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تقدير التغريات الن�سبية وم�ستوى تراكيز بع�ض املعادن خالل مرحلة �إنتاج حليب املاعز اجلبلي ال�سوري
حتت نظام الرعاية ال�سرحي
Evaluation Relativity Variation and Some Minerals Concentration During
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امللخ�ص

 وتراكيز بع�ض املعادن يف حليب املاعز، والرتكيب الكيميائي،تهدف الدرا�سة �إىل معرفة ت�أثري مرحلة �إنتاج احلليب �ضمن املو�سم يف الأداء الإنتاجي
 عنز ًة جبلي ًة منتج ًة للحليب يف موا�سم20  ا�ستخدم لهذا الغر�ض.2013 اجلبلي حتت النظام ال�سرحي يف حمافظة القنيطرة (�سورية) خالل عام
 وتراكيز،) ال�سكر واملادة اجلافة الال دهنية، الربوتني، لتقدير �إنتاج احلليب والرتكيب الكيميائي )ن�سب الدهن،حالبة خمتلفة من الأول وحتى الرابع
 حللت البيانات �إح�صائ ًيا.) خالل مراحل الإنتاج املختلفة �ضمن مو�سم حالبة كاملCa ،P ،Na ،K ،Cu ،Mg ،Mn ،Fe ،Zn ،Cl( بع�ض املعادن
135.6 ± 342.02  فيما بلغت كمية احلليب الكلية،ر�أ�س/ غ297.42 ± 1473.1  بلغ متو�سط كمية احلليب اليومية نحو.SPSS با�ستخدام برنامج
 ون�سب، بينت نتائج التحليل الإح�صائي وجود فروق معنوية يف متو�سط كمية احلليب اليومية. يوم ًا6.4 ± 238 ر�أ�س خالل مو�سم حالبة بلغ طوله/كغ
. والزنك خالل مراحل الإنتاج املختلفة، واملنغنيز، والبوتا�سيوم، وال�صوديوم، والفو�سفور، وتراكيز الكال�سيوم، وال�سكر، والربوتني،الدهن
.ي�ستنتج من الدرا�سة �أن تراكيز املعادن يف حليب املاعز اجلبلي ال�سوري تقع �ضمن املدى الطبيعي لرتاكيز املعادن يف حليب املاعز
. تراكيز املعادن يف احلليب، الرتكيب الكيميائي للحليب، مرحلة الإنتاج، املاعز اجلبلي:الكلمات املفتاحية
Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of lactation stage on chemical composition and some minerals
concentration of Syrian mountains Goat milk using grazing system in Al-Quneitera area (Syria) in year 2013.
Twenty mountains Syrian goats were used to evaluate milk production and composition (fat, protein, lactose, and
non-fat solids) and some minerals concentration (Ca, P, Na, K, Cu, Mg, Mn, Fe, Zn, cl) during lactation. Using
SPSS program, data were analyzed by ANOVA with repeated measures. Daily milk yield was 1473.1 ± 297.42 g/
head, while the total milk was 342.02 ± 135.6 Kg/head. The results of statistical analysis showed that there are
significant differeces in daily milk yield and percent of fat and protein and lactose and concentration of Ca, P, Na,
K, Zn, Mg, during different stages of lactation. It concluded that the concentrations of minerals in Syrian mountains
Goat milk is into normal limits and basic minerals concentrations in goat milk.
Keywords: : Mountains Goat, Lactation stage, Chemical Composition of Milk, Minerals concentration
©2020 The Arab Center for the Studies of Arid Zones and Dry Lands, All rights reserved. ISSN:2305 - 5243 ; AIF-181 (103 - 113)
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املقدمة

يعد احلليب �أقدم و�أثمن و�أكمل مادة غذائية عرفها االن�سان ،وهي من �أهم املواد الغذائية ،وال�سيما لتغذية املواليد حديثة الوالدة ،وتعود
هذه الأهمية البالغة للحليب ملا يحتويه من مركبات غذائية ا�سا�سية من الربوتينات والدهون وال�سكريات والفيتامينات واملعادن� ،إ�ضاف َة �إىل
العنا�صر الدقيقة والتي تعرف بعوامل النمو (ق�صقو�ص.)2005 ،
مت تعريف احلليب املخ�ص�ص لغذاء االن�سان يف امل�ؤمتر الدويل يف جينيف عام  ،1908ب�أنه ال�سائل الناجت من �إفراز الغدد ال�ضرعية لإناث
احليوانات اللبونة املغذاة تغذي ًة جيد ًة وغري املجهدة واخلالية من االمرا�ض ،والذي يتم احل�صول عليه بعملية حالبة كاملة غري متقطعة �ضمن
�شروط �صحية مقبولة ،ويعود �أقدم �سجل مكتوب يدل على تغذية االن�سان باحلليب وم�شتقاته �إىل � 3000سنة قبل امليالد ،ولعل خمطوطات
امل�صريني القدماء ور�سومهم تدل على ذلك بو�ضوح .ونظر ًا للزيادة ال�سكانية الهائلة ،وزيادة الطلب على املنتجات احليوانية من حليب وحلم
وبي�ض ،فقد بد�أت العديد من الدول االهتمام بال�صفات النوعية حلليب املجرتات ال�صغرية �إىل جانب كمية احلليب الناجتة ،وال�سيما بعد
ال�شروع بربامج التح�سني الوراثي (Gabinaو ،)1991 ،Barilletوتكثيف نظم الإنتاج لهذه احليوانات ( .)1993 ،Haenleinويعد حليب
املاعز م�صدر ًا مهم ًا للربوتني والدهن وال�سكر والفيتاميننات واملعادن ،وهو ذو قيمة غذائية عالية تفوق القيمة الغذائية حلليب بقية احليوانات
الزراعية املنتجة للحليب ( ،)1996 ،Haenleinوذلك ب�سبب �أهميته الطبية يف معاجلة العديد من الأمرا�ض امل�ستع�صية التي يعاين منها
الإن�سان ،الحتوائه على عدد من املركبات البيولوجية املهمة ،مثل الالكتوفرين ( ،)Lactoferrinوالليزوزمي (-Raynal( )Lysozyme
 Ljutovacوزمال�ؤه.)2008 ،
ال تختلف مكونات حليب املاعز عن غريه من حليب احليوانات املجرتة الأخرى من حيث عدد املكونات الأ�سا�سية ،لكنه يتميز عن غريه بوجود
حبيبات دهنية �صغرية احلجم ،وتراكيز عالية من �أمالح الكال�سيوم ،لذا ف�إن حليب املاعز يعد من �أف�ضل الأغذية للأطفال )،Haenlein
 .)2002وعلى الرغم من الأهمية االقت�صادية والتغذوية وال�صحية حلليب املاعز اجلبلي ،ف�إنه ال توجد مراجع علمية كافية حتدد م�ستوى
املعادن يف احلليب الناجت خالل مو�سم حالبة كامل ،بالرغم من وجود بع�ض القيم لفرتات ق�صرية من مو�سم احلالبة ،ومن هنا جاءت فكرة
هذا البحث للوقوف ب�شكل علمي على ماهية و�أهمية حليب املاعز اجلبلي.
هدف البحث:
 - 1درا�سة ت�أثري مرحلة �إنتاج احلليب �ضمن املو�سم يف تركيبه الكيميائي.
 - 2حتديد تراكيز بع�ض املعادن الكربى وال�صغرى يف مراحل �إنتاج خمتلفة خالل املو�سم الإنتاجي.

