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  نام الحمدانیة في محافظة دھوكغتأثیر مرحلة وأوقات حلب األ
  تركیب الحلیب والخصائص الفیزیوكیمیائیة -١

 جمال صدیق خورشید      محمود یونس علي 
 العراق –جامعة الموصل  –كلیة الزراعة والغابات  –قسم علوم األغذیة والتقانات األحیائیة 

  
  الخالصة

جامع�ة دھ�وك ط�وال /نام الحمدانیة من قطیع كلی�ة الزراع�ة عینة من حلیب األغ ٢٦٦تم تحلیل 
بمتوس��ط %  ٢٣.٩٢ – ١٢.٢٦ی��ة ب��ین لفت��رة الحل��ب، إذ تراوح��ت النس��بة المئوی��ة للم��واد الص��لبة الك

خ�الل فت�رة % ١٧.٨٩بمتوس�ط % ٢٤.٦٢- ٩.٦٦بینما كانت خالل فترة الحلب الصباحیة، % ١٧.٢٩
بمتوس�ط % ٨.٠٠-٢.٠٠تراوح�ت نس�بة ال�دھن ب�ین . ة الحل�بفي نھایة فت�رالحلب المسائیة وقد ارتفعت 

للفترة المسائیة، أم�ا الالكت�وز فق�د % ٦.١٥بمتوسط  ٧.٨٠-٣.٠٠للفترة الصباحیة وكانت بین % ٥.٥٩
% ٦.٨٦- ١.٥٣في الفت�رة الص�باحیة وبلغ�ت % ٤.٧٩بمتوسط % ٨.٧٧ – ١.٣٣تراوحت نسبتھ بین 

ف�ي % ٥.٣٤بمتوس�ط % ٩.٩٥ – ١.٢٥نس�بة الب�روتین  كان�ت. في الفت�رة المس�ائیة % ٤.٣٦بمتوسط 
بلغ�ت نس�بة النت�روجین % . ٥.٦٧بمتوسط % ٩.٦٧- ٢.٣٢الفترة الصباحیة وبلغت في الفترة المسائیة 

في الفترة الصباحیة وكانت ف�ي الفت�رة المس�ائیة % ٠.٠٨٩بمتوسط % ٠.١٧٨- ٠.٠٢٦ يغیر البروتین
% ٠.٨٩بمتوس�ط % ١.٥٦-٠.٣٠ة المئوی�ة للرم�ادكانت النس�ب .%٠.٩٦بمتوسط % ٠.١٨٧- ٠.٠٢٦

بالنس���بة للخ���واص الفیزیوكیمیائی���ة ف���إن معظ���م  .للفت���رة المس���ائیة% ٠.٨٧بمتوس���ط % ١.٦٠-٠.٣٠و 
لم یالحظ تخثر جمی�ع العین�ات عن�د العینات لم تتخثر بالفحص الكحولي وقد تم استبعاد العینات المتخثرة، 

ثانی��ة خ��الل الفت��رة  ١٠٤ثانی��ة بمتوس��ط \٢٠٠-٢٥ن ب��ین ت��راوح زم��ن التج��ب. فح��ص التخث��ر بالغلی��ان 
  .ثانیة للفترة المسائیة ١٠٦ثانیة بمتوسط  ٥٤٠ -٣٠الصباحیة و 

  المقدمة
غن��ام لع��ام بل�غ تع��داد األإذ غن��ام اح��د المص�ادر الرئیس��یة للث��روة الحیوانی�ة ف��ي الع��راق، تش�كل األ

المنظم�ة العربی�ة (ط�ن  ٤٤٠٠٠٠غن�ام ساً، كم�ا ك�ان اإلنت�اج الكل�ي لحلی�ب األرأ )٦٠٤٥٠٠٠(، ٢٠٠١
  ).٢٠٠٢للتنمیة الزراعیة، 

و版 عل�ى اغل�ب العناص�ر یتمیز الحلیب بكونھ المادة الغذائی�ة الطبیعی�ة المتكامل�ة تقریب�اً فھ�و یحت�
ن معرف��ة التركی��ب ف��إساس��یة الت��ي یحتاجھ��ا الجس��م بص��ورة متوازن��ة وبكمی��ات واف��رة، ل��ذا الغذائی��ة األ

والب�روتین والالكت�وز تس�اعد ذبذبات الحاصلة في نسب المكونات الرئیس�یة كال�دھن الكیمیائي للحلیب والت
س ، كما یش�كل التركی�ب الكیمی�ائي األس�اتصنیعھ خالل فترة الحلبفي تحدید نوع المنتج الممكن  كثیراً◌ً 

  .لبان وتداولھاعات الالزمة لتحدید درجة جودة األوالتشری في سن القوانین
غن��ام ومنھ��ا الجمیل��ي والتكریت��ي عل��ى التركی��ب الكیمی��ائي لحلی��ب األ لق��د ج��رت دراس��ات عدی��دة

