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 ن  أ  و   ي  الد  ى و  ل  ع  و   ي  ل  ع   ت  م  ع  ن  أ   ي  ت  ال   ك  ت  م  نع   ر  ك  ش  أ   ن  أ   ني  زع  و  أ   رب   ال  ق  قال هللا تعالى: ".... و  
 من سورة النمل. 19"اآلية ن  الصالحي   ادك  في عب   تك  م  ح  بر   ني  خل  د  أ  و   اه  ض  ر  ا ت  الح  ص   ل  م  ع  أ  

 على السالم و الصالة و هللا اهدان أن لوال لنهتدي كنا ما و لهذا هدانا الذي هلل الحمد       
 :بعد أما التسليم أزكى و الصالة أفضل عليه دممح سيدنا األخيار نبي

ن المتواضع العمل هذا إتمام إلى اوفقن الذي هلل الحمد  نسعى الذي العلم بحر من قطرة كان وا 
 .وتحصيله بخيراته الظفر إلى يوم كل

كما أتقدم بالشكر مسبقا ألعضاء لجنة المناقشة  شرفأتقدم بالشكر الخالص لألستاذ الم
ثراء هذه الدراسة.  بقبولها مناقشة وا 

وقف إلى جانبي ومد لي يد العون من قريب أو من ساندنا و كل من  موصول إلى شكرالو 
 بعيد ولو بالكلمة الطيبة

أن يزيدنا الدرجات ويرزقنا علما نافعا ونسأله  ونرجوه وفي مجمل القول نحمد هللا الحي القيوم
 أن يهدينا سبل السداد ويلهمنا التوفيق واإلرشاد.
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 الى حكمتي و .... علمي 
 الى ادبي و.... حلمي 
 الى طريقي ... المستقيم
 الى طريق ... الهداية 

 الى ينبوع الصبر و التفائل و األمل
 إلى كل من في الوجود بعد هللا و رسوله 

 امي الغالية 
 

 يا من احمل اسمك بكل فخر
 يا من يرتعش قلبي لذكرك 

 اهديك هذا يا ابي 
 

 الى اخوتي و اختي  والى
 محمد كتكوتين مرام و 

 والى كل العائلة الكريمة 
 والى كل اصدقائي و صديقاتي في الدفعة 

  
 
 

 

 

 

 فتيحة
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 الحمد هلل حمدا كثيرا مباركا وأشكره أن أكرمني بنعمته إلتمام هذا العمل المتواضع.

، فتحية إجالل الحياة أهدي ثمرة جهدي إلى من أنارا لي دربي وعلماني كيف تكون -
.... ...وعرفان إليكما،أدامكما هللا نبراسا وضياء ساطعا في حياتيوتقدير ووفاء 

 العزيزين والدي  
أدامكم هللا لي سندا  ،أشاركهم كل لحظات حياتيالسعادة في أعينهم و  إلى من أرى -

 أخواتي.أخوتي و .......وعونا
الفضل لسندي الذي دعمني في كل خطوة  فإن الجميل رد يستدعي المقام كان إن و -

 طيلة معنوي ودعم ونصائح معرفة من يل هقدم ما كل على التقدير و الشكر شرف
 .الدراسيي مشوار 

لى كل من ساندني من قريب أو - حتى ولو بالدعاء أو  واألقارب من األصدقاء،بعيد  وا 
 ي خير الجزاء.عن   جميعاهللا  كمجزا........ بالكلمة الطيبة

 

 مينة 
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ة ــــــــــــــقدمـــــــــــالم  

أقل نظر مدى ان النظر في تسخير هللا تعالى الكثير من الكائنات الحية لالنسان ليدرك ب
متواصل في رحمته تعالى بنا و حكمته في حث االنسان على البحث و التنقيب و النظر ال
ه او عالجه .تلك الكائنات الستخراج كل مفيد و فريد سواء مما يفيده في ملبسه او طعام  

ف اإلنسان عائلة الجمال منذ ثالثة آالف عام قبل الميالد؛ كوسيلة مفضلة له عر و عليه فقد 
في السفر وحمل األثقال، وكمصدر غذائي له يشرب من ألبانها ويأكل من لحومها، وقد 
انتشرت الجمال في جميع قارات الدنيا وهي نوعان : الجمال العربية ذات السنام الواحد 

ية وصحراء أفريقيا ومنها انتشرت للبالد األسيوية وغيرها. وتنتشر في صحراء الجزيرة العرب
والجمال ذات السنامين وتوجد في منطقة جبال الهيماليا بالهند وبعض البالد األخرى. 

 الصحراء ويعتبرونه أفضل األلبان ويعتبر لبن اإلبل الغذاء الرئيسي للبدو في
اللبن من شدة الحالوة إلى فاتر ويفضلونه طازجا في معظم الحاالت. ويتفاوت مذاق  قاطبة

 ل .طعمه على نوع الطعام المقدم لإلبومالح، ويتوقف 

اهتم العلماء باألبحاث المتعلقة بألبان اإلبل في الربع األخير من القرن العشرين فأجريت  
مئات األبحاث على أنواع الجمال، وكمية األلبان التي تدرها في اليوم وفترة إدرارها لأللبان 

لوالدة، ومكونات لبن اإلبل. وبعد دراسات مستفيضة خلص العلماء إلى أن لبن اإلبل بعد ا
 .يعتبر عنصرًا أساسيًا في تحسين غذاء اإلنسان كما ونوًعا

 وفي هذا السياق جاء اختيارنا لهذا الموضوع وهو "فوائد الصحية 
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 الدراسة استطالعية 

 عدد أمام نفسه الباحث يجد حيث الخطوات أهم من الروبورتاج الموضوع إختيار يعتبر
 بحثه إلجراء  معين موضوع تحديد عليه يتحتم و والمتعددة المتنوعة الموضوعات كبير من

المنهجية  الخطوات استكمال و البيانات ثم يقوم بحصرها من زاوية المراد دراستها بجمع فيه
 األخرى .
 :نوعان هي و الدراسة موضوع اختيار إلى عديدة أسباب دفعتنا ولقد     
 : فهي الذاتية األسباب (أ

 اهتمامنا الشخصي بموضوع حليب االبل . -
 اثراء المعرفة الذاتية لنا فيما يخص هذا الموضوع . -
 فضولنا في التطلع  في مثل هذه المواضيع . -
 خبرة لنا تحقق التي الصحفية األنواع من نوع استخدام في رغبتنا -
 . المستقبل في مهنية

 
 : في حصرها فيمكن الموضوعية األسباب (ب

 الجامعات في اإلعالمي الطابع ذات الدراسات األكاديمية قلة -
 . الموضوع هذا في لدينا المتوفرة المعلومات حسب وهذا الجزائرية 

 اقبال الكبير على استهالك حليب االبل . -
تزايد اإلهتمام بحليب النوق و فتح مزارع لتربية االبل و انتاج   -

 حليبيها  .
 

 ج(   اهمية الموضوع وهدفه   :

ارتبط  الحليب االبل  منذ القدم بالقيم التقليدية  و االعراف االجتماعية وتفاعل         
المجتمع القبلي المبني على الثقافة البدوية االصيلة  حيث كان يستعمل كغداء و الدواء ، 
ومع تطورات العصر و تقدم العلم واالبحاث  اثبت الدراسات العلمية ان البان االبل لها 

اصة مختلفة عن باقي البان المواشي  هذا ماجعل االبل تحظى باالهتمام وذلك ميزات خ



9 
 

بفتح مزارع لتربية االبل و انتاج حليبها   ومن خالل هذا  ربورتاج نبرز اهمية العلمية و 
 قيمته الغدائية للحليب . 

 النوع الصحفي المستعمل :

ي البصري ألنه يتناسب مع اعتمدنا في دراسة هذا الموضوع على الربورتاج السمع     
هذا النوع من المواضيع وأهدافه ، و يعتبر الربورتاج من أنواع الكتابة الصحفية حيث يهدف 
الى اإلخبار و إعطاء المعلومة  مع االعتماد على الوصف وذلك بأسلوب أدبي متميز ، 

على ابداء فالربورتاج الوصفي  يقدم السياق الواقع للحياة ، ومن خصائصه انه ال يعتمد 
الرأي الواضح المكشوف إزاء األحداث و الوقائع بل يرتكز بدرجة اكبر على الوصف 
إضافة إلى ذلك فإنه يعتمد على عملية اتفاق نص التعليق مع المادة المصورة التي تزيد 

 من نسبة فهم المشاهدين لهذه المادة اإلعالمية . 