مـــواد البحــــث وطرائـــقه
� - 1إدارة حيوانات التجربة:
عنز ًة من املاعز اجلبلي بي�ضاء اللون يف نهاية حملها ومن املو�سم الأول حتى الرابع ،بحيث يت�ضمن كل مو�سم حالبة ( )5عنزات ،متقاربة يف الوزن
ووقت الوالدة (ال يتجاوز الفرق ع�شرة �أيام).
ُقدمت للحيوانات احتياجاتها الغذائية احلافظة والإنتاجية ،ففي بداية مو�سم الإدرار (ف�صل ال�شتاء) ُقدمت لها بقايا املحا�صيل من التنب مع دعم
غذائي ممث ًال باخللطات العلفية املركزة ،والتي تتكون من الذرة وال�شعري وك�سبة القطن املق�شورة ،للو�صول �إىل االحتياجات الغذائية املطلوبة تبع ًا
لوزنها و�إنتاجها من احلليب ،مبا يتوافق مع جداول االحتياجات الغذائية للماعز املعتمدة ح�سب ( )1985(Epsteinاجلدول .)1

مت تنفيذ الدرا�سة يف قرية جباتا اخل�شب (حمافظة القنيطرة � /سورية) ،خالل عام  .2013مت اختيار 20

الجدول  .1االحتياجات الغذائية المقدمة لحيوانات الدراسة.
الوزن (كغ)

مادة جافة (غ)

بروتين كلي (غ)

مركبات غدائية مهضومة (غ)

50-45
55-51
60-56

800
930
1061

60
74
80

430
650
722

�أما يف الربيع وبداية ال�صيف فا�ستخدم نظام الرعاية ال�سرحي من ال�ساعة ال�سابعة �صباح ًا حتى ال�ساعة اخلام�سة بعد الظهر ،وعند تدهور املرعى
متت �إ�ضافة الأعالف املركزة عند عودة احليوانات من املرعى� ،إذ مت الإيواء يف حظائر مفتوحة ،وال �سيما يف الليل ويف الأوقات التي مل تخرج بها
للمرعى.
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 - 2طريقة العمل :بعد �أن و�ضعت املاعز مواليدها ومع بداية مو�سم �إنتاج احلليب مت تقدير �إنتاج احلليب اليومي حليوانات الدرا�سة بدء ًا
من اليوم  14بعد الوالدة حتى نهاية مو�سم �إنتاج احلليب مبعدل مر ًة واحد ًة كل �أ�سبوعني با�ستعمال احلالبة اليدوية ،وذلك بعد عزل املواليد
ملدة � 12ساعة عن �أماتها وحلبها و�ضرب كمية احلليب الناجتة بعامل  2لتقدير �إنتاج احلليب اليومي خالل مرحلة الر�ضاعة (� 3أ�شهر)
) Awawdehوزمال�ؤه ،)2009 ،وبعد الفطام مت تقدير �إنتاج احلليب اليومي من حا�صل جمع كمية احلليب الناجتة من احلالبة ال�صباحية
مع كمية احلليب الناجتة من احلالبة امل�سائية حتى نهاية مو�سم �إنتاج احلليب.
مت �أخذ  100مل من احلليب من كل حيوان على حدة يف الأوقات نف�سها التي ُقدرت فيها كمية احلليب الناجتة بعد مزج احلليب الناجت مبا�شرة
بعد احلالبة ،و ُق�سمت العينة �إىل جزئني ،مت ا�ستخدام اجلزء الأول يف حتديد ن�سب مكونات احلليب الأ�سا�سية من الدهن والربوتني وال�سكر
واملادة اجلافة الكلية ،وذلك با�ستخدام جهاز حتليل حليب حقلي ميلكو�سكان دامناركي ال�صنع (,Milkoscan Foss Electric Company
 ،(Model 104, A/SNمتوفر يف كلية الزراعة بجامعة دم�شق� .أما اجلزء الثاين من عينة احلليب امل�أخوذة فقد مت ا�ستخدامه لتحليل
املعادن املوجودة ،وذلك با�ستخدام جهاز ال�سبيكرتوفوتومرت ،من �أجل حتديد تركيز عن�صر الفو�سفور� ،أما عنا�صر الكال�سيوم وال�صوديوم
والبوتا�سيوم فتم حتديد تراكيزها با�ستخدام جهاز الفالم فوتومرت ،يف حني مت حتديد م�ستويات بقيه العنا�صر با�ستخدام جهاز االمت�صا�ص
الذري ( Varianنوع  )Spectra AA 880املتوفر يف ق�سم علوم الرتبة (كلية الزراعة/جامعة دم�شق).
 - 3التحليل الإح�صائي :بعد جمع وتبويب البيانات يف جداول خا�صة ،وحتليلها �إح�صائي ًا بو�ساطة برنامج  SPSSالإح�صائي ،با�ستخدام
حتليل التباين  ANOVAلقيا�سات متكررة ( )Model Mixedلكل من امل�ؤ�شرات املدرو�سة ،وذلك عند م�ستوى معنوية  ،% 5مت ا�ستخدام
الأمنوذج اخلطي العام ( )General Linear Modelلدرا�سة ت�أثري مرحلة الإنتاج يف ال�صفات املدرو�سة كالآتي:
Yijk=µ+ Dj+ +eijk

حيث:
 = Yijkال�صفة املدرو�سة (كمية احلليب اليومية (غ) ،ن�سب مركبات احلليب ( ،)%قيم تركيز املعادن ملغ 100/مل).
 =µاملتو�سط العام لقيمة ال�صفة املدرو�سة(. )Y
 =Djت�أثري مرحلة �إنتاج احلليب =  1مرحلة الر�ضاعة (� 14إىل  70يوم ًا) 2 ،مرحلة حالبة �أوىل (� 71إىل  154يوم ًا) 3 ،مرحلة حالبة ثانية ( 155يوماً
حتى نهاية مو�سم احلالبة).
 =eijkاخلط�أ املتبقي.
مت �أخذ املتو�سطات احل�سابية للنتائج على �أ�سا�س متو�سطات �أقل املربعات ( Least-Square-Means )LSMمع الأخذ باحل�سبان العوامل
الثابتة امل�سجلة يف الأمنوذج الريا�ضي.

