
 8102 - 8102الجلسة العملٌة التاسعة                                                                                                     –إنتاج األؼنام والماعز 

 د. خالد حبو                                                                                      م. خالد القدموسً / م. رشا محمد                                  

 إنتاج األغنام والماعز

 الجلسة العملية التاسعة

 (2أغنام العواس )

 

 إنتاج الحليب والحالبة عند أغنام العواس

 

 

 



 8102 - 8102الجلسة العملٌة التاسعة                                                                                                     –إنتاج األؼنام والماعز 

 د. خالد حبو                                                                                      م. خالد القدموسً / م. رشا محمد                                  

 

 مرحلة إنتاج الحليب:

تقسم مرحلة إنتاج الحلٌب إلى فترتٌن: الرضاعة التً تنتهً بعملٌة الفطام والحالبة التً تنتهً بعملٌة 

 التجفٌؾ.

ؽذائٌة فً هذه المرحلة وٌنخفض وزنها نظراً الستنفاذ مدخراتها الجسمٌة بسبب تزداد احتٌاجات النعاج ال

 إنتاج الحلٌب.

 تغذية النعاج خالل مرحلة الرضاعة:

وتؽذٌة كل مجموعة بما ٌتناسب مع , وتقسٌمها إلى مجموعات ٌتم تقٌٌم حالة جسم النعاج بعد الوالدة

 عاج:حالتها الجسمٌة, حٌث ٌمكن تمٌٌز مجموعتٌن من الن

فأكثر( وهذه المجموعة تكون قد تمت تؽذٌتها بشكل  8,2نعاج تملك مدخرات جسمٌة: )حالة الجسم  

جٌد فً المرحلة األخٌرة من الحمل, وٌمكن السماح باستخدام هذه المدخرات من أجل تخفٌؾ 

 تكالٌؾ التؽذٌة.

إلى تؽذٌة إضافٌة ( هذه النعاج تحتاج 8,2نعاج ال تملك مدخرات جسمٌة: )حالة الجسم أقل من  

, وٌجب وضع هذه النعاج فً مجموعة مستقلة, 8لتفادي تدهور حالة الجسم إلى ما دون الدرجة 

 إلعطائها وجبة داعمة ٌومٌاً.

نفصلة ألنها أكثر إدراراً للحلٌب وأكثر احتٌاجاً ٌستحسن وضع النعاج التً تحتضن توائم فً حظٌرة م

ع محدوداً, أو فً حال عدم توفر حظٌرة ٌمكن وسم )تعلٌم( هذه لألعالؾ, وفً حال كان عدد أفراد القطٌ

النعاج وفصلها فً وقت محدد, لتعطى وجبة إضافٌة بهدؾ المحافظة على إنتاجها من الحلٌب وللحد من 

درجة, وٌمكن أن ٌضاؾ إلى هذه المجموعة النعاج الفتٌة  8استنفاذ مدخراتها الجسمٌة إلى ما دون 

 اج علٌقة إضافٌة كونها ال زالت فً مرحلة النمو.)الجراجٌر( ألنها تحت

 تركيب عليقة النعاج الحلوب:

, وأتبان البقولٌات )العدس ٌعتمد مربً األؼنام فً تؽذٌة أؼنامه على أتبان الحبوب )القمح والشعٌر(

باألعالؾ والبٌقٌة...( ونظراً لعدم قدرة األؼنام على تناول كامل احتٌاجاتها من هذه األتبان, ٌتم الدعم 

 المركزة )الحبوب والكسبة..(

ٌتم اختٌار مكونات العلٌقة المركزة حسب األعالؾ المتوفرة محلٌاً, ومن أكثر المواد شٌوعاً حب الشعٌر 

وملح الطعام ونخالة القمح وكسبة بذور القطن, ٌجب أن تحتوي العلٌقة على فوسفات ثنائً الكالسٌوم 

توفر فً األسواق خلطات جاهزة من األمالح النادرة والفٌتامٌنات واألمالح النادرة والفٌتامٌنات, وت

 مخصصة لألؼنام.

