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 المؤلف                                                  



 المقدمة 
إذا كان عمم السموم قد نشأ في أحضان عمم الطب والصيدلة ، فإن عمم السموم الزراعيي 
هو النتاج الطبيعي لعممية صراع اإلنسان مع اآلفيات التيي تجاهميت وتنافسيت فيي صيحتت و،ذا يت ، 

اإلنسييان إلييت اسييتلدام المبيييدات الكيميا ييية بشييكف واسييع لاصيية فييي ال تييرة التييي حيييث أدل لهييو  
عقبييت انتجييا  الحييرب العالمييية النانييية وقناعيية المييزارعين فييي تمييد ال تييرة بييأن المبيييدات تمنييف الحييف أ

األمنييف لمييتلم  ميين هميييع اآلفييات التييي يمكيين أن تجيياهم مزروعيياتجم ومييوادهم الملزونيية ، إ  أن 
 هييذا الت ييارف سييرعان مييا تةشييت نتيهيية لجييور مشييكمة التمييوث وحييا ت التسييمم الحيياد والمييزمن التييي

أعراضييجا عمييت العيياممين فييي مهيياف المبيييدات والمسييتجمكين لممييواد الزراعييية المعامميية بييدأت تلجيير 
بالمبيدات ولجور العديد من سة ت اآلفات المقاومة لممبيدات ، مما دفع الباحنين والعاممين فيي 

ميام عميم مهاف عمم السموم إلت ا هتمام بموضوع الكيميا ييات الزراعيية واعتبيارح أحيد مهيا ت اهت
 السموم الذي سرعان ما تطور ليصبح فرعًا قا مًا بذاتت ذلد هو عمم السموم الزراعي.

إن افتقييار المكتبيية العربييية لممراهييع المتلصصيية فييي هييذا المهيياف دفعنييي إلييت تييألي  هييذا 
وم عميجا هيذا العميم ، حييث تنياوف هيذا المعهم الذي يضم مهموعة كبيرة من المصطمحات التي يق

المعهييم األسييما  الشييا عة لمعلييم الكيميا يييات المسييتلدمة فييي مهيياف الزراعيية ميين مبيييدات وأسييمدة 
ومنلمات نمو لمنبات وبيان المهموعة الكيميا ية التي تنتميي إليجيا وطريقية تأنيرهيا السيام ، فضيًة 

بيرة مين المصيطمحات التيي يليت  بجيا عميم عن درهة سميتجا لمبا ن ، كما ضّم أيضًا مهموعة ك
أرهيو أن أكيون السموم فضًة عن مةحق تعنت بالملتصرات المستلدمة في عمم السيموم. وألييرًا 

قد قدمت لممكتبة العربيية ولمعياممين فيي مهياف الزراعية عامية والمبييدات لاصية إضيافة هدييدة فيي 
وفييق احميد محمييود لميا بذليت ميين هجيد فييي هيذا المهياف ، وأليييرًا شيكري وتقييديري للسيتاذ اليدكتور م

 مهاف مصطمحات السموم ال طرية.
 واهلل الموفق

 
 المؤلف
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-A- 
 

Abamectin :- مبيددددددد واكدددددددديويو ونظي  ددددددددظيوايدددددددد   وو  دددددددديو
Avermectin  

 -ابامكتٌن :

Abandon :-  وت تخ مول صفووآلبظيوولمغم يةوأ وولممل ءةوبظلمظء  -مغمور :

Abasia :- و  يوAtaxia و  -عدم القدرة على المشً :

Abatement :- تطلد وللددلوولميددظيياوأ وواتديوءويوولمتخددلةو ختدد و و
تل ثووله وءو ولتيوق وتتضمنوبعضوولتكدييعظيوو م ع

و ولتطبييظيوولتي يةولتايي وهلوووله ف 

 -إنقاص :

Abbott formula :- ت تخ موهلهوولمعظ لةولتصايحو  بةووليت ولدنوطييد و 
و دددتبعظ ولددد  ووالددديو وولتددديوتمددد يوم تدددظ وطبيعيدددظ ولددديو

ومعظملةوولميظي ة و ولمعظ لةوهيو:
ووو1مو–موووووووووووووووووووووووووووووو

وو111×ووــــــــــ%وولمصااةولل لظةو=و
و1م-111ووووووووووووووووووووووووووو

وايثوأن:
ومو=وول  بةوولمئ يةوللم يوليوولمعظملة

و=وول  بةوولمئ يةوللم يوليوولميظي ة وو1م
نمدددظوت دددتخ مومعظ لدددةوأبددد يوولماددد يةولتيددد ييوول  دددبةو

وولمئ يةولفظلليةوولمبي و نمظويليو:و

)ل  وواليو وولايةولديوولميظي دةوو]ليةوولمبي و=و%ولفظل

ل  وواليو وولايةوليوولمعظملة(و/ول  وواليو وولايةوو–

و111×وو[ليوولميظي ةو

 -معادلة أبوت :

Abiological :- و  يوAbiotic و  ال حٌوي :

Abiotic :- مصددددطلحوي ددددتخ مول صددددفوأ وكدددديويمتددددظ وبفي و دددد و
يوإلددلوولع ومدد ولصددفظيوولايددظةو ولدديوللددموول ددم مويكددي

ولطبيعيدددةوماددد وولاددديويةو أكدددعةوولكدددماوأ وولعمليدددظيو
ولنيميظئيددةومادد وولتالدد وولمددظئيو ولتدديوتندد نولهددظووليدد يةو

ولللوتا ييوولتيونيبوولنيميظئيةوللمينبظي 

 -ال حٌوي :

Abiotic activation :- تا  وولمظ ةوولغييبةوإللومظ ةوأنايو ميةو تيتةوتا لهدظو
 ووActivation وو  دددديوبفعددد ول ومدددد وييدددديواي يددددة

Bioactivationوو Biotic activation و

 -التنشٌط غٌر الحٌوي :

Abiotic agent :-  وما وولايويةو أكعةوولكما  -عامل غٌر حٌوي :

Abiotic degradation :- لمليددةوتادد  ومددظ ةومددظوإلددلومن  ظتهددظوواصددليةوبفعدد و
ولع ومددد وولفي يظئيدددةو ولنيميظئيدددةو ومادددظ وللددد وولتالددد و

وBiodegradationلمددظئيو ولضدد ئيولل ددم م وو  دديوو
و Biotic degradation و

 -التدهور غٌر الحٌوي :

Abiotic disease :- ميضو وت بب وولنظئ ظيوول قييةوولمميضةو إ مظوت دبب و
وولخ …ول وم ويييوايةونظلمبي ويو و  تمظ و

 -مرض غٌر حٌوي :

Abiotic disorder :- يةوول ظتتددةولددنول ومدد وتطلدد وللددلوولاددظ يوولميضدد
ول لتية 

 -التشوهات غٌر الحٌوٌة :

Abiotic factor :- و  يوAbiotic agent و  -عامل غٌر حً :

Abiotic 

transformation :- 

أ ولمليةويتمومنوخاللهظوتا  وولميندبوولنيميدظئيولديو
ولبيئدددةوباليدددظيوأ وطيوئددد و ويكدددتي وليهدددظوأ و  دددظمو

و Biotransformationو  يوواي   

 -تحول غٌر حٌوي :

Ablactation :-  وولت قفولنوولتغلية  -الفطام :

Abnormal :- و  غٌر عادي.
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Abnormal growth :- و  نمو غٌر عادي.

Abnormal living 

embryo :- 

و  الجنٌن الحً المشوه.

Abortifacient :- أ ولظمدددد ونيميددددظئيوأ وييدددديونيميددددظئيويدددد   وإلددددلو
وواتهظض 

 -مسبب لإلجهاض :

Abortion :-  ولمليةوولتخلصومنوولت ين  -إجهاض :

Abrasive inert 

powder :- 

م ددظاي وخظملددةوت ددتخ مونم ددظاي وتعفيدديوايددثوتعمدد و
للدددلوتلدددفوولطبيدددةوولكدددمعيةولددديوني تنددد ومفصدددليظيو
وايت وممظوي   وإللولي ونومظءوولت دمو م تهدظوتفظلدظ و
 مددددنوهددددلهوولم ددددظاي وو ن ددددي ووالم يدددد مو ول دددديلينظو

و Silica aerogelويي تي و

 -مساحٌق خاملة خادشة :

Abscess :-  ونياوقيحوأ و  وئ و تيتةوولتهظبوأ وتيح  -خراج :

Abscisic acid :-  ومظ ةومظ عةوأ ومضظ ةولعمليةوول تح  -حامض ابسٌسك :

Abscission :- لمليةوو فصظ وولامظيوأ ووا يو وأ وأ وت ءوآخيومدنو
ليدددةوب و دددطةوول بدددظيو يدددتموول ددديطيةوللدددلوهدددلهوولعم

 وAuxinم  مظيوول م وول بظتيدةو بدظاخصوو  ن دينو

 تددتموهددلهوولعمليددةوبتندد ينوطبيددةوو فصددظ وبددينوولتدد ءو
ول بددظتيو ت ددموول بددظيواددموتادد ثولمليددةوو  فصددظ وبعدد و

و Abscission agentلل  وو  يو

 -انفصال :

Abscission agent :- ولمينبدددظيوولم دددتخ مةوا ددديظطوولامدددظيو وا يو ومدددنو
ولوول بظتظيوأ وت هي ولمليةوولت يوبظلي  لل

 -عامل انفصال :

Abscission inhibitor :-  أ ومظ ةوتم عولمليةوو  فصظ  وو  يوAbscission و  -االنفصال :مثبط 

Absolute alcohol :- نا  و يي وو  يوAlcohol و  كحول مطلق

Absolute humidity :- و  رطوبة مطلقة.

Absolute lethal 

concentration 

(LC100):-  

أق وتيني ومنومظ ةو ظمةوت ت ولديوولبيئدةو تد   وإلدلو
قتدد وتميددعووالدديو وولمختبدديةوتادديو ددي فومادد  ة و

و Absolute lethal doseو  يو

 -التركٌز القاتل المطلق :

Absolute lethal dose 

(LD100) :- 

%و111أق وتيلةوأ ونميةومدنوولمدظ ةوت دببوم تدظ ولدـو
و Doseختبية وو  يومنوولنظئ ظيوولم

 -الجرعة المطلقة الممٌتة :

Absolute risk :-  وولمتظ لةوواضظليةو تيتةوولتعيضوللخطي  -المجازفة الحقٌقٌة :

Absorb :- لمليةوأخلوأ وو تالمومنوقب وولت يئةوولنيميظئيدة وو  ديو
Absorptionوو Adsorption و

 -ٌمتص :

Absorbed dose :- متصظصددهظوبدد وخ وت ددموولنددظئنونميددةوولمددظ ةوولتدديوتددموو
ولايوولمختبيوأ وإللو وخ ووالضظءو وا  دتةومتدظ و

وو ختبظي 

 -الجرعة الممتصة :

Absorbed dose of  

a substance :- 

نميةوولمظ ةوولمأخ لةوأ وولممتصةومنوقب وولنظئنوولاديو
 ووAbsorptionأ وأاددد وألضدددظئ وأ وأ  دددتت  وو  ددديو

Systemicوو  

 الجرعةةةةةةةة الممتصةةةةةةةة مةةةةةةةن
 -المادة:

Absorbed dose of 

radiation :- 

نميةوولطظقةوولممتصةومنوواكعةوولم ي دةولديواتدموأ و
  نومعينومنوولت موولمعديضوم هدظو تيدظاوولتيلدةو

/ونغدددمو ت دددملوبدددـووJouleولممتصدددةوب اددد ةوولتددد  و
Grayو(Gy ) 

الجرعة الممتصة من األشعة 
:- 

Absorbed internal 

dose :- 

تدددموومتصظصدددهظو وخليدددظ ومدددنوقبددد ونميدددةوولمدددظ ةوولتددديو
ووالضظءو وا  تةوول وخليةوللت م 

 -الجرعة الممتصة داخلٌاً :

Absorptimetry :-  وولطيوئ وولمختلفةولييظاوو متصظص  -قٌاس االمتصاصٌة :

Absorptiometer :- تهظ وي تخ مولييظاوومتصظصوولضد ءونميدظ وللماظليد و
ولفيتظمي دددظيوولمل  دددةو ولنايددديومدددنوماظليددد وولمعدددظ نو 

 واامددددظضووامي يددددةو ولتدددديوتتفظلدددد ومددددعون وكددددفو

 -جهاز قٌاس االمتصاص :
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متخصصددةولتندد ينومينبددظيومعيدد ةولويولدد نو يندد نو
وولل نوول ظتجو  بيظ وتبعظ وللنميةوولم ت  ةومنوولمظ ة 

Absorption :- مددنوول ظايددةوولبظي ل تيددةوهدديولبددظيةولددنولمليددةوول يدد و
للمدظ ةوإلدلو وخد ووPassiveأ وول لبيووActiveول كطو

وولندددددظئنوولاددددديو لددددديواظلدددددةوولاددددد ييظيوأ ووا  دددددظنو
ولددددالنوو متصددددظصوللمدددد و وول ددددظمةويددددتمومددددنوخددددال و

أ وهيولمليدةو خد  وووليئةوأ وولي ظةوولهضميةوأ وولتل  
أ ومددظ ةونيميظئيددةوإلددلو وخدد وولت ددموإمددظولددنوطييدد و
ول ددطحونظلتلدد وأ ولددنوطييدد وولي ددظةوولهضددميةوأ ولددنو

لت ف ددي وأ وهدديولمليددةوأخددلوولمددظءوأ وطييدد وولتهددظ وو
ولم و وولملوبةولي ومنوقبد وخاليدظوولندظئنوولادي وأ وهديو
لمليدددةوايندددةوولمينبدددظيوولنيميظئيدددةوبددد وخ وأ وخدددال و
أ  تةوولنظئنوولاي وأمظومفه موو متصدظصولديومتدظ و
ولغي يددظيو نيميددظءووا ددطحولييصدد وبهددظولمليددةوتادد  و
حومنددد نومعدددينومدددنواظلدددةوإلدددلوأخدددي ول ددد مظوتصدددب

ولمن  ددظيولدديوتمددظاومددعوبعضددهمظ وأمددظوو متصددظصو
واكددعظليولييصدد وبدد و ددظهيةوو تيددظ وبعددضوأ وتميددعو

و  ددديوولتددديوتتعددديضول كدددعظ  ووولطظقدددةوإلدددلوولمدددظ ة
Adsorptionوو Active transportationوو 

Passive transportationوو Systemic 

absorption و

 -امتصاص :

Absorption 

coefficient :- 

Iولمدددظ ةوولممتصدددةوإلدددلوولمدددظ ةوولمعيضدددةوأ وو و  دددبة
ولمي مةوللنظئنو ولمأخ لةوإمظولنوطيي وولتل وأ وولي ظةو
ولهضددميةوأ وولت ف ددية و مددنوول ظايددةوولبظي ل تيددةوهدديو
  بةونميةوولمظ ةوولممتصةو لدظ ةوت يئدظيومدنوولنميدةو

وولم مصةوليووليئتين 

 -معامل االمتصاص :

Absorption factor :- ايدددظةويع ددديومعظمددد وو متصدددظص وو  ددديولددديوللدددموول
Absorption coefficient و

 -عامل االمتصاص :

Absorption / 

transmission :- 

ونميةوولمظ ةوولممتصةو ولم ي لةو وخ وولنظئنوولاي   -النقل :االمتصاص / 

Abuse :- و  دددددتخ وموولخدددددظط وللمبيددددد ويو وا  يدددددةو ولمددددد و و
وولنيميظئيةوبكن ولظم 

 -مال :إساءة االستع

Acaricidal action :- و  يوAcaricides و الفعةةةةةةل البةةةةةةادي لمبٌةةةةةةدات 
 -االكاروسات :

Acaricides :- متم لددةوولمينبددظيوولنيميظئيددةوولطبيعيددةوأ وولصدد ظليةو
 ولمينبظيوولاي يةوولتيوتعمد وللدلوقتد وو نظي  دظيو

 ووAcaro-fungicidesأ وتابدددددديطو م هددددددظ وو  دددددديو
Miticides و

 -وسات :مبٌدات االكار

Acaro - fungicides :- تطلدد وللددلومبيدد ويوولفطييددظيوولفعظلددةولدديومنظلاددةو 
 هدد ومبيدد ووBenomylو نظي  ددظيوماددظ وللدد وولمبيدد و

لطييظيوتهظ  ولن د ولعدظ ولديومنظلادةوو نظي  دظيو
و  ددددديووأيضدددددظ و ندددددلل وولادددددظ وبظل  دددددبةوللنبييدددددي 

Pesticides و

 –مبٌةةةةةةةةةةةدات الفطرٌةةةةةةةةةةةةات 
 -االكاروسات :

Accelerated cancer 

assay :- 

وختبدددظيو دددييعويدددتموإتددديوءهوللنكدددفولدددنوول ددديطظنو

و متظبعةوتط يه 

 -التقٌٌم السرٌع للسرطان :

Accelerated growth :-   و يتموبت لييوول ي فوولماللوأ وإضظلةوم  مظيو م  -نمو متسارع :

Accelerated storage 

test :- 

 يدددتموهدددلووو ختبدددظيومدددنوخدددال وتعدددييضوولمدددظ ةوأ و

ولمينبول دي فوخد نومصدط عةولتا يد وتأاييهدظولديو

ولمينددبو وماددظ وللدد وتعددييضوولمبيدد ول يتددةوادديويةو

 -اختبار التخزٌن السرٌع :
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 ددظلةواددموتا يدد وتددأاييوو45مولمدد ةو44-45و ددت وئيةو

ولتخدد ينوو  ددت وئيولدديوابددظيوو ددتاالبوللدد وولمبيدد و

و هنلو 

Acceleration of 

maturation :- 

مينبدظيوولنيميظئيدةولت دييعو مد ولمليةوإضظلةوبعدضوول

و  ضجوولف ون و ولخضيو وي 

 -: إسراع النضج أو البلوغ

Accelerator :-  وأ ومظ ةونيميظئيةوتعم ولللوت ييعوتفظل ومعين  -ُمسرع :

Acceptable :- لظم وأمدظنوولهظ ت تخ مول صفوتميعوولمينبظيوولتيو

ضددمنوولم ددت  وو لتيددظ  وولددل وت ددتخ موليدد و لليدد و

مينبدظيوأمي دةو ميب لدةومدظولدموي هديولنداوللد وولهي

 ي ددتخ موهدددلووولمصدددطلحولدديوولغظلدددبومدددعوولمينبدددظيو

 ولمددد و وولتددديوتضدددظفولصيليدددةونظاصدددبظ و ولت وبددد و

و م و وول نهة 

 -مقبول :

Acceptable daily 

intake :- 

أ وولم ددم حوبت ظ لدد وي ميددظ و و هدديوولتيلددةوولم ددم حو

ةوما د بةوللدلوأ دظاوبت ظ لهظوي ميظ ومدنوولمدظ ةوول دظم

ملغم/نغمومنو  نوولت م/ي مومعوولغلوءوأ وولمدظءو  نو

اددد  ثوأيدددةوتغييددديويولن ددديةولددديوولعمليدددظيوولاي يدددةو

ولمختلفددةوللنددظئنوولادديو ت ددظ  وبددلل وولم ددت  ولدد يمو
وNon-observed effect levelولتددأاييوولمالادد و

و ولددددددددل ويمادددددددد وأللددددددددلوم ددددددددت  ومددددددددنوولمددددددددظ ةو

واييولدددددديوولنددددددظئنوول ددددددظمةوولتدددددديو وت هدددددديوأ وتددددددأ

وولادددددديوللددددددلوولم ددددددت  وولتتييبدددددديوبعدددددد وضدددددديبو

وهلهوولييمةوليولظم ووامظن وو  ي
Conditional acceptable daily intakeوو 

Acceptable daily intake not allocatedوو 

Acceptable daily intake non specifiedوو 

Minimum acceptable daily intakeوو 

Maximum acceptable daily intakeوو 

Temporary acceptable daily intake  

 -التناول الٌومً المقبول :

Acceptable daily 

intake for man :- 

هدديوولنميددةوولي ميددةوولم ددم حول   ددظنوبت ظ لهددظومددنو
 Acceptableولمبي ويوأ وول دم موأ ووا  يدة وو  ديو

daily intake و

التنةةةةاول الٌةةةةومً المسةةةةمو  

 -لإلنسان :

Acceptable daily 

intake not allocated :- 

تطل ولللوولمينبظيوولتيو وتمتل وا   وت ظ  ويد ميو

ميب لدةولعدد موتا يدد هظوأ وتابيتهدظومددنوقبدد وولتهددظيولويو
و No acceptable daily intakeولعالقة وو  يو

التناول الٌومً المقبةول غٌةر 

 -المحدد :

Acceptable daily 

intake not limited :- 

و ADI not allocatedوو  ي التناول الٌومً المقبةول غٌةر 

 -المحدد :

Acceptable daily 

intake not specified :- 

و ADI not allocatedو  يو التناول الٌومً المقبةول غٌةر 

 -المخصص :

Acceptable level of 

treatment :- 

 ي ددتخ موهددلووولمصددطلحوليكددييوإلددلوم ددت  وولمعظملددةو
ولغلوئيدةو خظصدةومعظملدةوولطادينووولميب  وبظلمضدظلظي

و يعبيول هظوبـوملغم/نغمومنوولمظ ةوولمعظملة 

 -لة المقبول:ممستوى المعا

Acceptable operator 

exposure level :- 

ولم ت  وولميب  ومنوولتعيضولل م موللعمظ وولعظملينو
وليومتظ وتص يعوولمبي ويو منظلاةووآللظي 

مسةةةتوى التعةةةرض المقبةةةول 
 -للعامل :

Acceptable residue 

level of an antibiotic :- 

ولتيني وولمتبييوولميب  ومنوولمضدظ وولايد  وولم تد  و
وليويلوءووا  ظنو ولاي ون 

المضةةةةةةةةةةةةةادات متبقٌةةةةةةةةةةةةةات 
 -:المقبولة

Acceptable risk :- واتمظليددةوولمعظ ددظةومددنوواصددظبةوبمدديضوأ وتدديحوييدديو
يةوخطييو تن نولي يوبلويوأهميةو بلل وتن نومخظط

 -المخاطرة المقبولة :
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ميب لدةو وماددظ وللد ووليبدد  وبظااصدظئيةوولتدديوتيدد  وأنو
ه ظ وإصدظبةو ديطظ يةو واد ةوبدينوند ومليد نوكدخصو

أ وهددديوواتمظليدددةوو ددد  يظ وتددديوءوو دددتخ ومو  وءومعدددين 
 تددد  وضدددييومدددظوبميددد ويوضدددئي ويندددظ وينددد نوتددد ييو

وبظاهمظ  

Accession number :- يقيموولنتددبو ولملفددظيويقددموولتصدد يفوولم ددتخ مولدديوتدد
 وا  ويولت ددهي ولمليددةوولت  دديمو ولعادد يولليهددظول دد و

وولاظتة 

 -رقم الوصول للشًء :

Accessory agent :- أ ولظم ويد خ ولديوولتفظلد و  نوأنويتدأايو  وياد ثو
وولتفظل وب     

 -عامل مساعد :

Accident :-    وكيءوليضيويييوميص  -حادث :

Accident site :- وأ وولم قعوولل وكه وولا ث وولمنظن  -موقع الحادث :

Accidental :-    ولم ويييومتعم وأ وميص  -طارئ ، حادثً :

Accidental exposure :- ولتعددديضوييددديوولميصددد  وأ وييددديوولمتعمددد ولمدددظ ةوأ و
وإكعظ وي ببواظ ثومظ 

 -التعرض غٌر المتعمد :

Accidental myiasis :- مصددظبوبظلاكدديويوت  يدد ويادد ثو تيتددةوت ددظ  وللددفو
وماال  

 -تدوٌد عرضً :

Accidental residue :- متم لدددةوولمخلفدددظيوول ظتتدددةومدددنولمليدددظيوولتصددد يعو
وولمختلفةو ولتيوتكن وأا ومل اظيوولبيئةوولمهمة 

 -المخلفات العرضٌة :

Accidental residues :- متبييددظيوولمينبددظيوولنيميظئيددةوأ وولمبيدد ويوأ وول ددم مو
وولعيضية 

 -عرضٌة : متبقٌات

Acclimation :- و  تتظبةوولتيوي هيهظوولنظئنوولاديو ولتديوتمن د ومدنو
تامدد وولتغيدديويوولاظصددلةولدديوولمادديطوأ وولبيئددةوولتدديو

و Adaptationيعيشوليهظ وو  يو

 -أقلمة :

Acclimatization :- ولتنيفولل ي فوول ظئ ةوأ وولطظيئدةولديوماديطوولندظئنو
و Biological acclimatizationولاي وو  يو

 -أقلمة :

Acclimatization 

period :- 

و  فترة التؤقلم.

Accommodation :- تطل ولديوولغظلدبوللدلولمليدةوولت  ديموولدلوتيولع  دظيو
وولعينولتتمننوولعينومنوولي يةولللوأبعظ ومختلفة 

 -مالئمة :

According to the 

directions :- 

المدةوو تخ وموول دم موا دبووايكدظ ويوولمابتدةولديول
وول موأ وولمبي  

 -وفق أو حسب الرشادات:

Accumulation :- ادد  ثوإضددظلةو  يددظ ةولتينيدد وولمددظ ةوبكددن ومتتددظ وأ و
متتظبعوإلدلوولندظئنوولاديوأ وإلدلوولعضد وولم دته فوأ و
إلددلوولتدد ءومددنوولمندد نوولبيئدديوممددظوي ددتجول دد و يددظ ةو
ولنميةوأ وولتيني ومنوتل وولمظ ةوبظلندظئنوأ وولعضد وأ و

وAccumulative pesticidesن نوولبيئدي وو  ديوولم
و وBioaccumulation و

Pesticides biomagnificationو و
Bioconcentration و

 -التراكم :

Accumulative 

pesticides :- 

تطلدد وللددلوولمبيدد ويوولتدديوتمتددظ وبددبطءوتاللهددظوبفعدد و

ولع وم وولبيئيةوولمختلفةولضدال ولدنوبطد وتأييضدهظولديو

ووويوولايةو ماظلهظوولمبيد ويوييديوولعضد يةأت ظموولنظئ ظ
 Persistentو  يوو ولنل يوولعض يةوما وولنل ي ين 

pesticidesوو Pesticides build upووو

وووPesticides biomagnification و

و Pesticides cumulative effect و

 -المبٌدات المتراكمة :
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Accuracy :- وقيمةوولتبظينوأ وو ختالفولنوولمت  ط و  -دقة أو إتقان :

Acephate :- مبي واكيويومنومتم لةوولف دف يوولعضد يةوي دتخ مو

لمنظلاةووليفظ ويولللوولخضيو ويو ماظصدي وولايد و

 أكتظيوولفظنهة ويعم ولنوطيي وتابيطوإ  يموولند لينو

وو تيي  

 -اسٌفٌت :

Acequinocyl :- مبي واكيويويعد  ولمتم لدةوNaphthoquinonل وو

لاكدديويولددلوويمنددنوو ددتخ وم وللددلوتددأاييولددظمولدديوو

ولم ي لظيوولمختلفة و ميت وم خفضةوللبظئنو ي دتخ مو

وليوول يولةوولمغطظة 

 -اسٌكونٌوسٌل :

Acetamiprid :- مبيدددد واكدددديويو ونظي  ددددظيوتيدددد ويعدددد  ولمتم لددددةو
Neonicotinoidesو ددتخ موب تددظحولمنظلاددةوولع يدد وو

ومنووآللدظيوولاكدييةوم هدظوخ ف دظءون لد يو  وولبطظطدظ

 وليفظ ويو  ي ونوولامظيو ولاديباو ولدلبظبووابديضو و

 يا ثوهلووولمبي وتدأاييهوول دظمولدنوطييد وتدأاييهولديو

ولتهددظ وولعصددبيوللاكدديويومددنوخددال ويليدد ولي دد ويو

وولنل يوي  

 -اسٌتامبرد :

Acethion :- مبيددد واكددديويول دددف ي ولضددد  وي دددتخ مولمنظلادددةو

موولاكدديويوولمختلفدددةو يددد ايولددنوطييددد وتابددديطوإ ددد ي

وولن لينوو تيي  

 -اسٌثٌون :

Acetic acid :- ي ددددتخ مونمدددددظ ةواظل دددددةوللابددددد بو وو دددددم وولكدددددظئعو
Ethanoic acid و

 -حامض الخلٌك :

Acetobacter :- أا وأت ظاوبنتييظولظئلةوBacteriaceaeهيوتأن د وو 

ولنا  وإللواظمضوخلي و ي تعم وهلووولادظمضولديو

ظ ونغكدظءوللدلوص ظلةوولخ ونمظوت م وهلهوولبنتييظوأيض

م دددددتخلصوولبيددددديةو ولمالددددد  وولملاددددديوللمخلددددداليو

و لصظئيوولفظنهة 

 -بكترٌا حامض الخلٌك :

Acetochlor :- مبي وأ يظ وي تخ مولمنظلاةوولاكدظئشويليعدةووا يو و

ولا ليةو وا يظ ولييضدةووا يو ولديوايد  ووللهظ دةو

 ب ددددظتينوولامضدددديظيو وليهدددد ةو ولددددليةو ولفظصدددد ليظو
وChloroacetamideإلددلومتم لددةو ولبصدد و يعدد  و

و يعم وهلووولمينبولللوتابيطولمليةوو ي ظموولخاليظ 

 -اسٌتوكلور :

Acetolactate  

synthase inhibitors :- 

و AHAS inhibitorsو  يو مثبطات إنةزٌم تصةنٌع اسةٌتو 

 -الكتٌت :

Acetoxon :- مبي واكديويولدظمويعد  ولمتم لدةوولف دف يوولعضد يةو
و Cholinesteraseو يابطولم وإ  يم

 -اسٌتوكسون :

Acetyl choline 

receptor :- 

م وقددعوت تددد وبعددد وم ددظط وو كدددتبظ وولعصدددبيوت دددتييو
ول ي وولي ظئ وولعصبية لليهظومظ ةوو  تي ون لينو

 -مستقبل االستٌل كولٌن :

Acetyl number :- مييظاولمتظميعوولهي ي ن دي ولديوولد هنو و هديولد  و
لب تظ ددي موولال مددةولمعظ لدددةومليغيومددظيوهي ي ن ددي وو

اددظمضوولخليدد وب و ددطةويدديومو وادد ومددنوولدد هنول دد و
و ووAcetylationلمليةوو  تلةو

 -رقم االسٌتٌل :

Acetylation :- ا خظ ومتم لةولمليةوتتموCH3 – Coإلدلوولميندبوو
 ولاصد  وللدلووPhenylأ ووAlkyl ولل وهد ولدظ ةو

Ketonب تددددد  ولظمددددد وم دددددظل وب و دددددطةونل ييددددد وو

و ي موأ واظمضول يا والم

 -عملٌة األستلة :

Acetylcholine :- ظقدد ول كددظيويوأ وولي ددظئ وولعصددبيةوخددال وولماددظ يو 
وولعصبيةوليوولاي و ظي 

 -استٌل كولٌن :
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Acetylcholinesterase :- أاددد ووا  يمدددظيوولم تددد  ةوبأ  دددتةوولتهدددظ وولعصدددبيو
 ولعضددداليو نددديويوولددد موولامددديوءو ييددد موبظلتاليددد و

لمدددظ ةوو  دددتي ونددد لينوإلدددلونددد لينو ادددظمضوولمدددظئيو
ولخليدد و وممددظويتدديحو يدد وول دديظ وأ وولي ددظئ وولعصددبيةو
ليدديوم طيددةوو كددتبظ وولعصددبيوإلددلوولخليددةوولعصددبيةو

وAcetylcholinesterase inhibitorsولتظلية وو  ديو
و ووAnticholinestrase و

إنةةةةةةةةزٌم االسةةةةةةةةتٌل كةةةةةةةةولٌن 
 -استرٌز:

Acetylcholinesterase 

inhibitors :- 

و Anticholinestraseو  يو مثبطات إنزٌم االستٌل كولٌن 
 -استرٌز :

Achlorophyllous :-   ول يموولنل ي لي   -عدٌم الٌخضور :

Acibenzolar – S – 

methyl :- 

وم كطولل بظيويمتظ وبظ خفظضو ميت وللبظئن   -مٌثاٌل: -اس-اسٌبنزوالر 

Acid :-  ي ولبددظ ومينددبونيميددظئيويعمدد وللددلوتادد  ولدد نو
ولكماومنووللد نووا ي وإلدلووللد نوواامديو ياد  و
ولللوتليوولهي ي تينوول ظلبو ه وملحوولهي ي تين 

 -حامض :

Acid and basic food :- ييصدد وبهددظوبيظيددظوولتمايدد وولغددلوئيوللطعددظموايددثوتندد نو 
ل ظصددددددديوولصددددددد  ي مو ولب تظ دددددددي مو ولمغ ي دددددددي مو

لف دددف يو ولنظل دددي موقظل يدددةو وبي مدددظوتنددد نول ظصددديوو
 ولنبييديو ولنلد يولويو تيتددةواظمضديةو  تيتدةولددلل و
تتخلددفوبيظيدددظواظمضدديةولدددنووللاددمو ول دددم و ولبددديضو
 ولتبنو ولاب بو وبي مظوتتخلدفوبيظيدظوقل يدةولدنووللدبنو
 ولخضدددديو ويو بعددددضوولفظنهددددةو ولدددديواددددينوتندددد نو
ولدد ه نو ول ددنيوولخظليددةومددنوولع ظصدديوولمع  يددةوأيليددةو

وماظي ة 

 -دٌة :أغذٌة حامضٌة وقاع

Acid based fertilizer :- و  يوAcid type fertilizer و  -سماد حامضً :

Acid content :-  ونميةوأ و يتةوام ضةوولمينب  -محتوى حامضً :

Acid deposition :- ددظهيةونيميظئيددةو ت يددةومعيدد ةوتادد ثو تيتددةوو طددال و 
يظ واظ يوو ن دي وولنبييديو و ن دي وول دظيتي تينوإلدلو

  هددظواددموتيونمهددظونظلهددظوبعيدد و ولددنومصددظ يوتولتدد و و تي
 ت ظقطهظولللووايضوإمظوبكدن وأمطدظيواظمضديةوأ و

أ وهدد ومصددطلحووبكدن وت يئددظيوأ ويددظ ويواظمضدية 
ي تخ مول كظيةوإلدلومختلدفوولطيوئد وولم دتخ مةولديو
تي يبوولمينبظيوولاظمضديةومدنوولتد وللدلوول دط حو
 قدد وتنددد نوهدددلهوولتي دددبظيويطبددةونمدددظولددديووامطدددظيو

لاظمضيةو ولضبظبوأ وقد وتند نوتظلدةوبكدن وابيبدظيوو
  وAcid rainوو  ياظمضية و

 -الحامض : ترسٌب

Acid deposition :- و  -ترسٌب الحامض :

Acid dissociation 

constant :- 

و نمظوليوولمعظ لةووآلتيةو:وKa ييم ول وبـو

Ka = [H
+
][B

-
] / [HB]C 

وايثوأنو:

C = 1 mol dm
-3

 

 -مض :ثابت تفكك الحا

Acid equivalent :- نميددةووليظلدد ةوولتدديوتنددظل وولاددظمضوول ددظتجولددنوولمددظ ةو
وولفعظلةوللمبي  

 -مكافئ الحامض :

Acid fast :-  وميظ موللام ضةو  ويتان وب ببهظ  -صامد أو ثابت للحامض :

Acid fertilizer :- مظ ول و P
Hو 7أق ومنوو  -سماد حامضً :

Acid fish :- نوولم دا  وولتدظفولفضداليووا دمظ و مظ ولبظيةولد
 ولمعظمددد وبادددظمضوولنبييتيددد و يعددد ومصددد يو وتيددد و و

 Fish وو  ددديو(P2O5)لخدددظماوو ن دددي وولف دددف يو

 -سمك حامض :



8 

scrap و

Acid forming 

fertilizer :- 

وول مظ ووليظ يولللو يظ ةواظمضيةوولتيبة   -سماد محمض :

Acid number :-   خوولتاللدديو و هدد و ي ددتخ مونم كدديوأ ومييددظاوللتدد
لدد  وولمليغيومددظيومددنوهي ي ن ددي وولب تظ ددي موولددال مو
لتعدددظ  وتميدددعوواامدددظضووليظبلدددةوللدددل بظنولددديوولمدددظءو
 ولم تدد  ولدديويدديومو وادد ومددنوولعي ددة وأ وهدد ولدد  و
مليغيومددظيوهي ي ن ددي وولب تظ ددي موولال مددةولمعظ لدددةو
واامدددظضوول ه يدددةوولاددديةولددديويددديومومدددنوول يددديوأ و

نفظءةولمليةوولتنيييوولتيوتعم ولللوول هن و ه و لي و
إ ولةوواامظضوول ه يةوولايةوممظوي   وإللوو خفدظضو
يقدموولاددظمضوإلددلوأقدد وقيمددةو هدد و ليدد وللددلوم ددت  و

وتال وول هنوأا ظءوولتخ ين 

 -رقم الحامض :

Acid oxidized 

cellulose :- 

و  السلٌلوز المإكسد حامضٌاً.

Acid rain :- و  يوAcid deposition و  -مطر حامضً :

Acid rains :- وامطددظيوولتدديوتادد  ونميددةومددنوواامددظضوأللددلومددنو
ولم  وولطبيعيو تا ثوب دببووخدتالطوولهد وءوولملد ثو
بيط بددةوولغيدد مو تعدد  وواامددظضولدديوهددلهووامطددظيو
إللوونظ دي وولنبييديو ول تدي تينو  د وتجوادي وولفادمو

  ول ق   

 -أمطار حامضٌة :

Acid resistant :- وايوبظاامظض  ويتأ  -مقاوم للحموضة :

Acid sludges :- تطلدد وللددلواددظمضوولف ددف يي ووليطددبوييدديوول يدديو
 ي تدد وبكددن وبلدد يويومكددتيةومددنوأي  ددظيوولا يدد ي و
 ولا يدددددد   و والم يدددددد مو ولنظل ددددددي مو ولمغ ي ددددددي مو
 ولصددددد  ي مو ولب تظ دددددي مو ولفلددددد يوينو ول ددددديلين نو

 ووSludge phosphoric acid ولنبييددي وو  دديو
Spent alkylation acid و

 -رماد حامض :أو حمؤ 

Acid soil :- ولتيبدددةوولتددديوياددد  ومال لهدددظوللدددلو يدددظ ةولددديوأيددد نو
ولهيد ي تينو)اظمضديةولعظلدة(و تد مصوأ وتم د ومددنو
قبد وابيبددظيوولتيبدةو)اظمضدديةومخ   دة(و تندد نوقيمددةو

P
Hولتمدددظ و وللدددلوتينيددد وأيددد نوو7ولتيبدددةوأقددد ومدددنوو

ويبة وولهي ي تينوليومال  وولت

 -تربة حامضٌة :

Acid type fertilizer :- مظ ول و يتةولظليةومنوولاظمضديةولويو P
Hأقد ومدنوو

ولف ددددف يي واددددظمضو و يددددتموتاضددددييهومددددنوخلددددطو3
و اظمضوولنبييتي  

 -سماد حامضً :

Acidic :- ل و يتةوP
Hو 7أق ومنوو  -حامضً :

Acidic alcohol :- واددظمضو1-1 1%ومضددظفوإليدد و71نادد  وتينيدد و%
ولهيددد ي نل يي و ي دددتخ مولددديولمليدددظيوإلدددظ ةوصدددب و

ووا  تة 

 -كحول حامضً :

Acidification :- و  يوAcidifier و  -تحمٌض :

Acidifiers :- ولمينبظيوولنيميظئيةوولتديوتعمد وللدلوخفدضوقيمدةوP
Hو

 ووHclول  دددطوولددددل وتضددددظفوإليدددد و ومادددد واددددظمضو
H2So4و يييهظ وو

 -محمضات :

Acidify :- فضوقيمةو ضيفواظمضولخP
H و  -ٌحمض :

Acidity :- قيمةوولـوP
H و  -حموضة :

Acidity and basicity 

of fertilizers :- 

وا دددم ةوإمدددظوأنوتنددد نومتعظ لدددةوأ واظمضددديةوقظل يدددةو
 للي ولال  ويمننووختيظيوول مظ وولم ظ بول  ليةومعي دةو

 -حامضٌة وقاعدٌة األسمدة:
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ومنوولتيبة و
Acidophile :- و  ددديووعوواامدددظض مدددظ ةومتفظللدددةومدددAcidifierوو 

Acidosis و
 -محب للحموضة :

Acidosis :- دددي فوميضددديةوتددد  و ومدددنوخاللهدددظو يتدددةوتينيددد و 
أي  ظيوولهي ي تينوب  وئ وولت دموإلدلوم دت  وأللدلو

P)منوولطبيعيو بظلتظليوين نويقدموولام ضدةو
H
للد موو(

أقدددددد ومددددددنوولييمددددددةوولميتعيددددددةوولطبيعيددددددة وو  دددددديو
Acidifiers و

 -الحماض :

Acidulated bone :-   وم ا  وولع موولمعظم وباظمضوولنبييتي  -عظم محمض :

Acidulated fish  

scrap :- 

و Acidulated fish tankageو  يو  -قشور السمك المحمضة :

Acidulated fish 

tankage :- 

صددهييجويادد  ولضدداليووا ددمظ وولمعظملددةوباددظمضو
و Acidulated fish scrapولنبييتي و ت ملو

 -صهرٌج السمك المحمض:

Acidulation :- معظملةوولم و وبظلادظمضو مدنوأهدمولمليدظيوولتامديضو
ه ومعظملةوولصخ يوولف  فظتيةوبظلاظمضول يدظ ةوتد ليو

وولف ف ي 

 -تحمٌض :

Acifluorfen :- مبيدد وأ يدددظ وي دددتخ موبعددد ووا بدددظيولمنظلادددةووا يدددظ و
لييضددددددددةووا يو وولا ليددددددددةو يعدددددددد  ولمتم لددددددددةو

Diphynel etherطوإ ددددد يمويتابدددددللدددددلو يعمددددد وو
Protoporphyrinogen oxidase و

 -اسٌفلورفٌن :

Aclonifen :- مبيددد وأ يدددظ وي دددتخ مولمنظلادددةووا يدددظ ولددديوايددد  و
ولخضددددديو ويوخظصدددددةوولتددددد يو ولدددددليةو ولبظل تدددددظنو
 ولفظصددددد ليظو ايددددد  وولا طدددددةو و يعددددد  ولمتم لدددددةو

Diphenyl etherيادد ثوتددأاييهوول ددظمولدديوول بددظيوو 
وتابيط ولعمليةوولتص يعوولاي  وللنظي تين لنوطيي و

 -اكلونٌفٌن :

Aconine :- و  يوAconitine و  -اكونٌن :

Aconitine :- قل يدد ويو ددظمةوت تدد ولدديو بددظيوخددظ  وولددلئبوأ وقظتدد و
 هدد و ددظموتدد و و ونمددظووAconitum napellusول مدديو

ويعتبيوم ننوم ضعيوللي مظتي م 

 -اكونٌتٌن :

Acquired immunity :- هدديوتختلددفولددنوولميظ مددةولدديوندد نوولم ظلددةوإمددظوأنو 
 ووImmunityتنددددد نو يوايدددددةوأ ومنت دددددبة وو  ددددديو

Resistance و

 -مناعة مكتسبة :

Acrinathrin :- مبيدد وونظي  ددظيوي ددتخ مولمنظلاددةوولالددموللددلووليطددنو
 أكتظيوولفظنهةو ولخضيو ويو  بظتظيوول ي دة و يعد  و

 دددم مولمتم لدددةوولبظيي اي يددد وولمصددد عةو هددد ومدددنو
وولماظ يوولعصبية 

 -اكرٌناثرٌن :

Acrolein :- مبيدد ولمنظلاددةووا يددظ وولمظئيددةو ولطاظلددبولدديوق دد ويو
وولي و و ظموت و وللبظئن 

 -اكرولٌن :

Acrylate :- أ ومينبومدنوولمد  مييويوMonomersولم دتخ مةوو

لددديوتصددد يعوولايم  دددتظيوو نيليدددةوولم دددتخ مةولددديو
وتغليفوول ط حووليوت تية 

 -ت :اكرلٌ

Acrylonitrile :- مددظ ةوم خ ددةوت ددتخ مولمنظلاددةوولع يدد ومددنووآللددظيولدديو
ووامظننوولمغلية 

 -اكرٌلوناٌترٌل :

Actidion :- ومضددددددددددددددددظ وايدددددددددددددددد  وت تتدددددددددددددددد وولبنتييدددددددددددددددددظ
Streptomyces griseusه وأ  ومضظ واي  وتموو 

ت دد يي وتتظييددظ ولمنظلاددةووامدديوضوول بظتيددةو هدد وأادد و
نو مددنوم ددظ ئ و ددميت و دد وتجوتاضددييوول تيبت مظي ددي

ولعظليدددةوللبدددظئنو إ تظتددد وولمنلدددفولضدددال ولدددنوأنوولاددد و

 -اكتٌدٌون :
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ولفظصددد وبدددينوولتيلدددةوولمددد ايةولددديوولفطييدددظيو تلددد و
ولمدد ايةولدديوول بددظيوضددييةوتدد و  وو ددتخ موب تددظحولدديو
منظلاددددددددةولطييددددددددظيوولبيددددددددظضوولدددددددد قييي وو  دددددددديو

Antibiotics و

Actin :-  اكتٌن : بي تينولضلي- 

Acting site :- ولتهددظ وأ وول  ددظموولددل وتدد ايوليدد وولمبيدد ويوأ وول ددم مو
وليوت موولنظئنوولايو ت   وإللوم ت وأ وميض  

 -موضع التؤثٌر :

Actinomycetes :- متم لةومنوبنتييظوولتيبةوتضدمونظئ دظيو قييدةوخيطيدةو
تعمدد وللددلوتندد ينوخاليددظومتطظ لددةولويوقظبليددةوللتفددي و

وت ملوبظلفطييظيوولكعظلية 

 -ترٌا الخٌطٌة :البك

Actiology :-  وليوولطبويع يوهلووولعلموولباثولنوأ بظبوولميض  -علم األسباب أو العلل :

Action levels :- هيومتم لدةومدنوواتديوءويوولت  يميدةوولتديوأ صديو
 أندددد تهظو  ويةوو(EPA)بهددددظو نظلددددةوامظيددددةوولبيئددددةو

ول يولدددةوواميينيدددةوللتعظمددد ومدددعومتبييدددظيوولمبيددد ويو
ةولدديووايليددةو والددالفوا ددبظبولددياومددنوولم تدد  

بي هددظوولمعظملددةوولمبظكدديةوبظلمبيدد ويولهددلهوولمدد و و لليدد و
لهدديوإتدديوءويوتتعظمدد ومددعومتبييددظيوولمبيدد ويوول ظتتددةو
منوولمعظماليوول دظبيةوبظلمبيد ويو ولتديوندظنوم دم اظ و
بهددظوأ و تيتددةو صدد  وولمبيدد ويوإليهددظوبكددن وليضدديو

ولمددظ ةولدديوييدديوميصدد   و بكددن ولددظموهدديو صدد  و
ولهدد وءوأ وولتيبددةوأ وولمددظءوأ ولدديوأ و  ددطوآخدديوإلددلو
ولاددد وأ وولم دددت  وولدددل وي دددت تبووتخدددظلوإتددديوءويو

وولط ويئوولال مةولامظيةووا  ظنو ولبيئة 

مسةةةةةةةةةةةةةتوٌات الفعةةةةةةةةةةةةةل أو 
 -الجراءات :

Action potential :- يطلدد وللددلوولتدد ءوولصددظل ومددنوم ا ددلوقيددظاوتهدد و 
ا يوولعصبيوأا دظءولمليدةوولغكظءوولعصبيوولمايطوبظلم

و فظلوأي  ظيوولص  ي مو ولب تظ ي م 

 -جهد الفعل :

Action spectrum :- و  طٌف الفعالٌة.

Action threshold :-   وأ ولتبةوولفع  -حد حرج للفعل :
Activated carbon :- نظيب نوم ا  وأ وماببويعم وللدلوتدلبوأ وم د و

ةوولمل ادظيوولت يئظيوولعضد يةو و ي دتخ مولدظ ةوا ولد
ووللوئبة 

 -الكاربون المنشط :

Activated selectivity :- إنوتبظينوولنظئ ظيوولايةوليوق يوتهظووايضيةوي   وإللو
ولع ي ومنواظ يوو  تخظبيدةوايدثوأنوتاد  وول دموإلدلو
مظ ةوأنايو دميةو تيتدةولتفظلد وأيضديومعدينولديوت دمو
نددظئنومددظويدد   وإلددلومدد يوللدد وولنددظئنوليصددبحوول ددمو

خبظ وللل وولنظئنوبي مدظولد مواد  ثوهدلووولتفظلد ولديوم ت
نددظئنوآخدديويتعدد ومددنوللدد وولنددظئنونظئ ددظ وميظ مددظ ولتلدد و

 ووSelectivity ووEcologicalولمددددددددددظ ة وو  دددددددددديو
Physiological selectivity و

االنتخابٌةةةةةةةة أو االختٌارٌةةةةةةةة 
 -:المنشطة 

Activated sewage 
products :- 

و Sewage sludgeو  يو  -لمجاري المنشطة:منتجات ا

Activated sewage 
sludge :- 

و Sewage sludgeو  يو  -رواسب المجاري المنشطة:

Activation :- يظ ةولظلليدةوولمبيد وإمدظو تيتدةوت كديط وب واد وأ وأناديو 
منوولتفظلاليووايضديةوولتديوتاد ثو وخد وولت دموماد و

واناددديووDiazoxonإلدددلووDiazinonتاددد  وولمبيددد و
واصدددلي وأ وقددد وياددد ثوولت كددديطوو دددميةومدددنوولميندددب

للمبيدد ول دد وخلطدد ومددعومبيدد وأ ومددظ ةونيميظئيددةوأخددي و
 ولت كدددديطولدددديوهددددلهوولاظلددددةويادددد ثوإمددددظوبددددظلم و يةو

 -التنشٌط :
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Synergismأ وبظلتي يددددددددددددددددددددددددددددةووPotentiationو و
و وSynergism ووAdditive effectو  يو

Potentiation  

Activation degree :- لوإلطددظءو يتددةوللتعبيدديولددنو تعتمدد وهددلهوولطيييددةوللدد
قدد ةوولت كدديطوولاظصددلةوبفعدد وخلددطومددينبينومعددظ و للدد و

  نمظويأتي:وPlackett ووHewleltبظ تخ ومومعظ لةو
(P1وو+P2و)–و41و
و111×وو__________________ يتةوولت كيطو=و

41 
وايثوأنو:

P1لدـووه=و%ووليت ول  وولتيني ووليظت ومنوولمبي ول اد و
و41%

P2لتينيدد ووليظتدد ومددنوولمخلدد طولددـو=و%ووليتدد ول دد ووو
و41%

 ل دد مظويندد نو ددظتجوولمعظ لددةوم ددظ يظ وللصددفيولددالنوللدد و
يكييوإللول مو ت  وت كيطو نلمظووقتيبديوول تيتدةومدنو

 ّ ولل ولللو ت  وتأاييوت كيطي وأمظولديواظلدةوو111
وولتضظ ولالنوولييمةوول ظتتةوتن نو ظلبة 

 -درجة التنشٌط :

Activative 
metabolism :-  

ليوهلووول   ومدنووايدضويصدبحوولميندبوبعد و خ لد و
ت دموولنددظئنوولادديوأنادديولظلليدةومددنوولمينددبوواصددليو
 تتموهلهوولعمليةولنوطيي وولع ي ومنوولتفظلاليوم هدظو

 تفظلدد ووDesulfurationتفظلدد وإ ولددةوليةوولنبييدديو
-Nه ين ددلةومتم لددةوولمايدد وولميتبطددةوبددظل تي تينو

methyl hydroxylationتفظلددد وو Cyclizationو
و Bioactivation وو  يوSulfoxidation و

 -األٌض التنشٌطً :

Activator :- تطل ولللوأ ومظ ةول د وإضدظلتهظوإلدلوولمبيد ويوأ وأ و

مظ ةوأخي وت   وإللو يظ ةولظلليتهظو ت كديطهظ وو  ديو
Activationوو Potentationوو Synergismو وو

 -منشط :

Activator adjuvants :- ولمينبددظيوولنيميظئيددةوولتدديوتضددظفوأ وتخلددطومتم لددةو

معوولمظ ةوولفعظلةوللمبي ويوأ ووا  يةو ت   وإللو يظ ةو
 ووAdjuvants ووAdditivesلظلليتهدددددددددظ وو  ددددددددديو

Surfactants و

 -مواد مساعدة منشطة :

Active absorption :- وو متصددددددظصوولددددددل وياتددددددظ وإلددددددلوطظقددددددة وو  ددددددي
Active transportوو Passive absorption و

 -امتصاص نشط :

Active acidity :-  وتيني وأي نوولهي ي تينوليومال  وولتيبة  -الحامضٌة النشطة :

Active immunity :- م ظلةوتموتافي هظوباللطدظءوتيلدةوضدعيفةومدنوولعظمد و

وولمميض 

 -مناعة نشطة :

Active ingredient :- أ وولمن نوولفعظ و هيوولمظ ةوأ وولعظم وولم د   ولدنو

لليةوولمينبواي يظ و و لظ ةوتدلنيولديولالمدةوولمبيد ولظ

أ وولم ددددتجون  ددددبةومئ يددددةومددددعوواكددددظيةوإلددددلوو ددددمهظو
و Active substanceولنيميظئي وو  يو

 -المحتوى الفعال :

Active metabolite :- و  يوActivative metabolism و  -نواتج األٌض الفعال :

Active oxygen 

method :- 

ولد ه نو ول يد يوب و دطةوليدظقيعووطيييةولييدظاوابدظي

ولهدد وءوخددال وولمددظ ةوول ددظخ ةوايددثويتبعهددظوتندد نولدد  و
 Swiftوانظ ي و تعيفوأيضظ وبظختبظيوولابظيوول ييعو

stability test و

 -طرٌقة األوكسجٌن النشط:

Active remote 

sensing :- 

ولتا دددداوول ددددظئيوولددددل وي ددددتخ مومصدددد يهوولضدددد ئيو

ولطظقددةوولكم دديةولددلل ووولخددظصوبدد و  نوو لتمددظ وللددل

 -التحسس النائً النشط :
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ويمننوو تخ وم وليال و  هظيو  

Active substance :- أ ومظ ةوتع  وإليهظولظلليةوولم تجو د وءومبيد وأ و  وء و
و Active ingredientو  يو

 -مادة فعالة :

Active transport :- إا  ومينظ ينيظيو ي وولم و ومنوخال وولغكظءوولخلد  و

يهددظوتيدد موولخليددةوبظ ددتهال وطظقددةومددنوأتدد وتاييدد و ل

  ي وولم و ويييوأيكيتهظومنوولمنظنوقلي وولتيني وإلدلو

وولمنددددددددددددددددددددددظنول وولتينيدددددددددددددددددددددد وولعددددددددددددددددددددددظلي و
 Passive ووAdsorption ووAbsorptionو  دديو

transportوو  

 -النقل النشط :

Active transport :-   و ي ويا ثوبظيتبظطوولمظ ةوولم ي لةوباظم  -:نقل نشط 

Activity index :- طيييددةومعتمدد ةومدددنوقبدد ووتادددظ وولماللددينوولنيميدددظئيينو
(AOAC)لتا ي وقيمةوول دظيتي تينوييديوولمدلوبولديوو

وولمظء 

 -دلٌل الفاعلٌة أو النشاط :

Actual pesticide 

residue  

ومتبييظيوولمبي وبع وو تخ وم    -المتبقً الفعلً للمبٌد :

Actual resistance :- أ دد و وولميظ مددةوولتدديوي هيهددظوولنددظئنوولادديومددظوتميددعو

لددد ووولميظ مدددةوولنظلبدددةوأ وولهدددي بوبظلصددد لة وو  ددديو
Resistanceوو Behaviouristic resistanceوو 

Cross resistanceوو Horizontal resistanceوو 

و وMultiple resistance و

Vertical resistance و

 -مقاومة فعلٌة أو حقٌقٌة :

Acute :- لدددنوولتعددديضوللمبيددد وأ وولمدددظ ةوول دددظمةولمددديةوولبدددظية
 ظلةو ولتديومدنوو45 وا ةوليطوأ ولميويوقليلةوخال و

بع هظوي هيوولتأاييوبكن ومبظكيوبعد وولتعديضو لفتديةو
 Chronic ووAcute toxicityي مددظ  وو  ددديوو15

toxicityوو Toxicityو وو

 -حاد :

Acute dermal 

toxicity :- 

و Acute toxicity ووToxicityو  يو  -السمٌة الجلدٌة الحادة :

Acute dermal toxicity 

test :- 

 هددددلووو ختبددددظيويددددتموتعددددييضوولتلدددد ولمتددددظميعومددددنو
ولاي و ظيول قيوما  وميةو وا ةوللمدظ ةوولمختبديةولديو
لددد ةوتيلدددظيومت يتدددةوولتينيدددد ونددد وم هدددظوتعطددددلو

 دددظلظيو يدددتموو7-6لمتم لدددةومدددنوولاي و دددظيو لمددد ةو
عددييضوبمددظوليهددظوولمدد يوتدد  ينوولمالا ددظيوليددبوولت

 ظلةو وأمظوولميظي ةولتعظمد وبظلمدليبوو45ولاظص وبع و
ليددط وبعدد هظويددتموتكددييحوولاي و ددظيوولتدديوتمدد يوأا ددظءو
و ختبظيو وأمظوولتيومظ وليولللوقي وولايظةوليدتمولباهدظو
 تكيياهظولمالا ةوألديوضوول دميةوولمتدأخيةولليهدظ و

 ووChronic dermal toxicity testو  دددديو
Chronic toxicity test و

اختبةةةةةةار السةةةةةةمٌة الجلدٌةةةةةةة 
 -الحادة :

Acute disease :-  وميضوت هيوأليوض وب يلةوبع وواصظبة  -مرض حاد :

Acute effect :- أ وتأاييوضظيوي هيو دييعظ وللدلوولندظئنوولاديو تيتدةو
أ وهد ووتعيض ولمظ ةو ظمةوخال ولتيةو م يدةوقصديية 

 وولتعدديضول كددعظ وولتددأاييوول ددظتجولددنوولت ددمموولاددظ وأ
بتيلددةو وادد ةوأ ولفتدديةوقصددييةو ي هدديوهددلووولتددأاييو

وو  دددددددديوي مددددددددظ ومددددددددنوولتعدددددددديض وو15-1خددددددددال و
Chronic effect و

 -التؤثٌر الحاد :

Acute exposure :- ولتعدديضولتيلددةومدددنوولمددظ ةوول دددظمةولفتدديةوقصددديية و  -التعرض الحاد :
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و Chronic exposureو  يو

Acute health effects :- ولددد وللدددلومتمددد ووالددديوضوولكددد ي ةوولتددديوت هددديوتط
وللدددلوولندددظئنوتددديوءوتعيضددد ولتيلدددةوأ وأناددديومدددنو
وولمدددددددظ ةوول دددددددظمةوخدددددددال ولتددددددديةوقصددددددديية وو  دددددددي

Acute toxicityوو Adverse health effect و

 -التؤثٌرات الصحٌة الحادة :

Acute health effects :- ولتدددأاييويو والددديوضوولصدددايةوولتددديوت هددديوللدددلو
كن و ييعو تيتةوولتعيضولتيني وأ وتيلدةووا  ظنوب

ولظليةومنوولمظ ةوول ظمةوخال ولتيةوقصيية وو  ي 

 -التؤثٌرات الصحٌة الحادة :

Acute ingestion :- و  يوAcute oral toxicityوو Acute toxicity و التسمم الحاد عن طرٌق الفةم 
:- 

Acute ingestion 

toxicity :- 

نوطييد وولت دظ  وولفمدي وول ميةوولادظ ةوولتديوتاد ثولد
و Toxicity ووAcute toxicityو  يو

 -سمٌة حادة فموٌة :

Acute inhalation 

toxicity :- 

وول ميةوولاظ ةوول ظتتةولنوو ت كظ وولمظ ةوول ظمة   -السمٌة التنفسٌة الحادة :

Acute injection 

toxicity :- 

ون ول ميةوولاظ ةوول ظتتةولنوتي يموولمظ ةوول ظمةوبظلاي  -سمٌة حادة بالحقن :

Acute intoxication :- و  يوAcute toxicity و  -التسمم الحاد :

Acute LC50 :- و  يوToxicity و التركٌةةةةةةز النصةةةةةةفً القاتةةةةةةل 
 -الحاد:

Acute LD50 :- و  يوToxicity و الجرعةةةةةة النصةةةةةفٌة القاتلةةةةةة 

 -الحادة :

Acute moderate 

disease :- 

يوولميضديةوولادظ ةو هد و ه وأق وخطد يةومدنوولادظ 

ييدديوخطدديوللددلوولايددظةو يادد ثول دد وولتعدديضوللمددظ ةو

 ظلةو ياتدظ وولمصدظبوإلدلوو45ول ظمةولفتيةوتي ولنو
و Acute severe diseaseل ظيةوطبية وو  يو

 -مرض متوسط الحدة :

Acute necrosis :- و  الضرر الموضعً الحاد.

Acute oral toxicity :- و  يوToxicityوو Acute toxicity و  -السمٌة الفموٌة الحادة :

Acute poisoning :- و  يوAcute toxicity و  -التسمم الحاد :

Acute population 

adjusted dose :- 

تيلةومنوولمبي وأ وولميندبوولنيميدظئيوتدموتا يد هظوأ و

وتابيتهظولمتم لةو نظ ية 

الجرعةةةةةةة الحةةةةةةادة المثبتةةةةةةة 

 -لمجموعة سكانٌة :

Acute pulmonary 

toxicity :- 

و Toxicity ووAcute toxicityو  يو  -سمٌة رئوٌة حادة :

Acute references 

dose :- 

ولتيلددةوولمادد  ةومددنومددظ ةو ددظمةومعي ددةو ولتدديوتعتبدديو

وميتعظ ويمننوميظي ت ومعوتيلظيوأخي  

 -الجرعة المرجعٌة الحادة :

Acute rodenticides :-   وإلددلومبيدد ويوقدد ويضواددظ ةو هدديوول ددم موولتدديوتدد 

قت وولي ويضوخال و ظلظيوقليلةوبع وت ظ لهدظومدنوقبد و

وليددد ويضو وإ وأنومدددنولي بهدددظوهددد وخط يتهدددظوللدددلو

وا  ددددظنو ولاي و ددددظيوواليفددددةو ونمددددظوأنووليدددد ويضو

 دديلظنومددظوتنت ددبولهددظوصددفةوتت ددبوولطعدد موول ددظمةو
Baitshynessلضال ولدنو هد يوصدفةوولميظ مدةولهدظوو

 ووAntuو مدددددنوهدددددلهوولمبيددددد ويول  دددددفي وول  ددددد و 

Rodexوو  يو Anticoagulant rodenticidesوو  

مبٌةةةةةدات قةةةةةوارض سةةةةةرٌعة 

 -المفعول :

Acute severe disease :- اظلةوولميضوولك ي وولخطيولللوولايظةو يا ثو تيتدةو

ولتعيضولل م موأ وولمينبظيوولنيميظئيةولفتيةوتي ولدنو

 ظلةو يتبوإ خظ وولمييضوإللوولم تكفلولتليديوو45

وولعال  

 -ض شدٌد الحدة :مر

Acute symptoms :- ألددديوضوت هددديو دددييعظ وللدددلوولندددظئنوولاددديو تيتدددةو  -أعراض حادة :
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وولتعيضولتيلةومنوول موخال ولتيةو م يةوقصيية 

Acute to chronic 

ratio :- 

لبدددظيةولدددنو  دددبةوتي يييدددةويدددتموا دددظبهظوتتييبيدددظ وأ و

وييظضيظ وللمظ ةوولمختبيةوبهد فوولت بد وبظل دميةوولم م دة

ولتدديوتادد اهظوتلدد وولمددظ ةو للدد ول دد مظوتندد نوولبيظ ددظيو

وولمتظاةوهيوبيظ ظيوول ميةوولاظ ةوليط 

النسةةةةةبة بةةةةةٌن الحةةةةةاد إلةةةةةى 

 -المزمن :

Acute toxicity :- مي ويوولضييوأ وولتلفوولل وتا ا وولمدظ ةوول دظمةول د و

ولتعيضولهدظوبتيلدةوأ وتديلتينو لفتديةوقصدييةو إلوو
 Acute وولفمولت ملونظ يوولتيلةومأخ لةولنوطيي

oral toxicityأ ولدددنوطييددد وولتددد فاووAcute 

inhalation toxicityإلوونظ دديولددنوطييدد وولتلدد وو 

 تادد ثوهدددلهووAcute dermal toxicityلت ددملو

ول ميةوليوولغظلبوللعظملينوليومتظ وولمنظلاةو معظم و

تصدد يعوولمبيدد ويو تيددظاوول ددميةوولاددظ ةوللددلوأ ددظاو

بيول هظوبع  وولمليغيومدظيومدنوولتيلةووليظتلةو ولتيويع

ولمددظ ةوول ددظمةولندد ونيلدد ييومومددنو  نوولنددظئنوولاددي و
 Sub ووChronic toxicity ووToxicityو  دديو

chronic toxicityو وو

 -السمٌة الحادة :

Acute toxicity test :- يو ددةوتددتموللددلواي و ددظيوولتتيبددةولتا يدد وولتددأاييويو 
ل ددظمةوخددال وولعن دديةوولمت ددببةولددنوولتعدديضوللمددظ ةوو

ي مددظ وبعدد وتعيضددهظولتيلددةوأ وو15لتدديةو وت يدد ولددنو
 ددظلةو تا يدد وو45لتيلددظيومددنوولمددظ ةوول ددظمةوخددال و

 وLD50ولتيلدددةووليظتلدددةول صدددفواي و دددظيوو ختبدددظيو
و Chronic toxicity testو  يو

 -اختٌار السمٌة الحادة :

Acyclic :- تطلدد وللددلوولمينبددظيوولتدديو وتاتدد  وللددلوتينيددبو
واليي 

 - حلقً :ال

Acylalanines :- متم لدددةونيميظئيدددةوتضدددموبعدددضومبيددد ويوولفطييدددظيو
 ووMetalaxyl M ووMetalaxylولتيددددد ةوماددددد و

Benalaxylايثوتعم وهلهوولمبي ويولللوتابيطو م وو
 للدد ولددنوطييدد ووOomycetesولفطييددظيوولني دديةو

لضددال ولدددنوتابيطهدددظووrRNAتابيطهددظولعمليدددةوتصددد يعو
و DNAبي تينو ولـولعمليةوتص يعوول ه نو ول

 -االسٌاللٌنٌز :

Ad libitum :-  وأ ونمظويكظء  -بُحرٌة :

Adaptation :- ولتغييوولاظص وليوولنظئنوولايو تيتةوولتغيديوولاظصد و
ليوول دي فوولبيئيدةوولمايطدةوبد ومدنو  نواد  ثوأيدةو
تدأاييويوأ ووخدتال يولن ديةولديواي يدةوللد وولندظئن و

و Acclimationو  يو

 -تكٌف :

Added risk :- ه وولتبظينوبدينواد  ثوولتدأاييويوولعن ديةولديووالديو و
وولمعظملةو ولنظئ ظيوولم ت  ةوليومعظملةوولميظي ة 

 -مجازفة أو خطر مضاف :

Addiction :- ولتع  ولللوولتنديويوولم دت مولت دظ  ووا  يدةوأ وبعدضو
وولمينبظيوولمخ يةومنوقب وولنظئنو خظصةووا  ظن 

 -إدمان :

Additive :- و  يوPotentation و  -إضافً :

Additive effect :- ولتدددأاييوول دددظتجومدددنولمليدددةوخلدددطومدددينبينوأ ومبيددد ينو
 يندد نوتأاييهمددظوأقدد  ومددنوتددأاييوندد وم همددظوليمددظولدد و

 ووActivationو دددددددتخ مظوللدددددددلوو فددددددديو  وو  ددددددديو
Additivesوو Antagonistic effectو و

Potentiationوو Synergistic effect و

 -مضاف : تؤثٌر

Additives :- متم لدددةوولمددد و وولتددديوتضدددظفوللمبيددد ويو وا دددم ةو  -المضافات :
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 وا  يةو وايليةوبه فوتا ينوم وصفظتهظوأ ومدلوقهظو
وبظل  ددددددددددددددبةولص  يددددددددددددددةو وايليددددددددددددددة وو  ددددددددددددددي

Diluentsو  Fillersوو Carrierوو Adjuvants و

Adenine :- مدددد  مو مدددد ولل بددددظيوياتدددد  وللددددلوAminopurineو

ولتافي وول م وليوول بظتظيوولمختلفة ي تخ مو
 -ادٌنٌن :

Adenitis :- ولتهددددظبو ددددظتجولددددنوخلدددد وميضدددديوأ وب ددددببوخلدددد و
ونيم اي   

 -التهاب الغدة اللمفٌة :

Adenocarcinoma :- يموخبيدددددددثويصددددددديبووا  دددددددتةوولغ يدددددددة وو  ددددددديو 
Adenoma و

  -سرطان غدي :

Adenoma :-  ووا يوموولغ يةويييوول يطظ ية  -غدي :ورم حمٌد 

Adherent agent :- و  يوAdhesive agent و  -عامل لصق :

Adhesive agents :- متم لةومنوولمينبظيوأ وولمد و وولطبيعيدةو ولمصد عةو
 ولتدديوتضددظفوللمدد و وولفعظلددةوللمبيدد ويول يددظ ةوقدد يتهظو
للدددلوولبيدددظءوللدددلوول دددط حوولمعظملدددةو مدددنوولمددد و و

لبدد مينوولالصدديةوولطبيعيددةو يدديوبددل يولدد  وولصدد يظو و
 ووPolyethyleneول مو ولم و وولتالتي يةوليمظويع وولدـو

Polysulfideمددنوولمدد و وولالصدديةوولصدد ظلية وو  دديوو
Additivesوو Adjuvants و

 -مواد الصقة :

Adiabatic :- ت تخ مول صفو  ظموأ ولمليةومظ عةولا  ثوأ وتغييو

وليو يتةوولايويةو تيتةوونت ظبوأ ولي ونوللايوية 

 -كاظم :

Adipose tissue :-  و  يجومن نومنوولخاليظوول ه ية  -نسٌج دهنً :

Adipositas cordis :-  وب ببولظم وميضيوأ و مي   -التهاب النسٌج الدهنً :

Adjuvants :- لبددظيةولددنومدد و ويددتموإضددظلتهظوللمبيدد وأ وولدد  وءوأا ددظءو

تتهيدد وم تاضدديوت و ولتدديوقدد وتندد نومددظ ةومبللددةوأ و

م دددتالبةو ينددد نوولهددد فوم هدددظوو ظكددديةوأ و صددديةوأ 

 يظ ةو تا ينوولخصظئصوولطبيعيدةولم تاضديوولمبيد و
و وAdditivesأ وول  وء وو  يو

Adhesive agentsوو Dispersing agentsو و

Emulsifier agentsوو Spreading agentsو و

Wetting agentsوو Surface active agentsو و

Surfactantsو وو

المةةةةةةةةةةةةةواد الضةةةةةةةةةةةةةافٌة أو 

 -دة :المساع

Administration :- إلطظءونميدةومعل مدةومدنوولمدظ ةوللندظئنوولاديوبطيييدةو

ومعي لةوأ ولنوطيي وولفموأ وولاين 

 -تجرٌع :

Admixture :- لمليةوخلطووا م ةو ولمبيد ويو ولنيميظئيدظيوول يوليدةو

وواخي  

 -خلط :

Adolapin :- ت ن ينومتع  وولببتي ومكت ومنو موول اد و يعمد وهدلوو
 وCyclooxygenaseت ن دددينوللدددلوتابددديطوإ دددد يموول

وة ق ه ومضظ وللاي

 -ادوالبٌن :

Adrenal cortex :-  وقكيةوولغ ةوولن يية  -قشرة كظرٌة :

Adrenal gland :- ومنوولغ  وولصدمظءولديووللبدظئنوت تد وقديبوولنليدةو   
 ييد مووMedulla تي موإللوت ئينو وولتد ءوولد وخليو

 هيمددد نو  يو يي دددظلينووبدددالليو وهيمددد نوو  يي دددظلين
 ييددد موبدددالليو ووCortex ولتددد ءوولخدددظيتيووليكددديةو

هيم  ظيوو  تيي ي وولمختلفةو ولتيوتكدم وهيم  دظيو

و دددتيي ي وولتددد او ن ي ين  دددتي نو لهدددظوتدددأاييولددديو

ولتمايددد وولغدددلوئيوللنظيب هيددد يويونمدددظوأ هدددظومضدددظ ةو

لاللتهظبظيو و هيم نوول   تيي نوولل وي  مولمليدظيو

 -الغدة الكظرٌة :



16 

وحو ولمظءومنوولنليةإخيو وولمل

Adrenergic :-  ويع  وأ ويختصوبظلغ ةوو  يي ظليةوأ وولن يية  -كظري :

Adrenergic system :- و  نظام ادرٌنالٌنً.

Adrenocortical tropic 

hormone :- 

وهيم نويعم ولللوت كيطوولغ ةوولتظينل ية   -هرمون الغدة الجاركلوٌة:

Adsorb :- ةوتتميددعويددظ وأ و ددظئ وأ وأ ومددظ ةوملوبددةوللددلولمليدد
و Adsorption ووAbsorption طحومظ وو  يو

 -ٌدمص :

Adsorbent :- وأ ومظ ةوت مصوأ وتلتص وب طحومظ و  -مدمص :

Adsorption :- لمليةوإم ظ وولمظ ةوولنيميظئيدةوللدلو دطحومدظ ةوصدلبةو

وما وت يئظيوولتيبة 

 -االدمصاص :

Adsorption capacity :-  وقظبليةوأ ومظ ةولللوو  مصظص  -سعة ادمصاصٌة :

Adsorption 

chromatography :- 

و  كروماتوغرامً االدمصاص.

Adsorption 

coefficient :- 

لبددظيةولددنوقيددظاو يتددةوميدد وولمددظ ةوولنيميظئيددةوليددتمو
و مصظصهظولللوابيبظيوولتيبةوبمع دلوأ د وب يدظ ةوقديمو

ةولندديوتدد مصوهددلووولمعظمدد ويدد  وللدد وللددلوميدد وولمددظ 
ب و ددطةوابيبددظيوولتيبددةولددال ةوللددلوبيظئهددظولدديواظلددةو
ل بدددظنولددديومالددد  وولتيبدددة و لم مدددظ ولدددالنوولت يئدددظيو
كدد ي ةوو  مصددظصو ويددتموتيكددياهظو  واتددلوتتاددي و
إ وباينةوابيبظيوولتيبدةو ف دهظ و للدلوأيدةوادظ ولدالنو

و411قيمددةومعظمدد وو  مصددظصول دد مظوتندد نوأقدد ومددنو
 ولدد موو  مصددظصوبدد و ونولددالنوللدد ويدد  وللددلوقلددةوأ

ولت  ءو ين نوقظب ولاليتكظحو يمننوا دظبومعظمد و
وو  مصظصومنوولمعظ لةوولتظليةو:

معظم وو  مصظص=و)تيني وولمظ ةوولم مصدةو/وتينيد و
وولمظ ةووللوئبة(و/و%وللنيب نوولعض  وليوولتيبة

 -معامل االدمصاص :

Adsorption 

equilibrium :- 

و  توازن االدمصاص.

Adsorption isotherm:- و  خط التحارر لالدمصاص.

Adsorption kinetics :- و  حركٌات االدمصاص.

Adsorption power :- و  قوة االدمصاص.

Adsorption site :- و  موقع االدمصاص.

Adstringent :- تطلدد وللددلومددظ ةوأ ولعدد ويعمدد وللددلوكدد وأ وو يبددظضو
و Astringentوا  تةو تنتبوأيضظ و

 -قابض :

Adulterants :- ولمينبظيو ولم و وولتيوت تخ موليويدشو تيليد وبعدضو
وولمبي ويو ولنيميظئيظيوول يولية 

 -مواد الغش :

Adulterated 

pesticides :- 

ولمبيد ويوولتديوتند نوم وصددفظتهظوولف يدةو ولاي يدةوييدديو
مطظبيةوللم وصفظيوولييظ يةوللمبي ويو وأمظو تيتدةوخلد و

تيتددددةوو تهددددظءولتدددديةولدددديوولتصدددد يعوأ وولتخدددد ينوأ و 
وصالايتهظ 

 -مبٌدات فاسدة :

Adulteration :- و  غش أو تزٌٌن.

Adulticides :- ولمينبظيوولنيميظئيةوولطبيعيدةو ولصد ظليةوولمتخصصدةو
ليووليضظءولللوواطد ويوولنظملدةولالدظيوأ وقد وتند نو
أنادددديوتددددأاييو ولدددديوولطدددد يوولبددددظل وميظي ددددةوبددددظاط ويو

وواخي  

 -مبٌدات البالغات :

Advection :- لمليدةو يد وولمدظ ةولدديوولهد وءوأ وولمدظءوب و دطةواينددةو
و وله وءوأ وولمظءوواليية

 -تؤفق :

Adverse effect :- ييصدد وبدد وولتغيدديويوولكددنليةو ولف ددي ل تيةو تغيدديويو  -التؤثٌر المعاكس :
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ول م و ولتغييويوولتيوتطيأولللوولتط يوأ وللدلولتديةو
ايددظةوولنددظئنوولادديو تيتددةولصضدديويوولتدديوو ددتطظليو

لمظ ةوول ظمةوأنوتا اهظوممظوين نو تيتتد وولتدأاييوللدلوو
ولي يويوول  يفيةوأ وولي يويولللوتع يضوو تهظ ويو
ولتددديوأاددد اتهظوتلددد وولمدددظ ةوأ وول دددي فوولبيئيدددةوولتددديو

وتعيضولهظوولنظئنوولاي 
Adverse health  

effect :- 

ل وأ وتغيدديولدديو  يفددةوولت ددموأ وتينيددبوولخليددةو ولدد
وي   وإللوا  ثومكظن وصاية 

 -التؤثٌر الصحً العكسً :

Advisory committee 

on toxic substances :- 

تع ددلوو(HSE)لت ددةوتظبعددةول ددلطةوول ددالمةو ولصدداةو
بمتظبعةوولخط ويو ولتعليمدظيوولخظصدةوبدظلم و وول دظمةو

و ت و لهظ 

لجنةةة الشةةراف علةةى المةةواد 
 -السامة :

Aerial application :- مليددظيوولدديشوولتدد  وللمبيدد ويو تددتمولددظ ةوبظ ددتخ ومول
و Aerial sprayولطظئيوي وو  يو

 -الرش الجوي :

Aerial spray :-  ووليشوبظ تخ وموولطظئيوي  -: رش جوي

Aerial spraying by 

conventional nozzles:- 

يشويتموب و طةوولطظئيويولويوول د   يوولتديوتطلد و
و  دددديوو  نمددددظينيو4111-11قطدددديويوباتددددموبددددينو

Aerial spraying by micronaire و

الةةةةةرش الجةةةةةوي باسةةةةةتخدام 
 -النوزالت التقلٌدٌة :

Aerial spraying by 

micronair :- 

 ليوهلووول   ومدنوولديشويدتمويشوولمبيد ويوولميند ةو
ول ظئلةوولخظليةومنوولمظءو وإلويي موهدلووولتهدظ وبتت ئدةو

للغظيدةووولمبي ويوولمين ةوإللوقطيويولويوأاتظمو قيية
مددظيني نوب دديلةولظئيددةو يدد ليوهددلووولتهددظ وو41-141

وإمنظ يةوول يطيةولللواتموقطيويووليش 

الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرش الجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوي 
 -الماٌكرونٌري:

Aerobe :- ييصدد وبدد وولنددظئنوولادديوولددل وياتددظ ووا ن ددتينولدديو
وت ف  و منواموي تطيعوول م و ولبيظءولللوقي وولايظة 

 -هوائً :

Aerobic :-  ياتدددظ وإلدددلووا ن دددتين وو  ددديووأ وندددظئنوأ وتفظلددد
Anaerobicو وو

 -هوائً :

Aerobic respiration :- و  تنفس هوائً.

Aerobiosis :- تطلدد وللددلوتميددعوأكددنظ وولايددظةوولتدديوتتدد فاوولهدد وءو
وولت  و تعيشوليوطبيةووله وءوولت   

 -حٌاة هوائٌة :

Aerosol :- إادد  وصدد يوتتهيدد وولمبيدد ويو وانادديوو ددتخ ومظ ولدديو
ننوولمغليددةونظلم ددظ  ولمنظلاددةوولبعدد ضو ولددلبظبووامددظ

 ولصيوصييو يييهدظومدنواكديويوولم دظ  و و يعمد و
و41-1ولمضددببوللددلوإبيددظءوت يئددظيوولمبيدد وولصددغييةو

مظيني نوباظلةو ظئلةوأ وصلبةومعليةولديوولهد وءولفتديةو
ط يلددةو  ددبيظ وبعدد وو  ددتعمظ و للدد ومددنوخددال وإلوبددةو

ولم ظ بوبظاضدظلةوإلدلووولمظ ةوولفعظلةوللمبي وليوولمليب
ولم تدد  ةوتادديووPropellantولمددظ ةوولغظ يددةوولاظملددةو

ضددغط ونمددظويتادد  و  ددظموخددي  ومالدد  وولمبيدد ومددنو
ولعبدد ةو اتددموت يئددظيوولمبيدد وتبعددظ ول دد  وول دد   يوأ و
ولبخظخدددظيوولم دددتخ مةو ندددلل وضدددغطوولغدددظ و وخددد و

 Liquifide ووAerosol dispenserولعبد ة وو  ديو

gas aerosol و

 -: لضبب أو اٌروسوم

Aerosol bombs :- و  يوAerosol و  -علب االٌروسول :

Aerosol dispenser :- ولبخددظاوولددل وي تدد ولدديوقمددةوللبددةوو يي  دد  و ل دد و
ولضدددغطولليددد ويخدددي ومالددد  وولمبيددد وبكدددن و دددظئ و

و Aerosolضبظبي وو  يو

المضةةةةةةةةةةةةةةةبب أو  بخةةةةةةةةةةةةةةا 
 -االٌروسول :

Aerosol generators :- ضبظبو ق وتن نوم ل ويوضبظبوايوييةوأ وم ل ويوول
تتنددد نومدددنوخددد ونو مضدددخةوتعمددد وبيددد ةوولمادددي و

 -المضببات :
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 مصدد يوادديوي ويعمدد وبددظل ق  وأ وولنهيبددظءو ييلددةو
لالاتدددديو وبدددد يتظيوادددديويةولظليددددةو وايددددثويخددددي و
و يي    ولللوكدن و خدظنوي دتجومدنوواتديو وولمدظ ةو
ولاظملددةوللمبيدد وول ددييعةوو كددتعظ ول دد و خ لهددظوييلددةو

ق وتن نوم لد ويوضدبظبوبدظي ةو ليهدظويدتموو اتيو  و 
تت ئةوولمبي وولمين ومينظ ينيظ وبظ اتندظ وأ وبظلد  يونو
أ وب و طةوضغطووله وءول  وخي ت ومنول هةووليشو

ولللوكن وضبظب 

Aerosol propellant :- و  يوAerosol و  -قاذف ضبابً :

Aesculetin :- وو  ددددددديو دددددد  ومدددددددنوولتلين  ددددددي ويوولن مظيي يدددددددة 
Aesculinو وو

 -اسكولتٌن :

Aesculin :- دددددد  ومدددددددنوولتلين  ددددددي ويوولن مظيي يدددددددة وو  ددددددديو 
Aesculetinو وو

 -اسكولٌن :

Aetiology :- ولعلموولل ويختصوب يو ةووا بظبو أصد ووامديوض و
و ووEpidemiologyو  يو

 -علم األسباب :

Aflatoxicosis :- نوت دظ  وتطل ولللومام وولاظ يوولميضيةوول ظتتةوم

و م موو لال 

 -التسمم باألفالتوكسٌن :

Aflatoxine :- و دددددد  ومددددددنوول ددددددم موولفطييددددددةوت ددددددتجومددددددنوقبدددددد و
 Aspergillus ووAspergillus flavusولفطدديينو

parasiticusهدددديوولمينبددددظيوو يضدددديةوولاظ   يددددة وو 

و Mycotoxinو  يو

 -افالتوكسٌن :

Aflatoxins :- بع وا  ثوو1661ونتكفيوهلهوول م موا  وميةولظمو

اظلةوت ممو بظئيةوليوإ نلتيووأ يوإللوهال ومظوييدظيبو

مظئةوألفومنولي  وولد تظ وولي مديو تبدينوأنوم دببو

هددلهوولاظلددةوولميضدديةوهدديومددظ ةو ددظمةوأ تتهددظوولفطدديو
Aspergillus flavusت ددببو ددم موو لددالوولع يدد وو 

منوولتدأاييويوولت يدةوولضدظيةولهديو دم مونب يدةوق يدةو

طظنولديووا  دظنو ولايد ونو و يعد وول دمو م ببةولل دي
أنايووا  و و ميةولضال ولنون  د وول دمووB1ولالو   و

 .A ووA. flavusوانادديوإ تظتددظ ومددنوقبدد وولفطدديينو

parasiticusوتددددل بو ددددم موو لددددالولدددديوولمددددليبظيو 

وليطبيددةوولمعت لدددةوماددد وولنل ي لدد يمو ولميادددظ   ونمدددظو

وتددددددددددددددددل بولدددددددددددددددديوولنادددددددددددددددد  و و  دددددددددددددددديت نو

ول دددددم موب ددددديلةوب تددددد  وولضددددد ءوو تدددددتاطموهدددددله

 خص صدددظ وواكدددعةولددد  وولب ف دددتيةو هددديوميظ مدددةو

وللايويةو ولطبخ 

 -سموم األفال :

After effect of  

a poison :- 

قظبليةوولمظ ةوول ظمةولللوإا وثوتغيييوليوولنظئنوولاديو

وبع وت قفوأ وو تهظءولمليةومالم ةوول موللل وولنظئن 

 -ما بعد تؤثٌر السم :

After ripening :- و  بعد النضج.

After treatment :- و  يوAftermath و  -بعد المعاملة :

Aftermath :- وآلاددددظيوأ وواضدددديويوولتدددديوقدددد وت ددددتجوبعدددد ومعظملددددةو
 Afterولم ي لظيو ولم و وولمختلفةوبظلمبي وي وو  يو

treatmentو وو

 -آثار ما بعد المعاملة :

Agar :- طالدبومادظم  وولباديو ه ولبظيةولنوول ييظنوول ييةول
Gelidium algaeويدل بوت ئيدظ ولديوولمدظءو ي دتفخوو 

من  ظ وهالمظ و ل وم  و و عوبدينو يتدةواديويةوولاظلدةو

ولهالميدددةو  يتدددةوو  صدددهظيو ي دددتخ مولددديوصددد ظلةو

 -اكار :



19 

وايليددةو ولبيئددظيوولبنتيييددةو ولفطييددةو نمددظ ةو صدديةو

 مابددديوللم دددتالبظيو ي دددملوأيضدددظ وصدددم وولمظن دددظيو

ول بظتي  ولتيالتينوو

Agar diffusion 

method :- 

 هدددديوطيييددددةوللتييدددديموولايدددد  ولمبيدددد ويوولفطييددددظيو

 ولبنتييظوتي مولللوأ دظاوخلدطوولمبيد وبظلبيئدةوولغلوئيدةو

وللفطي 

 -طرٌقة االنتشار فً األجار:

Agar double 

diffusion test :- 

ه وأا وو ختبظيويوولتي بيةوولتيوت تخ موللنكفولدنو
 ظيوول بظتيةولنوطيي ومالا ةو ه يوم ظط وولفظيي 

تي ددبيةوتادديطوبددظلافيوولاظ يددةوللددلوولفددظيي او وخدد و
وأطبظ وبتي  

اختبار االنتشار المزدوج فةً 
 -األجار :

Agar gel 

electrophoresis :- 

و الفصةةةةل الكهربةةةةائً باألجةةةةار 
 الجٌالتٌنً.

Agar plate 

germination :- 

تات  ولللوولمبيد ووليوهلهوولطيييةوتته وأطبظ وأتظي
أ وولمينددبوولمطلدد بوتيييمدد وبتينيدد ويومختلفددةوي مددلو
لليهددظوتدديوايموولفطددي و بعدد ولتدديةوتيدد يوول  ددبةوولمئ يددةو

ول  بظي 

إنبةةةات الجةةةراثٌم علةةةى طبةةةق 
 -أجار :

Age sensitivity :- ولتمظ وولا ظ يةونمظ و   لظ ولللوولعميوأ وميالةو م و
وولنظئن 

 -حساسٌة العمر :

Aged residue :- و  يوResidueوو Pesticides residue و  -متبقً طوٌل األمد :

Ageing :-  وولتي موليوولعمي  -هرم أو تعمٌر :

Ageing ivalies :- و  تعمٌر مختبري.

Agency for toxic 

substances and 

disease registry :- 

 نظلدددةوتع دددلوبظلتأنددد ومدددنوولمددد و وول دددظمةو ولم دددببظيو
هدددددظويقدددددموت دددددتي وقبددددد وول دددددمظحوولميضددددديةو إلطظئ

وبظ تخ ومهظ 

وكالة تسجٌل المةواد السةامة 
 -واألمراض :

Agent :- و  عامل.

Agent orange :- مبيدد وأ يددظ و ددظموم دديطولددص يو وو ددتخ مولدديوليت ددظمو
ولتتييدددددد وولغظبددددددظيومددددددنوأ يوقهددددددظو ياتدددددد  وللددددددل
2,4,5 trichlorophenoxyacetic acid+2,4-Dو وو

 -العامل البرتقالً :

Agglomerated 

formulations :- 

تطلدد وللددلوصدد يوولمبيدد ويوولمتهدد ةومددنوأنادديومددنو
ومينب 

 -مستحضرات مجمعة :

Agglutination :- و  تخثر أو تراص.

Aggregate :- ماصددلةومتمدد  وتميددعواددظ يوولتعدديضولل ددم موأ و
ولمبيددد ويولدددنوطييددد وولتددد فاوأ وولمالم دددةوأ ولدددنو

وطيي وولفم و

 -التعرض المتجمع :

Aggregation 

pheromones :- 

لييم  دددظيوتطليهدددظوولاكددديويوايددديوضوولتتمدددعوأ و
 ووAntipheromone ضدددددددددعوولبددددددددديض وو  ددددددددديو

Pheromonesوو Parapheromoneو و
Trial pheromone و

 -فٌرمونات التجمع :

Aggressiveness :-  وأ و ل  ول وئيوي هيهوولنظئنوولاي  -عدوانٌة :

Aging :- مليدددةوو يتبدددظطوييددديوييصددد وبعمليدددةوولهددديمواددد  ثول
ولعن يوبينومبيد ويوولاكديويومدنومتم لدةوولف دف يو
ولعض يةو إ  يموو  تي ون لينوو تيي وخدال و قييتدينو
وولتيلدةو إللوي مينومنوولتعيضوللمبيد و و إلوولدموتعدطل
ولمضددظ ةوللمصددظبوقبدد وادد  ثوولهدديمولددالنوولمددييضو

و يبيلوليواظلةوكل ولع ةوأ ظبيع 

 -الهرم :

Agioma :- وضخموليوأ  تةووا ليةوول ظقلة أ وت  -ورم وعائً :

Agitate :-  ولمليةوتايي وأ وتيليبومال  ووليشولم عوولتي يب  -ٌحرك :

Agitation :- لمليدةوخلدطوأ وتيليدبومالدد  وولمبيد ولديوخد ونوولدديشو  -:أو إثارة تقلٌب 
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لضمظنوتتظ اومال  ووليشولديوخد ونوولميكدةو يدتمو
لل وإمظوب و دطةوخدالطوميندظ ينيو وخد وخد ونوولديشو

 ولددنوطييدد وإلددظ ةوضددخوتدد ءومددنومالدد  وولدديشوأ
 وخ وخد ونوولديشواظ يدةو بيد ةولضدمظنولمليدةوولخلدطو

وولتي  

Agonist :- تطلددد وللدددلوأ ومدددظ ةوتت دددظلاولاليتبدددظطوبم دددتيباليو

ولخليدددةو ت ددددتتيبوللمدددد و وولم تدددد  ةوطبيعيددددظ و ت ددددتجو

وو تتظبةوليوولخليةوخظصةوبهظ 

 -متصارع :

Agony :- وا ثوليوولغظلبو تيتةوولت مم ي  -ألم مبر  أو حاد :

Agrarian :- و  زراعً ، حقلً.

Agribrom :- مبي وطاظلبو بنتييظو لطييدظيوي دتخ مولمنظلادةوهدلهو

وآللظيوولم تد  ةولديوأ ظبيدبوولدي و ت  يدعوولميدظهولديو

وولبي يوول تظتيةو وك ي وول ميةوللبظئن و

 -اكرٌبروم :

Agricultural advisor:- ميك و يوليو هد واليدةو صد وبدينوميوند وولباد ثو

وول يوليةو ولم ويلين 

 -:مشرف زراعً 

Agricultural 

advisory :- 

و    .إرشاد زراعً

Agricultural 

bioterrorism 

protection act :- 

قددظ  نويدد  مو يادد  وواتدديوءويوولتدديويتددبووتخظلهددظو

تا بظ ولهت مواي  وبظ تخ وموأا وولم دببظيوولميضديةو

للدددددلوولماظصدددددي وول يوليدددددةو ولمددددد و وولاكدددددييةو 

 ولمخ   ة و

قةةانون الحماٌةةة مةةن الرهةةاب 

 -الحٌوي الزراعً :

Agricultural 

chemicals :- 

تطل ولللوتميعوولمينبظيوولنيميظئيةوولتيوت تخ مولديو

ولمتظ وول يوليونظلمبي ويو وا م ةو م  مدظيوول مد و

و ولمتففظيو يييهظ 

 -الكٌمٌائٌات الزراعٌة :

Agricultural 

chemicals of crop 

persistence :- 

تطلددد وللدددلومتبييدددظيوولنيميظئيدددظيوولم دددتخ مةوللدددلو

وولماظصي  

ات الزراعٌةة الثابتةةة الكٌمٌائٌة

 -فً المحاصٌل :

Agricultural 

chemicals of soil 

persistence :- 

تطل ولللوولنيميظئيظيوول يوليدةوولمختلفدةوولتديوت دتييو

وليوولتيبة 

كٌمٌائٌةات الزراعٌةة الثابتةةة ال

 -فً التربة :

Agricultural 

contractor :- 

 مقاول زراعً. 

Agricultural control :- و ددتخ ومولمليددظيوولخ مددةوول يوليددةو ولتي يددظيوولمتظاددةو

ليوهلووولمتظ وبه فوولتيليد ومدنوألد و ووآللدظيو ولاد و

مددنوأضدديويهظو للدد ولددنوطييدد وإادد وثوتغييدديولدديو

ظوييدديومالئمددةول م هددظو تنظايهددظ وو  دديوبيئتهددظولتعلهدد
Applied control و

 -مكافحة زراعٌة :

Agricultural 

experiment station :- 

و  محطة أبحاث زراعٌة.

Agricultural 

extension :- 

و Agricultural advisoryو  يو  -زراعً :إرشاد 

Agricultural 

extensionist :- 

و Agricultural advisorو  يو  زراعً. مرشد

Agricultural handlers 

exposure task force :- 

قدددد ةوتضددددمومختصددددينومدددد يبينولدددديوو ختصظصددددظيو

ول يوليةوولمختلفةويتموو  دتعظ ةوبهدظول د و تد  وخطديو

 ددددظتجولددددنوولتعدددديضوللنيميظئيددددظيوولم ددددتخ مةولدددديو

وول يولة 

قةةةةةةةوة التعةةةةةةةرض المهنةةةةةةةً 

 -الزراعٌة :
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Agricultural lime :- و  يوLimeوو Liming materials و  -الجٌر الزراعً :

Agricultural liming 

materials :- 

ولمينبددددددظيوأ وولم تتددددددظيوولتدددددديويندددددد نوولنظل ددددددي مو

 ولمغ ي دي موليهددظوقددظ يوللدلومعظ لددةواظمضدديةوولتيبددة و
و Liming materialsو  يو

 -المواد الجٌرٌة الزراعٌة :

Agricultural slag :- تاتددد  وللدددلووولمددد و وولمتخلفدددةولدددنوصدددهيوولمعدددظ ن 
 ددديلينظيولويوماتددد  ومدددنوولنظل دددي مو ولمغ ي دددي مو

ووليظ يينولللومعظ لةواظمضيةوولتيبة 

 -خبث زراعً :

Agro medicine :- و  طب زراعً.

