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  Milking Parloursالمحالب الميكانيكية 

الحلْة ْٗه٘ب ّلوزر٘ي اّ صالس هرزاد وّ اثضرز ّئى سٗرباح اًزبع٘رخ االثقربر سرٖ الظرٌْاد الظربثقخ  االثقبر رغزٕ عول٘خ حلت

ثبًرذ عل٘رَ لجرش عنرزّى طرٌخ طربثقخ ع ئى هعر الد ثعر  الحقرْ   هربالحقرْ  الرٔ صالصرخ افرعب   حزٔ ّصلذ سٖ ثعر  

ثغن هي الحل٘ت / ْٗم ع ئى سٗباح اًزبط  40ثغن سٖ الوْطن الْاح  , وٕ اى الجقزح رٌزظ حْالٖ  12000ّصلذ الٔ اثضز هي 

٘اٖ ) عر ا االثقربر / ّعجرخ الحل٘ت للجقزح الْاح ح ّاساٗبا اع اا االثقبر سٖ الحقش الْاح  ٗزطلت سٗباح حغن الوحلرت الو٘اربً

حلت ( ثوب رطلت سٗباح ثفبءح الوحلت الو٘ابً٘اٖ ّرقل٘ش الغِ  الالسم لحلت االثقبرع ّلذا سق  اسااا االُزوبم ثزطْٗز رصو٘ن 

 اثٌ٘خ الوحبلت الو٘ابً٘ا٘خ الطز٘عبة اثجز ع ا هواي هي االثقبر سٖ ّح ح الوظبحخ ّهضب  ذلك الزطْر هري الوحبلرت الفزاٗرخ

الرذٕ ٗحلرت    Line Milkingلحلت ثقزح ّاح ح سٖ ثش هزح الٔ الوحلت الخطٖ  Portable Milker الوحلت الوزٌقشوّ 

صررن    Herringboneصررن الظررواٖ ثنررلع٘ي اّ عرربًج٘ي  Tandem Type ثقررزر٘ي سررٖ ثررش هررزح صررن الررٔ الوحلررت الززااسررٖ

صررن الوزررْاسٕ  Rotary or Turn style  ثنررالَ٘ صررن الرر ّار  Polygon Herringboneالظررواٖ الوزعرر ا االفررال  

Parrallel   الزّثْد ّاخ٘زاRobotic milking   ع 

ثذلك رقل٘ش الغِ  الوجذّ  إلروبم عول٘رخ الحلرت هري ح٘رش ّعرْا الوزالربد االرفر٘خ لزٌر٘رف النرز  سرٖ ازسرخ االًزرربر 

Holding Room برغربٍ الوحلرت صرن ثْاثربد الفرزب ّّعْا اٙل٘خ الزرٖ رظروب ثر ست ّرحزٗرك االثقربر هري ازسرخ االًزرربر ث

ّالغلر  االّرْهبر٘ا٘ررخ ّراسعربد هغوْعررخ الحلوربد االصررطٌبع٘خ االّرْهبر٘ا٘ررخ ثعر  رفزٗرري النرز  ّالزظررغ٘ش االلاززًّررٖ 

ألرلبم االثقبر سٖ الوحلت ّرظغ٘ش االًزبط ّارطبلَ الاززًّ٘ب الٔ الحبطْة ّعش  االثقبر الزٖ رحزبط الرٔ رلقر٘ب اّ هزبثعرخ 

 اٙخزٗي ع  عِ  ثج٘ز هي الحالث٘ي ّالعبهل٘ي رزطلت وٕ ال الزٖععععععع الخ هي العول٘بد اٙل٘خ صح٘خ ععع

ثبًرذ ثنراش ٗر ّٕ ّالررشا   ّسرٖ الج اٗرخٗقْم ثَ الوْلْا هي اطزحصب  للحل٘ت هي فرز  االم  رحبثٖ هبئى عول٘خ الحلت 