 مفهوم الروبورتاج.-1

"والتي اشتق منها  Reportتاج مشتقة من الفعل اإلنجليزي  " كلمة الروبور لغة :        
" أي المخبر الصحفي، والتي تعني "نقل الشيء من مكان إلى آخر " أو " Reporterاسم "

 إرجاع الشيء إلى أصله ".

: هو مجموعة من المعلومات المثبتة أو المرسلة   Larousseويعرف في قاموس        
 1ذاعة أو التلفزة ،وذلك حول موضوع معين .عن طريق الصحافة أو اإل

الروبورتاج يقوم على خبر، أو فكرة أو مشكلة أو قضية يلتقطها الصحفي اصطالحا : 
من المجتمع الذي يعيش فيه ،ثم يقوم بجمع المادة الالزمة من بيانات ومعلومات وآراء 

للوصول إلى الحل الذي يراه صالحا لعالج المشكلة ،أو القضية أو الفكرة و قد يشمل على 
 و الرأي و البحث، و يستهين بالصورة الفوتوغرافية أو  فنون صحفية أخرى كالخبر و الحديث

 

                                                           
1 - 1 Larousse illustré.1987.p.860 
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الرسوم الكاريكاتورية، و يلبي وظائف الصحافة األساسية في اإلعالم، و الشرح و 
 1التفسير و اإلرشاد و التوجيه و التسلية و االمتناع

 أنواع الروبورتاج و خصائصه.-2

 أنواع الروبورتاج.

 نذكر منها: ينقسم الروبورتاج إلى عدة أقسام و

 مباشر و غير مباشر.التصنيف األول: 

هو ذلك الروبورتاج الذي يعده الصحفي في الجريدة أو اإلذاعة أو التلفزة، من مباشر:  .1
خالل نزوله إلى الميدان و إجراءه روبورتاجه، حيث تقوم الجريدة أو اإلذاعة أو التلفزة بنشره 

 أو بثه أو إذاعة مباشرة.
لروبورتاج الذي تنتجه مؤسسة إعالمية أخرى كوكاالت األنباء، هو ذلك ا غير مباشر: .2

بحيث يقوم أحد صحفييها بالنزول إلى الميدان و يجري روبورتاجا صحفيا حول موضوع ما، 
 ثم يقوم الجريدة أو اإلذاعة أو التلفزة بشرائه.

 
 يكون على أساس المضمون و ينقسم إلى قسمين: التصنيف الثاني:

 
هو إعداد روبورتاج حول حدث آني مثال: حول مؤتمر صحفي بالحدث: روبورتاج يرتبط  .1

او ندوة صحفية، أو مسيرة سياسية، أو مظاهرات عمالية، أو زيارة ميدانية لرئيس حكومة، أو 
وزير معين إلى منطقة معينة، فموضعه هنا يرتكز على النقل و الوصف، كوصف الزيارة أو 

التي زارها الرئيس مثال، و بهذا فإن الروبورتاج الظروف المحيطة بها، و وصف األمكنة 
 الصحفي يرتكز على الوصف.

                                                           
عربي، العربي للنشر  –و آخرون، القاموس الموسوعي للمصطلحات اإلعالمية، إنجليزي ،محمد فريد محمود عزت  -1 1

 . 486، ص 2001و التوزيع، القاهرة، 
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ويسمى باالستطالع، ألن الصحفي فيه يقوم بوصف ظاهرة  روبورتاج يرتبط بالموضوع: .2
ما أو مكان أو مؤسسة، و عادة ما يكون غير مرتبط بالحدث و غير آني، و يتميز هذا 

 الزمنية.النوع بالطول من حيث المساحة و المدة 
 يصنف على أساس طبيعة الموضوع:  التصنيف الثالث:

هو الروبورتاج الذي يدور حول قضايا سياسية، و الوقائع التي لها عالقة روبورتاج سياسي: 
 بالسياسة مثل قضايا األمن، اإلرهاب، االنتخابات.... 

هو الذي يدور حول المواضيع االجتماعية كالطفولة، المرأة، و  روبورتاج اجتماعي:
 البطالة....

يدور حول المواضيع الثقافية: المطالعة، بيع الكتب، الملتقيات الفكرية و  روبورتاج ثقافي:
 الندوات.

يرتبط بالمحاكم و القضايا المختلفة المرتبطة خاصة بالمواضيع  روبورتاج قضائي:
  1ب أن يكون الصحفي متمتع بثقافة قانونية.االجتماعية بحيث يج

 خصائص الروبورتاج  -3   

الروبورتاج المعاصر ليس مجرد تسجيل سطحي ،ولكنه جواب لجملة من االستفسارات    
المتعلقة بحياتنا، وفي هذه الحالة فتجربة الكاتب الحياتية ومؤهالته المهنية تلعبان دورا مهما 

 ائصه :في انجاز الروبورتاج ومن خص
 
يجسد الروبورتاج التطلع والمعرفة لألشياء واألشخاص والشعور بالمشاركة في السيرورة  .1

االجتماعية ،وبهذا فهو يعد شكل من أشكال توصيل الجمهور إلى ما هو أصيل في الواقع 
 خاصة في ظل التطورات التي تطرأ على الحياة فتزيدها تعقيدا وتنوعا .

  
بواقعية األحداث ،ويلتزم بالوفاء المطلق للحقائق التي تملك قوة يتقيد الروبورتاج الصحفي  .2

 وثائقية ،ويقدم األشخاص الكائنين فعال والموجودة في الواقع في شكلها الحي .
                                                           

 .45، ص 2006، دار هومة للنشر و الطباعة، الجزائر، 2محمد لعقاب، الصحفي الناجح،ط  - 1
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يسعى الروبورتاج الصحفي إلى إقصاء التعميمات الجاهزة التي نسحبها على كل  .3
يقوم بالتبرير واالمتثال بل يتجه  األوضاع فهو ال يتناول الحياة االجتماعية بكل عام ،وال

بشكل خاص إلى ما هو ملموس دون االضطرار إلى تبني الرؤية، اإلثارة في الصحافة 
 .1واختيار ما هو غريب

  
 
الوصف الدقيق والسرد األدبي الجميل في طابع صحفي ، وهذا يعني أن الصحفي الذي  .4

وأن يستعمل لغة مبسطة لكن ال  يكتب الروبورتاج يجب أن يتمتع بقدرة على الوصف والسرد
 تخلو من العنصر الدرامي والعاطفي حتى يتم إثارة اهتمام المشاهد .

يقوم بعمل إبداعي يتحول إلى فن ،فمسألة اختيار األحداث وبحثها بدقة إلعطائها إطار  .5
 ووضعية إبداعية بحتة .

 
الروبورتاج الصحفي ال يعتمد على التحليل والتنظير واالستنتاجات، وال على التعليق   .6

بداء الرأي الواضح والمكشوف إزاء األحداث والوقائع   ،بل يرتكز بدرجة اكبر على الوصف وا 
 

 
يعتمد كثيرا على جمالية األسلوب ،فهو يأخذ نصيبا من الكتابة األدبية خاصة الرواية  .7

 .2واألدب الشعبي

 مراحل إعداد الروبورتاج  -4

 إلعداد الروبورتاج لدينا طريقتان هما :

ية خطة محضرة مسبقا والشروع مباشرة في أ : تتمثل في عدم االنطالق منالطريقة األولى 
تصوير ما أمكن تصويره ،وهذا ما طبقه "فالهرتي" في تصوير أفالمه، حيث كان يعادي 

فكرة البناء المسبق لمادته ويصر على أن يكون إيقاع المقطع الفيلمي شبيها لما هو عليه في 
                                                           

  . 108ص  2006د ساعد ،فنيات التحرير الصحفي ،دار الخلدونية للنشر ،الجزائر ،ساع -1
 . 52نصر الدين العياضي ، مرجع سابق ،ص - 2
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رب ألنه يتم تصوير كميات الحياة ،لكن هذه الطريقة مكلفة جدا وهذا حسب ما أثبتته التجا
هائلة من األفالم وال يستغل منها إال جزء، إضافة إلى االرتجالية في التي تطبعها قد تجعل 

 ما تريد توصيله للجمهور ينفلت من يديك .
: يتم خاللها االنطالق من التحضير المسبق لوضع خطة ،زيادة على الطريقة الثانية 

دراك ما يريد   :1الروبورتاج قوله أيضا ، ويمر بثالث مراحل اإللمام بالموضوع وا 
في هذه المرحلة يتم اإلعداد المسبق للعمل، بحيث أن مرحلة ما قبل التصوير :  .1

الصحفي هنا يقوم بجمع ما استطاع من وثائق وأرشيف ومعلومات واستجوابات لألشخاص 
إذا كان مختصا الذين لهم عالقة بالموضوع المعالج، هذا إن لم يكن الصحفي مختصا، أما 

فإن نظرة سريعة على ملف الموضوع المعالج تكلفه وتساعده على إعداده لهذا العمل، بعد 
 ذلك يضع خطة عمل ينتقل على إثرها إلى المرحلة الثانية .