Agro oriented 

industry :- 

و  صناعة زراعٌة موجهة.

Agrochemicals :- و  يوAgricultural chemicals و  -كٌمٌائٌات زراعٌة :

Agroecosystem :- ول  ظموولبيئديوولدل وتدموتخلييد ومدنوقبد ووا  دظنو ولدل و
يضدددددموول بظتدددددظيوولم ي لدددددةو ولاي و دددددظيوولم ت دددددةو
 ولميتبطةوبظل يولةوولم  مةو إنو ظتجوهلووول  دظموهد و

 Natural ووEcosystemلمصدلاةووا  ددظن وو  ديو

ecosystemوو Urban ecosystem و

 -النظام البٌئً الزراعً :

Agrometeorology :- و علةةةةةةةةم االرصةةةةةةةةاد الجةةةةةةةةوي 
 الزراعً.

Agronomist :-  ومختصوبعلموولماظصي وولايلية  -عالم زراعً :

Agronomy :-  و يع يوللموولماظصي وول يولية  -علم الزراعة :

Agrotechnical 

control :- 

و تخ وموولتي يظيوول يوليةوولا ياةوليوولا ومنوو تكدظيو
ص ظفوولميظ مدةو   دمووآللظيو خفضوأل و هظوما ووا
و Applied controlولي وولا ياةو يييهظ وو  يو

مكافحةةةةةةةةةةةةةةةة بالتقنٌةةةةةةةةةةةةةةةات 
 -الزراعٌة:

AHAS inhibitors :- مبي ويووا يدظ وولتديوتيتد وول بظتدظيولدنوطييد وتابديطو
 هددددد ووAcetohydroxyacid synthaseإ ددددد يمو

وا ددد يمووا دددظاولددديوولتصددد يعوولايددد  ولصامدددظضو
لوووا دددد يموي ددددملوأيضددددظ ووامي يددددةولدددديوول بددددظي وهدددد

Acetoacetate synthaseو(ALSو هدد ووا دد يمو )

ولدديئياولدديولمليددةوتصدد يعوبعددضوواامددظضووامي يددةو
وليوول بظي 

مثبطةةةةةةةةةةةةةةةةةات تصةةةةةةةةةةةةةةةةةنٌع 
 -اسٌتوهاٌدروكسً اسٌد :

Aikalosis :- و  التحلل القلوي.

Air contaminant :- و  يوAir pollution و  -ملوث الهواء :

Air dry :- و  هوائً. تجفٌف

Air elutriation :- تطل ولللومتم وولتي يظيوولم تخ مةوليوت ييدةوولهد وءو
و م عوتل ا  

 -تنقٌة الهواء :

Air exchange rate :-  و  بةوإاال ووله وءوول وخليوبظله وءوولخظيتي  -نسبة تبادل الهواء :

Air flow applicator :- و  جهاز الهواء االنسٌابً.

Air humidity :-  ومات  واتمومعينومنووله وءومنووليط بة  -رطوبة الهواء :

Air injection 

atomization :- 

وو تخ وموتيظيوه وءوق  ولتت ئةوقطيويوولمبي    -التذرٌة بالحقن الهوائً :

Air injection spray :- و  يوAir injection atomization و  -الرش بالحقن الهوائً :

Air ions :- ت تد ولديوولهد وءوولتد  و وت يئدظيوأ و قظئ وصدغييةو
ابيبظيو قييةوت و ومنوولغبظيولويوكا ظيوتموولاصد  و
لليهددظومددنوخددال وليدد هظوأ واصدد لهظوللددلوإلنتددي نو و
ويتددددددددددددديو حواتدددددددددددددموهدددددددددددددلهوولددددددددددددد قظئ وبدددددددددددددين

ومظيني ن و114 1و-و111 1

 -أٌونات هواء :

Air pollution :- يكدددن وولهددد وءوأاددد وأنبددديوأ  مدددةوول يددد وللدددلوولنددديةو  -تلوث الهواء :
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يةوايثوت بحوليد وتميدعوولمل ادظيوول ظتتدةولدنووايض
ول كظطوولبكي و ولتيوب أيو م لو   ويول ي ةوأته ةو
تا دددددداو قيددددددظاوولمل اددددددظيوبت ددددددتي وم ددددددت يظتهظو
ولمتصظل ةولديوولهد وءو لليد ولدالنوتلد ثوولهد وءويع ديو
 ت  و وا وأ وأنايومدنوولمل ادظيولديوولهد وءونظلغبدظيو

نددنوأنوتدد ايو ولددي وئحو ولدد خظنو وابخدديةوبنميددظيويم
ولللوولنظئ ظيوولاية 

Air pollution control 

system :- 

 تطلدد وللددلوكددبنةوولم  مدددظيو ولميوندد وولتدديوتهدددتمو
بييظاو تتبعوم ت يظيوولتل ثولديوولهد وءو ونمدظوتطلد و
لللومتم لةوولطي و ول  ظئ وولم تخ مةولخفدضوأ و

وم عوا  ثولمليظيوولتل ثولله وء 

ة علةةةى تلةةةوث نظةةةام السةةةٌطر
 -الهواء :

Air pressure :- و  ضغط هوائً.

Air pump :- و  مضخة هوائٌة.

Air quality standard:- تا يددددددددد وم وصدددددددددفظيوولهددددددددد وءوولتيددددددددد  وو  ددددددددديو
Environmental quality standardو وو

 -قٌاسٌة نوعٌة الهواء :

Air saturation value :-  بغدظ ووقيمةوتعبيولدنو يتدةوتكدبعوولهد وءوبظليط بدةوأ
وأ ومل ثومعين 

 -قٌمة تشبع الهواء :

Air slaked lime :- مينبوياد  و  دبةومختلفدةومدنوو ن دي و هي ي ن دي و
 نظيب  دددددظيوولنظل دددددي موأ وولنظل دددددي مو ولمغ ي دددددي مو

وول ظتتةومنوتعيضوولتييولله وءو ولمظء 

 -الجٌر الهوائً المطفؤ :

Air sparking :- ةوتلدددد ثوولمددددظءوإادددد  وولتي يددددظيوولم ددددتخ مةولمعظلتدددد
وايضددديو للددد وبايدددنوولهددد وءوولمضدددغ طولددديوولمدددظءو
وايضدديوللبئدديوايددثويتاددي وولهدد وءولصللددلوخددال و
ولمظءووايضيو ولتيبةومطليظ وولمل اظيوولمتطظييةوولتديو
يددتموولتيظطهددظو معظلتتهددظوبظ ددتخ وموتهددظ وو ددتخالصو

  ووAir strippingأبخيةوولتيبة وو  يو

 -إطالق الشرارة الهوائٌة :

Air stream :- و  تٌار هواء.

Air stripping :- أ ولص وولكديءوبظ دتخ وموولهد وءو تطلد وللدلولمليدةو
إ ولددةوولمل اددظيومددنوولمددظءولددنوطييدد و يددظ ةوولم ددظاةو
ول طايةوللمظءو منوادموإطدال وتيدظيوهد وءوقد  ويعمد و

ولللوتبخييوولمل اظيوولمتطظيية 

 -النزع الهوائً :

Air toxics :-  و وولمام لةوب و طةووله وءو ولتيوق ومتم لةومنوولم
ت ددددببوول دددديطظنو ولع يدددد ومددددنوولاددددظ يوولميضدددديةو

ول   ظن 

 -مسممات هواء :

Airless atomization :- تت ئددةوقطدديويوولدديشو تددلييتهظوإلددلو قددظئ وصددغييةو
و  نوو تخ ومووله وء 

 -تذرٌة ال هوائٌة :

Airless spray :-  وأ ووليشوبظ تخ وموميكظيوأيضية  - هوائً :رش ال

Ajugarin :- مدددظ ةومظ عدددةولتغليدددةوولاكددديويوتمتدددظ وبيددد ةولظلليتهدددظو
ولدددل وي تددد ولددديووClerodane تكدددت ومدددنوولميندددبو

و Ahuga remotaول بظيو

 -اجٌوجارٌن :

Alachlor :- مبيدد وأ يددظ ولليضددظءوللددلوولاكددظئشويليعددةووا يو و
ولا ليةو بعدضووا يدظ ولييضدةووا يو ولديوايد  و

ليظو ل دددت وولايددد و يعددد  ولمتم لدددةوولدددليةو ولفظصددد 
Acetanilideيدددد ايولددددنوطييدددد وتابيطدددد ولعمليددددةوو 

وو ي ظموولخليةوول بظتية 

 -االكلور :

Alantolactone :- مظ ةوم ببةوللا ظ يةومنومتم لةوSesquiterpene 

lactonesوي تددددددددددددددددددددددد ولددددددددددددددددددددددديو بدددددددددددددددددددددددظيو
Inula helenium و

 -اللنتوالكتون :
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Alanycarb :- لللوواتد وءوولخضدييةوأ وومبي واكيويوي تخ مويكظ و
يضددظفوللتيبددةونمددظويمنددنوو ددتخ وم ولمعظملددةوولبددل يو
 يمتظ وبفظلليت وض واكيويويم يةووات ادةو  صدفيةو
 ايكفيةووات ادةوولتديوتهدظتموولدليةو وليطدنو ولع دبو
 ل ت وولاي  و يع  ولمبي ويوولنظيبظمييوايثوياد ثو
تددددددددأاييهوول ددددددددظمولددددددددنوطييدددددددد وتابدددددددديطوإ دددددددد يمو

Cholinesterase و

 -االنٌكارب :

Alarm pheromones :- لييم  ظيوتطليهظوبعضوأ  و وولاكيويول  وتعيضهظو
للخطيو ولتالييوبييةوأليو وول   و وماظ ولل واكديويو

ّن  وولمل

 -فٌرمونات التحذٌر :

Albumin / globulin 

ratio :- 

و نسةةةةةةةةبة االلبةةةةةةةةومٌن إلةةةةةةةةى 
 الجلوبٌولٌن.

Albuminuria :-  وفص ولنوبال مظوول موليوولب    ت  وو لب مينوولم   -البول االلبومٌنً :

Alchitran :- تطلدد وللددلووليوت تددظيوولم تتددةومددنوواكددتظيوأ و يدديو
ول ي ويو و نلل وللدلوول يد يووليطيو يدةوول ظتتدةولدنو

وولتيطييوو تالليوللفاموولاتي  

 -القطران :

Alcoholic 

fermentation :- 

يدد و اددظ يوو ن ددي وولتخمدديوولددل وي ددتجوم دد ونادد  ووياظ
ولنددظيب نو ت ددتخ موهددلهوولعمليددةولدديوصدد ظلةوولبيدديةو
 ول بيددلوايددثوتيدد موولخمددظئيوبتاليدد وول ددنييظيولتدد لييو

وولطظقةوللتنظايو ول م  

 -تخمر كحولً :

Alcoholic sugars :- تتندد نوبدددظخت و وولمتم لددةووال هي يدددةوأ وولنيت  يدددةو 
بيت  وإللونا  ولديوول دنييظيووااظ يدةولي دتجوول د ي

منوولنل ن  و ت تعم وهدلهوول دنييظيولديوولع يد ومدنو
وولص ظلظيوولغلوئية 

 -سكرٌات كحولٌة :

Aldicarb :- مبيدددد واكدددديويو ونظي  ددددظيو  يدددد ونواعبظ يددددةويعدددد  و
 ي دددتخ مولدددنووCarbamateلمتم لدددةوولنظيبظميددديو

طيي وإضدظلت وللتيبدةو ولمنظلادةووآللدظيوولمكدظيوإليهدظو
ع يددد ومدددنوماظصدددي وللدددلوولامضددديظيو وال دددظبو ول

ولخضيو ياد ثوتدأاييهوول دظمولدنوطييد وتابديطوإ د يمو
وولن لينوو تيي  

 -الدٌكارب :

Aldosterone :- هيمدد نويددتموإلدديو هولدديوولت ددموب و ددطةوقكدديةوولغدد ةو
ولن ييةوايثوي  مولمليةوإليو ووامالحو ولمظءوخال و

و Adrenal glandولنلية وو  يو

 -الدوستٌرون :

Aldoxycarb :- يدد واكدديويوكدد ي وول ددميةوللبددظئنو وي ددتخ مولمنظلاددةومب
وSulfonولع ي ومنووا  و وولاكييةو هد ولبدظيةولدنو

 يعددد  ولمتم لدددةوولنظيبظميددديو يادددبطووAldicarbللدددـو
وإ  يموولن لينوو تيي وأيضظ  

 -كارب :ٌالدوكس

Aldoxycarbe :- و  يوAldoxycarb و  -الدوكسٌكارب :

Aldrin :- ةومينبظيوولنلد يوولعضد ية ومبي واكيويومنومتم ل
أصبحوو تخ وم وما   و وت و ون   ومنوولمبي ويوبطيئدةو
ولت ه يوبظلييمومنون   ومنوولمبي ويوولتيوت ايوللدلو
مدد  و و ددعومددنوولاكدديوي و هدد ومددنوولمبيدد ويوكدد ي ةو

وول ميةوللبظئن 

 -الدرٌن :

Aleppo galls :- أ يوموت دددددتجوللدددددلوأكدددددتظيوولبلددددد طوQuerrus 
infectoriaب و دطةوول  بد يووCynips tinctoriaو 

هددلهووا يوموتادد  و  ددبةولظليددةومددنواددظمضوولتظ يدد و
وولل وي تخ موليوص ظلةوواابظي و

 -أورام حلبٌة :

Algae :- بظتظيوب يطةول يمةوولتل يوت م ولديوولميدظهو يت ظ دبو 
 م هظو اتدموم دتعميوتهظومدعونميدةوولع ظصديوولغلوئيدةو

 -طحالب :
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وولمت ليةوليوولمظء 

Algaecide :- أ ومينبونيميظئيوطبيعيوأ وص ظليويعم ولللوقتد و
و ووAlgicideولطاظلبوأ وتابيطو م هظو و تنتبوأيضظ و

 -مبٌد طحالب :

Algicide :- و  يوAlgaecide و  -مبٌد طحالب :

Alginates :- هيولبظيةولنوأمالحوادظمضووالتي د و ت تد وللدلو 
ولع يد ومدنوكن وادظمضوم فدي وأ وملدحوولنظل دي مولديو

ولطاظلبوولباييةو يتن نوادظمضووالتي د ومدنومعيد و
منوول نييظيوولع ي ةومنو ا ويواظمضومظ ي ي  ي و

Mannuronic acidو تن نوأمالحوولتب ظت وللا ي وو 

 ولمغ ي ي مو و م  ي موماظليد ويي يدةو تتميد وبديبطو
نميةونبييةومنوولمظءوللوولهديوت دتخ مونمد و ومابتدةوأ و

 البةوليوولنييمظيوو صط ظلية يوبطةوأ وم ت

 -الجٌناتز :

Alimentary toxic 

aloukia :- 

منو م موولفطييظيوولتيوتصيبوولتهظ وولهضدميولديو
وا  ددظنولددنوطييدد ووايليددةوولتدديوتاتدد  و ددموولي نددظو
 يتين وتأاييوهلووول مولللوول خدظ وولكد نيول   دظن و
 قدد ونددظنو ددموولي نددظوم دد    ولددنونايدديومددنواددظ يو

موليووا  ظنوليوو تاظ وول  ليتيو تيتدةوت دظ لهموولت م
ولابددد بوولمخ   دددةولددديوولايددد  وأا دددظءوولكدددتظءوخدددال و
ولايبوولعظلميةوولاظ يةو ولتيونظ يومصدظبةوبظلفطييدظيو

 و وAspergillus sppولتظبعةولصت ظاو:و

Cladosporium sppوو Fusarium sppوو 
Hymenopsis sppوو Microsporium sppوو 

Mucor sppوو Oenicillium sppو و
Phoma sppوو Stachybotryts spp  

 -سم الٌوكا للقناة الهضمٌة:

Aliphatic :- و مويطل ولللوولمينبظيوولعض يةوولتديوتاتد  وللدلو
هين وتينيبيول و ل لةومفت اةوبي هظو بينوولمينبدظيو
ولالييدددةوولتددديوتاتددد  وللدددلواليدددظيومدددنوولمينبدددظيو

وولنيب  ية 

 -ألٌفاتً :

Aliphatic acid esters :- هيومينبظيوو ن يتي يةوو دتييةو ولتديوتماد ويظلبيدةو 
ولمن  ددظيوولم دد  لةولددنويوئاددةو  نهددةوول يدديو ت ددتجو
منوتفظل وواامدظضوول ه يدةومدعوتيبي دظيوييديوالييدةو

وTerpenyl ولتيبي يدد ووBornylماد وخددال وولب ي يدد و
 نددددلل وو ددددتيويوواامددددظضووGeranyl ولتييو يدددد و
و Methyl benzoate وو ي مظتيةوما

 -استرات أحماض الٌفاتٌة :

Aliphatic alcohols :- هددديومينبدددظيوو ن ددديتي يةونا ليدددةويوئاتهدددظوتكدددب و 
ولددد ي و ل يمدددةووللددد نو ل ددد وتعيضدددهظوللهددد وءوتفيددد و
يوئاتهددددظو يتغيدددديول  هددددظومادددد وولنادددد  و ددددتي  يل  و

Citronellolولم ت  وبظل تي  يالو اكيكدةوولليمد نوو
و يييهظ ووGeraniol و ولنا  وتييو ي 

 -كحوالت الٌفاتٌة :

Aliphatic terpene 

aldehyde :- 

 هدددددديوتيبي ددددددظيوول يهظي يددددددةوييدددددديوالييددددددةومادددددد و
Citronellalوو Citralولم تددددددددد  ةوبظل دددددددددتي  يالوو

و اكيكةوولليم ن 

   -تربٌنات الدٌهاٌدٌة الٌفاتٌة:

Aliquot :- تدد ءوأ ونميددةومعي لددةوأ ومادد  ةومددنومددظ ةومتتظ  ددةو
أنوتأخدددلوأ وتعتبددديونخطدددأومهمددد ولددديوولعي دددةوويمندددن

و ي تخ موهلووولمصطلحومعوول  وئ  

 -مقدار محدد :

Alkali :- أ ومينبويعم ولللومعظ لةوولاظمضومن  ظ وملدحو لد و
P يتةو

Hولظلية و ولمظ ةووليظل يةوتن نوخظ كة و
 -قاعدي :

Alkali flame و كشةةةةةةةاف التةةةةةةةؤٌن باللهةةةةةةةب 
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ionization detector :- ي.القلو 

Alkali flame 

thermionic detector :- 

و كشةةةةاف األٌونةةةةات الحةةةةراري 
 القلوي.

Alkali soil :- ولتيبددةوولتدديوت يدد وليهددظو يتددةوP
Hأ وأنادديوو4 5لددنوو

 هددلهوول يتددةومددنووليظل يددةوتعمدد وللددلوخفددضو مدد و
 ول بظي 

 -تربة قاعدٌة :

Alkaline copper 

quaternary :- 

وتيددددددد و وومدددددددظ ةواظل دددددددةولصخكدددددددظبو تعددددددد وبددددددد يال و
ولمددددددددددددظ ةو ي يخددددددددددددظيوول اددددددددددددظاوولني مظتيددددددددددددة

Chromated copper arsenateو هدديولبددظيةوو 

لدددنوخلددديطومدددنوو ن دددي وول ادددظاو مينبدددظيووام  يدددظو
ووليبظلية 

 -النحاس الرباعً القاعدي:

Alkaline fertilizer :- قيمةوولـوP
Hو 7أنايومنوو  -سماد قلوي أو قاعدي :

Alkaline goods :- طوول دد بيول  ددفظيو أمددالحوولب تددظاوتطلدد وللددلوخلددي
و P-K mixture تعيفولظ ةوخليطو

 -بضائع قاعدٌة :

Alkaline hydrolysis :-  وولتال وولمظئيوليوولماظلي ووليظل ية  -تحلل مائً قلوي :

Alkaline 

phosphatase :- 

و  إنزٌم الفوسفاتٌز القاعدي.

Alkaloids :- ي يةوولالييدةومتم لةومنوولمينبظيوولعض يةوول ظيتي ت
يييوولمتتظ  ةوت تتهظوبعدضوول بظتدظيو تكدب ووليل يدظيو
لدديوخ وصددهظووليظل يددةو تتميدد وبتأاييهددظوولف ددي ل تيو
ما وولتأاييوولمخ يو)ولن نظيين(وأ وولمهد ئو)ولمد يلينو
 ولن  يين(وأ وولم كدطو)ولندظلين(و ت تكديولديوول بظتدظيو
وولبلييددةولويوولفليتددينو ي دد يو ت  هددظولدديولويوولفليددة
ول وا ةوأ وولمصظ يوولاي و يةو تتين ولظ ةوليوأتد وءو
معي دددةومدددنوول بدددظيوماددد ووا يو و)ولن ندددظ(وأ وولامدددظيو
)ولفلف وواخضدي(وأ ووليلدفو)ولي ندظلبت ا(وأ وولتدل يو
أ ومدددنولصدددظيةوول بظتدددظيو)واليددد ن(و مع مهدددظومددد و و
صلبةول يمدةووللد نو قظبلدةوللتبلد يو وليليد وم هدظوي تد و

ل ينددد تين و تعمددد وول بظتدددظيوللدددلوبكدددن و دددظئ وماددد وو
إ تظتهظوبه فوامظيةو ف دهظومدنوهتد موولنظئ دظيوولايدةو

وول قييةوأ ووآللظيوأ وآناليوولعكب 

 -أشباه القلوٌدات :

Alkalosis :- ييص وبهظوول ي فوولميضيةوولتيوت   وإللوأنوتند نو
تينيدددد ويوأيدددد نوولهيدددد ي تينولدددديو دددد وئ وولت ددددمو

ادددموتنددد نووليددديموم خفضدددةو أقددد ومدددنوولطبيعددديو مدددنو
P)ولمعبيةولنو يتةوولام ضةو

H
لل موتن نوميتفعدةوو(

ولنوولييموولميتعية 

 -القاُلء أو قلوٌة الدم :

Alkanet :- ت ددملوأيضددظ و Alkannaوو Alkanninهدديومددظ ةوو 

ومل  دددددددددددةوت ددددددددددددتخي ومددددددددددددنوتددددددددددددل يو بددددددددددددظي
Anchusa linctoriaي محوبظ تخ ومهظولديوولغدلوءوو 

مو أ ظاومدظ ةوولتلد ينونمظ ةوتل ينوليوأيلبو   وولعظل
ليهددظوهدديوو لنددظينو و تعدديفوأيضددظ وبظ ددموو ي ددظ يالو

Orcanella و

 -حنة :

Alkanna :- و  يوAlkanet و  -حنة :

Alkannin :- و  يوAlkannet و  -حنة :

Alkitran :- و  يوAlchitran و  -القطران :

Alkyl   وتليولض  وأاظ  وولتنظل  -الكٌل :

Alkylating agent :- مددظ ةوولتدديو  ددتطيعوإ خددظ ومتددظميعوولنيدد وو ددتب وليةوول
ولللوولمينب 

 -مادة مإلكلة :
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Alkylating agents :- مينبددظيونيميظئيددةولظقمددةوللاكدديويو تمتددظ وبيدد يتهظو
لللوإاال ومتظميعوو لني وما وليةوولهي ي تينولديو
ولتددد  ءو و تمتدددظ وهدددلهوولمتم لدددةوب كدددظطهظوولعدددظليو

مختلفدددةومدددنوولمينبدددظيو وتاظ هدددظوول دددييعومدددعوأ ددد و و
ولنيميظئيددةو ولنيم اي يددةو تاتدد  وللددلولدد  ومختلددفو
مددددنومتددددظميعوو لنيدددد و أنولعدددد  ومتددددظميعوو لنيدددد و
ولم ت  ةولديوولميندبوتدأاييوللدلونفدظءةوولميندبولديو

وMorzid ووEthylene amineإا وثوولعيدم و م هدظو
 يييهددددددددددددددددددظ وو  دددددددددددددددددديووApholate ووTepa و

Alkylationو وو

 -مإلكٌالت :

Alkylation :- لمليددةوإاددال ومتددظميعوو لنيدد ومادد وليةوولهيدد ي تينو
و Alkylating agentsليوولت  ء وو  يو

 -االلكلة :

Alkylation acid :- و  يوSpent alkylation acid و  -حامض القاعدٌة :

All or none effect :- و  يوQuantal effect و  -التؤثٌر أو عدم التؤثٌر :

All round screening :- و  غربلة شاملة.

Allatonin :- مدددظ ةومضدددظ ةوللبنتييدددظو تددد يولددديوولي دددظةوولهضدددميةو
ول  دددطلولييقدددظيوولدددلبظبووا ي وايدددثوتعمددد وللدددلو

وتعييمهظ 

 -الالتونٌن :

Allele :- تعبيدديومتبددظ  ول ياددةولهددظو فدداوولم قددعوللددلوصددبغيظيو
ومتكظبهةوول   وأ وصبغيظيومتضظ ةوولصفظي 

 -حلٌل أو قرٌن ورثً :

Allelochemicals :- م و ونيميظئيةو ويلوئيدةوت دتخ مومدنوقبد وأاد ووا د و و
للتأاييولللو م وأ و ل  و صاةوأليو وأ د و وأخدي  و
هلهوولنيميظئيظيوم ت  ةوليومع دموول بظتدظيو وا  دتةو
و و مدددددددددددددددددددددددددددنوهدددددددددددددددددددددددددددلهوولمينبدددددددددددددددددددددددددددظي

Alkaloidsوو Benzoxazinonesو و
Cyanogenic compoundsوو Ethyleneو و

Flavonoidsوو Polyacetylenesولددددددددديوللدددددددددموو 
ولاكدديويوق ددميوهددلهوولمينبددظيوإلددلوأيبعددةومتددظميعو

 ووApneuomones ووAllomonesهددددددددددددددددددددددديو:و
Kairomonesوو Synomones و

الكٌمٌائٌةةةةةةةات المتماثلةةةةةةةة أو 
 -الحلٌلة :

Allelopathy :- تأاييوأا وول بظتظيوولايةوللدلو بدظيوآخديوبايدثويد   و
أ وتابدديطو مدد هووإلددلوادد  ثووختدد و ولدديو  ددبةووا بددظي

 لل ومنوخال وولنيميظئيظيوولتيويفي هدظوول بدظيووا  و
و Allelochemicals ولم مظةو

 -جاهض :

Allergen :- أ ومددظ ةوت ددببوولا ظ دديةولكددخصومددظول دد وولتعدديضو
قدددظ يةوللدددلووAntigenلهدددظ وأ ومدددظ ةوم لددد ةوللمضدددظ و
وت لي وولا ظ يةوولمفيطةوآ يظ  

 -مولد الحساسٌة :

Allergenic  

properties :- 

ولصددفظيوأ وولمميدد ويوولخظصددةوبندد و دد  ومددنوأ دد و و

وولا ظ ية 

 -خصائص الحساسٌة :

Allergic 

inflammation :- 

تهددديجوولا ظ ددديةوب دددببوولتعددديضوولمبظكددديوأ وييددديو

وولمبظكيوللم و وولم ببةوللا ظ ية 

 -حرقة الحساسٌة :

Allergic reaction  

test :- 

ولا ظ دديةوأ وليمددظوإلوووختيددظيويوتتددي ولتا يدد و ددببو

ونظ يومظ ةومظوم ببةوللا ظ ية 

 -اختبار قٌاس الحساسٌة :

Allergy :- لبظيةولنوتغييويوبظلتهظ وولم دظليوت هديوللدلوهيئدةو

ألدديوضوأ ولالمددظيوللددلوواكددخظصوولا ظ ددينوبعدد و

تعيضدددهموولم دددب وللمدددظ ةوولم دددببةوللا ظ ددديةو وتلددد و

نووالدديوضو وت هدديوللددلوواكددخظصوييدديوولا ظ ددي

 مددددنوأكددددهيواددددظ يوولا ظ دددديةو وا ظ دددديةووا ددددفو

 -الحساسٌة :
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 ووSensitivity اظ يووليبد و ولتهدظبوولتلد  وو  ديو

Susceptibility و

Allethrin :- مبيدد واكدديويوبظيي اي يدد  وو ددتخ موب تددظحولمنظلاددةو

ولاكدديويوولطدددظئيةو ول وافدددةولدديوولم دددظ  و وامدددظننو

بكدددن ووولعظمدددةو و دددميت وم خفضدددةوللبدددظئنولدددلوويتهددد 

ويي    يوأ وملفظيوت خينو يا ثوتدأاييهوول دظمولديو

ولاكددديويولدددنوطييددد وتدددأاييهوللدددلوأيلفدددةوولمادددظ يو

وولعصبيةو إلظقةولمليةوتبظ  وواي  ظي و

 -االلثرٌن :

Allethrin 

stereoisomers :- 

مبي ويوولاكيويوولبظيي اي ي يةوولمص عةوهديولبدظيةو

ولبيياديمولنومكظبهظيوأ و  خومص عةولمن  دظيومدظ ةو

ولطبيعيددددددددددةوولم تخلصددددددددددةومددددددددددنوأ هددددددددددظيوولددددددددددـو
Chrysanthemumيعددد ومبيددد وو لاددديينومددددنوأ  وو 

ولمينبددظيوولبظيي اي ي يددةوولمصدد عةو هدد ولبددظيةولددنو

خلدديطومددنولدد ةومكددظبهظيوت ددملوولمكددظبهظيوولمن  ددةو

ولاللايين 

المشةةةةةةةةةةابهات المجسةةةةةةةةةةمة 

 -لاللثرٌن :

Allicin :- و م ولمينبوولنبييتيوولم    ولنو نهةوولا  -الٌسٌن :

Allidochlor :- مبيدددد وأ يددددظ ومددددنومتم لددددةوChloroacetamideو 

وإ تظت ومت قف 

 -الٌدوكلور :

Allometric growth :- ول م ويييوولمت ظ  وات وءوولت موبظل  دبةولبعضدهظوأ و

ل موت ول ومع  و م وت ءومنولدي وبظل  دبةوإلدلوتد ءو

وآخي 

 -متغٌر النمو :

Allometric scaling :- هددديولمليدددةوتابيددديوولمعل مدددظيوأ وولميدددظيياوا هدددظيو

ولتغييويوولاظصلةوبينوولعض وأ ووالضدظءو واتد وءو

وواخي ومنوولت موخال ولتيةو م وولنظئنوولاي 

 -تدرٌج متغٌر :

Allomone :- ي ظلةونيميظئيدةوتفيد وولندظئنوولاديوولمي د وأ وولمي د و
و Pheromone ووApneumone ولم تيب  وو  يو

 -: الومون

Alloxydim sodium :- مبيد وأ يدظ ولمنظلادةووا يدظ ويليعدةووا يو وولا ليددةو

 ولمعمدددديةولدددديوايدددد  وول بظتددددظيولييضددددةووا يو و و

و ميت وم خفضةوللبظئن 

 -صودٌوم الوكسٌدٌم :

Alluvial soil :-  وتيبةوي  بيةولص هظي  -تربة طمٌة أو غرٌنٌة :

Allyxycarb :- لنظيبظمييولد وتدأاييو و دعومبي واكيويومنومتم لةوو

ولم  ولللوولاكيويو يا ثوتأاييهوول ظمولدنوطييد و

وتابيط وا  يمون لينوو تيي و ومت  طوول ميةوللبظئن 

 -الٌكسً كارب :

Almond oil :-   و يددددديولطدددددي وي دددددتجومدددددنوبدددددل يوأكدددددتظيووللددددد
Prunus amygdalusأ وبدددل يوأكدددتظيوولمكدددمشوو
Prunus Americanaيع ومددنو يظلبددظ ومددظويددتموتصدد و
%وب  ول يهظي ومدعوادظمضو64ولمكمشو يات  ولللو

ولهي ي  دديظ ي و ي ددتخ مونمددظ ةوم نهددةو لدديوولعطدد يو
و م و وول ي ةول  وخل هومنواظمضوولهي ي  يظ ي  

 -زٌت اللوز :

Aloemodin :- دددد  ومددددنوولتلين  ددددي ويوو  ايوني   يددددةوي تدددد ولدددديو 
 وRheum palmatumيوي  مدددظيو بدددظيووليو  ددد و

و Amoidinو  يو

 -الو إمودٌن :

Aloin :- ددد  ومدددنوولتلي ن  دددي ويوو  ايوني   يدددةوي تددد ولددديو 
 يمتدددظ وبتدددأاييهووAloe veraأ يو و بدددظيوولصدددبييو

وولم كطولليلب 

 -الوٌن :

Alopecia :- ددددي طوولكددددعيو تيتددددةوولتعدددديضولددددبعضوولمينبددددظيو 
وولنيميظئية 

 -سقوط الشعر :
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Alpha - amylase :- او يعمد وللدلوتاليد وول كدأوإلدلوإ  يمويفدي هوولب نييدظ
و ن تيينو مظلت   

 -إنزٌم ألفا امٌلٌز :

Alpha particle :- دد وةوليةوولهليدد موولتدديوتطلدد ومددنوولمكددظبهظيوولمكددعةو 
و تيتةول موولتنظم  

 -جزٌئة ألفا :

Alternariol :- مولطي وي تت وولفطيو Alternaria spول دظميوللدلوو
   وت ظ لدد وإلددلوول دديي مو ل ددت وولايدد و ولا طددةو يدد

وإا وثوخل وخل   

 -الترنارٌول :

Alternariol methyl 

ether :- 

و Alternariolو  يو  -مٌثاٌل اٌثر الترنارٌول :

Altertoxin I :- مولطي وي تت وولفطيو Alternaria spول دظميوللدلوو
ول دديي مو ل ددت وولايدد و ولا طددةو يدد   وت ظ لدد وإلددلو

وإا وثوخل وخل   

 -: Iالترتوكسٌن 

Alumina :- و ن ددي وو ل م يدد مو(Al2O3)ولم تدد  وبنميددظيوقليلددةوو
 بصدد يةوييدديو ييددةولدديوولصددخ يوولف  ددفظتيةو أايظ ددظ و

وت ت ومع ونميظيوقليلةومنوولا ي  

 -الومٌنا :

Aluminum :- أا وولع ظصيوولم تكيةوبكن و و عو ي ت وميتبطظ ومدعو
وول يلينظوليوواطيظنو ولصخ يوولمختلفة 

  -: الومنٌوم

Aluminum dross :- ول  وتجوولعيضديةومدنولمليدةوت ييدةوو ل م يد مو تتند نو
و(Al2N2)مددنوو ن ددي وو ل م يدد مو  تدديويوو ل م يدد مو

و ك وئبوأخي  

 -رغوة االلومنٌوم :

Aluminum oxide :- و  يوAlumina و  -اوكسٌد االلومنٌوم :

Aluminum 

phosphate :- 

يوولغدي  ولديولل ييد ووت ت وبنميظيوتي ةوليوولف  فظ
 بنميددظيوصددغييةولددديوولصددخ يوولف  ددفظتيةو ويمددد هو

و (AlPo4)ولنيميظئيو

 -فوسفات االلومنٌوم :

Aluminum 

phosphide :- 

مددظ ةوم خ ددةوت ددتخ مولمنظلاددةوولاكدديويو وليدد ويضو
ولتيوتهظتموولم و وولمخ   ةو تع  ولمينبدظيوولف  دفي و
 وييددديوولعضددد يةو تاددد ثوتأاييهدددظوول دددظمولدددنوطييددد
وتابيطهظولعمليةو ي ووالنتي  ظيوليوولمظيت ن   ييظ 

 -فوسفٌد االلومنٌوم :

Aluminum sulfate :- ياضدديومددنومعظملددةو Bauxiteباددظمضوولنبييتيدد و وو
و [Al2(So4)3.18H2O] يم هوولنيميظئيو

 -كبرٌتات االلومنٌوم :

Alunite :- معدددددددددد نول ولدددددددددد نويمددددددددددظ  و ولبددددددددددظيةولددددددددددنو
K2Al3(OH)6(So4)3مولددددددددديوصددددددددد ظلةوي دددددددددتخ و

 و ل م ي مو ول مظ  

 -الوناٌت :

Alzheimer disease :- و  مرض الزهٌمر.

AMA :- مبيدددد وأ يددددظ ولددددظمولبددددظيةولددددنوAmmonium 

methane arsonateو وم خفضوول ميةوللبظئن و
 -اما :

AMADS :- ومددددددظ ةومتففددددددةو م دددددديطةوا يو وول بددددددظيو ومظ تدددددد و
 Aminomethanamide dihydrogen-1ولفعظلدةو

tetraoxosulfateو وك ي وول ميةوللبظئن و

 -امادس :

Amanitines :- مينبظيو ظمةويفي هدظولطديولدشوولغديوبوAmanitaو

 هدديولبددظيةولددنو ل ددلةومددنوولببتيدد ويوولالييددةو لهددظو
تأاييو ظمومتأخيولصدبيوللدلوول خدظ وولكد نيو يبمدظو
يع  وتأاييهظوول ظموإللولعلهظوولمتخصدصوللدلوتابديطو

ولييت وولخلية وRNA polymeraseوا  يمو

 -امانبتٌنات :

Ambient :- و ييص وبهظوولبيئةوبمن  ظتهظوولمايطةوبهظ و  -البٌئة :

Ambient air quality :-   واظلةووله وءوليوولت وولمايط  -نوعٌة الهواء الجوي :

Ambient 

environment :- 

ولبيئدددةوولتددديوتاددديطوبظلندددظئنو تكدددم وولمدددظءوولماددديطوأ و
وةو هنلو ولتيبةوولمايط

 -البٌئة المحٌطة :
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Ambient ground 

water monitoring and 

assessment :- 

 ته فولمليةوميوقبةوولمظءووايضديوإلدلوتا يد واظلدةو
مصظ يوولمظءووايضيو تا ي و  ليةوولميظهومعومدي يو

وول من و

متابعةةةةةةةة ومراقبةةةةةةةة المةةةةةةةاء 
 -األرضً المحٌط :

Ambient monitoring:- ولييظ ددظيوولمتنددييةو ولم ددتميةولبددظيةولددنومتم لددةو
للمد و ولدديوولبيئددةومددنوأتدد وتييدديموولتعدديضوولبيئدديولهددلهو
ولم و و منوامويمننوتييديموولمخدظطيوولتديوتتعديضولهدظو

 ووBiological monitoringولصداةوولعظمدة وو  ديو
Environmental monitoring و

االستكشةةةةةةةةاف أو التقصةةةةةةةةً 
 -البٌئً :

Ambient standard :- و  يوAir quality standardو و
Environmental quality standard و

قٌاسةةةةةٌة نوعٌةةةةةة البٌئةةةةةة أو 
 -المحٌط :

Ambient 

temperature :- 

وايويةوول  ط   -حرارة المحٌط :

Ambrosin :- ومددددظ ةوم دددددببةوللا ظ ددددديةوت تددددد ولددددديو يددددد ولكدددددبةو
وAmbrosia spأ وو مبي  يدظووRagweedولخ ظ ييو

و Ketolactone و مبي  ينومنومتم لةو

 -امبروسٌن :

American association 

of pest control 

officials :- 

تتمدعوللعدظملينولدديومنظلادةووآللدظيوي ددعلوللد لظ ولددنو
واي قهمو تط ييهمومه يظ  

االتحةةةاد األمرٌكةةةً لمةةةوظفً 
 -مكافحة اآلفات :

American association 

of pesticides safety 

educator :- 

ول لظ ولنوايد  وولعدظملينولديوتتمعومه يوي علوإللو
متددظ وتدد يياو تدد ييبوولعددظملينولدديومتددظ وولمبيدد ويو
ادد  ووا ددظليبو ولطيوئدد وولتدديوتدد ليولهددمو للمتتمددعو

وول المةو وامظنومنوولمبي وي 

االتحةةةاد األمرٌكةةةً لمدرسةةةً 
 -السالمة من المبٌدات :

American chemical 

society :- 

وتمعيةوتضموولمختصينو ولعظملينوليومتظ وولنيميظء  الجمعٌةةةةةةةةةةةةةةة األمرٌكٌةةةةةةةةةةةةةةة 
 -للكٌمٌاء:

American crop 

protection 

association :- 

تتمعويضموولمهتمدينولديومتدظ و قظيدةوولماظصدي ومدنو
ووآللظيو يص يوولع ي ومنوول كيويوليوهلووولمتظ  

االتحةةةةةاد األمرٌكةةةةةً لوقاٌةةةةةة 
 -المحاصٌل :

American industrial 

hygiene association :- 

تتمددعويع ددلوبظل  ددظئ وولتدديوتنفدد وولافددظ وللددلوصدداةو
وولعظملينوليومتظ وولص ظلة 

االتحةةةةاد األمرٌكةةةةً للصةةةةحة 
 -الصناعٌة :

American society for 

testing material :- 

تمعيةوتختصوبفادصوولمد و وولمختلفدةو تا يد و يتدةو
ومطظبيتهظوللم وصفظيوولييظ ية 

ٌةةةة األمرٌكٌةةةة لفحةةةص الجمع
 -: المواد

Ames test :- لبظيةولنووختبظيويتموإتيو هوخظي وت موولنظئنوولاديو
(In vitro)مدنوأتد و يو دةوولتدأاييويوولطفييدةو ليد وو

 Salmonellaت دتخ مو ددال يوبنتيييدةومددنوبنتييدظو

typhimuriumولتيو ب وإا وثوطفديويوبهدظوبايدثوو

تاتدد  وللدددلوو وت ددتطيعوول مدد وللددلوبيئددةويلوئيددةو 

وللددلوللدد و ولددالنو ولاددظمضوو مي دديوه ددتي ينو وب ددظء 

ولم و وولمختبيةوإلوونظ يولويوتدأاييويو فييدةو ولال هدظو

  فوت ببوطفيويولهلهوول دال يوبايدثوت مد وللدلو

بيئددةو وتاتدد  وللددلووله ددتي ينو وللدد وو ختبددظيويمنددنو
و(Mix-Sq)إتديو هولديو تد  وولتد ءوولميني  دد ميو

ولفئيون وولمع   ومنونب وو

 -اختبار اٌمز :

Ametryn :- مبي وأ يظ ولمنظلاةومع مووا يظ وولا ليدةولديوايد  و

ولددددليةو ولمدددد  و وا ظ ددددظاو قصددددبوول ددددنيو يعدددد  و
 يا ثوتدأاييهوول دظمولديوول بدظيووTriazineلمتم لةو

ومنوخال وتابيط ولعمظيةوولتينيبوولض ئي 

 -امٌترٌن :

Ametryne :- و  يوAmetryn.و  -امٌترٌن :
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Amicarbazone :- مبي ولمنظلاةووا يظ وليوايد  وولدليةو قصدبوول دنيو
 يعمدد وللددلوقتدد ووTriazolinone يعدد  ولمتم لددةو

وا يظ ومنوخال وتابيط ولعمليةوولتينيبوولض ئيولديو
و Photosystem IIول  ظموولض ئيوولاظ يو

 -امٌكاربازون :

Amidithion :- ضدد يةو ومبيد واكدديويولددظمومددنومتم لددةوولف ددف يوولع

 دددميت وم خفضدددةوللبدددظئنو ياددد ثوتدددأاييهوول دددظمولددديو

وولاكيويولنوطيي وتابيط وا  يموولن لينوو تيي  

 -امٌدٌثاٌون :

Amidochlor :- مددد  مو مددد ولل بدددظيوي دددتخ مولت  ددديمو مددد وولع يددد ومدددنو

وول بظتظي 

 -امٌدوكلور :

Amidoflument :- مبيدد وونظي  ددظيوتيدد ولمنظلاددةوولالددموللددلوولماظصددي و

وختلفة ولم

 -امٌدوفلومٌت :

Amidosulfuron :- مبيدد ولمنظلاددةووا يددظ ولييضددةووا يو ولدديوايدد  و
 يادددد ثووSulfonylureaولنتددددظنو يعدددد  ولمتم لددددةو

تددأاييهوول ددظمولدديوول بددظيولددنوطييدد وتابيطدد وا دد يمو
و Acetoacetateتص يعو

 -امٌدوسلفوٌورون :

Amine :- ومينبولض  ومكت ومنوإاال وليةوهظيد ي تينولدي

وام  يددظوب و ددطةومتددظميعولضدد يةو و وامددينووا لدديو

ياددد  وليةوهظيددد ي تينو واددد ةوم دددتب لةو وامي دددظيو

ولاظ  يدددةوهددديوتلددد وولتددديوتاددد  وليتددديوهظيددد ي تينو

م دددتب لةو هندددلو و ت دددتجووامي دددظيومدددنوتالددد وولمددد و و

وولعض ية 

 -امٌن :

Aminoacetophenone :- تغليددفومددظ ةوطددظي ةوت ددتخ مولمعظملددةوولبددل يو مدد و وول

و وا كظءويولطي و م عووآللظيومنومهظتمتهظ 

 -امٌنواسٌتوفٌنون :

Aminoacid amide 

carbamates :- 

 تضدددددمومتم لدددددةومدددددنومبيددددد ويوولفطييدددددظيوماددددد و
Iprovalicarbايددثوتعمدد ومبيدد ويوهددلهوولمتم لددةوو

 ووZoosporesللدددلوتابددديطووا ظبيدددبوولتيا ميدددةوللدددـو

Sporangiaينونددددلل وتابدددديطو مدددد وولهظيفددددظيو تنددددو 

وول ب يويوليوولفطييظي و

أحمةةةةةةاض أمٌنٌةةةةةةة أمٌدٌةةةةةةة 

 -كارباماتٌة :

Aminocarb :- مبي واكيويولظموي تميولمتم لدةوولنظيبظميديو يد ايو
لددديوولاكددديويولدددنوطييددد وتابيطددد وا ددد يموولنددد لينو

وو تيي  

 -امٌنوكارب :

Aminocarbe :- و  يوAminocarb و  -امٌنوكارب :

Aminoethoxyvinylgly-

cine :- 

مدد  مو مدد ولل بددظيويعمدد وللددلوم ددعوت ددظقطوولامددظيوقبدد و
ولت يو يا نومنو  ليتهظوخظصدةوولتفدظحو ولنمادي و و

 ل و ميةوم خفضةوت و وللبظئن 

امٌنواٌثوكسةةةةةةةةةةً فٌناٌةةةةةةةةةةل 
 -كالٌسٌن:

Aminopyralid :- مبيدد وأ يددظ وي ددتخ مولدديوايدد  وولماظصددي وولصدد ظليةو
و ولميولي 

 -امٌنوباٌرالد :

Aminopyridine :- بيددد وللطيددد يويمتدددظ وبفظلليدددةوخظصدددةولمنظلادددةوولددد و وم
 ولامظمو ي تخ موخلطظ ومعوولابد بو  دميت وم خفضدةو

وللبظئن 

 -أمٌنو بٌرٌدٌن :

Amiprofos :-  ومبي وأ يظ ومنومتم لةوولف ف يويييوولمتخصص  -امٌبروفوس :

Amisulbrom :- مبي ولطييظيومنومتم لةوSulfoamide و  -امٌسلوبروم :

Amiton :- مبي واكيويولظمويبظ وتتظييظ وتايوو موTetram و  -امٌتون :

Amitosis :- و  انقسام اختزالً بسٌط.

Amitraz :- مبيدد واكدديويويعدد  ولمتم لددةوTriazapentadieneو
 ي ددتخ مولمنظلاددةواكدديويوولب ددلي و ولددلبظبووابدديضو
 ولالمو لللوولماظصي وولمختلفةونمظوي تخ مولمنظلاةو

 -امٌتراز :
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لللواي و دظيوولم يلدة و ياد ثووولطفيليظيوولخظيتية
تدددددأاييهووليظتددددد ولدددددنوطييددددد ولملددددد ونمضدددددظ وللدددددـو

Octopaminergic و

Amitrol :- و  يوAmitrole و  -امٌترول :

Amitrole :- مبي وأ يظ ولمنظلاةوولاكظئشوولا ليدةو ندلل ووا يدظ و
لييضددةووا يو وولا ليددةو ولمعمدديةو يعدد  ولمتم لددةو

Aminotriazoleو ميةوم خفضةوللبظئن  ول وو

 -امٌترول :

Ammidin :- ه ون مظيينومنومتم لةوولتلين  دي ويوولن مظيي يدةو
 peucedanumي تددددد ولددددديويوي  مدددددظيو بدددددظيو

ostrunthiumو أيضددددددظ ولدددددديوامددددددظيو بددددددظيوولخلددددددةو
Ammi majusبظتدددظيوو  Pustinace sativaوو 

Angelica archangeticaمدددنوولعظئلدددةوولخيميدددة وو
و Imperatorinو  يو

 -امٌدٌن :

Amminiation :-  تكون األحماض األمٌنٌة : لمليةوتص يعوواامظضووامي ية- 

Ammonia :- و ددظيتي تينو و44 54مينددبونيميددظئيويتندد نومددنو%
يع يوو(NH3)%وهي ي تينو مصطلحوأم  يظو74 17

 مظ ووام  يظوولالمظئيةوول يولية و هديوولصد يةوييديو
ا دددم ةو ميدددظهوولعضددد يةولل دددظيتي تينو ت تددد ولددديوو

ولفضاليوولاييلةو لضاليوولاي و ظيونمظوتكدن وأيضدظ و
أاددد و ددد وتجوولتالددد وولبنتيدددي وللمدددظ ةوولعضددد يةو تعددد و
ووام  يددددددددددددددددظوبكددددددددددددددددنلهظوييدددددددددددددددديوولمتددددددددددددددددأين

NH3-Nمدددظ ةو دددظمةوللنظئ دددظيوولمظئيدددةول ددد مظوت تددد وو
بم ددت يظيوأ وتيونيدد ولظليددة و للدد وانولمليددةوتادد  و

ول دددظيتي تينولددديوووام  يدددظوييددديوولمتأي دددةوإلدددلو تددديوي
ياتدددظ وإلدددلونميدددظيووNitrificationلمليدددةوول تيتدددةو

نبييةومنووا ن تينو ولل وي خفضوم ت وهوليوولمدظءو
وممظوي   وإللوم يوولنظئ ظيوولتيوتعيشوليوولمظء 

 -أمونٌا أو نشادر :

Ammonia feedstocks :- ولخظمددظيوولمتهدد ةوللهدد ي تينو ول ددظيتي تينولتصدد يعو
ولغددددظ وولطبيعدددديومصدددد يو وأ ظ دددديظ ووام  يددددظ و يعدددد و

 للهي ي تينوإضظلةوإللو ييوول ق  و ولفام 

 -خامات األمونٌا :

Ammonia liquor :-  ووام  يظووللوئبةوليوولمظءولتن ينوهي ي ن ي ووام  يظ  -سائل األمونٌا :

Ammonia oxidation :-   ولمليةوإ تظ و تيويووام  يظوتتظييظ  -أكسدة األمونٌا :

Ammonia sulfur 

solution :- 

ومال  وولنبيييوولملوبوليو ظئ ووام  يظوولالمظئية   -محلول كبرٌت األمونٌا :

Ammonia synthesis :- لمليدددددةوإ تدددددظ ووام  يدددددظومدددددنوتفظلددددد وول دددددظيتي تينو
و ولهي ي تينوتايو يتظيوايويةو ضغطوميتفعين 

 -تصنٌع األمونٌا :

Ammoniacal copper 

sulfate :- 

مولمنظلادددةووامددديوضوولبنتيييدددةولددديوولنمادددي وت دددتخ 
 أكددتظيولويوول دد وةوولاتييددةو ولخضدديو ويو  بظتددظيو

وول ي ة 

 -كبرٌتات النحاس االمونٌة:

Ammoniated 

superphosphate :- 

تطل ولللوول  بيول  فظيوولمعظم وبظام  يظوأ و دظئ و
 وام  يظوأ ومينبظيو ظيتي تي يةوأخي  

سةةةةةةةةةةةةةةةةةوبر فوسةةةةةةةةةةةةةةةةةفات 
 -:األمونٌومً

Ammoniated zinc 

sulfate solution : 

مال  ونبييتظيوول   وولمضظفوإلي وأم  يظوممظويد   و
إلددلوتندد نومعيدد وييدديولضدد  ولصم  يددظومددعونددظتي نو

وول    

محلةةةةةةول كبرٌتةةةةةةات الزنةةةةةةك 
 -األمونٌومٌة :

Ammoniating 

solution :- 

و Nitrogen solutionsو  يو  -سائل منشدر :

Ammoniation :- إ خدددظ وأ وإضدددظلةووام  يدددظوبصددد يوتتهي هدددظوولمليدددة
ولمختلفددةوإلددلووا ددم ةوخظصددةو ددمظ وول دد بيول  ددفظيو

 Ammoniatedلعمدد ومدد يجومددنووا ددم ة وو  دديو

 -نشدرة :
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superphosphateوو Ammonification و

Ammonification :- لمليددةوتا يدد وول ددظيتي تينوولعضدد  وإلددلو تدددي تينو
 ل قيية وم  ي ميوب و طةونظئ ظيوولتيبةوو

 -نشدرة أو تنشدر :

Ammonium calcium 

nitrate :- 

و Ammonium nitrate limestoneو  يو  -نترات الكالسٌوم االمونٌة:

Ammonium chloride:- ملددحووام  يددظولاددظمضوولهيدد ي نل يي و ياتدد  وللددلو
و%ونل ي 66%و ظيتي تينو و46

 -كلورٌد األمونٌا :

Ammonium laureth 

sulfate :- 

وSurfactant ةوم دددددظل ةولويو كدددددظطو دددددطايومدددددظ
ت ددددتخ مومددددعومبيدددد ويووآللددددظيو وا ددددم ةو و ددددميتهظو

وم خفضةوللبظئن 

 -كبرٌتات الورث االمونٌة :

Ammonium 

molybdate :- 

تطلدد وللددلوم لبدد ييووام  يددظو أكددنظلهظوولمظئيددةو هدديو
 وأمددظوMolybdicلبددظيةولددنوملددحووام  يددظولاددظمضو

لدالنويم هدظوولنيميدظئيوهد ووم لبد ييووام  يدظوولالمظئيدة
(NH4)Mo7O24 

 -مولبدٌت األمونٌا :

Ammonium nitrate :- هدددديوملددددحووام  يددددظولاددددظمضوول تييدددد و(NH4No2)و
و% 33 يتبوأنو ويي ومات وهظومدنوول تدي تينولدنو

 هدديومددظ ةوم دديطةولددص يو و متففددةو وت ددتخ موللددلو
ول بظتظيولتتفيفوولمتم  وولخضي وقبد وولاصدظ ونمدظو

وفوولمتم  وولخضي وللبطظطظ ليوتتفي

  -نترات األمونٌا :

Ammonium nitrate 

limestone :- 

%ومددنو تدديويووام  يددظو61-51لبددظيةولددنوخلدديطومددنو
ولمخل طةومدعوم دا  و قيد ومدنوولصدخيوولتيدي وأ و

وول  ل مظيي 

 -نترات األمونٌا الجٌرٌة :

Ammonium 

nonanoate :- 

لبيدددد يومبيدددد وأ يددددظ ولددددظموي ددددتخ مولدددديوولمكددددظت و و
ول تظتيةو ه ولبظيةولنوأامدظضو ه يدةومكدبعةولويو

 ت عةوليويونظيب ن و

 -نوناوٌت االمونٌوم :

Ammonium 

phosphate :- 

 ت ددددتجولددددنومعظملددددةواددددظمضوولف ددددف يي وبظام  يددددظو

ولالمظئيةو ولمظئيةو تتن نوأ ظ دظ ومدنول  دفظيووام  يدظو
 Diammoniumوااظ يددددددةو ولا ظئيددددددة وو  دددددديو

phosphateوو Monoammonium phosphate و

  -فوسفات األمونٌا :

Ammonium 

phosphate nitrate :- 

خلددديطومدددنول  دددفظيووام  يدددظو  تددديويووام  يدددظ ويدددتمو

إ تظتددد ولدددنوطييددد و كددد يةوول دددظئ وولمفصددد  ومدددنو

وولصخ يوولف  فظتيةو ولمامضةوباظمضوول تيي  

 -نترات فوسفات األمونٌا :

Ammonium 

phosphate sulfate:- 

حوم    ومدنول  دفظيووام  يدظو نبييتدظيووام  يدظومل

أ وه وخليطومنوولملاينو ياضيومنومعظملدةووام  يدظو

وباظمضوولف ف يي و اظمضوولنبييتي  

 -كبرٌتات فوسفات األمونٌا:

Ammonium 

polyphosphate :- 

تطلدد وللددلوأ وملددحولصم  يددظومددنواددظمضوولف ددف يي و
 Triammoniumمتعدددد  وولف  ددددفظيوماددددظ وللدددد و

pyrophosphateيمدد هوولنيميددظئيوو (NH4)3P2O7و

 يمد هووPentammonium tripolyphosphate و

و 5P3O10(NH4)ولنيميظئيو

 -األمونٌا عدٌدة الفوسفات:

Ammonium 

polysulfide :- 

%و تددي تينو و41 ددمظ وخلدديطوما ددنوللتيبددةويادد  و

و%ونبييي 51-54

 -األمونٌا عدٌدة الكبرٌت :

Ammonium 

sulfamate :- 

ومبي وأ يظ ولظمو ميت وم خفضةوللبظئن   -سلفامٌت االمونٌوم :

Ammonium sulfate :- ملحووام  يظولاظمضوولنبييتيد  و يتدبوأنو وياتد  و

%و تددي تينو يمدد هوولنيميددظئيو4 41للددلوأقدد ومددنو
(NH4)So4 هيومظ ةوم ظل ةولتا ينو  ليةوولميدظهوو 

ةوولم ددتخ مةومددعومبيدد ويووا يددظ و و ددميتهظوم خفضدد

 -كبرٌتات األمونٌا :
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 للبظئن 

Ammonium sulfate 

nitrate :- 

ملددحومدد    ومددنونبييتددظيووام  يددظو  تدديويووام  يددظو

ب  بومت ظ يةو يتدبوأنو وتيد و  دبةوول تدي تينولديو

و% 46ولخليطولنو

 -نترات كبرٌتات األمونٌا :

Ammonium 

thiocyanate :- 

وويمظ ةوم و يةوت تخ مول يظ ةولظلليةوولمبي   -ثاٌوسٌانات االمونٌوم :

Ammonium 

thiosulfate :- 

%و تددي تينو6 15%ونبييدديو و1 53 ددمظ ويادد  و

و ي تخ موبكن و ظئ ولت لييوول تي تينو ولنبييي 

 -ثاٌوكبرٌتات األمونٌا :

Amnesic shellfish 

poisoning :- 

مدديضوخطيدديويدديتبطوبظلتغليددةوللددلووليخ يددظيوا ظئيددةو

 ولمادددددظيو ولبطلي ددددد اوولصدددددمظموماددددد وبلدددددحوولباددددديو

 ولمتغليةولللوولطاظلبوول قييةوولاظ يدةوللدلوادظمضو
Domoicممددظويت ددببولدديواددظ يوولتييدد و وا ددهظ وو

و لي ونووللونيةو وايمظءوأايظ ظ  

التسةةةمم بالرخوٌةةةات وفقةةةدان 

 -الذاكرة :

Amobam :- مبي ولطييظيولظمو يمننوإضظلةومدظ ةونبييتدظيوول  د و

  وإللومبي وولفطييظيو ي بوإلي وليوخ ونووليشوليتا
Zeinb و

 -اموبام :

Amoidin :- ددد  ومدددنوولتلي ن  دددي ويوو  ايوني   يدددةوي تددد ولددديو 
 وRheum palmatumيوي  مدددظيو بدددظيووليو  ددد و

  Aloemodinو  يو

 -اموٌدٌن :

Amorphous :- ولمددد و وولصدددلبةوولتددديولدددياولهدددظوتنددد ينوبلددد ي وماددد و

ال ددددتي وول تددددظ و ولمطددددظطو ولع يدددد ومددددنوأ دددد و وولب

و ول قي  

 -غٌر متبلور :

Amphoteric :- أ ومينبوي ل و ل  واظمضيوأ وقظل  و للد وا د و
يا  ومتظميعواظمضيةو قظل يةو ولم و وولمتعظ لةومدنو
ألضدددددددددد وولمينبددددددددددظيولويوول كددددددددددظطوول ددددددددددطايو

Surfactants و

  -متعادل :

Amphoteric 

surfactants :- 

مدددد و ولويو كددددظطو ددددطايوتضددددظفولصدددد يوتتهيدددد و
مبي ويونم و وم ظل ةولهظوولي يةوليوولماظلي وولمظئيدةوول

Pبظ لتمددددددددددددظ وللددددددددددددلو يتددددددددددددةو
Hوولمالدددددددددددد   وو

 Cataionic ووAnionic surfactantsو  دددديو
surfactantsوو Nonionic surfactants و

مةةةةةواد ذات نشةةةةةاط سةةةةةطحً 
 -متعادلة :

Amygdaline :- نل ن  ددي وي تدد ولدديوبددل يووللدد  و ولمكددمشو ولنددي و
إلددلونل نددد  ووEmulcin و دددطةوإ دد يمو يددتموتاللدد وب

 اددظمضوولهي ي  دديظ ي و ولب  ول يهظيدد وايددثويعطدديو
وواخييووليوئاةوولممي ة 

 -امٌكدالٌن أو لوزٌن :

Amyloplast :- و  صانعة نشاء.

Anabasine :- مينبوقل ي  وطبيعديوي تد ولديوم دتخلصوول يند تينو
منو بدظيوولتبد و هد وميندبو دظموللاكديويو هد وأاد و

ول يندد تينول وول كددظطوولايدد   و هدد وميدد  وومكددظبهظي
 Metaلت يونوولكيويينوول قييةو يم عوول د ف وو  ديو

nicotineوو Nicotyrineوو Nor nicotine و

 -اناباسٌن :

Anabiosis :-  وول ن نو تيتةوولتفظفوأ وول ي فويييوولمالئمة  -سكون بٌولوجً أو حٌوي:

Anabolism :- مدنوخاللهدظووتادظ وولت يئدظيوولعمليظيوولاي يةوولتيويتمو
وKatabolismولصغييةولتن ينوت يئدظيوأنبدي وو  ديو

و Metabolism و

 -االبتناء أو االٌض البنائً:

Anacardic acid :- واددددظمضوي ددددتخلصومددددنو بددددظيAnacardium 
occidentaleمددددنولظئلددددةووAnacardiaceaeهدددد وو 

و ي ببوولا ظ ية وPentadecyl-6لبظيةولنو

 -حامض اناكاردٌك :
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Anaemia :- و خفدددظضولددديوتينيدددد وولهيم يلددد بينوإلددددلوأقددد ومددددنو
ولم دددت  وولطبيعددديو لدددظ ةومدددظوينددد نوللددد ومصدددا بظ و
بظ خفددظضوقيمددةوولهيمظت نييدديو نددلل ولدديوقيمددةولدد  و

ونيويوول موولاميوء 

 -فقر الدم :

Anaerobe :- ييصدد وبدد وولنظئ ددظيوولايددةو) يظلبددظ ومددظوتندد نوولنظئ ددظيو
 ن ددتينو  ددتميويوايظتهددظوول قييددة(وولتدديو وتاتددظ ولص

 لم مدددظ وله دددظ و  لدددظنومدددنوتلددد وولنظئ دددظيو وول ددد  و
واتبددظي و ول دد  وو ختيددظي و للدد ومددنوايددثوقدد يةو

وول م وليول مو ت  ووا ن تين 

 -ال هوائً :

Anaerobic :- و  ال هوائً.

Anaerobic 

respiration :- 

و  تنفس ال هوائً.

Anaerobiosis :- و  حٌاة ال هوائٌة.

Anaesthetic :- ولمدددظ ةوولتددديوتاددد ثوليددد و ظ ول ا دددظاوأ وولكدددع يوأ و
وا يو و لم مظ وله ظ و  لظنومنوتلد وولمد و و ومد و و

وتخ يييةوم ضعيةو واخي ونلية 

 -مادة تخدٌرٌة :

Anagigantic acid :- وادددددددددددددددددظمضوي دددددددددددددددددتخلصومدددددددددددددددددنو بدددددددددددددددددظي
Anacardium giganteumمدددددددددنولظئلدددددددددةوو

Anacardiaceae6 ياتددددددددد  وللدددددددددلوو-undecylو
وولم ببوللا ظ ية 

 -حامض اناكٌكانتٌك :

Analgesic :- ولمدددظ ةوولتددديوت دددببوت دددني ظ وأ وتخفيفدددظ ولصلدددموبددد  نوأنو
وت ببولي ونول  يو  

 -مادة مسكنة :

Analogue 

metabolism :- 

لمليدددةوولتدددأييضوولايددد  ولدددبعضوولمينبدددظيوولتددديو و
ت يضواي يظ وب ببو تد  وبعدضوولمينبدظيوولمكدظبهةو

يبيددظ و ولم تتددةول   يمددظيوولضددي ييةولعمليددةولهددظوتين
ووايض 

 -األٌض المماثل أو المشابه:

Analysis and 

modeling :- 

و  التحلٌل والنمذجة.

Analysis of damage :- و  تحلٌل الضرر.

Analysis of toxicity 

mechanism :- 

تالي وطيييةوتدأاييوول دم مولديوولنظئ دظيوولايدة وو  ديو
Mode of action و

 -تحلٌل آلٌات السمٌة :

Analyte :- أ ومظ ةويتموتاليلهظوليوولمختبيوماظ وللل وتا ي ونميدةو
وول ئب وولم ت  ةوليولي ةومظ 

 -ُمحلَل :

Analytic 

epidemiologic study :- 

 يو ددظيولتييدديموولعالقددةوبددينوولتعدديضوللمدد و وولخطدديةو
 ولمدددديضولددددنوطييدددد وإتدددديوءووختبددددظيوولفيضدددديظيو

وولعلمية 

 -سة الوبائٌة التحلٌلٌة:الدرا

Analytical technique:- أ وتي يدددةوم دددتخ مةولتا يددد وتينيددد ومدددظ ةونيميظئيدددةوأ و
ل صدددديو و ه ددددظ ومدددد  و و ددددعومددددنوهددددلهوولتي يددددظيو

وولم تخ مةوليوهلووولمتظ  

 -تقنٌة التحلٌل :

Anaphylactoid :- كدد ةوولا ظ دديةولمفعدد  وبعددضوولبي تي ددظيوولتدديو ددب و
و Anaphylaxisظلاين وو  يوإ خظلهظوإللوولت موب

 -شبه الحساسٌة المفرطة :

Anaphylaxis :- تفظل وم ظليول ي و ك ي ومنوأهموخصظئصد واد  ثو
تيلصددددظيوبظلعضدددداليوول ظلمددددةو و ب ددددظطوللكددددعييويو
ول م يددةو تيتددةوو  دديظبومدد و ولعظلددةومعي ددةولويوتددأاييو
صي   يو لل ونظ دتتظبةوالطدظءومدظ ةويييبدةو ولتديو

مظ ةوبي تي يةويييبةولدنوولت دم وو  ديوويظلبظ ومظوتن ن
Anaphylactoid و

 -الُعوار أو العوار :

Anaplasia :- ليددد ونوولتمييددد وولطبيعددديوللخليدددةو تا لهدددظوإلدددلوول ددد  و  -فقدان التمٌٌز :
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وولخبيث 

Anaplasmosis :- و ددددد  ومدددددنووا يميدددددظوولمع يدددددةو تنددددد نولددددديوولغظلدددددبو
ومميتدددددددددددددددةولصبيدددددددددددددددظيو وت دددددددددددددددببهظوولبنتييدددددددددددددددظ

Anaplasma marginaleيددددتمو يلهددددظوب و ددددطةوو 

وولييو و لبظبوولتبظ ظ 

 -الصابة ببكترٌا انابالزما :

Anasarca :- و  استسقاء عام.

Anatoxin :- أ وميندددبو وي هددديوتدددأاييويو دددظمةوأ وتطلددد وللدددلو
ولتيلظيوولتيوت تخ مولديوولليدظحوأ وولتطعديموان دظبو

وولم ظلة 

 -توكسٌن موهن :

Anchusin :- وءوت ت وليو بظيوولناالءو ت دتخ مولصدب وصبغةوامي
وولم و وول ه ية

 -كحالئٌن :

Ancymidol :- م  مو م ولل بدظيويعمد وللدلوتيليد وولم دظلةوبدينوولعيد و
Internodesللع يددد ومدددنووا ددد و وول بظتيدددةو خظصدددةوو

و بظتظيوول ي ةو و ميت وم خفضةوللبظئن 

 -انسٌمٌدول :

Androgenic  

hormone :- 

و  هرمون ذكري.

Androgens :- هيم  دددددظيوت يددددد ومدددددنوصدددددفظيوولدددددلن يةوهيمددددد نو
Testosterone و

 -استٌروٌدات الذكورة :

Anemia :- و خفظضول  ونييظيوول موولامديوء وو  ديوAplastic 
anemia و

  -فقر الدم :

Anemochory :- و  انتشار بالرٌا .

Anemometer :-  وواته ةوولم تخ مةوليوقيظاو يلةووله وء  -دة الرٌا  :مقٌاس ش

Anesthesia :- ول خ  وليوييب بةوتيوءوولتعديضولتيونيد ولظليدةومدنو
وولمليبظيوولعض ية 

 -فقدان الوعً :

Anesthetic :- أ ومظ ةوتعم وللدلوليد ونوولكدع يوأ وولتا دا وو  ديو
Anesthesia و

 -مخدر :

Anesthetization :- تمتدددظ وبعدددضواي و دددظيوو ختبدددظيوباينتهدددظو  كدددظطهظو
ويضو ولاكدددديويوممددددظويدددد   وإلددددلوصددددع بةونددددظلي 

معظملتهظوبظلمبي ويوللل ولالنوتخ ييهظويصبحوأميو و بد و
م  ولنيوي ه ومعظملتهظو منوأهمو  ظئ وولتخ ييوادظ يو
أ ن ي وولنظيب نو ه ومنوأنايو  ظئ وولتخ ييوكي لظ و
ليلددةوتنظليفدد و و خفددظضوتددأاييهوولضددظيوللددلواي و ددظيو

يو ولنل ي لد يمولضدال وو ختبظيو ندلل وو دتخ وموو ياد
لددنوو ددتخ ومو يتددظيوادديويةوولم خفضددةولدديولمليددةو

 ولتخ يي وو

 -تخدٌر :

Anethol :- ييويمننوإضظلت وللع ي ومنوولمد و وولتظلبدةوولطبيعيدةو 
مادد وول ددنيوولمتخمدديو ولع دد ووا دد  وبتددلبومع ددمو
ولفيوكددددددددظيو و ي ددددددددتخلصومددددددددنوامددددددددظيوول بددددددددظيو

Foeniculum vulgare و

 -انٌثول :

Aneuploidy :-  ول ول  وكظلومنوولني م   مظي  -شاذ عدد الصبغات :

Angle of contact :- ول و يةوولتيوتص عهظوقطيةووليشومعوول طحوولمعظم  و
 هيو و يةونلمظوويتفعيوقيمتهدظونلمدظوأ يوإلدلو دي طو

ووليطيةو ل موو تييويهظولللوول طحوولمعظم  

 -زاوٌة التماس :

Angle of incidence :- و  ٌة السقوط.زاو

Angor in the breast :-  ويا ثو تيتةوولتعيضوللغظ ويوول ظمة  -ضٌق فً الصدر :

Angstrom :-  و وا ولللولكيةوآ فومنوولميني ن  -انجستروم :

Anhaloniine :- قل يددد و بدددظتيو دددظموي دددتخي ومدددنو بدددظيوو  ه لي ددد مو
  ي تخ مولصييوضوولطبية 

 -انهالونٌن :
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Anhydride :-  لللوأ ومينبومتن نوب   وت يئظيوولمدظءومدنووتطل
ولمددظ ةو لندد نو  نومددظءوولتبلدد يومادد واددظمضوولخليدد و
ولم    وم د وت يئدظيوولمدظءولتند ينوادظمضوخليد و و

ومظئي 

 -ال مائً :

Anhydrobiosis :- و  يوAnabiosis و  -سكون بٌولوجً :

Anhydrous  

ammonia :- 

ول تي تي ددديووام  يدددظوولالمظئيدددةوت دددتخ مولددديوول دددمظ و
و%و تي تين 54ولاظ  ولللو

 -أمونٌا ال مائٌة :

Anhydrous :-  و ويات  ولللوولمظء  -ال مائً :

Anilazine :- مبيدد ولطييددظيولمنظلاددةوولتبيددعوول ددبت ي ولدديوولا طددةو
 وللفادددةوولمبنددديةو ولمتدددأخيةولددديوولبطظطدددظو ولطمظطدددةو
 تبيدددعووا يو وللدددلوولخضددديو ويو ومدددنومتم لدددةو

Triazineومت  طوول ميةوللبظئن  وو

 -انٌالزٌن :

Anilofos :- مبيدد وأ يددظ ولمنظلاددةوأ يددظ وولددي ول دد وول يولددةومددنو
متم لدددةوولف دددف يوولعضددد يةو وكددد ي وول دددميةوللبدددظئنو
 يادد ثوتددأاييهووليظتدد ولدديوول بددظيولددنوطييدد وتابيطدد و

ولعمليةوو ي ظموولخاليظ 

 -انٌلفوس :

Animal and plant 

health inspection 

service :- 

م   دددةوتع دددلوبتددد لييوولخددد مظيوللصددداةوولاي و يدددةو

و ول بظتية 

خةةةةةةةدمات مراقبةةةةةةةة صةةةةةةةحة 

 -الحٌوان والنبات :

Animal behaviour :- و  سلوك الحٌوان.

Animal manures :-  وتطل ولللولضاليوولاي و ظيوولم تخ مةونأ م ة   -األسمدة الحٌوانٌة :

Animal units :- بينواي و ظيومختلفةو يتموو ا ةوقيظاوت تخ موللميظي ة

ا ددددظبوهددددلهوول ادددد ويولددددنوطييدددد وضدددديبولدددد  و

و1111ولاي و ظيوبمت  طوأ  و هظو ق مةوول دظتجوللدلو

و نمظويليو:
Au = w × n / 1000 

وايثوأنو:
wو=ومت  طو  نوولاي و ظيو

nو=ول  وولاي و ظيوو

Auو=و ا ويوولاي ونو

 -وحدات الحٌوان :

Animate :- وولاي و ية يع  وأ وي تميوللمملنةو  -حٌوانً :

Anion :- و يدد نوولم تدد  ولدديومالدد  و يامدد وكددا ةو ددظلبةوأ و

أنايوماظ ولل و
42PoH  

 -أٌون سالب :

Anion exchange 

cellulose :- 

و  التبادل االنٌونً السلٌلوزي.

Anionic :-  ول وأي نو ظلبوولكا ة  -انٌونً :

Anionic detergent :- و  يوAnionic surfactants  : منظف سالب الشحنة- 

Anionic emulsifier :- و  دديوAnionic surfactantsوو Wetting & 

spreading agents  

 -مستحلب سالب الشحنة :

Anionic group :-  ومتم لةوتام وكا ةو ظلبة  -مجموعة انٌونٌة :

Anionic site :- و  موقع انٌونً.

Anionic surfactants :-  هددديومينبدددظيومتأي دددةو قظبلدددةوللدددل بظنولددديوولماظليددد و

ولمظئيةو  كظطهظوول دطايوييتدعوإلدلوو  يد نوول دظتجو و

 هيولبظيةولنومينبظيولويو ل دلةوهظي ي نظيب  يدةو

ت تهدددديوبمتم لددددةوطيليددددةوو ي  يددددةو لددددلل و ددددمييو

بظلمكددتيظيوو  ي  يددةو أ  ومتم لددةو هددييومددنوهددلهو

للدلوصدد يةوولمكدتيظيونظ ديونبييتدظيوو لنليدد و هديو

مةةةةةواد انٌونٌةةةةةة ذات نشةةةةةاط 

 -سطحً:
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أمالحوولص  ي مو اد ياظ وي تد وولع يد ومدنوهدلهوولمد و و
ولتديوت دتخ مووHerb-ADم هظوولمظ ةوول ظكيةوولم دمظةو

معومبي ويووا يظ و تعم ولللوتفييد وابيبدظيوولمبيد و
 Amphotericلدددددديومالدددددد  وولدددددديش وو  دددددديو

surfactantsوو Cataionic surfactantsوو  

Nonionic surfactantsو و

Wetting & spreading agents  

Anionic wetting 

agents :- 

و وAnionic surfactantsو  يو

Wetting & spreading agents  

 -مبلل سالب الشحنة :

Anise :- وتطلدددددددددددد وللددددددددددددلوولامددددددددددددظيوولتظلددددددددددددةول بددددددددددددظي
Pimpinella anisumتات  ولللو يديوولي  د نوو 

 ي ددتخ مونمددظ ةووAnetholeولمتطددظييو هدد وو  يادد  و

وم نهةوليوولع ي ومنوولص ظلظيوولغلوئية وو

 -ٌنسون :

Anise oil :- ييوولي   نو هد و يديوأ ظ ديوي دتخلصومدنو بدظيو 
مددددددنولظئلددددددةووPirnpinela anisumولي  دددددد نو

Apiaceaeو61-51 ياددد  وللدددلوو%Anetholeوو 

و ه ومنوم ببظيوولا ظ ية 

 -زٌت الٌنسون :

Anisigamous :- و  ساوي الكامٌتات.عدم ت

Anisocoria :-  ول موت ظ  وأ وتمظا واتيويووليلب  -غٌر متماثل :

Anisylacetate :- مظ ةومص عةوت تخ مولتلبولبظبةووليظيو لبظبدةوولفظنهدةو
معدظ و لهددلهوولمددظ ةوتددأاييوتددظلبوتيدد ول دد وتينيدد ومعددينو

و ق وي ع موهلووولتأاييول  وو تخ ومهظوبتيني ولظلي 

 -:خالت االنٌسٌل 

Anisylacetone :- ومدددددددددددظ ةوتظلبدددددددددددةولييم  يدددددددددددةوتتنددددددددددد نومددددددددددددن
4-(p-methoxyphenyl)-2-butanone و

 -انٌسٌالاسٌتون :

Anorexia :-  ول موولييبةوليوت ظ  وولطعظم  -فقدان للشهٌة :

Anoxia :-   وولغيظبوولنليولص ن تينوأ و يصظنو ص ل  -حجب األوكسجٌن :

Antagonism :- نوأ وأنادديو ولددل وتندد نو تيتتدد وتددأاييومكددتي ولعددظملي
ول هظئيددةوأقدد ومددنومتمدد  وولتددأاييويوولتدديوتادد اهظوهددلهو
ولع ومددد وم فدددي ة وأ وهددد وو خفدددظضو كدددظطوأ ولظلليدددةو
ولمبيدد وأ وولمينددبوولنيميددظئيو ول ظتتددةومددنوإضددظلةوأ و
خلددطومينددبوآخدديومددعوولمينددبوواصددلي و لدديوللددمو
ول ددم موتع دديوأنولمليددةوخلددطومددينبينوأ وأنادديوتدد   و

أنوتن نوقد ةوولخلديطوأقد ومدنوقد ةوتدأاييوند ومدظ ةوإللو
 ووActivationل ددددد وو دددددتخ ومهظوبمفي هدددددظ وو  ددددديو

Potentationوو Synergism و

 -تضاد :

Antagonist :- ولمددظ ةوولتدديوتضددظفوإلددلوولمينددبو تدد   وإلددلوخفددضو
و Antagonismلظلليت  وو  يو

 -عامل مضاد :

Antagonistic :-  .مضاد 

Antagonistic action :-  .الفعل التضادي 

Antagonistic effect :- و  تؤثٌر مضاد.

Antagonists :- تنظل ووال وءوولاي يةوليوولمنظلاةوولاي يةولم ببظيو 
أميوضوول بظيو و هيونظئ دظيوييديوم ليدةوتعديشولديو
 فاوولبيئةو ت ظلاووآللةوليوولمنظنو ولغلوءو هيوبلل و

ظل ةو ولناييوتكن ولظم ومنظلاةواي يةومنوخال وولم 
م هظومتيممظيو مالاليوت ظل وليوت  يدفوولبيئدةومدنو

وول بظتظيو ولاي و ظيوولميتة 

 -مضادات :

Antagonize :- و  ٌضاد.
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Anthlemintic :- مظ ةووله فوم هظوقت وول ي ونوولطفيليةولصمعدظءو مدنوادمو
وي تطيعوولت موطي هظوخظيت  

 -طارد لدٌدان األمعاء :

Anthocotulide :- ظ ةوم ببةوللا ظ يةوت تد ولديو بدظيومMayweedأ وو
 و ولمدظ ةوAnthemis cotulaقاد ونو وو دم وولعلمديو

و Ketolactonولم ببةوللا ظ يةومنومتم لةو

 -انثوكوتٌولٌد :

Anthocyanin :- هيولبظيةولنوولصبغةوولب ف دتيةو ولامديوءو ول يقدظءو
و ووللوئبةوليوولمظءوللع ي ومنوولف ون و وا هظيو وا ي

ول بظتيددددددةو تتندددددد نومددددددنونل ندددددد  وبظاضددددددظلةوإلددددددلو
و  ا  يظ ي ينو تهدظتموهدلهوولصدبغةوولا يد و وليصد ييو

و ت ببومكظن وليووايليةوولمعلبة 

 -انثوسٌانٌن :

Anthracene oil :-  ومظ ةواظل ةولصخكظب  -زٌت انثراسٌن :

Anthracosis :- و   ومنوولتغبيووليئ  وول ظتجومنوتديونموولندظيب نولدي
وليئتينو لل وب ببوو ت كدظ ووا خ دةوأ ويبدظيوولفادم و

و Pneumoconiosisو  يو

 -تغبر فحمً :

Anthranoids :- أا وولني   ظيوولم تد  ةولديوأخكدظبوأكدتظيوولم دظط و
ولاددظيةو تمتددظ وبفظلليتهددظولدديوميظ مددةوهددلهوواخكددظبو

ولاكيةووايضة و

 -انثرانوٌدات :

Anthraquinone :- لطيددد يول و دددميةوم خفضدددةوميندددبولضددد  وطدددظي ول
%و4 4للبدددظئنو يتهددد وبكدددن وم دددا  وقظبددد وللبلددد و

 ي تخ موبمعظملدةوبدل يوولماظصدي وولمطلد بوامظيتهدظو
منومهظتمةوولطي يو  وي تخ موهدلووولميندبولمعظملدةو

و Avicidesولبل يوولم تخ مةوللغلوء وو  يو

 -انثراكوٌنون :

Anthraquinones :- و  يوAnthranoids و  -نات :انثراكوٌنو

Anthrax:-  وميضويصيبواي و ظيوولم يلة   -مرض الجمرة الخبٌثة :

Anthropogenic :- ت ددتخ مول صدددفوولتدددأاييويوول ظتتدددةوأ وولمت دددببةولدددنو
وا كطةوولبكييةو ونمظوت تخ موليوللدموول دم مولتكدييو
إلدلوولعظمد وولم دتخ مولديوا دظبوولتيلدةوأ وولتينيد و

ل مددددظيوتددددموولمدددد ايولدددديووا  ددددظنو ولمكددددت ومددددنومع
ولاصددد  ولليهدددظومدددنوو دددتخ وموولميندددبوللدددلوأ ددد و و

وأخي وما وولي ويض 

 -بشري :

Anthropometric 

dimensions :- 

وولييظ ظيوولخظصةوبالبعظ وت مووا  ظن   -إبعاد جسم النسان :

Anti adrenergic :-  ومظ ةوأ وليظيومضظ ولفع وو  يي ظلين  -مضاد لالدرٌنالٌن :

Anti auxine :- و  مضاد لالوكسٌن.

Anti bacterial :- أ ومظ ةوتعم ولللوتابيطوأ وقتد وولبنتييدظونظلمضدظ ويو
وولاي ية 

 -مضاد للبكترٌا :

Anti convulsive 

action :- 

و Anti convulsantsو  يو  -فعل مضاد للتشنج :

Anti drift agent :- و  ددديوAnti dusting agentوو Deposition 

agentsوو Drift control و
 -مادة مانعة لالنجراف :

Anti dusting agents :- ومنوولمد و وولم دظل ةوولتديوتضدظفولصد يوتتهيد و   
وولمبيدددددددد ويولم ددددددددعوو تدددددددديوفو تطددددددددظييوقطدددددددديويو
وولدددددديشو م ددددددظاي وولتعفيدددددديوبعيدددددد و ولددددددنوأهدددددد ولهظو

و وPolyethylen oxide polymerم هددددظومدددداال و
 ووDrift control ووDeposition agentsو  دديو

Driftless و

 -مانعات االنجراف :

Anti enzyme :-   .ًمضاد إنزٌم 

Anti evaporants :-  ومظ عظيوولتطظييوأ وولتبخي  -مضاد التطاٌر :
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Anti fungal :- متم لددةوولمينبددظيوولنيميظئيددةوولتدديوتعمدد وللددلوقتدد و
ولفطييدددددددظيوأ وم دددددددعو م هدددددددظو تنظايهدددددددظ وو  ددددددديو

Fungicidesوو Fungistatic و

 -مضاد فطري :

Anti fungal activity :- تطلدد وللددلو كددظطو لظلليددةوولمينبددظيوولنيميظئيددةوولتدديو
تعمدد وللددلوقتدد وولفطييددظيوأ وم ددعو م هددظو تنظايهددظ و

و Anti fungalو  يو

 -نشاط مضاد للفطرٌات :

Anti hormone :- و  دديوAnti hormone compoundsوو Anti 

moulting hormones و
 -مضاد الهرمون :

Anti JHs :- ختصيولـومAnti Juvenile Hormones و  -مضادات هرمون الشباب:

Anti juvenile 

hormones :- 

متم لددةوولمينبددظيوولتدديوتاددبطولمدد وهيمدد نوولكددبظبو
ليوت  يموولتاد  يوولاي يدةولديوميواد و مد وولاكديةو

 ووAnti moulting hormonesولمختلفددة وو  دديو
Insect growth inhibitors و

 -مضادات هرمون الشباب:

Anti microbial :- متم لةوولم و و ولمينبظيوولنيميظئيةوولتيوتعمد وللدلو
قت و تابيطو م وولميني بظيوأ وولنظئ ظيوول قييدة وو  ديو

Antibioticsو وو

 -مضاد للمٌكروبات :

Anti microbial 

agents :- 

و Antibioticsو  يو  -مادة مضادة للمٌكروبات :

Anti microbial 

pesticides :- 

مدظ ةونيميظئيدةوطبيعيدةوأ وصد ظليةوتعمد وللدلوقتدد ووأ 
 ووAntibioticولتددددديوايموأ وتابددددديطو م هدددددظ وو  ددددديو

Bactericideوو Fungicideوو Virucideو وو

 -المبٌدات المضادة للجراثٌم:

Anti microbials :- ولمبي ويوولم تخ مةولليضظءوللدلوولتديوايموولضدظيةوأ و
 ووBactericidesييدددددديوولمييدددددد بوليهددددددظ وو  دددددديو

Fungicides و

 -مضاد للجراثٌم :

Anti moulting 

hormones :- 

متم لددةوولمينبددظيوولنيميظئيددةوولتدديوتعمدد وللددلوتابدديطو
لمليةوولتخلي وولايد  ولهيمد نوو   دالاو م هدظومداال و

 ولل ويبدظ وتتظييدظ وتاديووDiflubenzuronولمينبو
 ه وميندبوهيمد  يومضدظ ولهيمد نووDimilinو مو

ايددثوتددمووAnti moulting hormoneو   ددالاو

و دددددتخ وم ولددددديومنظلادددددةو   ةو ي ووليطدددددن وو  ددددديو
Insect growth inhibitors و

 -مضادات هرمون االنسال :

Anti pheromone :- لددد ا وأنوولنايددديومدددنووا ددد و وولاكدددييةوتفدددي و فددداو
ولفييمدد نوأ وولتددظلبوولت  دديوللددلوولددييمومددنوأ دد و و

فددينومددنويادد ثولدديوولطبيعددةوتدد و  وبددينو دد لينومختل
ولاكددديويونمدددظوتدددموونتكدددظفوولع يددد ومدددنوولنيميظئيدددظيو
ولاظ  يددةو ولتدديونظ دديوتعدد وخظملددةوييدديولعظلددةوقدد و هدديو
بأ هظوتفي ومدنوولاكديويولغديضوولافدظ وللدلوتنظمد و
  موو تصظ يوبينوأليو وول   وول وا ويييوأنوبعضدظ و
منوتل وولنيميظئيظيوولاظ  يةوق وتفي وأ وتضظلفوتدأاييو

 لليدد وليدد وصدد فيوتلدد وولمدد و وللددلووولتددظلبوولت  ددي
أ دددظاون  هدددظوم كدددطظيو مضدددظ ويوللفييم  دددظيوأ و
مابطظيولهظوللل ويعتي وأ  وليوولاظ يوولتيويفي وليهدظو
 فداوولفييمدد نومددنوأنادديومددنو دد  واكددي و وادد ولددالنو
ولمينبظيوولاظ  يدةوت دببوو تدلوبوأاد ووا د و وبعملهدظو

 د  ونم و وم كطةوللفييمد نوبي مدظوتعمد وللدلوطدي وول
ولاكي ووآلخيولتأاييهدظونمدظ ةومضدظ ةوللفييمد نو إلوو
مظوتد وخليومدظ ةواظ  يدةواظ يدةوأ واظلادةولديوإبديو وتدأاييو
ولفييمددد نولدددالنوللددد ويددد   وإلدددلوولتخصدددصوولكددد ي و

 -مضاد الفٌرمون :
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للفييمدددد نو و اصددددظيوتددددأاييهوتمظمددددظ ولغدددديضوت  دددديمو
وو تصظ يو ت  ييهظوبينوأليو وول   وول وا  

Anti resistant :- مظ ةويتموإضظلتهظولم تاضديويومبيد ويووآللدظيوبهد فو
وتيلي وميظ مةووآللظيولهلهوولمبي وي 

 -مضادة للمقاومة :

Anti siphoning 

device :- 

قيصوأ وصمظمويعم ولللوم عويت  وولمظ ةوولم ي لدةو
وب  ظموول يف ن 

 -قرص منع االرتجاع :

Anti staling agents :- لدلوتدأخييوتتلد وولمعت دظيو ونمدظوم و ومضظلةوتعمد ول
تعم ولللو يظ ةو ع مةوولعل وأ ووللبظ دةوماد و دتيظيويو

وول ني  و يييهظونايي 

 -مانعات التجلد :

Anti syphilitic :-   ومينبظيوت تخ مولعال وول هي  -مضاد لمرض الزهري :

Anti toxic :- تطلدد وللددلومتم لددةوولمينبددظيوولتدديوت ددتخ مولعددال و
 ووAntidoteولمختلفدددددددة وو  ددددددديوادددددددظ يوولت دددددددممو

Curarization و

 -مضاد للسم :

Anti trypsin :- مضددددددظ وا دددددد يموولتيب ددددددينوولم تدددددد  وبظلعصددددددظيةو
وولب نييظ ية 

 -مضاد للتربسٌن :

Anti wilting agent :- م و ومابطةولفطييظيووللب  وأ وأ هظوتعم ولللوت كديطو
ولمليةوومتصظصوولمظء 

 -مادة مانعة للذبول :

Antibacterial 

piptides :- 

 تدددد وأنوللاكدددديويووليدددد يةوللددددلوميظ مددددةوولعدددد   و
ولبنتيييةولنوطييد وتصد يعوببتيد ويونظتي  يدةومضدظ ةو
للبنتييددظو و قدد وتددمولدد  وهددلهوولببتيدد ويومددنولددلوي و

وHyalophora cecropia (L.)اكيةوول يني بيظو

 -ببتدٌات مضادة للبكترٌا :

Antibiosis :- يووايتظبيدةولماظ لدةوقتد ووآللدةو هيو  يلةوولنظئنوولاد
 م عهظومنوإنمظ و  يةوايظتهظولي و تد ومداال وأنولبظبدةو
هكيظنوولميبظةولللوص فوا طدةوميدظ مونظ ديوأصدغيو
اتمظ و أضعفولديونفظءتهدظوولت ظ دليةومدنوتلد وولميبدظةو
لللوصد فوولا طدةوولا دظاو يعتيد وأنوهدلهوول بظتدظيو

ولضدي ييةووت تجوم و و ظمةوأ وأ هظوخظليةومنوولع ظصي
ول م ووآللة 

 -تضاد حٌوي :

Antibiotic :- مددددظ ةويددددتموإ تظتهددددظومددددنوقبدددد وولبنتييددددظوأ وولخمددددظئيو
 ولفطييددظيوأ وأ ومددظ ةومصددد عةوتعمدد وللددلوقتددد وأ و

وإييظفو م وولنظئ ظيوواخي و بتيوني وم خفضة 

 -مضاد حٌوي :

Antibiotics :- مينبدددظيونيميظئيدددةواي يدددةوت تتهدددظوولع يددد ومدددنوأ ددد و و
نظئ دددظيوول قييدددةو و لهدددظووليددد يةوبتينيددد ويوم خفضدددةوول

لللوم دعوأ وقتد وواايدظءوولمتهييدةو ونمدظوتمتلد وهدلهو
ولمددد و و دددميةووختيظييدددةوضددد ووا ددد و وولمختلفدددةومدددنو
واايظءوولمتهييدة وتمتدظ وولمضدظ ويوولاي يدةوبدل بظ هظو
ول  بيوولعظليوليوولمظءو و تيظلهدظوتهظ يدظ و وخد وول بدظيو

للهظوبع وو  تخ ومو ت د  وطيوئد ولضال ولنو يلةوتا
 ووPenicillinتأاييهظو منوأكهيوولمضدظ ويوولاي يدةو

 مضظ واي   وو111 يت ليوولي موأنايومنو

 -مضادات حٌوٌة :

Antibody :- ت يئددددظيومعيدددد ةوولتينيددددبوتيدددد موولخاليددددظوولبال ميددددةو
بال تظتهددظوايددثوتندد نولهددظوقدد يةوولتعدديفوللددلوولم لدد و

ل وولتل بي لي دددددظيو ت دددددملوندددددلوAntigenولمضدددددظ و
 وو  دددددديوImmunoglobulins (IG)ولم ظليددددددةو
Antigenوو  

 -الجسم المضاد :

Anticaking agents :- م و ونيميظئيةوم دظل ةوتضدظفوللمد و وولفعظلدةوللمبيد ويو
ولمته ةوبكن وم ظاي وتعفيديوأ وم دظاي وقظبلدةوللبلد و
 و  تكظيوليوولمظءوأ وولماببدظيولويوولتيونيد وولعظليدةو

 -مانعات التكتل أو التعجن :
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يبةول يطةوولتكبعوللم و وولاظملةوايثوين نوه دظ وولميظ
واتمدددظ ونبيددديوللدددتعتنوأ وولتنتددد وخدددال وولتخددد ينو و
 يكددتيطولدديوولمدد و وولمظ عددةوللتنتدد وأنوتندد نوناظلتهددظو
ول ظهييةوم خفضةو ميد يتهظوللدلوو متصدظصولظليدةو
 أنو وتدددل بولددديوولمدددليبظيوولعضددد يةوأ وولمددددليبظيو

هدلهوولمد و وكدي لظ وول ظئلةوليوولم تاضي و مدنوأناديو
 و ددتعمظ  وولطبدد وولدد يظت ميو و تظب لتيدديو ول دديلينظ و

و ووAdjuvantsو  يو

Anticholinergic :- ييصدددد وبدددد ولمليددددةوم ددددعوو تيددددظ و بضددددظيوولعصددددبو
ولبظيو ددمباظ  وبظ ددتخ وموولمينبددظيوولتدديوتم ددعوو تيددظ و

و بضظيوولعصبوولبظيو مباظ   

 -ٌرجً :مضاد كولٌن

Anticholinesterase :- ولمينبددظيوولنيميظئيددةوولمابطددةوا دد يموو  ددتي وندد لينو
وAcetyl choline esterase (AchE)و ددتيي و

إلددلومددظ ةووAcetyl choline م عدد ومددنوتاليدد ومددظ ةو
Cholineاددظمضوولخليدد وولتدديوتيدد موب يدد وولي ددظئ وو 

ولعصددددبيةونيميظئيددددظ ولدددديوم ددددظط وو كددددتبظ وولعصددددبيو
Synapseممدددددددددظويددددددددد   وإلدددددددددلوتددددددددديونمومدددددددددظ ةوو

Acetylcholineلدددددديوم وقددددددعوو ددددددتيبظ وولي ددددددظئ وو

ولعصدددبيةو و دددتميويوولت بيددد وولعصدددبيو مددد يوولندددظئنو
ولايو و تع ومبي ويووآللظيوولتظبعةولمتم لةوولف دف يو
ولعضدد يةو ولنظيبظميدديومددنومابطددظيوو  ددتي وندد لينو

 ووAcetylcholineesteraseولتيدددددددددددد ة وو  دددددددددددديو
Inhibitorsو Atropinizationو Curarization و

 -مضادات الكولٌن استرٌز:

Anticipated residue :- نميددةوولمتبييددظيوولمت قددعو ت  هددظولدديوم قددعوو ددتخ ومو
وولمينبوأ وولمبي وبع ومي يولتيةو م يةومعي ة 

 -المتبقٌات المتوقعة :

Anticoagulant 

pesticides :- 

و Anticoagulant rodenticidesو  يو ات مانعةةةة لتخثةةةر مبٌةةةدات آفةةة
 -الدم :

Anticoagulant 

rodenticides :- 

 ت ملوأيضظ ومبي ويوق ويضوبطيئةوولمفع  و و بدلل و
 وتتت بهددددظووليدددد ويضوا هددددظو وتدددد   وإلددددلو هدددد يو
أليوضوميضيةو ييعةو أنوأليوضووليتد وبهدظوتكدب و
ألدددديوضوولمدددد يوولطبيعدددديو تعمدددد ومينبددددظيوهددددلهو

يمومدددددنوإ ددددد وKولمتم لدددددةوللدددددلوطدددددي وليتدددددظمينو
Thrombokinaseولم تدد  ةولدديوولصددفظئحوول م يددةوو

 بدددلل ويفيددد ووا ددد يمولظلليتددد و  وي دددتطيعوتنددد ينوولدددـو
Prothrombinهدد وولبددي تينوولم دد   ولددنوتندد ينوو 

 بددلل ووFibrinogenولخادديةوول م يددةول دد ووتاددظ هومددعو

ي تميوولاي ونوليوول  فواتلوولم يول  واد  ثوأ و
 و مددنوأمالددةووتدديحوأ وو فتددظيوأ وكددييظنولدديوت ددم 

و وKlerat ووWarfarinهددددددددددددددددددددلهوولمبيدددددددددددددددددددد ويو
و وRodenticidesو  يو

Slow acting rodenticides  

مبٌدات قوارض مانعة لتخثر 
 -الدم :

Anticonvulsant :- م و ومظ عةوأ وخظلضةولاليتعظكظيو ولتك تظيوول ظتتةو
لدنوتدأايوولتهدظ وولعصدبيوبظل دم موولعصدبيةو خظصدةو

و Anticonvulsive agentول ين تين وو  يو

 -مضادات التشنج :

Anticonvulsive  

agent :- 

متم لددةوولمدد و وأ وولمينبددظيوولنيميظئيددةوولتدديوتعمدد و
ولللوم عوا  ثوولتك ج 

 -العامل المانع للتشنج :

Antidiuritic 

hormone :- 

هيم نويعم ولللوخفضونميةوولي ييظوولمطي اةومنو
وولت م 

 -هرمون مثبط لدرار البول:
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Antidotal 

mechanisms :- 

آليدددددةولمددددد وأ وتدددددأاييوولتيلدددددةوولمضدددددظ ة وو  ددددديو
Antidote و

 -آلٌات فعل الترٌاق :

Antidote :- ووا  يددددددةوأ وولمينبددددددظيوولنيميظئيددددددةوولتدددددديوتعطددددددلو

للكدددخصوولمت دددممولعالتددد وماددد ونبييتدددظيوو تدددي بينو
Atropine sulfateوو Curare2 وو-PAMلعددال وو

ف ف يو ولنظيبظمييوولعض يةواظ يوولت مموبمبي ويوول
لعددال وو(BAL)و British Anti Lewisti مددظ ةو

ادددظ يوولت دددمموبمينبدددظيوولددد ي يخو يييهدددظ وو  ددديو
Detoxication therapyوو  

 -ترٌاق أو جرعة مضادة :

Antifeedant rate :- و111 هدديواظصدد وطدديحومعدد  وولتغليددةوللفددي ومددنو 
و Feedant rateو  يو

 -نسبة منع التغذٌة :

Antifeedants :- مينبظيونيميظئيةوطبيعيدةوأ وصد ظليةوتعمد وللدلوم دعو

وآللظيومنوولتغليةو لن هظو وت   وإللوقتلهظوأ وطي هظو

 و ت دددتخ مويكدددظ وأ وتعفيددديو وللدددلوول بظتدددظيو ولمددد و و

واخي ولم عووآللظيومنوولتغليدةولليهدظوبمدظويد   وإلدلو
و Mitin-FF ووEulanامظيتهظ و منوهلهوولمظ عظيو

 -عات التغذٌة :مان

Antifeedants 

bioassay :- 

 يددتموبمعظملددةوولمددظ ةوولغلوئيددةوولمفضددلةوللنددظئنوولمختبدديو

بتيونيددد ومختلفدددةومدددنوولميندددبوولمدددظ عوللتغليدددةو يدددتمو

مالا ةو ل  وولنظئنول  وتي يموولغلوءوولمفض ول وقب و

 بعد وولمعظملددةوبظلمينددبوم ضد  وو ختبددظيومددنوايددثو

ولغدددلوءوولمعظمددد و وندددلل وو قتددديوبوأ وو بتعدددظ ولدددنو

يالا وم  وو  دتتظبةولليضدمو لد  هظو كد تهظولضدال و

ولنوإتيوءو يو ظيوقيظ يةولللو:

وا ظبونميةوولغلوءوولم تهل   -

 ا ظبونميةوولغلوءوليو  نوولت م/ ا ةوول من  -

 ا ظبول  ونيويوولبيو و/ونظئن  -

 ا ظبو م وولنظئن و -

وAntifeedants يييهظومنوولميظيياوولغلوئية وو  ديو

و Antifeedants test و

التقٌةةةةةٌم الحٌةةةةةوي لمانعةةةةةات 

 -التغذٌة :

Antiflocculating 

agent :- 

و Deflocculating agentو  يو  -مضاد أو مانع الترسب :

Antifoaming :- مينبددظيولويو كددظطو ددطايوتيلدد ومددنوتندد ينوولييدد ةو

ل د وتخفيددفوولم تاضديوبظلمددظءولديوخدد ونوولدديشو وإلو

 بةوتا يد ونميدةومالد  وولديشوتعم ووليي ةولللوصع

ليوولخ ونو خفضوضغطومال  ووليشوليووا ظبيدب و
 وDimethyl polysiloxane مدنوهدلهوولمد و ومدظ ةو

  Suppressant ووDefoamersو  يو

 -مانعات الرغوة :

Antigen :- و  مولد المضاد.

