
  

   Milk Secretion And Handlingافراز الحليب والتعامل معه 
 

ذونت نانن ا ناننني   Mammaliaتعننةا ناننف اننحا نا  نني ا  Cattleفننيا ناشيةنن ح  Zoologicallyمننا ناحية ننح نان ةن  ننح 

Worm blooded  وهي ة ةن يت يغط هي ناشعر وناتي تضع مةنا  هي وتقةا برضيعتهي افترنت مخت فح ما مياة تفرز منا

 .Milkوتسشف هذه ناشياة بيان  ب  Mammary Glandناغ ة نا  ح ح 

نو ن بنيف  Glandsنا ع ا ناغ ا نا  ح ح ومةنقعهي ع ف ناجسم هي افح خياح بكن   نةف فشنفا فنيا نا قنرة اهني ن بعنح  ن ا 

Quarters  واك    ة مشرPassage Way  ي عف نان شحTeat  يؤاي ناف خي ج ناغ ة. في ة ا نا ن فنف ناخحيينر ون فنف

 ناكاب فهي تشت ك عشرة   ا نو نكفر.

 
 عدد الغدد اللبنية في بعض الحيوانات:

 

 ت        نوع الحيوان              عدد الغدد اللبنية                     ت         نوع الحيوان         عدد الغدد اللبنية   

 ___________       _________      ___                   ____________            ________      ___ 

 نزونج   Dogs       4- 6.         ناكاب Pairs                    6  2زوج ا              cattle.      ناشية ح 1   

 نزونج  Swine     4- 9.         ناخحيير Pair                    7 1زوج ونة             Sheep.      نال حيا 2   

 نزونج Cats         4.         ناقطط   Pair                    8 1زوج ونة             Goats.      ناشيعي 3   

 نزونج  Rabbit      3- 5.         نال  ب Pair                    9 1زوج ونة           Horses.      ناخ ةل 4   

  Pairs 2زوج ا   Buffalo .         ناجيمةسPairs                     10 2زوج ا           Camel.      ناجشيل 5   

 

 : Chemical Composition of Milkالتركيب الكيميائي للحليب 

 

س ق ونا جرى نان يث عا ناترك ب ناك ش ي ي ا ن  ب في نافص  نالول. نا ناترك ب ناك ش ي ي ا ن  ب يخت ا ما  ةف آلخر وما سااح 

 ونافس ج ح.ألخرى كذاك في ه يتأثر بياع ي  ما ناعةنم  نا  ئ ح 

 

 ترتيب السالالت الرئيسية ألبقار الحليب وفق مكونات حليبها
 

Effect of Breed on Milk Fat and Protein Content 

 

Protein% Fat% Breed  

3.80 5.13 Jersey 1 

3.62 4.87 Guernsey 2 

3.53 4.16 Brown Swiss 3 

3.34 3.99 Ayrshire 4 

3.20 3.60 Milking Shorthorn 5 

3.32 3.40 Holstein 6 

Source: Dairy Pipeline. Volume 23, No. 1. 2011                

 

 السرسأو ويسنشف نة ي ني   Colostrumاللبأ  نالفرنز نالول ا ن  ب ما ناجهيز نا  حي بع  ناةالاة م يةرة يعنر  بن  نب 

وهة ة  ب يخت ا في ترك  ه وقةنمه عا نان  ب نالعت ياي، وهة مصشم إلعطني  ناشةانةا افعنح قةينح وب نينح ج ن ة ا ن نية. 

ع ف كش نيت نك نر منا ناشنةنا ناصن  ح ونا نروت ا وناف تيم حنيت وناشعنياا. ة نث  بيةتةن هفهة يخت ا عا نان  ب نالعت ياي 

. Dوثاثح مرنت نكفنر منا ف تنيم ا  Aنكفر ما نان  ب نالعت ياي ما ف تيم ا ع ف عشرة مرنت  بيةتةن هيشتيز ة  ب نا  أ 

 Immunoglobulin'sلوبيولينأات گوان اهم جزء في حليأب اللبأ  هأو احتأواءى علأس االجسأاا المناعيأة التأي اهمهأا ال

 ق يسي ناف كش ح افر في نان  ب نالعت ياي.  ململغم/  38.23ة ث ينتةي نا  أ ع ف  ( ( IgGالمسمس باختصار 

 



 الفرق بين مكونات الحليب االعتيادي وحليب اللب 

 

Nutrient %                        Colostrum                               Normal Milk               

                                As-Fed           DM Basis             As-Fed       DM Basis 

-------------              ---------            -----------               --------         ----------- 

H2O                         75.49                  --                       87.20           -- 

TS                            24.51                  --                      12.80            --                     ~ 2X  

Fat                           6.70                27.34                    3.70         28,91                    ~ 2X  

Lactose                    2.70                11.02                   4.90         38.28                   ~   2X 

Protein                     14.0                57.12                   3.50         27.34                    ~ 4X 

Ash                           1.11                4.53                     0.70          5.47                     ~1.5X   

-----                         --------                 -------                ------        ------                                   

Total                         100%              100%                100%      100% 

 

   External Structure of the Udderالتركيب الخارجي للضرع 

 

. وانذن فنيا نانيبح نةن  نال بنيف بيالاتهنيب ال ينؤثر  Quartersاالرباع يتكةا ضرف نا قرة ما ن بعح   ا محفص ح ت عف 

ع ف نال بيف نالخرى ونا معياجح ذاك ناربع بياشضيانت نان ةيح بيانقا ناشةضعي ا ربنع ناشصنيب انا ينؤثر ع نف نان  نب 

ف ناتني تكنةا مجةفنح ومغ قنح منا نالع ن  Teatبالحلمأة ناشفرز ما نال بيف نالخرى. نا نمت نا ناضرف ناف نالسنف  يسنشف 

وتنؤاي ناعضن ح  Sphincter Muscleالعضألة العارأر  وما نالسف . قيع ة نان شح مغ قح بةنسطح عض ح ان ريح تن عف 

القنأأا  وهننذن بنن و ه يننؤاي ناننف قحننية نان شننح ناشسننشية  Teat Cisternوعأأاء الحلمأأة ناعياننرة ناننف جنني  نان شننح ناشسننشف 

 . Streak Canal الشعاعية

 Supernumeraryوناتني تسنشف  Extra Teatsحلمأات زائأد   نألبقني اينح فقن  تشت نك بيإلضيفح نانف نان شنيت نالعت ي

Teats  ما نالبقي  تقري ي تنش  افح وجةا نان شيت ناين  ة وناتي يجري نزناتهي بعشر م كر منا عشنر ناعج نح  %40ونا

 ) ةةناي عشر ةهر (. 