وآخ�رون  El-Abdو ) ١٩٨٣(وسلیم وآخ�رون) ١٩٨١(وآخرون  Ridhaو) ١٩٧٩(ورضا ) ١٩٧٨(
وآخ������رون  Bandaو ) ١٩٩٣(وآخ������رون  Muirو ) ١٩٨٥(وآخ������رون  Abo-Elnagaو ) ١٩٨٣(
 Paraponiak   Kaweckaو) ٢٠٠٢(وآخ�رون  Pavicو ) ٢٠٠٢(وآخ��رون   Nuddaو) ٢٠٠١(
)٢٠٠٤. (  

التعرف على تأثیر فترة الحل�ب ووق�ت الحالب�ة عل�ى التركی�ب الكیمی�ائي إلى  تھدف ھذه الدراسة
للمكونات األساسیة والخواص الفیزیائیة لحلیب األغنام الحمدانیة، وإمكانیة االستفادة م�ن إج�راء عملی�ات 

  .ى مكونات الحلیب بشكل كبیرالتربیة والتحسین في حالة تأثیر فترة الحلب عل
  

  مواد البحث وطرائقھ
حیوانات في حقل كلیة الزراع�ة  ١٠عینة من حلیب األغنام الحمدانیة البالغ عددھا  ٢٦٦تم أخذ 

س�بوعیاً ابت�داًء م�ن األس�بوع الث�اني بع�د ال�والدة أوالحلب�ة المس�ائیة  جامعة دھوك، من الحلب�ة الص�باحیة–
مس��اًء،  ٨ص��باحاً و  ٨أس��بوعاً، ت��م حل��ب الحیوان��ات ف��ي الس��اعة  ١٦الغ��ة وحت��ى نھای��ة فت��رة الحل��ب الب

والثب�ات الح�رار版  وأجر版 التحلیل الكیمیائي خالل ساعة من أخذ العینة وذل�ك بالنس�بة لل�دھن والب�روتین
والمواد الصلبة الكلیة والرم�اد  ، أما الالكتوز والنتروجین غیر البروتیني والثبات الكحولي ووقت التجبن

  .  قد تم تقدیرھا بعد ذلكف
  مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثاني

 ٢٨/١١/٢٠٠٧وقبولھ   ١٩/٦/٢٠٠٧تاریخ تسلم البحث 
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لتق��دیر النس��بة المئوی��ة للم��واد ) ١٩٧٨( Voogt و Osborneا اتبع��ت الطریق��ة الت��ي ذكرھ��
م في أطب�اق زجاجی�ة لح�ین ثب�ات  ١٠٥على درجة غم من الحلیب  ٥وذلك بتجفیف  TSSالصلبة الكلیة 

اتبع�ت . لنس�بة المئوی�ة لل�دھنلتق�دیر ا) ١٩٦٣(Lingبر التي تم ذكرھ�اریكالوزن، كما استخدمت طریقة 
كم��ا اتبع��ت . لتق��دیر الالكت��وز) ١٩٥٧( Abd-El-Tawabو  Barnettالطریق��ة اللونی��ة الت��ي أوردھ��ا 

كم��ا ت��م . لتق��دیر النت�روجین الكل��ي والنت�روجین غی��ر البروتین�ي) ١٩٨٠(AOACطریق�ة كل��داھل حس�ب 
ص الكح�ولي حس�ب الطریق�ة اج�ر版 الفح�. أیض�اً ) ١٩٨٠(AOACتقدیر النس�بة المئوی�ة للرم�اد  حس�ب 

ت�م ). ١٩٨٥(، أما فحص التخثر عن�د الغلی�ان ف�تم حس�ب ال�راو版 )١٩٨٠(التي ذكرھا الشبیبي وآخرون 
أس���تخدم البرن���امج اإلحص���ائي الج���اھز ). ١٩٥٢( Berridgeتق���دیر زم���ن التج���بن بالمنفح���ة حس���ب 

SAS)م�ا ف�ي الص�فات الكیمیائی�ة لتحلیل البیانات ودراسة تأثیر فترة ووقت الحلب والتداخل بینھ) ٢٠٠١
ب���ین مس���تویات العوام���ل  لمعرف���ة معنوی���ة الفروق���ات) ١٩٥٩(Duncanكم���ا اس���تخدم اختب���ار . للحلی��ب

  .المدروسة
  

  النتائج والمناقشة
  :التركیب الكیمیائي-أوالً 

ف�ي الحلی�ب خ�الل الفت�رة  (TSS)تراوحت النسبة المئویة للمواد الص�لبة الكلی�ة  :المواد الصلبة الكلیة.١
ف��ي بدای��ة فت��رة الحل��ب وارتفع��ت معنوی��اً عن��د % ١٥.٦٧وبمع��دل % ١٨.٣٧-١٢.٢٦لص��باحیة ب��ین ا