Antigenic 

determinant :- 

تطل ولللوأ ولظم وأ وميندبويلعدبو  يو ولديوتا يد و

وولت موولمضظ  

 -محدد إنتاج الجسم المضاد:

Antigenicity :- قددد يةوويتبدددظطوم لددد وولضددد وبظلت دددموولمضدددظ  وو  ددديو
Antibodyوو Antigen و

 -التضادٌة :

Antigibberellin :-  وولمينبظيوولتيوتابطولع وم  موول م وولتبييلين  -مضاد الجبرٌلٌنات :

Antihelminth :- وص ظليويعم ولللوقتد وأ ومينبونيميظئيوطبيعيوأ 
أ وتابدديطو مدد وول يدد ونو م هددظوول يدد ونوولاعبظ يددة وو  دديو

Nematicides و

 -مضاد للدٌدان :

Antihistamine :-  وأ ومظ ةوتعم ولللوتابيطوتأاييووله تظمين   -مضاد للهستامٌن :
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Antiinflammatory :- أ ومضظ وللايقةو و تطل وللدلوأ ولظمد ويعمد وللدلو
وولايقة خفضوولطفحوأ و

 -مضاد للطفح :

Antimetabolic :- و  يوAntimetabolites و مضةةةةةةةةةةةةةةةةاد لالٌةةةةةةةةةةةةةةةةض أو 
 -االستقالب:

Antimetabolites :- متم لةومدنوولمينبدظيوولنيميظئيدةوولعظقمدةوولتديوتعمد و
لللوم عوولاكيويومدنوولتندظايو هديومينبدظيوكدبيهةو
بددظلم و وول كددطةواي يددظ و ولددلل ولددالنولمليددظيوولتمايددد و

يوت موولندظئنوولاديو وت دتطيعوولتمييد وبدينوولاي  ول
ولمظ تينو ت تعم وولمظ ةوولمضظ ةوللتماي وب فاوطيييدةو
و تعمظ وولمظ ةوولطبيعيةو وأ وهديومد و ويند نوتينيبهدظو
مكظبهظ ول ظتجوأيضيومعينوتت ظلاوأ وتا ومال و بدلل و
تم عوأ وتيل ومنوا  ثوتفظل ومعدين ومادظ وللد و تد و

يمندنوأنوتاد وماد و  دبةووFluorouracil-5أنومظ ةو

نبيددديةومدددنومدددظ ةوولي يو دددي وولطبيعيدددةوولم تددد  ةولددديو
للبنتييظول  وت ميتهدظولديوبيئدةوتاتد  ووRNAولاظمضو

ولللوتل وولمظ ة 

مضةةةةةةةةةةةةادات التمثٌةةةةةةةةةةةةل أو 
 -االستقالب:

Antimicrobial 

preservative :- 

 تضددمومتم لددةومددنوولمدد و وولتدديوتضددظفوللم تتددظيو
تددأاييوواايددظءوول قييددةوأ وولغلوئيددةوبهدد فواف هددظومددنو

تل اهظوبهظو وم هظواظمضوولب   ي و أمالاد و ادظمضو
ول دد يبي و أمالادد و  تدديويوولصدد  ي مو بي بي  ددظيو
ولص  ي مو اظ يوأ ن ي وولنبيييو يييهظو هديومد و و
م ددم حوبظ ددتخ ومهظو  ليددظ وطبيددظ وليدد وئمولت ددةو  ددت يو

ووايليةوول  لية 

 -حافضات مضادة للجراثٌم:

Antimuscarinic :- أ ومددظ ةوتم ددعوتددأاييوولم ددنظيينوأ وولع ومدد وولكددبيهةو
بظلم دددنظيينوماددد وتدددأاييوو تدددي بينوللدددلوم دددتيباليو

وو  تيلينون لينوولم نظيي ية 

 -مضاد للمسكارٌن :

Antimycin :-  ومضظ واي  وللفطييظيوم تخلصومنوولبنتييظ  -أنتً ماٌسٌن :

Antimycotic :- وأ وتابدددديطو مدددد وولفطييددددظي وأ ومددددظ ةوت ددددتخ موليتدددد و
وAnti microbial ووAnti fungal activityو  ديو

و Fungistatic ووFungicide و

 -مضاد للفطرٌات :

Antinicotinic :- أ ومددظ ةوتاددبطوأ وتم ددعوتددأاييوول يندد تينوأ وولمينبددظيو
ولمكدددددظبهةولل ينددددد تينو ومادددددظ وللددددد وتدددددأاييونل ييددددد و

للددلووSuxamethonium chloride ن ددظميا  يمو
وAcetyl cholineم دددددتيباليوو  دددددتي ونددددد لينو

وول ين تي ية 

 -مضاد للنٌكوتٌن :

Antioxidant 

synergists :- 

مينبظيوتضظفوللع ي ومدنوولم تتدظيوولغلوئيدةولغديضو
مدد و يةومضددظ ويووان دد ةوالظقددةوأ وتابدديطوادد  ثو
وا كدطةوولتأن دد يةولدديوولمد و وولغلوئيددةو م هددظواددظمضو

تددددظيوولب تظ ددددي مو مالدددد  وولف ددددف يي و مالدددد  و ن
و نتظيوولص  ي مو يييهظ 

مةةةةةةةةةةةةةإازرات مضةةةةةةةةةةةةةادات 
 -األكسدة:

Antioxidants :- م و ونيميظئيةوتضظفولص يوتتهيد وولمبيد ويولميظ مدةو
ل وم وت ه يوولمبي ويونظلض ءو وا ن تينولم عوأ و
تأخييولمليةوو  هيظيوولضد ئيوللمبيد ويو للد وللتغلدبو

ولديش ومادظ وللد وإضدظلةولللومكدنلةوقلدةوولابدظيوبعد و
وولتظ ينوللبييايمونمظ ةومظ عةولصن  ة 

 -مانعات األكسدة :

Antipyretic :- مظ ةوتيل ومنو يتةوولاديويةوولميتفعدةوبظلت دمو تعمد و
ولللومعظلتةو خفضوولامل 

 -خافض للحرارة :

Antiresistant :- أ ومظ ةومضظلةولصد يةوتتهيد وولمبيد ولغديضوخفدضو  -مضاد للمقاومة :
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 Piperonylمبي وي وماظ ولل وولمظ ةوميظ مةووآللظيولل

butoxide و

Antisense RNA :-  RNA :بالتتالً المعاكس- 

Antiseptic :-  وتطل ولللوولم و وولمطهيةو وليظتلةوللتيوايم  -مضاد للعفونة :

Antiseptics :- و  مطهرات األنسجة الحٌة.

Antiserum :- و  مصل مضاد.

Antiserum titer :- و  عٌارٌة المصل المضاد.

Antisporulant :- أ ومينددبويعمددد وللدددلوم ددعوأ وتابددديطولمليدددةوتنددد ينو
و Fungistaticول ب يويوأ وواب و  وو  يو

 -مانع للتبوغ :

Antitoxin :- وأ ومدددددظ ةوتعمددددد ونتيلدددددةومضدددددظ ةولل دددددم موولتددددديو
ت تتهددظوولنظئ ددظيوولايددةونظلفطييددظيو ولبنتييددظو  ددم مو

 ووAntidoteبو يييهددددظ وو  دددديووالددددظليو ولع ظندددد
Toxinوو Toxinology  

 -مضاد للسم الحٌوي :

Antitranspirant :- مينبظيونيميظئيةومظ عدةولعمليدظيوول دتحوأ وخظلضدةولهدظو
 بدددلل وتيلدددد ومددددنوليدددد ونوولمدددظءومددددنوول بددددظي وو  دددديو

Antitranspirant pesticidesوو  

 -مضادات النتح :

Antitranspirant 

pesticides :- 

 ويوتعم وللدلوخفدضوليد ونوولمدظءومدنوول بدظيوإمدظومبي
لددنوطييدد وولغلدد وولت ئدديوللاغدد يوولت ف دديةو خفددضو
لمليددةوول ددتحو وأ ولددنوطييدد وتابدديطوولعمليددظيوولاي يددةو
ولخظصدددةوبدددالطال وولمدددظءوإلدددلوخدددظي وول بدددظي وو  ددديو

Antitranspirant و

 -مبٌدات مانعة لفقدان الماء:

Antiviral :- و  يوVirucide و  -فاٌروس :مضاد لل

Antivitamin :- ت دددملوولفيتظمي دددظيوولنظلبدددةو هددديومينبدددظيوكدددبيهةو 
بظلفيتظمي ظيومنوايثوولتينيبوولنيميدظئيوإ وأ هدظولدياو
لهددظو كددظطوايدد  ونظلفيتظمي ددظيو يدد   و ت  هددظوإلددلو
 يددصولدديوولفيتظمي ددظيو و مددنوأمالتهددظوبعددضووا  يددةو
ولم ددتعملةولدديولددال ووامدديوضومادد ولددال ومدديضو

 ولب  دددلينو ولدددل ويددد   وإلدددلووIsoniazidـوول ددد وبظلددد
وAminopterine يصوليتظمينو)ب(و نلل ومينبدظيو

وولتيوت   وإللو يصواظمضوولف لي  

 -مضاد للفٌتامٌن :

Antixenosis :- وتطلدددددد وللددددددلومتمدددددد وولفعظليددددددظيوولتدددددديوي هيهددددددظو
وولندددددظئنوولاددددديوضددددد ووتتيدددددظحووات دددددظموأ وولمددددد و و

 Degradative ووMetabolismيوـولغييبةول  وو  د

metabolism و

 -مقاومة :

Antu :- مبي وق ويضو ييعوولتأاييو  ميت ولظليةوللبدظئنوي تمديو
و Naphthylthioureaلمتم لةو

 -أنتو :

Anumoidin :- ومنوولتلين  ي ويوولن مظيي يةو ي ت وليونب د لةو   
  بظيوولخلدةووFragara xanthoxyloidsامظيو بظيو

Ammi majusو نددلل ولدديوأكددتظيوPustinaca 

sativaوو Ruta graveolensو و
Angelica archangecticalو وو

 -انٌوموٌدٌن :

Anuria :-    وو يطظ وولب  ول ببونيميظئيوأ ولض  -انقطاع البول :

Anxiety :-  ويييوم تيي  -قلق :

Apamin :- ددمومتعدد  وولببتيدد وي تدد ولدديو ددمو ادد وولع دد ووا يبدديو 
ظ  وأي  دظيوولنظل دي مو ولل ويعم ولللوتابيطولمليةوتب

ولددددد مظ  وو  ددددديو- ولب تظ دددددي مولبددددديوادددددظت وولددددد م
Adolapinوو Melittin و

 -ابامٌن :

Apatite :- متم لدددةومدددنول  دددفظيوولنظل دددي مويم هدددظوولنيميدددظئيو  -اباتاٌت :
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Ca10(X2)(Po4)6ايثوأنووXيمندنوأنوتند نونلد يوو
 أ ونل يي وأ ومتم لةوهي ي ن ي  

Aphasia :- لدددلوولتاددد ثوأ وولنتظبدددةوأ ولهدددمولغدددةوليددد ونووليددد يةول
ولادددد يثوأ وولنلمددددظيوولمنت بددددةوأ وواكددددظيويو تيتددددةو

ولضييوأ وميضوق وا ثوبظلمخ 

 -الُحبسة أو االحتباس :

Aphicides :- مبيددد ويوولاكددديويوولمتخصصدددةولددديووليضدددظءوللدددلو
ّنو م هظوولمبي و منومتم لةووPirimicarbاكيويوولمل

وولنظيبظميي 

 -مبٌدات الَمّن :

APHIS emergency 

operations center :- 

مين ويع لوبمتظبعةوولاظ يوولميضيةوأ ووآللدظيوولتديو
تصدديبوول بددظيو ولايدد ونو وخظصددةوولاددظ يوولت يدد ةو

و تخظلوواتيوءويوولم ظ بةوللا ومنوو تكظيهظ 

مركةةةةةةز عملٌةةةةةةات طةةةةةةوارئ 
خدمات مراقبة صةحة النبةات 

 -والحٌوان :

Apiin :- ولفالل  يددةوي تدد ولدديوأ يو وو دد  ومددنوولتلين  ددي وي
 ولنديلاووPetroselinum sativum بظيوولبي   او

Aplum graveolensهد وم دننوللمغدصو ميد  وو 
وت  يولليتظ  

 -ابٌٌن :

Apiol :- مينددبوو ن ددتي يومددنومتم لددةوولفي دد  يوو ياييددةو
Phenolic ethersوتاتددددد  وللدددددلومتم لدددددةوو 

هي ي ن ددددددددي و ي تدددددددد ولدددددددديو بددددددددظيوولبيدددددددد   او
Peteroselinum sativum و

 -ابٌول :

Apitherapy :- و ددددتخ وموم تتددددظيوول ادددد ونظلع دددد و ولغددددلوءوولملندددديو
 ولكددمعو ولبي بدد لاو  ددموول ادد ولدديولددال وبعددضو

وولاظ يوولميضية 

 -العالج بالنحل :

Aplasia :- قص يوليوول م ويد   وإلدلوييدظبوأ وليد ونولضد وأ و
و  يج 

 -الَبَسر أو ابالزٌا :

Aplastic anemia :- ومدنوليديوولد مو دظتجولدنوتضدييووا  دتةوولمن  دةو   
 ولب د ينووTNTلنييظيوول مو لل و تيتةوولتعيضوللدـو

و Anemia واكعةوولمتأي ة وو  يو

 -فقر الدم غٌر اللدن :

Apneumone :- مينددبونيميددظئيوي طلدد ومددنومددظ ةوييدديوايددةو يادد ثو
للميندبووتأاييو و ل نيظ وأ ول لتيظ ومفي و وللنظئنوولم تيب 

ولنيميظئيوولل ويند نوماد  و وأ ومابطدظ ولندظئنومدنو د  و
آخيوم ت  وأ وميتبطوبظلمظ ةوأ وولنظئنوولمييوولمطلد و

ولالب ي م ن 

 -رائحة المٌت :

Apoenzyme :- ولتدد ءوولبي تي دديولدديووا دد يمو و هدد وأهددموتدد ءولدديو
أيلبووا  يمظيولن د ويبمدظوي د وخدظمال وبد  نوإضدظلةو

ي تي يدددددددةو ي دددددددملوأايظ دددددددظ وولمتم لدددددددةوييددددددديوولب
Coenzymeهمددددظومعددددظ وين  ددددظنووا دددد يموولنظمدددد وو 

Holoenzyme و

 -مرافق النزٌم :

Apomorphine :-  و   ومنووليل ي ويوولمن  ةولمظ ةوولم يلين  -اٌومورفٌن :

Apoplast :- و  أنسجة غٌر حٌة.

Apoplast movement :- و االنتقةةةةةةال والحركةةةةةةة عبةةةةةةر 

 الخشب.

Apoplast systemic 

pesticides :- 

 هدديومتم لددةوولمبيدد ويوولتهظ يددةوولتدديوت تيدد ولبدديو
 Symplastic systemicوا ليددةوولخكددبية وو  دديو

pesticidesو وو

مبٌةةةةةةةدات آفةةةةةةةات جهازٌةةةةةةةة 

 -خشبٌة:

Apoplast 

translocation :- 

و االنتقةةةةةةال والحركةةةةةةة عبةةةةةةر 

 الخشب.

Apoptosis :- باد  ثوإا  ومينظ ينيظيوولم يوولخل  و ولتيوتتمي و

متم لددددةومددددنوولميوادددد و ولتغيدددديويوولنيم اي يددددةو

المةةةةةةةةةةةةةةةةةةوت الخلةةةةةةةةةةةةةةةةةةوي 

 -الفسٌولوجً:
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بظلخاليدددظوولتددديو دددتم يوبتلددد وولمينظ ينيدددةو مدددنوأهدددمو

ولتغيدديويوهدديو يددظ ةو كددظطومتم لددةوإ  يمددظيوت ددملو
Caspaceولتدديوتدد   ولدديوول هظيددةوإلددلوتتدد ئوهضددموو

بظلخليددةوممدظويندد نو تيتتدد وو(DNA)للادظمضوول دد   و

ط ويو لم مدظ وا  ثوولم يوللخاليظوولمتأايةوبهلهوولخ

ليدد وليلدديوتلدد وول ددظهيةو ددظبيظ وبظ ددموولمدد يوولخلدد  و

وولمبيمج و

Apparent density :- و  كثافة ظاهرٌة.

Apparent mortality :- و  موت ظاهري.

Apparent specific 

gravity :- 

و  نوولمددددظ ةومي دددد مظ وللددددلواتددددموولمددددظءوولم ددددظ  و

فو يعبددددديول هدددددظو51تدددددةولددددد  نوولمدددددظ ةول ددددد و ي

و 3بظلغيوم/ م

 -الوزن النوعً الظاهري :

Appetite anorexient :- و  فاقد للشهٌة.

Appliance :- و  أداة التطبٌق.

Applicability :- و  قابلة للتطبٌق.

Applicable 

concentration :- 

و Concentrationو  يو  -التركٌز المستخدم :

Applicable dosage :- و  يوDose و  -الجرعة المستخدمة :

Application :- و  تطبٌق.

Application area :- و  مكان أو مجال التطبٌق.

Application 

concentration :- 

و Applicable concentrationو  يو  -التركٌز المستعمل :

Application dosage :- و  يوApplicable dosage  : الجرعة المستعملة- 

Application rate :- أ ومعدد  ويشوولمبيدد ويولم ددظاةومادد  ةومددنووايضو

ولتي/   م و4 1ما و

 -معدل التطبٌق :

Application time :- إنوولت قيدديوم لدد وإتدديوءولمليددةوولدديشوأ وولمنظلاددةو و

ولم ظ بو  تخ وموولمبيد ويوهد وهد فويئدياو أ دظاو

للمنظلاددةوول ظتاددةولمددظولدد ومددنو  يولدديووختدد و ولدد  و

وميويوولمنظلاة 

التطبٌةةةةةةةةةةةةةةةةق أو وقةةةةةةةةةةةةةةةةت 

  -االستخدام:

Applicator 

certification :- 

إنولمليدددةوو دددتخ ومو يشوولمبيددد و وتدددتموإ ومدددنوقبددد و

أكخظصوم يبينو متظ ينولهلووولعم ومدنوقبد و  ويةو

 ول يولةوأ وولتهظيوولمختصة 

شةةةهادة القةةةائمٌن باسةةةتخدام 

 -المبٌدات:

Applied biological 

control :- 

ووال وءوولاي يةولمنظلاةووآللظي لمليةوتيبيةو إطال و  -مكافحة حٌوٌة تطبٌقٌة :

Applied control :- متم لددةوولطيوئدد و ول  ددظئ وولتدديوو ددتخ مهظووا  ددظنو
للاددد ومدددنوتعددد و ووآللدددظيو و تكدددظيهظو تنظايهدددظولتيليددد و
ولخ ظيةوولتديوت دببهظول   دظنو ممتلنظتد ومدنو بدظيوأ و

واي ونوأ وأاظثو تضمو:
 & Mechanicalنيددةو ولفي يظئيددةوولمنظلادةوولمينظ ي

Physical controlولمنظلاددددددددةوول يوليددددددددةوو 
Agricultural controlولمنظلادددددةوبظل  دددددظئ وو 

 ولمنظلاددددددةووLegislation controlولتكدددددييعيةو
 ولمنظلادةوولنيميظئيدةووBiological controlولاي يدةو

Chemical controlولمنظلاةوول يوايةوو Genetic 

controlلمتنظملدةو ولمنظلاةوووIntegrated controlو
  Pest Management إ ويةووآللظيو

 -المكافحة التطبٌقٌة :

Applied ecology :- و  علم البٌئة التطبٌقً.
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Appointed person :- ولكددخصوولددل وتددموت ددميت وليندد نوم دد    ولدديواظلددةو
ادددد  ثوأ واددددظ ثوأ ومدددديض و هدددد ومدددد يبوللييددددظمو
وبظا دددددددددددددعظلظيووا ليدددددددددددددةوولال مدددددددددددددة وو  دددددددددددددي

Designated person و

 -الشخص المسإول :

Appraisal :- و  تقٌٌم.

Approval scheme :- و  مخطط الموافقة.

Approved chemical 

name :- 

و  االسم الكٌمٌائً المصدق.

Approved common 

name :- 

أ مظءوولمبي ويوولكظئعةوولتديويدتموولمصدظ قةولليهدظومدنو
ظ وو دموكدظئعوقب وولتمعيظيوولمختصةو لظ ةويند نوه د

و وا ولن ومبي  

 -اسم شائع مصدق :

Approved product :-  وولم تجوولمطظب وللكي طو ولم وصفظيوول  ليةوول  لية  -منتج مصدق :

Aqua ammonia :- و  يوAmmonia liquor و  -امونٌا سائلة :

Aqualic assemblage :- تطلدد وللددلومتم لددةوولنظئ ددظيوولمظئيددةوولمت وخلددةوليمددظو
هددظو ولم تدد  ةولدديونتلددةومظئيددةو وماددظ وللدد وتتمددعوبي 

وأ مظ وأ وتتمعولنظئ ظيو وليييةوليوقعيوبايية 

 -تجمع مائً :

Aqualic biota :- مصددطلحوكددظم ويع دديوتميددعوولنظئ ددظيوولتدديوتعدديشولدديو
وولمظءوأ وتعتم وليوايظتهظولللوولبيئةوولمظئية 

 -الحٌاة المائٌة :

Aquatic community :- نظئ ددظيولويوولعالقددظيوولمت وخلددةو ولم تدد  ةومتددظميعوول
ليونتلدةومظئيدةوماد  ة وأ وهد وولمند نوولايد  ولل  دظمو

وولبيئيوولمظئي 

 -مجتمع مائً :

Aquatic dye :- صددبغةوت ددتخ مولمنظلاددةووا يددظ وولمظئيددةولددنوطييدد و
تيكدديحوضدد ءوولكددماو م ددعوادد  ثولمليددةوولتينيددبو

+ووAcid yellow(و23ولض ئي و تتند نومدنو)تد ءو
و ووAcid blue(و6)ت ءو

 -صبغة مائٌة :

Aquatic ecology :-  وولعلموولل ويهتموب يو ةوولبيئظيوولمظئية  -علم البٌئة المائٌة :

Aquatic fungi :- و  الفطرٌات المائٌة.

Aquatic herbicides :- متم لةوولمبي ويوولم تعملةولمنظلادةووا يدظ وول ظميدةو
وئية ليوق  ويوولي و ولم ظاظيوولمظ

 -مبٌدات األدغال المائٌة :

Aquatic insect 

ecology :- 

ولعلددموولددل ويهددتموب يو ددةوولاكدديويوولتدديوتعدديشولدديو
 ولبيئظيوولمظئية 

 -بٌئة الحشرات المائٌة :

Aquatic insects :- و  حشرات مائٌة.

Aquatic 

invertebrates  :- 

ونظئ ظيوايةومظئيةو وتمتل ولم  و وليييظ    -مائٌة :ال فقارٌات 

Aquatic life :- و  حٌاة مائٌة.

Aquatic life use :- و  تخ وموولمفي ولنتلةومظئيةومنوخدال ومالءمتهدظولايدظةو
و تنظايوولنظئ ظيونظا مظ وماال  و

 -االستخدام الحٌاتً للماء :

Aquatic pest control :- و  مكافحة اآلفات المائٌة.

Aquatic toxicology :- ول ددم موولددل ويهددتموب يو ددةوولتددأاييويووأادد ولددي  وللددم
ولمعظن ددةوللمدد و وول ددظمةوللددلوولنظئ ددظيوولايددةوولمظئيددةو
  وءوليوولميظهوولعلبةوأ وولمظلاةو نلل ولللووا  مدةو

و Toxicologyولبيئيةوولتيوتات يهم وو  يو

 -علم سموم البٌئة المائٌة :

Aquatic weed :- و  دغل مائً.

Aqueous 

concentrates :- 

ا  وص يوتتهي وولمبي ويو هيولبدظيةولدنوماظليد وإ
مظئيددددةومددددلوبوليهددددظوولمددددظ ةوولفعظلددددةوب  ددددبةوميتفعددددةو و
 ي دتخ موولمدظءولديوهدلهوولاظلدةونمدليبو  ديو و يتفدظ و
قطبيدددةوولمدددظ ةوولفعظلدددةو مدددنوممي وتهدددظولددد موو دددتخ ومو

 -مركزات مائٌة :
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وولمددددددليبظيوولعضدددددد يةوأ وول يدددددد يوولمع  يددددددةوليهددددددظو
و ول ددظمةوولتدديوقدد ووبمددظويت ددبوول بظتددظيووآلاددظيوولضددظية

وت ددددددببهظوول يدددددد يو ولمددددددليبظيوولعضدددددد ية وو  ددددددي
Water soluble concentrates و

Aqueous electrolyte :- و  الٌكترولٌت مائً.

Aqueous stationary 

phase :- 

و  الطور المائً الثابت.

Arachis oil :- ييوي تخلصومنوبدل يو بدظيو Arachis hypogeaو

%و31%وادظمضوو ليد و و41للدلواد وليو ياتد  و
و%ولي  لي   1لي  لي و أق ومنو

 -زٌت فستق الحقل :

Aramite :- مبيدددد وونظي  ددددظيوي ددددتخ مولمنظلاددددةوولالددددموواامدددديو
 و ييدددددد ليوللددددددلوولماظصددددددي وولمختلفددددددة وو  دددددديو

Amitraz و

 -أراماٌت :

Arboricide :- متم لددددةوولمبيددددد ويوولتددددديوت ددددتخ مولليضدددددظءوللدددددلو
وواكتظي 

 -د لألشجار :مبٌ

Arbusculin A :- مظ ةوم ببةوللا ظ يةومنومتم لةوSesquiterpene 

lactonesت تددد ولددديو بدددظيواكيكدددةوولددد   ووTansyو
و Tanacetum vulgare و م وولعلميو

 -اربوسكٌولٌن أ :

Arbutin :- دد  ومددنوولتلين  ددي ويوولفي  ليددةو ي تدد ولدديوأ يو و 
و Uva ursi بظيو

 -اربٌوتٌن :

Area sources :- تطلدد وللددلومصددظ يوإطددال وولمل اددظيوولم تدد  ةولدديو
م طيةوأ وم ظاةوما  ةوما وماطظيوول ق  و مااليو
تصددليحوولمنددظئنو ول دديظيويو مادداليوولت  يددفو ولتدديو

وتطل و وا ةوأ وأنايومنوولمل اظيوإللووله وء 

مصةةةةةةةةةةةةةادر المنطقةةةةةةةةةةةةةة أو 
 -المساحة:

Area under the 

concentration time 

curve :- 

و Area under the curve يوو  المسةةةةةةاحة الواقعةةةةةةة أسةةةةةةفل 
 -منحنً التركٌز والزمن :

Area under the 

curve :- 

وولم ظاةوولماص يةوبينوولم ا يو ولما يوواليي   -المساحة تحت المنحنً :

Area under the 

moment curve :- 

ولم ددظاةوولماصدد يةوبددينوولم ا دديووللا دديو ولمادد يو
ولد من(و×وي موولعالقةوبينو)ولتينيد ووالييول  مظويتمو

وض وول من 

المسةةةةةاحة تحةةةةةت المنحنةةةةةً 
 -اللحظً :

Aremburg smith 

impinger system :- 

تهظ وي تخ مواخدلوولعي دظيومدنوولهد وءوولملد ثوايدثو
ي ضعوب وخ وولتهظ ووايلينوناليند  وادمويمدييوولهد وءو

 ددظلةوايددثوو14لتي/ قييددةولمدد ةوو4 45خاللهددظوبمعدد  و
وولمل اددددظيومددددنوولهدددد وءولييظ ددددهظ وو  ددددييددددتمولصدددد و

Solid sampler و

 -سمٌث : –جهاز اربمبرج 

Argyria :- اظلدةوميضديةو ظتتددةولدنوتديونمول صدديوولفضدةو تيتددةو
وختددد و ومينبدددظيوولفضدددةو ولتددديوتددد خ وت دددموولندددظئنو
 تيتددةوولتعدديضوللفضددةو مددنوألدديوضوولمدديضوهدد و
تلدد نووا  ددتةوبددظلل نووليمددظ  وولمدد ي وأ ووا دد   و

و Argyrosisوو  ي

 -ارجٌرٌا :

Argyrosis :- و  يوArgyria و  -ارجٌروسس :

Aromatic :- مصطلحويطلد وللدلوولميندبوولنيميدظئيوولدل وياتد  و
للددلواليددةوب دد ينو تتكددظب وصددفظيوهددلووولمينددبومددعو

وصفظيوولب  ين 

 -عطري :

Aromatic aldehydes :- م هدظوولمينددبو Benzaldehydeولم تدد  ولدديو يدديوو
ولم ت  وبامدظيو بدظيووVanilineيو ولفظ يلينوولل  وولم

 -الدٌهاٌدات عطرٌة :
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و Vanilla planifoliaولفظ يليظو

Aromatic 

compounds :- 

مينبددظيوتكددب ولدديو ددل نهظوولنيميددظئيومينددبوولب دد ينو
 تتميددد وبميلهدددظولتفظلددد ووCnH2n-6 صددديغتهظوولعظمدددةو

ولتعدد يضووايدد  يو هددلووول ددل  وم تدد  ولدديومتددظميعو
لمينبددددظيونددددظلا ومضو و ل يهظيدددد ويوأخددددي ومددددنوو

 و مي ظيو ونوهلهوولمينبظيوتاتد  وللدلولد  ونبيديو
 منووا وصيوولم   تةو م تييةوبكن ولظم 

 -مركبات عطرٌة :

Aromatic content :- بةوولمن  ظيوولعطييدةوولم تد  ةولديوولمدليبون  دبةو  
مئ يدددةوبدددظلاتمو و نلمدددظو و وولماتددد  وولعطدددي و و و

ومظء ولل بظنوليوول

 -المحتوى العطري :

Aromatic contents :- ت دددتخ مول كدددظيةوإلدددلو تددد  و  دددبةومدددنوولمينبدددظيو
وولعطييةوليومينبظيوأ ومات يظيومظ ةومظ 

 -المحتوٌات العطرٌة :

Aromatic esterase :-  وإ  يمويعم ولللوولمينبظيوولعطيية  -إنزٌم االسترٌز العطري :

Aromatic oils :- ييةوأ ظ دددديةو ت ددددملوبظلعطييددددةو هددديو يدددد يومتطددددظ
ليوئاتهظوولعطييةويييوول فظلةو ولتيوتتطظييول  و يتدةو
ادديويةوولغيلددةوبظ ددتا ظءوولددبعضوم هددظون يدديوولليمدد نو
ولل ويات  ولللومن  ظيويييومتطدظييةو ونمدظوت دملو

لدل بظ هظولديوو ياديووEtheral oilsبدظل ي يوو يايييدةو

ي هددظو هدديو يدد يوتتطددظييو  نوأنوتتالدد و هدد ومددظويم
لدددنوول يددد يوولاظبتدددة وأ وهددديو ددد وتجوتيطيددديوول يددديو
ولبتي ليو ولتيوتتبدظينولديومات يظتهدظوولعطييدةوولالييدةو

ولددل ويمتددظ وبتيظ تدد وولعظليددةو ووXyleneم هددظوولدد ويلينو

هددددلهوول يدددد يويمنددددنوأنوت ددددتخ مونمبيدددد ويوأ يددددظ و
متخصصددددةو ييدددديومتخصصددددة ونمددددظوت ددددتخ موهددددلهو

ولمته ةوبكن ووول ي يونمليبظيوليومبي ويوولاكيوي
 ووFixed oilsمينددد ويوقظبلدددةولال دددتاالب وو  ددديو

Volatile oilsو وو

 -الزٌوت العطرٌة :

Aromatic ring :- و تمالهددددظواليددددةوولب دددد ينوايددددثوأ هددددظوييدددديومكددددبعةو

و  وت دددتتيبوللتفدددظلاليوولمميددد ةو للددد وانوولب ددد ين

 وي يدد ولدد نومالدد  وولبددي مو ييددظ مووان دد ةو لن دد و

 و ومدعوولبدي مولديو تد  ولظمد ومافد ويتفظل وبظ  دتب

 هددلوويع دديوأنوتميددعوليويوولهيدد ي تينولدديوت يئددةو

ولب دد ينومتكددظبهةو متطظبيددةو ونوليويوولنددظيب نولدديو

ولاليةوتكغ وأمظننومتمظالةو لن هظوتختلفولديووامدظننو

ولمخصصدةول لنتي  ددظيوبددظ و هدديواظلددةومددنواددظ يو
و Resonanceصفةوولتأيتحوأ و

 -حلقة عطرٌة :

Aromatic solvents :- مينبددظيوتاتدد  وللددلومتددظميعوم ددتيطبةولهددظووليظبليددةو

للدددلوتنددد ينووا وصددديوولهي ي تي يدددةو ولضدددال ولدددنو

ويتفددظ و يتددةوولغليددظنول تدد  ووا وصدديوولهي ي تي يددةو

ولضدددال ولدددنو  تندد نولويواظبددديولدد  ونهيبدددظئيولددظ  

وات وئهدددظوللدددلومدددليبظيو وطئدددةوولعددد  وماددد وولب ددد ينو

و ولت ل ين 

 -عطرٌة :مذٌبات 

Arrhythmia :-  وأ وتغييولنوولمع  وولطبيعيولضيبظيووليلب  -عدم اتساق النبض :

Arsenate :- و  يوArsenical compounds و  -الزرنٌخات :

Arsenic :- و  يوArsenical compounds و  -زرنٌخ :

Arsenic acid :- مددظ ةواظل ددةولصخكددظبو و ددميتهظولظليددةوللبددظئنو هدديو
و Orthoarsenicضولبظيةولنواظم

 -حامض الزرنٌخ :
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Arsenic tolerance :- ق يةوولنظئ ظيولللوتامد وم دت يظيومعي دةومدنوتينيد و

وول ي يخ 

 -تحمل الزرنٌخ :

Arsenic trioxide :-  ومظ ةواظل ةولصخكظب  -ثالثً اوكسٌد الزرنٌخ :

Arsenical 

compounds :- 

ومينبددددظيو ددددظمةوييدددديولضدددد يةوتدددد ايولددددنوطييدددد و

 قد وأصدبحوو دتخ ومهظوماد   و و ميتصديو وللدلووولمع ة

ولمدددد وولطعدددد موول ددددظمةو للدددد ولكدددد ةو ددددميتهظوللددددلو

تميددعوصدد يوولايددظةو تادد ثوهددلهوولمينبددظيوتأاييهددظو

وول دددظموإمدددظولدددنوطييددد وم دددعواددد  ثولمليدددةول دددفية
ADPإللووATPبظلتظليوم عوتن ينوولطظقدةوولال مدةوو 

ظيوللنظئنوولايوأ وق وتيتبطومينبظيوول ي يخوبظا  يمد
و تادددددددددددددبطووSHولاظ يدددددددددددددةوللدددددددددددددلومتم لدددددددددددددةو

 ووPhosphataseلملهدددددددددددظو م هدددددددددددظوإ  يمدددددددددددظيو

Cytochrome oxidaseممظوي   وإللوا  ثوخلد وو

ليوولعمليظيوولنيم اي يدةويند نو تيتتهدظومد يوولندظئنو

ولاددديو وأ وقددد وتددد   وولتيونيددد وولعظليدددةومدددنومينبدددظيو

ول ي يخوإللوا  ثوتي ديبونلديوللبدي تينولديوولخليدةو

وولاية 

 -بات الزرنٌخ :مرك

Arsenical poisoning :- تطل ولللومتم واظ يوولت مموول ظتتةولدنوولتعديضو

ولمينبظيوول ي يخوولمختلفة 

 -التسمم بالزرنٌخ :

Arsenite :- و  يوArsenical compounds و  -الزرنٌخٌت :

Arsonate :- مينبدددظيوولددد ي يخولويوولمتم لدددةوولهظي ي نظيب  يدددةو

وي يخ ولميتبطةوبليةوول 

 -أرسونٌت :

Arteglasin A :- مظ ةوم ببةوللا ظ يةومدنومتم لدةوEpoxylactoneو

أ ووChrysanthemumي تددددد ولددددديو بدددددظيوولتددددد او

وول و     

 -ارتٌكالسٌن أ :

Artemisin :- أاددد ومن  دددظيوول يددديوولمتطدددظييول بدددظيوولكددديحوولبلددد  و
Artemisia cinaeياتد  وهدلووول يديوأيضدظ وللدلوو 

ل ددظمةو و هدديومددظ ةوطددظي ةولل يدد ونوووSantoninمددظ ةو

  ولاليية 

 -ارتٌمسٌن :

Arteriosclerosis :- يال ددددةو  يددددظ ةو دددددم وتدددد يونوولكدددديويين وو  ددددديو
Atherosclerosisو وو

 -تصلب الشراٌٌن :

Arthralgia :- و  ألم المفاصل.

Arthropathy :- ميضوليوولمفظص  وو  يوArthrosis و  -مرض مفصلً :

Arthrosis :- و  يوArthropathy و  -مرض مفصلً :

Artificial diet :- مددنوولمكددظن وولتدديوتتظبدد وولعددظملينولدديومتددظ وتيبيددةو
اي و ددظيوو ختبددظيولل يو ددظيوول ددميةوهدديولدد موتدد ليو
ولغدددلوءوولطبيعددديولهدددظوللدددلومددد ويوول ددد ةولدددلل ويلتدددأو
ولبددظاا نوإلددلوو ددتخ وموأيليددةووصددط ظليةوتتهدد ولهددلوو

يبيددةو   ةوتدد  ولتوClarkولغدديضو وماددظ وللدد وبيئددةو

وليطنووليي فليةو تتن نومنوولد قي و و تدظيو ولخميديةو
 نظيب ن دددديومياظيدددد و ددددليل  و  يدددديوبددددل يووليطددددنو

و  ن تي  و مظءوميطي و

 -غذاء اصطناعً :

Artificial drying :- و  تجفٌف صناعً.

Artificial food 

supplements :- 

و  إضافات الغذاء االصطناعً.

Artificial light :-  وأ وض ءويييوض ءوولكما  -ضوء اصطناعً :

Artificial respiration:- و  تنفس اصطناعً.
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Artificial selection :- لمليةوو  تخظبوولتيوتتموبفعد ول ومد وضدغطوو تخظبيدةو
ووصط ظلية 

 -انتخاب اصطناعً :

Artificial shelters :- ت ددتخ موهددلهوولمالتدد ولامظيدددةووالدد وءوولاي يددةومدددنو
يدديوولطبيعيددةولدديوولايدد  و للدد ومددنوخددال وول ددي فوي

لم ومالتد وأقفدظصوأ وأمدظننو ليلدةوتلتدأوإليهدظوهيبدظ و
ومنوويتفظ وأ وو خفظضو يتظيوولايوية 

 

Aryl :- ومتم لدددةوولدددليويوولمكدددتيةومدددنوولب ددد ينوأ ومكدددتيظت و
ولنوطيي وإ واةوولهي ي تينوولميتبطوباليةوولب  ين وو

 -أرٌل :

Asbestos :-  وي ي موولمظئيةوولمته ةوبكن وأليظف  لينظيوولمغ  -أسبست :

Asbestosis :- اظلةوميضيةوتصديبوولتهدظ وولت ف ديو تيتدةوو ت كدظ و
أليددددظفوو  ب ددددي وأ وولتليددددفووليئدددد  وول ددددظتجولددددنو

وو ت كظ وم ا  وو  ب ت ا 

 -االسبستوسٌه :

Ascaricide :- أ ومينبونيميظئيوطبيعيوأ وص ظليويعم ولللوقتد و
ويا  ي ونوو  نظ

 -مبٌد االسكارس :

Ascaridol :- ميندددبوو ن دددتي يومدددنوولبيي ن دددي ويوPeroxidesو
 Chenopodum ي تددددد ولددددديو يددددد وولددددد يبيحو

ambrosioidsل   وأصفيو يعطيولل ييو نهةوييديوو

وميب لةو ل  تةولظلية 

 -اسكارٌدول :

Ascending 

development 

technique :- 

ليهدظويدتموطيييةومنوطدي وولني مدظت ييوليوولد يقيو 
 ييظنوولط يوولمتاي ومنووا ف ولصلللو تت موهدلهو
ولعمليددددةوببطئهددددظو للدددد وانووتتددددظهو ددددييظنوولطدددد يو
وولمتاددددددي ويندددددد نولدددددديووتتددددددظهومضددددددظ وللتظلبيددددددةو

ويـ يصع وبفع وولخظصيةوولكعيية وو  
Descending development techniqueوو 
Horizontal development techniqueوو 

Multiple development techniqueوو Radial 

development technique  

 -الطرٌقة الصاعدة :

Ascladiol :- ددمولطددي ويفددي هوولفطدديو Aspergillus clavatusو

ول ظميولللوولا طةو ق و ت وأنوتي يمد وللفئديونويد   و
وإللوم تهظ 

 -اسكالدٌول :

Ascorbic acid :- (ي ملوأيضظ وليتدظمينو Cو ي دتخ مونمضدظ ولصن د ة)و

ليووايليدةو يافد ووللد نوواامديوللاد موولطظ تدةوأ و
وولماف  ةو ه ومهمول م و تط يوولاكيوي 

 -حامض االسكوربٌك :

Asepsis :- و  طهر أو تعقٌم.

Aseptic :- و  مطهر أو معقم.

Aseptic suppuration :- و  مطهر ضد التقٌح.

Ash :-  وولمخلفظيوولصلبةوول ظتتةولنوولاي وولنظم وا ومظ ة  -رماد :

Ash content :- و  محتوى الرماد.

Ashing process :-   ولمليةوولاي وولتيوت   وإللوإ تظ و تن ينووليمظ  -عملٌة الترمٌد :

Aspermia :-  وت قفوإ تظ وولايظمنوولم  ية  -ال منً :

Asphyxia :- ولاظلةوول ظتتةولنوقلدةووا ن دتينو مدظوي دتجولدنوللد و
بددظلا واو لدديوولاددظ يومددنوصددع بةوولتدد فاو خلدد و

ولكدد ي ةويدد   وو خت ددظ وإلددلوتيلصددظيو لدد مووا يو و
و ولم ي و

 -اختناق :

Asphyxiant :- ولمددددظ ةوولتدددديوتم ددددعو يدددد و و ددددتخ وموولنظئ ددددظيوولايددددةو
ولص ن تين 

 -خانق :

Asphyxiation :-  و تا ثول  وييظبووا ن تينوأ وو تب ول وبغظ وآخي  -اختناق :
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Assay :- لمليددةوتاليدد ومددنوخاللهددظويمنددنوولتيدد ييوولبددظيةولددن
 ولنكددفوولنمدديولددنو تدد  وأ وييددظبوتددأاييومعددينوأ و

و Bioassayمينبومعين وو  يو

 -االختبار أو التقٌٌم :

Assay of residue :- و  يوBioassay و  -تقدٌر المخلفات :

Assays of 

genotoxicity :- 

و  تقٌٌم السمٌة الوراثٌة.

Assimilate stream :- و  تٌار التمثٌل الغذائً.

Assimilation :- لمليدددةوومتصدددظصو تمايددد وولمددد و ومدددنوقبددد وولنظئ دددظيو
وولاية 

 -تمثٌل :

Association neuron :- و  خلٌة عصبٌة مساعدة.

Association of 

american control 

officials :- 

وتاددظ وللمدد  فينوولعددظملينولدديومتددظ وول دديطيةوللدددلو
وت و  وولم و وولخطية 

بطةةة األمرٌكٌةةة لمةةوظفً الرا
 -السٌطرة :

Association of 

American plant food 

officials :- 

وتاظ ويضموولم  فينوولعظملينوليومتظ وول يطيةولللو
وو تخ ومووا م ةو م  مظيوول م  

االتحةةةاد األمرٌكةةةً لمةةةوظفً 
السةةةةةةةٌطرة علةةةةةةةى أغذٌةةةةةةةة 

 -النبات:

Association of official 

analytical :- 

يع لوب ضدعوولطيوئد وولييظ ديةواتديوءوولتاظليد ووتاظ و
وولنيميظئيةوولمختلفة 

 -اتحاد المحلٌٌن الكٌمٌائٌٌن:

Association of 

structural pest 

control regulatory 

officials :- 

تتمدددعوللمددد  فينوولعدددظملينولددديومتدددظ ومنظلادددةوآلدددظيو
ولم ظ  و ولمخظ نو ولميولد وولعظمدةوي دعلوإلدلوت  ديمو

ولعظملينوليوهلووولمتظ   تط ييوو

اتحاد موظفً تنظةٌم مكافحةة 
 -آفات المنشآت :

Asthma :- مديضومد منولديوولتهددظ وولت ف ديو و أهدموخصظئصدد و
وهدددد وادددد  ثوتيلددددصولدددديوولكددددعبووله وئيددددةو  يددددظ ةو
واليو وولمخظطيو و ت يظءوولا يصداليووليئ يدةوممدظو
يدد   وإلددلوصددع بةوولتدد فاو ول ددعظ و ولتصددفييوأا ددظءو

وول  م 

 -ء الربو :دا

Astringent :- مظ ةوت ببوتيلصظيو و يبظضظيوللخاليظو وا  دتةومدنو
وخال وإا وثوو نمظشولهمظو منوامويتموإييظفوواليو  

 -مادة قابضة :

Asulam :- مبيددد ولمنظلادددةوأ يدددظ وولمددد  و ولنظندددظ و تددد  ووله ددد و
 ولامضيظيو قصبوول نيو ولع ي ومنو بظتدظيوول ي دةو

 يادد ثووCarbamateيبظميدديو يعدد  ولمتم لددةوولنظ

تددأاييهوول ددظمولدديوول بددظيولددنوطييدد وتابيطدد وا دد يمو
و Dihydropteroateتص يعو

 -أسوالم :

Asymmetric carbon 

atom :- 

و  ذرة كاربون غٌر متماثلة.

At planting time :- و تخ وموولمبي ول  وول يولدةوهد وأاد وطيوئد وو دتخ ومو
يد ويوولتهظ يدة وولمبي ويولمنظلاةووآللظيو خظصدةوولمب

ايثويتمو ضعوولمبي وولمته وبكن وماببوليوولافديةو
ولتددديوت ضدددعوليهدددظوولبدددل يول ددد وول يولدددةوادددمويغطدددلو
بددظلتيوبو تتددي ولمليددةوولددي وبعدد وللدد وايددثويددل بو
ولمبيددد وتددد ييتيظ ومددد ليو وامظيدددةوللبدددل يومدددنووآللدددظيو

وولمختلفةوولم ت  ةوليوولتيبة و

 -عند الزراعة :

Ataxia :- موو ت ظموولمكيوأ وولاينةوب ببوليد ونوأ واظلةومنول 
ولك وولت ظ  وولعضلي 

 -الهزع أو التخلج :

Ataxia period :- و  يوAtaxia و  -فترة الهزع أو التخلج :

Atemergence :- وتطلدددد وللددددلولمليددددةويشوولمبيدددد ويول دددد وبدددد   وأ و
و هدددددد يوول بظتددددددظيولدددددد  و ددددددطحوولتيبددددددة وو  ددددددي

 -عند البزوغ :
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Post emergence و

Atherosclerosis :-  لبظيةولنوتصدلبو ومدنوأهدموخصظئصد وولت  يدعوييديو
ولم ددت موللتي ددبظيوول ه يددةوبظلطبيددةوولبظط يددةوللكدديويينو
ولنبيددديةو ولمت  دددطةوولاتدددمو وتلددد وولتي دددبظيوتنددد نو
مصدددددا بةوباظلدددددةومدددددنوولتليدددددفو ولدددددتنلا وو  ددددديو

Arteriosclerosis و

 -تصلب الشراٌٌن :

Atmosphere :- ووله وءوولمايطةوبظايض وطبيةوأ ونتلة  -اتموسفٌر :

Atmospheric air :- و  هواء جوي.

Atmospheric 

humidity :- 

و  رطوبة جوٌة.

Atmospheric 

pressure  :- 

و  ضغط جوي.

Atomic absorption 

spectrophotometer :- 

و جهةةةةةاز امتصةةةةةاص الطٌةةةةةف 
 الذري.

Atomic emission 

spectrophotometer :- 

 ييوتينيددد وولع ظصددديوأ ومتم لدددةومدددنو ي دددتخ مولتيددد
ولع ظصيومنوخدال وميد ويوو متصدظصولكدعظ وولدي ينو
للل وولع صيوبع ومدي يهولبديوبخدظيهوولدلي  و يعتمد و
لم وهلووولتهظ ولللوإكظيةوولليويو  يلهظومدنوولاظلدةو

ييددديوولم دددتييةوأ ووالنتي  يدددةوولم دددتييةوإلدددلوولاظلدددةو
ثوييددظاو يت لهددظوإلددلوولاظلددةوولم ددتييةوايددوولماددظية

وولض ءوولم بعثوبع ويت  وولليةوإللواظلتهظوولطبيعية 

 -مطٌاف االنبعاث :

Atomization :- و  يوAtomizer و  -التذرٌة أو التجزئ :

Atomizer و  رذاذة.

Atony :-  و تيتةوولت مموأ وويتفظ وول نيوليوول م  -ضعف : –وهن 

ATP :- هيومختصيولـوAdenosen triphosphate و  -طاقة :مصدر ال

ATP ase :- إ  يمومال ول ا ويوولطظقةوATP و  -أي تً بٌز :

Atram :- مبيددد ولطييدددظيولدددظمولمنظلادددةوولع يددد ومدددنووامددديوضو

وولفطيية 

 -أترام :

Atraton :- مبي وأ يدظ وييديومتخصدصومدنومتم لدةوTriazineو

ول و ميةوم خفضةوللبظئن و

 -أتراتون :

Atrazine :- ايددد  وولدددليةوولبيضدددظءوومبيددد ولمنظلادددةووا يدددظ ولدددي

 ولصدددفيوءو ولمددد  و تددد  ووله ددد و ب دددظتينوولفظنهدددةو
 ومت  ددددطووTriazineواخددددي و ي تمدددديولمتم لددددةو

ول ددميةوللبددظئنو يادد ثوتددأاييهوول ددظمولدديوول بددظيولددنو

وطيي وتابيطولمليةوولتينيبوولض ئي و

 -أترازٌن :

Atrophy :-   و يصظنواتموولخليةوأ وول  يجوأ وولعض  -الضمور :

Atropine :- تييظ وأ وتيلةومضظ ةوت تخ مولعال وادظ يوولت دممو

ول ظتتدددةولدددنوولتعددديضوللمبيددد ويوولتظبعدددةولمتم لدددةو

ومينبظيوولف ف يوولعض يةو ولنظيبظميي 

االتةةةةةةةةةةةروبٌن أو سةةةةةةةةةةةلفات 

 -االتروبٌن :

Atropinization :- و  يوTropinization و  -ترٌقة أو اتروبٌنٌة :

Attainment area :- وليدددةوتتطدددظب وبهدددظوميدددظيياوولهددد وءومددددعوم طيدددةوتغي

ولم وصددددددفظيوول  ليددددددةوول ط يددددددةوللهدددددد وءوولمادددددديطو
(NAAQA)لليددددد ولدددددالنوهدددددلهوولم طيدددددةوتمتلددددد وو 

م وصفظيووله وءوولتيد ومدنوايدثوم دت يظيوولمل ادظيو

وولم ت  ةولي  

 -منطقة الحٌازة :

Attapulgite clay :- ت ددتخ مونمددظ ةواظملددةوأ ونعظمدد وتعلدد ولدديوولمبيدد ويو

وم ة  وا 

 -طٌن اتابولجٌت :
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Attenuation :- إضددعظفوولنددظئنوتدديوءوتعيضدد ولمينبددظيونيميظئيددةوأ و

ونظئ ظيومميضة و

 -توهٌن :

Attractant glands :- و  غدد جاذبة.

Attractants :- أ ومينددبونيميددظئيوطبيعدديوأ وصدد ظليويعمدد وللددلو

تددلبوألدديو و دد  ومعددينوأ وأ ولدد نوأ وصدد يويافدد و

وت وللل وولل نوأ وولص ي أليو و   ومعينوللت 

 -الجاذبات :

Attracticide :- تطلددد وللدددلولمليدددةوو دددتخ وموولفييم  دددظيو مبيددد ويو

ولاكدديويومعددظ وايددثوييدد مووا  وبتددلبوولاكدديةوليمددظو

ييدد موولمبيدد وبيتلهددظو هدديوطيييددةوت ددتخ مولدديوولمصددظئ و

ولفييم  يةوأ وليولمليدظيويشوم دظاظيوماد   ةومدنو

ولمبيدد ولتددلبوولاكدديويوولايدد وبمدد يجومددنوولفييمدد نو 

و قتلهظوب  ومعظملةوتميعوم ظاةوولاي  

 -مبٌد الجاذب القاتل :

Attracting action :- و  يوAttractants و  -الفعل الجاذب :

Austamide and 

congeners :- 

وAspergillus ustus ددم مولطييددةوي تتهددظوولفطدديو

ول ظميولللووايليةوولمخ   ةو ق و ت وأنوتغليةوولدبطو

ولوهلهوولم و وأ  وإللوم تهظ لل

 -اوستامٌد وكونجٌنٌرز :

Austdiol :- مولطي وي تت وولفطديو Aspergillus ustusول دظميوو

ولللووايليةوولمخ   ةو و ه و ظموللبط 

 -اوستداٌول :

Austin :- مولطي وي تت وولفطديو Aspergillus ustusول دظميوو

ولللوولب وليظو و ه و ظموللبط 

 -اوستن :

Austocystins :- مولطي وي تت وولفطديو Aspergillus ustusول دظميوو

ولللووايليةوولمخ   ةو و ه و ظموللبط 

 -اوستوسستٌن :

Authentic references 

pesticides :- 

ولمبي ويوولييظ يةوولتيويتمووليتد  وإليهدظولييدظاولظلليدةو

 متبييدددظيوولمبيددد ويوولمت و لدددةوتتظييدددظ و تمتدددظ وهدددلهو

م وصدددفظيو  ليدددةولظليدددةوولتددد  ة وو  ددديوولمبيددد ويوب
References dose  

 -مبٌدات مرجعٌة :

Auto analyzer :- و  محلل ذاتً.

Auto ignition 

temperature :- 

أقدد و يتددةوادديويةوتاتددي ول دد هظوولمدد و ولدديوولهدد وءو

بغيدددظبوولكددديويةوأ ووللهدددبو و للددد ولتت دددبوواتددديو و

ولمدد و وبفضدد وخ  هددظول دد و يتددةوادديويةوتادديو يتددةو

وايويةوو كتعظ ووللوتي و

 -حرارة االشتعال الذاتً :

Auto radiography :- و  تصوٌر إشعاعً ذاتً.

Autocidal control :- مدددنوول  دددظئ وولا يادددةولمنظلادددةووآللدددظيو تعتمددد وللدددلو

تادد ييوأ و يدد وتي ددظيو يوايددةومميتددةوأ وم ددببةوللعدد  و

بظ تخ وموتي يظيووله   دةوول يوايدةوماد و يد وصدفةولد مو

 يةوللددددلوولطيدددديونوأ و يدددد وصددددفةولدددد موولت ولدددد ووليدددد

وول ظيت بال ميوبينوايظمنو ب يضظيووللن يو وا ظث و

 -المكافحة الذاتٌة :

Autoimmune disease:- ي فوميضيةوي تجول هظوأنوت موولنظئنوولايويعمد و 

لللوإ تظ وأت دظمومضدظ ةوأ وخاليدظومتخصصدةوتديتبطو

تلدد وبمن  ددظيوأ  ددتت وممددظويت ددببولددنوأضدديويولدديو

وا  ددددتةو مددددنووامالددددةوللددددلوللدددد ومدددديضوولتهددددظبو

وولمفظص  وو

 -مرض المناعة الذاتٌة :

Autointoxication :-  وت مموولنظئنوولايوبظلمينبظيو وخليةوولم كأ  -تسمم ذاتً :

Autolysis :- لمليددةوولهضددموولددلوتيوب و ددطةووا  يمددظيوولم تدد  ةو

وطبيعيظ وليوول  يج 

 -تحلل ذاتً :

Autonomic ganglia :- و  العقدة العصبٌة الالإرادٌة.

Autophagosome :- تطل ولللوأ وت دمومادظطوبغكدظءوي تد و وخد وولخليدةو  -ملتهم الجسٌمات الذاتً :
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و يات  ولللولضيظيوخل يةومتاللة 

Autopsy :- إتيوءولادصوالضدظءو أ  دتةوولتادةوبعد وول لدظةومدنو

أتددد وتا يددد و دددببوول لدددظةو وإنونظ ددديوب دددببولظمددد و

ويوأ وب ببوت ظ ل ومظ ةو ظمة ميض

 -تشرٌح الجثة :

Autosome :-  وأ وني م   مومنويييوولني م   مظيوولت  ية  -كروموسوم جسمً :

Autotrophic  

bacteria :- 

متم لةومدنوبنتييدظوولتيبدةوولتديوتاصد وللدلوولطظقدةو

مدددنوأن ددد ةوولمن  دددظيوولمع  يدددةونظام  يدددظو ولنبييددديو

نومددنواددظ يوو ن ددي و ولا يدد و تاصدد وللددلوولنددظيب 

 ولنظيب ن 

 -بكترٌا ذاتٌة التغذٌة :

Autoxidation :-  وولتفظل ومعووا ن تينول  و يتظيوولايويةوولمعت لة  -األكسدة الذاتٌة :

Autumn application :- لمليددةويشوأ وتطبيدد و  ددظئ وولمنظلاددةوخددال ولصدد و

وولخييف 

 -تطبٌق خرٌفً :

Auxillary substance :- ل ة وو  يومظ ةوم ظAdditivesوو Adjuvants و  -مادة إضافٌة :

Auxin :- هيمدد نو بددظتيويعمدد وبتيونيدد وم خفضددةوللددلوت  دديمو
 تكددتيعو مدد وول بددظيو تتدد ليوو  ن ددي ظيووليدد مومددنو

ومصظ يوطبيعيةوأ وص ظلية 

 -اوكسٌن :

Auxotrophy :- و  يوAuxotroph و  -نقص التغذٌة :

Auxtroph :- لللوتصد يعومدظ ةولضد يةوياتظتهدظوولنظئنويييووليظ يو
ل مدد هو  بدد ومددنوإضددظلتهظوإلددلويلوئدد ولندديويددتمننومددنو

وول م  

 -ناقص التغذٌة :

Availability of 

ammonia :- 

و Activity of water insoluble nitrogenو  يو  -توفر األمونٌا :

Availability of 

nitrogen :- 

و Activity of water insoluble nitrogenو  يو  -توفر النتروجٌن :

Available nutrients :- ولع ظصيوولغلوئيةوولم ت  ةوليوولتيبةو وا دم ةو ولتديو
ويمننوومتصظصهظومنوقب وول بظي 

مغةةةةةةةةةةةةةذٌات متٌسةةةةةةةةةةةةةرة أو 
 -متوفرة:

Available phosphate :- نميةوولف  دفظيوولملوبدةولديوولمدظءو ول دتيويوCitrateو

وولملوبوليوولمظء 
 -توفر الفوسفات :

Avenalin :-  وبي تينوولتل بي لينوولم ت  وليوولك لظن  -افٌنالٌن :

Avenin :-  وبي تينوولنل تلينوولم ت  وليوولك لظن  -أفٌنٌن :

Avermectins :- متم لةوت يد ةومدنومبيد ويوولاكديويو و نظي  دظيو
ولاي يةوولتيوأمننول لهظومدنوولتخمديويوولتديوأاد اتهظو

ةولددديوولتيبدددةو ولم دددمظةوأاددد وأ ددد و وولبنتييدددظوولم تددد  
Streptomycis avermitilisقددددددد و تددددددد وأنوو 

و لييمنتي ظيوتتن نومنوامظ يةومكدظبهظيوتميعهدظولهدظو
صددفةوطددي وول يدد ونوولمع يددةوبظاضددظلةوإلددلولظلليتهددظو
نمبي ويواكيويو ونظي  ظيو مدنوول ظايدةوولنيميظئيدةو
ولهيومينبظيوالييةوخمظ يةوتتبعومتم لةوو نت  ظي 

 -ت :افٌرمكتٌنا

Avicides :- مينبظيونيميظئيدةوطبيعيدةوأ وصد ظليةوتعمد وللدلوقتد و
و طي وأ وإا وثوليموللطيد يوممدظويد   وإلدلوإبعظ هدظو

 ووAnthraquinone خفددددددددضوألدددددددد و هظو م هددددددددظو
Queletoxوو Starlicideوو Ornitolو يييهظ و

 -مبٌدات الطٌور :

Avidin :- وبددي تينوي تدد ولدديوبيددظضوولبدديضو يتادد ومددعوليتددظمين
)هدددـ(و يتعلددد وييددديومتدددظحوللت دددمو يفيددد ولظلليتددد ولددديو

وولبيضوولمطب ا و

 -افٌدٌن :

Avirulent :- ل وقددد يةووميوضددديةوم خفضدددةو وييددديوكددديا وو  ددديو
Virulent و

 -غٌر ممرض :
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Awareness level 

trained :- 

 ييصدد وبهددظوأنوواكددخظصووانادديوو ددتتظبةولمخددظطيو
لددلوتمييدد وولمدد و وولنيميظئيددةوهددموواكددخظصووليددظ يينول

هددلهوولمخددظطيوتبعددظ ول دد  وولمددظ ةوولنيميظئيددةو تكددخيصو
و ت  هظو امظيةوأ ف هموم هظ 

 -تدرٌب مستوى الدراك :

Axenic animal :- وايددددد ونوخدددددظليومدددددنوولم دددددببظيوولميضدددددية وو  دددددي
Germ free animal و

 -حٌوان غٌر مرٌض :

Axenic culture :- و  مزرعة نقٌة.

Axonal degeneration:-  و  حلل المحاور العصبٌة.ت

Axonic poisons :- متم لةوولمينبظيوأ وول دم موولتديوتد ايوللدلو فظليدةو
أي  ددظيوولب تظ ددي مو ولصدد  ي مولبدديوولغكددظءوولمغلددفو
للماددظ يوولعصددبيةوممددظوياددبطومددنولمليددةو يدد وولي ددظئ و
ولعصبيةولبديوهدلهوولمادظ يوأ وأ هدظوتعمد وللدلوتابديطو

قددةومددنو ادد ويوولددل وياددييوولطظوATP-aseوا دد يمو
ATPولال مددةولعمليددةوت ظلددلوو ي  ددظيولبدديووايكدديةوو

وولمغلفةوللماظ يوولعصبية 

 -سموم المحاور العصبٌة :

Axonic transmission:- و  نقل محوري.

Azacosterol 

hydrochloride :- 

مددظ ةولظقمددةوللنظئ ددظيوولايددةو خظصددةوولطيدد يو ولويو
و ميةومت  طةوللبظئن 

ازاكوسةةةةةةةةةةتٌرول هاٌةةةةةةةةةةدرو 
 -كلوراٌد :

Azadirachtin :- مبيدد واكدديويوايدد  وتددموو تخالصدد ومددنوامددظيوكددتيةو
 ندلل ومدنوامدظيوو.Azadirachta indica A.Jول ديمو

 يتيندد وو.Melia azedarach Lكددتيةوول ددبابحو

 تددد  وو  و يونتدددينولددديوامدددظيوول ددديمو بدددظاخصولددديو
ولبددددددل يو تيدددددد موولطيييددددددةوولب وئيددددددةولدددددديوو ددددددتخ ومو

امدددددظيوول ددددديموول ظضدددددتةووو  و يونتدددددينوللدددددلوتمدددددع
 ولمت ددظقطةوللددلووايضواددموت يددعوولامددظيولدديوولمددظءو
ا ولددةووليكدديةو ولاصدد  وللددلوولبددل يواددموتينهددظولدديو
و1ول  ولتتفواموتخ نولاينوو  تعمظ و وايثوي خلو

نغمومنوولبل يو تطانوإلدلوم دا  و دظلموادمويضدظفو
لتددديومدددنوولمدددظءوادددموييلدددبوتيددد و ولادددينوو51للم دددا  و

 دظلةوايدثويضدظفولد وند بومدنوو45ولل بظنو يتي و
يدددمومددددنوولصدددظب نو بددددلل ويصددددبحوو3ولمدددظءويادددد  و

ولمال  وتدظه و ولال دتخ ومولديومنظلادةوولاكديويولديو
ول دددد  ويوواخيدددديةواددددموتا يدددد وولتينيددددبوولنيميددددظئيو
لال و يونتدددددين و يتددددد ليوو  و يونتدددددينولددددديوول قددددديو
ولاظضدديوبكدددن وم تاضددديويوتتظييددةوتامددد وأ دددمظءو

 ووNemosan ووMargosanمختلفدددددددددددددةوم هدددددددددددددظو
Supernemicو يييهظ و

 -ازادراختٌن :

Azamethiphos :- مبي واكيويو ونظي  ظيولمنظلاةوولخ ظلاو اكيويو
 صدددفيةووات ادددةو ولدددلبظبو يييهدددظومدددنومفصدددليظيو
وايتدد و تعدد  ولمتم لددةوولف ددف يوولعضدد يةو تادد ثو
تأاييهظووليظت وليوولاكيويولنوطيي وتابيطهظوا د يمو

Cholinesterase و

 -زامٌثفوس :ا

Azeotrope : ظئ وخليطومنومظ تينوأ وأنايو ل و يتةويليظنواظبتدة و 
م تبظ وإلوونظ يو يطدةوولغليدظنووAzeotrope ين نوولـو

اظبتةول  وأللدلو يتدةواديويةو  دظلبةول د وأقد و يتدةو
وايوية 

 -ازٌوتروب :

Azethion :- مبيدددد واكدددديويولددددظمو وي تمدددديولمتم لددددةوولف ددددف يو
أاييهوول دددظمولدددنوطييددد وتابيطددد وولعضددد يةو ياددد ثوتددد

 -ازٌثٌون :
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و Cholinesteraseا  يمو

Azimsulfuron :- مبيددد وأ يدددظ ويعددد  ولمتم لدددةوSulfonylureaول وو 

و ميةوم خفضةوللبظئن و
 -ازٌمسلفٌورون :

Azindoyle :- مبيدددد ولطييددددظيومددددنومتم لددددةوولنظيبظميدددديوو ددددتخ مو
 ولمنظلاددةوولع يدد ومددنوأمدديوضوول بددظيوولفطييددةو و ددميت

وللبظئنوم خفضة 

 -ازٌندوٌل :

Azinophos ethyl :- مبي واكيويو ونظي  ظيوو تخ مولمنظلادةوولع يد ومدنو
مفصددليظيووايتدد وللددلوولماظصددي وولمختلفددةو وي تمدديو

وول دظموهتدأاييإللومتم لةوولف دف يوولعضد يةو ياد ثو
لنوطيي وتابيطوإ  يموولن لينوو تيي و وكد ي وول دميةو

 للبظئن 

 -: اثٌل ازٌنوفوس

Azinophos methyl :- مبي واكيويو ونظي  ظيولمنظلاةومفصدليظيووايتد و
للددلوولماظصددي وولم ي لددةوولمختلفددةويعدد  ولمتم لددةو
ولف ددف يوولعضدد يةو ويادد ثوتددأاييهوول ددظموبتابدديطوإ دد يمو

Cholinesteraseو وك ي وول ميةوللبظئن وو

 -مٌثاٌل ازٌنوفوس :

Aziprotryn :- متم لدةومبي وأ يظ ولدظموي تمديولTriazineو دميت وو 

وم خفضةوللبظئن 
 -ازٌبروترٌن :

Aziprotryne :- و  يوAziprotryn و  -ازٌبروترٌن :

Aziridine :- متم لددةومددنوولمينبددظيوولعظقمددةوولتدديوتتميدد وب تدد  و
ادددالثواليدددظيوتاددد  وللدددلوليةو دددظيتي تينو ليتددديو

و Chemosterilantsنظيب ن وو  يو

 -ازٌرٌدٌن :

Azithiram :- وي ولطييظيولظمويا  وليوتينيب وولنبييي مب  -ازٌثرام :

Azo dyes :- صدددبغظيوتتنددد نومدددعووتادددظ وملدددحوDiazoniumمدددعوو
 هددديووAromatic aminoميندددبوأمي ددديولطدددي و

صبغظيولويوأأل ونوق يةو ي محوبظ تخ وموبعضهظولديو
وولص ظلظيوولغلوئية 

 -صبغات ازو :

Azobacter :- ددتعمظ وول تددي تينوتدد اومددنوولبنتييددظوولتدديويمن هددظوو 
وولت   

 -بكترٌا النتروجٌن :

Azobenzene :- مبيدددد وونظي  ددددظيو اكدددديويومددددنومتم لددددةوولنلدددد يو
ولعضدد يةو يادد ثوتددأاييهوول ددظمولددنوطييدد وويتبظطدد و
بظلغكظءوولبي تي ديوولد ه يوولماديطوبظلمادظ يوولعصدبيةو

و يابطولمليةوتبظ  وأي  ظيوولص  ي م 

 -ازوبنزٌن :

Azocyclotin :-  لمنظلادددةوواطددد ويوولمتايندددةومدددنوو نظي  دددظيوومبيددد
 Panonychus خظصددةووا دد و وولتظبعددةولصت ددظاو

sppوو Tetranychus sppللدددلوأكدددتظيوولفظنهدددةوو

 ماظصددددي وولخضدددديو و يعدددد  ولمينبددددظيووليصدددد ييو
 ويادددد ثوتددددأاييهوول ددددظمولدددديووOrganotinولعضدددد يةو

و نظي  ددددظيولددددنوطييدددد وتابيطدددد ولعمليددددةوولف ددددفيةو
 ول و ددميةووATPإلددلووADPتادد  ووولتأن دي يةو م ددع

ومت  طةوللبظئن و

 -ازوساٌكلوتن :

Azogranine :- صبغةواميوءوتضدظفوللم تتدظيوولغلوئيدةو ت تد وللدلو
كدددن وم دددا  وأ وابيبدددظيوامددديوءووللددد نو هددديومدددنو

وولصبغظيوولم م حوبظ تخ ومهظو  ليظ  

 -ازوكرانٌن :

Azoospermia :-  وييظبوول بييمظيوولايةوولمتاينة  -مٌت : حٌمن

Azotemia :- تددددددديونموولمخلفدددددددظيوول ظيتي تي يدددددددةوماددددددد وولي ييدددددددظو
و ول ظيتي تينوليوول م 

 -تنترج الدم :

Azoxystrobin :- مبي ولطييظيولمنظلاةوأميوضوولم  و ولكدعييو ولدليةو
 وليطددنوولفطييددةوونمددظويمنددنوو ددتخ وم وب تددظحوللددلو

 -ازوكسٌستروبٌن :
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وال ددددظبو ولع يدددد ومددددنوماظصددددي وولخضدددديو ويعدددد  و
 ياددد ثوتدددأاييهوول دددظمومدددنووStrobilurinلمتم لدددةو

خددال وتابيطدد ولعمليددةوولتدد فاولدديوولخليددةوولفطييددةو ول و
و ميةوم خفضةوللبظئن 
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-B- 
 

B cell :- )خلٌة بً : الخلية اللمفاوية )ب- 

B liquor :-  انظرAmmonia liquor. : ًسائل ب- 

B lymphocyte :-   أحددأ أنددواخ الخايددا اللمفاويددة والعدد  علمدد   لدد  عخليدد

وإفدددراأل اام ددداا الماددداأة لا دددعمااة لومدددوأ المددداأة 

الغريادددة م املنددد   خدددر لددد  الم ددد ولة  ددد  إحدددأا  

 منا ية.اال عمااة ال

 الخلٌةةةةةةةةة اللن ا ٌةةةةةةةةة نةةةةةةةة  

 -الن ع بً :

Bacillus cereus 

toxicity :- 

يرعاط لذا الع دما اااذذيدة النيدوية ماد  الدرأل الم لد  

والمطادددوا والاطاطدددا وأطادددا  اللحدددوا م ولدددو يدددا   

الحأو  ف  أورادا ويلدأ االد  ألدا مدرئ ذدذا   فد  

  لنلاريا إذ لا  الع دما فيادا مرعاطداا اا دعلما  العوااد

ف  أطاا  اللحوا والالعريا الم ااة يدا لة الومدوأ فد  

العراددة والاي ددة. ي دداب لددذا الع ددما االلعادداب الملددو  

 ا ة مد  أخدو   66-8وعظار أ رائ المرئ الأ 

 دددا ة ولددد   61-8ال دددا إلددد  الم دددا وع دددعمر مدددأة 

ععام   الا ف  الداط  مد  عيدنماإ وإ داا  و دأاخ 

الالعريددددا وأوخددددة و دددداأة ال يحددددأ  ع يدددد  أو حمدددد . 

  ددوية اليددل  لايددرة الحمددا ن دداياا وموماددة ل دداغة 

لراا وملونة لألاواغ وع عوط  العراة و لد  ااذذيدة 

النااعية الملواة االغاار وااذذيدة الممففدة ماد  الاطاطدا 

والحليدددب والطحدددي  والنيدددوياإ وا ددداب انعيدددارلا ال 

يملدددد  الددددعخلع مناددددا المليدددداإ الا ددددعرة أو العل دددديا 

لدددذل الالعريدددا فددد  ااذذيدددة المعلاألدددة  ال  ددديرة. عنمدددو

ا ولدد  ععلدداار اد ددأاأ 51-61اددأرماإ حددرارة اددي  

لايرة أاناء عاريأ ااذذية ا اب قلدة الالعريدا المناف دة. 

إ  طايلددة اللامدد  الم ددما ذيددر ملددرود ويلددأ ومددوأ 

الخايدددا الالعيريدددة اد دددأاأ لايدددرة ادددرور   حدددأا  

لمنا دددب الع دددما. ويملددد  عمندددب ا  دددااة االعاريدددأ ا

لألذذيددددة الح ا ددددة والعدددد  ال ع ددددال  ماايددددرة الددددأ 

ا أو أ لد  61العحاير ولذل  اع خي  ااذذيدة إلد  

 ل ع  الخايا الخارية.

التسةةةةةنت بب تاٌةةةةةا باسةةةةةٌل  

 -سٌاٌ  :

Bacillus thuringiensis 

(B.t.) :- 

 وا دد نددوخ مدد  الالعريددا ذاإ الخددواع ال ددامة لمددأ  

امنحدددة مددد  الحيدددراإ خا دددة حيدددراإ حريدددفية ا

والالوئ والئ حيدراإ ذمأيدة اامنحدة م وعرمد  

خواع ال مية ف  لذل الالعريا إل  قأرعاا  لد  إنعدا  

الوراإ اروعينية  امة للحيراإ وقأ عا عيخيع لدذل 

-ال ددددموا وومددددأ أناددددا عاددددا أرالددددة أنددددواخ لدددد  

Exotoxin  و-Exotoxin و 

-Endotoxin  و-Endotoxin  وقددأ أطلدد  اال ددا

Thuringiens  لددددد  ال دددددا -Endotoxin   الدددددذ

 51عفدرألل الدئ  داالإ لدذل الالعريدا وقدأ عدا  ددأل  

 نوخ م  الاروعي  ال اا الالور .

 -ب تاٌا بً تً :

Bacitracin :-  مادداأ حيدددو  يلدددأل  مدد  ااحيددداء الأقي دددة لمممو دددة
Bacillus subtilis .ولو م  الااعيأاإ اللأيأة 

 -باسٌتااسٌ  :

Back mutation :- ة  لس عداير الطفرة والع  ال عنيط المي  وادذل   ملي  -تط ٌا اجعً :
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 يا   المظار الار  أو اا ل  لللا  .

Background 

concentration :- 

م عو  الليميا يداإ المومدوأة ايدل  مع د  فد  الاي دة 

أو المدددواأ المومدددوأة طايليددداا والناعمدددة  ددد  اانيدددطة 

 الايرية.

 -التاا ٌز النصاحبة :

Background level :-  أو الم عو  المرمل  أو اا داس وي  دأ ادل العرليدأل

 الطايل  للماأة الليميا ية ف  الاي ة.

 -نست ى الخل ٌة :

Background 

residues:- 

م ددعو  المعا يدداإ مدد  المرلادداإ ال ددامة الددذ  يلعمددأ 

لم دددعو  مرملددد  أو أ ددداس ل يددداس المعا يددداإ الدددأ 

عددألور لددذل  مددرور فعددرة ألمنيددة ملينددة لعحأيددأ أرمددة
 .Background levelالمعا ياإ. انظر 

 -النتبقٌات الناجعٌة :

Bacteria :-  مممو دددة مددد  لا نددداإ مماريدددة وحيدددأة الخليدددة ذاإ

أيلا    وية ولروية أو حلألونية أو قادياية علدي  

ف  ممي  الاي اإ ما  العراة والمداء والمدواأ اللادوية 

 وأم اا اللا ناإ معلأأة الخايا.

 -ب تاٌا :

Bacterial artificial 

chromosome :- 

 DNAالمن دددو  إلددد  قطلدددة  DNAعطلددد   لددد  الددد  

 لايرة يمل  إأخالاا إل   ا   العير .

ال ا ن سةةةةةةةة ت الصةةةةةةةةنا ً 

 -الب تٌاي :

Bacterial foodborne 

intoxication :- 

يحدددأ  لدددذا الع دددما نعيمدددة نمدددو الالعريدددا فددد  الغدددذاء 

ياادا ال دا فد  ال نداة وإفراأل ال ا فيل قاد  عناولدل وال 

الاادددمية. وعحدددأ  ااوا دددة االع دددما الالعيدددر  ا دددوة 

يدخع خدا   دا ة  6111لايرة قأ عيم  ألادر مد  

واحأة إل   أة  ا اإ الأ عنداو  الغدذاء م واادذا فادو 

يخعلددد  دد  الع ددما الملددأ  الحدداأ امددا  اللدداأميوا 

واللدددددروا والدددددذ  يادددددأأ عددددددايرل خدددددا  أقدددددا   مددددد  

لدا يلد  العدداير ال دم  قداعاا فد   مدأة  اال عاا . وإذا

ا اء المرئ علو  ق ديرة ن داياا مد  حدأو  الادلد 

والعو   وي احب ا  اا  خم اا م  مممدوخ امانيدة 

مدد  الع ددمماإ الالعيريددة. وفدد  الحدداالإ اليددأيأة يف ددأ 

الم ا لمياإ لايرة م  أما  الأا مما ينعج  ندل  دأا 

المدوإ م وللدا   عواأل  أيون  م أيداا إلد  الغياوادة ادا

لددذل الحالددة مدد  الع ددما ين ددل اعندداو  المدداء المادداد 

إليل قلي  مد  الملدل للم دا أة فد   مليدة الغ د  وللد  

يحعفظ الم ا ا وا لل م لما يمب عأف ة الم اب لحدي  

و و  الم ا أة الطاية. يلدو  الع دما فد  أرالدة مد  

الحاالإ مرعاطاا اوموأ خايا العيريدة حيدة فد  الغدذاء 

عحددرر المددواأ ال ددامة فدد  ال ندداة الااددمية م ويدد أ  وع

الخايدا الالعيريدة ممدا يملد  موإ ع خي  ااذذية إل  

ااذذيددة  ددالحة لا ددعاا . إ  الددئ ال ددموا مادد  

ال موا الملوية اللن وأية و دموا الطحالدب واامينداإ 

الرافلة للاغط ال ععحطا أو عااط ادالحرارة م أمدا ا يدة 

حددرارة وعددعحطا االعخ ددي . إ  ال ددموا فادد  ح ا ددة لل

الدددئ ااحيددداء المماريدددة عندددعج ال دددموا ف دددط اينمدددا 

الادددداا امخددددر مادددد  العريددددا ال ولددددو  رامددددا علددددو  

امعياحيددة أ  عخعددر  أفا دداإ الم ددا لعغددألو وعحطددا 

اان مة الملوية أو عغألو الم ا وع ع ر ف  اا اداء 

 المخعلفة.

التسةةةنت الب تٌةةةاي النحنةةة ل 

 -بالغذاء :

Bacterial inhibitor :-  أ  مدداأة أو مرلددب يمندد  أو يادداط نمددو الالعريددا. انظددر
Bacteriostat. 

 -نثبط الب تاٌا :
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Bacteriolycin :-   مددواأ ليميا يددة م ددنلة مانلددة لعلدداار الالعريددا وعلمدد

  ل  عحليلاا.

 -نحلل الب تاٌا :

Bacteriolysin :-  انظرBacteriolysis. : العاثً أ  نحلل الب تاٌا- 

Bacteriolysis :-   ملية عحل  الخايا الالعيرية نعيمة مااممعادا مد  قاد 
حي  علم  اللااياإ  لد   Bacteriophageاللااياإ 

إذااة م احاإ لايرة م  مأار الخلية الالعيرية وع أ  

 إل  انفمارلا.

 -حل الب تاٌا :

Bacteriophage :-   فايرو ددداإ معطفلدددة  لددد  الالعريدددا عددد أ  إلددد  عحلددد

خ الالعريدددا م ولددد  فددد  الواقددد  مممو دددة مددد  مدددألار

 الفايرو ددددداإ ذاإ أرمدددددة  اليدددددة مددددد  العخ دددددع 

للالعريددا وع دد  فدد  عخ  دداا إلدد  م ددعو  ال ددالة 

 الالعيرية. 

العاثٌةةةةةةةةةةةات أ  نلت نةةةةةةةةةةةات 

 -الب تاٌا :

Bacteriostasis :-  انظرBacteriostatic. : تثبٌط النن  الب تٌاي- 

Bacteriostat :-  انظدددرBacterial inhibitor  وBactericidal  و

Bacteriolycin  وBiostatic. 
 -نثبط الب تاٌا :

Bacteriostatic action:- لددددددددددال نمددددددددددو الالعريددددددددددا أو  قعلاددددددددددا. انظددددددددددر 
Bacterial inhibitor. 

 -ال عل النثبط لنن  الب تاٌا:

Baermann funnels :-  . أقناع بٌانا 

Baermann trays :-   أطباق أ  ص انً بٌانا. 

Bagasse :-   ا ايددا   ددر ق ددب ال ددلر ولددو  اددارة  دد  ال ددي ا

الممروية العد  عدا ا دعخاع الل دير منادا وعحدو  

% للندي م 15% ليم ديليلوأل و 15%  يليلوأل و 51

وع ددعخأا لوقددوأ و لددد للمايددية وفدد  عمايددأل الددور  

 واالوا  الحاياية ولذل   نا ة الفورفورا .

 -ت ل قصب الس ا :

Bagassosis :-  مرئ ي يب الر ة ناعج    ا عنيدا  ذادار معا يداإ

 ق ب ال لر.

 -ضٌق القصبات :

Bait box :-  نأو  ي ن  ادحماا وأيلا  مخعلفة يواد  ادأاخلاا 

الطلددا لحمايعددل مدد  اللوامدد  الاي يددة المخعلفددة ولاددما  

 ددددأا عناولددددل مدددد  قادددد  اللا ندددداإ ذيددددر الم ددددعاأفة 

ري دددة االملافحدددةم لمدددا قدددأ ي دددما  دددنأو  الطلدددا اط

ع ددمل اددأخو  امفددة وال ع ددمل اخروماددا للعدلددأ مدد  
و  Baitفا ليددة الطلددا فدد  ال ادداء  لدد  امفددة. انظددر 

Bait station  وBait concentrate. 

 -صند ق الطعت :

Bait concentrate :-   طلددددا  ددددا   أو  ددددلب مرلددددأل يملدددد  عخفيفددددل قادددد
 .Baitsو  Bait blockاال عخأاا لطلا. انظر 

 -طعت نا ز :

Bait plants :-  .نباتات طعنٌة أ  صائدة 

Bait ready for use :-  .طعت جاهز لالستعنال 

Bait traps :-  م دددا أ ع دددن  مددد  مدددواأ مخعلفدددة واديدددلا  وأحمددداا

معااينددة ععنا ددب ونددوخ امفددة الم ددعاأفة حيدد  يوادد  

اأاخلاا الطلدا المنا دب لندوخ امفدة ولد  عخعلدد  د  
أا لحمايددة الطلددا الم ددعخ Bait box ددنأو  الطلددا 

م  الظرود الاي ية أو عناولل مد  لا نداإ أخدر  ذيدر 
 .Baitsو  Bait boxم عاأفة االملافحة. انظر 

 -نصائد طعنٌة :

Baiting :-  وي  أ ااا  ملية ا عخأاا الطلوا ال دامة فد  ملافحدة
 امفددددددددداإ والعددددددددد  عيدددددددددم  عحادددددددددير الطلدددددددددوا 

 Baitsوعوأليلاا ووالاا ف  الملا  المنا ب. انظدر 
 .Bait stationو 

 -تطعٌت :
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Baits :-   م عحاددراإ خا ددة مماددألة لمددذب وقعدد  اللأيددأ مدد
أندددواخ امفددداإ خا دددة المعحرلدددة منادددا لالحيدددراإ 
وال دددوارئ والطيدددور ولددد  طري دددة أياددداا ال دددعخأاا 
المايأاإ يأيأة ال دمية ادأ  ريداا فد  الح دو  ولدذل  
الحددا  مدد  المايددأاإ اطي ددة العحلدد  وعلدد  المع ددااة فدد  

حأا  حرو   ل  النااإ م والطلدا ال داا يعلدو  فد  إ
الغالب م  ماأة ماذاة لآلفدة )ذدذاء م فيرمدو  م لدو م 
اوء م يل  م  وإ( ماافاا إلياا مداأة قاعلدة. انظدر 

Bait station  وBaitshyness  وBait box و 
Block bait  وBroadcast baiting و 

Pre-baiting. 

 -طع ت :

Baljet test :- أا للليد    المليلو يأاإ ال لايدة وي عخCardiac 

steroidal glycosides  فدد  الم عخل دداإ النااعيددة

م  م  محلدو   6م  م  الم عخلع م   1ويعا ادخذ 
فد   Picric acidم  حدامئ ايلريد   6ملو  م  : 

% 61% لحدددددددو  ومحلدددددددو  55مددددددد  مددددددد   611
ليأرول يأ  وأيوا ما ية فععلو  حل ة الدو  ارع دال  

    ل  وموأ المليلو يأاإ ال لاية. محمر عأ

 -اختباا بالجٌت :

Band sprayer :-  مريددة ذاإ نددوألالإ عرعددب ام ددافاإ لددر  المددروأل
 ف ط.

 -ناشة ناز :

Banded fertilizer :- م وا  ال ماأ ف  مناط  ملينة فدو  أو عحدإ العرادة 
لد  عوا  ايل  يريط  ل  أحأ مدانا  المدرأل الدذ  

اددذل  علددو  اللنا ددر الغذا يددة عددألرخ فيددل النااعدداإ و
 مرلدددددألة ومعدددددوفرة قدددددرب مدددددذور الناددددداإ. انظدددددر 

Banding  وDeep banding  وFertilization  و
Dribble fertilization   

 -سناد نازي :

Banding :-   طري ة ال عخأاا المايأ علعمأ  ل  إاافة المايدأ ايدل
يددريط اددي  ليا دد  المايددأ ايددل  مرلددأل قددرب مددذور 

ا يلددرد اوادد  المايددأ  لدد  مددروأل أو النادداإ ولددو مدد
خطددوط النااعدداإ المألرو ددة وقددأ عددعا لددذل اللمليددة قادد  

 الألرا ة أو الألا.

 -بأشاطة أ  نا ز :

Barbaloin :-  للولو دديأ انعرالينددون  ويومددأ ادددورا  نادداإ ال دداار
Aloe vera. 

 -باابال ٌ  :

Barban :-  مايأ أأذا  م  مممو ة اللارااميإ.  دميعل منخفادة
 لاا   ولو مايأ أأذا   اا.ل

 -باابا  :

Barbasco :-  م طلل  اا ي دعخأا فد  أو  أمريلدا الاعينيدة لييدير
إلددد  النااعددداإ الم دددعخأمة ل دددموا لأل دددما  و ددداأة 

 عحعو  لذل النااعاإ  ل  ماأة الروعينو .

 -بااباس   :

Barium carbonate :-  مايددأ قددوارئ ذيددر  اددو  يمعدداأل اانخفددائ  ددميعل
  .للاا 

 - ااب نات البااٌ ت :

Barium fluosilicate :-  مايددأ حيددراإ ال  اددو  ي ددعخأا لملافحددة الحيددراإ
 ال اراة  ل  أيمار الفالاة.

 -فل سٌلٌ ات البااٌ ت :

Barium meal :-  وماة عحعو   ل  لاريعاإ الااريوا والع  علعار ذيدر
منفذة ايدلة إلدس حيد  ع دمل افحدع يدل  وحرلدة 

 أا ف  أذرائ العيخيع.الملأة وع عخ

 - جبة البااٌ ت :

Bark treatment :-  ملاملدة قلدد أيدمار الفالاددة امايدأاإ امفداإ المخعلفددة
لملافحددة الحيددراإ والفطريدداإ وال واقدد  وال ددوارئ. 

 ماا  ذل  طاء  ي ا  اايمار امخلوط اورأو.

 -نعانلة القلف :
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Barrel sprayer :- لدة ع ة وععميأل اد  لادا  ل  أا   وألار لفاءة م  ال اا
يأويددة ع ددعخأا فدد  عيددغي  الملدداس ولاددا م لددب ايددل  
قرع أوار وذرفدة لدواء للحفداظ  لد  م دعو  ااادإ 
 مدددددد  الاددددددغط المعولددددددأ والددددددذ  قددددددأ ي دددددد  إلدددددد 

 .Bucket sprayer. انظر 1لغا/ ا 6..6

 -ناشة البانٌل :

Barrier wells :-  اددار م ددممة لع دداط  حرلددة المدداء اارادد  الحعددواء 
 انعيار الملوااإ  ل  الطا ة ال خرية الحاوية للماء.

 -آباا حجز :

Bartherin :-  مايدددأ حيدددراإ  ددداا ذيدددر م دددم  يلدددوأ لمممو ددددة
 يأ.واريالااير

 -بااثاٌ  :

Basal application :-  مليددة ر  المايددأاإ  لدد   ددي ا  ومددذوخ اايددمار 
 الظددددددالرة فددددددو   ددددددطل العراددددددة ماايددددددرة. انظددددددر 

Band application  وBark application و 
Broadcast application و 

Topical application . 

 -نعانلة القا دة :

Basal medium :-  عطل   ل  الاي اإ وااو اط اا ا دية العد  يدعا عنميدة
اللا ناإ  لياا ف  اخعاداراإ الع يديا الحيدو  ماد  اي دة 

Potato dextrose agar. 

 -بٌئة أ   سط أساسً :

Basal metabolic 

energy :- 

يطلدد   لياددا ا ددا طاقددة علدداليد الحيدداة وعيددم  الطاقددة 
الاألمددة ال ددعمرار الحيدداة والمحافظددة  لدد  اللمليدداإ 
الحيويدددة الادددرورية ماددد   مليددداإ العدددنفس وحرلدددة 
الددددأورة الأمويددددة والمحافظددددة  لدددد  أرمددددة الحددددرارة 
و ملياإ ا خرا  والمواألندة ادي  عرليدأل اامدا  فد  

ر  دد  الطاقددة الاألمددة للم ددا ولددو الم ددا م ولدد  علادد
 ف  حالة اال ع رار والراحة العامة.