النتائج واملناق�شة

 - 1املتو�سطات العامة للمركبات الأ�سا�سية ،وتراكيز املعادن حلليب املاعز اجلبلي:
بلغ طول مو�سم احلالبة عند املاعز اجلبلي يف هذه الدرا�سة  238يوما ً ،وبلغ متو�سط �إنتاج العنزة من احلليب خالل هذه الفرتة
 342.02±73.56كغ ،كما بلغ متو�سط الإنتاج اليومي  1437.1±297.42غ من احلليب (اجلدول .)2
الجدول .2المتوسطات العامة للمركبات األساسية وتراكيز المعادن لحليب الماعز الجبلي.
البيان

المتوسط  SD ±المتوسط

البيان

المتوسط  SD ±المتوسط

كمية الحليب اليومية (غ)

297.42 ± 1473.1

( Naملغ 100 /مل)

3.47 ± 34.45

كمية الحليب الكلية (كغ)

73.56 ± 342.02

(ملغ 100 /مل)

3.56 ± 166.04

الدهن ()%

0.27 ± 4.07

( Cuملغ 100 /مل)

0.05 ± 0.24

البروتين ()%

0.75 ± 3.41

( Mgملغ 100 /مل)

1.95 ± 13.55

الالكتوز ()%

0.11 ± 4.58

( Mnملغ 100 /مل)

0.0048 ± 0.069

المادة الجافة الالدهنية ( )%

0.42 ± 8.79

( Feملغ 100 /مل)

0.0088 ± 0.44

( Caملغ 100 /مل)

1.84 ± 128.80

( Znملغ 100 /مل)

0.067 ± 3.67

(ملغ 100 /مل)

4.33 ± 94.14

(ملغ 100 /مل)

8.43 ± 136.22

P
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تقع كميات احلليب امل�سجلة يف هذه الدرا�سة �ضمن احلدود الطبيعية لإنتاج املاعز اجلبلي يف القطر العربي ال�سوري� .إال �أنها مل ت�صل �إىل
نتائج بع�ض حمطات البحوث العلمية الزراعية يف القطر� ،إذ وجد �أن متو�سط كمية احلليب اليومية للماعز اجلبلي يف حمطة بحوث عرى قد
بلغ  1.95كغ ،وقد تعود هذه الزيادة يف تلك املحطة �إىل ا�ستخدام نظام الإيواء املكثف والتغذية املركزة ،ف�ض ًال عن ا�ستخدام �أ�ساليب رعاية،
وذلك با�ستبعاد احليوانات منخف�ضة الإنتاج و�إبقاء احليوانات عالية الإنتاج ،بينما اعتمد يف هذه الدرا�سة نظام الرعاية ال�سرحي املنت�شر يف
حمافظة القنيطرة ب�شكل كبري ،ومل تخ�ضع هذه احليوانات لأية عمليات حت�سني وراثي.
يتفوق املاعز اجلبلي يف �إنتاجه اليومي من احلليب مقارن ًة بالعديد من العروق ،ومنها عرق  930( Crossغ) وعرق  850( Somaliغ) (Mestawet
وزمال�ؤه.)2012 ،
بلغ متو�سط ن�سبة الدهن يف احلليب  ،0.27%±4.07وتقع هذه القيمة �ضمن احلدود الطبيعية ملحتوى حليب املاعز من الد�سم (،Haenlein
 .)2002هذا ويتفوق حليب املاعز اجلبلي يف حمتواه من الدهن مقارن ًة بعروق ماعز عاملية ،مثل املاعز الهولندي الأبي�ض ،والذي تبلغ ن�سبة الد�سم
يف حليبه  Strzalkowska( % 3.67وزمال�ؤه،)2008 ،وعرق � ،Kilis X Sannenإذ بلغت الن�سبة  Guzeler( % 3.45وزمال�ؤه ،)2010 ،وعرق
ال�سانن� ،إذ بلغت  .% 3.5وهناك عروق ماعز عديدة يحتوي حليبها ن�سبة دهن �أعلى من ن�سبة الدهن يف حليب املاعز اجلبلي ،منها عرق ماعز
النوبي ( ،)% 5وعرق ماعز  Mestawet( )% 5.15( Somaliaوزمال�ؤه.)2012 ،
بلغ متو�سط ن�سبة الربوتني يف احلليب  ،% 0.75±3.41وتقع هذه القيمة �ضمن احلدود الطبيعية ملحتوى حليب املاعز من الربوتني (،Haenlein
2002؛  Mestawetوزمال�ؤه ،)2012 ،وهناك بع�ض العروق يحوي حليبها على ن�سب مرتفعة من الربوتني مقارن ًة بن�سب الربوتني يف حليب املاعز
اجلبلي ،ومنها عرق  ،)% 4.71( Dwarf Africanوعرق  .)% 4.38( Sokoto Redوهناك بع�ض العروق يحوي حليبها على ن�سب منخف�ضة من
الربوتني مقارن ًة بن�سب الربوتني يف حليب املاعز اجلبلي ،منها عرق الهولندي االبي�ض (  Strzalkowska( )% 2.93وزمال�ؤه.)2008 ،
وبلغ متو�سط ن�سبة الالكتوز يف احلليب  ،% 0.11±4.58وتقع هذه القيمة �ضمن اجلدود الطبيعية ملحتوى حليب املاعز من الالكتوز (،Haenlein
2002؛  Strzalkowskaوزمال�ؤه2008 ،؛  Guzelerوزمال�ؤه.)2010 ،
كما بلغ متو�سط ن�سبة املادة اجلافة الالدهنية يف احلليب  ، % 0.42±8.79وتقع هذه القيمة �ضمن اجلدود الطبيعية لن�سبة املادة اجلافة الالدهنية
يف حليب املاعز (2002 ،Haenlein؛  Strzalkowskaوزمال�ؤه2008 ،؛  Guzelerوزمال�ؤه.)2010 ،
كما يو�ضح اجلدول  2املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لرتاكيز بع�ض املعادن يف حليب املاعز اجلبلي� ،إذ بلغ متو�سط تركيز الكال�سيوم
يف حليب عنزات الدرا�سة  1.84±128.80ملغ 100/مل ،وتقع هذه القيمة �ضمن املدى الطبيعي ملحتوى حليب املاعز من الكال�سيوم ،الذي حدده
 Coniوزمال�ؤه ( ،)1999و  Wendorffو ،)2006( Haenlenو Rodriguezوزمال�ؤه ( ،)2001و )2006( Parkوذلك �ضمن املدى (106
�إىل  192ملغ .)100/يف حني مل ي�صل حمتوى حليب املاعز اجلبلي من الكال�سيوم �إىل م�ستوى الكال�سيوم يف حليب عدد من العروق ،مثل عرق
 Tinerfenaيف ا�سبانيا ( 155.5ملغ 100/مل) ( Rodriguezوزمال�ؤه ،)2001 ،وعرق  146.2( Granadaملغ 100/مل) ( Martinوزمال�ؤه،
 ،)1995وعرق  Kilis X Saanenيف تركيا ( 220.5ملغ100/مل) ( .)2010 ،Guzelerويعود �سبب هذا االختالف يف تركيز الكال�سيوم يف حليب
عنزات الدرا�سة �إىل �سنة الدرا�سة ،وبلد الرتبية ،ونظم الرعاية املتبع ،بالإ�ضافة �إىل العوامل الوراثية ،وطريقة تقدير تراكيز املعادن� ،إذ �أنه يف
بع�ض الدرا�سات يتم تقدير تراكيز املعادن خالل مرحلة حمددة من مراحل الإنتاج وملو�سم واحد من موا�سم الإنتاج ،يف حني �أنه يف درا�ستنا مت
تقدير تراكيز املعادن ملو�سم حالبة كامل.
بلغ متو�سط تركيز الفو�سفور يف حليب عنزات الدرا�سة  4.33±94.14ملغ 100/مل ،وتقع هذه القيمة �ضمن املدى الطبيعي ملحتوى حليب املاعز
من الفو�سفور الذي حدده  Coniوزمال�ؤه ( ،)1999و Wendorffو )2006( Haenlenو  Rodriguezوزمال�ؤه ( )2001و )2006( ،Park
وذلك �ضمن املدى ( 148 – 92ملغ .)100/يف حني مل ي�صل حمتوى حليب املاعز اجلبلي من الفو�سفور �إىل م�ستوى الفو�سفور يف حليب عدد من
العروق ،مثل عرق  Tinerfenaيف ا�سبانيا (  115.5ملغ 100/مل) ( Rodriguezوزمال�ؤه ،)2001 ،وعرق  Kilis X Saanenيف تركيا (120.5
ملغ100/مل) (.)2010 ،Guzeler
وبلغ متو�سط تركيز ال�صوديوم يف حليب عنزات الدرا�سة 3.47±34.45ملغ 100/مل ،وتقع هذه القيمة �ضمن املدى الطبيعي ملحتوى حليب املاعز
من ال�صوديوم الذي حدده  )1980( Jennessو Chukwuو ،)1989( Parkو Coniوزمال�ؤه ( )1999و )1993( HaenlenوRodriguez
وزمال�ؤه ( )2001و )2006( Parkوذلك �ضمن املدى (� 34إىل  50ملغ.)100/
وتوافقت قيم تراكيز ال�صوديوم يف حليب عنزات الدرا�سة مع القيم التي ذكرها عدد من الباحثني ( Strzalkowskaوزمال�ؤه2008 ،؛ ،Meschy
 .)2000يف حني مل ي�صل حمتوى حليب املاعز اجلبلي من ال�صوديوم �إىل م�ستوى ال�صوديوم يف عدد من العروق ،مثل عرق  Tinerfenaيف ا�سبانيا
( 50.4ملغ 100/مل) ( Rodriguezوزمال�ؤه ،)2001 ،وعرق  Saanen X Kilisيف تركيا ( 67.5ملغ100/مل) (.)2010 ،Guzeler
كما بلغ متو�سط تركيز البوتا�سيوم يف حليب عنزات الدرا�سة  3.56±166.04ملغ 100/مل (اجلدول  ،)2وتقع هذه القيمة �ضمن املدى الطبيعي
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ملحتوى حليب املاعز من البوتا�سيوم الذي حدده  )1980(Jennessو ،)1989( Park and Chukwuو Coniوزمال�ؤه ( )1999وHaenlen

