجموعة/كغم

 مجموعة  كغم في حين جاءت٢٢٩,٦٩ و ٢٣٣,٠٦غاوس وبواقع
بلغت .)مجموعة/ كغم٢١١,١٧( بأدنى أنتاج للحليب المقارنةا

 و ٢٤٨,٩٤ العاشر القياسمتوسطات إنتاج الحليب خالل 
مجموعة للمجاميع األولى / كغم٢١٦,٨٣ و ٢٤٤,٦٥ و ٢٣٥,٣٣

في االسبوع  أما ،بالتتابعالمقارنة والثانية والثالثة ومجموعة 
للمعاملة ) مجموعة/ كغم٢٥٠,٥٦(انتاجفقد بلغ أقصى الثاني عشر

 ٢٣٤,٩٨و ٢٣٤,٨١الثالثة بواقع ثم األولى تبعتھا المعاملة الثانية 
) مجموعة/ كغم٢١٥,٦ (انتناجمجموعةعلى التوالي وأدنى /كغم

  .للمجموعة الرابعة
 ارتفاع في إنتاج حصلمن الدراسة في االسبوع االخير

 و ٢٢٣,٩٢  و٢٣٢,٤(لمجاميع األولى والثانية والثالثة لالحليب 
  فحققتالمعاملة الرابعةاما الترتيب على )مجموعة/ كغم٢٣٢,٧٥

  . ) كغم١٨٩ ( لھاانتاجأدنى 
عود إلى التأثير االيجابي يإن الزيادة في إنتاج الحليب ربما 

للماء الممغنط في الھضم واالمتصاص ونمو الخاليا ووظائفھا 
 وقد الحظ ).١٨-١٦ (وفي جھاز الدوران والدم والضرع

Radriguez أن المجال المغناطيسي يؤدي إلى )١٩( وآخرون
 ذكر كما،مون الميالتونين في أبقار الحليب في ھورانخفاض
 يؤدي الى إن نقصان ھذا الھورمون )٢٠(وآخرون Suttieالباحث 
 ربما يؤدي  اوInsulin- like growth factor-1)(IGF-1يفزيادة 

ذه الزيادة تعد مھمــة إلٮزيادة في إفراز ھورمون البروالكتين وھ
  .فــي إفراز الحليب

  
  .في حيوانات التجربة) الخطأ القياسي± المتوسطات ) (مجموعة/كغم( في إنتاج الحليب الكلي الممغنطتأثير الماء )١(جدول 

  
  المعامالت

  األسابيع األولى الثانية الثالثة الرابعة

٤٣,٨٩ ± ٢١٣,١٢a ٢٧,٠٥ ± ١٩٠,١a ٢٥,٤٤ ± ١٩٤,٧٨a ٢٧,١٥ ± ١٨٩,٢١ a  الثاني 
٣٧,٥٥ ± ٢٠٠,٧٣a ٨,٩٧ ± ٢٠٤,٣٦a ١٧,٣٨ ± ١٨٩,١٣a ٢٠,٥٩ ± ١٩٥,٦١a الرابع 
٢٨,٢٥ ± ٢٠٨,١٤b ١٧,٦٢ ± ٢٢٨,٥١a ١٥,٦٣ ± ٢٢٠,٢٨a ٢٠,٥٢ ± ٢٣٣,٢٨a السادس 
٣٣,٢٧ ± ٢١١,١٧b ١٥,٤١ ± ٢٣٨,١٣a ١٨,٦٨ ± ٢٢٩,٦٩a ٢١,١٦ ± ٢٣٣,٠٦a الثامن 
٣٠,٥٣ ± ٢١٦,٨٣b ١٦,٤٥ ± ٢٤٤,٦٥a ١٦,٢٤ ± ٢٣٥,٣٣a ٢٠,٤٦ ± ٢٤٨,٩٤a العاشر 
٣٠,٢٥ ± ٢١٥,٦b ١١,٢٨ ± ٢٣٤,٩٨a ١٤,٣٧ ± ٢٣٤,٨١a ١٩,٧٣ ± ٢٥٠,٥٦a الثاني عشر 
٢٩,٢٦ ± ١٨٩ b ١٨,٤٩ ± ٢٣٢,٧٥a ٢٣,٢٧ ± ٢٢٣,٩٢a ١٦,٤٧ ± ٢٣٢,٤a الرابع عشر 