 -طاقة التنثٌل األساسٌة :

Basal treatment :-  ع ددعخأا مدد  مايددأاإ ااأذددا  وفدد  لددذل الطري ددة يددعا
ر  المايددأ فددو   ددطل العراددة ايددل  حل ددة أو أا ددرة 
 عحددددديط ا ا دددددأة  دددددا  اليدددددمرة أو الناددددداإ. انظدددددر

Band application  وBasal application. 

 -نعانلة القا دة :

Base flow :-  ملددددا  انطددددا  ممددددر  المدددداء المعلددددو  مدددد  المدددداء
 اارا  والميال ال طحية.

 -نصدا الساٌا  األسا  :

Base goods :-  المددواأ اا دداس الأاخلددة فدد  عحاددير مخدداليط اا ددمأة
المخعلفددة  نعددا  الخلطددة ال ددماأية المطلواددة مدد  قادد  

 الم عال .

 -ن اد أسا  :

Base liquor :-   محلدو   ددماأ  وذالادداا لدو فو ددفاإ االمونيددوا والددذ
ي دددعخأا لم دددأر ر ددديس للح دددو   لددد  الفو دددفاإ 

 لعحاير خلطاإ أو عرليااإ مخعلفة م  اا مأة.

 -سائل أسا  :

Base map :-   خرا ط مللوماعية ع عخأا مد  مللومداإ لافيدة وايدل
 ملينة.م عمر لمرم  لموق  أو منط ة 

 -خااطة أسا  :

Basic fertilizer :-    ددماأ الددأ ا ددعخأامل وعفا لددل مدد  العراددة يلمدد   لدد 
Pخفئ حاماية العراة وألياأة 

H .العراة 
 -سناد قا دي :

Basic life sport :-   إمراءاإ ا  لافاإ ااولية الع  ع ا أ الم اب  ل

 العنفس وحرلة ال لب.

 تج ٌز نتطلبات الحٌاة.

Basic lime 

phosphate:- 

% 6 اددارة  دد   ددوار فو ددفاإ يحددو  ميددر ان دداة 

ولاراوناإ اللال يوا المية عأليأ    اللميدة المطلوادة 

لعحوي  ل  الفو فاإ الذا ب االمداء إلد   دعراإ ذا ادة 

 االماء.

 -ف س ات الجٌا القا دي :

Basic phosphate slag:-  انظرBasic slag. : خبث ال  س ات القا دي- 
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Basic slag :-  ندددداعج  رادددد  لع ددددني  الفددددوالذSteel   مدددد  ملددددأ

الفو فاإ ويمب أ  ال ي   محعوال مد  الفو دفاإ  د  

% مددد  حدددامئ 81% مددد  الفو دددفاإ الللددد  و 61

 الفو دددددفوري  ويمدددددب أ  يلدددددو  مطحدددددو  ايدددددل  

 نددددددددددددا ا. والملددددددددددددو  اا دددددددددددداس لددددددددددددل لددددددددددددو

Silcocarnotite (5CaO.P2O5.Sio2) و 

Tetrcalcium phosphate (Ca4P2O9) 

 وملوناإ أخر . 

 -خبث قا دي :

Basic zinc sulfate :-  ال ورة الذا اة مأل ياا االماء م  الألند  وعلدرد أياداا

 .Zinc oxysulfateااول   لاريعاإ الألن  

 - باٌتات الزنك القا دٌة :

Basin :-  أرئ منخفادددة ععممددد  فيادددا الميدددال. أو لدددو حدددوئ

 ممر  النار.

 -ح ض :

Bat guano :- ر انظGuano. : بااز الخ اش- 

Batch reactor :-  أفلة المفا  . انظرReactors. : جبة الن ا ل - 

Bateman function :-  ملاألدددة عيدددر   مليدددة عدددرالا وعدددألور عرليدددأل مددداأة 

) دداأة فدد  ااألمددا الددأا( ااال عمدداأ  لدد  االمع دداع 

وا ألالدددة مددد  الأرمدددة ااولددد  فددد  نمدددوذ  أحددداأ  

 الحميرة ولما يدع  :
C=[FDKa/V(Ka-Ke)][Exp(-KeT)-Exp(-KaT)] 

 حي  أ  :

C  العرليأل = 

D  المر ة = 

F المألء الممعع = 

V  حما العوألي = 

T   الألم = 

Ka اااإ االمع اع = 

Ke اااإ ا ألالة = 

 -خلٌة باتٌنا  :

Bee attractants :-   مممو ة المرلااإ والروا ل الع  يفالاا نح  الل د

نح  لعل ديل المحا دي  وعح دي  حي  ع عخأا لمذب ال

 ا نعا .

 -جاذبات النحل :

Beet slope :-  انظرBeet sugar residue. : بقاٌا البنجا- 

Beet sugar residue :-  الم ددعخلع ال ددا   للانمددر ال ددلر  والددذ  ي دددعخأا

% 4-3للمددد  منعمددداإ أ ا دددية مندددل. ويحعدددو   لددد  

 .K2O% اوعاس 61-8نعرومي  و 

 -الس اي :نتبقٌات البنجا 

Beflubutamid :-   مايأ أأذا   اا مد  مممو دة الفينول دPhenoxy .

يحددأ  عددددايرل ال دداا فددد  النادداإ  ددد  طريدد  عاايطدددل 

 للملية ع ني  اللاروعيناإ.

 -بٌ ل بٌ تانٌد :

Behavior modifying 

chemicals :- 

مممو دددة المرلاددداإ الليميا يدددة الطايليدددة والم دددنلة 

ندواخ المخعلفدة مد  اللا نداإ والع  عد ار فد   دلو  اا

الحيدددة مادددا  ذلددد  ادددي  الحيدددراإ أو ادددي  الحيدددراإ 

والناددداإ ومنادددا الفيرمونددداإ واللدددايرومو  ومنااددداإ 

 العغذية وذيرلا م  المرلااإ..

ال ٌنٌائٌةةةةةةةةةةةات النحةةةةةةةةةةة اة 

 -للسل ك:

Behavioral 

teratology:- 

اللمأل الوظيف  الناعج  د  علدرئ اللدا   الحد  لمداأة 

 الل ا  أاناء المراح  المالرة لنمول. امة للمااأل 

 -التش ه السل  ً :

Bellier index :-   لدد  أرمددة الحددرارة العدد   نددألا ياددأأ عر دديب أمددا

ااحمدددائ الألنيدددة للأليدددإ وذلددد   ندددأما يدددعا ع دددي  

 -دلٌل بلٌٌا :
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 الأليإ وعحويلل إل  محلو .

Bellier test :-  اخعاار ي عخأا للليدد  د  ومدوأ أليدإ ف دع  الح د 

فدد  الأليددوإ ويددعا اع ددخي   ينددة الأليددإ مدد  محلددو  

ليأرول دديأ الاوعا دديوا لحددول  اددا إاددافة االياددانو  

وحددامئ الايددأروللوري  مدد  العاريددأ الاطدد ء حيدد  

ا  نأ 5ي ال الأليإ  لراا قا  و و  الحرارة إل  

ومددوأ أليددإ ف ددع  الح دد  فدد  أليددإ الأليعددو  و نددأ 

طد  الليد    أليدإ ف دع  الح د  فد  أليدإ ادذور ال 

 ا وللذا.63عح   الللورة  نأ أرمة 

 -اختباا بلٌٌا :

Bellows type duster :-  لغددا ومنفددداا  1-6وععلددو  مدد  خدددألا   ددغير  دددلة

يحددأ  عيدداراا مدد  الاددواء يحمدد  م ددحو  العلفيددر  اددر 

أناواة العلفير وفولعاا إل  الخار  ايل   حااة لايفدة 

 م  الغاار.

 -نع اة ذات نن اخ :

Benalaxyl :-  مايددددأ فطريدددداإ لل ادددداء  لدددد  الفطريدددداإ الاياددددية

Oomycetes  لفطريدددددداإ اللفدددددد  ااألر  واللفحددددددة

المعدددددددخرة والايددددددائ الألذادددددد  ويلددددددوأ لمممو ددددددة 

Acylalanine   ويحددددأ  عدددددايرل ال دددداا  دددد  طريدددد

عاايطدددل للمليدددة ع دددني  ااحمدددائ النوويدددة.  دددميعل 

 .  Acylalanineمنخفاة للاا  . انظر 

 -بٌناال سٌل :

Benalaxyl-M :-  نفددس المايددأ ال دداا  ماددافاا لددل المايددأMancozeb .

 .Benalaxylانظر 

 -ات : –بٌناال سٌل 

Benazolin :-   مايأ لملافحة ااأذا   ريادة ااورا  فد  محا دي

.  دددميعل Benzothiazolinالحادددوب. مددد  مممو دددة 

 منخفاة للاا  .    

 -بٌناز لٌ  :

Bencarbazone :- مو ددة مايددأ أأذددا   دداا مدد  ممFluorobenzene 

carbothioamide. 

 -بٌن ااباز   :

Benchmark dose :-  فدددددد  61-5المر ددددددة المدددددد ارة  ل ددددددياا ان دددددداة % 

 Benchmarkاللدا   م ارندة ان داة  دفر%. انظدر 

guidance  وBenchmark response.   

جا ةةةةةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةةةةةا ع أ  

 -االات از:

Benchmark guidance 

value :- 

% مدد  51  المح ددواة مدد  قيمددة أليدد  الر ددأ الحيددو

نعا ج الر أ الحيو  الع  عا مملاا م   ينداإ ممالدة 

 امال   م  لمانيي   نا يي  مأراي .

 -قٌنة دلٌل االات از :

Benchmark response:-   ن اة محأأة أو ن اة ا عمااة ن داية ال دعمااة م دعو

الملافحدددة الم دددعخأمة فددد  ح ددداب مر دددة االرعلددداأل 

Benchmark dose. 

 -جابة االات از :است

Benclothiaz :-   مايدددأ أيدددأا  الاانيدددة ي دددعخأا  لددد  الاطاطدددا والعاددد

ومحا دددددددددددي  الخادددددددددددر م يلدددددددددددوأ لمممو دددددددددددة 

Benzisothiazole. 

 -بٌن ل ثٌاز :

Bendiocarb :-  مايددأ حيددراإ لاراامدداع  م فلددا  فدد  ملافحددة أنددواخ
 أيددأة مدد  الحيددراإ. معو ددط ال ددمية للاددا   ويحددأ  

الحيدراإ  د  طريد  عاايطدل  ندأليا  عددايرل ال داا فد 
 .Cholinesteraseا عريأل لولي  

 -بٌندٌ  ااب :

Beneficiation :-   ملية عح ي  الفو فاإ الناعج م  مفندة  دار وإنعدا 
الفددددوالذ وذلدددد  ا ألالددددة الطددددي  والرمدددد  واليددددوا ب 

 ااخر .

 -تحسٌ  :

Benefin :-  مايددأ أأذددا  ي ددعخأا قادد  ظاددور الادداأراإ لملافحدددة  -بٌنٌ ٌ  :
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حيدددا   الحوليدددة وااأذدددا   ريادددة ااورا  فددد  ال
 Dinitroanilineح دددو  المدددإ م ويلدددوأ لمممو دددة 

ويحدددأ  عددددايرل ال ددداا  ددد  طريددد  عاايطدددل لعمملددداإ 
 االنيايااإ الأقي ة. 

Benfuracarb :-  مايددأ للحيددراإ والأيددأا  الالاانيددة العدد  عادداما أيددمار
ا مددد  الحمادددياإ والدددذرة والدددرأل والاطاطدددا وذيرلددد

المحا ي  ويلوأ لمممو ة اللارااميإ ويحأ  عدايرل 
ال اا م  خا  عاايطدل  ندأليا اللدولي  ا دعريأل. يدأيأ 

 ال مية للاا  . 

 -بٌن ٌ اا ااب :

Benign :- .حنٌد : ع عخأا لو د ااوراا ذير الخاياة- 

Benign tumor :- . ات حنٌد : ورا ذير  رطان - 

Benodanil :-  دداا ذيددر  دداا لنحدد  الل دد  و ددميعل مايددأ فطريدداإ 
 منخفاة للاا  .

 -بٌن دانٌل :

Benomyl :-  مايدددأ فطريددداإ ماددداأل  ي دددعخأا لملافحدددة مممو دددة
لايدددرة مدددد  اامددددرائ الفطريددددة  لدددد  المألرو دددداإ 
المخعلفة ولو مايدأ الارو د  أياداا م يلدوأ لمممو دة 

Benzimidazole   ويحددأ  عدددايرل ال دداا  دد  طريدد

 ا الخايا. عاايطل للملية ان  ا

 -بٌن نٌل :

Benoxacor :-  مايأ أأذا  م لما أنل ي عخأا لألياأة عحمد  الدذرة لمايدأ
.  ددميعل Benzoxazineااأذددا  م ويلددوأ لمممو ددة 

 منخفاة للاا  .

 -بٌن  سا  ا :

Benquinox :-  مايددأ فطريدداإ  دداا مدد  مممو ددةOxime ذو  ددمية .

 معو طة للاا  .
 -بٌن  ٌن    :

Bensulfuron-methyl :-   مايأ مدنخفئ لملافحدة ااأذدا   ريادة ااورا  فد
ويد ار  Sulfonylureaح و  الرأل م يلوأ لمممو دة 

. ذو Acetoacetateم  خا  عاايطدل  ندأليا ع دني  

  مية معو طة للاا  .  

 -نٌثاٌل : –بٌنسل ٌ ا   

Bensulide :-   مايدأ معخ ددع لملافحددة ااأذدا  رفيلددة ااورا  فدد
الألرا ية المخعلفة م ويلوأ لمممو دة الف دفور الح و  

اللاوية ويحأ  عددايرل ال داا فد  الناداإ  د  طريد  
 عاايطل للملية ع ني  الألو .  ميعل منخفاة للاا  .  

 -بٌنس الٌد :

Bensultap :-  مايأ لملافحة خنف اء لولوراأو وخنافس الدذرة واللادة
  ذاإ الظاددر الما دد  وأوأة امددار اللنددب وذيرلددا مدد

حيدددراإ الفالادددة وال طددد  والدددرأل والاطاطدددا ويلدددوأ 
ويحددأ  عدددايرل ال دداا  دد   Nereistoxinلمممو ددة 

طريدددد   ملددددل لمادددداأ لم ددددع ااإ اال ددددعي  لددددولي  
النيلوعينية.  ميعل منخفاة للاا  . والمر دة الماداأة 

 .  L. cysteineلل لو 

 -بٌنس التاب :

Bentazone :- را  الددأ ظاددور مايددأ لملافحددة ااأذددا   رياددة ااو
الااأراإ ف  ح و  الرأل والذرة وفو  ال ويا. ويلدوأ 

ويحدددأ  عددددايرل  Benzothiadiazinoneلمممو دددة 

ال دداا  دد  طريدد  عاايطددل للمليددة العرليددب الاددو  . 
  ميعل منخفاة للاا  .

 -بٌنتاز   :

Benthiavalicarb-

isopropyl :- 

مايدددددأ فطريددددداإ لملافحدددددة الايدددددائ الألذاددددد   لددددد  
لح لية والخاراواإ ف  الح دو  والايدوإ المحا ي  ا

.  دددميعل Valinamideالألماميدددة ويلدددوأ لمممو دددة 

 منخفاة للاا  .

 –بٌنثٌافالٌ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااب 
 -اٌز ٌا باٌل :

Benthos :-  حيوانددداإ ال ف ريددددة علدددي  فدددد  أو أ لددد  العر ددددااإ  -قا ٌات :ال
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ال لريدددددة وعدددددر  اددددداللي  الممدددددرأة وع دددددم  أياددددداا 
Macrobenthos  وMacroinvertebrates  . 

Bentonite :-    أحدددددددددأ ملددددددددداأ  الطدددددددددي  وعرليادددددددددل الليميدددددددددا
Al4Si8O10(OH)4NH2O   ومدد  ألددا ااطيددا  العدد

 Montmorilloniteعحددددو  الانعونايددددإ لددددو طددددي  

المومددددوأ أو الميددددع  مدددد  رمدددداأ الاددددرالي . ويعميددددأل 
ري  ادم حوقاا اانعفاخل ف  الماء ويحدعفظ امداأة الايرم

 .Attapulgite clayا ورة ميأة. انظر 

 -بنت ناٌت :

Benzadox :-  مايددددأ أأذددددا   دددداا مدددد  مممو ددددة االمونيددددا.  ددددميعل
 منخفاة للاا  .

 -بنزاد    :

Benzalkonium 

chloride :- 

مادداأ حيددو  ومايددأ العريددا م لمددا ي ددعخأا لملافحددة 
 الطحالب والمراايا المخعلفة.

 - ل اٌد بنزال  نٌت :

Benzene 

hexachloride:- 

ال ي عخأا حاليداا فد  ملافحدة الحيدراإ. مايأ حيراإ 
 ذو  مية معو طة للاا  .

 -ساد   ل اٌد البنزٌ  :

Benzimidazoles :-  عاددا مممو ددة مدد  مايددأاإ الفطريدداإ المااأليددة مناددا
Thiabendazole .وذيرلا 

 -بنزٌنٌداز ل :

Benzimidazoles 

fungicides :- 

مممو ددة مدد  مايددأاإ الفطريدداإ المااأليددة ولدد  مدد  
ع اإ الندددايعروفينو  م ا دددعخأمإ لملافحدددة الدددعفحا ميددد

المغطدد   لدد  الحنطددة وفدد  ملاملددة أرندداإ الاطاطددا 
و  Mertectلملافحدددة فطريددداإ اللفددد  ومددد  ألمادددا 

Terrazole. 

نبٌةةةةةةةةةةةةةةةدات ال طاٌةةةةةةةةةةةةةةةات 
 -البنزنٌداز لٌة :

Benzobicyclon :-   مايددأ لملافحددة أأذددا  الددرأل ويحددأ  عدددايرل ال دداا  دد
-hydroxyphenyl-4طريدددددددد  عاايطددددددددل  نددددددددأليا 

pyruvate-dioxygenase.  ميعل منخفاة للاا  . 

 -بنز باٌس ل   :

Benzofenap :-  مايأ لملافحة ااأذا  رفيلدة ااورا  فد  ح دو  الدرأل
ويحأ  عدايرل ال داا  د   Pyrazoleويلوأ لمممو ة 

-hydroxyphenyl-4طريدددددددددد  عاادددددددددديط إنددددددددددأليا 

pyruvate-dioxygenase دددددددددددميعل منخفادددددددددددة  . 

   .للاا

 -بنز فٌناب :

Benzoic acid :-  منظا نمو للنااإ م طري ة عدايرل ذير ملروفدة.  دميعل
وي ددعخأا مدد  أماحددل لمدداأة حافظددة  منخفاددة للاددا  .

لألذذيددة ويومددأ ا ددورة طايليددة فدد  الددئ الفالاددة 
العوعيددة ويددعا إفددراألل فدد  الاددو  مرعاطدداا مدد  المل ددي  

للمدواأ لحامئ لايوريد  ولدو ادم  ال ا مدة الأوليدة 
 الماافة.

  -حانض بنز ٌك :

Benzoximate :-   مايددأ الارو دداإ لملافحدددة الحلددا ااحمددر واالريدددوف

 لدددد  المحا ددددي  المخعلفددددة م طري ددددة عدددددايرل ذيددددر 

 ملروفة.  ميعل منخفاة للاا  .

 -بنز  سٌنٌت :

Benzoylprop ethyl :- .  بنز ٌلبا ب اٌثاٌل  مايأ أأذا   اا. ذو  مية منخفاة للاا:- 

Benzthiazuron :- .  بنزثاز ا   : مايأ أأذا   اا.  ميعل منخفاة للاا- 

Benzyl adenine :-   مدددنظا نمدددو ناددداع  ي دددعخأا لعحفيدددأل النمدددو فددد  العفدددا

واا ندداب والارع ددا  والددورأ ولددو ميددع  مدد  النادداإ. 

  ميعل منخفاة للاا  .

 -بنزاٌل ادٌنٌ  :

Benzyl chloride :- .ٌد البنزٌل : ل ا ماأة و يطة- 

Bergaptin :-  مرلدددددب مددددد  الميدددددع اإ االول دددددمينية للمرلاددددداإ

الايأرولاراونية والع  يلوأ إلياا طلا ورا حة الأليدإ 

الددذ  عومدددأ فيدددل لمدددا يرمددد  لادددا الفلددد  الف ددديولوم  

 -بٌاجابتٌ  :
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 Ammiوالأوا   ويومأ األيإ الارممو  نااإ الخلدة 

visnaga  . 

Beri beri (B1) :-  م  ن ع فيعامي  مرئ ينعجB1  ولو أحدأ فيعامينداإ

المرلب. ينعيدر المدرئ فد  اامدال   (B)المممو ة 

الريفية والف يرة م خا دة العد  علعمدأ فد  ذدذا اا  لد  

 اارأل الم يور.

 -باي باي :

Berylliosis :-  عطلددددد   لددددد  حددددداالإ الع دددددما املدددددأ  الايريليدددددوا
Beryllium انظر .Beryllium disease. 

 -: الباٌلٌ سٌه

Beryllium disease :-  مددرئ ي دديب الر ددة نعيمددة لا عنيددا  الم دددعمر أو

المدددددددألم  لم ددددددداحي  ملدددددددأ  الايريليدددددددوا. انظدددددددر 
Berylliosis. 

 -ناض البٌاٌلٌ ت :

Best management 

practices :- 

ممم  الطرا   واللملياإ المو   ا عاا اا ال دعخأاا 

 اا ددددمأة والمايددددأاإ لوقايددددة النادددداإ ولددددذل  أفادددد 

 الملدددددددددأاإ والمنيددددددددد.إ لمنددددددددد  علدددددددددو  المددددددددداء. 
 Nutrientو  Nutrient managementانظدددر 

management plan. 

 - نلٌات اإلدااة األفضل :

Beta burns :-  الحرو  الناعمة    النظا ر الميلة المطل دة لمألي داإ

ايعا والم أية إل  الع اب ف  ع يدر الملدأ  ندأما علدو  

لددذل الحالددة  نددأما  المر ددة ا يددلا ية  اليددة وعحددأ 

علددو  النظددا ر فدد  عمدداس مدد  الملددأ لمددأة  ددا ة  لدد  
 .Beta particleااق . انظر 

 -حا ق بٌتا :

Beta particle :-  إللعدددرو  ذو يدددحنة مومادددة أو  دددالاة وي دددعطي  لدددذا

 ا للعرو  اخعرا  ايرة ا ن ا .

 -جزٌئة بٌتا :

Bias :-  الما دا أو عحيأل ويطل   لد  الع دميا العمرياد  ذيدر

والدذ  يد أ  إلدد  الح دو   لدد  نعدا ج أو ا ددعنعاماإ 

 ذير ممالة لممموخ اللا ناإ الع  يملعاا الأرا ة. 

 -انحااف :

Biased sample :- .ٌنة نتحٌزة :  ينة أخذإ اطري ة ذير  يوا ية - 

Bifenazate :-   مايددددأ الارو دددداإ وحيددددراإ لملافحددددة الحلددددا  لدددد

يراإ ويحدأ  عددايرل المألرو اإ المخعلفة ولذل  الح

 ف  المااأل الل ا . ذو  مية منخفاة للاا  .

 -باٌ ٌنازٌت :

Bifenox :-  مايددأ أأذددا   دداا يلددوأ لمممو ددةDiphenylether 

ويحددددأ  عدددددايرل ال دددداا  دددد  طريدددد  عاادددديط إنددددأليا 
Protoporphyrinogen oxidase ذو  مية يدأيأة .

 للاا  .

 -باٌ ٌن    :

Bifenthrin :- إ وحيدددراإ ي دددعخأا لملافحدددة الحلدددا مايدددأ الارو دددا
والحيددراإ  لدد  أذلددب المحا ددي  الألرا يددة ويلددوأ 
لمممو ددة الاايروارويددأ المحاددرة  ددنا ياا ولددو  ددا 

   ا  محور . ذو  مية معو طة للاا  .

 -باٌ نثاٌ  :

Bilirubin :-  دداغة  ددفراء ارع اليددة اللددو   اددارة  دد  ندداعج لددأا 
وملددددددواي  م اروعيندددددداإ الددددددأا )الايموملددددددواي  م المي

وال ددايعولروا( والعدد  ع ددر  مدد  ااألمددا الددأا حيدد  
علدددو  مرعاطدددة ادددااللاومي  أو  لددد  لي دددة مرلاددداإ 
ملولورونيأيددددة فدددد  المدددداء ومدددد  اددددا يددددعا إخراماددددا 

 االل ارة ال فراوية الع  يفرأللا اللاأ.

 -البٌلٌاٌ بٌ  :

Binapacryl :-  مايأ فطرياإ  اا م  مممو ةDinitrophenol. ٌل :بٌنابا ا- 

Bioaccessibility :-   معاالة قأرة ماأة ما للا اء فد  عمداس مد  اللدا   الحد
 والعأاخ  ملل وامع ا اا.

 -تعقب حٌ ي :
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Bioaccessible :-  يمل  عل ال حيوياا. انظرBioaccessibility. : ًُنتعقب حٌ ٌا- 

Bioaccumulation :- لدا    اارة    الألياأة الم عمرة ف  لمية الماأة فد  ال
الحددد  أو امدددألء مندددل والعددد  عظادددر نعيمدددة أ  ملدددأ  
االمع دداع أو العندداو  لاددذل المدداأة يفددو  م ددأرة لددذا 
اللدددا    ددد  إألالدددة لدددذل المددداأة مددد  م دددمل. انظدددر 

Bioconcentration  وBiomagnification  . 

 -التاا ت الحٌ ي :

Bioaccumulation 

potential :- 

 د   ليادا قأرة لا   حد   لد  عرليدأل مداأة مليندة ح
لاا مد  الغدذاء ايدل  وماايرة م  الاي ة المحيطة أو عنا

 ذير مااير.

 -قداة التاا ت الحٌ ي :

Bioaccumulative :-  انظرBioaccumulation. : نتاا ت حٌ ي- 

Bioaccumulative 

pesticides :- 

المايأاإ الع  عا   معا ياعاا فد  اللا نداإ الحيدة نعيمدة 
ا نددداإ الحيدددة  لددد  عحليلادددا عرالمادددا و دددأا قدددأرة الل

والددددعخلع مناددددا م ماددددا  ذلدددد  اللأيددددأ مدددد  مايددددأاإ 
الحيدددراإ العاالدددة لمممو دددة الللدددور والعددد  عوقدددد 
ا ددعخأاماا منددذ ناايددة  ددعيناإ ال ددر  الماادد  إال أ  
معا ياعاا الألالإ موموأة ف  اللأيأ م  اانظمدة الحيدة 

 .Toxapheneو  Dieldrinو  DDTما  

 -ا :نبٌدات نتاا نة حٌ ٌ

Bioactivation :-  العحدددو  االياددد  للمددداأة الغريادددة إلددد  ميدددع اإ ألادددر
 مية. وععا لذل اللملية م  خا  اللأيأ مد  العفدا اإ 
منادددا مدددااا عفا ددد  إألالدددة ذرة لاريدددإ مددد  المرلدددب 

Desulfuration  حيددد  ععحدددو  ام دددرةP=S   إلددد
P=O  وعددألأاأ اددذل  قددأرة المرلددب  لدد  عاادديط إنددأليا

لما فد  عحدو  المايدأ  (AchE)ي  ا عريأل اال عي  لول
Diazinon   إلدددددDiazoxon   االادددددر  دددددمية مددددد

 المرلدددددددددددددددددددددددب ااا. ولدددددددددددددددددددددددذل  علمددددددددددددددددددددددد  
 والددددددد  Cyclizationو  Sulfoxidationعفدددددددا اإ 

N-Methyl Hydroxylation   ل  عاايط اللأيدأ مد 

المايددأاإ العاالددة لمممو ددة الف ددفور اللاددوية. انظددر 
Activation metabolism  وBiodegradation  . 

 -التنشٌط الحٌ ي :

Bioallethrin :-  مايددددأ حيددددراإ اايروارويددددأ  لملافحددددة الحيددددراإ
الألاحفددة م لمددا ي ددعخأا لملافحددة الحيددراإ المنألليددة 

. ذو Axonic poisonولددو  ددا   ددا  محددور  

  مية معو طة للاا  .

 -باٌ لثاٌ  :

Bioassessment :-  انظرBiological assessment. ي :تقدٌا ح ٌ- 

Bioavailability :-  عطلددددد   لددددد  أرمدددددة عدددددوفر المرلاددددداإ الليميا يدددددة
 لامع اع وااخذ م  قا  اللا ناإ الحية.

 -نت فاة أ  نتٌساة حٌ ٌاً:

Bioavailable :-  أ  ماأة قاالة لامع اع م  قا  اللا   الحد . انظدر
Bioavailability. 

 -نتٌسا حٌ ٌاً :

Biobactericides :-  المرلاددداإ ال دددامة للالعريدددا والعددد  عنعمادددا مممو دددة
اللا ندددددداإ الحيددددددة المخعلفددددددة أو الم عخل ددددددة مناددددددا 

و  Biocideلالمادددددددددددداأاإ الحيويددددددددددددة. انظددددددددددددر 
Biopesticides. 

 -نبٌدات الب تاٌا الحٌ ٌة :

Biochemical 

examination :- 

 ال حص ال ٌن حٌ ي. 

Biochemical index :-  ف  اخعاداراإ الع يديا ال يا اإ الليموحيوية الم عخأمة
 الحيو  لل موا ف  اللا ناإ الحية.

 -الدلٌل ال ٌن حٌ ي :

Biochemical 

mechanism :- 

 ليدة عيدر  ليفيدة حددأو  عفا د  أو  ل دلة عفددا اإ م 
 دداأة عفدددا اإ إنأليميددة لادددا  اقددة ادحدددأا  ف دددلمية 

 -آلٌة  ٌن حٌ ٌة :
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 محأأة اأاخ  اللا   الح .

Biochemical oxygen 

demand :- 

لميدددة ااول دددمي  الم دددعاللة فددد  اللمليددداإ الحيويدددة 
 والع  علم   ل  لأا الماأة اللاوية ف  الماء.

حاجة العنلٌةات ال ٌن حٌ ٌةة 
 -لؤل  سجٌ  :

Biochemical 

toxicology :- 

 لددا ال ددموا الددذ  ياددعا اع ددأيا الطرا دد  والمللومدداإ 
ا الحيويددة اا ا ددية الم ددعنأة  لياددا فددروخ  لددا ال ددمو

ااخددر  وياددعا اأرا ددة الظددوالر العدد  عحددأ   لدد  
الم ددعو  المألي دد  نعيمددة عددأاخ  مألي دداإ المرلادداإ 
ال امة م  اللا ناإ الحية مواد  االخعادار لفادا ليفيدة 
حددأو   مليددة الع ددما وإيمدداأ الطرا دد  اللاميددة لاددا. 

 .Toxicologyانظر 

 - لت السن ت ال ٌن حٌ ي:

Biochemicals :- لعدد  عومددأ طايليدداا فدد  اللا ندداإ الحيددة أو الليميا يدداإ ا
المدددددواأ الميددددداااة لادددددا لالارمونددددداإ والفيرمونددددداإ 

 وا نأليماإ.

 -ال ٌنٌائٌات الحٌ ٌة :

Biocide :-  ال عدد  الحيددو  أ  ال عدد  اا ددعخأاا مدداأة حيويددة. انظددر
Biological pesticides  وBiopesticides. 

 -نبٌد حٌ ي :

Bioconcentration :- عدددرالا المددداأة فددد  أن دددمة اللدددا   الحددد   ادددارة  ددد  
لم ددعوياإ ألاددر مدد  الم ددعوياإ الطايليددة فدد  الاي ددة 

 .Bioaccumulationالمحيطة ااذا اللا  . انظر 

 -التا ٌز الحٌ ي :

Bioconcentration 

factor :- 

 اددارة  دد  مليددار يملدد  مدد  خالددل قيدداس ميدد  المدداأة 
مداأة فد  للعرالا. أياداا لدو  ادارة  د  ن داة عرليدأل ال

اللددا   الحدد  )ملغا/لغددا( إلدد  عرليددأل نفددس المدداأة فدد  
الاي ة المحيطة اذل  اللا   )ملغا/لعدر االن داة لألنظمدة 
الما يددة(. لمددا ي  ددأ اددل ميدد  المدداأة الليميا يددة لعلددو  
ألادددر عرليدددألاا فددد  اللدددا   المدددا   اأرمدددة ألادددر مددد  
عرليأللا ف  الاي ة و موماا ف نل يعا ح اب ذل  اللام  

مة عرليأل الماأة الليميا ية فد  اللدا   الحد  المدا   ا  
 )وأل  رطب(  ل  عرليأل الماأة ف  الماء.

 - انل التا ٌز الحٌ ي :

Bioconversion :-  انظرBiotransformation. : التح ل الحٌ ي- 

Biocreteria :-  انظرBiological criteria. : نعٌاا أ  نقٌا  حٌ ي- 

Biodegradable :-   يمل  لأمدل أو عحليلدل لمرلاداإ  ل  أ  مرلب عطل
أو نواعج أا ط اوا طة النااعاإ والحيواناإ واللا نداإ 

 .Biodegradationالأقي ة. انظر 

 -قابل لل دت الحٌ ي :

Biodegradation :-  عدددألور وانحدددا  المددداأة إلددد  اللأيدددأ مددد  المرلاددداإ
 الملونددددة لاددددا افلدددد  اللا ندددداإ الحيددددة الأقي ددددة مادددد  

و  Degradation metabolismيدددا. انظدددر الالعر
Pesticides biodegradation  . 

التةةةةةةةةةةةةده ا أ  االن ٌةةةةةةةةةةةةاا 
  -الحٌ ي:

Biodiversity :-  ددأأ اانددواخ المخعلفددة وعلددرار وموألددا فدد  منط ددة 
ملينة وللما ألاأ  أأ ااندواخ للمدا أ  ذلد   لد  عل دأ 

 العنوخ الحيو  ووموأ نظا اي ية معلأأة. 

 -تن ع حٌ ي :

Bioelimination :-  قأرة اللا   الح   ل  إألالدة المداأة ال دامة أو الغريادة
 داأة ايدل   دا   اوا ددطة  ملياعدل الحيويدة المخعلفددة. 

 .Bioinactivationانظر 

 -إزالة حٌ ٌة :

Bioequivalen :-  ع دداو  عددداير  ددورع  عمايددأل أو م عحاددري  لددنفس
ال المايأ  نأ ا دعخأاماا ادنفس المر دة مد  خدا  عيدا

 عدايرلما.

 -ت افؤ حٌ ي :

Biofertilizers :-   اللا ناإ الحية الميعرلة ف   ملية عاايدإ الندايعرومي
مد  الادواء أو ع دالا فد  اللمد   لد  عدوفير اللنا ددر 
ااخر  للنااإ. لما عيم  اا مأة الحيويدة المرلاداإ 

 -أسندة حٌ ٌة :
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الليميا يدددة الم عخل دددة مدددد  اللا نددداإ الحيدددة والعدددد  
 اإ.ع عخأا لمغذياإ للنا

Biofix :-   اأة ل  ن طدة أو  عادة فد  حيداة مممو دة أو ممعمد 
حيددر   نددألا ياددأأ ح دداب العددرالا الحددرار  اليددوم  

 وعلن   عاة  أا النمو.

 -التثبٌت الحٌ ي :

Biofungicides :-  مممو ددة المرلادداإ ال ددامة للفطريدداإ والعدد  عنعماددا
 ددة مناددا. انظددر اللا ندداإ الحيددة المخعلفددة أو الم عخل

Biocide  وBiopesticides. 

 -نبٌدات ال طاٌات الحٌ ٌة:

Biohazard materials :-  وامدد  ذيددر مدد ارة إال أناددا يملدد  أ  علددو  خطددرة 
وعدد أ  إلدد  المددوإ أو المددرئ لللدداملي . ماددا  ذلدد  
علرئ اليخع للينة م  أا عحم   ام  ممرئ قدأ 

 ع أ  إل  انع ا  المرئ لذل  اليخع.

 -د الخطاة حٌ ٌاً :الن ا

Bioinactivation :-  عطل   ل   مليداإ اايدئ العد  عحدو  المداأة ال دامة
 .Detoxicationإل  مرلااإ أق   مية. انظر 

 -تثبٌط حٌ ي :

Bioinformatics :-  ا ددددعخأاا الحا ددددوب فدددد  العلامدددد  مدددد  المللومدددداإ 
 الحيويدددة أو الاايولوميدددة  لددد  الم دددعو  ا ح دددا   

 Computationalمراأد لم دطلل  والنمذمة ول 

molecular biology  أ  الحو دددددداة لمألي يددددددة
 الحيوية.

 -الح سبة الحٌ ٌة :

Bioinsecticides :-  مممو ددة المرلادداإ ال ددامة للحيددراإ والعدد  عنعماددا
اللا ندداإ الحيددة المخعلفددة أو الم عخل ددة مناددا. انظددر 

Biocide  وBiopesticides. 

 -نبٌدات الحشاات الحٌ ٌة:

Biointegration :-  انظرBiological integrity. : ت انل حٌ ي- 

Biokinetics :-  فددد   لدددا ال دددموا علنددد  الحرليددداإ الخا دددة ادددالمواأ
الغرياددة فددد  م دددا اللدددا   الحددد  مددد  حيددد  عوأليلادددا 

 وحرلعاا ف  أن مة وأ ااء الم ا المخعلفة.

 -حا ٌات حٌ ٌة :

Biologic uptake :- ي ددة المحيطددة إلدد  اللددا   الحدد  م انع ددا  المدداأة مدد  الا
ماددا  ذلدد  انع ددا  أو امع دداع اللنا ددر الغذا يددة مدد  

 العراة إل  النااإ. 

 -انتصاص حٌ ي :

Biological 

acclimatization :- 

ف  اللا نداإ الأقي دة علند   مليداإ االنعخداب والعليدد 
العدد  علمدد  مدد  خالاددا مممو ددة ملينددة مدد  اللا ندداإ 

ة عحليددد  ولدددأا مددداأة مليندددة أو الأقي دددة لعطدددوير قااليددد
عطوير قاالية عحم  لدذل المداأة  ندأ العلدرئ لادا. أمدا 
فدد  حيوانددداإ االخعادددار فعلندد  ال دددما  لللدددا   الحددد  
للعدقلا للظرود أو الاي ة الع  يومأ فياا قا  ا دعخأامل 

 ف  عنفيذ الأرا ة أو العمراة.

 -األقلنة الحٌ ٌة :

Biological activity :-  فا ليددة المرلادداإ الطايليددة والم ددنلة فدد  المواندددب
 الحيوية لللا ناإ الحية. 

فا لٌةةةةةةةةةةةةةةةة حٌ ٌةةةةةةةةةةةةةةةة أ  
 -باٌ ل جٌة:

Biological agent :-   لددددا   حدددد  أو أ  يدددد ء ي ددددن  مدددد  اللددددا   الحدددد
 وي عخأا اطري ة نافلة.

 - انل حٌ ي :

Biological 

assessment:- 

الحيويدة ا عخأاا مللومداإ الم دل الحيدو  وال يا داإ 
ااخددددر  وعددددوفر ااحيدددداء لع يدددديا الحالددددة الحيويددددة أو 
ال ددحية للموقدد  أو الملددا . ماددا  ذلدد  مددأو  مدداء أو 

 احيرة.

 -تقٌٌت أ  تقدٌا حٌ ي :

Biological 

breakdown:- 

 -ال دت الحٌ ي : .Biodegradationانظر 

Biological criteria :- الحيويدة  العلاير المحأأ أو الرقمد  الدذ  ييدر  الحالدة
للا   أو نظاا حيو  ملي . ما  الملدايير أو ال يا داإ 

 -نعٌاا حٌ ي :
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 الم عخأمة للعلاير    الحالة الحيوية للحياة الما ية.

Biological cycle :-  فدد   لددا ال ددموا علندد  الددأورة اللاملددة العدد  عمددر ااددا
الماأة ف  الغاد الحيو  اارا  ون لاا خا  المداء 

ء اددا العحددوالإ الاي يددة العدد  عحددأ  لاددا والعراددة والاددوا
 خا  ن لاا وعفا لاا م  مخعلد اانظمة الاي ية.

 -د اة حٌ ٌة :

Biological detection 

methods :- 

ول  واحأة م  و ا   إظادار اللروماعومرامداإ فد  
عحلي  لروماعوذراف  الطا ة الرقي ة وعلعمأ فلرة لذل 

يددد  يدددر     لددد  عااددديط إنأليمددداإ مليندددة حا دددالطر
اللرومدداعومراا الددأ عمفيفددل ام ددعخلع ا نددأليا ومدداأة 
عفا لل اا ا ية اا عر  اللوام  الليافة  دواء لاندإ 
 ععفا   م  المداأة العد  علمد   ليادا والعد  لدا يحللادا 
ا نددأليا لعاايطددل أا ععفا دد  مدد  خلفيددة اللرومدداعومراا 
حيدد  عومددأ مألي دداإ ا نددأليا ذيددر المااطددة م لمددا أ  

اللوايدددد يدددألا  لونادددا فددد  ومدددوأ أ  لندددا  الدددئ 
حددامئ ينددعج مدد  مدداأة العفا دد  لعحللاددا اددا نأليا ذيددر 
المااط أ  علو  خلفية ماأة العفا    أيأة اللو  نعيمدة 
عحللاددا اددا نأليا وعحددرر حددامئ الخليدد  اينمددا عظاددر 
 ا لددددة عاادددديط ا نددددأليا ملونددددة نعيمددددة لعفا دددد  مدددداأة 

 Physical detectionالعفا د  مد  اللايدد. انظدر 

methods. 

طةةةةةةاق إو ةةةةةةاا أ   شةةةةةةةف 
 -حٌ ٌة:

Biological effect 

monitoring :- 

يددعا لددذا الر ددأ مدد  خددا  مممو ددة مدد  ال يا دداإ 
الم عمرة والمعلررة لر أ العدايراإ الحيويدة المالدرة 
الناعمدددة  ددد  العلدددرئ لمددداأة مليندددة لع يددديا عدايراعادددا 

 ومخاطرلا ال حية.

 -اصد التأثٌا الحٌ ي :

Biological exposure 

indices :- 

قدديا ع ددعخأا لددألي  عددا العو ددية ااددا مدد  قادد  المدد عمر 

 (ACGIH)اامريلدد  الحلدددوم  لل دددحة ال دددنا ية 

 الخا ة امعاالة الر أ الحيو  للمواأ المخعلفة. 

 -أدلة التعاض الحٌ ي :

Biological half-life :-  اددددارة  دددد  الوقددددإ المطلددددوب لع ليدددد  لميددددة المدددداأة 

فدد  نظدداا حيددو  مددا إلدد  الن ددد اوا ددطة المومددوأة 

 .Half-timeاللملياإ الحيوية. انظر 

 نصةةةةةةةف العنةةةةةةةا الحٌةةةةةةة ي 

 -)نصف الحٌاة( :

Biological hazard :-  انظرBiohazard materials. : خطا حٌ ي- 

Biological indicator :-  نوخ أو مممو ة أنواخ ع عخأا لمما  نمدوذم  لحالدة

خأا لر دددأ العغيدددراإ نظددداا اي ددد  ملدددي  والعددد  ع دددع

الحيوية ف  ذل  النظاا نعيمة علرال لم ار مدا. مادا  

ذلدد  قيدداس ومددوأ ال ددموا فدد  ذلدد  النظدداا الاي دد  مدد  

خا  عدايرلا فد  الندوخ أو ااندواخ الم دعخأمة لدألي  

 حيو .

 -دلٌل حٌ ي :

Biological integrity :-  ماددا  ذلدد  م ددأرة النظدداا الاي دد  المددا    لدد  عمايددأل

والحفددداظ  ليدددل معواألنددداا مددد  خدددا  العندددوخ  ممعمددد 

الحيدددو  لادددذا النظددداا ومددد  خدددا  علامددد  اانيدددطة 

 الحيوية لألنواخ الملونة لاذا العلام  الحيو .

 -ت انل حٌ ي :

Biological marker :-  أليدد  حيددو  ي ددعخأا لايددا  عددداير مرلددب مددا فدد  نظدداا

 .  Biological indicatorحيو . انظر 

 -نؤشا حٌ ي :

Biological 

measurements :- 

ال يا ددداإ الملعمدددأة مددد  قاددد  الاددداحاي  لعحأيدددأ عدددداير 

المايدددأاإ والمرلاددداإ الليميا يددددة فددد  لدددا   حدددد  أو 

 نا ر الاي ة المخعلفة وععا مد  خدا   مليداإ الع يديا 

أو االخعادددددداراإ الليموحيويددددددة  Bioassayالحيددددددو  

 -القٌاسات الحٌ ٌة :
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Biochemical tests. 

Biological 

monitoring:- 

 ادددارة  ددد  ال يا ددداإ المعلدددررة والم دددعمرة للمدددواأ 

ال دددامة أو نواعمادددا االيادددية أو لعدايراعادددا الليميا يدددة 

الحيوية فد  اان دمة أو فد  إفدراألاإ اللدا   الحد  أو 

فدد  لددواء الألفيددر الندداعج منددل مدد  أمدد  ع يدديا العلددرئ 

المان  أو العلرئ الاي   والعداير  ل  ال دحة وذلد  

أو لددو  مليددة أخددذ  يندداإ م ارنددة اددال يا المرمليددة. اال

م  أحياء ملا  ملدي  ماد  احيدرة م أخيداب م أيدمار 

وا عمدداأ محعددو  اللينددة الحيددو  أو ا ددعمااعل لم يدداس 

لعحأيأ الظرود الاي ية ولدذل  الحدا  االن داة للمليداإ 

 انظددددددددددددددددرالع يدددددددددددددددديا الحيددددددددددددددددو  لل ددددددددددددددددموا. 

Biological measurements. 

  -اصد حٌ ي :

Biological oxygen 

demand :-:- 

لميددة ااول ددمي  المطلواددة مدد  قادد  اللا ندداإ الحيددة 

الأقي دة الاوا يددة لعحليد  المدداأة اللادوية فدد   يندة مدد  

 الماء. وع عخأا لم ياس لأرمة علو  الماء.

 -الطلب الحٌ ي لؤل  سجٌ :

Biological 

preparation:- 

 أ  مرلددددب عددددا ا عخا ددددل مدددد  اللا ندددداإ الحيددددة أو

 منعماعاا ال عخأامل لأواء أو لمايأ لآلفاإ.

 -نستحضا حٌ ي :

Biological specimen :-   ينة قأ علو   اارة    مألء أو  او م  لا   حد 

مادد  أا أو ن دديج أو لليددة أو اددراأل أو قددأ علددو  اللينددة 

 لا   ح  يما  مممو ة  لانية لنوخ ذل  اللا  .

 - ٌنة حٌ ٌة :

Biological spoilage 

factors :- 

ول  اللوام  الع  ع أ  إل  ف اأ ااذذية افلد  عدداير 

حيددو  مادد  الف دداأ المددايلروا  الددذ  ع دداال اللا ندداإ 

الأقي ة المخعلفدة أو إفراألاعادا م والف داأ ا نأليمد  ماد  

العلددددو  ا نأليمدددد  للاطاطددددا والمددددوأل والعفددددا  أاندددداء 

ع ددنيلاا وافلدد  إنددأليا الفينددوليأل والف دداأ الندداعج  دد  

 مة امفاإ المخعلفة وال وارئ لألذذية.ماام

 -  انل فساد حٌ ٌة :

Biological survey :-   ملية مم  أو عحليد  مدألء ) يندة( مد   دلا  ممعمد 

 ملي  لعحأيأ عرليال وخ ا  ل ووظا فل الحيوية.

 -حصا حٌ ي :

Biological value of 

protein :- 

 دا وعلن  الن داة الم ويدة للنعدرومي  المحعمدأل فد  الم

االن دددداة للنعددددرومي  الممددددعع م و ليددددل فدددد   ال يمددددة 

الحيويدددددددة للادددددددروعي  = )النعدددددددرومي  المحعمدددددددأل( / 

م ويلعاددر الفددر  اددي   611× )النعددرومي  الممددعع( 

نعرومي  الغذاء والنعرومي  الموموأ ف  الادراأل يماد  

النعدددرومي  الممدددعع لمدددا أ  الفدددر  ادددي  النعدددرومي  

اددددو  يمادددد  الممددددعع والنعددددرومي  المومددددوأ فدددد  ال

النعدددرومي  المحعمدددأل الدددذ  للمدددا ارعفلدددإ ن ددداعل فددد  

 اان مة لانإ ال يمة الحيوية للاروعي  أ ل .

 -القٌنة الحٌ ٌة للبا تٌ  :

Biological warfare :-  اللمليداإ الل ددلرية العدد  ع ددعخأا فياددا اللا ندداإ الحيددة

الممراددددة لنن ددددا  والحيددددوا  والنادددداإ لالالعريددددا 

قعدد  اللا ندداإ الم ددعاأفة. انظددر والفايرو دداإ ااددأد 
Bioterrorrism. 

 -حاب حٌ ٌة :

Biologically 

integrated farming 

system :- 

 نوات الحقل النت انل حٌ ٌاً. 

Biomarker :-  لددو ا ددعخأاا وقيدداس نظدداا حيددو  مددا مدد  أمدد  عحأيددأ

العداير ال اا الحاأ  ف  اللا   الح  أو ادحدأ ملونداإ 

 -:النؤشا أ  الدلٌل الحٌ ي
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لو الدألي  الدذ  يدعا اال عريداأ ادل الاي ة م املن   خر 

لملرفة ما يحأ  ف  نظاا حيو  ما م  حي  علرال 

 لماأة ما أو ما عحأال عل  الماأة م  عداير اار.

Biomarker of effect :-  الم يددر الحيددو  الملعمددأ  لدد  مددأ  عيددخيع الحالددة

رة. انظدر المراية المرعاطة االلامد  أو المداأة المخعاد
Biomarker of exposure. 

 -النؤشا الحٌ ي للتأثٌا :

Biomarker of 

exposure :- 

الم يدددر الحيدددو  الدددذ  يدددراط ادددي  العلدددرئ للمددداأة 

الغرياة أو لنواعج أياداا أو عدأاخلاا مد  الادأد أاخد  

م دددا اللدددا   الحددد  والعددد  يملددد  قيا ددداا ال عماألدددا 
 Biomarker ofلم يددر حيددو  للعلددرئ. انظددر 

effect  وBiomarker of susceptibility. 

 -النؤشا الحٌ ي للتعاض:

Biomarker of 

susceptibility :- 

الم يددر الحيددو  المددور  أو الملع ددب ل ددأرة اللددا   
 Biomarkerلا عمااة للعلرئ لماأة مليندة. انظدر 

of effect  وBiomarker of exposure  . 

النؤشةةةةةةةةةةةةةةةةا الحٌةةةةةةةةةةةةةةةة ي 

 -للحساسٌة:

Biomass :- ممدددوخ المددداأة الحيويدددة و ددداأة يلادددر  نادددا اوحدددأة م

الم احة أو الحما ف  اي ة ملينة. أو لد  مميد  المداأة 

 الناعمة    نمو اللا ناإ الحية المخعلفة.

 - تلة حٌ ٌة :

Biomedical testing :-   فحع اايدخاع للعدلدأ فيمدا إذا لدا  لندا  عغيدر فد
 وظيفة الم ا نعيمة العلرئ للمواأ الخطرة.

 -ختباا الطبً الحٌ ي :اال

Biomineralization :-  العحددو  اللامدد  للمددواأ اللاددوية إلدد  ميددع اإ ذيدددر
 اوية اوا طة اللا ناإ الحية خا ة اللا ناإ الحيدة 

 الأقي ة.

 -النعدنة الحٌ ٌة :

Biomolecule :-  مددداأة م دددنلة فددد  أو مومدددوأة طايليددداا فددد  اللا نددداإ
 الحية.

 -جزٌئ حٌ ي :

Biopesticide industry 

alliance :- 

يادددددأد لدددددذا العممددددد  لعح دددددي  ع اددددد  المدددددألار ي  
والمواطني  للمايأاإ الحيوية وأناا مايدأاإ ذاإ لفداءة 
ميأة ف  ملافحة امفاإ وأناا  أي ة للاي ة فااا  د  

 ع اي   ملية ع ميلاا لأ  المااإ المخع ة. 

تجنةةةةةع نصةةةةةنعً النبٌةةةةةدات 
 -الحٌ ٌة :

Biopesticides :- و دددة المرلاددداإ ال دددامة لآلفددداإ والعددد  عنعمادددا ممم
اللا ندداإ الحيددة المخعلفددة أو الم عخل ددة مناددا وع  ددا 
إلدد  اااددة ممددامي  اح ددب الم ددأر ولدد  المايددأاإ 
الم دددعخرمة مددد  النااعددداإ ماددد  الايرادددرا والنيلدددوعي  
والروعيندددددددو  وذيرلدددددددا والمايدددددددأاإ ذاإ اا ددددددد  

 Avermectinsالمددددددايلروا  مادددددد  االفرملعيندددددداإ 
والمادددداأاإ الحيويددددة  Spinosynال اينو دددديناإ وا

والمايددددددأاإ ذاإ اا دددددد  الحيددددددوان  مادددددد  المدددددداأة 
Nereistoxin  الم عخل ة م  الئ الأيأا  الاحرية

ولددذل  لرمددو  اليددااب واالن دداا الم عخل ددة مدد  
 الحيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددراإ والفيرمونددددددددددددددددددددددددددددددددددددداإ. 

 Microbialو  Biological pesticidesانظدددر 

pesticides. 

 -فات :نبٌدات حٌ ٌة لآل

Biopreparation :-  انظرBiological preparation. : نستحضا حٌ ي- 

Biopsy :-  أخددددذ  ينددددة مدددد  ن دددديج مدددد  اللددددا   الحدددد  للفحددددع
 الممار .

 -استئصال :

Biorational 

pesticides :- 

المايدددأاإ الم عخل دددة مددد  اللا نددداإ الحيدددة المخعلفدددة 
يددأاإ )لا ندداإ أقي ددة م نااعدداإ م حيواندداإ( ولددذل  الما

المايلروايدددة ماددد  الفايرو ددداإ والالعريدددا والفطريددداإ 

 -النبٌدات الحٌ ٌة األنٌنة :
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والاروعددددوألوا والأيددددأا  الالاانيددددة حيدددد  عمعدددداأل لددددذل 
المايدددددأاإ اعخ  ددددداا وانخفدددددائ  دددددميعاا. انظدددددر 

Environmental friendly pesticides. 

Bioregion :- ننطقة حٌ ٌة : ة.أ  منط ة مغرافية عمعاأل انااعاإ وحيواناإ ملين- 

Bioremediation :-   الع نياإ العد  ع دعخأا الالعريدا واللا نداإ ااخدر  فد
 إألالة العلو .

 -النعالجة الحٌ ٌة :

Biorodenticides :-  مممو ددة المرلادداإ ال ددامة لل ددوارئ والعدد  عنعماددا
اللا ناإ الحية المخعلفة أو الم عخل ة مناا ما  ا   

 .Biopesticidesو  Biocideاللن  . انظر 

 -نبٌدات الق ااض الحٌ ٌة:

Biosolids :-  انظرSewage sludge. : الحٌ ٌات الصلبة- 

Biostimulant :-  مرلادداإ طايليددة أو  ددنا ية  اددوية مادد  منظمدداإ
النمددو النااعيددة والعدد  عدد ار فدد  نمددو وأنيددطة اللا ندداإ 

 الحية.

 -ننبه حٌ ي :

Biosurvey :-  انظرBiological survey. : حصا حٌ ي- 

Biota :- .الحٌ ٌات : نااعاإ منط ة أو ح اة ملينة وحيواناعاا- 

Biotic potential :-   ول  مممو ة اللوام  الع  ع ا أ اللدا   الحد   لد

الألياأة والعلاار والا اء وعاا  وام  اللفاءة العنا دلية 

م  حي   أأ الايئ/لألنا  ون اة ف س الايئ و دأأ 

أة الميد  والن داة المن دية وذيرلددا م اامندة وطدو  مد

لما عيم  ال أرة الا ا ية ول  مممو دة اللوامد  العد  

عملدد  اللددا   الحدد  مدد  حمايددة نف ددل االاي ددة ولددذل  

اللوامدددد  الغذا يددددة حيدددد  أ  اللا ندددداإ ذاإ اللوامدددد  

الغذا يدددة المعلدددأأة علدددو  أوفدددر حظددداا فددد  الا ددداء مددد  

 اللا ناإ وحيأة اللا  .

  ةةةةةةةةةةةةةاءة االقتةةةةةةةةةةةةةداا أ  ال

 -الحٌ ٌة:

Biotoxification :-   وعلن  العنييط الحيو  لل ا وماد  لدذا العنيديط يلدو

ذالادددداا خطددددوة أ ا ددددية  نعددددا  أو علددددوي  العدددددايراإ 

الخا ددددة اددددذل  ال ددددا وذلدددد   دددد  طريدددد  االرعادددداط 

الع دالم  ذيدر اللل د  مد  الدئ الملونداإ الحيويددة 

 المامة أو الحرمة.

 -التسنت الحٌ ي :

Biotransformation :-   ي  ددأ اددل مممو ددة العغيددراإ الليميا يددة الحيويددة العدد

عطرأ  ل  المرلب الغريدب اممدرأ أخولدل إلد  أاخد  

م ا اللا   الح  م عل  العغيراإ قأ علدو  إنأليميدة أو 

ال إنأليمية وقأ ينعج  نادا إمدا ندواعج أيادية أقد   دمية 

أو ألار  مية و مومداا فد   فد  ملظدا الحداالإ عد أ  

للمليددة إلدد  إنعددا  نددواعج أياددية ألاددر ذوااندداا فدد  علدد  ا

الماء وم  اا ألار قاالية لنخرا  ف  الادو  أو الادراأل 
 Activationوم  اا ع الا ف  إألالدة ال دمية. انظدر 

metabolism  وDegradative metabolism. 

 -التح ل الحٌ ي :

Bioventing :- يدددة أو ع نيدددة لملاملدددة العرادددة الملوادددة االمنعمددداإ النفط

المرلاددداإ الليميا يدددة اللادددوية  ددد  طريددد  إأخدددا  

الاواء ا وة م  خا  حفر م ممة لاذا الغرئ حي  

يلم  ااول مي   ل  عيدمي  نمدو الالعريدا المومدوأة 

طايليددداا فددد  العرادددة حيددد  علمددد   لددد  عددددييئ لدددذل 

 المرلااإ إل  نواعج ذير خطرة.

 -الت  ٌة الحٌ ٌة :

Biphenyl : يدد ار  دد  طريدد  عاايطددل للمليددة  مايددأ فطريدداإ  دداا

 ع ني  الألو  وااذيية.  ميعل منخفاة للاا  .

 -باٌ نٌل :

Bird repellants :-  أ  أأاة أو  لددددة أو مرلددددب ليميددددا   ي ددددعخأا لطددددرأ  -طاادات الطٌ ا :
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الطيددور ومناددا اا ددواإ ونمدداذ  أو أيددلا  الطيددور 

المفعر دددة. فاددداا  ددد  عدددوفر اللأيدددأ مددد  المرلاددداإ 

ور م حيد  ع دعخأا ريداا  لد  الليميا ية الطدارأة للطيد

المحا ي  أو اامال  المطلوب طدرأ الطيدور منادا أو 

ع عخأا ايل  طلوا عنار ف  أمال  معفرقة مد  الح د  
 .Avitrolو  Anthraquinonومناا 

Bismerthianol :- .بسنٌاثٌان ل : مايأ فطرياإ ي عخأا لملافحة أمرائ الرأل- 

Bispyribac sodium :-   مايدددأ لملافحدددة ااأذدددا  الدددأ ظادددور الاددداأراإ فددد 
 Pyrinidinylح ددددو  الددددرأل ويلددددوأ لمممو ددددة 

thiobenzoate  ويدددد ار  دددد  طريدددد  عاادددديط إنددددأليا

 .  ميعل منخفاة للاا  .Acetolactateع ني  

 -ص دٌ ت بٌسبٌاباك :

Bistrifluron :-  مايدددأ حيدددراإ فلدددا  ادددأ يرقددداإ حريدددفية اامنحدددة

لدد  أيددمار الفالاددة والخاددراواإ والددذااب ااادديئ  
. ويلمدد  Benzoylphenyl ureaويلددوأ لمممو ددة 

 لمااط لع ني  اللايعي .

 -بٌستافل ا   :

Bitertanol :-  مايددددأ لملافحددددة أمددددرائ المددددرب  لدددد  العفاحيدددداإ
 لدددد  أيددددمار ذاإ  Monilinia المددددنس وفطريدددداإ

النواة الحمرية وأمرائ ال أأ والايائ الأقي    لد  

ينة وذيرلا م  أمرائ الفطريداإ م ويلدوأ نااعاإ الأل
 .Triazoleلمممو ة 

 -بٌتاتان ل :

Biting number :-  م يدددددداس ي ددددددعخأا فدددددد  الع يدددددديا الحيددددددو  للمددددددواأ 

المانلددددددددة للعغذيددددددددة أو المددددددددواأ الميدددددددداية. انظددددددددر 
Antifeedant bioassay  وBiting response. 

 - دد ناات القضت :

Biting response :-  فدد  الع يدديا الحيددو  لمانلدداإ العغذيددة. م يدداس ي ددعخأا
 .Biting numberانظر 

  -االستجابة للقضت :

Bitter orange oil :-  أليددددددإ طيددددددار ي ددددددعخلع مدددددد  أيددددددمار الارع ددددددا 
Citrus aurantium  م   ا لةRutaceae   ويحدو

51 %d-Limonene  .ولو  ام  م اب للح ا ية 

 -نا :الزٌت الباتقال 

Bitterwood :-  انظرQuasia extract. : خشب نا- 

Bitumen :-   خليط لايأرولاراون  لأل  يومأ طايلياا ويحعو   ل

اللاريإ ولو م طلل يطل   ل  الاعدرو  الدذ  عأليدأ 

والددذ  يملدد  عن يعددل  نعددا   3لغددا/ا 561لاافعددل  دد  

الدددئ المرلاددداإ العماريدددة ماددد  اللددداألولي  وأليدددإ 

 الوقوأ وا  فلإ.

 -بٌت نٌ  :

Biuret :- ب رمألل الليميا   مرلNH2CoNHCoNH2.H2O 

يعلدددو  نعيمدددة العدددرالا الحدددرار  لليوريدددا ولدددو  ددداا 

 لالئ المحا ي .

 -ثنائً الٌ اٌا :

Bixafen :-  مايأ فطرياإ م  مممو ةPyrazole. :  ٌبٌ ساف- 

Black acid :-   حددامئ الف ددفوري  المنددعج االطري ددة الرطاددة ويلددو

 ذير ن  .

 -حانض أس د :

Black foot disease :-   مدددرئ نايدددل مددد  العلدددرئ  لددد  المدددأ  الطويددد

للددألرنيو وقددأ عددا ماحظعددل او  مددرة فدد  عددايوا  فدد  

المندداط  ذاإ المحعددو  اللددال  مدد  الددألرنيو فدد  ميددال 

اليددرب م ومدد  ألددا أ ددرائ ذلدد  المددرئ لددو  ددأا 

انعظدداا الددأورة الأمويددة ممددا يدد أ  إلدد  ذرذرينددا فدد  

 ال أا وااطراد ااخر .

 -دت الس داء :ناض الق

Blackout spells :-  عطلدد   لدد  نوادداإ ف ددأا  الددو   العدد  عح دد  ا دداب  -فقدا  ال  ً :
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 العلرئ للغاألاإ ال امة وأاخرة المايأاإ. 

Blast furnace slag :-  انظرBasic slag. :  خبث ال ا- 

Blasticidin -S :-   مايأ فطرياإ م ي ار م  خدا  عاايطدل للمليدة ع دني

 ي  وااحمائ اامينية.الاروع

 -ا  : –دٌ  سٌبالستٌ

Bleeding :-  .النزٌف أ  اإلدناء 

Blended fertilizer :-  الخلدددددط الميلدددددانيل  الاندددددي  أو ألادددددر مددددد  المدددددواأ 
و  Bulk blended fertilizerال دددماأية. انظدددر 

Mixed fertilizer. 

 -سناد نخل ط :

Block bait :-  المانلددة لعخادر الددأا طلدا يادا أحددأ مايدأاإ ال دوارئ
م  مواأ ماذاة ممألومة االيدم   Kleratما  لليراإ 

وع ددن  ايددل  قوالددب  ددغيرة أو لايددرة حيدد  يملدد  

ا ددددعخأاماا فدددد  الح ددددو  والممددددار  للددددأا عدارلددددا 

ااامطددار وميددال الممددار  م فادداا  دد  عفادديلاا مدد  

قادد  ال ددوارئ ل ددااعاا حيدد  ع ددعخأماا فدد  اددر  
 .Baitsأنياااا. انظر 

 -ت قالبً :طع

Blood brain barrier :-   حددامأل يغلددد المادداأل الل ددا  المرلددأل  يعلددو  مدد

 أة طا اإ ي لب ملاا نفاذ مألي اإ ال موا ال طايدة 

م  الأا إلد  أاخد  الماداأل الل دا  وعمدر خالدل ف دط 
 Blood placentalالمألي ددداإ الاقطايدددة. انظدددر 

barrier  وBlood testis barrier. 

 -اغ :حاجز الدت الدن

Blood meal :-  الددأا المممددوخ مدد  الممدداألر الحيوانيددة حيدد  يمفددد

% نعدرومي  61ويطح  ويحعو   ل  ما ال ي د   د  

 وي عخأا ل ماأ حيوان . 

 -نسح ق الدت :

Blood placenta 

barrier :- 

حامأل ف يولوم  يف   اي  أا المني  وأا ااا يلمد  

يدم  مدرور  ل  عرييل المواأ الم ذية للمندي  اينمدا ي

المددواأ المغذيددة إال أ  الددئ اللحوليدداإ والفايرو دداإ 

 ع ددددددددددددددددعطي  اخعددددددددددددددددرا  لددددددددددددددددذا الحددددددددددددددددامأل. 
 Blood testisو  Blood brain barrierانظددر 

barrier. 

 -حاجز النشٌنة الدت :

Blood testis barrier :-  حددامأل ف ددلم  اددي  الددأا وأناايددب الخ دد  يمندد  أيادداا

 مددددددددددرور المددددددددددواأ الغرياددددددددددة إلدددددددددد  الخ دددددددددد . 
 Blood placentaو  Blood brain barrierانظر 

barrier. 

 -حاجز الخصى الدت :

Blood urea nitrogen :-  يلعمأ لم ياس ل أرة الم ا  لد  الدعخلع مد  اليوريدا

 ولو م ياس لأرمة الع ما االيوريا.

 -ناٌتا جٌ  ٌ اٌا الدت :

Blower sprayer :-   مريدددة علمددد   ددد  طريددد  واددد   دددا   الدددر  فددد

اة عيار م  الاواء المنأف  ا وة م  مروحة علم  موام

 ل  عمأل ة  ا   الر  إل  قطراإ  دغيرة مدأاا ممدا 

ي ددا  مدد   مليددة عوأليدد   ددا   الددر  ايددل  معمددانس 

  ل  اا طل الملاملة. 

 -ناشة نا حٌة :

Blue chamazulen :-  أليدددإ طيدددار يحدددو  عرايندددو  ولدددو طدددارأ للغددداألاإ

ناددداإ الايادددو  وماددداأ لالعاااددداإ وي دددعخلع مددد  
Matricaria chamomilla. 

 -أزاق  اناز لٌ  :

Blurred vision :-  دددداأة علددددو  نعيمددددة العلددددرئ للغدددداألاإ وال ددددموا 

 واااخرة.

 - دت  ض ح الاؤٌة :

Body burden :-    اللميددة ا مماليددة مدد  المدداأة الليميا يددة ام ددا اللددا

 الح   نأ وقإ ملي .

 -حنل الجست :
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Body fluid :- سائل الجست : عو  الم ا م  ال وا  .مح- 

Boiling point :-  أرمددة الحددرارة العدد  ععحددو   نددألا المدداأة مدد  الحالددة

 ال ا لة إل  الحالة الغاألية.

 -نقطة الغلٌا  :

Boliden salts :- .أنالح ب لٌدٌ  : مواأ حافظة لألخياب- 

Boll popper :-   ل  ع ا أ وماأة م  طة وممففة للممموخ الخار 

 عفعل موأل ال ط .

 -فاتحة الج ز :

Bolus :-  لعلة أو مر ة م  الماأة الع  يعا ااعا اا أو إ طا ادا
  ل  أفلة واحأة.

 -نضغة :

Bomyl :-  .مايددأ حيددراإ  دداا مدد  مممو ددة الف ددفور اللاددوية
  اا مأاا للاا   وي ار ف  المااأل الل ا .

 -ب نٌل :

Bone marrow :-  .نخاع العوت 

Bone meal :-  انظرCalcium phosphate. : نسح ق العوت- 

Bone phosphate of 

lime :- 

 -ف س ات العوت الجٌاٌة : .Calcium phosphateانظر 

Bone products :-  إ  الايلدددددد  اللظمدددددد  للحيواندددددداإ الف ريددددددة يحددددددو 
  P2O5% مددددد  خدددددامس اول ددددديأ الف دددددفور 11-31

 ولددددددددددو م ددددددددددأر  ددددددددددماأ  ميددددددددددأ وي ددددددددددعخأا 
 Accidulatedلللددد الحيددوان . انظددر حاليدداا فدد  ا

bone  وPrecipitated bone  وPrecipitated 

phosphate  وSteamed bone meal. 

 -ننتجات  ونٌة :

Borate :-  .مايدددأ لليرقددداإ مددد  مايدددأاإ الحيدددراإ الا ادددوية
  ميعل منخفاة للاا  .

 -ب اات :

Borax :-  مايأ فطرياإ وأأذا  وحيراإ ذير  ادو .  دميعل
 و طة للاا  .مع

 -ب اا   :

Bordeaux mixture :-  لملافحدة  6881مايأ فطرياإ ا دعخأا او  مدرة  داا
مرئ الايدائ الألذاد   لد  اللندب فد  فرن دا م لمدا 
ا ددعخأا لمرلددب وقددا   لطدداء المددرو  الناعمددة  دد  
الع لدددديا لمندددد  أخددددو  الم دددداااإ المراددددية الفطريددددة 

ول ددديأ والالعيريدددة ويعلدددو  مددد  لاريعددداإ النحددداس وا
 .Burgandy mixtuteاللال يوا والماء. انظر 

 -نخل ط ب اد  :

Bordeaux paste :-  ذدددا مددد  لاريعددداإ  511 ميندددة عحادددر مددد  إذاادددة
ذددا مدد   51.ألعددار مدداء اددا عخلددط مدد   3النحدداس فدد  

ألعددار مدداء وع ددعخأا لددذل  3ليأرول دديأ اللال دديوا مدد  
اللمينددة لملافحددة العددأر  العددام  فدد  أيددمار الفالاددة 
ولطاء المرو  وأمدال  ال طد  فد  أذ دا  اايدمار 

 لمن  نمو الفطرياإ. 

 - جٌنة ب اد  :

Boric acid :- . حانض الب اٌك : مايأ حيراإ ي عخأا لملافحة ال را ير والنم- 

Borneol :-  أليدددإ طيدددار يحدددو  العراينددداإ ولدددو طدددارأ للغددداألاإ
 ومح دددددددددد  للطلددددددددددا ي ددددددددددعخلع مدددددددددد  نادددددددددداإ 

الللمددددددددددددد   وا دددددددددددددمل Rosemaryروألمدددددددددددددار  
Rosmarinus officinalis. 

 -ب انٌ ل :

Boron :-  أحددأ اللنا ددر الاددرورية ذيددر الملأنيددة م ولددو أحددأ
اللنا ر ال غر  المامة ف  عغذية النااإ ويومأ فد  
العراددة ويمددعع مدد  قادد  النادداإ  لدد   ددورة حددامئ 

أو لدحدددأ أيونددداإ الاوريدددإ. ولدددو  H3Bo3الاوريددد  

أار الخايددا اددرور  لناددج حاددوب الل ددا  ونمددو مدد
والاذور فااا    وظا د أخر  مامدة لنمدو وعطدور 

 -ب ا   :
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 النااإ.  

Boscalid :-  مايدأ فطريداإ لملافحدة اللأيدأ مد  اامدرائ الفطريدة
 ل  محا ي  الحاوب والخار وي ار فد  الفطريداإ 

    طري  عاايط  ملية العنفس الخلو .

 -ب س الد :

Botanical :- نباتً : لنااإ أو أحأ أمألا ل.ميع  أو م عخلع م  ا- 

Botanical fungicides :-  أ  مرلددددب ليموحيددددو  مدددد  أ دددد  نادددداع  ي ددددعخأا

 لملافحة الفطرياإ.

نبٌةةةةةةةةةةةةةةةدات ال طاٌةةةةةةةةةةةةةةةات 

 -: النستخاجة ن  النبات

Botanical 

insecticides :- 

نبٌةةةةةةةةةةةةةةةدات الحشةةةةةةةةةةةةةةةاات  .Botanical pesticidesانظر 

 -النستخاجة ن  النبات :

Botulism :-  ولو نوخ مد   م  أيااا انيوليألا أو الع ما الوييي  

الع ما ناأر الحأو  م إال أنل م  أخطر أندواخ الع دما 
 Clostridiumويندددعج مددد  عنددداو   دددموا الالعريدددا 

botulinum  61وعظار أ رائ الع ما الأ مدرور-

 ددا ة مدد  عندداو  الطلدداا الملددو  وألددا أ ددرائ  36

  فدد  الع ددما لددو حددأو  خلدد  فدد  ااا ددار مدد  يددل

 اددداإ اللدددي  و دددلواة يدددأيأة فددد  اللددداا والالددد  

والعنفس اا الوفاة المفام ة ويحأ  الع ما نعيمة عنداو  

أذذيددة عحعددا  إلدد  أ ددأاأ أولدد  حيدد  علددو  الفر ددة 

مايدددة لنمددو الالعريددا وإفددراأل ال ددموا مادد  المخلدداإ 

وااطلمددة المأخنددة والمللادداإ مدد  الخاددر وال ددم  

 واا ما . 

 -تسنت ننبااي :

Bovine serum 

albumin :- 

 -الب نٌ  نصل البقا : وي عخأا ف  الأرا اإ ال يريولومية.

Bowel :-  .أحشاء 

Bowman birk 

inhibitors :- 

 -نثبطات ب نا  بٌاك : .Kunitz inhibitorsانظر 

Brady :-  ول  ااأ ة لاا املند  اطدل م والملند  الدأقي  لللمدة
لي دددعأ   لددد  ذلددد   Bradycardiaاطدددل مدددااا ي دددا  

 ااطء ذير طايل  ف  ملأ  ارااإ ال لب.

 -بطئ :

Bradycardia :- .بطء القلب : اطل حرلة ال لب نعيمة الع ما- 

Bradypnoea :-  دددددددددلواة العددددددددددنفس ا ددددددددداب الع ددددددددددما. انظددددددددددر 
Bronchodilation. 

 -بطئ التن   :

Brain stem :-  .ساق النخ 

Brand name :- عماريددددة علطدددد  لمرلددددب   امددددة أو رقددددا أو مارلددددة

مايأ م أواء م منظا نمو م  قا  الم دن  ما  ليميا   

أو المددوألخ أو الم ددأر وإ  لددذا اال ددا أو اللامددة قددأ 

انظدر  ععغير لدنفس المرلدب ح دب المندعج أو المدوألخ.
Brand name  وChemical name  و

Common name  وGeneric name. 

 -است تجااي :

Brassinolide :- للنادداإ ي ددعخأا لعنظدديا وعيددمي  النمددو فدد   مددنظا نمددو

  النااعاإ المخعلفة.

 -بااسٌن لد :

Brassins :-  أ  مممو ددة مدد  ميددع اإ ال ددعيرويأSteroid   العدد

عومددأ اعراليددأل منخفاددة مددأاا فدد  الن دديج النادداع  ولاددا 

عداير ييال عداير الارمو . وقأ ومدأإ لدذل المرلاداإ 

وااأللددددار فدددد  حاددددوب الل ددددا  وااورا  وال ددددي ا  

 لألنواخ النااعية المخعلفة. 

 -بااسٌنات :

Breathing zone :-  ننطقة التن   : ا م  ومل اليخع.1.5الم احة الع  قطرلا- 
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Bremsstrahlung 

radiation :- 

( عنعمادددا المألي ددداإ Xأيدددلة فوعدددو  اانويدددة )أيدددلة 

الميددددحونة المعااط ددددة خددددا  المددددواأ و دددداأة عددددرعاط 

 .امطل اإ ايعا النيطة

 -أشعة باٌنست اهلنك :

Brevicomin :-  فيرمددو  يدد ار فدد  ال ددلو  المن دد  لحيددرة خنف دداء
 .Western pine beetleال نوار الغراية 

 -باٌ   نٌ  :

Brimstone :-  انظرSulfur . :   باٌنست- 

Briquette :-  قالددب  ددلب م ددما لينا ددب ا طددا  المحلددوا للمدداأة
 الفلالة للمايأ ف  الماء.

 -ب :قال

British anti lewisite :-   مر ددددة مادددداأة لحدددداالإ الع ددددما امرلادددداإ الأل ادددد
والنحدداس اللددذا  يرعاطددا  اا نأليمدداإ الحاويددة  لدد  

. وامدددا أ  لدددذل المددداأة عحدددو  (SH) ادددايو ممدددامي  
ف ناددا عددأخ  فدد  عفا دد  عناف دد  مدد   SHمممددو ع  

المايأ وعمنلل م  عااديط ا نأليمداإ الادرورية للمليدة 
 في عليأ اللا   المع ما و يل. العنفس

 -نضاد ل ٌستً اإلن لٌزي :

British medical 

association :- 

اعحددداأ يادددا ااطاددداء الاريطدددانيي  ويلنددد  ايددد وناا 
 اللامة ف  مما  اللم  الطا .

 -اتحاد األطباء الباٌطانً :

British occupational 

hygiene :- 

 ددنا ية عممدد  ياددا المددوظفي  اللدداملي  فدد  ممددا  ال
 يلن  االأفاخ  ناا.

جنعٌة الن و ٌ  الصةنا ٌٌ  
  -الباٌطانٌة :

British standards 

institute :- 

 -نع د القٌاسات الباٌطانٌة: يلن  اي و  ال يا اإ والموا فاإ النو ية.

British toxicology 

society :- 

ممليددة علندد  اللددا ال ددموا والعماماعددل وميدداللل فدد  
 اريطانيا.

 لةةةةةةةةت السةةةةةةةةن ت  جنعٌةةةةةةةةة
 -الباٌطانٌة :

Broad spectrum 

insecticides :- 

مايأاإ حيراإ عد ار فد  طيدد وا د  مد  الحيدراإ 
 ولاا نفس أرمة ال مية ف  ملظا الحيراإ.

نبٌةةةةةةةدات حشةةةةةةةاات  ٌةةةةةةةا 
 -نتخصصة :

Broadcast 

application :- 

ا عخأاا الليميا ياإ الألرا يدة ال دا لة أو ال دلاة ريداا 
ناراا  ل  م احاإ وا دلة مد  اارااد  أو علفيراا أو 

و  Top dresses applicationأو الح ددو . انظددر 
Weed and feed. 

 -التطبٌق ال اسع :

Broadcast baiting :-  مليدددة نادددر أو عوأليددد  الطلدددا ال ددداا  لددد  الم ددداحة 
الوا ددلة الم ددعاأفة المليددة الملافحددة لغددرئ عح يدد  

و  Bait trapsو  Bait stationملافحة ميدأة. انظدر 
Baits. 

 -تطعٌت  اسع :

Brodifacum :-  مايأ لملافحة ال وارئ م  مانلداإ عخادر الدأا م ولدو
 ا اطل المفلو  وللندل فلدا  فد  ملافحدة ال دوارئ. 
 ميعل  الية للاا   والمر ة المااأة ا عخأاا فيعدامي  

K . 

 -با دٌ ا  ت :

Bromacil :- مايدددأ أأذدددا  ذيدددر معخ دددع م فلدددا  فددد  ملافحدددة 
الحيدددددا   الملمدددددرة ويلدددددوأ لمممو دددددة اليورا دددددي  

Uracil  ويحدددأ  عددددايرل ال ددداا  ددد  طريددد  عاايطدددل

 للملية العرليب الاو  . معو ط ال مية للاا  .

 -با ناسٌل :

Bromadiolone :-   مايأ قوارئ م  مانلاإ عخار الأا ي دعخأا فد   مد
الطلددوا ال ددامة لل ددوارئ.  ددميعل منخفاددة للاددا   م 

 .Kااأة فيعامي  والمر ة الم

 -با ناداٌل   :

Bromethalin :-  مايأ قوارئ مد  مممو دةDiphenylamine  ولدو

مددد  المايدددأاإ  دددريلة العدددداير وي دددعخأا فددد  الح دددو  
 لملافحة ال وارئ اللايرة . ذو  مية معو طة للاا  . 

 -با نٌثالٌ  :

Bromine :-  مرلدددب و ددديط ي دددعخأا للخلدددط ادددي  المرلاددداإ ذيدددر
 المعواف ة.

 -با نٌ  :
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Bromo -6-

methoxynaphthalene:- 

مرلدددب و ددديط ي دددعخأا للخلدددط ادددي  المرلاددداإ ذيدددر 

 المعواف ة.

  -با ن  نٌث  سً ن ثالٌ  :

Bromobutide :-  مايأ ي عخأا لملافحة ااأذا  ف  ح و  الرأل وطري دة

عددددايرل فددد  الناددداإ ذيدددر ملروفدددة.  دددميعل منخفادددة 

 للاا  .

 -با ن بٌ تاد :

Bromocyclen :- .با ن ساٌ لٌ  : مايأ حيراإ  اا. إنعامل معوقد حالياا- 

Bromofenoxin :-   مايددأ لملافحددة ااأذددا   رياددة ااورا  فدد  ح ددو

الحاددوب وي ددعخأا اددأ ااأذددا  الم اومددة لمممو ددة 
م ويحأ  عدايرل ال اا م  خدا   Phenoxyفينول   

عاايطدددل للمليدددة العرليدددب الادددو  .  دددميعل منخفادددة 

   .للاا

 -با ن فٌن  سٌ  :

Bromophos :-  مايدددأ حيدددراإ مددد  مممو دددة الف دددفور اللادددوية م

ي عخأا لملافحة مأ  وا   م  امفاإ الحيدرية  لد  

المألرو دداإ ويحددأ  عدددايرل ال دداا مدد  خددا  عاايطددل 
.  دددميعل Cholinesterase ندددأليا اللدددولي  ا دددعريأل 

 منخفاة للاا  .

 -با ن ف   :

Bromophos ethyl :-   .مايددأ حيددراإ  دداا مدد  مممو ددة الف ددفور اللاددوية
 .Bromophosانظر 

 -با ن ف   اٌثاٌل :

Bromopropylate :-   مايأ الارو اإ ي عخأا لملافحة قراأ الفاروا ف  نحد

الل دد  وينددعج ايددل  أيددرطة عددأخي .  ددميعل منخفاددة 

 للاا  .

 -با ن با باٌلٌت :

Bromoxynil :-  الاددداأراإ لملافحدددة مايددأ أأذدددا  ي دددعخأا الدددأ ظادددور

ااأذا  ف  الح و  الألرا ية المخعلفة ويلوألمممو ة 
Nitrile   ويحددأ  عدددايرل ال دداا فدد  النادداإ  دد  طريدد

عاايطدددل للمليدددة العرليدددب الادددو  . معو دددط ال دددمية 

 للاا  .

 -با ن  سٌنٌل :

Brompyrazon :-  مايأ أأذا   اا م  مممو ةPhenylpyridazine. :   با نبٌااز- 

Bromuconazole :-  مايددأ فطريدداإ ي ددعخأا لملافحددة اللأيددأ مدد  اامددرائ

الفطريددة  لدد  المحا ددي  المخعلفددة ويلددوأ لمممو ددة 
Triazole.  ذو  مية معو طة للاا . 

 -با نٌ   ناز ل :

Bronchiole :- .شعٌبة أ  قصٌبة : اليليااإ أو ال  يااإ الأقي ة للر ة- 

Bronchitis :- االلت اب الُشعبً :  ية ا اب الملوااإ.العااب ال  ااإ الاوا- 

Bronchoconstriction:-  عادددي  ال  دددااإ الاوا يدددة ممدددا يددد أ  إلددد   دددلواة
و  Bradypnoeaالعدددددددددددددددددددددددددددنفس. انظدددددددددددددددددددددددددددر 

Bronchodilation. 

 -تضٌق القصبات :

Bronchodilation :-  عمددددأأ ال  ددددااإ الاوا يددددة وعو ددددلاا لمددددرور الاددددواء
 .Brochoconstrictionخالاا. انظر 

 -ت سع القصبات ال  ائٌة :

Bronchospasm :-  اي  عنفس ا اب حأو  ان اائ يدأيأ فد  ال  دااإ
و  Bradypoeaالاوا يددددددددددددددة للر ددددددددددددددة. انظددددددددددددددر 

Bronchoconstriction  . 

 -تشنج القصبات :

Bronopol :-  .مااأ حيو  لملافحة اللأيأ مد  اامدرائ الالعيريدة

 ي دددددعخأا لملاملدددددة ادددددذور ال طددددد  لملافحدددددة مدددددرئ 

 اللفحددددددددة الالعيريددددددددة ومددددددددرئ الددددددددذراخ اا ددددددددوأ
Blackarm disease.  ذو  مية معو طة للاا . 

 -با ن ب ل :

Brood :- .حضنة : ممي  أفراأ المي  الفاق ة ف  نفس الوقإ- 

Brownfield site :-  موقدددد  ملددددو  يملدددد  مدددد   مليددددة عطددددويرل وإ دددداأة

 ا عخأامل  ملية مل أة ومللفة اقع اأياا.

 -سنا :ن قع الحقل األ
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Brucine :- قلويدددددددددأ يومدددددددددأ فددددددددد  ناددددددددداإ المدددددددددوأل الم دددددددددل 
Strychnox nux-vomica   وعراليدألل الخفيفدة علدو

منيددطة لللادداإ وال لددب ورافدد  للاددغط و دداا مددأاا 

 لمايأ. 

 -با سٌ  :

Brucite :-  ملدددددددأ  طايلددددددد  لدددددددو ليأرول ددددددديأ المغني ددددددديوا
Mg(OH)2 انظر .Calcined brucite. 

 -با ساٌت :

Bt corn :- ذرة ملألدددددددددة وراايددددددددداا عحدددددددددو  مدددددددددي  الالعريدددددددددا 
Bacillus thuringienesis   الم ددد و   ددد  إنعدددا

واددذل  علددو  لددذل الددذرة  ددامة  B. endotoxinال ددا 

ليرقاإ حفار  ا  الذرة وأوأة  رانيع الدذرة. انظدر 
Bt cotton. 

 -ذاة بً تً :

Bt cotton :-   قطددد  ملدددأ  وراايددداا يحدددو  المدددي  الخددداع ا نعدددا
ال داا  Bacillus thuringienesisلالعريدا عول دي  ا

العدد  عادداما نااعدداإ ال طدد .  حريددفية اامنحددة ليرقدداإ
 .Bt cornانظر 

 -قط  بً تً :

Bucket sprayer :-  أو مريدددة المددددرأ  وععلدددو  مدددد  ملددداس ذو اددددغط

وعع دد   1لغا/ ددا 613-6105م ددعمر يعددراو  اددي  

اد ددطوانة الملدداس أوا ددة لعاايددإ الماددخة اال ددط  
 .Barrel sprayerالر . انظر  أاناء

 -ناشة السطل :

Bufencarb :- .  ب فٌن ااب : مايأ حيراإ  اا ذو  مية معو طة للاا- 

Buffer :-   مدداأة ماددافة  نددأما عادداد إلدد  محلددو  علمدد   لدد
Pعاايددإ أرمددة 

H  المحلددو . لمددا أناددا ع ددوا ام اومددة

نأل ددة المحلددو  لي ددال حاماددد   نددأ إاددافة مدددواأ 

و  المحلددو  إلدد  قا ددأ   نددأ إاددافة حاماددية أو عحدد

 مواأ قا أية.

 -نلطف :

Buffer zone :-  المنط ددددة المألرو ددددة الفا ددددلة اددددي  منط ددددة م ددددأقة

للألرا ددة اللاددوية ومنط ددة ذيددر مخ  ددة أو ملددأة 

للألرا ددة ويمددب أ  علددو  المنط ددة الملطفددة ام دداحة 

لافية لعللب لم أ ادي  المنط عدي  لمند  االع دا  ادي  
 .  Grass filter stripsر المنط عي . انظ

 -ننطقة تلطٌف :

Bulbosan :- . بلب سا  : مايأ فطرياإ  اا م  مممو ة نايعروانألي- 

Bulk blended 

fertilizer :- 

الخلددط الفيأليددا   الانددي  أو ألاددر مدد  اا ددمأة المحااددة 

  نعا   ماأ ان ب ملينة.

 -سناد نخل ط  ٌا ن ٌ :

Bulk blending :- مياإ لايدرة مد  المدواأ المافدة الحايايدة.  ملية خلط لل
 Mixed fertilizerو  Blended fertilizerانظدر 

 .Size guide numberو 

 -خلط ضخت :

Bulk density :-  وأل  ال ددددماأ أو المايددددأ فدددد  وحددددأة الحمددددا. انظددددر
Apparent specific gravity. 

 - ثافة حجت :

Bulk fertilizer :-  الميدعر  ايدل   دا     ماأ م ن  يمل  إي دالل إلد

 ايل  ذير مرألوا وال يحم   امة. وأو ماد 

 -سناد  ٌا ن ٌ  :

Buminafos :-  .مددنظا نمددو للنادداإ مدد  مممو ددة الف ددفور اللاددوية

  ميعل منخفاة للاا  .

 -ب نٌناف   :

BUN :-   مخع ر لBlood Urea Nitrogen. .ناٌتا جٌ  ٌ اٌا الدت 

Bunema :-  مممو ددة اللارااميددإ.  ددميعل  مايددأ فطريدداإ  دداا مدد
 منخفاة للاا  .

 -ب نٌنا :

Bupirimate :-   مايأ فطريداإ لملافحدة أمدرائ الايدائ الدأقي    لد
الأليندة م ويحدأ  عددايرل ال داا  ونااعداإأيمار الفالادة 

 -ب بٌانٌت :
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فدددد  الفطريدددداإ مدددد  خددددا  عاايطددددل للمليددددة ع ددددني  
 ااحمائ اامينية.  ميعل منخفاة للاا  .

Buprofezin :-  مايددددأ حيددددراإ لملافحددددة الادددد  الددددأقي   وال فدددداألاإ
والحيددراإ ال يددرية والددذااب ااادديئ م فدد  اللددرا  

يدد ار  دد  طريدد   Applaud ددرد اا ددمل العمددار  

 عاايطل للملية ع ني  اللايعي . منخفئ ال مية للاا  .

 -ب با فٌزٌ  :

Burgundy mixture :- رأو  ندأ  دأا مايأ فطرياإ ا عخأا لاأي  لمخلوط ادو
عددوفر اول دديأ اللال دديوا حيدد  ي ددعلائ  ناددا امدداأة 

 .  Bordeaux mixtureلاراوناإ ال وأيوا. انظر 

 -نخل ط بٌاجاندي :

Burned lime :-  انظرBurnt lime. : جٌا نحا ق- 

Burnt lime :-  ماأة لل ية ععلو  ايل  ر ديس مد  اول ديأ اللال ديوا
يوا. انظدددر ممألومدددة مددد  مدددواأ أخدددر  ماددد  المغني ددد

Liming materials. 

 -جٌا نحا ق :

Butacarb :-   مايددأ حيددراإ  دداا مدد  مممو ددة اللارااميددإ يحددأ
عدايرل ال اا    طري  عاايطل  ندأليا لدولي  ا دعريأل. 

 .Bufencarb ميعل منخفاة للاا  . انظر 

 -بٌ تا ااب :

Butachlor :-  مايددأ أأذددا  ي ددعخأا فدد  ح ددو  الددرأل مدد  مممو ددة
Chloroacetamide  وي ار    طري  عااديط  مليدة

 ان  اا الخايا.  ميعل منخفاة للاا  .

 -بٌ ت ل ا :

Butafenacil :-   مايأ أأذا  ذير معخ دع ي دعخأا لملافحدة ااأذدا
فددد  الا ددداعي  واارااددد  ذيدددر المألرو دددة م ويلدددوأ 

ويلمددد   ددد  طريدددد   Pyrimidindioneلمممو دددة 
. Protoporphyrinogen oxidaseعااددديط إندددأليا 

  ميعل منخفاة للاا  . 

 -بٌ تافٌناسٌل :

Butamifos :-   مايأ أأذدا  مد ار فد  ااأذدا  الحوليدة والملمدرة مد
 Phosphoroamidateرفيلة ااورا  مد  مممو دة 

ويحأ  عدايرل ال اا    طري  عاايط عمم  االنياياداإ 
 الأقي ة.  ميعل منخفاة للاا  . 

 -بٌ تانٌ    :

Butenolide :-  ددا فطددر  يفددرألل الفطددر Fusarium tricinctum 

 النام   ل  عا  الللر  ولو  ا مميإ للحيواناإ.

 -بٌ تٌن لد :

Butocarboxim :- .  بٌ ت  ااب  سٌت : مايأ حيراإ  اا. معو ط ال مية للاا- 

Butonate :-  مايددأ حيددراإ  دداا مدد  مممو ددة الف ددفور اللاددوية
إنددأليا اللددولي  يحددأ  عدددايرل ال دداا  دد  طريدد  عاادديط 

 ا عريأل.  ميعل منخفاة للاا  .

 -بٌ ت نٌت :

Butopyronoxyl :- .بٌ ت باٌا ن  سٌل : ماأة طارأة لآلفاإ- 

Butoxycarboxim :- .  بٌ ت  سً  ااب  سٌت : مايأ حيراإ  اا.  ميعل معو طة للاا- 

Butralin :-  مايددأ لألأذددا  ومددنظا نمددو للنادداإ م ي ددعخأا لملافحددة
   رياددة ااورا  الحوليددة ويلددوأ لمممو ددة ااأذددا

Dinitroaniline  .ويادداط عمملدداإ االنيايادداإ الأقي ددة

  ميعل منخفاة للاا  .

 -بٌ تاالٌ  :

Buturon :- .  بٌ تٌ ا   : مايأ أأذا   اا.  ميعل منخفاة للاا- 

Butylamine :- .بٌ تاٌل انٌ  : مايأ فطرياإ  اا- 

Butylate :-  ااأذددا  رفيلددة ااورا  وخا ددة أذدد  مايددأ لملافحددة
ال دددلأ م ال ين دددل اا دددعخأامل  لددد  الرقددد  وق دددب 

ويدد ار  Thiocarbamateال ددلر. ويلددوأ لمممو ددة 

    طري  عاايطل للملية ع ني  الألو .

 -بٌ تٌلٌت :

BXN cotton  

varieties :- 

أ ددناد قطدد  ملألددة وراايدداا ال ععدددار امايددأ ااأذددا  
Bromoxynil عحدددو  المدددي  الخددداع  وذلددد  انادددا

 -أصناف القط  بً ا   إ :
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الدددددددددذ  يحلددددددددد  المايدددددددددأ  Oxynitralaseاددددددددد نأليا 
Bromoxynil .ولذل  ال ععدار أ ناد ال ط  االمايأ 

By product :-  .ننتج ثان ي 

By product lime :-  انظرLiming materials. : ًننتج الجٌا العاض- 

Byssinosis :-  عنيا  الغاار ومألي داإ مرئ ر و  ينيد م  فرط ا
الملددداأ  والملواددداإ المايلروايدددة وعاحدددظ لايدددراا فددد  

 اللاملي  ف  محالج ال ط  واللعا .

 -تغبا الائة :

Bystander exposure :-   علدددرئ المعفدددرمي  أو المدددارة للمدددواأ ال دددامة خدددا
 مرورلا قرب الم ان  المنعمة لل موا.