في هذه المرحلة يحتاج إلى وسائل التصوير والتسجيل مثل آلة مرحلة التصوير :  .2
صور الصحفي ما يهمه وما يمكن أن يساعده من الكاميرا ،آلة التسجيل وضبط الصوت ،في

الصور، ويسجل االستجوابات الهامة مع الشخصيات  المعنية بالموضوع دون إصدار حكم 
مسبق على األحداث ،فهذه عبارة عن جمع المادة الخام التي تهيئ وال تصير جاهزة إال 

 باالنتقال إلى المرحلة الثالثة واألخيرة .
تبدأ هذه المرحلة بعد جمع المادة الفيلمية ومشاهدتها،   : مرحلة ما بعد التصوير .3

حيث يضع الصحفي هيكل روبورتاجه المعالج للحدث ،فيرتب الصور ويعلق عليها ويتم بعد 
 .2ذلك عملية المونتاج والميكساج ، ثم يضع جنريك البداية والنهاية 

 

 :المونتاج في الروبورتاج السمعي البصري 
وتعني تركيب ( Editing)  ، يعادلها في االنجليزية كلمة فرنسية ( montage)  المونتاج

اللقطات ومشاهدة الفيلم المصور وفق شروط عينية للتتابع الزمني ،والشك أن قيمة الفيلم 
 تعتمد على قيمة المونتاج إلى حد كبير .

                                                           
 . 55نصر الدين العياضي ، مرجع سابق ،ص - 1
 .40،ص  2005عبد الباسط سليماني ،سحر التصوير ، دار الثقافة للنشر ،القاهرة ، - 2
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وتأتي عملية المونتاج بعد اكتمال عملية التصوير ، والتي يجب أن يكون المخرج   
والمصور عالمين بها ،من أحجام اللقطات  ،والتكوينات داخل اللقطة وزوايا 

لصاق حتى النهاية بل هو فن إبداعي تفكيري  التصوير،فالمونتاج ال يعني مجرد تركيب وا 
عاد القطات غير المطلوبة ،ثم ترتيب ما تبقى من القطات إلب-وهو عملية تقطيع أجزاء الفيلم 

 .1وربطها مع مراعاة تسلسل الموضوع ووحدته الفنية وفقا للنص المطلوب 
 ( Mixageالمكساج :)  

المكساج لغة تعني "المزج " ، واصطالحا تعني مزج الصوت مع الصورة بالتزامن     
يل في آن واحد ،صار يعني إضافة ما لم المطلوب ،ولكن مع تقدم أجهزة التصوير والتسج

 .2يسجل من الصوت إلى الصورة 
ضافة نص التعليق والفواصل    وتأتي عملية المكساج بعد إتمام عملية اختيار اللقطات وا 

 الموسيقية والمؤثرات الصوتية .

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .67،ص1999،دليل الكتابات الصحفية ، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،نور الدين بليل  - 1
،كتابة ومقومات نجاحه ، دار الفجر للطباعة والنشر عراق ،دار النفائس  يفاروق ناجي محمود ،البرنامج التلفزيون- 2

 .130،ص  2007للنشر والتوزيع األردن ،
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 تمهيد 

 وشبه الجافة  الجافة المناطقب عاش الذي اإلنسان حياة في هاًما دوًرا اإلبل تبوأت         
 ، استعماله خالل من العمل إنتاجية من يزيد لكي الحيوان هذا حيث  سخر ، المروية وحتى
 لحمه  من لالستفادة أساسي بشكل عليه أنه  أعتمد كما .والعمل الزراعي والجر للحمل
 لحمل العتاد الحروب في كبير دور لإلبل كان ذلك عن ووبره . فضال وصوفه وجلده وحليبه
 أما .طويلة المدى العسكرية الحمالت في حليبها ولحمها على والتغذية والمؤن المقاتلين ونقل
في الصحاري  التنقل على لهم والمعين للغذاء ثروة ومصدًرا تعتبر اإلبل فإن الرحل للبدو
 .الخاصة  بحياتهم وثيًقا ارتباطا ترتبط حيث

  : العربي(تعريف االبل( 

 عندما نتحدث عن االبل ، وقد ال يعرف البعض الفرق بين االبل و الجمال      

  هذا هو التوضيح : 

 الجمل : الذكر من االبل 

   .الناقة : األنثى من االبل

هي من الحيوانات الثديات المجترة تعيش في المناطق الصحراوية و شبه صحراوية ، يبلغ 
كيلو جرام،    650-450متر الى السنام و يتراوحو وزنها من  2.15طول االبل كامل النمو 

تتغذى على نباتات و اعشاب الجافة  كما ان لها القدرة على  سير لمسافة طويلة مع تحملها  
 .1سنة  40الى 30ايام ، وقد يصل متوسط عمرها مابين  7لعطش لمدة قد تفوق

 

 
                                                           

 1- ايمن الحسيني ، معجزات الشفاء بألبان االبل ، مكتبة القرأن للطبع و النشر ، القاهرة ، توزيع 2006 ص10
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قوية ال تنسى الطرقات وال تنسى من  أما طبائع اإلبل فإنها تتسم بطبع هادىء وذاكرة 
بالصبر والجلد وتحمل المشاق والشعور بعدم المباالة عند تعرضها  يسيء إليها. كما تتميز

القاسية حيث تستمر في السير تحت أشد الظروف حتى الرمق األخير،  للعوامل المناخية
 الذكور. واإلناث أهدأ طبعا من

الوانها و منها :وقد صنف العرب اسماء االبل على حسب   

للون.مجاهيم ـ مجهم: وهذه التسمية أخذت من جهامة الليل أي سواده، وهذه اإلبل سوداء ا  

 الغزالء: ذات اللون األكدر ـ الحليبية.

 الحمراء: شبيه بلون القمح ويميل إلى  األحمر.

 القمراء: شبيه بلون الحمراء لكن يظهر اللون األبيض أسفل البطن والقوائم.

 الشعالء: لونها شبيه بلون حبة القهوة قبل حمسها ـ النيئة1.انواع االبلذذ

 التناسل عند االبل :

وتصل فترة حمل الناقة إلى نحو سنة يتم تزاوج االبل  في الشتاء من كل عام          
( شهًرا، وتضع األنثى وليًدا واحًدا، ونادًرا ما تلد توأًما، ويزن 13كاملة، وقد تصل إلى )

( 90( كيلوجراًما، ويبلغ ارتفاعه نحو )50( إلى )25صغير الجمل عند والدته ما بين )
و ساعتين أو أكثر، سنتيمتًرا، ويستطيع صغير الجمل أن يقف على أقدامه بعد مرور نح

حليب الناقة  مميز، ليس فحسب من حيث  وويظل يرضع من لبن أمه نحو سنة كاملة ، 
مكوناته و فوائده الصحية بالنسبة لاللبان االخرى ، و انما كذلك من حيث كيفية ادراره من 

  ، ها من الحيوانات الحلوبة االخرى الناقة و الحصول عليها ، فالنوق الحلوب ليست كغير 

                                                           

  1 -روبرت إيرين ، ترجمة احمد محمود ، الجمل التاريخ الطبيعي و الثقافي ، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة –كلمة- ،طبعة االولى 2012م ، ص20 
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ال يمكن في الغالب حلبها ، االبعدما تثار بمالمسة لسان الوليد لضرعها بلطف و حيث 
 حنان بغرض الرضاعة ، وهذه الخطوة يطلق عليها عملية التحنين .

