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ملخص

ــك  ــات، وذل ــن المجتمع ــد م ــي العدي ــي ف ــدر غذائ ــل كمص ــب االب ــام بحلي ــرة ازداد االهتم ــة األخي ــي اآلون ف

لخصائصــة التغذويــة والصحيــة. وكنتيجــة للطلــب المتزايــد لحليــب االبــل تجاريــا، تــم انشــاء العديــد مــن مــزارع انتــاج 

حليــب االبــل المكثفــة فــي العديــد مــن مناطــق العالــم باســتخدام طــرق الحلــب اآللــي الحديثــة. وتعــرف كفــاءة الحلــب 

اآللــي بأنهــا المقــدرة علــى إنتــاج أكبــر كميــة مــن الحليــب بأقصــر وقــت ممكــن مــع عــدم وجــود تأثيــر ســلبي علــى صحة 

الضــرع. كمــا إن اختيــار النــوق المائمــة للحلــب اآللــي خطــوة مهمــة لنجــاح مشــاريع انتــاج حليــب اإلبــل المكثفــة، لــذا 

يجــب إختيــار ســالة النــوق ذات اإلنتــاج العالــي مــن الحليــب، والهادئــة وذات مواصفــات ضــرع جيــدة. ومــن الجديــر 

ذكــره، إن وجــود تبايــن واســع فــي قطــر الحلمــات وطولهــا قــد يخلــق صعوبــات خــال الحلــب اآللــي، لــذا فــإن هنــاك 

حاجــة ماســة لتصميــم أكــواب حلــب آلــي أطــول وأعــرض، وذات وزن مائــم لحجــم وطــول الحلمــات. ويمكــن حلــب 

اإلبــل بكفــاءة عاليــة باســتخدام مســتوى تفريــغ 50 كيلوباســكال ومعــدل 60 نبضة/دقيقــة، وبالتالــي الحصــول علــى كمية 

حليــب أكثــر فــي وقــت حابــة أقــل وبمعــدل تدفــق أعلــى. ولوحــظ أن عــدم تحفيــز الضــرع بشــكل كافــي خصوصــا فــي 

النــوق ذات ســعة خــزان الحليــب الصغيــر يــؤدي إلــى عــدم اكتمــال عمليــة الحلــب اآللــي وتدنــي كفاءتــه، لــذا يوصــى 

بزيــادة فتــرة التحفيزاليــدوي قبــل الحلــب لفتــرة تتــراوح مابيــن 90-120 ثانيــة. كمــا يوصــى باســتبعاد الحيوانــات ذات 

معــدل تدفــق حليــب منخفــض ومــدة حلــب طويلــة. وعمومــا يجــب إجــراء دراســات أشــمل علــى موســم الحليــب وتأثيــر 

نظــم الحلــب اآللــي علــى صحــة الضــرع.

 المقدمة:

تعــد اإلبــل مــن أفضــل الحيوانــات المتأقلمــة علــى الظــروف الصحراويــة القاســية، فقدرتهــا علــى رعــي النباتات 

ــرات  ــع التغي ــش م ــب للتعاي ــوان المناس ــا الحي ــة يجعله ــرات طويل ــش لفت ــا العط ــاغة وتحمله ــر المستس ــوكية وغي الش

المســتقبلية المتوقعــة مــن زيــادة االحتبــاس الحــراري، وإتســاع رقعــة التصحــر، وشــح مصــادر الميــاه عالميــًا.

ــد بصــورة ملحوظــة  ــل وإنتاجهــا يتزاي ــة اإلب ــدول األخــرى بتربي إن اهتمــام دول الشــرق األوســط وبعــض ال

مــن ســنة إلــى أخــرى؛ وذلــك لتنامــي أهميــة اإلبــل باعتبارهــا مــن المصادرالتقليديــة فــي غــذاء المجتمعــات المتناميــة، 

كمــا أن هنــاك تنوعــًا فــي نظــم تربيتهــا، وباإلضافــة إلــى التربيــة الرعويــة التقليديــة، نجــد أن اإلبــل تربــى فــي بعــض 

الــدول بشــكل مكثــف داخــل حظائــر جهــزت بأحــدث وســائل المتابعــة والحلــب اآللــي، ممــا يوفــر الحليــب ومشــتقاته 

بجــودة عاليــة. وبالرغــم مــن هــذا التطــور، فــإن غالبيــة قطعــان اإلبــل مازالــت تربــى بالنمــط الرعــوي الــذي يصعــب 

فيــه التطويــر التقنــي والصحــي الضــروري للرفــع مــن إنتاجيــة القطيــع وزيــادة ربحيتــه. ونظــرا لزيــادة الطلــب علــى 

األلبــان ومشــتقاتها، وبخاصــة حليــب اإلبــل وشــعبيته فــي العديــد مــن المجتمعــات، لــذا فــان الحاجــة أصبحــت ملحــة 

ــط الرعــوي،  ــع النم ــل م ــة لتتكام ــاج المكثف ــك إال بتطويرنظــم األنت ــق ذل ــن تحقي ــه، وال يمك ــر من ــات أكب ــر كمي لتوفي

وتحافــظ علــى مصــادر الميــاه الشــحيحة، وتضمــن إنتاجــا جيــدا مــن الحليــب.

