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 ساسٌات اإلنتاج الحٌوانً أ

 الجلسة العملٌة العاشرة

 األغنام عندإنتاج الحلٌب 

 

وإعطائها المناعة  لحٌاة الحمالنٌعتبر إنتاج الحلٌب من األغنام هدفاً أساسٌاً ومهماً فً تأمٌن الغذاء الالزم 

الالزمة من خالل السرسوب, وحلٌب األغنام كامل القٌمة الغذائٌة وٌستخدم كمادة أولٌة فً صناعة كثٌر 

 من المنتجات مثل األجبان بأنواعها والزبدة والسمن العربً وغٌرها من المنتجات.

واع الحلٌب الناتجة من ٌمتاز حلٌب األغنام بخصائص فٌزٌائٌة وكٌمٌائٌة خاصة تمٌزه عن غٌره من أن

مرة, ومحتواه  0,1الحٌوانات الزراعٌة, فهو ٌتفوق على حلٌب األبقار من حٌث القٌمة الحرارٌة بحوالً 

 مرة. 0,2من الدهن والبروتٌن أكثر من حلٌب األبقار بحوالً 

تصل إلى نسان من بروتٌن الحلٌب البقري بنسبة كما أن بروتٌن حلٌب األغنام أكثر هضماً فً جسم اإل

نه ٌتفوق حلٌب األغنام على حلٌب األبقار باحتوائه على %, كما أ28% بٌنما البروتٌن البقري 22

 0,2كغ حلٌب غنم حوالً  0الذي تبلغ نسبته فً  Cوكذلك فٌتامٌن  B1, B2مجموعة فٌتامٌنات خاصة 

 ملغ, وكذلك الكازئٌن نسبته فً حلٌب األغنام أكثر من نسبته فً حلٌب األبقار.

 مقارنة التركٌب الكٌمٌائً لحلٌب األبقار واألغنام والماعز )%(

 مادة جافة الحٌوان
بروتٌن 
 مهضوم

 فوسفور كالسٌوم سكر دهن

 1,12 1,08 3,8 1,2 1,3 01 أبقار

 1,08 1,80 3,2 7 1,0 – 1,1 81 أغنام

 - - 3,3 3,1 1,2 01 ماعز

 

 الصفات التً تقلل استهالك حلٌب األغنام طازجاً:

 ٌمتاز برائحة وطعم ال ٌقبلهما كثٌر من المستهلكٌن. 

لون الدهن أصفر فاتح وأقل تماسكاً, وٌتعرض للفساد بصورة أسرع من دهن الحلٌب البقري, مما  

 ٌؤدي إلى زٌادة حموضته بعد الحالبة بسرعة وبالتالً عدم إمكانٌة حفظه لفترة طوٌلة.
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 عملٌة إدرار الحلٌب فً األغنام:

خاللها امتصاص العناصر الغذائٌة األولٌة من تٌار الدم, ثم درار الحلٌب عملٌة معقدة ٌتم ٌة إتعتبر عمل

الموجودة فً  تصنٌعها إلى حلٌب ٌفرز أثناء الرضاعة أو الحالبة, وعادة ٌصنع الحلٌب فً الغدد اللبنٌة

 لمة وظٌفٌة واحدة.الضرع الذي ٌتألف من غدتٌن لبنٌتٌن )شطران( فقط فً األغنام كل منهما تتصل بح

وكل غدة لبنٌة مزودة بشكل جٌد بأوعٌة دموٌة تغذي أوعٌتها الشعرٌة العنقودٌة خالٌا مفرزة تسمى 

الحوٌصالت اللبٌنة, وهذه الحوٌصالت تؤدي بدورها إلى قناة أكبر, ثم تتحد هذه القنوات مع بعضها 

  البعض, لتفتح فً مخزن كبٌر ٌؤدي بدوره إلى قناة الحلمة.

 

 مخطط الجهاز اللبنً فً النعجة

 العوامل المؤثرة على إنتاج الحلٌب فً األغنام:

 الساللة )التركٌب الوراثً(: -1

فً كمٌة الحلٌب, كما أن عدد سالالت الحلٌب  تختلف سالالت األغنام عن بعضها البعض

ت فرٌزٌان( المتخصصة فً العالم بإنتاج الحلٌب قلٌلة جداً, فهناك ساللة مشهورة عالمٌاً )األٌس

 وتربى فً ألمانٌا بشكل أساسً, ومنشرة فً بعض بلدان العالم.

