
  ٢٠٠٥)٣(العدد ) ٣٣(المجلد  مجلة زراعة الرافدین
  *دراسة بعض العوامل التي تؤثر على الصفات اإلنتاجیة في الجاموس المربى في محافظة نینوى

  باسل عواد محمود 
  نینوى/عداد المعلماتمعھد إ

  راضي خطاب عبد هللا 
  جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات

  محمد بشیر طھ 
  جامعة الموصل/ كلیة الطب البیطري

  
 خالصةلا

جاموسة من النvوع الحلvوب والموجvودة فvي الحقvل التvابع ألحvد المvربین  )٧٨(أخذت البیانات من 
لغvvرض دراسvvة تvvأثیر  ١/٢/٢٠٠٤ولغایvvة  ١/١٢/٢٠٠١قvvرب مركvvز مدینvvة الموصvvل خvvالل الفتvvرة مvvن 

یة إنتاج الحلیب الكلي وطvول موسvم تسلسل الوالدة وفصل الوالدة على الصفات اإلنتاجیة المتمثلة في كم
لvى ، ع) یومvاً  ١٣٨.١٢و ٢٨١.٢٣٠كغvم و ٢١٤٧.١٧(الحلیب وطول فترة الجفاف فكانت متوسvطاتھا 

وأظھvرت النتvائج أن تvأثیر تسلسvل الvوالدة كvان عvالي المعنویvة علvى جمیvع الصvفات المدروسvة  .التوالي
عنvvد ) كغvvم ٢٥٧٤.٣٧(الدة وبلvvغ أقصvvاه حیvvث زاد متوسvvط إنتvvاج الحلیvvب الكلvvي مvvع زیvvادة تسلسvvل الvvو

طvvول موسvvم الحلیvvب وطvvول فتvvرة الجفvvاف فقvvد تقلصvvت وكvvان أقصvvر المتوسvvطات أمvvا  الvvوالدة السvvابعة،
فصvvل الvvوالدة فكvvان غیvvر  أمvvا تvvأثیر. علvvى التvvوالي عنvvد الvvوالدة السادسvvة، ) یومvvاً  ١٠٥.٥٩و ٢٥٧.٨٧(

طول موسvم الحلیvب علvى كمیvة أنتvاج الحلیvب وعند دراسة تأثیر  معنوي على جمیع الصفات المدروسة،
 )٣٨٦-٣٥٢(الكلي فكان عvالي المعنویvة زادت المتوسvطات بزیvادة طvول موسvم الحلیvب فجvاءت الفتvرة 

  .)كغم ٢٩٣٣.٤٦( للحلیب وبلغ متوسطھا أعلى إنتاجاً  یوماً 
  

  المقدمة
ملیvvون طvvن ) ٣٨.٥(یعvvد الجvvاموس المصvvدر الثvvاني للحلیvvب المجھvvز لسvvكان العvvالم ویقvvدر إنتاجvvھ 

وانvvھ یسvvتخدم ) ١٩٩١( FAOملیvvون طvvن  )١٠.٥( والباكسvvتانملیvvون طvvن ) ٢٣.٦(حیvvث تسvvاھم الھنvvد 
  ).١٩٨٩ Mudgol(الشرقیة وتركیا والبرازیل  وأوربابالدرجة الرئیسیة في كل من مصر والعراق 

یھ الحیvوان الحلیب من الجاموس في العراق الزال دون المستوى المطلوب نتیجة ما یعان إنتاج إن
العراق عvام أن اإلنتاج الكلي للحلیب في ) ١٩٧٦( Saad من عدم االھتمام مقارنة ببقیة الماشیة فقد ذكر

  .اإلحصائیةطن من ھذه  ألف) ٣٧(ـن الجاموس یساھم بأطن علما ب ألف) ٦٢٦(بلغ  )١٩٧٤(
د الطلvvب علvvى للمvvواطن العراقvvي ازدا ألمعاشvvيالسvvكان وارتفvvاع المسvvتوى  إعvvدادونتیجvvة لزیvvادة 

لvvذلك اتجھvvت أنظvvار البvvاحثین والمھتمvvین بvvالثروة الحیوانیvvة  ،األلبvvانالبvvروتین الحیvvواني ومنھvvا منتجvvات 
  .ستغالل المصادر المتاحة ومنھا استغالل الجاموسال