وق�د ). ١(كم�ا ف�ي الج�دول % ١٨.٧٤وبمع�دل % ٢٣.٩٢-١٣.١٠إل�ى  في نھای�ة الفت�رة ٠.٠٥مستوى 
تراوح�ت النس�بة المئوی�ة للم��واد الص�لبة الكلی�ة ف��ي حلی�ب األغن�ام لجمی�ع العین��ات الم�أخوذة خ�الل الفت��رة 

تراوح��ت النس��بة ف��ي بدای��ة فت��رة ). ٢الج��دول ( % ١٧.٢٩وبمع��دل % ٢٣.٩٢-١٢.٢٦ص��باحیة ب��ین ال
إل��ى  وق��د ارتفع��ت معنوی��اً ف��ي نھای��ة الفت��رة% ١٧.٥٥وبمع��دل % ٢١.٣٥-١٢.٢٤الحل��ب المس��ائیة ب��ین 

ا أن نسبة المواد الصلبة الكلی�ة ف�ي جمی�ع عین�ات مك). ٣الجدول (% ١٨.٨٩وبمعدل % ٢٣.٩٠-٩.٦٦
ك��ان متوس��ط ). ٤(كم��ا ف��ي الج��دول % ١٧.٨٩وبمع��دل % ٢٤.٦٢-٩.٦٦المس��ائیة كان��ت ب��ین الحلب��ة 

أعل��ى مم��ا ف��ي الص��باحیة وق��د بل��غ المع��دل الع��ام للحلبت��ین الم��واد الص��لبة الكلی��ة ف��ي الحلب��ة المس��ائیة 
ف�ي الع�راق ) ١٩٧٨(تتفق ھذه النتائج مع ما وجده الجمیل�ي والتكریت�ي ). ٥(كما في الجدول % ١٧.٥٩

في دراس�تھم عل�ى ) ٢٠٠٥(وآخرون  Sahanحلیب األغنام الشفالیة والنعیمیة كما تتفق مع ما ذكره في 
ف�ي حلی�ب األغن�ام ) ٢٠٠٤( Kaweckaو Paraponiakحلیب األغنام العواسیة ف�ي تركی�ا وم�ا أوج�ده 

ة حی�ث أن�ھ مرحلة أو فترة الحلب والعوام�ل الوراثی�ة والتغذوی�إلى  وقد تعود أسباب األختالف. في بولندا
  . یحصل ارتفاع في نسبة الدھن والبروتین مع اقتراب الحیوان من موسم الجفاف

وبمع��دل % ٧.٠٠-٢.٠٠تراوح��ت النس��بة المئوی��ة لل��دھن خ��الل فت��رة الحل��ب الص��باحیة ب��ین : الھھدھن.٢
كم�ا % ٦.٦٥وبمعدل % ٨.٠٠-٤.١٠في بدایة الفترة وقد ارتفعت معنویاً في نھایة الفترة إلى % ٤.٦٢

% ٨.٠٠-٢.٠٠تراوحت نسبة الدھن في جمیع عین�ات الحلب�ة الص�باحیة ب�ین ). ١(مبین في الجدول  ھو
  ). ٢(كما في الجدول % ٥.٥٩وبمعدل 

% ٥.٩٧وبمع�دل % ٧.٦٠-٣.٠٠أما بالنسبة للحلبة المسائیة فكانت نسبتھ في بدای�ة الفت�رة ب�ین 
). ٣(كم�ا ف�ي الج�دول % ٦.٨٤مع�دل ب% ٧.٨٠-٣.٠٠وقد ارتفعت معنویا في نھایة الفترة حیث بلغ�ت 

كم�ا ف�ي % ٦.١٥وبمع�دل % ٧.٨٠-٣.٠٠أما نسبتھ في حلیب جمیع عینات الحلبة المسائیة فكانت ب�ین 
  ).٤(الجدول 

  
وكان المع�دل . كان متوسط نسبة الدھن في حلیب الحلبة المسائیة أعلى منھ في الحلبة الصباحیة  

ق��د یع�ود س��بب االخ�تالف إل��ى فردی�ة الحی��وان والص��فات ). ٥(كم�ا ف��ي الج�دول % ٥.٨٧الع�ام للحلبت��ین 
الوراثیة والتغذویة وفصول السنة حیث یالحظ أنھ عند تغذیة الحیوان عل�ى األع�الف الخض�راء وارتف�اع 
درجات الحرارة تنخفض نسبة الدھن ولكنھا تزداد عند تغذیة الحی�وان عل�ى األع�الف الخش�نة والمرك�زة 

  .وكذلك في نھایة موسم الحلیب
ف�ي دراس�تھم عل�ى األغن�ام العراقی�ة وم�ع ) ١٩٨٣(تتفق ھذه النتائج مع ما وجده سلیم وآخرون   