ــث تطــورت  ــب، حي ــة للحلي ــاج المكثف ــر نظــم اإلنت ــات الازمــة لتطوي ــة مــن أهــم التطبيق ــة اآللي وتعــد الحاب

عمليــة الحابــة اآلليــة فــي الحيوانــات الزراعيــة األخــرى، إال أن المعلومــات المتعلقــة بنظــم الحلــب اآللــي المائمــة، 

وكفاءتهــا فــى النــوق التــزال محــدودة علــى الرغــم مــن أن ربحيــة المشــاريع التجاريــة ترتبــط بكميــة ونوعيــة اإلنتــاج، 

والتــي تتأثــر بطريقــة الحلــب. لــذا فــإن إدخــال نظــام الحلــب اآللــي المائــم لإلبــل فــي مشــاريع اإلنتــاج المكثفــة أصبــح 

ضــرورة يلزمهــا استمرارالدراســات الفنيــة لتحديــد أهــم العوامــل المؤثــرة علــى كميــة ونوعيــة الحليــب.

الحلب اآللي في اإلبل:

ــة القــرن الماضــي فــي اإلتحــاد الســوفيتي باســتعمال  ــى بداي ــل إل ــي فــي اإلب ــة إدخــال الحلــب اآلل تعــود عملي

ــب  ــق الحل ــب. وبالرغــم مــن وجــود بعــض المحــاوالت لتطبي ــار الحلي ــات مخصصــة ألبق ــب ذات مواصف ــة حل ماكين

اآللــي فــي اإلبــل منــذ ذلــك الحيــن، إال أن الموصفــات المائمــة للحلــب اآللــي فــي اإلبــل التــزال غيــر محــددة. ونتيجــة 

لتزايــد الطلــب علــى حليــب اإلبــل فــي الوطــن العربــي ، تــم إنشــاء العديــد مــن المشــاريع التجاريــة المكثفــة خاصــة فــى 

بعــض دول شــمال إفريقيــا والخليــج العربــي )شــكل 1(، ممــا يســتوجب وضــوح االحتياجــات الضروريــة لمواصفــات 

ماكينــة الحلــب ونظــم الحابــة  لرفــع كفــاءة اإلنتــاج.
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وتعتبــر عمليــة الحلــب مــن أدق العمليــات التــي يقــوم بهــا مربــوا الحيوانــات الحلوبــة ، فــا يكفــي أن تكــون 

ــب  ــاج الحلي ــى إنت ــة لنحصــل عل ــة المتزن ــا الغذائي ــع احتياجاته ــى جمي ــد وتتحصــل عل ــى جي ــب وراث ــة ذات تركي الناق

كامــًا. فــإذا لــم تتــم عمليــة الحابــة بصــورة صحيحــة، خصوصــًا أن بعــض اإلبــل تحتفــظ بحليبهــا فــي الخايــا العلويــة 

مــن الضــرع وال تــدرإال بوجــود صغيرهــا بجانبهــا 20  باإلضافــة إلــى صغــر ســعة خــزان الضــرع  2   5   9  11 

فإنــه يصعــب إنــزال كل الكميــة االمتبقيــة فــى الضــرع . لــذا فــإن األداء المتقــن لعمليــة الحلــب اآللــي وانتظــام مواعيــد 

الحلــب يســاعد فــي الحصــول علــى أكبــر كميــة مــن الحليــب. 

وللحلب اآللي هدفان أساسيان هما: 

أوال: فتح قناة الحلمة من خال التفريغ الجزئي الذي يسمح للحليب بالتدفق عبر خزان الحلمة الى الخارج. 	 

ثانيا: إحداث تدليك للحلمة ليمنع إحتقان الدم أو تجمع  الخايا اللمفاوية في الجزء األسفل من الحلمة. 	 

الشكل 1. الحلب  األلي لإلبل فى بعض الدول العربية

ــاج  ــة األنت ــد االقتصــادي لعملي ــى أن العائ ــل إل ــة لإلب ــة المكثف ــة فــي نظــم التربي ــة اآللي ــة الحاب  و تعــود أهمي

ــه، ــج ونوعيت ــب اليومــي المنت ــة الحلي ــة، وكمي ــوق الحلوب مرتبطــة بعــدة عوامــل منهــا: عــدد الن

ولذلك فإن استعمال ماكينة الحابة األلية تمكن المربي من تحقيق:

- حلب عدد أكبر من النوق في أقل وقت.

- جمع أعلى كمية من الحليب المفرز في الضرع.

- ضمان جودة أفضل للحليب. 

- التقليل من عدد العمالة الازمة للحلب.

و تشــمل عمليــة الحلــب اآللــي أربــع مراحــل أساســية: تنظيــف الضــرع، التخلــص مــن القطــرات األولــى مــن الحليــب، 

تركيــب آلــة الحلــب وتغطيــس الحلمــات فــي محلــول مطهــر.

مواصفات النوق المالئمة للحلب اآللي:

إن اختيــار النــوق المائمــة للحلــب اآللــي خطــوة مهمــة لنجــاح مشــاريع انتــاج حليــب اإلبــل المكثفــة، وفيمــا يلــي 

أهــم المواصفــات الــازم توفرهــا فــي النــوق:

إختيار سالة النوق ذات اإلنتاج العالي من الحليب.- 

اختيار النوق الهادئة عند الحلب اليدوي. - 

توفر مواصفات جيدة للضرع والحلمات.- 

تجنب اختيار النوق التي لديها مشاكل في عملية إفراز الحليب. - 

اختيار نوق ذات معدل تدفق حليب عالي ومدة حلب قصيرة.- 

اختيار نوق ذات سعة خزان ضرع كبير.- 

حلب اإلبل بماكينة متنقلة الجوف السعودية                        

  محلب إبل - شكل ممر طولي جدة السعودية           

حلب اإلبل بماكينة متنقلة تطاوين تونس

 محلب إبل شكل ريشي مائل دبي اإلمارات
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خطوات تطبيق الحلب اآللي في اإلبل:

إن إدخــال الحلــب اآللــي لإلبــل تواجههــا عــدة صعوبــات عنــد التطبيــق، لــذا يجــب أن تتــم هــذه العمليــة بعــدة 

خطــوات متتاليــة لضمــان الحصــول علــى أفضــل النتائــج 14 :

ــى 7  ــة الحلــب لمــدة تتــراوح مــن 4 إل ــة علــى مــكان المحلــب وعلــى صــوت آل ــد النــوق الحلوب أوال: يجــب تعوي

أيــام علــى األقــل حيــث تحلــب النــوق يدويــا مرتيــن يوميــا خــال هــذه الفتــرة فــي مــكان الحلــب اآللــي )المحلــب(.

