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 الجلسة العملية الرابعة – تربية الحيوان والدواجن

 (الحليبموسم  –إنتاج الحليب زمن )

 

 مدخل وتعاريف:

االحتياجات  يعتبر الحليب من أكثر األغذية تكامال في الطبيعة, ألنه يحتوي على مركبات غذائية متوازنة تغطي

لوجي للغدة اللبنية يزيوالغذائية للمواليد خالل الفترة المبكرة الحرجة من تطورها ونموها, كما أنه يعد السائل الف

 ج من الحيوانات اللبونة.تذو القيمة الحرارية العالية المن

ليب من غدد الحليب إدرار الحليب: هي عملية فيزيولوجية معقدة ينتج عنها تمثيل وإفراز وتجميع وتفريغ الح

 عند إناث الحيوانات الثديية.

الحليب: هو ذلك السائل األبيض الذي تفرزه إناث الحيوانات الثديية من غدد خاصة ويملك قيمة حيوية وغذائية 

 عالية بسبب تركيبه الكيميائي المميز.

والدهن والالكتوز والبروتين لكيميائي بين حليب الثدييات وخاصة بالنسبة للماء ايوجد اختالفات في التركيب  

 ختالفات موضحة في الجدول التالي.وهذه اال

 الخيل اإلبل الماعز األغنام الجاموس األبقار اإلنسان التركيب

 89,8 87,61 86,2 81,3 82,05 87,7 88,2 الماء%

 1,2 5,38 4,6 6,9 7,98 3,61 3,3 الدهن%

 6,9 3,26 4,2 5,2 5,18 4,65 6,8 الالكتوز%

 1,8 2,97 4,4 5,6 4 3,29 1,5 البروتين%

 0,3 0,70 0,8 1 0,79 0,28 0,2 الرماد%

 

 :الحويصالت المفرزة للحليبإفراغ الحليب من 

عند تنبيه مستقبالت غدة الثدي سواء بالرضاعة الطبيعية أو الحالبة )اليدوية أو اآللية(, تنتقل الدفعات العصبية 

إلى المخ المستطيل ثم إلى الوطاء, الذي يحث الغدة النخامية على إفراز  العصبيةالمتولدة فيها عبر األلياف 
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وينتقل هذا الهرمون عن طريق الدم إلى الحويصالت المفرزة للحليب, فيؤدي إلى  هرمون األوكسيتوسين,

 تقلص العضالت الملساء الناعمة المحيطة بها, مما يؤدي إلى إخراج الحليب منها. 

 سم اإلدرار:مو            

 .هو المدة التي يبدأ فيها إنتاج الحليب عند األبقار وتمتد من الوالدة وحتى توقف اإلدرار

( يوم 305وألجل عمليات التقييم واالنتخاب والمقارنة بين األبقار والسالالت, يقيم اإلنتاج عالميا على فترة )

وسم الحليب(, فإذا كانت في الحالة الطبيعية أقل من وتسمى هذه الُمدّة المعدلة ُمدّة إدرار الحليب القياسية )م

 .وأفضل طريقة لتوضيح ُمدّة إنتاج الحليب والتغيرات التي تحصل أثناء الموسم هو رسم منحنى الحليب

 

 

حسب رسم منحنى الحليب نستطيع أن نقف على اإلنتاج طول الموسم ونجد عند األبقار عدة أشكال 

 لمنحنى الحليب:

  إذ يكون اإلنتاج طوال الموسم شبه متساٍو ومستمر وهذا ما يرغب فيه  معتدل:منحنى حليب

 المربي, وهذه الصفة يجب أن تتصف بها أبقار الحليب, وعلى هذا األساس تنتخب.

 

 :8-6وعادة يكون عند األبقار التي تبدأ باإلنتاج المرتفع لمدة  منحنى حليب ذو قمة واحدة 

يوم, وهذا ما نراه عند  220-200هذه الحالة موسم حليب قصير  أسابيع ثم ينخفض فجأة ويكون في
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األبقار المحلية, أو يبدأ مرتفع بعد الوالدة ثم ينخفض بسرعة ويكون الموسم كذلك قصير وهذا ما ال 

 يرغب به المربون.

 

 :وهو منحنى حليب غير طبيعي إذ ينخفض اإلنتاج فجأة لسبب ما مثل  منحنى حليب ذو قمتين

 اإلجهاض أو نقص في العليقة أو التهاب ضرع أو أي سبب آخر ويعود لالرتفاع حالما يزول السبب.