وبعضنهي قصن ر، بعضنهي مت حنح جن ن وبعضنهي  نان شيت تخت نا فني نةنكياهي منا نسنطةن  ح نانف مخروع نح وبعضنهي عةين 

ضع فح. نان شيت ناخ ف ح عياة تكةا نقصر ما نالميم ح وك  ة شح تتص  فقط بياربع ناذي تعةا اه. وفي بعض نا  ي ا مفن  

شح نالفرنس فق  تنتةي نان شح ع ف نكفر ما قحية. والا ناه   ما ترب ح نالبقي  هة ن تيج نان  ب، واذن فيا ةجم وةك  نان 

بياشنك  نانذي يسنش   فبياضنرةضنع نو تتصن  شمهم ج ن. واذن يجب في هذه نانيل نا تكةا نان شح ذنت ةجم معت ل ونا تت

 بيان ب ناش كي  كي.

ف جب نا تكةا قةيح ومش واة اشحع تسرب نان  ب واكا ا س بنياقةة نو ناشن ة  Sphincter Muscleنمي ناعض ح ناعيارة 

رأعبة الحلأب ناتي تسن ب انعةبح فني عش  نح نان نب. فنيذن كي نة ناعضن ح مشن واة بقنةة ففني هنذه نانيانح فنيا نا قنرة تن عف 

Hard Milker  سهلة الحلب ونذن كي ة  خةة فيا نا قرة ت عفEasy Milker. 

ويغطنف ناضنرف بياشنعر ناحنيعم واكنا نان شنيت عنياة تكنةا  Inguinal Regionناشحطقنح نانةضن ح  ضرف نا قرة يقع في

وفني بعنض نالة نيا  Inter mammary Grooveعنةاي يسنشف  بأخن وام سي . ناربع ا ناليشح ا وناليسريا مقسنةمح 

 نةب ف نه. نا ضنرف نا قنرة قن  فيا بعض نالبقي  يكةا اهي نخ وا يفص  نال بيف نالميم ح عنا ناخ ف نح واكنا ذانك   نر مر

منا نان  نب ب نخ نه. نال بنيف كغأم  35نضيفح ناف نا هنذن ناضنرف قن  يكنةا ع  نه نا ينشن  نكفنر منا  كغم 75  -3 ما ييا



منا نان  نب ناشحنتا. ونا ناضنرف يسنتشر  %40منا نان  نب ناشحنتا، نمني نالميم نح فتفنرز ةنةناي  %60ناخ ف ح عياة تفرز 

 سنوات. 6بياحشة ةتف عشر 

   Suspension Of The Udderتعليق الضرع 

ناضرف ناشتص  بياجسم بشك  ج   ي تصق بشك  متحيسق ع ف ج ن  نا طا ما ناشق مح وناجةن ب ويشت  عيا ني بن ا نالفخنيذ 

عح  ضعا نو تش ا نال بطح ناسي  ة نو ناشيسكح  Udder Breakdownناف نالع ف وناخ ا. وتن ث عش  ح تهط  ناضرف 

 اترك ب ناسي   ا ضرف يتأاا ما:ا ضرف. نا ن

 .The Skin. الجلد 1

 .Median Suspensory Ligament. االربطة الساند  الوسطية 2

 .Lateral Suspensory ligament. االربطة الساند  الجانبية 3

  يعشن  ع نف جعن Connective Tissueناج   ي عب او ن بس طي فني نسنحيا ونسنتقرن  ناضنرف، فهنة يتصن  بحسن ا ضنيا 

( فهي  س ا نافر مطنيعي  MSLسط  نال بيف قري ي نو متصا بياج ن  نا طحي ا ن ةنا. نمي نال بطح ناسي  ة ناةسط ح ) 

Yellowish Elastic Tissue   ناذي يفص  ب ا ناحصا ناليشا وناحصا ناليسر ما ناضرف وهي تنربط ناضنرف بجن ن

وناتي ترت ط بياج ن  ناةسطي ا ضرف. وبشي  Platesتسشف نو  Lamellaالصفائح نا طا بةنسطح مجشةعح نو س س ح ما 

نا هذن ناحس ا مطيعي فهة يستج ب نانف كش نح نان  نب فني ناضنرف. ف عن   نيول نان  نب فنيا هنذن ناحسن ا يشكنا نا يشن  نو 

 فهنة   نر منرا ويتنأاا منا MSL  ( فهنة عكنس ن LSLيتق ص ا عطي نسحيان نك ر ا ضرف. نمي ناحس ا ناسني   ناجني  ي ) 

 س ا نب ض ا في ين ط بياج ن  ناخي جي ا ضرف ويتص  بيأل بطح نو نالوتي  نانةض ح ناشتصن ح بن و هي بشحطقنح نانة   

وناعظيا نانةض ح. نا نالخ وا نانذي يفصن  نانربع ا ناليشحن ا عنا نانربع ا ناليسنريا يتكنةا عحن مي يفتنرل ناربنيع ناسني   

 .MSLعا ناربيع ناسي   ناةسطي  LSLناجي  ي 

   Internal Anatomy Of The Udderشريح الداخلي للضرع الت

نا بقي  نان  ب في انخ  ناضرف وع ا اخةل نا كتريي ناف انخ  ناضرف يعةا ناف ن كشيش نو تق ص عض ح ناقحية ناشعيع ح 

Streak Canal وعأأاء او حأأوح الحلمأأة . ففنني انخنن  نان شننح يةجنن  جنني  ينن عفTeat Cistern  مأأل 45 -30سننعته         

ع يت نو ثحييني ( وهني تتشنعع  8 -4ما نان  ب وهذن ناجي  مفصةل عا قحية نان شح بع ا ما ثح يت ما نال سجح )  ( ³) سم

وهني  Furstenberg Rosettesبيتجيهيت مخت فنح وهنذن ناجني  نانذي يفصن  وعني  نان شنح عنا ناقحنية ناشنعيع ح ين عف 

 Gland Cistern حأوح الغأد ونا وعني  نان شنح مفصنةل عنا  تعشن  كأسن ةب نو عشن  نضنيفي اشحنع تسنرب نان  نب،

مننا نان  ننب، نذ يعشنن  كشجشننع ا ن  ننب مننا قحننةنت مأل  400بةنسنطح ناعضنن ح ناعياننرة. نا ةننة  ناغنن ة قننيا  ع ننف ةشنن  

 Alveoliالحويصأالت ونا  50 -8ناضرف ويتفرف ما ةة  ناغ ة تفرعيت ع ي ة ما قحةنت نان  نب وناتني ي  ند عن اهي 

فتهي ن تيج نان  ب تقةا بتفريد نفرنزنتهي ناف هذه ناقحةنت. نمني  سن ا ناضنرف ناع نةي نو نا ع ن  عنا ناشننة  فهنة وناتي وظ 

 ع ي ة عا  س ا ضيا ا ب وانشي.