  -تعاض النت اج :
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-C- 
 

Cacodylic acid :- مااة مجمفةةااسجطم ااورسج ااعطل أجطاًماابجدا ااة ج م ااا ج

 ع غااةبحجثاااتجا ااقا لج وةقاابج عااافةلج اا ج   ة ااة ج

ط م اااورجاطل أج  وراااججي ااابجف ااا ج  وراااجحجطاًاااط ج

ج مفمطعسج  زل اخج  ً طيحج ماقهجم اة سج ل ةئجح

 -حامض الكاكودٌلك :

Cadmium chloride :- طيجا اااقا لج لو اااة جعلااا جم ااا ج رلااااة جغاااالجع ااا

جدغلبجمفةماعج  ةرلاة ح

 -كلورٌد الكادمٌوم :

Cadmium succinate :- جم ا ج رلاة جعةلح  -سكسٌنات الكادمٌوم :

Cadmium sulfate :- جم ا ج رلاة جعةلح  -كبرٌتات الكادمٌوم :

Cadusafos :- م ا جثال  جط ا  ججثً ة ااسجا اقا لج م ة ثاسج   اا  جج

مقرةلااسجعلاا ج    ااة جطثااال  ج  قل ااسج اا ج  ثً ة اااسج  

    ااااةقاججطثوااااطبج  ا اااال ط  جطاًااااط ج مفمطعااااسج

  ة ااةطلج  ً ااطاسجطاثاا تجقااقثال ج  وةقاابجعااججرلاااأج
حجCholin estereaseقث ااارجز اازالج   ااط اجج  ااقلازج

ج ماقهجم اة سج ل ةئجح

 -كادوسافوس :

Cafenstrole :- م ااا ج م ة ثااسجد غااةبج  االزجمااججمفمطعااسجTriazoleجح

جا ا ج   ماسج ع مةكجط  ل ةئجح

 -كافٌنسترول :

Caffeine :- طهطجماججمل  اة ج  ز  ثا اة ج  قا جقالثلجعلا ج  ف اةزج

  ًص  ج  مل زيج ةإل ة سجز ا جقاقثال جعلا جطفاةئ ج

  ولابجط اطعاااسج   مطاااسج جطهااطجمااججم ط ااة ج اغ اااسج

  مطفااااط مج صااااطلمجر اًاااااسجمثاااابج  و ااااطمجط  اااااةيج

 اااةطجط  ااااط يقسحجطاثقاااطيجطم اااقاللج   اااطاجط   ة

مل ااالجماااجججٓ٘ٔ-0ٓ  وااا لج  ط ثااا جماااجج  و اااطمجعلااا ج

   ااة ااجحجطا ااة ج   ااة ااججز اا ج  مااالط ة ج   ةزاااسج

ط ًضج  ًوةيالجطهطجماة مجغاالج اةمسجع ا ج  اقا  م ةج

 صااااطلمجمًق  ااااسجط  ااااجج ا ااااقا  لج  مةاااالرجاف اااالج

  قاااقثال  ج   اااةمسج اااهحجزجج   اااة ااججهاااطجماااة مجمثةااازمج

ةزج  ًصاا  جطااال يجق ةط ااهج ةقاالمجرطالااسجطم   ااسج لف اا
ط   يجمججدعل  هج  قًابججCaffeinismز  ج إل مةجج

ط   ااطلج  م اارلبجط االعسج  ق ااااجط   اا اةجحجطقاازطبج

ققثال قهج ً ج ا ورةعجعججق ةطبج اغ اسج  ثةطاسجعلاهحج

 مااةجااال يج  ق ااةطبج  مةاالرج ااهجز اا جق ااةلعج اال ة ج

ااال ج  مًا مج  ولبجطزاة مجمً بج  ًملاة ج اا اسجط

طاثةزجز ل ز ق ةجطا ا بج إل ا ةبج ماةجاثةازج إل ل لحج

زججق ةطبج  و طمج ةقل  جرطالسجا ا بج  ارل بجعمابج

ع اااي ج  ولااابجطااةاااضجمًااا بج اااخج  ااا لجطال اااعج

  رجطل مةجاًط ج  كجز  جي لمج   ة ااججعلا جزااة مج  

قل اااازج  ماااط  ج  ل  ًاااسج ل ااا رجطهااا جمل  اااة ج  ااا ج
EpinephrineطججNorepinephrineااااا ج إل ل لحجج 

طا صحج  ثط مبج ً لجق ةطبج   ة ااجج ققثال قهج   اةلمج

عل ج  ف اجحجطاجقز بج   ل  ة جثطبجها  ج  مط اطعج

جمثةلجف طبجط وة حج

 -الكافٌٌن :

Caffeinism :- إل مةججعل جق ةطبج  و طمحج  فلج Caffeineجح  -إدمان القهوة :

Caking :- دطج  ًز بجر وسجزاقااسجج  ج  م ا   جقً  جعملاسجق طاج

  ج  م ا   ج  مف زمج ا بجم قث ل  جمل زمجية لسج

 ي اااقثيبحجدماااةج ااا ج ا ااام مج قً ااا جعملااااسج وااا  جج

 -تعجن :
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   اامة ج اةصاااسج ا  اااةبج  ثاالج ل اامة جطقثاا تجهاا  ج
جAnticaking agents  ًملاسج   بج  لرط سحج  فالج

جحConditionersطج

Calcareous fen :- مج ة مااااة ج  فط ااااسج  مق  واااسجط    اااااسجم اااةثسجم ماااطل

ج ة  لسجط  ق جاجق مطج ا ةج    ةقة ح

 -مستنقع كلسً :

Calcareous soil :- قل ااسج  ثةطااااسجعلاا ج ةل ط اااة ج   ة  اااطلج جطق اااطجج  

يةع اااااااااااسج  قةةعاااااااااابحجطدججمًةملق ااااااااااةج ثااااااااااةمضج

   ااا لط لطلاكج  ماةاا جااال يجز اا جقثااللجغااةزجثااة  ج
جحج(Co2) ط  ا ج   ةل طجج

 -ربة كلسٌة :ت

Calciferol :- م اا جيااط لضجا اقا لج اا جعماابج  رًاطلج   ااةمسجطهااطج

جمة مج ه اسح

 -كالسٌفرول :

Calciferous :- جما بجدطجم طججدميلج   ة  اطلح  -حامل كلس :

Calcification :- ااا بجمااججدااا ةبج  مً  ااسجاااقلج ا ااةجقصاالبج ا  اافسج

ج  ً طاسج قافسجقل بجدميلج   ة  اطلج ا ةح

 -تكلٌس :

Calcifuge :- قرلااأجعلاا ج    ةقااة جدطج   ةئ ااة ج  قاا جاجقًااا ج اا ج

ج  م ةرأج   ل اسح

 -كاره الكلس :

Calcinations :- فلج  Calcificationجح  -تكلٌس :

Calcined brucite :- م قاجم  ا اطم جمل زجمججصاطلج   لط ا ج  فاليج

 جطقق طجج ا بجلئاسجمجج ط  ا ج  م  ا اطلجمعج مااة

جيلالسجمججها لط  ا ج   ة  اطلجط   الا ة ح

  -بروسٌت كلسً :

Calcined dolomite :- فلج  Selectively calcined dolomiteجح  -دولوماٌت كلسً :

Calcined kieserite :- فلج  Magnesium sulfateجح  -كٌسٌرٌت كلسً :

Calcined magnesite :- فلج  Magnesiaجججح  -مغنٌسٌوم كلسً :

Calcined phosphate :- طا قاجمججمًةملاسج  صااطلج  ةط اةةقاسج ط ثا جدطجد ثالج

مااجج  ًط ماابج  م ااةع مجدطج   ط ااا ج مااةجا ةاا ج قرااةالج

مًفلج  مط  ج  ً طاسجم  ةج ة  ةل ط اة جط  ةلطلاا   ج

جطاااااااط ئبجدااااااالوحجط وااااااة ج  ةط ااااااةة ج   ل اااااا ج ج

 مااةجام ااججقثواااأجهاا  ج  ًملاااسجمااججااايبج  مًااةمي ج

ججج  ثل لاسح

 -فوسفات كلسً :

Calcined rocks :- ع ةلمجعججصااطلج ط اةةقاسجقالجق ااا  ةج اا بج اة  ج

جإلز  سج  مط  ج  ً طاسجم  ةح

 -صخور كلسٌة :

Calcite :- مًاا ججر اًاا ج جهااطجع ااةلمجعااجج ةل ط ااة ج   ة  اااطلج
(CaCo3)جح

 -كلس :

Calcitic lime :- صاااطلجفالاااسجقثقااطيج اا ج   ة اابجعلاا ج ةل ط ااة ج

ج  اطلح   ة

 -جٌر كلسً :

Calcium :- دثااا ج  ً ةصااالج     ئااااسج  ثة طااااسج   ااالطلاسج ق  ااااسج
طاًمابججCa+2    ة جطاطف ج  ج  قل سج قاطجج ة  ااطلج

علاا جقثةااازج مااطج  فاا طلجط اطل أجطا ااطججمل  ااة ج

جق ابج  جقل ابج  ف  لج  الطيح

 -كالسٌوم :

Calcium ammonium 

nitrate :- 

 قااال  ج امط ااااةجط قااال  ج  ااالجقفاااةليج الاااارجماااجج
 CalciumطججAmmonium   ة  ااااااطلحج  فااااالج

nitrateجح

نترررررررررررررررررات ا مونٌرررررررررررررررروم 

 -والكالسٌوم:

Calcium ammonium 

nitrate solution :- 

مثلطبجمةئ جماجج قال  ج   ة  ااطلجط قال  ج امط ااطلج
 %ج قلطفاجحجج1ٔطاثقطيجعل ج

محلرررررول نتررررررات ا مونٌررررروم 
 -والكالسٌوم :

Calcium arsenate :- م اااا جثاااال  جغاااالجع اااطيج  اااقا لج ااا جم ة ثاااسج
ثاال  ج   رةراةجط  رمةراسجط  وراججطها جد ثالجدمة اة ج
مججزل اااة ج  لصاةلجط  اكج ولاسج ط ة اهج ا ج  ماة ج

 -زرنٌخات الكالسٌوم :



90 

 حسممةجافًبجققثال جديبجعل ج   مط  ج  ث اث

Calcium arsenite :- جم ا جثال  جغالجع طيجد ثالج اماسجماججزل اااة 
   ة  ااااطلجط  اااكج  ط ة اااهج ااا ج  ماااة جطق ااا  هج  ثااا  تج
ثلطأجعل ج    ةقة جطهطجام عجثا طتجعملااسج  ة اةلمج

%ج اااا جثاااااججقًماااابجمل  ااااة ج0٘  قق  اااا اسج   اااا سج
ج%حٓ٘  زل اخجعل جم ً ةج    سج

 -زرنٌخٌت الكالسٌوم :

Calcium carbonate :- مااة مجثةملااسجق ااقا لج مااة مجمفةةااسجطثةملااسج لً ااا جمااجج
قف ازج  م ا   ج  فة سجاةصاسجم اةثاأج  قًةاالجصطلج

طقًااااااال جدا اااااااة ج صااااااااطلج  فاااااااالججط  مث  اااااااة ح
  ر ةاااالاس جطقق اااطجج  لفااسجلئا اااسجمااجج ةل ط اااة ج

%جمااااجج   ة  اااااطلجطجٓٗ   ة  اااااطلحجطقثقااااطيجعلاااا ج
%جماااااجج ط  اااااا ج   ة  ااااااطلجطق اااااقا لج مًة  اااااسجٙ٘

جثةم اسج  قل سح

 -كاربونات الكالسٌوم :

Calcium chloride :- م اااا ج رلااااة جا اااقا لج ًااا ج  ف ااا ج ل اااارلمجعلااا ج
Bitter pitطهاطجع اةلمجعاجججثاتجق رسج اهج  ثماةلحج

جملحج   ة  اطلج ثةمضج   ا لط لطلاكح

 -كلورٌد الكالسٌوم :

Calcium cyanamide :- م ااقاجقفااةليجاق ااطججد ة ااة جمااجج اااة ةما ج   ة  اااطلج
(CaNCN)طهاااطجمثااا رج ًملااااسجقث اااا ج   اااةاقلطفاججج

Nitrificationج قلطفاججع  مةجٕٔطاثقطيجعل جج%

%ج قالطفاججع ا مةجاف ازجٕٔاف زج اا بجث ا اة جطج
جج ا بجم ثطأح

 -سٌانامٌد الكالسٌوم :

Calcium cyanide :- مااة مجم ا ااسجطم ااالمجق ااقا لجثة اااة ج اا جقف ااازجي ااة  ج
يقاابج  ثااال  جطهاا جمااة مج ااةمسجفاا   ج فماااعجصااطلج

ج  ثاةمح

 -سٌانٌد الكالسٌوم :

Calcium 

hydroxyapatite :- 

جحApatite  فلج هٌدروكسً اباتٌت الكالسٌوم 
:- 

Calcium 

metaphosphate :- 

مل اابجزفااةف جاااة  جقولا ااة جمااجج  ةط ااةة ج   لااطليج
طا ااقاجمااججمًةملااسج  صاااطلج  ةط ااةةقاسج  ااةزجاااةمسج
 ط  ااا ج  ة ااةطلج  لفااسجثاال لمجملقةًااسحجطهااطج اامة ج

اكجطااةمسج%جمججثةمضج   قل٘ٙ-ٓٙاثقطيجعل ج
 %ج ة  اطلح1ٔ ةئبجطججP2O5 ط  ا ج  ة ةطلج

 -مٌتافوسفات الكالسٌوم :

Calcium nitrate -  

urea :- 

مل ااابجاثقاااطيجعلااا ج قااال  ج   ة  ااااطلجماااعجدل ًاااسج
%جٖٖفزائااة جمااجج  اطلاااةج  مق لااطلمجطاثقااطيجعلاا ج

 %ج ة  اطلح0 قلطفاججطج

 -ٌورٌا :–نترات الكالسٌوم

Calcium nitrate :-  ة  ااااطلج ثاااةمضج   قلااااكجطافااابجدججاثقاااطيجملاااحج  
ج%ج قل  ج   ةاقلطفاجحٕٔعل جمةجاجاوبجعجج

 -نترات الكالسٌوم :

Calcium oxide :- فلج  Limeجح  -اوكسٌد الكالسٌوم :

Calcium phosphate :- ع ااةلمجعااججفااز جمااجج   ااط لج ط ااةة جط  اا يجاق ااطجج
  لفااااسجلئا ااااسجمااااجج  ةط ااااةة جدثااااة يج   ة  اااااطلج

(Ca(H2PO4)2.2H2O)ئبج  ج  مة حج   كج  ججج    

  ًفةلجقثطيج ط ةة ج   ة  اطلجط اةاالج  ةط اةة ج
جحApatiteث ةئ ج   ة  اطلحج  فلج

 -فوسفات الكالسٌوم :

Calcium 

propanearsonate :- 

جم ا جد غةبجعةلح  -كالسٌوم بروبٌن ارسونٌت:

Calcium sulfate :- مة مجثةملسجطقًل ج ة ف سجGypsumقا لج ماة مجق ج

ثةملسج لً ا جمجج  م ا   ج  مف ازمج اا بجم اةثاأجدطج
جمث  ة ح

 -كبرٌتات الكالسٌوم :

Calcium sulphate :- فلج  AnhydriteطججGypsumجح  -كبرٌتات الكالسٌوم :
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Calibration :- مًةالمجآا ج  ليجط  ل جقامبج  رج  رج  ملااسج
مثلاطبجطث ة جد   ج  ًمبج  ةج قًر ج ماسجمًلطمسجمجج

  ل جمو لمج ة لقل/طث مج  م ةثسجطه  جمةجارلاأجعلااهج
 مً بجد   ج  ملاسجطهاطجم الجفا   ج ا جث اةبج  فالعج
  يزمسجمجج  م اا ج  قفاةليج  ط فابجالر اةجماعج  ماة ج

 قاالجمااججمثلااطبج  اال ج لااا ةج اا جطثاا مججٓٓٔ ًماابج
جمًا سجمزلطعسج ة مثةصابح

 -معاٌرة :

Caliche :- ج  ااااامة اسج قاااااال جمًاااا ججاااااةلجطفاااا ج اااا ج  صااااثل  
جطق قالججم هج   قل  ح

 -كالٌشً :

CAMA :- م اا جد غاةبجع اةلمجعاججCalcium acid methane 

arsonateطهطجم اا جد غاةبجغاالجمقاصالجط اماقهجج

ج ل ةئججم اة سح

 -كاما :

Camphor oil :- زاااااا جم اااااقاللجماااااجج  اااااة جCinnamomum 

camphoraمااااججعةئلااااسججLauraceaeطهاااا جااااافلمجج

الأجآ ااةحجطا اقا لجها  ج  زاا ج ا ج  ً اا جدصل ةجمجج
جمجج  م قفة ج ج مةجاً جمة مجرةل مج  ًضج  ثال  ح

 -زٌت الكافور :

Campylobacteriosis :- طهطجملضج  ق ةبج امًة جطاقمازج ةإل  ةبجط  اًطلج
 ة قًبجط  ص  عجططفط ج  قلاةجثاسج ا ج  ا لجط  ق اةبج

اًااا جماااجج ااا ج اغاااااسج   لاقط ااااسجط  لمةةطااااسحجطهاااطج
 اماال ضج  م قااالمج اا ج  ًااة لجطعاا  ج إلصااة ة ج ااهج
قًااة بجدطجقةااطأجعاا  ج إلصااة ة ج ة  ااة مط ايحج  ًةماابج

 Campylobacter fetus  م ااا بجهاااطج  قلااااةج

Subsp jejuniطاقرلااابج  ماااط جطفاااط ج  ً اااا جماااججج

  م اا اة جط  ً ةصاالج   االطلاسجطهااطجمثاابج  ماااة ج
 اةضجا  بجدا ة جمالضجزفطاثاثسجمجج اط  فاجج

 ا وةلجط اغ ةلحجطق اقطرجج    قلااةجدمًاة ج  ثاط  اة ج
مثاابج ا وااةلجط اغ ااةلجط  مااةعزجط  ا ااةزالجط  اا ط فجج
ط  راطلج   لاسجطق قوابجز ا ج إل  اةججع ا جق ةط اهج  ماة ج
  ملااطتجدطج  ثلااابج  اااةلجدطج  لثااطلج  اااةلحجط    قلاااةج
ث ة اسجقفااة ج  ثال لمجطقمااط جااايبج ياواسجط ثاا جمااجج

لج ماةجد  اةجاجق ماطج ا لفة ج٘٘ثلابجعلا جق ااجج  

لجطقماط جع ا ج1ٗلجدطجدعل جمججٖٓثل لمجديبجمجج
جح1حٗ   سجثمط سجديبجمجج

 -اإلصابة بالكامبٌلوباكتر :

Cancellation :- بجمااااجج  وااااة طجج  ةااااا ل   ج م ااااا   ججٙاًااااط ج لو اااالج
  ثااال  جط  ةرلاااة جط  وااط لضجط  اا يجااا لجعلاا ج

مل ابج   امااةئ جز جف الجدججاربجق فابج  م ا جدطج  
ج هجققثال  جع  اسج  ج   ائسجدطجعل ج إل  ةجح

 -شطب أو حذف :

Cancer :- ملضجمججدهالجمماز قاهج   ماطج   الاعجطغاالج  ماقث لج
ج اهج لاياةج  اة مجط  ق جققثطبجز  جدطل لجا اثسح

 -سرطان :

Cancer inhalation 

health :- 

طجالاارجماججماط  جقل ازجماة مجماةج ا ج   اط  ج  مثاارجد
 اماةئاسجمث  مجط  ق جاجق  بجققثال  جصثاسجع  اسج
 ًةمااسج   ااةسجع اا مةجاقًاالضج  ااةج إل  ااةججااايبج قاالمج
ثاةقهحجطدجج  ث ج  مو طبج إلصة سج ة  الرةججام اججدجج

 Unitد ا جااالحج  فالججٓٓٔ  ابججٔا اطجج   ا سج
riskجح

المعٌررار الصررحً لشستنشررا  
 -المسرطن :

Cancer risk :- رااالج فاااليجاثقمة ااااسج إلصاااة سج ة  ااالرةجج قافاااسجا
ج  قًلضج مة مج بجاطلجرالسج قلمج  ثاةمح

 -خطر السرطان :

Canopy penetrating مفمطعسجمجج  مط  ج   ةمسج  م اةع مج  قا جقًمابجعلا ج  -عوامل منفذة :
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agents :- زاااة مجية لاااسج  م ااا جدطجمثلااطبج  اال جمااججااايبجزاااة مج
  ج    اة جي لقهجعل ج   ةاة جط  طصاطبجز ا جفمااعجدفاز

 اا ج  مثةصااابج   ثاةااسج قثواااأجد  اابجم ة ثااسحج  فاالج
Adjuvantsجح

Capone :- مة مجق قا لج  جمًةملسج    طلجط  قواةطيج ثمةاق اةجماجج
ج آل ة ح

 -كابون :

Capric acid methyl 

ester :- 

جحMethyl decanoate  فلج اسرررررررررتر م ٌرررررررررل حرررررررررامض 
 -الكابرٌك:

Capsaicin :- راااةل مجق اااقا لجعلااا ج  ةط  اااهجط  ا ااال ط  جماااة مج
ط افااز  ج  ا االاسج ل  ةقااة جمااججم ةفمااسج  وااط لضج

سحج ماقهجم اة سج ل ةئججطا قاللجةط  ثال  ج  لها
جمجج  ةلةبج  ثةلح

 -كابسٌاسٌن :

Capsulated 

formulations :- 

زثاا وجصااطلجقف ااازج  م ااا   جط ا اام مجق اا  جز اا ج
ًة اااسج ااا ج  طيااا ج  اااقث لج ااا جمًااا بجقثاااللج  ماااة مج  ة

  م ة بج ثااتجقف ازج اا بجمث  اة جمثةراسج  اي ج
م ةاا جاصاا عجمااجج ااط امل  جط  ااةج  وة لاااسجعلاا ج  قة ااكج
 مًااا بجمًااااججماااقث لج ااااهجع ااا جقًل ااا ةج للرط اااسج

ثقاا ججة طااقلاا جيراالج     ااط سجمااججعاا مجملامةا لط اا
ج لحجٖحٓ

 -مستحضرات مكبسلة :

Capsule method :-   م اا ج ثااط جج ااق اةلجثااتجرلاوسجمججرل ئأجقو الج
اط عج  م اا ج ة فلعاسج  م ة ا سج  اابج   اط سجطعاة مج
ااة ج مة مجزاقاسجمثبجزا ج  ا لمجدطج  ةاطبج   اط    ج

%جٖ-ٕط ثاااتجاجازااا جطزججمثقااطوج     ااط سجعااجج
جحCapsulationمججطزجج  ف لحج  فلج

 -طرٌقة الكبسولة :

Capsule suspension :-  ثاتجا طجج  م ا ج ا اةجعلا ججزث وجصطلجقف ازج  م ا
صااطلمجمثلااطبجمًلااأجمثةااطفج  ااابج   ااط سجمف اازمج
  ااا  ج   ااالضجهااا  ج     اااطا جية لاااسج لااا ط ةجج ة ماااة ج
طزرااايأج  مثلاااطبج  مًلاااأج  مطفاااط ج ااا  ال ةجط  ااا يج
امقزجج ة مة ج ق طاججمثلطبجمًلأجثة  جطمقفة سج ا ج

جحCapsulated formulations  مة حج  فلج

 -بسل :معل  علٌبة أو مك

Captafol :- م اا ج رلااة ج م ة ثاسج  ً اا جماجج امال ضج  ةرلااسج
  ق جقصابجدافةلج  ةة  اسجط  ا ال ط  جطمثةصاابج
  ث اااطبج ماااةجا اااقا لج مًةملاااسج   ااا طلج ثماةق اااةجماااجج

حج اماقهجDicarboxmide  ةرلاة جطاًط ج مفمطعسج
 م اة سج ل ةئجحج

 -كابتافول :

Captan :- ا جمجج  ةرلااة ج  ممل اسجم ا ج رلاة ج م ة ثسج ً  
 ل  اااة جعلااا جداااافةلج  ةة  اااسجط  ا ااال ط  ج ج ماااةج
ا اااقا لج مًةملاااسج   ااا طلجطد ااااةسجطصااا ة اأجقً ئاااسج
  ةط  ااااااااااهجط  ا اااااااااالط  حجطاًااااااااااط ج مفمطعااااااااااسج

Phthalmidesحجطاثااا تجقاااقثال ج   اااةلجعاااججرلااااأج
جSHقةةعلااهجمااعج  مل  ااة ج  ثةطاااسجعلاا جمفااةماعج  اا ج

حجThiophosgenرلااسج ق طاججمل بج اةلج لالااسج  ة

جا ا ج   ماسج ل ةئجح

 -كابتان :

Carabron :- مة مجم   سج لث ة اسجمججمفمطعسجSesquiterpene 

lactonesقطف ج  ج  ة ججArnica longifoliaجح
 -كارابرون :

Caramel :- دث ج  مط  ج  ملط سج  م مطلج ة اقا  م ةج ا ج  م قفاة ج
ااااسج لماااط  ج     ئااااسجطهاااطج اااةقاجماااجج  مًةملاااسج  ثل ل

   ةل طها ل قااااااسج     ئااااااسج ااااا جطفاااااط ج اثماااااةضج
ط  ولطا   جمةع  جمل  ة ج امط اةج ا جثة اسج   ل ماابج

 -كارامٌل :
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  ًة يجدطج طفاط جمل  اة ج امط ااةج ا جثة اسج ل ماابج
 امط اااااةجطا ااااقا لج اااا جصاااا ةعسج   ااااالمجدطج طفااااط ج
مل  اة ج امط ااةجط  مااط  ج    لاقااسج اا جثة اسج ل مااابج

  م اااقا لج ااا ج  ماااالط ة جغاااالجج امط ااااةج    لاقااا 
   ثط اااسحجط   ل مااابجياا جا ااطجج ااةئي جدطجصاال ة جط ط ااهج
  ااا جغاااةمأجز ااا جد اااط جطاااا طبج ااا ج  ماااة جط   ثاااطبج
  ماة جطاجا طبج ا ج   ثاطبج   وا جطا اقا لج اا بج

جط  عج  ج  م قفة ج     ئاسح

Carbamate 

detoxifying enzymes:- 

عاا    جمااججم ااا   ج آل ااسجق االجمفمطعااسج   ةل ةمااا ج
  م مسجطع  ج اط  اةجاف اةلج   ةئ اة ج  ثااسجققًالضج
 لً ا جمجج  قةةعي ج اا ااسج  قا جقًمابجعلا جها م ةج
طزز  سج ماق ةج جطمججدهلج   فلج إل زاماسج  ق جقااقلكج
 اا جهاا  ج  مفااةبجز زامااة ج ا  اا مجماقلرااسج  طفاةااسج

Mixed Function Oxidases (MFO)ثاااتجج

ه ل  اااالسج  ثلوااااسج  ًرلاااااسج لمل اااابجقًماااابجعلاااا ج
Hydroxylationدطجزز  سجمفةماعج ا  اابج  ملق راسجج

دطجقلااااكج  ملق رااااسججO-Dealkylation ةاط  اااافاجج
جحN- Dealkylation ة  قلطفاجج

إنزٌمررررررررات إزالررررررررة سررررررررمٌة 
 -الكاربامٌت :

Carbamate 

herbicides :- 

طججBarbanق اااااالج  ً ااااااا جمااااااجج  م ااااااا   جم  ااااااةج
ChlorprophamجطجDiallateجج طججPebulateط

ProphamطججVernolateطدجج  صااةسج  ممااازمج  اا  جج

 ا ة اااسجهاا جثااةمضجج    ةئاااس  مفمطعااسجدجج  طثاا مج
  ملق راسجج( R )طدجججCarbamic acid   ةل ةمااكج

 Carbamate ة ثااةمضجقثاا  ج ااطعج  م ااا حج  فاالج

insecticidesطججCarbamate pesticidesجح

مبٌررررررررررررررررردات ا د رررررررررررررررررال 
 -ٌة:الكربامات

Carbamate 

insecticides :- 

مفمطعااااسجمااااججم ااااا   ج  ثااااال  جطثاااا ق ةج    ةقاااااسج
 ا ة ااااسجهااا جثاااةمضج   ةل ةمااااكجطهااا ج  اااقل  ج

طججCarbarylطججAldicarb ثةمضج   ةل ةماكجم  اةج
Carbofuranجقثاا تجققثالهااةج   ااةلج اا ج  ثااال  جج 

عااااججرلاااااأجقث ااااارجز اااازالج   ااااط اجج  ااااقلازحج  فاااالج
Carbamate pesticidesجح

مبٌررررررررررررررردات الحشررررررررررررررررات 
 -الكارباماتٌة :

Carbamate 

pesticides :- 

مفمطعااسجمااجج  مل  ااة ج  ً ااطاسج  مصاا ًسج جط ااةجج
مااااججدط اااا ججAlkaloid physostigmin  مل اااابج

مل  ة جه  ج  مفمطعسج جطق لجه  ج  مفمطعسج  ً ا ج

مججم ا   ج آل اة ج  قا جها جع اةلمجعاججمااقوة جماجج
ط جج  قل اابججCarbamic acidثاةمضج   ةل ةمااكج

ج  ًةلج مفمطعسج   ةل ةما جهطج:
O – o – Co – NHR 

xج 

جMethyl=جمفمطعسججRثاتجدجج

=جط ثااا جدطجد ثااالجماااجج ا اااق   ا جعلااا ججxجججججججججج

ج  ثلواااااسج  ًرلااااااسج  مقفة  اااااسجدطجغاااااالج  مقفة  اااااسج
(جهاا ج  قاا جقثاا  ج ااطعجRطدجج  ق ااالج اا جمفمطعااسج 

ج  م ا ج
Rجمفمطعسجج=Methylثال  م ا جج 

Rجمفمطعسجج=Aromatic moietyجم ا جد غةبجج

Rجمفمطعسجج=Benzimidazoleجم ا ج رلاة ج

 CarbamateطججCarbamate fungicides  فالج

 -مبٌدات اآلفات الكارباماتٌة:
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herbicidesطججCarbamate insecticidesجح

Carbamorph :- م ااا ج رلاااة جمااججمفمطعااسج   ةل ةمااا حجطهااطجم ااا ج

ج رلاة جعةلح

 -كاربامورف :

Carbamylurea :- فلج  Biuretجح  -ٌورٌا مكربمة :

Carbaryl :- م ااااا جثااااال  ج ةل ةمااااةق ج جا ااااقا لج اااا جم ة ثااااسج

مفمطعاااسج  اااالمجماااججد اااط عج آل اااة ج  ثاااالاسجعلااا ج

  مثةصاااابج  زل عااااسج  ماقلةاااسج جطهاااطجماااججمث راااة ج

ز زالج   ط اجج  قلازحج طج ماسجمقط ارسج ل اةئجحجطهاطج

جم ة ثسج    ةبج  م ز  حجغالج ًةبج  

 -كاربارٌل :

Carbendazim :- م ا ج رلاة جمججمفمطعاسج   ةل ةماا ج م ة ثاسجما وج
جAscomycetesط  اااااعجماااااجج  ةرلااااااة ج   ا ااااااسج

ط  ةرلاة ج   ةيصاسجط   ةزا ااسجعلا ج  ماطزجط  ث اطبج

ط  مثةصابج االوج  ماقلةسجطاًمبجمججايبجقث ارهج

ةرلاااسحج ااماقهجم اة ااسج ًملاااسج ا و ااةلج اا ج  الاااسج  

ج ل ةئجح

 -كاربٌندازم :

Carbetamide :- م اا جد غااةبج م ة ثاسج ا غااةبجل اًاسج اطل أجط ًااضج

علا ااسج اطل أج اا جثوااطبج  فاا جط  اااسجط  ااةقاجج

  ةة  ااااسجطثوااااطبجزهاااالمج  ااااامسجطاًااااط ج مفمطعااااسج

   ةل ةما جطاث رجعملاسج ا و اةلج ا ج  الااسج  ةرلااسحج

ج ماقهجم اة سج ل ةئجح

 -كاربٌتامٌد :

Carbofuran :- م ااا جثااال  جط ااا  ججثً ة اااسجط  ةلط ااة ج ج  ااقا لج

  فااةلج م ة ثااسج آل ااة ج  ماااةلجز ا ااةجعلاا ج  زل عااة ج

  ماقلةااسجطاًااط ج مفمطعااسج   ةل ةمااا جطاثاا رجز اازالج
Cholinesteraseجحجا ا ج   ماسج ل ةئجح

 -كاربوفٌوران :

Carbon  

tetrachloride :- 

 مةجق قا لج مة مج قولابجماةرلج  ثل ئأجمة مجم ا سحج

 ًااا جالر اااةجماااعجثاااة  ج  لاقاااا ج   اااةل طججدطج اثالااااجج

ث اااةئ ج   لاااطلحجطاًاااط ج مفمطعاااسج   لاااطلج  ً اااطاسحج

ج ماقهجم اة سج ل ةئجح

 -رابع كلورٌد الكاربون :

Carbon :- اطفاا ج   ااةل طجج اا جدغلاابج  مااط  ج  مًلط ااسجصااة ًة ج

  ثااااااسجط   اااااةل طجج  قل  اااااابج  اةصاااااسج ة  ةئ اااااة ج

ج لطليجإل  مسجط  قمل لج  ثاةمج  ج الضح

 -كاربون :

Carbon adsorption :- عملاسجقلااحج لمة جط   ط  ج  ملطتجاًقم جعلا جزمال لج

   ااط  جط  مااة ج  ملااطثاجج اا جاز  ااة جقثااطيج ااةل طجج

م اااارجثااااتجاًمااابجهااا  ج   اااةل طججعلااا جفااا بجدطج

ج  مصاااااااةلج  ملطثاااااااة ج  مطفاااااااط مج ااااااا ج   اااااااط  ج

ج  مة حط

 -كاربون ادمصاصً :

Carbon bisulfide :- ةئبجغالجية بج ياقًةبجع الج  لطجج جا اقا لجإلز  اسج 

ج   هطججمجج  طلج  الطعجط  ورججطغالهةح

 - نائً كبرٌتٌد الكاربون :

Carbon cycle :- طلمج   ااةل طجج اا ج   ائااسجقااامبجقث ااا جثااة  ج ط  ااا ج 
 طفااط جداااًسجمااججي اابج    ااة ججCo2   ااةل طجج  فااطيج

  اااامسجط  ماااة ج ًملااااسج  قل اااابج   اااطئ ج قصااا اعج

    لاة ج جثلجقثطابج    لاة جز  جم ط ة جقل ا ااسج

ماقلةاااسج ااا ج    اااة جط  قااا جااااقلج  اااق ي  ةجماااججي ااابج

 إل  ةججط  ثاط ججثلجعط مجثة  ج ط  ا ج   اةل طججز ا ج

ج  فطج ً جقثلبجدف ةلج  ثاط  ة جط    ة جطمالةةق ةح

 -ن :دورة الكاربو

Carbon dioxide :- غةزج ةقاجمججد   مج   ةل طججعججرلااأجثالأج  ةثالج

دطجديجمة مجقثقطيجعل ج   اةل طجج جطع ا مةجاقثا جماعج

 - انً اوكسٌد الكاربون :
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 ججCarbonic acid  ماة جا اطججثاةمضج   ةل ط ااكج

 مااةجاقثاا جمااعج   ة  اااطلجط  مًااة جج اااالوج ق ااطاجج
 الطليج ًملااسج  قل اابججCo2   ةل ط ة حجزججغاةزج

ا ااقا لجمااعج امط اااةج ق ااطاجج  اطلاااةحج مااةج   ااطئ جط
 آل ة ج  ج امة جج  م لوسججيةقب  ةزججCo2ا قا لج   ج

جطهطجدثوبجمجج   ط  جطع الج  لطججط  ل ئثسح

Carbon disulfide :- مااة مجم ا اااسجق اااقا لج م ة ثااسج آل اااة ج ااا ج  مااااةزجج

جط امة جج  م لوسحج

 -ربون : انً كبرٌتٌد الكا

Carbon filtration  :- فلج  Carbon adsorptionجح  -الترشٌح الكاربونً :

Carbon monoxide :- غةزجع الج  لطججط ةلج ةقاجعجج اثقل أجغاالج   ةمابج

 ل ااةل طجج  م ااقا لج طيااط جمثاابج   ااةزط اججط  زاااط ج

ط اااةبج مةجا قاجمجج اثقال أجغاالج   ةمابج لً اا ج

اااسجط  مصاا ًسج جطاثاا تجقااقثال جمااجج  م قفااة ج  ر اً

   ااةلجعااججرلاااأج لق ةرااهجمااعج  ً ااا جمااجج  مل  ااة ج

   اماةئااااسج  مطفاااط مج ااا ج  ااا لجطام اااعج  ااا لجماااجج وااابج

ج اط  فاججز  ج  اياةجط ا  فسح

 -أول اوكسٌد الكاربون :

Carbonic acid :- لماااااااز ج   امااااااااةئ جCo2H2OدطججH2Co3حج  فااااااالج

Carbon dioxideجح
 -ٌك :حامض الكاربون

Carbonyl group :- طقق ااطججمااجج لمجدط  اافاججملق رااسج وصاالمجمز طفااسج

مااااعج لمج ااااةل طججط ااااااالمجقاااالق رج  واااااسج  مل اااابج

ج وصلقاججمةل قاججدطج وصلمجمز طفسح

 -مجموعة كاربونٌل :

Carbonyls :- مفمطعسجماجج  مل  اة ج  ً اطاسج   ج لمجدط  افاجج

ةبج  اكجملق رسج ا لمج   اةل طجج وصالمجمز طفاسج جمثا
Acetonجج ججAcroleinط طججFormaldehydeط

Methyl ethyl ketonجح

 -كاربونٌل :

Carbophenothion :- م ا جثال  جماججمفمطعاسج  ة اةطلج  ً اطاسج جاثا رج

جز زالج ط اجج  قلازحجا ا ج   ماسج ل ةئجح

 -كاربوفٌنو ٌون :

Carbosulfan :- م اااا ج  ةلط اااة جطثاااال  جط اااا  ججثً ة ااااسج  اااقا لج

فاااةلجعلااا ج  مزلطعاااة ج  ماقلةاااسج جماااججمفمطعاااسج  

   ةل ةمااا جطاثاا تجقااقثال ج   ااةلجعااججرلاااأجقث ارااهج

جإل زالج   ط اجج  قلازحجا ا ج   ماسج ل ةئجح

 -كاربوسلفان :

Carboxamides :- مفمطعسج اماةئاسجق لج ًضجم اا   ج  ةرلااة جم  اةج
CarboxinطججOxycarboxinطقًمابجمل  ااة جهاا  جج

 Succinateقث ااااااارجز اااااازالج  مفمطعااااااسجعلاااااا ج

dehydrogenaseج  م لج  جعملاسج  ق ةسج  الطيحج

 -كاربوكسامٌدات :

Carboxin :- جم اااااااااا ج رلااااااااااة جا اااااااااقا لج مًةملاااااااااسج   ااااااااا طلج

ج م ة ثااااسجماااالضج  ااااقةثلجعلاااا ج   فالاااااة جط اااا  كج

جم ة ثاااسجدمااال ضج   اااة ل  حجطاثااا تجقاااقثال ج   اااةلج

عاااااااججرلااااااااأجقث اراااااااهج ًملااااااااسج  قااااااا ةسحج  فااااااالج
Oxycarboxin carboxamidesجح

 -كاربوكسٌن :

Carboxyhaemoglobin :- مل بجا قاجمجج قثة جدطبج ط  ا ج   ةل طججمعجايااةج

   لج  ثمل  ج قص حجغالجية لمجعل ج وبج اط  افاجحج
جحCarbon monoxide  فلج

 -كاربوكسً هٌموكلوبٌن :

Carcinogen :- فلج  Carcinogenicجح  -مسرطن :

Carcinogenesis test :- اقاةلجا   جز  جقث ا جيا لمجماة مجماةجعلا جق اطاججدطج 

زث  تج   لرةجج  ج ةئججمةحجطاقلج ااقااةلج قًالاضج

  اخ(ج…جثاط  ة ج ااقاةلج دل  بج جفال  جج ج ئال جج

 -اختٌار السرطنة :
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اعلااا جفلعاااسجام اااججقثمل اااةجماااجج  ماااة مج   اماةئااااسج
اطماة ج ا ةسججMaximum tolerated dose  ماق لمج

اا لجط ًاا ججٕٗ-1ٔ ة اا ةج ما مجج  ثاط  اة جط ة رلاواس

ماااااط ج  ثاط  اااااة جااااااقلجقاااااالاث ةجط ل  اااااسج اطل لج

   لرة اسجموةل اسج ثاط  اة جمًةملاسج  موةل اسج  قا ج الج

جققًلضج لمة مج  م لر سح

Carcinogenic :- ديجمل ااابج امااااةئ جر اًااا جدطجصااا ةع جاااال يجع ااا ج

سج  قًاالضج ااهجز اا جف ااطلجثااةا ج   االرةجج  ماقلةاا

طم  ةج اطل لج  ا اثسج قافسج ماطج  ايااةج رلاواسجغاالج
جحOncogenicم ارلجعلا ةحجطق م جدا ة ج

 -مسرطن :

Carcinogenicity :- جفةهلمجث طتج   لرةجح  -سرطنة :

Carcinogenicity 

categorization :- 

  ا  ابج آلقا ج قوا الججEPAق قا لجط ة سجثمةاسج   ائاسج

اجج اطل لج   االرة اسج لفااسجارااطلمج  مل  ااة ج ق ااط

جط مةجاقق ج:
ج(:جم لر سج إل  ةجحA  مفمطعسج 

(:جمجج  مثقمبجدججق اطججم الر سجB1/B2  مفمطعسج 

ج إل  ةجح
ج(:جزم ة اسجق    ةج  ج لرةجج إل  ةجحC  مفمطعسج 

(:ج الجقصا  ج امججم ا  ة ج   الرةججD  مفمطعسج 

ج إل  ةجح
 ا جج(:جطفط جد  سج ً لجق ا   ةج ل الرةجE  مفمطعسج 

ج إل  ةجح

 -دلٌل مجامٌع المسرطنات:

Carcinogenicity 

prediction by battery 

selection :- 

جرلاوسجث اثسجا قاة جثةا ج   لرةجج  م  لح التنبرررررإ بحررررردو  السررررررطان 
 -بواسطة ا ختٌار المتما ل:

Carcinogenicity test :- فلج  Carcinogenesis testجح  -اختبار السرطنة :

Carcinoma :- جطللجا اتج   ااج يجدصبجريئ ح  -سرطانة :

Cardanol :- مل ااابج ا اااط  جاطفااا ج ااا ج  اااة جAnacardium 

occidentaleطججShinus terebinthifoliusماااججج
ج ج  ااااااااامهج   اماااااااااااةئ جAnacardiaceaeعةئلاااااااااسج

3-Pentadec-8-enylجطهطجعةمبجم  بج لث ة اسحج

 -كاردانول :

Cardiac beri beri 

disease :- 

عل جها  ج  مالضجم ا جثيثاسجيالطجج ا ج   لا  جج  قا ج
قق ااةطبج  ااالزجعلااا ج رااةأجط  اااعج جز جقااااالج  قواااةلالج
  ًلماسج  ث اثسجز  جدجج ا بج  مالضجهاطجق اةطبج  الزج

طمااجججPenicillium citreoviride  ملااطتج ااة ةرلج

دعل ضج  ملضج  قوالجط  قا اجط إلغماة جطعفازج ا ج
ج  ولبجثلج  قطي جعجج   ةسجط  مط ح

 -القلب : بربريمرض 

Cardinal symptom :- ديجدعل ضجقف لجعل جمف لجططفاةئ ج  ولابج قافاسج
ج  قًلضج لمط  ج   ةمسح

 -عرض قلبً :

Cardiomegaly :- جفةهلمجمل اسج    ةج  ً ا جمجج  ًط مبح  -تضخم القلب :

Cardiotoxic :- جديجمة مجر اًاسجدطجمص ًسج ةمسج لولبح  -سام للقلب :

Cardiovascular 

system :- 

ج  ف ةزج   يجاامبج  ولبجط اطعاسج   مطاسحج  -الجهاز القلبً الوعائً :

Carfentrazone ethyl :- م ااا ج م ة ثااسج ا غااةبجعلا ااسج اطل أج اا جثوااطبج
   فالاة ج ج مةجا قا لج مة مجم اورسجاطل أج  وراجحج

طاثاااا تجقااااقثال ججTriazolinoneطاًااااط ج مفمطعااااسج

ة جعاااااججرلااااااأجقث اراااااهجإل ااااازالج   اااااةلج ااااا ج    ااااا

 -كارفٌنترازون اٌ اٌل :
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Protoporphyrinogen oxidaseحج ااااااااماقهج

جم اة سج ل ةئجحجج

Carmosine :- طا ااااام جدا اااااة جAzornbineطهاااااطجماااااجج ا اااااط ججج

 اصاار ةعاسج  م اامطلج ة ااقا  م ةج ط اااة ج اا جقلااطاجج
 اغ اااسج اامججمفمطعااسج ا ااط جج  ثماال  جطاقاال طلج

جق ةط ااااهجاطمااااة جماااجج   ةلمط اااااجج  موااا  لج  م ااامطلج 
جمل ل/  لجمججطزجج  ف لحجٕ٘حٔ-صةل

 كارموسٌن

Carnallite :- جماجج1ح0   لطلا ج  قفةليج ل طقاةسجطاثقاطيجعلا ج%
K2Oط  ااااااااا ج   طقة اااااااااطلجطلمااااااااز ج   اماااااااااةئ جج 

(MgCl2.KCl.6H2O)جح

 -كارنالٌٌت :

Carpropamid :-   قا جمفمطعسج اماةئاسجق لج ًضجم اا   ج  ةرلااة ج
 Scytaloneقًماااااااابجعلاااااااا جقث ااااااااارجز اااااااازالج

dehydrogenaseيجاا ابج ا ج  صا ةعسج  ثاطااسجج   

 صااا  سج  ماي ااااجج ااا ج  ةرلااااة جطام اااعج  ةرااالجماااجج
عملاسج اقل أج  ًةئبج    ةق جعاججرلااأجزااة مجق اطاجج

ج  ل  اجج  جف  لج  الاسج  ةرلاسحج

 -كاربروبامٌد :

Carrier :-  مج  ةًة اسج لم اا   جدطجديجمة مجاةملاسجق اة جز ا ج  ماة
   مطلج ق  ابجعملاسجقاةا ج  ماة مج  ةًة اسجطيا جق اطجج

طججDiluent  ماااط  ج  ثةملاااسجصااال سجدطج اااةئلسحج  فااالج
Dustجح

 -حامل :

Carrier protein :- قرلأجعل جد ط عج   لطقا ة ج   ةيلسج لمط  ج  ماقلةسج  ج
 ةئبج  ا لج جط ا  كجقرلاأجعلا ج   لطقا اة ج  مطفاط مج

ااسج  اياةجط  ق جق  بجعملااسج وابج  ماط  جع الج  جدغ
جه  ج   اة ح

 -بروتٌن ناقل :

Carrier substance :- جمة مجقلق رج مة مجدالوج  ول ةجمججمطيعجآلالح  -مادة ناقلة أو حاملة :

Cartap  

hydrochloride :- 

م اااا جثاااال  ج م ة ثاااسجا ة اااة ج ط اااطل  طج   رةراااةج
لج اةأج  ا لمجطغالهاةجط  ًثسج   ج  ف لج  مة  جطثةة

جNereistoxinمجج آل ة ج  ثاالاسجطاًاط ج مفمطعاسج

طاث تجققثال ج   ةلجعججرلاأجق ة  هجعل جم قو ي ج
  ا قابج ط اجج   ا طقا اسحجمقط رج   ماسج ل ةئجحج

 -كارتاب هٌدروكلوراٌد :

Carvone :- مااا فلج ماااطج ل  اااة جا اااةع ج ااا جقثةاااازج ماااطج    اااة ج
 سج ل ةئجحطق فامهحج ماقهجم اة 

 -كارفون :

CAS identification 

number :- 

جحCAS registry number  فلج  -رقم سً أي اس التصنٌفً:

CAS registry  

number :- 

 Chemical abstracts service  فلج

registration no.جح
رقررررم التسررررجٌل فررررً خدمررررة 

 -خشصات الكٌمٌاء :

Casosmia :- لط ئاحج   ال زجطلط ئاحج  لط ئحج   لا سج  مقل  سجمثبج
ج  فثتج  مقة اسح

 -روائح كرٌهة :

Castor oil :- طا قالججماجج ا طلج  االطعجRicinusط  زاا ج ثا جج

  قااهجاجا اا بجديجق ااااج اا ج امًااة ج   ياوااسجطاقثلاابج
 ط  ااارسجز ااازالج  لا اااازجطا اااقاجثاااةمضج  لا اااا ط اكج

Ricinoleicطهاا  ج  ثااةمضجا ااااج   اااة ج  ماااةر جج

ج  طجاًمبج م  بح عمًة جط   كج

 -زٌت الخروع :

Castor pomace :- قرلأجعل ج  مق واة ج  مرثط سجمجج  طلج  االطعج ًا ج
  قايلج  زا جم  ةجطق قا لجه  ج  مق وااة ج  امة ج
طاجق اااقا لج ماااط  جعلةااااسجا  اااةجقثقاااطيجعلااا جماااط  ج

%ج٘ل ق فاسج   ةمسج لثاط  ة ج جطقثقاطيجعاة مجعلا ج
جح%جمة مجع طاس0ٖ قلطفاججطج

 -لب الخروع :
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Catabolism :- عملااااسجد  ااا مج  ماااط  ج  ً اااطاسجإل قاااةججرةياااسج اااا بج
 جدطجه جعملاسجه لج  مط  ج  مًوا مجز ا ججATPطث   ج

مااااااط  جدط اااااااسج قااااااط الج  رةيااااااسج  يزمااااااسحج  فاااااالج
AnabolismطججMetabolismجح

 -أٌض هدمً :

Catalase :- ز اااازالجاثااااطيج  ث ااااا جط  اااا يجا ااااةع جعلاااا جقثرااااالج
 ج   ا لطفاججز  جدط  فاججطمة جطاطفا ج ا ج الط  ا

جحPeroxisomesفماعج  اياةج  ثاسجاةصسج  ج

 -إنزٌم كاتالٌز :

Catalysis :- قرلااأجعلاا ج  ًملاااسج  قاا جاوااطلج ا ااةج  ًةماابج  م ااةع ج
Catalystزااااة مجمًااا بج  قةةعااابج   امااااةئ حج  فااالجج 
Catalystجح

 -حفز أو وساطة :

Catalyst :- اااة مجمًاا بج  قةةعاابج   اماااةئ جمااججمااة مجقًماابجعلاا جز
 طججدججققاااقثلج ااا  كج  قةةعااابج جمثاااةبج  اااكج  اااقا  لج
   يقااااجج ًةمااابجم اااةع ج لقةةعااابج ااااججثاااة  جدط  اااا ج

ج    لا جط اط  فاجح

 -عامل مساعد :

Catarrhal :- دزماااسجق ة ااااسج ةقفاااسجعاااجج  ق ااااةأج ًاااضج   اااةز  ج
ج   ةمسح

 -نزلة :

Catatonia :- جقق لج ة ص  جط   اةرجط إلثةلمحملثلسجمجج  ةصةلج  -الُخشع :

Cathartic :- ديجمة مجق قا لج ًيجج ا و ةضحج  فلجLaxativeجججح  -مسهل :

Cation :- لمجدطجفاااازحجماااااثطججاثماااابجط ثاااا جدطجد ثاااالجمااااجج 
ط ااة ج  قل ااسجهاا جا  اااث ة ج  مطف ااسحجطدججمًفاالج ةق

Ca   ة  ااااااطلج
Mgط  م  ا ااااااطلجج2+

ط  صاااااط اطلجج2+
Na

Kقة ااااااااااااااااطلجط   طج2+
NH4ط امط ااااااااااااااااطلجج+

ج+
Hط   ا لطفاجج

جح+

 -ون :ٌكات

Cation exchange  

sites :- 

مط ياااعجقطفااا جعلااا جد ااارحجغلطااااة ج  قل اااسج   رااااجج
ط  مااط  ج  ً ااطاس(جقثماابجاااث ة ج ااة  سجيااة لمجعلاا ج

ط ة ج   ج  ااث سج  مطف اسحجطعاة مجاف بجطم كج   ةق
قطفااا جهااا  ج  مط ياااعج ااا جث ا اااة ج  قل اااسج   ياواااسج   ج

ج  مثقطوج  ًة  جمجج  راججط  مة مج  ً طاسح

 -ونات :ٌمواقع تبادل الكات

Cation exchange :- جط ااااااااة ج  م مصااااااااسجعلاااااااا جاعملاااااااااسجق ااااااااة بج   ةق
جث ا ااااااااة ج  قل ااااااااسج  را اااااااااسجط  مااااااااط  ج  ً ااااااااطاسج

ط ااة ج  مطفااط مج اا جمثلااطبج  قل ااسج جطهاا جامااعج   ةق
عملاااسجم مااسج اا ج  قةااةعي ج  اةصااسج اصااط سج  قل ااسج

 Cationقصثاحجثةم اسجطيةع اسج  قل سحج  فلجط  ج

exchange capacityجح

 -ون :ٌتبادل الكات

Cation exchange 

capacity :- 

ط ة ج  ق ة  ااسج ا جطثا مج  اطزججماجج  قل اسجا ماسج   ةق
مث ااط سجعلاا جد ااةسج  ااطزجج  فااة حجطدجج  قل ااسج   ج

ط ااااسج  ًة ااااسجقً ااا جد  اااةجقثاااطيجا   اااًسج  ق ة  ااااسج   ةق
ط اة جم اة مج ًملااسج    اابج جاعة ااسجماجج   ةقج ماة 

جاةصااااااسجز  جعلم ااااااةجدججمًفاااااالج  ً ةصاااااالج     ئاااااااسج
ط ااة جطعلاااهج اا ججهاا  ج  قل ااسج ااق طججا    ةقاااسجهاا ج ةق

جغ ااااااااااااااااسج ة ً ةصااااااااااااااالج     ئااااااااااااااااسحج  فااااااااااااااال
Cation exchange sitesجح

 -ونات:ٌالسعة التبادلٌة للكات

Cationic :-  فاز جماجج  ماة مجداطججمطفابج  ااث سجطع ا مةجا اطجج 
 ط اسحا   ج   اةرج   رث جمطف ة جق طجج  مة مج ةق

 -ونً :ٌكات

Caustic :- ق قا لج طص جديجمة مجية لمجعل جزثا  تجثالطأجدطج
ااا ط جدطجقًماابجعلاا جز   ااسجمااة مجدااالوجعااججرلاااأج

جحCaustic limeقةةعبج اماةئ حج  فلج

 -كاوٌة :

Caustic lime :- فلج  Liming materialsجح  -ٌر الكاوي :الج
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Caustic potash :- فلج  Potassium hydroxideجح  -بوتاس كاوي :

CDEA :- م ا جد غةبج جط ا لجماقصلج  جChloro Di Ethyl 

Acetamideجحج ماقهجم اة سج ل ةئجح
 -سدٌا :

CECA :-  جم اااااااا ج رلااااااااة جعاااااااةلج جط ا ااااااالجماقصااااااالج ااااااا
Cyano Ethyl Chloro Acetamideحجمقط اارج

جئجح   ماسج ل ة

 -سٌكا :

Ceiling limit :- ديص ج ماسجمجج  مة مج   اةمسج  م امطلج طفط هاةج ا ج
جطلاسجعمبج  جديجطي جمجج  اطلح

 -: أعلىحد 

Ceiling value :- دطجيامااسج  ثاا ج اعلاا ج  م اامطلج ااهجمااججقل ااازجمااة مج
ملطثسج ل ط  ج  جم روسج  ق ةسجطافابجدججاجازاا جعاجج

جحCeiling limitه  ج  قل ازحج  فلج

 -: قصوىقٌمة 

Celiac disease :- دطجماالضج  ث ة اااسج ل لااطقاججطهااطجماالضجا اااقجعااجج
ث ة اسجمطلطثسج مل بج  فلاة اجج  جرثااجج  ث راسج
ط  اًالجط  اط ةججط اهجقققثلج  اياةج  م ر اسج عمًاة ج
طاوبج مقصاةلج   ا   جطا اقاجع اهجقامالج ا ج امًاة ج

هاا  ججط ااط جق  اااسجطقااقالج اا ج   مااطجطاقل اازجعاايج
  ماالضج اا ج ا قًااة جعااججق ااةطبج لطقا ااة ج  ومااحجدطج

ج  اًالجدطج  اط ةجح

 -مرض كولٌاك :

Celiakia disease :- ج اااااطعجماااااججدمااااال ضج ااااالرج  ث ة ااااااسج اااااةقاجعاااااجج
طهااااطججWheat gliadinق ااااةطبج لاااااة اجج  ث رااااسج

ج   لطقاجج  لئاسج  ج  ث رسح

 -مرض السلٌاكٌا :

Cell proliferation :-    جلاًسج  جع  ج  اياةح  زاة مج  -تضاعف الخلٌة :

Cellocidin :- جم اااااااااااااا ج رلااااااااااااااة جعاااااااااااااةلجاق اااااااااااااطججماااااااااااااج
Acetylene Dicarboximideح 

 -سٌلوسٌدٌن :

Cellulose complex :- مة مجثةملسجقق اطججماججد ااة جطليااسجطرااجج   اةلط اجج
 ط ةل ط ة ج   ة  اطلجطثة  ج ط  ا ج  قاقة اطلح

  -معقد السلٌلوز :

Cement flue dust :- غ اااةلجمااا  اججمًةمااابج إل ااام  جطهاااطج اااةقاجعل ااا ج
 مصااة عج إل اام  جطاًاا ج ثاا جمااةجمصاا ل  جمااججمصااة لج
   طقةسج  ج  طااة ج  مقث مج املا اسجطاثقطيجعلا ج

ج%ج ة  اطلحٖٓطجج(K2O)%جمجج   طقةسجٕٔ-ٗ

 - بار مداخن اإلسمنت :

Certified applicator :-  ج   ج ا اااقا  لج  اااالج  مفااةزج ة اااقا  لج  م ااا  
جحRestricted use  موا ج

 -مستخدم مخول :

Certified pesticides 

applicator :- 

جحCertified applicator  فلج  -مستخدم المبٌدات المخول:

Certified reference 

material :- 

طهاا ج  مااة مج  مل ااأجمً ااةج اابج  طثااةئأجط  مًلطمااة ج
 ًييااسجدطج  اةصااسج  ااةجط  صااة لمجمااجج  ف ااة ج   ج 

  ف ة ج  مص ًسج جمثةبج  كجمصبج   لج   اليج  ا يج
قل ااااأجمًااااهج اااابج  مًلطمااااة ج  يزمااااسجمثاااابجقل ااااازج

ج   ط ا قلطبجط  واة ة ج   طعاسج االوج  مرلط سح

 -مادة مرجعٌة مرخصة :

Chaetoglobosins :- ااااالج راااااليجقةااااالز ج  ةرلااااااة ج Penicillium 

aurantio-virensطججChaetomium globosumج

ج   ةماسجعل ج  قأج  ثوبجطهطج ةلج ص ةلج   ط فجح

 -كاٌتوكلوبوسٌنس :

Chaetomidin :- فلج  Oosporeinجح  -كاٌتومٌدٌن :

Chain of custody :- قًةياابجم االط اسجمااة مجمااةجمااجج  مصاا عجط  اا ج  مااطزعج
ط  م ااقا لجطثقاا جز اا جثاااججطصااط  ةجز اا ج  اااالج
ج  م ااالطبجعاااججلمااا ج  ااايق ةج ج ماااةجا اااقا لجهااا  

إلاااةلمجز اا جعملاااة ج   ااارلمجعلاا ج واابج   مصاارلحج
ج  ًا ة جمجج  فةمعجز  ج  مثلبح

 -سلسلة الوصاٌة :
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Chalk :- فلج  Calcium carbonateجح  -طباشٌر :

Chamomile oil :- زااااااا جمقرااااااةالجا ااااااقاللجمااااااجج  ااااااة ج   ااااااة ط اج
Chamomelum robileمااججعةئلااسججAsteraceaeج

جButyl angelate%جماججٓ٘طاثطيجعل جد ثالجماجج

جطهطجعةمبجم  بج لث ة اسح

 -زٌت البابونج :

Chance factor :- دطجعةماابج  ثاافجطهاا ج  ةلصااسج  قاا جقم ااجج   ااةئججمااجج
   فةمجمججققثالج   الج قافاسجققاا اهجز ا جمل  اة جديابج
 ااماسجمااجج  مل اابج اصاال حج مااثي ج ااطثفجدججم ااا   ج

جPhosphorothionate  ثال  جماججمفمطعاسج
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 ا ثاالج ااماسجطع اا جطفااط جعةماابجج||

  ةلصسجاقلجققاا ا ةجي ابجثا طتجق ااارج  اةحجط   اةئجج
  ااا يجاجامقلاااكجعةمااابج  ةلصاااسجا اااطججد ثااالجعل اااسج

جحSelectophore لق ملج ة م ا حج  فلج

 -عامل الفرصة :

Chelate :- مة مج  مال اسجع ةلمجعاججمل ابج امااةئ جاق اطججماجج  
د  ااااطبجمًاااا   جطعةماااابجمال اااا ج ج مااااةج اااا ج ًااااضج
  مل  ة ج  ً طاسج  ق جقا بجمل بجثلو ج طجمًا جج
مقً  ج  ق ة لجاثمبج اجج ث اججدطجد ثلجماجج  ا ل  حجدطج
هطج طعجمجج اقثة ج   اماةئ ج   يجاث تج ااجج  مًا جج

طججدطجد ااااااطج(جط  ًةمااااابجابج  اااااةق  مل ااااازيج لمل ااااا
  مال ا ج اا ج ةااسج  فاازحج ط  اارسج ث اااججدطجد ثاالجمااجج
 اط صاالج جهاا  ج الق ااةرجااال يجز اا جق ااطاججط ثاا جدطج
د ثلجمجج  قل  ابج  ثلواسجغالج  مقفة  سجط ا اةجا اطجج

   مً ججفز جمجج  ثلوسحج
ققاااط لج  ااااطلج  ً اااا جماااجج  ماااط  ج  مال ااااسج  مصااا ًسج

  ً ةصلج  ص لوج  مال ااسجمثاةبجج  م قا مسج  جز قةج
ج  كج:

(DTPA) 
Diethylenetriamenpentaaceticacid  

جEthylenediaminetetraaceticacid (EDTA)ط
طججMicronutrient fertilizersطغالهااااةحج  فاااالج

Chelating agentsجح

 -مخلبً :

Chelated copper :- م اااا جرثة ااابجا اااقا لج ااا جدثاااط ضج  مااااة جط   ااالكج
   مة ج م ة ثسج  رثة بحطد فمسج وبج

 -نحاس مخلبً :

Chelated plant 

nutrients :- 

دطجع ةصااالج    اااة ج  مال ااااسجطهااا جع اااةلمجعاااجج اااةقاج
ط ااة ج  مً  اااسجط  مًلط ااسجا  قةةعابج  ثةصاابج اااجج   ةق

 ة ً ةصاالج     ئاااسج ل  ااة جط  ًط ماابج  مال اااسحج  فاالج
Chelatesجح

 -مغذٌات النبات المخلبٌة :

Chelating agents :- مل  اااة جع اااطاسج  اااةج  وااا لمجعلااا جق اااطاججدط صااالج
ق ااةهماسجمااعجداط ااة ج  مًااة ججممااةجااال يجز اا جز قااةجج
مل  اة جثة قااسجام اججزال ف ااةجمااجج  ف الج ج اا  كج اا جج
هااا  ج  مل  اااة جق اااقا لج ااا جعااايججثاااةا ج  ق اااملج

 Chelated plantطججChelate ة مًاااة جحج  فااالج
nutrientsجح

 -عوامل مخلبٌة :

Chelation therapy :-  ًيجج ة قا  لجعةمابجمال ا ج اةاضجثاةا ج  ق املج  
ج ةااط ة ج  مً  اسح

 -العشج المخلبً :

Chem. – Tel. INC :- ااال سجقً اا ج قواا الج  مًلطمااة ج  اةصااسج اا ج   اماااة ج  -شركة هاتف الكٌمٌاء :
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عااججرلاااأج   ااةق جطعلاا جماا  لج   ااةعسج لًااةملاجج اا ج
قصااا اعج  مل  اااة ج   اماةئااااسجطم اااقا ما ةجط  واااةئماجج

جل ج ول ةجطق  ط  ةحع
Chemesthesis :- قث ااسجا اااقجعااججمل  ااة ج اماةئاااسجق ااارجآ اااسجعماابج

 ًااضج  م ااقو ي ج اا ج  ً ااطج  مقااقثلج جمثااةبج  ااكج
ج  اًطلج ة ثليسجع  جق ةطبج  ةلةبج  ثةلح

 -تحسس كٌمٌائً :

Chemical abstracts 

service :- 

 امااة جقًرا جلماطزجمفلسجعلماسج ملاصاة ج ثاطتج  
ليماسجا مة ج  مل  ة ج   اماةئاسجعل جم اقطوج  ًاة لج

اطفااااا جمل  واااااة جاغلااااابج ا ااااامة ججCASطدججليااااالج
ج   اماةئاسج لمط  ج  ةًة سج لم ا   ح

خدمرررررررررررررررة الخشصرررررررررررررررات 
 -الكٌمٌائٌة:

Chemical abstracts 

service number :- 

ليلجق فابج  مل بج   امااةئ ج ا وجا ماسج  ايصاة ج

 ماةئاسح   ا

رقرررم التسرررجٌل فرررً سرررً أي 

 -اس :

Chemical control :- عملاسج   ارلمجعل ج آل ة ج  ماقلةسج ة قا  لجماقلا ج

د ط عج   اماةئاة ج  ق جقًمبجعل جيقابج آل اة جطق ام ج
دطجقًمااابجعلااا جقث اااارججPesticides م اااا   ج آل اااة ج

 مطهااةجطاةااضجدعاا   هةج ااا بجغااالجم ةااالجطق اام ج
Pestistaticحج  فلجPesticidesطججPestistaticجح

 -المكافحة الكٌمٌائٌة :

Chemical conversion:- جقثطبجمة مج اماةئاسجمجج طعجمًاججز  ج طعجآالح  -تحول كٌمٌائً :

Chemical energy :- ه ج  رةياسج  مطفاط مج ا جصاطلمج اط صالج   اماةئااسج

ج  ج  مل  ة ج     ئاسج  ماقلةسح

 -طاقة كٌمٌائٌة :

Chemical etiologic 

agent :- 

جحToxic substance  فلج  -العامل الكٌمٌائً المسبب :

Chemical ice :- ثلاجاثقطيجعل جمط  ج اماةئااسجا اقا لج ماط  جثة فاسج

ج لم ة   ج  ثاطاسجدطجمط  ج اماةئاسجدالوح

 - لج كٌمٌائً :

Chemical 

incompatibility :- 

سج طجج ابجم ا اججدطجمل  اجج  جق طاججالارجمقفاة 

دججقققثلج ةعلااسجدثا ج  م اا اججدطج  مال  اججطيا جالفاعج

  اااكجز ااا ج  ق اااةاجج    اااالج ااا ج  صاااةة ج   اماةئااااسجدطج

ج  ةازاةئاسج اجج  مل  اجح

 -عدم تواف  كٌمٌائً :

Chemical name :- ج ا اااالج  ًلماااا ج لمااااة مج  ةًة ااااسج لم ااااا جطهاااا  ج ا اااالج

جا اام جماااقأجمااجج  قل ااابج   اماااةئ ج لمااة مج  ةًة ااسجط
 Generic ا لج  اةئعجدطججCommon nameدا ة ج

nameحج  فلجBrand nameطججTrade nameجح

 -ا سم الكٌمٌائً :

Chemical oxygen 

demand :- 

ج ماسج اط  فاجج   يجقثقةفهج  قةةعي ج   اماةئاسح ا وكسررررررررررجٌن المطلرررررررررروب 

 -كٌمٌائٌاً :

Chemical 

purification :- 

اماةئااسج  م اقا مسج ا ج صابجطه جمفمبج  رل ئاأج   

  مل  اااة جعاااجج  ماااط  ج  مق  الاااسجمً اااةجماااججاااايبج

ججط ااقز بجط  قثلابج  ماةئ حج عملاة ج ا   مجط  قص
 حججPurificationطججNatural purification  فلج

 -التنقٌة الكٌمٌائٌة :

Chemical safety :- عملاسج  قق  ج  ًمل جعججع لجقًلضج   ةئ ة ج  مااة ج

جة مج ةمسحمججديجم

 -أمان كٌمٌائً :

Chemical spoilage 

factors :- 

  ًط ماابج  قاا جقاال يجز اا ج  ااة ج اغ اااسج قافااسجج طهاا

قةاااااةعي ج اماةئااااااسجمثااااابجقةاااااةعي ج  قلاااااطجج    ااااا ج
Browning reactionsلا لجط  ةة  سجدطج  قةةعبجج 

   اماااااةئ ج اااااججم ط ااااة ج   اااا   جطمااااة مج  قً ئااااسجدطج

ج طل اكحقةةعي جد   مجثةمضج ا 

 -عوامل فساد كٌمٌائٌة :

Chemical warfare :- ًملاااة ج  ً اا لاسج  قاا جق ااقا لج ا ااةج  مااط  ج   ااةمسج  

ج وقبج   الجط    ة جط  ثاط جح

 -حرب كٌمٌائٌة :
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Chemically 

precipitated sewage 

sludge :- 

جحSewage sludge  فلج زبررررررد المجرررررراري المرسررررررب 

 -كٌمٌائٌاً :

Chemigation :- عملااااااسج  اااااقا  لج   اماةئااااااة ج  زل عااااااسج ةا ااااام مج

ط  م اااا   جطم فماااة ج   ماااطجماااعجمااااة ج  اااليج ق اااما ج

  مثةصاااااابجطم ة ثاااااسج آل ااااااة ج  زل عااااااسحج  فاااااالج
Fertigationجحجج

 -كمٌئة :

Chemoassay :- اوصاا ج ااة قواالج   اماااةئ ج م ااا   ج آل ااة ج  ااقا  لج اابج
صااالج  رل ئااأجط  قو اااة ج  مقةثااسجمااججدفاابجمقة ًااسجم

م ااا   ج آل ااة ج اا جم ط ااة ج   فااةلج   ائاا ج  ماقلةااسج
طقوااا الجمالةةق اااةجط اااط قاجدا ااا ةجماااججدفااابجثمةااااسج
 إل  ااةججط   ائااسجطزجج  رل ئااأج  م ااقا مسج اا ج  قواااالج
   اماةئ جه جرل ئأجمق ةا اسجمماةجاقااحج لصاسج اقااةلج
  رلاوسج  ق جق ة بجفلط جطزم ة اة ج  ماق الج  ا يج

   امااةئ جط  قوااالج   امااةئ جد ثالججاوطلج ًملاسج  قثلااب
جحBioassay يسجمجج  قواالج  ثاطيحج  فلج

 -تقٌٌم كٌمٌائً :

Chemoautotrophic 

bacteria :- 

قو ااالج    قلااااةج  قااااسج  ق  ااااسجز ااا جمفماااطعقاججهماااةج
Photoautotrophicقااااسج  ق  ااااسج   اااطئاسج  قااا جج  

قًقما ج ا جز قاةجج  رةياسجعلا ج اط ج  اامسجط    قلااةج
ط  قا ججChemoautotrophic قاسج  ق  اسج   اماةئااسج 

ق ااقم ج  رةيااسج  يزمااسج  مطهااةجطق ةثلهااةجمااججعملاااسج
جد   مج  مط  جغالج  ً طاسح

بكترٌررررررررا ذاتٌررررررررة التغذٌررررررررة 
 -الكٌمٌائٌة :

Chemophobia :- اااط جمااجج  مل  ااة ج   اماةئاااسجطهااطجاااًطلجامقلااكج  
جح ًضج  ًةملاججط  مق  ط اجج لمط  ج   اماةئاس

 -خوف كٌمٌائً :

Chemosis :- قرلأجعل ج ا ق ة ة جط ا قةةااة ج  قا جقثصابجثاطبج
  ًااااجج قافاااسج  قًااالضج لمل  اااة ج   اماةئااااسحج  فااالج

Conjunctivitisجح

 -التهاب كٌمٌائً :

Chemosorption :- طعجماجج امقصاةلجاثا تجعاججرلااأجقةةعابج   اةزج 
آل ااة جمااعج  مااة مج  مًةملااسجدطج  مرلااطبجثمةاق ااةجمااجج 

م ط ااة جمل اابج اماااةئ جطاجااازطبج ًاا ج  قاا ااججمثاابج
قةةعبجغةزجثةمضج   ا لط اة اكجماعج  ماط  ج     ئااسج
  ثةطاااسجعلااا ج  ااا سجعة ااااسجمااجج   ااا لجثااااتجاق اااطجج

جمل بجثة  ح

 -امتصاص كٌمٌائً :

Chemosterilants :- مل  ااة ج اماةئاااسجقًماابجعلاا جاةااضجدطجم ااعج  واا لمج
قالثلجعلا ج ايج  ف  ااججدطجعل ج  ق اةثلج ا ج آل اة جط

دثااا همةجطققثالهاااةجيااا جا اااطججمليقاااة جدطج  ئمااااة جطماااجج
ممااااز  جهااا  ج  مفمطعاااسج  قاصااالجط  ثةاااةفجعلااا ج
 اعاا   ج  ثاطاااسجط ةعلاق ااةج اا ج   ااارلمجعلاا ج آل ااة ج
  م قاااالمج ااا جم اااةثة جاة اااًسج جزاجدجج  اااقا  م ةج
اثقااةججز اا جقااط لج ًااضج  مقرل ااة جط  قاا جمااججدهم ااةج

اااااسجدعاااا   ج  ااااالمجمااااجج آل ااااسج  م ااااق   سجزم ة اااااسجقل 
 ة م ة ثسجإلث  تج  ًولج ا ةجطزريي ةج  ج  ثوبحجطمجج

جTepaطججHempaطججApholateهاااااااا  ج  ًةيمااااااااة ج

جطغالهةج ثالح

 -العاقمات الكٌمٌائٌة :

Chemosterilizer :- فلج  Chemosterilantجح  -عاقمات كٌمٌائٌة :

Chemotherapy :- ئ اااة ج  ملا ااااسج ة  اماةئاااااة جمًةملاااسج    ةقااااة جط   ة
ج لو ة جعل ج  م   ة ج  مل اسجط آل ة ح

 -المعالجة الكٌمٌائٌة :

Chemotropometer :- ف ةزج  ارج  قا لجاطبجملمجمججي ابجFolsomعاةلجج  -قٌاس ا نتحاء الكٌمٌائً :
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 وااااةسج  قااااقثالج  فااااة بجط  رااااةل ج لمل  ااااة جج0ٖٔٔ
 الجج01   اماةئاسجطاق طججماججصا  طأجااا  ج راطبج

 الجط اهجغراة جمقثالكججٕٓ لجط لقةةعججٕٓطعلضج
ط قثقااةججمقوة لقااةججاماالج ا ااةجد  ااطبجزفااةف ج رااطبج

 لجط  جط رج ا  طبجقطفا ج قثاسججٖ لجطيرلججٓٓٔ
إل اااةبج  ثااال  جط ا  ط ااسجمو اامسجز اا ج اا قمقل  ج ج
ُا  جرل ةج ا  ط سج ورعجمجج  ورجج ج  ورًسج  مطفط مج
 اا ج  فة اابج اامااججقًةماابج ة مااة مج   اماةئاااسج  ماق االمج

  ماااسجمًلطمااسج امااةجققاالكجيرًااسج  ورااجج اا ج  فة اابجط
 اا لج  طججمًةملاسج ج ًا ج  اكجااقلجز ااةبجعا  جثة ا ج
ماااجج  ثاااال  جماااجج  ةقثاااسج  ط اااراسجثااالجااااقلجق ااافابج
  م ااة سج  قاا جقورً ااةج  ثااال  ج ًااا   جعااججدطج ةقفااة ج

ج  مة مج   اماةئاسحج

Chemtrec :- صااااااالج ااااااا جط   لماااااااسجهااااااا جماقChemical 

Transporation Emergency Centerطاواااطلجج

 قا ابجه  ج  مل ازج قثاة ج  صا ةعااجج   امااةئااججطيا ج

طاًماابجعلاا جمل ي ااسجج01ٔٔقق ااسجهاا  ج  مل اازجعااةلج

دطجغالججمقًم معملاة ج  بج  مط  ج   اماةئاسج رلاوسج

مقًم مجطقو الج  م اةع مج  يزماسج م ة ثق اةجط  اقاللج

جمججد ل لهةح

ركرررررررررز طررررررررروار  نقرررررررررل م

 -الكٌمٌائٌات :

Chestnut compound :- م ا ج رلاة جاق طججمجج  لاقة ج   ثاةسجط ةل ط اة ج

علاا ج  قااط   جطع اا جز   ق مااةججٔٔ:ججٕ امط اااطلج   اا سج
ط ًااا جزفااال  ججCuprammoniumا قفاااةجج  مل ااابج

ج  م ة ثسجاقثطبج  مل بجز  ج  لاقة جيةع اسح

 -مركب كستنائً :

Chile saltpeter :- فلج  Sodium nitrateجح  -ملح البارود التشٌلً :

China clay :- فلج  Kaolinجح  -طٌن صٌنً :

Chinomethionat :- م ااااا ج  ةلط ااااة جط رلاااااة جطثااااال  ج جا ااااقا لج

 م ة ثسج  ثللجط اضج  ثللجطدمال ضج   ااةضج  ا ياو ج

علااا ج  مزلطعاااة ج  ماقلةاااسجط  ةقاااة ج  زا اااسجطاًاااط ج
جحDithiocarbamate مفمطعسج

 -جٌنوم ٌونٌت :

Chitosan :- م اااا ج رلااااة ج جطهاااطجم اااارج  اااةق ج ل اااارلمجعلااا ج

 اطعج  اةق ج ج اقمل ضججٓ٘دمل ضج    ة جا ثلجماجج

   ااااةضج  ااا ياو جطدمااال ضج   ااااةضج  زغ ااا جط  ًةاااجج

  لمة يجط  لةثسج  مققالمحجطهطجماقأجماجج  واالاة حج

  ماقهجم اة سج ل ةئجح

 -كاٌتوسان :

Chlomethoxyfen :- م اااا جد غاااةبجماااججمفمطعاااسجNitrophenylحج اااماقهج

جم اة سج ل ةئجح

 -كلومٌ وكسٌفٌن :

Chloracetylchloride :- مل اابجط ااارجا ااقا لج قث اااجج  قط  ااأجدث ااة جعملاااسج

ج  الرج اجج  مل  ة ح

 -كلورواستٌل كلوراٌد :

Chloracne :- ثة سجمجج  رةاحج  فلا يج   ةقفاسجعاجج  قًالضج ا ًضج

 لطلا ااااسج  ً اااطاسجمثااابج  مل  اااة جع اااا مج  ماااط  ج  
 Polychlorinated   لااااااطلجث ةئاااااااسج  ةا ةااااااابج

biphenylجح

 -طفح المكلورات :

Chloral :- مااة مجط ااارسجق ااةع ج اا ج  قط  ااأج اااجج  مل  ااة جدث ااة ج

 الر ةح

 -كلورال :

Chloralose :- ماااة مجراااةل مج  اااقا م ج  ااا ط  جع اااا مج ااا جدطل اااةج

 راطلحجمقط رج   ماسج ل ةئجح مًةملسج    طلج رل ج  

 -كلورالوز :
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Chloramben :- م ااا جد غاااةبجعاااةلجمااججمفمطعاااسجثاااةمضج  ا  زطااااكحج

  ماقهجم اة سج ل ةئجح

 -كلورامبٌن :

Chloraniformethane:- كلورانٌفورم ٌن : م ا ج رلاة جعةلحج ماقهجم اة سج ل ةئجح- 

Chloranil :- ماااجج آل اااة ججماااة مجق اااقا لج مًةملاااسج   ااا طلج ثمةاق اااة

حج ماق ةجم اة سجBenzoquinoneطقًط ج مفمطعسج

ج ل ةئجح

 -كلورانٌل :

Chloransulam  

methyl :- 

م اااا جد غاااةبج م ة ثاااسج اااطبج  صاااطاةج جماااججمفمطعاااسج

Triazolopyrimidineطاًماابجعلاا جقث ااارجقصاا اعجج

Acetolactateجحج ماقهجم اة سج ل ةئجحج

 -كلورانسو م مٌ اٌل :

Chlorantraniliprole :- م ا جثال  جعةلجاًط ج مفمطعسجDiamideجح  -كلورانت رانٌلٌبرول :

Chlorates :- ق ااقا لج م ااا جد غااةبجطم ااورج ااعطل أجطقًماابج م ااا ج

 ة ميم ااسجطهااطجم ااا جااا هجف ااةزيجطياا جقق اا بج اا ج

ثاا طتجق وًااة جصااةل  جعلاا ج اطل أجع اا ج  ااقا  مهج

  قل  ازجم اة سحج

 -كلورات :

Chlorbenside :-  اااااااااا ج  ةلط اااااااااة جفاااااااااا جاًاااااااااط ج مفمطعاااااااااسجم

Chlorophenylجح

 -كلوربٌنساٌد :

Chlorbenzilate :- م ااا ج  ةلط ااة جغااالج ااةلج  ثاابج  ً اابج ج اا  جام ااجج

ج  اااااقا  مهج م ة ثاااااسج  ةاااااةلط جعلااااا ج ثااااابج  ً ااااابج

طهطجمججمفمطعاسج   لاطلج  ً اطاسحج اماقهجم اة اسج

ج ل ةئجحج

 -كلوروبنزٌلٌت :

Chlorbromuron :- بجعاةلجماججمفمطعاسجم ا جد غةMethylureaحج اماقهج

جم اة سج ل ةئجح

 -كلوربرومٌورون :

Chlorbufam :- كلوربٌوفام : م ا جد غةبجعةلحج- 

Chlordane :- م ا جثال  جمججمفمطعسج   ةا لط  ااججطامقةزج ةقالمج

  سج ا ج ثاالجماجججٕٓ وةئهج  ج  قل سجط  ق جقزا جعجج

لمج ال ااسج اثاااةجج ج اا  كجا ااقا لج اا جم ة ثااسجثااا

 ة  لفااسج ا ااةسحجطاثاا تجقااقثال ج   ااةلجعااججرلاااأج

قااااقثال ج اااا ج  ف ااااةزج  ًصاااا  جمااااججااااايبج لق ةرااااهج

 ةاغااسج   لطقا اسج   ه اسج لمثةطلج  ًص اسحجمقط ارج

    ماسج ل ةئجحج

 -كلوردٌن :

Chlordecone :- م ا جثال  جعةلجمججمفمطعسج   لاطلج  ً اطاسجطهاطج

 ل ةئجح لجعص  حج طج ماسجمقط رسج 

 -كلوردٌكون :

Chlordimeform :- م ااا ج رلاااة جمااججمفمطعااسجFormamidineطهااطجج

م ااا جثااال  جعااةلجطاثاا تجقااقثال ج   ااةلجعااججرلاااأج

جحج طج ماسجمقط رسج ل ةئجحCitrateقث ارهج  طلمج

 -كلوردٌمفورم :

Chlorethoxyfos :- م اا جثااال  جعااةلجمااججمفمطعااسج  ة ااةطلج  ً ااطاسج ج

لجمااججااايبجقث ارااهجإل اازالج   ااط اججاثاا تجقااقثال ج   ااة

   قلازحجا ا ج   ماسج ل ةئجح

 -كلوراٌ وكسٌفوس :

Chlorfenapyr :- م ااااا ج  ةلط ااااة جطثااااال  جا ااااقا لجعلاااا ج  ورااااجج

ط  ا ل ط  جطدافةلج  ةة  سجط  ةقة ج  زا سجطاثا تج

قااااقثال ج   ااااةلجعااااججرلاااااأجقث ارااااهج ًملاااااسج  ة ااااةلمج

ج  قق   اسحج ماقهجم اة سج ل ةئجح

 -لورفٌنابر :ك

Chlorfenar :- م ا جد غةبجعةلجمججمفمطعسجثةمضج  الاكجAcetic 

acidجحج ماقهجم اة سج ل ةئجح

 -: ركلورفٌنا

Chlorfenethol :- كلورفٌنٌ ول : م ا ج  ةلط ة جعةلحج ماقهجم اة سج ل ةئجحج- 

Chlorfenprop م ااااااا جد غااااااةبجغااااااالجمقاصاااااالجمااااااججمفمطعااااااسج  -كلورفٌنبروب مٌ اٌل :
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methyl :- Propionateج ماسجم اة سج ل ةئجححج طج

Chlorfenson :- م ااا ج  ةلط ااة ج  ااقا لجعلاا ج  مزلطعااة ج  ماقلةااسج
 م ة ثااسج  ثلاالج اثماالجط الاااط  جطاًااط ج مفمطعااسج
   لاطلج  ً ااطاسج جطهاطج االجعصا  جامقااةزج ة اةااةضج

  ماقهج ل ةئجح

 -كلورفٌنسون :

Chlorfensulphide :-  ة ثااسج  ً   ااط ج اثماالجط  ثلاالجم ااا ج  ةلط ااة ج م
 الاااط  جعلاا ج  مزلطعااة ج  ماقلةااسحج ااماقهج ل ااةئجج

 غالجمًلط سح

 -كلورفٌنسلفاٌد :

Chlorfenvinphos :- م ااا جثااال  جط  ةلط ااة جا ااقا لج ة  لفااسج ا ااةسج
 م ة ثااسجثااال  ج  قل ااسج  قاا جق ااةفلج  فاا طلج جمااجج
مفمطعااااسج  ة ااااةطلج  ً ااااطاسجطاثاااا رجز اااازالج ااااط اجج

 زحجا ا ج   ماسج ل ةئجح  قلا

 -كلورفٌنفوس :

Chlorfluazuron :- م ا جثال  جمججمث رة جقصا اعج   اةاقاجج ج ًاةبج ا ج
م ة ثاااسجالياااة جثلااااةاسج اف ثاااسجعلااا ج  مثةصاااابج

طااالثلججBenzoylurea  ماقلةااسج جطاًااط ج مفمطعااسج

عاااججرلااااأجقث اراااهج ًملااااسجقصااا اعج   اااةاقاجحج اااماقهج
 م اة سجف   ج ل ةئجحج

 -لوازٌورون :كلورف

Chlorflurazole :- م ا جد غةبجعةلجمججمفمطعسجBenzimidazoleجح  -كلورفلورازول :

Chlorflurenol 

methyl :- 

م ا جد غةبجطم فلج مطج  ةق جا اقا لجعلا ج  مثةصاابج
   ماقلةسحج ماقهجغالجمًلط سج ل ةئجح

 -كلورفلورٌنول :

Chloridazon :-   اة ل  جدطجماعج   ااسجم ا جد غةبجا اقا لجي ابجف اطلج 
ف طلهةج  جثوطبج    فلج    ليجط  ةقة ج  زا سجماجج

جحج ماقهجم اة سج ل ةئجحPyridazinoneمفمطعسج

 -كلورٌدازون :

Chloride :- مااجج  ً ةصاالج  صاا لوجغااالج  مً  اااسج  قاا جاثصاابج
علا ةجمجج  قل سجطه ج  صطلمج  طثا مج  مقةثسج ل  اة ج

ياااسج ااا ج    اااة جطاااا ابج   لطلاااا ج ااا جقةاااةعي ج  رة
ط ةاالج ااقل  هج ا جعملااسجها لج  ماة ج اماةئااة ج ا ج
عملاااسج  قل ااابج   ااطئ ج ل  ااة ج ج مااةجد ااهجااا ابج اا ج

 د ارسج  ً ا جمجج   فلج إل زاماسحج

 -كلورٌد :

Chloride of lime :- كلورٌد الجٌر : م ا ج رلاة جطاً جمة مجيةصلمجدا ة ح- 

Chloride of potash :- فلج  Potassium chlorideجح  -كلورٌد البوتاسٌوم :

Chlorides :- دمااايلجثاااةمضج   اااا لط لطلاكجط   ةقفاااسجعاااججقاااقثالج
جثةمضج   ا لط لطلاكج  ج  وط ع جط  مًة جح

 -الكلورٌدات :

Chlorimuron ethyl :- م ااا جد غاااةبجا اااقا لج ًااا جف اااطلج   اااة ل  ج م ة ثاااسج
 ا غاااةبجعلا اااسج اطل أج ااا جثواااطبج  اااقأج  ثوااابج

طاثا تججSulfonylureaطبج  صطاةحجمججمفمطعسجط 

قااااقثال ج   ااااةلجمااااججااااايبجقث ارااااهج ًملاااااسجقصاااا اعج
Acetolactateجحج طج ماسجم اة سج ل ةئجح

 -كلورمٌورون اٌ اٌل :

Chlorinat :- فلج  Barbanجح  -كلورٌنات :

Chlorinated 

acaricides :- 

مفمطعسج  مل  ة ج   اماةئاسج  قة ًسج مفمطعسج   لاطلج
 ً طاسج  مص ًسجط  ق جقًمبجعل جيقبج  ثللجط  وال  ج 

حج  فااااااااالجTedionطجOvexطججKelthane جمثااااااااابج
Chlorinated hydrocarbon pesticidesح 

مبٌرررررررررررردات ا كاروسررررررررررررات 
 -الكلورٌنٌة :

Chlorinated 

hydrocarbon 

pesticides :- 

جOrganochlorine pesticidesطق اااام جدا ااااة ج
 Chlorinatedً طاسجطجم ا   ج آل ة ج   لطلا اسج  

organicsااطاة ج  م لااطلمجطجج ً  Chlorinated 

syntheticديج  م لاااااااطل  ج  مصااااااا ًسجطقااااااااقلكجج

مل  ااة جهاا  ج  مفمطعااسج اا ج ثقط ئ ااةجعلاا ج   ااةل طجج

 -مبٌدات اآلفات الكلورٌنٌة:
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 ماةجاثاطيججط   لطلجط   ا لطفاججطدثاة ة ج اط  افاج
  ااا ًضجم  اااةجعلااا ج    لاااا ج  ً اااطيجطقمقاااةزجهااا  ج

ط رئجقثلل ةجطيلسج ط ة  ةج ا جج  مفمطعسج ث ةق ةج   ائ 
  مة حجطقث تجمل  اة جها  ج  مفمطعاسجققثالهاةج   اةلج
عاااججرلاااااأجقث ار ااااةج ااا ًضج  اااا فلج إل زاماااااسج   ج

 جATPase  ًييسج  ج وبج  م   اة ج  ًصا اسج ا  زالج

 مةجقًمبجمل  ةق ةجعل جقفمعج ًضج  مط  ج  ق جقًاأج
 وااابج  م   اااة ج  ًصااا اسجماااججطز ااا ج  ف اااةزج  ًصااا  ج

  ً ااااال ج جطماااااججداااااا لج  م اااااا   ج  قة ًاااااسج  ااااا  جط
جD.D.TطججChlordaneطججAldrin  مفمطعااسجم ااا ج

جطغالهةج ثالح

Chlorinated 

insecticides :- 

جحChlorinated hydrocarbon pesticides  فلج  -مبٌدات حشرات كلورٌنٌة:

Chlorinated 

isocyanurate :- 

ججج  م ة   ج  مةا لط اسجمثبج:ق لجمفمطعسجم
Dichloro-s-triazinetrioneجطجج

Potassium-s-triazinetrioneجطجج

Sodium-s-triazinetrione 

طق اااقا لجهااا  ج  ماااط  ج مر ااال  جدطجمًقماااة ج ااا ج

ج  رثة بجط  ةرلاة جط    قلاةح

 -اٌزوسٌانورات مكلورة :

Chlorinated 

nitroanilines :- 

 جمااججم ااا   ج  ةرلاااة جمفمطعااسج اماةئاااسجق االجعاا 
طاالثلجها  ج  م اا ججحDichloran  ق جمججدهم ةج  م ا ج

عاااججرلااااأجقث اراااهج ًملااااسجقصااا اعج   ااالطقاجحج  فااالج
Dichloranجح

 -ناٌتروانٌلٌنات مكلورة :

Chlorinated organic 

acaricides :- 

جحChlorinated hydrocarbon pesticides  فلج مبٌرردات اكاروسررات عضرروٌة 

 -:كلورٌنٌة 

Chlorinated organic 

insecticides :- 

جحChlorinated hydrocarbon pesticides  فلج مبٌرررردات حشرررررات عضرررروٌة 

 -كلورٌنٌة :

Chlorinated organics 

pesticides :- 

مبٌررررردات اآلفرررررات العضررررروٌة  حChlorinated hydrocarbon pesticides  فلج

 -المكلورة :

Chlorinated synthetic 

pesticides :- 

جحChlorinated hydrocarbon pesticides  فلج مبٌرررردات اآلفررررات الكلورٌنٌررررة 

 -المصنعة :

Chlorination :-  ز اااة سج   لاااطلجز ااا ج  ماااة جدطج  اااي ج  مااااة جط  اااكج

  لضجقًوام ةج ج مةجق قا لج  ج  ً اا جماجج  ًملااة ج

ج  ص ةعاسج جاةصسجمصة عج  مط  ج   ي قا اسح

 -كلورة :

Chlormephos :- م اااا جثاااال  ج م ة ثاااسج   اااا  جج   ااال اسجط  الياااة ج

  فًة اااسجمااججمفمطعااسج  ة ااةطلج  ً ااطاسجطااالثلجعااجج

رلاااأجقث ارااهجإل اازالج   ااط اجج  ااقلازحج ااماقهجعة اااسج

ج ل ةئجحج

 -كلورمٌفوس :

Chlormequat 

chloride :- 

م فلج ماطج ل  اة جا اقا لج ق فاالج ماطج  وراججطداافةلج

 م اة سج ل ةئجحجج  ةة  سجط  ا ل ط  حج ماقه

 -كلورمٌكوات كلوراٌد :

Chlornitrofen :- كلورناٌتروفٌن : م ا جد غةبجغالجمقاصلحج ماقهجم اة سج ل ةئجحج- 

Chloro 

methylaniline :- 

مل اابجط ااارجا ااقا لج قث اااجج  قط  ااأجدث ااة جعملاااسج

   الرج اجج  مل  ة ح

 -كلورومٌ اٌل انٌلٌن :

Chlorobenzoxolone :- ط اااارجا اااقا لج قث ااااجج  قط  اااأجدث اااة جالااارجمل ااابج
طججChloroacetylchloride  م اااااااااااا   حج  فااااااااااالج

Chloro Methylanilineجح

 -كلوروبنزوكسولون :

Chlorobenzyl مل ااابجط اااارجا اااقا لج قث ااااجج  قط  اااأجدث اااة جالااارج  -كلوروبنزٌل كلوراٌد :
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chloride :- ج  م ا   ح

Chlorobenzyl 

cyanide :- 

لج قث ااااجج  قط  اااأجدث اااة جالااارجمل ااابجط اااارجا اااقا 
   م ا   ح

 -كلوروبنزٌل سٌانٌد :

Chloroflurocarbons :- اماةئاااة جق ااقا لج  ماااة ج  ااالمج اا جدف اازمج  ق لااا ج 
ط  ق اا ج  ماقلةسجطع  مةجق رلأجز  ج  فطج    ةجقلقةعج

  قاا جقثماا ج الضجمااجججStratosphereز اا جر وااسج

ج إلاًةعة ج  ام اسج  مل اسح

 -روكاربون :كلوروفلو

Chloroform :- م ابجع طيجا قا لج مة مجم ا سج جطهطجع ةلمجعجج
Trichloroethaneجح

 -كلوروفورم :

Chlorohydrin :- جم ا جيط لضحج ماقهجم اة سج ل ةئجحج  -كلوروهٌدرٌن :

Chloromethoxypropyl 

mercuric acetate :- 
جم ا ج رلاة جعةلحجا ا ج   ماسج ل ةئجحج سرررررررً بروبٌرررررررل كلورومٌ وك

 -خشت الزئب  :

Chloroneb :- م ااا ج رلاااة ج مًةملااسج   اا طلجي اابج  زل عااسجدطجااايبج
عملاااااسج  زل عااااسج م ة ثااااسجدماااال ضج   ااااة ل  جمااااجج
مفمطعسج   لطلج  ً طاسجطالثلجعل جقصا اعج  ا هطجج

 ط اغااسج  الطاسحج ماقهجم اة سج ل ةئجحجج

 -كلورونٌب :

Chloronitropropane :- جة جعةلحجمقط رج   ماسج ل ةئجحم ا ج رلا  -كلوروناٌتروبروبٌن :

Chlorophacinone :- م اا جياط لضجماة عج قاثالج  ا لجا اقا لج ًمابج  رًاطلج
   ةمسج م ة ثسج  وط لضج ج  فلعاسج  م اة مج اقاةماجج

Kجح

 -كلوروفاسٌنون :

Chlorophenoxy 

herbicides :- 

سجق لجه  ج  مفمطعسجع  جماججم اا   ج ا غاةبج  م ما
طججDichlorpropطججDB-2,4طججD-2,4م  ااااااااااااااااااةج

Erbonجج ججMCPAط ججMCPBط طججMecopropط
Silvex2,4,5طجج-Tجح

مبٌررررررررررررررررردات ا د رررررررررررررررررال 
 -الكلوروفٌنوكسٌة :

Chlorophenyls 

fungicides :- 

طق لجع  جماججم اا   ج  ةرلااة ج  طيةئااسجط  قا جماجج
طقًمابجمل  اة جها  ججChlorothalonilدهم ةج  م اا ج