 



 8102 - 8102الجلسة العملٌة التاسعة                                                                                                     –إنتاج األؼنام والماعز 

 د. خالد حبو                                                                                      م. خالد القدموسً / م. رشا محمد                                  

 

 المكونات العلفية الالزمة لتحضير طن واحد من العليقة المركزة

 كغ المادة العلفية

 037 شعير

 057 كسبة قطن مقشورة

 077 نخالة قمح

 27 أمالح وفيتامينات

 

 ام )تقديم العليقة للنعاج(:النقاط الواجب مراعاتها عند اإلطع

أٌام للوصول إلى العلٌقة  7 – 2إدخال العلٌقة المركزة تدرٌجٌاً, حٌث ٌحتاج األمر إلى مدة  

 الجدٌدة بالكامل.

 مراقبة الضرع خالل هذه الفترة والتأكد من سالمته. 

, طٌع الواحدٌقة المركزة على وجبتٌن, وإذا كانت االحتٌاجات الؽذائٌة متفاوتة ضمن القتقدم العل 

 تفصل النعاج األكثر احتٌاجاً لتزوٌدها بوجبة إضافٌة.

ٌفضل أن تقدم األتبان بشكل مفتوح )حد اإلشباع( وٌنصح بزٌادة كمٌة التبن إذا تم استالك الكمٌة  

 المقدمة بالكامل, وٌراعى أن ٌكون التبن خالٌاً من العفن والتراب والرطوبة.

 التبن المأكول من قبل النعاج.ترتبط كمٌة المركزات بنوع وكمٌة  

للحصول على مردود اقتصادي جٌد ٌنصح بإدخال حبوب البقولٌات ؼٌر الصالحة لإلنسان إلى  

 العلٌقة كحبوب الفول والعدس )الكسر( والبٌقٌة والجلبان عند توفرها.

تزاحم ٌجب تثبٌت المعالؾ بشكل جٌد لتفادي الهدر ولحماٌة الحمالن وأمهاتها من األذى نتٌجة ال 

 والتدافع.

 فطام الحمالن:

ٌعرؾ الفطام بأنه عملٌة فصل الحمالن عن أمهاتها والبدء بتؽذٌتها على األعالؾ وهذا ٌتزامن مع بدء 

موسم الحالبة, وٌختلؾ اسلوب الفطام من منطقة إلى أخرى, وفقاً لإلمكانٌات المادٌة ومدى توفر 

 وٌوجد ثالثة طرق للفطام:ه األعالؾ وإمكانٌة تسوٌق الحلٌب أو تصنٌع منتجات

  الطرٌقة األولى:

, لتتؽذى على حلٌب أمهاتها وتشاركها المرعى واألعالؾ, أشهر تقرٌباً  6تترك الحمالن مع أمهاتها لمدة 

 كػ تقرٌباً وتباع بسعر مرتفع نظراً لجودة لحومها. 21تكون هذه الحمالن جاهزة للتسوٌق بوزن 
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 الطرٌقة الثانٌة:

الذكور )الخراؾ( مع أمهاتها كما فً الطرٌقة السابقة, وتفطم الحمالن اإلناث )الفطاٌم(  نتترك الحمال

ى المربً, كما ٌحصل حالبة أمهاتها, وفً هذه الطرٌقة تخؾ أعباء الحالبة عل بعمر الثالثة أشهر, وتبدأ

 المربً على عائد من بٌع الخراؾ بسعر جٌد.

 الطرٌقة الثالثة:

عندا ٌكون الطلب على الحلٌب عالٌاً, ٌلجأ المربون إلى إطالة فترة الحالبة باللجوء إلى عملٌة الفطام 

 المبكر باتباع الخطوات التالٌة:

 .تترك الحمالن لترضع حلٌب أمهاتها لمدة شهر 

 ماء ٌقدم للحٌوانات مادة درٌس البقولٌات الجٌد وعلٌقة مركزة عالٌة االستساؼة وؼنٌة بالبروتٌن و

 نظٌؾ, وٌوضع العلؾ بحٌث ٌتاح للحمالن دون النعاج.

  ًوٌتم مراقبة المعالؾ وعند التأكد من تفصل الحمالن عن أمهاتها لفترة محدودة تزداد تدرٌجٌا ,

استهالك الحمالن لألعالؾ, تبدأ حالبة النعاج جزئٌاً مرة واحدة ٌومٌاً, فٌقل االعتماد على الحلٌب 

 مع زٌادة استهالك العلؾ.