وهي ترك ب بص ي ناشك  مع وجةا فرنغ  Alveolusان الوحد  االساسية المنتجة للحليب في الضرع تسمس الحويصلة 

، وانذن فياضنرف ينننةي ع نف باينن ا مليأون حويصأألة  ن ننا مربنع مننا  سن ا ناضنرف ع ننف فني محطقنح ناشركنني وينتنةي كن

. وتكةا نانةيص ح منيعح بط قح مفراة ما ملم 0.3 – 0.1نانةيصات. وعح  نمتا  نانةيص ح بيان  ب فهي تكةا بقطر 



 Secretory Cellsالخاليأا االفرازيأة وتسنشف نيضني   ناشسؤواح عا نفرنز نان  نب  Epithelial Cellsالخاليا الطالئية

 ونا ما وظي فهي نآلتي:

 . سنب ناعحيار ناغذن  ح ما نا ا.1

 . تنةي  هذه ناعحيار ناف ة  ب.2

      .Lumen. نفرنز هذن نان  ب ناف ناضرف نا نخ ي ناشسشف 3

ن  ح محهي بةنسطح خايي خياح ونا ك  ةةيص ح تكةا منيعح بش كح ما نالوع ح نا مةيح ناتي يتم نستخاص ناعحيار ناغذ

االوكسيتوسأين وناتني تكنةا ذنت ةسيسن ح نانف تنأث ر هرمنةا  Myoepithelial Cellsالخاليا الطالئية العضلية تسشف 

Oxytocin فعح  نفرنز هذن ناهرمةا ناف نا ا في ه يقةا بتنف ي هذه ناخايني ع نف نانتق ص مشني ينؤاي نانف نفنرنز نو  نيول .

ونا  Lobule الفصأي ةيصات تفرغ منتةنهي ما نان  ب ناف قحية مجشعح مكة ح مجشةعح تن عف نان  ب. مجشةعح نان

ونا قحةنت نافنص تنؤاي نانف  Lobeالف  مجشةعح نافص صيت تفرغ منتةنهي ناف قحية نك ر مكة ح مجشةعح نك ر ت عف 

. قحننةنت Gland Cisternوناتنني بن و هي تفنرغ منتةنهني نانف وعنني  ناغن ة  Galactophoreقحنية    سن ح نخنرى تن عف 

نان  ب ما ناخايني ناشحتجنح ا ن  نب نانف مجشنع نان  نب نو  إليصيلنان  ب ب  هي ع ي ة عا ن يب ب  بإ تيجناضرف ال تقةا 

 ب.وعي  ناغ ة، وتنيع ناقحةنت بحس ا عا ي عض ي يسش  بيال كشيش نو ناتةسع اتسه   مرو  نان  

 

   Innervation ( Stimulation ) Of The Udderتحفيز الضرع 

-Milk letنزول ) ادرار ( الحليب نا عش  ح نفرنز نان  ب يتم تحظ شهي بشك     سي بةنسطح فع  هرمة ي، نال نا عش  ح 

down  اراديجهأاز فهي ت ت أ نسيسي بشةجب فع  نو م كي  ك ح عص  ح. فياجهيز ناعص ي يتأاا ما خايي نو Somatic 

Nervous System  وجهاز ال اراديAutonomic Nervous System .  فياجهيز نال ناي يشكا ناجسم ما ناتعيمن

خياح مف  منفي  Receptorsمع ناشنفينت ناشتأت ح ما ناشن ط ناخي جي. فياشنفينت ناخي ج ح تست م ما ق   مستق ات 

فهة ناشسؤول عا ايشةمح ونستقرن  نانياح ناعيمح في  نااإ ناينا شس ف قةا ناجسم بيالستجيبح ناف ذاك ناشنفي. نمي ناجهيز 

وناجهننيز نا ي نسنن ش فيوي  Sympathetic؛ ناجهننيز ناسننش فيوي اجنني   وهننة مقسننم ناننف  Homeostasisانخنن  ناجسننم 

Parasympatheticقاتأأل او اهأر  يوي هنة ناشسننؤول نو ناشعننرو  بجهنيز . وناجهنيز ناسننش فFight or Flight.  نمنني

 في ناجسم. نااإ نايحناجهيز نا ي نس ش فيوي فهة ناشسؤول عا نالعشيل 

نو  Efferentونعصنيب  يق ننح  Sensoryنو تسنشف  afferentفني ناضنرف هحيانك ةن كح منا نالعصنيب نانسن ح ناشسنتق  ح 

 ناته ئنحفي ناضرف ةسيسح ج ن اعش  يت نا شس ونانرن ة ونالام. وخال عش  نح  Receptors. فياشستق ات Motorتسشف 

ا ن ننب فننيا عش  ننح ناغسنن  وتحظ ننا ناضننرف تنفنني هننذه ناشسننتق ات فت تنن أ عش  ننح نفننرنز نان  ننب. ونالعصننيب ناحيق ننح تحقنن  

وناعضن ح ناعيانرة. وعحن مي تتعنر   ناليعيزنت ما نا ميغ وتحظم عش  ح ت فق نا ا وعش  ناعضات ناحيعشح ةةل ناقحةنت

نا قرة ناف نالام فيا هرمةا نالا يحيا ا يجري نفرنزه مشي يؤاي ناف تنف ي ناجهيز ناسش فيوي ف تم تق  ص نالوع نح نا مةينح 

اغر  تنةي  نا ا ناف نجهية نخرى منا ناجسنم مفن  ناجهنيز ناعضن ي وبنذاك يقن  نفنرنز نان  نب نو يتةقنا. وال يةجن  مني 

 عاقح ا جهيز نا ي نس ش فيوي مع ناضرف. يش ر ناف

 

 



    Udder Blood Circulationدوران الدا في الضرع 

 500نا عش  ح ن تيج نان  ب تضع ع  ي ك  رن ع ف جهيز نا و نا. واغر  ن تيج كغم ونة  ما نان  ب فيا ذاك ينتيج ناف 

نا . 1000: 1وفني ةيانح نالبقني  ناق   نح نال تنيج فنيا هنذه ناحسن ح قن  ترتفنع نانف . كغم من الدا للمرور خالل انسجة الضرع

واهنذن مأن وزن الجسأم للبقأر  الغيأر حلأو .  %3.8مأن وزن الجسأم بالمقارنأة مأ   %4.9بازمي نا ا في نا قنرة يشنك  

