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دراسة بعض الصفات الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة لحلٌب األبل العراقٌة
*

غسان سمٌر دهٌرب العمٌري  ,علً حسٌن خلٌل الهاللً  ,علً عبدهللا السعدون
كلٌة الزراعة – جامعة المثنى  -قسم الثروة الحٌوانٌة

المستخلص
أجرٌت هذه الدراسة على قطٌع من األبل ٌعود ألحد المربٌن فً بادٌة السماوة لغرض معرفة الخصائص الفٌزٌاوٌة
والكٌمٌائٌة (األس الهٌدروجٌنً ,الحموضة  ,الوزن النوعً ,نسبة الدهن  ,البروتٌن  ,الالكتوز  ,المواد الصلبة الكلٌة ,
و المواد الصلبة الالدهنٌة ) فً حلٌب األبل  .تمت الدراسة على 01ناقة حلوب فً موسمها الثانً حٌث أختٌرت النوق
فً موسمها الثانً عشوائٌا ً فً نهاٌة مدة حملها وبشكل عشوائً من القطٌع األصلً وكانت الحوانات متماثلة من حٌث
الوزن والعمر تقرٌبا ً  .أخذت عٌنات الحلٌب من كل ناقة على حده بمعدل مرة واحدة شهرٌا ً أبتداء اً من شهر أٌلول
(بداٌة أنتاج الحلٌب ) الى شهر حزٌران (نهاٌة األنتاج )  .جمعت عٌنات الحلٌب عن طرٌق الحلب الٌدوي ثم فحصت
الخصائص الفٌزٌاوٌة لحلٌب األبل حٌث قدر األس الهٌدروجٌنً بأستخدام جهاز  PH.meterونسبة الحموضة بتقدٌر
نسبة الحموضة الكلٌ ة للحلٌب بتسحٌح الحلٌب مع هٌدروكسٌد الصودٌوم (  )0.1Nوتم تقدٌر الوزن النوعً للحلٌب
بأستخدام قنٌنة كثافة ذات حجم  21مل أما مكونات الحلٌب الكٌمٌائٌة األساسٌة فقد تم تقدٌرها بأستخدام جهاز فحص
تحلٌل الحلٌب  )Analyzers Ultrasonec Milk ( Eko milkفً شركة ( . )Eon-Tradiningاستخدم البرنامج
األحصائً الجاهز فً تحلٌل البٌانات بأستخدام البرنامج األحصائً الجاهز  )2112(SASوأستخدم تحلٌل البٌانات لكل
مؤشر من المؤشرات المستخدمة بأستخدام النموذج الخطً العام ( . )General Linear Modelبٌنت النتائج أن نسبة
المواد الصلبة (البروتٌن والدهن وسكر الالكتوز) عالٌة فً اللبا ً ونسبة الرطوبة قلٌلة خالل الٌوم األول ثم تزداد نسبة
الرطوبة وتقل نسبة المواد الصلبة مع تقدم فترة أعطاء اللبأ  .بلغت نسبة الدهن والبروتٌن  ,الالكتوز  ,الماد الجافة
الكلٌة والمواد الصلبة الالدهنٌة فً الحلٌب 2.24 , 1.22± 00.22 , 1.0.± 2.24 ,1.1.±2.22 ,1.2±0..1
 1.22±على التوالً وأثر شهر األنتاج بشكل معنوي ) )P≤1.12فً جمٌع المركبات الكٌمٌائٌة ولم نالحظ أختالفات
معنوٌة فً الخصائص الفٌزٌاوٌة خالل أشهر األنتاج المختلفة .
ونستنتج من هذه الدراسة أن مركبات حلٌب النوق ضمن الحدود الطبٌعٌة مع أرتفاعها فً بداٌة موسم األنتاج
وأنخفاضها مع تقدم موسم األنتاج .