ُذٍ العول٘خ روبرص هي لجش هعررن الورزث٘ي سرٖ العرزاذ الرذٗي ٗوزلارْى اعر اا هحر ّاح هري االثقربر اّ الغربهْص ئال اى ُرذٍ 

العول٘خ هزعجخ ّثط٘ئخ ع  ئى عول٘خ اًزبط الحل٘ت ذّ الٌْع٘خ العبل٘رخ ٗعزور  علرٔ ًربسرخ ّصرحخ الحْ٘اًربد الوحلْثرخ ثطزٗقرخ 

 ع ّهي العْاهش الزٖ رإخذ ثٌرز االعزجبر عٌ  اخز٘بر ًْ  ثٌبٗخ الوحلت الو٘ابً٘اٖ اٙرٖ :  ًر٘فخ ّثفْءح

                               ع                                                                                                                  Type of Housingع ًْ  هظاي اّ حر٘زح الحْ٘اًبد الوزثبح 1

                     ع                                                                                                                             Number of Milking Cowsع ع ا االثقبر الوزاا حلجِب حبل٘ب اّ هظزقجال  2

                   ع                                                                                                                            Number of Operatorsالث٘ي ع ع ا الح3

                                                                                                                                       ع          Mechanization desiredع الزقٌ٘بد الوطلْثخ سٖ الوحلت ) الحبل٘خ ّالوظزقجل٘خ ( 4

                                                                  ع                                                                                Capital Investmentع راص الوب  الوظزضوز 5

 ع Personal Preferenceع الزاجخ النخص٘خ 6

ٗفنلْى اى رحلت اثقبرُن اّى رحزٗاِب  Tie-Stall Barnsئى هعرن هزثٖ االثقبر اللذٗي رزثٔ اثقبرُن سٖ حربئز الزثط 

 بم ٗح ا خ٘براد ُإالء الوزث٘ي فوي صالس طزذ ُّٖ : الٔ الوحلت ) رحلت سٖ اهبثٌِب ( ّاى ُذا الٌر

 ع                                                                        صن حوش الحل٘ت الٔ خشاى الحل٘ت Bucketع حلت االثقبر سٖ الظطش 1
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                                                                                                                                                ع اطزخ ام طزٗقخ الظطش ّطات حل٘ت ثش ثقزح سٖ ّعبء ) اثخ ثج٘زح ( لزٗت ع    2

 ع       Pipeline Milking Systemع اطزخ ام الٌربم الخطٖ للحلت 3

سبى الخ٘براد الوزْسزح هي اًروخ الوحبلرت اثضرز   Milking Parlorاهب عٌ  ل٘بم الوزثٖ ثبلحلت سٖ ثٌبٗخ هحبلت هٌفصلخ 

 طعخ  ّرنوش : 

 Small Stanchionّراْى الجِ٘خ ثحر٘زح الوزاثط القجبط٘خ الصغ٘زح  Flat Milking Barnsع حربئز حلت هظزْٗخ 1

Barns                                                                             ع                                                                        

                               ع                                                                                                                 Side-opening Parlorsع الوحبلت ذاد الجْاثبد الغبًج٘خ ) رفزب عبًج٘ب  ( 2

 عHerringbone Parlorع هحبلت عرن الظواخ ) طواٖ ( 3

                      ع                                                                                                                            Rotary Parlorsالوحبلت ال ّارح   4

 ع Polygonع الوحلت الوزع ا االفال  5

                         ع                                     Parrallel Parlorع الوحلت الوزْاسٕ 6

                         ع                                                                                                                            Robotic Milkingع هحلت الزّثْد 7

 ٌرز االعزجبر ُّذٍ رنوش اٙرٖ :ّعٌ  اخز٘بر ًْ  الوحلت سبى ٌُبلك عْاهش ٗغت اخذُب ث

ُّرذا    Hour  –Milk per Manٗظؤ ثاو٘رخ الحل٘رت/ الرخس/ طربعخ  : اّ هب  Labor Efficiencyثفبءح االااء  ع1 

