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1. المقدمة

يحتــل اإلنتــاج احليوانــي بأنواعــه اخملتلفــة، مبــا فــي ذلــك إنتــاج احلليــب اخلــام وتصنيعــه، موقعــاً رئيســياً فــي قلــب األنشــطة اإلنتاجيــة الرئيســة لإلنتــاج احليوانــي وفقــا 

لرؤيــة الثــروة احليوانيــة 2030، التــي اختطــت الطريــق لوضــع السياســات الالزمــة لتطويــر وتنميــة الثــروة احليوانيــة وحمايتهــا لضمــان بيئــة آمنــة للمجتمــع، وامتــالك 

ــادة فعاليــة اإلنتــاج احليوانــي ورفــع مؤشــر اإلنتــاج  ــروة حيوانيــة مســتدام ومبنــي علــى قاعــدة اقتصاديــة صلبــة، وذلــك بتطبيــق أفضــل املمارســات بهــدف زي قطــاع ث

ــي مبــا فــي  ــج ومخرجــات البحــث العلمــي لتحســن النوعيــة والكفــاءة والقيمــة الغذائيــة للمنتجــات، و االرتقــاء مبهــارت اإلنتــاج احليوان الســنوي باالســتفادة مــن نتائ

ذلــك اإلنتــاج التقليــدي مــن خــالل تطويــر خدمــات اإلرشــاد واالهتمــام بتحســن الســالالت احملليــة. كمــا ترتبــط تلــك السياســات بشــكل وثيــق بالرؤيــة االقتصاديــة إلمــارة 

أبوظبــي 2030، حيــث تلعــب سياســات هيئــة أبوظبــي للزراعــة والســالمة الغذائيــة املعتمــدة دور املوجــه لتعزيــز دور الثــروة احليوانيــة فــي تنويــع اقتصــاد االمــارة. وبرغــم 

محدوديــة ذلــك الــدور قياســا باألنشــطة األخــرى، إال أن قيمتــه تتمثــل فــي اســتفادة اجملتمــع باحلصــول علــى منتجــات محليــة آمنــة ومعروفــة املصــدر، وفــوق ذلــك كلــه 

احملافظــة علــى املــوروث الثقافــي والقيمــي وتــراث اإلمــارة التاريخــي واملســاهمة فــي حتقيــق األمــن الغذائــي.

2. النطاق

يستهدف الدليل صغار املنتجن للحليب بوحدات اإلنتاج احليواني الصغرى باملزارع والعزب بإمارة أبوظبي.

3. األهداف

حتسن قدارت إدارة املزرعة واتباع املمارسات اجليدة في إدارة وتشغيل منشآت إنتاج احلليب اخلام من مختلف احليوانات باملزارع الصغرى بإمارة أبوظبي مع االلتزام مبقتضيات أ. 

صحة احليوان، ومتطلبات األمن احليوي ،والرفق باحليوان، واإلدارة الفعالة ملكافحة اآلفات واألمراض خاصة أمراض واصابات الضرع، والطرق املثلى لفحص احلليب، والعناية 

بضروع احليوانات لتطوير اقتصاديات الزارعة التقليدية وفقاً آلليات ومتطلبات السوق.

تسليط الضوء على جوانب تأسيس القطعان املنتجة ورعايتها لدعم استمرارية أصحاب املزارع املواطنن في مجال العمل الز ارعي بهدف حتقيق االعتماد على الذات، ب. 

وانتهاج سبل اإلنتاج املستدام واجملزي اقتصادياً.

شرح الطرق واملمارسات اجليدة املتبعة في تصنيع مشتقات احلليب وابراز عناصر السالمة الغذائية واجبة االلتزام.ج. 

مساعدة املزارعن على سد الطلب على منتجات احلليب بالسوق احمللي وتزويد اإلمارة مبنتجات غذائية آمنة وعالية اجلودة وحتسن وتأهيل اإلنتاج احمللي لبلوغ أعلى معايير د. 

السالمة واجلودة ملنافسة املنتجات املستوردة.

4. السياسات المعتمدة والوثائق ذات الصلة

4.1 وثيقة سياسات الزارعة وسالمة الغذاء 2012

يســتمد هــذا الدليــل أهميتــه مــن إطــار السياســة الزارعيــة إلمــارة أبوظبــي بوصفهــا حزمــة متكاملــة مــن السياســات الالزمــة لتطويــر واســتدامة القطــاع الزارعــي. 

وميثــل االرتقــاء باألنشــطة الزارعيــة ودعــم وتطويــر أســاليب تربيــة احليوانــات أهــم األهــداف التــي يطمــح هيئــة أبوظبــي للزراعــة والســالمة الغذائيــة لتحقيقهــا واجنــاح 

توجهــات احلكومــة علــى املــدى الطويــل الراميــة إلــى تفعيــل مشــاركة القطــاع الزارعــي فــي حتقيــق الفوائــد االقتصاديــة والبيئيــة واالجتماعيــة. كذلــك يســاعد تنفيــذ 

هــذه السياســات علــى ترتيــب األولويــات، وانتقــاء املبــادارت املالئمــة والبرامــج واملشــاريع الضروريــة للنمــو املســتدام لقطــاع الزارعــة ليشــكل إســهاماً ملموســاً فــي حتقيــق 

األمــن الغذائــي باإلمــارة. وتعتبــر سياســة خيــارات اإلنتــاج الزارعــي، سياســة االســتدامة االقتصاديــة، باإلضافــة إلــى سياســة الدعــم االجتماعــي أهــم السياســات التــي 

تعالــج قضايــا اإلنتــاج الزارعــي بشــقيه النباتــي واحليوانــي

.

4.2 التشريعات االحتادية واحمللية

تلعــب تشــريعات اإلنتــاج احليوانــي الصــادرة علــى املســتوين االحتــادي واحمللــي دو راً مؤثــراً فــي فــرض االلتــزام القانونــي بضوابــط الســالمة الغذائيــة واألمــن احليــوي والرفــق 

باحليــوان وهــي قواعــد ومرتــكازات اإلنتــاج الســليم الــذي ميثــل أهــم متطلبــات النجــاح التجــاري للنشــاط. مــن أهــم التشــريعات احملليــة النظــام رقــم  )6( بشــأن صحــة 

ــاج  ــي، النظــام رقــم)10( بشــأن وحــدات اإلنت ــاج احليوان ــة مبنشــآت اإلنت ــة والصحي ــة، النظــام رقــم )8( بشــأن الشــروط الفني الغــذاء خــالل مراحــل السلســلة الغذائي

احليوانــي والنباتــي الصغــرى باملــزارع والعــزب باإلضافــة لعديــد مــن املواصفــات القياســية املعتمــدة والنظــام االحتــادي قيــد اإلعــداد للرقابــة علــى احلليــب ومنتجــات األلبــان.
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5. متطلبات الممارسات الجيدة في تربية الحيوانات المدرة للحليب

تشــمل أنــواع املواشــي التــي تربــى مــن قبــل صغــار املنتجــن باإلمــارة لغــرض إنتــاج احلليــب األغنــام واملاعــز واإلبــل والــى درجــة أقــل األبقــار، لذلــك مــن املناســب تزويــد 

املربــي ببعــض األفــكار املهمــة فــي كيفيــة تأســيس القطعــان املنتجــة.

5.1 املمارسات اجليدة في تربية األغنام

5.1.1 مميزات مشاريع تربية األغنام

 تتميز مشاريع تربية األغنام باآلتي:

متيز األغنام بالقدرة على التأقلم على الظروف البيئية واملناخية في املناطق اجلافة والقاحلة.أ. 

التكلفة املنخفضة لإلنتاج وعدم احلاجة لتوظيف رؤوس أموال كبيرة في املزارع الصغيرة.ب. 

العائد اجملزي وسرعة دورة رأس املال املستخدم في العملية اإلنتاجية حيث تتميز األغنام واملاعز بتنوع إنتاجها من اللحم  واحلليب باإلضافة إلى الصوف والشعر واجللود، مع ج. 

إمكانية تسويق املواليد بعد عمر 3 شهور من الوالدة.

ارتفاع الكفاءة التناسلية لألغنام واملاعز والقدرة العالية على إنتاج التوائم وقلة االحتياجات الغذائية لألغنام واملاعز وارتفاع الكفاءة التحويلية للغذاء واالستمرار في تنا د. 

ول الغذاء في األجواء مرتفعة احلرارة.

امكانية العمل على تنظيم وتخطيط اإلنتاج ، من الضروري ملشرف املزرعة لكي يحقق جناحا في أعماله واستهداف لتحقيق ربحية عالية وضع أهداف لإلنتاج وخطط ه. 

عمل تساعد في حتقيقها كزيادة إنتاج احلليب أو إنتاج اللحم.

امكانية ممارسة الزارعة اخملتلطة )زراعة محاصيل وتربية حيوان( التي تعزز من خصوبة األرض نظراً للقيمة الكبيرة. في إمارة أبوظبي ميكن أن متارس الزارعة اخملتلطة و. 

بوحدات االنتاج احليواني الصغرى باملزارع، أما في العزب عادة ما يقتصر األمر على تربية احليوان دون وجود نشاط زارعي مصاحب.

امكانية التقييم االقتصادي لنظام اإلنتاج حيث يرتبط حساب النجاح اإلداري للمزرعة الصغيرة بالتقدم احملرز في أهداف املشروع ووميكن أن يتم من خالل تقييم اجلوانب ز. 

اآلتية:

كفاءة القطيع في استغالل الغذاء وميثل كمية الغذاء املقدم للقطيع منسوبة إلى املنتج النهائي )وزن حليب(،. 	

الكفاءة االقتصادية الكلية وهي أفضل مقياس للكفاءة ومن أمثلته تقدير نسبة العائد على رأس املال.. 	

5.1.2 . إنشاء قطيع املاعز املنتج للحليب

اختيار التوقيت املناسب لشراء احليوانات لتقليل تكاليف التأسيس ما أمكن حتى يبدأ القطيع في اإلنتاج.أ. 

جتهيزات وأدوات املزرعة: يجب أن يعمل املربى على توفير كافة جتهيزات وأدوات املزرعة التي يحتاج إليها كمعدات تقدمي العلف ومياه الشرب وتهيئة احلظائر واملظالت ب. 

واخملازن )للمنتجات واملركبات الزارعية اخملتلفة من أدوية وأعالف وخالف ذلك( وتهيئة حظائر العزل البيطري.

شكل )1( بعض أدوات املزرعة املهمة لتقدمي األعالف واملياه.
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النسبةالعمر

10%نعاج عمر 5 سنوات
30%نعاج عمر 3-4 سنوات
35%بكاري بعمر 1-2 سنة

25%حوليات عمر أقل من عام

جدول رقم )1( مثال للتدريج العمري للقطيع في األغنام

أشكال )2(-)3( مناذ لفحول جيدة املظهر والصحة

اختيــار األنــواع والســالالت حيــث مــن املهــم اختيــار الســالالت عاليــة اإلنتــاج كســالالت العارضــي والرحبــي املعروفــة بوفــرة إنتــاج احلليــب و التــي متتــاز بالقــدرة علــى ج. 

التأقلــم والقــدرة علــى العيــش واإلنتــاج فــي املناطــق احلــارة.

حتديد حجم القطيع: يجب أن يبدأ املربى حديث العهد بإنتاج األغنام واملاعز، بعدد صغير حتى يكتسب خبرة مناسبة،د. 

أمــا املربــى ذو اخلبــرة فيمكنــه البــدء بقطيــع كبيــر مبــا يســاعد املربــى فــي تســويق منتجاتــه ويســمح بعمليــات االنتخــاب واالســتبعاد وحتســن إنتاجيــة القطيــع ويجــب 

مراعــاة اآلتــي:

العمــر املناســب، وعلــى املربــي التعــرف علــى عمــر احليوانــات لتأثيــر العمــر علــى حتديــد الســعر ووضــع السياســة املســتقبلية إلدارة القطيــع. لذلــك يتوجــب . 	

فهــم طــرق حتديــد العمــر مــن خــالل فحــص األســنان وتطورهــا شــكل )0	(، أو وقــات تبديــل القواطــع اللبنيــة املوجــودة فــي اجلــزء األمامــي مــن الفــك الســفلى 

بقواطــع دائميــة، أنظــر أيضــا االشــكال )		 - 5	(.

تركيبــة القطيــع ويجــب تكويــن القطيــع مــن أعمــار مختلفــة لضمــان اســتقرار املســتوى اإلنتاجــي، بتكويــن مجموعــات متدرجــة مــن األعمــار فــي القطيــع . 	

تومتثــل النســب باجلــدول )	( منوذجــا مناســبا للتدريــج بالقطيــع.

االستبدال واإلحالل بالقطيع: يعتبر امتالك سجالت إنتاجية أمراً ضرورياً للمربي للتمكن من مراقبة القطيع بشكل منتظم واتخاذ القرارات الصحيحة بشأن االستبدال ه. 

واإلحالل السنوي والذي يصل عادة إلى 0	 %. ومن أسباب اإلحالل تقدم العمر وانخفاض احلليب تدني األمومة لدي النعاج واإلصابة املتكررة باألمراض اخملتلفة كتعدد 

اإلجهاض واإلصابة بانقالب الرحم. وبالنسبة للذكور تنخفض اخلصوبة والنشاط عند جتاوز احليوانات لعمر 7 - 8 سنوات.

الصفات املرغوبة في احليوانات التي يتم شراؤها: تتصف احليوانات التي يتعن أن تنال بالقدرة املناسبة على اإلنتاج يفضل اإلطالع على سجالت احليوانات للتعرف على و. 

قدرات احليوانات ومدى انتظامها في الوالدات وكفاءتها اإلنتاجية.

خلــو الذكــور مــن العيــوب، أن تكــون واضحــة القــوة واحليويــة شــكل )	( و)3(. كمــا يجــب التأكــد مــن وجــود اخلصيتــن ســليمتن داخــل كيــس الصفــن، ويفضــل . 	

اختبــار الســائل املنــوي للكبــاش املســتخدمة لــدى إحــدى الوحــدات البيطريــة.

ــاز بصفــات جســمانية كاتســاع الصــدر، واخللــو مــن العيــوب املرئيــة كالهــزال وتشــوهات . 	 انتخــاب ذكــور ذات إنتاجيــة عاليــة ومــن مصــادر معروفــة ويجــب أن متت

ــكل 4-5 % مــن النعــاج . ــاش بنســبة كبــش واحــد ل ــم، وأن يكــون عــدد الكب القوائ

تناسق وامتالء اجلسم وتساوي ارتفاع القوائم عند الكتف واملؤخرة، وسالمة الضرع شكل )4( و)5( ومراقبة املشي.. 3

احلالة الصحية: يجب جتريع احليوانات ورشها مبضادات الطفيليات الداخلية واخلارجية مثل الديدان املعوية والقراد واجلرب. كذلك يجب عدم إدماج احليوانات اجلديدة مباشرة ز. 

مع باقي القطيع وعزلها ملدة شهر تقريباً في مكان خاص.



7

أشكال )4(،)5( أهم الصفات اجلسمية اجليدة وشكل الضروع التي يركز عليها عند الشراء

شكل )6(-)7( االيواء املناسب املريح وتوفر وسائل تقدمي العلف في متناول احليوان

5.1.3 عمليات رعاية األغنام باملزرعة

أساسيات الرعاية: حتتاج رعاية قطعان األغنام واملاعز إلى االلتزام مبعايير الرفق باحليوان املستندة ملفهوم احلريات اخلمس التي تشمل احلرية من اجلوع والعطش ومن الضيق أ. 

واحلماية من االلم واألمراض واالصابات والقسوة والترويع اوحلرية في إبداء السلوك الطبيعي التي تنعكس ايجاباً على األداء التناسلي واإلنتاجي للقطيع. يجب تسكن 

احليوانات وفقا لآلتي.

فصل الذكور عن اإلناث بعد الفطام منعاج للتلقيح العشوائي داخل القطيع، وكذلك لتنظيم العمل بالقطيع.. 	

العناية بعمليات الوالدة واملواليد وتوفير احتياجات احليوانات املفطومة مع التخلص من األفراد الضعيفة أو املعيبة.. 	

