
رابعالفصل ال
نظم الحلب

:  خامسالدرس ال
نظم الحلب



:الھدف من الدرس

:بعد االنتھاء من ھذا الفصل یتوقع ان یكون الطالب قادرًا على 
معرفة النظم المختلفة المتبعة فى حلب الماشیة•
دراسة كیفیة إجراء الحلب األلى•
معرفة أھم عوامل نجاح الحلب األلى•
معرفة أھم األخطاء الشائعة فى الحلب األلى واسبابھا وكیفیة •

عالجھا



نظم الحلب
وتعتبر عملیة الحلب من أھم العملیات الیومیة فى مزارع األلبان  

:وتتضح أھمیة ھذه العملیة من كونھا

üعملیة جمع المحصول الرئیسى بالمزرعة

ü ٥٠(عملیة یومیة بھا اكبر نسبة عمالة   (%

ü ٨٠(أكبر نسبة تكلفة عمالة  (%

ü  كما أن اى خطأ بھا یودئ الى انتشار عادات سیئة فى الحیوان أو
، انخفاض إنتاجیة الحیوان
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انقباض الحویصلة اللبنیة
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: الیدوى الحلیب
لصغر عدد الحیوان ات الت ى    وھذا النظام ھو المنتشر والغالب فى مصر نظرًا

 :یمتلكھا كل مزارع وفیھ یجب مالحظة اآلتي

üقبل عملیة التحنین وخاصة الضرع نظافة الحیوان  .

üفى الحلب ھالمستخدم نظافة األدوات  .

üأثناء الحلب لتشجیع الحیوان على الحلب تقدیم علیقة مركزة للحیوان  .

üنزول عن المسئول الھرمون دورة لقصر الحلب عملیة إتمام سرعة 
  .الحیوان جسم فى اللبن

üوال األمراض من وخالیًا جیدًا تدریبًا مدربًا الحالب یكون أن یجب 
  .بجروح الضرع یصیب ال حتى أصابعھ فى الخواتم یستخدم



: اآللى الحلب
:ممیزات الحلب اآللى

آلى أوعیة التبرید سھولة انتقال اللبن٣.

مقارنة بالحلب الیدوى  %٥٠بمقدار  یوفر الوقت الالزم لعملیة الحلب٤.
وبذلك یتم حلب القطیع بسرعة

توفیر عدد العمال.٥

 وفى والمرتبات التكالیف فى یوفر١.
 كلما التوفیر ویزداد المبذول الجھد
 فى الحلوبة األبقار عدد ازداد

.المزرعة
 الحلب عملیة سھولة ٢.



لألبقار المعطاة والرعایة العنایة زیادة٦.

  المحلب وخروجھا دخولھا أثناء فى األبقار مالحظة سھولة٧.

 تطبیق وإمكانیة الحركة وسھولة تنظیم ودقة وقت ثبات٨.
 إنتاجیة تتحسن وعندئذ بعنایة والتطھیر التنظیف إجراءات
 الجودة عالى لبن على والحصول المزرعة

  بقرة كل إنتاجیة تسجیل سھولة٩.

 النائیة المناطق فى اآللى الحلب وعائد فائدة تزداد .١٠
 أو العمال من الكافى العدد فیھا یتوفر ال والتى والمستصلحة

.األجور فیھا یرتفع التى



:الشروط التى یجب توافرھا قبل إدخال نظام الحلب اآللى

بشكل دائم وتصریفھ بطریقة جیدة توافر الماء١.

فى المزرعة توافر الكھرباء٢.

القابلة للتعلم والعمل توافر الید العاملة٣.

على تنفیذ عملیات التنظیف  توافر اإلصرار والمثابرة من المربى٤.
والتطھیر ورعایة األبقار جیدًا وكذلك القدرة على إدارة المزرعة 

وتطبیق اإلجراءات الصحیة بكفاءة
و العدد اإلقتصادى إلدخال  توافر عدد كاف من األبقار الحالبة٥.

بقرة فأكثر والعدد اإلقتصادى لشراء ماكینة  ١٥محلب آلى ھو 
أبقار ٥- ٣حلب متنقلة ھو من 



)لألبقار بالنسبة(  :الحلب عملیة لنجاح توافرھا الواجب الشروط
 من اآللى المحلب على مرة ألول تحلب التى العجالت تعود ضرورة١.

 ربط مثل السیئة العادات إتباع دون ومن إزعاج أو اضطراب دون
ضربھا أو العجالت

  المستطاع بقدر الحلب عمال تثبیت وكذلك الحلب مواعید تثبیت یجب٢.

 اإلدرار كمیة حسب على مجموعات إلى الحلوب ألبقار تقسیم یجب٣.
 الحالب یستطیع حتى بعضھا مع اإلدرار متقاربة األبقار تحلب حیث

  الحلب آلة خلف الواقف

المحلب إلى دخولھا عند وإزعاجھا األبقار تزاحم عدم على العمل٤.