يبجقث ار ةج إل زاماة ج  ثةطااسجعلا ج  مفمطعسجمججا
مفمطعاااااااااااسجثاااااااااااةاطبج جمثاااااااااااةبج  اااااااااااكجز ااااااااااازالج

Dehydrogenaseحج  فلجChlorothalonilجح

مبٌررررررررررررررردات الفطرٌرررررررررررررررات 
 -الكلوروفٌنٌلٌة :

Chlorophyll a :- ص  سجقطف ج  جفماعج    ةقة ج  ا ل  جاقلجقصا اً ةج
 ًملاااسج  قل ااابج   ااطئ جطقًاا ج  صاا  سج ا ااةسج اا ج

قل اااااازج   لطلط اااااابج د(جام اااااججدججج  رثة ااااابج جطدج
ا ااقا لج قواا الج ماااسج  رثة اابج  مطفااط مجعلاا ج اارحج

ج  مة جطقوةسجعة مج ة مةا لط قل/ قلجمة حج

 -كلوروفٌل أ :

Chloropicrin :- ماااة مجم ا اااسجطم اااالسج لااا مطعجطماااة مجماااا لمجع اماااسج
  ل ئثاااااسجا اااااقا لج م ة ثاااااسج    قلااااااةجط  ةرلااااااة ج

 سحج طج ماسجعة اسج ل ةئجحط  ثال  جط   ا  جج  ثً ة ا

 -كلوروبكرٌن :

Chloropon :- جم اااااااااا جد غاااااااااةبجعاااااااااةلج جطهاااااااااطجع اااااااااةلمجعاااااااااج
2,2,3-Trichloropropionic acidجح

 -كلوروبون :

Chloropropylate :- م ااا ج  ةلط ااة جا ااقا لج م ة ثااسج  ً ة اابج  ثماال  ج
علااا ج  رمةراااسجط  مثةصاااابج  ماقلةاااسج جعااال ج ااا ج

جحAcaralate  ًل أج ة لج

 -وروبروبٌلٌت :كل

Chlorothalonil :- جم اااااا ج رلااااااة جعاااااةلجا اااااقا لج م ة ثاااااسجمفمطعاااااسج
ج  اااااااالمجماااااااججدمااااااال ضج    اااااااة ج  ةرلااااااااسجعلااااااا ج
  مثةصاااااااااابج  ماقلةاااااااااسجطهاااااااااطجع اااااااااةلمجعاااااااااجج

Tetrachloroisophthalonitrileحج طج ااااااااااااااااااماسج

جمقط رسج ل ةئجح

 -كلورو الونٌل :

Chlorotoluron :- ا ااااسج اطل أجم ااااا ج م ة ثااااسج ا غااااةبجل اًااااسجطعل  -كلوروتولٌرون :
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  ثط اااسج اا ج  ث رااسجط  اااًالج جمااججمفمطعااسج  اطلاااةج
طااالثلجعااججرلاااأجقث ارااهج ًملاااسج  قل ااابج   ااطئ حج

ج ماقهجم اة سج ل ةئجحج

Chloroxuron :- م ا جد غةبجغالجمقاصلجطغالج ةلج ع مةكجطاًاط ج
 مفمطعااسج  اطلااااةجطاثاا رجعملااااسج  قل ااابج   اااطئ حج

ج ل ةئجحجم اةضج   ماس

 -كلوروكسٌورون :

Chloroxynil :- م اااا جد غاااةبجغاااالجمقاصااالجماااججمفمطعاااسج   لاااطلج
ج  ً طاسحج ماقهجم اة سج ل ةئجحج

 -كلوروكسٌنٌل :

Chlorphonium :- ماطج    ااة جطاةصاسجعملاااسججةاازما فلج مااطج ل  اة ج جاث 
ج  قف الحج طج ماسجمقط رسج ل ةئجح

 -كلورفونٌم :

Chlorphoxim :-   ةلط ااة جطثااال  جا ااقا لجعلاا ج  مثةصااابجم ااا ج
  ماقلةسج جطاًط ج مفمطعسج  ة اةطلج  ً اطاسحج اماقهج

 م اة سج ل ةئجحج

 -كلورفوكسٌم :

Chlorpropham :- م اااا جد غاااةبجطمااا فلج ماااطج ل  اااة ج جا اااقا لج م ة ثاااسج
 ا غااةبجل اًااسجطعلا ااسج اطل أج اا جثوااطبج  فاا ج

 ةماا جط  فزلجط   صبجط  ثاطلجطاًاط ج مفمطعاسج   ةل
طااالثلج اا ج    ااة جعااججرلاااأجقث ارااهج ًملاااسج ا و ااةلج

   ج  الاسحجا ا ج   ماسج ل ةئجح

 -كلوربروفام :

Chlorpyrifos :- م ااا جثااال  ج ًااةبجفاا   ج اا جم ة ثااسجاليااة جثلاااةاسج
 اف ثسجط  َمّججط   أج   ياو جط  ثال  ج  والاسجعل ج
  مثةصاااااابج  ماقلةاااااسج جاًاااااط ج مفمطعاااااسج  ة اااااةطلج

اسج جطاثاا تجقااقثال ج   ااةلج اا ج  ثااال  جعااجج  ً ااط
 رلاأجقث ارهجإل زالج   ط اجج  قلازحج ةلجف   ج ل ةئجحج

 -كلورباٌرفوس :

Chlorpyrifos methyl :- م ااا جثااال  جفااا ج م ة ثااسجماا وجط  ااعجمااجج ا ااط عج
  ثااالاسجطاااا هج  م ااا ج   ااة أجمااججثاااتج  مفمطعااسج

ثالحج ااماقهج   اماةئاااسج  قاا جا قماا جز ا ااةجطرلاوااسج  قااق
جم اة سج ل ةئجحج

 -كلورباٌرفوس مٌ اٌل :

Chlorquinox :- م ااااا ج رلاااااة جعااااةلجا ااااقا لج م ة ثااااسج  ً ااااا جمااااجج
  امل ضج  ةرلاسح

 -كلوركوٌنكس :

Chlorsulfuron :- م اااا ج م ة ثاااسج ا غاااةبجعلا اااسج اطل أجط ا غاااةبج
ل اًسج اطل أج  ثط اسج  ج  ث رسجط  اًالجط  ااط ةجج

حجطاثاا تجقااقثال ج   ااةلجSulfonylureaسجمااججمفمطعاا
حج اااماقهجAcetolactateعاااججرلااااأجقث اااارجقصااا اعج

جم اة سج ل ةئجحج

 -كلورسلفٌورون :

Chlorthal dimethyl :- م ااا جد غااةبجا ااقا لجي اابج  زل عااسج م ة ثااسج ا غااةبج
ل اًااااسج اطل أج اااا جثوااااطبج  مزلطعااااة ج  ماقلةااااسحج

جطاًماااابجعلاااا ججBenzoic acidطاًاااط ج مفمطعااااسج

قث اااارجقفماااعج ا ا ا اااة ج   ياواااسحج طج اااماسجم اة اااسج
ج ل ةئجح

 -كلور ال داٌم ٌل :

Chlorthiamid :- م ااا جد غااةبجغااالجمقاصاالجمااججمفمطعااسجNitrileج

طاًماابجعلاا جقث ااارجفاا  لج  الاااسجدطج   االالطزحج ااماقهج
جم اة سج ل ةئجحج

 -كلور اٌمٌد :

Chlorthiophos :- مثةصااابجم ااا ج  ةلط ااة جطثااال  جا ااقا لجعلاا ج  
  ماقلةسج جمججمفمطعسج  ة ةطلج  ً اطاسجطاالثلجعاجج
رلاااأجقث ارااهجإل اازالج   ااط اجج  ااقلازحجااا ا ج   ااماسج

  ل ةئجح

 -كلور اٌوفوس :

Chlozolinate :- م ااااا ج رلاااااة جعااااةلجا ااااقا لج م ة ثااااسج  ً ااااا جمااااجج
  امل ضج  ةرلاسحج ماقهجم اة سج ل ةئجحج

 -كلوزولٌنٌت :
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Cholecalciferol :- م اااا جياااط لضجا اااقا لج م ة ثاااسج  فااال ج   لطافااا ج
حجSterolsط ا ااط جطهااطجمااججمفمطعااسج   ااقالطا ج

ج ماقهجم اة سج ل ةئجحج

 -سٌفرول :لكولٌك

Cholesterol :- طهااااطج   ااااقالطبج ا ااااةسج  اااا يجاطفاااا ج اااا جد  اااافسج
  ثاط  ااة ج  ل ياااسج جطاطفاا ج اا جفماااعجد  اافسج  ف االج

 اااا ججاةصااااسج  مااااخجط  ث اااابج  اااااط  ج ج مااااةجاطفاااا 
ج%ح٘ٗ   لطقا ة ج   ه اسج ل يزمةج    سج

 -كولٌسترول :

Choline :- ع ااةلمجعااججمل اابجثيثاا ج  مثااابج طج لااطل  جع امااسج
  لطجج لاًسج  ا ط ةجج ا ج  ماة جط   ثاطبجطهاطجم اطجج

   ااااااالطليججAcetylcholineد ة ااااااا ج لمل ااااااابج

 قطصابج  ل ةئبج  ًص اسج جطمججدهلجمصة ل ج   اضج
 واااطبجط ثاااالجماااجج  ا ااال ط  جط  لااا ججط  لثاااطلجط  

جط  ةط  هجط    طلج  زاقاسح

 -كولٌن :

Cholinesterase 

inhibitors :- 

مفمطعااسج  مل  ااة ج   اماةئاااسج  قاا جقًماابجعلاا جقث ااارج
ز ااازالج   اااط اجج  اااقلازج  م ااالطبجعاااججقثلاااابجماااة مج

Acetyl cholineةيلاااسج لل اااةئبج  ًصااا اسج ااا جج   
ة مج   ط اججز  جمجSynapseم ةرأج ااق ةكج  ًص  ج

طثاةمضج  الااكجط  اكج ًا ج ا ق اة جماجج وابج  ل ااة سج
  ًصااا اسجطقث اااارج إل ااازالج  م ااالطبجعاااججقثلاااابجهااا  ج
  ماااة مجاً ااا ج  اااقمل لج  ق  ااااهج  ًصااا  جط  اااق ز  ج
  ف ااةزج  ًصاا  جطقثرمااهج جطمااججدهاالجهاا  ج  مث رااة ج
  م ااااا   ج  قة ًااااسج مفمطعااااسج  ة ااااةطلجط   ةل ةمااااا ج

ج  ً طاسحج

 -ن استرٌز :م بطات كولٌ

Cholinomimetic :- فلج  Parasympathomimeticجح  -مشابه الكولٌن :

Choreoathetosis :- ثة اااسجماااجج ا ااالج ةقفاااسجعاااجج  قاااا اج  ً ااال ج  ااا بج
ج  قًلضج  ًضج   مطلجدطج ا طاسح

 -تلوي :

Chromafenozide :- م ااا جثااال  ج م ة ثااسج ااا  ججفااطزج  ورااججط ااةال  ج
وةل ااسجعلاا ج  مثةصااابج  ماقلةااسج اطل أجط   ااا  جج  
جطاًماااااااااابججDiacylhydrazineمااااااااااججمفمطعااااااااااسج

عاااججرلااااأجزل ة اااهج ًملااااسج ا  اااي حجيلاااابج   اااماسج
ج ل ةئجح

 -كرومافٌنوزاٌد :

Chromated copper 

arsenate :- 

مة مجثة فاسج عاااةبجماجج  ةرلااة جط  ثاال  حج طج
  ماسجعة اسج ل ةئجح

زرنٌخررررررررررررررات النحرررررررررررررراس 
 -الكروماتٌة :

Chromatid :- دثاا ج  ااراااججدطج  ااالاراجج  ماالق راجج ة  اا قلطمالج
Centromereج  م ط سج ل لطمط طلحج

 -كروماتٌد :

Chromatin :- مًوااااا ج  وة ااااابج لصااااا  جماااااجج  DNAط   لطقا اااااة جج
 حEukaryotic  مطفط مج  ج ط مج  الاسج

 -كروماتٌن :

Chromatography :- اااقا  لجرلاواااسجقثلالااااسجطقث اااالاسج ةصااابج  ماااط  ج ة 
اةصاسج ا مصاةلج  قةة ال جدطجعملااسجقفزئاسجعلا ج
صاااااطلمجاةملاااااسجثة قاااااسجطقفاااااليجعملااااااة ج  ةصااااابج
   لطمةقطغل   ج ة قا  لجدعم مجاةصسجقثقاطيجعلا ج
دط  اااا جد م ااااطلجدطج ط اااةة ج ة  ااااطلجدطج ةل ط اااة ج
 ة  اااطلجدطجعلاا جطلأجااااةلجدطج ة ااقا  لج اغاااااسج

  ةااة مج  ًة اااسج  لياوااسجدطج   ااةزج   ااةئبجدطج ة ااقا  لج 
  ل ط ئبح

 -كروماتو رافٌا :

Chromium metallic 

complexes :- 

-مفمطعااسجمااججم ااا   ج  ةرلاااة جق االجمًواا ج  ز ااك
   االطلج  ااي جعااجج-  ز ااك-   االطلجط  زئ ااأ-   ثااةس

 مًو   جدالوح

 -معقدات معدن الكروم :
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Chromosomal 

aberration :- 

 لج ا قفاةلجقرلأجعل جمفمبج  ق ال  جدطج  الابجدطجعا
  ااا يجارااالدجعلااا ج   لطمط اااطمة ج اااط  جماااججثااااتج
  ا بجدطج  ًا  جدطج  قل اابجط  اكج ةًابج ًاضج  ماط  ج
   ةمسجممةجا قاجع هجث طتجقاطهة ج  ج اف اسجدث اة ج

ج مطهةح

 -انحراف كروموسومً :

Chromosome :- قل ابجعصطيج  ط مج  الاسجااقلجق طا اهجدث اة ج ا و اةلج
ج(DNA)  ثاااةمضج   اااططيجج  ماقاااطزيجطاق اااطججماااج

ط اااالطقاجج جطعمطمااااة ج  ااااطجاثقااااطيجعلاااا ج  فا ااااة ج
ججج  م لط سجعججعملاسجقطلاتج  صةة ح

 -صبغً أو كروموسوم :

Chronic :- ق ااااقا لج طصاااا ج  قااااقثال  ج   اااال اسج   ةقفااااسجعااااجج
  قًلضج  مق للج لمة مج   اةمسج ةقال  جزم ااسجرطالاسج

جققل طلجمةج اجج قسجدا لجز  ج  قاجح

 -مزمن :

Chronic 

administration :- 

عملاسجداا جفلعاة جم اة اسجطاطمااسجماججماة مج اةمسج
دطجمااججديجمااة مجدااالوجممااةجااال يجز اا جثاا طتجقاال  لج
ق لاف ج لمة مج   ةمسج  ق جقث تجققثال  جع  اسج ًا ج
عاا مجااا طلجمااججقًااةر ج  مااة مج   ااةمسحجطق اام جدا ااة ج

Chronic ingestionجح

 -تعاطً مزمن :

Chronic dermal 

toxicity test :- 

ط ااااهجااااقلجقًااالاضجفلااا جمفمطعاااة جماااجج  ثاط  اااة ج
  ماق ااالمجط مااا مج ااا سج ةملاااسجط طيااا جمثااا  ج لماااة مج
  ماق لمج  جعا مجفلعاة جمق لفاسج  قل اازج ابجم  اةج
اًراااا ج مفمطعااااسجمااااجج  ثاط  ااااة جطا ااااقملجقاااا طاجج
  ميثفااة جعااجج  ثاط  ااة ج  مًةملااسج ماا مج اا سج ةملااسج

  ةقالمجااقلجقاالاحج  ثاط  اة ج ً ج  مًةملسحجط  ج  ةااسج
  ق جقمط جدث ة ج ااق ةلج جدمةج  قا جمةز  ا جعلا جياا ج
  ثاااةمج قاا  حجطقاااللج جدمااةجمًةملااسج  موةل ااسج قًةماابج

 اااةعة جج1-٘ ة مااا ابج وااارجطق اااطجج قااالمج  قًااالاضج
 ااا سحج  فااالجج1-ٕاطمااااة ج مااا مج ااا سجطيااا جق اااطجج مااا مج

Acute dermal toxicity testجطج
Chronic toxicity testجطج

Sub chronic dermal toxicity testجح

اختبررررررار السررررررمٌة الجلدٌررررررة 
 -المزمنة :

Chronic exposure :- قًلضج مة مجمةجعل جرطبج قلمجثاةمج   اةئججدطجعلا ج  
ج اياااااااابج ةقاااااااالمجاجقواااااااابجعااااااااجج   اااااااا سحج  فاااااااال

Acute exposureطججChronic toxicityجح

 -تعرض مزمن :

Chronic health 

effects :- 

بج اعاال ضجط اماال ضج  قاا جقف االج ًاا ج قاالمجمفماا
رطالااسجمااجج  قًاالضج فلعااة جم اة ااسجمااجج  مااة مج
ج   اااااااةمسجط ةقااااااالمجرطالاااااااسجماااااااجج  ااااااازمجحج  فااااااال

Acute health effectsطججToxicityجح

 -التؤ ٌرات الصحٌة المزمنة:

Chronic ingestion :- فلج  Chronic administrationجح  -تناول مزمن :

Chronic poisoning :- فلج  Chronic toxicityجح  -التسمم المزمن :

Chronic toxicity :- للجدطج  قلا ج   اةقاجعاجج  قًالضج فلعاة جيلالاسج   
مجج  مة مج   ةمسجط ةقلمجرطالسجايبج قلمجثاةمج   اةئجج
طاجاوقصااالج  قًااالضج  ااا  ج   اااطعجماااجج  ق اااملجعلااا ج
مفمطعااسجمااجج   ااةسج اابجامقاا ج اااامبج  م ااق ل اججعااجج

ط  لج لا اااال ط  جط  ةط  ااااهجط  م قفااااة جرلاااااأجق ااااة
  ثاط  اااسج  ثةطاااسجعلاا ج وةاااةج   اامطلحجدطجهاا ج   ااماسج
   ةقفسجعجج  قًالضج فلعاسجماجج  مل ابج   اةلجعا مج

ج اااااةعس/اطل(جط مااااا مجققااااال طلج ااااااججج1-ٙ اااااةعة ج 
اطل/د اااا طع(جاقالل ااااةجل ثااااسج اااا ج ًااااضجداااااةلجج1-٘ 

 -سمٌة مزمنة :
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 ا  طعجطا قملج  كج ما مج ا سجعلا ج ايابجديجدراطبج
 ص جعملجثاةمج   ةئجج  ماق لجطغة  ة جمةجققال طلجمجج
-ٙ  ط  ج جديجقًلضجعل ج  م وج  رطابجج1-ٕ اجج
 ا سحجج1-ٕاطلج/جد  طعج/جج1-٘ ةعسج/ججٕٗ ةعسج/جج1

طججAcute toxicityطججAcute poisoning  فاالج
Chronic poisoningطججSubchronic toxicityج

جحToxicityطج

Chronic toxicity 

study :- 

 ل  سجققثالج  مة مج   اةمسجع ا مةجااقلجزعراة جفلعاة ج
مق االلمج لثاط  ااة ج ةقاالمجق اا دجمااجج ااقسجدااا لج ااق ثلحج

جحججChronic toxicity test  فلج

 -دراسة السمٌة المزمنة :

Chronic toxicity test :- مجج  مًالط جدجج   اماسج  مزم اسجها ج   اماسج  قا جاج
طلج قلمجزم ااسجرطالاسجماججقف لجدعل   ةجزاج ً جمل

  قًاالضج  م ااقملج فلعااة جم اة ااسجمااجج   اامطلج ج
 اا  كج اا جج قااةئاجهاا  ج ااق ااةل  جياا جق ااق لأج اا ط  ج
عاا مج جطاااامبجهاا  ج ااق ااةلجمااةجالاا ج:ج اق ااةلج اطل لج
   لرة اسجط اق ةلج  قااطهة جط اق اةلج  ق اةثلحج  فالج

Carcinogenesis testطججReproductive testطجج
Tetratogenesis testجح

 -اختبار السمٌة المزمنة :

Chronicity index :- هطجع ةلمجعججيامسج  فلعسجدطج  قل ازج   صة ج  وةقابج
اطماااة جطقث ااابجماااججج0ٓ ًااا ج  مًةملاااسج ااااطلجط ثااا جطج

   مًة  سج آلقاسج:

ًةملسجLC50يامسجججججججججججج ج ً جاطلجمجج  م

ججج________________________________  ابج   ماس=ج
ًةملسج0ٓ ً ججLC50يامسجج  مزم سججججججج ججاطمة جمجج  م

دطجد ثاالج اا جج لم ااا ججٕطز  ج ة اا ج   قافااسجم ااةطاسج اا ج
ققثال  جقل  ماة جدطجمزم ة ج جدمةجز  ج ة  ج   قافسجديبجماجج

 ااا جج  اااكجاً ااا جدجج لم اااا ج  ماق ااالجقاااقثال  جغاااالججٕ
جحChronic toxicity testمزم سحج  فلج

 -منة :المز دلٌل السمٌة

Chronicity index test:- اًقمااا جهااا  ج ااق اااةلجعلااا جقوااا الجياماااسج  فلعاااسجدطج
اطماة ج جج0ٓطججٔ  قل ازج   صة ج  وةقبج ً ج  مًةملسج  ج

طاقلج  ثصطبجعل جه  ج  واالجقفلا ااة جماججاايبجقوا الج
مفمطعااااااسجمق لفااااااسجمااااااجج  فلعااااااة جدطج  قل  ااااااازج

قااالمج  م ااقا مسجقثااا ج  مماقاااسج ل ااةئجج  ثااا جط  اااكج ة
زم اسجقو لج ثط   جُعُاْلج قلمجثاةمج  ثاط جج  م اقا لج

اطماة ج ا ج  ةئال ججج0ٓ  ج ااق ةلجط  ق جقو لج ثاط   ج
جLD50طعةلج ةمبج  ج   يبجطمججثةصبجي مسجيامسج

اطماة جج0ٓ ًا ججLD50 ً جاطلجماجج  مًةملاسجعلا جياماسج

مجج  مًةملسج ثصابجعلا جياماسج  اابج   اماسج  مزم اسحج
جحججChronicity index  فلج

 دلٌررررررررل السررررررررمٌةاختبررررررررار 
 -المزمنة:

Chronotoxicology :- عللج   مطلج   يجاااقلج  ل  اسجقاقثالج  ماط  ج   اةمسج

علااااااا ج   اااااااةعسج  ثاطااااااااسجدطج  قطياقاااااااة ج  ثاطااااااااسج
Biological rhythmsجحجج

علرررررررم سرررررررموم التوقٌترررررررات 

 -الحٌوٌة :

Ciguatera poisoning :- هطج لجا قفاهج  رثلابجLyngbia majusculeا يجج  

ا مطج  ج  مااة ج  مة ثاسجط  ولالاسج  ملطثاسجطها  ج   الجاج

اققثلجع  جملطل ج  ج  ف ةزج    م جطهطجااازجج ا ج

  م ااق لكج اط اا ج  اا  ج  رثة اابجثاالج اا ج  مةقل ااة ج

جٓٓٗ  يثوسج  ج ل لسج      حجطي جطف ج قججد ثلجمجج

 ااطعجمااجج ا اامةكجقثماابجهاا  ج   االج  مااازجج جط ًاا ج

 -:السٌكواتٌرا بتسمم 
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قف االجدعاال ضججم ج ا اامةكج ةقاالمجطفاااز  ااق يكجهاا 

جط ا ةلااط ز   ماالضجطقق اامجج  ق ااةبج  و ااةمج    ااماسج

جط    حج   ه  جط  ًم ج  ملي جثلج  البح

Ciguateratoxin 

poisoning :- 

ماالضجااا ا ج  اا بجق ااةطبج ًااضج ا اامةكج  مةقل ااسج
ط  ملطثاااااسج ااااا ًضججSnappersطججBarrcudaمثااااابج

  ق جق قف ةج ًاضج  رثة ابججToxinsثاطاسج   مطلج  

جحGambierdiscus toxicus   ياوسجمثبج

 -التسمم بالسم سٌكواتر :

Cinerins :- طقااااا بجزثاااا وج  م ط ااااة ج  ةًة ااااسج مااااة مج   الثااااللج
Pyrethrumم قالصاااااااسجماااااااججدزهاااااااةلج  اااااااة جج  

Chrysanthemum cinerariaefoliumطق اام جج

Cinerin I & IIج ثاةمضجطه جع اةلمجعاجج  اقل ج 

Chrysanthemicجح

 -السٌنٌرنات :

Cinidon ethyl :- علا ااسج اطل أج اا جثوااطبج ا غااةبجم ااا ج م ة ثااسج
جPhenylphthalimide   فالاااة جطاًاااط ج مفمطعاااسج

جطاثااااااا تجقاااااااقثال ج   اااااااةلجعاااااااججرلااااااااأجقث اراااااااهج
حج ااماقهجProtoporphyrinogen oxidaseإل اازالج

جم اة سج ل ةئجحج

 -ساٌنٌدون اٌ اٌل :

Cinmethylin :- م ااااا جد غااااةبج م ة ثااااسجد غااااةبج  اااالزجمااااججمفمطعااااسج
Cineoleجحج ماقهجم اة سج ل ةئجحج

 -سٌنم لٌن :

Cinnamaldehyde :- م ااا ج رلاااة جطمااة مجرااةل مج ي ااقا  لج اا ج   اااط ج

  زفةفااااسجط  مزلطعاااة ج    اااق اسجطاثاااطيجزاااا ج  ااا ج
Cinnamonحجطهاااااطجمااااااقأجماااااجج    اااااة حج اااااماقهج

جم اة سج ل ةئجحج

 -االدٌهاٌد :سٌنم

Cinnamaldehyde :- جماااة مجم ااا  سج لث ة ااااسجماااججمفمطعاااسAralkene 

aldehydeق ااقاللجمااجج  ااة ججCinnamomum 

cassiaجطهطج  ة جاا هج  ة ج  ول سحج

 -سٌنامالدٌهاٌد :

Cinnamic acid :- م فلج مطج ل  ة ج جا قا لج قثةازج   مطج  ج  ً ا جماجج

     ةقة ح

 -حامض سٌنامٌك :

Cinnamon oil :- فلج  Cinnamaldehydeجح  -زٌت سٌنامون :

Cinosulfuron :- م اااا جد غاااةبجا اااقا لجدث اااة جزل عاااسج  ااالزجطهاااطجماااجج
طاااالثلج ااا ج ا غاااةبجعاااجججSulfonylureaمفمطعاااسج

حج اااااماقهجAcetolactateرلااااااأجقث اراااااهج قصااااا اعج

جم اة سج ل ةئجحج

 -سٌنوسلفٌورون :

Cirrhosis :- ااامعج    اا جط   ةقفااسجعااججقرلااأجعلاا جثة ااسجقلااا جدطجق
جق ةطبج   ثطبجط  مط  ج   ةمسح

 -تلٌف كبدي :

Cirrhotic :- جق قا لج طص جع طجمصةبج ة قلا ح  -متلٌف :

Citrate insoluble 

phosphate :- 

  فااز ج  ة ااةطليجمااجج   اامة ج ًاا ج  ااقايلج  مااة ج
جط   ااااااقل  حجدطجهاااااااطج  مثقاااااااطوج  ةط اااااااةةق جماااااااجج

ج  ج ل  اااااااااة حج   ااااااااامة جط  ااااااااا يجاجا اااااااااطججمقاااااااااط ل
 WaterطججCitrate soluble phosphate  فاالج

soluble phosphateجح

الفوسرررفات  ٌرررر الرررذائب مرررع 
 -السترات :

Citrate insoluble 

phosphorus :- 

جحAmmoniation  فلج الفسرررفور  ٌرررر الرررذائب مرررع 
 -السترات :

Citrate soluble 

phosphate :- 

ة جغااالجهاطجفاز ج  ةط اةة جماجج  ةط اةة ج   لا ج ل ام
  اا  ئبج اا ج  مااة جط   ااهجااا طبج اا جمثلااطبج ااقل  ج

جAOAC امط اااةجث اابج  رلاوااسج  مًقماا مجمااججي اابج
جحReverted phosphate  ًة ماسحج  فلج

الفوسرررررررفات الذائبرررررررة مرررررررع 
 -السترات :
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Citreoviridin :- ج ااااااااااااااااااالج راااااااااااااااااااليجاةااااااااااااااااااالز ج  ةرااااااااااااااااااال
Penicillium citreovirideاااةم جعلااا ج  ااالزجج   

جطا  بجدمل ضجعص اسح

 -ترٌوفٌرٌدٌن :س

Citric acid :- فلج  Chelateجح  -حامض السترٌك :

Citrinin :- ج اااالج رااااليجطفاااا جعلاااا جث ااااطبج  اااااًالجط  اااا لمج
طججPenicillium citrinumط  مصااة سج ة ةرلاااة ج

Penicillium viridicatumجطهطج لج لطيحج

 -سترنٌن :

Citronella oil :-  جزاااااااااااا جمقراااااااااااةالجا اااااااااااقاللجماااااااااااجج  اااااااااااة
Cymbopogon nardusمااااججعةئلااااسججPoaceaeج

حجطهاطجعةمابجم ا بجGeraniol%جٓٙطاثقطيجعلا ج

ج لث ة اسح

 -زٌت السترونٌش :

Clam shells :- طهطجثاط ججمجج  لاطاة جثاتجقرثاججيط يًاهج اا بج
م ااثطأج ياااأجطق ااقا لج مااط  جفالاااسج اا ج  م ااةرأج

%ج ة  ااااطلجطثاااط   ج1ٖ   اااةثلاسحجطاثقاااطيجعلااا ج
جح%جمجج ةل ط ة ج   ة  اطل0٘

 -وس :نقواقع البطلٌ

Clarity of solution 

fertilizer :- 

  واا لمجعلاا جللاااسج  مااط  جدطج  اااط ئبج  مطفااط مج اا ج
مثلطبج   امة جدطج لفاسج ةة ااسج   اط جاايبجمثلاطبج

ج   مة ح

 -شفافٌة محلول السماد :

Clastogen :- جديجمة مجقًمبجعل ج  لج   لطمط طمة ح  -مجز  الكروموسوم :

Clastogenesis :- ديجعملاااسجقاال يجز اا جق  االج   لطمط ااطمة جطقق اا بج
 ااا ج وااا  ججفاااز جماااجج   لطمط اااطلجدطجزعاااة مجق فاااالج

جدفز ئهح

 -: الكروموسوماتتجزئة 

Clastogenic :- فلج  Clastogenجح  -: الكروموسوممجز  

Clay :- فةلج  قااةلجافاز  جمً  ااسجاق اطجج اا بجلئااسجماجج 
ج مجدياابجدطجدصاا لجمااج ااالا ة ج ا م اااطلج  مةئاااسجعااة

ج مةا لطججطق طججمل سج طفط ج  لرط سجطصل سجع اجٕ
  ثلأجطمصرلحج  راججاًاط جز ا ج  فالط ج  ر اًااسج
دطج  ةازاةئاااسجط اااسجمثقط هااةج   اماااةئ ج جط  راااججاوااعج
  جام اسجد اط عجلئا اسجط ً ا ةجا اقا لج ا جقف اازج

جKaoliniteصاااااااطلج  م اااااااا   جطهااااااا ج   اااااااةلط اجج
ط اايااااا ججMontmorilloniteط  مط قمطل ط ةااااا ج

Illiteط اااال  ج  راااااجججBall clayط اقة ط فااااا جج
Attapulgiteحجطقثقااطيجهاا  ج اراااةججعلاا جمل  ااة ج

   ااااالا طججط ا م اااااطلجط   ااااا لطفاججط اط  اااافاجحج
جحججSoil texture  فلج

 -طٌن :

Clean air act :- ية طججا   جز  جم عج اطبجفماعجد ط عج  ملطثة جز ا ج
ثاالجدفلااا جج0ٖٙٔياا جااالعجاطبجماالمجعااةلج   ااط  جط

جح00ٓٔعلاهج  ً ا جمجج  قً اي جعةلج

 -قانون نقاوة الهواء :

Clean up :- قرلأجعل جمفمبج  ف اط ج  م  ط اسج ق فاا ج   ائاسجماجج
  ملطثااة ج  ماقلةااسجط  اامةججصااثسج إل  ااةجج مااةجهااطج
  ثةبج  جق فا ج واعج  ا ةرجماجج   ثاةلجط  مثاراة ج ج

 ج  مصااارلحج اااااالجز ااا جعملااااة ج ااا  كجا اااقا لجهااا 
ق فااا ج  م قالصااة جدث ااة جعملاااسج  ااقايلج  مااط  ج

ج  ةًة سجمجج    ةقة جط   ةئ ة ج االوح

 -تنظٌف :

Clean water act :- ج01ٕٔية طججط عجمججي بج   ط  لسج املا  جعةلج
ج ل ارلمجعل جقلطتج  ماة ح

 -قانون نقاوة الماء :

Clean water 

partnership :- 

ج00ٓٔ ل ااةماجقاالجقرااطال جمااججي اابج  مااالعاججعااةلج
 ثمةاسجطقث اجج طعاسج  ماة ج ال ا جط   ارث ج ا ج

برنامج نقاوة الماء المشترك 
:- 
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طااسجما ا اطقةجعاججرلااأجم اةع مج  طثا   ج  مثلااسج
 لث طمااة ج  ل غ ااسج اا جقث اااجج طعاااسج  ماااة جطم ااعج

جقلطث ةح

Clear liquid 

fertilizer :- 

   يجقطف ج  ً ةصالج     ئااسج ااهج اا بج   مة ج   ةئبج
جمثلطبجثواو ح

 -سماد سائل رائ  :

Clearance :- ثفلجمجج   لجدطج   يزمةج   يجاقلجقصاةاقهجطقالاصاهج  
مجج   مطلج ً جث طتجقمثابج  ةجطزال ف ةجدث اة ج قالمج
زم اسجمًا سجطاً لجعجج  قصةاسج طث مجثفلج بجطث مج

جزم اسح

 -تصفٌة أو تنقٌة :

Cleft palate :- دث ج  ًاطبج  الواسج  مطفط مجي بجدطجع  ج  طا مجطه ج
جججع ةلمجعججاأجدطجقفطا ج  ج و جثلأج  مط ط ح

 -ش  حلقً :

Clethodim :- م اااااا ج م ة ثاااااسج ا غاااااةبجل اًاااااسج اطل أج  ثط ااااااسج
ط  مًماالمج اا جثوااطبج  مثةصااابجغااالج   فالاااسحجمااجج

رجحجطاًمبجعلا جقث ااCyclohexancdioneمفمطعسج
حجمقط رج   ماسجAcetyl CoA carboxylaseز زالج

ج ل ةئجح

 -كلٌ ودٌم :

Clinical studies :- ل  اااة ج  قااا جااااقلجزفل لهاااةجعلااا ج إل  اااةججقثااا ج   
جفلط جمقث لج ا ةح

 -دراسات سرٌرٌة :

Clinical toxicology :- عللجا قلج قرطالجقاااالجثاةا ج  ق املج   ةقفاسجماجج
ا ج  ق ملج  ثة جط  مزمجج   مطلجط  ًوةيالجاةصسجثة

طرل ئأجعيف ةجطقرطالج  فلعة ج  م ة مجطرل ئأج
ج  قثلابج   ياأج مق واة جط ط قاجقمثابجه  ج   مطلح

 -عام السموم السرٌري :

Clodinafop- 

propargyl :- 

م اااا ج م ة ثاااسج ا غاااةبجل اًاااسج اطل أج ًااا ج ااازط ج
   ااااة ل  ج اااا جثوااااطبج  ث رااااسج جطاًااااط ج مفمطعااااسج

Aryloxyphenoxy propionateطاااااالثلجعاااااججج
حجAcetyl CoA carboxylaseرلاأجقث اراهجإل ازالج

جمقط رج   ماسج ل ةئجح

 -بروبارجٌل :-ٌنافوبدكلو

Cloethocarb :- م ا جثال  جط ا  ججثً ة ااسجا اقا لجعلا ج  مثةصاابج

  ماقلةاااسجطاًاااط ج مفمطعاااسج   ةل ةماااا جطاااالثلجعاااجج

مقط ارج   اماسججرلاأجقث ارهجإل زالج   ط اجج  اقلازح

ج ل ةئجح

 -كلوٌ وكارب :

Clofencet :- كلوفٌنست م فلج مطج ل  ة جا قا لجعل ج    ةقة ج  ماقلةسح :- 

Clofentezine :- م ا جثال  جط  ةلط ة جا قا لج م ة ثسج  ثللجعلا ج

داااااافةلج  لطزااااااة جط  قةةثااااااة جطاًاااااط ج مفمطعاااااسج
Tetrazineطاجقًاااال جرلاوااااسجقااااقثال حج طج ااااماسجج

ج سج ل ةئجحجم اة

 -كلوفٌنتزٌن :

Clofop isobutyl :- كلوفوب اٌزوبٌوتاٌل : م ا جد غةبجعةلحج طج ماسجم اة سج ل ةئجحج- 

Clomazone :- م ا جا قا لج م ة ثسج ا غةبج ا جثواطبج  ا ال ط  ج

ط  اااالزجط  ق اااا جط ااااطبج  صااااطاةج جطاًااااط ج مفمطعااااسج
Isoxazolidinoneجطاثاااا تجقااااقثال ج   ااااةلجعااااججج 

لااااسجقصااا اعج   اااةلطقاجحجمقط ااارج   اااماسجرلااااأجعم

ج ل ةئجح

 -كلومازون :

Clomeprop :- م ااا ج م ة ثااسج ا غااةبجعلا ااسج اطل أج ًاا جف ااطلج
طااا هججPhenoxy   ة ل  جم ةالمجطاًاط ج مفمطعاسج

جعمل ةجعمبجم فلج   مطحجط ماقهجم اة سج ل ةئجحج

 -كلومبروب :

Clonic :-  ج  لاعج لً لسحقرلأجعل جثة سج  قوللجط ا   ةرج  -ارتعاشً :

Cloning vector :- يرًسجثلواسجمججDNAق ام ججPlasmidياة لمجعلا جج  -ناقل الجٌن :
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غلاااابجط ول اااةجز ااا ج  ًةئااابججDNAثمااابجيرًاااسجماااجج

ج  م ة بجمثبجالاسج  قالاسجدطجامالمح

Cloprop :- م فلج مطج ل  ة جماججمفمطعاسجثاةمضجPropionicحج

ج ماقهجم اة سج ل ةئجحج

 -: كلوبروب

Clopyralid :- م ااا جد غاااةبجا اااقا لج ًااا جف اااطلج   اااة ل  ج م ة ثاااسج

 ا غااااةبجعلا ااااسج اطل أج اااا جثوااااطبج   فالاااااة ج

ط    فااالج   ااا ليجطغالهاااةجماااجج  مثةصاااابحجاًاااط ج
طااااا هججPyridine carboxylic acid مفمطعاااسج

حجIndole acetic acidققثال جققثالجم فلج ماطج    اة ج

جا ا ج   ماسج ل ةئجح

 -رالد :كلوبٌ

Cloquintocet mexyl :- م ااااا جد غااااةبجعااااةلج م ة ثااااسج ا غااااةبج اااا جثوااااطبج

   مزلطعة ج  ماقلةسح

 -كلوكوٌنتوسٌت مٌكساٌل :

Closed mixing 

systems :- 

طق ااً جهاا  ج ا فمااسجدطج ا ط  جز اا ج واابج  م ااا جمااجج

ع طقااهج اصاالاسجز اا جاااز جج  اال جطالرااهج ة مااة ج طجج

جج لم اااا جط  اااكج ة اااقا  لجديجزم ة ااااسج قًااالضج  ًاااةملا

اة رسجق ثبج  م ا جطقواسج   مااسج  م ة ا سجماجج  م اا ج

جطقوطلج الرهجطمججثلج ولهجز  جاز ججآ سج  ل ح

 -أجهزة الخلط المغل  :

Clothianidin :- م ااا ج م ة ثااسجثااال  ج   ااة طاجط  اا لمجط  االزجط  ق اا ج

طدااااافةلج  ةة  ااااسجط  ةقااااة ج  زا ااااسج جمااااججمفمطعااااسج
Neonicotinoidطهاااطجم اااة ج م اااقو ي ج ا اااقابجج

 Nicotinic acetylcholine اااط اجج   ا طقا ااااسج

receptorجح

 -كلو اٌانٌدٌن :

Clove oil :- م ا جد غةبجطثال  ج جا اقاللجماجج  اة ج  ول ةابج ج
 ا قا لج ة  لفسج ا ةسج م ة ثسج  ثال  ح

 -زٌت القرنفل :

Cluster 

investigation :- 

قاة ااسجاثا  تجمل ااسج جمثاةبجعملاسجمل فًسجغالج ع
  اكجقوااةلالجعااججثااةا ج   االرةججثاااتجقفمااعج ااطاسج
طقصاا  ج ث اابج  طياا جط  م ااةججط  ااكج  اا  جقث ااا ج
 امااةجز  ج ة اا جهاا  ج  ثااةا جقمثاابجثة ااسجمل اااسجغااالج
 عقاة ااااسجطمثةط اااسجقوصااا ج ا ااا ةبج  مل ااااسج لثة اااسج

جطم وجم ةهمسج  ًط مبج   ائاسج  جف طلهةح

و استقصرررررررررراء تجمٌعررررررررررً أ
 -عنقودي :

CNP :- فلج  Chlornitrofenجح  -سً إن بً :

CNS solvent 

syndrome :- 

قلثلج  م ا ة ج  ً طاسج  ج  ف ةزج  ًص  ج  مل زيج
زمةجعججرلاأجزاة مجزمجج ا قفة سجط و  جج  اطع جدطج
ققثالهااةج  ماازمجج  مقمثاابج ثاا طتج االلج اا ج  اا مة ج ج

جاسحه  ج اعل ضجقمثبجمقيزمسج  م ا ة ج  ً ط

متشزمرررررة المرررررذٌب للجهررررراز 
 -العصبً المركزي :

Co toxicity factor :- طاث بج ة قا  لجمًة  سجم صطلجطآالطججط مةجااقق ج
ج-:

س-   سج  مط ج  ميثفجججججججججججججججج ج%ج  مط ج  مقطًي
عةماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابج

ججج__________________________________   ماس=
ج  ماقل سجججججججججججج%ج  مط ج  مقطيًسججج
ج ق ثلجقًق لجقوطاسججٕٓ  ج ة  ج   قافسج+ز

  ق ثلجقًق لجق ة جٕٓ-ز  ج ة  ج   قافسج

ج قًق لجز ة سجٕٓطج+جٕٓ-ز  ج ة  ج   قافسج
جحCo toxicity coefficient  فلج

 -عامل السمٌة المشتركة :

Coal workers 

pneumoconiosis :- 

ماالضجاصاااابج  لئاااسج قافاااسج  ق ااااةأجعماااةبجم اااةفلج
ج ةثلح  ةثلج   ةلج 

 -ر الرئوي لعمال الفحم:بالتغ
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Coated slow release 

fertilizer :- 

 اامة جم لاا جاثقااطيجعلاا جع ةصاالجغ  ئاااسج  ئ ااسج اا ج
  ماااااة جق رلاااااأج ااااا ج  قل اااااسج اااااا بج رااااائحج  فااااالج

Controlled release fertilizersجح

 -السماد بطئ اإلطش  :

Coax :- مثةزجق  اسج لثاال  جا اقا لجعاججرلااأجالراهجماعج
   ج  ثااال  ج  مً اااسجثاااتجاًماابجعلاا جقااافاعجم ااا

  ثاال  جعلاا ج  ق  ااسجط  قوااةرج مااسجد  االجماجج  م ااا ج
 ممةجازا جمجج ةعلاسج  م ا ج  جم ة ثسج  ثال  ح

 -كواكس :

Cobalt :- ااالطليج ق  ااااسج  ثااااط جج ج ماااةجدججه اااةكججع صااال 
ج  ً ا جمجج ا  سجعل جد هج لطليج  مطج    ة ح

 -كوبالت :

Cobalt sulfate :- ملااحج لااطليج طج ااطججطل يج  ئاابج اا ج  مااة حجق ااقا لج
  ج  ًل ج  ثاط   جطدثاة ة جق اة ج  مااة جيلالاسجفا   ج

ج ل مة ح

 -كبرٌتات الكوبالت :

Cobaltous sulfate :- فلج  Cobalt sulfateجح  -كبرٌتات كوبالتٌة :

Cocarcinogen :- قزاا جماجج   اماةئاسجط  ةازاةئاسجط  ثاطااسج  قا ججب  ًط م
ج ًبج  مة مج  م لر سح

 -مإازر المسرطن :

Cocarcinogers :- ماط  ج  مل  واسج لماط  جج دطجمل  وة ج  م الر ة جطها  
  م اااالر سجطقًماااابجعلاااا جقثةازهااااةج ق ااااطاجج اطل لج

ماااط  جقزاااا جماااجج ةعلااااسج  ماااط  جج    ااالرة اسج جطهااا
  م لر سجط    ةج ا  جم لر سجع  جطفط هةج طث هةج

زاة مج مقصةلج  مط  ج  م الر سجدطججطقًمبجمججايب
قزاااا ج   ااااةرج  ثااااطيج لماااط  ج  م ااالر سج جديجقًمااابج
علااااااااا جقثطاااااااااابج  ماااااااااط  ج  م ااااااااالر سج اط ااااااااااسج

Procarcinogensز اااااا جمااااااط  جم اااااالر سج  ةئاااااااسجج
Carcinogensج ماااةجيااا جقًمااابجعلااا جقث اااارجآ ااااسجج 

دطجقًمبجعلا ج ا حج  م ةعاسج لثمةااسججDNAقصلاحج   ج

جمجج  ق لرجحج

 -ت المسرطنات :مساعدا

Cocoa shell meal :- ياطلج  طلج   ة ةطج  مرثط سج جق اقا لج ماط  جمة ًاسج

 لقًفجج  ج ا م مج  مف زمج ا بجم اثطأحجطقثقاطيج

ج%جمجج  مة مج  ً طاسح1٘عل ج

 -طحٌن قشور الكاكاو :

Cocoa tankage :-  مق وااااة ج   ة اااةطج ااا جصااا لااج  مًةملاااسج   اماةئااااسج

%جٗ  مرثط اااااسحجطاثقاااااطيجعلااااا ج ًفا اااااسج   ة اااااةطج
%جٙٓحٓطججK2O%جٕطججP2O5%ج٘حٔ قااالطفاججطج

ج%جفالحٕٓم  ا اطلجطج

 -صهرٌج الكاكاو :

Codex alimentarius 

committee :- 

طق الج فاةججمقاصصاسج عغ ااسجج0ٙٔٔقق   جعاةلج

  ماقلةااسجط  مااط  ج  م ااة سجط  ملطثااة جط وةاااةج  م ااا   ج

ةة جطقصااااا لج  لف اااااسجقواااااةلالج  ااااااسجعاااااجج  مط صااااا

جط  قالاًة ج  طر اسج عغ اسح

 -لجنة دستور ا  ذٌة :

Codex committee 

pesticides residue :- 

 ف سجق قلج  ل  سجمق واة ج  م ا   ج ا جع ةصالج   ائاسج

ج  ماقلةسجطقث ا ج  م قطاة ج  م مطلج  ةح

لجنرررررررة دسرررررررتور متبقٌرررررررات 

 -المبٌدات :

Codex maximum 

residue limit :- 

 ثاااا ج ايصاااا ج لمق واااااة ج  م اااامطلج  ااااقطلجا اااالج 

ج طفط هةج  ج  مط  ج  ماقلةسح

دسرررررررتور الحرررررررد ا قصرررررررى 

 -للمتبقٌات :

Codlemone :- المااطججف  اا جفااة بج ًثااسجثمااةلج  قةااةلجا ااقا لج اا ج 

عمبج  رًطلجدطج  مصةئ ج  فة  سج ا  طلج  ثاالمجطهاطج

 الماااااطججف  ااااا جد ثاااااطيجمصااااا عجطا ااااام جدا اااااة ج
Codlelureجح

 -كودلٌمون :

Coefficient of 

selectivity :- 

مواااةسجا ااقا لج قث ااا ج لفااسجث ة اااسجمفمطعااسجدطج

 اااطعجمًااااججماااجج آل اااة ج  اااطعجدطجمفمطعاااسجداااالوحج

 -معامل ا نتخابٌة :
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جطاث بجه  ج  مًةمبج ة قا  لج  مًة  سج آلقاسج:
  لراطلججLD50يامسججج

ج                  مًةمبج ا قاة اسج=ج
ج لثال  ججLD50يامسجج

ااا ج امااةجز  ج ااةجج  م ااا جط  ااكجع اا مةجا ااطجج   اا  جقث 

م قا ااة ج لراااطلجدلج لثااال  ج جط لمااةجز   جيامااسجهاا  ج

  مًةمااابج ّبج  اااكجعلااا جدجج  م اااا جم قاااابج لثاااال  ج
 Vertebrate selectivityط اااسج لراااطلحج  فاالج

rationجح

Coffee chaff :- ياااطلجثاااة ج  و ااطمج  مرثط ااسج ااا بجم ااثطأج ااةعلج
جAnti-Caking ماط  جمة ًاسج لاقًفجججطق قا لجدا اة ج

ج لم ا   جط ا م مج  مف زمج ا بجم ةثاأح

 -قشور القهوة :

Cognitive :- ج  قًة مج  طع جط إل ل كج ً ج قلمجزغمة جدطجغا ط سح  -إدراك :

Cold blending :- جرلاوااااااسج قث ااااااالج ا اااااام مج   ااااااةئلسجثاااااااتجاااااااقلج

جالاااااااااااارج  مثة ااااااااااااابج ا ااااااااااااةسجدطج  مًلوااااااااااااة ج

ة   اابج  موااللمجإل قااةجج  مثلااطبج ا ااةسج ا ااةسجط 

ج  م ة بحج

 -الطحن البارد :

Cold fogging 

concentrate :- 

م قث ااالجا ة ااابج ا اااقا  لج ااا جمًااا   ج  ق ااا ابج

ج   ةل جم ةالمجدطج ً ج  قاةا ح

 مركز تضبٌب بارد

Cold fogging 

machine :- 

آ سجق  ابجقا هجز  جث ج  االجآ اسج  ق ا ابج  ثل لااسج
 اةجقوااطلج اا ال ججمثلاطبج  م ااا جدطج  م ااا ج  مل اازجزاجد 

 ااا بجل   ج ااةل جطغااالج ااةقاجعااججمصاا لجثاال ليحج
جحThermal fogging machine  فلج

 آلة التضبٌب البارد

Cold mix :- مة ج ةئبجمًلأجاث لج ط  رسج  الارج   اةل حج  فالج 
Cold blendingجح

 -الخلط البارد :

Colemanite :- لمااز ج   اماااةئ ج(Ca2B6O11.XH2O)طهااطجع ااةلمجج

عجج اطل  ج   ة  ااطلج ماةجقطفا جصاطلمجاجمةئااسجماجج
طهاااطجيلاااابج  ااا ط ةجج ااا جج(Ca2B6O11)   ط امة اااا ج

  مة جط   اهجمقاط لج ل  اة جع ا جرث اهج اا بجم اثطأج
جحBoron ةعلحج  فلج

 -كولٌمانٌت :

Colitis :- ججج  ق ةبج   اة ج  ماةر ج لوط طجح  -التهاب القولون :

Collaborative 

international 

pesticides analytical 

council :- 

مفلسجا اقلج قراطالجطقطثاا جرل ئاأج ثالج  م اا   ج
جطقثلال ةح

مجلررررررس التعرررررراون الرررررردولً 
 -التحلٌلً للمبٌدات :

Colloid :- قرلااأجعلاا جث ا ااة ج  قل ااسج  ً ااطاسجطغااالج  ً ااطاسج
حجط  اااةج اااًسجnmجٓٓٓٔ-ٔطققااال طلجديرةلهاااةج ااااجج

جط  حاة بج   ةقعة اسج لق 

 - روي :

Colloidal phosphate :- ةط ااااةة ج  مًاااا   جدطج  ةط ااااةة ج  را اااا ج  مطفااااط ج  
جصاطلج  ةط ةة ج  صل سحجمع  ماة ج  المجمالطرة ج

 -فوسفات  روي :

Column 

chromatography :- 

طا قًمبج مًل سجطفط جدطجعا لجطفاط جمل ابجماةج ا ج
 ماال  ج ثصااهج   مااط جج ة موةل ااسجمااعج  مل اابج   واا ج 

ط  اا يجا ااقا لج  ماااسجصاا المجفاا   ج ج مااةجد ااهجاط ااحج
 لفاسجقًوااا ج   مااط ججمااججاايبجعاا  ج   وااعج جهاا  جمااجج
   ةثاااسج   طعاااسج جدمااةجمااجج   ةثاااسج   ماااسج اا ججمًل ااسج
 لقةاةعج  وماالجطث ااةبج    اا سج  مئطاااسج  اابجيمااسجطعلاا ج
هااا  ج ا اااةسجق اااقا لج لةثطصاااة ج   لطقا ااااسجط ااا ج

 -كروماتو رافٌا ا عمدة :
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   لالاسجط   اماة ج  ً اطاسحجطاًقما جثةا ج   اماة ج
عماابج لمةقطغل  اااةج اعماا مجعلاا جطفااط جرااطلجثة اا ج
اط اااعج ااا جعماااط ج  ااارط   ج  اااا بجمصااا طعجماااجج
  زفااةججطا لااأجمااجج ا ااةبج  اا   جطا ااطججمرثااطجج
 ااا بج ياااأجمثماابج ر وااسجلياوااسجمااجج   ااةئبجطاط ااعج
 ة ًمط ج ا بجهايلجماعجما ابجمًااججثالجاماللج  راطلج

هطجالارجمجج  ص  ة جمثي جط ًا ج قالمج  مقثلكج   يج
قف ااالجثااازلجق اااة لج  ًماااط ج  ط ثااا مج ًااا ج ااااالوج
 ةاعقمة جعل ج لفسجد ةق اةج لراطلج  ثة ا جطقفماعج ا ج
ج    ةاااااااااااااسج اااااااااااا جد ة ااااااااااااابج اق ااااااااااااةلحج  فاااااااااااال

Gas chromatographyجطج
Paper chromatographyجطج

Thin layer chromatographyجحجج

Coma :- قثاا تج  اا بج واالج اط  اافاججدطج  اا بج  ً ااا جمااجج
ج  ثةا ج  مل اسج ةلقةةعج    لج  ج   لح

 - ٌبوبة :

Combi – pack liquid / 

liquid :- 

م قث الاجج اةئلاججمً اقاجج ااا بجم ةصابج ا جع ااطمج
ط ث مجاةلفااسج جمًا مج ي اقًمةبج اا بجمقاز مججماجج

جايبجاز جج  الرح

عبرررروة تولٌفٌررررة مررررن مررررواد 
 -ئلة / سائلة :سا

Combi – pack solid / 

liquid :- 

م قث لجمججمة مجصل سجطدالوج ةئلسجمً اقاجج اا بج

م ةصاابج اا جع ااطمجط ثاا مجاةلفاااسج جمًاا مج ي ااقًمةبج

ج ا بجمقز مججمججايبجاز جج  الرح

عبرررروة تولٌفٌررررة مررررن مررررواد 

 -صلبة / سائلة :

Combi – pack solid / 

solid :- 

 قاججمً اااققاجج اااا بجم قث ااالاججماااججماااة قاججصااال

م ةصاابج اا جع ااطمجط ثاا مجاةلفاااسج جمًاا مج ي ااقًمةبج

ج ا بجمقز مججمججايبجاز جج  الرح

عبرررروة تولٌفٌررررة مررررن مررررواد 

 -صلبة / صلبة :

Combinatorial 

chemistry :- 

 االعجمااجج االطعج   اماااة ج  قاا جقً اا ج الاارج  مل  ااة ج

 ة اقا  لج إل  اةججج00ٓٔ   اماةئاسج  مًلط سجم  جعةلج

  ج  م لماجعل جقث الجمفمطعسجط  اًسجفا   جماجج آل

  مل  ة ج   اماةئاسجط  ق جااقلج اق اةلجققثالهاةج  ثااطيج

جعل ج اثاة ج  ماقلةسح

 -كٌمٌاء الخلط والتركٌب :

Combined effect of 

poisons :- 

 اةئججثا جج ا   ققثالج  مققة عج مة قاجج اةمقاججدطجد ثالج

جمقًلضج    ج   مطلجط  ةسج  رلاوسح

 -التؤ ٌر المتحد للسموم :

Combuster :- م ااااقمج ل اااارلمجعلااا جثااالأج  ماااط  ج  صااال سج قولاااابج

جثفم ةجططز  ةجطز قةجج  رةيسح

 -محرقة :

Combustible :- جديجمة مجية لسج يثقل أجدطج ااقًةبح  -محتر  :

Comet assay :- رلاواااسج وااااةسج   اااللج  ثةصااابج ااا ج  ااا جDNAجج 

ثااتجااقلججDNAلارج  ا جاةصسج    لج  جاارجدطجاا

 ةج لًةمابج  ما ملج لا ج اغملج  الاسج ا ج افاةلجطقًلا

DNAحجثااااالجااااااقلجقًااااالاضج  الااااااسج ماااااة مجق فاااااا ج

Detergentطمفةبج  ل ةئ ج    جثا تج  الج ا ج  ا جج

DNAز  جدفز  جص المج  ججه  ج افاز  ج اققثلكجج

 ق اطجججElectrophoresis اةلجج  الاسج ط  ارسج  ا ج

جلججمجج  الاسحمةجاا هج    بج  اة

 -تقٌٌم المذنب :

Cometabolism :- عملاسج ااضج  ق جاقلج ا اةجقاقااضج  ماة مجغاالج  وة لاسج

 ل اا لجثاطاااة جط  ااججاااقلجقثرام ااةجثاطاااة ج واارج طفااط ج

جحMetabolismمص لجز ة  ج ل ةل طجحج  فلج

 -أٌض تآزري :

Commercial 

applicator :- 

مااججعملااهج  اااالج  اا يجاوااطلج اال ج  م ااا   ج فااز ج

جحCertified applicator  قفةليحج  فلج

 -مستخدم تجاري :
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Commercial 

pesticides 

formulations :- 

جحPesticides formulations  فلج مستحضررررررررررررات تجارٌرررررررررررة 

 -لمبٌدات اآلفات :

Commingled :- قرلااااأجعلاااا جالااااارجديجعاااا  جمااااجج  مااااط  ج  مًااااة مج

Recyclableط  قااا جافااابج صااال ةجعاااجج ًاااضجي ااابجج

جعة مجقص اً ةحز

 -ممزوج :

Committee on 

carcinogenicity :- 

ج ف سج  مط  ج  وة لمجعل جزث  تج   لرةجح  -لجنة المسرطنات :

Committee on 

mutagenicity  

 ف ااسجم االط سجعااججقث ااا ج  مااط  ج  وااة لمجعلاا جزثاا  تج

ج  رةل  ج  طل ثاسح

 -لجنة المطفرات :

Committee on safety 

of medicines :- 

 ف اسجق اً جز ا جمل ي ااسج لفاسجدماةججط ايمسج ا طاااسج

ج  م قا مسح

 -لجنة سشمة ا دوٌة :

Committee on 

toxicity :- 

 ف ااسجقاااقلج  ل  ااسجثااةا ج  ق ااملجط آلثااةلج   ااماسج

ج لمل  ة ج   اماةئاسج  ماقلةسح

 -لجنة السمٌة :

Common mechanism 

of toxicity :- 

 جدطجمااط  جدااالوجط  قاا جماال  اجج اماااةئااججدطجد ثاالج
ق  بجققثال  ج اماسجعةماسج رلاواسجمققة ًاسجطمقااة  سج

 Mechanism ofماجج اثا  تج   امطثاطااسحج  فالج

toxic actionطججMode of actionجح

 -آلٌة التسمم الشائعة :

Common name :- فلج  Chemical nameجح  -اسم شائع :

Common pesticide 

name :- 

جحChemical name  فلج  -ا سم الشائع لمبٌد اآلفات:

Community 

assistance panel :- 

مفمطعسجمجج ااااةلجطط اةا جصاثسج   ائاسجقًمابج
 ة قًةطججماعجط ة اسجق افابج  ماط  ج   اةمسجط امال ضج

(ATSDR)ثاابج  ماااة بج  مقًلوااسج ااة مط  ج  اراالمجج 

 اا ج  مفقمااعج ج مااةجقًماابجهاا  ج   ائااسج فمااعجطمل فًااسج
سج ااااا جهااااا  ج  مفاااااةبجطقزطاااااا ج اعق اااااةل  ج  صاااااثا

  ماااط ر اجج  مقًل ااااجج لماااط  ج  ارااالمج ة مًلطماااة ج
ج  م مسج  جه  ج  مفةبح

 -هٌئة مساعدة المجتمع :

Comparative effect 

level :- 

  فلعسجمجج  مة مج   اةمسجط  قا جام اججموةل اسجيا لق ةج
عل جزث  تج  ققثالج   ةلج جمثاةبج  اكجموةل اسج  فلعاسج

%جمجج   ط اجج  قلازجمعجفلعاة ج٘ٔ  م   سج قث ارج
جمط  جدالوح

 -مستوى التؤ ٌر المقارن :

Compartment :- فاااز جماااجج  ف ااالج عق ااالج  فاااةلجم اااقوبجدطجم ةصااابج
  االضجمل ي ااسجطقًواابجعملاااسج  قاااةلجمااة مجمااةج ااا ج
  ف لج جط  ف لجعة مجا لج  ً ا جماجج  ثفاال  جمثابج

ج  ولبجدطج   لاسجطه   ح

 -حجٌرة :

Compartmental 

analysis :- 

عملاسجلاة اسج   اة ج ماط ججاااللجعملااسج وابج  ماط  ج
ج  ج فةلج  ثفال  جط   مط جج  ممثبجهطج:

C = Ae
-at

 + Be
-Bt

 

جثاتجدجج:ج
Cج=ج  قل ازجج
AطججBج=جثة  جج
aطججBج   سج  ثة  ج= 

tج=ج  زمجج

 -تحلٌل حجٌري :

Compartmentalize :- فلج  Compartmentجح  -ٌقسم إلى حجٌرات :

Compatibility :- زم ة اسجالرجمة قاججدطجمل  اجج طججثا طتجقا  ابجدطج
قةةعبج امةج ا  مةحجمثةبج  كجالرج مة اججمًة جدطجالارج

 -لتواف  :ا
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 مة جطم اا جط وةئ ماةجغاالجمقةاةعلاجج جط ججف اطلجديج
قااااقثال  ج اااال اسج لالااااارجاً اااا جدجج  ماااال  اججغااااالج
مقااااااااااط  واججطغااااااااااالجيااااااااااة لاجج لالاااااااااارحج  فاااااااااالج

Hygroscopicityجح

Compatibility 

agents :- 

دطجمث اااا ة ج  قط  ااااأجطهاااا جمفمطعااااسجمااااجج  مااااط  ج
  م ااااةع مج  قاااا جقًماااابجعلاااا جقث اااااجج  قط  ااااأج اااااجج
  مل  ة جدطج  م ا   ج  ق جاقلجالر ةجثاتجد  اةجقًمابج
عل جقث اججاط لج ا قااةلجطقفاة سج  مازااج  اي ج

Pعااججقث ااا ج لفااسج
Hالااارج ثااطج  ثةم اااسج قولااابجج  

اسج  قل ابحج و ج ز    جدهماسجه  ج  ًط مابجط  اكجعمل
اججعملاااسجالاارجم ااا اججدطجد ثاالجدطجم ااا جمااعجد اام مج
طلياااسجطم فمااة ج مااطجدصاا ث ج  اااطلجمااجج  ًملاااة ج
 ا ة ااااسج اةاااضجق اااة ا جعملااااسج  ااال جطدججعااا لج
  قط  اااأج ااااججم ط اااة ج  الاااارجقاااا بجعو اااسج ااا جهااا  ج

  رلاااأج  مفااةبج ج اا  كج اا ججز ااة سجهاا  ج  ًط ماابجهااطج
 Chemical امثابج لو اة جعلا جها  ج  ًو اسحج  فالج

incompatibility adjuvantsجحجج

 -عوامل التواف  :

Competent 

authority :- 

 ل لرة ج  ث طماسجصيثاسج  قيلجطقواالج  ميثفة ج
ج  اةصسج ة مط  ج  ف ا مح

 -صشحٌة السلطة :

Complete 

mineralization :- 

جCo2  ً طاسج  مًو مجطقثط  ةجز ا جج    لج   ةمبج لمة م
جطمة جط  ة ا جغالجع طاسج ة  قل  جط    لا ح

 -معدنة كاملة :

Completed exposure 

pathway :- 

  م ةلجدطج  رلاأج   ةمبج   يج قا قهجعملاسج  قًلضج
جحExposure pathway ة  ةمبحج  فلج

 -مسار التعرض الكامل :

Compost :- ط ئااسجااقلجاي  اةجه الج  ماط  ج مة ج ةقاجمججعملااسجه
  ً اااطاسج ط  ااارسج   ةئ اااة ج   ياواااسجا اااقا  مهج ااا ج

جحManure  زل عسج  ً طاسحج  فلج

 -خلٌط أو مزٌج :

Compound fertilizer:- اامة جماااقلرجاثااطيجعلاا ج اياابج ث اااججمااجج  ً ةصاالج 
     ئاااااااسج  لئا ااااااسجمثاااااابج   ااااااةاقلطفاججط  ة ااااااةطلج

 ً ةصااالج   ااابجط   طقة ااااطلجثااااتجااااقلجالااارجهااا  ج 
جحMixed fertilizerمق ةا سحج  فلج

 -سماد مركب :

Comprehensive 

effect of poisons :- 

يااااةسج  قاااقثالج  مواااةلجج ل ااامطلج ااا ج اااةئججمًااااججااااقلج
قًلا ااهج  اا  ج   اامطلجعااججرلاااأج  مااة جدطج   ااط  جدطج

ج  فل جدطجعججرلاأج      ح

 -التؤ ٌر المقارن للسموم :

Compressed air 

duster :- 

مًةلمجص المج  ثفلجقا هجمرةقمج  ثلااأجطقًمابجعاجج
رلاأج خجقاةلجمجج   ط  ج  جاز جج  م ثطأجثااتج
قاااالجج ل  ج  م اااثطأج صاااطلمج اااثة سج ثاةاااسجماااجج
    ااةلج مفاال ج ااقحجصاامةلجدطج طهااسج  مًةاالمجطق ااقا لج
 اااا جمًةملااااسج امااااة جج  اة اااااسجطثفااااةئلج  ثاط  ااااة ج
ج م ة ثااااااااااااااسج آل ااااااااااااااة ج  ثااااااااااااااالاسحج  فاااااااااااااال

Crank dusterجح

 -معفرة الهواء المضغوط :

Computational 

toxicology :- 

  اااااقا  لج  لاة ااااااة جط ااااال ماج  ثة اااااطبج لق  ااااالج
 ة قاااقثال  ج  ً  ااااسج  مقطياااعجثااا طث ةجع ااا ج  قًااالضج
 ل مطلج  ي جعجج  ة لج ا  بجآل اة جثا طتجعملااسج

ج  ق ملح

 -علم السموم اإلحصائً :

Concentrate :-  ا ج  ثاةطيجعلا جقل اازجعاة  جماججق قا لج طص ج  م
ج  مة مج  ةًة سح

 -مركز :

Concentrate spray :- فلج  Low volume sprayجطج
Ultra low volume sprayجح

 -رش مركز :
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Concentrated 

fertilizers :- 

%جدطجد ثاااالجمااااججٖٓد اااام مجماقلرااااسجقثقااااطيجعلاااا ج
جحK2O + P2O5 + N  ً ةصلج     ئاسج  لئا سج

 -أسمدة مركزة :

Concentrated 

superphosphate :- 

جحSuperphosphate  فلج  -سوبر فوسفات مركز :

Concentration :- ماااسجمًلطمااسجمااججمااة مجمااةج اا جثفاالجمًلااطلجدطجطزجج 
مًلااطلجمااججماا ابجدطجمااة مجماةةااسج فز /ملاااطججفااز (ج
ط  مقًلضج هجقً   جمًاججمججد ل  جمفمطعجمًاججمجج

ًاا جمًةملق ااةجماالمج   ةئ ااة ج  م ااقا مسج اا ج ااق ااةلج 
طججDoseطججActual concentrationط ثا محج  فالج

Effective concentrationجطج
Equitoxic concentrationجطج

Knock down concentrationجح

 -تركٌز :

Concentration effect 

curve :- 

م ث  جامثبج  ًييسج اجج  قل  ازج  م اقا مسجماججماة مج
قثاا ث ةج اا ج ااةئجججمااةجطماا وج  قااقثال  ج  قاا جام ااججدج

ج ااق ةلح

منحنررى العشقررة بررٌن التركٌررز 
 -والتؤ ٌر :

Concentration 

factor :- 

  مواةسج  ا يجاا بجعلا جماةجز  ج اةجج  م اا جاقال  لج ا ج
د  فسج   ةئجج  ث جدلجاحجطاقلجث ةبج  كج  ًةمابجماجج
ااايبجي اامسجقل ااازج  مل اابج اا ج    ااااجعلاا جقل ااازج

ج ةط هح  مل بج  ج      ج   يجقلجق

 -عامل التركٌز :

Concentration 

response curve :- 

م ث  جامثبج  ًييسج اجج  قل  ازج  م اقا مسجماججماة مج
مةجط لفسج ا قفة سج  ق جاف لهةج ةئجج ااق ةلج قلاكج

ج  قل  ازح

منحنررى العشقررة بررٌن التركٌررز 
 -وا ستجابة :

Concentration 

response 

relationship :- 

جحConcentration response curve  فلج  -عشقة ا ستجابة بالتركٌز:

Condensation :- قثطبج   اةزجدطج   ااةلجز ا ج اةئبج ماةج ا جثة اسجق اطجج
 يرل  ج  مة ج ً جق لا ج اةلج  مة ح

 -تك ٌف :

Condensed 

phosphates :- 

جحPolyphosphate fertilizer  فلج  -فوسفات مك ف :

Conditional 

acceptable daily 

intake :- 

طه جيامسج  فلعسج  م مطلج ق ةط  اةجاطمااة جماجج  ماة مج
   ةمسج  ثاطاسجعل جد اةسجمل ل/  الجطزجج  ف ال/اطلج
ط  ق جالق رجق ةط  اةج االطرجقالق رج ماا لسجمًا اسجدطج
 رلاوسجق ةطبجمًا سجدطجق ةط  ةجمججي بجمفمطعسجمًا سج
مااجج   ةئ ااة ج جطعلاااهج اا ججمثاابجهاا  ج امااطلجافاابجدجج

جلا ج ةاعق ةلحق

التنررررراول الٌرررررومً المقبرررررول 
 -المشروط :

Conditional 

registration :- 

زجج  وااة طجج اقثااة يج م ااا   ج  ثااال  جط  ةرلاااة ج
ط  واااط لضج ااا ج  طاااااة ج  مقثااا مجا ااامحج ة ق ااافابج
  مااالطرج لم ااا ج طفااط ج واالج اا ج  مًلطمااة جثااطبج
سج وةرجمًا سج  جمقرل ة ج  ق فابجطام جج ط ة سجثمةاا

   ائسج ثبج  ق فابج  مالطرجع  جع لجيا لمج  اال سج
جعل جز مةبجمقرل ة ج  ق فابح

 -تسجٌل مشروط :

Conditioners :- طهاا جمفمطعااسجمااجج  مااط  ج  م ااة سج صااطلجقف ااازج
  م اااا   جط ا ااام مج  ماقلةاااسجطمثة  اااةج  ماااط  ج  مة ًاااسج

ط  ماط  ج  م اةع مجعلا ج   لابججAnti-Caking لقًفجج

الهااةحجطهاا ج اا ج   ة اابجمااط  جاةملااسحجط ا قاااةلجطغ
جحSurfactantsطججAdjuvants  فلج

 -محسنات :

Conductivity :- ياااا لمجمااااة مجمااااةجعلاااا جيقاااابجدطجقطصااااابج  ثاااال لمجدطج
ج    ل اااااة جدطج  صاااااط حجطق اااااقا لج قث اااااا ج طعااااااسج

 -الموصلٌة أو المناقلٌة :
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  مااة جمااججااايبجياااةسج  مًااة ججط ااط ااة ج    ئ ااسج اا ج
ج  مة ح

Cone mixing :- عملاسجالرجمعج  ق طالجاقلجاي  ةجثوجج  ثاةمضجعلا ج
صااااطلج  ةط اااةة ج  اااابجيماااعجدطجماااالطرجإل قاااةجج

ج   ط لج ط ةة ح

 -الخلط فً مخروط :

Confidence limits for 

LC50 :- 

جحConfidence limits for LD50  فلج حدود ال قرة للتركٌرز النصرفً 
 -القاتل :

Confidence limits for 

LD50 :- 

طه ج  م وج فلعجمجج  مة مج   ةمسجط  قا جقق ا بج ا ج
%جماااجج   ةئ ااة ج  ثااااسج  قاا جققًااالضج قلاااكجٓ٘يقاابج

   ماسجمجج  مة مج   ةمسجطقوعج اجج  فلعاسج  ا  اةجطها ج
%جٓ٘د   جفلعسجمجج  ماة مج   اةمسجط  مل ااسج ماط ج

مااااججد اااال  ججمفمطعااااسجمًا ااااسجمااااجج   ةئ ااااة ج  ثاااااسج
فلعاااسج  وصاااطوجطهااا ج  م اااقا مسج ااا ج ااق اااةلجط  

%جٓ٘ديص جفلعسجمجج  مة مج   ةمسجط  مل اسج مط ج
جحFiducial limitمجج ةئ ة ج ااق ةلحج  فلج

حدود ال قة للجرعة النصرفٌة 
 -القاتلة :

Confidential business 

information :- 

  مًلطمااة ج  ثةطاااسجعلاا ج ا اال لج  قفةلاااسجط  مة اااسج

ج ًمبحطديجمًلطمة ج لاسجدالوجملق رسج ة

 -معلومات العمل السرٌة :

Confidential 

statement of formula:- 

يةئماااسج ااالاسجق ااالجم ط اااة ج  ماااة مج  ةًة اااسجط  ماااط  ج

ج  اةملسج  م ة سج صطلجقف ازج  م ا   ح

 -سرٌة التركٌبة :

Confounding 

variable :- 

عةماابجمق ااالجياا جا اا بجدطجام ااعجثاا طتج  ااا  جطهااطج

ق رج ة ًةمابجقثا ج   ل  اسج اسجمق الجط ارجط   هجال

 دطج  قثواأح

 -متغٌر خلٌط :

Congener :- ط ثاا مجدطجد ثاالجمااجج  مااط  ج   ج اصاابج  ط ثاا جمااجج

جثاتج  قل ابجدطج  طفاةسح

 -مجانس :

Conjugate :- مًو ج ةقاجمجج لق ةرجمل  اججدثا همةجر اًا جط آلاالج

طااا ج غلااابجعااجج  ف االج جمثااةبج  ااكجموقاالجج   لطلط
Glucoronoidط   اااةقاجعاااجج يقااال جج اااط قاجداااااضجج

 اا ج  ل ااةئجحج  فاالججGlucoronic  م ااا   ج ثااةمضج

Glucosides conjugateجح

 -مقترن :

Conjugation :- ما ة ا اااسجقثاا تج اا ج  ملثلااسج  قالاواااسجمااججمل ثاابج

داااضج  م ااا   جثاااتجقاالق رج ااط قاج ااااضج  ور اااسج

ط  اي جمااجج  ف االج ق ااطاججماة مجف ااا مجاااقلجرلث ااةج

 ف االج جمثااةبج  ااكجثاا طتج لق ااةرج اااججفاازحجاااةلجج 
ط اججمفمطعاسج ًة اسججGlutathion  ال ج  م اقجمثبج

  ج  مل ابج   لاابجمماةجاال يج ا ج    ةااسجز ا جق االج

ر اًاااسج  مل ااابج   لاااابجطماااججثااالجق ااا ابجزال فاااهج

ط ة قة  جقولابجقةةعلهجمعجه  هج  ثاطيج  جف لج   اةئجج

ج جممةجال يجز  جقولابج ماقهح

 -:ا قتران 

Conjunctiva :- غاااة ج ااةرجج  فةااججطهااطجغاااة جماااةر جا راا ج االمج

ج  ًاججطاث  ج  م ةثسج   ةلاسج فةجج  ًاجح

 -ملتحمة :

Conjunctivitis :- ق ةبجغااة ج  ًااججدطجق افاهج قافاسج  قًالضج ا ًضج  

ج  م ا   ح

 -التهاب الملتحمة :

Consent decree :- ًاا بج  ااة   جمط  وااسجدطجطثاوااسجااالعاسجقصاا لهةجطز لمج  

عل ج اقةةأج  ثةصبج اججط ة سجثمةاسج   ائسجط  ف اة ج

  م لط سجعجج فة سج  مة جدطج   اط  جدطج   اارلمجعلا ج

  مط  ج   ةمسجط أج  وط  اجج   ة ا مج ل لا جافًل اةجملزماسج

جدمةلجط ة سجثمةاسج   ائسج قثواأج  ط جه  ج  وط  اجح

 -موافقة قضائٌة :
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Conservation :- علاا جدطجصاااة سج  مصااة لج  ر اًاااسج ة  ة ااة جج  ثةااةف

جط ا  ةلجط  طيط ج  مةجج  قمل لاق لح

 -محافظة :

Conservation 

buffers:- 

 اااااةثة جصااااا المجدطجداااااالرسجماااااجج الضج ااااا جم

  م ااةثة ج  ا اال  ج    ئماااسجصاامم جإل رااة جعملاااسج

  فل  ج  مة جط لاة هج  لعسجطقاط لج   راة ج    اةق ج

لعااا جدطج  مااالطجج جطماااججط  ثةاااةفجعلااا جم اااةرأج  

   ةثاااااسج   ااااقل قافاسج اااا جج اااااالرسج  ملرةااااسج اااا ج

 ال  اا ج  زل عاااسجقًماابجعلاا جقاةااا جطرااقمجثل ااسج

  ً ةصاالج     ئاااسج  ل ااط اسجط  م ااا   ج اامجج  ثواابج

  ط ثااا جطقاااامبجهااا  ج  ملرةاااة ج  اراااطرج    قطلااااسج

جطمص   ج  لاةلجطغالهةح

الملطفرررررررررررات الحامٌرررررررررررة أو 

 -الحافظة :

Conservation cover :- رااة ج    ااةق ج  مًماالجدطج  اا  ئلج  م ااقا لج اا جقث ااا ج   

ج  قل سج  ج  م ةرأج  مًل سج لقًلاسح

 -الغطاء الحافظ أو الواقً :

Conservative 

assessment of risk :- 

زفل  جا   جز  جقواالج  مااةرلجعلا جد اةسج  قال ضج

د ط ج ثقمةبجام ججث طثهجطمججثلجا قاجعجج  كجدعل ج

مسج ثقمةبج لارلجطه  جمةجقًقم جعلاهجيال ل  جز  لمجيا

  ماااةرلجط ة قااة  ج اا جج  ااكجااال يجز اا جزاااة مج لفااسج

ج امةجحج

 -التقٌٌم الوقائً للمخاطر :

Constipation :- جع لج  و لمجعل ج  ق لزج قافسجق ةطبج ًضج  مط  ح  -إمساك :

Consumer risk 

assessment :- 

  ق اااةطبج  ااااطم ججطااااقلج  اااكجماااججاااايبجث اااةبجياماااس

  مو ااطبجمااجج  مااة مج   ااةمسجعلاا جد ااةسجم ااقطوجعاا لج

ج  ققثالج  ج ا ط عج ا ثلجعل سجطهطج   لبح

تقٌررررررررررٌم الخطررررررررررر علررررررررررى 

 -المستهلك:

Contact acaricides :- جم اااااااا   ج  ةلط اااااااة جقااااااالثلج ة ميم اااااااسحج  فااااااال

Contact pesticidesجح

مبٌرررررررررررررردات اكاروسررررررررررررررات 

 -بالمشمسة:

Contact dermatitis :- ق ة ة جدطج  قةةاة جفل اسج ةقفاسجعاججميم اسج ًاضج  

  مط  ج  ثةليسجدطج ةقفسجعاجج  قث اسج  مازمجج ا ًضج

ج  مط  ح

 -التهاب جلدي بالمشمسة :

Contact fungicide :- فلج  Contact pesticidesجح  -مبٌد فطرٌات بالمشمسة :

Contact herbicide :- فلج  Contact pesticidesجح  - ال بالمشمسة :مبٌد أد

Contact insecticide :- فلج  Contact pesticidesجح  -مبٌد حشرات بالمشمسة :

Contact insecticides :- م اااا   ج  ثاااال  ج  قااا جقثااا تجققثالهاااةج   اااةلجعاااجج

جحContact pesticidesرلاأج  ميم سحج  فلج

 -مبٌدات حشرات بالمشمسة:

Contact liquid or gel:- ئبجدطجهيماا جمًاا ج ي ااقا  لج  م ةااالجم قث االج ااة

 م ة ثااسج  وااط لضجدطج  ثااال  ج ًاا جقاةاةااهجز  ج ااةجج

 ContactطججContact poisonهيمااااة حج  فااالج

pesticidesطججContact powderجح

 -سائل أو هشم بالمشمسة :

Contact nematicide :- فلج  Contact pesticidesجح مبٌرررررررررد دٌررررررررردان  عبانٌرررررررررة 

 -بالمشمسة :

Contact 

neuropoison:- 

قرلأجعل ج   مطلج  ق جقًمبج ة ميم سجطقث تج  وقابج

عججرلاأجققثالهةج  ج  ف اةزج  ًصا  جمثابج  م اا   ج

  قة ًااااسج مل  ااااة ج  ة ااااةطلجط   ةل ةمااااا ج  ً ااااطاسج

ط   ا طقاججطمل  ة ج   ةالطثلطا ج  مث لمجصا ةعاة حج

جحججContact poisonطججContact pesticides  فلج

 -بً بالمشمسة :سم عص

Contact pesticides :- مفمطعسج  مل  اة ج   اماةئااسج  م اقا مسج ا جم ة ثاسج

  ق جقث تجققثالهةج   ةلجعججرلااأجميم اسج آل ة جط

ف  لجف لج آل سجطق ة جع الجها  ج  فا  لج لطصاطبجز ا ج

 -مبٌدات آفات بالمشمسة :
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مطيااعج  قااقثالج  اااةلج  ااةج قثاا تجققثالهااةج   ااةلج اا ج

ج آل سح

Contact poison :- قرلأجعلا جديجماة مج اةمسجقوقابجدطجقالثلج ا ج   ةئ اة ج

  ثاااسجعااججرلاااأجميم ااسجفاا  لج  ف االجط ةة هااةجع االج

ججج  كج  ف  لج قصبج ً ج  كجز  جمطيعج  ققثالح

 -سم بالمشمسة :

Contact powder :- م قث لجعل جهائسجم ثطأجمًا ج ي اقا  لج  م ةاالج

  جط  مًاااالط ج ااااة وة ج م ة ثااااسج  وااااط لضجط  ثااااال

جحTracking powder م ثطأجقق عج امجحج  فلج

 -مسحو  بالمشمسة :

Contact toxicity test :- طافليجها  ج ااق اةلج قث اا ج   اماسج  ثاة مجط  مزم اسج

 مل بجمةجعججرلاأج  فل ج ورجطااقلج قًالاضج ارحج

ماااةج ًااا مجقل  اااازجماااجج  ماااة مج  ماق ااالمجطاقااالكج اااةئجج

عل ج  كج   رحج ةقلمجمًا اسجثالجا وابجج ااق ةلجاقثلك

طاط ااعجقثاا ج  مل ي ااسج ث ااةبجعاا  ج ا اال  ج  ماقااسج

ط  جثة سج  وط لضجام ججثييسجم روسجمًا سجمججفل ج

  ثاط ججطط عج صاوسجمًةملاسج قل اازجمًااججط ل  اسج

 Acute toxicityققثالهاةج   اةلج ا ج  ثااط جحج  فالج

testطججChronic toxicity testجح

 -مٌة بالمشمسة:اختبار الس

Contaminant :- دطجماااة مج ق اااةااسجطهااا جديجماااة مجصااال سجدطج اااةئلسجدطج

غةزاسجدطج اةقاجدا ا جصالبجدطج اةئبجدطجغاةزيجغاالج

ملغااطبج اا جطفط هااةجط  ااججقطفاا ج اا ج  ط اارج   ائاا ج

  صاااالبجدطج   ااااةئبجدطج   ااااةزيجط  ااااكج قل اااااز  جاج

قثااا تجد ااال ل  جمً طااااسجدطجقاااقثال  جع  ااااسجعلااا ج

مسج ل ةئ ة ج  ثاسجدطج  م ط ة ج   ائاسجعلا ج  صثسج  ًة

ج  م وج  رطابح

 -ملو  :

Contaminate :- ًماابجااا  جغااالج واا جعااججرلاااأجز ااة سجدطجميم ااسج 

جمة مجغالجدما سج مة مجدالوج واسجطدما سح

 -ٌلو  :

Contaminated site :- مطيعجقطف ج اهجمط  جارلمجم  ةج  م ا   جطه جمط ياعج

  جدطجقا  ججطقاا بجمصاة لجق  اا جق  بج ا ةجه  ج  مط

ج لصثسج  ًةمسح

 -موقع ملو  :

Contamination :- طفاااااط جماااااة مجملطثاااااسج ااااا ج  ط ااااارج   ائااااا حج  فااااالج

Contaminantجح

 -تلو  أو اتساخ :

Continuous pressure 

sprayer :- 

ملاااسج قثفااةلجماقلةااسجقثاا تج اا رة ج م ااقطوجثة اا ج

لججا  عجمثلطبج  ل ج صطلمجم اقملمجطم قفماسج ااا

مااجج طهااسج  اال ج طججثاا طتجيرااعج اااهج جرة مااةجدجج

  م اا سج اا جثة ااسجثل ااسجممااةجا اامججقطزاااعج  اال ج

ج ا بجمقفة سج طأج   رطلج  مًةملسح

 -مرشة الضغط المستمر :

Continuous reactor :- فلج  Reactorsجح  -المفاعل المستمر :

Contraction :- قوللج  ً لسج قافسجثةا جقا اجدطج  ارل بجعمابج

ج ف ةزج  ًص  ح 

 -تقلص :

Contraindication :- ديجفل جدطجمة مجقفًبجمجج ًاضج  رل ئاأج  ًيفااسج

جغالجم ة  سجدطجغالجملغط سح

 -مضادات ا ستطباب :

Control action 

threshold :- 

م اااقطوجزعااا   ج آل اااسج  ااا يجقصااا حجع ااا  ج  م ة ثاااسج

طججEconomic injury level ااالطلاسحج  فااالج

Economic thresholdجح

 -الحد الحرج للمكافحة :

Control limit :- يامسجق فاماسجقر أجعل جقل ازجمة مج اةمسج ا ج   اط  ج

ط  ق جافبجدججاجقزا جعججث جمًااجج ا جم اةجج  ًمابج

 -حد السٌطرة :
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جطق طججمو ط سج قثواأجفلط جعمبجصثاسجط لامسح

Control of pesticides 

regulations :- 

  ارلمجعل جفماعج  ارط  جق فالجز  ليجا ً جز  ج 

ج  اةصسج ًملاسجق فالجق  طبج  م ا   حج

إدارة قواعرررررررررررررد تنظرررررررررررررٌم 

 -المبٌدات:

Control of substances 

hazardous to health 

regulations :- 

مفمطعااسج  قااالاًة جط  وااط  اجج  قاا جق ااً ةج  ف ااة ج
  مً اسج ل ارلمجعلا جقا  طبج  ماط  ج  م المج ة صاثسج

ج  ًةمسح

على المواد الضارة السٌطرة 
 -بالصحة :

Controlled release 

fertilizers : 

دطجد م مج إلريأج   را  جطها جزثا وجصاطلجقف اازج
 ا ااام مج  قااا جقصااا عج اااا بجث ا اااة جم لةاااسج ماااط  ج
 ط املاسجماقلةسج جع  مةجققًلضج لماة جا ةا جي الجم اهج

  ً ةصااالج     ئااااسج  قااا جج اااا ابز ااا ج  اااابج  ث ا اااة ج
  ط سج القور اةج    اة جطالًابجغاي جاةلجج   جق رلأ

  ث ا ااسج طل  جم مااة ج اا جقث ااا ج ماااسج  ً ةصاالج     ئاااسج
ج  اةلفاااااااااااسجماااااااااااججث ا اااااااااااسج   ااااااااااامة حج  فااااااااااال

Urea formaldehyde reaction productsح 

أسرررررمدة اإلطرررررش  المرررررتحكم 
 -فٌه:

Conventional 

agriculture :- 

 فااةلج  زل عااسج  وااةئلجعلاا ج اقاااةلج  مطيااعج  زل عاا ج
عقمة ج ا سج  ًلماسجطماججثالج  اقا  لج ابج  ل اةئبج ة

ط  قو اااة ج  زل عاااسج  ث اثااسجمااججدفاابجقثواااأجدعلاا ج
ز قةفاااسجمم  ااسج اا جطثاا مج  م ااةثسج  ااي جعااججدااا هةج
 فماعج اعق ةل  ج   ائاسج  جه  ج  مفةبجطهاطجثصاالسج
 اابج  ا اال  ج  مقل  مااسج اا جمفااةبج  زل عااسحج  فاالج

Best management practicesجحجج

الزراعرررررررررررة التقلٌدٌرررررررررررة أو 
 -المحافظة :

Conventional 

pesticides :- 

  م ا   ج   اماةئاسج  م قفسجط  م اقا مسج م اا   ج جدطج
هااا جديجماااة مجصااا ً ةج إل  اااةججط  اااقا م ةج م ة ثاااسج

ج آل ة ح

 -مبٌدات آفات تقلٌدٌة :

Conversion factors :- يااالجق ااقا لج  اال  ةجمااعجيامااسجدااالوج قثطال ااةجز اا ج
جيا ل الجز ا ججٕحٔاةسجآالج جمثةبج  كج قثطابجيامسجمو

جح1ٕٔحٖا  جدججق لبج ًةمبجقثطابجهطج

 -عوامل التحوٌل :

Convicine :- دثاا ج  مل  ااة ج  مطفااط مج اا ج   وط اااة جط  قاا جقلًاابج
حج  فالجFavism طل  ج  جفةهلمج  ث ة اسج ل وط ااة ج

Favismجح

 -كونفٌسٌن :

Convulsions :-  ج  ااا بج  قًااالضج ل ااامطلجثة اااسج  ااارل بجعصااا 
ج  ًص اسح

 -تشنجات :

Convulsive ergotism :- ثة اااسج  ق اااملج اااةالفط ج  قااا جقااالثلجعلااا ج  ف اااةزج
  ًص  ج  مل زيجطق  دج اعال ضج  ائاسجث اهجطاا لج

جطقا اج  ج  ف لجالا ةجث طتج اقيججطمط ح

المرررررررررررررررض ا رجرررررررررررررروتً 
 -ا ختشجً :

Convulsive seizures :- جقًلضج  ف ةزج  ًص  ج ل مطلحج ط ة جقث تج   ب  -نوبات تشنجٌة :

Copper :- مااجج  ً ةصاالج  مً  اااسج   االطلاسجط  صاا لوج ق  اااسج
    ة جطامقلجمججي بج    اة جع ا جطفاط  ج ا ج  قل اسج

Cuعلااا جاااا بجدااااطجج   ثاااةسج
حجطهاااطج ااالطليج2+

 ق ااطاجج   لطلط ااابجطااا ابج ًةماابجم ااةع ج اا ج  ً ااا ج
ج جقفليج  ج    ة حمجج  قةةعي ج   امطثاطاسج  ق

 -نحاس :

Copper acetate :- خشت النحاس : م ا ج رلاة جعةلحج- 

Copper ammonium 

carbonate :-:- 

م ااااة جثاااااطيج ل  قلاااااةجط  ةرلاااااة حجا ااااقا لج واااارج
 م ة ثاسجم اا  ة ج اماال ضج  ةرلااسجط    قالاااسجعلاا ج
  مثةصاااابج  مقثملاااسج مل  اااة ج   ثاااةسج ة قةةثااااة ج

 مج  ثفلاااااسحجطاًااااط ج مفمطعااااسجطدااااافةلج   ج   ااااط
   م ا   جغالج  ً طاسحج

 -كاربونات امونٌوم النحاس:

Copper arsenate :- زرنٌخات النحاس : ةلحعم ا جثال  جط رلاة ج- 
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Copper arsenite :- زرنٌخٌت النحاس : مة مجثة فسج عااةبج  ج  ةرلاة جط  ثال  حج- 

Copper carbonate :- مًةملااسجدطل أجق لااا ج  ةط  ااهججم ااا ج رلاااة جا ااقا ل 

جطص ة اأج  قً ئسحجمقط رج   ماسج ل ةئجح

 -كاربونات النحاس :

Copper ethanolamine 

complex :- 

م اااا جرثة ااابجطد غاااةبجا اااقا لج ااا جدثاااط ضج  مااااة ج

 ط   لكجطد فمسج وبج  ماة ح

 -معقد اٌ انول أمٌن النحاس:

Copper 

ethylenediamine 

complex :- 

بجطد غااةبج جا ااقا لج اا ج ااةثة ج   ط اا جم ااا جرثة اا

ط  ةقااااة ج  زا ااااسجطدثااااط ضج  ماااااة جط   اااالكحج ااااماقهج

 م اة سج ل ةئجحج

معقررررد اٌ لررررٌن  نررررائً أمررررٌن 

 -النحاس :

Copper 

ethylenediamine 

triethanolamine :- 

م اااااا ج م ة ثاااااسج ا غاااااةبج  مةئااااااسج جاةصاااااسج  اااااة ج

Hydrillaجحج طج ماسجا ا مج ل ةئجح

نول أمررررٌن معقرررد تررررراي اٌ رررا

 -اٌ لٌن داي أمٌن النحاس:

Copper fixed :- م ااة جثاااطيج ل  قلاااةجط  ةرلاااة جطهااطجد ثاالج ةعلاااسج

 مججمالطرج طل طح

 -نحاس م بت :

Copper hydroxide :- م ة جثااطيج ل  قلااةجط  ةرلااة جدف الج ةعلااسجفاا مج

 ااا جم ة ثاااسجدمااال ضج    اااة ج  ةرلااااسجط    قالااااسج ج

علاا ج   رةرااةج جعاال ج اا ججاةصااسج  لةثااسج  مقااقالم

طهاااطجمل ااابجع اااطيحججChampion  ًااال أج ة ااالج

جا ا ج   ماسج ل ةئجح

 -هٌدروكسٌد النحاس :

Copper lime dust :- م ا ج رلااة ج م ة ثاسج  ً اا جماججدمال ضج  ةرلااة ج

جعل ج    ةقة ح

 -مسحو  الجٌر والنحاس :

Copper linoleate :- لٌنولٌت النحاس : م ا ج رلاة جعةلح- 

Copper 

naphthenates :- 

م ا جا قا لج م ة ثسج رلاة جقثلبج اااةبج ج  ي ج

عااججققثالهااةج  وةقاابج لثااال  ج اا  كجق ااقا لج ثمةاااسج

   مط  ج   لالطزاسحج ماق ةجم اة سج ل ةئجح

 -نف انات النحاس :

Copper octanoate :- جم ا ج لرثة بجطم ة جثاطيج لةرلاة جط    قلاةح  -اس :اوكتانوٌت النح

Copper oleate :- جم ا ج رلاة جعةلح  -اولٌٌت النحاس :

Copper oxide :- م ا ج رلاة ج مًةملاسج   ا طلجط   اة ل  ج ثمةاق اةجماجج

دمااال ضج اااوطرج   اااة ل  حج اااماقهجم اة اااسج ل اااةئجحج

طه اااةكج اااطعاججمااااجج  ة اااا ج   ثااااةسجهماااةج ط  ااااا ج

حج(CuO)ط ط  اااااا ج   ثة ااااااكجج(Cu2O)   ثة اااااطزج

طججCopper oxysulfateطججCopper  فاااااااالج

Copper sulfateجح

 -اوكسٌد النحاس :

Copper oxychloride :- م اااا ج م ة ثاااسج  ً اااا جماااجج امااال ضج  ةرلااااسجعلااا ج

جدافةلج    ةقاججط  ا ل ط  جط  ةقة ج  زا سح

 -اوكسً كلورٌد النحاس :

Copper oxychloride 

sulfate :- 

 ااا جم اااا ج رلااااة ج م ة ثاااسجدمااال ضج   ااااةضج  زغ

 ط  لةثسجطق وعج اطل أحج ماقهجم اة سج ل ةئجحج

كبرٌتررررات واوكسررررً كلورٌررررد 

 -النحاس :

Copper oxysulfate :- مة جاثطيج ط  ا ج   ثةسج  مثمضجفزئاة ج ثاةمضج 

ج    لاقاكح

 -اوكسً كبرٌتات النحاس :

Copper potassium 

sulfide :- 

 Potassiumم ااا ج رلاااة جاق ااطججمااجج   ثااةسج+ج

polysulfideجج+Potassium thiosulfateجح

سرررررررررررررلفاٌد البوتاسرررررررررررررٌوم 

 -والنحاس:

Copper 

quinolinolate :- 

م اااا ج رلااااة ج مًةملاااسجد ط  جقااا  طبج  ةة  اااسجطماااة مج

مر ااااااالمج قواااااااةطيج   رةراااااااةجطقًاااااااط ج مفمطعاااااااسج

Imidazoleجحج ةلج ل ةئجح

 -كوٌنولٌنولٌت النحاس :

Copper salt of fatty 

and rosin acids :- 

ج رلاة جعةلحج ماقهجم اة سج ل ةئجحججم ا  أمررررشن النحرررراس ل حمرررراض 

 -الدهنٌة والروزن :

Copper sulfate :- م ااا جرثة اابجطيط يااعجط رلاااة ج  ااقا لج ةقاالمجرطالااسج  -كبرٌتات النحاس :
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 م ااا ج رلاااة ج ج مااةج  ااقا لج م ة ثااسج  رثة اابج اا ج

دثاااط ضج  مااااة ج ج  اااي جعاااجج ةعلاقاااهج ااا جم ة ثاااسج

طهاااطجملاااحج   ثاااةسجج  وط ياااعحج طج اااماسجعة ااااسج ل اااةئجح

 ثةمضج    لاقاكجطهاطجعلا ج اطعاجج  لاقاة ج ثاةسج
ط  لاقااااة ج ثااااةسجاجمةئاااااسجج(CuSo4.H2O)مةئاااااسج

(CuSo4)حج  فلجMieronutrient fertilizersجح

Copper sulfate basic :- م ة جثااطيج ل  قلااةجط  ةرلااة ج م ة ثاسج امال ضج

لج  ثم اااة جط  ًةئلااسج  ةرلاااسجط    قالاااسجعلاا جدااافة

ج   ة  فة اسحج طج ماسجمقط رسج ل ةئجح

 -كبرٌتات النحاس القاعدٌة:

Copper sulfate 

tribasic :- 

م ااااا ج رلاااااة جا ااااقا لجعلاااا جدااااافةلج   ج   ااااط مج

  ثفلااااسجط  و اااطمجط اعااااةبجط  ة اااقأج ماااةجام اااجج

  ااقا  مهجعلاا ج  ً ااا جمااججمثةصااابج  ا االحج ااماقهج

جم اة سج ل ةئجحج

ات النحررررراس  ش ٌرررررة كبرٌتررررر

 -القاعدة :

Copper 

triethanolamine 

complex :- 

م ااااا جرثة اااابجا ااااقا لج لو ااااة جعلاااا ج   ي  قااااطجج

اراسج  ج   ثال  جط  م ق وًة حج اماقهجاط  رثة بج  

جمقط رسج ل ةئجح

معقرررد تررررراي اٌ رررانول أمررررٌن 

 -والنحاس :

Copperas :- فلج  Ferrous-sulfateجح  -كوبٌراس :

Coprolites :- ج ل زجدطجمق واة ج  ثاط  ة ج  مقثفلمج مةجي بج  قةلاخح  -براز المتحجرات :

Corn gluten meal :- المااااطججفااااة بجطم ااااا جد غااااةبجطثااااال  جا ااااقا لج 
ط المااطججفااة بج   ة ااسججDynaweed م ة ثااسج غاابج

  ةة  اااسج ج ماااةجا اااقا لج ااا جعمااابج  رًاااطلج  فة  اااسج

اجج لثاااال  جطااااقلج  ثصاااطبجعلااااهجماااجج  ااا لمج جدمااا

 ا ااقا  لجعلاا ج إل  ااةججط  ثاط  ااة ج  ماقلةااسجاةصااسج

ج  راطلجط ا مةكح

 -دقٌ  كلوتٌن الذرة :

Corncobs :- ط ااااز جج  ااا لمجطقرلاااأجعلااا ج  فاااز ج  ااااا  جماااجج 

عل طلج   لمج ً ج زعج   ا طلجم اهجثااتجااقلجقفةاةاهج

طرث ااهجا ااقا  مهج مااة مجثةملااسجطمة ئااسج لً ااا جمااجج

 م ا   ج آل ة حج

 -لذرة :عرانٌص ا

Corneal opacity :- جع لجاةة اسج  فز ج امةم جمجج لمج  ًاجح  -عتمة القرنٌة :

Coronary 

insufficiency :- 

جيصطلج  جعمبج  الاةجج  قةف ح  -قصور تاجً :

Coronary occlusion :- ج      ج  الاةجج  قةف ح  -انسداد تاجً :

Coronary sclerosis :- تصلب تاجً : قصلبج  الاةجج  قةف ح- 

Coronopilin :- مة مجم   سج لث ة اسجمججمفمطعسجSesquiterpene 

lactonesقطفاااااا ج اااااا ج  ااااااة ججParthenium 

hysterophorusجح

 -كورونوبلٌن :

Corrosion of tissue :- جقا  ج    ااج ةًبجقًل هج مط  جاة اسح  -تخدش النسٌج :

Corrosive :- ًماابجعلاا جااا  جمااة مجعة اااسج  ثمط ااسجدطج  ولطاااسجق

  ماااااط  جع ااااا مةجق اااااطجج ااااا جقماااااةسجمً اااااةحج  فااااالج
Corrosive poisonجح

 -خادش :

Corrosive of tissue :- ق ااقا لج طصاا جديجمااة مجقًماابجعلاا جااا  ج    ااااج

جطزقي هح

 -خادش للنسٌج :

Corrosive pesticides :- فلج  Corrosive poisonsجح  -مبٌدات آفات خادشة :

Corrosive poisons :- مطعسج  مل  ة ج   اماةئاسجط   مطلج  ق جقل يجز ا جمف

قو اابجد ط  ج  اال جط  قًةااالج  م ااقا مسج اا جم ة ثااسج

 آل ااة جطم  ااةج   ثااةسجمثاابج  لاقااة ج   ثااةسحج  فاالج
Corrosiveجح

 -سموم خادشة :
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Corticosteroid :- هلمطججدطج قالطا جق قفهجيالمج    مج   فلاسج جمثاةبج
 اااااا جعاااااايجججطق ااااااقا لجHydrocortisone  ااااااكج

ج ا ق ة ة ج  فل اسح

 -ستٌروٌد القشرة الكظرٌة:

Costunolide :- مة مجم   سج لث ة اسجمججمفمطعسجSesquiterpene 

lactonesقطف ج  ج  ة ججSaussurea costusجح
 -كوستونو ٌد :

Cotoxicity coefficient  طا قا لجه  ج  مًةمبج واةسج   اماسج  مااقل سج   ةقفاسج

مجمًا سج لم ا جدطجز اة سجم اا جآاالجطدججعججز ة سجمة 

ثا  ج اماةجز  ج ة ا ج   اماسجقيامسجه  ج  ًةمابجام اججدجج
حجطمججدهلجPotentiation  ماقل سج ةقفسجعجج  قوطاسج

  مًة ا ج  م قا مسج ا جث اةبجياماسجمًةمابج   اماسج

    ماقل سجمةجاقق ج:

جمًةمبج   ماسج  ماقل سج=ج

جثف%ج لمط ج  ميج-%ج لمط ج  مقطيعج
×ج______________________________________ججججج

جٓٓٔ

ج%ج لمط ج  مقطيع

ج%ج  جج  ةًبجهطجق ة ٕٓ    ج ة  ج  وامسج   ةقفسج=

ج%ج  جج  ةًبجقوطاسٕٓطز  ج ة  ج  وامسج   ةقفسج<ج

 -معامل السمٌة المشتركة :

Cotton bellow 

method :- 

غااةبجرلاوااسجمااججرل ئااأج  قواااالج  ثاااطيج م ااا   ج ا 

طقااقلج  ثاالجعاا  جثة اا جمااجج اا طلج اابجمااجج  مثصااطبج

جط  اااا غبجعلاااا جط ااااة مجير اااااسج  ااااابجدر ااااةأج قااااليج

  طل/ر أجطق ر ج ر وسجلياوسجماجججٓٔطعة مجقط عج

ج  ورااااجج جثاااالجا ااااة جثفاااالجدطجفلعااااسجثة قااااسجمااااجج

جقل  ااااازج  م ااااا   ج  مرلااااطبج اق ةلهااااةج  اااابجر ااااأج

 مج ثاتجا ة ج  لبج  ط ة مج  ور اسجطاقلجقلراابج  ط اة

  ور اااسجاطماااة ج ثفاالجثة اا جمااجج  ماااة جطقث اابج  اا سج

ج إل  ااااااااااة جعلاااااااااا ج قاااااااااال  جماقلةااااااااااسحج  فاااااااااال
Measuring germination period methodطجج

Reduction of wet weight methodجح

 -طرٌقة الوسادة القطنٌة :

Cottonseed hull ash :- لمااة ج فااا ج ااةقاجمااججياااطلج اا طلج  ورااجج  مثلطيااسج

ج ا بجفا ح

 -قشور بذور القطن : رماد

Cottonseed meal :- رثاااجج اا طلج  ورااجج   ةقفااسجمااججعملاااة ج  ااقايلج

زاااا ج ااا طلج  وراااجج جثااااتجا اااقا لج  ااامة جط  اااكج
%جٔطججP2O5%جٕ%ج اةاقلطفاججطجٙاثقط ئهجعلا ج

K2Oحج  ااي جعااجج ثقط ئااهجعلاا ج  ً ااا جمااجج  ً ةصاالج

ج  ص لوح

 -طحٌن بذور القطن :

Coulter injection :-  ااقا  لج  مثاال تج  ل اااعجمااعج   اا رج  ًااة  ج ثوااجج 

   اامة جدطج  م ااا ج   ااةئبجعمط اااة جعلاا ج  ماالزحج  فاالج
Injectionجح

 -الحقن بالمحرا  :

Coumachlor :- م ا جيط لضج ج ةلجفا   ج إل  اةجج ا  كج الجااقلجق اطاوهج

   ج  طااة ج  مقث مج املا اسح

 -كوماكلور :

Coumafuryl :- مة ًااة جقاثاالج  اا لحج ااماقهجعة اااسجم ااا جيااط لضجمااجج
ج ل ةئجح

 -كومافٌورٌل :

Coumarin :- طعجااةئعجماجج  ي قاطجج    اةق ج  ر اًا جطهاطجع اةلمج 
جحBenzo-2-pyroneعجج

 -كومارٌن :

Coumatetralyl :- م ا جيط لضج لاعج  مةًطبجاقط لج ا بج ةئبجمل ازج
طام اجج  اقا  مهج ا جعمابج  رًاطلج   اةمسحج طج ااماسج

 -كوماتٌترالٌل :
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ج ل ةئجحعة اسج

Coumithoate :- م ا ج  ةلط ة جطثال  جام جج  قا  مهجعل جمًفالج
  مزلطعااااة جطاًااااط ج مفمطعااااسج  ة ااااةطلج  ً ااااطاسج
طاث تجققثال ج   ةلجماججاايبجقث اراهجإل ازالج   اط اجج

ج  قلازح

 -كومٌ وٌت :

4-CPA :- 4م فلج مطج ل  اة جاق اطججماجج-Chloro phenoxy 

acetic acidا ااقا لج قااافاعجق ااطاجج ازهااةلج اا جج

  ة ج  رمةرسجطاقط لج ا بج الط طبجط اةئبجط اا بج
جديل لحجمقط رج   ماسج ل ةئجح

 -فور سً بً أي :

CPAS :- فلج  Chlorfensulphideجح  -سً بً أي اس :

CPCBS :- فلج  Chlorfensonجح  -سً بً سً بً اس :

CPMC :- 2م ااااا جثااااال  جاق ااااطججمااااجج-Chlorophenyl 

methyl carbamateطاًااط ج مفمطعااسج   ةل ةمااا جج

طاثاا رجعماابجز اازالج   ااط اجج  ااقلازحج ااماقهجمقط اارسج
ج ل ةئجحج

 -سً بً ام سً :

Crank duster :- دطج  مًةااالمج   ج  ملطثاااسج  ااا ط لمجRotary fan 

dusterحجققاااط لج  مًةااالمج  ملطثااااسج قثفاااةلجماقلةاااسج

جطقق ااطججمااججاااز جج  م ااثطأجطاقصاابج ااة از ججمااج
 ا ةبجملطثسجق  لج ة ا جطها ج ا ج  طيا ج ة اهجقا الج
  مولبج قثلاكج  م اثطأج ا ج  ااز جج ق  ااسج ا  ط اسج
  قاا جاماالجم  ااةج  م ااثطأجز اا ج  ملطثااسجج  قاا جقاا  عج
  م ااثطأجع االج طهااسج  مًةاالمج اااالجج ااا بج ااثة سج

 Compressed air ثاةسجمججغ ةلج  م ثطأحج  فالج

dusterجح

 -معفرة مروحٌة :

Cream :- قرلاااأجعلااا ج  ر واااسج  مًقماااسج  مق ط اااسجعلااا ج ااارحج
ج  م قثلبجدطجع  جيةعهج قافسج  ة ج  مط  ج  م قثل سح

 -كرٌم أو زبد :

Creosote :- كرٌوزوت : مة مجثة فسج عااةبح- 

Crepitations :- دصط  جغالج عقاة اسجق امعج ا ج  وصا ة ج   ط ئااسجدطج
   ط ئااسج  ص لج ةقفسجعججملطلج   ط  ج ا ج  وصا ة ج
جعل ج  ماةرجدطج قافسجق لفجف ل جج  وص ة ح

 -خشخشة :

Cresol :- م ا ج رلاة جعةلجمججمفمطعسج   لطلج  ً اطاسجطهاطج
 دث ج ط قاجقورالج  ةثلج  ثفليح

 -كرٌزول :

Cresyl acetate :- جم ا ج رلاة جعةلح  -اسٌتٌت كرٌزٌل :

Cresylic acid :- ماقلةااااسج  اااالجارلااااأجعلاااا ج اثمااااةضج  ورل  اااااسج  
 ط ةاالج   لازطا ح

 -حامض كزٌلٌك :

Cretinism :- ع ااااااااةلمجعااااااااججعاااااااا لج ةااااااااة مج   اااااااا مج   لياااااااااسج
Hypothyrodismطال يجز  ج ولج   ماطجط  قالا جج

  ًول ج  ج ارةاةبج ج ماةجاال يجز ا ج  ثة اسج  مل ااسج
Myxodemaطام ااججدججا ااقاجمااجج واالج  اااط ج اا جج

ج      ح

 -مرض القماءة :

Crimidine :- كرٌمٌدٌن : م ا جيط لضج لاعج  مةًطبحج طج ماسجعة اسج ل ةئجح- 

Criteria air 

pollutants :- 

مفمطعسجماججملطثاة ج   اط  ج  مًلط اسجفا   جط  قا جقالج
   ارلمجعلا ةجمججي بجط ة سجثمةااسج   ائاسجعلا جد اسج

جياة اسح

 -ملو ات الهواء القٌاسٌة :

Critical 

concentration :- 

ةج   يجع ا  جدطجدعلا جم اهجق ا دج  ق اال  جقل ازجمة مجم
  ً  اسجط  يع  اسج ة ف طلج  ج   ةئجج  مقًلضج اهج

 Criticalدطج  جالااسجدطجع اطجماججدع اةئهحج  فالج

doseطججCritical effectجح

 -تركٌز حرج :
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Critical control 

point:- 

  واااااةلج ًملاااااسجع اااا  ج  اراااطمجدطج  ثاااا ج  اااا يجا   اااا ج
فال  ج  م ة ابج  امةجج   اارلمج   ارلمجدطج قااة ج إل

جعل ج  ارلجدطجاة هجز  جم قطوجمو طبح

 -نقطة السٌطرة الحرجة :

Critical dose :- فلعااسجمااة مجمااةج  قاا جع اا هةجدطج طي ااةجق اا دج  ق ااال  ج
  ً  اسجط  يع  اسج ة ف طلج  ج  الااسجدطج  ً اطجدطج

جحCritical concentration   ةئجحج  فلج

 -جرعة حرجة :

Critical effect :- دطبج لفاسجقاقثالجمًااة سجاف الجثا مااةجاصابج  قل ااازج
  ثااالججدطج  فلعاااسجماااجج  ماااة مج   اااةمسجز ااا ج  ً اااطج

جدطجهاااااطج  قاااااقثالج   اااااةلج اطبجع ااااا مةجج  م اااااق   ح
اصااا حج  قل اااازجدطج  فلعاااسج  ثلفاااسج ااا جقماااةسجماااعج

طججCritical concentrationلج   ً طج  ثالجحج  فا
Critical doseح 

 -تؤ ٌر حرج :

Critical end point :- قااقثالج   ااةلج  م ااقا لجمااججي اابجط ة ااسجثمةاااسج   ائااسج  
 References املا ااسج ق اةسج لفلعاسج  ملفًااسج

doseجح

 -نهاٌة حرجة :

Critical group :- فز جمججمفمطعسج    ةجج  م ق   سجط  ق جقثقةججز ا ج
  ثمةاسجمجج   مطلجا  ةج ا ثلجث ة اسجماجج ااجج وااسج

ج آل سحج  ةج

 -مجموعة حرجة :

Critical limit :- مًاااةلجدطج  ثاا ج  ةةصاابج اااججمااةجهااطجمو ااطبجدطجغااالج  
جمو طبح

 -حد حرج :

Critical organ :- ااكج  فااز جدطج  ً ااطجمااجج  ف االج  اا يجا ااطججد ثاالج  
جث ة اسج لقل ج إلاًةع جقث جفلط جمًا سح

 -عضو حرج :

Critical organ 

concentration :- 

ل ازجمة مج  ج  ً طج  ثلجج  ج  طي ج  ا يجمقط رجق
قصاابج اااهج  مااة مج   ااةمسجقل ازهااةج  ثاالجج اا ج  اياااةج

ج ا ثلجث ة اسجمجج  ً طح

 -تركٌز العضو الحرج :

Critical period :- اوص ج  ةج  ةقلمج  ثلفسجمججثاةمج   ةئجج  ثا ج جمثاةبج
ج  كجملثلسجق طاجج اع ة ج  ج  ف اجح

 -فترة حرجة :

Critical study :- ل  ااسج  قاا جقاال يجز اا جقثلااالجم ااقطوجعاا لج  قااقثالج   
  م قا لجمججي بجط ة اسجثمةااسجج(NOAEL)  ميثفج

   ائاااسج املا ااااسج ق اااةسج لفلعاااسج  ملفًااااسحج  فااالج
Reference doseجح

 -دراسة حرجة :

Critical toxic effect :- قااااقثالج   ااااةقاجعااااجج  قًاااالضج لقل ااااازجدطج  فلعااااسج  
 جقمثاابج  ثاا ج  ةةصاابج اااججم ااقطوج  قااقثالج  ثلفااسج  قاا

طعاا لج  قااقثالجثاااتجقف االج   ةئ ااة ج  مًةملااسج ة  اامطلج
م اااقطاة جماقلةاااسجماااجج ا اااقفة سجققااال طلجماااةج ااااجج
  قااااقثال  ج  مليقااااسج   ااااًاةسجز اااا ج ا  اااااةلج   ةماااابج
ط  مااط جط  قاا جام ااججقاا لاف ةجث اابجمااةجاااقق ج:جعاا لج

ل يج  مااااط جطاااااج– اثق ااااةلجج–  قااااقثالجج–  قااااقثالج
  قاااا  ابج اااااججهاااا  ج  مًااااةاالجز اااا جصااااًط سجزفاااال  ج
  موةل ااة ج إلثصااةئاسجط اا جثة ااسجم ااا   ج  ثااال  ج
اة ااابج اقااااةلجموااااةسج  ماااط ج ل ا اااسجعلااا ج ةاااة مج

ج ا قفة سج لم ا ح

 -التؤ ٌر السام الحرج :

Crop resistance :- مثصااطبج  وااة لجعلاا جقثماابج إلصااة سجموةل ااسج  ااال ج  
 ااا ج  ثوااابجط  اااكجا ااا ةبججقثااا ج  فااالط ج  ر اًااااس

طل ثااااسج جقااال يجز ااا جعااا لجقة اااابج آل اااسج ل  اااة جدطج
جم مااقيكج    ااة ج واا ل  جقم ااعج آل ااسجمااججز مااةبج طل
جثاةق ااااةج قافااااسج مقي  ااااةجمااااط  ج ااااةمسجمااااثي حج  فاااال

Crop toleranceجح

 -مقاومة المحصول :
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Crop tolerance :- ية لاااسج  مثصااطبجعلاا ج إل قااةجج  ااط الجع اا جم ااقطاة ج
اقلةسجمجج إلصاة سج ةآل اة جط  اكج وا لمج    اة جعلا جم

قثماابج إلصااة سج ةآل ااة حجطياا جالفااعجهاا  ج  قثماابجز اا ج
  فلط ج   ائااسجدطجز ا ج  صاةة ج   اماةئااسجط  ة الفاسج
ط  مطل ط طفاااااسج ل  ااااة جم ةاااال مجدطجمفقمًااااسحج  فاااالج

Crop resistanceجح

 -تحمل المحصول :

Cross reaction :- مج   اماةئااااسج  قااا ج  اااةجعيياااسجقةةعااابجث ة ااااسج لماااة 
ج ة قث سج اصل ح

 -تفاعل عابر :

Cross resistance :- موةطمسج طجعجدطج ي سجمةج م ا ج لجققًلضج اهج افااةبج
   ة وسجطز مةجقًل ا ج م اا جآاالجمااة هج لم اا ج اطبج
دطجماقلاا جع ااهج اماةئاااة ج جط اا جهاا  ج  موةطمااسجا ااطجج

 اسج  موةطماسجط ثا   حج   لطكج  طل ث جط   امطثااطيج آل
جحResistance  فلج

مقاومررررررررررررة مشررررررررررررتركة أو 
 -ضمنٌة:

Crotilin :- جم ااااااا جد غااااااةبجغااااااالجمقاصاااااالجمااااااججمفمطعااااااس
Phenoxy acetic acidجح

 -كروتٌلٌن :

Crotonylidene 

diurca:- 

مل ااااااااابج اااااااااةقاجماااااااااججقةةعااااااااابج  اطلااااااااااةجماااااااااعج
CrotonaldehydeدطججAcetaldehydeجح

كروتونٌلٌرررررررررررردٌن  نررررررررررررائً 
 -الٌورٌا:

Crotoxyphos :- م ااا جثااال  جعااةلجمااججمفمطعااسج  ة ااةطلج  ً ااطاسج
اًمبجمججايبجقث اراهجإل ازالج   اط اجج  اقلازحجاا ا ج

    ماسج ل ةئجح

 -كروتوكسٌفوس :

Crude calcium 

sulfate:- 

جحGypsum  فلج  -كبرٌتات الكالسٌوم الخام :

Crude nitrogenous 

materials :- 

جحNitrogenous materials  فلج  -المواد النتروجٌنٌة الخام:

Crude oil :- ج   قلطبج   ةئبجغالج  مصة ح  -زٌت خام :

Crufomate :- م ا جثال  جمججمفمطعسج  ة ةطلج  ً طاسج جاثا تج
قااااقثال ج   ااااةلجعااااججرلاااااأجقث ارااااهجإل اااازالج   ااااط اجج

   قلازحج ماقهجم اة سج ل ةئجحج

 -كروفومٌت :

Cryolite :- ل ة ااسجط  ول ااة ارج  ااي جعااججم ااا ج م ة ثااسجثااال  ج  
زم ة اااسج  ااقا  مهج م ة ثااسجثااال  ج    ااةقاججطاًااط ج
ج مفمطعسج  ةلطلجغالج  ً طاسحج طج ماسجعة اسج ل ةئج

 -كرٌو ٌت :

Cube :- فااا طلج    اااة ج ا اااقط ئ جLonchocarpus sppج
جRotenoneطاًق ااالجمصااا لجفاااا ج ماااة مج  لطقا اااطجج

جحججKoo-bayجط  مطرجج اصل ج ل  ة ج الطجطالةف

 -كو باي :

Cuelure :- كٌولور :  المطججفة بج   ة سجثمةلج  لي ح- 

Cufraneb :- م ااا ج رلاااة جعااةلجمااججمفمطعااسج   ةل ةمااا جم ااة ة ج
ز اهج ًضج  مًة ججطهطجغالج ةلج  ثبج  ً ابحج اماقهج

 م اة سج ل ةئجحج

 -: بكوفرانٌ

Cumenyl 

methylcarbamate :- 

عاسج   ةل ةماا ج جاثا تجم ا جثاال  جعاةلجماججمفمط
قاقثال ج   اةلج ا ج  ثاال  جعاججرلااأجقث اراهجإل ازالج

    ط اجج  قلازحجا ا ج   ماسج ل ةئجحجج

 -كومٌنٌل مٌ اٌل كاربامٌت:

Cumulative death 

rate :- 

مفمطعج  بج  مط ج  مث ط سجعل ج قال  جماجج   ااسج
جقًل  ةج ل مطلجط ةقلمجمًلطمسجاث  هةج   ةثتح

 -لمتراكمة :نسبة الموت ا

Cumulative effect :- قااااقثالج  ً  اااا ج  ًااااةلج  اااا يجاف اااالج قافااااسجق اااال لج  
  قًلضج فلعة جمجج  ماة مج   اةمسجط  اكجعلا جهائاسج
زااة مج لقاقثال  ج  ثاطااسج  مققة ًاسجماعج  اقمل لجزااة مج

 Cumulativeقااااال  لج  ماااااة مج   اااااةمسحج  فااااالج

exposureجح

 -تؤ ٌر تراكمً :



132 

Cumulative 

exposure:- 

ع ااةلمجعاااججمفماااطعجعملاااة ج  قًااالضج  قااا جثااا ث ج
جمة مجمًا سجايبج قلمجزم اسجمث  مح   ةئججمةج

 -تعرض متراكم :

Cumulative 

incidence :- 

عاا  ج ا اال  ج اا ج  مفمطعااسج  وااة لمجعلاا جقث ااا ج   اااسج
 اثاا  تج  صااثاثسجااايبج قاالمجزم اااسجمثاا  مج قافااسج

جقل  لجمة مجمةج  ج  ف لح

 -حدو  التراكم :

Cumulative incidence 

rate :- 

ع  ج ا ل  ج  وة لاججعل جقث ا ج   ااسجثا طتج  قال  لج
جعل جع  ج  ةجج  مفمطعسح

 -معدل حدو  التراكم :

Cumulative incidence 

ratio :- 

ج(CIR)يامااسج ةقفااسجعااججي اامسجمًاا بجثاا طتج  قاال  لج

  جمفمطعسج  ة اسجمًل سج لمة مج   ةمسجعل جمً بج
 ااا جمفمطعاااسج ااا ة اسجغاااالجج(CIR) لجثااا طتج  قااال 

جمًل سج لمة مج   ةمسح

 -نسبة حدو  التراكم :

Cumulative median 

lethal dose :- 

%جمااااججثاط  ااااة جٓ٘  فلعااااسج   صااااةاسج  وةقلااااسج اااا ج
 ااق ااةلجع اا مةجاااقلجقواا ام ةج ااا بجمق االلجط فلعااة ج
مفزدمج لفلعسج   صاةاسجط وااةسجققثالهاةج  مقال  لج ا ج

ج ةئجج ااق ةلح

الجرعرررررررررررررررة النصرررررررررررررررفٌة 
 -المتراكمة:

Cumulative 

pesticides :- 

  مل  ة ج   اماةئااسج  قا جقماابجز ا ج  قال  لج ا ج   ائاسج
ط  جد  فسج   ةئ ة ج  ثاسج قافسج ر جقثلل ةج ج مةجهطج
  ثةبج ة    سج م ا   ج آل ة ج  قة ًسج مفمطعسج   لاطلج

ج  ً طاسح

 -مبٌدات آفات متراكمة :

Cumulative risk :- مقل  لج قافاسج  قًالضج ماط  ج اةمسجمًلط اسجج  ارل  
 ط  اارسج  رل ئااأج  اااةئًسجط  مًلط ااسج قاااة هجرلاوااسج

جحCumulative effectققثالهةحج  فلج

 -خطر متراكم :

Cumulative risk :- جمفمطعج ثقمةا ج  ققثالج   ةلجعل ج  زمجح  -مخاطرة تراكمٌة :

Cumyluron :-   لزجط  ثابجمججمفمطعسج  اطلااةحجم ا ج م ة ثسجد غةبج
ج طج ماسجم اة سج ل ةئجحج

 -كومٌلٌورون :

Cup technique :- دااا  جهاا  ج  رلاوااسجق ااماق ةجمااجج  ااقا  لج   ااطبج اا ج
 وبجمثلطبج  م ا جدطج   مة جز ا ج  ثةالج  صا المج  قا ج
قصاا عج اا ج  ثواابج  االضجزل عااسج ااة ل  جدطجاااقي ج

  ج  اقا  لجسجً  مثصطبج ا ةج جطه جرلاوسجغالجاةئ
ج   اماةئاة ج  زل عاسح

 -تقنٌة الكوب :

Cupric 

dihydrazinium 

sulfate :- 

كبرٌتررات هاٌرردرازٌنم ال نائٌررة  م ا ج رلاة جعةلحج طج ماسجم اة سج ل ةئجحج
 -للنحاس :

Cupric meta 

arsenite:- 

م ا ج الية ج  ثال  جطهطج لجمً يجفا حجطهطجااا هج
جدا لج ةلاسح

 -نحاس :مٌتازرنٌخات ال

Cuprobam :- م ا ج رلاة جعةلجاًط ج مفمطعسج   ةل ةما جطاثاطيج
ج  جقل ا هجعل ج   ثةسح

 -روبام :بك

Curative fungicides :- م ااا   ج رلاااة جف ةزاااسجطغااالجف ةزاااسج  ااةج  واا لمج
عل ج  قئصةبج  ةرلجدا مةجطف جط اسجماجج   الطليج

زج اججماةجدججق و جمق واةق ةج ةقلمجرطالسج جطدجج   يجاما
هاااطجعيفااا جدطجطياااةئ جماااججم اااا   ج  ةرلااااة جهاااطج
  قل ااااازج  م ااااقا لجز جق ااااقا لج  م ااااا   ج  ًيفاااااسج
 قل  اااازجدعلااا جماااججقلاااكج  م اااقا مسجماااعج  م اااا   ج

ج  طيةئاسح

 -مبٌدات فطرٌات عشجٌة :

Curative pesticides :- م ا   ج آل ة ج  وة لمجعل جقث اارجدطجز اة مج آل اة ج ًا ج
 Curative سجي جقم   جمججعةئل ةحج  فلجدججق طجج آل

fungicidesجح

 -مبٌدات آفات عشجٌة :

Cutaneous :- جمقًلأجدطجملق رج ة فل ح  -جلدي :
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Cutaneous toxicity :- فلج  Dermal toxicityجح  -سمٌة جلدٌة :

Cyanazine :- م ا جد غةبجعةلجمججمفمطعسجTriazineطاًمابجعلا جج

ج طئ حجمقط رج   ماسج ل ةئجحقث ارجعملاسج  قل ابج  
 -سٌانازٌن :

Cyanofenphos :- م اا جثااال  جعااةلجمااججمفمطعااسج  ة ااةطلج  ً ااطاسج ج
اثاا تجقااقثال ج   ااةلجمااججااايبجقث ارااهجإل اازالج   ااط اجج

   قلازحج طج ماسجعة اسج ل ةئجحج

 -سٌانوفٌنفوس :

Cyanofos :- م ااا ج م ة ثااسجاليااة جثلاااةاسج اف ثااسجعلاا ج  قةااةلج
ابج  ا االج ج مااةجا ااقا لج طيةاااسج   اا طلجمااججطمثةصاا

م ةفماسج  ثااال  ج جماججمفمطعااسج  ة اةطلج  ً ااطاسج
طاث تجققثال ج   ةلجعججرلاأجقث ارهجإل ازالج   اط اجج

   قلازحج طج ماسجم اة سج ل ةئجحجج

 -سٌانوفوس :

Cyanogenic :- ج  مل بج  وة لجعل جز قةجج   اة ا ح  -سٌانٌدي :

Cyanogenic 

glycosides :- 

ه جمل  ة جق قف ةج ًضج    ةقة جطيا جق اطجج  مااة ج
  ااالمجطا ااقا لجي االجمااججهاا  ج    ةقااة ج  اا   حجطع اا ج
ق ااةطبجهاا  ج    ةقااة ج اا طججمًةملق ااةج صااطلمجم ة اا سج
 لااااااقاللجمااااااجج  مااااااة مج   ااااااةمسجاقثااااااللجثااااااةمضج
   ا لط اة اكج  ج  ف ةزج    م جط   يجاًمابجعلا ج

 ا جط  ق جقاةلكج  جقث ارج إل زامة ج  ثةطاسجعل ج  ث
د فمسج ا   مجط ااقز بج ل ةاقط لطلجممةجام عجز قاةجج

    اااا ج ة رةيااااسجطام ااااعج  ااااق يكججATPمل ااابج  اااا ج

 اط  اافاججمااججي اابج ا  اافسجط  اا لحج مااةجق اا بجهاا  ج
  مل  اة جد اال ل  ج لف ااةزج  ًصا  ج  مل اازيجمل اااسج
ز  ج  االبج   را  ج ج ةإل اة سجز ا ج  اكج ا ججااط اة ج

 جقااقثال  جم ااامة ج ل اا مج   لياااسحجطمااجج    ةقااة ج   اااة ا
  مًلط اااسج   قةف اااةج ل ااااة طفاججهاااطج  اااة ج   ة اااة ةج
ط ًااااضجدصاااا ة ج ةصااااط اة  لامةج ج مااااةجاطفاااا جهاااا  ج
  مل ااابج ااا جماااة مج اما ااا   اجج  مطفاااط مج ااا ج ااا طلج
  ماام جط افاةلجط  لاطزج  مالجط ا جماة مج  اا اطلاجج

اثراالج ماااسج  مطفاط مج اا ج  ا اججط   االفلحجزجج  را خج
ج  المجمججه  ج  مط  ج   ةمسح

الكشٌكوسرررررررررررررررررررررررررررررررررررٌدات 
 -السٌانوجٌنٌة:

Cyanogens chloride :- مة مجم ا اسجغاالجمقاصصاسجق اقا لج م ة ثاسج آل اة ج

   ماقلةسج  ج امة جج  م لوسح

 -كلوراٌد سٌانوجٌن :

Cyanoguanidine :- فلججم ا ج رلاة جعةلح  Dicyanodiamideسٌانوكوانٌدٌن : ح- 

Cyanosis :- زليسج اطجج   االمجط ا  كج ا  افسج  ماةرااسجطدفاة لج

 اصاااااة عج قافاااااسج  ااااا ولج    اااااالجغاااااالج  ر اًااااا ج

ج ل امط لط اججط   كج  قافسج  ولج اط  فاجح

 -ازرقا  :

Cyanothoate :- م ااا ج  ةلط ااة جطثااال  جا ااقا لجعلاا ج  مثةصااابج

  ماقلةااسجطاًااط ج مفمطعااسج  ة ااةطلج  ً ااطاسحجطاثاا رج

 زالج   ط اجج  قلازحجا ا ج   ماسج ل ةئجحجز 

 -سٌانو وٌت :

Cyanotoxin :- ج  فا سج  قلااةجق قفاهقط  اجج ةلجCyanobacteriaج

طدثاة ااة جق اام ج ة رثة اابج  ا اال  ج  مزليااسجطمثااةبج
طججCylindrospermin  اااااااااااااااا  ج  قط  ااااااااااااااااا ة ج

Microcystinجح

 -و :سم سٌان

Cyazofamid :-  ضج   ااااةضج  زغ ااا جم اااا ج رلااااة ج م ة ثاااسجدمااال

ط  لةثاااسج  مقاااقالمجعلااا جمثةصاااابج  ا ااالجطاًاااط ج
طاثاا رجعملاااسج  قاا ةسججCyanoimidazole مفمطعااسج

ج  ج  الاسج  ةرلاسحج طج ماسجم اة سج ل ةئجحج

 -سٌازوفامٌد :
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Cyclanilide :- م فلج مطج ل  ة جا اقا لجعلا ج  وراجج جماججمفمطعاسج

 ثةمضج   ةل ط  ابحج ةلجف   ج ل ةئجح

 -انٌلٌد :ساٌكش

Cyclo oxygenase 

specific inhibitors :- 

قًمابجعلا جقث اارججIbuprofenطججAspirinمط  جمثبج

ج  م اااااااااالطبجعااااااااااجججCyclo-oxygenaseز اااااااااازالج

طججProstacyclinطججProstaglandinsق ااااااااااااااااطاجج

Thromboxaneطقث اااارجهااا  ج إل ااازالجا اااةع جعلااا جج

ج  قاللجمجج ا لح

م بطررررررررررررات اوكسررررررررررررجٌنٌز 

 -الحلقً:

Cycloate :- م ا ج م ة ثسج ا غةبج  ثط اسجمججل اًسج اطل أجمثابج

   ً جط ًضج ا غةبجمججعلا اسج اطل أجطا اقا لج
جThiocarbmateي ااابج  زل عاااسج جطاًاااط ج مفمطعاااسج

م اة اااسج اااماسجطاثااا رجعملااااسجقصااا اعج  ااا هطجحج طج

ج ل ةئجحج

 -ساٌكلوٌت :

Cyclochlorotine :- ج ااااااااااااااااااالج راااااااااااااااااااليجا قفاااااااااااااااااااهج  ةرااااااااااااااااااال
Penicillium islandicumقااالجعز اااهجماااجج  ااالزجج

جططف جد هجا  بجدمل ضج     ج  ج  ةئل جح

 -ساٌكلوكلورتٌن :

Cyclodiene 

insecticides :- 

طق لجمفمطعسج  المجمجج  مل  اة ج   ا لط ةل ط ااسج

  ثلواسجع ا مج   لطلج   ج آلصلمج  مز طفسجطمججدهلج
جحChlordane  م ا   ج  ممثلسج    ج  مفمطعسج

لحشررررررررررررررررات مبٌررررررررررررررردات ا

 -الساٌكلودٌنٌة :

Cyclohexanone :- ساٌكلوهكسانون : م ابجع طيجا قا لجمعجم ا   ج  ثال  ح- 

Cycloheximide :- م ااا ج رلاااة جطماا فلج مااطج ل  ااة ج جا ااقا لج م ة ثااسج

  امل ضج  ةرلاسحج طج ماسجعة اسج ل ةئجح

 -ساٌكلوهٌكسامٌد :

Cyclohexyl 

isocyanate :- 

ا لج الاااارج  مل  ااااة ج   اماةئاااااسجمااااة مجط ااااارسجق ااااق

جط  م ا   ج قث اجج  قط  أح

 -ساٌكلوهكساٌل ازوسٌانٌت:

Cyclopenol :- قط  اااججر اًاا جق قفااهج  ةرلاااة جطقًماابجعلاا جيقاابج

  رلاة ج  لةثسج  مققالمجعل ج   رةرةح

 -ساٌكلوبٌنول :

Cyclopiazonic acid :- ج ااااااااااااااااااالج راااااااااااااااااااليجاةااااااااااااااااااالز ج  ةرااااااااااااااااااال
Penicillium cyclopiumةم جعلا ج  فطزااة ج   اج

جطم قفة ج  لثطلجطا  بجدمل ضجعص اسح

 -حامض ساٌكلوبٌازونٌك :

Cycloprothrin :- م ااا ج م ة ثااسجثااال  ج  االزجطدااافةلج  ةة  ااسجطاًااط ج

 مفمطعااسج   ةالطثلطااا جطهااطج االج لمثااةطلج  ًصاا اسج ج

جم اةضج   ماسج ل ةئجحج

 -ساٌكلوبرو رٌن :

Cycloxydim :- سجم اااا جد غاااةبجماااججمفمطعاااCyclohexanedioneج

جطااااااااااااالثلجمااااااااااااججااااااااااااايبجقث ارااااااااااااهجإل اااااااااااازال
Acetyl CoA Carboxylaseحج طج اماسجم اة اسج

ج ل ةئجحج

 -ساٌكلوكسٌدٌم :

Cycluron :- م ا جد غاةبجماججمفمطعاسج  اطلااةحج طج اماسجم اة اسج

ج ل ةئجحج

 -ساٌكلورون :

Cyenopyrafen :- م ااا ج م ة ثااسج  ثلاالج اثماالجط الاااط  جعلاا جدااافةلج

ةة  سجطمثةصابج  ا لجط  ااةيحجطاًاط ج مفمطعاسج  
Pyrazoleجحجج

 -سٌنوبٌرافٌن :

Cyflufenamid :- م ااا ج رلاااة جمااججمفمطعااسجAcetamideحجا ااقا لج

ج م ة ثسج امل ضج  ةرلاسجعل ج  مثةصابج  ماقلةسح

 -سٌفلوفٌنامٌد :

Cyflumeton :- م اااااااااااااااا ج  ةلط ااااااااااااااااة جماااااااااااااااججمفمطعااااااااااااااااسج
Benzenepropanoateمًفااااااالججا اااااااقا لجعلااااااا ج

ج  مثةصابح

 -سٌفلومٌتون :

Cyfluthrin :- م ااا ج م ة ثااسج  ثااال  ج  وةل ااسجط   جدفااز  ج  ةاالج

  ثةي ااسج  مةصااسجعلاا ج  مثةصااابج  ماقلةااسجطهااطجماااجج

 -سٌفلو رٌن :
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مفمطعسج   ةالطثلطا جطاًمبج  لج لمثاةطلج  ًصا اسحج

  طج ماسجم اة سج ل ةئجحج

Cyhalofop butyl :- ةبجل اًاسج اطل أج ا جثواطبج  الزجم ا ج م ة ثسج ا غ

 ًاااااااااا جف ااااااااااطلج   ااااااااااة ل  حجمااااااااااججمفمطعااااااااااسج
Aryloxyphenoxy propionateطاًماااابجعلاااا جج

حج طج اااماسجAcetyl CoA Carboxylaseقث اااارج

جم اة سج ل ةئجحج

 -سٌهالوفوب بٌوتاٌل :

Cyhalothrin :- م اااا جثاااال  ج  اااقا لج م ة ثاااسج  ً اااا جماااجج ا اااط عج

قلةاااسجطهاااطج  مااااة هج  ثاااالاسجعلااا ج  مزلطعاااة ج  ما
Gammaمااة مج ااا ة طثلاججدمااةج  ماااة هجج Lambdaج

   اااهجا اااقا لجدا اااة ج م ة ثاااسج آل اااة جدطج  ثاااال  ج

  م ز ااااسجطثاااال  ج  م ااااو جز اااة سجز ااا ج  ثاااال  ج

  زل عااااسجطاًاااط ج مفمطعاااسج   ةالطثلطاااا ج  مث ااالمج

ص ةعاة جطاًمبج  الج لمثاةطلج  ًصا اسحجاا ا ج   اماسج

ج ل ةئجح

 -سٌهالو رٌن :

Cyhexatin :- م ااااا ج  ةلط اااااة ج م ة ثاااااسجد اااااط عج  ثلااااالج اثمااااالج

ط الاااااط  ج  موةطمااااسج م ااااا   ج ا ةلط ااااة جعلاااا ج

  مزلطعااااة ج  ماقلةااااسجطاًااااط ج مفمطعااااسج  وصاااا الج
طاًمااابجعلااا جقث اااارجعملااااسججOrganotin  ً اااطاسج

  ة ااةلمج  قق  اا اسجط اا  كجام ااعجق ااطججطثاا   ج  رةيااسج
ATPجحجمقط رج   ماسج ل ةئجح

 -كساتٌن :سٌه

Cylindrospermin :- فلج  Cyanotoxinجح  -سلٌندروسبٌرمٌن :

Cymoxanil :- م ااا ج م ة ثااسجماالضج   اااةضج  زغ اا جعلاا ج  ً ااابج

ط  لةثاااسج  مقاااقالمجعلااا ج  ا ااال ط  جط   رةراااةجماااجج
 جطاًمابجعلا جقث اارجصا ةعسججAcetamideمفمطعسج

ج اثمةضج   ططاسجط   لطقاجحج ماقهجمقط رسج ل ةئجحج

 -وكسانٌل :سٌم

Cynaropicrin :- مة مجم ا  سج لث ة ااسجماججمفمطعاسجEster-lactoneج
 ج  امهججArtichokeطق قاللجمجج  ة ج  الااط ج

جحججCynara scolymus  ًلم ج

 -سٌناروبكرٌن :

Cyometrinil :- م ااااااا جد غااااااةبجغااااااالجمقاصاااااالجمااااااججمفمطعااااااسج
Acetonitrileجح

 -سٌومترنٌل :

Cypendazole :- ةلجمااججمفمطعااسج    اا  زطبحج ااماقهجم ااا ج رلاااة جعاا
جم اة سج ل ةئجحج

 -سٌبندازول :

Cypermethrin :- م ااا ج م ة ثااسجماا وجط  ااعجفاا   جمااجج آل ااة ج  ثااالاسج
علاااااا ج  مزلطعااااااة ج  ماقلةااااااسجطاًااااااط ج مفمطعااااااسج
   ةثلطثلطاااا ج  مث ااالمجصااا ةعاة ج جط اااهج  ً اااا جماااجج

جThetaطججDeltaطججBetaطججAlpha  ماة  ة جها ج
تجقاااقثال ج   اااةلجعاااججرلااااأجقث اراااهجطاثااا جZetaطج

 ًملاسجق ة بج ااط ة جع لج اغلةسج  مثاراسج ة مثاةطلج
  ًص اسجط   كج   ج امطلجمثاةطلجعصا اسحج طج اماسج

جم اة سج ل ةئجحج

 -ساٌبرم رٌن :

Cyphenothrin :- مة مجم ا سجطم ا جثال  ج م ة ثسج  ثال  ج  راةئلمج
مفمطعااسجط  ز ثةااسج اا ج  ااابجطاااةلجج  م اازبحجاًااط ج 

   ةالطثلطاااا ج  مث ااالمجصااا ةعاة جطهاااطج ااالجعصااا  ج
ج لمثةطلج  ًص اسحجمقط رج   ماسج ل ةئجح

 -سٌفٌنو رٌن :

Cyprazine :- م اااا جد غاااةبجعاااةلجماااججمفمطعاااسجTriazineحج اااماقهج

جم اة سج ل ةئجحج
 -سٌبرازٌن :
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Cyproconazole :- م اااااا ج م ة ثاااااسج  ةرلااااااة ج   ا ااااااسجط   ةزا ااااااسجطج
Deuteromycetesم ااا  سجامااال ضج    اااة ج ااا جج  

  ث رااسجط  اااًالجط  ااااللجط  اااط ةججط  ثااابجط    فاالج
حج طج ااااماسجTriazole   ااا ليج جطاًااااط ج مفمطعااااسج

جم اة سج ل ةئجحج

 -سٌبروكونازول :

Cyprodinil :- م ا ج رلاة جا قا لج م ة ثسجدمل ضجدافةلج  ةة  اسج
ط  ا اااال ط  جط  ث ااااطبج  ةرلاااااسج جمااااججمفمطعااااسج

Anilinopyrimidineطاثاااا تجقااااقثال ج   ااااةلج اااا جج

  الااااسج  ةرلااااسجعاااججرلااااأجقث اااارجعملااااسجقصااا اعج
 اثماااةضج اما ااااسجط   ااالطقاجحج طج اااماسجم اة اااسج

ج ل ةئجحجج

 -سٌبرودٌنٌل :

Cyprofuram :- م ااا ج رلاااة جا ااقا لجعلاا ج  مثةصااابج  ماقلةااسحج طج
ج ماسجمقط رسج ل ةئجحج

 -سٌبروفٌورام :

Cypromid :- غةبجعةلجمججمفمطعسجم ا جد Carboxanilideجح  -سٌبرومٌد :

Cyprosulfamide :- م اااااااااااااا جد غاااااااااااااةبجعاااااااااااااةلجماااااااااااااججمفمطعاااااااااااااسج
Methoxybenzamideجح

 -سٌبروسلفامٌد :

Cyromazine :- مثاا رج مااطج لثااال  ج  ااقا لج  فااةلج م ة ثااسج آل ااة ج
  ثالاسج  قة ًسج لق سجث ةئااسج اف ثاسج ج ماةجاالارجماعج

سجاليااة ج  اا  ةبج اا جثفااةئلج  ًلاا ج  ثاااط   ج م ة ثاا
طاًمابجعلا ججTriazine  ثاط  اة حجطاًاط ج مفمطعاسج

زل ااةكجعملاااسج ا  ااي ج اا ج  ثااال  جيلااابجدطجعاا الج
ج   ماسج ل ةئجح

 -سٌرومازٌن :

Cystic fibrosis :- دث ج امل ضج  طل ثاسج  اةصسج ًملاسج  قمثابجطا ا بج
الااي ج اا ج ًااضج   اا  جمااعجعاا لج  واا لمجعلاا جز اال زج

امااااة ج     لاااااةسج ج اااا  كجاجاااااقلجه اااالج   اااا   جز ز
ط مقصةصااهجطاًااة اج  عرااة ج االطقاجج اا أجه اامهجدطج

جمفة جز  ج      حجPancreatinز ة سج   لاةقاجج

 -تلٌف مراري :

Cystitis :- جطقث تج قافسجقا  جد  فسج  مثة سح  -التهاب الم انة :

Cytochalasins :- ااااالج راااااليجقةااااالز ج  ةرلااااااة ج Aspergillus 

clavatusطججPhoma spجطجPhomopsis spج

   ةماااسجعلاا ج  االزجط  اا اججط   رةرااةجط   وااةججطااال يج
جق ةط  ةجز  جث طتجالبجالطيحج

 -ساٌتوكشسٌنز :

Cytochrom C :- فلج  Cytochrome P450جح  -ساٌتوكروم سً :

Cytochrom P-420 ماقأجغالج ًةبجمجج   اقط لطلجP-450مطفط ج  جج  
جحMicrosomes  مةا لط طمة ج

 -: 024سٌتوكروم بً 

Cytochrom P-448 مصااااااارلحجم مااااااابج ل ااااااااقط لطلجP-450حج  فااااااالج
Cytochrome p-450جح

 -: 004سٌتوكروم بً 

Cytochrom P-450 دث جد ط عج   لطقا ة ج  مصةث سج لا  سج ا  ط يزمااسج
طدرلاااأجعلا اااةجهااا  ج  اااليلج  ااا بجدججديصااا جمًااا بج

مااطف جياا ل ججامقصةصاا ةج   ااطئ جا ااطججع اا جرااطب
 ااااة طمقلحجقلااااكج   لطقا ااااة جقًق اااالجمااااججدهاااالججٓ٘ٗ

  م ط ة ج مفمطعاسج إل زاماة ج  قا جقواطلج ة ً اا جماجج
  طفئة جط  ق جمججدهم اةجقثةاازج  ً اا جماججقةاةعي ج
 ا   مج لمل  ة ج   لا سج  مث سج لا هطجج اط  ج ة ا ج

جمل  ة ج  الاسجدطجاةلفاسج  م اقح

 -: 054سٌتوكروم بً 

Cytogenetics :- دث ج لطعجعللج  طل ثسجط  ا يجا اقلج ال رج  ًيياسج ااجج
قل ااابجطعاا  ج   لطمط ااطمة ج ة اياااةجط اااجج  ق ااالج
ج  ثة تج ة  طعج  طل ث ج  ةجط   كج ة مف لج  اةلف ح

 -ورا ة خلوٌة :
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Cytokine :- ديجمفمطعاااسجماااجج   لطقا اااة ج    ئ اااسجط  قااا جقرلو اااةج
طفاةئ جط ماطجج  الاسجطقال يجز ا جزثا  تجق اال  ج ا 

 ةااسج  الاااسجدطج اا ج  الاااسج  مفااةطلمجدطج اا ج  ايااااةج
   ًا مجطقلًبجه  ج   لطقا ة ج طل  ج  ج  ق اةثلجط   ماطج

جط  قرطلح

 -ساٌتوكن :

Cytokinins :- م فمااة ج مااطج ل  ااة جقًماابجعلاا جزاااة مج مااطج    ااة ج
طزاة مج إل قةفاسج لمثةصابج  ثولاسجطمثةصابج  ةة  اسج

ج  زا سحط  ا لجط  ةقة ج

 -ساٌتوكانٌنات :

Cytological 

aberration :- 

  ثل  ة ج  ًضج  ايااةج اط  جماججثااتج  قل اابجدطج
ج  طفاةسج ا بجااة  ج  اياةج  ر اًاسح

 -انحراف خلوي :

Cytoplasm :- مااة مجد ة اااسج اا ج  الاااسجقوااعج اامجج   اااة ج   يزماا ج
لاةج يزمااسجط  مةاقط ط ا   طا طقثارج ة  ط مجط  اا  سج
جط  ً اة ج االوح

 -ساٌتوبشزم :

Cytoplasmic 

polyhedrosis virus :- 

 ةالط اااة جممل اااسج لثااااال  جق اااةفلج ااااةاقط يزلج
ايااااةج  ر واااسج  ريئااااسج ااا ج  مًااا ج اط ااارج الياااة ج

جثلاةاسج اف ثسح

فاٌروسررررررات سرررررراٌتوبشزمٌة 
 -عدٌدة ا وجه :

Cytotoxic :-   الااااسجديجمل ااابجاثااا تج اااللجمااالثلج ااا جقل اااابج
جططفةئة ةج  ماقلةسح

 -سام للخلٌة :

Cytotoxicity :- ياا لمجمااة مجمااةجعلاا جزثاا  تجق ااال  جمااةجعلاا ج  ااا بج
  ااااةلف جدطج   ةثااااسج  طفاةاااااسجدطجعملااااة ج ااااااضج

ج  ثاطيج  ج  اياةح

 -تسمم خلوي :
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-D- 
 

2,4-D :- مبيددلمكمفحة دددماللعددحةماأليردددمالحألالمةدد م  ددحةم
اك نطدمحاكشعيألمحاكذألةمحاكألزمحاالسبألجسمفمحميمفد م
استخلامهمقبةماكزألاادمة م  دحةماكم حيديةماأليرددم
الحألالمحيعددددددحلمكمجمحادددددددماكلينحفسدددددد ماكمف ددددددحألةم

Chlorinated phenoxyحي دل متديريألاماكسدحنماد مم

مطأليدددددددددددددلمام دددددددددددددهمفمدددددددددددددن نمنمدددددددددددددحممردددددددددددددة
Indole acetic acid. م.ممتحسطماكسميدمك بحئ

 -دي : –تو فور 

D limonene :- مددددحلةممسددددحالةمك تخ ددددلموحمحخلددددحةماكددددألحائ ماكفألي دددددم
مك مبيلات.مسميت حممنخلردمك بحئ .

 -دي لٌمونٌن :

DAEP :- مبيددلم شددألاتماددحنممدد ممجمحادددماكلسددلحألماكعرددحيدم
محئ .حيؤرألمة محنزينماكفحكي ماستأليز.مشليلماكسميدمك ب

 -داٌب :

Daimuron :- مبيددلمكمفحة دددمولعددحةماكددألزمحاددحمعيددألمسددحنمك ددألزممدد م
ممجمحادماكيحأليح.مسميتهممنخلردمك بحئ .

 -داٌمٌورون :

Dalapon :- مبيلمكمفحة دماللعحةمألةيعدمالحألالمخحيدماك شحئشم
اكمعمدألةممردةم شيشددمجحنسدح مح شيشددمبألمدحلاممدد م

-Chloroمجمحادددددم ددددحموماكفحألبحنيدددد ماكمف ددددحألم

carbonic acidمحي ل متيريألاماكسحنمة ماكنبحتماد م.

طأليلمتربيطهمكعم يدمتينيعماكلا .مذحمسميدممتحسدطدم
مك بحئ م،محيعمةمفمن نمنمحمك نبحتمويرحً.م

 -دلبون :

Daminozide :- من نمنمدحمك نبدحتمحخحيددمنبحتدحتماكزينددممردةماالزاكيدحم
محاكدددددددددلاححل محعيألادددددددددح.محادددددددددحمابدددددددددحألةماددددددددد 

Succinic acid dimethyl hydrazideمسددميتهم.

ممنخلردمك بحئ .

 -دامٌنوزٌد :

Dangerous :- تط ددلما دد مو مشدد ةمكددهماك ددلألةمةدد مح ددلا م أليددلموحم
مانلجحألموحمتسمن.

 -خطر :

Dangerous reactive 

material :- 

محالممتلحا دمنشطدممدعماكمدحةموحماكمدحالمالخدألتميندت م
ح مان حمعحزاتموحممحالمخطألةموحمقدلمتتسدبلمةد م دل

مانلجحألاتموحم ألائل.

 -مواد متفاعلة خطرة :

Dangerous when wet:- اكمددحالماكتدد مانددلمم مسددت حمك مددحةمتيددب مقددحلألةما دد م
ماالشتخحةموحمت ألألمعحزاًمسحمحً.

 -خطرة عند الترطٌب :

DAP :- ان ألمDiammonium phosphate.م  -داب :

Data evaluation 

reviews :- 

مام يدمتسجيةماكمبيل.ت يينماكبيحنحتماكت متلانم  -مراجع تقٌٌم البٌانات :

Data quality :- نحايدددماكمع حمددحتمحاكبيحنددحتماكمسددتخلمدمةدد ممألاقبدددم
حمتحبعدددماكمألفبددحتماكسددحمدمحت يددينممخحطألاددحم،محف مددحم
فحندددتماكبيحندددحتملقي ددددمف مدددحمفحندددتمام يدددحتماكت  يدددةم

محنتحئج حملقي د.

 -نوعٌة البٌانات :

Days to harvest :-  يدددلمب دددحمادددللماليدددحنموحماكلتدددألةمبدددي م خدددألممعحم ددددمحي
بحكمبيدلمح يدحلماكم يدحةمحقبدةمادذاماكلتدألةمالميجدحزم
 يددحلموحمجندد ماكم يددحةمل ممتب يددحتماكمبيددلما دد م
اكم يحةمستفح ممألتلعدمحرحألةمبحكمسدت   .محت دللم
ماددددددددذاماكلتددددددددألةما دددددددد ما مدددددددددماكمبيددددددددل.مان ددددددددأل

Days to slaughter.م

 -أٌام للحصاد :

Days to slaughter :- حي يلمب حماللماليحنموحماكلتألةماكتد ميجدلمو متن رد م

بددي م خددألممعحم دددمبحكمبيددلمحذبدد ماك يددحا محذكدد مانددلم

 -أٌام للذبح :
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اسددتخلانماكمبيددلاتمكمفحة دددماكطلي يددحتماكخحألجيدددما دد م

 يحانددحتماكمزألاددددمحت دددللمادددذاماكلتدددألةما ددد ما مددددم
م.Days to harvestاكمبيل.مان ألم

Dazomet :- ملخنددددمتسدددتخلنمقبدددةماكزألااددددمكمعحم ددددماكتألبددددممدددحلةم

كمفحة ددددددماكلطأليدددددحتمحاكبفتأليدددددحمحاكليدددددلا ماكرعبحنيددددددم

حاللعددحةمحاك شددألاتمحاالفحألحسددحتماكتدد متعدديشمةدد م
.مذحمسددميدمThiadiazineاكتألبدددم،محيعددحلمكمجمحادددم

ممتحسطدمك بحئ .

 -دازومٌت :

2,4-DB :- ممبيددددلمكمفحة دددددماللعددددحةمةدددد م  ددددحةماكجددددتمحاددددحم

مدماكبددددددددددحلألةمحيعددددددددددحلمكمجمحادددددددددددةدددددددددد ممأل  دددددددددد
Phenoxy carboxylic acidحيددؤرألمفمددن نمنمددحمم

.مذحمسدددميدمIndole acetic acidفمدددحمةددد م حكددددم

ممتحسطدمك بحئ .

 -تو فور دي بً :

DCIP :- مبيددلمك ليددلا ماكرعبحنيدددميسددتخلنمورنددحةمنمددحماكم يددحةم
.مسدددددميتهمDichlorodiisopropylحادددددحممختيدددددألم

ممنخلردمك بحئ .

 -:دي سً آي بً 

DCPM :- مبيددددلمافحألحسددددحتمح شددددألاتميسددددتخلنما دددد ممع ددددنم

ماكم حيية.

 -دي سً بً أم :

DDT :- مبيلم شألاتماحنم،محاحمم موحائةماكمبيدلاتماكعردحيدم

اكمينعدمم ممجمحادماكف دحألماكعردحيدم،محادحماكمبيدلم

الش ألما  ممستحتماكعحكنم،محي ل متيريألاماكسدحنماد م

ابددألماكخشددحةممطأليدلمتدديريألامةدد مقنددحاتمن ددةماكيددحليحن

ماكم يطمبحكم ححألماكعيبيد.مسميتهممنخلردمك بحئ .

 -د.د.ت :

DDT 

dehydrochlorinase :- 

حنددزينميعمددةما دد متدديييوممبيددلماكددرمل.ل.تمادد مطأليددلم

حزاكددددمذألةمف دددحألمحايدددلألحجي محت حي دددهمحكددد ممألفدددلم
Dichloro Diphenyl Ethane (DDE)القددةمم

ينمفدح مسميدمك  شألات.محقلمحجلمو ممستحتماذاماإلنز

ممألتلعحًمة مس التماكذبحلماكم ححنمك رمل.ل.ت.

إنززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززٌم د.د.ت 

 -دٌهاٌدروكلورٌنٌز :

DDT jetters :- حاددد مح دددلتموادددألاوماكتسدددمنماك حاأليددددمبحكدددرمل.ل.تم

 ي متشيألمحك مو متيريألاميفدح ما د ماكج دحزماكعيدب م

ك  شألاتم ي ميتسبلمة م لح ماألتجحةحتمة مجميدعم

م ألفد.وجزاةماكجسنمحالنمانت حنماك

 -رجفة الـ د.د.ت :

Deactivator agents :- تعمدددةماكعليدددلممددد ماكمدددحالماكمردددحةدمكيدددحألمتج يدددزم

اكمبيددلاتمخحيدددماكمددحالمعيددألماكعرددحيدممن ددحمفمددحالم

مربطددددمكلحا يددددماكمبيدددلاتمحذكددد مالألتلدددح م محردددت حم

اكسددددط يدمحكتجنددددلمذكدددد ميددددتنمحرددددحةدممددددحالممعلكدددددم

مك  محردمفحكيحأليحممر ً.

 -مثبطات :

Dead - burned 

magnesia :- 

مو ماكمنخنيددددزماكنددددحت مادددد م ددددأللمالجسددددحنماكميتدددددد.م
م.Magnesiaان ألم

 -منغنٌز حرق المٌت :

Death rate :- ان ألمMortality rate.م  -نسبة الموت :

2,4-DEB :- مبيلمولعحةماحنمم ممجمحادمBenzoate.م  -دٌب : –تو فور 

Decafentin :- ملردمك بحئ .محلةمطحأللةماحمد.مذاتمسميدممنخ  -دٌكافنتن :

Decaffeinated coffee :- ق ددددحةميددددتنمنددددز موحمحزاكدددددماكفددددحةيي ممن ددددحمبمعحم دددددم

اكمسدتخ  ماكمدحئ مك دحمبحاسدطدمردحن مف حأليدلماالري دي م

اكمخ  موحمرحن مف حأليدلماكمري دي محتجدأل ما ي دحمام يددم

ماكتخليفمبعلمذك .

 -قهوة منزوعة الكافٌٌن :

Decaffeinated tea :- اسددتخ  ماكفددحةيي ممنددهمبحسددتخلانمو ددلماكمددذيبحتمميددتن  -شاي منزوع الكافٌٌن :
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اكعرحيدماكمسمححمب حملحكيحًمك  يحةما  مشح مخدحةم

مم ماكفحةيي .

N-Decanol :- . ممن نمنمحمك نبحت.مذحمسميدممتحسطدمك بحئ  -دٌكانول :

Decarbofuran :- مبيددلم شددألاتماددحنممدد ممجمحادددماكفحألبحميددتمحي ددل م

اكسددحنماد مطأليددلمتربدديطمحندزينماكفددحكي ماسددتأليزمتديريألام

Cholinesterase.م

 -دٌكاربوفٌوران :

Decazolin :- .ممبيلمولعحةماحن  -دٌكازولٌن :

Dechlorination :- تط ددلما دد مو مام يدددمفيميحئيدددمتددؤل محكدد محزاكدددمذألةم

ف ددددحألمحح دددد ةمويددددح ماك يددددلألحجي موحماك يلألحفسدددديلم

مإلزاكدمسميدممحلةممح.

 -ور :إزالة الكل

Decipol :- ح لةمقيحسمنحايدماك حاةم ي مو ماك حاةمةدحلماكجبدحةم

بينمددحمم0...مسددححيدمكددرممDecipolوحماكب ددحألمكددهمقيمدددم

محافذا.م5...احاةماكمليندمكهمقيمدمليسبحةممسححيدمكر

 -دٌسبول :

Decompensation :- اكتخيددددألاتماكلسدددد جيدماكحاردددد دماكتدددد متع ددددلمام يدددددم

موحماك ألحفماكمعحفسد.اكتعحيومجألاةماكتيريألاتم

 -عدم التعوٌض :

Decomposition :- ام يددددددمادددددلنموحمتلسددددد ماكمدددددحالمبحاسدددددطدماكبفتأليدددددحم

حاكلطأليحتماكت متعمةما  متخييألماكمفحندحتماكفيميحئيددم

حاكليزيحئيدمحم  ألماكمحالماكمت   دموحماكمتلسخد.مان دألم

Degradation.م

 -تحلل أو تفسخ :

Decontaminate :- حات مت  ةماكمبيلاتموحماكمبيلاتمم ما  مام يدمحزاكدمن

اكسددددطححماكمعحم دددددموحماللحاتماكمسددددتخلمدمةدددد مألشم

ماكمبيلات.

 -إزالة التلوث :

Decontamination 

area :- 

منط دددميددتنمت ليددلاحممدد مقبددةماكج ددحتماكمختيدددمتمددألم

خ ك حماللحاتمحالج دزةمحالشدخح ماكم دحري محبعدلم

لماكمدددددحالماكتيفدددددلممددددد محزاكددددددماكم حردددددحتميدددددتنمحطددددد 

محالشخح ماكم تجزي .

 -منطقة إزالة الملوثات :

Decreasing fitness :- جميددعماكحسددحئةمحاكمألفبددحتماكتدد متعمددةما دد مخلددوم

اك لألةماك يحيددمكفةددمكتيدب معيدألمقدحلألةما د ممنحةسددم

حماك شدددألاتممدددالةددألالماكطبيعيددددمفحسدددتخلانممربطددحتمن

حمحنعدددحتماكتخذيددددمةرددد ًماددد محلخدددحةميدددلحتمعيدددألم

مفيلدماكت حنمالجن دمحعيألاح.ممألعحبد

 -خفض الكفاءة الحٌوٌة :

Deep banding 

fertilization :- 

ام يدددماكتسددميلماكتدد متددتنمقبددةماكزألاادددمحتددتنمبحرددعم

اكسمحلماكي لموحماكسحئةموحماكخحز مامي حًما د مجحندلم

ييدةمو يحندحًمحكد ممحند محقدلم6-2وحمقمدماكمدألزمحبعمدلم

محمBanded fertilizerحن .مان ألمم05

Coulter injectionحممDouble shootingحمم

Dual placementحممKnifed applicationحمم

Triple shooting.م

 -العمٌق:مرزي التسمٌد ال

Defense 

environmental 

restoration :-  

قحنح مخدح مي دلفمحكد ماكعمدةما د مو يدحةماكبيئددمةد م
اكمندددحطلماكم حرددددمحقدددلمتدددنمت أليدددألمادددذاماك دددحنح مةددد م

م..089لمأليف ماحنماكفحنخألسما

قزززززززانون الحٌزززززززاء البٌ زززززززً 
 -الدفاعً :

Deflocculating 

agents :- 

مددحلةممسددحالةمترددحفماددحلةمك مبيددلاتماكمج ددزةمبشددفةم
مسددح يلمقحب دددمك ب ددةمحاكتدد مانددلمخ ط ددحمبحكمددحةمتفددح م
م حكيةممع  ددممعألرددمك تألسديلم،مكدذك متردحفمك دذام

يلماكمسح يلمانلمتج يزاحمبعوماكمحالماكمحنعدمك تألسد
مكرددددددددددددددمح متجددددددددددددددحنسمم  ددددددددددددددحةماكددددددددددددددألشم،م

 -مانعات الترسٌب :
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محقددددلمترددددحفماددددذاماكمددددحالمورنددددحةمخ ددددطماكمبيددددلمةدددد م
خزا ماكألشمكمندعمتألسدلماكم حكيدةماكمع  ددمةد مخدزا م

حممAntiflocculating agentsاكدددددألش.مان دددددألم
Deposition agents.م

Defluorinated 

phosphate :- 

م.Calcined phosphateان ألم  -فلور :فوسفات مزال ال

Defoliant :- مست رألاتمفيميحئيددمت دلفمحكد محسد حطمالحألالممد م
ا دددد ماكنبحتددددحتمبعددددلماكنردددد مكتسدددد يةمام يدددددمجندددد م
اكم يددحةمفمددحمةدد ماك طدد محةددحةماكيددحيحمحمدد ماددذام
اكمحالمف حألاتماكمخنيسيحنمحف حألاتماكيدحليحنمحمبيدلم

م.Paraquatاللعحةم

 -مسقطات :

Deforming :- مفة.تخييألماك يئدموحماكش  -تغٌٌر الشكل :

Deformity :- . مذحماحادموحماحلمجألاةماكتعألومك سمحنمحاإلشعح  -مشوه :

Degradation :- مجمددةماكتخيددألاتماكفيميحئيدددمحاكليزيحئيدددمحاك يحيدددماكتدد م
تطددألوما دد ماكمألفبددحتماكسددحمدمحت حك ددحمحكدد ممألفبددحتم
وبسدطمةد ماكتألفيددلمحقدلمتفدح موقددةموحموفردألمسدميدممدد م

ماكمألفلمالي  .

 -تدهور :

Degradative 

metabolism :- 

ويددوميددؤل مبحكمألفددلمبعددلملخحكددهمحكدد مجسددنماكفددحئ م
ماك دددد محكدددد مو مييددددب موقددددةمةحا يدددددممدددد ماكمألفددددلم
ماليدددددد  ممددددددد مخددددددد ةماكعليددددددلممددددددد ماكتلدددددددحا تم
ماليرددددددددددديدماك لبيددددددددددددماكتددددددددددد متشدددددددددددتأل مةي دددددددددددحم

حممCarboxylesterasesحممAmidasesحنزيمددددددددحتم
Phosphatasesحتلحا تماالختزاة.م 

 -أٌض تحطٌمً :

Degree of activation :- ان ألمActivation degree.م  -درجة التنشٌط :

Degumming agents :- محالمتستخلنمة مام يحتمتفأليألماكزيدحتمك دتخ  ممد م
اكمدددحالماكمخحطيددددماكتددد متتفدددح موسحسدددحًممددد ماكيدددم م
حاكددددألاتن محاكبألحتينددددحتمحاكلحسددددلحتيلاتم،محمدددد ماددددذام

مألي مح حموماكلحسلحألي .اكمحالم حموماك يلألحف ح

 -مزٌالت الصماغ :

Dehydroacetic acid :- . ممبيلمةطأليحتماحن.مذحمسميدممنخلردمك بحئ  -حامض خلٌك ال ما ً :

Dehydrogenase :- حندددزينميعمدددةمفعحمدددةممسدددحالمةددد موفسدددلةماكمألفبدددحتم
ماكفيميحئيدما مطأليلمحزاكدماك يلألحجي .

 -إنزٌم إزالة الهٌدروجٌن :

Delayed action :- ان ألمDelayed toxicity.م  -فعل متأخر :

Delayed health 

effect:- 

مددألوموحمجددألحمنددحت مادد ماكتعددألومكمددحلةمسددحمدمةدد م
ماكمحر .

 -تأثٌر صحً متأخر :

Delayed 

neurotoxicity :- 

اكسددميدماكنحتجدددمادد ماكتعددألومكسددمحنمالايددحلممرددةم
مبيلاتماك شألاتمم ممجمحاددماكلسدلحألمحاكفحألبحميدتم

يدم،م يددد مالمت  دددألموادددألاوماكتسدددمنمبشدددفةماكعردددح
سأليعمحمحمبسبلمانخلحوماكجألادماكمستخلمدموحمسدم م
اكفيحتفددةموحمنتيجدددمتدديييوماكفددحئ مكجددزةممدد ماكمددحلةم
اكسحمدم،مةي  ألمتيريألاحممتيخألاًمبشفةمواألاوممتبحيندم

محمن حم حالتماكش ةماكمتيخأل.

 -السمٌة العصبٌة المتأخرة:

Delayed poisoning :- ان ألمDelayed toxicity.م  -التسمم المتأخر :

Delayed toxicity :- م لاألماكرألألموحماكت دفماكدذ مي دل مةد ماكفدحئ ماك د م
بعددلمتعألرددهمك مددحلةماكسددحمدمبيسددبح م،محقددلمتيددةمحكدد م
اددحمي م،مو مو مواددألاوماكسددميدماكمزمندددمت  ددألمبعددلم

متألافنماكمحلةماكسحمدملاخةماكن حنماك يح مك فحئ .

 -سمٌة متأخرة :

Deliquescent :- تط ددلما دد مو ممددحلةمقددحلألةما دد مامتيددح ماكألطحبدددم
  اكجحيدمحاكت حةمحك ممحلةمي بدمألطبدموحمم  حة.

 -متمٌع :
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Delisted superfund 

sites :- 

اكمحاقددعماكتدد ميددتنم ددذة حممدد مقحئمدددماكمحاقددعماكملاحمدددم
 ددحممدد ماكمددحالماكم حردددمحذكدد مبعددلملمحليددحًمكخددألومتن ي

مكم حرحت.اكت  لمم مخ حاحمم ما

مواقزززع محذوفزززة مزززن قا مزززة 
 -الدعم :

Deltamethrin :- مبيددلم شدددألاتمبحيألحرألحيدددل ميسدددتخلنمكمفحة ددددممدددلتم
حاسدددعممددد مالندددحا ماك شدددأليدماكردددحألةما ددد ممخت دددفم
وندددحا ماكم حيددديةم،مةرددد ًماددد ماسدددتخلامهمكمفحة ددددم
اك شألاتماكمنزكيدم،محي دل متديريألاماكسدحنماد مطأليدلم

ماكعيددب ابددألماكخشددحةمن ددةماكيددحليحنمميدددتربيطددهمكعم 
 اكمخ فمك م ححألماكعيبيد.مذحمسميدممتحسطدمك بحئ .

 -دلتامثرٌن :

Deltamethrin acid :- مبيلم شألاتماحن.مان ألمDeltamethrinم.مم  -حامض دلتامثرٌن :

Dementia :- .مجنح موحمخبةمنتيجدماكتعألومك سمحنماكعيبيد  -: عته

Demephion :- م مبيددددددددلم شددددددددألاتماددددددددحنم،محاددددددددحمخ دددددددديطممدددددددد
Demephion-oحممDemephion-sمحيعدددددددددددددددددحلمم،

كمجمحادماكلسلحألماكعرحيدمحي ل متديريألاماكسدحنماد م
مطأليددددددددددلمتربيطددددددددددهمإلنددددددددددزينمفددددددددددحكي ماسددددددددددتأليز

Choline esterase.م

 -دٌمٌفبون :

Demeton :- مبيلمافحألحسحتمح شألاتميستخلنما  ممخت دفموندحا م
اكم حيدددية.محادددحممددد ممجمحاددددماكلسدددلحألماكعردددحيدم

حنممدددد مخدددد ةمتربيطددددهمإلنددددزينمحي ددددل متدددديريألاماكسدددد
Choline esterase. م.مشليلماكسميدمك بحئ

 -دٌمٌتون :

Demeton methyl :- مبيددددلم شددددألاتماددددحنميسددددتخلنما دددد ممخت ددددفمونددددحا م
اكم حييةمكمفحة ددمافةدحتماك شدأليد.ممتحسدطماكسدميدم

م.Demetonك بحئ .مان ألم

 -مثٌل دٌمٌتون :

Demeton -o-methyl :- تماحن.مان ألممبيلم شألاتمحافحألحسحDemeton.م  -مثٌل أو دٌمٌتون :

Demeton -s-methyl :- مبيلمافحألحسحتمح شألات.مشدليلماكسدميدمك بدحئ .مان دألم
Demeton.م

 -مثٌل اس دٌمٌتون :

Demyelination :- اردددم  ةموحمت شددد ماكخددد فماكمي ينددد ماكدددذ مي ددديطم
 بحكم ححألمحالكيحفماكعيبيد.

 -إزالة العالف العصبً :

Denatonium 

benzoate :- 

محلةمطحأللةمك طيحألمحاكخدزال محالألاندلممد ممألفبدحتم
ماكبنزحات.مذاتمسميدممنخلردمك بحئ .

 -بنزوات دٌناتونٌم :

Denatonium 

saccharide :- 

مددحلةمطددحأللةمحمحنعدددمك  رددنممدد ممجمحادددماكبنددزحات.م
 ذاتمسميدممنخلردمك بحئ .

 -سكرٌات دٌناتونٌم :

Denaturation :- ش ةمححةسدحلام،ممردحةمذكد محردحةدماكميردحنحةموحممس ماك
وحمالسيتح محكد ماكف دحةمكجع دهمعيدألميدحك مك شدألل.م
وحماددد مام يددددمتخيدددألماكتألفيدددلماكجزيئددد مك بألحتيندددحتم
حبذك متل دلماكبألحتيندحتمح يلت دحم،محي دل مادذاماكتخيدألم

منتيجدماكتعألومك  ألاألةماكعحكيد.

 -إفساد :

Denitrification :- مام يددددددماختدددددزاةماكنتدددددألاتNitratesحكددددد منتأليدددددتمم
Nitritesبحاسددددطدمبفتأليددددحماكتألبدددددمت ددددتماك ددددألحفمم

اك احائيدددمممددحميددؤل محكدد مة ددلا مافحسدديلماكنتددألحجي م
N2OحممNoحاكنتألحجي ممN2محك ماك حاة.م

 -إزالة النترات :

Dense non-aqueous 

phase :- 

تط لما  ماكم حرحتماكر ي دماكت متتألسدلمةد ماك دح محالم
ق ي ددماكدذحبح مجدلاًمةد ماكمدذيبحتممتذحلمةد ماكسدحائةموح

ماكسحئ د.

ملوثات ثقٌلة غٌزر ذا بزة فزً 
 -السوا ل :

Density :- فرحةدممحلةممحمتعن مفت ت حمة م جدنممعدي محيعبدألمان دحم
م.3بحكخألان/م ي تألموحمعن/سن

 -كثافة :

Dental fluorosis :- تشحاممينحماإلنسح منتيجدمزيحلةمتعألومالسدنح مك ل دحألم
منمحمالسنح .خ ةممأل  دم

 -تسمم السنان الفلورٌنً :
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Deodorization :- ام يدددمحزاكددددماكدددألحائ معيددألماكمألعحبددددممددد ماكمبيدددلاتم
حاكلاح محذك محمحمبإرحةدمبعدوماكمألفبدحتماكفيميحئيددم
وحماددد مطأليدددلمحمدددألاألمبخدددحألمسدددحخ مكلألجددددممألتلعددددم
خ ةماكزيتماكسحخ مت تماكتلألي م ي متتطحيألماكمدحالم

ماكفألي دماكألائ د.

 -زالة الرا حة :إ

2,4-DEP :- .ممبيلمولعحةماحن  -دٌب : –تو فور 

Dependent joint 

action :- 

حيسدم مبحكلعددةماكمشددتأل ماكمتشددحبهمحذكدد مانددلمحمتفددح م
طألي دمتيريألماكمبيلماكمرحفممتشحب دممعمطألي ددمتديريألم

حممIndependent joint actionاكمبيلمافخأل.مان دألم
Potentiation.م

 -المعتمد :الفعل المشترك 

Depilatory :- وحممزيددةمك شددعألم،متط ددلما دد مو ممددحلةمتسددبلمسدد حطم
ماكشعأل.

 -سامط :

Deposit :- فميدماكمبيلماكبحقيدما  موجزاةماكنبحتمحاكمدحالماكمعحم ددم
مالخألتمة مو محقتمبعلممعحم ت حمبحكمبيل.

 -مترسب :

Deposit builder :- رحةدمحاكت ممحلةموحممجمحادمم ماكمحالماكمسحالةمحاكم
تعمدددةما ددد ممندددعمانجدددألافمسدددحائةماكدددألشممددد ما ددد م

م.Adhesive agentsاكسطححماكمعحم د.مان ألم

 -مثبت المترسب :

Deposition :- ام يدددمحيددحةماكمددحلةمحكدد ماكعرددحموحمنسددي ممعددي .موحم
اددددد مام يددددددمتألسدددددلممدددددحلةممددددد ماك دددددحاةموحماكمدددددحةم
حاسددت ألاألاحمةدد ممحقددعممعددي .متألسددلمم  ددحةماكددألشم

مدممر ً.ةحلمسط ماكحألق

 -ترسٌب :

Deposition agents :- محتسدددددددددددددم مويردددددددددددددحًمبمحنعدددددددددددددحتماالنجدددددددددددددألاف
Drift control agentمحاد مح دلتموندحا ماكمدحالمم،

اكمردددحةدمكيدددحألمتج يدددزماكمبيدددلاتماكمحنعددددمكتطدددحيألم
اكمبيدددلاتمحانجألاة دددحمورندددحةمام يدددحتماكمفحة ددددمحادددحلةم

 Polyethyleneتينعماذاماكمحالمم مبحكيمألاتممرةم

oxide polymerمحعيألاح.م

 -مرسبات :

Deposition aid :- نح مم ماكمحالماكمسحالةماكت متعمدةما د متب يدةمحنشدألم
قطألاتماكألشمبشفةممتجحنسما د مالجدزاةماكمعحم دد.م

م.Wetting & Spreading agentsان ألم

 -مساعد للترسٌب :

Depression :- حكددددمنلسددديدمسدددبب حمو يحندددحًمومدددألاومتيددديلماكج دددحزم 
ماكعيب .

 -اب :اكت 

Dermal :- .ميعحلموحميخت مبحكج ل  -جلدي :

Dermal blistering :- ددحألمبرددألاتما دد ماكج ددلمنتيجدددماحامددةمةيزيحئيدددموحم  
م.Dermal irritationفيميحئيد.مان ألم

 -تبثر جلدي :

Dermal contact :- .مم مسدماكمحلةمك ج ل  -تالمس جلدي :

Dermal irritation :- لماكج لماكمحرع ماكنحتجدماد متط لما  م حالتماكت ح
اكتعدددألومكمدددألةمحا دددلةموحموفردددألمكعحامدددةمفيميحئيددددموحم
ةيزيحئيددددمممددددحميدددؤل محكدددد ما مدددألاألماكج ددددلمح ددددلح م

 انتلحخحتمحمحتماكعليلمم ماكخ يح.

 -التهاب الجلد :

Dermal irritation :- تلحاةمج دل مندحت ماد ماكتعدألومكمدألةمحا دلةموحموفردألم
محقعمم للميتسدبلماندهممكعحمةمةيزيحئ موحمفيميحئ مة 

م ددددددلح م ألقدددددددموحممددددددحتممحرددددددع مةدددددد مخ يددددددحم
ماكج ل.

 -تهٌج جلدي :

Dermatitis :- حي ددل منتيجدددماكتعددألوماكمحرددع مكمددحلةمفيميحئيدددموحم
منتيجدماك سحسيدموحماإليحبدماكمألريد.

 -التهاب الجلد :

Dermatotoxic :- تط لما  مو ممحلةمفيميحئيدمطبيعيدموحمينحايدمتسدبلم
محت لحًمك ج لمانلمم مست حمكه.رألألاًم

 -سام للجلد :
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Dermatotoxin :- .مو ممحلةمفيميحئيدمتسبلم حكدممألريدمة ماكج ل  -سم للجلد :

Derris resins :- مألاتنجددددددددددحتممسددددددددددتخلمدممدددددددددد مجددددددددددذحألمنبددددددددددحت
Derris ellipticaتسددتخلنمةدد مامددةممست رددألاتمم

م.Rotenoneاكمبيلمألحتينح م

 -راتنجات الدرٌز :

Derris species :- حتعلماذامالندحا مسدحب حًماكميدلألماكنبدحت ماكم دنمإلنتدح م
اكألحتيندددح ممددد مجدددذحألاحم،متنمدددحمادددذاماكنبحتدددحتمةددد م

 حكيدحًميدتنماالاتمدحلما د ماكنبدحتمماالنليزمحكيزيحمحشأللم
Lonchocarpus sppاكددددذ ميددددزأل مةدددد مبيددددألحمم
 ك  يحةما  ماكألحتينح .

 -أنواع الدرٌز :

2,4-DES :- م ممجمحادم حموماكفبأليتي .مبيلمولعحةماحنمم  -دٌس : –تو فور 

Desacetylmatricarin :- محلةممسببدمك  سحسيدمم ممجمحادمSesquiterpene 
lactonesيحجددددددلمةدددددد منبددددددحتممMatricaria 

chamomilla.م

 -ستٌل ماترٌكارٌن :ا دٌس

Description analysis :- ان ألمQualitative analysisم.مم  -التحلٌل الوصفً :

Descriptive 

epidemiology :- 

اكع ددنماكددذ مي ددتنمبلألاسدددمفميدددمحانتشددحألماكمددألومبددي م
مجمحادددمم ددللةممدد مالشددخح موحمةدد ممفددح ممددحموحم

محز ممعي .

 -علم الوبا ٌة الوصفً :

Descriptive 

toxicologist :- 

اكشخ ماكمخت مبتيمينمحتخطيطماختبدحألاتماكسدميدم
اكعفسديدممبنحًةما  ممع حمحتمتمفنهمم مت يدينماكتديريألات

حاك افسددديدماكنحجمددددماددد ماكتعدددألومك مدددحالماكسدددحمدم
حاكفيميحئيدددددددددددحتماكمخت لددددددددددددمالخدددددددددددألت.مان دددددددددددألم

Toxicologist. 

 -عالم السموم الوصفً :

Desensitization :- خلددددومقددددلألةماكفددددحئ ما دددد ماكت سددددسموحماإليددددحبدم
مبحك سحسيدمنتيجدماكتعألومك محالماكم ردمك  سحسيد.

 -إزالة التحسس :

Desicant :- محلةمتستخلنمك  رحةما  مقمنماكنبحتحتمعيدألماكمألعحبددم
من دددددحم دددددحموماكدددددزألني محف دددددحألاتماكيدددددحليحنمحم

DinosebحممEndothall.م

 -مجفف :

Desiccation :- .مام يدمتسأليعمتجليفماكنبحتموحمو لموجزائه  -تجفٌف :

Designated person :- اكشددخ ماكم ددللمك  يددحنمبحإلسددعحةحتمالحكيدددمحاكمددلأللم
مخدددددددددحذماإلجدددددددددألاةاتماكمنحسدددددددددبدمإلن دددددددددحذما ددددددددد مات

ماكمتعألرددددددي مك مددددددحالماكسددددددحمدمحاكخطددددددألة.مان ددددددأل
Appointed personم.مم

 -شخص مسمى :

Desmedipham :- مبيلمكمفحة دمولعحةماكبنجألماكسدفأل محيعدحلمكمجمحاددم
Phenyl carbamate.م

 -دٌسمٌدفام :

Desmediphane :- ان ألمDesmedipham.م  -دٌسمٌدفان :

Desmetryn :- مبيدددلمولعدددحةمادددحنممددد ممجمحاددددمTriazineحي دددل مم

تدددديريألاماكسددددحنممدددد مخدددد ةمتربيطددددهمكعم يدددددماكتألفيددددلم

ماكرحئ .مذحمسميدممنخلردمك بحئ .م

 -دٌسمترٌن :

Desorption :- ادد مافددسمام يدددمااللميددح م،مو م ددلح ماختددزاةم
م.Adsorptionة مفميدماكمحلةماكملميد.مان ألم

 -إزالة االدمصاص :

Desposition :- نزادددمطبيعيدددمي  ألاددحمةددأللموحممجمحادددممدد مالةددألالم

الفتسددحلممددألوممعددي محةدد ماكخحكددلميألجددعمذكدد محكدد م

ماحامةمحألاريد.

 -مٌل أو نزعة :

Desquamation :- .محزاكدموحمت شألماكطب دماكع يحمم ماكج لمبشفةم ألاشيف  -تقشر الجلد :

Desulfurization :- .مام يدمحزاكدماكفبأليتمم ماكخحزاتماكمنط  د  -إزالة الكبرٌت :

Detection limit :- وقةمتألفيزممد ممدحلةمفيميحئيددميمفد مقيحسدهمحتتبعدهممد م

ماكتألفيزميلأل.

 -قصً :تحد ال

Detergent :- مددحلةممن لدددمفحكيددحبح ماكميددنح ممدد ممددحالمطبيعيدددم  -منظف :
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فحكدددلاح محاكمن لدددحتم،متعدددلممددد ماكمدددحالمذاتماكنشدددحطم

اكسدددط  محاكفريدددألممن دددحميسدددتخلنمةددد متج يدددزميدددحألم

مبيلاتمفمحالممست  بدمحمب  د.اكم

Deteriorate :- .مام يدمفسألموحمت  ةمحتلس مو ممحلة  -ٌفسد :

Determination of 

dietary :- 

حي يدددلمب دددحممخدددحطألماإليدددحبدمبدددحلحألانماكسدددألطحنيدم
Riskحاك ميلةمنتيجدمتنححةموعذيدمت ح ممدحالمتشدجعمم

مفددلكيةمفمدد مQ  ددحألممرددةماددذامالحألانمحتعتمددلمقيمدددم

ك ددلألةماكمبيددلاتما دد متفددحي مالحألانم،مةعنددلمحمتفددح م
احكيدمةإن حمتشيألمحك مو مك مبيدلموحمك مدحلةمقدلألةممQقيمدم

احكيدما  متفحي مالحألانمة م حكدمحجحلممتب يحتمادذام

اكمحالمة معذاةماإلنسح محا مطألي ددمم حة ددمك محيددم
 Carcinogenicityيدددددد دماإلنسددددددح .مان ددددددألم

categorization.م

 -طر الغذٌة :تحدٌد مخا

Deterministic :- ميدط  ميط ددلما د ماكتدديريألاتماكيد يدمحاكتدد متتبددحي م

شلت حممعماكجألادمحاكت ميمف ممد مخد ةمادذاماكع قددم

مت ليلماك لماك أل مك تيريأل.

 -ُمحدد :

Deterministic effect :- وحمام يدمم للةمحاحماكلعةماكم للمك  حألمتيريألممعدي م
 Stochasticةممدح.مان دألما د ماكفدحئ مفحسدتجحبدمكلعد

effect.م

 -تأثٌر محدد :

Detoxification :- مجمددةمام يددحتماليددومحاكخسددةمحاكت شدديألمحاك ددألاألةم

حاإلشدعح محاكمعددحم تماكفيميحئيدددماكمخت لدددماكتدد متعمددةم

ا دد ماددلنماكمألفددلماكسددحنمحت حي ددهمحكدد ممألفبددحتموقددةم

مسميدمم ماكمألفلمالي  .

 -إزالة التسمم :

Detoxification by 

haemosorption 

perfusion :- 

ام يددددمحمدددألاألملنماكشدددخ ماكمتسدددمنمبمجمحاددددممددد م

الامددددددددددلةماكمم ددددددددددحةةمبمددددددددددحالمممتددددددددددزةمك ددددددددددلنم
Haemosorptionمرددةماكفددحألبح ماكمنشددطمحعيألاددحمم

حاكخددألوممدد ماددذاماكعم يدددماددحمحزاكدددماكسددمحنممدد ملنم

ماكفحئ م،مخحيدمة ماك حالتماكطحألئد.

إزالة السم بالضخ االمتزازي 

:- 

Detriment :- قيحسمتخمين مكت ليلماكرألألموحماكل لا ماكمتحقدعممو وحم
 لحرددهممدد ماكتدديريألاتماكرددحألةماكتدد ميمفدد مو مت ددلر حم

ممحلةممعيند.

 -ضرر :

Developmental 

toxicity :- 

مجمدددةماكتددديريألاتماكمعحفسددددماكتددد مت دددل مةددد ماكفدددحئ م
اكنددحم ممردددةماكتشدددحاحتمحاكعجدددزماكدددح يل موحماكمدددحتم

ألوماكمسدبلمك حاكدلي ممدر ًمخد ةموحمحاكنحتجدمم ماكتعد
مقبةمةتألةماك مة.

 -: سمٌة النمو

DFDT :- مبيلم شألاتماحنمحاحمابحألةما مFluorogesarol.م  -دي تً : دي إف

Diafenthiuron :- مبيدددلم شدددألاتمحافحألحسدددحتمك سدددتخلانما ددد ماك طددد م
حي ددددل ممThioureaحاكخرددددألاحاتممدددد ممجمحادددددم

حسددحتممدد مخدد ةمتدديريألاماكسددحنمةدد ماك شددألاتمحاالفحأل
تربيط حمكعم يدماكلسلألةماكتيفسليدمحمندعمتفدحي مح دلاتم

م.مذحمسميدممتحسطدمك بحئ .مATPاكطحقدم

 -داٌافٌنثٌورون :

Dialifos :- مبيددلم شددألاتماددحنممدد ممجمحادددماكلسددلحألماكتدد متعمددةم
ادد مطأليددلمتربدديطمحنددزينماكفددحكي ماسددتأليزمحمنعددهممدد م

ماكنحق دددددددمك ألسددددددحئةمAcetylcholineت  يددددددةممددددددحلةم

اكعيبيدمة ممنحطلماكتشحب ماكعيب .مذحمسدميدمشدليلةم
مك بحئ .م

 -دٌالفوس :

Diallate :- مبيلمولعحةماحنمم ممجمحاددمThiocarbamateمذحم.  -دٌاالت :
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مسميدممتحسطدمك بحئ .م

Diallphos :- ان ألمDialfos.م  -داٌلفوس :

Diallyl sulfide :- سلفاٌد دٌالٌل :  د.محلةمملخندموحممبخألةمكمفحة دمافةحتماكمخزني- 

Diamidafos :- مبيلمك ليلا ماكرعبحنيدمم ممجمحادماكلسدلحألماكعردحيد،م
ي ددددل متدددديريألاماكسددددحنمادددد مطأليددددلمتربيطددددهمإلنددددزينم

Cholinesteraseحبدددددددددددددذك متسدددددددددددددتمألممدددددددددددددحلةمم
Acetylcholineةدد من ددةماكألسددحئةماكعيددبيدمحت طددنمم

اكج دددحزماكعيدددب مجدددألاةماسدددتمألاألماكتنبيددده.مذحمسدددميدم
مئ .ممتحسطدمك بح

 -داٌامٌدافوس :

Diamido phosphates:- س سد دممد مةحسدلحتماكنتدألحجي ماكعردح مSodium 

diamido phosphateحاكذ مكهمقيمدمسمحلممN-P.م
 -الفوسفات ثنا ً االمٌد :

Diammonium 

phosphate :- 

مألفلميتفح مم مةحسدلحتمالمحنيدحنمحبدحلخ ما د م
يدحنم دحموماكلحسلحتمرنحئ مالمحنيدحنماكندحت ممد مومحن

%ممددددد م2االحألرحةحسدددددلحألي محادددددحمي دددددح ما ددددد م
مDAPاكنتدألحجي معيددألماالمحنيددحم محيندت مانددهمسددمحلم

 Ammoniumيددلأل.مان ددألمم–م53م–م20بحكنسددبدم

phosphateحممMonoammonium phosphate.م

 -فوسفات ثنا ً المونٌوم :

Diaphoresis :- حسددببهماحامددةماليددلةممن ددحماكتسددمنماكمددؤل محكدد مت ددي م
مكعألقيد.اكخللما

 -تعرق :

Diaphoretic :- .ميؤل محك ماكتعألل  -ُمعِرق :

Diarrheic shellfish 

poisoning :- 

 حكدمم ماإلس حةماكمؤكنمنتيجدماكتسمنمم مجألاةمتندححةم
مبعددددددددوماكألخحيددددددددحتماكمتخذيدددددددددما دددددددد مفميددددددددحتم
ممددددددد ماكط حكدددددددلماكلقي ددددددددماكتددددددد مت دددددددح مبعدددددددوم

حممPectenotoxinsاكتحفسددددددددينحتماكسددددددددحمدممرددددددددةم
Yessotoxin.م

 -التسمم المحاري اإلسهالً:

Diatom :- ط حكدددلممج أليددددمجدددلألان حمت تدددح ما ددد ماكسددد يفح م
Siliconمحم سمدمحك منيلي .مم

 -دٌاتوم :

Diatomaceous earth :- مبيددلمك  شددألاتمحمددحلةم حم دددمكمبيددلاتماك شددألاتمفمددحم
حاددد ممAnti-cakingتسدددتخلنمفمدددحلةممحنعددددمك دددتعج م

حفمكألسددملةمفمددحلةممددحلةمعيددألمسددحمدمك بددحئ .مفمددحمتردد

 مسحالة.

