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 ذمذين

ٚىاهح اٌيهاػخ – ِٓ اٌّبلؽع أْ ٕ٘بن وضيو ِٓ اإلٔغبىاد اٌطيجخ ثّووي اٌجؾٛس اٌيهاػيخ 

ٚاٍزٖبلػ األهاٙٝ ٚاٌزٝ رؾممذ فبلي اٌؼمليٓ األفيويٓ ٔزيغخ رؼبْٚ اٌّوثٝ ِغ أفٖبئٝ 

األِواٗ ٚاٌؾْواد ٚاٌزٝ رؾَٕذ فيٙب أزبعيخ وضيو ِٓ اٌّؾبٕيً اٌيهاػيخ وّب ٚٔٛػب ٚيؤرٝ 

 .فٝ ِملِزٙب ِؾٖٛي اٌمّؼ
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ٌٚىٓ ٚثبٌوغُ ِٓ وً ٘نٖ اإلٔغبىاد اال أْ أِواٗ األٕلاء ٚاٌزفؾُ فٝ اٌمّؼ ِبىاٌذ رْىً 

ٚٔظوا ٌٍْٕبٛ اٌّىضف فٝ .اٌّبٔغ األٚي اٌنٜ يغت ػجٛهٖ ػٕل اٍزٕجبٛ األٕٕبف ػبٌيخ اإلٔزبعيخ 

ثواِظ اٌزوثيخ ٚرؼلك اٌزواويت اٌٛهاصيخ إٌّيهػخ ػٍٝ إٌطبق اٌزغبهٜ ٌيٌ فٝ ِٖو ٚؽل٘ب 

ٌٚىٓ فٝ وضيو ِٓ كٚي اٌؼبٌُ ٚ٘ٝ اؽلٜ األٍجبة اٌزٝ رلفغ ٚرؾفي َِججبد األِواٗ اٌٝ اػبكح 

اٌزْىيً اٌٛهاصٝ ثٙب ٚاٍزقلاَ ٍبلالد ِوٙيخ عليلح لل رىْٛ أوضو فؼبٌيخ فٝ للهرٙب اٌّوٙيخ 

  .ػٓ ٍبثمزٙب فبٕخ ٌٛ رٛافود ٌٙب اٌظوٚف إٌّبفيخ إٌّبٍجخ ٚاوزٍّذ أٙبلع اٌّضٍش اٌّوٙٝ

ٚفٝ إٌَٛاد األفيوح ٚرؾذ اٌظوٚف اٌّٖويخ ٚٔظوا ٌظٙٛه اٌؼليل ِٓ اٌزواويت اٌٛهاصيخ 

ٌفطو ِوٗ اٌٖلأ األٕفو ٚونا ٕلأ اٌٛهلخ ٕٚلأ اٌَبق فٝ اٌلٚي اٌّغبٚههح فبٕخ اٌّْبٌيخ 

  .أٚ اٌّْبٌيخ اٌْوليخ ٚاٌزٝ يًٖ ِٕٙب اٌٍمبػ ٍٕٛيب اٌٝ ِٖو

إٔجؼ ِٓ اٌٚوٚهٜ اِىبْ ِزبثؼخ ٘نا اٌزطٛه اٌَويغ ٌٍزواويت اٌٛهاصيخ ٌٍَّججبد اٌّوٙيخ 

ثٛٙغ اٌجواِظ اٌفؼبٌخ ٚرىبرف عٙٛك اٌؼبٍِيٓ فٝ اٌّغبي اٌجؾضٝ ٚاإلهّبكٜ ٚاإلٔزبط ٚاػطبء 

اٌلػُ اٌبلىَ إلٔغبػ ٘نٖ اٌجواِظ ؽزٝ ٔزغٕت أٜ فبلل فٝ ِؾٖٛي اٌغناء اٌوئيَٝ فٝ ِٖو 

 .ٚاٌّؾبفظخ ػٍٝ اإلٔغبىاد اٌغيلح اٌزٝ رؾممذ

ٚرؾزً اإلٕبثخ ثبٌّٓ اٌّورجخ األٌٚٝ فٝ األّ٘يخ ثبٌَٕجخ ٌآلفبد اٌؾْويخ ٌّب ٌٙب ِٓ أٙواه 

ِغ ِبلؽظخ ظٙٛه .ِجبّوح ػٍٝ إٌجبد ٚغيو ِجبّوح وؼبًِ ٔبلً ٌجؼ٘ االِواٗ اٌفيوٍٚيخ 

  .ثؼ٘ اٌّْبوً اٌؾْويخ فٝ األهاٙٝ اٌغليلح يٍيَ اٌزٕجيٗ اٌيٙب

ٚال رجقً ٚىاهح اٌيهاػخ ٚاٍزٖبلػ األهاٙٝ ثىً أعٙيرٙب فٝ رْغيغ أٜ عٙل ٌزؾميك ٘نا 

 .اٌٙلف

ٚ٘نٖ إٌْوح اإلهّبكيخ أهٜ أْ ثٙب عٙل ٛيت لل ثني ٚأرّٕٝ أْ رؼُ ِٕٙب اٌفبئلح ػٍٝ اٌؼٍّيخ 

  .اإلٔزبعيخ ثٖفخ فبٕخ ٚػٍٝ ِياهػٝ ّٚؼت ِٖو ثٖفخ ػبِخ

 ،… ٚثبهلل اٌزٛفيك ٚاٌيٗ لٖل اٌَجيً

 

 همذهح

رؾزً ِٖو اٌّووي اٌقبٌِ رمويجب ثيٓ كٚي اٌؼبٌُ فٝ َِزٜٛ أزبعيخ اٌٛؽلح إٌّيهػخ ِٓ اٌمّؼ 

– فؤَب – ٚال يَجمٕب فٝ ٘نا اٌّغبي ٍٜٛ اٌلٚي اٌزٝ يطٛي فيٙب ٍُِٛ ىهاػخ اٌمّؼ ِضً أٌّبٔيب 

أغٍزوا ؽيش يموة اٌؼْوح ّٙٛه وّب رزّيي ثبٌّٕبؿ اٌجبهك ٚاٌنٜ يؼطٝ اٌؾجخ اٌفوٕخ – ٌٕ٘ٛلا 

وبٍِخ ٌٍزىٛيٓ ٚعٛكح اإلِزبلء ٚرّضً ِمبِٚخ األِواٗ عٛاى اٌّوٚه إلػزّبك أٜ ٕٕف ٚفٝ 

  .ؽبٌخ ؽَبٍيزٗ ٌئلٕبثخ ال يٕٛٝ ثٗ ِّٙب وبْ َِزٜٛ أزبعٗ

ِٚٓ اٌٛاٙؼ ٌٍىضيويٓ فٝ ِٖو ٚٔزيغخ ٌٍزؼبْٚ اٌَّزّو ثيٓ اٌّوثٝ َِٚئٛي االِواٗ أْ 

ٕ٘بن ايغبثيبد ٍٍِّٛخ فٝ أزبط إٕٔبف لّؼ ػبٌيخ اإلٔزبعيخ ٌٚليٙب َِزٜٛ عيل ٌّمبِٚخ 

ٌٚىٓ ٔظوا ٌزؼلك رواويت اٌمّؼ اٌٛهاصيخ إٌّيهػخ .األِواٗ رؾذ اٌظوٚف اٌّٖويخ 

ٚاٌزغيواد إٌّبفيخ اٌٍّؾٛظخ ٚاٌطوق اٌيهاػيخ اٌَّزؾلصخ أٚعل وً مٌه ّيئب ِٓ اٌقًٍ فٝ 



ٌيٌ مٌه فٝ ِٖو ٚؽل٘ب ٌٚىٓ )اٌزٛاىْ ثيٓ اٌَّججبد اٌّوٙيخ ٚاٌزواويت اٌٛهاصيخ إٌّيهػخ 

وّب كفؼذ َِججبد األِواٗ اٌٝ اٍزؾلاس رواويت ٚهاصيخ عليلح  (فٝ وضيو ِٓ كٚي اٌؼبٌُ

ٌٙب للهاد ِوٙيخ ػبٌيخ ػٓ ٍبثمزٙب ِّب رَجت ػٕٗ وَو ِمبِٚخ وضيو ِٓ  (ٍبلالد– ػيالد )

  .األٕٕبف إٌّيهػخ

فٝ ِٖو ظٙو مٌه ثٛٙٛػ فٝ ؽبٌخ اٌٖلأ األٕفو ٚيٍيٗ ٕلأ االٚهاق ػٍٝ إٕٔبف لّؼ 

ٚيَزٍيَ مٌه اٍزّواهيخ اٌؼًّ فٝ  . (اٌليٛهَ)اٌقجي صُ ٕلأ اٌَبق ػٍٝ إٕٔبف اٌمّؼ اٌمبٍٝ 

اٌجؾش ػٓ األٕٛي اٌٛهاصيخ اٌّمبِٚخ ٚافزجبه األثبء اٌّٛعٛكح ٚاٌَبلالد اٌّؾٌٖٛيخ اٌّجْوح 

فٝ إٌّبٛك اٌزٝ يزٛاعل فيٙب ِوٗ اٌٖلأ األٕفو ٍٕٛيب ٚثؾبٌخ ٚثبئيخ ٚأزقبة اٌّمبَٚ ِٕٙب 

ٚاكفبٌٗ فٝ ثواِظ اٌزوثيخ ٚاٍزٕجبٛ إٕٔبف ػبٌيخ اٌّؾٖٛي ِٚمبِٚخ ٌؤلِواٗ ٚاٌزؼبْٚ 

 .اٌلٌٚٝ فٝ ٘نا اٌّغبي ِطٍٛة ٌٚٗ كٚه فؼبي

ِٚٓ اٌفوٙيبد اٌضبثزٗ أْ ِمبِٚخ أٜ ٕٕف ٌيٌ ٌٙب ٕفخ اٌضجبد اٌّطٍك ِٚٓ اٌّؼٍَٛ َِجمب ٌلٜ 

ٌٚىٓ ٔغبػ أٜ فويك .اٌّوثٝ َِٚئٛي األِواٗ أْ ٘نٖ اٌّمبِٚخ ٍيزُ وَو٘ب ٌٚٛ ثؼل ؽيٓ 

ػًّ يظٙو فٝ اٍزٕجبٛ ٕٕف ػبٌٝ اإلٔزبعيخ ٚرىْٛ ٌٗ كهعخ ِمبِٚخ ٌٙب ٕفخ اٌضجبد ألٛٛي 

ِٓ اٌَّجت اٌّوٙٝ يّىٕٙب إبثخ ٘نٖ  (ٍبلالد)ِلح ِّىٕخ ٌؼل ٚعٛك رواويت ٚهاصيخ 

ٌٚىٓ ثّغوك رىٛيٓ أٚ ظٙٛه ٍبلالد عليلح رزفٛق ػٓ ٍبثمزٙب فٝ للهرٙب اٌّوٙيخ . األٕٕبف 

فٝ ٘نٖ اٌؾبٌخ يّىٕٙب إبثخ ٘نٖ األِواٗ ػٕلئن يؾلس اؽبلي ألٕٕبف عليلح ٌليٙب اٌملهح ػٍٝ 

  .ِمبِٚخ اٌزواويت اٌٛهاصيخ اٌّٛعٛكح فٝ اٌفطو

ٍٚيظً اٌٖواع لبئُ ثيٓ اٌجبؽش ٚاٌَّجت اٌّوٙٝ اٌٝ أْ رمَٛ اٌَبػخ ٚ٘نٖ اهاكح اٌقبٌك 

  .ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ اٌنٜ أٚعل وً ّئ ٌٚٗ اٌْىو ػٍٝ وً ّئ

اٌٙلف األٍبٍٝ ِٓ ٘نٖ إٌْوح اإلهّبكيخ ٘ٛ رمليُ ِبكح ػٍّيخ ٕؾيؾخ ٌغيو اٌّزقٖٖيٓ 

ثؤٍٍٛة ثَيٜ ًٍٙ يَزٛػجٗ اٌّوّل ٚاٌّياهع ِٚؾجٝ اٌّؼوفخ ِٓ اٌّزقٖٖيٓ فٝ فوٚع 

ٚأرّٕٝ ثٙنا اٌؼًّ اٌّزٛاٙغ أْ ٔملَ ّيئب ٌّٖو اٌزٝ فوعٕب ِٓ هؽّٙب ٚػْٕب . أفوٜ ِٓ اٌؼٍُ 

  .ٚرؼٍّٕب ٔؾٓ ٚأثٕبإٔب ػٍٝ أهٙٙب ٍٕٚؼٛك اٌٝ رواثٙب ٍٚجؾبْ اٌؾٝ اٌنٜ ال يّٛد

 

 :ذعشيف الوشض

اٌّوٗ ٘ٛ أٜ فًٍ أٚ اٙطواة فٝ ٍيو اٌؼٍّيبد اٌؾيٛيخ فٝ إٌجبد ٔزيغخ كفٛي وبئٓ غويت 

فٝ َٔيظ إٌجبد أٚ ٔزيغخ ؽلٚس رغيو فٝ اٌظوٚف اٌجيئيخ اٌّؾيطخ  (فيوًٚ– ثىزويب – فطو )

ٚاٌزٝ ٌٙب رؤصيو ػٍٝ إٌّٛ اٌطجيؼٝ ٌٍٕجبد ٚيٕؼىٌ مٌه وٍٗ ػٍٝ إٌّزظ اإللزٖبكٜ ٍٛاء ِٓ 

  .ٔبؽيخ اٌىّيخ أٚ اٌغٛكح

– فيوٍٚبد – ثىزويب – ِوٙب ٍٛاء وبٔذ َِججبرٙب فطو  (44)يٖبة ٔجبد اٌمّؼ ثؾٛاٌٝ 

ٚرؾذ اٌظوٚف اٌّٖويخ رمويجب يٛعل  (األِواٗ اٌفَيٌٛٛعيخ)ٔيّبرٛكا أٚ َِججبد ثيئيخ 

اصٕبػْو ِوٙب يّىٓ ِبلؽظزٙب رؾذ ظوٚف اٌؾمً ٚيوا٘ب أفٖبئيٛ األِواٗ ٚاٌزوثيخ 

  :ٚاٌّوّل اٌيهاػٝ ٚ٘نٖ االِواٗ يّىٓ رمَيّٙب ألّ٘يزٙب وبآلرٝ
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 أهشاض الصذأ