 Yilmazعل��ى حلی��ب األغن��ام الكرادی��ة، وم��ع م��ا وج��ده ) ١٩٨٥(وآخ��رون  Abo-Elnagaم��ا ذك��ره 
  . في تركیا) ٢٠٠٤(وآخرون 
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  %الرماد  %النتروجین غیر البروتیني  %البروتین  %وزالالكت  %الدھن   %المواد الصلبة الكلیة  حدود ومعدل المكونات  الحلب مدة 

  البدایة

  ٠.٣٠  ٠.٠٢٦  ٢.٦٧  ٢.٣٢  ٢.٠٠  ١٢.٢٦  األدنى
  ١.٤٠  ٠.١٧٨  ٦.٣٠  ٧.٦٢  ٧.٠٠  ١٨.٣٧  األعلى
  ± ٠.٨٦  ± ٠.١٠٢  ± ٥.٠١  ± ٥.٢٥  ± ٤.٦٢  ± ١٥.٦٧  ±المعدل 

  أ ب ٠.٠٣٣  أ ب ٠.٠٠٥٧  ب ٠.١٥٦  أ ٠.٢١٦  ج ٠.٢٠٥  ج ٠.٢٢٨  الخطأ القیاسي

  المنتصف

  ٠.٤٠  ٠.٠٢٦  ١.٢٥  ٢.٥٦  ٣.٦٠  ١٣.٣٧  األدنى
  ١.٥٦  ٠.١٧٨  ٩.١٩  ٧.٦٨  ٧.٨٠  ٢٠.١٢  األعلى
  ± ٠.٨٩  ± ٠.٠٨٢  ± ٥.٤٧  ± ٤.٦٠  ± ٥.٥٢  ± ١٧.٣٢  ±المعدل 

  أ ب ٠.٠٢٩  ج ٠.٠٠٥٥  ب ٠.١٧٤  ب ٠.١٣٤  ب ٠.١٤٥  ب ٠.١٩٤  الخطأ القیاسي

  النھایة

  ٠.٥٣  ٠.٠٣٥  ٢.٥٢  ١.٣٣  ٤.١٠  ١٣.١٠  األدنى
  ١.٤٠  ٠.١٧٨  ٩.٩٥  ٨.٧٧  ٨.٠٠  ٢٣.٩٢  األعلى
  ±٠.٩٢  ±٠.٠٨٩  ± ٥.٤٤  ± ٤.٦٤  ± ٦.٦٥  ± ١٨.٧٤  ±المعدل 

  أ ٠.٠٢٩  ب ج ٠.٠٠٦١  ب ٠.٣٠٦  ب ٠.٢٩٨  أ ٠.١٥٥  أ ٠.٤٢٢  الخطأ القیاسي
  ٠.٠٥الحروف المختلفة تدل على وجود خالفات معنویة عند مستوى احتمال 

  
  

  كونات الحلیب في الحلبة الصباحیة لألغنام الحمدانیة خالل فترة الحلبملخص م : )٢(الجدول 
  الخطأ القیاسي+ المعدل   %الحد األعلى   %الحد األدنى   المكونات

  ٠.١٨٤±  ١٧.٢٩  ٢٣.٩٢  ١٢.٢٦  المواد الصلبة الكلیة
  ٠.١١٩±   ٥.٥٩  ٨.٠٠  ٢.٠٠  الدھن

  ٠.١١٩±   ٤.٧٩  ٨.٧٧  ١.٣٣  الالكتوز
  ٠.١٢٣±   ٥.٣٤  ٩.٩٥  ١.٢٥  البروتین

  ٠.٠٠٣٤±   ٠.٠٨٩  ٠.١٧٨  ٠.٠٢٦  النتروجین غیر البروتیني
  ٠.٠١٧٩±   ٠.٨٩  ١.٥٦  ٠.٣٠  الرماد

 بعض مكونات الحلیب في الحلبة الصباحیة لألغنام الحمدانیة خالل فترة الحلب : )١(الجدول 



  ٢٠٠٨ )٢(العدد ) ٣٦(المجلد                       (ISSN1815 – 316X)                           مجلة زراعة الرافدین

  %الرماد  %النتروجین غیر البروتیني  %البروتین  %الالكتوز  %الدھن   %المواد الصلبة الكلیة  حدود ومعدل المكونات  الحلب مدة 

  البدایة

  ٠.٣٠  ٠.٠٢٦  ٢.٨٩  ٢.٥٨  ٣.٠٠  ١٢.٢٤  األدنى
  ١.٦٠  ٠.١٨٧  ٦.٠٧  ٦.٨٦  ٧.٦٠  ٢١.٣٥  األعلى
  ± ٠.٩٥  ±١٠٨  ± ٥.١٩  ± ٤.٤٦  ± ٥.٩٧  ± ١٧.٥٥  ± المعدل 

