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 الجلسة العملية الثالثة - تربية الحيوان والدواجن

 

 )طرق الحالبة( 
 

 
 :ةاليدوي ةبالحال -1

ُتعد أقدم طريقة إلخراج الحليب من الضرع وإفراغه من الحليب إال أنها متعبة كما تحتاج إلى وقت طويل يعاادل 
راحة  اليد   اليدوية هي بوساطةوأفضل طريقة للحالبة , % من الوقت إلدارة الحيوانات والعناية بها 50 – 40

  .) قباضي ( بالكامل وتسمى
 

 
 
 
 

إذ تستخدم األصابع بلف الحلمة بعد وضعها على راحة الياد ونبادأ مان اإلبهاام بالتسلسال للخنصار ونضا ط علاى 
الحلمة بصورة تدريجية إذ يخرج الحليب على نحو قوي على أن ال يسيل على األصاابع وتجاري عملياة الحالباة 

إن عملياة , والحلاب الصاحيه هاو ر ياة الرغاوة فاي وعااء الحلياب ,من دون ض ط قاوي وداد نحو هادىء على
مارة فاي الدقيقاة كماا أن ُمادة   100- 80الحالبة تتطلب سارعة إذ يمكان أن نعياد الكارة والضا ط علاى الحلماات 

 .دقائق 7 – 5الحالبة يجب أن ال تزيد على 
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 بوساطة الدد وتسمى ) نسالي ( بإصبعي اإلبهام والسبابة . :والطريقة األخرى للحالبة اليدوية
 ,بوساطة الض ط على الحلمة باإلبهام بعد وضع الحلمة على راحة الكف والض ط عليها باإلبهام :الطريقة الثالثة

لخلفي األيسر أو الربع األمامي األيمن والربع ا , بالحالبة اليدوية يفضل إفراغ الربعين األماميين أوالً ثم الخلفيين
 .ثم األرباع األخرى× ( أي على دكل حرف ) 

 
 مساوئ الحالبة اليدوية:

 يمكن استخدامها في المزارع الكبيرة. لذلك ال, تست رق الحالبة اليدوية وقتا طويال 

 من الصعب إفراغ الضرع عند األبقار ذات اإلنتاج العالي. 

  الحلب اآلليتتعود األبقار على ذلك فيصعب بعد ذلك استخدام. 

 ممكن تدويه الحلمات من الدد .وأحيانا تكو ن م لمة لألبقار. 

 .إذا تعودت األبقار على حالب من الصعوبة إن يحلبها غيرة 
 

 ة:اآللي ةبالحال -2
 بيب الحديدية ثم آلة الحالبة نفسها.من جهاز لتفريغ الهواء وحوض تفريغ ومجموعة من األنا بةتتكون آلة الحال
أما  ,أو بوساطة التيار الكهربائي مضخة عبارة عن مضخة ماصة كابسة للهواء تعمل إما بوساطة وجهاز التفريغ

باوند علاى بوصاة  15,5حوض التفريغ فهو إناء حديدي متين الجدران مجهز بصمام أمان يتحمل الض ط ل اية 
لحديدية التي تجري فاي ويتصل هذا الحوض من ناحية المضخة الماصة ومن الناحية األخرى باألنابيب ا, مربعة

وال ارض مان  باة( وتتصل بهاا آالت الحالنت في حظائر م لقةإذا كااألبقار ) الحظائر فوق المكان الذي تقف فيه
هااذا الحااوض هااو ضاامان عاادم دخااول الهااواء واخااتالف الضاا ط فجااسة لااو تعطلاات اآللااة ألي ساابب ماان األسااباب 

 خل أنابيب التفريغ .باإلضافة إلى أنه يعمل على عدم تسرب األتربة إلى دا
إن األنابياب الحديدياة الممتادة بطااول المحلاب لهاا حنفيااات تقاع باين كاال حياوانين لكاي تتصاال بهاا أنابياب المطاااط 

( صافيحةفتختلف حسب نوع المحالب فااألنواع البسايطة تتكاون مان ساطل ) بةأما آلة الحالة, بالخاصة بآلة الحال
ت الحالبة ليحكم قفله مع السطل ليمناع تسارب الهاواء عناد التفرياغ يختلف دكلها باختالف المصانع التي تنتج آال