  تزداد فترة لعزل مع ازدٌاد استهالك العلؾ المركز وعندما ٌبلػ عمر الحمالن الشهرٌن ٌمكن

 فصلها نهائٌاً والبدء بالحالبة مرتٌن ٌومٌاً.

تتم تؽذٌة الحمالن بعد الفطام حسب المصادر العلفٌة المتاحة, فٌمكن االعتماد على المراعً المزروعة 

 الئط العلفٌة )بٌقٌة/شعٌر( أو األعالؾ المركزة.بالبقولٌات العلفٌة الخضراء أو الخ

 علٌقة الحمالن فً فترة الفطام:

 ٌجب أن تكون علٌقة الحمالن عالٌة االستساؼة وسهلة الهضم

 كغ من عليقة الحمالن 077المكونات العلفية الالزمة لتحضير 

 كغ المادة العلفية

 25 شعير

 25 ذرة صفراء

 27 كسبة صويا

 27 نخالة قمح

 8 دريس أو تبن ناعم

 2 أمالح وفيتامينات

 

إن الهدؾ من إطعام الحمالن هذه العلٌقة هو اإلسراع فً فطامها والحصول على موسم حلٌب مبكر 

 وطوٌل, مع المحافظة على معدل نمو الحمالن.
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 الحالبة:

فً الموسم كػ حلٌب  21 – 61تنتج نعاج العواس فً الظروؾ العادٌة كمٌة من الحلٌب تتراوح بٌن 

 .كػ لدى بعض النعاج فٌما إذا أحسنت إدارتها 021الواحد ولكن قد تتجاوز الكمٌة 

 لزٌادة إنتاج الحلٌب ٌجب مراعاة ما ٌلً:

 .التعامل مع النعاج لحلوب برفق 

 .تؽذٌة النعاج وفقاً الحتٌاجاتها, ومراعاة التؽٌٌر التدرٌجً للعلٌقة 

 .توفٌر الماء الصالح لشرب النعاج 

 تمام بالحظٌرة من حٌث سعتها ونظافتها وجفافها وخلوها من التٌارات الهوائٌة الباردة.االه 

ٌجب التخطٌط لموعد تجفٌؾ النعاج, وعموماً ٌنخفض إنتاج الحلٌب فً نهاٌة الموسم, عندها تقتصر 

لى أن ٌتوقؾ أٌام, إالحالبة على مرة واحدة فً الٌوم, ثم تتم الحالبة مرة كل ٌومٌن, بعدها مرة كل ثالثة 

إدرار الحلٌب, وفً حال استمرار ادرار الحلٌب لدى بعض النعاج, فٌجب حالبتها حماٌة الضرع من 

 التلؾ.

 :الحليب الجيد

ٌتم الحصول على الحلٌب الجٌد من الحٌوانات السلٌمة, وٌصنع منه منتجات األلبان ذات الجودة العالٌة 

 والتً تباع بسعر أعلى.

 ما ٌلً:ٌتمٌز الحلٌب الجٌد ب

 .الرائحة المحببة والنكهة الطٌبة واللون األبٌض القشدي 

 الخلو من األوساخ والشوائب ومخلفات األدوٌة وآثار المبٌدات. 

الحمولة الجرثومٌة القلٌلة والخلو من مسببات األمراض والتمتع بخاصٌة الحفظ الجٌد )أي ال ٌفسد  

 سرٌعاً(.

 :للحصول على حلٌب جٌد ٌجب التقٌد بما ٌلً

 .ؼسل األٌدي وأدوات تصنٌع الحلٌب بالماء النظٌؾ والصابون قبل التعامل مع الحلٌب 

 .تقلٌم األظافر بشكل دوري 

 .ًارتداء لباس نظٌؾ خاص وحذاء مطاط 

 .عدم التعامل مع الحلٌب فً حالة اإلصابة باألمراض المعدٌة أو االلتهابات الجلدٌة 

 .االستحمام بشكل دوري 
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 لرائحة ؼٌر الطبٌعٌة فً الحلٌب:أسباب المظهر أو ا