ثانيــا: خــال األســبوع التمهيــدي، يتــم تنظيــم دخــول النــوق إلــى المحلــب بترتيــب محــدد وتجبــر النــوق علــى هــذا 

الترتيــب. 

ثالثــا: قبــل تطبيــق الحلــب اآللــي بأربــع وعشــرين ســاعة، تخفــض عــدد الحلبــات اليدويــة إلــى مــرة واحــدة فــي 

اليــوم وذلــك لزيــادة الضغــط علــى الضــرع ممــا يســاعد فــي تقبــل النــوق للحابــة اآلليــة.

رابعــا: خــال األيــام الثاثــة األولــى مــن الحلــب اآللــي يفضــل حقــن النــوق بهرمــون االوكسيتوســن قبــل الحلــب 

بدقائــق لضمــان نــزول الحليــب مــن الغــدد اإلفرازيــة إلــى خــزان الضــرع.

خامسا: يجب أن يتم الحلب اآللي مرتين في اليوم على األقل وفي نفس األوقات )صباحا ومساء(.

سادســا: مــن المستحســن أن تكــون بدايــة الحلــب اآللــي متوافقــة مــع اليــوم األول مــن الفطــام المبكــر للمولــود ان 

وجــد.

ومــن خــال التجــارب العمليــة لتطبيــق الحلــب اآللــي للنــوق الحلوبــة فــي العديــد مــن الــدول  5   14  19  لوحــظ 

أن بعــض النــوق خــال اليــوم األول ترفــض الدخــول للمحلــب وعنــد إجبارهــا تبــرك علــى األرض وترفــض التحــرك. 

ومــن المهــم أن ال تبــدأ عمليــة الحلــب اآللــي إال بعــد هــدوء الحيــوان، وذلــك خــال 10-20 دقيقــة مــن دخولــه للمحلــب. 

ــول  ــس والهــرب وتتب ــوق وتحــاول الرف ــة الن ــزداد عصبي ــى ت ــب للمــرة األول ــب أكــواب الحل ــد تركي ــه عن ولوحــظ ان

وتتبــرز علــى فتــرات متقطعــة، كمــا لوحــظ حــدوث إســهال فــي أغلــب النــوق. ولتهدئــة النــوق يجــب علــى الحــاب 

تحنيــن الضــرع والمســح عليــه بلطــف، ثــم تحقــن بهرمــون االوكسيتوســين. ومــن الجديــر ذكــره، أن النــوق كبيــرة الســن 

غالبــا تكــون أســهل وأهــدأ مــن النــوق البكرعنــد التعويــد علــى الحلــب اآللــي، لــذا يجــب االســتفادة مــن تواجــد النــوق 

الكبيــرة بجانــب النــوق البكــر داخــل المحلــب األلــي فــي فتــرة التعويــد كوســيلة لتهدئتهــا.

وتفاوتــت الفتــرة الازمــة لتعويــد النــوق علــى الحلــب اآللــي مــن تجربــة ألخــرى، حيــث تباينــت القيــم مــن 28-10 

يومــًا. وبقيمــة متوســطة تقــارب األســبوعين  5    14   19  ويفضــل أن تكونــة بدايــة تعويــد النــوق علــى الحلــب اآللــي 

بعــد مرورشــهر إلــى 3 أشــهر مــن الــوالدة، حســب نظــام اإلنتــاج المتبــع فــى كل مزرعــة.

مواصفات المحلب و ماكينة الحلب اآللي : 

يمكــن حلــب اإلبــل بمحلــب علــى هيئــة  ممــر طولــي )Tunnel milking parlor(، أو شــكل ريشــي مائــل 

  (Herringbone milking parlor(. فمثــا فــي محلــب الممرالطولــي يفضــل أن يبلــغ طــول ممــر الحابــة 36 متــرًا 

ــات  ــب فــي نفــس الوقــت مــع وجــود بواب ــة متراصــة خلــف بعضهــا تحل ــرًا ليســع 10-12 ناق بعــرض 0.9 - 1.0 مت

للفصــل بيــن النيــاق أثنــاء الحلــب )الشــكل 1(، وقــد لوحــظ أن حلــب اإلبــل بمحلــب نظــام ريشــي مائــل يمكــن أن يكــون 

األفضــل خاصــة فــي المشــاريع المكثفــة الكبيــرة، مــع إمكانيــة إعطــاء العلــف المركــز داخــل المحلــب.

يمكن تقسيم آلة الحلب اآللي إلى ثاثة أجزاء رئيسة : 

المضخــة: وظيفتهــا إنشــاء تفريــغ جزئــي فــي النظــام عــن طريــق إزالــه الهواء مــن األماكــن الضيقــة )الخطوط، - 

خطــوط كــوب الحلمــة، الخــزان االحتياطــي(. وتشــغل بواســطة مولــد كهربــاء. وتتطلــب القليــل مــن الصيانــة 

والفحــص الــدوري ألجــزاء المحــرك.