( ،)1993و Rodriguezوزمال�ؤه ( ،)2001و )2006( Parkوذلك �ضمن املدى (� 135إىل  235ملغ .)100/وتتوافق هذه القيم مع القيم التي
ذكرها  Mestwaetوزمال�ؤه ( )2012عند درا�ستهم لرتاكيز املعادن يف حليب املاعز يف عرق  ،Boerوعرق  ،Crossوعرق  ، Arsi-Baleوعرق
 .Somaliكما تتوافق مع نتائج درا�سة  Rinconوزمالئه ) (1992على عرق  .Murciaيف حني كانت قيم تراكيز البوتا�سيوم يف حليب عنزات
الدرا�سة �أعلى من القيم التي ذكرها  Strzalkowskaوزمال�ؤه (  )2008يف درا�ستهم لرتاكيز بع�ض املعادن يف حليب املاعز البولندي الأبي�ض
املح�سن ،ونتائج  )2000( Meschyعلى حليب ماعز ال�سانن والألبني.
بلغ متو�سط تراكيز النحا�س واملنغنيزيوم واملغنيز واحلديد والزنك والكلور يف حليب عنزات الدرا�سة  0.05±0.24ملغ 100/مل1.95±13.55 ،
ملغ 100/مل 0.0048±0.069 ،ملغ 100/مل 0.0088±0.44 ،ملغ 100/مل و  0.067±3.67ملغ 100/مل و  8.43±136.22ملغ 100 /مل على
التوايل (اجلدول  .)2وتوافقت قيم تراكيز النحا�س واملنغنيزيوم واملغنيز واحلديد والزنك والكلور يف حليب عنزات الدرا�سة مع Mestwaet
وزمال�ؤه ( )2012عند درا�ستهم لرتاكيز املعادن يف حليب املاعز عند عرق  ،Boerوعرق  ،Crossوعرق  ،Arsi-Baleوعرق  .Somaliكما تتوافق
مع نتائج  Rinconوزمالئه ( )1992على عرق  ،Murciaونتائج درا�سة  Francoوزمالئه ( )1981على عروق ماعز �إيطالية حملية ،ونتائج درا�سة
 )2000( Meschyعلى عروق ماعز ال�سانن والألبني ،ونتائج درا�سة  Strzalkowskaوزمال�ؤه ( )2008على املاعز البولندي الأبي�ض املح�سن،
ونتائج درا�سة  Rodriguezوزمال�ؤه ( )2001على عنزات من عرق  Tinerfenaيف ا�سبانيا ،ونتائج درا�سة  Martinوزمال�ؤه (  )1995على عنزات
من عرق  ،Granadaونتائج درا�سة  )2010( Guzelerعلى عنزات من عرق  Kilis X Saanenيف تركيا.
 - 2ت�أثري مرحلة �إنتاج احلليب يف الرتكيب الكيميائي حلليب املاعز اجلبلي:
ت�شري نتائج التحليل االح�صائي �إىل وجود فرق معنوي يف متو�سط كمية احلليب اليومية خالل مراحل �إنتاج احلليب املختلفة .فقد بلغ متو�سط
كمية احلليب اليومية خالل مرحلة الر�ضاعة  122.46±2094.10غ ،ويف مرحلة احلالبة الأوىل  78.91±1655.21غ ،ويف مرحلة احلالبة الثانية
 40.51±661.65غ( .اجلدول  .)3وميكن تف�سري هذه النتائج �أنه مع بداية مو�سم احلالبة يبد�أ ال�ضرع بالن�شاط التدريجي ،فيزداد حجمه ويكون
حجم احلوي�صالت �أكرب ،وتكون �شبكة الألياف املحيطة به رخوة مقارن ًة بحجمها يف نهاية املو�سم ،كما تتميز بداية املو�سم بقلة بناء الن�سيج
اخلاليل ،مع غزارة �شبكة الأوعية الدموية حول احلوي�صالت مقارنة بنهاية املو�سم.
الجدول  .3كميات ونسب مكونات الحليب خالل مراحل مختلفة من الموسم اإلنتاجي.