  أ ٠.٠٤١  أ ٠.٠٠٧٦  ب ٠.١٠٦  ب ٠.١٩٢  ب ٠.٢٦٢  ب ٠.٢٦١  الخطأ القیاسي

  المنتصف

  ٠.٦٠  ٠.٠٣٥  ٢.٣٢  ٢.٤٦  ٣.٠٠  ١١.٥٥  األدنى
  ١.٣٣  ٠.١٧٨  ٨.٩٣  ٦.٨٥  ٧.٨٠  ٢٤.٦٢  األعلى
  ± ٠.٨٦  ± ٠.٠٩٠  ± ٥.٦٦  ± ٤.٧٤  ± ٥.٨٣  ± ١٧.٤٨  ± المعدل 

  أ ب ٠.٠٢١١  أ ب ج ٠.٠٠٥٣  أب ٠.١٦٨  أ ب ٠.١٥٢  ب ٠.١٥٧  ب ٠.٣٦٦  الخطأ القیاسي

  النھایة

  ٠.٥٠  ٠.٠٥٣  ٢.٣٢  ١.٥٣  ٣.٠٠  ٩.٦٦  األدنى
  ١.٢٠  ٠.١٦٠  ٩.٦٧  ٦.٤٩  ٧.٨٠  ٢٣.٩٠  األعلى
  ±٠.٨٢  ±٠.٠٩٤  ±٦.١٦  ± ٣.٦٣  ±٦.٨٤  ± ١٨.٨٩  ± المعدل 

  ب ٠.٠٢٤٥  أ ب ج ٠.٠٠٤٢  أ ٠.٣٠٦  ج ٠.١٨٧  أ ٠.٢٠٦  أ ٠.٥٦٧  الخطأ القیاسي
  ٠.٠٥الحروف المختلفة تدل على وجود خالفات معنویة عند مستوى احتمال 

  
  

  ملخص مكونات الحلیب في الحلبة المسائیة لألغنام الحمدانیة خالل فترة الحلب : )٤(الجدول 
  الخطأ القیاسي ±المعدل   %الحد األعلى   %األدنى  الحد  المكونات

  ٠.٢٣٤±   ١٧.٨٩  ٢٤.٦٢  ٩.٦٦  المواد الصلبة الكلیة
  ٠.١٠٧±   ٦.١٥  ٧.٨٠  ٣.٠٠  الدھن

  ٠.١٠٧±   ٤.٣٦  ٦.٨٦  ١.٥٣  الالكتوز
  ٠.١٢١±   ٥.٦٧  ٩.٦٧  ٢.٣٢  البروتین

  ٠.٠٠٣٤±   ٠.٠٩٦  ٠.١٨٧  ٠.٠٢٦  النتروجین غیر البروتیني
  ٠.٠١٦٦±   ٠.٨٧  ١.٦٠  ٠.٣٠  الرماد

 - 

 لألغنام الحمدانیة خالل فترة الحلب ائیةمسبعض مكونات الحلیب في الحلبة ال : )٣(الجدول 
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  ثیر وقت الحلب في التركیب الكیمیائي لحلیب األغنام الحمدانیة خالل فترة الحلبتأ: ) ٥(الجدول 
  المعدل  الحلبة المسائیة  الحلبة الصباحیة  % المكونات

  ١٧.٥٩  ١٧.٨٩  ١٧.٢٩  المواد الصلبة الكلیة
  ٥.٨٧  ٦.١٥  ٥.٥٩  الدھن

  ٤.٥٧  ٤.٣٦  ٤.٧٩  الالكتوز
  ٥.٥٠  ٥.٦٧  ٥.٣٤  بروتینال

  ٠.٠٩٣  ٠.٠٩٦  ٠.٠٨٩  النتروجین غیر البروتیني
  ٠.٨٨  ٠.٨٧  ٠.٨٩  الرماد

  
بمع�دل % ٧.٦٢-٢.٣٢تراوحت النسبة المئویة لالكتوز في بدایة فترة الحلبة الصباحیة بین : الالكتوز.٣

ا ف���ي كم���% ٤.٦٤بمع���دل % ٨.٧٧-١.٣٣إل���ى  وانخفض��ت معنوی���اً ف���ي نھای���ة الفت���رة نفس��ھا% ٥.٢٥
% ٤.٧٩وبمع��دل % ٨.٧٧-١.٣٣أم��ا نس��بتھ ف��ي جمی��ع عین��ات الحلب��ة الص��باحیة فكان��ت ). ١(الج��دول

  ). ٢الجدول (
وذل��ك ف��ي % ٤.٤٦وبمع��دل % ٦.٨٦-٢.٥٨بلغ��ت نس��بة الالكت��وز ف��ي حلی��ب الحلب��ة المس��ائیة   

). ٣(دولكما في الج�% ٣.٦٣بمعدل % ٦.٤٩-١.٥٣إلى  بدایة ھذه الفترة وانخفضت معنویاً في نھایتھا
كم�ا ف�ي الج�دول % ٤.٣٦وبمع�دل % ٦.٨٦-١.٥٣أما نسبتھ ف�ي جمی�ع عین�ات الحلب�ة المس�ائیة فكان�ت 