 جهازالنبــض: يتــم تثبيــت جهــاز النبــض فــي نظــام الحلــب الــذي يــؤدي إلــى تنظيــم تدفــق الهــواء إلــى وحــدة - 

الحلــب، وهنــاك نوعيــن مــن النابــض، وهمــا نابــض تحكــم هوائــي أو كهربائــي. 

وحــدة الحلــب: وظيفتــه إخــراج الحليــب مــن الحلمــة إلــى وعــاء الحليــب أو خطــوط أنابيــب الحلــب مــع تدليــك - 

الحلمــة. وكل وحــدة حلــب ترتبــط بأربعــة اكــواب فرديــة، كل منهــا مخصــص لحلمــة واحــدة.

وتقــوم عمليــة الحلــب علــى دورة تبادليــة بيــن التفريــغ والنبــض حيــث تــؤدي هــذه العمليــة إلــى خلــق مرحلــة 

ــد لماكينــة  ــذا هنــاك مواصفتــان قياســيتان للتحكــم بــاألداء الجي شــفط وتدليــك للحلمــة داخــل كــوب الحابــة. ل

ــغ Vacuum level ومعــدل النبــض Pulsation rate )شــكل 2( ــب همــا: مســتوى التفري الحل

        شكل 2. المواصفات األساسية لعمل ماكينة الحلب اآللي

                 وتأثيرأكواب الحلب على الحلمة  13   
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ــة الحلــب حســب نــوع الحيــوان والشــركة المصنعــة، حيــث أن كل مصنــع يوصــي بالمــزج بيــن  ــم آل ويختلــف تصمي

مســتوى تفريــغ ونســبة نبــض ليعمــل بشــكل أفضــل.

ــا  ــل كم ــة لإلب ــب المائم ــة الحل ــات أل ــد مواصف ــة لتحدي ــى الرغــم مــن وجــود بعــض المحــاوالت الحديث وعل

فــي اإلمــارات  19  باســتخدام تفريــغ منخفــض ومعــدل نبــض عالــي أو فــي تونــس  2  والمملكــة العربيــة الســعودية  

10  باســتخدام تفريــغ عالــي، ومعــدل نبــض منخفــض نســبيا )جــدول 1(، فــإن الحاجــة الزالــت ماســة لتحديــد أفضــل 

مواصفــات ماكينــة الحلــب المناســبة لإلبــل.

جدول 1. مواصفات ماكينة الحلب فى الحيوانات الزراعية المختلفة.

اإلبل**الماعزاألغنامالجاموساألبقارالمواصفات*

مستوى التفريغ

Vacuum level

)kPa(

50-4052-3740-3244-36

 36-40 )Wernery et al., 2004(

45 )Ayadi et al., 2013(

 48 )Hammadi et al., 2010 ; Atigui et
al., 2014b(

50 )Ayadi et al., 2014(

معدل النبض

Pulsation rate

)ppm(

6060180-12090-70

 90 )Wernery et al., 2004(

 60-90-120 Atigui et al. )2014b(

 60 )Hammadi et al., 2010 ; Ayadi et
al., 2014(

نسبة النبض

Pulsation ratio

)%(

60:4065:3550:5035:65

 60:40

 )Hammadi et al., 2010 ; Atigui et al.,

 2014b; Ayadi et al., 2014; Wernery et

al., 2004(

* kPa: كيلوباسكال، ppm: نبضة في الدقيقة.  **التزال تحت البحث والتطوير. 

وحاليــا اليمكــن تعميــم نظــام محــدد لمواصفــات الحلــب اآللــي فــي اإلبــل قبــل إجــراء دراســات مســتفيضة علــى طــول 

موســم الحليــب وتأثيرهــا علــى كميــة اإلنتــاج ونوعيتــه وصحــة الضــرع. ومــن المهــم كذلــك دراســة تركيــز هرمــون 

االوكسيتوســن وطريقــة إفــرازه فــى اإلبــل عنــد اســتخدام الحلــب األلــي.

كفاءة الحلب اآللي:

يقصــد بالحلــب اآللــي الكفــؤ بالمقــدرة علــى إنتــاج أكبــر كميــة مــن الحليــب بأقصــر وقــت ممكــن وبأقــل تدخــل 

يــدوي للحــاب مــع عــدم وجــود تأثيــر ســلبي علــى صحــة الضــرع  16 . ويمكــن تلخيــص أهــم العوامــل المؤثــرة علــى 

كفــاءة الحلــب اآللــي بمــا يلــي:

مستوى إنتاج الحليب )مرحلة االنتاج، الموسم، عمر الناقة، التركيب الوراثي(.- 

صفات الضرع )شكل وطول الحلمة، حجم الضرع، الصفات الداخلية للضرع(.- 

تأقلم النوق على الحابة اآللية )هدوء النوق، ثبات مكونات البيئة المحيطة(.- 

نظام الحلب اآللي )عدد الحلبات، روتين الحابة، خبرة الحابون(. - 

مكونات آلة الحلب اآللي ومعايير التشغيل.  - 

ــغيل -  ــة التش ــهولة عملي ــب، س ــة المحل ــى صال ــوق إل ــروج الن ــول وخ ــهولة دخ ــب )س ــم المحل  تصمي

والصيانــة( .