ولذا فإن الراعي يبدأعملية الحلب بإحضار الوليد لمالمسة ضرع امه ، و بعدما يبدأ البن   
ضرع واحد ، فيقوم الراعي بحلب اللبن من الضروع في النزول يبعد الوليد او يترك له 

 االخرى ، ويترك الوليد ليصفى الضرع تماما .
حلب الناقة  بمعدل ثالثة مرات يوميا ، وعادة ما يرتبط ذلك عند بومن الشائع القيام  

  �ش. 1البدو بمواقيت الصالة كبعد الفجر ، بعد الظهر ، وبعد المغرب
ذذانواع االبل  

 االبل في الجزائر : سالالت
 غرداية ، ورقلة  الشعمبي :

 البيض ،بشار   اوالد سيدي شيخ :
 ادرار  صحراوي:
 تمنراست، جانات تارقي :
 بشار ,ادرار، تندوف  الرقيبي:

 نجار : ايليزي  
   2بشار، تندوف ، ادرارالفتوح : 

 انةا 
 

 ائص الفيزيائية و الكيميائية لحليب الناقة :صالخ
  : الفيزيائيةالخضائص 

                                                           
 1- ايمن الحسيني ، معجزات الشفاء بألبان االبل ، مكتبة القرأن للطبع و النشر ، القاهرة ، توزيع 2006 ، ص 20 -21 

 

2 M.medjour Abdelhak,magister etude comparative des caractéristique phisico-chimiques du lait collecté a 
partir de chamelles conduites  selon deux système d’évelage , biologie , université mohamed khider 
,biskra ,2014 page 21,22 
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ل للحمرة احيانا ، وبعد رجه تتكون عليه رغوة غزيرة ، يحليب اإلبل أبيض لون قد  يم
ومذاقه حلو الذع وأحيانًا يكون المالحا . يرجع تغير مذاقه الى انواع االعالف و النباتات 

 التى تناولها. 

في الصحاري ومن أفضل أنواع الحليب  التي تم الحصول عليها من النوق التي ترعى 
 . 1على النباتات الطبيعية

 :  الكيميائيةخصائص 

  : البروتينات 

تعد من المواد الالزمة لبناء جسم الكائن الحي وبذلك ال يكتمل نمو الجسم          
االبتزايده بكمية كافية حيث انها تدخل تركيب كتير من المركبات الكيميوحيوية  ، فحليب 

النوق يحتوي على كمية عالية من البروتينات  مقارنة  بااللبان  االخرى ،وقد يكون السبب 
 لكميات اعلى منه لبناء جسمه و تزويده  بالمناعة الالزمة   في ذلك ان الوليد يحتاج

 () الكازين ، وبروتينات المناعة من اهم بروتينات الموجودة في الحليب االبل       

  الفيتامينات: 
فهو   Cمن حيث الفيتامينات  ، خاصة الفيتامين  لبن االبل اغنى االلبان            

 يحتوي على نسبة تبلغ من ثالثة الى خمسة اضعاف ما تحويه البان اغنام االخرى .
فهو مكسب للحيوية ،ومقاوم للعدوة االنفلونزا ، كما يعد واحد من اهم مضادات االكسدة 

 .2التي تحافظ على سالمة الخاليا جسم االنسان وتحميها من التلف
  

 : الدهون 

                                                           
 3،ص 2010،يناير 34احمد ممدوح مناع ، خصائص الطبيعية و الكيميائية لحليب الناقة ،مجلة االسيوط لدراسات البيئة ، العدد1 

2 M.medjour Abdelhak,magister etude comparative des caractéristique phisico-chimiques du lait collecté a 
partir de chamelles conduites  selon deux système d’évelage , biologie , université mohamed khider 
,biskra ,2014 page 79 
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، وهذه الميزة تجعل تناوله آمنا  على صحة وسالمة شرايين فهو يفتقر للدهون         

   الكوليسترول ( (قلب االنسان ،النه اليتسبب في حدوث مشكلة ارتفاع مستوى الدهون بالدم 
وفضال عن ذلك فإن جزيئات الدهنية بحليب النوق اقل حجم من ألبان االخرى مما يسهل 

 هضمها و إمتصاصها .
 

 : المعادن 
 

 حتوي على نسبة معتبرة من االمالح المعدنية اهمها :يحليب االبل 
الكالسيوم و الماغنسيوم من الغذيات الضرورية لبناء العظام و حفاظ على  -

 سالمتها من الهشاشة.
 الحديد  يدخل في بناء الدم ونقصه يتسبب في االنيميا. -
و الجسم  الصوديوم و البوتاسيوم يعمالن على توازن الماء داخل االنسجة -

 وخارجه .
 اليود ضروري لنشاط اللغدة الدرقية . -
 السيلينيوم و الزنك يعمالن كمضادات لالكسدة . -
 

 :سكر الالكتوز 
 
من المكونات التي يفتقرها حليب النوق ، هذا ما يجعله مناسبا لمرضى السكري ،    

اضافة الى انه يقدم كبديل للذين يعانون من حساسية ضد سكر اللبن ، كما يحدث عند 
 .1عند تناول البان البقر ضالبع

  : الماء 

                                                           
 9،8،7احمد ممدوح مناع ، نفس المرجع السابق ص 1 
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، وذلك لضمان  %90 -80يحتوي الى نسبة عالية حيث يصل محتواه الى حوالي 
 احتياجات الرضيع للماء  في اوقات الجفاف .

 
 من العوامل المؤثرة على تركيب حليب االبل :

 التغذية . -
 الساللة . -
 حالة العطش و ارتوائها . -
 فترة الرضاعة . -
 العمر . -
 .1الحالة الصحية  -

 
 الحمى المالطية : 

 
ان البان االبل من اكثر االلبان مقاومة للفساد و التلوث عن باقي البان ، ولكن       

يمكن ان يكون في صورته الطازجة مصدر للعدوى ببعض انواع الجراثيم كغيرها من االلبان 
 ، خاصة بكتيريا بروسيال ،والتي تصيب االنسان بما يسمى بالحمى المالطية  .

 
ان تنتقل لالنسان بتناول البان الملوثة او من خالل التعامل مع فهذه العدوى يمكن       

الجمال ولذا اكثر المعرضين لالصابة هم الرعاة و الجزارون ، ولذا يحظر تناول لبن االبل 
 . 2دون تعقيم

 
 
 

 خالصة 

                                                           
  1ابوالقاسم قراشي عبد هللا الحاج واخرون ، بكالريوس دراسة تأثير عدد الوالدات على مكونات البيوكيميائية في لبن االبل، جامعة الخرطوم 

  2 ايمن الحسيني ،معجزات الشفاء بألبان اإلبل ، مكتبة القرآن للطبع و النشر ،توزيع 2006 ص20
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ومنه فحليب نوق، يعتبر مكمل غذائي لما يحتويه من عناصر اساسية و ضرورية       
 للجسم االنسان 
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 مراحل اعداد الربورتاج :

o : مرحلة ما قبل التصوير 

في بادئ األمر قمنا بجمع أكبر عدد ممكن عدد من المعلومات والكتب و الوثائق التي تعمل 
  . على خدمة الموضوع

 SYNOPSISالسينوبسيس : -1
 هو تصوير مبدئي  حول الموضوع ، و تكوين فكرة عنه حيث شدنا إلختيار هذا 
األخير هو ادراك الناس ألهمية حليب االبل ، خاصة في آونة االخيرة ، حيث 

 أصبحت تربيته ال تقتصر على مناطق الصحروية بل تعدت ذلك ألنحاء الوطن .
 