المؤشرات

مرحلة إنتاج الحليب
الرضاعة
( 70 - 14يوماً)

حالبة ثانية
( 238 - 155يوماً)

حالبة أولى
( 154 - 71يوماً)

كمية الحليب اليومية (غ)

122.46± 2094.10 a

78.91±1655.21 b

40.51±661.65 c

***

نسبة الدهن ()%

0.07±4.37 a

0.05 ± 3.77 b

0.15 ±4.06 c

***

نسبة البروتين ()%

0.022± 3.50 a

0.054 ± 3.41 b

0.031 ±3.34 c

***

نسبة السكر ()%

0.06± 4.68 a

0.054 ± 4.60 b

0.03 ±4.45 c

***

المادة الجافة الالدهنية

0.56± 9.14 a

0.08 ± 8.77 ab

0.07 ±8.46 b

***

 تشير األحرف المختلفة في السطر نفسه لوجود فروق معنوية في مراحل إنتاج الحليب المختلفة عند مستوى المعنوية المحدد (،)% 5حيث*** = 0.001 < p :

تتفق نتائج هذه الدرا�سة مع ما وجده  Cesarوزمال�ؤه ( )1999عند ماعز ال�سانن ،و  )2002( Haenleinعند ماعز الألبني ،وCiappesoni

وزمال�ؤه ( )2004و Mohammedوزمال�ؤه ( )2007عند ماعز النوبي ال�سوداين ،و دياب وزمال�ؤه ( )2010عند املاعز ال�شامي .يف حني تختلف
نتائج درا�ستنا مع نتائج درا�سة  Strzałkowskaوزمال�ؤه ( )2009عند املاعز البولندي الأبي�ض املح�سن� ،إذ وجدوا �أن متو�سط كمية احلليب
اليومية خالل مرحلة الإنتاج الأوىل كانت �أعلى من متو�سط كمية احلليب اليومية خالل مرحلة الر�ضاعة.
تبني نتائج التحليل االح�صائي وجود فروق معنوية يف متو�سط ن�سبة دهن احلليب ( )%خالل مراحل �إنتاج احلليب املدرو�سة ،فقد بلغ متو�سط
ن�سبة الدهن خالل مراحل �إنتاج احلليب ر�ضاع ًة وحالبة �أوىل وثانية ( ،% 0.07±4.37و  % 0.05±3.77و )% 0.15±4.06على التوايل
(اجلدول .)3
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تت�أثر ن�سبة الد�سم يف حليب املاعز بكثري من العوامل اخلارجية ،وال �سيما التغذية ،وقد تعود هذه القيم املتفاوتة �إىل اختالف ظروف الرعاية
والتغذية وعوامل بيئية �أخرى .وتتفق نتائج درا�ستنا مع ما وجده  Cesarوزمال�ؤه ( )1999عند ماعز ال�سانن ،و )2002( Haenleinعند ماعز
الألبني ،و Ciappesoniوزمال�ؤه ( ،)2004و Mohammedوزمال�ؤه ( )2007عند ماعز النوبي ال�سوداين ،ودياب وزمال�ؤه ( )2010عند املاعز
ال�شامي .يف حني تختلف مع نتائج درا�سة  Strzałkowskaوزمالئه ( )2009عند املاعز البولندي الأبي�ض املح�سن� ،إذ وجدوا �أن متو�سط ن�سبة
الدهن يف احلليب خالل مرحلة الإنتاج الثانية كانت �أعلى من متو�سط ن�سبة الدهن خالل مرحلة الر�ضاعة.
تظهر نتائج التحليل االح�صائي تراجع ًا معنوي ًا يف ن�سبة الربوتني املوجودة يف احلليب خالل مراحل �إنتاج احلليب املدرو�سة ،فقد بلغت 0.022±3.50
 ،%و % 0.054±3.41و ،% 0.031±3.34وذلك خالل مرحلة الر�ضاعة واحلالبة الأوىل والثانية على التوايل (اجلدول  .)3وميكن تف�سري هذه
النتائج �أن ن�سبة الربوتني يف احلليب ترتبط بنوعية العلف املقدم ،وف�صل ال�سنة ،وتتفق نتائج هذه الدرا�سة مع ما وجده  Cesarوزمال�ؤه ()1999
عند ماعز ال�سانن ،و Ciappesoniوزمال�ؤه ( ،)2004و Mohammedوزمال�ؤه ( )2007عند ماعز النوبي ال�سوداين ،و دياب وزمال�ؤه ()2010
عند املاعز ال�شامي .يف حني تختلف مع  )2002( Haenleinعند ماعز الألبني ،ونتائج درا�سة  Strzałkowskaوزمالئة ( )2009عند املاعز
البولندي الأبي�ض املح�سن� ،إذ وجدوا �أن متو�سط ن�سبة الربوتني يف احلليب خالل مرحلة الإنتاج الثانية كانت �أعلى من متو�سط ن�سبة الربوتني خالل
مرحلة الر�ضاعة ،يف حني مل يكن هناك فروق معنوية يف متو�سط ن�سبة الربوتني يف احلليب خالل مرحلتي الر�ضاعة والإنتاج الأوىل.
بينت نتائج التحليل االح�صائي تراجع ًا معنوي ًا يف ن�سبة ال�سكر املوجودة يف احلليب خالل مراحل �إنتاج احلليب املدرو�سة ،فقد بلغت القيم
 0.06%±4.68خالل مرحلة الر�ضاعة ،و  % 0.05±4.60خالل مرحلة احلالبة الأوىل ،و  % 0.03±4.45خالل مرحلة احلالبة الثانية (اجلدول
 .)3وتتفق هذه النتائج مع ما وجده � )2002( Haenleinأثناء درا�سته على ماعز الألبني ،و نتائج دياب وزمالئه ( )2010عند درا�ستهم على عرق
ال�شامي ،يف حني �أظهرت نتائج درا�سة  Kifaroوزمالئه ( ،)2009ونتائج درا�سة  Strzałkowskaوزمالئه ( )2009عند املاعز البولندي الأبي�ض
املح�سن �أن متو�سط ن�سبة ال�سكر يف احلليب خالل مرحلة الإنتاج الثانية كانت �أعلى من متو�سط ن�سبة ال�سكر يف احلليب خالل مرحلة الر�ضاعة،
يف حني مل يكن هناك فروق معنوية يف متو�سط ن�سبة ال�سكر يف احلليب خالل مرحلتي الر�ضاعة والإنتاج الأوىل.
وت�شري نتائج التحليل االح�صائي �إىل تراجع معنوي يف ن�سبة املادة اجلافة الالدهنية املوجودة يف احلليب خالل مرحلتي الر�ضاعة و�إنتاج احلليب
الأوىل ،وقد بلغت ن�سبة املادة اجلافة الالدهنية  % 0.56±9.14خالل مرحلة الر�ضاعة ،و  % 0.08±8.77خالل مرحلة احلالبة الأوىل،
و % 0.07±8.46خالل مرحلة احلالبة الثانية (اجلدول  .)3وتختلف هذه النتائج ت مع ما وجده  )2002( Haenleinيف درا�سته على ماعز
الألبني ،ونتائج  Strzałkowskaوزمالئه ( )2009عند املاعز البولندي الأبي�ض املح�سن� ،إذ وجدوا �أن متو�سط ن�سبة املادة اجلافة الالدهنية
يف احلليب خالل مرحلة االنتاج الثانية كانت �أعلى من متو�سط ن�سبة املادة اجلافة الالدهنية يف احلليب خالل مرحلة الر�ضاعة ،يف حني مل يكن
هناك فروق معنوية يف متو�سط ن�سبة املادة اجلافة الالدهنية يف احلليب خالل مرحلتي الر�ضاعة والإنتاج الأوىل .وتتفق هذه الدرا�سة مع نتائج
دياب وزمالئه ( )2010يف درا�ستهم لعرق ال�شامي ،ونتائج درا�سة .)2001(Chi Liu
 - 3ت�أثري مرحلة انتاج احلليب يف تراكيز املعادن املوجودة يف حليب املاعز اجلبلي:
�أ�شارت نتائج التحليل االح�صائي �إىل وجود فروق معنوية يف متو�سط تركيز الكال�سيوم يف حليب املاعز اجلبلي خالل مراحل انتاج احلليب
املدرو�سة ،فقد بلغت القيم  1.41±128.74ملغ100/مل خالل مرحلة الر�ضاعة ،و 0.81±127.04ملغ 100/مل خالل مرحلة االنتاج الأوىل،
و 1.14±130.61ملغ100/مل خالل مرحلة الإنتاج الثانية.
ميكن تف�سري هذه النتائج ب�أن تركيز الكال�سيوم يف احلليب يرتبط بعالقة عك�سية مع متو�سط كمية احلليب اليومية ،كما �أن انتقال الكال�سيوم �إىل
احلليب يتم عن طريق ارتباط جزء منه بكازئني احلليب ،وجزء �آخر منه ينتقل عن طريق ارتباطه بحبيبات الدهن املوجودة يف احلليب ،كما ت�شري
بع�ض الدرا�سات �إىل �أن هناك عالقة بني تركيز الكال�سيوم يف احلليب ودرجة حرارة البيئة� ،إذ ذكر  Kumeوزمال�ؤه ( ،)1990و Seviوزمال�ؤه
(� )2004أن تركيز الكال�سيوم يف احلليب يتناق�ص مع ارتفاع درجات احلرارة.
تتفق نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة  Strzalkowskaوزمالئه ( )2008على املاعز البولندي الأبي�ض املح�سن ،كما تتفق مع ما ذكره
 Mestwaetوزمال�ؤه ( )2012عند درا�ستهم لرتاكيز املعادن يف حليب املاعز عند عروق  ،Boerو Crossو  ،Arsi-Baleو ،Somaliونتائج درا�سة
 Rodriguezوزمالئه ( )2001عند درا�ستهم لرتاكيز املعادن خالل مراحل االنتاج عند عرق  Tinerfenaاال�سباين ،يف حني وجد Guzeler
وزمال�ؤه ( )2010يف درا�ستهم لرتاكيز املعادن يف حليب ماعز  Kilis X Saanenخالل مراحل الإنتاج املختلفة �أنه ال توجد تغريات معنوية يف
تركيز الكال�سيوم خالل مراحل �إانتاج احلليب.
ذكر  Borosو زمال �ؤه ( � )1988أن تركيز الكال�سيوم يف احلليب ازداد ب�شكل ملحوظ خالل مراحل Yنتاج احلليب .يف حني ذكر Wuschko
و � )1992 ( Seifertأن تركيز عن�صر الكال�سيوم يف حليب ماعز  Dwarf Africanبقي م�ستقر ًا طول مرحلة الإنتاج .باملقابل �أظهرت نتائج درا�سة
 )2000( Meschyعلى حليب ماعز ال�سانن والألبني �أن تركيز الكال�سيوم يتناق�ص ب�شكل تدريجي من بداية مرحلة الإنتاج حتى نهايتها.
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الجدول  .4تراكيز بعض المعادن خالل مراحل مختلفة من الموسم اإلنتاجي.