ولتحسين كفاءة الحلب اآللي فى اإلبل يجب أن نعمل على دراسة أنسب المعايير التالية:

 مستوى تفريغ )35 - 50 كيلوباسكال( - 

 معدل النبض )60،90،120 جزء في الدقيقة(- 

  نسبة النبض )35:65، 40:60 ، 50:50( - 

قطر بطانة كوب الحلمة )19، 23، 25، 27 ملم( - 

الوزن المناسب لوحدة الحلب )1.5 – 3.5 كجم(- 

  سعة وحدة تجميع الحليب )200 الى 300 سم3( - 

 نوع التحفيز قبل الحلب )مع او بدون المولود(- 

   طول فترة التحفيز )30 - 120 ثانية(.- 
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ــذا فــإن تحديــد مواصفــات ماكينــة الحلــب اآللــي المتخصصــة لحابــة األبــل مرتبطــة بالصفــات المظهريــة  ل

ــك  ــة للضــرع )حليــب خــزان ، حليــب الغــدة( وكذل ــات الداخلي للضــرع والحلمــات )الشــكل، الحجــم، الطــول( والصف

صفــات إفــراز الحليــب.

أوال - شكل الضرع والحلمات: 

ــة واســعة، ويمكــن تلخيصهــا فــي ثــاث أشــكال  ــة بصف يتبايــن شــكل الضــرع والحلمــات فــي االنــوق الحلوب

أساســية هــي الضــرع الكــروي والكمثــري والبندولــي، بينمــا الحلمــات فيغلــب عليهــا الشــكل األســطواني والمخروطــي 

والقنينــي  1  . أمــا بالنســبة لمقاييــس الضــرع فــي اإلبــل فوجــد  5  أن التبايــن كان أعلــى فــى صفــات الضــرع الخارجيــة 

خاصــة فــى طــول وقطرالحلمــة )شــكل 3( حيــث تــراوح طــول الحلمــات مــن 3.5 - 15.8 ســم بمتوســط 8.3±2.9  

ســم و قطرهــا مــن 1.9 - 6.8 ســم بمتوســط 1.0±3.3 ســم. وفــي دراســة أخــرى وجــد أن متوســط طــول الحلمــة 7.1 

ســم )بمــدى مــن 2.9-16ســم(، كمــا أن طــول وحجــم الحلمــة يتغيــر حســب مرحلــة الحابــة، حيــث إزداد الطــول بنســبة 

تصــل الــى %50، بينمــا ازداد القطــر بنســبة تصــل الــى %170  15  ، وهــذا التبايــن فــي أشــكال وأحجــام الضــروع 

والحلمــات فــى اإلبــل يؤكــد ضــرورة أن تكــون أكــواب آلــة الحلــب أطــول وأعــرض مــن األكــواب التــى تســتعمل فــى 

ــن  ــإن هــذا التباي ــد عــن 2.5 ســم  8 . وبصــورة عامــة ف ــار، حيــث أن متوســط طــول الحلمــة فيهــا اليزي ــة األبق حاب

ــة  ــات الضــرع المائم ــد أفضــل صف ــن الدراســة لتحدي ــد م ــى مزي ــاج إل ــات يحت ــات الضــرع والحلم ــي صف ــر ف الكبي

لإلنتــاج المكثــف فــى برامــج التحســين الوراثــي لابــل.

شكل 3.   عدم ماءمة الحلمة لكوب الحلب في بعض النوق

ثانيا- توزيع الحليب في الضرع:

إن تحديــد مواصفــات ماكينــة الحلــب المائمــة لإلبــل مرتبــط بالتركيــب الداخلــي للضــرع، حيــث يوجــد تبايــن 

واســع بيــن مختلــف الحيوانــات الحلوبــة فــي نســبة الحليــب المخزنــة فــي خــزان الضــرع، فمثا فــي األبقــار المتخصصة 

إلنتــاج الحليــب تخــزن أقــل مــن %30 مــن كميــة الحليــب الكلــي خــال الفتــرة بيــن الحلبتيــن   8  ، وعلــى خــاف ذلــك 

فــإن الماعــز تخــزن حوالــي %75 مــن كميــة الحليــب فــي مخــزن الضــرع  17   بينمــا فــي األغنــام فيتــراوح الحليــب 

المخــزن مابيــن 30 إلــى 50 %   12  وفــي الجامــوس فتخــزن مايقــارب %5 فقــط  18 ، أمــا فــي اإلبــل فوجــد أنهــا 

ــي خــزان الضــرع   2   5   9   11 .  ونظــرا لصغــر حجــم خــزان  ــب ف ــة الحلي تخــزن مــن  3.5- 19 % مــن كمي

ــة  ــد الحلــب اآللــي إلنــزال حليــب الغــدة خاصــة فــى آخــر مرحل الضــرع، نجــد أن النــوق تحتــاج إلــى تحفيزعــال عن

الحلــب.

 )Lactocorder®(شكل 4. جهاز الاكتوكوردر     
                 لقياس معدل إفراز الحليب

ثالثا- إفراز الحليب:

ــز  ــام والماع ــار واألغن ــي األبق ــب ف ــراز الحلي ــة إف ــة آلي ــى معرف ــة إل ــات العلمي ــن الدراس ــد م ــزت العدي رك

والجامــوس مــن أجــل إنتخــاب أفــراد ســهلة الحلــب، وقــد أشــارت معظــم الدراســات إلــى وجــود نوعيــن مــن طبيعــة 

اإلفــراز، فهنــاك حيوانــات يكــون االفــراز فيهــا مســتمرا بقمــة إفــراز واحــدة وبمعــدل تدفــق عــال، بينمــا أفــراد أخــرى 

ــى حليــب  ــل القمــة األول ــل وبمعــدل تدفــق متوســط حيــث تمث ــن يفصــل بينهمــا زمــن قلي ــراز بهــا ذي قمتي يكــون اإلف

ــز  ــة التحفي ــى عــدم كفاي ــك يعــود لتأثيــر هرمــون األوكسيتوســن أوإل ــل حليــب الغــدة، وذل الخــزان بينمــا األخــرى تمث