أن ھvدف الدراسvة ھvو تثبیvت أھvم الصvفات اإلنتاجیvvة وكvذلك دراسvة تvأثیر تسلسvل الvوالدة، فصvvل 
حلیب على الصفات المدروسة من أجل معرفة أداء الجاموس المربى في محافظvة الوالدة وطول موسم ال

 أحvvدىدراسvvة تعتبvvر ھvذه اللvvذلك فvvان  نینvوى حیvvث یعvvاني مvvن ضvعف االھتمvvام بvvھ وقلvvة الدراسvات عنvvھ،
  .نحو تطویر ھذا الحیوان وخاصة في محافظة نینوى الخطوات

  
  مواد وطرق البحث

ة مvvن النvvوع الحلvvوب والموجvvودة فvvي حقvvل أحvvد المvvربین جاموسvv) ٧٨(اسvvتخدم فvvي ھvvذه الدراسvvة 
فشvملت الحیوانvات  ١/٢/٢٠٠٤ولغایvة  ١/١٢/٢٠٠١بالقرب من مركز مدینة الموصل خالل الفترة من 

التي جاء تاریخ والدتھا مvع بvدء الدراسvة واسvتبعدت الحیوانvات التvي كانvت والدتھvا وموسvمھا اإلنتvاجي 
یومvا وكvذلك التvي كانvت تعvاني مvن مشvكالت ) ١٢٠(إلنتاجي أقل غیر الطبیعي أي التي طول موسمھا ا

والحیوانvات التvي جvاءت والدتھvا الالحقvة خvارج نھایvة ) عسر والدة وإجھاض والتھvاب رحمvي(تناسلیة 
  . مدة الدراسة

. نظام التغذیة غیر منتظم فھو یتغیر من موسvم إلvى أخvر حسvب تvوفر المvواد العلفیvة لvدى المربvي
المركvvز بvvوجبتین صvvباحیة ومسvvائیة بعvvد الحلvvب مباشvvرة ویتكvvون مvvن المvvواد األولیvvة  حیvvث یقvvدم العلvvف

أمvvا األعvvالف الخضvvراء فتقvvدم علvvى مvvدار السvvنة ) ١(المتvvوفرة فvvي األسvvواق وكمvvا موضvvح فvvي الجvvدول 
مvع تvوفیر المvاء الصvالح ) الجت، الشvعیر األخضvر، مخلفvات المحاصvیل الحقلیvة والخضvراوات(وتشمل 

                                                 
  .٢٠٠٤بحث مستل من أطروحة الدكتوراه للباحث األول 

 ٢٠٠٥/  ١٠/  ٥وقبولھ     ٢٠٠٥/  ٤/  ٢٦تاریخ تسلم البحث    



اض الشرب الموجودة داخل الحقل على الدوام مع توفیر قوالvب األمvالح المعدنیvة وعلvى للشرب في أحو
یبvدأ ) لvیالً  ١٠صvباحاً و١٠(یستخدم نظام الحلب الیدوي للحیوانات وفvي موعvدین مvن الیvوم . مدار السنة

ویسvvتمر حتvvى تvvاریخ الجفvvاف، ) فتvvرة السرسvvوب(موسvvم إنتvvاج الحلیvvب بعvvد الیvvوم الخvvامس مvvن الvvوالدة 
تستخدم العجول في عملیة التحنین حیث یترك العجل یرضع من أمھ قبل عملیة الحلب إلى وقvت اإلدرار 
وبعvvد االنتھvvاء مvvن عملیvvة الحلvvب تتvvرك العجvvول مvvع أمھاتھvvا لغvvرض تكملvvة التقطیvvر یباشvvر فvvي تجفیvvف 

لvvوجبتین یvvتم قیvvاس أنتvvاج الحلیvvب بجمvvع ا. كغvvم یومیvvاً وبشvvكل تvvدریجي٢األمھvvات عنvvدما یصvvل إنتاجھvvا 
غvvم ) ١٠٠(الصvvباحیة والمسvvائیة مvvرة فvvي األسvvبوع وباسvvتخدام المیvvزان القرصvvي تؤخvvذ القvvراءات لحvvد 

لیمثل أنتاج الحلیب األسvبوعي، یجمvع أنتvاج الحلیvب لألسvابیع األربعvة لیمثvل أنتvاج ) ٧×(والقیاس الناتج 
  .الحلیب الشھري