ثقبثل٘خ الحالة علٔ اطزخ ام الح  االعلٔ هي اّراد الحلت هت الش الفززاد لزْلف ّح اد الحلت فوي حر ّا عورش  ٗزأصز

" عر ا الر ّراد "  جثذلك ع ا االثقبر الزٖ ٗواي حلجِب سٖ ّلذ هع٘ي ّثنراش طرل٘ن اّ هرب ٗظرؤ  الحلت الصح٘ب , ّٗقص 

سٖ الظبعخ الْاح حع اى الوحلت الظواٖ ّالوزْاسٕ ّالوزع ا االفال  ُٖ االسنش سٖ ُرذا  Number of Turnsللوحلت 

 الوغب  ع          

: هضرش اهابً٘رخ اطرزخ ام هرشٗالد االلورب   Adaptability for automationلبثل٘خ الوحلت للزا٘ف للواٌٌرخ الح ٗضرخ  ع  2 

ًّربم اظش ّرعق٘ن االلوب  ٗع   automatic gatesّالجْاثبد االّرْهبر٘ا٘خ  automatic detachersثع  رفزٗي الحل٘ت 

حبطررْث٘خ لوعزسررخ ّاالًروررخ ّالجررزاهظ ال sorting gatesّثْاثرربد العررش   back flushثررش ّعجررخ هرري االثقرربر الوظررؤ 

 DairyBase   ّAgricombالزفبص٘ش ال ل٘قخ عي االثقبر الوحلْثخ هي اًزبط ّحبلخ رٌبطل٘خ ّصح٘خ عععععع الخ هضش ثزاهظ 

عععععع الخ ع اى ًربم الوحبلت الخبص ثحرربئز الحْ٘اًربد  DeLavalهي الزثخ  Alproّثزًبهظ  Bou-Maticهي الزثخ 

 ح٘ش اى هع اد الحلت عباح هب رحْ  هي هابى لْلْ  الجقزح الٔ آخز ع                                                     automation الوزثْطخ ُْ االلش هالئوخ لألروزخ

: للحْ٘اًرربد ّالحالثرر٘ي هضررش طررِْلخ اخررْ  االثقرربر ّّلْسِررب ,  Comfort and convenienceالزاحررخ ّالوالئوررخ ع 3

رح ّثرزّاح الواربى ّالرزخلس هري الفنرالد ّطرِْلخ خرزّط االثقربر ) هضرش ًرربم ّطِْلخ الزٌر٘ف ّسحس النز  ّحرزا

( الذٕ ٗظوب ثخزّط االثقبر هي عبًرت ّاحر  اسعرخ ّاحر ح ّثنراش اّرْهربر٘اٖ  Express Wayالخزّط الظزٗت الوظؤ 

ار الخبصخ ثبلعوش هي ّٗظوب ث خْ  الْعجخ الزبل٘خ هجبالزح ثع  ال  ثْاثخ الخزّط ع ثذلك لزة الوع اد ّاالعِشح ّاالسر

 هي اسنش االًروخ سٖ ُذا الوغب  ع  Parrallelالحالة لزقل٘ش الغِ  الوجذّ  ع ّٗعزجز ًربم الوحلت الوزْاسٕ 
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: ح٘رش اى الٌرربم الرذٕ ٗقرف س٘رَ الحرالة  Ease of Identification of Cowsطِْلخ الزعز  علرٔ الجقرزح ّرلوِرب ع 4

         ّلرذلك ررزلن اح٘بًرب االثقربر هري الخلرف Turn styleخ هضرش ًرربم الر ّار ًرْ  ا  خلف الجقزح ُْ االصرعت هري ُرذٍ الٌبح٘ر

ع اهب االًْا  االخزٓ س٘واي لزاءح  Freeze Branding) اعلٔ الفخذ ّرحذ العربم ال ثْط٘خ ( ثبطزعوب  الززل٘ن ثبلزغو٘  