بص��ورة عام��ة یك��اد یك��ون س��كر ). ٥(كم��ا ف��ي الج��دول % ٤.٥٧وق��د بل��غ المع��دل الع��ام للحلبت��ین ). ٤(
بالض��غط الالكت��وز ثابت��اً ط��وال فت��رة الحل��ب م��ع انخف��اض بس��یط ف��ي نھایتھ��ا وذل��ك لعالق��ة الالكت��وز 

وك�ذلك حص�ول انخف�اض ف�ي نس�بة الالكت�وز مقاب�ل الزی�ادة ف�ي نس�بة ك�ل م�ن ال�دھن األزموز版 للحلیب 
  .والبروتین في نھایة موسم الحلب

ف��ي ) ١٩٨٩( ھ ش��اكر وس��لطانت��وم�ع م��ا ذكر) ١٩٨٨(Wongتتف�ق ھ��ذه النت��ائج م��ع م��ا ذك��ره   
  . دراستھم على حلیب األغنام العواسیة في العراق

وبمع�دل % ٦.٣٠-٢.٦٧تراوحت النسبة المئویة للبروتین خالل فترة الحلب الصباحیة بین : البروتین.٤
% ٩.٩٥-٢.٥٢إل�ى  في بدایة الفت�رة وق�د ارتفع�ت بش�كل غی�ر معن�و版 ف�ي نھای�ة الفت�رة نفس�ھا% ٥.٠١

م��ا نس��بتھ ف��ي حلی��ب جمی��ع عین��ات الحلب��ة الص��باحیة فكان��ت أ). ١(كم��ا ف��ي الج��دول % ٥.٤٤وبمع��دل 
-٢.٨٩بلغت نسبة البروتین ف�ي حلی�ب الحلب�ة المس�ائیة ). ٢الجدول % (٥.٣٤وبمعدل % ٩.٩٥-١.٢٥
وبمع�دل % ٩.٦٧-٢.٣٢إل�ى  في بدایة الفت�رة وارتفع�ت معنوی�اً عن�د نھایتھ�ا% ٥.١٩وبمعدل % ٦.٠٧
بمع��دل % ٩.٦٧-٢.٣٢عین��ات الحلب��ة المس��ائیة ب��ین وكان��ت نس��بتھ ف��ي جمی��ع). ٣الج��دول % (٦.١٦
ك��ان متوس��ط النس��بة المئوی�ة للب��روتین ف��ي حلی��ب الحلب�ة المس��ائیة اعل��ى من��ھ ف��ي ). ٤الج�دول % (٥.٦٧

  . الحلبة الصباحیة
إن زی��ادة نس��بة الب��روتین ف��ي نھای��ة موس��م ). ٥(كم��ا ف��ي الج��دول % ٥.٥٠بل��غ مع��دل الحلبت��ین   

ة حی�ث یق�ل إنت�اج الحلی�ب كم�ا أن للتغذی�ة وفص�ول الس�نة ودرج�ات الح�رارة الحلیب لھا عالق�ة باإلنتاجی�
ول�ذلك حص�ل ھ�ذا االرتف�اع ف�ي نھای�ة ). ١٩٨٦عبد الك�ریم (تأثیر على نسبة البروتین في حلیب األغنام 

  .فترة الحلب
ح�ول حلی�ب األغن�ام الحمدانی�ة وم�ع م�ا وج�ده ) ١٩٨٥(تتفق ھذه النتائج مع ما ذك�ره حم�ودات   
ف�ي ) ٢٠٠٥(وآخ�رون Sahanفي حلیب األغن�ام العواس�یة ب�العراق وم�ا ذك�ره ) ١٩٨٩(سلطان شاكر و

  .دراستھم على حلیب األغنام العواسیة في تركیا
بلغ��ت النس��بة المئوی��ة للنت��روجین غی��ر البروتین��ي ف��ي بدای��ة فت��رة الحلب��ة  :النتھھروجین غیھھر البروتینھھي.٥

انخفضت بش�كل غی�ر معن�و版 ف�ي نھای�ة الفت�رة وقد % ٠.١٠٢بمعدل % ٠.١٧٨-٠.٠٢٦الصباحیة بین 
كان��ت النس��بة المئوی��ة ). ١(وكم��ا مب��ین ف��ي الج��دول % ٠.٠٨٩بمع��دل % ٠.١٧٨-٠.٠٣٥إل��ى  نفس��ھا

). ٢(وكم�ا ھ�و مب�ین ف�ي الج�دول % ٠.٠٨٩وبمع�دل % ٠.١٧٨-٠.٢٦لجمیع عینات الحلبة الص�باحیة 
% ٠.١٨٧-٠.٠٢٦المس��ائیة  ةفت��رة الحلب��تراوح�ت النس��بة المئوی��ة للنت��روجین غی��ر البروتین��ي ف��ي بدای��ة 