 .الحموضة 

 .المواد الكٌمٌائٌة واألدوٌة أو التلوث بالمنظفات والمعقمات 

 .نوع العلؾ 

 .الجو الملوث 

 .ؼلً الحلٌب منخفض الجودة 

 .ًالفساد الجرثوم 

 .تزنخ الحلٌب 

 ...األكسدة بسبب وجود المعادن الثقٌلة كالنحاس 

 .التعرض للضوء 

 مصادر تلوث الحلٌب:

 لضرع.ا -

 أٌدي الحالب. -

 أوعٌة الحلٌب ؼٌر النظٌفة. -

 أوعٌة الخزن والنقل ؼٌر النظٌفة. -

 البٌئة )الؽبار والكٌماوٌات والحشرات(. -

 الحٌوانات المرٌضة. -

 أدوات التعامل مع الحلٌب:

 ٌجب أن تتمتع أدوات التعامل مع الحلٌب بما ٌلً:

 مصنوعة من النحاس صصة لألؼذٌة كمادة الكروم الؽذائً, وتجنب المصنوعة من مواد مخ

 وخالئطه, حٌث أن النحاس ٌسبب التأكسد والتزنخ والطعم الؽٌر مستساغ.

 .ذات أسطح ناعمة وخالٌة من الخدوش وآثار الصدأ 

 .ذات فتحات واسعة لسهولة التنظٌؾ 

 .ٌجب أن ٌنحصر استخدام األدوات بالحلٌب ومشتقاته 

نفس األشخاص, وٌجب ؼسل الضرع  ٌجب أن تكون الحالبة فً نفس الوقت من كل ٌوم ومن قبل

وتجفٌفه قبل الحالبة مع مراعاة أن تكون المنشفة نظٌفة, كما ٌجب تعقٌم الحلمات بعد الحالبة بتؽطٌسها 

 بمحلول معقم.
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 تبرٌد الحلٌب:

 .ٌجب تبرٌد الحلٌب مباشرة بعد الحالبة للحد من تكاثر الجراثٌم 

 ًوٌجب الوصول إلى هذه الحرارة خالل  رجة مئوٌةد 4 -8 إن الحرارة المثالٌة لخزن الحلٌب ه

ساعتٌن من الحالبة كحد أقصى وتعتبر عملٌة التبرٌد ضرورٌة جداً إذا كان هناك فترة طوٌلة ما 

 بٌن الحالبة والتصنٌع.

 .إذا لمم تتوفر المبردات ٌنصح بتصنٌع الحلٌب بأسرع ما ٌمكن 

 تصنيع منتجات الحليب:

 البسترة:

درجة مئوٌة لمدة  66تسخٌن الحلٌب إلى درجة  وتعنً ,بسترة هً الخطوة األولى فً تصنٌع الحلٌبال

 دقٌقة, مما ٌؤدي إلى قتل الجراثٌم وؼٌرها من الكائنات الدقٌقة التً قد تؤثر على صحة المستهلك. 61

 ظه.فعملٌة البسترة تجعل تناول الحلٌب ومشتقاته آمن وتزٌد مدة حف

كبر إن أفضل وسٌلة لبسترة الحلٌب هً التسخٌن ؼٌر المباشر وذلك بوضع أوعٌة الحلٌب ضمن أوعٌة أ

لماء مباشرًة باستخدام مصدر تحتوي على الماء )حمام مائً(, وتسخٌن الوعاء الخارجً الحاوي على ا

 حراري.

 البسترة البطيئة:

بل دقٌقة وهً طرٌقة مناسبة لمعاملة الحلٌب ق 61درجة مئوٌة لمدة  62هً تسخٌن الحلٌب على حرارة 

 تصنٌع الجبن.

 البسترة السريعة:

ثانٌة عبى األقل وهً طرٌقة مناسبة لمعاملة  02درجة مئوٌة لمدة  78هً تسخٌن الحلٌب على حرارة 

 الكمٌات الكبٌرة نسبٌاً من الحلٌب.

 التعقيم:

 062 المعاملة بالحرارة العالٌة: تتم هذه المعاملة فً المصانع الكبٌرة باستخدام آالت خاصة على حرارة

  درجة مئوٌة على األقل وبشروط صحٌة عالٌة بؽرض حفظ الحلٌب السائل لمدة طوٌلة.

 نهاية الجلسة العملية التاسعة

 االئتمان:

  www.icarda.org(..........ICARDAالمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة )


