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 عممية الحالبة عند الحيوانات الزراعية 

تكون ىي العامل المحدد لمقدار إنتاج  ما تعتبر عممية الحميب من أدق وأخطر العمميات التي يقوم مربي األبقار فغالبا  
ليحصل  البقرة ذات مقدرة وراثية ممتازة وأن يعطى ليا احتياجيا التام من الغذاء البقرة من الحميب فال يكفي أن تكون 

الحالبة عمى أصوليا المرعية إذ أن األداء المتقن  المزارع منو عمى إنتاج الحميب كامال  وصحيحا  إذا لم تتم عممية
إلى نقص  خاليا الضرع عمى زيادة نشاطيا وتوارد إفرازىا من الحميب بينما يؤدي العكس وانتظام المواعيد يساعد

جزئيا  وعممية الحالبة ىي إخراج الحميب من الضرع  إتالف الضرع كميا  أواإلنتاج وضياع الوقت باإلضافة إلى احتمال 
 عن طريق الضغط عمى الحممات دون إضرار بالضرع أو إنقاص لطاقتو اإلنتاجية عمى بعد تنظيفو وتدليكو وذلك

 حميب نظيف خال من الشوائب واألمراض

 : األساسية للحالبة الصحيحة االشتراطات

 :السرعة -
تدليك الضرع لذلك يجب أن تتم كامل عممية الحالبة  دقائق من بدء 8-5إذ أن إفراز الحميب من الضرع يتوقف بعد 

  .عمى أبعد تقدير في أقل من ثمانية دقائق

 :الهدوء -
 جالحميب في الضرع وانخفاض اإلنتا أن حدوث أي أصوات أو ضوضاء يؤدي إلى خوف البقرة وبالتالي إلى توقف

 :لرفق في المعاممةا -
 .أثناء تدليك الضرع والحالبة وخاصة عند حالبة البكاكير بعد والدتيا لممرة األولى

 : دقة في المواعيد -

بدورىا المخصص ليا إذ أن اإلخالل بالتوقيت  يجب حالبة األبقار في نفس المواعيد اليومية لمحالبة وحالبة كل بقرة
بعض  ر إذ يزداد في حال التأخر ضغط الحميب من داخل القنوات الشعرية فتعوديلألبقا تخفيفا  بطيئا   اعتبارهيمكن 

وقد تبدأ بعض األبقار التي تأخرت حالبتيا  .مركبات الحميب إلى الدم وتراكم حبيبات الدىن يعيق تكوين حميب جديد
كمية  اإلدرار وبالتالي إلى نقصإلى عدم االستفادة من تأثير اليرمونات المبكر عمى  بإدرار الحميب تمقائيا  مما يؤدي

 .الحميب والدىن الناتجين



                     الانتاج احليواين                                  جامعة حامه                               الس نة الاوىل                    

 محمود كعيد د.                                      املعهد التقاين للطب البيطري                                            
 

 :زيادة عدد مرات الحالبة -

واحدة لألبقار عالية اإلدرار وتختمف  من معظم الحاالت زيادة إنتاج الحميب والدىن بزيادة عدد مرات الحالبة مرة أمكن
اإلنتاج وحجم الضرع وجودة ويتوقف ذلك عمى مستوى  %20-15 % وقد تصل إلى01- 5.5ىذه الزيادة بين 
يوميا  في حال اإلمكان  نغفل ضرورة حالبة البكاكير الحديثة الوضع ثالثة مرات الحالبات ، يجب أن ال الحالبة وعدد

وتطور النسيج الغدي فيو أما في حالة األبقار فينصح  إذ يؤدي ذلك عن طريق التدليك المستمر إلى نمو الضرع
الالزمة لمقيام بيا  زيد اإليراد الناتج من ىذه الحالبة عمى التكاليف وأجور اليد العاممةعندما ي بالحالبة ثالث مرات

 .كغ يمكن حالبتيا ثالث مرات بصورة اقتصادية 55عن  ويمكن القول بصورة عامة أن األبقار التي يزيد إنتاجيا

 : تساوي الفترات الزمنية بين الحالبات اليومية -

 .اتزيد أو تنقص عنيا كثيرا   ساعة تقريبا  ل 05ب أن تكون الفترة الزمنية بينيما ففي حال الحالبة مرتين يج

 :التحنين الصحيح  -

يقوم العجل عند الرضاعة بمداعبة  التدليك الجيد لمضرع ضروري جدا  قبل الحالبة إذ أن األساس الطبيعي ىو أن
نظافة  ستعمال الماء الفاتر والمنشفة الخشنة نوعا  عمىيساعد التدليل الجديد با الضرع لممساعدة عمى زياد اإلدرار لذلك

 .الضرع ونظافة الحميب وبالتالي زيادة اإلدرار

 :عدم التوقف عن الحالبة عند البدء بها -

الحالبة والتقطير وىذا التوقف كثير  يجب أن التكون ىناك فترات توقف بين تدليك الضرع وبدء الحالبة وبين انتياء
السواء خصوصا  إذا كان العامل يحمب أكثر من بقرة في وقت واحد ويؤدي  بة اليدوية واآللية عمىالحدوث في الحال

لى نقص اإلنتاج وقد يؤدي إلى اإلصابة ىذا بالتيابات الضرع خاصة في الحالبة  التوقف إلى إطالة فترة الحالبة وا 
 .اآللية

 :انواع الحالبة 

 الحالبة اليدوية  -1

 الحالبة االلية  -2
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 اوال الحالبة اليدوية :

  خطوات الحالبة اليدوية

 :من األبقار االقتراب -1

يقترب الحالب من الجانب األيمن لمبقرة ويضغط بقدمو برفق عمى القائمة 
 .الخمفية اليمنى ويجمس مقابل الضرع ويضع الدلو عمى يمينو

 :الحميب اختبار -2

الختبار جودتو عمى كوب اختبار ذو  حممة مخرجا  منيا قميال  من الحميب يضغط الحميب قبل تنظيف الضرع عمى كل
ترمي عمى أرض الحظيرة لكونيا  تخمط ىذه الكميات مع الحميب وال وال سطح أسود ينعكس عميو لون وشكل الحميب

ر بالحالبة طبيعي..( يستم دم ، لون غير –ت خثرامرتفع من البكتيريا، وفي حال ظيور تغير في الحميب ) ذات تركيز
 .في الكوب أو دلو خاص حتى يخرج حميب طبيعي التركيب

  :تطهير الضرع -3

يتم بعد ذلك غسل وتطيير الضرع بواسطة قطعة قماش 
الفاتر المحتوي عمى نسبة بسيطة من  نظيفة مبممة بالماء

واألجزاء  محمول التطيير ويتم تنظيف نياية الحممات
ل الضروع المحيطة بيا بصورة دقيقة عمى أن تغس

 .بالماء ثم تجفف بقطعة القماش النظيف المتسخة كثيرا  

 :التدليك أو التحنين -4

نياية الحممات وينتيي التدليك عندما  تمر كمتا اليدين عمى الضرع من اليمين واليسار ومن األعمى إلى األسفل حتى
 .وخاصة لألبقار عالية اإلدرار يبدأ إفراز الحميب عمى أن يتم بسرعة

 : بدء الحالبة -5

 .يجب أن تكون أيدي الحالب جافة خالية من أي شيء قاسي -
 .يمنع الحالبة بأيدي مبممة بالحميب أو أي سائل آخر -
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 .يجمس الحالب بحيث يستطيع تحاشي أي حركة تقوم بيا البقرة -
 .يجب أن يكون قريبا  من البقرة بحيث يستطيع إسقاط الحميب بصورة شاقولية في الدلو -
تبدأ الحالبة بالربعين األماميين وتنتيي بالربعين الخمفيين  -

 .اليمنى الربع األيسر وبالعكسوتحمب اليد 
تحمب األبقار بكامل اليد حيث تقوم اإلبيام والسبابة بإغالق  -

بشكل محكم وتقوم باقي األصابع الثالثة باستدراج  أعمى الحممة
عمى الحممة من عن طريق الضغط  الحميب المتجمع في الحممة

القصيرة جدا   األعمى إلى األسفل بصورة متناوبة، أما الحممات
 .فيمكن حالبتيا باإلبيام واإلصبع األوسط

عدم سحب الحممات بقوة وشدة إلى األسفل بل عن طريق  -
 .الضغط فقط

 .يمنع الضغط عمى مجرى الحممة بنياية األصابع أو األظافر -
الحميب إذ تؤدي ىذه الطريقة المنتشرة  بابة فقط عمى سحب الحممة إلى األسفل إلخراجتمنع الحالبة باإلبيام والس -

 تمزقات بيا ويصبح الضرع مستطيال  ومتيدال  وتتكون بعض العقد عمى الحممات بكثرة إلى استطالة الحممات وحدوث
 .تعيق انسياب الحميب

 .ل األخرى ينتقى أمير العمل لمقيام بالحالبة ويكمف اآلخرون باألعما -

 :هاية عممية الحالبة وأهمية التقطيرن -6
وبقاؤه في الضرع يؤدي إلى نقص اإلنتاج  %01تكون الكميات األخيرة من الحميب غنية بالدسم إذ تصل نسبتيا إلى 

ميين األما بدلك الضرع بكمتا اليدين من األعمى إلى األسفل ثم إعادة حميب الربعين والتياب الضرع وتتم عممية التقطير
تفريغ خزان الحممة من الحميب وتكرر ىذه العممية حتى  والخمفيين ثم تعاد الحالبة بحيث ترفع الحممة لألعمى حتى يتم

 .منيا يتوقف خروج الحميب

فيدلك باليمنى من األعمى لألسفل بشدة وتضغط اليد  والخطوة األخيرة تكون بحالبة كل ربع من الضرع عمى حده
فينتقل  الحميب المتجمع فييا وتعاد نفس العممية عدة مرات حتى يتوقف خروج الحميب إلخراج اليسرى عمى الحممة

فتحات الحممات لنزع قطرات الحميب التي قد  الحالب لمربع التالي. وبعد انتياء الحالبة يمرر الحالب ظير يده عمى
 .تبقى عالقة بيا
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  ثانيا : الحالبة االلية :
تقميد حركات الرضاعة الطبيعية مع  مبدأتعمل آالت الحالبة عمى 

اآللية أكثر سرعة من اليدوية إذ  بعض التحويرات وتعتبر عممية الحالبة
بقرة في  06معا  ويحمب  يستطيع العامل الماىر أن يعمل عمى آلتين

يزيد عدد األبقار  الساعة ويمكن تطبيق الحالبة اآللية في المزارع التي
 رأس  51الحموب فييا عن 

 :يمي ترط الستعمالها ماويش

 :صحية اشتراطات -1

 .ضرورة اختبار سالمة ضروع األبقار جميعيا قبل تركيب آلة الحالبة منعا  لنقل العدوى 

 :بنائية اشتراطات -2

المعالف يمكن بواسطتيا تثبيت األبقار  يفضل أن تكون األبقار مربوطة في مرابط متوسطة الطول وليا حواجز عمى
مكانيةويجب أن تتوفر ا  .تأمين النظافة التامة في الحظيرة مع توفير اإلنارة والتيوية الجيدتين لفرصة الجيدة وا 

 :إشتراطات فنية لمحظائر الكبيرة -3
 .توفير غرفة خاصة لممحرك ومضخة لمتفريغ -أ 
 غرفة لتطيير وتنظيف وحفظ الماكينات-ب 
 .غرفة لتبريد وتخزين الحميب حتى موعد نقمو -ج 
 .لمالبس العمال مزودة بحمام ودورة مياه غرفة -د 

 
 :عمى الحالبين اشتراطات -4

خطوات الحالبة اآللية: قد يكون لعمل اآللة  .النظافة ، الصحة الجيدة ، الدقة وسرعة العمل ، اتقان الحالبة اليدوية
األساسية من  وتكمن الخطورة دقة العمل بيا واتباع التعميمات المتعمقة باستعماليا تأثير جيد أو سيء ويتوقف ذلك عمى

األبقار الكبيرة في السن حالبة آلية إذا كانت قد  تركيب آلة عمى جزء حي وحساس، وينبغي مالحظة أنو يصعب حالبة
ذا أردنا تعويد بقرة عمى الحالبة اآللية فيجب أن يكون ذلك بعد الوضع حمبت يدويا  لعدة مواسم مباشرة ومن الخطأ  وا 

 .لمحيوان التعود عمى طريقة منيما فيؤدي ذلك لنقص اإلنتاج لة واليد بصورة متناوبة إذ اليمكنحالبة األبقار باآل
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 :وتتم عممية الحالبة اآللية ضمن الخطوات والمالحظات التالية
 
 :تحضير أدوات الحالبة -
 .التأكد من إغالق جميع الصنابيرتفقد خط اليواء المفرغ و  -0
 .تشغيل المحرك ومضخة التفريغ والتأكد من الضغط بعد تفقد زيت المحرك -5
 .تجييز آلة الحالبة وتشغيميا وقياس عدد النبضات -3

 : تحضير الحالب -
 ثياب نظيفة بقميص قصير الذراعين -0
 .أيدي نظيفة قصيرة األظفار خالية من الخواتم -5
 .قطيردول نظيف لمت -3
 .كوب الختبار الحميب مع قطعة قماش نظيفة -4