ويتصل هذا ال طاء بالنابض وهو عبارة عن جهاز وظيفته تنظيم عملية التفريغ يمكنه أن يقطعها ويوصلها داخل 
مارة فاي الدقيقاة  50 – 40الرئيسية وداخل أنابيب الحلاب الموصالة ألكاواب الحلماات وهاو يعمال بمعادل  الجرة

ضربة في الدقيقة إذ يتحكم في هذه السرعة جهاز معين يتصل به ويمكن ضبطه و ت يير سرعة  88-80بعضهاو
ويوجد إضافة لذلك صمام إلطاالق الهاواء وحنفياة للتفرياغ وكاذلك ماانع للرطوباة , النبض حسب ما يريد الحالب

كواب مان ناحياة أخارى يبلاغ قطرهاا المتصل بخط التفريغ واألنابيب المطاطية المتصلة بالنابض من ناحية وبااأل
بوصة ووظيفتها توصيل الهواء المفرغ إلى األكواب ثم مناه إلاى الضارع وكاذلك اساتقبال الحلياب مان  1/2نحو 
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أماا األكاواب فهاي ذات جادار بطاناة خاارجي معادني مركاب , الضرع وتوصيله إلى الصفيحة المرتبطة بالجهااز
إذ أناه فاي حالاة الضا ط تضا ط الجادران أخاره بسنبوباة مطاطياة  ل ويتصل فايعليه بطانة من المطاط من الداخ

المطاطية على الحلمة فينزل الحليب ثم تقطع الدائرة وتبدأ عملية التفريغ فيمتص الحليب من الحلمة وما جاورهاا 
هازة ويوجد نظامين لعمل هذه األج إلى داخل األنبوبة المطاطية ثم إلى الصفيحة وهكذا حتى تنتهي عملية الحالبة

إذ يكون زمن دوط التخلخل مساوي لزمن دوط الهواء.وفي بعض النوابض الكهربائية 2:1إذ تعمل إما بدوطين 
أي إن دوط التفريغ يستمر ثاال  مارات بقادر داوط الهاواء وذلاك لكاي يساحب أكبار كمياة مان 3:1تكون النسبة 

 وبذلك يزيد عدد العصرات في الدقيقة.   الحليب,
 :تتألف أجهزة الحالبة 

 .مضخة التفريغ 

 .جهاز الحلب أو أكواب الحلمات 

 .أنابيب سيالن الحليب 

 .جهاز تخلخل الض ط في أكواب الحلمات 

 .مقياس التخلخل 

 .النابض 
 

 : تحضير األبقار للحالبة -
 تهيئة البقرة للحالبة. -1
 .غسل الضرع وتجفيفه -2
 تدليك الضرع. -3
 أرباع الضرع(.القيام بعملية التنثير)سحب عدة قطرات من كل ربع من  -4
 .فحص أرباع الضرع -5
 تركيب الك وس.  -6
 بدء عملية الحالبة. -7
 رفع الك وس من الحلمات بعد انتهاء عملية الحلب. -8
 تدليك الضرع بعد الحلب للقيام بعملية التقطير. -9
 

 مالحظة: ينصه بت طيس الحلمات بمحلول مطهر )اليود( قبل وبعد الحالبة, سواء في الحالبة اليدوية أو اآللية.
 

 األوكسيتوسين(دقائق للبقرة الواحدة )مدة إفراز هرمون  7-5كثر من تستمر أ ال نعملية الحالبة اآللية يجب أ
, ثام الضا ط جب تدليك الضرع كل رباع علاى حادةعملية التقطير تجرى هذه العملية بعد رفع أجهزة الحالبة إذ ي

على األرباع من األسفل إلى األعلى باتجااه الابطن ثام نقاوم يادوياً بحلاب الضارع إلاى أن نتسكاد مان إفاراغ جمياع 
المتبقاي أعلاى كمياة مان  الحلياب رع حلياب إذ يكاون فاييبقاى فاي الضا نستخدم ذلك لكاي ال, الحليب من الضرع