يط نق شأريانين  سنطحناس ب فيا جهيز نا و نا في ناضنرف يجنب نا يكنةا فعنيل ومكفنا. نا نان ا ين خ  نانف ناضنرف بةن

وهذه ت خ  ناف ناضرف ما فةل نال بيف ناخ ف ح ا ضرف وتتفرف اتشك  ناشرني ا  External Pudic Arteriesع  هشي 

وناتي تتجشع اتكةا نالو اة  Venulesنا ا بةنسطح ناعرول ناصغ رة  عناتقينالميم ح وناخ ف ح ا جهيز نا  حي وهذه ب و هي 

Veinsنو ان رة في ناضرف نو في قيع ة ناضنرف ومنا هنذه ناشن كح نو نا ف فنح منا نالو اة يحتقن  نان ا  . نالو اة تكةا اف فح

خنال مشنريا؛ نالول عنا عرينق ناة ينن  نانةضني ناخني جي ونانذي يكنةا مةنزينني ا شنرييا نانةضني ا صنب فني ناة ينن  

ننة ج ن ي نا طحني نانذي ين عف و ين  وما ثم ناف ناق ب. نمي ناششر نافي ي ف تم ما خال ناة ين  نات Vena Cavaنالجة  

ناذي يسن ر فني نسنف  نان طا ويكنةا ظنيهرن ا ع نيا تننة ناج ن  وهنة بصنب فني ناجني  نان نخ ي منا  Milk Veinنان  ب 

 .Vena Cavaناة ي  نالجة  

   Lymphاللمف في الضرع 

وةشييتنه منا نالانيبيت  ناف جهيز نا و نا نو نا ا فيا ناجهيز نا شفيوي يسيع  ع نف تحظن م ناسنةن   فني ناضنرف بيإلضيفح

ناشرض ح. واكا خافي اجهيز نا و نا فيا نا شا هة سي   ع يم نا ةا يتص ب ما نال سجح ويس ر بيتجيه ونة  في ناضرف 

  ك ح ناتيا ح:ونا هذن نالتجيه نالةياي يحظم وفق ناص غح نو ناش كي 

 . ضغط ناشع رنت نا مةيح.1

 نا شفيويح. بيألوع ح. تق ص ناعضات ناشن طح 2

 . وجةا اشيميت نةيايح نالتجيه تشحع  جةف ناسةن  .3

 . نافع  ناش كي  كي اعش  ح ناتحفس.4

منرو  نا شنا يعتشن   نا شا يحتق  ما ناضرف ناف ناقحية ناص  يح ثم يفرغ في جهيز نا و نا في ناة ي  نالجة . نا سرعح

م  تر/ سيعح واكا ذاك قن   250 -15ع ف ةياح نا قرة نافس ةاةج ح. ففي نا قرة ناغ ر ة ةب فيا سرعح مرو  نا شا تكةا 

/ سيعح في نالبقي  نان ةب. نا نبت ن  عش  ح نان ب بعن  نانةالاة سنة  تنؤاي نانف زينياة سنرعح منرو  م  2600يص  ناف 

يز نا شفيوي يكةا نة ي ي   ر قيا  ع ف مةنز ح هذه ناييياة في سرعح مرو  هذه ناسةن   وانذن نا ا ناف ناضرف إال نا ناجه

. وعنياة مني تاةنذ هنذه  Udder Edemaوتسنشف هنذه ناظنيهرة  تأورا الضأرعفيا ناسةن   تتجشع وتؤاي ناف ن تفيخ نو 

ونالبقني  ناعيا نح نال تنيج بسن ب ناتغ نرنت ناك  نرة ناتني  First-Calf Heifersناظيهرة في نالبيك ر ناتي ت ن  ا شنرة نالوانف 

 نان  ب. إل تيجتن ث في ناجسم ا تنض ر ا شتط  يت ناك  رة 

 

 

 

 

 

 

 



   : العوامل الفسيولوجية المؤثر  علس انتاج وتركيب الحليب

بشك  ع م فيا ن تنيج نان  نب يقن  و سن ح نان ها تنيانا وفنق  :Breed and Individuality.الساللة وفردية الحيوان 1

 جرزي← گرنزي ← ايرشاير ← براون سويس ← هولشتاين  ناتس س  ناتياي ا ساالت كشي ع شحي سيبقي:

وضشا  فس سااح ناجرزي فيا ناحس ح  %6ناف  %2.6وضشا  فس سااح ناهةاشتييا مفا فيا  س ح نا ها ق  تتفيوت ما 

 . كذاك تةج  نختافيت ضشا ناسااح ناةنة ة في ن تيج نان  ب.%8.4ناف  %3.3ق  تتفيوت ما 

ينةا  5ة  ب نا  أ ناذي يفرز بع  ناةالاة م يةنرة ويسنتشر اشن ة قن  تصن  نانف : Stage of Lactation. مرحلة الحليب 2

وعحصنر نان ين  وناكياسن ةا  Dو  Aع نف  سنب ك  نرة منا ناي ةب نةا ا وف تنيم ا   نهبيةتةنيخت ا عا نان  نب نالعت نياي 

وناك ة  وناشغح س ةا ونافسفة ، واكحه ينتةي ع ف كش ح نق  منا نااكتنةز ونا ةتيسن ةا. ن تنيج نان  نب ناك ني ينيانا بشنك  

ك فيا  س ح نا ها تيانا منع تقن ا مرة نح عيا خال ناشهر نالول بع  ناةالاة ثم بع  ذاك ي  أ بياحقصيا. وع ف ناعكس ما ذا

 نان ب.

ويقص  بهي ناشنيفظح ع ف ن تيج مرتفع افتنرة نعنةل ك شني تقن مة مرةنح نان نب. : Persistency. المثابر  علس االنتاج 3

منا ناشنهر  %90ج نا قنرة يكنةا نو يشنك  تيفيا ن  Peak of Lactationويشكا ناقةل ن ه وبع  ناةاةل ناف قشح نال تيج 

 ناذي يس قه.