 المعاينة :-2

ها  ببشار التي سيتم فيها التصوير لوضع خطة توجهنا الى مراعي تربية االبل وبيع حليب
 اولية لبداية التصوير .

o :مرحلة التصوير 
بعد جمع المعلومات النظرية والميدانية وبعد القيام بترتيب المواعيد الخاصة بإجراء 

 مقابالت التي اعتمدنا عليها في انجاز عملنا ، قمنا بتصوير مايلي :
 ماكن :األ  (أ

  من  2017فيفري  27لحمر غرب  والية بشار : مراعي االبل  ببلدية
 .18:15الى غاية 16:30الساعة 

  : الى  16:00من  2017مارس  01مراعي االبل شمال والية بشار
17:30 . 
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  : الى  14:00من الساعة  2017مارس  07عيادة البيطرية بوالية بشار
 .14:30غاية 

  الى  16:00من ساعة  2017مارس  14عيادة طبيب العام بوالية بشار
 .16:30غاية 

 : من ساعة  2017افريل  23جامعة الطاهري محمد  بوالية بشار
 10:15الى غاية  09:45

 
 المقابالت : (ب

  27مقابلة مع المشترية بمنطقة لحمر غرب والية بشار غرب والية بشار 
 .  17:00الى  16:30من ساعة  2017فيفري 

  27لحمر غرب والية بشار مقابلة مع مربي االبل محمدالمطرون بمنطقة 
  . 18:15الى 18:00من ساعة   2017فيفري 

  2017مارس  14مقابلة مع طبيب عام عبد الكريم حجاج  بوالية بشار 
 .16:30الى  غاية 16:00من ساعة 

 من  2017مارس  07طري عبد القادر سالي بوالية بشارمقابلة مع البي
 .14:30الى غاية  14:00الساعة 

  افريل  23دكتور بيولوجيا بجامعة بشار بوصوار ناصر :مقابلة مع
 . 10:15الى غاية  09:45من ساعة  2017
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o  : مرحلة ما بعد التصوير 
 

 المشاهدة : (1

 و المناسبة اللقطات لتحديد و الموضوع على لتعرف تامر  عدة المصورة المادة مشاهدةقمنا ب
 تمهيدا هذا و وكذا كتابة التعليق  مضمونا و شكال الموضوع تخدم التي اإلستجوبات كذا

 كساج .الم و مونتاجال لعملية
 

 المونتاج : (2

 

تعليق و متناسيقة كل لقطة ومقطع متالزمان مع نص  همراجعت التعليق وتحسين لتكوين تم
  .االخر و مكملة للعناصر 

 
 : مكساج ال (3

 
 الروبورتاج على الموسيقية و الصوتية المؤثرات و االصوات بين قمنا بمزج المرحلة هذه في
 و ، المناسبة ىالموسيق إختيار ،و هدفه و الروبورتاج فكرة يخدم بتسلسل اللقطات تركيب بعد

 . عنها اإلستغناء وأين يجب ىالموسيق يفظتو  فيها يجب التي األماكن و مواضعها
 

 الموسيقى : (4
 

هي فن مؤلف من االصوات وسكوت عبر فترة زمنية و صناعة يبحث فيها عن تنظيم  
االنغام و عالقات فيما بينها و عزف االيقاعات و اوزانها بحيث ان طبيعة الموسيقى التي 

 وضعنها موسيقى بإيقاع صحروي يخدم موضوع ربورتاجونا .
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 نص التعليق :  
من أنسب الحيوانات تكيفا لظروف المناخية الصحراوية ،حيث أنها  تعتبر الجمال

فياتزان دائم مع البيئة وذلك لقدرتها على السير لمسافات طويلة وتنوع مصادر غذائها  
وتحملها للعطش فلطالما ارتبط اسمها بالحياة الصحراوية القاسية و كان و ال يزال 

ات التي تستطيع أن تساهم في إمداد يقترن ذلك باختيار  هده النوعية من الحيوان
 سكان هذه المناطق بالمنتجات الحيوانية  . 

حليب النوق من أهم  المنتجات اللبني ة المفيدة لإلنسان، وهو شائع االستخدام في المناطق  
البدوي ة المشتهرة بتربية اإلبل، وهو حليب أبيض اللون، يعتمد طعمه على عمر الناقة 

 .ا، فقد يكون ذو طعم حلو و احيانا مالحًا وطبيعة أكلها وشربه

ويتمي ز حليب االبل بكثافة رغوته التي تنتج خالل عملية الحلب،وهذا ما جعله حليب اإلبل 
يختلف عن حليب باقي المواشي، هو عدم احتوائه على الزبدة، ولكن ه يحتوي على ماد ة 

أقل  دسامة من السمنة والزبدة، وقد دهني ة يطلق عليها  بمنطقة بشار باسم "جبو" والتي تعتبر 
تم  تصنيف الحليب المأخوذ من اإلبل المسمي ة "المجاهيم السود"، بأن ه النوع األفضل 

 .واألجود
 

لنباتات  وتتغذ ى الجمل كباقي الحيوانات الصحراوي ة األخرى خاصة منها الرعوية ؛على ا
.ة االنسان اكثر االلبان نفعا لصحالشوكية الجافة الطوعية و هذا ما يجعل حليب النوق من   

 
اتصلنا  فبعد ما اوضح لنا المربي عن االعشاب التي تتغدى عليها الجمال  في المنطقة

.ها بطبيب بيطري ليفسر لنا مدى تأثير النباتات الضارة على الناقة وحليبي  
 

ن  بالمعد ل من حوالي  بروتين،  %3.1اما بالن سبة للت ركيب الغذائي  لحليب اإلبل فهو يتكو 
كمجموع للمواد  %11.9معادن، بحيث يحتوي على حوالي  %0.79سكر الالكتوز،  4.4%
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لبة في حليب األم، وتتراوح  نسبة   لبة، وهي نسبة ت عتبر قريبة لنسبة مجموع المواد الص  الص 
، بحيث تختلف  هذه الن سبة باختالف وفرة ماء %90-84الماء في حليب اإلبل ما بين 

رب  للن اقة، بحيث ترتفع  نسبته في الحليب كلما قل  شربها الماء ، وذلك لضمان تأمين الش 
 احتياجات الر ضيع  في حاالت الجفاف.

  
من المعروف أن ألبان اإلبل لها قيمة غذائية وعالجية مذهلة، وهناك الكثير من الناس ذكروا 

 .قصص عن مرضى عجز الطب عن عالجهم من أمراض عديدة 
 

في المناطق  مل حليب الناقة منذ القدم في العديد من األغراض العالجية فقد استع
،ولكن لم يلتفت العلم إلى أهمي ة هذا الحليب الصحراوية اين  تنعدم الرعاية الصحية الحديثة 

إال في السنوات األخيرة، حيث بدأت األبحاث العلمية بدراسة حليب النوقة ومكوناته 
 جية وفعاليتها،واستعماالته الطبية والعال

كما اكدت االبحاث الى ان  حليب االبل  خالي من دسم ويساعد في  حفاظ على نسبة 
 .الكوليسترول في الدم 

الحليب نوق له فائدة صحية  كبيرة  وذلك لما يحتويه من  مضادات حيوية قاتلة للجراثيم 
 الموجدة داخل  جسم االنسان .

لى و قد يؤدي حليب النوق  في بعض األحيان اضرارا صحية على االنسان ا  يؤد ي إ
ًة بالنسبة لألشخاص الذين يشربونه للمر ة األو لى.  اإلسهال وآالم في البطن خاص 

 
تتعرض االبل الى امراض عديدة  معدية  تنتقل الى تركيبة  حليبها مما يرجع  بالمضرة  

 ثرامراض انتشارا الحمى المالطية على صحة المستهلك . و من اك
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لتحقق من سالمة منتوجات الحليب االبل  يجب على المستهلك اقتناؤها من مراعي  و
و تفاديا الالصابة ببعض  . للتأكد من أن ها متأتية من حيوان سليمخاضعة للمراقبة البيطرية  

 األمراض المعدية 
 

العربية و حسب انما تعدت التجربة الى الدول تربية االبل و انتاج حليبها لم تشمل مناطق 
 االجنبية وهذا بإنشاء مزارع تربية االبل و انتاج حليبها .

 
اقتحم حليب االبل اسواق دول العالم بحيث انه  من اكثر المنتجات التي لقيت رواجا 

 واستحسنا كبيرا .
 

أقلمها وذلك من خالل دراسة طرق و امكانيات تحسين انتاجيات االبل المحلية في المناطق ت
رفع كفاءات انتاجية للوحدة الحيونية  عن طريق تحسين معيشاتها البيئية ولذا يجب تسليط 

الضوء من طرف الباحثين في هذه المادة الحيوية وكذا تشجيع المربين و المستثمرين إلنشاء 
 مصانع انتاج الحليب و مشتقاته.