* بحث مستل من رسالة ماجستٌر للباحث األول
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المقدمة
تتمٌز األبل عن الحٌوانات األخرى بأنها التنافس الحٌوانات األخرى على المرعى وذات مقاومة عالٌة ألمراض
والجف اف وأنها سهلة الرعً وذات كفاءة عالٌة لتحوٌل الغذاء الى حلٌب (صقر وجماعته  )2002,وأشار التقرٌر
السنوي الذي أصدرته منظمة األغذٌة والزراعة الدولٌة ( )2006, FAOالذي أصدرته منظمة األغذٌة والزراعة الدولٌة
الى وجود  232ألف رأس من األبل  .وقد قسمت مناطق تواجد األبل فً العراق الى البادٌة الجنوبٌة (المثنى وذي قار
) والشمالٌة (األنبار  ,كربالء  ,ا لنجف  ,الجزٌرة فً محافظة نٌنوى)(  )2004,Al-Aniوتوجد فً العراق سالالت
عدٌدة لألبل منها الخوار والجودٌة والمجاهٌم والمغاتٌر والعمانٌة والحرة ٌ .ؤدي حلٌب النوق دور اً بالغ األهمٌة فً
بعض الدول نظر اً الى استخداماته كمادة غذائٌة كاملة ودوائٌة فً نفس الوقت (قصقوص )2008,وهذا وٌتركز
أستهالك حلٌب النوق فً قارتً أسٌا وأفرٌقٌا بشكل أساسً والسٌما السودان (. )2006,FAO
ٌعد حلٌب األبل ذا خصائص فرٌدة من ناحٌة التركٌب الكٌمٌائً مما ٌمكن أستخدامه حلٌب لألطفال لفوائده الجمة
(Zagorskiوجماعته )1995,كما ٌبقى محافظا ً على قوامه ألٌام متعددة دون تجمٌد وٌعود ذلك الى الفعالٌة المضادة
للبكترٌا التً تتمٌز بها بروتٌنات حلٌب األبل أذ ٌحتوي على العدٌد من البروتٌنات المناعٌة Loctoperoxidase
والكازٌن واألج سام الحالة واالكتوفٌرٌن واألجسام المناعٌة واألمٌلٌز وبروتٌنات أخرى ( )2009,Shamsiaكما أشار
konuspayevaوجماعته ( ) 2008الى أن حلٌب األبل له تأثٌرات صحٌة أٌجابٌة على األنسان لوجود البروتٌنات
المناعٌة وألنخفاض مستوى الكولسترول والسكر لكونه غنً بالمعادن والفٌتامٌنات ( (A,B,C,Eفضالً عن أحتوائه على
هرمونات تعمل عمل هرمون األنسولٌن (Zagorskiوجماعته,1995,والكنانً  )2010,وقد لوحظ نسب مركبات الحلٌب
األساسٌة للنوق تباٌنا ً كبٌر اً فهً بٌن 3.07و % 5.5وبٌن 2.5و % 4.5وبٌن 3.4و % 5.6وبٌن 0.70و% 0.95وبٌن
12.1و % 15بالنسبة الى الدهن والبروتٌن والالكتوز والمعادن والمادة الجافة على التوالً (Gnam
و )1986,Sherehaوأستناد اً لما تقدم تهدف هذه الدراسة لبٌان بعض المركبات الكٌموحٌوٌة والفٌزٌائٌة لحلٌب النوق
فً بادٌة السماوة فً موسم أنتاجً .
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المواد وطرائق العمل
نفذت هذه الدراسة على قطٌع من األبل ٌعود ألحد المربٌن فً بادٌة السماوة للفترة من 2014/9/4ولغاٌة 2015/6/4
أذ سجلت 18ناقة عراقٌة ضمن الموسم الثانً متقاربة الوزن والعمر  .رضعت الموالٌد من أ مهاتها مباشرة بعد الوالدة
لضمان حصولها على مادة اللبأ (السرسوب) وبعدها تم أخذ عٌنات من اللبأ(السرسوب) عند ساعتٌن 72و48و24
ساعة بعد الوالدة لتحلٌل مكوناته األولٌة (الدهن  ،البروتٌن ,االكتوز  ,الرماد ,الرطوبة  ,المواد الصلبة الكلٌة ) أخذت
عٌنات اللبأ عن طرٌق التفرٌغ الكامل لربعً الضرع ومزجت بشكل جٌد وبعد مرور  10أٌام من تأرٌخ أخذ عٌنة اللبأ
األخٌرة تم أخذ عٌنات الحلٌب من كل ناقة على حدة بمعدل مرة واحدة شهرٌا ً حٌث أخذت عٌنات الحلٌب عن طرٌق
الحلب الٌدوي وقدرت نسب مكونات الحلٌب األساسٌة من الدهن والبروتٌن واالكتوز والمادة الجافة االدهنٌة والمادة
الجافة الكلٌة بجهاز تحلٌل الحلٌب  Ekomilkمودٌل ) (ISO9001:2000شركة  Eonألمانً الصنع لتحلٌل الحلٌب أما
الخصائص الفٌزٌاوٌة لحلٌب األبل فقد أستخدم جهاز  PH-Meterمجهز من شركة )(HANNA INSTRUMENTS
وتم تقدٌر دالة الحموضة بطرٌقة (  Javaidوجماعته ) 2009وتم تقدٌر الوزن النوعً للحلٌب بأستخدام قنٌنة الكثافة
عند درجة حرارة وحسبت الطرٌقة المذكورة من قبل الشبٌبً ( )1980حللت النتائج بأستخدام البرنامج األحصائً
الجاهز ) (SAS,2004واستخدم تحلٌل التباٌن للقٌاسات المتكررة  (Mixed Model) ANOVAلكل مؤشر من
المؤشرات المدروسة بأستخدام النموذج الخطً العام ) (Model General Linearعرضت النتائج على صورة
متوسطات ولمعرفة الفروقات بٌن األعمار المختلفة أستخدم أختبار دانكن ) (Duncan,1955وحسب الفروقات المعنوٌة
بٌن المعامالت على مستوى ). (p≤0.05