عياة يحخفض ن تيج نان  ب في يةا او ة ناش ق ناف مي بع  ناش ق ب ةا : Estrus; Pregnancy . دور  الشبق والحمل4

.نمي نانش  ف ه تأث ر ق    ع ف نال تيج فني ب نينح  وهذن اه عاقح بياهرمة يت ناشفرزة نو نالمتحيف عا نالك  ونانركح ناكف رة

 خيمس فيا تأث ر نانش  ي  أ بياظهة  ويؤاي ناف خفضه بياشقي  ح مع نالبقي  ناغ ر ةيم .نانش  واكا بع  ناشهر نا

ةهر وهي نالفضن  منا ناحية نح  12نافترة ناج  ة ا ش ة ب ا ناةالات ا هي : Calving Interval. الفتر  بين الوالدتين 5

نسنيب ع كفتنرة  8مع نافترنت نالعةل. ومع وجنةا  نالقتصيايح كشي تش ر ناف ذاك نا نةث ناتي نجرية بهذن ناص ا بياشقي  ح

نةهر. وك شي نزانات فترة نان ب ك شي ق  نال تيج نا ةمي واكا نال تيج نالجشياي ييانا،  10جفي ، فيا او ة نان  ب تكةا 

نننيت ناازمننح إال نا ذاننك ييينن  مننا ناشنن ة بنن ا ناننةالات ا ونا ناعيمنن  ناشننؤثر فنني زيننياة نافتننرة بنن ا ناننةالات ا هننة عنن ا نات ق 

 نو نات ق   نالول بع  ناةالاة.  اإلخصيب

 سن ح نان ها فني  هيينح نان نب تكنةا نك نر منا  سن تهي فني ب نينح : First and Last Milk. بداية ونهاية حلب البقأر  6

 نان ب وق  يعةا ذاك ناف نستقرن  نا ها في قشح نان  ب ناشتجشع في ناضرف بس ب ق ح كفيفته.

سنحةنت ) ني ناشةسنم نارنبنع (. نالبقني  نا ياغنح تحنتا  6ك شي تق ا ناعشر فيا ن تنيج نا قنرة ينيانا ةتنف عشنر : Age. العمر 7

 سحةنت فيا  س ح نا ها ت  أ بيال خفي .  6نكفر ما عشرهي عح  سحت ا، كذاك وبع  عشر  25%

فنر منا نا قنرة ناصنغ رة نانجنم وقن  ضشا  فس ناسااح فيا نا قرة ناك  نرة نانجنم تحنتا نك: Size of Cow. حجم البقر  8

 تعةا نس يب ذاك ناف نستها  كش ح نك ر ما نالعا  مع ك ر ةجم ناضرف.

 

 

 

 

 



   العوامل البيئية المؤثر  علس انتاج ومكونات الحليب :  

انا تسنتط ع نال تنيج بنيار م منا  فإ هنينان  نب  إل تنيجنذن ام تجهي نا قنرة بياعحيانر ناغذن  نح ناازمنح : Feeds. االعالف 1

كفي تهي ناة نث ح. وهذه نانياح تشش : ق ح نالعا  ناشجهية نو  قنص بعنض ناعحيانر ناغذن  نح فني ناع نا مفن  نا نروت ا نو 

بعض ناشعياا نو  قص ناطيقح نو وجةا نو ع ا وجةا بعنض ناشنةنا ناع ف نح ناتني قن  تنؤثر فني ترك نب نان  نب مفن  نضنيفح 

 ناتي تيي  ما  س ح نا ها مف  بذو  ناقطا وكس ح فةل ناصةيي.ناكسب نا هح ح 

عةل فتنرة ناجفني  ناط  ع نح ناازمنح السنتعياة نا قنرة احشنيعهي : Length of the Dry Period. طول فتر  الجفاف 2

 ونا ق ح هذه نافترة تؤثر ع ف ن تيج نان  ب.يوا  60ونستعياة ن سجح ناضرف ون تيج ة  ب نا  أ هي 

ي  ناتني نجسنيمهي مكتحنية نو مشت ئنح وا سنة سنش حح نو قننالب: Condition at Calving Timeالأة عنأد الأوالد  . الح3

ة نث  Energy Imbalanceضع فح يكةا ن تيجهي نفض  بع  ناةالاة الا نا قرة بع  ناةالاة تشر بنياح ع ا تنةنزا ناطيقنح 

ن هي تحتا ة  ب بشك  ك  ر واكحهي ال تستط ع نستها  نعا  بشك  يكفي اس نا  قص ناعحيار ناغذن  ح  ت جنح ق نح ةنه تهي 

 4.0 -3.5ج ن ة )  Body Condition Scoreفي ب نيح او ة نان  ب. واذن يفض  نا يكنةا جسنشهي نو ةياتهني ناجسنشي  ح 

يا ح ما نان  ب ونضعا تحيس  ي. كشي نا نالبقي  ناسش حح نو ناشتره ح تةنجه بعنض ا جح (. ونا قرة ناضع فح ال تحتا كش ح ع

 ناششيك  عح  ناةالاة.

(  3x( نانف ثناث منرنت )  2xزيياة ع ا مرنت نان ب ما مرت ا ) : Frequency of Milking. عدد مرات الحلب 4

( منرنت ييين  4x ا منرنت نان نب نانف ن بعنح ) . ونا زينياة عن%25نانف  %10بيا ةا يؤاي نانف زينياة ن تنيج نان  نب منا 

ني نا زيياة ع ا مرنت نان ب ما مرت ا نانف ن بعنح منرنت قن  ينؤاي نانف زينياة نال تنيج  %15 -5نال تيج مرة نخرى ب ا 

منا منرت ا ة نث نا نان نب  ألكفنر. واكا ذانك يعتشن  ع نف ن تيج نح نالبقني  ناعيا نح ونقتصنيايح نان نب %40ناف  %15ما 

نك ر اشةنا ناغس  وناتحظ ا وناتعق م .....ناخ كذاك افع نجنة   ونستها وناشع نت  األجهيةؤاي ناف نستها  نك ر ناين   ي

 نك ر ا عيم  ا في ناشن ب.  

 ا منا ناشفننرو  نا تكنةا نافتننرة بنن: Irregular Feeding and Milking. عأدا االنتاأأاا فأي التغويأأة والحلأب 5

  محتظشح ، فع ا نال تظيا بشةنع   نان ب وناتغذيح تؤاي ناف ن خفي  ن تيج نان  ب . نان  يت 

نا قرة ة ةنا من ح ا تعةا ع ف  شط مستقر نو ثيبة ما نافعيا يت نا ةم نح : Changing of Milkers. تغيير الحالبين 6

ا ةسننيس جنن ن وتنننب ناننروت ا ونا مفنن  ناتغذيننح ونان ننب وث ننيت ناننناب وعشننيل نانظنني ر ونانركننح ....ناننخ وهنني ة ننةن

 نالستشرن  بتغ  ر ناناب ا يؤثر ع ف س ةك ح نالبقي  ون تيجهي.