 
 بطاقة الفنية : 

 التسمية التلفزيونية : حليب النوق ... الجرعة الصحية  -
 النوع الصحفي : ربورتاج مصور  -
  12:43المدة : -
  Adobe premier pro cs6خلية التركيب: حميدي نصر الدين    -

Adobe after effect cs 6                       
  tinariwa  iswegh Attyالموسيقى : -
  panasonic p2دة :الكاميرة المعتم -
 الجمهور المستهدف : عامة الناس  -
 2017تاريخ االنجاز : ماي  -
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 تصميم الشارة :
 :شارة البداية -

 
 عبد الحميد بن باديس جامعة

 االجتماعية و االنسانية العلوم كلية
 واإلتصال اإلعالم علوم قسم

 ماستر صحافةعلمية 
 :  يقدم
 

 حليب النوق... الجرعة الصحية 
  

 شارة النهاية : -
 كنتم مع 

 ربورتاج مصور حول :
 حليب النوق... الجرعة الصحية

 
 اعداد وتقديم :
 لعرج مينة 
 وناس فتيحة

 تحت اشراف استاذ المؤطر: 
 بوعمامة لعربي 

 تصوير :
 بن صادق أمين 

 مونتاج :
 حميدي نصر الدين 

 موسيقى :
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Tinariwen Iswegh Attay 
    

         
 
 

 شكرا لكل من ساهم في اعداد هذا الربورتاج  
 

 التقطيع التقني :
                

رب
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
رت

و
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ــ

ج
ا

 

 

  شريط الصوت  شريط الصورة
مدة  رقم اللقطة 

 اللقطة
حركة  محتوى اللقطة  نوع اللقطة 

 الكاميرا
زاوية 

 التصوير 
 الموسيقى  التعليق

01 

/ / 

وزارة التعليم العالي 
 و البحث العلمي

جامعة عبد الحميد 
 بن باديس 

كلية علوم اجتماعية 
 والعلوم انسانية 
قسم علوم اعالم 

 واتصال 
  
 

/ / / / 

02 
/ / 

 تقدم : 
حليب النوق.. 

 .الجرعة الصحية 
/ / / / 

بسم هللا الرحمن  / ثا8  03
 / / / / الرحيم 

 ثا25 04

/ 

 تصميم لجمال 

/ / / 

القرآن الكريم  
 مشاري  
  العفاسي

قطيع من جمال مع  عامة  ثا 5 05
 المربي 

من أنسب  تعتبر الجمال عادية  ثابتة
وسي الحيوانات تكيفا

م
ى 
ق

حرا
ص صو  وية
ب

منخ ت ضة
ف
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بانورامية  قطيع من الجمال  متوسطة  ثا 4 06
من اليسار 
 الى اليمين 

Zoom 
out 

المناخية الصحراوية لظروف 
 اتزان ،حيث أنها في

 دائم مع البيئة وذلك لقدرتها عادية  ثابتة  جمال  متوسطة ثا4 07
جمال تأكل من  عامة  ثا 4 08

 اشجار 
على السير لمسافات طويلة  عادية  ثابتة 

 وتنوع مصادر غذائها  
 

بانورامية  جمال تمشي  متوسط ثا 3 09
من اليمين 
 الى اليسار 

وتحملها للعطش فلطالما  عادية
 ارتبط

اسمها بالحياة الصحراوية  عادية  ثابتة  االبل تشرب مقربة  ثا 4 10
 القاسية و كان

و ال يزال يقترن ذلك  عادية  ثابتة  ثالثة من االبل متوسطة  ثا 4 11
 ه النوعية منذباختيار  ه

 
تستطيع أن  الحيوانات التي عادية ثابتة  قطيع من االبل  متوسطة ثا4 12

 تساهم في إمداد

بانورامية  قطيع من االبل  متوسطة  ثا 4 13
من يسار 
 الى اليمين 

سكان هذه المناطق  عادية
 بالمنتجات الحيوانية  

 
 

االبل تشرب مع  متوسطة  ثا 4 14
 مربي 

  عادية ة تثاب
 
/ 

ت  
صو

ة ب
راوي

صح
ى 
سيق

مو
رتفع

م
 

 عادية  ةتثاب االبل و اشجار  متوسطة ثا3 15
 عادية  ة تثاب ابل  تمشي   عامة  ثا4 16
بانورامية  مربي  جامع ثا 5 17

من اليسار 
 الى اليمين 

 عادية

حوار يرضع ضرع  مقربة  ثا4 18
 امه 

من أهم   لنوقحليب ا عادية  ة تثاب
 المنتجات اللبني ة المفيدة

قى
وسي

م
 

ت  
صو

ة ب
راوي

صح
ض

نخف
م

 

ناقة وحوارها و  متوسطة  ثا 4 19
 مربي 

لإلنسان، وهو شائع  عادية  ة تثاب
 االستخدام في المناطق

 البدوي ة المشتهرة بتربية اإلبل عادية  ة تثاب  متوسطة  ثا3 20
سكب الحليب في  مقربة  ثا 4 21

 إناء
Zoom in   وهو حليب أبيض اللون،  عادية

 طعمه على يعتمد
عمر الناقة وطبيعة أكلها  عادية  ة تثاب جمال تشرب  مقربة  ثا 4 22

 وشربها، فقد يكون

 مالحا و احياناذو طعم حلو  عادية ة تثاب ناقة وحوارها  متوسطة  ثا3 23 
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مشروع هذ نربوهم .....  عادية ة تثاب مقابلة مع المربي  صدرية ثا13 24
الخدام يسرحهم حتى لعشية 

 ويجيبهم 

 
/ 

 Incer ثا 4 25
 متوسطة

النوق و حوارها 
 داخل شبكة 

 عادية  ثابتة 

 عادية  ة تثاب مقابلة مع المربي صدرية ثا 13 26
بكثافة  بلاال يبلويتمي ز ح مرتفعة  ة تثاب حليب بالدلو  مقربة  ثا4 27

 رغوته التي

ض
نخف

  م
وت

ص
ة ب

راوي
صح

ى 
سيق

مو
 

مربيان يحلبان الناقة  متوسطة  ثا4 28
 مع حوارها 

تنتج خالل عملية  عادية  ةتثاب
 وهذاالحلب،

حليب اإلبل يختلف  هجعلما  عادية  ةتثاب مربي يحلب الناقة  مقربة  ثا 4 29
 عن حليب باقي المواشي

حوار يرضع من  مقربة  ثا 4 30
 الناقة 

هو عدم احتوائه على  عادية  ة تثاب
 الزبدة، ولكن ه يحتوي

مربي و حوار  جامع  ثا 5 31
 والناقة 

على ماد ة دهني ة يطلق  عادية  ة تثاب
عليها  بمنطقة بشار باسم 

 "جبو"
ناقة و حوارها  متوسطة ثا 4 32

 يرضع
أقل  دسامة من السمنة  عادية ةابتث

 والزبدة

مربي يحلب ضرع  مقربة  ثا 4 33
 الناقة 

Zoom in   وقد تم  تصنيف الحليب  عادية
 المأخوذ من اإلبل 

ابل تتغذي على  متوسطة ثا 4 34
 اعشاب 

  المسمي ة "المجاهيم السود"،  عادية  ةتثاب
 بأن ه النوع األفضل واألجود عادية  ة تثاب ناقة و حوارها  متوسطة ثا 4 35
مقابلة مع استاذ  صدرية ثا10 36

 بيلوجيا 
  عادية  ةتثاب

 
 
 

تتغير مكونات حسب نوع 
 .... فترة االرضاع..

 
 
 
/ 

  Incer ثا3 37
 مقربة جدا 

حوار يرضع في 
 امه

 عادية  تةثاب

مقابلة مع استاذ  صدرية  ثا11 38
 بيلوجيا 

 عادية  ثابتة 

 Incer ثا3 39
 متوسطة 

 ديةعا ثابتة  الناقة و حوارها 

مقابلة مع استاذ  صدرية  ثا 5 40
 بيلوجيا 

 عادية ثابثة 

ابل تتغذى على  مقربة  ثا5 41
 االشجار 

وتتغذ ى الجمل كباقي  عادية  ةتثاب
الحيوانات الصحراوي ة 

 األخرى

 منخفضة

 خاصة منها الرعوية ؛على عادية  ة تثاب قطيع من االبل  متوسطة ثا 4 42
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على النباتات  الشوكية  عادية  ةتثاب عشبة جافة مقربة ثا 2 43
 الجافة

 ا ما يجعلذالطوعية و ه عادية  تةثاب عشبة شوكية  مقربة جدا  ثا3 44
حليب النوق من اكثر االلبان  عادية  ثابتة  االبل  متوسطة ثا 4 45

 نفعا
قطيع من االبل  متوسطة  ثا 4 46

 تشرب
 ...  لصحة االنسان ديةعا ثابتة 

 مقابلة مع المربي صدرية  ثا6 47
 

كاين في هذ المنطقة ،  عادية ة تثاب
 نعام، فرج........