المؤشرات

مرحلة إنتاج الحليب
الرضاعة
( 70 - 14يوماً)

حالبة أولى
( 154 - 71يوماً)

حالبة ثانية
( 238 - 155يوماً)

( Caملغ 100/مل)

1.41±128.74a

0.81±127.04b

1.14±130.61c

***

( Pملغ 100/مل)

0.83 ±90.61a

2.01±92.58a

3.16±99.23b

***

( Naملغ 100/مل)

1.57±31.72a

1.09±74.32a

1.02±38.87b

***

( Kملغ 100/مل)

1.83±164.26a

2.92±170.16b

0.84±163.71a

***

( Cuملغ 100/مل)

0.040±0.21

0.064±0.21

0.050±025

ns

( Mgملغ 100/مل)

0.29±11.33a

0.30±13.42b

0.24±15.90c

***

( Mnملغ 100/مل)

0.003±0.070

0.006±0.068

0.006±0.068

ns

( Feملغ 100/مل)

0.012±0.4368

0.08±0.4439

0.0038±0.4435

ns

( Znملغ 100/مل)

0.044±3.72a

0.043±3.68ab

0.071±3.61b

*

( Clملغ 100/مل)

10.30±135.88

8.20±136.58

8.65±136.20

ns

 تشير األحرف المختلفة في السطر نفسه إلى وجود فروق معنوية في مراحل إنتاج الحليب المختلفة عند مستوى المعنوية المحدد ( ،% 50.0حيث *** = 0.001 < p ، ** = 0.01 < p ، * = 0.05 < p = snعدم وجود فروق معنوية).