  .)P >٠,٠٥(ختلف معنويا فيما بينھاًالمتوسطات التي تحمل حروفا مختلفة ضمن الصف الواحد ت* 
  

  
  

في ) لكل أسبوعين(يوضح منحنى إنتاج الحليب الكلي) ١(شكل 
  .حيوانات التجربة

 إذ حصل )٢٢( حباس  و)٢١(اتفقت ھذه الدراسة مع المرؤ 
 المعالج على زيادة معنوية في إنتاج الحليب عند تقديم الماء

تجاربه ) ٢٣(Yatvatو Linأجرى الباحث ،مغناطيسيا إلى الماشية
أفاد إن للماء الممغنط وعلى تأثير الماء الممغنط في ماشية الحليب 

الشھر الثالث ولغاية الشھر الثاني ابتاء من ًتأثيرا في إنتاج الحليب 
يوم /  كغم ٣٩ مقابل ٤٢عشر إذ كانت القيم في الشھر الثالث 

ولكنه لم يذكر ،يوم/  كغم ٤٠ مقابل ٤٢وفي الشھر العاشر 
 .معلومات مفصلة عن الشدة المغناطيسية المستخدمة

  
  نتاج الحليب اليوميا

لم تؤثر الممغنطأن المعاملة بالماء ) ٢(يتبين من الجدول 
معنويا في أنتاج الحليب اليومي لدى األبقار خالل أنتاجھا عند 
األسبوعين الثاني والرابع، بينما بلغت الفروق حد المعنوية 

وسم الحليب لغاية نھاية التجربة ولصالح األخرى من ماالسابيع 



  ) ٤٥٥-٤٤٩ (٢٠١٢، ٤ افي، عدد إض٢٦المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد 
  المؤتمر العلمي السادس، كلية الطب البيطري، جامعة الموصلوقائع

 

٤٥٢ 
 

 .المقارنة بشدد مختلفة موازنة بمجموعة االممغنطماء المعامالت 
 و ١٠٠٠فعند األسبوع السادس حققت المعامالت ذات الشدد 

 و ١٦,٦٦ غاوس متوسط إنتاج حليب يومي بلغ ٣٠٠٠ و ٢٠٠٠
 يوم في حين كان متوسط اإلنتاج في أبقار/ كغم١٦,٣٢ و ١٥,٧٣

ومن ثم زادت ) يوم/ كغم١٤,٨٧( أدنى من ذلك المقارنةمجموعة
 و ١٦,٦٠الفروق إلى أن بلغت معدالت اإلنتاج وبالترتيب نفسه 

/  كغم١٣,٥ المقارنةيوم وفي مجموعة / كغم١٦,٦٣ و ١٥,٩٩
  .يوم على التوالي

  
  . في حيوانات التجربة) الخطأ القياسي±المتوسطات )(يوم/كغم( في إنتاج الحليب اليومي الممغنطتأثير الماء  )٢(جدول 