/ 

فبعد ما اوضح لنا المربي  عادية  ثابتة مربي يفسر لنا  جامع  ثا 7 48 
عن االعشاب التي تتغدى 
 عليها الجمال  في المنطقة

ية 
راو
صح

ى 
سيق

مو
ض

نخف
  م

وت
ص
ب

 

دخول الى عيادة  متوسطة ثا 4 49
 الطبيب 

Zoom in  اتصلنا بطبيب بيطري عادية 

جلسة تمهيدية مع  جامع  ثا 5 50
 طبيب البيطري 

لنا مدى تأثير النباتات  جانبية ثابتة
 الضارة على الناقة وحليبيها

ت الموجودة هي النباتا  عادية  ثابتة  مقابلة مع بيطري  صدرية  ثا21 51
.هذ مكاش خطر كبير.....

النباتات تأثرش فالحليب 
 مباشرة في الحيوان

  
/ 

  عادية ثابثة قطيع من االبل  عامة  ثا 4 52
/ 

ية 
راو
صح

ى 
سيق

مو
فعة

مرت
م

 

 منخفضة  ثابثة  حلب الناقة  مقربة  ثا4 53
مربيان يحلبان  مقربة  ثا 3 54

 ضرع الناقة
 عادية   ثابتة 
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اما بالن سبة للت ركيب الغذائي   / / دائرة نسبية  / ثا 49 55
ن   لحليب اإلبل فهو يتكو 

 %3.1بالمعد ل من حوالي 
سكر  %4.4بروتين، 

معادن،  %0.79الالكتوز، 
بحيث يحتوي على حوالي 

كمجموع للمواد  11.9%
لبة، وهي نسبة ت عتبر  الص 
قريبة لنسبة مجموع المواد 
لبة في حليب األم،  الص 
وتتراوح  نسبة  الماء في 

-84ليب اإلبل ما بين ح
، بحيث تختلف  هذه 90%

الن سبة باختالف وفرة ماء 
رب للن اقة، بحيث ت  رتفع الش 

كلما قل  في الحليب ه تنسب
لضمان  الماء ، وذلكشربها 

  تأمين احتياجات الر ضيع
 في حاالت الجفاف.

ض
نخف

  م
وت

ص
ة ب

راوي
صح

ى 
سيق

مو
 

 ترتفع  / عادية  ة تثاب رجل يشرب حليب  امريكية  ثا2 56
مقابلة مع استاذ  صدرية  ثا 6 57

 بيولوجي 
حليب الناقة غني  عادية ة تثاب

بزيادة ..……بالفيتامينات 
 كمية ماء في الحليب 

  

/ 

 Incer ثا 2 58
 عامة 

قطيع من االبل 
 تشرب 

 عادية ة تثاب

 Incer ثا 2 59
  مقربة

 عادية  ثابتة  ابل تشرب 

مقابلة مع استاذ  صدرية ثا6 60
 بيلوجي 

 عادية  ثابتة 

 Incer ثا 3 61
 متوسطة 

مربي مع قطيع من 
 االبل 

 عادية  ثابتة 

مقابلة مع  استاذ  صدرية  ثا 6 62
 بيلوجي 

 عادية  ثابتة

 Incer ثا 2 63
 مقربة

 عادية  ثابتة حلب ناقة في إناء

 ثا10 64
 

مقابلة مع  استاذ  صدرية 
 بيلوجي

 عادية  ة تثاب
/ 

 عادية  ة تثابمجموعة من حوار  Incer ثا2 65
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 في شبكة  عامة
مقابلة مع  استاذ  صدرية  ثا 8 66

 بيلوجي
 عادية ةابتث

 Zoom تالتة من االبل  عامة  ثا 4 67
out  

من المعروف أن ألبان اإلبل  عادية 
 لها قيمة غذائية وعالجية

ية 
راو
صح

ى 
سيق

مو
ت  

صو
ب

ض
نخف

م
 

  

مذهلة، وهناك الكثير من  عادية  ثابتة  المشترية مع الجمال  عامة  ثا 4 68
الناس ذكروا قصص عن 

 مرضى
المشترية مع بائع  عامة  ثا 4 69

 الحليب 
عجز الطب عن عالجهم  عادية  ثابتة 

 من أمراض عديدة
مقابلة مع مشتري  صدرية   ثا 8 70

 االول 
لالنسان وباش يداوي مفيد  عادية  ةتثاب

 الزم يوالفه....مليح لسكر

/ 
سمعنا مفيد ناس تجي تجيه  عادية  ة تثاب مقابلة مع مشتري    صدرية  ثا5 71

 من كل بالص قريب و بعيد
ينفع في كلش الفي سكر ال  عادية  ة تثاب مقابلة مع مشتري   صدرية  ثا6 72

في مرض الفي حاجة 
 يصفي ذات 

حوار يرضع من  مقربة  ثا 4 73 
 امه 

فقد استعمل حليب الناقة منذ  عادية ةابتث
 القدم في العديد

ض
نخف

  م
وت

ص
ة ب

راوي
صح

ى 
سيق

مو
 

افراغ الحليب في  مقربة  ثا 4 74
 قارورات للبيع 

 

في  من األغراض العالجية  مرتفعة ثابثة 
 المناطق الصحراوية

 اين  تنعدم الرعاية الصحية عادية  ثابتة  خيم للبدو مع امرأة  متوسطة  ثا 3 75
،ولكن لم يلتفت الحديثة  عادية  ثابتة  ناقة مع رضيعها متوسطة  ثا 4 76

 العلم 
 Zoom حلب في اناء  متوسطة  ثا 3 77

out 
 إلى أهمي ة هذا الحليب إال  عادية

حوار يرضع ضرع  مقربة جدا ثا3 78
 امه 

Zoom in   في السنوات األخيرة، حيث  عادية 

جلسة تمهيدية مع  جامع ثا5 79
 طبيب فالعيادة 

 بدأت األبحاث العلمية جانبية  ثابتة
 قةو بدراسة حليب الن

ومكوناته واستعماالته الطبية  جانبية  ثابتة  طبيب يشرح لنا  متوسطة  ثا 5 80
 والعالجية وفعاليتها،

 
هناك جانب وراثي  عادية  ثابتة  مقابلة مع الطبيب  صدرية  ثا 15  81

 Incer ثا  4 82 /في مرض السكر 
 متوسطة 

 عادية  ثابثة  طبيب يشرح لنا 
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....... ما  عادية  ثابتة  مقابلة مع الطبيب  صدرية  ثا18 83
نقولولهش حبس 

دواك لكن دراسات 
قامو بيها لي 

بروفيسور انالحليب 
 lesينفع 

diabétique  

  Incer ثا 3  84
 متوسطة 

 عادية  ثابتة  طبيب يشرح 

 عادية  ثابتة  مقابلة مع الطبيب  صدرية  ثا14 85
 Incer ثا  3 86

 مقربة 
سكب الحليب في 

 اناء بتصفية 
 مرتفعة   ثابتة 

 عادية  ثابتة  مقابلة مع الطبيب  صدرية  ثا  6 87

حلب الناقة من  مقربة  ثا 6 88
 طرف مربيين 

الى ان   ثالبحاات كدكما ا عادية  ثابتة 
حليب االبل  خالي من دسم 

 ويساعد

ية 
راو
صح

ى 
سيق

مو
ض

نخف
  م

وت
ص
ب

 

 مقربة ثا4 89
 

تصفيت الحليب في 
 إناء 

في  حفاظ على نسبة  عادية  ثابتة 
 .الكوليسترول في الدم 

 
دهون الموجودة في هي ال  عادية  ثابثة  مقابلة مع الطبيب  صدرية ثا3 90

تضر االنسان .......فهو 
 Incer ثا2 91 / يخفض كوليسترول في الدم 

 صدرية 
 عادية  ثابتة  

 عادية  ثابتة  مقابلة مع الطبيب صدرية  ثا6 92
مربي يحلب في  مقربة جدا ثا5 93

 اناء 
 صحية الحليب نوق له فائدة  عادية  ثابتة 

 كبيرة  وذلك

ت  
صو

ة ب
راوي

صح
ى 
سيق

مو
ض

نخف
م

 

قراورة واناء بيهم  مقربة  ثا4 94
 حليب 

لما يحتويه من  مضادات  مرتفعة  ثابتة 
حيوية قاتلة للجراثيم الموجدة 

 .داخل  جسم االنسان 

   عادية  ثابتة  مقابلة مع طبيب  صدرية  ثا6 95
 
   

يحتوي على بروتينات 
له جانب مضادة للجراثيم... 