ــراز  ــة إف ــول طبيع ــة  2   10  ح ــات حديث ــي دراس ــة. وف ــة الهرموني ــتجابة العصبي ــف االس ــا لضع ــره وأحيان أوتأخ

الحليــب فــي اإلبــل العربيــة باســتخدام جهــاز الاكتوكــوردر 

النوعيــن  وجــود  بينــت   )4 )شــكل   )Lactocorder®(

الســابقين باالضافــة إلــى وجــود نــوع ثالــث لإلفــراز يتميــز 

بمعــدل تدفــق حليــب منخفــض ومــدة حلــب طويلــة وقمتيــن 

منخفضتيــن نســبيا )شــكل 5(. وقــد أظهــرت الدراســة  2  أن 

نســب تواجــد هــذه االنــواع الثاثــة الســابقة هــي 22:40:38 

تواليــًا، وأوصــت الدراســة باســتبعاد الحيوانــات ذات النــوع 

الثالــث مــن اإلفــراز كخطــوة أولــى لإلنتخــاب. 
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شــكل 5. أنــواع تدفــق الحليــب فــي اإلبــل. )أ( يمثــل النــوع األول الســريع بقمــة إفــراز واحــدة )ب( يمثــل النــوع الثانــي 
بمعــدل إفــراز متوســط وقمتــي إفــراز و)جـــ( يمثــل النــوع الثالــث بمعــدل إفــراز بطــيء وقمتيــن منخفضتيــن نســبيا  10 . 

تأثير مواصفات ماكينة الحلب على كفاءة الحلب اآللي:

إن تحديــد مواصفــات ماكينــة الحلــب المائمــة ضــرورة هامــة لتحســين كفــاءة الحلــب اآللــي فــى اإلبــل. حيــث 

ــي  ــا ف ــت فعاليته ــة أثبت ــى مســتوى ضغــط  48  كيلوباســكال ونســبة نبــض  60  نبضة/دقيق ــب عل ــة الحل ــط آل إن ضب

إفــراغ الضــرع بزمــن اقصــر وبكفــاءة أعلــى، بينمــا  ضبــط آلــة الحلــب علــى مســتوى ضغــط أقــل )38 كيلوباســكال( 

أدى إلــى إطالــة فتــرة الحلــب إلــى ضعفــي المــدة وكذلــك إلــى انخفــاض كميــة الحليــب حتــى 2.5 ضعــف ممــا يعنــي 

عــدم القــدرة علــى إفــراغ الضــرع بكفــاءة )جــدول 2(.

جدول 2. تأثير مستوى التفريغ و معدل النبض على خصائص إفراز الحليب فى اإلبل  4     

خصائص إفراز الحليب

مستوى التفريغ

38 كيلوباسكال 

معدل النبض

6090120
1.701.211.45كمية حليب الماكينة )كغم(*

0.860.690.44الفترة االزمة لخروج أول حليب )ث(

3.825.046.43طول فترة الحلب )د(

1.390.930.87أعلى معدل إلفراز الحليب )كغم/د(

0.760.440.45معدل إفراز الحليب )كغم/د(

48 كيلوباسكال 

6090120
3.053.022.58كمية حليب الماكينة )كغم(*

0.870.720.91الفترة االزمة لخروج أول حليب )ث(

3.324.804.25طول فترة الحلب )د(

2.672.252.24أعلى معدل إلفراز الحليب )كغم/د(

1.521.001.22معدل إفراز الحليب )كغم/د(

*كمية الحليب المتحصل عليها أثناء الحابة اآللية. 
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وفــي دراســة حديثــة علــى اإلبــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية، تمــت دراســة  10  تأثيــر مســتويات مختلفــة 

مــن التفريــغ  )45 و 50 كيلوباســكال( ومعــدل النبــض )52 و60  نبضة/دقيقــة ( علــى كفــاءة الحلــب اآللــي فــي نظــام 

ــوم باســتخدام  ــي الي ــن ف ــوق مرتي ــت الن ــب )جــدول 3( حيــث حلب ــة الحل ــة مرحل ــة ونهاي ــاج  المكثــف خــال بداي اإلنت

محلــب آلــى، وتــم قيــاس ثوابــت كميــة الحليــب، وتدفــق الحليــب بجهــاز الاكتوكــوردر )شــكل 4( خــال حلبــة الصبــاح، 

ــى الضــرع. حيــث وجــد أن  ــي ف ــب المتبق ــة )شــكل 6( والحلي ــر بالماكين ــب التقطي ــة حلي ــة الحليــب وكمي ــدرت كمي وق

مرحلــة الحلــب أثــرت معنويــا علــى صفــات أجــزاء الحليــب وتدفقــه خــال الحلــب اآللــي. وتبيــن أن مســتوى التفريــغ 

ــا نســبة  ــل معنوي ــب ولكــن قل ــة الحلي ــة لكمي ــى النســب المئوي ــر عل ــم يؤث ــة  ل ــدل 60 نبضة/دقيق 50 كيلوباســكال ومع

حليــب التقطيــر )15.2- 5.9%(  والحليــب المتبقــي )44.1 - 29.8 % (. كمــا أن حابــة اإلبــل بمســتوى تفريــغ 50 

كيلوباســكال ومعــدل 60 نبضة/دقيقــة أدى الــى امكانيــة الحصــول علــى كميــة حليــب أكثــر بنســبة تصــل الــى )+40%( 

وفــي وقــت حابــة أقــل )- 46 ثانيــة( وبمعــدل تدفــق أعلــى فــي مرحلــة الحلــب األولــى.