 حبيبات الدهن مما يعيق تدكل الحليب من جهة ومن جهة أخرى نندط الضرع لكي ال ُت لق الخاليا الطالئية.
 وتستخدم عدة طرائق أو وسائل للحالبة وحسب حجم القطيع ونوع الحظائر وهي :

 الحلب بالوعاء )صفيحة الحليب( أو القناني: 
حيا  بنقال آلاة الحالباة مان مكاان إلاى آخار نقوم القناني (  –عية الخاصة ) الصفائها كان الحلب باستخدام األوإذ

توجد األبقار وبهذه الحالة يجب تعقيم األجهزة بعد تفريغ الحليب وتصفيته قبل مزجه مع بقية الحليب في الخازان 
 لخل.هزة بمضخة توليد الض ط المتخالمخصص لجمع الحليب وتكون مج
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 :الحلب اآللي ) في الحظائر ( أو المحالب ذات األنابيب الناقلة 

ن الحلماات باالتزامن ماع غلاق حنفياة عايجب غلق حنفية الحليب عند رفع الك وس ويستخدم في الحظائر الم لقة 
 األنابيب إلى خزان الحليب مبادرة.وفي هذه الحالة ينقل الحليب بوساطة  ,الهواء

 

 
 األنابيب الناقلة 

  :الحلب في المحالب -
كماا تحقاق  ,تستخدم المحالب الخارجية في نظام الحظائر المفتوحاة وتحقاق المحالاب الخارجياة إنتاجياة أعلاى    

 .إال أنه يحتاج إلى خبرة جيدة, إنتاج حليب نظيف مقارنة مع النظم األخرى
أيضاً بسرعة اإلدرار كما يجب معرفة األبقاار وإنتاجهاا كما يجب أن تكون األبقار ذات إنتاج متساٍو وأن تتصف 

 لتقديم العلف المركز حسب إنتاجها من الحليب.
يحتاج هذا النوع من المحالب إلى توفير الماء بدكل دائم ل سل األبقار والضرع كما يجب أن يكون الصرف      

لاب اآللياة فاي المازارع الكبيارة سايئة إذا لام الصحي جيد وتلقى األبقار في هذا النظام عناية ورعاية جيادة والمحا
ألنها ت دي بعد ذلك إلى إصابات مرضية إذ تنتدار بسارعة وخصوصااً التهااب الضارع   ,ت سل وتعقم بدكل جيد

 ويوجد منها أنواع .
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يااتم حلاب األبقااار فاي وقاات واحااد  لاب أهميااة كبيارة ماان ناحياة النظافااة واالتسااع وسااهولة الحركاة إذوللمحا      
 ., ويقدم لها العلف المركز حسب إنتاج البقرةين في اليومومرت

 
 

 : Type of milking unitsأنواع وحدات الحلب 
 المحلب الترادفي: -1

 اوفي هذ, بقرة في الساعة 20 – 15وفيه تدخل األبقار الواحدة تلو األخرى ويقوم الحالب في هذه النظام بحلب 
 ي من ذلك له الحركة بسهولة. النظام يستطيع العامل ر ية ضرع البقرة أفضل من أنواع أخرى إذ

 
 

 
 المحلب الترادفي

 
 :المحلب الحرشفي -2
                           .على نحو مائل إذ تقف األبقار بجانب بعضها بعضاً  
 

 
 توضع األبقار في المحلب الحردفي
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 ية الحليب(:دب  ) صفيحة الحليب أو-3
الضا ط المتخلخال بوسااطة األنابياب المحكماة القفال وتوضاع  و( مع خاط األنابياب ذة )الصفيحةوتتصل الدبي      

على سطه األرض بالقرب من الحيواناات وتكاون كلفتاه منخفضاة قياسااً باالنظم األخارى وكفاءتاه تعاادل ضاعف 
ب الجياد عناد تاوفر يمكن للحال, كفاءة الحلب اليدوي والجهاز خفيف الوزن إذ يتم نقله من مكان إلى آخر بسهولة