  
  المعامالت

  األسابيع األولى الثانية الثالثة الرابعة

١,٦٢ ± ١٥,٢٢ a ٠,٤٥ ± ١٣,٥٨ a ٠,٦١ ± ١٣,٩١ a  ٠,٥٨ ±١٣,٥٢ a  الثاني 
٠,٥٦ ± ١٤,٣٤ a ٠,٥١ ± ١٤,٥٩ a  ٠,٥٤ ± ١٣,٥١ a  ٠,٧٢ ± ١٣,٩٧ a الرابع 
٠,٥٩ ± ١٤,٨٧ b ٠,٦٣ ± ١٦,٣٢ a  ٠,٥٢ ± ١٥,٧٣ a  ٠,٣٣ ± ١٦,٦٦ a السادس 
٠,٥٥ ± ١٥,٠٨ b  ٠,٥٥ ± ١٧,٠١ a ٠,٥٩ ± ١٦,٤١ a  ٠,٤ ± ١٦,٦٥ a الثامن 
٠,٥٧ ± ١٥,٤٩ b  ٠,٥٥ ± ١٧,٤٨ a ٠,٤٩ ± ١٦,٨١ a  ٠,٤٥ ± ١٧,٧٨ a العاشر 
٠,٦٢ ± ١٥,٤ b ٠,٤٨ ± ١٦,٧٨ a  ٠,٥١ ± ١٦,٧٧ a ٠,٤٣ ± ١٧,٨٩ a الثاني عشر 
٠,٤٥ ± ١٣,٥ b  ٠,٥١ ± ١٦,٦٣ a  ٠,٤٤ ± ١٥,٩٩ a  ٠,٤٣ ±١٦,٦٠ a الرابع عشر 

  ).P>٠,٠٥(ًالمتوسطات التي تحمل حروفا مختلفة ضمن الصف الواحد تختلف معنويا فيما بينھا* 
 

  مكونات الحليب
 عدا االسبوع العاشر(تم تحليل مكونات الحليب كل أسبوعين 

 لم يشر .) وتم إصالحه بعد ذلك لحصول خلل بالجھازمن الدراسة
التحليل اإلحصائي إلى وجود فروق معنوية بين المجاميعفي نسبة 
الدھن بالحليب من األسبوعاألول إلى األسبوع الثامن من التجربة 

 ٣,٧٠ و ٣,٦٨ الثاني االسبوعإذ بلغت القيم للمعامالت األربع في
 لكن حدث انخفاض معنوي, على التوالي % ٣,٣١ و ٢,٧٩و 

 , ٢,٧٣من التحليل إذ بلغت القيم الثاني عشراالسبوع خالل 
التحليل األخير فقد في على التوالي أما  % ٢,٧٤ , ٢,٩٣ , ٣,٩٥

 ٣,٠٠ , ٢,٧١ , ٣,١٢ , ٣,١٤بلغت القيم بين المعامالت األربع 
لنسبة ) ٢(وھذا ما يوضحه الشكل , )٣الجدول(على التوالي% 

ن األسبوع األول إلى األسبوع الدھن في حليب أبقار التجربة م
  .الرابع عشر

حساب كمية الدھن في حليب األبقار خالل مدة التجربة عند 
 فرق معنوي بين المعامالت إذ تفوقت المعاملة وجد)٤جدول (

والمعاملة الرابعة ) مجموعة/ كغم٧,٢١()غاوس٢٠٠٠(الثانية 
على المعاملتين األولى )مجموعة/ كغم٧,٠٦()المقارنة(
)  غاوس٣٠٠٠(والثالثة ) مجموعة/كغم ٦,٩٧)(اوسغ١٠٠٠(
 بينما لم خالل األسبوع الثاني من الدراسة) مجموعة/ كغم ٥,٣١(

كذلك حصل ، بين المعاملتين األولى والثالثة فرق معنوييحدث
التفوق نفسه خالل األسبوع الثالث والرابع من التحليل لكن في 

 ٠,٠٥(انية معنويا األسبوع السادس تفوقت المعاملة األولى والث
<P( على المعاملة الثالثة ومجموعة المقارنة إذ بلغت القيم للمعاملة

 كغم ٥,٨٩ و٦,٤٩ كغم مقابل ٨,٠٧ و٨,٥٥األولى والثانية
بين المعاملتين للمعاملتين الثالثة والرابعة ولم يوجد فرق معنوي 

فوق ألسبوع السابع والثامن فقد كان الت( أما خالل ،الثالثة والرابعة
لصالح المعاملة األولى والثانية بكمية ) P >٠,٠٥(المعنوي 

مجموعة على المعاملة الرابعة إذ / كغم ٨,١٩ و ٧,٥٩مقدارھا 
مجموعة بينما لم يظھر التحليل /  كغم٦,٤٣بلغت قيمتھا 