شكل 6.   عملية الحصول على حليب التقطير بالماكينة 

وعمومــا بينــت نتائــج الدراســة أنــه يمكــن حلــب اإلبــل بكفــاءة باســتخدام مســتوي تفريــغ 50 كيلــو باســكال ومعــدل 60 

نبضة/دقيقــة، وهــذه النتائــج بصــورة عامــة متوافقــة مــع نتيجــة الدراســة علــى اإلبــل المغربيــة  4 . وتجــدر اإلشــارة إلــى 

أن اســتعمال مســتوى تفريــغ عــال لماكينــة الحلــب فــي النــوق ذوات الحلمــات كبيــرة الحجــم يســاعد فــي ثبــات األكــواب 

علــى الحلمــات وزيــادة فعاليــة عمليــة التدليــك والتفريــغ، وبالتالــي الحصــول علــى معــدل إفرازعالــي للحليــب.

جدول 3. تأثير مستوي التفريغ و معدل النبض على كفاءة الحلب االلي فى اإلبل 10  

4550مستوى التفريغ  )كيلوباسكال(

52605260معدل النبض )نبضة/ الدقيقة(

خصائص إفراز الحليب

1.681.891.903.15 إنتاج الحليب )كغم( 

4.534.163.943.70طول فترة الحلب )د(  

1.932.141.822.06الفترة االزمة لخروج أول حليب )ث(

0.710.860.860.96معدل إفراز الحليب )كغم/د( 

1.911.781.612.31أعلى معدل إلفراز الحليب )كغم/د( 

توزيع الحليب في الضرع:

1.681.891.903.15حليب الماكينة )كغم( *

0.370.300.300.19حليب التقطيربالماكينة )كغم( 

2.052.192.203.34إجمال حليب الماكينة )كغم( 

18.113.713.65.7معدل حليب التقطيربالماكينة )%(

1.631.601.471.16الحليب المتبقى ) كغم(** 

44.342.240.029.8معدل الحليب المتبقى  )%(

*كمية الحليب المتحصل عليها أثناء الحابة األلية.

** كمية الحليب المتبقية في الضرع والتى تحصل عليها بعد حقن هرمون األوكسيتوسن.  
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وفــي دراســة أخــرى علــى تأثيــر مســتوي التفريــغ العالــي )50 كيلوباســكال( علــى صحــة الضــرع والحلمــات 

إســتمرت لفتــرة شــهرين ونصــف خــال منتصــف موســم الحابــة، حيــث أوضحــت الدراســة إلــى عــدم وجــود تأثيــر 

ســلبي علــى ملمــس الحلمــات ولونهــا بعــد الحلــب وكذلــك علــى نســب حــدوث التهــاب الضــرع تحــت الســريري وعــدد 

ــى  ــب اآللي عل ــر نظــم الحل ــى تأثي ــا يجــب إجــراء دراســات مســتضيفة عل ــب  6  . وعموم ــي الحلي ــي ف ــا الكل البكتري

صحــة الضــرع قبــل الخــروج بتوصيــات وتعميــم النتائــج.

 تأثير روتين الحلب على إفراز الحليب وكفاءة الحلب اآللي:

ــل  ــب وتقل ــى مــن الحلي ــاج أعل ــي إنت ــي تســاهم ف ــب اآلل ــة الحل ــوان خــال مرحل ــة مائمــة للحي ــر بيئ إن توفي

اإلجهــاد علــى الحيــوان، لــذا فــان خلــق روتيــن يومــي متكــرر ومائــم للحيــوان يســاهم بشــكل كبيــر فــي عــدم تذبــذب 

ــة  ــي عملي ــد للحلمــات والضــرع يســاعد ف ــز الجي ــر والتحفي ــي. إن التحضي ــب اآلل ــاءة الحل ــع كف ــاج ورف مســتوى اإلنت

ــي  ــي ف ــب المتبق ــل الحلي ــي تقلي ــا يســهم ف ــي مم ــب اآلل ــة الحل ــة عملي ــي بداي ــدة( ف ــب الغ ــب )حلي ــل للحلي اإلفرازالكام

الضــرع، ويقلــل مــن كميــة حليــب التقطيــر فــي الماكينــة خــال آخــر عمليــة الحلــب، ويترتــب عليــه تقليــل الوقــت الــازم 

للحلــب وتوفيــر ســاعات عمــل إضافيــة.  

وتنبغــي اإلشــارة إلــى أن روتيــن الحلــب فــي اإلبــل يختلــف عنــه فــي األبقــار، حيــث إن فتــرة التحفيــز يجــب 

أن تكــون أطــول فــي اإلبــل ويرجــع ذلــك  إلــى صغــر حجــم خــزان الضــرع فيهــا، وضــرورة وجــود المولــود بجانــب 

الناقــة وتأثيــره علــى افــراز الحليــب. ولكــن فــي المشــاريع المكثفــة الكبيــرة إلنتــاج حليــب اإلبــل نجــد أن دخــول المولــود 

ــي  ــم.  وف ــر مائ ــب غي ــن حل ــق روتي ــب ويخل ــي إدارة المحل ــي ويســبب مشــاكل ف ــر عمل ــز يكــون غي ــب للتحفي للمحل

إحــدى الدراســات وجــد أن متوســط طــول الفتــرة الازمــة للتحفيــز اليــدوي كان 123 ثانيــة  18 ، بينمــا فــي دراســة 

أخــرى وجــد أن التحفيــز اليــدوي لمــدة 30 ثانيــة لــم تحســن فــي إنتــاج الحليــب لكنهــا قللــت مــن نســبة تواجد النــوق ذوات 

افــراز الحليــب ذي القمتيــن والمعــدل البطــيء، ووجــد أن تأخيــر تركيــب اكــواب الحلــب لفتــرة تزيــد عــن الدقيقــة اثــرت 

ســلبًا علــى إنتــاج الحليــب   3  . وفــي تجربــة حديثــة  لمقارنــة تأثيــر 7   طــول فتــرة التحفيــز اليــدوي ) 60 ، 90، 120  

ثانيــة( وجــد أن التحفيــز لمــدة تتــراوح مــن 90 إلــى 120 ثانيــة أعطــى أفضــل النتائــج مــن حيــث كميــة حليــب التقطيــر 

والحليــب المتبقــى فــى ضــروع النــوق صعبــة إدرارالحليــب )جــدول 4(.  