فvي تحلیvل البیانvات للصvفات  Least-Squares-Methodاستخدمت طریقة المربعات الصغرى 
للصvفة الواحvدة وباسvتخدام Unequal Sample Size المدروسة، وذلك لعدم تسvاوي تكvرار المشvاھدات

واستخدام الحاسوب االلكتروني فعند تحلیل البیانvات ) ١٩٩٦،  SAS(للتحلیل اإلحصائي  SASبرنامج 
  : ألتيالخاصة بصفة إنتاج الحلیب الكلي استخدام األنموذج الریاضي ا

Yijkl=µ +Ai+Bj+Ck+eijkl  
 Kالتvvي طvvول موسvvمھا للحلیvvب  Lیشvvیر إلvvى الصvvفة المدروسvvة التvvي تعvvود للجاموسvvة =  Yijklحیvvث 

  . Iوفصل والدتھا   Jوتسلسل والدتھا 
µ  = المتوسط العام  

Ai = تأثیر فصل الوالدةI )i=ران (الصیف = ٢) شباط -كانون أول (الشتاء = ١حیث ) ٣، ٢,١vحزی- 
وأھمل فصل الربیع لقلة عدد الحیوانvات التvي ولvدت فvي ھvذا ) تشرین الثاني -أیلول (الخریف = ٣، )بآ

  )حیوانات ٤(الفصل حیث لم تتجاوز 
Bj  = تأثیر تسلسل الوالدة)J =١) ٧,٠٠٠٠,٢,١ =vابع= ٧ ىالوالدة األولvوالدة السvملت  ةالvأكثر وشvف

  ).الوالدة العاشرة -والدة الثامنة ال(أیضا الحیوانات التي ولدت بعد ھذه الوالدة 
CK  = یوم(تأثیر طول موسم الحلیب (K )K =٧،....،٢، ١ (  

٣٥٢=(٦) ٣٥١-٣١٧=(٥) ٣١٦-٢٨٢=(٤) ٢٨١-٢٤٧=(٣) ٢٤٦-٢١٢=(٢) ٢١١-١٧٧=(١-
٤٢١-٣٨٧=(٧) ٣٨٦.(  
eijkl =صفر وتباین=الخطأ القیاسي الموزع بصورة طبیعیة ومستقلة ومتوسط  δ2e    

لنموذج الریاضي بحذف تأثیر طول موسم الحلیvب عنvد تحلیvل بعینvة البیانvات الخاصvة تم تحویر ا
  :بالصفات األخرى فأصبح النموذج اآلتي

Yijk=µ+Ai+Bj+eijk  
  

  نسب وكمیة المواد العلفیة المقدمة لكل رأس في الیوم الواحد من مختلف فصول السنة): ١(الجدول 

 المادة العلفیة
 یوم/كغم. كمیة العلف لكل رأس اد العلفیة في كل فصلنسبة المو

  الصیف
%  

  الخریف
  %والشتاء

  الربیع
  الصیف  المادة العلفیة  %

%  
  الخریف
  %والشتاء

  الربیع
%  

  ٦.٥  ١٥  ١١  علف مركز    ١٢    شعیر مجروش
  ١٨  ١٥  ١٥  علف أخضر  ٥٧  ٤٠  ٣٨  نخالة ناعمة وخشنة

  ٥  ٨  ٦  تبن  ٣١  ٢٨  ٣٢  *مخلفات معامل التموین
              ١٠  نطحی

            ٢٠    طحین عدس
          ١٢    ٢٠  خبز یابس

  )طحین رز ، كسر حنطة* (
  

  النتائج والمناقشة
وھvو أقvل ممvا ) ٢(كغvم الجvدول ) ٢١٤٧.١٧(بلغ متوسvط إنتvاج الحلیvب الكلvي : إنتاج الحلیب الكلي. ١

) یvvوم٣٠٥(حیvvث كvvان المتوسvvط المعvvدل  شفvvي الجvvاموس العراقvvي فvvي بvvادو) ١٩٩٧(وجvvده الجمvvاس 
) ١٩٩٠(كغvvvم كمvvvا جvvvاءت نتیجvvvة الدراسvvvة الحالیvvvة أعلvvvى ممvvvا وجvvvده كvvvل مvvvن بغداسvvvار ) ٢٩٦٠(