 .%1,1كغ أو أكثر بنسبة دهن تقدر بحوالً  711إذ ٌبلغ متوسط إنتاجها من الحلٌب سنوٌاَ حوالً 

 

 



 8102-8102الجلسة العملٌة العاشرة                                                                                                  –أساسٌات اإلنتاج الحٌوانً 

 د. ماجد موسى

 

 011وفً بالدنا تعتبر ساللة العواسً هً الساللة الوحٌدة وال ٌتجاوز متوسط إنتاجها من الحلٌب 

 %.7 – 1فً أغلب األحٌان, بنسبة دهن  كغ سنوٌاً 

 % من التباٌن فً إنتاج الحلٌب ٌرجع إلى أسباب وراثٌة وطول فترة الحالبة.81كما أن حوالً 

 
         East Friesian sheep                          Awassi sheep     

 

 وزن النعجة: -2

اج الحلٌب فً النعاج مع حجم الجسم )الوزن( ضمن الساللة الواحدة, وهناك عالقة بٌن وزن ٌرتبط إنت

النعجة وإنتاج الحلٌب ضمن الساللة, فقد وجد أن كمٌة الحلٌب تزداد مع ازدٌاد حجم النعجة, وعند 

صة عند نجد أن هناك اختالفات بٌن إنتاج الحلٌب ووزن النعجة, خاالمقارنة بٌن السالالت المختلفة 

 سالالت األغنام الحلوب.

 عمر النعجة: -3

سنوات, ثم ٌبدأ اإلنتاج باالنخفاض  1 – 1بشكل عام تزداد كمٌة الحلٌب مع تقدم النعجة بالعمر حتى 

 التدرٌجً, وٌزداد هذا اإلنخفاض مع فشل كفاءة األسنان عند النعجة.
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 التغذٌة:   -4

للنعجة, ولكن النعاج تستطٌع أن تتغلب على هذه  إن عملٌة إدرار الحلٌب عملٌة مجهدة جداً بالنسبة

الذي  الحالة من خالل المحافظة على تناول مستوى مرتفع من التغذٌة, ولكن هناك حدود لكمٌة الغذاء

فً مدخرات جسمها من العناصر الغذائٌة,  ٌمكن أن تتناولها النعجة, لذلك فإن النعاج تعانً من نقص

بة, لهذه األسباب تعتبر التغذٌة من العوامل الهامة التً تؤثر فً خاصة فً الفترة األولى من الحال

كمٌة الحلٌب الناتجة وتركٌبه, وٌظهر ذلك بشكل واضح خالل فترة الحمل وبعد الوالدة, إذ ٌتأثر إنتاج 

الحلٌب بمستوى التغذٌة خالل الشهرٌن األخٌرٌن من الحمل من خالل تأثٌر التغذٌة على تطور النسٌج 

 ضرع خالل الحمل.الغدي لل

أما خالل فترة الحمل )خالل الموسم( فقد وجد بأن النعاج الحلوب ٌمكنها أن تستهلك كمٌة من العلف 

% عن كمٌة العلف المستهلكة من قبل النعاج الجافة 31 – 11% وقد تصل إلى 81تزٌد بحوالً 

 الناتجة.وذلك تحت ظروف الرعً العادٌة, كما ٌؤثر تركٌب العلف على نوعٌة الحلٌب 

 مرحلة الحالبة )منحنى الحالبة(: -5

تختلف كمٌة الحلٌب مع تقدم فصل الحالبة, وبشكل عام تستمر النعاج فً إنتاج الحلٌب لعدة شهور بعد 

ٌوم بعد الفطام, هذا وال تزال معرفة تأثٌر مرحلة الحالبة  081 – 21الوالدة وتقدر المدة بحوالً 

جزئٌة, بسبب تنوع طرق الحالبة خاصة فٌما ٌتعلق بمرحلة  على إنتاج الحلٌب فً األغنام معرفة

 فطام الحمالن.
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 طرٌقة تفرٌغ الضرع من الحلٌب: -6

 وٌظهر تأثٌر ذلك من خالل:

 تأثٌر الحمالن الرضٌعة: - أ

تعتمد كمٌة الحلٌب فً النعجة على عدد الحمالن الرضٌعة, حٌث أن النعاج التً تلد التوائم تعطً 

عن كمٌة الحلٌب الناتجة من نعاج تضع والدات فردٌة, لذلك % بالمٌة 31كمٌة حلٌب تزٌد بحوالً 

 عد الفطام.تنمو الحمالن التوأمٌة بمعدل أقل من الحمالن الفردٌة ولكن هذه الفروق تزول غالباً ب

 الحالبة والرضاعة:  - ب

تبٌن أن النعاج التً ترضع حمالنها بعد الحالبة تعطً كمٌة من الحلٌب تزٌد بمقدار قلٌل جداً عن 

كمٌة الحلٌب الناتجة من نعاج فطمت حمالنها بأعمار مختلفة, ألن عملٌة الرضاعة نتٌجة مباشرة 

الرضاعة من استهالك زائد فً كمٌة الغذاء للتنبٌه الناتج عنها نفسها, باإلضافة إلى ما تسببه 

 المستهلكة واالعتماد على مدخرات الجسم من المواد الغذائٌة.

 الخلط التربوي: -7

ٌعتبر من الوسائل الهامة فً زٌادة انتاج الحلٌب من خالل الخلط بٌن السالالت العالٌة اإلنتاج مع 

 .ت ذات اإلنتاج المنخفضالسالال

 

 

 العاشرةنهاٌة الجلسة العملٌة 

 