جدول 4. تأثير طول فترة التحفيزاليدوي للضرع قبل الحلب على كفاءة الحلب اآللي  7 

6090120طول فترة التحفيزاليدوي )ث(  

خصائص إفراز الحليب

5.295.134.24طول فترة الحلب )د(  

0.650.830.90معدل إفراز الحليب )كغم/د(

1.481.281.69أعلى معدل إلفراز الحليب )كغم/د(

توزيع الحليب في الضرع

1.792.222.64حليب الماكينة )كغم(* 

26.621.314.8حليب التقطيربالماكينة )%(

46.139.529.4الحليب المتبقى فى الضرع )%(**  

*كمية الحليب المتحصل عليها أثناء الحابة األلية.

** الحليب المتبقي في الضرع والتي تحصل عليها بعد حقن هرمون األوكسيتوسن. 
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الخالصة و التوصيات:

يجــب اختيــار النــوق حســب المواصفــات الشــكلية المائمــة للضــروع والحلمــات وذلــك الرتباطهــا المباشــر بســهولة - 

الحلــب اآللــي وجــودة صفــات الحليــب. 

ــال -  ــات خ ــق صعوب ــرى يخل ــة االخ ــات الحلوب ــة بالحيوان ــات مقارن ــول الحلم ــي قطروط ــع ف ــن واس ــود تباي وج

ــب.  ــرة الحل ــن خــاص خــال فت ــة وروتي ــى معامل ــاج إل ــوق تحت ــإن الن ــك ف ــي، ولذل ــب اآلل الحل

ــات -  ــول الحلم ــم وط ــم لحج ــرض وذات وزن مائ ــول وأع ــي أط ــب آل ــواب حل ــم أك ــة لتصمي ــة ماس ــود حاج وج

ــار. ــب األبق ــة لحل ــة والمصمم ــواب الحالي ــع األك ــة م بالمقارن

ــغ 50 كيلوباســكال ومعــدل 60 نبضة/دقيقــة للحصــول علــى -  ــاءة باســتخدام مســتوى تفري  يمكــن حلــب اإلبــل بكف

كميــة حليــب أكثــر فــي وقــت حابــة أقــل وبمعــدل تدفــق حليــب عــال.

عــدم تحفيــز الضــرع بشــكل كافــي خصوصــا فــي النــوق ذوات ســعة خــزان صغيــر يــؤدي إلــى عــدم اكتمــال عمليــة - 

الحلــب اآللــي وتدنــي كفاءتــه، لــذا يوصــى بزيــادة مــدة التحفيــز اليــدوي قبــل الحلــب لفتــرة تتــراوح مــن 120-90 

. نية ثا

يوصــى باســتبعاد الحيوانــات ذوات معــدل تدفــق حليــب منخفــض ومــدة حلــب طويلــة كخطــوة أولــى مهمــة النتخــاب - 

النــوق لســهولة الحلــب اآللــي ورفــع كفــاءة اإلنتــاج.

يوصــى بإجــراء دراســات مســتضيفة عــن تأثيــر نظــم الحلــب اآللــي علــى صحــة الضــرع قبــل الخــروج بتوصيــات - 

مة. عا

الحاجــة إلــى برامــج التحســين وانتخــاب ألفضــل صفــات الضــرع المائمــة لإلنتــاج المكثــف للحليــب فــى اإلبــل - 

العربيــة.
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شكر وتقدير

ــة والزراعــة لألمــم المتحــدة  ــة الســعودية ومنظمــة األغذي ــوزارة الزراعــة بالمملكــة العربي الشــكرالجزيل موصــول ل

القائميــن علــى المشــروع. 



MACHINE MILKING EFFICIENCY IN 

DAIRY CAMEL

By M. Ayadi, R.S. Aljumaah, F.H. Alzuraiq, B. Faye

Summary

Nowadays there is an increasing interest in camel’s 

milk for human nutrition due to its functional 

properties.  As a result of market demands for 

milk production, intensive dairy camel’s farms 

using modern machine milking have been recently 

estabilished around the world. Efficient milking 

are related to the good milking ability of animal 

)machine milked(. Camels should be chosen with 

good udder and teat conformations because of its 

direct effects on ease of milking and milk hygiene. 

There are a huge variation in size of teats )length 

and diameter( between camels. These variations 

might cause some problems during machine 

milking and require special settings and practice 

during milking. Therefore, the necessity to design 

specific milking clusters for lactating camels, with 

longer and wider cups than dairy cows. Milking 

camels at 50 kPa and 60 pulsations/min improved 

milking efficiency without affecting teat condition 

and udder health; camels were able to let down 

more milk in a shorter time at higher milk flow rate. 

Compared to other dairy animals, camels have a 

very limited cisternal cavity. Therefore, insufficient 

udder and teat stimulation will lead to incomplete 

milking. It is recommended to extend the duration 

of udder and teat stimulation )90 to 120 sec( before 

milking. Further studies are needed to confirm 

these results during the entire lactation period.
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