 :تحضير البقرة - 
 .االقتراب من البقرة برفق ولمسيا بالمرفق عند الضرورة وليس براحة اليد -0
إختيار الحميب كما في الحالبة اليدوية واستبعاد األبقار ذات الضروع المريضة وعدم السماح بحالبتيا آليا  حتى  -5

 .شفائيا
 .وتطيير الضرع وتجفيفوتنظيف  -3
 .ثانية بعناية خاصة إذ لن تالمس اليد الضرع بعد ذلك كما في الحالبة اليدوية 61-41البدء بالتدليك لمدة  -4

 :تركيب أكواب الحالبة -
 .يمكن حالبة األبقار آليا  من الجيتين اليمنى واليسرى  -
 .ويركب األكواب باألخرى يمسك الحالب آلة الحالبة باليد القريبة من رأس الحيوان  -
القريب فالخمفي، ويمكن وضع خرطوم اليواء  يبدأ بتركيب األكواب في الربع األمامي البعيد يميو الخمفي ثم األمامي -

 .باتجاه القائمتين األماميتين
 .ينبغي تحاشي خروج أصوات أثناء تركيب األكواب -
 .ن جميع األرباع تنتج حميبا  يراقب انسياب الحميب عبر الجزء الشفاف لمتأكد من أ -
 .تعمل اآللة بدون عوائق بحيث يمكن لمحالب تحضير بقرة أخرى لمحالبة -

 :الحالبة األخيرة باآللة -
 .تبعد عند تناقص توارد الحميب -



                     الانتاج احليواين                                  جامعة حامه                               الس نة الاوىل                    

 محمود كعيد د.                                      املعهد التقاين للطب البيطري                                            
 

 .يضغط الحالب عمى الموزع إلى األسفل ويدلك الضرع باليد األخرى  -
 .ينيييا بسرعة وتركيزيجب أن التطول ىذه الفترة فالحالب الماىر  -
 .بعد انتياء توارد الحميب ترفع آلة الحالبة وتسحب األكواب بحيث التالمس األرض -
كما في الحالبة اليدوية وأن تفضيل التقطير  يمكن إجراء عممية التقطير األخيرة باليد بدال  من اآللة فتتم عند ذلك -

 .العمال في كل منيما باليد أو اآللة يعود إلى ميارة

 

  :ةاآللي ة واليدوي ةبمقارنة الحال
 

أفراد القطيع كبيرا  إال أن مقومات نجاح  يترك لظروف المزارع الخاصة فقد يكون عدد ةأو اآللي ةاليدوي ةبإن اتباع الحال
المزارع  لكنوقد يكون حجم أفراد القطيع صغيرا   ةاليدوي ةبمن األفضل اتباع الحال الحميب اآللي غير متوفرة مما يجعل

الميرة مما يحتم عميو استعمال اآللة إال أن المقارنة  نفسو ىو الذي يقوم بخدمة الحيوانات وحمبيا لعدم توفر الحالبين
 :النقاط التالية عموما  تنحصر في

 :العامل االقتصادي -1
نصف األجر  و بالتالي يوفرالحميب يأخذ نصف الوقت الالزم لعممية الحالبة اليدوية في لما كان استعمال اآلالت في

 .الكبيرة تقريبا  لذلك كان استعمال اآلالت أمرا  ضروريا  في القطعان
 : ناتج الحميب -2

 .اليوجد فرق في ناتج الحميب عند توفر الكفاءة والميارة من كمتا الحالتين
 : نظافة الحميب -3

الحميب الناتج عن الحالبة اآللية يكون  وبدقة فإن إذا اعتني بنظافة أجزاء الحميب بشكل جدي وتوالي تعقيميا دوريا  
اإلسراع في  بمراحل عديدة وخاصة في مدى احتوائو لمبكتيريا والجراثيم التي تساعد عمى أنظف من الحميب الناتج يدويا  

 .فساد الحميب
 :العدوى واألمراض -4

الحالبة والتي تتمخص في  تعميمات الصحية أثناءتسببان انتشار العدوى بين أفراد القطيع إذا لم تتبع ال كال الطريقتين
تقوم اآللة أو األيدي بدور الوسيط في نقل المرض من  ال ضرورة تنظيف األكواب واأليدي قبل حمب كل حيوان لكي

 .سميم الحيوان المصاب آلخر

 