 

يبدأ إنتاج الحليب باالرتفاع بعد الوالدة ويصل القمة في الشهر الثاني ثم يبدأ باالنخفاض, والمطلوب هو 

لى إنتاج الحليب طوال الموسم, كما أن إنتاج الحليب يرتفع مع تقدم مواسم الحليب حتى يصل المثابرة ع

قمة اإلنتاج في الموسم الثالث إلى الخامس ثم يبدأ باالنخفاض. ويشكل هذا االرتفاع من الموسم األول إلى 

نسبة االرتفاع  % وعند األبقار مرتفعة اإلنتاج تكون40-20أن يصل إلى أعلى إنتاج زيادة نسبتها 

السنوي أقل منها عند األبقار منخفضة اإلنتاج, وبالعكس عند بعض األنواع المحلية والغير محسنة يكون 

 أعلى إنتاج لها أحيانا الموسم األول.

 

 نسبة اإلنتاج الشهري:     

 

اإلنتاج, وكيفية عند تقييم األبقار من الضروري معرفة اإلنتاج الشهري ونسبته من إنتاج الموسم لمعرفة 

 اإلدرار والرعاية التي تتلقاها األبقار خالل الموسم, ولمعرفة اإلنتاج النسبي نستخدم المعادلة التالية :

نسبة اإلنتاج الشهري= 
اإلنتاج الشهري

اإلنتاج الكلي
×100 

 

اج في كغم حليب فما هو نسبة اإلنت 3500مثال: بلغ اإلنتاج الكلي خالل موسم الحليب إلحدى األبقار 

 كغم حليب ؟ 450الشهر األول إذا كان إنتاجها فيه 

 الحل :

x100 =12,85% نسبة اإلنتاج الشهري  =

  

 

 

 

 

450 

3500 
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 دليل االستمرارية:      

 

هو قابلية الحيوان على استمرارية مستوى إنتاج الحليب, ويمكن معرفة شكل منحنى الحليب بطريقة 

 100بياني, حيث تم تقسيم ُمدّة إدرار الحليب إلى ثالثة أقسام كل قسم حسابية وبدون اللجوء إلى رسم 

 يوم.

1 :p2 =  100 × يوم األولى100يوم الثانية/اإلنتاج في  100اإلنتاج في 

كما يمكن تقسيم اإلنتاج بطريقة ثانية على أساس إنتاج األشهر الثالثة األولى و إنتاج األشهر الثالثة 

 على الشكل التالي :الثانية لتصبح المعادلة 

3:p3   = 100×  3+2+1/اإلنتاج في األشهر6+5+4اإلنتاج في األشهر 

 

كغم حليب فما هو  620كغم حليب و في مائة يوم الثانية  790: بقرة أنتجت في أول مائة يوم  1مثال

 ؟ p2:1دليل المثابرة 

 

 = P2:1الحل :
100×620

790
  =78.48% 

 

و الثالثة أشهر الثانية  200, 218, 222: بقرة أنتجت في األشهر الثالثة األولى على التوالي  2مثال

 ماهو دليل المثابرة؟ 100, 167, 185

 

= P3:3 الحل :
100+167+185

200+218+222
  ×100  =

452

640
 %    تعتبر هذه البقرة جيدة.70.62= 100×  

 

 

 

 

 

 

 جدول يوضح درجات تقييم المثابرة       

 الدليل
صفة 
 المثابرة

شكل منحنى 
 الحليب

 مستوي جيد جدا 89.9 – 80
 عادي جيد 79.9 – 70
 غير عادي مقبول 69.9 – 60

 غير عادي غير مقبول وما فوق 59.9
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 يوم: 305تعديل موسم الحليب على      

 

 305موسم الحليب عالميا على لغرض المقارنة وتقييم األبقار وإزالة الفوارق بين أيام الحالبة, يعدل 

يوم فتترك أيام اإلنتاج التي تزيد على  305يوم, وإذا كان أكثر من  305يوم, إذا كان اإلنتاج اقل من 

 يوم. 305

× يوم = كمية اإلنتاج الفعلي 305
305+100

100+ طول ُمدةّ  الحالبة
 

 

 يوم؟ 305إلى كغم حليب فكم يبلغ الحليب المعدل 4000يوم  260مثال بقرة أنتجت في 

×4000=  305  الحل:
305+100

260+100
 يوم. 305كغ حليب معدل على  4500 = 

 

 

 

 نهاية الجلسة العملية الرابعة