كغvvvم ، علvvvى التvvvوالي فvvvي الجvvvاموس ) ١٣٢٠و ١٣٤١.٩(حیvvvث بلvvvغ        ) ١٩٩٦( Avadesianو
كغvم ) ١٤٩٩(في الجاموس المصري بلغ متوسط اإلنتاج الكلvي ) ٢٠٠١( وآخرون  Mahdyالعراقي و

  ).١٩٧٨،  Patroو Bhat( الحلیب یعود إلى الظروف المناخیة والتغذیة واإلدارةوھذا التباین في إنتاج 
  

للعوامvل المvؤثرة علvى صvفات ) S.D(االنحراف القیاسي ±متوسطات المربعات الصغرى ): ٢(الجدول 
  إنتاج الحلیب الكلي طول موسم الحلیب وفترة الجفاف في الجاموس

عدد   
  الحیوانات

  )یوم(فترة الجفاف   )الیوم(طول موسم في  )كغم(تاج الحلیب ان

  ٠٢,٦± ١٢,١٣٨  ٤١,٦± ٢٣٠,٢٨١  ٥٨,١٧± ٢١٤٧.١٧  ٧٨  المتوسط العام
      تسلسل الوالدة 

  آ ٢٠,١٣± ٠٩,٢٠٠  آ ٦٧,١٣± ٥٢,٣٥٧  ج ١٣٨.١٤ ± ١٤٨٦.٥٦  ١٢  األولى 
  جب  ٧٩,١٣± ٠٢,١٤٣  ب ٢٩,١٤± ٠٢,٢٥٠  ب ١٣٨.٥٠ ± ٢٠٧٢.٢٠  ١١  الثانیة
  ب ٧٥,١٣± ٣٨,١٤٥  ب ٢٤,١٤± ٨١,٢٨١  آ ب ١٢٥.٩٣ ± ٢٢٤١.٤٤  ١١  الثالثة

  جب  ٦٤,١٤± ٢٣,١٤٢  ب ١٦,١٥±٠٧,٢٨٧  آ ب ١٢٩.٤٠ ± ٢٤٢٩.٢٩  ١١  الرابعة 
  ج ١٢,١٤± ٣٣,١١١  ب ٦٢,١٤± ٢٦,٢٧٧  آ ١٢٨.٣٥ ± ٢٤٤٥.٨٦  ١١  الخامسة
  ج ٢٤,١٤± ٥٩,١٠٥  ب ٧٥,١٤± ٨٧,٢٥٧  آ ١٣٩.٢٢ ± ٢٤١٩.٣٤  ١١  السادسة

  ج ب ٩٦,١٣± ٦٧,١٢٦  ب ٤٦,١٤± ٦٧,٢٧٠  آ ١٣٣.٨٣ ± ٢٥٧٤.٣٧  ١١  السابعة فأكثر 
      فصل الوالدة 

  آ ٩٨,٩± ٣٤,١٢٩  آ ٣٤,١٠± ١٣,٢٨٤  آ  ٩٧.٢١ ± ٢٢٣٨.٤٩  ٢١  الصیف
  آ ١٣,٧± ٠٦,١٣٦  آ ٣٨,٧± ٥٩,٢٧٤  آ  ٧٣.٤٨ ± ٢٣١٦.٦٤  ٤٢  الخریف
  آ ١٧,١٢± ١٦,١٥٢  آ ٦١,١٢± ٨٠,٢٩٠  آ ١٠٧.٨٠ ± ٢١٦٠.١٨  ١٥  الشتاء 

      یوم/طول موسم الحلیب

  د   ١٥٢.٧٨ ± ١٤٩٧.٧٧  ٧  ١)  ٢١١-١٧٧(
  ج د  ١١٠.٨٠± ١٧٩٦.٩٤  ١٤    ٢) ٢٤٦-٢١٢(
  ج  ١٠١.٤٦ ± ٢٠١٦.٨٢  ٢٣  ٣)  ٢٨١-٢٤٧(
  ب ج ١٠٤.٦٦± ٢١٣٦.١٣  ١٥  ٤)  ٣١٦-٢٨٢(
  آ ب  ١٧١.٩١ ± ٢٥٤٩.٨٢  ٥   ٥)  ٣٥١-٣١٧(
  آ  ١٧٠.٤١ ± ٢٩٣٣.٤٦  ٩   ٦)  ٣٨٦-٣٥٢(
  آ  ٢٠٧.٥٥ ± ٢٧٣٨.١٤  ٥  ٧)  ٤٢١-٣٨٧(
  

تحلیل التباین لتأثیر تسلسل الوالدة وفصل الvوالدة وطvول موسvم الحلیvب فvي إنتvاج الحلیvب ): ٣(الجدول 
  طول موسم الحلیب وفترة الجفاف،الكلي

درجات   مصدر التباین
  الحریة

  متوسط المربعات
  فترة الجفاف  طول موسم الحلیب  إنتاج الحلیب الكلي

  **١١٠٥٨.٨٤٣  **١٤٥٢٤.١٧٢  **٩٤,١٠٢٥١٢٢  ٦  تسلسل الوالدة
  ٢٢٣١.١٣  ١٥٢٥.٥٣  ٩٨,١١٦٥٥٢  ٢  فصل الوالدة

  ----   ----   **٩٦,١٢٣٥٤٦٧  ٦  طول موسم الحلیب
  ٢٠٧٤.١٩٤  ٢٢٢٥.٣٩٢  ٥٥,١٥٠٠١  ٦٣  المتبقي

  ).٠.٠١<آ(معنوي عند مستوى احتمال **          
  

ن لتسلسvل الvوالدة وطvول موسvم الحلیvب تvأثیر عvالي لتحلیل التبvاین أ) ٣(كما یالحظ من الجدول 
المعنویة على متوسط إنتاج الحلیب الكلي حیvث أن المتوسvطات زادت بزیvادة تسلسvل الvوالدة فكانvت فvي 

كغvم وأعزیvت الزیvادة ) ٢٥٧٤.٣٧(كغم وبلغت أقصاھا عنvد الموسvم السvابع ) ١٤٨٦.٥٦(الموسم األول
حیvوان ھنvاك زیvادة فvي النمvو والحجvم والvذي یرافقvھ تنvاول كمیvات في إنتاج الحلیب إلى أن بتقدم عمر ال

كبیرة من العلف فضالً عن زیادة الكفvاءة الوظیفیvة والفسvیولوجیة للغvدد اللبنیvة والھضvم والvدوران وبقیvة 
  ). ١٩٩٠(وآخرون  Mouradأجھزة الجسم المختلفة 



ویشvیر . یب كvان عvالي المعنویvةلتحلیل التباین أن تأثیر طول موسم الحل) ٣(ویالحظ من الجدول 
أن متوسطات إنتاج الحلیب الكلي زادت مع زیادة طول موسم الحلیب حیث بلغت المجموعvة ) ٢(الجدول

كغvvم ) ١٤٩٧.٧٩(یومvvاً أقvvل المتوسvvطات ) ٢١١-١٧٧(األولvvى التvvي تvvراوح طvvول موسvvم الحلیvvب لھvvا 
یومvvا وبلvvغ متوسvvطھا ) ٣٨٦-٣٥٢(وأعالھvvا المجموعvvة السادسvvة التvvي تvvراوح طvvول موسvvم الحلیvvب لھvvا 

) ١٩٨٥(  Al-Samaraiو Jumaكغvvم وھvvذا االتجvvاه جvvاء متفقvvاً مvvع  مvvا جvvاء بvvھ كvvل مvvن ) ٢٩٣٣.٤(
  .في الجاموس العراقي) ١٩٩٠(وبغداسار 

أن تأثیر فصل الوالدة علvى إنتvاج الحلیvب كvان غیvر معنvوي بvالرغم ) ٣(ویتبین أیضا من الجدول
وآخvvرون  Garchaالخریvvف وھvvذه النتvvائج تتفvvق مvvع نتvvائج كvvل مvvن مvvن تفvvوق اإلنvvاث التvvي ولvvدت فvvي 

من حیvث عvدم وجvود تvأثیر معنvوي لفصvل الvوالدة فvي إنتvاج ). ١٩٩٤(وآخرون  Solimanو) ١٩٩٣(
  .الحلیب الكلي

ان المتوسvط العvام طvول موسvم الحلیvب فvي ھvذه الدراسvة ) ٢(تبین من الجvدول : طول موسم الحلیب. ٢
حیvث كvان ) ١٩٨٧(وآخvرون  Al-Aminیوماً وھvذا یتفvق مvع مvا توصvل إلیvھ  )٢٨١.٢٣(كان         

في الجاموس ) ١٩٩٠(وبغداسار ) ١٩٨٥( Samaraiو Jumaوأعلى مما توصل إلیھ ، یوماً ) ٢٨٣.٧(
وكvان لتسلسvل الvوالدة تvأثیر . یوماً، على التوالي) ٢٥٥.٢، ٢٧٢.٧(العراقي حیث كانت المتوسطات    

vvى طvvة علvvالي المعنویvvدول عvvب الجvvم الحلیvvل ) ٣(ول موسvvادة تسلسvvع زیvvطات مvvت المتوسvvث تناقصvvحی
یومvاً فvي الموسvم السvابع ) ٢٧٠.٦٧(یومvاً فأصvبحت ) ٣٥٧.٥٢(الوالدة والتي كانت فvي الموسvم األول 

) ٣(ومvvن الجvvدول ). ١٩٩٠(وآخvvرون Mouradوجvvاءت ھvvذه النتvvائج متفقvvة مvvع ) ٢( فvvأكثر الجvvدول 
وجvاءت ھvذه . فصvل الvوالدة لvم یكvن لvھ تvأثیر معنvوي علvى طvول موسvم الحلیvبلتحلیل التباین تبvین أن ل

  . في الجاموس العراقي) ٢٠٠١(والطھ وآخرون ) ١٩٩٠(النتائج مطابقة مع نتائج كل من بغداسار 
وكانت اقل من ما ) ٢الجدول (یوم ) ١٣٨.١٢(بلغ المتوسط لطول فترة الجفاف : طول فترة الجفاف. ٣

یvvوم، علvvى التvvوالي فvvي ) ١٤٩.٢و ١٥٩) (١٩٩٠(وبغداسvvار ) ١٩٨٤(السvvامرائي توصvvل إلیvvھ كvvل مvvن 
ومvن الجvدول . یوما في الجاموس المصvري) ١٤٩) (١٩٩٤(وآخرون  Solimanالجاموس العراقي  و

لتحلیل التباین نالحظ أن تأثیر تسلسل الوالدة على طول فترة الجفvاف كvان عvالي المعنویvة حیvث أن ) ٣(
ففvي الموسvم األول كvان طvول فتvرة ) ٢الجvدول (الدة یؤدي إلvى تنvاقص بفتvرة الجفvاف بزیادة تسلسل الو

یومvاً فvي الموسvم السvادس وھvذه النتvائج تتفvق مvع مvا ) ١٠٥.٥٩(یوما انخفضvت إلvى ) ٢٠٠.٩(الجفاف 
یومvا فvي الموسvم ) ١٦٥(في الجاموس العراقي حیث كانvت فتvرة الجفvاف ) ١٩٩٠(توصل إلیھ بغداسار 

أما تأثیر فصل الوالدة على طول فترة الجفاف كvان . یوما في الموسم الثامن) ١٢٩(فضت إلى األول انخ
 Tanejaو Jainو) ١٩٧٦(وآخvرون  Gurnaniوھذه النتائج متفقة مع كل من ) ٢الجدول(غیر معنوي 

)١٩٨٢.(  
vvة واإلنتvvیم التربیvvة لتنظvvرامج إداریvvع بvvن وضvا یمكvvول علیھvvم الحصvvي تvvائج التvvالل النتvvن خvاج وم

ضمن فصل الخریف وذلك بتفوق الحیوانات التvي ولvدت فvي ھvذا الفصvل فvي صvفاتھا اإلنتاجیvة، وكvذلك 
  .یمكن إجراء االنتخاب في األعمار األولى لما تمتعت بھ األباكیر من مواصفات إنتاجیة
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ABSTRACT 

The data is taken from (78) milch buffalo cows which are found on a private 
buffalo breeding farm in Ninevah province during the period from December 
2001 to February 2004. The data were collected and analyzed to find the effect 
of parity and season of calving on total milk production, length of lactation, and 
dry period. The average of over-all were (2147kg; 281.230; 138.12 days) 
respectively. Results showed that parity had highly significant (p< 0.01) effect 
on over–all productive characters, so milk production  increased  with parity 



progressing from 1st to 7th calving. While length of lactation and dry period had 
decreased with progressing parity, the shortest averages were (257.87; 105.59) 
days respectively at 6th calving. Concerning calving season there was no 
significant on all productive characters. 