رش وتطهير احلظائر وااللتزام بالتحصن دورياً ضد مختلف عوامل األمراض.. 3

إنشــاء وحفــظ الســجالت: للســجالت أهميــة كبيــرة وهــي خيــر معــن للمربــي إذا توفــرت لــه بجانــب الصفــات الشــكلية للحيــوان. ويجــب االلتــزام مبتطلبــات نظــام . 4

تعريــف وتســجيل احليوانــات الســاري باإلمــارة.

جتهيز مكان إيواء احليوانات )احلظائر(: الهدف من احلظائر هو اإليواء املناسب املريح للحيوانات وتوفير اجلو املعتدل ملعيشة احليوان ملساعدته على زيادة إنتاجيته وحتسن منوه ب. 

ورفع خصوبته وعلى تقليل معدالت النفوق بن احليوانات وبصفة خاصة املواليد منها، وتوفير وسائل تقدمي العلف في متناول احليوان أنظر أشكال رقم )6 و 7(.

املساحات بحظائر االيواء: هناك أشكال متعددة حلظائر األغنام قد تكون من النوع املفتوح أو املغلق شكل )6 و 7( التي توجد بها نوافذ مبساحة 1 متر لكل 20 متر من ج. 

املساحة األرضية يفضل في تشييد حظائر األغنام استخدام مواد رخيصة التكلفة باألرضية لصرف املياه. وحلساب املساحة املطلوبة لكل رأس باحلظيرة أو الفناء اخلارجي 

خملتلف الفئات العمرية أنظر اجلدول رقم )4(.
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ترابية بدوننوع احلظيرة
ساحة

اسمنتية بدون
ساحة

نصف مظللة
مفتوحة
الواجهة

الساحة اخلارجية
للحظائر نصف

املفتوحة

احلظيرة املغلقة
بساحة مفتوحة

الساحة
اخلارجية

للحظيرة املغلقة

42.62.33.525الذكور

1.61.512.2512.5النعاج اجلافة

2.41.61.53.51.23النعاج الوالدة

1.61.311.50.51.5احلمالن

جدول رقم )2( املساحات املناسبة إليواء األغنام بأعمار مختلفة بحظائر

شكل )8(: أثر نظام التلقيح )اخلصاب( على ازدياد معدل اخلصاب في األغنام واملاعز

5.1.4 اإلدارة اجليدة لعملية التناسل في األغنام

أســاس جنــاح املشــاريع الدائمــة لألغنــام واملاعــز هــو الرعايــة الناجحــة للنشــاط التناســلي بالقطيــع، نظــراً الرتبــاط إنتــاج احلليــب بحــدوث احلمــل والرضاعــة أو احلالبــة. 

تتأثــر الكفــاءة التناســلية لألغنــام واملاعــز بعــدة عوامــل يوضحهــا اجلــدول رقــم )3(.

التحسني الوراثي للكفاءة التناسلية باستخدام اخللط والذي يتطلب اختيار جيد للسالالت ودراسة النتائج.أ. 

التحسني بوسائل الرعاية ب. 

يعتمد طول الفترة بن والدتن على مدى استرداد النعجة حلالتها بعد موسم احلالبة وعودة الشبق وبالتالي حتسن    معدل التناسل في املوسم التالي، إذ يؤدي عدم استعادة 

النعجة لوضعها إلى فشل التناسل.

توفير التغذية التعويضية )الدفع الغذائي(	. 

نظراً ألن حالة وحجم اجلسم عند التلقيح تؤثر على إنتاج املواليد، وهو تأثير يقاس بسرعة استعادة النعجة ملا أستنفذ من جسمها أثناء احلمل والرضاعة السابقة.

تقليل الفقد في األجنة واملواليد.د. 

العوامل املناخيةه. 

 يجب جتنيب النعاج تقلبات اجلو في الفترة احلرجة بعد التلقيح.

حالة الذكورو. 

 التغذية اجليدة حتسن صفات السائل املنوي والرغبة اجلنسية كما يجب حماية الذكور من ارتفاع احلرارة، يجب مراعاة نسبة الكباش إلى النعاج في القطيع. ويصل املعدل خالل 

املوسم إلى 100 نعجة للكبش الواحد.

5.1.5 تنظيم االخصاب املتبع )التلقيح الطبيعي أو االصطناعي( واستخدام الهرمونات لتنشيط اخلصوبة

 يلعــب هــذا النظــام دور اً مؤثــراً فــي تنظيــم الوظيفــة التناســلية وخطــط حتســن الكفــاءة التناســلية حيــث ينخفــض معــدل اإلخصــاب تبعــا الســتخدام نظــام التلقيــح 

املتبــع كمــا يوضــح الشــكل )8( أدنــاه. ومــن املزايــا العديــدة للتلقيــح اإلصطناعــي زيــادة معــدل التحســن الوراثــي وســهولة نشــر التراكيــب الوراثيــة اجلديــدة بالقطعــان 

وامكانيــة حفــظ الســائل املنــوي لفتــرات طويلــة، فضــال عــن إمكانيــة تلقيــح عــدد كبيــر مــن اإلنــاث فــي وقــت متقــارب.

نظام التلقيح)اخلصاب(

3-االصطناعي بالسائل2-الطبيعي وموجه1-الطبيعي غير املراقب
املنوي الطازج

4-اصطناعي بالسائل
املنوي اجملمد

ازدياد مؤشر االخصاب
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شكل )9( السفنجات املهبلية احملتوية على الهرمون ومعداتها

5.1.6 استخدام الهرمونات لتعزيز النشاط اجلنسي

ــن  ــوم ب ــي يقــدر ب 10-14 ي ــادة )البروســتاجالندين( بالعضــل بفاصــل زمن ــض وتعطــي بعــدة طــرق منهــا حقــن م ــادة معــدل التبوي ــض وزي  تســتخدم لتنشــيط املباي

احلقنتــن، وذلــك لتنبيــه النمــو احلويصلــي للمبيــض واحــداث الشــياع اجلنســي، أو وضــع لبــوس مهبلــي اســفنجي محتــوى علــى نفــس املــادة (البروســتاجالندين) شــكل 

)9( فــي املهبــل ملــدة 12-14 يــوم حيــث يظهــر الشــياع بعــد يومــن مــن نزعــه.

جدول رقم )3(: ملخص العوامل ذات األثر على اخلصوبة

العوامل الداخلية

األثرالعامل

الساللة

يوجد تباين محدود في معدل املواليد داخل الساللة الواحدة بينما يوجد اختالف واضح بن السالالت اخملتلفة
كما موضح أدناه.

املاعز اجلبلياملاعز الشامي

% 175 125%

العمر

يؤثر على معدل املواليد وتصل قمة إنتاج املواليد بعمر 5-6 سنوات، بنسبة 15-20 % عن اإلنتاج بعمر
سنتن.

إناث والدة بعمر 3 سنواتإناث والدة بعمر سنتنإناث والدة بعمر سنة

% 137%174200%

العوامل اخلارجية

األثرالعامل

نظم الدارة
والتربية

اإلبلوغ اجلنسي والنشاط التناسلي، ومعدل التبويض والوالدات، وعدد املواسم اإلنتاجية للحيوان، كفاءة تنفيذ
التلقيح.

ويساهم في جناح أو فشل أية طريقة تهدف إلى حتسن الكفاءة التناسلية سواء للقطعان أو لألفراد.منط الرعاية

يحدد بدء موسم النشاط التناسلي عند أغلب سالالت األغنام واملاعز.الفترة الضوئية

التبكير في االستخدام التربوي لإلناث ويؤثر أيضا في معدل التبويض بالتالي في نتائج الوالدات.التغذية

شكل 10 - 11 تهيئة االسفنجات الهرمونية ودخالها في املهبل
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شكل  )13( بقرة من نوع اجليرسيشكل )12( بقرة من نوع هولشتني فريزيان

5.1.7 ممارسات التحسني الوراثي اجليدة

ميكن أن تتم ممارسات التحسن الوراثي اجليدة بعدة طرق من أشهرها اآلتي:

طرق اخللط في القطعان التجاريةأ. 

التدريج بطلوقة (ذكر تلقيح) أو يسمى الفحل، من ساللة متفوقة لتلقيح إناث ساللة أخرى إلحالل ساللة متفوقة محل أخرى، وهو أسهل طرق التحسن في املناطق احلارة. 

حيث يتوجب االحتفاظ بقطيع نواة من الطالئق مع اختيار أفضل اإلناث احمللية ويتميز هذا األسلوب باالحتفاظ بصفات التأقلم للظروف احمللية.

االنتخاب داخل الساللة ب. 

االنتخاب من داخل الساللة للصفات اإلنتاجية )إنتاج اللحم أو احلليب أو الصوف أو صفتن معاً(، يحتاج وقت طويل ودراسة لصفات الساللة والعمق الوراثي لها واالحتفاظ 

بسجالت على مدار أجيال عديدة.

استقدام سالالت متفوقة من اخلار	 إلى املناطق احلارة	. 

 يجب أن يتم تتبع إنتاجيتها حتت ظروف املزرعة وليس فقط حتت ظروف احملطات البحثية، يجب دراسة مدى مالءمة املنتج للسوق احمللى )مالءمة صفات اللحم لذوق املستهلك(.

5.2 املمارسات اجليدة في تربية أبقار احلليب

أغلــب الســالالت التــي ميكــن تربيتهــا إلنتــاج احلليــب فــي املــزارع الصغــرى تكــون مســتوردة، وتــدر األبقــار احلليــب عــادة لفتــرة متتــد إلــى خمــس أو ســت ســنوات، وقــد 

يســتمر ذلــك لفتــرة أطــول. وتعتبــر ســالالت أبقــار الهولشــتن فرزيــان واجليرســي )أشــكال 12 و 13( مــن أهــم ســالالت أبقــار احلليــب. تتشــابه أساســيات تربيــة األبقــار 

إلنتــاج احلليــب فــي املــزارع الصغــرى مــع كافــة املتطلبــات الالزمــة كمــا فــي حالــة األغنــام واملاعــز، عــدا بعــض االختالفــات التــي يفرضهــا اختــالف طبيعــة احتياجــات 

التربيــة، تشــمل املقومــات الالزمــة لإلنشــاء: توفــر التمويــل، اختيــار املوقــع، مصــادر امليــاه، حتديــد عــدد األبقــار املــراد تربيتهــا، إمكانيــة ت وفيــر التغذيــة اجليــدة، نــوع املبانــي 

وكيفيــة التصــرف بالــروث، حتديــد أهــداف اإلنتــاج مثــل كميــة احلليــب املنتجــة.

5.2.1تأسيس قطيع أبقار احلليب

عنــد تأســيس القطيــع يجــب أال تكــون االبقــار متســا ويــة األعمــار بــل متدرجــة فــي الســن بحيــث تخــرج أبقــار كل عــام ويحــل محلهــا أخــرى تليهــا فــي العمــر حتــى 

تســتمر إنتاجيــة القطيــع اإلجماليــة بطريقــة منتظمــة. فعلــى ســبيل املثــال: يكــون االســتبدال ســنوياً فــي قطيــع مكــون مــن 50 رأس 10 بقــرات أي مبعــدل 20 % مــن 

العــدد الكلــي للقطيــع مــع مراعــاة وجــود وســيلة تلقيــح طبيعــي أو إصطناعــي مناســبة.

العوامل التي يجب أن تتوفر في عمليات التربية:أ. 

اختيار السالالت املنتجة للحليب كالهولشتن فريزيان أو اجليرسي، األشكال)12 و 13(. 	

أن متتاز احليوانات باإلنتاجية املرتفعة ومقاومة األمراض املستوطنة اونخفاض نسبة النفوق .. 	

اورتفاع نسبة اخلصوبة )كفاءة تناسلية مرتفعة( وحتمل الظروف البيئية )حرارة-رطوبة-رعاية وأمراض(.. 3

توفير االيواء املناسب واملساحات املكشوفة واملظللة باحلظائر املناسبة بواقع 30 متر مربع تقريبا للرأس شكل )14(.. 4

متابعة شياع اإلناث يوميا واحلرص على تلقيح البقرة البكر ألول مرة على عمر 18 شهر.. 5

بعد الوالدة يسمح للبقرة بتنشيف املولود ثم يأخذ الى حظائر الوالدة شكل )15( ويفطم على عمر 3 شهور.. 	

تلقح البقرة بعد الوالدة بشهرين وتستمر احلالبة الى قبل الوالدة الثانية بشهرين ويجب أال تقل فترة التجفيف عن 60 يوم.. 7

توفير الغذاء الكاف بنسبة %3-2.5 من وزنها من مادة جافة، مبعدل %60 مركز و %40 علف مالىء.. 8

تقدم األعالف حسب كمية احلليب املنتجة بحيث يضاف للعليقة احلافظة 1 كجم علف/ 2.5 لتر حليب.. 	

توفير محلب آلي أو حالبات متحركة، أشكال )16 و 17(.. 0	

يجب أن تكون األبقار احلالبة بحظائر خاصة بها واتباع الطرق الصحيحة للتجفيف بنهاية موسم احلالبة.. 		

توفر التسويق بدراسة احتياجات السوق احمللي اآلنية واملستقبلية.. 		
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شكل )15( منوذ	 للحظائر اخملصصة للوالداتشكل )14( منوذ	 للحظائر جيدة الهوية واملساحة املظللة واملكشوفة

5.2.2  متطلبات الرعاية

عناصر الرعاية اجليدةأ. 

 لتوفير الرعاية اجليدة ألبقار احلليب باملزرعة يجب اتباع ما يأتي:

يفضل أن يؤمن اجتاه االنشاءات واحلظائر التهوية اجليدة لتبديد التراكم الغازي باحلظيرة، أون تكون أرضية املزرعة مبيالن بنسبة 5 %.. 	

إتباع برنامج تربية جيد يتأسس على اختيار أبقار لها قدرة وراثية على اإلنتاج العالي حتت الظروف البيئية احمللية.. 	

االلتزام بنظام استبعاد يؤدي إلى التخلص من احليوانات غير املرغوب فيها.. 3

إتباع برنامج تغذية يساعد األبقار على إعطاء أقصى إنتاج اقتصادي لها.. 4

توفير نظام حلب جيد باستخدام مكائن متحركة للحيلولة دون حدوث أضرار للضرع من جراء احلالبة اليدوية، أنظر األشكال )19-18(.. 5

إتباع برنامج تربية وتنشئة ممتاز بهدف إحالل عجالن جيدة حتل محل األبقار التي جتاوزت العمر اإلنتاجي االقتصادي.. 	

اتباع برنامج للتلقيح اإلصطناعي Artificial Insemination يضمن انتظام الوالدة بصفة مستمرة طوال حياة احليوان.. 7

أشكال )16( - )17( منوذ ملكائن احلالبة املتحركة

العوامل التي تؤثر على إنتاجية أبقار احلليب أ. 

اإلدارة: يجب أن يتصف القائمون عليها باخلبرة والدراية التامة بسلوك احليوانات وعاداتها.. 	

التغذية والتمثيل: يعتبر الغذاء والتحول الغذائي من أهم العناصر التي تتوقف عليها حياة املاشية وانتاجها كماً ونوعاً.. 	

درجة حرارة اجلو: ارتفاع درجة احلرارة يؤدي إلى إجهاد احليوانات وقلة كمية الغذاء املتناول ويقلل من إنتاجية احليوان.. 3

الظــروف املناخيــة )الريــاح األمطــار والرطوبــة(: للريــاح الشــديدة تأثيــر ســلبي لــذا يجــب أن يوفــر تصميــم احلظائــر احلمايــة الكافيــة منهــا شــكل )14(. كمــا يــزداد . 4

العــبء علــى احليوانــات باملناطــق شــديدة احلــرارة والرطوبــة إذ يصعــب علــى احليــوان التخلــص مــن احلــرارة الزائــدة وهــذا بــدوره ينعكــس ســلباً علــى نشــاط وانتاجيــة 

احليوانات.

األمــراض والطفيليــات اخلارجيــة والداخليــة: التحصــن ضــد األمــراض املســتوطنة والتغذيــة اجليــدة باإلضافــة إلــى نظافــة املســاكن والتهويــة. واتبــاع ســبل الوقايــة . 5

مــن الطفيليــات التــي حتــرم احليــوان مــن غذائــه وتنقــل إليــه األمــراض املعديــة واســتخدام احملاليــل الطــاردة أو املبيــدة للحشــرات وبإشــراف الطبيــب البيطــري.