نا ن تفننيف ا جننيت نانننرن ة : Environmental Temperatures and Season. درجأأات الحأأرار  والموسأأم 7

. وانذن فنيا Heat Stress ي نانرن انإلجهيونارعةبح تؤثر ع ف نستها  نالعا  بشك  ك  ر  ت جح تعر  نان ةنا ناف 

نالبقي  ينحخفض ن تيجهني كف نرن فني فصن  ناصن ا مشني يتط نب ت رين هي وتهةيتهني. وا شةسنم تنأث ر ك  نر ع نف ن تنيج نان  نب 

ناتي ت   في نارب ع وتتجه  نة ناصن ا فني او ة نان  نب يقن  ن تيجهني كف نرن ق يسني نانف نالبقني  ناتني ت ن   فيألبقي ومكة يته، 

نو في ناص ا وناتي تتجه فني او ة ة   هني نانف نارب نع نو ناخرينا منع نعتن نل ا جنيت ناننرن ة، إال نا ذانك يعتشن   ةتي ن  

نيضي ع ف م ى تةفر نالعا  و ةع تهي. وق  اةةذ نيضي نا  س ح نا ها تيانا مع بنرواة ناجنة ني نا ن تنيج نان ها ينيانا 

 في فص ي ناخريا وناشتي .  



          هحياننك تغ ننر يننةمي فنني ن تننيج نان  ننب و سنن ح نانن ها قنن  يصنن  ناننف : Day-to-Day Variation. التغيأأرات اليوميأأة 8

   ر معروفح.  ألس يبفي  س ح نا ها  0.2% -   0.1

نا جش ع نالمرن  ناتي تص ب نالبقي  تقري ني تنؤاي نانف تخفن ض ن تنيج نان  نب ونان عض محهني : Diseases. االمراح 9

. بعض نالمرن  تؤاي ناف تةقا نال تيج بشك  Mastitisةع ح نان  ب نيضي مف  ناتهيب ناضرف يؤثر بشك  ك  ر ع ف  

 Foot and Mouth Disease  (FMD .)كيم  اع ا ق  ة نان ةنا ع ف نستها  نالعا  مف  مر  نانشف ناقاع ح 

عاج ننح قنن  تننؤاي ناننف خفننض نال تننيج مفنن  بعننض ناهرمة ننيت  أل ننرن بعننض نالاويننح تسننتعش  : Drugs. االدويأأة 10

 .Somatotropinناجحس ح ونا عض نآلخر ق  يستعش  اييياة نال تيج مف  هرمةا ناحشة 

  Milk Ejection or Milk Let-downعملية نزول الحليب ) االدرار (  

وق نن  نا يكننةا نان  ننب متننةفرن ا ننناب  Alveoliكشنني ع شحنني سننيبقي فننيا نان  ننب يكننةا معظشننه مخيو نني فنني نانةيصننات 

اغننر  نان ننب نو ا شةاننةا ا رضننيعح ف جننب نا تننتم عش  ننح نا ن  نو ن ننينل نان  ننب مننا نانةيصننات ناننف ناقحننةنت ناك  ننرة 

Large ducts  في ناضرف ثم ناف وعي  ناغ ة نو مجشع ناغ ةGland Cistern  وهذه ناعش  ح تسشف نا ن  نان  بMilk 

Let-down يآلتي:وتتم ك 

 عح مي تتم عش  ح تنف ي ناضرف وخصةاي نان شيت بةنسطح ناشةاةا نو ناناب ين ث نآلتي: 

 في قيع ة نا ميغ. Pituitary Glandتتجه بةنسطح نالعصيب ناف نافص ناخ في ما ناغ ة ناحخيم ح  Impulseنةي نت . 1

  ناف مجرى نا ا. Oxytocinهرمةا نالوكس تةس ا  بإفرنز تقةاناغ ة ناحخيم ح  .2

 نا ا يقةا بحق  ناهرمةا  ناف ن سجح ناضرف.. 3

ويعشن   Alveoliهرمةا نالوكس تةس ا يقةا بياتأث ر ع ف ناحس ا ناعض ي نو ناخايي ناعض  ح ناشن طنح بيانةيصنات . 4

 (.  Gland Cisternع ف تق صهي مشي يؤاي ناف نج ي  نان  ب ا خروج ناف ناقحةنت ناك  رة ثم ناف مجشع نان  ب 

نا عش  ح تنف ي ناضرف تستغرل وقتي من ان ) اق قح ونة ة في نا قرة نان يفح ناةالاة ( وهرمةا نالوكس تةس ا يتم تن م ره 

اقي ق ا نصةل ع نف  5في مجرى نا ا واذن وةياشي تن ث عش  ح نا ن  نان  ب فشا ناشهم نخرنج نان  ب خال فترة ق  هي 

ناتنف نني نافي  ننح اننا تننتم بياسننرعح ناششكحننح. وعحنن مي يننتم نخيفننح نا قننرة نو نفينعهنني نو ن ضننيبهي  نك ننر كش ننح مشكحننح الا عش  ننح

فنيا نا ن  نان  نب يتةقنا ونا  بنيإلبرةبياضرب نو ناشطي اة نو ناص يح نو   يح ناكاب نو ناشي  نا ي ا نو ناني  نو ناةخي 

اذي عش ه يعيكس عشن  هرمنةا نالوكس تةسن ا منا خنال في مجرى نا ا ون هرمون االدرينالينس ب ذاك يعةا ناف نفرنز 

نان  ب  ت جح عةنم  نخرى مف  ع ا نةنتغيل نجهنية نان نب  إلا ن تق    او نا نا ا ةةل نانةيصات. وق  ين ث تةقا 

 بشك  س  م نو نان ب نا  وي ناضع ا.

 

 

 

   Milking The Cow; Managed Milkingحلب البقر  ؛ ادار  عملية الحلب 

 هي عش  ح نفرنغ نان  ب ما ناضرف وتجرى بفاث عرل:  :Milkingالحلب 

 .Suckling of the Calf. نارضيعح ما ق   ناشةاةا 1

 .Hand Milkingنان ب نا  وي . 2



 .Machine Milkingنان ب ناش كي  كي . 3
 

 يةج   ةع ا ما مع نت نان ب: :Milking Machinesمكائن الحلب 

  ة ث يست م نان  ب في ابح مخ خ ح ناضغط. Bucket System. دبة الحلب 1

 . Pipeline System. جهاز خط االنابيب 2

( ومضنخح تفريند وابنح ة  نب  Motorوتتأاا ما منر  ) مةتة   Portable Milking Machineوتسشف ابح نان ب 

ونقشيف نان  ب مع ن يب نب ناهنةن  ) انة  نت ( ون  نةب نان  نب وك هني مرك نح ع نف عربنح  Pulsatorنو ابت ا مع مذبذب 