قليلة من  وهذا النوع يالئم المربين الذين يمتلكون أعداداً  ,بقرة في الساعة 15, أن يقوم بحلب لبوحدات ح 2-3
 ., ويتم نقلها على عربات ص يرة أربع ِعْجالت يدار بمحرك كهربائياألبقار

 المحالب ذات األنابيب الناقلة: -4
بقارة وكفااءة الحاالب الواحاد  90 – 80ئام وتستعمل هذه الطريقة لقطعان األبقار عالية اإلدرار من الحلياب ويال

وتمتاز بسهولة فك وتركيب الجهاز علاى األنابياب الناقلاة  ,بقرة في الساعة 24في هذا النظام من الحالب حوالي 
, إذ يتم حلب بقرتين أو ثالثة دفعة واحدة بسبب سهولة حمل هاذه الوحادات, ويجماع الحلياب فاي خزاناات خاصاة

 .ب دفافة عادة ويمكن ر ية انسياب الحليب خاللهاوتكون أنابيب نقل الحلي
 :المحلب الدائري الدوار-5

وهو دائري الدكل علاى داكل دائارة تادخل األبقاار مان مكاان ويتاابع , وعادة يستخدم في نظام الحظائر المفتوحة
عملياة الحلاب دورانه ويقوم الحالب وهو في حفرة دائرية أيضاً ب سل الضرع وتركيب جهاز الحلاب وفاي أثنااء 

يقاف عامال آخار لفاك أجهازة  وفاي نهاياة الادائرة ,يتناول الحيوان حصته من المواد العلفية المركزة حسب إنتاجه
, وفي هذه األثناء يكون قد تم حلب األبقار كلهاا ويادور هاذا المحلاب بسارعة محساوبة تتوقاف علاى كمياة الحالبة

الكلفة االندائية ويمتاز بنظام دقيق ويوفر األيدي العاملة ويقلل وهذا المحلب يقلل من  ,اإلدرار من البقرة الواحدة
الوقت الضائع فاي ساير عملياات الحلاب ويمكان أن يساتخدم هاذا المحلاب بمحطاة أو مزرعاة فيهاا أعاداد يتاراو  

بقاارة حلوبااة فااي الساااعة الواحاادة  200حالبااين حلااب مااا يعااادل  4بإمكااان ويكااون بقاارة حلوبااة  1600 – 800
 .بقرة في الساعة 50الحالب الواحدة  وتكون كفاءة

 
 المحلب الدائري

 المحلب الميكانيكي الحقلي المشترك:-6
بقارة حلوباة ويالئام هاذا النماوذج مان  120لحلاب  اساتخدامهيمكن نقل هذا المحلب من مرعاى إلاى آخار ويمكان 

ة العامال فاي هاذه الطريقاة وكفااء, المحالب الحيوانات التي تعيش حرة في المراعي الطبيعية كانت أم اصاطناعية
 .بقرة في الساعة 18 – 16
 :ةاآللي بةفوائد الحال 

 .االنتظام في عملية الحالبة  وسهولتها 

 .السرعة في حلب األبقار 

 .سهولة انتقال الحليب بدكل نظيف 

 .معرفة إنتاج األبقار 

 .توفير عدد العمال 
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 :إنتاج الحليب الصحي -
فاي  البقارة, ولاذا فاإن إنتااج حلياب نظياف خااٍل مان التلاو  يعناي صاحة األبقاارإن المنتج األول للحلياب هاو     

 .الدرجة األولى ثم الضرع بالدرجة الثانية
ومن أهم األمراض التي تصايب الضارع هاو التهااب الضارع الاذي يعتبار عاامال ما ثرا فاي انخفااض إنتااج      

وتوجد عوامل أخرى ت ثر على إنتاج الحليب وأغلبها عوامال  ,كما أنه عامل من عوامل استبعاد األبقار ,الحليب
 خارجية إذ يستطيع اإلنسان أن يقوم بت ييرها للحصول على حليب نظيف وصحي .