12

وميكــن تقديــر العمــر بدقــة حتــى أربــع ســنوات وبعدهــا يكــون تقديــر العمــر تقريبيــا مــع األخــذ فــي االعتبــار مقــدار التــآكل واالضمحــالل فــي القواطــع والضــروس، ومقــدار 

التغيــر فــي لــون األســنان حيــث متيــل إلــى اللــون البنــى بتقــدم العمــر، ومــدى اتســاع املســافة بــن األســنان، وكســر أو فقــد وتســاقط بعــض األســنان )األشــكال 27-26.

شكل )18( احللب اآللي املتحرك خيار جيد للمربي

جدول رقم )4( تسنني حيوانات املزرعة لتقدير العمر في األبقار واألغنام

شكل)20( فتح الفم لتقدير العمر ويالحظ

الوسادة السنية

شكل )21( القواطع اللبنية في األغنام تكتمل 

بعمر 3-4 أشهر

شكل)22( عمر سنة و 3 أشهر )ثنايا دائميه(

رقم الشكلاكتمال التبديلالعمر عند بداية التبديلالعمر عند بدء الظهورالقواطع

)شكل 22(سنة و 3 شهورسنةالوالدة أو بعدها مباشرةالثنايا

)شكل 23(1.5-2 سنة1 سنة 10 شهورخالل شهر من الوالدةالرباعيان

)شكل 24(5-3 سنة2 سنة و 3 شهور2-3 شهورالسديسان

)شكل 25(5-4 سنة3 سنوات3-4 شهورالقارحان

اتباع برنامج بيطري )خطة صحية بيطرية( للوقاية والتحصن ضد األمراض وعالج املشاكل التناسلية في القطيع.. 8

تقدير عمر ماشية احلليب أو التسنني )األبقار واألغنام واملاعزب. 

يتعن أن يكون املربي على دراية مبهارة حتديد عمر احليوان مبالحظة أسنانه )تسنن احليوانات(، ملا ذلك من أهمية عند شراء احليوانات الضرورية لعملية اإلحالل واستبدال القطيع، 

وكذلك تدريب العمال على اكتساب هذه املهارة. في األبقار واألغنام ال يوجد في الفك العلوي قواطع بل يوجد مكانها وسادة حلمية وتوجد القواطع فقط في الفك السفلي 

وهي 4 أزواج موزعة كالتالي: الزوج األول ويوجد في الوسط )الثنايا(، الزوج الثاني جانبي الزوج األول )الرباعيتان(، الزوج الثالث ويسميان باجلانبن )السديسان(. الزوج الرابع 

ويسميان باألركان. ولتقدير العمر في األبقار واألغنام واملاعز يجب تتبع تطور تكوين األسنان منذ الوالدة حسب اجلدول رقم )4( اآلتي:



13

شكل )23( أغنام بعمر سنة ونصف إلى عامني

شكل)26( أكبر من 6 سنوات وحتى 8 سنوات

الحظ التفرق

شكل)24( سنتان ونصف إلى ثالثة سنوات

شكل )27 أ وب( القواطع بعمر أكبر من 8 سنوات الحظ التساقط والتآكل

شكل)25( عمر 3 سنوات ونصف حتى 4 

)قواطع دائميه مكتملة(

 5.3  املمارسات اجليدة في تربية اإلبل

5.3.1 األهمية اإلنتاجية لإلبل

اإلبــل لهــا القــدرة علــى منافســة احليوانــات األخــرى فــي إنتــاج كل مــن احلليــب واللحــم وتختلــف رعايــة اإلبــل حســب نشــأتها وانتشــارها وأصنافهــا والهــدف مــن تربيتهــا 

والظــروف البيئيــة احمليطــة، و تصنــف تبعــاً لنوعيــة اإلنتــاج والعمــل علــى ســبيل املثــال إلــى )بــوش رعيــة( وهــي إبــل التربيــة التــي تشــمل نــوق احلليــب واللحــم، أو إبــل 

ركــوب للتنقــل أو الســباق فــي بعــض األحيــان. وتتبــع فــي إنشــاء ورعايــة إبــل احلليــب نفــس املبــادئ األساســية املذكــورة ســابقا فــي تربيــة األغنــام واألبقــار مــن حيــث 

ــات  ــى الطفيلي ــة، واالهتمــام بالقضــاء عل ــب وأدوات احلالب ــة، واحملل ــواء مــن مــواد تناســب البيئ ــر اإلي ــة حظائ ــوان. كتهيئ ــر مقومــات الصحــة والرفــق باحلي ــة وتوفي الرعاي

ومســببات األمــراض والنظافــة املســتمرة، وتوفيــر األعــالف واملــاء بصــورة كافيــة وحفظهــا بطريقــة ســليمة. يتفــاوت إنتــاج اإلبــل مــن احلليــب بــن اإلبلــدان اخملتلفــة حتــت 

نظــم التربيــة املكثفــة وتــدل املؤشــرات علــى زيــادة إنتاجيــة احلليــب عنــد توفيــر الرعايــة اجليــدة.

5.3.2 العوامل املؤثرة في إنتا	 حليب اإلبل

اإلدارة اجليدة وتتضمن العناصر اآلتيةأ. 

نوعية الساللة التي تؤثر على طبيعة الناقة نفسها فضالً عن االختالفات الفردية.. 	

توفر الغذاء اجليد املتوازن واملاء كماً ونوعاً حيث لوحظ أن األعالف اخلضراء الغضة تزيد من إنتاج احلليب.. 	

نظام التربية، وفترة اإلدرار، ومدى االستمرار في عملية احلالبة.. 3

عمل مظالت ومستودعات لألعالف مبكان مناسب لتسهيل عملية التوزيع وميكن أن تخصص أمكنة لتحضير العالئق.. 4

توفر وسائل مناسبة ملكافحة األمراض اجللدية، كاجلرب والقراع والطفيليات اخلارجية كالقراد.. 5

توفر وسائل أدوات للسيطرة على احليوان لفحصه أو للعالج .. 	

يجب جتهيز خزان للمياه لضمان توفر املياه النقية باستمرار.. 7

يجب جتهيز مسكن مخصص للعمال بحيث تكون قرب املدخل. 8

	 .

تصميم وأنواع احلظائرب. 

أن يكون تصميم احلظائر بطريقة تسهل توزيع اإلبل فيها وتفي باحتياجات التربية وتسهل عملية الرعاية ومراقبة القطيع.. 	

أال يزيد العدد باحلظيرة عن 30-20 رأس اً، وأن تكون الفحول بحظائر فردية وأال تتشارك احلظائر مع النوق احلالبة.. 	

إبقاء النوق الوالدة حديثاً في حظائر خاصة مع مواليدها لرضاعة اللبأ ولتعليم املواليد الرضاعة لضمان حسن الرعاية.. 3
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ــاء فيهــا معروفــة . 4 ــاء وامل ــدات الكهرب ــة والتنظيــف وأن تكــون متدي ــدة التهوي ــع، وجي ــب بســيطة التصميــم وتســهل حركــة القطي ــر واحملال يجــب أن تكــون احلظائ

ــه أو نفوقــه. ــة احلــادة التــي ميكــن أن يعلــق فيهــا احليــوان فتتســبب فــي إيذائ ــا احلديدي املســارات واملواقــع. ويجــب تالفــي التصميمــات املعقــدة ووجــود الزواي

حظائــر النــوق اجلافــة يجــب أن تتســع حلوالــي 30-0	 رأس بواقــع 40-30 متــر مربــع لــكل ناقــة. وحظائــر احلوامــل تتســع الواحــدة منهــا حلوالــي 0	-5	 ناقــة مبعــدل 50 . 5

متــر مربــع لــكل ناقــة مــع تظليــل ربــع مســاحة احلظيــرة.

السماح للنوق عند اقتراب الوالدة باخلروج من احلظائر حيث تفضل اإلبل دائماً أن تضع مواليدها بعيداً عن باقي النوق.. 	

جتهيز حظائر للوالدة تتسع الواحدة لكل 5-3 من النوق مع مواليدها، بحد يصل إلى 50 متر مربع أو اقل لكل ناقة.. 7

يجــب توفــر مــكان نظيــف للحالبــة ومــكان منفصــل لتجهيــز احلليــب وتعبئتــه وأماكــن حلفــظ األ اونــي نظيفــة ومــكان للغســيل ومعــدات لتبريــد احلليب ومســتودع . 8

ــرات واملنظفات. للمطه

يجب جتهيز حظائر للحيران تتسع الواحدة لنحو 0	-5	 حوار بواقع 		 متر مربع لكل حوار ثلثها يكون مظلالً.. 	

يجب جتهيز حظائر صغيرة )تتسع حلوالي 3-2 رأس( لعزل احليوانات املريضة أو التي حتتاج لعناية خاصة.. 0	

اإلدرار في النوق احللوب	. 

ويتم إنتاج احلليب على مرحلتن :

إنتاج اللبأ /السرسوب : تفرزه الناقة بعد الوالدة مباشرة وملدة أسبوع تقريباً )ويعرف أيضا بالصمغة(.. 	

مرحلــة إنتــاج احلليــب : تبــدأ بعــد مــرور أســبوع علــى الــوالدة. وفتــرة اإلدرار التــي تتــراوح مــا بــن 18-9 شــهر مــع مــردود مــن احلليــب يقــدر بحوالــي 800 - 3600  . 	

ليتــراً فــي املوســم. ويبلــغ اإلنتــاج اليومــي للناقــة بــن 2-6 ليتــر مــن احلليــب فــي التربيــة التقليديــة مقابــل 12-20 ليتــر فــي التربيــة املكثفــة.

اختيار وتقييم القطيعد. 

تهدف مشاريع تربية إبل احلليب تهيئة الظروف املناسبة لإلنتاج الوفير وتسويقه وتعبئته بعد عملية البسترة ملنع األمراض املنتقلة باحلليب غير املبستر كمرض البروسيال، 

نظراً لتفضيل بعض املستهلكن حليب اإلبل طازجاً العتقادهم بانخفاض القيمة الغذائية للحليب املبستر جراء تعرضه للحرارة. من األنواع املعروفة في منطقة اخلليج إبل 

اجملاهيم يقدر متوسط إنتاجها من احلليب 10 لتر ملدة 480 يوم ومواليدها سريعة النمو مبتوسط 800 جم/ يوم، كما موضح باجلدول رقم )5(. وابل الشيابن والعتبان: قد يصل 

إنتاجها من احلليب حلدود 10 لتر في اليوم، وقد تستمر في احلالبة 400 /يوم.

معايير اختيار النوق احللوبه. 

يجب اختيار النوق التي تتمتع باآلتي:

جيدة املظهر والسلوك وذات قوائم سليمة وممتلئة اجلسم وخالية من التشوهات والعاهات اجللدية.. 	

أن يكون الضرع كبيراً وجيد التكوين وامللمس وسليماً ومتجانس احللمات وخالياً من أي عيوب ظاهرة أو تليف.. 	

معايير اختيار الفحولو. 

يجب أن تتميز الفحول باآلتي:

أن يكون العمر مناسب )7-5سنوات( والتأكد من صفات أبيه أو خلفته وأن يكون حامالً لصفات إنتاجية جيدة.. 	

التأكد من سالمة اخلصى والقضيب وأن يكون قادراً على تبريك الناقة وامتام عملية التلقيح بسهولة وجناح.. 	

تقييم النتاجية والكفاءة التناسلية وهي عملية ضرورية الستدامة اإلنتاج وضمان ربحية املشروع وتشمل:ز. 

متوسط إنتاج احلليب )لتر/اليوم، لتر/املوسم - 365 يوم(، وعدد أيام احلالبة.. 	

نسبة النوق احللوب من النوق الوالدة.. 	

معدل اإلنتاجية التناسلية العامة )املواليد املفطومة لكل مائة ناقة ملقحة(.. 3

نسب اإلخصاب في القطيع، ونسب التلقيح الناجح )نسبة اإلناث امللقحة من جملة اإلناث في عمر التلقيح(.. 4

نسبة اخلصوبة العامة )املواليد الناجتة ملائة ناقة ملقحة(.. 5

احملافظة على جودة ووفرة اإلنتاجية	. 

 من أجل استمرار احلصول على إنتاج وفير عالي اجلودة يجب مراعاة اآلتي:

التخلص من األفراد غير املنتجة النخفاض إنتاج احلليب نتيجة تقدم العمر وتدهور الصحة لتكرار اإلصابة باملرض.. 	

انخفاض اإلنتاجية أو لقلة اخلصوبة أو العقم وضعف القابلية للنمو.. 	

استمرار انتخاب الساللة واألفراد ذوي اإلنتاجيات العالية من احلليب والنمو اجليد واخلصوبة العالية.. 3

االهتمام بالتغذية اجليدة والعناية الصحية لضمان استمرارية اإلنتاج العالي.. 4

املدا ومة على احلالبة على فترات منتظمة وعلى وتيرة واحدة.. 5

سرعة الفراغ من احللب باستخدام ماكينة احللب اآللي أو استخدام أكثر من عامل حلب واحد.. 	
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منو احليران باجلراممدة اإلدرار )يوم(وزن الوالدة )كجم(إنتا	 املوسم )لتر(النتا	 اليومي )لتر(نوع اإلبل

700-38480800 كجم3290-9.63660اجملاهيم

600-39450560 كجم2949-10.74882الوضح

670-40395613 كجم2235-8.74049الصفر

43426 كجم1848-7.43558احلمر

جدول رقم )5(: مقارنة لإلنتاجية بني أنواع السالالت اخملتلفة لإلبل التي تربى مبنطقة اخلليج

شكل)28( ضرع متسخ يتعن غسله وتنظيفه قبل احللب

شكل)30( تنظيف وغسل األيدي احلالبنيشكل)29( تنظيف احليوانات ومكافحة الطفيليات اخلارجية

االحتفاظ بالسجالت اإلنتاجية إلغراض التقييم املستمر.. 7

للحصول على حليب إبل نظيف وصحيط. 

غسل إناء احللب جيداً باستخدام املاء الساخن واملنظفات اخلاصة لذلك.. 	

التأكد من نظافة احليوان والضرع من التلوث واأل وساخ وسالمته من اجلروح أو االلتهابات قبل احلالبة األشكال )44-29-28(.. 	

غسل األيدي قبل احللب وغسل الضرع وجتفيفه مبنشفة مناسبة أو ورق نشاف مبلل مباء دافئ ومطهر شكل)30-31(.. 3

تغطيس حلمات الضروع في احملاليل املطهرة كاليود حلماية الضرع واجلروح السطحية من التلوث شكل)32(.. 4

ــة فــي نفــس الوقــت؛ . 5 ــح، مــع ســرعة إمتامهــا شــكل )33( ويفضــل وجــود شــخصن متقابلــن للحالب ــار والروائ ــو مــن الغب ــة فــي مــكان نظيــف يخل إجــراء احلالب

ــة باســتخدام شــاش نظيــف شــكل )34(. ــة احلليــب مباشــرة بعــد احلالب تصفي

مترين الناقة على احلالبة اآللية شكل)	3-35(، وتعويدها على احلالبة بدون وجود الوليد أو احلوار.. 	

تبريد احلليب مباشرة بعد حلبه أو حتى بسترته وتصنيعه للمحافظة على جودته وحمايته من التلف السريع.. 7

ويتوجــب علــى املربــي واملنتــج عــدم خلــط أنــواع احلليــب مــن حيوانــات مختلفــة النــوع إذا توفــرت لديــه باملزرعــة وذلــك الختــالف خصائصهــا باختــالف نــوع احليــوان ويوضــح 

جــدول )6( مقارنــة بــن محتويــات احلليــب لعــدد مــن حيوانــات املزرعــة.
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شكل )33( احللب اليدوي بعد تطهير الضرع واأليدي

شكل)35( و)36( احللب اآللي لإلبل

شكل )31( استخدام املناشف النظيفة

شكل )34( تصفية احلليب من الشوائب

شكل )32( تطهير الضرع بالتغطيس في املطهرات
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6.صحة وسالمة الضرع

6.1 مسببات وأعراض وأنواع التهاب الضرع

6.1.1 مسببات وأعراض أمراض الضرع

 متثــل األمــراض واصابــات الضــرع كمــا يبــن جــدول )7( أكثــر األســباب شــيوعا للتخلــص واإلعــدام الســابق ألاونــه لبعــض احليوانــات. تنقســم أمــراض واضطرابــات الضــرع 

إلــى عــدة أنــواع رئيســية، إال إن أكثرهــا شــيوعاً هــو االلتهــاب اجلرثومــي الــذي تســببه ميكروبــات كالبكتيريــا والفطريــات جــدول رقــم )8(.

جدول رقم )6( مقارنة نوعية بني أنواع احلليب حليوانات املزرعة

نوع احليوان
النسب املئوية % ملكونات احلليب بني حيوانات املزرعة اخملتلفة

ماءرمادألبيومنالكتوزكازيندهن

3.753.04.750.40.7587.3أغنام

6.03.34.6700.8484.5ماعز

9.04.64.71.11.079.6أبقار

3.03.55.51.71.584.8جمال

أهم املظاهرنوع املشكلة

قصور منو وتكون النسيج الغدي، قصور الضرع وضعفه، حبس و امساك احلليب، وتأخر واعاقة اجلريان.اضطرابات خلقية في إفراز احلليب

االحتقان الدموي، النزيف، الوذمة املزمنة )الورم املائي( الوذمة االلتهابية أو غير اإللتهابية، الدوالي.اضطرابات دوران الدم في الضرع

الطفح اجللدي، األرتكاريا، احلروق، اإلكزميا الداخلية واخلارجية، التحسس الضوئي، تقرح احللماتأمراًض جلد الضرع واحللمات
)الغانغرين(، اإلصابة بالطفيليات اخلارجية كالقراد، األمراض الفيروسية كاجلدري واحلمى القالعية، اإلصابة

بالعدوى البكتيرية اخملتلفة.

جروح الضرع واحللمات، ناسور احللمة،أورام قناة احللمة، احللمات غير املثقوبة أو املغلقة، احللماتإصابات أخرى مختلفة
الزائدة، حصوات احلليب.

البكتيريا واملايكوبالزما

.Brucella sppالبروسيالStaphylococcus aureusاملكورات العنقودية

.Mycoplasma sppاملايكوبالزماStreptococcus pyogenesاملكورات العقدية القيحية

عصيات السلE.coliالعصيات القولونية
 Mycobactrium

tuberclosis

Fungi الفطريات

جدول رقم )7( أهم أمراض واصابات ضروع حيوانات املزرعة

جدول )8( أهم امليكروبات املسببة إللتهاب الضرع

أهم أنواع امليكروبات املسببة اللتهابات البكتيريا كاملكورات العنقودية اوالفطريات يلخصها اجلدول رقم )8( اآلتي :
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6.1.2 أنواع التهاب الضرع يحدث االلتهاب بصورتن رئيستن:

النوع املرئي اإلكلينيكي أو السريري:  وهو االلتهاب الذي يالحظه املربي بالعن اجملردة ويتميز بارتفاع شديد في درجة احلرارة وفقدان الشهية، هبوط حاد في إنتاج احلليب أ. 

مع تغيرات في قوامه مع وجود تورم أو استسقاء الضرع واحللمات أولم عند ملس أنسجة الضرع، يتبع ذلك تغير لون املنطقة املصابة. وينقسم إلى:

اإللتهاب فوق احلاد: يصاحبه التورم وارتفاع حرارة الضرع واإلحمرار الشديد واآلالم وإفرازات غير طبيعية.. 	

اإللتهاب احلاد: وله أعراض مشابهة للشكل فوق احلاد فقط ال تصاحبه تفاعالت جهازية.. 	

اإللتهاب حتت احلاد: أعراض إلتهابية خفيفة جدا مع عدم وجود تفاعالت جهازية.. 3

اإللتهاب املزمن: الذي يستمر فترات طويلة وتصاحبه أعراض إلتهابية خفيفة وبدون تفاعالت جهازية.. 4

النوع حتت اإلكلينيكي أو حتت السريري )غير املرئي(: وهو النوع الذي يتميز بأنه دون عالمات مرئية ظاهرة أو تغيرات مرضية علي أنسجة الضرع وال ميكن أن تشخص ب. 

اإلصابة إال باالختبارات املعملية واحلقلية كاختبارات الكاليفورنيا CMT والويسكنسوننWMT وميكن إكتشافه بواسطة االختبارات السريعة.

6.1.3 التهاب الضرع في األغنام واألبقار

يعــد االلتهــاب حتــت الســريري مــن أكبــر املشــاكل التــي تــؤدي خلســائر فادحــة للمربــي حيــث يتســبب فــي تدنــي إنتــاج احلليــب فضــال عــن تكاليــف العــالج وانخفــاض 

أداء احلمــالن ومنوهــا والنفــوق. فــي األغنــام يتأثــر املــدد الدمــوي للضــرع فــي احلــاالت الشــديدة لاللتهــاب ويتحــول اللــون لــألزرق صــورة )38( وتصــاب النعجــة باحلمــى 

ومتتنــع عــن االكل وأحيانــا متيــل لرفــع قوائمهــا اخللفيــة كأنهــا تعــر وترفــض الســماح للمواليــد مــن احلمــالن بالرضاعــة. بينمــا فــي حالــة االلتهــاب حتــت اإلكلينيكــي 

يبــدو الضــرع طبيعــي. فــي األبقــار قــد تتطــور درجــة املــرض حتــى تظهــر تورمــات، ووجــود رقائــق/ جلطــات فــي احلليــب، أو تغيــر فــي لــون وقــوام احلليــب وعندئــذ يكــون 

االلتهــاب قــد حتــول مــن احلالــة حتــت الســريرية )االلتهــاب اخلفــي( إلــى الشــكل الســريري اللتهــاب الضــرع.

شكل 37 )أ، ب( مظهر الضرع السليم النظيف

شكل )38( ضرع مصاب بالغرغريناشكل )39( تورم وأودميا )استسقاء(الضرع
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6.1.4 التهاب الضرع في اجلمال

التهــاب الضــرع هــو مــرض نــادر نســبيا فــي اإلبــل مقارنــة مــع األبقــار واألغنــام، ولكــن حــدوث التهــاب الضــرع قــد يزيــد فــي اجلمــال بســبب احللــب اليــدوي. ويــزداد التهــاب 

الضــرع احلــاد عــادة فــي األيــام القليلــة األولــى بعــد الــوالدة، وعنــد عســر الــوالدة اولــوالدة القيصريــة، ويكثــر كذلــك فــي اإلنــاث الصغيــرة.

االشكال )40 - 41( لضروع أبقار مصابة بأمراًض وبثور جلدية

شكل )42( إصابة بارتخاء أربطة الضرع في األغنام

شكل )44( ناقة مصابة بالتهاب الضرع: جرو	 ملتهبة على احللمات

شكل )43( التهاب وتورم الضرع في األغنام
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6.1.5 مراحل التعرف على الضروع املصابة والتشخيص

أثناء احللب: تغير احلليب حسب شدة االلتهاب ويتغير قوامه الي قوام مائي خفيف.أ. 

حالة الضرع: بالفحص الظاهري يكون الضرع السليم متناسق املظهر وخالى من االحتقان وااللتهاب والتورم شكل )37(، أما عند في وجود تغيرات التهابية يشاهد ب. 

الربع املصاب منتفخاً مع ارتفاع ملحوظ في درجة حراراته شكل )44( .

سلوك احليوان: مالحظة عالمات تشير إلى وجود ألم بالضرع مثل العر وتخبط األرجل وتفادي اصطدام أرجلها بالضرع أثناء املشي واإلحجام عن إرضاع املواليد.ج. 

6.1.6 تشخيص التهاب الضرع

يكتســب التعــرف علــى احلــاالت حتــت اإلكلينيكيــة فــي العــادة فــي املــزارع والعــزب أهميــة كبيــرة للحــد مــن اإلصابــة وتطورهــا ويعتمــد اكتشــاف األربــاع املصابــة أساســاً 

.)Somatic Cells( أو اخلاليــا اجلســمية باحلليــب )WBC( علــى االختبــارات غيــر املباشــرة التــي تعتمــد علــى وجــود اخلاليــا البيضــاء

6.1.7 معاجلة التهاب الضرع

ــا املســببة  ــة للتعــرف علــى البكتيري ــاع املصاب ــادئ الرئيســية للعــالج الناجــح هــي التشــخيص الســليم للمســبب، بحيــث يتــم جمــع عينــات احلليــب مــن األرب إن املب

ــالت أو  ــازي بالعض ــن اجله ــرع، واحلق ــي بالض ــن املوضع ــة: احلق ــرق التالي ــم بالط ــذي يت ــب ال ــالج املناس ــدمي الع ــم تق ــكال 45 -46(، ث ــا )األش ــد أنواعه ــاب لتحدي لاللته

الوريــد أو حتــت اجللــد، واعطــاء العالجــات الداعمــة. تتــم املعاجلــة بعــد ومعرفــة اجلراثيــم املســببة بواســطة املضــادات احليويــة ذات التأثيــر العالجــي الفعــال كالبنســلن 

واالستربتومايســن أو مجموعــة مــن عــدة مضــادات حيويــة، وذلــك عــن طريــق الضــخ املوضعــي داخــل الربــع املصــاب بإدخــال أداة احلقــن فــي قنــاة احللمــة وهــي طريقــة 

ــي  ــب. تعط ــن احللي ــه م ــا إلفراغ ــاب يومي ــرع املص ــب الض ــم حل ــكال )49-50-51-52(. ويت ــح األش ــا توض ــوب؛ كم ــي املطل ــر العالج ــداث التأثي ــي إح ــاءة ف ــة الكف عالي

باإلضافــة للمضــادات احليويــة عالجــات داعمــة كاألدويــة املضــادة للهســتامن فــي حــاالت التهتــك الشــديد باألنســجة كمــا تعطــى مركبــات الكورتيــزون لتخيــف حــدة 

االلتهــاب.

شكل )46( حليب مدمم يرسل للفحص اخملبريشكل )45( ضرع مصاب يستخر منه حليب مدمم

شكل )48( طقم مواد الفحص احلقلي للحليبشكل )47( الفحص املباشر خلواص احلليب
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6.2 الوقاية من التهاب الضرع

6.2.1 االهتمام بصحة الضرع

 مــن أهــم املتطلبــات فــي هــذا اخلصــوص أن تســمح طريقــة اإليــواء بعــدم اكتظــاظ احليوانــات باحلظائــر وأن تتــاح املســاحة املناســبة باحلظيــرة للحيــوان، ويتعــن احلــد مــن 

إتاحــة املــاء والعلــف لتقليــل اإلدرار واحللــب املنتظــم إلفــراغ الضــروع، كل ذلــك يســاهم فــي الوقايــة مــن التهــاب الضــرع.

اشكال )49-50-51-52( طرق حقن الضروع باملواد العالجية )املضادات احليوية وااللتهابية( بعد التشخيص السليم

.6.2.2 السيطرة على املسببات البيئية ال لتهاب الضرع

السيطرة على مسببات أمراًض التهاب الضرع املتواجدة بالبيئة يعد أكثر صعوبة من السيطرة على مسببات األمراض املعدية، نظراًً ملقاومة العديد منها ملبيدات اجلراثيم 

املستخدمة في محاليل تغطيس احللمات قبل وبعد احللب )شكل 59( واملضادات احليوية املستخدمة في عالج األبقار عند التجفيف.

6.2.3 استخدام التحصينات واألمصال املضادة اللتهاب الضرع

هناك جهود علمية بهدف التوصل الي لقاح للمرض ولم تلق جناحاً ملحوظاً.

6.2.4 التدابير الوقائية الالزمة للسيطرة على التهاب الضرع

اإلدارة اجليدةأ. 

 يجب اتباع جملة من التدابير اإلدارية والصحية للوقاية والسيطرة على التهاب الضرع تشمل اآلتي:

حتديد عدد مناسب من العمال للقيام بعملية احللب ومراعاة عدم تبديل عمال احلالبة إال عند الضرورة.. 	

تدريب وتوعية العمال لإلملام بقواعد الصحة العامة واستيعاب املمارسات الصحية اجليدة وتطبيقها.. 	

التقيد بإبالغ املشرف عن أي اعتالالت صحية تطرأ على الوضع الصحي للعامل.. 3

عدم التعامل مع احلليب عند اإلصابة باألمراض املعدية أو االلتهابات اجللدية كإصابة األيدي والرأس.. 4

االهتمام بالنظافة الشخصية للعاملن كاالستحمام بشكل دوري .. 5

غسل األيدي مع تقليم األظافر بشكل دوري وارتداء لباس نظيف خاص وحذاء واقي.. 	

مالحظة العالمات املرضية على احليوانات واملواليد والضروع.. 7

مالحظة الروائح و التغيرات غير الطبيعية على احلليب كالصديد والدماء وتغير القوام، شكل )46(.. 8

تنظيف وتغطيس الضروع وتنشيفها قبل احللب، أشكال )54-55(.. 	

ضبط وتشغيل آالت احللب اآللي.تنظيف وغسل وتعقيم أدوات احلالبة في احللب اليدوي أو اآللي املتحرك.. 0	

تطهير الضروع وتغطيسها باحمللول املطهر بعد احللب، أشكال )59-60(.. 		
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اإلشراف واملتابعةب. 

 تشمل عمليات اإلشراف واملتابعة اإلدارية تطبيق التدابير اآلتية والتي تتضمن

التحقــق مــن أي حيوانــات جديــدة قبــل إدخالهــا فــي القطيــع متامــا وترقيمهــا، والتأكــد مــن صحــة وســالمة الضــرع وفحــص الشــكل اخلارجــي للضــرع واحللمــات . 	

واخللــو مــن اجلــروح واخلــدوش والتشــقق فــي احللمــات.

احلرص على النظافة واجلفاف وتوفر التهوية اجليدة باحلظائر وإزالة الفضالت والروث على فترات متقاربة.. 	

حتديــد واســتبعاد احليوانــات املصابــة أو املشــكوك فــي إصابتهــا بالتهــاب الضــرع قبــل احللــب اليومــي وحلبهــا فــي نهايــة العمــل بعــد احليوانــات الســليمة والتخلــص . 3

مــن حليبهــا بطــرق ســليمة بعيــداً عــن احلظائــر وعزلهــا والشــروع الفــوري فــي عالجهــا

تنظيم عملية احللب بتحديد أوقات ثابتة صباحاً ومساًء بحيث ال تقل عن مرتن في اليوم.. 4

التأكد من النظافة اليومية ملاكينات احللب عقب االستخدام وأنه مت غسلها وتعقيمها باملواد املطلوبة.. 5

الصيانة الدورية ملاكينات احلالبة.. 	

فحص اإلناث احللوبة بانتظام أثناء موسم احلالبة للكشف عن أعراض أو عالمات التهاب الضرع حتت اإلكلينيكي.. 7

تكرار اختبارات صحة الضرع بعد االنتهاء من العالج والتخلص من احليوانات املصابة التي ال تستجيب للعالج .. 8

وقف تقدمي األعالف املركزة واالعتماد في التغذية على احلشائش عند جتفيف ضروع احليوانات احللوب.. 	

جتفيف احليوانات نهاية املوسم، وحقن كل ربع مبضاد حيوي ملنع إصابة احليوان بالتهاب الضرع في املوسم التالي.. 0	

النتظــام فــي فحــص الضــروع بعــد فطــام املواليــد وقبــل موســم اإلخصــاب واحلمــل التالــي، مــع التخلــص مــن احليوانــات املصابــة بتصلــب الضــروع لعــدم كفاءتهــا . 		

اإلنتاجيــة خاصــة فــي حالــة اإلصابــة املزمنــة حيــث تشــكل مصــدراً دائمــاً للعــدوى.

 يجب تفادي احللب الزائد واإلجهاد للضرع حتى يتجنب حدوث التهاب الضرع.. 		

ينصح بإجراء عملية جتفيف للضرع في الفترة من 60-40 يوماً قبل الوالدة.. 3	

6.2.5 اتباع املمارسات اجليدة عند احللب للوقاية من التهاب الضرع

متطلبات حماية الضرعأ. 

 اآلتي من أهم املمارسات اجليدة في هذا اخلصوص:

غسل اليدين باملاء والصابون وتطهيرهما مبطهر مناسب كمركبات الكلور أو برمنجنات البوتاسيوم قبل وبعد احللب.. 	

غســل الضــرع واحللمــات لــكل حيــوان مــع مــاء فاتــر مــع أو بــدون محلــول مطهــر وجتفيفهــا مبناشــف نظيفــة، أو باســتخدام مناديــل أو مناشــف ورقيــة وجتنــب إعــادة . 	

استخدامها.

عــدم التعامــل بخشــونة غيــر مبــررة مــع احليوانــات احللــوب وضروعهــا عنــد تهيئتهــا للحلــب وعمــل مســاج للضــرع )حتنــن( ،اولتأكــد مــن جتفيفــه متامــاً مبــا فــي . 3

ذلــك احللمــات أشــكال )53-54(.

حلــب القطــرات األولــى مــن احلليــب فــي وعــاء خــاص للتأكــد مــن ســالمة احلليــب، إذا كان لــون احلليــب محمــراً شــكل)46( أو وجــدت بــه بعــض التكتــالت، فــإن ذلــك . 4

يــدل علــى وجــود التهــاب الضــرع.

فــي حالــة اتبــاع احللــب اليــدوي توضــع احللمــة بــن أصبعــي الشــاهد واإلبهــام، بحيــث تكــون يــدك متجهــة إلــى أســفل، ثــم يضغــط عليهــا بالوســطى واخلنصــر . 5

والبنصــر علــى التوالــي فيخــر احلليــب، أشــكال )55( )56(.

القيام بإازلة اقماع احلليب من احللمات فوراً في نهاية احللب ألن تركها قد يسبب تهتك أنسجة احللمات.. 	

 يجــب تفريــغ الضــرع متامــاً مــن احلليــب إثنــاء عمليــة احللــب ســواًء عنــد احللــب اليــدوي أو اآللــي وهــو مــا يســمى بعمليــة التقطيــر )شــكل 57( وعــادة مــا يكــون . 7

احلليــب املتبقــي فــي الضــرع هــو األغنــى بالدهــن.

عنــد احللــب اليــدوي يوصــى باســتخدام أوعيــة نظيفــة مــن مــادة غيــر قإبلــة للصــدأ وســهلة التنظيــف مــع تغطيتهــا بالشــاش النظيــف أثنــاء تفريــغ احلليــب ملنــع . 8

وصــول الشــوائب واحلشــرات )شــكل 58(. مــع العنايــة باتبــاع القواعــد الســليمة فــي غســلها وتعقيمهــا باملــاء بدرجــة )82( مئويــة وجتفيفهــا وحفظهــا فــي 

أماكــن نظيفــة.

تطهير احللمات بعد االنتهاء من عملية احللب، )االشكال 59 - 60(.. 	

ــن . 0	 ــب م ــاع احللي ــة إقم ــام بإزال ــب والقي ــة احلل ــب. ومراقب ــة باحملال ــات اخلاص ــات واملعقم ــتعمال املنظف ــة واس ــب اآللي ــي احملال ــة ف ــركة الصانع ــات الش ــاع تعليم إتب

ــك أنســجة احللمــات. ــد يســبب تهت ــد االنتهــاء مــن حلبهــا ألن تركهــا ق ــوراً عن احللمــات ف
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أشكال )53 - 54( استخدام املناشف النظيفة لتجفيف الضرع

شكل )55( وضع احللمة بني أصبعي الشاهد واإلبهام في

احلالبة اليدوية الصحيحة

شكل )56( الطريقة الصحيحة للحلب اليدوي

شكل )58( التعامل السليم مع احلليب املنتجشكل )57( لتأكد من خلو وإفراغ الضرع شكل
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شكل)59( تغطيس احللمات باملطهرات

شكل)61( الوضع الصحيح لعملية حلب املاعز

شكل)60( استخدام الرش باملطهرات لتطهير احللمات

احللب اليدويب. 

 عند احللب اليدوي يوصى باآلتي

اســتخدام أوعيــة نظيفــة مــن مــادة غيــر قابلــة للصــدأ وســهلة التنظيــف مــع تغطيتهــا بالشــاش النظيــف أثنــاء تفريــغ احلليــب ملنــع وصــول الشــوائب واحلشــرات . 	

)شــكل 58(. مــع العنايــة باتبــاع القواعــد الســليمة فــي غســلها وتعقيمهــا باملــاء بدرجــة )82( مئويــة وجتفيفهــا وحفظهــا فــي أماكــن نظيفــة.

تطهير احللمات بعد االنتهاء من عملية احللب، )االشكال 59 - 60(.. 	

عالج احليوانات املصابة بالتهاب الضرع فوراً وعزلها عن احليوانات السليمة وحلبها في نهاية عملية احللب.. 3

تطهير احمللب وتعقيم أدوات احلالبة بعد ذلك بعناية شديدة وذلك لعدم نقل العدوى.. 4
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6.2.6 السيطرة على العوامل املساعدة واملمهدة حلدوث الصابة بالتهاب الضرع

متطلبات السيطرة على االلتهاب ومن أهمها اآلتي:أ. 

احلد من الرضوض والكدمات واجلروح بإزالة احلواجز الناتئة احلادة التي يتسبب االصطدام بها في إصابة الضروع.. 	

جتنب احلالبة غير الكاملة للضرع.. 	

جتنب اللمس واجلس اخلشن للضرع في حالة احلالبة اليدوية.. 3

جتنب تعريض احللمات للضغط الزائد الناجت عن كؤوس احللمات في احلالبة اآللية نتيجة أخطاء التركيب.. 4

عدم اتباع القواعد السليمة في التغذية وجوانب الرعاية كنظافة احمللب وأدوات احللب، وجفاف أماكن إيواء احليوانات.. 5

عدم تطهير احللمات بالغمر في محلول مطهر بعد انتهاء عملية احللب.. 	

اضطجاع احليوانات في احلظائر بعد احللب مباشرةً حيث تكون احللمات مفتوحة فيسهل دخول البكتيريا املمرضة.. 7

عدم االهتمام بتجنب العوامل التي تساعد على انتقال وانتشار العدوي بن القطيع وأهمها:. 8

i . تلوث الضرع واحللمات بسبب عدم نظافة احلظائر واجلروح أو اخلدوش.

ii . حلب اإلناث املصابة بالتهاب الضرع على أرضية احلظيرة مباشرة.

iii . عدم نظافة وتطهير وتعقيم احمللب أو احلالبات املتنقلة بانتظام.

iv . عدم عزل اإلناث املصابة وحلبها لوحدها في نهاية احللب اليومي.

3 .6 اختبارات الكشف عن التهاب الضرع

مت تطويــر العديــد مــن االختبــارات احلقليــة غيــر املباشــرة للحليــب لتحديــد حالــة الضــروع ومــن أهمهــا اختبــار الكاليفورنيــا California Mastitis Test ويطلــق عليــه 

.)WMT( Wisconsin ،؛ اوختبــار الويسكنســن )CMT( ًاختصــارا

اختبــار كاليفورنيــا اللتهــاب الضــرع CMT : مــن االختبــارات احلقليــة األكثــر شــيوعاً لفحــص الضــروع واكتشــاف االلتهــاب حتــت االكلينيكــي. يتوفــر طقــم االختبــار 

بشــكل جتــاري مــن األدوات واملــواد الكيميائيــة الكاشــفة reagents شــكل )62 أ(، وتضــم أداة مــن اإلبالســتيك)paddle( بهــا أربــع فتحــات مقعــرة موازيــة ألربــاع الضــرع 

شــكل )62 ب( تخلــط بهــا قطــرات متســاوية مــن حليــب الربــع املــراد اختبــاره مــع املــادة الكيميائيــة ويحــرك املزيــج بهــدوء دائريــاً. ويالحــظ التفاعــل بــن املــادة الكيميائيــة 

واحلليــب شــكل )63(. فــي حالــة وجــود التهــاب يتكــون راســب جيالتينــي بدرجــة تتناســب مــع شــدة وحــدة االلتهــاب بالربــع املصــاب، تكــون راســب باملزيــج وتغيــر لــون 

خليــط احلليــب مــع املــادة الكاشــفة يــدل علــى وجــود إلتهــاب، االشــكال)64-65(. ويجــب القيــام بالفحــص بصــورة منتظمــة بعــد التخلــص مــن قطــرات احلليــب األولــى 

foremilk وتتــم القــراءة وفقــاً لكميــة الراســب ومــن ثــم جتــري فحــوص تفصيليــة مخبريــة لتحديــد املســبب.

شكل )62 أ(  أدوات اختبار كاليفورنيا

CMT اللتهاب الضرع
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7. اختبارات جودة الحليب
7.1 متطلبات سالمة وجودة احلليب املعد للتصنيع

تعتبــر صناعــة مشــتقات أو منتجــات األلبــان مــن الصناعــات الغذائيــة املرشــحة لالزدهــار فــي أوســاط مربــي الثــروة احليوانيــة املنتجــة للحليــب بوحــدات االنتــاج احليوانــي 

الصغــرى باملــزارع والعــزب بإمــارة أبوظبــي، وذلــك لتوفــر اخلــام وســهولة املمارســة وتاريخهــا القــدمي . ونظــراً الرتفــاع الطلــب علــى احلليــب ومنتجاتــه بإمــكان صغــار املنتجن 

الراغبــن تســويق منتجاتهــم ولــوج هــذا اجملــال لتحقيــق عائــدات اقتصاديــة مجزيــة. وتضــم مشــتقات األلبــان تشــكيلة كبيــرة مــن املنتجــات االســتهالكية تشــمل احلليب 

املبســتر واملعقــم واحمللــى، ولــن الزبــادي، واللــن الشــراب، واللبنــة والقشــدة والزبــد والســمن واألجبــان اخملتلفــة وغيرهــا لكــن يتوجــب التأكــد مــن جــودة احلليــب وســالمته 

باحلصــول عليــه فقــط مــن احليوانــات الســليمة ضمانــا لصحــة املســتهلك.

7.2 .مميزات احلليب اجليد

الرائحة احملببة والنكهة الطيبة واللون األبيض القشدي.أ. 

اخللو من األ وساخ والشوائب ومخلفات األدوية )كاملضادات احليوية( وآثار املبيدات .ب. 

التمتع بخاصية مقاومة سرعة التلف لقلة احلمولة اجلرثومية واخللو من التلوث مبسببات األمراض .ج. 

7.2.1 الكشف عن غش احلليب

يكتســب اإلملــام ومعرفــة طــرق كشــف غــش احلليــب أهميــة للمربــي الــذي يقــوم بشــراء كميــة مــن احلليــب مــن مصــادر خارجيــة ملعملــه ويتــم ذلــك بإضافــة مــواد غريبــة 

للحليــب أو نــزع بعــض مكوناتــه الطبيعيــة ألغــراض الكســب غيــر املشــروع وقــد يضــر ذلــك أحيانــا كثيــرة بصحــة املســتهلك. ومبعرفــة اختبــارات خــواص احلليــب لضبــط 

جودتــه قبــل التصنيــع كمــا ســيرد، ميكــن لصاحــب املعمــل ضبــط نوعيــة مشــترياته مــن احلليــب.

شكل )62( احلصول على احلليب من الضرع إلجراء

اختبار كاليفورنيا CMT ومواد االختبار وأدواته.

شكل)64-65(: تقييم التفاعل بعد امتام خلط احلليب بالكاشف بحركة دوارانية ومالحظة تغير لون احلليب الذي يحدث بدرجات

مختلفة حسب مستوى االلتهاب وعدم حدوث تغيير يعني سالمة الربع املأخوذة منه العينة

شكل )63( وضع املادة الكاشفة على عينة احلليب من أربع الضرع

بشكل مستقل في املكان اخملصص
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7.2.2 أسباب املظهر والرائحة الغير طبيعية في احلليب

 تتمثل أهم أسبابها في اآلتي:

املواد الكيميائية أو األدوية أو قاصرات اللون، كالتلوث باملنظفات واملعقمات .أ. 

نوع العلف أو اجلو امللوث كوجود الدخان.ب. 

الفساد اجلرثومي وغلي احلليب منخفض اجلودة.ج. 

تزنخ احلليب كما يحدث حلليب األبقار في نهاية املوسم.د. 

األكسدة بسبب وجود املعادن الثقيلة )مثل النحاس(.ه. 

احلموضة والتعرض للضوء.و. 

7.2.3 مصادر تلوث احلليب

 من أهم مصادر تلوث احلليب:

الضرع املتسخ واحليوان املريض، أيدي احلالبن غير النظيفة وعمال احلالبة املرضى.أ. 

البيئة احمليطة )الغبار والكيماويات واحلشرات(.ب. 

درجة حرارة احلفظ والتخزين: حيث تزيد احلرارة املرتفعة من سرعة منو اجلراثيم التي تسبب حتمض احلليب .ج. 

املاء: ويستخدم املاء بشكل كبير في مجال إنتاج وتصنيع احلليب.د. 

7.2.4 أدوات حفظ ونقل وتصنيع احلليب

 يجب أن تتصف أدوات التعامل مع احلليب باآلتي :

أن تصنع من مواد غير قابلة للصدأ ومخصصة لألغذية .أ. 

أال تستخدم أوعية اخلزن والنقل امللوثة وغير املعقمة التي تزيد من احلمولة اجلرثومية.ب. 

استخدام أوعية ذات أسطح ناعمة وخالية من اخلدوش واستبعاد املشوهة وغير املنتظمة االشكال واحلواف.ج. 

ذات فتحات واسعة لسهولة التنظيف ويجب التأكد من نظافة األوعية وتغطيتها أثناء النقل.د. 

يجب أن ينحصر استخدام األدوات فقط باحلليب ومشتقاته .ه. 

7.2.5 تنظيف وتعقيم أوعية وأدوات احلليب

 التنظيف هو التخلص من األ وساخ والشوائب باحلليب بينما التعقيم هو التخلص من اجلراثيم.

7.2.6 احملافظة علي جودة احلليب

 تؤثر عدة عوامل على جودة احلليب وسالمته وأهمها

سرعة تبريد احلليب: مباشرة بعد حلب احليوان لدرجة احلرارة املثالية خلزن احلليب التي تعادل )2 - 4 م °( خالل ساعتن من احلالبة كحد أقصى؛ وتعتبر عملية التبريد أ. 

ضرورية جداً إذا كان هناك فترة طويلة ما بن احلالبة والتصنيع .

احلماية من التعرض للضوء: يتسبب الضوء في فساد املادة الدسمة وبعض الفيتامينات، وظهور طعم غير مستحب .ب. 

جتنب اخلض الزائد: اخلض مؤكسد للمادة الدسمة باحلليب ولتقليل ذلك يجب تعبئة أ وعية النقل بالكامل.ج. 

7.2.7 ممارسات احللب اجليدة

 يجــب أن تتــم احلالبــة فــي نفــس الوقــت مــن كل يــوم، ومــن قبــل عمــال مخصصــن للمهمــة، يجــب غســل الضــرع وجتفيفــه مبنشــفة نظيفــة. تعقــم احللمــات بعــد 

احلالبــة بتغطيســها مبحلــول مطهــر مثــل هيبوكلوريــد الصوديــوم أو باســتخدام محاليــل اليــود اخملصصــة للغــرض teat dip واملتوفــرة جتاريــا كمــا فــي األشــكال )32 ، 

59 و 60(.

7.3 اختبارات خواص احلليب

وهي عدة اختبارات ميكن تصنيفها إلى اختبارات حسية وفيزيائية وكيمائية وميكروبيولوجية:

7.3.1 االختبارات احلسية

 وتشمل اختبارات الطعم والرائحة واللون واللزوجة ودرجة احلرارة والشوائب املرئية.

اختبار الطعم والرائحة.أ. 

اختبار اللون .ب. 

اختبار لزوجة احلليب )اختبار قوام ومظهر احلليب(: هي سرعة انسياب السوائل حيث تزيد درجة لزوجة احلليب عن املاء ملا يحتويه من جوامد بحالة معلقة ودهون وكلما 	. 

ازدت نسبتها ازدت اللزوجه.

قياس درجة حرارة احلليب: التبريد بعد احللب مباشرة يحافظ على خواص احلليب وزيادة فترة حفظه حلن نقله.د. 

الشوائب املرئية: يتم بترشيح احلليب اخلام خالل فلتر حلجز املواد الغريبة كالقاذورات والشعر والقش واحلشرات.ه. 
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7.3.2 االختبارات الفيزيائية

تقدير الوزن النوعي: وهو الكثافة )كثافة املادة منسوبة لكثافة املاء( وزن املادة/حجم املادة، والطريقة األكثر شيوعاً لتقدير الوزن النوعي للحليب تتم باستعمال جهاز أ. 

للقياس يسمي الالكتوميتر.

تقدير حموضة احلليب ب. 

يعتبر قياس احلموضة من اخلطوات الرئيسية اثناء العمليات التصنيعية لبعض منتجات األلبان كصناعة اجلن

 .	 PH تقدير الرقم الهيدروجيني

اختبار جتنب احلليب املغليد. 

 الغرض من هذا االختبار هو معرفة مدى حتمل احلليب للتسخن.

ــوث  ــف التل ــوص لكش ــك فح ــرى كذل ــة وجت ــواد الصلب ــن وامل ــر الده ــارات لتقدي ــض االختب ــب بع ــية للحلي ــارات احلس ــد االختب ــرى بع ــة: جت ــارات الكيميائي 7.3.3 االختب

ــع. ــه للتصني ــدي مالءمت ــك م ــة كذل ــموم الفطري ــة والس ــادات احليوي باملض

7.3.4 االختبارات امليكروبيولوجية: تتمثل أهميتها في معرفة صالحية ودرجة نظافة احلليب والطرق املستعملة في إنتاجه.

باإلضافة لتقدير احلالة الصحية للحيوانات املنتجة ومدى كفاءة البسترة أو التعقيم ونظافة األواني واملعدات.

7.4 إرشــادات ضبــط جــودة احلليــب واختبــارات احلليــب قبــل التصنيــع يلخــص اجلــدول رقــم )9( مجموعــة مــن اختبــارات اجلــودة املهمــة قبــل التصنيــع خاصــة عنــد شــراء 

املعمــل للحليــب مــن مصــادر خارجيــة، كذلــك متثــل نتائــج اختبــارات اجلــودة لــدى إدارة املزرعــة معرفــة مــدي الدقــة املتبعــة فــي تنفيــذ السياســات املوضوعــة.

وتتمثل أهمها في اآلتي:

االلتزام بالنظافة والتعرف على نواحي التقصير اخملتلفة لسرعة عالجها.أ. 

حتديد مستويات جودة مختلفة للحليب املنتج والتي على أساسها يتم تقدير أسعاره.ب. 

تتبع احلالة الصحية حليوانات القطيع واكتشاف أي حاالت مرضية وعزلها لوقاية باقي القطيع.ج. 

سرعة اكتشاف التغيرات في مكونات احلليب ذات األثر االقتصادي كنسبة الدهن واجلوامد غير الدهنية.د. 

حتديد الكفاءة اإلنتاجية للماشية وبالتالي حتديد احليوانات التي يجب التخلص منها .ه. 

هنالــك عــدة اختبــارات كشــرط لتصنيــع منتجــات ســليمة وذات جــودة ؛ بعضهــا معقــد ويجــرى تطبيقهــا فــي املصانــع الكبــرى والبعــض منهــا بســيط ميكــن القيــام بــه 

فــي مســتوى التصنيــع الصغيــر. تنقســم االختبــارات التــي جتــري ملعرفــة جــودة ونقــاء وصالحيــة احلليــب لعــدة أنــواع وتشــمل االختبــارات احلســية واالختبــارات الطبيعيــة 

والكيميائيــة وامليكروبيولوجيــة، كمــا مبينــة باجلــدول رقــم )9( اآلتــي:

األغراض والفوائدالوصفتصنيف نوع االختبار

أ ول االختبارات التي جترى على احلليب اخلام وتستخدم فيها االختبارات احلسية
احلواس البشرية وهي اختبارات مظهرية وحسية تشمل 

بالترتيب:
أ. طعم و رائحة احلليب

ب. قياس درجة حرارة احلليب

ج. فحص لون احلليب
د. اختبار اللزوجة اختبار قوام ومظهر احلليب

ه. مقدار ما يحتويه احلليب من شوائب

وتتميز بسرعة اجنازها وببساطتها وبإمكان أي شخص القيام بها. 
والغرض منها الكشف عن الصفات العامة للحليب وملعرفة مدي العناية 

بإنتاجه ونقله، والي حد ما معرفة صحة احليوانات وسالمة ضروعها. 
وهذه الفحوصات تعطي نتائج نسبية تتباين مع تباين القائمن بها وقد 
تنقصها الدقة في بعض األحوال. وتشمل بالترتيب طعم ورائحة احلليب 
وقياس درجة حرارته وفحص لونه باإلضافة إلى اختبار اللزوجة ومقدار ما 

يحتويه احلليب.

يساعد على معرفة ما إذا كان احلليب مغشوشا لدي أتباع الطرقتقدير الوزن النوعي: الكثافةاالختبارات الطبيعية
الصحية في إنتاج احلليب

تقدير حموضة احلليب

 pH تقدير الرقم الهيدروجيني

أ. تقدير الدهن.االختبارات الكيميائية
ب. تقدير اجلوامد الكلية والالدهنية.

ج. متبقيات األدوية والسموم الفطرية.

إعطاء فكرة عما يحتويه احلليب من مواد صلبة وكذلك مدي مالءمته 
للتصنيع،

االختبارات
وامليكروبيولوجية

متعددة تستخدم فيها طرق تقليدية وحديثة من ضمنها 
اختبارات االلية لكشف االجسام املناعية املضادة للميكروبات 

كذلك واختبارات PCR لكشف احلمض النووي اخلاص بها.

أ. معرفة درجة النظافة والصالحية وحتديد السعر،
ب. تقدير احلالة الصحية للحيوانات املنتجة،

ج. مدي كفاءة البسترة أو التعقيم ونظافة األ اوني واملعدات.

جدول رقم )9( ملخص اختبارات احلليب الهامة
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8. شروط إنشاء معامل تصنيع مشتقات ومنتجات الحليب
تختلــف منتجــات احلليــب باختــالف املناطــق والــدول والنزعــات اإلســتهالكية املفضلــة لــدى اجملتمــع ويعتبــر دهــن احلليــب أكثــر املكونــات أهميــة مــن الناحيــة االقتصاديــة 

ــدة مــن  ــواع عدي ــادي، باإلضافــة ألن ــروب والزب ــان املتخمــرة كال ــد والســمن، األلب والغذائيــة. أكثــر منتجــات احلليــب شــيوعا هــي املنتجــات الدهنيــة مثــل القشــدة والزب

األجبــان تتســم بتشــابه أساســيات التصنيــع وتختلــف فــي بعــض التفاصيل.وإلنشــاء معمــل لتصنيــع مشــتقات احلليــب يتعــن االلتــزام بالشــروط التــي حتافــظ علــى 

ســالمة البيئــة احمليطــة. نظــراً للقــدر الكبيــر مــن النفايــات الصلبــة والســائلة التــي تنتــج مــن نشــاط صناعــة األجبــان واأللبــان.

8.1 املمارسات البيئية السليمة املطلوبة في معامل تصنيع احلليب

يتوجب على املنتج الصغير االلتزام ما أمكن مبمارسات التصنيع اجليدة ومن أهمها اآلتي:

ترشيد استعمال املياه، بالتقليل قدر اإلمكان من املياه املستهلكة واعادة استعمال مياه التبريد والتسخن الالحقة.أ. 

النظافة التامة مبناطق العمل والتخزين واستعمال مواد التنظيف واملطهرات ذات القابلية للتفكك والتحلل البيولوجي.ب. 

فصل ومعاجلة النفايات الصناعية السائلة الناجتة عن مراحل اإلنتاج عن تلك الناجتة عن الصرف الصحي لتوفير إمكانية إعادة استعمال املياه الناجتة بعد املعاجلة ج. 

املناسبة.

إدارة النفايات الصلبة: بتجميعها في عبوات مقفلة ومعاجلتها بالطرق الصديقة للبيئة.د. 

تقليل التلوث الهوائي بتوفير آلية فعالة للتهوية وتخزين املواد األولية)كالبادئات( في غرف مبردة.ه. 

توفير مولدات كهرباء احتياطية في غرفة مقفلة ملنع توقف العمل وخفض التلوث الضوضائي قدر اإلمكان.و. 

تزويد العمال بأزياء مناسبة للعمل ومعدات احلماية الشخصية الالزمة )ألبسة واقية كالقفازت والكمامات(.ز. 

تطبيق التشريعات واألدلة اإلرشادية.ح. 

8.2 . الشروط الصحية العامة ملعامل تصنيع األلبان

املوقعأ. 

 بوحدات اإلنتاج احليواني املرخصة. 	

املبنىب. 

أن يكون تصميم البناء خالي من املسامات والشقوق وقابلية الغسل والتنظيف والتعقيم وتتوفر به شروط السالمة العامة.. 	

أن يزود باإلنارة الكافية والتهوية الطبيعية أو االصطناعية ومزود بوسائل للحمايه من دخول القوارض واحلشرات.. 	

الصاالت	. 

أن تتوفر صاالت منفصلة ألغراض جتهيز املكونات األولية وتهيئتها للتصنيع، وأخرى لعمليات اإلنتاج .. 	

الغرف االخرىد. 

أن يتوفــر غــرف خاصــة ملاكينــات وأجهــزة التطهيــر اآللــي واملطهــرات وأدوات التنظيــف األخــرى ، ولتخزيــن املــواد األوليــة tوالعبــوات اخلاصــة بتعبئــة املنتــج النهائــي. . 	

وغرفــة تغييــر مالبــس ذات ســعة كافيــة.

أن تتوفر مرافق صحية منفصلة ال تفتح مباشرة على أماكن التصنيع ذات ابواب ذاتية الغلق وبكفاءة اوحكام.. 	

األرضيةه. 

أن تكون األرضية مستوية وغير ماصة للسوائل وغير زلقة،. 	

أن تكون سهلة التنظيف وتتحمل العمل املتكرر والتنظيف املستمر.. 	

اجلدرانو. 

أن تكون من مواد ملساء فاحتة.. 	

أن تدهن اجلدران بالصبغ الزيتي وأن تخلو من النتوءات والزوايا في أمكنة اتصال اجلدران.. 	

أن تكون جدران املرافق الصحية مبلطة باإلبالط من األرض إلى السقف.. 3

األسقفز. 

أن تكون سهلة التنظيف وذات لون فاحت ماصة للرطوبة أون تكون مصقولة وناعمة.. 	

األبواب النوافذ	. 

أن تفتح األبواب اخلارجية إلى اخلار وتقفل تلقائياً. أون تزود بوسائل مانعة لدخول احلشرات والقوارض.. 	

أن تزود جميع النوافذ بسلك منخلي وأن تكون مانعة لدخول احلشرات والقوارض وأن تكون محكمة االغالق.. 	

التهويةط. 

أن تكون التهوية كافية في جميع الغرف والصاالت إلزالة أية أبخرة أو بخار ماء في صاالت التصنيع.. 	

أن يتم تكييف الهواء في الغرف اخملتلفة، اون تزود صاالت التصنيع مبراوح ماصة لألبخرة الغازية وبخار املاء واحلرارة.. 	

أال يكون اجتاه جريان الهواء من املواقع املتسخة إلى املواقع النظيفة.. 3
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اإلضاءةي. 

أن تزود كل غرفة وصالة بإضاءة طبيعية أو اصطناعية بقصد تسهيل اإلشراف على التنظيف اولقيام بالتفتيش الصحي.. 	

مغاسل اليدينك. 

توفير مغاسل أيدي مثبتة على اجلدران في صاالت التصنيع والتجهيز بإعداد كافية.. 	

تزود باملاء الساخن والبارد باستمرار ووسائل التنظيف والتجفيف الصحي.. 	

املاءل. 

أن يكون املاء املتوفر من النوع الصالح للشرب.. 	

أن تكون املياه املستعملة مطابقة للمواصفة القياسية اإلمارتية املعتمدة اخلاصة مبياه الشرب.. 	

أن يتوفر املاء الساخن والبارد بكميات كافية باستمرار.. 3

أن تكون درجة حرارة املاء الساخن املستعمل في تطهير األاوني واألدوات على األقل 	8 مئوية)سلزيوس(.. 4

أحواض التنظيفم. 

توفر أحواض تنظيف وأحواض غسيل بأعداد كافية وأن تكون ملساء صلبة مستوية السطح.. 	

أن تكون مصنوعة من مواد مقاومة للصدأ وغير سامة وسهلة التنظيف،. 	

أن تزود باملاء البارد واحلار.. 3

صريف الفضالتن. 

أن يتم تصريف الفضالت السائلة إما بربطها باجملاري العامة بعد تنقيتها أو حسب الشروط الصحية التي تضعها.. 	

اجلهات اخملتصةس. 

أن يتــم تصريــف الفضــالت الصلبــة بواســطة أكيــاس القمامــة اخلاصــة املوضوعــة فــي أوعيــة بالســتيكية مناســبة مــا دام ذلــك ممكنــاً وأن توضــع بأعــداد كافيــة . 	

فــي املواقــع اخملتلفــة والتــي يجــب جمعهــا واغالقهــا بربطهــا والتخلــص منهــا بطــرق صحيــة يوميــاً وعنــد االمتــالء، علــى أن حتفــظ فــي حاويــات محكمــة اإلغــالق.

 يجب فصل شبكة املياه الصناعية عن شبكة املياه العادمة اآلدمية.. 	

اآلالت واألدواتع. 

يجــب أن تكــون اآلالت واملعــدات واأل اونــي والعبــوات املســتخدمة فــي مواقــع تــداول األغذيــة أو التــي تالمــس األغذيــة أو التــي تعبــأ بهــا األغذيــة مصنوعــة مــن مــواد . 	

غيــر ســامة وغيــر مولــدة للطعــم والرائحــة وغيــر ماصــة ومقاومــة للصــدأ والتــآكل.

يجب أن يكون تصميم وتصنيع جميع اآلالت واملعدات واأل اوني بشكل مينع اخملاطر الصحية.. 	

أن يتــم متييــز أي جهــاز أو وعــاء يســتعمل لتخزيــن أو حفــظ مــواد ال تصلــح لــألكل أو ملوثــة ملنــع اســتعمالها لتخزيــن أو حفــظ املنتجــات الغذائيــة، ويجــب أن تكــون . 3

املعــدات املســتخدمة فــي تــداول األغذيــة غيــر الصاحلــة والنفايــات متميــزة بشــكل واضــح عــن التــي تســتخدم فــي تــداول األغذيــة الصاحلــة لالســتهالك البشــري.

وسائل التبريدف. 

أن تتوفر الوسائل الالزمة حلفظ املواد اخلام األولية أو املنتج النهائي لتبقى مبردة أو مجمدة حسب املطلوب.. 	

أن تكون التجهيزات الالزمة لذلك مصممة بشكل ال حتدث تلوثاً في الغذاء أو غشاً به.. 	

أن يوضع بداخل كل غرفة تبريد أو ثالجة ميزان حرارة موافق عليه من قبل اجلهات اخملتصة. 3

أن تكون درجة حرارة وسائل التبريد والتجميد حسب متطلبات تخزين املادة الغذائية.. 4

أال يتم حفظ أو تخزين أية ا غذية خام غير مصنعة مع أية أ غذية مصنعة في ثالجة واحدة وحتت أي ظرف.. 5

ــج . 	 ــب الثل ــر مذي ــأن توف ــاً ب ــتمرار، علم ــة باس ــة ومرتب ــا نظيف ــة عليه ــزم واحملافظ ــا ل ــداً كلم ــلها جي ــكالها وغس ــا واش ــة بأنواعه ــات األغذي ــغ ثالج ــم تفري أن يت

ــياً. ــاً ورئيس ــر هام ــا يعتب ــي به األتوماتيك

أن يتــم اســتهالك القــدمي قبــل اجلديــد مــن األغذيــة اخملزونــة منعــاً لفقــدان األغذيــة القدميــة جــزءاً مــن قيمتهــا الغذائيــة إذا طالــت مــدة تخزينهــا ومنعــاً ألحــداث . 7

تغيــرات طبيعيــة بهــا كتغيــر اللــون وخاصــة فــي األغذيــة اجملمــدة.

ينصح باستعمال ثالجات التبريد املتحركة اخلاصة بتبريد األغذية الساخنة الى 4 درجات مئوية، تخزن بعدها األغذية املبردة في الثالجات.. 8

التخزين غير املبردص. 

أن تتوفر األماكن اخلاصة لتخزين املواد األولية والعبوات واملنتجات النهائية كل على حده وأن تتوفر غرفة خاصة لتخزين أو حفظ األجهزة واألدوات.. 	

أن تكــون هــذه األماكــن نظيفــة صحيــة ومبســتوى صيانــة جيــد وأن تكــون إنارتهــا وتهويتهــا جيــدة، علمــاً بــأن درجــة احلــرارة املثلــى لتخزيــن األغذيــة غيــر ســريعة . 	

التلــف هــي 16 درجــة مئويــة وأال تزيــد عــن °20 م.

أن تستعمل طرق التخزين احلديثة التي تقلل من التلف ومتنع التلوث.. 3

أن تستعمل األرفف واخلزائن والقواعد اخلشبية عندما يكون ذلك ضرورياً لوقاية املواد.. 4
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9. منتجات الحليب )األلبان(
9.1 املنتجات الدهنية )القشدة والزبد والسمن(

9.1.1 القشدة هي تلك الطبقة التي تتكون فوق سطح احلليب وتتركز فيها نسبة الدهن .

طرق حتضير القشدة: وهناك عدة طرق احلصول على القشدة من أهمهاأ. 

طريقة اجلاذبية األرضية )الترقيد(. 	

 عنــد تــرك احلليــب ســاكنا بعــد احللــب مباشــرة فــي إنــاء فــإن حبيبــات الدهــن والــذي يكــون موزعــاً بانتظــام ترتفــع إلــى أعلــى بســرعة أكبــر حيــث تتكــون طبقــة القشــدة 

عنــد ترقيــد احلليــب .

طريقة الطرد املركزي. 	

 ويطبــق ذلــك عمليــاً باســتخدام فــارزات )شــكل 69-68-67( معــدة للغــرض، حيــث تعمــل قــوة الطــرد املركــزي علــى فصــل مصــل احلليــب )األكبــر كثافــة( للخــارج مــن 

القشــدة )األقــل كثافــة( التــي تتجمــع باملركــز.

فرز احلليب بالفارز. 	

 ميــرر احلليــب مــن وعــاء علــوي عــن طريــق الصنبــور إلــى داخــل محــور اخملــروط – الــذي يكــون قــد مت ضبــط ســرعة دوارنــه حســب مــا هــو مناســب – ثــم يتــوزع احلليــب مــن 

خــالل فتحــات املــوزع علــي األطبــاق املعدنيــة نتيجــة لتعــرض احلليــب لقــوة الطــرد املركــزي لفصــل الدهــن مــن احلليــب الفــرز. وينفصــل احلليــب إلــى ثــالث طبقــات أكبرهــا 

كثافــة تتكــون مــن الشــوائب التــي يقــل ســمكها كلمــا كان احلليــب نظيفــاً . أمــا اجلــزء الثانــي فهــو اللــن الفــرز يتواجــد فــي املنطقــة الوســطي بــن القشــدة األقــرب 

إلــي محــور الــدوارن وبــن الوحــل ويفصــل بينــه وبــن القشــدة الغطــاء الداخلــي للمخــروط حيــث متــر القشــدة مــن فتحــة خاصــة.

أ- أنواع القشدة

 يوضــح الشــكل )70( أهــم خطــوات صناعــة القشــدة وتوجــد عــدة أنــواع مــن القشــدة تختلــف تبعــاً : اختــالف نســبة الدهــن، طريقــة التصنيــع، املعاملــة البكتريولوجيــة 

أو الغــرض الــذي حتضــر مــن أجلــه كمــا موضــح باجلــدول رقــم )10( التالــي.

أشكال )67-68-69( أنواع الفارزات املستخدمة في التصنيع الصغير للقشدة

شكل)70( خطوات تصنيع القشدة
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9.1.2 تصنيع الزبد
يعــرف الزبــد بأنــه النــاجت مــن جتميــع حبيبــات الدهــن التــي باحلليــب أو القشــدة أو مــا يســمي بالشــرش بالطــرق اآلليــة أو اليدويــة. يشــترط أن يكــون الزبــد طبيعيــاً فــي 
مظهــره وقوامــه وطعمــه وتركيبــه، نظيفــاً خاليــاً مــن الشــوائب والعيــوب وال يحتــوي علــى مــواد غريبــة أو حافظــة ســوى ملــح الطعــام واملســموح بــه مــن املــواد امللونــة.

تصنــع الزبــد عــن طريــق خــض احلليــب أو القشــدة، فتتكســر األغشــية املغلفــة لكــرات الدهــن فجــأة وينفــرد الدهــن ويبــدأ فــي التجميــع باســتمرار التصــادم وبذلــك يكبــر 
حجــم حبيبــات الزبــد تدريجيــاً حتــى تصــل فــي النهايــة إلــى كتــل كبيــرة.

وهناك طرق مختلفة للتصنيع من أهمها التالي كما هو موضح في الشكل )71( اآلتي:

جدول )10( أنواع القشدة

شكل )71( طرق صناعة الزبد

التوصيفنوع القشدة

طازجة تكون خام أو مبسترة ويتراوح الدهن بها ما بن 20-25 % وقد تكون متجانسة وأحياناً تسمي قشدة القهوة.قشدة املائدة

القشدة الطازجة
وميكن تقسيمها حسب نسبة الدهن إلى قشدة خفيفة )15-30%. متوسطة الدهن من 30-45%. وسميكة الدهن بها من 45 % 

فأكثر(

القشدة املتخمرة
وهذه القشدة تنتج أساساً عن ترقيد احلليب ملدة 12-24 ساعة وتتميز بقوام جامد نوعاً وطعم دسم وحموضة مقبولة وعادة تكون 

نسبة الدهن بها 50% واحلموضة حوالي 0.5 %. تصنع بتخمير القشدة في اجلو العادي ملدة 12-24 ساعة أو بسترتها أو إضافة 
حمض الالكتيك بنسبة 2 % وتركها على 25 درجة مئوية ملدة 6 -12 ساعة ثم وضعها في ثالجات حلن االستهالك .

القشدة اخملفوقة
تصنع من القشدة العادية بعد تعديل نسبة الدهن بها إلى 35 %، مع تبريدها ملدة 12-24 ساعة حتى تتصلب حبيبات الدهن ثم 
تخفق بجهاز اخلفق أو مبضرب البيض حتى يختلط الهواء بالقشدة، وأال يزيد اخلفق عن الالزم حتى ال يحدث خض للقشدة وتتجمع 

حبيبات الدهن

القشدة املسمطة أو
املسخنة

وتعرف بالقشدة اإلبلدية، تتميز بطعم قشدي مطبوخ وله قوام هش خفيف وتركيب إسفنجي، ويجب أال تقل نسبة الدهن بها عن 
45 % لذلك تصنع بترقيد مخلوط من احلليب والقشدة الطازجة وتبلغ نسبة الدهن بها %10.

القشدة اجملمدة
وهي قشدة طازجة ذات جودة عالية حتتوي على دهن من 50-75 %، ويتم حتضيرها وبسترتها بعناية ثم تخزن لعدة أسابيع أو شهور 

وتستعمل أساساً في حتضير مخاليط املثلجات املنتجة من القشدة.
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صناعة الزبد من حليب أو لنب كامل متخمر: وهي طريقة شعبية قدمية ومعروفة تستعمل فيها القربة، حيث يوضع بها احلليب املتحصل عليه من حلبة واحدة أو أكثر أ. 

من حلبة على أن يترك نصف القربة فارغاً ملدة 1-2 يوم ليحدث بعض التخمر، وعند اخلض تنتفخ القربة لتأخذ شكلها األصلي حتى يسهل ارتطام محتوياتها جيداً ثم 

تعلق في حائط أو قائم وترج رجاً قوياً ملدة تصل لنحو ساعة، وبذلك تتالصق وتتجمع حبيبات الدهن في كتل صغيرة )حبيبات الزبد(،

صناعة الزبد من قشدة متخمرة تخمراً طبيعياً وفيها تصنع الزبد كما يوضح الشكل )72( من القشدة املتخمرة تخمراً طبيعياً حيث توضع في إناء يتسع لها وتضرب ب. 

باليد ملدة ساعة حتى تتجمع حبيبات الدهن ثم تنشل من احلليب باخلض املنفصل، وتغسل ثم تقطع ومتلح . ولتجنب الصعوبات في تصنيع الزبد يجب اتباع اآلتي:

احلصــول علــى القشــدة وتخميرهــا: تؤخــذ القشــدة الطازجــة الناجتــة مــن الفــارز وتتــرك فــي اجلــو العــادي ملــدة 2-1 يــوم لترتفــع حــم وضتهــا والغــرض مــن التخمــر . 	

هــو ظهــور الزبــد فــي وقــت مناســب، وتقليــل الفاقــد مــن الدهــن فــي احلليــب اخلــض مــع إكســاب الزبــد النــاجت طعمــاً مقبــوالً .

تبريــد القشــدة وتصلــب الدهــون: بعــد التخميــر تعــرض القشــدة للتبريــد فــي درجــة حــرارة مناســبة ملــدة ال تقــل عــن 4 ســاعات، إليقــاف عمليــة التخميــر وجتميــد . 	

وتصلــب الدهــون، وميكــن إســالة قــوام القشــدة املتخمــرة املبــردة صلبــاً نوعــا بإضافــة احلليــب الفــرز أو املــاء مــع التقليــب علــى أن تكــون نســبة الدهــن فــي القشــدة 

املعــدة للخــض 30-35 %.

تصفيــة القشــدة فــي اخلضــاض باالســتعانة بفلتــر أو مصفــي ناعــم خــاص أو شــاش إلزالــة الكتــل املتجبنــة مــع ضبــط حجــم القشــدة لتكــون بــن 25 % إلــى . 3

40 % مــن حجــم اخلضــاض للمســاعدة فــي ظهــور الزبــد فــي الوقــت املناســب .

إضافة اللون بإضافة محلول يسمى)األناتو( إلى الزبد إلكسابها اللون والغرض من التلوين هو توحيد لون الزبد الناجت على مدار السنة .. 4

عمليــة اخلــض تتــم باســتخدام آلــة للخــض )خضــاض( مناســب ومراعــاة التهويــة إلخــراج الغــازات املتكونــة، وتالفــي زيــادة الضغــط داخــل اخلضــاض والتــي تبطــئ . 5

حركــة القشــدة ويقــاوم حــدوث التصــادم املطلــوب، وفــي وســائل اخلــض اليدويــة يجــب التأكــد مــن تركيــب املقلــب والغطــاء العلــوي . وتخفــق القشــدة باخلضــاض 

بزيــادة ســرعة اخلضــاض إلــى نحــو 50 لفــة فــي الدقيقــة حتــى ظهــور حبــات الزبــد الصغيــرة بعــد نحــو 20-10 دقيقــة وميكــن التأكــد مــن تكويــن حبــات الزبــد 

بفتــح الغطــاء ومشــاهدتها. بعــد ذلــك تســتمر إدارة اخلضــاض باحتــراس حتــى تصبــح حجــم حبــات الزبــد فــي حجــم حبــات احلمــص وعندهــا يوقــف اخلضــاض، 

وقــد يضــاف بعــض املــاء البــارد لتجميــع حبيبــات الزبــد الصغيــرة .

ــر . 	 ــت بالقشــدة رائحــة غي ــم يصفــي مــاء الغســيل، واليستحســن تكــرار الغســيل إال إذا كان ــارد بكميــة تســا وي احلليــب اخلــض، ث ــد بإضافــة مــاء ب غســيل الزب

ــد . طبيعيــة، والغــرض مــن عمليــة الغســيل هــو التخلــص مــن احلليــب اخلــض العالــق بحبيبــات الزب

متليح الزبد والغرض هو حتسن الطعم مع زيادة وزن الناجت بإضافة امللح إلى الزبد داخل اخلضاض.. 7

ــدة . 8 ــد مــن اخلضــاض وتوضــع علــى مائ ــع امللــح اجلــاف، بإخــراج الزب ــة مــع توزي ــة واحــدة للتخلــص مــن الرطوب ــد فــي كتل ــد يتــم ضغــط حبيبــات الزب عصــر الزب

ــرة. ــات الصغي ــي الكمي ــوف ف ــارب والكف ــم باملض ــك، أو يت ــة لذل ــة خاص ــكيلها بآل ــا وتش لعصره

تشــكيل الزبــد يتــم تقطيــع الزبــد إلــى قوالــب إمــا يدويــاً فــي الكميــات الصغيــرة بأشــكال خاصــة أو آليــاً مباكينــة التشــكيل، تلــف الزبــد بعــد ذلــك بــورق الزبــد . 	

وحتفــظ فــي الثالجــة حلــن االســتعمال.

حفــظ الزبــد ميكــن حفــظ الزبــد ملــدة طويلــة علــى درجــة حــرارة منخفضــة وذلــك ملــدة قصيــرة نحــو أســبوعن، وميكــن حفــظ النــوع اجليــد بالتبريــد، أمــا فــي . 0	

الكميــات الصغيــرة املــراد حفظهــا ملــدة بســيطة مــع عــدم توافــر الثالجــات فيمكــن غمرهــا بعــد لفهــا فــي محلــول ملحــي بتركيــز 25%.

شكل )72( خطوات تصنيع الزبد
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9.2. الصناعات الشعبية احمللية )الكامي(

ــرز معالــم الثقافــة احملليــة فــي  ــة اإلمــارات وهــو طبــق إماراتــي شــهير ومــن أب ــا مبجتمــع دول الكامــي أو اجلامــي أحــد طــرق تصنيــع مشــتقات احلليــب املعروفــة محلي

ــي: االســتفادة مــن احلليــب وتصنيعــه بأســلوب بســيط. ويحضــر بخطــوات بســيطة ميكــن تلخيصهــا فــي اآلت

تخمير احلليبأ. 

 يجب احلصول على احلليب الطازج وفحصه جيدا للخلو من الشوائب وتغيرات اللون والقوام ثم يتم تخميره بإضافة بعض احلليب الرائب ويترك ليتجانس لفترة من 6-4 

ساعات حتى يتحول الي مركب متجانس. ثم يترك ملدة ساعة أو 45 دقيقة لكي يبرد )أو ميكن وضعه في الثالجة(.

اخلضب. 

 ويتم بوضع احلليب املتخمر في آلة للخض وغسلها جيداً اولتاكد من نظافتها، وكان يستعمل فيما ما مضى ما يسمى )السقا( الذي يعلق في حبل في قائم مثلث الشكل 

قاعدته لألسفل. يتم اخلض والتحريك بأسلوب هادئ.

تنفصل أوالً الزبد وتطفو فوق سطح اللن وتتميز بلونها األصفر ويصنع منها السمن ويسمى )سمن الدار أو الذواب(.ج. 

ويضاف املاء البارد أثناء اخلض لتسهيل فصل الزبد بعد أن تطفو على سطح ااحلليب الرائب وتتم إزالة املاء الحقا.د. 

يتم احلصول على الكامي بعد خطوة استخراج الزبد.ه. 

يوضع احلليب املتبقي بعد فصل الزبد في إناء مناسب )ينقل من آلة اخلض( ويسخن ملدة 30 دقيقة على نار هادئة.و. 

ينفصل املاء وهو شرش اللن )ويسمى محلياً الصالل( من مكونات احلليب أثناء التسخن الهادي ويتم احلصول على الكامي الذي يبقى في شكل كتلة متماسكة نسبيا ز. 

ومتجانسة.

بعد انتهاء التسخن وانفصال املاء ينقل اجلزء من احلليب املتماسك )الكامي( إلى وعاء آخر ويترك ليبرد.ح. 

يضاف اليه السمن ويقدم عادة مع اخلبز والتمر كطبق شعبي شهير.ط. 

ويجب االنتباه ألن تكون االوعية املستخدمة في عمل الكامي مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ والكميات املتبقيةي. 

9.1.3 . السمن
الســمن عبــارة عــن دســم احلليــب اخلالــي مــن املــاء يحتــوي علــى 99.9 % مــن الدســم ويتــم احلصــول عليــه بتبخيــر املــاء مــن القشــدةأو الزبــد بتســخن الزبــد علــى نــار 

هادئــة حتــى يتبخــر املــاء وترتفــع احلــرارة إلــى أكثــر مــن 120 درجــة مئويــة ثــم تعبــأ، كمــا يوضــح شــكل )73( و )74(.