ف تنأاا بشنك  عنيا منا  Pipeline Systemمتحق ح تسنب ي ويي وعياة يكنةا ناشننر  كهربني ي. نمني جهنيز خنط نال يب نب 

 ثاثح نقسيا:

 .Vacum pumpأ.  نجهية سنب نو تفريد ناهةن   

 .Pulsatorب. ناشذبذب نو ناح ض 

 .Milking Unitsج. وة نت نان ب 

ويجننب نا تجهنني  Rotary Typeو  Piston Type: ويةجنن  محهنني  ننةع ا؛ Vacum Pumps. مضننخيت ناتفرينند 1

 عا نانيجح نافع  ح ا شن ب. %25ناشضخح سنب نو تفريد ييي  

 ن نب فتنرت ا نةن هشي تسنشف فتنرة نا : نا ناغييح ما وجةا نا ةاس تر هة نعطي  نان شيتPulsator ناشذبذب أو ناحيبض. 2

Milking Phase   ونافي  ح فترة نات ا كMessage Phase  وهذه نافترة مهشح ج ن بع ا نسنتشرن  ناسننب نو ناتفريند الا

ذاك يؤاي ناف نةتقيا نا ا في نان شيت مشي يؤاي ناف نذى ة ي  ا  قنرة وقن  يقنةا ذانك نانف ناتهنيب ناضنرف نو ت فنه. ويعشن  

.  30 : 70 نو 40 : 60نو  50 : 50وناننذي يكننةا  Pulsation Ratioناتذبننذب ويسننشف ذاننك   سنن ح م نن أناشذبننذب وفننق 

. وقن  يةضنع مذبنذب اكن  وةن ة Electrically controlled وناكهربني ي Pneumaticوناشذبنذبيت  ةعنيا ؛ ناش كني  كي 

 .Master Pulsatorة ب في ناشن ب نو مذبذب    سي يس طر ع ف مجشةعح مذبذبيت ويسشف نار  سي 

وعنياة تكنةا  Cycleنو يع ر عا ذاك بيا و ة نو  Pulsation Rateع ا مرنت نافت  وناغ ق ا شذبذب نو نا ةاس تر تسشف 

او ة بيا ق قنننح. معظنننم نا ةاسننن ترنت تعشننن  وفنننق م ننن أ ناغ نننق ونافنننت  اكننن  نان شنننيت وهنننذن يسنننشف  65نانننف  45بشقننن ن  

Simultaneous  نو وفق م  أ نات يالAlternating .ني نافت  ان شت ا مع   ق ان شت ا 

وهي جي  ا ناشطيعي نا نخ ي ناشسنشف  Teat Cupsافح ما نقشيف نان  ب : وهي مؤMilking Units. وة نت نان ب 3

Liners  وناجي  ناشع  ي نو ما نا استك ناص   وهة ناجي  ناخي جي ناشسنشفShell  ونانذي تتصن  بنه ن يب نب ناهنةن  نو

نو  Clawخ ننب ناتفرينند ونا ةاسنن تر ون  ننةب نان  ننب. ويتصنن  كنن  قشننع ة  ننب بشجشننع يجشننع نالقشننيف نال بعننح ويسننشف ناش

Cluster  .نانذي ينرت ط بننه ن  نةب ناهننةن  ون  نةب نان  نب؛ ن  ننةب ناهنةن  يتصنن  بخنط ناتخ خن  ناشننرت ط بشضنخح ناتفرينند

ون  ةب نان  ب يؤاي ناف زجيجح ق يس نان  ب نو عن نا نان  نب ومنا ثنا نانف خنط نان  نب نانذي يجشنع نان  نب فني وعني  

 .Milk Receiverنستاا نان  ب ناشسشف 

 : Milking Parlor Additional partsاالجزاء المكملة للمحلب الميكانيكي 

وهة جهيز اق يس ناضغط نو ناتفريند وعنياة مني يةضنع بعن  منحظم ناضنغط اق نيس  : Vacuum Gauge. عداد الضغط 1

 عش  نو ع ا عش  ناشحظم وق  يةضع مق يس ناضغط في انخ  ناشن ب نيضي ا رنه ناناب اشرنق ح ناتخ خ  بياضغط.



عش  ح نان ب وهة جهيز  يعش  ع ف تحظ م ناتخ خ  بشك  ثيبة اكي تتم  :Vacum Regulator. منام تخلخل الضغط 2

 وفق ناضغط ناشط ةب ب وا زيياة ناتي تس ب ضر ن ا ضرف وب وا ق ح في ناضغط ناذي ق  يقةا ناف ع ا نان ب.

وهنة جهنيز يعشن  وفنق سنرعح منرو  نان  نب فني : Automatic Cluster Remover. مزيل وحدات الحلب اآللأي 3

ب فني وةن نت نان نب  ت جنح تفريند ناضنرف فنيا هنذن وة نت نان ب. وعح  ه نةع نال تنيج نو ن خفني  سنرعح منرو  نان  ن

اوا تن خ  نانناب. ونا هنذن ناجهنيز  Automaticما ناضرف بشنك  لاني  Clusterناجهيز يقةا بسنب نالقشيف نال بعح 

نانذي  Over milkingوعح  عش ه بشك  ان   في ه يق   ما ناجه  ناش ذول ما ناناب ويق   منا عش  نح نان نب ناشفنرع 

 ذى ا ضرف ونا قرة.ق  يس ب ن

فني ناشنيانب ناق يشنح فنيا ة  نب كن  بقنرة يجشنع فني  :Milk Jars or Milk Meter. زجاجأات او عأدادات الحليأب 4

اق ننيس كش ننح  Metersنو عنن نانت  بننأجهيةزجيجنح م  جننح اشعرفننح كش ننح نان  ننب ناشحتجننح وقنن  جننرى نسننت  نل هننذه ناعش  ننح 

 نان  ب ناشحتجح.