النتائج والمناقشة
 - 0فحوصات الحلٌب الفٌزٌاوٌة خالل أشهر األنتاج
تشٌر النتائج المبٌنة فً الجدول ( )0عدم وجود اختالفا معنوٌا ً فً قٌم الدالة الحامضٌة (األس الهٌدروجٌنً) لحلٌب
األبل خالل أشهر األنتاج ونالحظ أن متوسط قٌم الدالة الحامضٌة (األس الهٌدروجٌنً) لحلٌب األبل  0.03±6.46وعدم
وجود تأثٌر معنوي لشهر األنتاج أي تأثٌر معنوي على قٌم األس الهٌدروجٌنً وكان المدى لقٌم األس الهٌدروجٌنً فً
حلٌب األبل من  6.37خالل شهر كانون األول الى 6.55خالل شهر تشرٌن الثانً  .أن نسبة الحموضة الكلٌة لحلٌب
األبل لم تتغٌر معنوٌا ً خالل أشهر الدراسة وذلك ألحتوائه على أجسام مضادة تمنع نمو األحٌاء المجهرٌة وبذلك تتزاٌد
الحموضة بشكل بطًء وقد لوحظ أن الحموضة الطبٌعٌة لحلٌب األبل تبقى على حالها مدة ٌ12وم فً الوقت الذي ترتفع
فٌه حموضة الحلٌب البقرة بأستمرار ( ) 1993,Al-Kanhalوكذلك لوحظ أن حلٌب األبل ٌكون أكثر فعالٌة لمنع النمو
الماٌكروبً وهذه ا لفعالٌة مرتبطة بوجود أنزٌم الالٌسوزاٌم(  )1972,Kheraskovوهذه النتائج تتفق مع
 2009,shamsiaوال تتفق مع نتائج El-aminو )1992),Wilcoxالذٌن الحظوا زٌادة الحموضة الطبٌعٌة بتقدم
األنتاج وأظهرت نتائج الدراسة الحالٌة عدم وجود فروق معنوٌة فً قٌم الوزن النوعً لحلٌب ا ألبل خالل أشهر الدراسة
 .أن الوزن النوعً لحلٌب األبل ٌنخفض عند أضافة الماء إلٌه وٌزداد فً حالة نزع الدهن فً حٌن لم ٌتغٌر الوزن
النوعً بتقدم مرحلة األنتاج (  2001,Iqbal,Khan؛Khaskeliوجماعته. )2005,
AL – Muthanna Journal of Agricultural Sciences / Volume : 3 / No : 2 / 2015