�أظهرت نتائج التحليل االح�صائي �أن متو�سط تركيز عن�صر الفو�سفور يف حليب عنزات الدرا�سة مل يتغري ب�شكل معنوي خالل مرحلتي الر�ضاعة
و�إنتاج احلليب الأوىل ،يف حني ازداد ب�شكل معنوي خالل مرحلة �إنتاج احلليب الثانية ،فقد بلغت القيم  0.83±90.61ملغ 100/مل خالل مرحلة
الر�ضاعة ،و 2.01±92.58ملغ 100/مل خالل مرحلة الإنتاج الأوىل ،و 3.16 ± 99.23ملغ 100/مل خالل مرحلة الإنتاج الثانية (اجلدول .)4
ميكن تف�سري هذه النتائج ب�أن تركيز الفو�سفور يف احلليب يرتبط بعالقة �سلبية مع متو�سط كمية احلليب اليومية ،كما ت�شري بع�ض الدرا�سات
( Coatwsوزمال�ؤه� )1990 ،إىل �أن الأع�شاب ينخف�ض حمتواها من الفو�سفور مع التقدم مبرحلة الن�ضج ،وهذا ما يف�سر انخفا�ض تركيز الفو�سفور
يف حليب عنزات الدرا�سة ،كون قطيع الدرا�سة يف مرحلة الر�ضاعة متت تغذيته على �أعالف تكميلية ،يف حني �أنه يف مرحلتي الإنتاج الأوىل والثانية
متت تغذيته من خالل عملية الرعي فقط .وتتفق نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج  Strzalkowskaوزمالئه ( )2008على املاعز البولندي الأبي�ض
املح�سن ،يف حني تختلف مع نتائج  Mestwaetوزمالئه ( )2012عند درا�ستهم لرتاكيز املعادن يف حليب املاعز عند عرق  ،Boerوعرق ،Cross
وعرق  ،Arsi-Baleوعرق � ،Somaliإذ يالحظ انخفا�ض تركيز عن�صر الفو�سفور يف حليب املاعز ب�شكل ملحوظ من بداية مرحلة الإنتاج ،ليبلغ
�أدنى م�ستوى له يف ال�شهر الرابع من الإنتاج ،ثم يبد�أ باالرتفاع التدريجي حتى نهاية مرحلة الإنتاج .يف حني وجد  Guzelerوزمال�ؤه ( )2010يف
درا�ستهم لرتاكيز املعادن يف حليب ماعز  Saanen X Kilisخالل مراحل االنتاج املختلفة �أنه ال يوجد تغريات معنوية يف تركيز الفو�سفور خالل
مراحل �إنتاج احلليب املختلفة� .أما نتائج درا�سة  )2000( Meschyعلى حليب ماعز ال�سانن والألبني ،فبينت �أن تركيز عن�صر الفو�سفور يتناق�ص
ب�شكل تدريجي مع التقدم مبرحلة �إنتاج احلليب.
ت�شري نتائج التحليل االح�صائي �إىل �أن متو�سط تركيز عن�صر ال�صوديوم يف حليب عنزات الدرا�سة مل يتغري ب�شكل معنوي خالل مرحلتي الر�ضاعة
و�إنتاج احلليب الأوىل ،يف حني ازداد ب�شكل معنوي خالل مرحلة �إنتاج احلليب الثانية ،فقد بلغت القيم  1.57±31.72ملغ 100/مل خالل مرحلة
الر�ضاعة ،و74.32±1.09ملغ 100/مل خالل مرحلة الإنتاج الأوىل ،و 1.02±38.87ملغ 100/مل خالل مرحلة الإنتاج الثانية (اجلدول .)4
وتتفق نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج  Strzalkowskaوزمالئه ( )2008على املاعز البولندي الأبي�ض املح�سن ،ونتائج درا�سة Mestwaet
وزمالئه ( )2012عند درا�ستهم لرتاكيز املعادن يف حليب املاعز عند عرق  ،Boerوعرق  ،Crossوعرق  ،Arsi-Baleوعرق  ،Somaliيف
حني وجد  Guzelerوزمال�ؤه ( )2010يف درا�ستهم لرتاكيز املعادن يف حليب ماعز  Saanen X Kilisخالل مراحل الإنتاج املختلفة �أن تركيز
ال�صوديوم يف احلليب يزداد ب�شكل ملحوظ خالل �أول �أ�سبوعني من الإنتاج ،ثم يحافظ على م�ستواه حتى نهاية مو�سم احلالبة.
ا�شارت نتائج التحليل االح�صائي �إىل �أن متو�سط تركيز عن�صر البوتا�سيوم يف حليب عنزات الدرا�سة مل يتغري ب�شكل معنوي خالل مرحلتي
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الر�ضاعة و�إنتاج احلليب الأوىل ،يف حني ازداد ب�شكل معنوي خالل مرحلة �إنتاج احلليب الثانية ،فقد بلغت القيم 1.83±164.26ملغ 100/مل
خالل مرحلة الر�ضاعة ،و 2.92±170.16ملغ 100/مل خالل مرحلة الإنتاج الأوىل ،و 0.84±163.71ملغ 100/مل خالل مرحلة الإنتاج الثانية.
وت�شري بع�ض الدرا�سات �إىل �أن هناك عالقة ما بني تركيز البوتا�سيوم يف احلليب ودرجة حرارة البيئة� ،إذ ذكر  Kumeوزمال�ؤه ( ،)1990وSevi
وزمال�ؤه (� )2004أن تركيز البوتا�سيوم يف احلليب يتناق�ص مع ارتفاع درجات احلرارة( .اجلدول .)4
تختلف نتائج درا�ستنا مع ما وجده  Guzelerوزمال�ؤه ( )2010يف درا�ستهم لرتاكيز املعادن يف حليب ماعز  Saanen X Kilisخالل مراحل
الإنتاج املختلفة� ،أي عدم وجود تغريات معنوية يف تركيز البوتا�سيوم خالل مراحل �إنتاج احلليب ،ونتائج درا�سة  Mestwaetوزمالئه ( )2012يف
درا�ستهم لرتاكيز املعادن يف حليب املاعز عند عرق  ،Boerوعرق  ،Crossوعرق  ،Arsi-Baleوعرق  .Somaliوذكر  Borosوزمال�ؤه ()1988
�أن تركيز البوتا�سيوم يف احلليب يزداد ب�شكل ملحوظ خالل مراحل �إنتاج احلليب.
ت�شري نتائج التحليل االح�صائي �إىل �أن متو�سط تركيز عن�صر النحا�س يف حليب عنزات الدرا�سة مل يتغري ب�شكل معنوي خالل مراحل �إنتاج احلليب،
فقد بلغت القيم 0.040 ± 0.21ملغ 100/مل خالل مرحلة الر�ضاعة ،و 0.064 ±0.21ملغ 100/مل خالل مرحلة الإنتاج الأوىل ،و 0.050±0.25
ملغ 100/مل خالل مرحلة الإنتاج الثانية (اجلدول  .)4وتختلف نتائج درا�ستنا مع نتائج  Strzalkowskaوزمالئه ( )2008على املاعز البولندي
الأبي�ض املح�سن �إذ وجدوا �أن تركيز عن�صر النحا�س يف احلليب ينخف�ض ب�شكل ملحوظ من بداية مرحلة احلالبة لي�صل �إىل �أدنى قيمة له يف
ال�شهر الرابع من الإنتاج ،ويحافظ على هذا امل�ستوى حتى ال�شهر ال�ساد�س ،ثم يرتفع قلي ًال وي�ستمر باالنخفا�ض حتى نهاية مو�سم احلالبة .يف حني
�أظهرت نتائج درا�سة  Rodriguezوزمالئه )2001( ،على عرق  Tinerfenaاال�سباين �أن تركيز عن�صر النحا�س مل يتغري من بداية مرحلة �إنتاج
احلليب حتى نهاية مو�سم الإنتاج.
ت�شري نتائج التحليل االح�صائي �إىل وجود فرق معنوي يف متو�سط تركيز املغنيزيوم يف حليب عنزات الدرا�سة خالل مراحل �إنتاج احلليب
املدرو�سة ،فقد بلغت القيم  0.29±11.33ملغ 100/مل خالل مرحلة الر�ضاعة ،و 0.30±13.42ملغ 100/مل خالل مرحلة �إنتاج احلليب الأوىل،
و  0.24±15.90ملغ 100/مل خالل مرحلة �إنتاج احلليب الثانية (اجلدول  .)4وتتفق هذه النتائج مع نتائج  Rodriguezوزمالئه ( )2001على
عرق  Tinerfenaاال�سباين ،ونتائج درا�سة  Strzalkowskaوزمالئه ( )2008على املاعز البولندي الأبي�ض املح�سن ،ونتائج درا�سة Brendehaug
و  )1986( Abrahamsenعلى املاعز الرنويجي .يف حني تختلف مع ما وجده  Guzelerوزمال�ؤه ( )2010يف درا�ستهم لرتاكيز املعادن يف حليب
ماعز  Kilis X Saanenخالل مراحل الإنتاج املختلفة� ،أي عدم وجود تغريات معنوية يف تركيز املغنيزيوم خالل مراحل �إنتاج احلليب.
كما ت�شري نتائج التحليل االح�صائي �إىل عدم وجود فرق معنوي يف متو�سط تركيز املنغنيز يف حليب عنزات الدرا�سة خالل مراحل �إنتاج احلليب
املدرو�سة ،يف حني كانت هناك فروق ظاهرية يف متو�سط تركيز املنغنيز يف حليب عنزات الدرا�سة بني مرحلة الر�ضاعة ،ومرحلتي �إنتاج احلليب
الأوىل والثانية ،فقد بلغت القيم  0.003±0.070ملغ 100/مل خالل مرحلة الر�ضاعة ،و 0.006±0.068ملغ 100/مل ،خالل مرحلة احلالبة
الأوىل ،و  0.006±0.068ملغ 100/مل خالل مرحلة احلالبة الثانية (اجلدول .)4
وت�شري نتائج التحليل االح�صائي �إىل عدم وجود فرق معنوي يف متو�سط تركيز عن�صر احلديد يف حليب عنزات الدرا�سة خالل مراحل �إنتاج احلليب
املدرو�سة� ،إذ �أن عن�صر احلديد حافظ على تركيزه من بداية مرحلة �إنتاج احلليب حتى نهايتها ،فقد بلغت القيم  0.012±0.4368ملغ 100/مل
خالل مرحلة الر�ضاعة ،و  0.08±0.4439خالل مرحلة الإنتاج الأوىل ،و  0.0038±0.4435خالل مرحلة الإنتاج الثانية (اجلدول  .)4وتتفق
نتائج درا�ستنا مع نتائج  Strzalkowskaوزمالئه ( )2008على املاعز البولندي الأبي�ض املح�سن ،يف حني تختلف مع نتائج  Mestwaetوزمالئه
( )2012يف درا�ستهم لرتاكيز املعادن يف حليب املاعز عند عرق  ،Boerوعرق  ،Crossوعرق  ،Arsi-Baleوعرق � ،Somaliإذ وجدوا �أن تركيز
عن�صر احلديد يف احلليب يرتفع ب�شكل ملحوظ من بداية مرحلة الإنتاج لي�صل �إىل �أعلى قيمة له يف منت�صفها ،ثم يبد�أ بالتناق�ص ب�شكل ملحوظ
حتى نهاية مرحلة �إنتاج احلليب .كما تختلف مع نتائج درا�سة  Rodriguezوزمالئه ( )2001على عرق  Tinerfefhاال�سباين� ،إذ وجدوا �أن عن�صر
احلديد مل يتغري تركيزه يف احلليب خالل مرحلتي الر�ضاعة والإنتاج الأوىل ،يف حني ازداد تركيزه ب�شكل ملحوظ خالل مرحلة الإنتاج الثانية.
ت�شري نتائج التحليل الإح�صائي �إىل وجود فرق معنوي يف متو�سط تركيز الزنك بني مرحلة الر�ضاعة ومرحلة الإنتاج الثانية ،يف حني مل يكن هناك
فرق معنوي يف متو�سط تركيز الزنك بني مرحلة الر�ضاعة ومرحلة الإنتاج الأوىل ،وكذلك الأمر بني مرحلة الإنتاج الأوىل والثانية� ،إذ بلغت القيم
 0.044±3.72ملغ 100/مل خالل مرحلة الر�ضاعة ،و  0.043±3.68ملغ 100/مل خالل مرحة الإنتاج الأوىل ،و 0.071±3.61ملغ 100/مل
خالل مرحلة الإنتاج الثانية (اجلدول .)4
تتفق نتائج درا�ستنا مع نتائج  Mestwaetوزمالئه ( )2012يف درا�ستهم لرتاكيز املعادن يف حليب املاعز عند عرق  ،Boerوعرق  ،Crossوعرق
 ،Arsi-Baleوعرق  .Somaliيف حني تختلف مع نتائج  Strzalkowskaوزمالئه ( )2008على املاعز البولندي الأبي�ض املح�سن� ،إذ وجدوا �أن
تركيز عن�صر الزنك يف احلليب ينخف�ض مع بداية مرحلة الإنتاج ،لي�صل �إىل �أدنى قيمة له يف ال�شهر الرابع من الإنتاج ،ثم يبد�أ باالرتفاع التدريجي
حتى نهاية مرحلة �إنتاج احلليب .يف حني �أظهرت نتائج درا�سة  Rodriguezوزمالئه ( )2001على عرق  Tinerfenaاال�سباين �أن تركيز عن�صر
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الزنك يف احلليب ينخف�ض ب�شكل ملحوظ يف ال�شهر الأول من الإنتاج ،ثم يرتفع ب�شكل تدريجي حتى ال�شهر الرابع  ،ثم يرتفع ب�شكل ملحوظ لي�صل
�أعلى قيمة له يف ال�شهر اخلام�س من الإنتاج ،ليبد�أ باالنخفا�ض حتى نهاية مرحلة �إنتاج احلليب.
ت�شري نتائج التحليل الإح�صائي �إىل عدم وجود فروق معنوية يف متو�سط تركيز الكلور يف حليب عنزات الدرا�سة خالل مراحل انتاج احلليب
املدرو�سة .فقد بلغت القيم  10.30±135.88ملغ 100/مل خالل مرحلة الر�ضاعة ،و 8.20 ± 136.58ملغ 100/مل خالل مرحلة الإنتاج الأوىل،
و  8.65±136.20ملغ 100/مل خالل مرحلة الإنتاج الثانية (اجلدول  .)4وتتفق نتائج درا�ستنا مع ما وجده  Guzelerوزمال�ؤه ( )2010يف
درا�ستهم لرتاكيز املعادن يف حليب ماعز  Saanen X Kilisخالل مراحل الإنتاج املختلفة من عدم وجود تغريات معنوية يف تركيز الكلور خالل
مراحل �إنتاج احلليب.