وهنة جهنيز يعشن  ع نف محنع تسنرب ناشني  نو نان  نب نانف ن يب نب نو خنط  :The Sanitary Trap. المصيد  الصحية 5

ناهةن  ويعش  وفق م  أ وجةا كرة باست ك ح مةضةعح في انخ  قشع زجيجي نو ابح مع   ح. وعح  اخةل نان  ب ناف هنذه 

ا ناشن نب وتةقنا عش  نح نان نب نا بح  ت جح اخةل نان  ب في خط تخ خ  ناضغط فنيا ناكنرة ترتفنع اتقنةا بغ نق ناهنةن  عن

 اشي  ناف مضخح ناتفريد. نوبذاك تشحع تةجه نان  ب نو 

وهني ع ني ة عنا زجيجنح نو ابنح مع   نح تقنةا بتجش نع نان  نب منا وةن نت  :Milk Receiver. وعاء اسأتالا الحليأب 6

نان ب ق   نا يتم ضخه ناف خينا نان  ب. وعياة مني تنن ا سنعتهي نسنتحيان نانف ةجنم ناشن نب. وهنذن ناشجشنع ا ن  نب يعشن  

 بأسنف ح ناشرت طنح بشك  ت قي ي، فعح  واةل نان  ب ناف مستةى نالمتا  فنيا ناشتنسنس ناكهربني ي يقنةا بتشنغ   ناشضنخ

نا بح اضخ نان  ب ناف ناخينا. نا عط  هذن ناشتنسس ق  يؤاي ناف تسنرب نان  نب نانف خنط تخ خن  ناهنةن  وتةجهنه نانف 

 ناشص  ة ناصن ح.

وتقةا بتق    نالوسيخ ناعياقح مع نان  ب ما ناتةجه ناف خينا نان  ب مشني  :Milk Filters. مرشحات ) فلتر ( الحليب 7

 فته وييي  ما ت ةثه. وعياة تةضع بع  مضخح نان  ب.يق   ما  ظي

 

   Milking Proceduresمنهاج الحلب 

نا نالبقي  تفضن  نا تن نب نذن مني تشنة هنذه ناعش  نح بشنك  انن  ، وانذن يفضن  نا تن نب بشنك  منري  ويقنةا بنذاك  فنس 

 ناناب وضشا  فس ناةقة وضشا  فس ناتس س  نو ناروت ا وكيآلتي:

ناشع نت نو ناشن ب ق   نان ب ا كةا  ظ في  حته ئ: يجب نا تتم عش  ح Preparing the equipmentتنض ر ناشع نت  .1

 اعش  ح نان ب. مه أومعقشي و 

 : Preparing the Cowنا قرة  ئحته . 2

 بشك  ج   مع نات ا ك. نا نفئأ.  س  ناضرف بياشي  

 ب. تحش ا ناضرف ما ناشي  ناين  .

فني ناشن نب وناتني  Waiting Roomوفي ناةقة نانيضر تنتم هنذه ناعش  نح بةنسنطح مرةنيت تةضنع فني مكنيا نال تظني  

 .Drippingتعش  بشةجب جهيز تةق ة ة ث تجري عش  ح تحق ع ثم ناغس  ثم ناحق ط 



وتجنرى  Stripping  ج. فنص نال بيف ما خال ن ينل نان  ب بياسنب اشرت ا ناف ثاث سن يت وتسشف هذه ناعش  ح بني

ع ف وعي  ذو سط  نسةا افنص نان  ب نو ع ف ن ض ح ناشن ب تنة ضرف نا قرة بع  نا تص د بيا ةا نالسةا. وتجرى 

عش  ح نافنص ا تأك  ما سنامح نال بنيف منا نالاتهنيب كنذاك تشكنا هنذه ناعش  نح منا نانتخ ص منا نان  نب نالبتن ن ي ناكف نر 

 خ  ناف مجرى نان شح.ناشجهريح ناتي ت  بيألة ي نات ةث 

 .Predippingنان ب  ق  ا. ق  تجرى عش  ح تعق م نبت ن  ح ا ضرف 

ثي  ننح بعنن   سنن  ناضننرف   90 -45: تننتم هننذه ناعش  ننح بفتننرة ال تيينن  ع ننف Attaching Teat Cupsترك ننب نالقشننيف  .3

اقي ق نعتشيان ع ف كش ح نان  ب ناشحتا ما ضرف نا قنرة ونذن كي نة سنريعح  5 -3وفنصه وتستشر عش  ح نان ب عياة اش ة 

 نو بط ئح نان ب.

بع  ن تهني  نان نب يجنب ناتأكن  منا نا نال بنيف ة  نة بشنك  انن   بةنسنطح ناضنغط ع نف نالقشنيف نانف نالسنف  بشنك   .4

  ب بشك  كيم  تقري ي.مع ت ا ك ناضرف اتفريد نان  Stripping by machineخف ا، وتسشف هذه ناعش  ح 

 نزناح نالقشيف بع  نا يتم قطع ناضغط بةنسطح عت ح قطع ناضغط. .5

اةجنةا  Streak Canalتعق م ) تغط س نو  ش ( نان شيت بشن ةل معقم مف  نا ةا اكني ين خ  ناشعقنم نانف قحنية نان شنح  .6

 ب ما خال نضنطجيف نا قنرة فني نانظ نرة تخ خ  في انخ هي اشحع تسرب نو اخةل نالة ي  ناشجهريح ناف ناضرف بع  نان

 وع ف نال ض يت نو نافرةح ناش ةثح.

تر اتخ ن ص تحظ ا و سن  وتعقن م ناشن نب وفنق بر نيما  سن  وتعقن م ناشن نب نانذي يتضنشا ناشنطا نوال بياشني  نافني .7 

 ي فنني انخنن نان  ننب وتك سننهيجننةز نسننتخ نا ناشني  ناننني  ق نن  ناشننطا خةفنني مننا تجن ا بقيينني  ناشن نب مننا بقيينني نان  ننب. وال

مع نسنتخ نا منياة قيع ينح مفن  ناصنةان ناكيوينح ثنم  ا جح مئةيح 80 . ثم ناغس  بياشي  ناني  ب  جح ةرن ة ةةناي  نال يب ب

  ةنيمض بع  ذاك يشطا ناشن نب بياشني  نافنيتر وتحشن فه. وقن  تسنتخ ا او ة نخنرى ا غسن  بياشني  نانني  منع ناننيمض مفن

اك عن ا تشكن ا اه   وك ة يك ناشخفف ا اغر  ناتخ ص منا بقييني نان  نب ناشتخفنر ونان هةا وكنذنافةسفة يك نو ةيمض ن

اغسن  نآلاني بعض نالة ي  ناشجهريح ما ناتأق م مع ناغس  ناقيع ي. نا عش  ح ناغس  وناتحش ا تجرى ةيا ي بشةجب جهنيز ن

حظ فهي ج ن ن فك ك نجين  ناشن ب او يي ما نج  تناذي يقةا بتحظ م هذه ناعش  ح اوا ت خ  عيم  ناشن ب. كشي يجري فت  وت

  ف عش  ح نان ب ع وتخ  صهي ما ناترس يت وت  ي  نالجين  ناشعطةبح وخصةاي نالقشيف ناشطيع ح ناتي تؤثر بشك  ك  ر

 وانح ناضرف . 