  
  

  المصادر
وقیاسvات  ةبعvض الصvفات اإلنتاجیvة والتناسvلیة ومعالمھvا الوراثیv). ١٩٩٠(كره بیت اوادیvس ، بغداسار

 .جامعة بغداد، كلیة الزراعة، أطروحة دكتوراه. الجسم في الجاموس العراقي
تثبیت بعض الصفات الشvكلیة واإلنتاجیvة للجvاموس العراقvي ). ١٩٩٧(راضي خطاب عبد هللا ، الجماس

  .جامعة الموصل، كلیة الزراعة والغابات، أطروحة دكتوراه. شبادو في
رسvالة . بعvض المظvاھر اإلنتاجیvة والتناسvلیة فvي الجvاموس العراقvي). ١٩٨٤(ولید محمvود ، السامرائي

 .جامعة بغداد، كلیة الزراعة، ماجستیر
وامل البیئیة فvي أداء تأثیر بعض الع). ٢٠٠١(عدنان جبار جدوع ، سمیر اسطیفان حنا، طھ جاسم، الطھ

مجلvvة ،یومvvا وطvvول موسvvم الحلیvvب ) ٣٠٥(إنتvvاج الحلیvvب الكلvvي المعvvدل  -١. الجvvاموس العراقvvي
 .١٠-١): ١(١٤البصرة للعلوم الزراعیة 

Al-Amin, S.F.; A.M. Al-Maraashi and W.J. Hanna (1987). Age at first calving 
and milk production in Iraqi buffalo heifers, Indian J. Anim. Sci. 
57(8):867-870.(ABA 56:1965).    

Avadesian G.A. (1996). Some factors influencing part and total milk yields in 
Iraqi buffaloues A gric .Sci. 23 (2) : 89-93.  

Bhat, P. N. and B. N. Patro, (1978). Effect of various non-genetic factors on 
milk yield and lactation length in Indian buffaloes. Indian J. Dairy Sci. 31 
(4): 321-324. 

FAO (1991). Selected indicators of food and  agriculture  development in Asia 
 pacific region,198-90 FAO Regional office for Asia and the pacifice, 
Bangkok, Thailand. 

Garcha, D.S; D.S.Dev and A.K.Sharma (1993). Some factors associated with 
lactation yield performance of buffaloes under field condition J. Dairy-
foods and Home Sci.12 (1): 45-49. 

Gurnani, M.;R. Nagarcenkar.; S.K. Gupta and A. Singh (1976). Seasonality of 
calving and its influence on economic characters of Murrah buffaloes 
.Indian, J. Dairy Sci. 29:173. 

Jain,A.; VK Taneja (1981). Effect of non genetic factors on reproduction and 
production traits in Murrah buffaloes. Asian J. Dairy Res. 1(2):123-129 

Juma, K.H. and W.W.Al-Samarai (1985). Some economic trait of Iraqi 
buffaloes 1-Dairy characteristics World Review, Anim. Prod. 21(4): 67-
69.  

Mahdy A.E.; O.M. Elshafie and H.A El-Rigalaty (2001). Relative importance 
of some factors affecting performance traits in a herd of Egyptian 
buffaloes. Alex. J. Agric .Res. 46 (1)1-18. 

Mourad, K.A.; E. A. Afifi and L.H. Bedeir (1990). Non genetic factors 
influencing milk production traits in Egyptian buffaloes Egypt. J. Anin. 
prod. 27 (1): 1-18. 



Mudgal, V. D. (1991). Nutritional programmes related to dairy buffalo 
production in developing countries. In: Proceedings of the Third World 
Buffalo Congress, Varna, Bulgaria. 4: 962-977.  

Saad S. J. (1978). Problems of animals health in Iraqi .Thesis Justus libig 
universitat Giessen, German Federal Republic (1976) Dairy Sci. Abs. 
40(2): 835.  

SAS(1996).User's guide SAS Institute Inc., Carg, N C., U S A. 
Soliman, A.M.; I.F Marai, and S.M.El-Menshawy (1994). Age at calving, days 

open and lactation length correction factors for total milk yield and 
reproductive traits in Egyptian buffaloes raised under desert condition. 
Annals of Agris. Sci. Moshtohor 32(3): 1489-1510. 

 
  

  