, ن يكون الحالب خالياً من األمراضوتبدأ هذه الدروط من الحالب نفسه فإذا خلت األبقار من األمراض فيجب أ
ثام طاارق الحالباة ونظافااة  ,لاى اإلنسااان وباالعكسإتنتقال مان الحيااوان  إذ توجاد بعاض األمااراض المداتركة التااي

بقاااء  ُماادةالضاارع وغساال وتعقاايم األوانااي واألدوات المسااتعملة وأماااكن سااكن الحيوانااات ووسااائل النقاال وطااول 
 الحليب في الحظائر وتبريده.

حص الحليب بعد حلب األرباع وعند البدء في الحلب يجب التسكد من سالمة الضرع ثم غسله بالماء الحار وف      
 م تعقيم األدوات بعد الحلب.واستخدام أجهزة الحلب النظيفة والمعقمة ث

وكذلك فاي  ,في الحظائر الم لقة يجب تعقيم جميع األدوات المستعملة بعد الحلب واألنابيب التي يمر منها الحليب
 .التالي ادا للحلبداستعجية بعد االنتهاء من عملية الحالبة المحالب الخار

 

 :حفظ الحليب ونظافته -
عاادة  يعتمد ذلك على حجم المزرعة وكمية الحليب المنتجة ففي المزارع الصا يرة, التاي يكاون إنتاجهاا قليال    

يمكن نقل الحليب إلى المصانع بعد الحلب مبادرة وفي المزارع الكبيارة يجماع حلياب المسااء ماع حلياب الصابا  
بعااد أن يااتم تبريااده بدااكل تاادريجي فااي أجهاازة تبريااد معاادة لهااذا  ذا ال اارض,وسااائل النقاال المخصصااة لهاا وتنقلااه

 مئوية حتى يسلم إلى المعامل. 5مئوية ثم  10ال رض في كل مزرعة ويبرد الحليب بدكل تدريجي إلى الدرجة 
بعد أن تتم عملية الحالبة تبدأ المواد الحافظة الموجودة في الحليب عملها لوقاف نماو البكترياا فاي الحلياب ولهاذه  

 فعناد ,لُمادة محاددة وحساب درجاة الحارارة ستطيع فيها حفاظ الحلياب وبقااءه مان دون تبريادُمدة نالمواد الحافظة 
مئوياة يمكان بقااءه  10وفي درجة حارارة  ,ساعات 3 ُمدةن يبقى لأدرجة مئوية ممكن  30درجة حرارة الحليب

 .ساعة 48مئوية ويبقى  ساعة وفي درجة حرارة 24
ومن العوامل الضرورية التي يجب التقيد بها تصفية الحليب من المواد العالقة مثل التبن أو الدعر وياتم ذلاك      

أو  ,إذا كانات ساوف تساتخدم مارة ثانياةبقطعة قماش من الداش التي يجب غسلها وتعقيمها باستخدام مكواة ماثالً 
 .كما يمكن استخدام فلتر خاص لتصفية الحليب ويستخدم مرة واحدة فقط, استبدالها بعد كل عملية حالبة

فاي الخزاناات التاي يجماع بهاا نفساها  وتبريده تادريجياً  ,يجب تهوية الحليب وتحريكه لطرد روائه الحظائر منهو
 ومصنوعة من المعدن الذي ال يصدأ. لتحريك والتبريدوهي مخصصة لذلك إذ تكون مجهزة ل

 

 الحليب الذي ال يصنع: -

  الذي يبقى ُمدة  طويلة في الحظائرالحليب القديم. 

 جفاف إذ يكون طعمه غير طبيعاي  ُمدةالحليب المسخوذ من األبقار قبل والدتها بعدرة أيام والتي لم تمر ب
 (.ومالحا)مر المذاق 

 (.بعد الوالدة )ُمدة السرسوبب أول ثمانية أيام حلي 

 ( حليب األبقار المريضة إذ يحتوي على.)دم أو قيه 

 حليب األبقار التي عولجت بالمضادات الحيوية. 

 .الحليب المتخثر, المجمد, الحليب حامض الطعم, مر المذاق 

 .الحليب الممزوج بالماء 

  تظهر فيه األوساخ الذيالحليب غير المصفى. 

..................................... 