  :ٔجنح ربهيقيخ ػٓ األٕلاء َِٚججبرٙب ِٚبلؽظزٙب يغت اٌزٕجيٗ اٌيٙب

  اٌٝ وٍّخ إٔلاء اٌمّؼ ٚٙوه٘ب ػٍٝ  ( ٍٕخ لجً اٌّيبلك1300)أّبهد اٌؾفبئو اٌمليّخ

  .اٌّؾٖٛي

  ٚوبٔٛا يملِْٛ ٌٗ  ( ٍٕخ لجً اٌّيبلك43)" هٚثيغًٛ"ػجل اٌوِٚبْ اٌملِبء اٌٗ اٌٖلأ

 . اٌمواثيٓ ٌؾّبيخ ِؾبٕيٍُٙ



  ٌٝرزّيي اٌفطويبد اٌَّججخ ألِواٗ اٌٖلأ فٝ اٌمّؼ ثطٛي كٚهح اٌؾيبح ٚؽبعبرٙب ا

يزىْٛ ػٍيٙب فَّخ أٔٛاع ِٓ اٌغواصيُ .ٔٛػيٓ ِٓ اٌؼٛائً إٌجبريخ إلوّبي كٚهح اٌؾيبح 

 .  (ريٍيزيٗ– يٛهيليخ – أٍيليخ – ثىٕيخ – ثبىيليخ )

  ثغبٔت ٚعٛك اٌؼبئً اٌّزجبكي اٌنٜ يىًّ ػٍيٗ فطو اٌٖلأ كٚهح اٌؾيبح رَزطيغ فطويبد

يمٚٝ ػٍيٙب اٌَّجت  (ػٛائً صبٔٛيخ)اٌٖلأ أيٚب أْ رٖيت ثؼ٘ اٌؾْبئِ إٌغيٍيخ 

 .  اٌّوٙٝ اٌفزوح ثيٓ اٌّٛاٍُ اٌيهاػيخ

  رؼزجو اٌغواصيُ اٌيٛهيليخ ِٓ أُ٘ أٔٛاع اٌغواصيُ رؤصيوا ػٍٝ اٌمّؼ ٚيَّٝ ثبٌطٛه

 يَٛ يظٙو عيً عليل ِٓ اٌغواصيُ يّىٕٙب إبثخ ٔجبد 15 – 12اٌّزىوهثّؼٕٝ أْ وً 

 . اٌمّؼ

  ٚال اٌؼٛائً  (اٌنٜ يىًّ ػٍيٗ فطو اٌٖلأ كٚهح اٌؾيبح)ال يٛعل فٝ ِٖو اٌؼبئً اٌّزجبكي

اٌضبٔٛيخ ٚال رَّؼ اٌظوٚف إٌّبفيخ فٝ ِٖو ثزٛاعل عواصيُ اٌٖلأ أصٕبء فزوح اٌٖيف 

 .  إلهرفبع كهعخ اٌؾواهح

  ٍٕٛيب اٌٝ ِٖو ِؾٌّٛخ ثٛاٍطخ اٌويبػ ِٓ اٌلٚي  (اٌيٛهيليخ)رًٖ عواصيُ اٌٖلأ

ٍٛاء كٚي اٌجؾو اٌّزٍٜٛ أٚ عٕٛة غوة آٍيب أٚ ثؼ٘ اٌلٚي األفويميخ – اٌّغبٚهح 

 .  اٌزٝ يزٛاعل اٌمّؼ فيٙب ٛٛاي اٌؼبَ أٚ رزٛاعل ثٙب اٌؼٛائً اٌّزجبكٌخ أٚ اٌؼٛائً اٌضبٔٛيخ

  ِٓ ٜٚال ػبللخ ثيٓ اإلٕبثخ فٝ اٌّٛاٍُ اٌَبثمخ ٚاٌٍُّٛ اٌغليل ؽزٝ ٌٚٛ اٍزقلِذ رمب

ؽمٛي ظٙود ثٙب اإلٕبثخ ٚال ػبللخ ٌٍيهاػخ فٝ أهٗ ٍجك ٚعٛك اإلٕبثخ ثٙب اٌٍُّٛ 

اٌَبثك ألْ اٌغواصيُ ال رزٛاعل ثبٌزوثخ ٚال رؾًّ ػٓ ٛويك اٌؾجٛة ٚرّٛد ثّغوك 

 . عفبف إٌجبربد ٚاٌؾٖبك

  ال ػبللخ ثيٓ اٍزقلاَ ؽجٛة ِٓ ٔبرظ ؽمٛي ظٙود ثٙب اإلٕبثخ ٚؽلٚس أِواٗ ِؼيٕخ

 . ٍٛاء ٌئلَٔبْ أٚ اٌؾيٛاْ وّب أّيغ ِئفوا

  األٕٕبف اٌزٝ رٛىع ػٍٝ اٌّياهػيٓ فٝ ِٖو ٘ٝ إٕٔبف ِٖويخ ِٓ أزبط ِووي

ٚىاهح اٌيهاػخ ٚال يَزٛهك ِٕٙب ّئ ِٓ اٌقبهط ثغوٗ اٌيهاػخ – اٌجؾٛس اٌيهاػيخ 

 . ػٍٝ إٌطبق اٌزغبهٜ أِب األلّبػ اٌَّزٛهكح فٙٝ ٌئلٍزٙبلن اآلكِٝ فمٜ

 

 :أعشاض وهظاهش اإلصاتح تأهشاض األصذاء

أِواٗ األٕلاء ػٍٝ اٌمّؼ صبلصخ أٔٛاع رقزٍف فيّب ثيٕٙب فٝ اٌفطو اٌَّجت ِٛلغ اإلٕبثخ 

 :ّٚىٍٙب ٚاٌظوٚف إٌّبفيخ ٌىً ِٕٙب ٚيّىٓ رٛٙيؼ مٌه ثٖٛهح ِجَطخ وبآلرٝ

 : هكاى دذوز اإلصاتح وذكشفها علً ًثاخ الموخ

رؾلس ٚرظٙو اإلٕبثخ ػٍٝ األٚهاق فمٜ ٌٚنٌه يَّٝ ثٖلأ اٌٛهلخ أٚ ٕلأ  : صذأ األوساق

 .  األٚهاق
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– أغّبك – أٚهاق )رؾلس ٚرظٙو اإلٕبثخ ػٍٝ وً األعياء اٌقٚويخ ِٓ إٌجبد  : صذأ الساق

 . ٚيؤرٝ ِؼظُ اٌٚوه ٔزيغخ إبثخ اٌَبق ٌٚنٌه يَّٝ ثٖلأ اٌَبق (اٌَفب– لٕبثغ – ٍٕبثً 

 . رظٙو اإلٕبثخ ػٍٝ وً األعياء اٌقٚويخ ِٓ إٌجبد ػلا اٌَبق : (الوخطط)الصذأ االصفش 

 :  شكل وهظهش اإلصاتح

ِورفؼخ لٍيبل ػٓ ٍطؼ اٌٛهلخ رزون آصبه فٝ اٌيل  (رَّٝ ثضواد)ثمغ َِؾٛليخ : صذأ األوساق

– ِجؼضوح – اٌجضواد كائويخ اٌْىً . ػٕل ِبلَِزٙب ػٍٝ ٘يئخ َِؾٛق ثٕٝ فبرؼ يْجٗ ٕلأ اٌؾليل 

 . ال رٍزؾُ ِغ ثؼٚٙب ِّٙب رغبٚهد

ِورفؼخ لٍيبل ػٓ ٍطؼ اٌٛهلخ رزون أصو فٝ اٌيل ٔل  (رَّٝ ثضواد)ثضواد َِؾٛليخ  :صذأ الساق

رٍزؾُ ِغ - ِجؼضوح - اٌجضواد ٌيٌ ٌٙب ّىً ِٕزظُ – ِبلَِزٙب ػٍٝ ٘يئخ َِؾٛق ثٕٝ كاوٓ 

 . ثؼٚٙب

ِورفؼخ لٍيبل ػٓ ٍطؼ اٌٛهلخ رزون  (رَّٝ ثضواد)ثضواد َِؾٛليخ  : (الوخطط)الصذأ األصفش 

ال – ِجؼضوح –اٌجضواد ٌٙب ّىً ّجٗ كائوٜ.آصبه فٝ اٌيل ػٕل ِبلَِزٙب ػٍٝ ٘يئخ َِؾٛق إٔفو 

ٌٙب رٛىيغ ِٕزظُ ِٚورجخ فٝ رٕظيُ كليك ػٍٝ ٘يئخ فطٛٛ ٌٛٛيخ ِغ ِؾٛه – رٍزؾُ ِغ ثؼٚٙب 

 .اٌٛهلخ ٌٚنٌه ٍّٝ ثبٌٖلأ اٌّقطٜ

 

 ثضواد ِجؼضوح ٚغيو ٍِزؾّخ رٛٙؼ ِوٗ ٕلأ األٚهاق

 



 

 ِوٗ ٕلأ األٚهاق

 

 

 ِوٗ ٕلأ األٚهاق
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 ِوٗ ٕلأ اٌَبق

 

 

 ِوٗ ٕلأ اٌَبق

 

 

 ِوٗ ٕلأ اٌَبق   

 



 

    إبثخ ّليلح ثٖلأ اٌَبق  

 

 

 اٌٖلأ األٕفو

 

 

 اٌٖلأ األٕفو اٌّقطٜ   
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 ِوٗ اٌٖلأ األٕفو

 

 

 إبثخ ٍٕبثً ثجضواد ٌٛٛيخ ِغ ِؾٛه اٌٛهلخ

 

 :اإلدرياجاخ الوٌاخيح

ٚيمٖل ثٙب اٌظوٚف اٌغٛيخ إٌّبٍجخ ٌؾلٚس اٌؼلٜٚ ٚرىْف ٚرطٛه اٌئلٕبثخ ٚثٖفخ ػبِخ فبْ 

ؽلٚس اإلٕبثخ ثَّججبد أِواٗ اٌٖلأ يٕبٍجٙب رٛفو اٌوٛٛثخ اٌؼبٌيخ ٚرٛاعل ٛجمخ ففيفخ ِٓ 

 (إلٔجبد اٌغوصِٛخ ٚكفٛي أٔجٛثخ اٌؼلٜٚ فٝ إٌَيظ إٌجبرٝ)اٌّبء اٌؾو ػٍٝ ٍطؼ إٌجبد 

 .ٚيَبػل ػٍٝ مٌه ٚعٛك اٌْجٛهح أٚ ٔيٚي إٌلٜ أصٕبء اٌٍيً ٚفٝ اٌٖجبػ اٌجبوو



وّب أْ ٌلهعخ اٌؾواهح كٚه فؼبي فٝ رىْف اإلٕبثخ ٚرطٛه٘ب ٌٚىً ٔٛع ِٓ أٔٛاع اٌٖلأ كهعخ 

 :ؽواهح ِفٍٚخ وّب ٘ٛ ِٛٙؼ

  ِٓ كهعخ ِئٛيخ2±  كهعخ ِئٛيخ22 اٌٝ 18ٕلأ اٌٛهلخ يٕبٍجٗ كهعخ اٌؾواهح. 

  ِٓ كهعخ ِئٛيخ2±  كهعخ ِئٛيخ 35 اٌٝ 25ٕلأ اٌَبق يٕبٍجٗ كهعخ اٌؾواهح . 

  ِٓ كهعخ ِئٛيخ2±  كهعخ ِئٛيخ 15 اٌٝ 10اٌٖلأ االٕفو يٕبٍت كهعخ اٌؾواهح . 

ٚيىْٛ ٌٍفوق اٌٛاٍغ ثيٓ كهعخ ؽواهح اٌٍيً ٚإٌٙبه كٚه وجيو فٝ ؽلٚس اإلٕبثخ ثبٌٖلأ 

األٕفو فبٕخ فٝ ؽبٌخ رٛافو اٌلهعبد اٌمٖٜٛ ٌؾلٚس ٚرطٛه اإلٕبثخ ثبٌٖلأ االٕفو ٚاٌزٝ 

 . كهعخ ِئٛيخ25 – 23رزواٚػ ِٓ 

 . هيعاد ذىلع ظهىس اإلصاتاخ تاألصذاء وتعط الوالدظاخ الجذيشج تاإلهروام

 : ػبكح يىْٛ ِٓ اٌّزٛلغ ظٙٛه اإلٕبثخ وبآلرٝ

  ٜفٝ ؽبٌخ اٌٖلأ األٕفو يزٛلغ ظٙٛه اإلٕبثخ فٝ ٔٙبيخ ّٙو يٕبيو ٚرزطٛه فبلي ّٙو

 .  فجوايو ِٚبهً

  فٝ ؽبٌخ ٕلأ األٚهاق يّىٓ أْ رزىْف أٚي إبثخ فبلي إٌٖف اٌضبٔٝ ِٓ ّٙو فجوايو

 .  ٚرزطٛه اإلٕبثخ فبلٌْٙوٜ ِبهً ٚأثويً

 ٛفٝ ؽبٌخ ٕلأ اٌَبق يجلأ رىْف اإلٕبثخ فٝ ثلايخ ّٙو أثويً ٚرَزّو ؽزٝ ّٙو ِبي    

. 

ٔظوا إلفزبلف اٌظوٚف إٌّبفيخ ِٓ ّّبي اٌلٌزب اٌٝ ِٖو اٌؼٍيب ٔغل أْ اٌٖلأ األٕفو رٕبٍجٗ 

اٌظوٚف إٌّبفيخ ٌّٕبٛك ّّبي ٍٜٚٚ اٌلٌزب فٝ ؽيٓ ٕلأ األٚهاق رٕبٍجٗ اٌظوٚف إٌّبفيخ 

أِب فٝ ؽبٌخ ٕلأ اٌَبق فزٕبٍجٗ اٌظوٚف إٌّبفيخ ٌّٖو .ٌّٕطمخ ٍٜٚ اٌلٌزب ِٖٚو اٌٍٛطٝ 

 (فبٕخ فٝ ثواِظ اٌزوثيخ ثبٌّؾطبد اٌّقزٍفخ)ٌىٓ فٝ ؽبٌخ اٌؼلٜٚ اٌٖٕبػيخ .اٌٍٛطٝ ٚاٌؼٍيب 

 . يّىٓ أْ رظٙو اإلٕبثخ ثٖلأ اٌَبق فٝ ٍٜٚ اٌلٌزب فٝ ثلايخ ّٙو أثويً

٘نٖ اٌّٛاػيل ِٕٚبٛك ؽلٚس ٚرىْف اإلٕبثخ ٌيَذ ِٛاػيل أٚ أِبوٓ لبٛؼخ ففٝ ثؼ٘ إٌّبٛك 

اٌّْبٌيخ ٚاٌزٝ ثٙب ظوٚف ِٕبفيخ فبٕخ يّىٓ أْ يَٛك فيٙب ٔٛع ِؼيٓ ِٓ األٕلاء كْٚ غيوٖ 

ِٚٓ اٌّبلؽظبد فبلي اٌّزبثؼخ اٌّيلأيخ ٌفزواد ٛٛيٍخ فٝ ِٕطمخ إٌٛثبهيخ ٔغل أْ ٕلأ األٚهاق 

٘ٛ اٌَبئل ٚ٘ٛ اٌَبثك فٝ اٌزىْف ػٓ اٌٖلأ األٕفو إٌّزْو فٝ ِؼظُ ِؾبفظبد اٌٛعٗ 

ٚرفَيؤب ٌنٌه أْ اٌٖلأ األٕفو يؾزبط ٌلهعخ ؽواهح  (1998 ، 1997فٝ ٍِّٛٝ )اٌجؾوٜ 

ِٕقفٚخ أصٕبء اٌٍيً ٚفوق وجيو ثيٓ كهعزٝ ؽواهح إٌٙبه ٚاٌٍيً ٚ٘نٖ اٌظوٚف يؼزمل أٔٙب ال 

 .رزٛفو فٝ ِٕطمخ إٌٛثبهيخ

 الوماوهح

 : ٌّمبِٚخ أِواٗ اٌٖلأ يّىٓ ارجبع اؽلٜ ٛويمزيٓ أٍبٍيزيٓ
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 ًٚفٝ :ىهاػخ إٕٔبف ٌٙب كهعخ ِمبِٚخ رزّيي ثبٌضجبد ٌفزوح ٛٛيٍخ رؾذ ظوٚف اٌؾم

 . ٘نا اٌٖلك يغت ارجبع ِب يَّٝ ثؾيِخ اٌزٕٛيبد ِضً

 ٗاٌيهاػخ فٝ اٌّيؼبك إٌّٛٝ ث  . 

  ( اٌَيبٍخ اٌٖٕفيخ)ِواػبح اٌزٛىيغ اإلٍزواريغٝ ٌؤلٕٕبف ثبٌّؾبفظبد. 

 اٌزميل ثبٌّؼبِبلد اٌيهاػيخ اٌٛاهك اإلّبهح اٌيٙب فٝ ؽيِخ اٌزٕٛيبد  . 

 اٍزقلاَ رمبٜٚ ِٓ ِٖبكه ِٛصٛق ثٙب. 

  ٚإٌّٛٝ ثٙب ِٓ لجً اٌٛىاهح ٚمٌه فٝ اٌؾبالد اٌٛثبئيخ فمٜ – اٍزقلاَ اٌّجيلاد اآلِٕخ

 . ثٙلف اٌؾل ِٓ أزْبه ٚرطٛه اإلٕبثخ ٌزمٍيً َِزٜٛ اٌفبلل اٌٝ ألً َِزٜٛ ِّىٓ

 

 أهشاض الرفذن فً الموخ

 : ٚ٘ٝ صبلصخ أٔٛاع

 اٌزفؾُ اٌَبئت . 

 ٝاٌزفؾُ اٌّغط   . 

 ٝاٌزفؾُ اٌٍٛائ . 

 . ٚيزٛاعل ِٕٙب فٝ ِٖو ِوٗ اٌزفؾُ اٌَبئت فمٜ

ِوٗ اٌزفؾُ اٌَبئت ِٓ االِواٗ اٌزٝ وبٔذ ِٛعٛكح فٝ ِٖو ؽزٝ ٔٙبيخ اٌَزيٕيبد ٚافزفٝ 

 ٚإٔجؼ يْغً ِؼظُ َِبؽخ اٌمّؼ 1968/ 1967 ٍٕخ 155رّبِب ثؼل اٍزٕجبٛ اٌٖٕف عييح 

صُ ػبٚك اٌّوٗ اٌظٙٛه ِوح أفوٜ ِغ ثلايخ ػمل اٌضّبٔيٕبد ٚػٕل ىهاػخ األٕٕبف – إٌّيهػخ 

 . 157 ، عييح8 ، ٍقب69 ، ٍقب 61ِزٍٛطخ اٌطٛي ِضً ٍقب 

 . رؾون لَُ أِواٗ اٌؾجٛة ٌلهاٍخ اٌّْىٍخ ػٍٝ أهثؼخ ِؾبٚه أٍبٍيخ

  ٜرؼويف اٌزواويت اٌٛهاصيخ ِٓ اٌفطو ٚإٌّزْوح رؾذ االعٛاء اٌّٖويخ ٚكهاٍخ ِل

 .للهرٙب اٌّوٙيخ ػٍٝ إبثخ االٕٕبف إٌّيهػخ ٚاٌَبلالد اٌّؾٌٖٛيخ اٌّجْوح

  اٌجؾش ػٓ األٕٛي اٌٛهاصيخ اٌّمبِٚخ ٍٛاء اٌّؾٍيخ أٚ اإلرٖبي ثّؾطبد اٌزوثيخ

 . اٌّزقٖٖخ فٝ اٌؼبٌُ ٌزجبكي األٕٛي اٌّمبِٚخ ٚاٍزقلاِٙب فٝ اٌجواِظ اٌمِٛيخ

  افزجبه ٚرمييُ ٚرؾليل اٌّجيلاد اٌغٙبىيخ اٌّزقٖٖخ إلٍزقلاِٙب فٝ ِؾطبد اػلاك

 . اٌزمبٜٚ ٌٍؾل ِٓ أزْبه اإلٕبثخ

  اٌزٛػيخ اإلهّبكيخ اٌّموٚءح ٚاٌَّّٛػخ ٚاٌّوئيخ ٌٍزؼوف ػٍٝ ٛجيؼخ اٌّوٗ ٚٛوق

 .اٌّمبِٚخ اٌّقزٍفخ



 :طثيعح الوشض وهصذس العذوي

ِوٗ اٌزفؾُ اٌَبئت ِٓ األِواٗ اٌّؾٌّٛخ كافً اٌؾجخ ػٍٝ ٘يئخ أعياء كليمخ ِٓ اٌغيي 

رَىٓ فٝ ِٕطمخ اٌغٕيٓ ٌنٌه فّٖله اٌؼلٜٚ األٍبٍٝ ٘ٝ اٌؾجٛة اٌؾبٍِخ  (اٌّيٍَيَٛ)اٌفطوٜ 

ٚرؾلس اٌؼلٜٚ فٝ ٍُِٛ ٚرزىْف اإلٕبثخ فٝ اٌٍُّٛ . ٌٍغيي اٌفطوٜ اٌَبوٓ ثغٛاه اٌغٕيٓ 

 .أٜ أْ كٚهح اٌؾيبح رزُ فٝ ٍِّٛيٓ وبٍِيٓ.اٌزبٌٝ 

ٌنٌه فبْ اٍزٕجبٛ إٕٔبف ِمبِٚخ ٌٍزفؾُ اٌَبئت رَزغوق ٍٕٛاد ٛٛيٍخ ِمبهٔخ ثّب يؾلس فٝ 

 .أِواٗ اٌٖلأ

 

 اٌّؾٛه ِغطٝ ثغواصيُ اٌفطو األٍٛك
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 أِواٗ اٌٖلأ

 

 :طشيمح دذوز العذوي

 : يّىٓ أْ رٍَه اٌغوصِٛخ اٌَّججخ ٌّوٗ اٌزفؾُ اٌَبئت اؽلٜ ٛويمزيٓ إلؽلاس اٌؼلٜٚ

   ٚرٍَه .ِٓ فبلي اٌّيَُ ٚلٍُ اٌي٘وح ؽزٝ إٌٛٛي اٌٝ اٌّجي٘ اٌَّزؼل ٌٍزٍميؼ

اٌغضِٛخ ٔفٌ ٍٍٛن اٌٍمبػ ؽزٝ رًٖ اٌٝ ِٕطمخ اٌغٕيٓ ٚرَىٓ ػٍٝ ٘يئخ غيي فطوٜ 

كليك ٌٍغبيخ ال يّىٓ اٌىْف ػٍيٗ اال ثٍٛبئً فؾٔ فبٕخ وّب ال يظٙو ػٍٝ اٌؾجٛة 

اٌّٖبثخ أٜ أػواٗ رّيي٘ب ػٓ اٌؾجٛة اٌٍَيّخ ٚيَزّو اٌّيَيٍيَٛ ٍبوٕب ؽزٝ ِٛػل 

اٌيهاػخ اٌزبٌٝ ٚال يٛعل اٜ رؤصيو ػٍٝ ِٛإفبد اٌلليك إٌبرظ ِٓ اٌؾجٛة اٌؾبٍِخ 

 .ٌٍغيي اٌَبوٓ

  لل رٍَه اٌغوصِٛخ ٛويك اإلفزواق اٌّجبّو ٌغلاه اٌّجي٘ ٚ إٌٛٛي اٌٝ ِٕطمخ

 .اٌغٕيٓ ِجبّوح ٚيظً اٌّيٍيَيَٛ فٝ ؽبٌخ ٍىْٛ وبًِ ؽزٝ ِيؼبك اٌيهاػخ

 :دوسج دياج الوشض

ػٕل ىهاػخ اٌؾجٛة اٌؾبٍِخ ٌئلٕبثخ يْٕٜ اٌغٕيٓ ػٕل اِزٖبٕٗ ٌّيبٖ اٌوٜ ٚيزُ اإلٔجبد 

ٚفوٚط اٌويْخ ٚفٝ ٔفٌ اٌزٛليذ يزُ ؽلٚس اٌزٕجيٗ ٌٍغيي اٌفطوٜ ٚيّٕٛ ٚيَزطيً وٍّب 

 .اٍزطبٌذ اٌَبق األٌٚيخ ِزبلىِب ِغ اٌمّخ إٌبِيخ

يوًٍ اٌفطو ّٔٛاد فوػيخ ِٓ اٌّيٍَيَٛ اٌٝ اٌفوٚع اٌغليلح ٚال  (اٌقٍفبد)ػٕل رىٛيٓ األّطبء 

رظٙو أٜ أػواٗ ظب٘ويخ رّيي إٌجبربد اٌّٖبثخ ػٓ اٌٍَيّخ ٚفبلي وً ٘نٖ اٌّواؽً يىْٛ ّٔٛ 

 .اٌّيٍَيَٛ ثيٕٝ أٜ ثيٓ اٌقبليب ٚال يؾلس أٜ رلِيو ٌٍقبليب ؽزٝ ثلايخ رىٛيٓ أٚ ْٔٛء إٌَجٍخ



ٚيؾزً وً أى٘به إٌَجٍخ  (أٜ كافً اٌقبليب)ػٕل ٘نٖ اٌّوؽٍخ يزؾٛي اٌّيٍَيَٛ اٌٝ إٌّٛ اٌلافٍٝ 

ٚيزؾٛي اٌٝ رىٛيٓ اٌغواصيُ اٌَٛكاء اٌّّييح ٌٍفطو ٚيَزمجً اٌفطو وً اٌّٛاك اٌغنائيخ اٌّوٍٍخ 

اٌٝ اٌؾجخ ٚرزيايل أػلاك اٌغواصيُ اٌّزىٛٔخ ؽزٝ يمٚٝ رّبِب ػٍٝ ِؾزٛيبد اٌؾجخ ٚػٕل فوٚط 

إٌَجٍخ ِٓ اٌغّل يزّيق اٌغبلف اٌْفبف اٌنٜ يؾيٜ ثبٌؾجخ ٚرٖجؼ اٌغواصيُ ؽوح ٚرزٕبصو ِغ 

اٌويبػ ٚا٘زياى إٌجبربد ٌزَمٜ ػٍٝ األى٘به اٌغليلح اٌغب٘يح ٌئلفٖبة ٚرَىٓ ثغٛاه اٌغٕيٓ 

ػٍٝ ٘يئخ غيي فطوٜ ٚرؼيل ٔفٌ اٌقطٛاد اٌَبثمخ ٚال يجمٝ ِٓ إٌَجٍخ ٍٜٛ اٌّؾٛه اٌوئيَٝ 

 .ٚاٌنٜ يظٙو ػٍيٗ أِبوٓ رٛاعل إٌَيجبلد اٌقبٌيخ ِٓ أٜ ؽجٛة

 

 :الوماوهح

  ىهاػخ االٕٕبف اٌزٝ رٕٛٝ ثٙب ٚىاهح اٌيهاػخ ٚاٌّؼبٍِخ ثبٌّطٙواد اٌفطويخ

 .ِووييب

 ػلَ أفن رمبٜٚ ِٓ ؽمٛي ٍجك ظٙٛه اإلٕبثخ ثٙب.  

  فٝ ؽبٌخ اٍزبلَ رمبٜٚ ِٓ اٌْووبد إٌّزغخ يغت أْ رىْٛ اٌزمبٜٚ ِؼبٍِخ أٚ ِؼٙب وّيخ

 اٌّجيل اٌبلىِخ فٝ أويبً ِٕفٍٖخ ٚيّىٓ فٍطٙب ثبٌطويمخ اٌٖؾيؾخ لجً اٌيهاػخ ِجبّوح

. 

  ػٕل فٍٜ اٌّجيل يغت ٚٙغ اٌزمبٜٚ ػٍٝ لطؼخ ثبلٍزيه أٚ ِّْغ ٚػبكح يٚبف ٌٍّجيل

عُ ِٓ اٌّجيل ٌغٛكح ػٍّيخ اٌزٛىيغ ٚاٌقٍٜ ِغ 1ٍُ أٚ 10ٍُ/1َٔجخ ِٓ اٌّبء ثّؼلي 

اٌزمٍيت اٌغيل ٌّٚبْ رغطيخ اٌؾجٛة ٚيقزٍف وً ِجيل ِٓ ؽيش اٌغوػخ اٌَّزقلِخ 

 . ٚيٍيَ ِواػبح اإلٌزياَ ثنٌه ؽزٝ ال يمً روويي اٌغوػخ اٌَّزقلِخ ٚرمً فؼبٌيخ اٌّجيل

  فٝ ؽبٌخ ظٙٛه اإلٕبثخ يّىٓ عّؼٙب ثطويمخ ٍٍيّخ ِغ ِواػبح ػلَ أزْبه٘ب ٚٚٙؼٙب

فٝ أويبً ٚؽولٙب فبهط اٌؾمً ٚمٌه ٌٍزمٍيً ِٓ أػلاك اٌغواصيُ اٌزٝ يّىٓ أْ رؼيل 

 . اٌؼلٜٚ

 هشض الثياض الذليمً فً الموخ

ِٓ االِواٗ اٌزٝ رؾزً اٌّورجخ اٌضبٌضخ رؾذ اٌظوٚف اٌّٖويخ ٚإٕٔبف لّؼ اٌّىوٚٔخ 

أوضو ؽَبٍيخ ٌئلٕبثخ ِٓ إٕٔبف لّؼ اٌقجي ٚيٕبٍت ؽلٚس اإلٕبثخ ثبٌجيبٗ  (اٌليٛهَ)

 .اٌلليمٝ رٛفو اٌوٛٛثخ اٌؼبٌيخ ِغ اٌؾواهح اٌؼبٌيخ َٔجيب

ٚٔظوا ٌييبكح اٌزٍٛغ فٝ ىهاػخ لّؼ اٌليٛهَ ثّٖو اٌؼٍيب إلٍزقلاِٗ فٝ ٕٕبػخ اٌّىوٚٔخ ثلأد 

رظٙو ؽبالد إبثخ ٌيٌ ٌٙب رؤصيو ِؼٕٜٛ فٝ اٌٛلذ اٌوا٘ٓ ٌىٓ ِٓ اٌّزٛلغ ىيبكرٙب فبٕخ ٚأْ 

عواصيُ اٌفطو رَىٓ فٝ اٌزوثخ ػٍٝ ٘يئخ أعَبَ صّويخ رؾزٜٛ ػٍٝ اٌغواصيُ األٍىيخ ٚاٌزٝ رمٚٝ 

ٚػٕل ثلايخ ىهاػخ اٌٍُّٛ اٌزبٌٝ يزّيق اٌغلاه .فزوح اٌٖيف فٝ اٌزوثخ ٚػٍٝ اٌّقٍفبد إٌجبريخ 

اٌٍٖت ٌؤلعَبَ اٌضّويخ ٚرقوط اٌغواصيُ األٍىيخ إٌبٙغخ ِٕلفؼخ ِٓ أويبٍٙب ٌزؼيل اإلٕبثخ فٝ 

 .اٌٍُّٛ اٌغليل
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 : أعشاض وهظهش اإلصاتح

 

 ثمغ لطٕيخ ثيٚبء

 

 

   اإلٕبثخ ثّوٗ اٌجيبٗ اٌلليمٝ

 



 

  إبثخ ِزؤفوح ثمغ هِبكيخ ثٙب األعَبَ اٌضّويخ

     

رجلأ اإلٕبثخ ػٍٝ األٚهاق اٌَفٍٝ صُ رزطٛه اٌٝ اٌَيمبْ ٚاألٚهاق اٌؼٍيب ؽزٝ إٌَجٍخ ٚفٝ  

 .اٌظوٚف إٌّبٍجخ يغطٝ اٌّوٗ إٌجبد اٌزغطيخ اٌىبٍِخ فبلي فزوح ىِٕيخ لٖيوح

 (اٌغيي اٌفطوٜ اٌَّجت ٌٍّوٗ)رىْٛ اإلٕبثخ فٝ اٌجلايخ ػٍٝ ٘يئخ ثمغ ٌٙب ِظٙو لطٕٝ ٔبػُ 

غيو ِٕزظّخ ٚرزؾل ِغ ثؼٚٙب ػٕل اّزلاك اإلٕبثخ ٚثزملِٙب رجلأ األٚهاق اٌَفٍٝ فٝ اٌغفبف 

ٚرزؾٛي اٌجمغ اٌٝ اٌٍْٛ اٌوِبكٜ ٚيظٙو ثٙب ٔمٜ ٍٛكاء فٝ ؽغُ هأً اٌلثًٛ ٘ٝ األعَبَ 

اٌضّويخ ٌٍَّجت اٌّوٙٝ ٚاٌّؾزٛيخ ػٍٝ األويبً األٍىيخ ٚثلافٍٙب اٌغواصيُ األٍىيخ اٌزٝ يؼيل 

 .ثٙب اٌفطو اٌؼلٜٚ ٚكٚهح اٌؾيبح فٝ اٌٍُّٛ اٌزبٌٝ

يؼزجو ِوٗ اٌجيبٗ اٌلليمٝ ِٓ االِواٗ ٍويؼخ اإلٔزْبه وّب يلِو اٌفطو وً اٌَّطؼ 

االفٚو ٌٍٕجبد ٚيغف إٌجبد ثؼل ٚلذ لٖيو ٚرىْٛ اٌقَبئو ػبٌيخ ثلهعخ ِؼٕٛيخ فٝ 

 .اٌّؾٖٛي

  

 :الوماوهح

 ىهاػخ األٕٕبف اٌّمبِٚخ  . 

  ػلَ اإلٍواف فٝ اٌوٜ ٚاٌزَّيل ٚرغٕت هلبك إٌجبربد ؽزٝ ال رزىْٛ اٌجيئخ إٌّبٍجخ

 .  ٌؾلٚس اإلٕبثخ ٚرطٛه٘ب

 يّىٓ اٍزقلاَ اٌّجيلاد اٌزٝ رُ رغويجٙب ٚإٌّٛٝ ثٙب فٝ ؽبٌخ اّزلاك اإلٕبثخ . 
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 هشض الرمضم واإلصفشاس الفيشوسً

ٕ٘بن اٌؼليل ِٓ األِواٗ اٌفيوٍٚيخ ٚاٌزٝ رٖيت ٔجبد اٌمّؼ ٚاٌزٝ يّىٓ ِبلؽظزٙب فٝ 

ىهاػبد اٌمّؼ فٝ ِٖو ٌٚىٕٙب ؽبالد ألً ِٓ ٔبكهح ٌىٓ أوضو٘ب ّيٛػب ٚرؤصيوا ػٍٝ اٌّؾٖٛي 

 .٘ٛ ِوٗ اٌزميَ ٚاإلٕفواه اٌفيوٍٚٝ

. أٚ اٌزوثخ ٌٚىٓ رٕمٍٗ ؽْوح آٌّ– اٌجنٚه – ٚاٌّوٗ ال يٕزمً ػٓ ٛويك اٌؼٖيو اٌقٍٜٛ 

ثّؼٕٝ أْ .  أيبَ 4-1ٚاٌفيوًٚ اٌَّجت ٌٍّوٗ ٌٗ فزوح ؽٚبٔخ كافً اٌؾْوح رزواٚػ ثيٓ 

 .اٌؾْوح ال يّىٕٙب ٔمً اٌّوٗ ِجبّوح ِٓ إٌجبد اٌّٖبة اٌٝ إٌجبد اٌٍَيُ

ػٕل رغنيخ اٌؾْوح اٌؾبٍِخ ٌٍفيوًٚ ػٍٝ إٌجبد اٌٍَيُ رزىْف أػواٗ اإلٕبثخ ثبٌّوٗ ثؼل 

ٚػٕل اهرفبع كهعخ اٌؾواهح اٌٝ . كهعخ ِئٛيخ 20 يَٛ اما رواٚؽذ كهعخ اٌؾواهح ؽٛاٌٝ 14

 30أِب اما اهرفؼذ كهعخ اٌؾواهح اٌٝ .  أٍبثيغ 4 كهعخ ِئٛيخ يّىٓ أْ رزىْف اإلٕبثخ ثؼل 25

 .كهعخ ِئٛيخ فغبٌجب ال رظٙو أػواٗ اإلٕبثخ ػٍٝ إٌجبد

وّب ٚأْ . ٔٛع ِٓ ؽْوح آٌّ يّىٕٙب ٔمً اٌّوٗ 20أّبهد اٌزمبهيو اٌؼٍّيخ اٌٝ ٚعٛك ؽٛاٌٝ 

   .اٌّوٗ يّىٓ أْ يٖيت عّيغ اٌّؾبٕيً ٚاٌؾْبئِ إٌغيٍيخ ٚفٝ عّيغ ِواؽً ّٔٛ إٌجبد

  

 :أعشاض اإلصاتح

رزّيي أػواٗ اإلٕبثخ ثظٙٛه إفواه يجلأ ِٓ لّخ اٌٛهلخ ٚيّزل اٌٝ أٍفً عٙخ اٌمبػلح ٚ٘نا ِب 

يّيي اٌّوٗ ػٓ أٜ إفواه أفو يظٙو ػٍٝ أٚهاق إٌجبد وؤْ يظٙو اإلٕفواه ِٓ أؽل 

 .عٛأت اٌٛهلخ أٚ ػٍٝ ٘يئخ ثمغ أٚ يىْٛ اإلٕفواه ِٖؾٛثب ثغفبف فٝ لّخ اٌٛهلخ

اما ؽلصذ اإلٕبثخ فٝ ِواؽً ِجىوح ِٓ ػّو إٌجبد يؾلس رميَ ٌٍٕجبربد ٚرىْٛ األٚهاق عٍليخ 

لبئّخ ٚرزّيي إٌجبربد اٌّٖبثخ ثقوٚط اٌؼليل ِٓ اٌقٍفبد ٚ٘ٝ فٍفبد ال رؼطٝ ٍٕبثً ٚؽزٝ 

أِب . اٌَبق اٌوئيَيخ يّىٓ أْ رؼطٝ ٍٕجٍخ ٘ييٍخ ال رؼطٝ ؽجٛة ؽيش رىْٛ ثٗ َٔجخ ػمُ ػبٌيخ 

اما ؽلصذ اإلٕبثخ فٝ ِواؽً ِزؤفوح ِٓ ػّو إٌجبد فبٔٙب رظٙو ػٍٝ ٘يئخ إفواه ٔبرظ ػٓ 

 .افزياي ٌّبكح اٌىٍٛهٚفيً ٚ٘ٛ ِب يئصو ثبٌٍَت ػٍٝ اٌّؾٖٛي إٌبرظ

 



 

 اٌزميَ ٚاألٕفواه اٌفيوٍٚٝ

 

 

 رميَ إٌجبربد

 

 

 اإلٕبثخ ثّوٗ اٌزفيَ اٌفيوٍٚٝ
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 رميَ إٌجبربد فٝ اإلٕبثخ اٌّجىوح

 

 :الوالدظاخ الىاجة هشاعاذها تذلح

  ثؼ٘ إٕٔبف اٌمّؼ يىْٛ ٌليٙب ؽَبٍيخ ٌٍجوك ٚرظٙو لُّ األٚهاق ِٖفوح ٌٚىٓ ػٕل

ٌىٓ فٝ ؽبٌخ ِوٗ اٌزميَ .رؾَٓ اٌظوٚف إٌّبفيخ يؼٛك اٌٍْٛ االفٚو صبٔيخ 

  .ٚاإلٕفواه اٌفيوٍٚٝ فبْ اٌٍْٛ األفٚو ال يؼٛك ِوح أفوٜ

  ًرزّيي األٚهاق اٌّٖبثخ ثؼل ظٙٛه عفبف فٝ اٌمّخ فيّىٓ أْ رقزيي ِبكح اٌىٍٛهٚفي

ثبٌىبًِ ٚأَٔغخ اٌٛهلخ ال رياي ؽيخ ٚ٘ٝ ٕفخ رّيي ٘نا اٌّوٗ ػٓ غيوٖ ِٓ 

االِواٗ إٌبرغخ ػٓ َِججبد أفوٜ ِضً اٌٖميغ أٚ ػلَ اٌزَٛيخ اٌغيلح ٌؤلهٗ أٚ 

 .  اٌـ… اٌزطجيك اٌَئ ٌجؼ٘ اٌّؼبِبلد اٌيهاػيخ 

 

 ؽْوح آٌّ إٌبلٍخ ٌٍّوٗ



  إبثخ ػٍٝ اٌمّؼ رظٙو ػٍٝ ٘يئخ إفواه ػٍٝ األٚهاق ٌىٓ فٝ ثؼ٘ اٌزواويت

أِب فٝ ؽبٌخ اٌْؼيو ال يظٙو ػٍيٗ اال اٌٍْٛ .اٌٛهاصيخ رؤفن األػواٗ ٌْٛ لوِيٜ ِؾّو 

 األٕفو فمٜ ٚاٌيِيو ال يظٙو ػٍيٗ اال اٌٍْٛ اٌموِيٜ اٌّؾّو فمٜ

  اٌزؼوف ػٍٝ اإلٕبثخ ثبٌّوٗ يّىٓ ثٌَٙٛخ ثبٌؼيٓ اٌّغوكح ألفواك مٜٚ فجوح فٝ ٘نا

اٌّغبي رّييي٘ب ٚيّىٓ رؤويل اٌزْقئ ثغّغ ػيٕبد ِٖبثخ ٚفؾٖٙب ِؼٍّيب ثطوق 

 اٌفؾٔ اٌقبٕخ ثبٌّوٗ

 

 :الوماوهح

اٌّوٗ ٚاٍغ اإلٔزْبه فٝ اٌؾبالد اٌٛثبئيخ يّىٓ أْ يلِو َِبؽخ وجيوح وّب ؽلس فٝ وضيو ِٓ 

ٚاٍزٕجبٛ إٕٔبف ٌٙب كهعخ ِمبِٚخ ػبٌيخ ِب ىاٌذ إٌغبؽبد فيٙب ِزٛاٙؼخ ٚاٌّمبِٚخ . اٌجبلك 

 :اٌغيو ِجبّوح ٘ٝ ثٙب ِضً

 ِٗمبِٚخ ؽْوح آٌّ ٚ٘ٝ إٌبلً األٍبٍٝ ٌٍّو . 

 اٌزقٍٔ ِٓ اٌؾْبئِ ٚاٌزٝ رمٚٝ ػٍيٙب ؽْوح آٌّ اٌفزوح ثيٓ اٌّٛاٍُ اٌيهاػيخ. 

  ًرغٕت ىهاػخ اٌّؾبٕيً إٌغيٍيخ اٌّزؼبلجخ ِضً األمهح ٚاألػبلف إٌغيٍيخ اٌٖيفيخ و

 .ٚيفًٚ ارجبع كٚهح ىهاػيخ رزقٍٍٙب ِؾبٕيً غيو ٔغيٍيخ. ػبَ 

 أهشاض يوكي إعرثاسها ثاًىيح وهاصالد راخ ذأثيش غيش هعٌىي: ثاًيا 

ٚ٘نٖ . ٚ٘ٝ اٌزٝ يّىٓ ِبلؽظخ أػواٙٙب ػٍٝ ثؼ٘ إٌجبربد ثؾبٌخ فوكيخ ٚثَٕت ألً ِٓ ٔبكهح 

. األِواٗ يغت أْ رىْٛ كائّب رؾذ ػيٓ اٌجبؽش ِغ ِزبثؼخ وبٍِخ ٌَٕجخ رىْفٙب ٚرطٛه٘ب 

 . ٚؽزٝ ٚلزٕب ٘نا يّىٓ اػزجبه٘ب أِواٗ صبٔٛيخ ٌٚيَذ ماد ليّخ الزٖبكيخ

 الثياض الضغثً -1

يٕؾٖو رٛاعل ٘نا اٌّوٗ فٝ ثؼ٘ اٌَّبؽبد ِٓ ِؾبفظخ وفو اٌْيـ ٚاٌزٝ رزّيي ثبهرفبع 

وّب يّىٓ ِبلؽظخ ثؼ٘ اإلٕبثبد اٌفوكيخ فٝ ٔٙبيبد االؽٛاٗ .َِٕٛة اٌّبء األهٙٝ ثٙب 

ٚػٍٝ ؽٛاف األؽٛاٗ أٜ فٝ إٌّبٛك اٌزٝ يزٛاعل فيٙب اٌّبء ٌفزواد ٛٛيٍخ ألْ اٌَّجت 

اٌّوٙٝ يزٛاعل فٝ اٌزوثخ ػٍٝ ٘يئخ عواصيُ ثيٚيخ ٚاٌزٝ ػٕل أجبرٙب رؼطٝ عواصيُ ٘لثيخ 

ماد ٘لثيٓ رَجؼ فٝ اٌّبء ؽزٝ رٍزمٝ ثٕجبد اٌمّؼ فزٍزٖك ثٗ ٚيؾلس اإلفزواق  (عواصيُ ٍبثؾخ)

  .ٚاٌؼلٜٚ

  :االعشاض

األٚهاق رىْٛ  (فوٚط اٌؼليل ِٓ األّطبء اٌغيو ِٕزغخ )رميَ وبًِ ٌٍٕجبد اٌّٖبة ٚرٛهكٖ 

أِب اإلٕبثخ . إٌجبد اٌّٖبة ال يؼطٝ ٍٕبثً فٝ ؽبٌخ اإلٕبثخ اٌّجىوح . عٍليخ فٚواء 

اٌّزؤفوح فزَجت رْٖٛ ٌٍَٕبثً ؽيش رزؾٛي اٌؼٖبفبد ٚاٌَفب اٌٝ ٚهيمبد ٕٚ٘ب رزْبثٗ األػواٗ 
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ٚرظً إٌجبربد D.4.2 ِغ أػواٗ اٌزؾٛهاد اٌزٝ رَججٙب ثؼ٘ ِجيلاد اٌؾْبئِ ِضً ِجيل

 . اٌّٖبثخ فٚواء ٚؽيخ ؽزٝ اٌؾٖبك

 

 رْٖٛ إٌجبربد

 

 

 رميَ إٌجبربد ٚرْٖٛ إٌَبثً



 

 رميَ إٌجبربد

 

 

 رْٖٛ إٌجبربد إٌبرغخ

 

 الرثمع األلرشًاسي علً األوساق والسٌاتل
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رُ هٕل ثؼ٘ إبثبد ػٍٝ ٘يئخ رجمغ ٌؤلٚهاق اٌَفٍٝ ٚعفبف ٌجؼ٘ إٌَيجبلد ٍٛاء فٝ ٍٜٚ 

ٚثبٌؼيي ٚاٌفؾٔ اٌّؼٍّٝ ٌٛؽع أْ اٌفطو اٌْبئؼٛاٌَّجت ٌٙنٖ . أٚ لّخ أٚ لبػلح إٌَجٍخ 

اٌظب٘وح ٘ٛ اٌفطو اٌزؤبهيب رويزيَيٕب ِغ ٚعٛك ثؼ٘ اٌفطويبد اٌوِيخ األفوٜ ِضً أٔٛاع ِٓ 

  .إٌٍّٙضٍٛجٛهيُ ٚاٌفيٛىاهيَٛ

ِٖٚله اإلٕبثخ االٌٚيخ ٘ٝ اٌؾجٛة اٌؾبٍِخ ٌٍَّجت اٌّوٙٝ ٚ٘ٛ أؽل اٌفطويبد اٌَّججخ 

ٌّوٗ إٌمطخ اٌَٛكاء ػٍٝ اٌؾجٛة ٚيَبػل ػٍٝ ؽلٚصٙب ىيبكح اٌوٛٛثخ فٝ ٔٙبيخ اٌٍُّٛ فبٕخ 

ٚاٌّوٗ ؽزٝ . ػٍٝ األٕٕبف اٌزٝ رزّيي ثىجو ؽغُ اٌؾجٛة ٚظٙٛه٘ب ِٓ اٌمٕبثغ ٚاٌؼٖبفبد 

ربهيقٗ ال يْىً ظب٘وح ِوٙيخ الزٖبكيخ رَزٛعت اعواء ػٍّيبد اٌّىبفؾخ اٌّقزٍفخ ِٚبىاي 

  .رؾذ اٌلهاٍخ

 

 عفبف ثؼ٘ إٌَيجبلد فٝ إٌَجٍخ

 



 

 ثمغ غيو ِٕزظّخ اٌْىً ػٍٝ األٚهاق

 

 عفي الجزوس

ٚ٘ٛ ِٓ االِواٗ اٌضبٔٛيخ اٌزٝ رُ هٕل٘ب فٝ ثؼ٘ أٔٛاع األهاٙٝ فبهط اٌٛاكٜ     

ٚيؼزجو ػفٓ اٌغنٚه . أٚ األهاٙٝ اٌزٝ رؼبٔٝ اٌٝ ؽل ِب ِٓ اٌغفبف  (األهاٙٝ اٌَّزٍٖؾخ)

اٌغبف أوضو أػفبْ اٌغنٚه ّيٛػب فٝ ِٖو فبإلٕبثبد اٌزٝ رُ هٕل٘ب ِؼظّٙب ِٓ أهاٙٝ 

ٚإٌّبٛك ؽليضخ اإلٕبلػ ٚاٌفطو اٌَّجت أؽل أٔٛاع فطو  (ِوٍٝ ِطوٚػ)اٌَبؽً اٌّْبٌٝ 

 .اٌفيٛىاهيَٛ

 :االعشاض

. رٍْٛ ثٕٝ فٝ اٌّغّٛع اٌغنهٜ ِٕٚطمخ اٌزبط ٚػٕل اّزلاك اإلٕبثخ يزؾٛي اٌٝ اٌٍْٛ االٍٛك 

إبثخ إٌجبد اٌجبٌغ رَجت عفبف إٌَبثً لجً اوزّبي اٌؼمل . إبثخ اٌجبكهاد رئكٜ اٌٝ ِٛرٙب 

فٝ اٌظوٚف .ٚرظٙو إٌَجٍخ عبفخ ٚثيٚبء ٍٜٚ اٌؾمٛي ٚ٘ٛ ِب يؼوف ثّوٗ إٌَجٍخ اٌجيٚبء 

لل يزْبثٗ ِغ ِوٗ عوة )اٌوٛجخ يّىٓ أْ يظٙو رٍْٛ لوِيٜ كليك ػٍٝ إٌَبثً اٌغبفخ 

ٚ٘ٛ اٌٍْٛ اٌّّيي ٌٍّٕٛ اٌفطوٜ ٚيّىٓ أْ يٍؾظٗ  (إٌَبثً ٚ٘ٛ ِوٗ غيو ِٛعٛك فٝ ِٖو 

ٚاٌّوٗ غيو ّبئغ اٌؾلٚس فٝ ِٖو ٌؼلَ رٛفو اٌظوٚف إٌّبفيخ . غيو اٌّزقٖٖيٓ ثٌَٙٛخ 

 .اٌّبلئّخ ٌٗ ِٚبىاي رؾذ اٌلهاٍخ ٔظوا ٌٍزٍٛغ األفمٝ فٝ ىهاػخ اٌمّؼ
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 رٍْٛ ٚافزياي اٌّغّٛع اٌغنهٜ فٝ ِوؽٍخ إٌجبد اٌجبٌغ 

 

 

  ظب٘وح إٌَجٍخ اٌجيٚبء 

 



 

 رٍْٛ ِٕطمخ اٌغنه ٚغبٌجب رّٛد اٌجبكهاد

 

 ذثمع االوساق الفسيىلىجً

ٚ٘ٝ أػواٗ ٔبكهح اٌؾلٚس ٌٚىٓ ٚعت اإلّبهح اٌيٙب ؽزٝ ال يٍزجٌ االِو ػٍٝ وضيويٓ ٚ٘ٝ 

رظٙو لوة ٛوك إٌَبثً ػٍٝ ٘يئخ ثمغ كائويخ أٚ غيو وبٍِخ اإلٍزلاهح ٌٙب ٌْٛ لوِيٜ كاوٓ أٚ 

أٍٛك ِٚووي اٌجمغ غيو ٍِْٛ ٚ٘ٝ ػبكح ٔزيغخ فًٍ فَيٌٛٛعٝ فٝ ّٔٛ إٌجبد أٚ ٔمٔ فٝ ثؼ٘ 

إٌجبربد ال يزؤصو ّٔٛ٘ب اٌطجيؼٝ ٚيَبػل ػٍٝ رطٛه . اٌؼٕبٕو اٌٖغوٜ ِضً اٌّبغٕيَيَٛ 

٘نٖ اٌظب٘وح . األػواٗ اٌغٛ اٌجبهك ٚاٌنٜ يؼمجٗ اهرفبع اٌؾواهح ٍٚطٛع اٌٌّْ ٌفزواد ٛٛيٍخ 

 .رورجٜ ثلهعخ وجيوح ثبٌزوويت اٌٛهاصٝ ٌٍٖٕف ٚ٘ٝ ٌيَذ ّبئؼخ

 

 ؽٍمبد غيو ِىزٍّخ ٌٙب ٌْٛ لوِيٜ
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 ظاهشج الويالًيضم

ٚيٍزجٌ االِو ػٍٝ وضيويٓ ٚرْقيٖٙب ػٍٝ أٔٙب إبثخ ثٖلأ اٌَبق أٚ ِوٗ عوة إٌَبثً 

ٚاٌظب٘وح ػجبهح ػٓ رٍْٛ فٝ ثؼ٘ اٌَّبؽبد ِٓ ؽبٍِخ إٌَجٍخ ٚونٌه أعياء ِٓ اٌمٕبثغ ثبٌٍْٛ .

ٚأؽيبٔب رَبػل ظوٚف . اٌموِيٜ اٌلاوٓ ٔزيغخ رغّغ ٕجغخ اٌّيبلٔٛيل أٍفً ٛجمخ اٌمْوح 

اٌوٛٛثخ اٌؼبٌيخ ػٍٝ ىيبكح أزْبه االػواٗ ٚ٘ٝ ال رْىً أٜ ٙوه الزٖبكٜ ٚروعغ ثبٌلهعخ 

ٚثبٌَٕجخ ٌؤلٕٕبف اٌّٖويخ يّىٓ . األٌٚٝ اٌٝ ثؼ٘ اآلثبء اٌَّزقلِخ فٝ أزبط األٕٕبف 

 .69ِبلؽظزٙب ػٍٝ اٌٖٕف ٍقب 

 

  رٍْٛ لوِيٜ ػٍٝ ؽبًِ إٌَجٍخ

 



 

 رٍْٛ لوِيٜ ػٍٝ اٌمٕبثغ

 

 

 ثمغ ٕفواء رغطٝ وً اٌٛهلخ
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 الٌكشصج الىساثيح

ٚ٘ٝ ػجبهح ػٓ ثمغ ِقزيٌخ اٌٍْٛ رٕزْو ػٍٝ ًٖٔ اٌٛهلخ ٚغيو ِٖؾٛثخ ثؤٜ أػواٗ 

رزْبثٗ ثلهعخ وجيوح ِغ كهعخ اٌّمبِٚخ اٌؼبٌيخ ٚاٌزٝ رظٙو٘ب ثؼ٘ األٕٕبف ٙل )ِوٙيخ 

ٚ٘ٝ روعغ ثبٌلهعخ االٌٚٝ اٌٝ اٌزوويت اٌٛهاصٝ ٌٍٖٕف ٚ٘ٝ ٕفخ غيو  (أِواٗ اٌٖلأ

 .ِوغٛثخ ٌزؤصيو٘ب ػٍٝ افزياي ِبكح اٌىٍٛهٚفيً فٝ إٌجبد

  

 ذأثيش الصميع

ٌٚىٓ أؽيبٔب فٝ ثؼ٘ . ٚ٘ٝ ِٓ اٌؾبالد اٌغيو ّبئؼخ فٝ ِٖو ٔظوا ٌّٕبؿ ِٖو اٌّؼزلي 

إٌّبٛك فبلي ّٙوٜ كيَّجو ٚيٕبيو رٕقف٘ كهعخ اٌؾواهح أصٕبء اٌٍيً أقفبٙب ّليلا ٚرىْٛ 

ٚرظٙو . االٚهاق اٌؾليضخ ٚونا إٌَبثً ؽليضخ اٌزىْف فٝ اٌيهاػبد اٌّجىوح أوضو رؤصوا 

االػواٗ ػٍٝ ٘يئخ عفبف لُّ االٚهاق ٚإٌَبثً ٚرظٙو لّخ إٌَجٍخ ٚثٙب اٌّؾٛه فمٜ ٚػٍيٗ 

ٕ٘بن . ٍٕيجبلد أصويخ ثيٚبء أٚ ٍٕيجبلد ٙبِوح ٚرظٙو إٌَيجبلد اٌطجيؼيخ فٝ لبػلح إٌَجٍخ 

ػبللخ ٚصيمخ ثيٓ ظٙٛه االػواٗ ٚاٌٖٕف ٚإٌّطمخ ٚيّىٓ ِبلؽظزٙب ػٍٝ ٘يئخ ؽبالد فوكيخ 

 .ٔبكهح ٚرؾذ اٌظوٚف اٌّٖويخ ٌيٌ ٌٙب رؤصيو الزٖبكٜ

 

  عفبف ّٚٙٛه أعياء ِٓ اٌٛهلخ

 



  

    ػفٓ ٚعفبف ثؼ٘ إٌَيجبلد  

 

 هلذماخ

 كٚهح ؽيبح ِوٗ ٕلأ اٌَبق. 

 هٍُ رٛٙيؾٝ يجيٓ االِواٗ إٌّمٌٛخ ثٛاٍطخ ؽجٛة اٌمّؼ . 

 ٍٕجٍخ اٌمّؼ ٚهٍُ رٛٙيؾٝ ألػٚبء اٌي٘وح . 

 ٛويمخ ؽلٚس اإلٕبثخ ثّوٗ اٌزفؾُ اٌَبئت . 

 كٚهح ؽيبح ِوٗ اٌزفؾُ اٌَبئت. 

 األٍّبء اإلٔغٍيييخ ٌؤلِواٗ اٌزٝ ٚهك موو٘ب ٚاألٍّبء اٌؼٍّيخ ٌَّججبرٙب . 
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  كٚهح اٌؾيبٖ ٌفطو ٕلأ اٌَبق ػٍٝ اٌمّؼ ٚاٌجبهثوٜ 

 

 

 األِواٗ إٌّمٌٛخ ثٛاٍطخ اٌجنٚه

 



 

 ّىً يٛٙؼ ٍٕجٍخ اٌمّؼ ِىٛٔخ ِٓ صبلٌش أى٘به   
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 كٚهح ؽيبح ِوٗ اٌزفؾُ اٌَبئت فٝ اٌمّؼ ٚاٌنٜ يَججٗ اٌفطو

 

 

 اؽلاس اٌؼلٜٚ ثغوصِٛخ اٌزفؾُ ٌٕٚٚٛٙب اٌٝ ِٕطمخ اٌغٕيٓ

 



 هلذك

. وزجذ ٘نٖ إٌْوح اإلهّبكيخ ثؤٍٍٛة ًٍٙ ثَيٜ ٌٚغيو اٌّزقٖٖيٓ أٜ ٌٍّوّل ٚاٌّياهع ِؼب 

ٚوبْ ٕ٘بن هأٜ ِٚب ٘ٛ اٌٚوه ِٓ اٙبفخ اإلٍُ اإلٔغٍييٜ ٌٍّوٗ ٚاإلٍُ اٌؼٍّٝ ٌٍَّجت 

اٌّوٙٝ لل يؾزبعٗ ثؼ٘ اٌّزقٖٖيٓ فٝ فوع آفو ِٓ فوٚع اٌّؼوفخ ٚ٘ٝ اٙبفخ ٌٓ رٚو 

 .هأيٕب٘ب ٚعٙخ ٔظو ٌٙب ٚعب٘زٙب ِٓ أفٛح أفبًٙ ٌُٙ عييً اٌْىو ٚاٌزمليو. ثً ٌٙب فبئلرٙب 

 الوشض

                اإلسن تاللغح اإلًجليضيح واإلسن العلوً                           الوسثة

                                                   Rust Leaf                    ٕلأ االٚهاق 

                              Puccinia recodita f.sp tritici                  اٌَّجت اٌّوٗ

                                                    Stem Rust                      ٕلأ اٌَبق 

                             Puccinia graminis f.sp tritici                اٌَّجت اٌّوٙٝ

األٕفو (اٌّقطٜ)ٕلأ         Yellow (Stripe) Rust                                   

                                       Puccinia striiformis                 اٌَّجت اٌّوٗ

                                              Loose smut                    اٌزفؾُ اٌَبئت

                                               Ustilago tritici                اٌَّجت اٌّوٙٝ

                                               Power Mildew                  اٌجيبٗ اٌلليمٝ

                             Erysiphe graminis f.sp tritici                 اٌَّجت اٌّوٗ

 Barley yellow Dwarf Virus)                اٌزميَ ٚاإلٕفواه اٌفيوٍٚٝ  

(BYDV                 

ٚوّب ٍجك ّوؽٗ أْ إٌبلً اٌوئيَٝ ٌٛؽلاد اٌفيوًٚ اٌَّججخ ٌٙنا اٌّوٗ ٘ٝ ؽْوح آٌّ ٚثؼل 

ٚػٍٝ َِزٜٛ اٌؼبٌُ ٚعل  . ( يَٛ فزوح ؽٚبٔخ4-1ثمبء ٚؽلاد اٌفيوًٚ كافً ِؼلح اٌؾْوح ِٓ 

 ٔٛع ِٓ ؽْوح آٌّ يّىٕٙب أْ رٕمً ٘نا اٌّوٗ يٛعل ِٕٙب رؾذ اٌظوٚف اٌّٖويخ فَّخ 20

 :أٔٛاع ٘ٝ

 Rhopalosiphum Padi                 

Rhopalosiphum maidis                 

Schizoaphis grminum                   

Sitobion avenae                
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Diuraphis noxia    

            

                     Downy mildew                اٌجيبٗ اٌيغجٝ 

   Sclerophthora macrospora (Sclerosptoramacrospora)                اٌَّجت اٌّوٙٝ

 Common (dry) root – rot            ػفٓ اٌغنٚه اٌغبف

                                     Fusarium spp . 

                                     Helmenthosporum spp    

                                     Pythium spp 

  Alternaria Leaf and head blight   اٌزجمغ األٌزؤبهٜ ٌؤلٚهاق ٚإٌَبثً

اٌّوٙٝ اٌَّجت                 Alternaria triticin  

  Melanism and brown necrosis (False black chaff )              ظب٘وح اٌّيبلٔييَ

 ٝ  physiological leaf spot                          رجمغ االٚهاق اٌفَيٌٛٛع

    Genetic flecking                                      إٌىوىح اٌٛهاصيخ

  Frost damage                                           رؤصيو اٌٖميغ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 الوماوهح الوركاهلح ألهن آفاخ الموخ الذششيح والذيىاًيح

 األظشاس ،األعشاض ،الىلايح والعالج

 :همذهح

يؼل اٌمّؼ ِٓ اٌّؾبٕيً االٍزواريغيخ اٌٙبِخ فٝ ِٖو ثً ٚاٌؼبٌُ ثؤٍوٖ ،ٚيٖبة اٌمّؼ فٝ 

ِٖو ثؼلك ِٓ اآلفبد ٚاٌزٝ لل يزغبٚى ٙوه٘ب فٝ ثؼ٘ األؽيبْ ؽل اٌٚوه اإللزٖبكٜ ،ِّب 

يَزٍيَ اٌزؼوف ػٍيٙب ٚػٍٝ ِبرَججٗ ِٓ أٙواه ِٚظب٘و اإلٕبثخ ثٙب ٚػٍٝ أُ٘ أٍبٌيت 

 اٌَيطوح ػٍيٙب ِٓ ٚلبيخ ٚػبلط ،ٚفيّب يٍٝ ِٕبلْخ ٘نٖ اآلفبد

                         .Mole cricket; Gryllotalba spp         (كلة الثذش)الذفاس : أوال 

٘ٛ ِٓ آفبد اٌجبكهاد ٚرٙبعُ اٌؾٛهيبد ٚاٌؾْواد اٌىبٍِخ اٌجبكهاد رؾذ ٍطؼ اٌزوثخ ،ٚيىضو 

مٌه فٝ االهاٙٝ اٌقفيفخ ٚػٕل اٌّجبٌغخ فٝ اٌزَّيل اٌؼٜٚٛ ٚػمت ىهاػخ اٌقٚوٚاد 

 ٚاٌلهٔيبد

 

  ِىبْ ِٚظٙو رؤصيو اٌؾفبه

 

  األظشاس

يؤوً لٛاػل إٌجبربد أٍفً ٍطؼ اٌزوثخ ِّب يئكٜ اٌٝ أفٖبي اٌجبكهاد وٍيب ٚعيئيب ػٕل عنٚه٘ب 

فزنثً إٌجبربد ٚرّٛد ،ٚلل يٙبعُ اٌؾجٛة ٔفَٙب فيّٕغ اإلٔجبد ثبٌّوح ،ِّب يئكٜ فٝ إٌٙبيخ اٌٝ 

 . ٔمٔ وضبفخ إٌجبربد ٚلٍخ اٌّؾٖٛي
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  األعشاض

  :فبٕخ ػٕل ؽٛاف اٌؾمً ثبٌموة ِٓ ِٖبكه اٌّيبٖ ،ٚأّ٘ٙب

 غيبة ثؼ٘ اٌغٛه فٝ ثمغ ِزٕبصوح . 

 ِْب٘لح ثبكهاد ماثٍخ أٚ عبفخ ٚ٘ٝ لبئّخ  . 

 ِٜبلؽظخ أِبوٓ َِٚبه ثؼ٘ األٔفبق فبٕخ ثؼل اٌو  . 

 :طشق الىلايح

 اٌؾوس اٌؼّيك اٌغيل يمزً ثؼ٘ األفواك ٚيؼوٗ اٌجبلٝ ٌٌٍّْ ٚاألػلاء اٌؾيٛيخ . 

 ًاٌزقٍٔ ِٓ اٌؾْبئِ وؤؽل اٌؼٛائ . 

 ٜٛٚػلَ اٌّغبالٖ فٝ اٌزَّيل اٌؼ  . 

 غّو األهاٙٝ اٌّٛثٛءح ثبٌّبء ٌّلح يِٛيٓ لجً اٌيهاػخ . 

  ٌزو ٍٛاله ٌٍفلاْ ِغ اٌو20ٜفٝ األهاٙٝ اٌّٛثٛءح يّىٓ اٍزؼّبي . 

 يَزؾَٓ ػًّ ٛؼُ ٚلبئٝ لجً اٌيهاػخ ػمت ىهاػبد اٌقٚو اٌَّّلح ثىضوح  . 

  طشق العالج

 :ػٕل اّزلاك اإلٕبثخ يّىٓ اٍزؼّبي اٌطؼَٛ اآلريخ

  ؽيش ٕله لواه ٚىاهٜ ثؼلَ اٍزقلاَ )ٛؼُ اٌْجٗ فبٕخ فٝ األهاٙٝ اٌغليلح

 ( اٌّجيلاد فٝ األهاٙٝ اٌغليلح

 1 وغُ ٔقبٌخ أٚ عويِ مهح أٚ ٍوً 25:15+ وغُ ػًَ أٍٛك 1+وغُ ّجٗ ِطؾٛٔخ 

  .اٌّبء+ ؽيِخ ثوٍيُ أفٚو ِمطؼخ + ثٍلٜ أٚ هعيغ وْٛ 

  ٗ( فٝ األهاٙٝ اٌمليّخ ِزٍٛطخ اإلٕبثخ)ٛؼُ اٌّجيل ِغ اٌْج: 

 ِٓ اٌَٛائً أٚ 300ٍُ3)يياك ػٍٝ اٌطؼُ اٌَبثك هثغ اٌغوػخ ِٓ أؽل اٌّجيلاد إٌّٛٝ ثٙب 

 عُ ِٓ غيوا٘ب ٚ٘ٝ ٔٛفبووْٚ ، آىٚكهيٓ ، ٍ٘ٛزبصيْٛ ، رّبهْٚ ، ٍجبٔٛوٌ ، 250

  (وفوِْٚٛ

  (فٝ األهاٙٝ اٌمليّخ اٌّٛثٛءح)ٛؼُ اٌّجيل 

 .ٔفٌ األٚي ِغ اٍزجلاي اٌْجٗ ثبٌغوػخ اٌىبٍِخ ِٓ أؽل اٌّجيلاد اٌّنوٛهح فٝ اٌطؼُ اٌضبٔٝ



ٚفٝ عّيغ اٌطؼَٛ رقٍٜ عيلا ٚرزون ٌززقّو صُ رٛٙغ ٍوٍجخ أٚ فٝ ثمغ لوة إٌجبربد فٝ 

  .األِبوٓ اٌّورفؼخ ٚؽٛي اٌؾمً ٚثبٌموة ِٓ ِغبهٜ اٌّيبٖ ٚمٌه ػٕل غوٚة يَٛ اٌوٜ

 

 The greasy cutworm; Agrotis ipsilon)                 الذودج الماسظح: ثاًيا 

(Hufn 

 .٘ٝ ِٓ آفبد اٌجبكهاد ؽيش رؼزجو اٌيولبد ٘ٝ اٌطٛه اٌٚبه ٌٍٕجبد

 

  اٌيولخ ِٚظٙو اإلٕبثخ ثبٌلٚكح اٌمبهٙخ

 

  األظشاس

 .رٙبعُ اٌيولبد لٛاػل اٌجبكهاد فٛق ٍطؼ اٌزوثخ َِججخ ٔفٌ األٙواه اٌزٝ يَججٙب اٌؾفبه

 :األعشاض

 ًِْب٘لح ثبكهاد ماثٍخ أٚ عبفخ ٍِمبٖ ػٍٝ األهٗ فٝ ثمغ ِزٕبصوح ثبٌؾم . 

 لل يْب٘ل فزبد ٔجبربد ؽٛي اٌجبكهح وّقٍفبد ألوً اٌيولبد  . 

 ثبٌٕجِ فٝ اٌزوثخ ٔٙبها يّىٓ اٌؼضٛه ػٍٝ اٌيولخ ٍِزفخ ِٚقزجئخ ثغٛاه إٌجبد . 

 طشق الىلايح والعالج

 . ( وغُ هكح15ٚيىفٝ )يزجغ ٔفٌ ِب موو فٝ ؽبٌخ اٌؾفبه 
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            Wheat aphids            هي الموخ: ثالثا 

 .ِٓ أُ٘ ؽْواد اٌمّؼ اٌّئصوح ػٍٝ اٌّؾٖٛي ٚيؾزبط اٌٝ ا٘زّبَ فبٓ

 

 ِٓ اٌمّؼ

 

 

                            أػواٗ آٌّ ػٍٝ إٌَبثً                        



 االظشاس 

آٌّ ِٓ اٌؾْواد اٌّبٕخ ِّب يئكٜ اٌٝ ٔمٔ اٌؼٖبهح إٌجبريخ ،وّب يزقٍف ػٕٙب ٔلٚح ػٍَيخ 

يّٕٛ ػٍيٙب أػفبْ ٍٛكاء ِّب يؾغت اٌٚٛء ٚيمًٍ وفبءح اٌزّضيً ،ِّب يئكٜ فٝ إٌٙبيخ اٌٝ ٔمٔ 

 .اٌّؾٖٛي

 االعشاض

 : فً هشدلح الثادساخ -1

رىْٛ اإلٕبثخ فيٙب لٍيٍخ ،ؽيش رجلأ ػٍٝ اٌؾٛاف ففيفخ ثبٕفواه األٚهاق ِغ ِْب٘لح ثؼ٘ 

أفواك آٌّ ، صُ رزطٛه اٌٝ اإلٕبثخ اٌّزٍٛطخ وٕلٚح ػٍَيخ فٝ ثمغ ػٍٝ االٚهاق اٌّٖبثخ ِغ 

َِزؼّواد ِٓ آٌّ ػٍٝ اٌؾٛاف ٚكافً اٌؾمً ، صُ رٕزٙٝ اإلٕبثخ اٌٝ أّل٘ب وؼفٓ أٍٛك ػٍٝ 

 .األٚهاق ٚهثّب اٌَيمبْ ِغ ثؼ٘ ِظب٘و كهعبد اإلٕبثخ اٌَبثمخ فٝ ِؼظُ اٌؾمً

 : فً هشدلح الرفشيع -2

 .  رىضو فيٙب اإلٕبثخ ، ؽيش يٖبؽت االػواٗ اٌَبثمخ اٌزميَ ٚلٍخ اٌزفويغ فٝ إٌجبربد اٌّٖبثخ

 :  عٌذ الطشد -3

يٖبؽت االػواٗ اٌَبثمخ رؤفو أٚ ػلَ فوٚط إٌَجٍخ إلٌزٖبق أٚهاق اٌمٍت ثبٌؼًَ ٚاٌزفبفٙب 

 .  ؽٛي ِٕجذ إٌَجٍخ

 : طشق الىلايح

 ًاٌمٚبء ػٍٝ اٌؾْبئِ وؼبًِ ثلي. 

 ػلَ اٌّغبالٖ فٝ اٌزَّيل اٌنٜ يغؼً إٌجبربد أوضو لبثٍيخ ٌئلٕبثخ . 

 ػلَ اٌزؤفيو فٝ ِيؼبك اٌيهاػخ  . 

 اٍزؼّبي ِب يزبػ ِٓ األٕٕبف اٌّمبِٚخ  . 

 ػلَ اإلٍواف فٝ ِيبٖ اٌوٜ ، ؽيش رييل اٌوٛٛثخ ِٓ أزْبه اآلفخ . 

 :  طشق العالج

 : يزُ اٌؼبلط ثبٍزقلاَ أؽل اٌجلائً أٚ اٌّجيلاد اٌزبٌيخ

 : ٌزو ِبء100ٌزو ِٓ أٜ ِّب يؤرٝ ِغ 1يَزقلَ : صيىخ هعذًيح 1

 ىيذ ٍٛثو ِٖوٚٔب . 

 ىيذ ٍٛثوٚلاير . 

 ىك.ىيذ ن  . 
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 ىيذ ويّيَٛي  . 

 :  صيىخ طثيعيح -2

  ٌزو ِبء625ٍُ3/100ىيذ ٔبريوٌٛ ثّؼلي. 

 : صيىخ ديىيح -3

  ٜ3)ثيٛفبل×
7
  ٌزو ِبء100 / 100ٍُ3ثّؼلي  (10

 : هٌظفاخ -4

 .  ٌزو ِبء100/  ٌزو 1.5كيزوعٕذ ثّؼلي 

 : هثيذاخ -5

  ٌزوِبء100 /150ٍُ3ِبلٍْٛ ويّبرٛفب ثّؼلي  . 

  ٌزو ِبء100/ عُ 31.2فٛوٌ ثّؼلي . 

  ٌزو ِبء100 / 250ٍُ3ٍِٛضيْٛ ثّؼلي  . 

 : هزا هع هالدظح اآلذً 

 أْ رزُ اٌّزبثؼخ اٌّجىوح ٚاٌَّزّوح اوزْبف أٜ إبثخ ِجىوا  . 

 أْ يزُ اٌؼبلط ثّغوك ظٙٛه اإلٕبثخ  . 

 ٜأْ يغوٜ اٌؼبلط ٌٍجمغ اٌّٖبثخ فم  . 

 ٜأْ يغوٜ اٌؼبلط ثؼل رطبيو إٌل  . 

  أْ رَزقلَ اٌوّبّخ ماد اٌجْجٛهٜ اٌّؼىٛف ٚيٛعٗ اٌّؾٍٛي ٌٍضٍش اٌَفٍٝ ِٓ إٌجبربد

 .ؽيش رٛعل اٌؾْوح ٚثؼيلا ػٓ ِؼظُ األػلاء اٌؾيٛيخ ثؤػٍٝ

  أْ يزُ ٚلف اٌؼبلط فٝ ِوؽٍخ اٌؼفٓ األٍٛك ٚثؼل اٌطوك ٌؼلَ علاٖٚ ٌٍّٚؾبفظخ

 . ػٍىبالػلاء اٌؾيٛيخ ٚػلَ اإلٙواه ثبٌّؾٖٛي

 

 The cereal tortrix moth; Cnephasia           (الٌفاسيا)دودج سٌاتل الموخ : ساتعا 

sp.                           

ثلأد ٘نٖ اٌؾْوح ريؽف اٌٝ ىهاػبد اٌمّؼ فٝ األهاٙٝ اٌغليلح فبٕخ ؽيش يىضو ِؤٚا٘ب 

 . اٌوئيَٝ ِٓ األّغبه

 



 

   إٌَجٍخ اٌغبفخ وّظٙو ٌئلٕبثخ ثبٌفبٍيب

 

 األظشاس 

رٕزمً اٌيولبد ِٓ األّغبه اٌمويجخ ِٓ اٌؾمً ٌزَمٜ ػٍٝ أٚهاق إٌجبد صُ رزغٗ اٌٝ اٌَبق 

ٚرقزوق ؽبًِ إٌَجٍخ صُ رزغٗ اٌٝ لبػلرٗ فززغنٜ ػٍٝ أَٔغزٗ   اٌلافٍيخ فزفًٖ إٌَجٍخ ػٓ 

 .%100اٌَبق فزّٛد ٚرَجت ٌىً ٔجبد فَبهح 

 االعشاض

رجلٚ اإلٕبثخ ػٍٝ ّىً ٍٕبثً عبفخ ثيٚبء فٛق ٔجبربد فٚواء ، ٚيّىٓ ثْلح ففيفخ فٍٖٙب ػٓ 

 .اٌَبق ثٌَٙٛخ ، ٚيّىٓ اٌؼضٛه ػٍٝ اٌيولخ ثلافً اٌؾبًِ

  

 طشق الىلايح

 ٓاٍزؼّبي ِب يزبػ ِٓ إٕٔبف ماد ٍيمبْ ٍٕجخ ِّٖٚزٗ ٍّٚيىخ ِب أِى . 

 اٍزؼّبي ِب يزبػ ِٓ إٕٔبف ِجىوح إٌٚظ ٌزٙوة ِٓ اإلٕبثخ . 

 اٌيهاػخ اٌّجىوح رّىٓ ِٓ اٌٙوٚة ِٓ اإلٕبثخ . 

  ٌٌٍّْ ٝاٌقلِخ اٌغيلح ٚاٌؾوس اٌؼّيك ثؼل اٌؾٖبك رمزً ِؼظُ اٌيولبد ٚرؼوٗ اٌجبل

 . ٚاألػلاء اٌؾيٛيخ
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  ٜاٌؾمً )اٌيهاػخ فٝ رغّيؼبد ٚرٛاهيـ ِزمبهثخ يمًٍ اٌٚوه ػٍٝ اٌَّزٜٛ اٌفوك

 .(إٌّؼيي أٚ اٌّجىو

 عّغ اٌغنٚه ٚلٛاػل إٌجبربد ثؼل اٌؾٖبك ٚؽولٙب يَبػل ػٍٝ اٌمٚبء ػٍيٙب . 

  يَبػل فٝ – ؽيش رَىٓ رؾذ اٌمٍف – هُ عنٚع األّغبه ثجؼ٘ اٌييٛد اٌّؼلٔيخ

 . اٌمٚبء ػٍيٙب

 طشق العالج

ؽيش أٔٙب رًٖ ثؼل اٌٝ اٌؾل اإللزٖبكٜ ، ٚؽيش أْ ٌٙب عيً ٚاؽل فٝ إٌَخ ٚأْ أػلاء٘ب 

  .اٌؾيٛيخ وضيوح ، فبل يٍيَ ثؼل أٜ ػبلط ويّبٜٚ

 

   .Wheat stem sawfly; Cephus tabidus F   دتىس الذٌطح الوٌشاوي: خاهسا 

 

 

 الٌثاخ الجاف كوظهش لإلصاتح تالذتىس

 

 :األظشاس

ثؼل اٌطوك ٚثآٌخ ٚٙغ اٌجي٘ يٚغ اٌلثٛه ثيٚخ كافً ٍبق إٌجبد ، ٚرزغٗ اٌيولخ ألٍفً ؽزٝ 

لبػلح اٌَبق ٕٚ٘بن رزغنٜ ػٍٝ األَٔظ اٌلافٍيخ ٌٗ ؽزٝ يٕفًٖ اٌَبق ػٓ اٌغنه فيغف ٚيّٛد 

 .%100ثّب يؾًّ ِٓ إٌَجٍخ ،ٚثبٌزبٌٝ رًٖ اٌقَبهح فٝ إٌجبربد اٌّٖبثخ اٌٝ 



  :األعشاض

رجلٚ اإلٕبثخ ثبٌؾمً ػٍٝ ّىً ٔجبربد ِزٕبصوح عبفخ ثيٚبء ثىبٍِٙب ٚيّىٓ ثْلح ففيفخ فٍٖٙب ػٓ 

   اٌغنٚه ٚيٕزٙٝ اٌَبق ثمطغ كائوٜ ِٕزظُ

  .لل رْب٘ل ثؼ٘ أفواك اٌلثٛه األٕفو ثيٓ إٌجبربد

  

  :طشق الىلايح

 .يزجغ فٝ مٌه ِب رُ فٝ ؽبٌخ إٌفبٍيب ػلا هُ األّغبه

  

 :  طشق العالج

 . ٌٕفٌ ِب موو فٝ إٌفبٍيب ال يٍيَ ثؼل أٜ ػبلط ويّبٜٚ ٌٍلثٛه

  

 

 Leaf miner; Agromyza nigripes (Meigen       )صاًعاخ األًفاق: سادسا 

  

  ٝرٙبعُ اٌيولبد األٚهاق ٌززغنٜ ػٍٝ ٛجمخ اٌىٍٛهٚفيً ٚثبٌزبٌٝ رمً وفبءح األٚهاق ف

 . رٖٕيغ اٌغناء ٚثبٌزبٌٝ يمً اٌّؾٖٛي

  رجلٚ اإلٕبثخ وقطٛٛ ٛٛيٍخ ثيٚبء ّٚفبفخ ػٍٝ اِزلاك اٌٛهلخ . 

  ٜٚرًٖ اإلٕبثخ ثؼل ٌٍؾل اٌنٜ يَزٍيَ اٌؼبلط اٌىيّب ٌُ . 

http://agri-science-reference.blogspot.com/


 

 أٛٛاه اٌؾْوح ِٚظٙو اإلٕبثخ ثٙب

 

 

 ِظٙو اإلٕبثخ ثٖبٔؼبد األٔفبق 

 

                 Thrips         الرشتس: ساتعا 

 اٌؾْواد اٌّبٕخ ٌٍؼٖبهح ِّب يمًٍ وفبءح إٌجبربد فٝ أزبط اٌؾجٛة ِٓ . 

 رجلٚ اإلٕبثخ وجمغ فٚيخ ػٍٝ اٌٛهق صُ يزؾٛي اٌٝ ٌْٛ ثٕٝ صُ أٍٛك فٝ إٌٙبيخ . 

 ٌٜٚمٍخ ٙوه٘ب ٌيٌ ٌٙب ثؼل أٜ ػبلط ويّب . 



 

 ِظٙو اإلٕبثخ ثبٌزوثٌ

 

                   Leaf hoppers         ًطاطاخ األوساق: ثاهٌا 

 اٌؾْواد اٌّبٕخ ٌٍؼٖبهح ٚثبٌزبٌٝ رمًٍ وفبءح إٌجبد فٝ أزبط اٌّؾٖٛي ِٓ . 

  رجلٚ اإلٕبثخ وجمغ ثيٚبء ػٍٝ اٌٛهلخ. 

 ويّبٚيب العبَ عٌُ يًٖ اٌٚوه ثؼل ٌٍؾل اٌنٜ يَزٍي. 

 

 ٔطبٛبد األٚهاق
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   Birds   العصافيش: ذاسعا   

 : األظشاس واالعشاض

يٙبعُ ػٖفٛه إٌيً ٍٕبثً اٌمّؼ اثزلاء ِٓ اٌطٛه اٌٍجٕٝ فيّزٔ اٌّبكح اٌغنائيخ أٚ يٕزيع اٌؾجٛة 

ِٓ أثواعٙب ربهوب ٍٕجٍخ ثيٚبء عبفخ ِقوثخ ِٕىٛرخ فبهغخ ِٓ اٌؾجٛة ِّب يئكٜ اٌٝ فَبئو 

 . وجيوح فٝ اٌّؾٖٛي

  

 :طشق الىلايح والعالج

 ٗاٍزؼّبي آالد اإلىػبط ٚفيبي اٌّآر . 

  ٚاٌيهاػخ فٝ رغّيؼبد ِٚٛاػيل ِزمبهثخ يمًٍ اٌٚوه اٌٛالغ ػٍٝ اٌؾمً إٌّؼيي أ

 . اٌّجىو

 الؽمخ ٕٚيل اٌؼٖفٛه ثبٌقوُٛٛ ٚاٌْجبن ٚغيو مٌه ِٓ ٛوق . 

 عّغ االػْبُ ٚاٌزقٍٔ ِٕٙب كٚهيب . 

 

 الوماوهح الركاهلح ألهن آفاخ الموخ الذششيح والذيىاًيح

 فً أساظً اإلسرصالح الجذيذج

 (األظشاس ،األعشاض ،الىلايح والعالج)

ىهاػخ اٌمّؼ فٝ أهاٙٝ اإلٍزٖبلػ اٌغليلح ٘ٛ أُ٘ اٌؾٍٛي اٌبلىِخ ٌَل اٌؼغي فٝ اإلٍزٙبلن 

– اٌّؾٍٝ ٚرمٍيً االٍزيواك اٌقبهعٝ ِٓ ٘نا اٌّؾٖٛي ،ٌٚىٓ ظٙو أْ اٌمّؼ فٝ ٘نٖ إٌّبٛك 

يزؼوٗ أوضو ألٔٛاع أفوٜ ِٓ اآلفبد اٌؾْويخ – اٌٝ عبٔت ِب يزؼوٗ ٌٗ فٝ األهاٙٝ اٌمليّخ 

ٚاٌؾيٛأيخ اٌزٝ رئكٜ اٌٝ فَبئو ٌيَذ لٍيٍخ فٝ اٌّؾٖٛي ، ٌٚنا ٌيَ اٌزؼويف ثؤُ٘ ٘نٖ اآلفبد 

 .ٚٛوق اٌَيطوح ػٍيٙب

 White grub; Tropinata squalida scop       جعل الىسد الضغثً: أوال 



 

 الجعل الضغثً

 

  :األظشاس

 يَٛ ؽيش رزغنٜ أٍبٍب 15-10اٌؾْوح اٌىبٍِخ رٙبعُ إٌجبربد فٝ ِوؽٍخ اإلى٘به فمٜ ٌٚفزوح ِٓ 

ؽيش ثؤهعٍٙب رفَؼ اٌؼٖيفبد ٚرلفٓ هأٍٙب ٌزًٖ اٌٝ  (فبٕخ اٌّجي٘)ػٍٝ ِىٛٔبد األى٘به 

اٌّجي٘ فزٍزّٙٗ فزفًٖ أعياء األى٘به ػٓ لٛاػل٘ب ٚرَمٜ ؽزٝ ال يجمٝ أؽيبٔب ِٓ إٌَجٍخ ٍٜٛ 

اٌّؾٛه اٌوئيَٝ فمٜ ٚيّىٓ ػٕل اٌغٛع اٌْليل ٚاٌىضبفخ اٌؼلكيخ اٌىجيوح أْ رٍزُٙ األعياء اٌغٚخ 

 فوك ِٓ اٌؾْوح ػٍٝ إٌَجٍخ اٌٛاؽلح 20األفوٜ ِٓ األٚهاق ٚيّىٓ ِْب٘لح ِب يًٖ اٌٝ 

 ٚٔجبرٙب ،ِّٚب يييل ِٓ أزْبه٘ب ٙوه٘ب ثبٌؾمً للهرٙب ػٍٝ اٌطيواْ ٚاٌزٕمً اٌَويغ

 (وّب فٝ اٌطيٛه رمويجب ِغ افزبلف رٛليذ ظٙٛه٘ب): األػواٗ 

  يظٙو ٘نا اٌٚوه فٝ ٕٛهح ٍٕبثً ثيٚبء عبفخ ِقوثخ وٍيب أٚ عيئيب فبٌيخ ِٓ اٌؾجٛة

 . ٚهثّب ِٓ وً ّئ ػلا ِؾٛه٘ب اٌوئيَٝ فمٜ

  ًصُ رّزل ألٍفً (ؽيش رَمٜ اٌؾْوح اٌطبئوح أٚال)ٚرجلأ ٘نٖ األػواٗ ِٓ لُّ إٌَبث. . 

  ِٓ ِزو ِوثغ4-1ٚرْب٘ل ٘نٖ االػواٗ فٝ ثمغ ِزٕبصوح ثبٌؾمً َِبؽزٙب . 

 ٚيّىٓ ِْب٘لح ػلك وجيو ِٓ أفواك اٌؾْوح اٌىبٍِخ ػٍٝ إٌجبد اٌٛاؽل . 

 وّب يّىٓ ِْب٘لح ثمبيب إٌبفك ِٕٙب ػٍٝ ٍطؼ اٌزوثخ . 

 ٚلل ٌٛؽع أْ إٌجبربد اٌغٚخ أوضو إبثخ ِٓ اٌٚؼيفخ
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  :طشق الىلايح

  اٌؾوس اٌغيل اٌؼّيك يمزً ثؼ٘ اٌيولبد ٚيؼوٗ اٌجبلٝ ٌٌٍّْ ٚاالػلاء : لجً اٌيهاػخ

 . اٌؾيٛيخ

  ٌّلح يِٛيٓ يمٚٝ  (ف/ٌزو ٍٛاله20ِغ )غّو األهٗ اٌّٛثٛءح ثبٌّبء : لجً اٌيهاػخ

 . ػٍٝ ِب ثٙب ِٓ يولبد ؽْويخ ِقزٍفخ

  ٜٛٚاٌزمٍيً ِٓ اٌزَّيل اٌؼٜٚٛ ٚاإلٍزؼبٙخ ػٕٗ ثبٌىيّبٜٚ ٚػٕل اٍزؼّبي ٍّبك ػ

أيبَ ِّب يمٚٝ ػٍٝ 3 يَٛ ِغ اٌزمٍيت وً 15ٌّلح % 8يؼبًِ أٚال ثبٌغيو اٌّطفؤ ثَٕجخ 

 . ِّب ثٗ ِٓ يولبد% 90

  ًِ(ِزو20وً )اٍزقلاَ ِٖبيل األٌٛاْ فٝ ّىً أٛجبق ىهلبء ثٙب ِبء ِٛىػخ ػٍٝ ؽٛا 

 . فٝ َِزٜٛ إٌَبثً

  اٍزقلاَ اٌّٖبيل إٌجبريخ وؾياَ ِٓ ٔجبربد ىهلبء األى٘به أوضو رفٚيبل أٚ أٍجك اى٘بها

 . ِٓ ٔجبربد اٌمّؼ

  ًرغٕت ٔمً أٚاٍزؼّبي روثخ أٚ أٍّلح ػٚٛيخ أٚ ّزبلد ٍِٛصخ ِٓ اٌٛاكٜ اٌمليُ لج

 .  رطٙيو٘ب

 ػٕل اإلٕبثخ اٌْليلح يّىٓ ػٕل اٌظٙيوح عّغ اٌىضيو ِٓ أفواك اٌؾْوح ثبٌيل . 

 طشق العالج

فٝ األهاٙٝ اٌّٛثٛءح ، يّىٓ لجً اٌيهاػخ ٚػٕل اٌؾوس ٔضو ثؼ٘ اٌّؾججبد وبٌليبىيْٛ صُ 

  .اٌزَٛيخ ، ٚمٌه ٌمزً اٌيولبد ثبٌزوثخ

 : أسثاب إًرشاس هزٍ الذششج فً األساظً الجذيذج

 ُٔمً أٍّلح ػٚٛيخ أٚ روثخ أٚ ّزبلد ٍِٛصخ ثبٌجي٘ ٚاٌيولبد ِٓ اٌٛاكٜ اٌملي . 

  ٔٛع اٌزوثخ ثبألهاٙٝ اٌغليلح ووٍِيخ ففيفخ ِفىىخ ،يًَٙ ؽووخ أزْبه٘ب ٚرىبصو

 . اٌيولبد ثٙب

 وضوح اٍزؼّبي اٌَّبك اٌؼٜٚٛ ،ٚ٘ٛ اٌّبكح اٌغنائيخ ٌٍيولبد . 

  اٌويبػ ٚاٌغٛ اٌّفزٛػ ثبٌٖؾواء ِغ للهح اٌؾْوح ػٍٝ اٌطيواْ ،يَبػل ػٍٝ ٍوػخ

 . أزْبه٘ب

  فٝ اٌمٚبء ػٍٝ – وبٌغّو ثبٌٛاكٜ – ال رَبُ٘  (هُ أٚ رٕميٜ)أٍبٌيت اٌوٜ اٌّزجؼخ

 . يولخ اآلفخ

  ( اٌزٛاىْ اٌؾيٜٛ فٝ ٕبٌؼ اآلفخ)ػلَ رٛاعل األػلاء اٌؾيٛيخ فٝ ٘نٖ إٌّبٛك ثؼل. 



           Snail Species     المىالع: ثاًيا 

 األظشاس

اٌَطؼ اٌؼٍٜٛ ٌٍٛهلخ  (وؾذ)يقوط اٌؾيٛاْ ِٓ اٌٖلفخ عيئيب ٚيزٍَك إٌجبد ٌيبل صُ يؤفن فٝ 

ِغ ٛجمخ اٌىٍٛهٚفيً ٚيزغنٜ ػٍيٙب ٚال يزون اال اٌجْوح اٌَفٍٝ رمويجب ِّب يفمل اٌٛهلخ للهرٙب 

ػٍٝ اٌزقٍيك اٌغنائٝ اٌبلىَ اأجبد ٚاٌؾجخ وّب لل يزغنٜ ػٍٝ إٌَبثً لجً ٔٚغٙب ِّب يئكٜ فٝ 

 .إٌٙبيخ ٌقَبئو وجيوح فٝ اٌّؾٖٛي

 

 ِظٙو اإلٕبثخ ثبٌمٛالغ

  :االعشاض

  ًٖرجلٚ األٙواه اٌَبثمخ ػٍٝ ٘يئخ فطٛٛ ثيٚبء ّفبفخ ٛٛيٍخ ػٍٝ ًٖٔ اٌٛهلخ ر

عبفخ فبٌيخ ِٓ  (ٍٍِٙٙخ)أؽيبٔب اٌٝ ػلح ٍٕزيّزواد صُ ثبّزلاك اإلٕبثخ رجلٚ اٌٛهلخ 

 .  اٌىٍٛهٚفيً

  ٌٝٔجبد / 10-7يّىٓ ِْب٘لح ثؼ٘ اٌمٛالغ ػٍٝ إٌجبد ٌزًٖ أؽيبٔب ا  . 

  ٓيّىٓ ِْب٘لح افواىاد اٌؾيٛاْ وقيٛٛ فٚيخ الِؼخ ِّزلح ػٍٝ ٍطؼ االهٗ فٝ أِبو

 .  ٍيوٖ

  طشق الىلايح

  اٌؾوس اٌغيل اٌؼّيك يمزً ثؼ٘ اٌمٛالغ ٚيؼوٗ اٌجبلٝ ٌٌٍّْ ٚاالػلاء : لجً اٌيهاػخ

 . اٌؾيٛيخ

  ٌّلح يِٛيٓ يمٚٝ  (ف/ٌزو ٍٛاله 20)غّو األهٗ اٌّٛثٛءح ثبٌّبء : لجً اٌيهاػخ

 . ػٍٝ ِؼظُ ِب ثٙب ِٓ اٌمٛالغ
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 ٌزقٍٔ ِٓ اٌؾْبئِ وؼبئً آفو . 

  ًرغٕت ٔمً أٚ اٍزؼّبي روثخ أٚ أٍّلح ػٚٛيخ أٚ ّزبلد ٍِٛصخ ِٓ اٌٛاكٜ اٌمليُ لج

 . رطٙيو٘ب

  ٓػٕل اإلٕبثخ اٌْليلح يّىٓ ػٕل اٌظٙيوح عّغ اٌىضيو ِٓ أفواك اٌؾْوح ثبٌيل ِٓ أِبو

 . اٌظً

  ػًّ ِٖبيل اٌظً ٚاٌوٛٛثخ(ِٜٖٚبيل اٌّؤ Shelter Traps )  ِٓ َثزٛىيغ أوٛا

ِمٍٛثخ ثيٓ إٌجبربد ،فزٍٛم ثٙب  (اٌغبمثخ ٌٙب)اٌؾْبئِ ،أٚ اٌجوٍيُ أٚ أٚهاق اٌىؤت 

 . اٌمٛالغ ػٕل اٌؾو ثىضوح فيّىٓ ثٌَٙٛخ عّؼٙب ثبٌيل ٚاٌزقٍٔ ِٕٙب

  ِْضً )ػًّ اٌّٖبيل إٌجبريخ ثيهاػخ اٌلٚايو ثجؼ٘ إٌجبربد األوضو رفٚيبل ٌلٜ اٌؾيٛا

 .فزقفف اإلٕبثخ ػٍٝ اٌمّؼ صُ يزُ اٌزقٍٔ ِٕٙب ِٚب ػٍيٙب ِٓ لٛالغ (اٌىؤت

 (فٝ األِبوٓ اٌَّّٛػ ثٙب): ٛوق اٌؼبلط 

  :عٌذ إشرذاد اإلصاتح يوكي

  ٜعيء 2): ػًّ اٌطؼُ اٌَبَ اٌزبٌٝ ٚرٛىيؼٗ ثيٓ إٌجبربد فٝ اٌٖجبػ اٌجبوو أٚ لجيً اٌو

ػٍٝ أْ يقٍٜ اٌؼًَ ثبٌوكح َِبء  ( عيء هكح93: عيء ػًَ أٍٛك 5: ٔٛفبووْٚ 

 .  ٌٍزقّو صُ يٚبف اٌّجيل فٝ اٌٖجبػ لجً اإلٍزؼّبي

  ف / ٌزو ِبء 200/ٌزو 1% 40 عُ أٚ إٌٛفبووْٚ 300% - 90يّىٓ اٍزقلاَ اٌبلٔذ

 . هّب ػٍٝ إٌجبربد

  

  

 