شكل )57(: طبق الكامي )اجلامي(

شكل )73( خطوات تصنيع السمن من الزبد (تتبع أوال اخلطوات 1 - 6 في 

الشكل )72( باإلضافة للخطوات 7 - 8 في الشكل 73

شكل )74( السمن بعد إنتاجه وتعبئته
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9.3. صناعة األلبان اخلاثرة )املتخمرة(

9.3.1 . األ لبان اخلاثرة )املتخمرة(

 يطلــق اســم األلبــان املتخمــرة علــى املنتجــات املصنعــة مــن احلليــب الكامــل أو الفــرز، وتســتخدم بادئــات محــددة مــن الكائنــات الدقيقــة احليــة شــريطة أال حتتــوي علــى 

بكتيريــا مرضيــة أو مضــادات حيويــة أو السرســوب، وهنــاك أنــواع عديــدة مــن األلبــان املتخمــرة تختلــف تبعــاً لنــوع اللــن ونــوع البكتريــا املســتخدمة فــي الصناعــة والتــي 

تتغيــر صفاتهــا مــن مــكان إلــى آخــر. كمــا أن لطريقــة الصناعــة آثــر واضــح علــى صفــات وخــواص النــاجت وأكثــر أنواعهــا شــيوعاً اللبنــة شــكل )76(.

9.3.2 . اللنب الزبادي أو اليوجورت

  Lactobacillus bulgaricus و Streptococcus thermophilus ،هــو لــن كامــل معقــم جزئيــاً ومتخمــر بأنــواع معروفــة ومرغوبــة مــن بكتيريــا حامــض الالكتيــك 

وقــد تضــاف إليــه قطــع الفاكهــة ولكــن ال يضــاف إليــه امللــح، وميكــن ان يحلــى بالســكر وعســل النحــل.

9.3.3 . اللنب االرائب

 وتتم صناعته بترك احلليب اخلام في أ واني من الفخار أو ما مياثلهاعلى درجة حرارة الغرفة حتى

يتجن احلليب خالل 1-3 أيام تبعا حلرارة اجلو ثم تنزع طبقة القشدة املتكونة والباقي يعرف باللن االرائب.

9.3.4 الكائنات الدقيقة املستخدمة في صناعة األ لبان اخلاثرة

  S. تعــرف الكائنــات الدقيقــة املســتخدمة فــي صناعــة األلبــان اخلاثــرة باســم البادئــات وهــي عبــارة عــن مــزارع نقيــة لســالالت معينــة مــن البكتيريــا الســابق ذكرهــا

thermophilus. و L. bulgaricus أوخلميــرة النشــطة الغيــر ضــارة، وتتوفــر البادئــات املســتخدمة إلنتــاج األلبــان املتخمــرة علــى عــدة صــور جتاريــة )ســائلة ومجمــدة( 

وعمومــاً فــإن البــادئ املســتخدم فــي صناعــة الزبــادي أو اليوجيــورت يتكــون أساســاً مــن البكتيريــا املنتجــة حلامــض الالكتيــك، وللحصــول علــى نــاجت ذو صفــات جــودة 

عاليــة فإنــه يجــب وجــود كل مــن هذيــن امليكروبــن بأعــداد متســا ويــة تقريبــا فــي البــادئ املســتخدم للصناعــة عنــد صناعــة الزبــادي. وتعتبــر البادئــات هــي أكثــر العوامــل 

أهميــة فــي حتديــد خــواص وجــودة الصــورة النهائيــة للمنتجــات املتخمــرة.

9.3.5 خطوات تصنيع اللنب اخلاثر )اللبنة(

حتضير احلليب يوزن احلليب وتختبر حموضته ويجب أن يكون طازجاً ما أمكن لتجنب جتبنه الحقاً .أ. 

تسخني احلليب يسخن احلليب في حمام مائي )تسخن غير مباشر( إلى 90-95 درجة مئوية ملدة 10-15 دقيقة مع تقليب احلليب جيداً وباستمرار أثناء التسخن. ب. 

للقضاء على معظم امليكروبات املوجودة باحلليب.

تبريد احلليب يبرد احلليب فجائياً إلى درجة 40 درجة مئوية املناسبة لنمو ونشاط بكتيريا الزبادي.	. 

إضافة البادئ يضاف بنسبة 2-3 % ثم تقليب احلليب جيداً إلمتام اإلنتشار.د. 

التعبئة ميكن تعبئة اللن في أواني نظيفة ومعقمة من مادة مسموح بها مثل أكواب الورق املشمع .ه. 

التخمير توضع األاوني في احلضان في درجة 40-42 مئوية حتى يتجن خالل 6 ساعات .و. 

حفظ املنتج النهائي عند جتن احلليب تنقل األ اوني من احلضان إلى الثالجة تفادياً لزيادة تكون احلموضة بالزبادي ويحفظ على درجة حرارة منخفضة حلن استهالكه. ز. 

من فوائد األلبان املتخمرة مبا حتتويه من كائنات دقيقة حية دعم املنشطة للجهاز املناعي.

شكل )76 أ( صناعة اللنب اخلاثر )اللبنة(
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9.4. صناعة األجبان

9.4.1 األساس العلمي لصناعة اجلنب

يتــم تصنيــع وانتــاج اجلــن نتيجــة عمليــات التجــن بواســطة بكتيريــا حمــض الالكتيــك ممــا يؤثــر علــى اتــزان بروتــن اللــن وحتولــه مــن احلالــة الســائلة الــى الصــورة 

املترســبة أو املتجبنــة. يتــم تخميــر احلليــب إلنتــاج اجلــن بتحويــل ســكر الالكتــوز الــى حمــض الالكتيــك حيــث يعــد مــن مصــادر الشــحنات الكهربائيــة املوجبــة والتــي 

تؤثــر علــى الشــحنات الســالبة ببروتــن احلليــب ممــا يعمــل علــى فقــد اتزانــه وجتبنــه. 

   ويتطلــب جنــاح صناعــة اجلــن توافــر املــادة اخلــام الرئيســية – وهــي احلليــب – علــى درجــة عاليــة مــن اجلــودة والنقــا ة و عــالةً  علــى توافــر اخلبــرات الفنيــة. عنــد تصنيــع 

اجلــن يتحــول احلليــب مــن الصــورة الســائلة إلــى صــورة هالميــة متخثــرة نتيجــة إضافــة البادئــات احملتويــة علــى بكتيريــا حمــض الالكتيــك. ويحــدث انفصــال لكميــة 

كبيــرة مــن املــاء الذائبــة فيــه بعــض املركبــات ويســمي بالشــرش، وهــو يحتــوي علــى ســكر الالكتــوز. بــدأت صناعــة اجلــن قدميــا باســتخدام قطــع املنفحــة املأخــوذة مــن 

املعــدة الرابعــة للعجــول الرضيعــة كمــادة جتــن تضــاف إلــى اللــن بعــد احللــب مباشــرة حيــث يكــون دافئــاً ممــا يســاعد علــى التجــن. حــدث تطــور كبيــر فــي صناعــة 

اجلــن باكتشــاف البســترة كمــا مت إنتــاج مــزارع نقيــة مــن بكتيريــا حامــض الالكتيــك التــي تســتخدم كبادئــات لصناعــة العديــد

   مــن أنــواع اجلــن وفــي عــام 1950 م حدثــت طفــرة هائلــة فــي صناعــة اجلــن وذلــك نتيجــة ادخــال امليكنــة واســتخدام الطــرق احلديثــة. يوجــد فــي العالــم نحــو عشــرين 

مجموعــة أو منــط مــن األجبــان، والتــي تتميــز بوضــوح االختالفــات فــي طــرق صناعتهــا ومتثــل األنــواع العديــدة مــن األجبــان وأنــواع مكــررة مــن النمــط الواحــد ولكنهــا 

حتمــل أســماء مختلفــة حســب جهــة وطريقــة صناعتهــا. توجــد عــدة طــرق لتقســيم اجلــن أكثرهــا شــيوعا هــو تقســيم اجلــن حســب نســبة الرطوبــة بهــا إلــى جــن 

شــديد اجلفــاف تتــراوح نســبة الرطوبــة بــه بــن 20-25 %، جــن جــاف تتــراوح نســبة الرطوبــة بــه مــا بــن 30-40 %، جــن شــبه جــاف تتــراوح نســبة الرطوبــة بــه 

بــن40-50 %، وجــن طــري تتــراوح نســبة الرطوبــة بــه بــن 70-50 .%

9.4.2 خطوات صناعة اجلنب

خطوات صناعة اجلن تتضمن اآلتى:

جتهيز احلليب املستخدم في صناعة اجلنبأ. 

 البداية بإختيار نوع احلليب املناسب لنوع اجلن املراد صناعته على أن يكون على درجة عالية من اجلودة الكيميا وية وامليكروبيولوجية واحلسية )احملتوى الدهني والبروتيني 

واجلوامد( ودرجة احلموضة وميكن عند الضرورة تعديل نسبة الدهن حسب نوع اجلن املراد تصنيعه )كامل الدسم، نصف دسم( مع االهتمام بنظافة احلليب وتبريده بعد احللب 

مباشرة إلى درجة حرارة 4°م وتخزينه على هذه الدرجة حتى التصنيع .

تخزين احلليب اخلامب. 

 في خزانات أسطوانية كبيرة عند درجات حرارة بن 6°-10° م يشجع من منو البكتيريا املقاومة للبرودة. هذه البكتيريا يقضي عليها بالبسترة ولكنها تفرز إنزميات خارج اخلاليا 

تكون مقاومة للحرارة بدرجة كبيرة وقادرة على مقاومة البسترة . أهم األنزميات لصناعة اجلن هي إنزميات )البروتينيز والليبيز( التي تؤدي إلى حتلل كل من البروتن والدهن على 

التوالي. ويعزى إلنزميات البروتينيز املقاومة للحرارة السبب في انخفاض محصول اجلن نتيجة حتلل البروتن ما يسبب فقد مواد نيتروجينية في الشرش.

تصفية احلليب وتنقيته	. 

 وتتم بواسطة إمرار احلليب خالل مرشحات لتنقيته من الشوائب املرئية، وتتم إزالة الشوائب الدقيقة والتي يكون وزنها النوعي أعلى من 1.032 )أي أعلى من كثافة احلليب( 

باستخدام وسائل كقوة الطرد املركزي عند سرعة 6000 دورة في الدقيقة وتشمل القاذورات واخلاليا والبكتيريا.

البسترة د. 

للقضاء على امليكروبات املرضية وامللوثات وهناك طريقتان للبسترة هما البسترة البطيئة اولطريقة السريعة:

البسترة البطيئة. 	

 يسخن احلليب إلى درجة حرارة °62 م63- م على األقل ملدة 30 دقيقة ثم التبريد السريع إلى درجة حرارة °38 م وهي كفيلة بالقضاء على معظم البكتيريا.

	 .)HTST( البسترة السريعة

ــترة  ــة البس ــتخدم طريق ــن)5-10° م( وتس ــل ع ــرارة تق ــة ح ــى درج ــا إل ــرد فجائي ــم يب ــة ث ــدة 15 ثاني ــال مل ــر قلي ــرارة )71-73°م ( أو أكث ــة ح ــى درج ــب إل ــخن احللي يس

ــان. ــم األلب الســريعة فــي تعقي

شكل )76 ب( صناعة اللبنة )تلقيح 

احلليب بالبادىء(

شكل )76 د( وضع اللبنة بالعبوات النظيفة 

املعقمة

شكل )76( وضع اللنب بأكياس

 للتخلص من املاء
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تسوية احلليب )إضافة البادىء(ه. 

 milk« يجري تعديل درجة حرارة احلليب إلى الدرجة املناسبة إلضافة البادئ والذي يختلف باختالف نوع اجلن املراد إنتاجه، عادة يطلق على هذه اخلطوة »تسوية احلليب 

ripening بهدف زيادة احلموضة وتساعد التسوية عمل املنفحة لتسريع تكون اجلن وانفصال اخلثرة، بصورة منتظمة خالل مرحلة التصنيع من خالل إنتاج حامض الالكتيك 

بواسطة البادئ املضاف أو بواسطة مواد منتجة للحامض والتي تعرف بالتحميض املباشر. كذلك تستخدم بعض األحماض كحامض الالكتيك - اخلليك – الفوسفوريك 

– HC1 والستريك في صناعة بعض أنواع من اجلن مثل جن الكوتتج وكذلك املوازريال والفيتا، ولألجبان أنواع عديدة تصنف حسب نسبة ومحتوى الرطوبة، كما موضح 

باألشكال ) 78-77(.

لتجنب )Milk coagulation(و. 

يتــم التجــن بإضافــة املنفحــة ويســتغرق حوالــي 30 دقيقــة علــى درجــة حــرارة تتــراوح بــن 29-32 درجــة مئويــة، وتتــم معرفــة اكتمــال التجــن بالضغــط علــى 

ســطح اخلثــرة مــن اجلوانــب. قــد تــؤدي عوامــل مثــل انخفــاض الكازيــن، تتســخن احلليــب لدرجــات عاليــة، ارتفــاع احلموضــة أكثــر مــن 0.3 % أو إضافــة امللــح إلــى 

بطــيء التجــن.

9.4.3 ملخص خطوات صناعة األجبان

ترشيح احلليب للتخلص من الشوائب.أ. 

تطبيق معاملة حرارية معتدلة 63-65° م مدة 30 دقيق ثم التبريد حتى 35 م53.ب. 

إضافة البادئ لدرجة احلرارة املتوسطة مبعدل 2% وتطبيق اإلنضا] ملدة ساعة.ج. 

إضافة كلور الكالسيوم 20 °/ 100 كغ حليب .د. 

إضافة األنزمي ليتم التخثر خالل 15 دقيقة، ثم تقطع اخلثرة بسكاكن ليخر املصل.ه. 

وضع اخلثرة في القوالب وضمنها قطع قماش مع الضغط واجراء عملية تسخن بعد ساعتن حتى تأخذ الشكل النهائي.و. 

التمليح ضمن محلول ملحي حتى االستهالك.ز. 

9.4.4 صناعة اجلنب من حليب اإلبل

يعــد حتويــل حليــب اإلبــل إلــى منتجــات األجبــان صعبــاً مــن ناحيــة تكنولوجيــة؛ حيــث وجــد أن االجبــان الناجتــة تكــون علــى شــكل عجينــة تكتســب خصائــص األجبــان 

الطريــة وهــي شــديدة التحلــل والفســاد بســبب ارتفــاع محتواهــا مــن املــاء لذلــك يجــب أن تســتهلك مباشــرة أو بعــد التمليــح أو أن جتفــف بالهــواء والشــمس وبذلــك 

ميكــن إطالــة حفظهــا لعــدة أشــهر.

 إن صعوبــة تصنيــع األجبــان مــن حليــب النــوق تعــزى لغيــاب الشــروط اخلاصــة بتخثــر احلليــب وميكــن جتــاوز ذلــك األمــر بتصنيــع األجبــان فقــط بعــد خلــط حليــب النــوق 

ــه مــن الضــرورة اســتخدام تراكيــز مرتفعــة مــن املنفحــة والتــي تتعــادل 50-100 مــرة الكميــة  ــام. ولقــد أوضــح بعــض الباحثــن أن مــع حليــب املاعــز أو حليــب األغن

املســتخدمة عــادة للحصــول علــى خثــرة وبالرغــم مــن ذلــك تبقــى اخلثــرة ضعيفــة ومفتتــة.
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شكل)77( خطوات تصنيع األجبان اجلافة

شكل)78( خطوات تصنيع األجبان الطرية
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10. المراجع
مشــاكل قيــاس تكلفــة اإلنتــاج الفعليــة فــي أحــد مصانــع األلبــان األردنية-دراســة تطبيقيــة كليــة العلــوم اإلداريــة واإلنســانية د. عبــد احلكيــم مصطفــى محمــود: . 	

جــوده جامعــة اجملمعة/اململكــة العربيــة الســعودية.

أفضــل املمارســات فــي إدارة أغنــام العواســي اجلــزء اخلامــس - احلالبــة وتصنيــع احلليــب، الصنــدوق الدولــي للتنميــة الريفيــة IFAD املركــز الدولــي للبحــوث الزارعيــة . 	

.ICARDA فــي املناطــق اجلافــة

تطوير إنتاج وتصنيع وتسويق األلبان لدي صغار املزارعن في الوطن العربي املنظمة العربية للتنمية الزارعية 2003.. 3

اجلــدوى الفنيــة إلنشــاء املــزارع املكثفــة لإلبــل كليــة الطــب البيطــري واإلنتــاج احليوانــي – انتصــار يوســف تركــي وحامــد عقــب محمــد جامعــة الســودان للعلــوم . 4
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