وق�د ك�ان % ٠.٠٩٤بمعدل % ٠.١٦٠-٠.٠٥٣إلى  وانخفضت في نھایة الفترة نفسھا% ٠.١٠٨بمعدل 
كان�ت نس�بتھ ف�ي جمی�ع عین�ات الحلب�ة المس�ائیة  ).٣(االنخفاض غیر معنو版 كما ھو واضح من الج�دول 

كان�ت النس�بة المئوی�ة ل�ھ ف�ي ). ٤(كما ھ�و مب�ین ف�ي الج�دول % ٠.٠٩٦بمعدل % ٠.١٨٧-٠.٠٢٦بین 
  .حلیب الحلبة المسائیة أعلى مما في الحلبة الصباحیة
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كان�ت ھ�ذه النت�ائج أعل�ى مم�ا  ).٥(كما في الجدول % ٠.٠٩٣بلغ معدل النسبة المئویة للحلبتین 
 Abo-Elnagaف��ي حلی��ب األغن��ام الكرادی��ة ف��ي الع��راق وم��ا ذك��ره ) ١٩٨١(وآخ��رون  Ridhaوج��ده 

  .حول حلیب األغنام الكرادیة أیضاً ) ١٩٨٥(وآخرون 
وبمع�دل % ١.٤٠-٠.٣٠تراوحت النسبة المئویة للرماد في بدایة فترة الحلب�ة الص�باحیة ب�ین  :الرماد .٦

كم��ا ھ��و واض��ح ف��ي % ٠.٩٢بمع��دل % ١.٤٠-٠.٥٣وارتفع��ت معنوی��اً ف��ي نھای��ة الفت��رة ال��ى % ٠.٨٦
بمع�دل % ١.٥٦-٠.٣٠نات الحلب�ة الص�باحیة ب�ین بلغت النسبة المئویة للرماد في جمیع عی). ١(الجدول 

وبمع�دل % ١.٦٠-٠.٣٠ب�ین  وبلغت نسبتھ في بدایة فترة الحلبة المس�ائیة) ٢(كما في الجدول % ٠.٨٩
). ٣(كم�ا ف�ي الج�دول % ٠.٨٢بمع�دل % ١.٢٠-٠.٥٠وانخفضت في نھایة الفترة نفسھا الى % ٠.٩٥

% ٠.٨٧بمع�دل % ١.٦٠-٠.٣٠الحلب�ة المس�ائیة ب�ین كان معدل النسبة المئویة للرماد في جمیع عین�ات 
أقل من نسبتھ في الحلبة الصباحیة وبلغ مع�دل كانت نسبة الرماد في الحلبة المسائیة ). ٤(كما في الجدول

  ).٥(كما في الجدول % ٠.٨٨الحلبتین 
یعود االخ�تالف ف�ي نس�ب الرم�اد ال�ى عوام�ل التغذی�ة وفردی�ة الحی�وان وس�اللتھ وفص�ول الس�نة 

رحلة الحلب واألمراض ویعتبر العامالن األخیران م�ن أكث�ر العوام�ل ت�أثیراً ف�ي محت�وى الحلی�ب م�ن وم
) ٢٠٠٤(وآخ�رون  Yilmazوأعل�ى مم�ا وج�ده ) ١٩٨٨( Wongتتفق ھذه النتائج مع ما ذك�ره . الرماد

  .في دراستھم على حلیب األغنام في تركیا
  :الخواص الفیزیوكیمائیة لحلیب األغنام .٢
الحلیب عن�د االس�تالم  ةتم إجراء التخثر بالكحول وذلك لمعرفة مدى أو تحدید جود: حص الكحوليالف .١

یتخث�ر عن�د إض�افة الكح�ول ) أو أكث�ر% ٠.٢١(في مصانع األلبان، حیث أن الحلیب المرتفع الحموض�ة 
وق��د ت��م فیم��ا یتعل��ق األم��ر بھ��ذا البح��ث فإن��ھ ل��م یحص��ل تخث��ر للحلی��ب ب��الكحول ف��ي معظ��م العین��ات . إلی��ھ

  .استبعاد العینات التي حصل فیھا التخثر
حلیب األغنام مما یدل عل�ى أن جمی�ع العین�ات جمیع عینات لم یحصل تخثر ل: فحص التخثر بالغلیان .٢

  . بعد الحلب مباشرة، حیث أن التخثر عند الغلیان یعتبر معیاراً لتطور الحموضة اطازجة وتم أخذھ
 ٧٥ثانی�ة وبمع�دل  ٢٨٥-٢٥من تجبن عینات الحلب�ة الص�باحیة ب�ین تراوح ز: زمن التجبن بالمنفحة .٣