 الظروف وتھیئة برفق ومعاملتھا بھدوء األبقار استقبال یجب٥.
الحلب قبل تجفیفھ ثم وتطھیره بالماء الضرع وغسل لھا المناسبة



 المحلب دخولھا وعدم التجمع حوش فى االنتظار األبقار على یجب٦.
 اللبن إلنتاج الفسیولوجى التنبیھ لزیادة فرصة إلعطائھا وذلك مباشرًة

  المحلب فى معدیة بأمراض المریضة األبقار حلب یتم أال یجب٧.

 أشیاء وضع وعدم األبقار وقوف مناطق بنظافة االھتمام من البد٨.
  فیھا غریبة

  مباشرة قبلھ أو الحلب أثناء للحیوانات العالئق تقدیم عدم یجب٩.

  الحلب قبل وتجفیفھ الضرع تطھیر یجب٠١.

  سالمة من للتأكد ربع لكل الضرع التھاب اختبارات إجراء یجب١١.

  بھا البكتریا أعداد لكثرة اللبن من األولى القطرات استبعاد یجب٢١.





: األلى للمحلب بالنسبة :ثانیًا
 دائًما نظیًفا المحلب یكون أن یجب١.

  والتطھیر التنظیف سھل المحلب یكون أن یجب٢.

 بقدر للصدأ القابلة المعادن ومن المطاط من المصنوعة األجزاء تقلیل٣.
 اإلمكان

 عن بعیًدا أى ومظلم رطب مكان فى المطاطیة الغیار قطع حفظ یجب٤.
  الشمس

 الحلمات كؤوس سقوط وتجنب حلبة كل عقب األنابیب تنظیف یجب٥.
  المحلب أرضیة على

 بالماء غسلھ دون من مباشرة الحلب عملیة قبل المحلب شطف یجب٦.
  البارد





:المحلب فى للعاملین بالنسبة :ثالثًا
:الجید الحالب

ونشیط سریع وكذلك قویة وعضالتھ جیدة صحتھ تكون أن یجب١.

  المعدیة األمراض من خالي٢.

للحیوانات ومحب صبور٣.

  التشققات من خالیة یداه٤.

مقصوصة أظافرة٥.

 وإصالح وفك بتركیب علم على یكون أن البد آلیا الحلب كان إذا٦.
اآللي الحلب على جیدًا تدریبًا تدرب قد یكون وأن الحلیب خط وتنظیف



:المزرعة إلى اآللى الحلب إدخال أھداف

الجودة عالى نظیف لبن على الحصول١.

وسریعة سھلة حالبة األبقار حلب٢.

تامة حالبة األبقار حلب٣.

المنتج اللبن كمیة زیادة٤.

انتشاره من والحد الضرع بالتھاب اإلصابة تقلیل٥.
المزرعة فى والربح العائد زیادة.٦



:اآلتى بعمل األھداف ھذه تحقیق ویمكن
  صحیحة بطریقة للحلب األبقار تجھیز١.

  ، صحیحة بطریقة الحلب ماكینات تركیب٢.

 حدوث عدم ومراعاة الحلب كؤوس فصل قبل األبقار تقطیر یجب٣.
  الكؤوس فصل قبل الھواء صمام وغلق لألبقار الزائد الحلب

 مملوء مخصوص كوب استخدام ویفضل ، الحلب بعد الجید التطھیر٤.
بالرشاشات التطھیر یفضل وال النوعیة جید یودى بمطھر

 واقفة لتظل مباشرًة الحلب بعد المعالف فى لألبقار العلف تقدیم یجب٥.
الحلمات تنغلق حتى ممكن وقت ألطول

الحلب لنظام الحالبین جمیع واستیعاب فھم من التأكد٦.



محلب



محلب دائرى



محلب مضلع



محلب عظمة السمكة



محلب الى



ماكینة الحلب االلى



أجزاء ماكینة الحلب



حلب بخط انابیب طویلة



)طلمبة التفریغ(مضخة التفریغ 



منظم التفریغ



قطاع فى طلمبة التفریغ



صمام االمان



عداد التفریغ



مفتاح التفریغ



النابض



الحلب باستخدام االقساط



محلب



مكونات وحدة كؤوس الحلب



وحدة حلب



انابیب حلب قصیرة



مجمع اللبن



رسم توضیحى للمجمع



دلیل تدفق اللبن



مقاییس الحلب فى 
محلب ألى حدیث



جھاز فصل أوتوماتیكى



جھاز فصل اوتوماتیكى



كؤوس الحلب



ماكینة حلب ذات االقساط



خامسأسئلة الدرس ال

ما ھى نظم الحلب فى الماشیة ؟س 

ما ھى ممیزات وعیوب الحلب اآللى ؟ س

ما الشروط التى یجب توافرھا قبل إدخال نظام الحلب اآللى ؟ س

–بالنسبة لالبقار ( ما ھى شروط نجاح عملیة الحلب اآللى  س
؟) الحالب–للمحلب األلى 