 …………………………………………………….مجلة المثنى للعلوم الزراعٌة  /المجلة  / 3 :العدد2102 / 2 :

جدول  : 1المكونات الفٌزٌائٌة لحلٌب األبل خالل أشهر الدراسة (المعدل  ±الخطأ القٌاسً) .
الشهر

االس الهيدروجيني

الىزن النىعي

درجة الحمىضة

1

0.04 ±6. 6

0.5 ±1.022

0.03 ±0.162

2

0.01 ±6.52

0.48 ±1.022

0.05 ±0.163

3

0.08 ±6.58

0.91 ±1.024

0.06 ±0.160

4

0.06 ±6.41

0.55 ±1.025

0.08 ±0.166

5

0.03 ±6.37

0.50 ±1.024

0.041 ±0.164

6

0.04 ±6.41

0.52 ±1.026

0.042 ±0.160

7

0.04 ±6.40

0.50 ±1.023

0.04 ±0.161

8

0.08 ±6.4

0.55 ±1.022

0.044 ±0.161

9

0.05 ±6.42

0.55 ±1.023

0.045 ±0.160

10

0.07 ±6.41

0.99 ±1.025

0.042 ±0.161

المتىسط
العام

0.03 ±6.45

0.31 ±1.023

0.01 ±0.162

مستىي
المعنىية

N.S

N.S

N.S

فحوصات الحلٌب الكٌمٌائٌة خالل أشهر األنتاج
أ -مرحلة أنتاج اللبأ(السرسوب)
ٌالحظ من الجدول ( )2أن نسبة الماء فً السرسوب بصورة عامة قلٌلة ونسبة المواد الصلبة (الدهن والبروتٌن
والسكر) عالٌة وهذا ٌجعل قوام السرسوب كثٌفا ً وخاصة فً معدة المولود وبشكل سرٌع وذلك لٌسهل هضمه
(العانً )1997,وٌالحظ أن تركٌب اللبأ ٌتغٌر ٌومٌا ً وأفضل ماٌكون بعد  2ساعة الى نهاٌة الٌوم األول .
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جدول() 2النسب المئوٌة لمكونات اللبأ من الٌوم األول ولغاٌة الٌوم الثالث
بعذ  2ساعت

بعذ انيىو االول

بعذ انيىو انثاَي

بعذ انيىو انثانث

انًكىَاث

a

3..3±53.3

b

c

0.210±35.33

انذهٍ

0.03±0.0

b

0.10±3.2

b

انبشوتيٍ

3..±23.2

a

3.51±30..

انًىاد انظهبه انكهيت

5.3±53.0

الكتىص

0..±0.0

a

3.03±0.2

انشياد

0,3±5.0

b

a

انًاء

5.3±13.0

0.3±5.0

b

5.2±10..

3.51±23.00
0.3±5.5

b

a

3.3±35.12

a

3.3±1..