اال�ستنتاجات واملقرتحات

 - 1تنخف�ض كمية احلليب اليومية ،ون�سب مكونات حليب املاعز اجلبلي من الدهن والربوتني والالكتوز مع التقدم مبرحلة �إنتاج احلليب خالل
مو�سم احلالبة.
 - 2تقع تراكيز املعادن يف حليب املاعز اجلبلي ال�سوري �ضمن املدى الطبيعي لرتاكيز املعادن يف حليب املاعز.
 - 3مل يكن ملرحلة �إنتاج احلليب ت�أثري يف تراكيز النحا�س واملنغنيز واحلديد والكلور خالل مر�سم احلالبة ،يف حني �أن تراكيز الكال�سيوم واملنغنيزيوم
والفو�سفور وال�صوديوم ارتفعت مع التقدم مبرحلة �إنتاج احلليب �ضمن مو�سم احلالبة.
� - 4ضرورة �إيالء املاعز اجلبلي �أهمي ًة �أكرب من قبل اجلهات املعنية �أ�سو ًة باملاعز ال�شامي ،من خالل �إخ�ضاع املاعز اجلبلي لربامج التح�سني
الوراثي ،بغية الو�صول �إىل عرق حملي مبوا�صفات �إنتاجية عالية ومت�أقلم مع ظروف املنطقة.
 - 5على �ضوء نتائج هذه الدرا�سة ،ين�صح مربو املاعز الذين يعتمدون على النظام ال�سرحي يف رعاية املاعز ب�ضرورة �إ�ضافة متممات علفية حتوي
على العنا�صر املعدنية خالل الأوقات التي يعتمدون يف تغذية قطعانهم على املراعي كون العنا�صر املعدنية الأ�سا�سية يف الأع�شاب املوجودة يف
املرعى تتناق�ص مع التقدم مبرحلة الن�ضج.
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