وكان�ت الزی�ادة  ١٦١ثانی�ة بمع�دل ١٢٠٠-٣٥ثانیة في بدایة الفترة، وقد ازداد في نھایة الفترة نفسھا ال�ى 
  . ثانیة ١٠٤بلغ معدل زمن تجبن عینات الحلبة الصباحیة ). ٦(معنویة كما ھو مبین في الجدول 

ثانی�ة ف�ي ) ٦٢(ثانیة بمعدل ٢٦٠-٣٠ت الحلیب خالل فترة الحلب المسائیة كان زمن تجبن عینا
،  كم�ا بل�غ مع�دل زم�ن تج�بن جمی�ع ثانی�ة) ١٦٥(ثانی�ة وبمع�دل  ٥٤٠-٣٠بدایة الفترة وفي نھایة الفت�رة 

ثانیة بشكل عام كان زم�ن التج�بن لجمی�ع عین�ات الحلب�ة المس�ائیة أعل�ى من�ھ  ١٠٦عینات الحلبة المسائیة 
الحلب��ة الص��باحیة یرج��ع ھ��ذا التف��اوت ف��ي زم��ن التج��بن ال��ى فردی��ة الحی��وان والص��فات الوراثی��ة  لعین��ات

  ). ١٩٩٠(قة مع ما وجده على وآخرون جاءت ھذه النتائج متف. والعوامل البیئیة والتغذویة
  

  خالل فترة الحلب) ثانیة(زمن تجبن الحلیب  : )٦(الجدول 
  المعدل   نھایة الفترة  بدایة الفترة  الحلب مدة 

  أ ١٠٤  أ) ١٦١(  ١٢٠٠-٣٥  ب) ٧٥(   ٢٨٥-٢٥  الصباحیة
  أ ١٠٦  أ) ١٦٥(    ٥٤٠-٣٠  ب) ٦٢(   ٢٦٠-٣٠  المسائیة

  ٠.٠٥الحروف المختلفة تدل على وجود خالفات معنویة عند مستوى احتمال 
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ABSTRACT 
266 samples from the herd of college of Agriculture, Duhok 

University, were analysed during the lactation period. Total solids 
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precentage was 12,26-23,92% with an awerage of 17,29% in morning milk, 
while in evening milk it was 9,66-24,62% with an average of 17,89%. Total 
solids percentage inereased at the end of lactation period. Fat percentage 
was between 2,00  8,00%  with an average of 5,59% in morning milk and 
3,00-7,80% with an average of 6,15% in evening milk. Lactose percentage 
was 1,33  8,77% with an average of 4,79% in morning milk and 1,53-6,86% 
with an average of 4,36% in evening milk. Protein percentage was 1,25- 
9,95% with an average of 5,34% in moring milk, in evening milk it was 
2,32-9,67% with an average of 5,67%. Non protein nitrogen percentage was 
0,026-0,178% with an average of 0,089% in morning milk, in evening milk 
it was 0,026  0,187% with an average of 0,096%. Ash percentage was 0,30  
1,56% with an average of 0,89% in morning milk while in evening milk it 
was 0,30-1,60% with an average of 0,87%. About physicochemical 
preperties of sheep´s milk, most samples were not clotted by alcohol test, 
alotted  samples were excluded. No clotting was observed during boiling 
test. The clotting time of milk was 25-1200sec. With an average of 104 sec. 
In morning milk. in eveninf milk it was 30-540sec. with an average of 
106sec. 

  

  المصادر

دراس�ة ع�ن تركی�ب وبع�ض ص�فات حلی�ب ) ١٩٧٨(الجمیلي، عص�ام فاض�ل وھ�یالن حم�اد版 التكریت�ي 
  .٦٥-٥٧ : )٤( ٢زانكو / المجلة العراقیة للعلوم الزراعیة . األغنام العراقیة

ج دراس�ة إنت�اج الحلی�ب الكل�ي ونم�و الحم�الن الرض�یعة وعالقتھ�ا بإنت�ا) ١٩٨٥(حمودات، صھیب غانم 
جامع�ة ص�الح ال�دین / كلیة الزراع�ة / رسالة ماجستیر . الحلیب الجزئي في األغنام الحمدانیة

  .العراق –
مدیری��ة دار الكت��ب للطباع��ة . الط��رق العملی��ة لتحلی��ل الحلی��ب ومش��تقاتھ). ١٩٨٥(ال��راو版، ط��ارق س��اكن

  .العراق –الموصل . والنشر
رس�الة . ألغن�ام الكرادی�ة والم�اعز المحل�يدراس�ة كیمیاوی�ة ع�ن حلی�ب ا). ١٩٧٩(رضا، ص�احب حمی�د 
  .العراق -جامعة السلیمانیة–كلیة الزراعة / ماجستیر 

اخ��تالف التركی��ب ). ١٩٨٣(س��لیم، ری��اض محم��د وص��باح عب��دو ش��معون وآی��دن ج��الل عب��د المجی��د 
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