c

a

0.03±0.23

c

0.30±5.0

b

3.33±03..5

b

a

3.31±3.3
0.30±3.5

d

c

b

0.03±0.33

b

3..1±01.01

a

مستوى المعنوية P≤0.05

ب -مرحلة أنتاج الحلٌب
ٌتضح من نتائج الجدول ( ) 3نسب بعض المركبات األساسٌة فً حلٌب النوق المتواجدة فً بادٌة السماوة خالل أشهر
أنتاج الحلٌب المدروسة ضمن موسم األدرار الذي ٌبلغ طوله عشرة أشهر من الشهر التاسع (أٌلول) والشهر
السادس(حزٌران) ومن المالحظ فً الجدول التراجع المعنوي لقٌم نسب البروتٌن بشكل معنوي ) (P≤0.05أذ بلغت فً
بداٌة األنتاج  0.14±3.97ونهاٌة األنتاج  0.18±1.70وكذلك نالحظ أنخفاض نسبة الدهن بشكل معنوي) (P≤0.05مع
تقدم عمر األنتاج حٌث تراجعت من  0.08±4.30الى  0.15±2.90فً نهاٌة األنتاج وتراجعت نسبة الالكتوز فً حلٌب
النوق مع نسبتً الدهون والبروتٌن معنوٌا ً ) (P≤0.05وبصورة طردٌة مع تراجع نسبتً الدهن والبروتٌن وبلغت قٌم
الالكتوز بٌن  0.09±5.45و 0.11±4.25فً شهري أنتاج الحلٌب األول والعاشر وأنعكس هذا التراجع فً نسب الدهن
والبروتٌن والالكتوز على قٌم المواد الجافة الالدهنٌة والمادة الجافة الكلٌة وكما هو موضح فً الجدول ( . )3بقٌت
نسب البروتٌن المسجلة فً هذه الدراسة والبالغة  0.09±2.57ضمن المدى الطبٌعً فً حلٌب النوق وتتفق نتائج هذه
الدراسة مع الدراسات األخرى ( Elaminو (1992),Wilcoxو)1993),MehaiaوAttiaوآخرون )2001 ,ولكن
سجلت

نسب

البروتٌن

فً

حلٌب

األبل

أعلى

من

هذه

الدراسة ( )2003,Indraوسجلت نسب

أقل( )2004,Raghvendarوتوافقت نسبة الدهن ( )0.15±3.61مع كثٌر من الدراسات العالمٌة األخرى أذا بلغت 3.5
لدى  )2003(Werneryو 3.57لدى  Iqbalوأخرون ( ) 2001فً األمارات العربٌة المتحدة كذلك كانت قرٌبة من قٌم
 )1993(Mehaiaفً السعودٌة  Rahmanو  1988,Stratenفً باكستان حٌث بلغت 3.5وتختلف عن نتائج Indra
 2003,وKnoesوجماعته 1986,والتً كانت مرتفعة عن قٌم الدراسة الحالٌة وكذلك تختلف عن قٌم Selaوزمالئه
 2003,وKounibaوزمالئه  2005,التً كانت أقل من قٌم الدراسة الحالٌة ولقد كان لشهر األنتاج تأثٌر عالً المعنوٌة
( ) P≤0.01على نسبة الدهن وهذا قد ٌعود الى نسبة الدهن خالل أشهر الدراسة الى األختالف فً ظروف الرعاٌة
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المستخدمة وعموما ً تزداد نسب الدهن فً موسم األدرار وتنخفض فً نهاٌة األنتاج أما اختالف نتائج هذه الدراسة عن
بقٌة الدراسات فً العالم ٌعود الى أختالف الساللة وظروف الرعاٌة المستخدمة وبلد الدراسة والتغذٌة
(2007,ZelekeوIqbalوجماعته  )2001,و كذلك نالحظ تراجع نسبة الالكتوز فً حلٌب النوق خالل تقدم موسم
األنتاج بشكل معنوي ( ) P≤0.01تعد نتائج هذه الدراسة ضمن المدى الطبٌعً خالل أشهر أنتاج الحلٌب ومع ثبات نسبة
الالكتوز فً معظم أشهر السنة ولكن التغٌٌر المعنوي خالل تقدم موسم األدرار وهذا ٌرجع الى تراجع كمٌة الحلٌب
المنتجة مع تقدم عمر النوق وتتفق هذه النتائج مع عدد من الباحثٌن مثل 1987,Abdel-Rahimو Granوزمالئه
1990,وGuliyeوزمالئه  2000,الذٌن سجلوا أن نسبة الالكتوز فً حلٌب األبل  4.81,4.83,4.80على التوالً أن
التغٌر الذي حدث على نسب الدهن والبروتٌن والالكتوز قد أنعكس على نسبتً المادة الجافة الالدهنٌة والمادة الجافة
الكلٌة فً حلٌب النوق الناتج أذ تراجعت هذه النسبتٌن بشكل معنوي حٌث الحظ  2007،Zelekeتراجع هذه النسب مع
تراجع نسب الدهون والالكتوز وكذ لك قد تعود الى أرتفاع محتوى الماء فً الحلٌب فً األشهر األخٌرة من األنتاج أو
هناك تناسب عكسً بٌن محتوى الماء فً الحلٌب وأرتفاع مكونات الحلٌب (Khaskeliوجماعتهٌ )2005,توفر عدد من
الدراسات التً تتوافق فٌها نسب المادة الجافة فً حلٌب النوق ( )11.5التً ظهرت فً هذه الدراسة
مع