 ،عامالت األولى والثانية والثالثةًاإلحصائي فروقا معنوية بين الم
) سبوع الحادي عشر والثاني عشراأل (وفي مدة التحليل الخامسة

وجود فرق معنوي بين المعامالت ) ٤(تبين من الجدول
)٠,٠٥<P( إذ تفوقت المعاملة الثانيةعلى االولى والثالثة والرابعة 

وفي الثاني ، لة الثالثة على المجموعة الرابعةكذلك تفوقت المعام
 ٧,٢٩عشر وجد تفوق معنوي للمعاملة االولى بكمية مقدارھا 

 ٥,٦٧ و ٦,٣١غم على المعاملة الثالثةوالرابعة إذ بلغت قيمھا ك
  .مجموعة على التوالي/ كغم 

  

 
  
  .في الحليب(%) تأثير الماء الممغنط في نسبة الدھن ) ٢(شكل 

  
إلى وجود اختالف ) ٥(بالنسبة لبروتين الحليب لم يشر الجدول 

تحليل معنوي بين المجاميع في القيم المتحصل عليھا خالل مدد ال
  .الست من الدراسة



  ) ٤٥٥-٤٤٩ (٢٠١٢، ٤ افي، عدد إض٢٦المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد 
  المؤتمر العلمي السادس، كلية الطب البيطري، جامعة الموصلوقائع

 

٤٥٣ 
 

  .في حيوانات التجربة) الخطأ القياسي±المتوسطات (%)( في نسبة دھن الحليب الممغنطتأثير الماء ) ٣(جدول 
  

  المعامالت
 األولى الثانية الثالثة الرابعة
٤  ٤  ٤  ٣  

  األسابيع

٠,٢٣ ±٣,٣١ a ٠,١٧  ±٢,٧٩ a  ٠,٦٢ ± ٣,٧٠ a  ٠,٠٩ ± ٣,٦٨ a الثاني 
٠,١٨ ±٣,٢٥ a ٠,٢٧ ±٢,٧٩ a  ٠,٥٥  ±٣,٧٣ a ٠,٢٣ ± ٣,١٩ a الرابع 
٠,٢٩±٢,٨٢a ٠,٣١±٢,٨٤a ٠,٤٥ ±٣,٣٤a ٠,٤٨  ±٣,٦٧ a السادس 
٠,١٤±٣,٠٥a ٠,١٩±٣,٠٠a ٠,٣٩ ±٣,٥٧a ٠,٢٨ ±٣,٢٦a  الثامن 
٠,٢٨±٢,٧٤b ٠,١٩±٢,٩٣ab  ٠,٤٩ ±٣,٩٥a ٠,٢٨ ±٢,٧٣b  الثاني عشر 
٠,٢٦±٣,٠٠a  ٠,٢٧±٢,٧١a  ٠,٤٢ ±٣,١٢a  ٠,٢٧ ±٣,١٤a الرابع عشر 

  ).p >٠,٠٥(ًالمتوسطات التي تحمل حروفا مختلفة ضمن الصف الواحد تختلف معنويا فيما بينھا* 
  

  . في حيوانات التجربة) الخطأ القياسي±المتوسطات ()كغم( كمية الدھن فيالممغنط الماء  تأثير)٤(جدول 
  

  المعامالت
  األسابيع ولىاأل الثانية الثالثة الرابعة

٠,٠٨ ± ٧,٠٦ a ٠,٠٤ ± ٥,٣١ b ٠,١٠ ± ٧,٢١ a ٠,٠٨ ± ٦,٩٧ ab الثاني 
٠,٠٨ ± ٦,٥٢ a ٠,٠٦ ± ٥,٧٠ b ٠,٠٨ ± ٧,٠٥ a ٠,٠٦ ± ٦,٢٥ ab الرابع 
٠.٠٥ ± ٥,٨٦ b ٠,٠٩ ± ٦,٤٩ b ٠,٠٨ ± ٨,٠٧ a ٠,١٢ ± ٨,٥٥ a السادس 
٠,١١ ± ٦,٤٣ b ٠,٠٩ ± ٧,١٥ ab ٠,١١ ± ٨,١٩ a ٠,٠٩ ± ٧,٥٩ a الثامن 
٠,٠٩ ± ٥,٩١ c ٠,٠٨ ± ٦,٨٣ b ٠,١٣ ± ٩,٩١ a ٠,١٠ ± ٦,٨٤ bc الثاني عشر 
٠,١٤ ± ٥,٦٧ c ٠,١٦ ± ٦,٣١ bc ٠,١٦ ± ٦,٩٩ ab ٠,٢١ ± ٧,٢٩ a الرابع عشر 

  ).p >٠,٠٥(ًالمتوسطات التي تحمل حروفا مختلفة ضمن الصف الواحد تختلف معنويا فيما بينھا* 
 

  .في حيوانات التجربة(%)  في نسبة بروتين الحليب الممغنطتأثير الماء ) ٥(جدول 
  

  المعامالت
  األسابيع األولى الثانية الثالثة الرابعة

 الثاني  ٠,٠٤ ± ٢,٧٩  ٠,١٢ ± ٢,٩٥  ٠,١٨ ± ٢,٩٩  ٠,٠١ ± ٢,٩٥
 الرابع  ٠,٠٣ ± ٢,٩٧  ٠,١٥ ± ٣,١٢  ٠,٠٦ ± ٣,٠٠  ٠,٠٥ ± ٣,٠٨
 السادس  ٠,١٧ ± ٣,٢٠  ٠,١٦ ± ٣,١٩  ٠,٠٧ ± ٣,٠٤  ٠,٠٤ ± ٣,١٩
 الثامن  ٠,٠٢ ± ٣,٠٦  ٠,١٥ ± ٣,٢٠  ٠,٠٤ ± ٣,٠٧  ٠,٠٢ ± ٣,١٦
 الثاني عشر  ٠,٠٥ ± ٣,١٠  ٠,١٥ ± ٣,١٥  ٠,٠٤ ± ٣,٠٥  ٠,٠٥ ± ٣,١٣
 الرابع عشر  ٠,٠٤ ± ٣,٢١  ٠,١١ ± ٣,٣٠  ٠,٠٤ ± ٣,٢٣  ٠,٠١ ± ٣,٢٩

  
لم يظھر اختالف معنوي في معدل نسبة المواد الصلبة 

باختالف المجاميعخالل مدد التحليل رغم وجود الفروق الالدھنية 
حساب وعند , ) ٦ول الجد(الحسابية خالل األسبوع الثاني عشر 

في حليب األبقار خالل مدة التجربة المواد الصلبة الالدھنية كمية 
إلى وجود فروق معنوية بين المعامالت ولكن ) ٧(لم يشر الجدول 

الل مدة التحليل األولى حصلت زيادة في مجموعة المقارنة خ
مجموعة إذ / كغم٣بفارقمقداره حوالي ) األسبوع األول والثاني(

مجموعة مقارنة بالمعاملة األولى / كغم١٧,١٣كان مجموع الكمية 

والفارق بين , مجموعة / كغم١٤,٣٨إذ كانت الكمية مقدارھا 
 كغمإذ كانت الكمية ٢المجموعة الرابعة والثانية والثالثةحوالي 

/  كغم١٥,٠٦مجموعة وفي الثالثة/ كغم١٥,٧٢عاملة الثانية للم
 أما في المدة الخامسة فقد تغيرت الصورة إذ .مجموعة

 و ٢٠,١٥ و ٢١,١٧لوحظارتفاع في قيمالمعامالت الثالث األولى
 ١٨,٤١ كغمبينما بلغت قيمة المجموعة الرابعة ١٩,٤٨

متقاربة بقيت الكمية ) السادسة(مجموعة وفي المدة األخيرة/كغم
 كغم في بداية ٢ وعليه كان مقدار الفارق .مع مدة التحليل الخامسة



  ) ٤٥٥-٤٤٩ (٢٠١٢، ٤ افي، عدد إض٢٦المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد 
  المؤتمر العلمي السادس، كلية الطب البيطري، جامعة الموصلوقائع

 

٤٥٤ 
 

التجربة لصالح مجموعة المقارنة أصبحت الكمية في نھايتھا 
 .  كغم لصالح حيوانات التجربة٣بمقدار 

) ٢٤( وآخرين Sargolzehiاتفقت ھذه النتيجة مع دراسة الباحث 
تلفت مع ما توصل إليه ولكنھا اخ, في دراسته على ماعز ألسانين 

الذي أكد وجود زيادة في نسبة دھن الحليب عند ) ٢٥(الجاك 

 أما من ناحية زيادة كمية الدھن فقد .دراسته على األبقار الحلوب
في تجربته على األغنام ) ٢١(َّ اتفقت ھذه الدراسة مع المرو

العواسية والذي حصل فضال عن الدھن على زيادة في كمية 
  .كتوز والمواد الصلبة الالدھنيةالبروتين والال

  
  .في حيوانات التجربة)  القياسيالخطأ± المتوسطات (%) ( في نسبة المواد الصلبة الالدھنية في الحليب الممغنطتأثير الماء ) ٦(جدول 

  
  المعامالت

 األولى الثانية الثالثة الرابعة
٤  ٤  ٤  ٣  

  األسابيع

 الثاني ٠,١١ ± ٧,٦٠  ٠,٣٣ ± ٨,٠٧  ٠,١٨ ± ٧,٩٢ ٠,٠٣ ± ٨,٠٤
 الرابع ٠,٠٧ ± ٨,٠٨  ٠,٤١ ± ٨,٥١  ٠,١٥ ± ٨,١٨  ٠,١٦ ± ٨,٤٢
 السادس  ٠,١٣ ± ٨,١٥ ٠,٤٣ ± ٨,٦٩ ٠,١٨± ٨,٢٩ ٠,١٢ ± ٨,٦٨
 الثامن ٠,٠٦ ± ٨,٣٤ ٠,٤٠ ± ٨,٧٢ ٠,١٢ ± ٨,٣٧ ٠,٠٢ ± ٨,٦٤
 الثاني عشر  ٠,١٣ ±٨,٤٥ ٠,٤٠ ± ٨,٥٨  ٠,١٢ ± ٨,٢٩  ٠,١٥ ±٨,٥٤
 الرابع عشر ٠,١٢ ± ٨,٧٣  ٠,٣٥ ± ٩,١٣  ٠,١١ ± ٨,٧٣  ٠,٣٠ ± ٩,٣١

 
  .في حيوانات التجربة)  الخطأ القياسي±المتوسطات )(كغم( في كمية المواد الصلبة الالدھنيةالممغنطتأثير الماء ) ٧(جدول 

  
  المعامالت

  األسابيع األولى الثانية الثالثة الرابعة

 الثاني ٠,١٣ ± ١٤,٣٨ ٠,٢٥ ± ١٥,٧٢ ٠,٢٤± ١٥,٠٦ ٠,٤٨ ± ١٧,١٣
 الرابع  ٠,٢٧ ± ١٥,٨١  ٠,١٧ ± ١٦,٠٩  ٠,٣٧ ± ١٦,٧٢  ٠,٢٦ ± ١٦,٩٠
 السادس  ٠,٤١ ± ١٩,٠١  ٠,٣٩ ± ١٩,١٤  ٠,٣٣ ± ١٨,٩٤  ٠,٤١ ± ١٨,٠٧
 الثامن  ٠,٤٨ ± ١٩,٤٤  ٠,٦١ ± ٢٠,٠٣  ٠,٥٦ ± ١٩,٩٣  ٠,٤٧ ± ١٨,٢٥
 الثاني عشر  ٠,٥٤±٢١,١٧  ٠,٤٦±٢٠,١٥  ٠,٥٣±١٩,٤٨  ٠,٣٣±١٨,٤١
 الرابع عشر  ٠,٦٢±٢٠,٢٨  ٠,٤٣±٢٠,٤٤  ٠,٥٥±٢٠,٣٢  ٠,٣٦±١٧,٥٩
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