 . وقائي فعال

 
 Incer ثا2 96

  متوسطة
صغار االبل في  

 شبكة 
 عادية  ثابثة 

 عادية  ثابتة  مقابلة مع طبيب صدرية  ثا7 97

 Incer ثا2 98 
 متوسطة

 عادية  ثابتة  قطيع االبل 

 عادية  ثابتة  مقابلة مع طبيب صدرية  ثا6 99
مربي بيديه إناء  صدرية  ثا 2 100

 حليب 
  / عادية  ثابتة 
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مربي يفرغ الحليب  متوسطة  ثا 4 101
 في الدلو

و قد يؤدي حليب النوق  في  عادية  ة تثاب
بعض األحيان اضرارا 
 صحية على االنسان

ت  
صو

ة ب
راوي

صح
ى 
سيق

مو
ض

نخف
م

 

مربيين ينتظران  متوسطة ثا 3 102
 حلب الناقة 

 صابو المستهلك ي  اذ عادية  ثابتة 

 اإلسهال وآالم فيب عادية  ثابتة  االبل مع مربي  متوسطة ثا 3 103
تفريغ حليب في إناء  مقربة ثا 3 104

 و تصفيته 
ةً  عادية  ثابتة   بالنسبة البطن خاص 

شرب الحليب من  امريكية ثا 3 105
 طرف المشتري 

لألشخاص الذين يشربونه    عادية  ثابتة 
 .للمر ة األولى

االسهال حاجة طبيعية...  عادية  ة تثاب مقابلة مع طبيب  صدرية ثا 5 106
االنسان لي موالف يشربه 
جسم نتعه مافيهش مرض 

 /  normaleمكاش اشكال 

 incer ثا 2 107
 مقربة

 عادية  ثابتة  ناقة وحوارها 

 عادية  ثابتة  طبيبمقابلة مع  صدرية  ثا 8 108
 Incer ثا 2 109

 عامة 
 عادية  ثابتة  صغار االبل 

 عادية  ثابتة  مقابلة مع طبيب صدرية  ثا 6 110
تتعرض االبل الى امراض  عادية  ثابتة  ابل تأكل االعشاب  مقربة  ثا 4 111

 عديدة  معدية  تنتقل الى

ية 
راو
صح

ى 
سيق

مو
ض

نخف
  م

وت
ص
ب

 

ابل تأكل من  متوسطة  ثا4 112
 االشجار 

تركيبة  حليبها مما يرجع   عادية  ثابتة 
 بالمضرة على صحة

قارورة و اناء بهما  مقربة  ثا4 113
 حليب 

المستهلك . و من  مرتفعة ثابتة 
 اكثرامراض انتشارا

 الحمى المالطية عادية  ثابتة  قطيع من االبل  متوسطة ثا4 114
لي بريسيلوز ينتقل مباشرم  عادية  ثابتة  مقابلة مع البيطري  صدرية ثا10 115

عبر الحليب ........ تكون 
la contamination  

 مباشرة لالنسان 

/ 
اغراض الحمى  عادية  ثابتة  مقابلة مع طبيب  صدرية ثا6 116

المالطية........... تعرق 
 Incer ثا 3 117 ريحة تبن من يكون مسمخ 

 متوسطة
 عادية  ثابثة  قطيع من االبل 

 عادية  ثابتة  مقابلة مع طبيب  صدرية ثا 15 118

لتحقق من سالمة  و عادية  ثابتة  المربي مع مشرية  متوسطة ثا 4 119
منتوجات الحليب االبل  

 منخفض
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 يجب على المستهلك
رجل يحمل  متوسطة  ثا 3 120

 قارورتين من حليب 
من مراعي خاضعة  ااقتناؤه عادية  ثابتة 

 للمراقبة البيطرية
حلب ناقة وسط  مقربة  ثا 4 123

 قطيع 
للتأكد من أن ها متأتية من  عادية  ثابتة 

 حيوان
مربين مع قطيع من  متوسطة  ثا4 124

 االبل 
 صابةالو تفاديا ال . سليم عادية  ة تثاب

 ببعض األمراض المعدية  عادية  ثابتة  مربي مع االبل ال متوسطة ثا 4 125 
 

  ترتفع
 / عادية  ثابتة  مربي ال امريكية ثا 2 126
 تنخفض  نصيحة للمستهلك و المربي  عادية  ثابتة  مقابلة مع البيطري صدرية  ثا 20 127
 ترتفع  / / / حلب االبل باسترالية  / ثا9 128
 ثا4 129

/ 
مربي االستالالي 

 / / الناقةيحلب 
تربية االبل و انتاج حليبها 
لم تشمل مناطق العربية و 

 حسب

ض
نخف

  م
وت

ص
ة ب

راوي
صح

ى 
سيق

مو
 

االبل في مزرعة  / ثا3 130
انما تعدت التجربة الى  / / بامريكا

 الدول
 ثا2 131

/ 
 جمل بامريكا 

/ / 
االجنبية وهذا بإنشاء مزارع 

 تربية

 ثا6 132
/ 

تعبئة الحليب في 
 / / قارورات 

 االبل و انتاج حليبها .
 

 ثا5 133
/ 

محل مثلجات 
بحليب النوق 

 ببريطانيا 
/ / 

اقتحم حليب االبل اسواق 
دول العالم بحيث انه  من 

 اكثر المنتجات 
 ثا 3 134

/ 
استعمال حليب 

النوق في مقاهي 
 في الصين 

/ / 
 التي لقيت  رواجا 

 ثا3 135
/ 

حليب في صب 
 / / فنجان قهوة

 كبيرا  واستحسنا

 ثا5 136
/ 

تعبئة الحليب 
 / / / بقارورات للبيع 

 ترتفع 

دراسة طرق و امكانيات  عادية  ثابتة  قطيع االبل  عامة ثا4 137
 تحسين انتاجيات االبل

 
المحلية في المناطق تأقلمها  عادية  ثابتة  صغار االبل  مقربة ثا 4 138 منخفضة
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 وذلك من خالل رفع
ابل يتغذى من  مقربة ثا4 139

 االعشاب 
كفاءات انتاجية للوحدة  عادية  ثابتة 

 الحيونية  
عن طريق تحسين ظروف   عادية  ثابتة  حوار يرضع امه  مقربة جدا  ثا4 140

 معيشاتها البيئية ولذا
الضوء من يجب تسليط  عادية  ة تثاب قطيع من االبل  متوسطة  ثا3 141

 طرف الباحثين
 في هذه المادة الحيوية وكذا عادية  ثابتة  تفريغ الحليب بالدلو مقربة  ثا4 142
قطيع االبل مع  متوسطة  ثا4 143

 مربي 
تشجيع المربين و  عادية  ثابتة 

 المستثمرين إلنشاء.
 

  
الحليب و مصانع انتاج  عادية  ثابتة  حلب الناقة مقربة جدا  ثا 3 144

 مشتقاته
   ترتفع

 كنتم مع شارة  ثا26 145
 ربورتاج حول
 حليب النوق
 من اعداد :
 لعرج مينة 
 وناس فتيحة 

تحت اشراف استاذ 
 المؤطر :

 بوعمامة لعربي
 تصوير :

 بن صادق امين 
 مونتاج :

 حميدي نصر الدين 
 موسيقى:

Tinariwan   
iswegh attay 

 شكر الخاص لكل من
ساهم في انجاز هذا 

 الربورتاج

   

 

  
 



41 
 

 

 الخاتـــــمة 

 

 النوق ا لحليب وبعد اتمام هذه الدراسة النظرية و الميدانية 

نتاجه غناه من بالرغميستخلص ان   وقليل كستهالاال قليل يزال ال أنه إال المعتبرين وا 

 الحليب ذاھ يميز وما .نسبيا مثمن غير يعتبر أنه كما كافية غير دراسته ألن نسبيا لتحويلا

،  cالفيتامين  بروتينات ، :للجراثيم المضادة بالجزيئات غناه وأيضا غيره عن تفرده وھ

لتي يتغذى عليها االبل  في ا النباتات طبيعة إلى ابهسب يرجع الميزات ذهھو...وغيريهم 

 عها في الصحراء .قطي التي المسارات
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