كل

من

2003,Wernery

وKounibaوجماعتــــــــه2005,وأختلفــــــــــــــت

عــــــــــــن

كـــــــــــــل

من 1998,Zhaoو 0441,Zia-Ur-Rahmanو 1989,Stratenسواء بالزٌادة أو النقصان عن هذه القٌمة وبٌنت هذه
الدراسة أن أعلى نسبة للمادة الجافة ( )0.24±14.15قد ظهرت فً الشهر األول من موسم األنتاج وأدناها
( ) 0.25±9.40فً نهاٌة موسم األنتاج أي تراجع نسبة المادة الجافة كلما تقدم الحٌوان بموسم األدرار أو األنتاج وهذا
ٌتفق مع . 2007 ,Zeleke
نستنتج من هذه الدراسة أن نسب مركبات حلٌب النوق الطبٌعٌة ضمن الحدود الطبٌعٌة المعروفة فً القٌم مع أرتفاعها
فً موسم األدرار وأنخفاضها خالل تقدم موسم األدرار .

AL – Muthanna Journal of Agricultural Sciences / Volume : 3 / No : 2 / 2015

 …………………………………………………….مجلة المثنى للعلوم الزراعٌة  /المجلة  / 3 :العدد2102 / 2 :

جدول رقم ( )0نسب الدهن والبروتٌن والالكتوز والمادة الجافة الالدهنٌة والمادة الجافة الكلٌة فً حلٌب النوق المحلٌة
بحسب شهر أنتاج الحلٌب من الشهر األول وحتى الشهر العاشر
شهش االَتاج

انذهٍ %

انالكتىص%

انبشوتيٍ%

انًادة انظهبت

انًادة انجافت%

انالدهُيت %
1

0.08±4.30

a

0.14±3.97

a

0.09±5.45

a

2

0.14±4.22

a

0.16±3.72

a

0.06±5.26

a

b

3

0.12±4.06

a

b

ab

0.07±5.23

b

0.30±12.79

0.33±8.37

4

b

0.20±2.47

c

0.03±4.90

bc

0.28±11.44

c

b

0.33±8.0

b

0.18±2.42

c

0.10±4.74

d

b

0.36±7.75

0.16±2.38

c

cd

0.11±4.56

0.30±10.60

de

0.36±7.30

c

0.11±2.30

c

d

0.10±4.40

0.31±10.25

ef

0.31±7.25

c

8

0.26±3.10

c

d

d

fg

0.36±10.19

0.31±7.11

c

9

0.16±2.88

c

d

d

g

0.24±9.83

0.26±7.0

10

0.15±2.90

c

d

d

0.11±4.25

0.25±9.40

h

0.24±6.98

انًتىسظ انعاو

0.15±3.61

0.14±2.57

0.16±4.74

0.25±11.25

0.22±7.79

*

*

*

*

*

5

0.12±3.8

6

b

0.15±3.78

7

0.25±3.20

c

يستىي
انًعُىيت
*

0.13±3.9

0.18±3.05

0.15±1.85
0.12±1.80
0.18±1.70

bc

0.10±4.31
0.12±4.28

0.24±14.15

a

0.24±9.26

a

0.36±8.83

a

0.26±12.95

0.34±10.87

ab

مستوى على أحتمال P≤0.05
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