لو٘ي ّاح  سٖ ثش اذى ع اهب الٌربم الحر ٗش هضرش االرلبم عشئ٘ب سٖ حبلخ ّعْا الزلن علٔ االذى هي عِخ الحالة اّ ّعْا ر

الزرٖ رعطرٖ رلرن الجقرزح الطرلا٘ب عٌر  اخْلِرب الوحلرت  Transponders لالوحلت الوزْاسٕ سزْع  سَ٘ رقٌ٘خ ح ٗضرخ رظرؤ ا

ّسٖ الحبعش الوخصس لِب ح٘رش رْعر  لْحرخ اّ البالرخ الاززًّ٘رخ اهربم الحرالة خبصرخ ثارش هْلرف للجقرزح ٗواري هري ُرذٍ 

 هعزسخ رلن الجقزح ّاًزبعِب الحبلٖ ّالظبث  ّحبلزِب الزٌبطل٘خ ّالصح٘خ عععععععع الخ ع                              اللْحخ 

ثلورب سااد ثلفرخ الوحلرت , ثرذلك  Milking Units: ثلورب اسااا عر ا ّحر اد الحلرت   Initial Costالالفخ االثز ائ٘رخ ع 5

 لُْائ٘ررربد اطرررزالم االررربرح ا ,ثْاثررربد اسرررت االثقررربر ,ثْاثررربد العرررش  ,لورررب ثلورررب سااد رقٌ٘ررربد الوحلرررت هضرررش هرررشٗالد اال

Transponders  الوزالبد لزٌر٘ف النز  , هغبرٕ هزّر الزّس ّالجْ  خلف االثقربر ععععععع الرخ  ثلورب سااد الالفرخ ,

 اٗنب  ع

 

 Type of Milking Parlours  انواع المحالب الميكانيكية

: روزبس ثاهابً٘خ العٌبٗرخ الفزاٗرخ للجقرزح اال  Tie Stall or Flat Milking Barnsالوحبلت الوظزْٗخ سٖ حربئز الزثط ع 1

اًِب االلش سٖ ثفبءح االااء ّهي اثضز هظبؤُب ُْ ثضرزح عر ا هرزاد االًحٌربء ّالْلرْ  هري لجرش الحرالة اصٌربء ل٘بهرَ ثعول٘رخ 

                                                                                                                ع    stooping and kneelingحلت االثقبر 

وهبثي ّلْ  لألثقبر ّراْى هزرجخ ثناش روص  4 – 2: ُّٖ عباح هب رزنوي  Tandem parloursالززااس٘خ الوحبلت ع 2

ّهعروِب ذاد خط للحلت سرٖ ثرش عبًرت هري الوحلرت لزقل٘رش    Tandemوٕ ٗاْى علٔ الاش رزااسٖ  head to tailلذٗش 

الوظبسخ الوقطْعخ هي لجش الحالة ع ّهي سْائر  ُرذا الٌرربم اًرَ ٗظروب ثراخزاط االثقربر الظرزٗعخ الحلرت هرت عر م ررأخز ثرش 

ٗورك افربسخ ثعر  الوغوْعخ عٌ  ّعْا ثع  االثقبر الجط٘ئخ الحلت ثوب ٗح س ابلجب سرٖ الٌرربم الظرواٖ اّ الوزرْاسٕ ع ّ

الرذٕ لر  ٗرإإ الرٔ احر اس   over milkingالزقٌ٘بد الٔ ُذا الٌربم هضش هشٗالد االلوب  الزٖ رقلش هي اطبلخ هر ح الحلرت 

      اذٓ ألًظغخ النز  , ثذلك اطزخ ام االثْاة االّرْهبر٘ا٘خ ع                                                                      

: ُّذٍ الوحبلت رخزلف سٖ ع ا ّح اد الحلت ّلر  اطرزعولذ ثنراش ّاطرت  rsuHerringbone Parloالٌربم الظواٖ  ع3

ع اى الٌرربم  2x10ُّرْ االثضرز الرْ٘عب سرٖ الوحطربد الاجرزٓ ّ  2x4   ّ2x6  ّ2x8سٖ حقْ  االثقبر سٖ العرزاذ هضرش  

                             ح االااء ع                                                                                                                   الظواٖ ُْ االثضز هالئوخ هت افبسخ الزقٌ٘بد االفبس٘خ لشٗبا

: ُّْ عباح ًْ  هي اًْا  الٌربم الظواٖ ّلاي ل٘ض ثغبًج٘ي ثش ل  ٗاْى  Polygon Parlorsالٌربم الوزع ا االفال  ع 4

روص هري االثقربر  400ثضالصخ افال  اّ ارثعخ ع ّرظزخ م هضرش ُرذٍ الوحبلرت سرٖ القطعربى الاج٘رزح الزرٖ ٗشٗر  عر اُب علرٔ 

                                                                    الحلْة                                                                              

                                                  : ُّٖ علٔ صالصخ اًْا  عبهخ :                                                                                                  Rotary Parlorsالٌربم ال ّار ع 5

                 ع                                                                                                                               Tandemالززااسٖ   -ا   

                                                                                                  ع                                               Herringboneالظواٖ   -ة  
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 ع Turn styleال ّار الخبرعٖ  -ط  

ُّذا  ,هْلف   22 – 5اهبثي لْلْ  االثقبر ثبلزان هي ّعْا هحبلت رزااسَ٘ رحزْٕ علٔ  8سبألّ  عباح ٗزنوي علٔ    

زن رح ٗر  الْلرذ صبً٘رخ ّثِرذٍ الطزٗقرخ ٗر 45 – 25هنبثَ الٔ الوحلت الذٕ ٗفزب عبًج٘ب ّٗقْم ثز ّٗز هْلف ّاح  ثرش  الٌْ 

هْلف ّهٌِب هب ٗحْٕ علرٔ  17 – 13الحالة هت الجقزح الْاح ح ع اهب ال ّار الظواٖ سِْ ٗحزْٕ عباح علٔ الذٕ ٗظزغزذ 

الوٌصرخ هْلرف ّاى االثقربر رر خش الرٔ   17س٘حرْٕ ثنراش عربم علرٔ Turn styleاهرب الٌرْ  الوظرؤ  هْلف لألثقبر ع 40

الخزّط , ثوب اى االثقبر رقف ثناش هزْاسٕ ّافرزعِب الرٔ الخلرف اّ رحلرت هري الخلرف ّهري  ّلاٌِب رززاعت للخلف عٌ 

  الر ّار عرباح اصٌر٘ي ّٗعولرْى خربرط الوٌصرخ الر ّارح ثر ال هري الر اخش ثورب سرٖ الٌرْثر٘ي االرعرش ع ّٗارْى عر ا الحالثر٘ي 

                                                الززااسٖ اّ الظواٖ ال ّار ع                                                                                                  

حبفررز ّخصْصررب سررٖ القطعرربى : ُّررْ االثضررز الررْ٘عب ّح اصررخ سررٖ الْلررذ ال Parrallel Parlorsالوحلررت الوزررْاسٕ ع 6

    Crowd gates لح٘ش رظوب  ثْلْ  ع ا اثجز هي االثقبر سرٖ ّحر ح الوظربحخ هرت اطرزخ ام رقٌ٘ربد ع ٗر ح هضرش ا الاج٘زح

 Running water) ثْاثرخ رفرزب ثبلابهرش لارش االثقربر عٌر  الخرزّط ( ّ  Transponders     ّAutomatic Reel لّا

Gutter      ّSort Gates  2عععع الرخ ّْٗعر  هٌرَ ععع x 8  ّ2 x 10  ّ2 x 20  ّ2 x 40  ّ2 x 60  ع ّسرٖ العرزاذ

                                                                                                                                                        سٖ هحطخ اثقبر الٌصز ع  x 20 x 2 2سْ٘ع  هٌَ 

       

 

 