 -دٌاتوم أرضً :

Diazinon :- مبيدددلم شددددألاتمحافحألحسددددحتمحليدددلا مرعبحنيدددددم،ممدددد م

مجمحادماكلسدلحألماكعردحيدمحتعمدةما د متربديطمحندزينم
Cholinesteraseاكددذ مي  ددةممددحلةممAcetylcholinم

حك ممحلةماكفحكي مح حموماكخ ي محادلنمت    دحميدؤل م

حمدحتماكفدحئ ماك د .مذحمحك ماستمألاألماكتنبيهماكعيدب م

مسميدمشليلةمك بحئ .م

 -دٌازٌنون :

Dibromochloropropane:- مددحلةمملخندددموحممبخددألةم،متسددتخلنمكتع ددينماكتألبددد.مذاتم

مسميدممتحسطدمك بحئ .

 -داي بروموكلوروبروبٌن :

Dibutyl phthalate :- مددددحلةمطددددحأللةمك  شددددألاتماكمحيدددددمك ددددلن.مذاتمسددددميدم

 منخلردمك بحئ .م

 -اٌل فثالٌت :داي بٌوت

Dicalcium 

phosphate:- 

منت ميدنحا ميتفدح موسحسدحًممد مم د مرندحئ ماكفحكسديحنم
Dicalcicك دددحموماكلسدددلحألي محيسدددتخلنمبحكلألجددددمم

السددددحسمةدددد ماكع ددددفماك يددددحان محألمددددزاماكفيميددددحئ م
(CaHPo4)مان ددددددددألم.Precipitated boneحمم

Precipitated phosphate.م

 -فوسفات ثنا ً الكالسٌوم:

Dicamba :- مبيددلمكمفحة دددماللعددحةماأليردددمالحألالمةدد م  ددحةم  -داي كامبا :
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اكخرددددألاحاتمحاكم حيدددديةماك   يدددددممدددد ممجمحادددددم

م ددددددددحموماكبنزحيدددددددد .محيددددددددؤرألمفمددددددددن نماكنمددددددددح
Indole acetic acidم.مذحمسميدممنخلردمك بحئ .م

Dicapthon :- مبيددلم شددألاتماددحنممدد ممجمحادددماكلسددلحألماكعرددحيدم
.مذحمسددميدممتحسددطدمCholinesteraseحيرددبطمحنددزينم

مك بحئ .م

 -داي كابثون :

Dichlobenil :- مبيددلمولعددحةمكمفحة دددماللعددحةمةدد ممع ددنماكزألااددحتم،م
حيعمةمم مخد ةمتربديطممBenzonitrileم ممجمحادم

مام يدمتينيعماكس ي حز.مذحمسميدممنخلردمك بحئ .م

 -داٌكلوبٌنٌل :

Dichlofenthion :- حاددماكلسدلحألماكعردحيدممبيلمك ليلا ماكرعبحنيددممد ممجم

ميربطمحنزينماكفحكي ماستأليز.مذحمسميدممتحسطدمك بحئ .مم

 -داٌكلوفنثٌون :

Dichlofluanid :- مبيلمةطأليدحتمكمفحة ددمومدألاوماكجدأللمحاكعلد ماكبند م

حومألاوماكخز ماكت متيديلماكتلدححمحاكفمردألتم،مفمدحم

يستخلنمكمفحة دماكبيحوماكزعبد محومدألاوماكلطأليدحتم

ممنخلردمك بحئ .ممالخألت.مذحمسميد

 -داٌكلوفلوانٌد :

Dichlone :-  ممبيدددددددددلمةطأليدددددددددحتمادددددددددحنمادددددددددحمابدددددددددحألةماددددددددد
Dichloro naphthoquinoneمذحمسدميدممنخلرددم.

مك بحئ .م

 -داٌكلون :

Dichloralurea :- مبيلمولعحةماحنمم ممجمحادماكيحأليح.مسميتهممنخلرددم

مك بحئ .

 -:ٌورٌا داٌكلورال 

Dichlormate :- نممدد ممجمحادددماكفحألبحميددت.مذحمسددميدممبيددلمولعددحةماددح

ممنخلردمك بحئ .

 -داٌكلورمٌت :

Dichlormid :- مبيلمولعحةميزيلمم مقلألةمم يدحةماكدذألةما د مت مدةم

مبيدددددددددددددددلاتماللعدددددددددددددددحةممددددددددددددددد ممجمدددددددددددددددحات م

ChloroacetanilideحممThiocarbamateحاددددددددحمم

مذحمسميدممنخلردمك بحئ .

 -داٌكلورمٌد :

Dichloro -1,2-

propane :- 

م.dichloropropane-1,2ان ألم  -داٌكلوروبروبٌن :

2,4-Dichloro 

acetophenone :- 

مددحلةمحسدديطدمتسددتخلنمكت سددي ماكتحاةددلمبددي ماكمألفبددحتم

 اكت ميتنممزج ح.

 -داٌكلورو استوفٌنون :

Dichloroethyl ether :- مدددحلةمملخنددددمكمفحة ددددمافةدددحتمةددد ممخدددحز ماكمدددحالم

ماكخذائيد.

 -داٌكلورواٌثاٌل اٌثر :

Dichloronitroethane :- محلةمملخندموحممبخألةمكمفحة دمافةحتماكمخزنيدد.محادحم

مذحمسميدممتحسطدمك بحئ .

 -داٌكلوروناٌترواٌثان :

Dichlorophen :- مرددحلم يددح ميسددتخلنمكتع ددينماللحاتمح محيدددماكمددحالم

 م ماكعل .مذحمسميدممنخلردمك بحئ .م

 -داٌكلوروفٌن :

1,2-Dichloropropane:- ةمتستخلنمكمفحة دم ةحتماكتألبدمحفدذك م ةدحتممحلةممبخأل

ماكمخحز .مذحمسميدممنخلردمك بحئ .م

 -: 2،  1داٌكلوروبروبان 

1,3-Dichloropropane:- مددحلةمملخندددموحممبخددألةمتسددتخلنمةدد متع ددينماكتألبدددمقبددةم

اكزألاادمكمفحة دماكليلا ماكرعبحنيدمحمسببحتمالمدألاوم

مح شألاتماكتألبد.

 -: 3،  1داٌكلوروبروبٌن 

Dichlorprop :- مبيدددلمولعدددحةمحمدددن نمنمدددحمك نبدددحتميسدددتخلنمكمفحة ددددم

اللعحةماكمحئيدمةرد ًماد محمفحنيددماسدتخلامهمكمفحة ددم

اللعددددحةمةدددد ماكزألااددددحتماكمخت لدددددممدددد ممجمحادددددم

Propionic acid.  

 -داٌكلوربروب :

Dichlorprop-p :-  مبيددلمولعددحةمكمفحة دددماللعددحةماأليردددمالحألالمةدد م  -بً : –داٌكلوربروب 
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علم  حألماكبحلألاتمحاحمم ممجمحاددم  حةماك بحلمب

Propionic acidم.مذحمسميدممتحسطدمك بحئ .م

Dichlorvos :- مبيلم شألاتميسدتخلنمفمدحلةممبخدألةمكمفحة ددم شدألاتم

اكمخحز م،مفمحميسدتخلنمكمفحة ددماكعليدلممد ماك شدألاتم

ا دد ماكمزألحادددحتممدد ممجمحاددددماكلسددلحألماكعردددحيدم

.مشددليلماكسددميدمCholinesteraseحيرددبطمامددةمحنددزينم

مك بحئ .

 -داٌكلورفوس :

Dichlozoline :- ممبيلمةطأليحتماحن.مذحمسميدممنخلردمك بحئ .م  -داٌكلوزولٌن :

Diclobutrazol :- . ممبيلمةطأليحتماحن.مذحمسميدممنخلردمك بحئ  -داٌكلوبٌوترازول :

Diclofop -methyl :- الحألالمةد ممبيلمكمفحة دماللعحةماك حكيددممد مألةيعددم

  دددددددددحةماك نطددددددددددمحاكشدددددددددعيأل.ممددددددددد ممجمحاددددددددددم

Aryloxyphenoxy – propionateمحيعمدةما د م.

.مذحمAcetyl Co A Carboxylaseتربدديطمحنددزينم

مسميدمشليلةمك بحئ .م

 -مٌثاٌل : –داٌكلوفوب 

Diclofop -p-methyl :- مبيدددلمولعدددحةمكمفحة ددددماللعدددحةمألةيعددددمالحألال.ممددد م

.مذحمAryloxyphenoxy – propionateمجمحاددم

مسميدمشليلةمك بحئ .م

 -مٌثاٌل : –بً –داٌكلوفوب

Diclomezine :- مبيددلمةطأليددحتماددحن.ممدد ممجمحادددمPyridazinoneم.

مذحمسميدممنخلردمك بحئ .

 -داٌكلومٌزٌن :

Dicloran :- مبيدددلمةطأليدددحتمةعدددحةمةددد ممفحة ددددماكلطأليدددحتماكتحبعددددم
حممRhizopusحممMoniliniaحممBotrytisكألجندددحسم

SclerotiniaحممSclerotiumا دد موشددجحألماكلحف دددمم

اكمخت لددددمحم حيددديةماكخردددألمحنبحتدددحتماكزينددددم،ممددد م
حيعمددةما دد متربدديطمام يدددممNitroanilineمجمحادددم

تيدددنيعماكدددلا محجدددلاألماكخ يدددد.مذحمسدددميدممنخلرددددم

مك بحئ .

 -دٌكلوران :

Diclosulam :- مبيددلمكمفحة دددماللعددحةماأليردددمالحألالمةدد م  ددحةم

ةدددحةماكيدددحيحمحقيدددلماكسدددفألم،ممددد مةسدددتلماك  دددةمح
حي ددددل متدددديريألاممTriazolopyrimidineمجمحادددددم

.مذحمAcetolactateاكسددحنممدد مخدد ةمتربيطددهمكتيددنيعم

مسميدممنخلردمك بحئ .

 -دٌكلوسوالم :

Dicofol :- مبيددلمكمفحة دددماالفحألحسددحتما دد ماكزألااددحتماكمخت لدددم

حاددحممدد ممجمحادددماكف ددحألماكعرددحيدمحي ددل متدديريألام

يددددلمتدددديريألامةدددد ماكج ددددحزماكعيددددب ماكسددددحنمادددد مطأل

 ك فحألحسحت.مذحمسميدممنخلردمك بحئ .

 -داٌكوفول :

Dicoumarin :- مألفلمسحنميحجدلمةد ماك ألنلدةماك  دحمSweat cleverم

بعدددلمةسدددحلامحيسدددبلمنزيلدددحًمك دددلنمحادددحممدددألوميسدددم م
Haemorrhagic sweat clover diseaseيد مم 

ي ددددل ماكنزيددددفمنتيجدددددمكتددددلاخةماددددذاماكمألفددددلممددددعم

رددألحمبي مةدد ماكفبددلم،محيعندد مذكدد مو مكددهمخحيدديدماكبألح
حيسددتخلنمطبيددحًمفمددحلةما جيدددممKاكعمددةمرددلمةيتددحمي م

مكمنعمتخرألماكلنمبعلماكعم يحتماكجألا يد.

 -داي كومارٌن :

Dicrotophos :- مبيلمافحألحسدحتمح شدألاتميسدتخلنما د ممع دنموندحا م

اكم حييةمحيعحلمكمجمحادماكلسلحألماكعرحيدمحي ل م

اددددددد مطأليدددددددلمتربيطدددددددهمإلندددددددزينممتددددددديريألاماكسدددددددحن
Cholinesteraseم.مشليلماكسميدمك بحئ .م

 -داٌكروتوفوس :
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Dicryl :- . ممبيلمولعحةماحن.مذحمسميدممنخلردمك بحئ  -داٌكرل :

Dicyanodiamide :- مألفدددلمذائدددلمبحكمدددحةمحادددحممألفدددلماردددح متألفيبدددهم
حي تدددح ما ددد ممدددحمالمي دددةماددد ممC2H4N4اكفيميدددحئ م

  %منتألحجي .65

ٌانو ثنززززززززا ً ثنززززززززا ً السزززززززز

 -االماٌد:

Dieldrin :- مبيددلم شددألاتماددحنم،ممدد ممجمحادددماكعليددلممدد مي ددل م

تدديريألاماكسددحنمادد مطأليددلمتدديريألامةدد ماكج ددحزماكعيددب م

مك  شألات.ممتحسطماكسميدمك بحئ .

 -دٌلدرٌن :

Dienochlor :- مبيلمافحألحسحتميستخلنما د ماكم حيديةماكمخت لددممد م

اماكسددحنممدد م.مي ددل متدديريألاكف ددحألماكعرددحيدمجمحادددم

خدددد ةمتدددديريألامةدددد ماكج ددددحزماكعيددددب مك فحألحسددددحت.م

ممتحسطماكسميدمك بحئ .

 -داٌنوكلور :

Dietary diseases :- ومألاومنحتجدمم ماالردطألابحتماكتد متنشديممد متندححةم

بعومالعذيددموحماإلةدألاطمةد متندححةماكدبعومافخدألم،م

وحماالردددطألابحتماكنحتجددددماددد ماخدددت ةماكتدددحاز مبدددي م

جسددنممدد ماكعنحيددألماكخذائيدددماك يحيدددممددحاأللمونسددجدماك

ح حجت حماكلع يدمم مت  ماكعنحيألمحوانماذامالمدألاوم

ماكن حةدمحاكبلاندمحاكسفأل محاكن ألس.

 -أمراض غذا ٌة :

Diethatyl - ethyl :- . ممبيلمولعحةماحن.مذحمسميدممنخلردمك بحئ  -داي اٌثاتٌل اٌثاٌل :

Diethofencarb :- يددددحتماكم ححمدددددمك ددددرممبيددددلمةطأليددددحتمكمفحة دددددماكلطأل

Benzimidazoleمةعددددددحةمةدددددد ممفحة دددددددماكلطددددددألم.

Botrytis cinereaميرددبطمام يدددمان سددحنماكخ يددد.مذحم.

مسميدممنخلردمك بحئ .

 -داي اٌثو فٌنكارب :

Diethylbenzamide :- . ممحلةمطحأللةمذاتمسميدممتحسطدمك بحئ  -داي اٌثاٌل بنزاماٌد :

Dietotoxicity :- موعذيدمةحسلةموحمم حرد.اكتسمنمنتيجدمتنححةم  -السمٌة الغذا ٌة :

Difenacoum :- مبيلمقحاألومجحازمك ستخلانممد ممجمحاددماكمبيدلاتم

م.مشليلماكسميدمك بحئ .ناكمحنعدمكتخرألماكل

 -داي فٌناكوم :

Difenoconazole :- مبيلمةطأليحتمج حز ميستخلنمكمفحة دمملتمحاسعممد م

ةدد ممعحم دددممالمددألاوماكلطأليدددمألشددحًما دد ماكنبحتددحتموح

اكبدددذحأل.محيعمدددةممددد مخددد ةمتربيطدددهمتفدددحي مالعشددديدم

ماكخ حيد.مذحمسميدممنخلردمك بحئ .م

 -داٌفٌناكونازول :

Difenoxuron :- . ممبيلمولعحةماحن.مذحمسميدممنخلردمك بحئ  -داٌفٌنوكسٌورون :

Difenzoquat :- مبيلمكمفحة دماكشحةح ماكبأل مبعدلم  دحألماكبدحلألاتمةد م

.مPyrazoliumك نطددممد ممجمحاددم  حةماكشعيألمحا

مشليلماكسميدمك بحئ .

 -داٌفنزوكوات :

Difenzoquat methyl 

sulfate :- 

م.Difenzoquatان ألم كبرٌتزززززززززززززززززززات مثٌزززززززززززززززززززل 

 -داٌفنزوكوات:

Difethialone :- ممبيددددلمقددددحاألوممددددحنعمكتخرددددألماكددددلن.مشددددليلماكسددددميدم

مك بحئ .

 -داٌفثٌالون :

Diffusion :- دمكمفحندحتممعينددمةد من دحنموحماك ألفدماك   يدماكمتبحين

محسطماالنتشحأل.

 -انتشار :

Diflovidazin :- .ممبيلمكمفحة دماالفحألحسحتما  ماكم حييةماكمخت لد  -دٌفلوفٌدازٌن :

Diflubenzuron :- مبيددلم شددألاتممدد ممجمحادددممربطددحتمنمددحماك شددألاتم

ةعدددحةمةددد ممفحة ددددميألقدددحتم ألشدددليدمالجن ددددمحيعدددحلم

.محي دددل مSubstituted benzoylureaكمجمحاددددم

تددديريألاماكسدددحنممددد مخددد ةمتلاخ دددهممدددعمام يددددمتفدددحي م

اكفيحتفددةمةدد ماك شددألاتمخدد ةمام يدددماالنسدد  .معيددألم

 -دٌفلوبنزٌورون :
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 سحنمك بحئ .

Difluenican :- ممبيددددددلمكمفحة دددددددماللعددددددحةماأليردددددددمالحألالمةدددددد م

مم حيددددددددددديةماكنجي يدددددددددددحتمحيعدددددددددددحلمكمجمحادددددددددددد

Pyridinecarboxamideهمحيعمددةممدد مخدد ةمتربيطددم

مكعم يدمتينيعماكفحألحتينحت.مذحمسميدممنخلردمك بحئ .م

 -دٌفلونٌكان :

Diflufenzopyr :- مبيدلمكمفحة ددماللعدحةمةدد م  دحةماكدذألةممد ممجمحادددم

Carboxylic acid.  

 -دٌفلوفٌنزوبر :

Diflumetorim :-   ممبيددددلمةطأليددددحتمكمفحة دددددمومددددألاوماكبيددددحوماكددددلقي

حاددددددمحاكيدددددلوما ددددد منبحتدددددحتماكزينددددددمحيعدددددحلمكمجم

Pyrimidinamines.م

 -دٌفلومٌتورم :

Diftoran :- .ممبيلمقحاألومسأليعماكملعحة  -دٌفتوران :

Digested activated 

sewage sludge :- 

م.Sewage sludgeان ألم راسززززب المجزززززاري المنشزززززط 

 -المهضوم :

Digested sewage 

sludge :- 

م.Sewage sludgeان ألم  -راسب المجاري المنشط :

Dihydrate :- يعددحلمحكدد مفبأليتددحتماكفحكسدديحنماكمحئيدددمحاكتدد مت تددح م
مH2O(CaSo4.2H2O)ا ددددد ممدددددحكي ممددددد ماكمدددددحةم

حيعدددددألفمويردددددحًمبدددددحكجبسماكمعدددددلن .محو مفبأليتدددددحتم
م.ممDihydrateاكفحكسيحنماكمتألسبدمتسم م

 -ثنا ً التمٌه :

Dihydrorotenone :- مبيلم شألاتماحن.مان ألمRotenone.م  -داٌهٌدروروتٌنون :

Dike :-  حاجز : حجزميينعمكمنعماكنرححموحمانسفحلممحالمخطألة.م- 

Dikegulac sodium :- مددن نمنمددحمنبددحت ميسددتخلنما دد ماالزاكيددحمحاكعليددلممدد م
نبحتحتماكزيندم،ممشدتلممد ماكسدفأل.مذحمسدميدممنخلرددم

مك بحئ .م

 -صودٌوم داٌككوالك :

Dilan :- مبيلم شألاتمم ممجمحادماكف حألماكعرحيد.مذحمسدميدم
م بحئ .ممتحسطدمك

 -دٌالن :

Diluent :- .مو ممحلةمتستخلنمكتخليفماكمحلةماكلعحكدمك مبيل  -مخفف :

Dilution rate :- اللم جحنماكمحةماك زنمك جنمحا دلممد ماكمدحلةماكمدألالم
متخليل حمكخألوماالستخلان.

 -نسبة التخفٌف :

Dimefluthrin :- مبيددلم شددألاتماددحنميمفدد ماسددتخلامهمكمفحة دددمافةددحتم
مدمة ماكزألااحتماكمخت لد.اك شألي

 -داٌمفلوثرٌن :

Dimefox :- مبيلم شألاتماحنمم ممجمحادماكلسلحألماكعردحيد.مذحم
مسميدمشليلةمك بحئ .م

 -داٌمٌفوكس :

Dimefuron :- مبيلمولعحةماحنمكمفحة دماللعحةمة ماك  حةماكمخت لدد.م
مذحمسميدممنخلردمك بحئ .م

 -داٌمٌفٌورٌن :

Dimepiperate :- مفحة ددددماللعدددحةمألةيعددددمالحألالمقبدددةموحمبعدددلممبيدددلمك
اإلنبدددحتممبحشدددألةمةددد م  دددةماكدددألزمحيعدددحلمكمجمحاددددم

ماكفحألبحميت.مذحمسميدممنخلردمك بحئ .م

 -دٌمببرٌت :

Dimetan :- مبيددلم شددألاتماددحنممدد ممجمحادددماكفحألبحميددتمحي ددل م
تددددددديريألاماكسدددددددحنماددددددد مطأليدددددددلمتربيطدددددددهمإلندددددددزينم

Cholinesterase. م.مشليلماكسميدمك بحئ

 -متان :دٌ

Dimethachlon :- . ممبيلمةطأليحتماحن.مذحمسميدممنخلردمك بحئ  -داٌمٌثاكلون :

Dimethachlor :- مبيددلمكمفحة دددماللعددحةمألةيعدددمحاأليردددمالحألالمقبددةم
  دددحألمبدددحلألاتماكم يدددحةمةددد ماكم حيددديةماكزيتيددددم

محيعمدددةممددد مChloroacetamideحيعدددحلمكمجمحاددددم
.مذحمسددددميدمتربيطددددهمكعم يدددددماالن سددددحنماكخ ددددح مخدددد ة

ممنخلردمك بحئ .

 -داٌمٌثاكلور :
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Dimethametryn :- مبيددلمكمفحة دددماللعددحةماأليردددمالحألالماك حكيدددمةدد م
حيعمددةما دد ممTriazine  ددحةماكددألز.ممدد ممجمحادددم

متربيطمام يدماكتألفيلماكرحئ .مشليلماكسميدمك بحئ .

 -داٌمٌثامترٌن :

Dimethenamid :- ذألةمحةدحةماكيدحيحممبيلمكمفحة دماللعدحةمةد م  دحةماكد
مChloroacetamideحاكلحيدددحكيحمحيعدددحلمكمجمحاددددم

حيعمددةما دد متربدديطماالن سددحنماكخ ددح .ممتحسددطماكسددميدم
مك بحئ .

 -داٌمٌثٌن اماٌد :

Dimethenamid -P :- مبيلمكمفحة دماللعدحةمةد م  دحةماكدذألةمحةدحةماكيدحيحم
حاكبيدددددددةمحم حيددددددديةموخدددددددألت.ممددددددد ممجمحاددددددددم

Chloroacetamideيطماالن سدددحنمحيعمدددةما ددد متربدددم
ماكخ ح .ممتحسطماكسميدمك بحئ .

 -بً : –داٌمٌثٌن 

Dimethipin :- مددحلةممجللدددمحمسدد طدمكددألحألالمتسددتخلنما دد ماك طدد م
مكإلسدددددألا مويردددددحًممددددد ماكنرددددد محجلدددددحفماكبدددددذحأل.م

.مذاتمسددميدمSubstituted dithinحتعددحلمكمجمحادددم
ممنخلردمك بحئ .

 -داٌمٌثٌبن :

Dimethirimol :- فحة ددمومدألاوماكبيدحوماكدلقي  ما د ممبيلمةطأليدحتمكم
اك ألايحتمحاكألق محاكعليدلممد منبحتدحتماكزينددم،محيعدحلم

حي ددل متدديريألاماكسددحنممدد ممPyrimidinolكمجمحادددم

خدددد ةمتربيطددددهمكعم يدددددمتيددددنيعمال مددددحوماكنححيددددد.م
ممنخلوماكسميدمك بحئ .

 -داٌمٌثرٌمول :

Dimethoate :- ا ممبيلمافحألحسحتمح شألاتميستخلنما  ممخت دفموندح
اكمزألحاحتم،مم ممجمحادماكلسلحألماكعرحيدمحي ل م

.مCholinesteraseتدديريألاممدد مخدد ةمتربيطددهمإلنددزينم

مذحمسميدممتحسطدمك بحئ .م

 -داٌمثوٌت :

Dimethomorph :- مبيددلمةطأليددحتمةعددحةمةدد ممفحة دددماكلطأليددحتماكبيردددم
اكت مت حجنمالاندحلممPlasmoparaحةطأليحتماكجنسم

ممPhytophthoraحةطأليددددددددددددددددددددددددددددحتماكددددددددددددددددددددددددددددرم

ما دددددددد ماكبطحطددددددددحمحاكطمحطددددددددد.ممدددددددد ممجمحاددددددددد
Cinnamic acid amideحيعمدةممد مخد ةمتربيطدهمم

كيددنحادماكددلاح محجددلاألماكخ يددد.مذحمسددميدممنخلردددم
مك بحئ .م

 -داٌمٌثومورف :

Dimethrin :- . ممبيلم شألاتماحن.مشليلماكسميدمك بحئ  -داٌمثرٌن :

Dimethyl carbate :- .ممحلةمطحأللة  -داٌمٌثاٌل كاربٌت :

Dimethyl formamide:- . ممذيلمارح  -داٌمٌثاٌل فورماماٌد :

2,4-Dimethyl phenol:- .ممحلةممط ألةمكتع ينماكمحالمرلماكبفتأليحمحاكلطأليحت  -داٌمٌثاٌل فٌنول: –تو فور 

Dimethyl sulfoxide :- مذيلمارح ميتلحاةمبشلةممعماحامةمالفسدلةماك حيددم
مدددددذيبحتمحال مددددحوم،مقحبدددددةمك خ ددددطممدددددعممع ددددنماك

ماكعرحيد.

 -داٌمٌثاٌل سلفوكساٌد :

Dimethylenetriurea :- مألفلمذائدلمةد ماكمدحةمندحت ماد متلحادةمجدزيئتي ممد م
Formaldehydeمعمر رددمجزيئدحتممد ماكيحأليدحممدعمم

حزاكدمجزيئتي مم ماكمحةم،محت تح ما  ممحمالمي ةما م
 Urea formaldehyde%منتددألحجي .مان ددألم40

reaction product.م

ً المثٌلززززززززٌن ثالثززززززززً ثنززززززززا 
 -الٌورٌا:

Dimetilan :- مبيددلم شددألاتماددحنممدد ممجمحادددماكفحألبحميددتمحي ددل م
تددددددددديريألاماكسدددددددددحنممددددددددد مخددددددددد ةمتربددددددددديطمحندددددددددزينم

Cholinesteraseم.مذحمسميدممتحسطدمك بحئ .م

 -داٌمٌتالن :

Dimexano :- . ممبيلمولعحةماحن.ممتحسطماكسميدمك بحئ  -دٌمكسانو :

Dimoxystrobin :- أليحتماحنمم ممجمحادممبيلمةطAcetamide.م  -دٌموكسً ستروٌن :
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Dinex :- مبيددلمافحألحسددحتمح شددألاتميسددتخلنما دد ماكزألااددحتم
م.Dinitrophenolاكمخت لدمم ممجمحادم

 -داٌنكس :

Diniconazole :- مبيددددلمةطأليددددحتمكمفحة دددددمومددددألاوماكبيددددحوماكددددلقي  م
حاكيلومحاكجأللمحاكتل نما  ماكزألااحتماكمخت لدد.مذحم

مخلردمك بحئ .مسميدممن

 -داٌنً كونازول :

Diniconazole -M :- مبيدددلمةطأليدددحتمادددحنمكمفحة ددددماكعليدددلممددد مالمدددألاوم
اكلطأليدما  ماكم حييةماكمخت لدد.مذحمسدميدممنخلرددم

مك بحئ .م

 -إم : –داٌنً كونازول 

Dinitramine :- ممبيلمولعحةماحن.مذحمسميدممنخلردمك بحئ .م  -داٌنترامٌن :

Dinitrophenol :- . داٌنتروفٌنول : مبيلم شألاتماحن.مذحمسميدممتحسطدمك بحئ- 

Dinitrophenol 

thiocyanate :- 

ممبيلمةطأليحتماحن.مذحمسميدممنخلردمك بحئ .  -داٌنتروفٌنول ثاٌوسٌانٌت:

Dinobuton :- مبيددلمافحألحسددحتمحةطأليددحتم،ميسددتخلنمكمفحة دددماك  ددنم
لنمنبددحت ماكتخذيدددما دد ماكم حيدديةماكمخت لدددمفمددحميسددتخ

كمفحة دممألوماكبيحوماكدلقي  ما د ماكخيدحألمحاكتلدحح.م
.مذحمسددميدممتحسددطدمDinitrophenolمدد ممجمحادددم

مك بحئ .

 -داٌنوبٌوتٌن :

Dinocap :- مبيددلمافحألحسددحتمحةطأليددحتم،ماسددتخلنمبنجددححمكمفحة دددم
ةطأليدددددحتماكبيدددددحوماكدددددلقي  محاكعليدددددلممددددد موندددددحا م
االفحألحسدددددددحتمنبحتيددددددددماكتخذيدددددددد.ممددددددد ممجمحاددددددددم

Dinitrophenyl crotonateحي ددل متدديريألاماكسددحنمم

مدددددد مخدددددد ةمتربيطددددددهمكعم يدددددددماكلسددددددلألةماكتيفسددددددليدم
Oxidative phosphorylationمذحمسددددددددميدم.

ممنخلردمك بحئ .م

 -داٌنوكاب :

Dinocton :- مبيددلمةطأليددحتماددحنممدد ممجمحادددمDinitrophenolم.

مذحمسميدممنخلردمك بحئ .
 -داٌنوكتون :

Dinofenate :- .ممتحسطماكسميدمك بحئ .ممبيلمولعحةماحن  -داٌنوفٌنٌت :

Dinopenton :- مبيلمافحألحسحتماحنممد ممجمحاددمDinitrophenyl 

carbonate.م
 -داٌنوبٌنتون :

Dinoprop :- ممبيلمولعحةمح شألات.مذحمسميدممتحسطدمك بحئ .م  -داٌنوبروب :

Dinosam :- مبيلمولعحةمم ممجمحادمDinitrophenol.م  -داٌنوسام :

Dinoseb :- مبيدددلمولعدددحةمحمدددحلةممجللددددمحمسددد طدمكدددألحألالممددد م
م.Dinitrophenolمجمحادم

 -داٌنوسٌب :

Dinoseb acetate :- ممبيلمولعحةماحن.مذحمسميدمشليلةمك بحئ .م  -داٌنوسٌب اسٌتٌت :

Dinosulfon :- مبيددلمةطأليددحتماددحنممدد ممجمحادددمDinitrophenyl 

thiocarbonate.م
 -داٌنوسلفون :

Dinotefuran :- مبيلم شألاتميستخلنما  ممخت فموندحا ماكمزألحادحتم
كمفحة ددددددددمافةدددددددحتماك شدددددددأليدم،ممددددددد ممجمحاددددددددم

Neonicotinoidممست ب تمحيعمةمم مخ ةمتربيطهم
Nicotinic acetylcholineمذحمسدددميدممنخلرددددم.

مك بحئ .م

 -داٌنوتٌفٌوران :

Dinoterb :- مبيدددلمولعدددحةمادددحنممددد ممجمحاددددمDinitrophenolم.

م بحئ .شليلماكسميدمك
 -داٌنوتٌرب :

Dinoterb acetate :- مبيددددلمولعددددحةماددددحن.مذحمسددددميدمشددددليلةمك بددددحئ .مان ددددألم
Dinoterbم.مم

 -داٌنوتٌرب اسٌتات :

Dinoterbon :- ممبيددددددددلمافحألحسددددددددحتمحةطأليددددددددحتميسددددددددتخلنما دددددددد م
اكم حيدددددديةماكزألاايدددددددماكمخت لدددددددممدددددد ممجمحادددددددم

 -داٌنوتٌربون :
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Dinitrophenyl carbonate.م

Dioctyl phthalate :- .ممممبيلمكمفحة دماالفحألحسحتما  ماكزألااحتماكمخت لد  -داي اوكتٌل فثالٌت :

Dioxabenzofos :- مبيدددلم شدددألاتمادددحنمكمفحة ددددمافةدددحتماك شدددأليدما ددد م
ماكمزألحاحتماكمخت لد.مذحمسميدممتحسطدمك بحئ .

 -داٌوكسابٌنزوفوس :

Dioxacarb :- مبيددلم شددألاتماددحنممدد ممجمحادددماكفحألبحميددتمي ددل م
يألاماكسددددددددحنمادددددددد مطأليددددددددلمتربدددددددديطمحنددددددددزينمتددددددددير

Cholinesteraseمذحمسميدممتحسطدمك بحئ .م. 

 -داٌوكسكارب :

Dioxathion :- مبيدددلمافحألحسدددحتمح شدددألاتممددد ممجمحاددددماكلسدددلحألم
.مذحمسددميدمCholinesteraseاكعرددحيدم،ميرددبطمحنددزينم

مشليلةمك بحئ .م

 -داٌوكساثٌون :

Dioxins :- كت مترنممجحميعممجمحادمم ماكمألفبحتماكفيميحئيدما

مفيميحئيدمم مدممن ح
Chlorinated dibenzo -p- dioxins 

Chlorinated dibenzofurans 

Polychlorinated biphenyls 

حتنت ماذاماكمألفبحتماحلةمم م أللماكنلحيحتمحاكخحبدحتم

مفمحمي تح ملخح ماكسفحيألما  ماكليفسحنحتمويرحً.

 -دٌكسونات :

Diphacinone :- نعدحتمتخردألماكدلن.مذحمسدميدماحكيددممبيلمقحاألوممد ممح

مك بحئ .م

 -دٌفاسٌنون :

Diphenamid :- مبيددلمولعددحةممدد ممجمحادددمDiphenylacetamideم.

مذحمسميدممنخلردمك بحئ .م

 -داٌفنامٌد :

Diphenatrile :- مبيدددددددددددددلمولعدددددددددددددحةمادددددددددددددحنمي تدددددددددددددح ما ددددددددددددد م
Diphenylacetonitrile.م

 -داٌفناترل :

Diphenylamine :- طدماكتدد متيدديلماكتلددححمحاكفمرددألتمكمفحة دددماكسددممبيددلم

مبعلماكجن .مذحمسميدممنخلردمك بحئ .م

 -داٌفٌناٌل امٌن :

Diplodiatoxin :- سنمةطدأل مينتجدهماكلطدألمDiplodia maydisاكندحم مم

ا ددد ماكدددذألةماكمخزحنددددمحيدددؤل متنححكدددهمحكددد م دددلح م

مومألاومة ماكفبلمحالمعحة.

 -دبلودٌاتوكسٌن :

2,6-DIPN :- مالسدددنماكشدددحئعمادددحممختيدددألمكدددرمدددن نمنمدددحمنبدددحت محا
Di isopropyl naphthalene.م

 -تو سكس دبن :

Dipping method :- ح لتمطألائدلمتعدأليومفحئندحتماالختبدحألمك مبيدلاتمةد م

ام يددحتماكت يددينماك يددح محتسددتخلنماددذاماكطألي دددممددعم

اكفحئنددحتماكتدد متعدديشمةدد ماكبيئدددمحمددعماكفحئنددحتماكتدد م

مددألم يحانددحتمتعدديشما دد ماكيحبسدددمو يحنددحًمحيددتنمةي ددحمع

االختبددحألمكم حكيددةممدد ماكمبيددلممتلألجدددماكتألافيددزمكلتددألةم

زمنيددددمم دددللةمب يددد مالمتدددؤرألما ددد ماكفدددحئ مردددنمتن دددةم

الةألالماكمعحم ددمحكد موحاند متألبيددمجحةددمح سدحلمادللم

الةددألالماكميتدددمبعددلممددألحألمةتددألةمزمنيدددمم ددللة.مان ددألم
Precession sprayحممTopical application.م

 -طرٌقة الغمر :

Dipropalin :- ممبيلمولعحةماحن.مذحمسميدممنخلردمك بحئ .م  -دٌبروبالٌن :

Dipropetryn :- مبيددلمولعددحةماددحنممدد ممجمحادددمTriazineمذحمسددميدم.

ممنخلردمك بحئ .م

 -دٌبروبترٌن :

Diquat dibromide :- مبيدددلمولعدددحةميسدددتخلنمكتجليدددفماكمجمدددح ماكخردددأل م

اكسددفألمك بطحطددحم،مفمددحميسددتخلنمكمفحة دددمولعددحةمقيددلم
.مBipyridyliumحاللعحةماكمحئيد.محيعدحلمكمجمحاددم

مذحمسميدممتحسطدمك بحئ .م

 -داٌكوات داٌبروماٌد :

Direct application :- تط دددلما ددد مجميدددعماكطألائدددلمحاكحسدددحئةماكمسدددتخلمدم  -معاملة أو تطبٌق مباشر :
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مإلييحةماكمبيلممبحشألةمحك مافةدماكمست لةدمبحكمفحة د.م

Direct bioassay :- حيددتنممدد مخدد ةماكتعددأليوماكمبحشددألمك يددحا ماالختبددحألم

كتألافيزموحمجألاحتممتلألجددممد ماكمدحلةماكسدحمدمب دلفم

مت ليددددلماكتألافيددددزمحاكجألاددددحتماكنيددددليدماك حت دددددممدددد م

اكمدددحلةماكسدددحمدمحادددحمت يدددينمك تددديريألاتماك دددحلة.مان دددألم
Indirect bioassay.م

 -تقٌٌم حٌوي مباشر :

Direct impregnation 

method :- 

طألي ددددميدددتنمبحاسدددطت حمتشدددبيعماكمدددحلةماك حم ددددمبحكمدددحلةم
اكلعحكددددماكسدددحئ دموحمم  حك دددحماكمدددذالمبي دددلماكمدددذيبحتم
اكعرحيدماكمنحسدبدمحتعتمدلمفميددمم  دحةماكمدحلةماكلعحكددم
اك زمددددمكتشدددبيعماكمدددحلةماك حم ددددما ددد مسدددعدموحمقحب يددددم
اكمحلةماك حم دمك متيح .متتميزماذاماكطألي دمبسألادم

حمحانخلددحومتفحكيل ددحمحتددتنماددذاماكعم يدددمحسدد حكدمتنليددذا
لحألة/لقي دددمم.4لاخددةمخدد طماسددطحان ميددلحألمبسددألادم

حيددتنمردد موحمألشمم  ددحةماكمددحلةماكلعحكدددممدد مخدد ةم
منحزالتما  ماكمحلةماكلعحكد.

 -طرٌقة التشبع المباشر :

Directed application :- تطبيددلموحماسددتخلانماكمبيددلمبلقدددمحكدد ممنط دددمم ددللةموحم
مزموحمالحألالماكسل يدمم ماكنبحت.نبحتموحممأل

 -تطبٌق موجه :

Directed sprays :- ي يددلمبددهمألشماكمبيددلاتمحبددحلخ ممبيددلاتماللعددحةم
حكدددد ماللعدددددحةماكمسددددت لةدمبحكمفحة ددددددمحتجندددددلمألشم

م.Directed applicationاكم  حة.مان ألم

 -رش موجه :

Discharge limit :- معدي مموا  مفميدمم ماكم ح ميدتنمحط ق دحممد مميدلأل
محاكت متفح مم بحكدمانلم ألحفممعيند.

 -حد اإلطالق :

Discontinuous effect :- ان ألمIntermittent effect.م  -تأثٌر غٌر مستمر :

Discordance :- و ماخت فمة ماكيلحتمبي موةألالماكنح ماكحا لمنتيجددم
 االخت فماكحألار .

 -تعارض :

Disease preventation:- سدتخلمدمكمندعماإليدحبدمبدحكمألوموحمجميعماكطألائلماكم
مخلومشلته.

 -منع المرض :

Disease registry :-  ن حنمكمتحبعدمتسجيةماك دحالتماكمألرديدمحاكيد يدمةد م
ممجتمعممعي .

 -تسجٌل المرض :

Disinfectant :- وحممع دددنم،ممدددحلةمتعمدددةما ددد مقتدددةموحمتربددديطماكفحئندددحتم
تم،ماكلقي دددماكمسددببدمكألمددألاومةدد ماك يحانددحتمحاكنبحتددح

تط ددلمويرددحًما دد ماكفيميحئيددحتماكمسددتخلمدمةدد متن يددفم
محتع ينماللحاتماكمخت لد.

 -مطهر :

Disinfestant :- و ممددحلةمتعمددةما دد مقتددةمافةددحتمفحك شددألاتمحاك  ددنم
حاك دددحاألومحاللعدددحةمحاكفحئندددحتمالخدددألتماكردددحألة.م

م.Disinfectantان ألم

 -مادة مبٌدة :

Disodium octaborate:- بحكمددحةميسددتخلنمةدد ماكسددمحلمكتج يددزمممألفددلمذائددلمجددلاًم
م.Boraxانيألماكبحألح .مان ألم

اوكتابورٌززززززززززززززت ثنززززززززززززززا ً 
 -الصودٌوم:

Disparlure :- مةيألمدددددح مجنسددددد مميدددددنعمجدددددحذلمكلألاشددددددماكخجدددددأل
Gypsy moth.م

 -دسبارلور :

Dispersant :- ان ألمDispersing agents.م  -ناشر :

Disperse :- مت.يحز موحميشتتماكش ةمة مجميعماالتجحاح  -ٌنثر :

Dispersible granules :- بيبحتممج زةما مطأليلماكرخطمحتتفدح مويد ًممد م 
مدحالمةعحكدددمحمدحالممسددحالةملقي دددمجدلاًمحانددلمحمتحرددعم
اددذاماك بيبددحتمةدد ماكمددحةمتنددتل ماكم ببددحتمحتتجددزومحكدد م
ح لاتملقي دمجلاًممألةموخألتم،محتمتدحزمادذاماكم ببدحتم

لةماكلعحكدددمةدد مبح تحائ ددحما دد متألافيددزماحكيدددممدد ماكمددح

محببززات قابلززة لالنتشززار فززً 
 -الماء :



157 

مح لةماكحز .

Dispersibility :- اسددتعلالمويدددممددحلةميدد بدموحمسددحئ دمعيددألمقحب دددمك ددذحبح م
مك نتشحألمبشفةممتجحنسمة ماكسحائة.

 -قابلٌة االنتشار :

Dispersible 

concentrate :- 

مست رألمسدحئةممتجدحنسممعدلمك سدتعمحةمبعدلمتخليلدهم
محةمفمحلةمي بدممنتشألة.بحكم

 -مركز قابل لالنتشار :

Dispersing agents :- مددحالممسددحالةمتسددتخلنممددعممست رددألاتماكمبيددلماكتدد م
تخ دطممدعماكمددحةمحاد ممدحالمتعمددةما د متسد يةمام يدددم
م مسددددمم  دددحةماكدددألشمك سدددطححماكمعحم ددددم،محذممددد م
اكمعددألحفمو ماكمددحةماكددذ ميسدد طما دد مالحألالماكنبحتيدددم

ألاتمانددلمم مسددته.ماكطب دددماكشددمعيدميتجمددعمبشددفةمقطدد
كسدط ماكحألقددماكنبحتيدددمتنزكدلمبعيدلاًمادد مسدط ماكحألقدددم
بسبلم حاألةماكشلماكسط  ماكعدحك مبدي مسدط ماكحألقددم
حقطددألاتماكمددحةم،مكددذامةددإ ماكمددحالماكنحشددألةمتعمددةما دد م
خلدددوماكتدددحتألماكسدددط  محت يدددبمسدددط ماتيدددحةمبدددي م

ن دحماكحألقدماكنبحتيدمحقطدألاتماكدألش.محاكمدحالماكنحشدألةمم
مدحماددحمطبيعدد محمن دحممددحماددحميدنحا .محتسددم مويرددحًم

Wetting and spreading agents.م

 -ناشرات :

Disposable :- ميددمنمك ألمدد موحماكددتخ  ممنددهمبعددلماالسددتخلانمكلتددألةم
مم للة.

 -: معد للطرح

Disposal :- ألم موحماكتخ  مبعيلاًممد مالشديحةمعيدألماكمألعحبددموحم
مابحات حماكلحألعد.اكتخ  مم ماكمبيلاتماكلحئردمح

 -طرح :

Dissipation :- ام يدمخلدومفميددماكمبيدلموحماكمألفبدحتمالخدألتماكتد م
تعحمددةمب ددحماكنبحتددحتموحماكتألبدددمحذكدد منتيجدددماألتبددحطموحم

معسيةمجزةمم ماكمبيلموحماكمألفل.

 -تبدٌد أو تفرٌق :

Dissolved oxygen :- تألفيدددزمالحفسدددجي ماكمدددذالمةددد ماكمدددحةمحيعبدددألماندددهم
م/كتألممحة.موحمفجزةمبحكم يح موحمنسبدماكتشبع.بحكم خألان

 -أوكسجٌن مذاب :

Distal :- مددحلةممن لدددمك لحافددهمحاكخرددألاحاتمحعيددألمسددحمدمحالم
تددددؤرألما دددد مام يدددددمنردددد ماكرمددددحأل.محت تددددح ما دددد م

Dodecylbenzene sulfonateم+م
Sodium carboxymethyl celluloseحمحلةمم

مم حندمطبيعيد.

 -دٌستال :

Distillery waste :- اكف حالتماكمستخلمدمة مالعدألاوماكيدنحايدمتيدنعم
ادددحلةممددد ماكمددددحالس.محو ممتب يدددحتمام يددددماكت طيددددألم
ك مددددحالسمادددد مابددددحألةمادددد مسددددحئةمي ددددح ماكبحتددددحسم

 حانحيألمعذائيدموخألت.م

 -فضالت مقطرة :

Distribution pattern :- ن دددحنموحماكطألي ددددماكتددد ماتبع دددحماكسدددمحلمك نتشدددحألموحم
وحمولاةموحم كددماكتسدميلممسدملةماكمد ماكتحزيعمة ماكتألبددم

ماكألش.

  -نظام التوزٌع :

Distribution volume :- جنم جيألاتماكجسنماكذ متتحز مخ كدهماكمدحلةمحاكتد م 
متنم سحلمتحزا حموحمانتشحألاحمة مذك ماك جن.

 -حجم التوزٌع :

Disulfoton :- مبيدددلمافحألحسدددحتمح شدددألاتميسدددتخلنمكمعحم ددددماكبدددذحألم
اًما  ماكتألبدم،مفمدحميسدتخلنمألشدحًما د محاستخلام حمنرأل

اكمجمددددح ماكخرددددأل مك نبددددحت.محاددددحممدددد ممجمحادددددم
اكلسددلحألماكعرددحيدمحي ددل متدديريألاماكسددحنمادد مطأليددلم

م.مشليلماكسميدمك بحئ .Cholinesteraseتربيطمحنزينم

 -داٌسلفوتون : 

Ditalimfos :- مبيددلمةطأليددحتماددحنممدد ممجمحادددماكلسددلحألماكعرددحيد.م
م.متحسطماكسميدمك بحئ 

 -دٌتالمفوس :

Ditalimphos :- ان ألمDitalimfos.م  -دٌتالمفوس :
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Diterpene :- ذألةمفددحألبح مم.2مددحلةمفيميحئيدددمي ددح مايف  ددحما دد م
محوألبعمح لاتمم ماليزحبألي .

 -تربٌن ثنا ً :

Dithianon :- مبيدددلمةطأليدددحتمكمفحة ددددمومدددألاوماكجدددأللمحاكبيدددحوم

تماكزعبددد محاكيدددلومحتب عدددحتمالحألالما ددد ماكزألاادددح

 اكمخت لد.مذحمسميدممنخلردمك بحئ .م

 -داٌثٌانون :

Dithiocarbamate :- مبيلاتمةطأليحتمم ممجمحادماكفبأليتماكعردح محاد م

ابدددحألةماددد ممشدددت حتممددد م دددحموملا مرحيحفحألبحميددد م

Dithiocarbamicمحترنماذاماكمجمحادماكعليلممد مم،

ت تدددح ما ددد مو دددلماكمعدددحل مممبيدددلاتماكلطأليدددحتماكتددد 

م،مفمدددددحمت تدددددح ما ددددد محاكمنخنيدددددزمفحك ليدددددلمحاكزنددددد 

مردددددةممEthylene bisdithiocarbamateمومددددد ح

DiammoniumحممDisodiumمحعيألاح.م

 -داي ثاٌوكاربامٌت :

Dithiopyr :- مبيدددلمكمفحة دددددمولعدددحةماكددددألزمحاكريدددةممدددد ممجمحادددددم

Pyridineحيعمددددةما دددد متربدددديطمتجمددددعماالنيبيبددددحتمم

ماكلقي د.مذحمسميدممتحسطدمك بحئ .م

 -داي ثاٌوبر :

Diuresis :- .معزاألةماكبحة  -إبالة :

Diuretic :- .مدرر : و ممحلةمتؤل محك مزيحلةماكبحة- 

Diuron :- مبيلمولعحةمج حز مكمفحة دماللعحةماأليردمحألةيعددم

الحألالمةددددد ماكمندددددحطلمعيدددددألماكمزألحاددددددم،ميعدددددحلم

حيعمددةما دد متربدديطمام يدددممUreaكمجمحادددماكيحأليددحم

م بحئ .اكتألفيلماكرحئ .مسميتهممنخلردمك

 -داٌورون :

Diversity :- مخت لددممتيدنيليداللمالنحا ماكتد متنتمد محكد ممألاتدلم

حف محمزالماذاماكتنح م،ملةمذك ما د مو ماكبيئددمخيدبدم

مم م ي ماكتنح .

 -تنوع :

Dizziness :- .ملحخدموحمة لا ماكحا ماكمؤقت  -دوار :

DMCP :- مبيددلم شددألاتماددحنممدد ممجمحادددماكلسددلحألماكعرددحيدم

 Chlorophenyl, o,o-dimethylابدحألةماد محاحم

phosphorothioate. 

 -دي إم سً بً :

DMPA :- ممبيلمولعحةماحنممحلتهماكلعحكد
Dichlorophenyl o-methyl isopropyl 

phosphoroamidothioateمذحمسميدممتحسطدم.

مك بحئ .م

 -دي إم بً أي :

DMTU :- ان ألمDimethylenetriurea.م  -دي إم تً ٌو :

DNOC :- مبيدددلمةطأليدددحتمحولعدددحةمح شدددألاتميسدددتخلنمكمفحة ددددم

بدديوماك شددألاتماكسددحف محجددأللماكتلددححمفمددحميسددتخلنم

مDinitrophenolمدددد ممجمحادددددم،مكمفحة دددددماك  ددددنم

حي ل متديريألاماكسدحنمةد ماك شدألاتممد مخد ةمتربيطدهم

.مATPكعم يدددددماكلسددددلألةماكتيفسددددليدمححاحقدددددمتفددددحي م

.مDinitro-o-Cresolجددحةممدد ممDNOCحمختيددألم

مسميدمشليلةمك بحئ .مذحم

 -دي إن أو سً :

Dodemorph acetate :- مبيددلمةطأليددحتمكمفحة دددممددألوماكبيددحوماكددلقي  ما دد م

منبحتحتماكزيند.ممتحسطماكسميدمك بحئ .

 -دودٌمورف اسٌتات :

Dodicin :- .ممبيلمولعحةماحن  -دودسٌن :

Dodine :- مبيدددددلمةطأليدددددحتمكمفحة ددددددماكجدددددأللمحتب دددددعمالحألالم

اكزألاادددحتماكمخت لددددممددد ممجمحاددددمماكبفتيدددأل ما ددد 

Quanidine acetate. م.مذحمسميدمشليلةمك بحئ

 -دودٌن :
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Dolomite :- ممعددددددددل مطبيعدددددددد ميسددددددددتخلنمكمعحلكدددددددددم حمردددددددديدم
اكتألبدددد.محيتفدددح موسحسدددحًممددد مفحألبحندددحتماكمخنيسددديحنم

محاكفحكسيحن.

 -دولوماٌت :

Dolomite lime :- ممخنيسيحنم،مفمدحم.2%مفحكسيحنمحم36ي تح ما  م%
و ماكجيألمي ح منسبدمم ماكسي يفحمحاك ليدلمحالكمنيدحن.م

م.Limeان ألم

 -جٌر دولوماتً :

Dolomitic limestone :- ان ألمLimestone.م  -صخر الجٌر الدولوماتً :

Dominant lethal 

assay :- 

ام يدددماختبددحألمقددلألةماكمبيددلموحمو ممألفددلما دد مح ددلا م
عحم ددماكطلألاتماكسدحئلةماكمميتددمحيدتنمذكد ممد مخد ةمم

ذفددحألماك يحانددحتماكمختبددألةمبحكمبيددلمحا دد ممددلاألمةتددألةم
حنتددددح ماك يحانددددحتماكمنحيدددددمرددددنميددددتنماكسددددمححمك ددددذفحألم

يحمدحًمم04بحكتزاح ممدعماإلندح ماكتد ميدتنمتشدألي  حمبعدلم
مدد ماك مددةمإلجددألاةماكل حيددحتماك زمدددما دد مالجندددم

  ت ح.يم م ي ماللاحمح يح

 -التقٌٌم السا د الممٌت :

Dominant lethal 

mutation :- 

تخييددألمحألاردد مةدد ماكخ يدددماكجألرحميدددمحاكددذ مالميسددبلم
خ ةمح يل محكفنهممميتمك بيرددماكمخيدبدموحمك جندي م

ماكنحم ما مت  ماكبيرد.

 -طفرة قاتلة سا دة :

Dominaut :- تط ددلما دد ماالكيددةماكددذ ميعبددألمادد منمطددهماكتطددحأل م
Phenotypicاندددددلمحجدددددحلامحمدددددحمبشدددددفةمزايفدددددحتمم

ممتجحنسموحممتبحي .

 -سا د :

Dormant spray :- ام يدددمألشماكمبيددلاتمخدد ةمةتددألةماكشددتحةمانددلمحمتفددح م
افةدددحتمسدددحبتدما ددد موشدددجحألماكلحف ددددمحتسدددتخلنمك دددذام

ماكخألوماحلةمزيحتماكألشماكشتحيد.

 -رش سباتً :

Dosage :- ت ليألموحمت ليلمفميدماكمحلةماكت متدنمحاطحؤادحموحم  ن دحم
مة م جنموحمحز ممعي .

 -مقدار الجرعة :

Dose :- جدددنممع دددحنممددد مم  دددحةمذحمتألفيدددزممع دددحنمحبلقددددم 
مواطيدددتمحكددد مفدددحئ م ددد محا دددلمبحكنسدددبدمحكددد محزندددهم
محاددددحممددددحمي ددددل مانددددلممعحم دددددم يحانددددحتماالختبددددحألم
مبددددددحك   موحماكتعددددددحط مادددددد مطأليددددددلماكلددددددن.مان ددددددأل

Concentration.م

 -جرعة :

Dose additivity :- خ ديطمي يلمب حماالستجحبدماكنحتجدما متعدألوماكفدحئ مك
م ممألفبي موحموفرألمحو مقيمدماالستجحبدماكمتحقعددماد م
نتيجدددمجألادددممفحةئدددمكت دد ماالسددتجحبدمو مون ددحمتمرددةم

ممجمح مقيمدممفحنحتماكجألاحت.

 -الجرعة المضافة :

Dose response 

relationship :- 

اكع قدمبي ماكجألاحتماكمستخلمدممد ممدحلةممدحمحلألجددم
حألمكت د ماكتألافيدز.ماالستجحبدماكت مي  ألاحمفدحئ ماالختبد

م.Concentration response relationshipان ألم

 -عالقة االستجابة بالجرعة:

Double manure salts:- ان ألمSulfate of potash magnesia.م أمزززززالح السزززززماد الحٌزززززوانً 
 -المزدوجة :

Double salts :- حمرحك ددددحمم دددد ماكيحأليددددحمحنتددددألاتماكفحكسدددديحن.مان ددددألم
Hygroscopicity.م

 -ح مزدوجة :أمال

Double shooting :- حتط لما  ماسدتخلانمسدمحلي موحممبيدلي مةد م  محا دلم
ممعدددددددحًمححردددددددع نمت دددددددتمسدددددددط ماكتألبدددددددد.مان دددددددأل

Dual placement or application.م

 -إطالق مزدوج :

Double 

superphosphate :- 

م.Superphosphateان ألم  -سوبر فوسفات مزدوج :

Draize test :- لألةماكمدحالما د مح دلا ماكت حبدحتمج ليددماختبحألمكت يينمق
وحماكت حلماكعدي مبعدلماكتعدألوماكمحردع مك دذاماكمدحالم

 -اختبار درٌز :
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حادحلةمتسدتخلنمالألاندلماكنيحزي نليددماكبيردحةمةد مادذام
ماالختبحأل.

Drazoxolon :- .ممبيلمةطأليحتماحن  -درازوكسولون :

Dribble fertilization :- زموحمتحزيع حموحم  ن دحمام يدمحرعماكسمحلما  ماكمألح
مة ماكتألبدمبشفةموشألطد.

 -التسمٌد الشرٌطً :

Dried blood :- ان ألمBloodحممBlood meal.م  -دم مجفف :

Dried fish scrap :- ان ألمGranulation.م  -قشور السمك المجففة :

Dried manure :- ان ألمManure.م  -سماد حٌوانً مجفف :

Drift :- اكددألشمحمسددح يلماكتعليددألمحكدد مام يدددمانت ددحةمم حكيددةم
ومددحف معيددألممسددت لةدمبعم يدددماكمفحة دددمممددحميزيددلممدد م
مخحطألماكت ح محاتسح ملائألةماكردألألم،محمد ماكعحامدةم
اكمسدددحالةما ددد ماالنجدددألافمادددحماكدددألشمورندددحةمحجدددحلم
اكتيدددحألاتماك حائيددددمحنحايددددماللحاتماكمسدددتخلمدمةددد م
اكمفحة ددددمح جدددنمقطدددألاتماكدددألشمح بيبدددحتممسدددح يلم

م.Deposition agentsألماكتعليأل.مان 

 -انجراف :

Drift control agents :- ان ألمDeposition agentsحممDrift.م  -مانعات االنجراف :

Driftless dusts :- حادد ميددحألةم ليردددممدد ميددحألمتج يددزماكمبيددلاتمتددنم
تيددنيع حمك  رددحةما دد ممشددف دماالنجددألافمحت ددعماددذام
ماكيدحألةمبدي ممسدد حلماكتعليدألمحبددي ماكم ببدحتماكلقي ددد
ب لفماك لح ما د ممزايدحميدحألت ماكتج يدزمبحإلردحةدم
حكدد مت  يددةماالنجددألافموحماالنترددحألم،محتمتددحزماكمبيددلاتم
اكمج ددزةمب ددذاماكيددحألةمبسدد حكدمسدد حط حمحاسددت ألاألاحم
ا  ماكسدطححماكمعحم ددمحتتدألاحاحموقطدحألم بيبحت دحمبدي م

حممDeposition agentsمددحيفألح .مان ددألمم.3-.2
Drift.م

 -مساحٌق ال انجرافٌة :

Drinking method :- حة ماذاماكطألي دميتنمسد  ماك يدحا مبحكمألفدلماكمج دزم
بيدددحألةمم  دددحةمذائدددلممدددعممدددحةماكشدددأللموحميردددحفم
ك م  ددحةماكسددفأل مبحكنسددبدماكمط حبدددمحب سددحلم جددنم
اكسدددحئةمقبدددةمحبعدددلماكتخذيددددميدددتنم سدددحلم جدددنماكسدددحئةم

ماكمتنححةمحمنهميتنم سحلماكجألادماكمتنححكد.

طرٌقزززززززززززززززة الشزززززززززززززززرب أو 
 -ف:االرتشا

Dripping :- ة ماكمبيلاتمحا نماكسدمحنمتعند متسدحقطمسدحائةماكدألشم
ا د ماكتألبدددممدد ماكنبحتددحتمحاكمددحالماكمعحم دددمممددحميددؤل م
حك مت دح ماكتألبددم،منلدسماكشد ةميمفد مو مي دل ماندلم

محجألاةمام يدماكتعليأل.

 -تساقط :

Driveling :- .محط لماك عحلمبخزاألة  -سٌولة اللعاب :

Drowsiness :- ماكنشحطمحاكألعبدمة ماالستألخحة.مالن  -خمول :

Drug :- و ممددحلةمانددلمحميددتنمالميحيدد حممدد مقبددةمفددحئ م دد م
تعمةما  مت دحيألمحا دلةموحموفردألممد مح دحئفماكجسدنم

ملعألاوما جيد.

 -دواء :

Drum granulator :- ان ألمGranulation.م  -برمٌل التحبب :

DSMA :- ألحاددمحادحممبيلمولعحةميستخلنمة ماكمنحطلمعيدألماكمز
مDSMAمدددددد ممجمحادددددددماكددددددزألني ماكعرددددددحيدم،محم

.مسدميتهمDisodium methane arsonateمختيدألم

ممنخلردمك بحئ .

 -دي إس إم أي :

Dual application :- ان ألمDual placement.م  -استخدام مزدوج :

Dual placement :- .محرعمسمحلي مت تمسط ماكتألبدمسحيد  -االستخدام المزدوج :

Dual purpose spray :- ام يدمألشممبيلي مةد م  محا دلمكمفحة ددم ةددممألرديدم
حوخددألتم شددأليدموحمبددألشمو ددلماكمبيددلاتمبعددلمخ طددهم

 -رش ثنا ً الغرض :
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بسمحلمحألق موحممن نمك نمحمحيألاا مة ماذاماكنح مم م
اكددددألشملألجدددددماكتحاةددددلمبددددي ماكمألفبددددحتماكفيميحئيدددددم

ماكمستخلمدمة ماكألش.

Duplicate samples :-  مم منلسماكمحلةمت تمنلسماك ألحف.موخذماينتي  -عٌنات مزدوجة :

Dust concentrates :- مسدح يلمجحةددمت تدح ما د متألافيدزماحكيددممد ماكمددحالم
%محندددحلألاًممدددحمتسدددتخلنم55-25اكلعحكددددمتتدددألاححمبدددي م

مبحشددألةملح متخليددفم،محكددذاميددتنمتخليل ددحمبمددحالممخللدددم
منحسدددبدمك  يدددحةما ددد ماكتألفيدددزماكن دددحئ ماكمط دددحلم

نماك   دددد .متسددددم ماددددذاماكمألفددددزاتمويرددددحًمك سددددتخلا
 بحكمسح يلمالسحسيد.

 -مركزات المساحٌق :

Dust dispenser :- وحممعلألة.مان ألمGranules dispenser.م  -ناثرة مسحوق التعفٌر :

Dust hopper :- ان ألمGranule hopper.م  -خزان مسحوق التعفٌر :

Dustable powder :- اكجحةدم،محادحممدحلةممحا مح لتميحألمتج يزماكمبيلات
يألمددزمكددهمحوحمخ دديطممدد ممددحالمجحةدددمحبيددحألةميدد بدم

،محي ردألمبخ دطممDustميخحذةمم مف مددممDبحك ألفم

اكمحلةماكلعحكدمك مبيلممدعممدحالم حم ددمحمسدحالةمفدحكمحالم
م.4-0اكملألقدددمحيجددلمو ميفددح م جددنماك بيبددحتمبددي م

مددحيفألح محمع م ددحميجددلمو ميمددألممدد ممنخددةمقيددحسم
زماذاماكمسح يلمبعلنم حجت دحممشم،محتمتحم.35-.25

ك ميدددحامحسددد حةمن   دددحمحادددلنم حجت دددحمللحاتممع دددلةم
م.Impregnated dustحتفح مألخييدماكرم .مان ألم

 -مسحوق التعفٌر :

Dusting :- معحم دماكمحالمبحكمبيلاتماكمج زةمبشفةممسح يلمتعليألم
حتستخلنمادذاماكطألي ددمةد م حكددمادلنمتدحةألماكمدحةمفمدحم

حم دمكجميدددعممسدددتحيحتماكنبدددحتمون دددحمت  دددلمتخطيددددمشددد
خحيددددماك أليبددددممددد مسدددط مالألومحاكتددد مالميمفددد م
تخطيت حما مطأليلماكألشمالألرد موحماكجدح م،محمد م
مميزاتماكتعليألمون حمتستخأللمحقتحًموقدةمحالمت تدح محكد م
اكمددحةمحق دددماكيددلماكعحم دددماكتدد مت تحج ددحماددذاماكطألي دددم،م

ا د ممفمحمو ماكتعليألموقةمرألألاًمك نبحتملندهمالمي تدح 
حممPrecession sprayاكمدددذيبحتماكعردددحيد.مان دددألم

Spray.م

 -تعفٌر :

Dusts :- حا مابحألةما ماكيحألماكت متخلفمةي حماكمحلةماكلعحكددم
بمحلةمي بدم حم دما  مشفةممس حلم،مة  محذاًمخ ديطم
مكمدددددددحالمجحةددددددددميددددددد بدم،مفمدددددددحميردددددددحفمك خ ددددددديطم
مددددددحالمملألقدددددددموحممددددددحالممحنعدددددددمك تفتددددددة.مان ددددددألم

Concentrated dustsحممDustable powdersم

 -مساحٌق :

Dusts bases :- ان ألمDust concentrates.م  -مساحٌق أساسٌة :

Dysarthria :- اسدددألموحميدددعحبدماك لددد منتيجددددم دددلح مردددألألمةددد م
موايحلمار تماك سح .

 -: الرتة أو عسر الكالم

Dysfunction :- حكدمعيألمطبيعيددمنحتجددماد مخ دةمح يلد مةد مونسدجدم 
ميحماكفحئ ماك  .حوارحةمحخ 

 -خلل وظٌفً :

Dyspepsia :- .سوء الهضم : اسألماك رن- 

Dysphagia :- .ميعحبدمتنححةموحمب عماكطعحن  عسر البلع.

Dysplasia :- اكنمددحمعيددألماكطبيعدد مكعرددحموحمنسددي ميددتنمت ليددلامادد م
مطأليلماكل  ماكم  أل .

 -خلل فً النمو :

Dyspnea :- .ميعحبدماكتنلس  -عسر التنفس :

Dysuria :- .مالنماك لألةما  ماكتبحة  -عسر البول :
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-E- 
 

Early post 

emergence :- 

استتتال الماي  بتتتظم لتتتظماقتتتفلماةفلااماي   بتتت م  ا تتتل م
ستتتتتتفا ملاحتتتتتت مي  ل تتتتتتفلم فمايتتتتتتظ لماي ستتتتتتاقظ م

  اي لافل .

 -بعد البزوغ المبكر :

Ecdysoids :- ج فعتتت ماي لل تتتا مايلب باطبتتت مايل بلبتتت مفاي  تتتحل م 
فاياتتتشما تتت رمفتتتشماللب قتتتامفللب تتت مع  قتتتام ل تتتف م

اخظمملايباًمل ث لتا مح تفمي ل تلا مفتشماالحسالخمفاس
 ع  با ماي لافل .

مشاااااااااااااا ب     رمااااااااااااااو  
 -االنسالخ:

Ecdysteroid :- ال امع ىماي لل تا ماياتشما ت رمفتشماللب قتام ل تف م
م.hydroxyecdysone-20االحسالخمف حقاماي للبم

مشاااااااااااااا ب     رمااااااااااااااو  
 -االنسالخ:

Ecdysterone :- 20بل تتامع تتىماي للتتبم-hydroxyecdysoneف تتفمم

م لظم  ا قا م ل ف ماالحسالخ.
 -اكداٌسترو  :

Ecological toxicity :- احالمEcotoxicity.م  -سمٌة بٌئٌة :

Ecology :- لتتظمفتتلفممع تتممايلبتتا مايتترامبقتتامم ظلاستت مايا تتاعال م 
ايلا تتت  م تتتب مايلاطحتتتا مايلبتتت مف تتتب مج بتتت مايلفا تتتلم
اي بطبتت ماي لبلتت م ا تتئمايلاطحتتا .م فم تتفمايل تتممايختتا م

ظلاستت ماياللبتتبمفايفاب تت ميحاتتامم بطتتشم تتامف لفحااتترم 
 سفا ملاح ملب م فم بلملب .

 -علم البٌئة :

Ecoregion :- حل  م اجاحس م  ملبثما ا ققام لفا لم بطبت م  بت  م 
   ملبثماالسافا مفايال  مفايلف ف لافب .

 -منطقة بٌئٌة :

Ecosystem :- بتتلمحاتتامما اعتتلم تتب م ج فعتت ملبفبتت مف تتب م بطاقتتام 
 ايلب .

 -نظ م بٌئً :

Ecotoxicity :- ج لماياأثبلا مايضال ماياتشمالتظثقامايست فممفاي تفاظم 
فتتشمعحا تتلماي بطتت ماي خا  تت ممXenobioticsايغلب تت م

 ف حقامايلاطحا مايلب .م

 -سمٌة بٌئٌة :

Ecotoxicological 

profile :- 

  خ ملتفلم باحتا مح تالمايحقابت مايست ب ماي بطبت ماياتشم
يقتتاما لتتا مع تتىمايلاطحتتا ماي اطبتت مفاي لبتت ممقتتظمبلتتف 

 ستتتت بمالا تتتتاال مايالتتتتلامةلتتتتظماي  بتتتتظا مفف تتتتاًم
 يالساخظام.

 -ح لة السمٌة البٌئٌة :

Ecotoxicology :- فمع تتممايستت ب ماي بطبتت .مف تتفم لتتظمفتتلفممع تتممايستت فمم 
ايتتتترامبختتتتا م ظلاستتتت ماياتتتتأثبلا مايستتتتا  مي  تتتتتفاظم

 بطبتت م  تتاماضتت رمايلب باطبتت مفايل بلبتت مع تتىماةحا تت ماي
 تت ملاطحتتا ملبتت متمل تتاما تت لمظلاستت مع  بتتا ماحا تتالم
اي فاظمايستا  مف ستال امفا اعالاقتام ت مايال ت مفاي تا م

 فايقفا .

 -علم السموم البٌئً :

Ectohormone :- م ل ف مب ل م  مايجسممفبلتظثماتأثبلخمختاللمايجستم
 فم تتفم ام تتاظ ماستتاخظمميالا تتالماي تت شم تتب م فتتلاظم

اؤظامإيتىملتظفثماغبتلمفتشمست فئم فتلاظمح سمايحفممف
م.Pheromoneح سمايحفم.ماحالم

 - رمو  خ رجً :

Ectoparasiticide :- لل تتا ملب باطبتت مل بلبتت م فم تتحاعب ماستتاخظممي اتتلم 
مايل ب با مايخالجب .

 -مبٌد طفٌلٌ   خ رجٌة :

Eczema :- تتتلامج تتتظامستتت  رمايلظبتتتظم تتت مايلفا تتتلماي ب باطبتتت م 
ممم .فايلب باطب مايلبفب

 -اكزٌم  :

Edema :- لايتت مفجفظل بتتا مل بتتل م تت مستتفاطلمايجستتمم  تتفل م
م بلمل بلب م اي سالا م ب مايخ فب مةحسج مايجسم.

 -استسق ء :

Edible salt :- ف فمل فلبظماي فظبفمماي خ ت ميالستاخظاممايغتراطشم  -ملح الطع م :
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ف تتحاع ماةي تتا مفاي لتتفممفايال بتتب.مف تتفمع تتال معتت م

 مخايب م  ماي لال مف تفم  فلا م بضا معظب  مايلاطل

  تممتمفقتظمم1-2.0 الاظلمفباتلاف مقلتلمل ب ااترم ت م

اضتتا مإيبتترم تتفاظم احلتت مي الاتتلم ثتتلملظبتتظمفستتباحبظم

اي فااستتتتتتتتبفمم فماي تتتتتتتتفظبفمم فمستتتتتتتتالا مايلظبتتتتتتتتظم

مجتتت  م تتتاي  بف مفقتتتظماضتتتا مم11اال فحبتتتف شم حستتت  م

إيبتتترم تتتفاظماستتتاعظمع تتتىماالحستتتبابم ثتتتلملال فحتتتا م

%مفلريئمابفظبظماي فااسبفمم حست  م0اي غحبسبفمم حس  م

2.20.% 

Edifenphos :- بتتظمفللبتتا مي لافلتت م  تتلااماي  لتت مفال تت مايستتاام  

فشمايل متمفبلفظمي ج فع ماي س فلمايلضتفب مفبل تلم

ع تتىماث تتبلما تتحب مايتتظ ف مفجتتظالمايخ بتت .مرفمستت ب م

  افسل مي  اط .م

 -اٌدٌفٌنفوس :

Effect of biomarkers:- احالمBiomarker of effect.م  -تؤثٌر المإشر الحٌوي :

Effective 

concentration :- 

 فماللبتتت مفلتتتال.ماللبتتت ماي تتتاظ مايتتترامبستتت بملتتتظفثم

استتاجا  م ق تت مف لتتظظ مفتتشمحاتتامملبتتفام تتام فمجقتتا م
 .ممConcentrationعضفام ا.ماحالم

 -تركٌز مإثر :

Effective 

concentration 50 :- 

 تت ماي تتاظ مايستتا  مفتتشمح تت ملاطحتتا ماياللبتت ماي تتؤثلم

االخا المفبساخظمم راماي  ل حم ت ماي لل تا م لبطت م

ماي اتتتتتتلم ثتتتتتتلم ث لتتتتتتا مح تتتتتتفمايل تتتتتتلا .ماحاتتتتتتل
Effective dose.م

 -التركٌز المإثر النصفً :

Effective dose :- فمجلع مفلاي .مف شمايجلعت م ت ماي تاظ ماياتشماست بم 

 تام فمملظفثماساجا  م ق ت مف لتظظ مفتشمحاتامملبتفا

مجقا معضفام ا.

 -جرعة مإثرة :

Effective dose 50 :- ايجلعتت ماي تتؤثل مفتتشمح تت ملاطحتتا ماالخا تتال.ماحاتتلم
Effective concentration 50.م

 -الجرعة المإثرة النصفٌة:

Effective swath 

width :- 

فب  ظم رم جالمايتل ماي تؤثلميترلامماي ل ت مفبلحتشم

اتتت مع تتتىمرلاممريتتتئم  مال تتتلمج بتتت مايحتتتف ال ماي ث 

ايتتل م  تتللمل تتف م  تتامبجلتتلم جتتالمايتتل ميتترلامم

اي ل تت م تتؤثلمفتتشم لافلتت ماالفتت م تت مختتاللماغلباتترم

مي ح ااا ماي لا   م  للمجبظ.

 -عرض الرش المإثر :

Efficacy :- تتل حمبستتاخظممية تتال مإيتتىمفاع بتت م  بتتظم فم تتاظ م  

سا  م فمظفا م فمللب  م لافل مي سبلل مع تىماالفتا م

م ملاي م لضب م لبح . فم لايج

 -ف علٌة :

Efficacy testing :- مفلاي مل اب ماي بط ماة لبلب م لاماخا تالا م    

ا بتتتتبممل تتتتا  ماي  بتتتتظا مايلظبثتتتت ملبفبتتتتاًمفالتتتتظم تتتترخم

االخا تتالا م ق تت مفتتشمالظبتتظم تتظمم تتاللب ماي  بتتظتم

ف تت م  تتمم تترخماالخا تتالا م تتفمالظبتتظم جتتالمف لتتظلم

ظظم لا ماي لا  ت مف فقااقتاماالساخظامماي لالمي   بظمفع

 فللب  ماي لا   مف بل ام  ماالخا الا .

 -:الف علٌة اختب ر 

Efficiency testing :- ج فع ماالخا تالا ماياتشماجلبقتاماي تللا مف لالت م 

ماي لثمي األظم  مل ا  ماي للبم فماي  بظماي حاج.

 -اختب ر الكف ءة :

Efflorescent :-  تتفلامي  تتاظ مفالفيقتتامإيتتىمع  بتت مف تتظا ماياللبتتبماي 

  سلفامعحظماللضقامي قفا مفف ظا م ا مايا  فل.

 -متز ر :

Effluent guidelines :- فثتتاطامفحبتت ماتتممالفبل تتام تت مق تتلمفلايتت مل ابتت ماي بطتت م
فاياشمافضحمايلظفظماي س ف م إلالققام فماتظف قام ت م
للمحفمم  م حفامماي حاعا مفضالًمعت مفضت ملتظفظم

 -دلٌل التدفق :
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 بح م  ماي  فثا .اياظفامةحفامم ل

Effluent limitations :- ايل با ماي لظظ م  ماي  فثا ماياشمبس حم إلالققام  م
ق لم ام ح أ م لبثمالمبتؤظام تراماياتظفامإيتىماياست بم
مفتتتتتتتتتتتتتشماغببتتتتتتتتتتتتتلمحفعبتتتتتتتتتتتتت ماي تتتتتتتتتتتتتا .ماحاتتتتتتتتتتتتتل

Effluent guidelinesم.مم

 -حدود التدفق :

Efflux :- فلم تتاظ م تتام تت م  تتل حمبستتاخظمميف تت ملب بتت مختتل
  ظ م فمآي .

 -تدفق :

EGT :- إي جً تً :   بظم ظ المعام.مرفمس ب م حخ ض مي  اط .م- 

Elaeophorosis :- للب  مي  لم لفحا ماي ب م اساخظاممللب ت ماي  تلم
 ايلقل اطش.

 -الفصل الك رب ئً للزٌ  :

Electrical misters :- احتتاجمف تتشم ضتت  ا مبظفبتت مال تتلم تتاي ف مايلقل اطبتت م
االبلفستتتتتتفلم فمايضتتتتتت ابم تتتتتت ماي لايبتتتتتتلماي بابتتتتتت م

مفاي سال  ا مرا ماةساسماي باش.

 -المضبب   الك رب ئٌة :

Electro chargeable 

liquid :-  

 سالضتتتتلمستتتتاطلمختتتتا م لتتتتظمي تتتتل م ايلقل اطبتتتت م
م.Electrostatic sprayingايسالح .ماحالم

سااااااااا ئل ن بااااااااال للشاااااااااح  
 -الك رب ئً:

Electrocardiogram :- قتتا مبستتاخظمميلستتمماخلتتبلميح ضتتا ماي  تتبمفالظبتتظمج
 ايلاي ماي لب مي   ب.

 -رسم ك رب ئً للقلب :

Electroencephalogram:- جقتتا مبستتاخظمميلستتمماخلتتبلميح تتالمايتتظ ا مفالظبتتظم
  فاق مايخ لمإ مفجظ .

 -رسم ك رب ئً للدم غ :

Electrophoresis :-  اتأثبلممع  ب م جل مايج بطا ماي سلفق ملقل اطباًمالت
ابالملقل اطشمفاستاخظمم ترخمايا حبت مي  تلماي لفابحتا م
لبثم  ماي لح مايلقل اطب ماي فجفظ مع تىماي لفابحتا م
الف ملافب ميقجلاقام  لظلمبلا ظمع تىمحتفمماي تلفاب م
ح ستتترمفاتتتامم تتترخمايل  بتتت مع تتتىمفلامختتتا م فمل  تتت م

  ال ب .

 - جرة ك رب ئٌة :

Electrostatic 

spraying :- 

 ستتتتبل ماحتتتتاجمقلتتتتلا مل م  تتتتلفح م لتتتتاط مل م
لقل اطبتاًماحجتربمإيتىمايستتلف ماي لا  ت ميفجتفظم تتلح م
 لالستت مع تتىمايستتلحماي لا تتلمي  تتلح ماي فجتتفظ مفتتشم
قلتتلا مايتتل مفريتتئميضتت ا معتتظمماحجتتلا مقلتتلا م
ايتتتل مفستتت فلقامع تتتىمايستتتلف ماي لا  تتت م ايلا تتتل.م

 فال لمآي مايل م رخم فاسل م لالبا م غبل .

 -ئً :رش ست تٌكً ك رب 

Element :- اظ مح ب مالمب لت مال ب قتام فما لبلقتاملب باطبتاً.م فم تشم 
  ستتلم تتفل مي  تتاظ مفيلتتلمعح تتلم تت ا ملب باطبتت م

 ففب باطب م ا لظ .

 -عنصر :

Elemental 

composition :- 

اللب  مايلحا لماي فجفظ مفشملاط م فمجسمم تا.ماحاتلم
Tissue analysis.م

 -تركٌبة عن صرٌة :

Elemental sulfur :-  ي ال تت مياجقبتت مايح تتا م لح تتلمايل لبتت مم حتتاجمبضتتا
فباألستتظمايل لبتت مفتتشمايال تت موحاتتالم بتتف مايل لباتتا م

 ايرامبالف م اففلاًميجرفلمايح ا .

 -عنصر الكبرٌ  :

Elemicine :- احالمPhenyl propenes.م  -إٌلمٌسٌ  :

Elimination :- ايلتشمستفا مفب  ظم قتامإ ايت ماي  بتظم ت مجستممايلتاط م
لا مريئمعت مللبتاماي تفلم فماي تلا م فم تفا ماي فبتلم
 فمايلتتلا.م فم تتشمع  بتت مايح تتلم بتتلمايللستتشمي  تتاظ م
ايلب باطبتتتتت م تتتتت مايتتتتتظفل مايظ فبتتتتت مإيتتتتتىماةعضتتتتتا م
اي اخ   مية ايت مفاياتشم ت م لتظ امبتاممإ اياقتام ت م

 ايجسمم  مخاللماوخلال.

 -إزالة :

Elimination half life :- اي  حبتتت مايال  تتت مي ال  تتتامايتتتظمميلتتتشمبتتتحخ اماي اتتتل م
 -اللب ماي اظ م قامإيىمايح  م:

نصااااااااا الوناااااااا  الااااااااالزم 
 -لإلزالة:
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Elimination rate :- حستتت  مايتتتاخ  م تتت ماي تتتاظ مايستتتا  مفلللقتتتامختتتاللم
ايجسممتم رخمايحست  ماا تاب ما لتاًمي اللبت مفل بت ماي تاظ م

   مايجسممفايح الماالبضشمي جسم.

 -نسبة اإلزالة :

Eliminator :- .مزٌل :  اظ م  الل مفشمع  ب مإ اي مايسمم  مايلاط مايلش- 

Elute :- فب  تتظم قتتامع  بتت مإ ايتت ماي تتفاظمايلب باطبتت ماياتتشمستت ام
اظ  ا تقامع تتىمفستلماظ  تتا م حاستبمتمل تتامفتتشم

 لاي ماي  لمايللف ااف لافش.

 -ٌزٌل :

Eluting mixture :- ةع تتتظ مفب ثتتتلمخ تتتبلمبستتتاخظممفتتتشمللف ااف لافبتتتاما
ايلفلماي اللئمايرامبالف م  معظ م ترب ا معضتفب م

ماخا  مفشمظلج مقل باقا.

 -خلٌط اإلزاحة :

Emaciation :- لايتتت مضتتتل مقتتتظمالتتتف محااجتتت معتتت مح تتت مايغتتترا م فم
 اياس م.

 - زال :

Emamectin benzoate:- بظمل لا مفالالفسا مجقا امتمفبلتفظمي ج فعت م  
فبل تلم ت مختاللماث بلترممAvermectinاالفبل لاب م

ي حتتفا مايل فلابتتظمفتتشم   تتب ماي لتتافلمايل تت ب .مرفم
مس ب م حخ ض مي  اط .م

 -ٌم مكتٌ  :ابنزوا  

Embolism :- .انسداد : احسظاظمايفعا مايظ فا- 

Embryotoxicity :- اياأثبلمايساممايرامالظثرماي اظ مايسا  مفشمايجحب م ثحتا م
حابجت ميالتلاماةمماي لاللماةفيىم ت مايل تلمفريتئم

ي  تتاظ مايستتا  م ثحتتا ماي لالتتلماةفيتتىمي ح تتفمايجحبحتتتشم
فريئماياأثبلمب  لمايا ف ا مفايخ لمايفاب شمفايخ تلم

 فشمايح فمف بضاًم ف ماةجح .

 -تسمم جنٌنً :

Embryotropic effect :- .تؤثٌر انتح ء الجنٌ  : ع  ب ماياغبلمفشمايجحب مفاحابممح فخمفالفلخ- 

Emergency 

exemption :- 

اساثحا ميت لاماي  بتظا م بتلماي ستج  م فمايستا  مجتظاًم
 فماياتتشما  تتىمفاتتل ملفب تت مفتتشماي بطتت م تت مايال ب تتا م
فاةحا  مايحافر ميل  بت ماستال الماي  بتظا مفتشملتاال م
ايضلفل ماي  فمم  م لاعا ماستاخظامم ترخماي  بتظا م
 للب تتتت ماضتتتت  م قتتتتلمضتتتتللمب لتتتت م  مبستتتت  رم تتتترام

 االساخظام.

 -استثن ء اضطراري :

Emersed plant :- ح ا مجرفلخم غ فل م اي ا م بح تام ج فعترمايخضتلام
 بلف مففامسلحماي ا .

 -نب   مغمور :

Emetic :- .مقٌئ :  ام اظ ماؤظامإيىمايا بؤم ثالمريئماي ل فلماي  لش- 

Emid :-  م  بتتتتتتتتتتتتتظم ظ تتتتتتتتتتتتتالمعتتتتتتتتتتتتتامم تتتتتتتتتتتتت م ج فعتتتتتتتتتتتتت
Phenoxy acetamide.م

 -اٌمٌد :

Emodin :- عل م راماي للبملألظم لفحا مجرفلمح تا مايلافحتظم
فل تتت غ مفللبتتت متمفلتتتظبثاًمالا تتت م حتتترمستتتممفلتتتلام
فعا تتتتلم ل تتتتلمفبتتتتاممإحااجتتتترم تتتت مق تتتتلمايلظبتتتتظم تتتت م

فممAspergillusاي للبتتتتتتتتا ماياا لتتتتتتتت مي جحتتتتتتتتاسم
CladosporiumفممPenicilliumتمف تتفمستتاممجتتظاًمم

م  غم/لغتمم ت م7.3ي ظبل ممLD50ي ظفاج مإرما  غمقب  م

 ف  مايجسم.

 -إمودٌ  :

Emphysema :- . انتف خ الرئة : لاي م لضب مس  قامعفا لمعظبظ- 

Empirical formula :- للب تت مي ال بتتلمعتت محتتفممفعتتظظمايتترلا ماي لفحتت مةام
م.Formula للبملب باطش.ماحالم

 -تركٌبة جزٌئٌة :

Emulsifiable 

concentrate :- 

 م تت م بتت مإلتتظمم تتفلماجقبتت ماي  بتتظا ماياتتشماالتتف
 لتتظحشم فم تترببم ضتتافاًمإيبتترماي تتاظ ماي لايتت مفاي تتتاظ م

 تتت ميالستتتالالبمعحتتتظماخ ب قتتتاماي ستتتال   مفالتتتف مقا 
تمف ت م  ب ااقتامستقفي ماتظافيقامفتشم قتلملبت متم اي تا 

 -مركز ن بل لالستحالب :
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فالا اممحس  م امالفبرم  ماي ب ماي لتظحشم فماي ترببم
ايلضفام  امب بظم ت مفاتل ماغلبت مايستلف ماي لا  ت م

تمف تتتتتشماي تتتتتفل ماةلثتتتتتلم تتتتتبفعاًم  تتتتتفل مجبتتتتتظ م
فاستتتاخظا اًمتمإالم  م تتت معبف قتتتام تتتفملتتتظفثماتتتا ل م
لسلماي سال بمحابجت معتظمماستا لال امفب باطبتاً.ماحاتلم

Emulsifier agents.م

Emulsifiable gel :- الم ن بل لالستحالب : اي ا .م سالضلم ال شم لظميالساخظاممل سال بمفش - 

Emulsifiable 

granules :- 

 سالضتتلم تت مايل ب تتا مبلاتتفامع تتىم لفحتتا م بتتلم
قا   مي رف ا مفشماي تا مفبستاخظممل ستال بمي بت مفتشم

 اي ا م  ماي اظ ماي لاي م لظماحلاليرمفشماي ا .

 -حبٌب   ن بلة لالستحالب :

Emulsifiable powder:- سالضلم  م سلفامقظمبلاتفامع تىم لفحتا م بتلم 
فشماي تا مفبستاخظممل ستال بمي بت مفتشممقا   مي رف ا 

اي تا م تت ماي تتاظ ماي لايتت م لتتظماحا تتالخمفتتشماي تتا .ماحاتتلم
Emulsifiable concentrateفممEmulsifiable 

gelفممEmulsifiable granule. 

 -مسحوق ن بل لالستحالب:

Emulsifier agents :- فاس ىم بضاًم اي سال  ا مف شم فاظم ستاعظ ماضتا م
 ماي را  مفشماي بف ماي الفيبت ماي  ت ل م فمي  فاظماي لاي

فتتتشماي تتترب ا مايلضتتتفب ميجل قتتتامقتتتاظل مع تتتىمالتتتف م
 ل فلم ستال بمعحتظماخ ب قتام اي تا مفريتئم ت مختاللم
خ ضتتتقامي اتتتفالمايستتتللشم تتتب ماي تتترب ا مايلضتتتفب م

 IonicفممCataionic emulsifiersفاي تا .ماحاتلم

emulsifiersفممNon-ionic emulsifiers.م

 -ستحلبة :عوامل م

Emulsifiers :- احالمEmulsifier agents.م  -مستحلب   :

Emulsifying salts :- لل تتا ماستتاخظممل تتفاظمياث بتت مقتتفاممايجتتب ماي ل تتفخم 
فاي   مايجا مفاي  ظ مف حقام  تال مستالا ماي تفظبفمم

 فففس ا ماي فظبفممفالاالا ماي فظبفم.

 -أمالح استحالب :

Emulsion for seed 

treatment :- 

 ستتال بمثا تت م لتتظمي لا  تت ماي تترفلم  ا تتل م فم لتتظم
 اخ ب ر.

مساااااتحلب مااااا ئً لمع ملااااااة 
 -البذور :

Emulsion, oil in 

water :- 

 سالضلمساطلم بلم اجتاحسم لتف م ت م ل تفلم ت م
اي  بظمفشمساطلمعضفام حا لمفشملفلم تاطشم ا تلم

 ع ىم للمللبا مظقب  .

 -مستحلب زٌ  فً الم ء :

Emulsion, water in 

oil :- 

 سالضلمساطلم بلم اجاحسم لف م  م ل فلم تاطشم
ي   بتتظم حا تتلمفتتشملتتفلمستتاطلمعضتتفام ا تتلمع تتىم

  للمللا مظقب  .

 -مستحلب ، م ء فً الزٌ  :

Encapsulated 

granules :- 

إلظمم فلماجقبت ماي  بتظا مفاةست ظ ماياتشمبتاممفبقتام
اغ بتتت مايل ب تتتا م  تتتاظ م الستتتابلب م ستتتا ب م ح تتتر متم
فعحتتتظ اماالتتتلامي للف تتت مفإحقتتتامال تتتامل بتتتا م تتت م
اي  بتتظم فمايستت اظم  تتللم لتتبميضتت ا م  تتا ماي  بتتظم فم

مايس اظمةلفلمفال م  لح .

 -حبٌب   مكبسلة :

Encephalopathy :- ل حمعاممب بلمإيىم ج لماة تلااماياتشما تببم  
 ايظ ا .

 -أمراض الدم غ :

End point :-  قتامايقتظ مايلبتفامايترام فماي ل   مايحقاطب مفب  ظم
ب لتت مايال بتتلمعتت م تتاملتتظثميتترم تت ماغبتتلا م  تتفل م
ل ب م لبثمب ل ماساخظا رملظيبلمع تىماتأثبلم تاظ م تام

 ع ىمحاامملبفا.

 -نقطة الن  ٌة :

Endangered species :- حفاممايلاطحا ماي خا  ت ماي قتظظ م تاالح لاامحابجت م تام 
  لظثرماوحسا م  ماغبلا مفشماي بط .

 -م ددة ب النقراض : أنواع

Endemic :- متوط  : فجتتفظمفتتشم جا تت م فم تتفل م لتتب مبستتاخظمميف تت م- 
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 آف م فجفظ مف سا ل مفشم جا  م لب .

Endemic Balkan 

nephropathy :- 

 تتتتتلام  بتتتتت ميةحستتتتتا مفتتتتتشم  غالبتتتتتامفلف احبتتتتتام
فبف سالفبامفس بم راماي تلامبلجت مإيتىماحتافلمستمم

ع تتىمعتتظظم تت مفايتتراماقتتلممOchratoxinاالفلتتلام
مايلبفاحا ماياشمااغرممع ىمايل  ماي  فثم قرامايسم.

مااااااارض البلقااااااا   الكلاااااااوي 
 -المتوط  :

Endergonic :- . م ص للط نة : اساخظمميف  مايا اعال ماي ا  مي لاق- 

Endocon :- ج  م  م  ال م بضتشم  تاام ت م حتاجم  ثتلمايستللم
 فملا ام  بحتشم فم املتا امعضتفايمفتشمايلتاط م

م.Exoconامي  اظ .ماحالماي ؤب

 -اندوكو  :

Endocrine :- ل ف م فم ظ ما ل م فمال ام لافبااقتام  ا تل مإيتىم 
  جلممايظم.

 -غدة صم ء :

Endocrine disrupter:- ام تتتاظ ملب باطبتتت مال تتتلمع تتتىماغببتتتلمفاتتتاط مايغتتتظظم 
اي تت ا م  تتامباستت بمفتتشماقتتفلمايلظبتتظم تت ماياتتأثبلا م

  بلماي لب مفشمايلاط .

 -الغدد الصم : مدمر

Endocrine modifier :- احالمEndocrine disrupter.م  -محور الغدد الصم :

Endocytosis :- خرماي فاظم فاستل مايخ بت معت مللبتاماحغ تالمايغ تا م 
 اي ال  شمي ظاخل.

 -االلتق ط الخلوي الداخلً :

Endogenous poisons :- اتتتشمال تتامع تتتىماي لل تتتا مايظفاعبتت مظاخ بتتت ماي ح تتتأماي
استتتاخظ قامايلظبتتتظم تتت مايلاطحتتتا مايلبتتت مضتتتظم عتتتظاطقام
يل ابتتتت مح ستتتتقامتمف تتتت م تتتترخماي لل تتتتا ماياللافحتتتتا م
مفاي بحتتتتتتتتتتفال مفايلبحفحتتتتتتتتتتا مف بل تتتتتتتتتتا.ماحاتتتتتتتتتتل

Exogenous poisons.م

 -سموم داخلٌة المنشؤ :

Endolytic systemic 

pesticides :- 

  بظا مجقا ب مقاظل مع ىمايح تارمظاختلم حستج مايح تا م
 المإيىم خا  م ج ا مايح ا م ل با ملافبت مي اتلمفاالحا

االفتت مففقابتت مايح تتفا مايلظبثتت م تت ماو تتا ا مايجظبتتظ م
فالف مفلاي معحظمظخفيقامايح ا مثمماال لم لظمريئمإيتىم
 تتتتتتفاظم بتتتتتتلمستتتتتتا  م تتتتتت مق تتتتتتلمايح تتتتتتا .ماحاتتتتتتلم

Endometatoxic systemic pesticides.م

 -مبٌدا  ج  زٌة متحللة :

Endometatoxic 

systemic pesticides :- 

ال تتامع تتىماي  بتتظا مايجقا بتت ماياتتشماتتظخلمي ح تتا مثتتمم
االتتفلمإيتتىم لل تتا م لثتتلمستت ب ميلفتت مظاختتلمايحستتبجم
مايح تتتااشم  لتتتلمع  بتتتا ماةبتتتاماياتتتشمالتتتظثمظاختتتلم
ايح تتتا م فمظاختتتتلمايلتتتتاط مايلتتتتشم  تتتتللمعتتتتام.ماحاتتتتلم

Endolytic systemic pesticides.م

 -مبٌدا  ج  زٌة منشطة :

Endometritis :- .الت  ب بط نة الرحم : ال امع ىم ج لماالياقا ا ماياشما ببمايللم- 

Endopeptidases :- إح ب ا م ل   مي لفا لماي  ابظب مظاخلمجت  ماي تلفاب م
ف حقتتامإح ب تتا ممProteinasesتمفلتتا مبل تتامع بقتتام

ايال ستتتتب مفايلب فال ستتتتب ماياتتتتشمال تتتتلماي لفابحتتتتا م
م  ابظا م  غل.فاي  ابظا ماي الظظ مإيىم

 -إنزٌم   داخلٌة :

Endosulfan :- بتتتتظمالالفستتتتا مفل تتتتلا مبستتتتاخظممع تتتتىماي لتتتت م  
ف لا بلمايل فبمف  تجالماي القت مفبلتفظمي ج فعت م
ايسابل فظابب م  م ج فعت مايل تفلمايلضتفب .مفبلتظثم
اتتتأثبلخمايستتتامم تتت مختتتاللمالا التتترم اة  تتتب ماي غ  تتت م

ح تتتتلممي  لتتتتافلمايل تتتت ب مفايل تتتتلمل ضتتتتاظمي حتتتتفا 
 ايل فلابظ.م ظبظمايس ب مي  اط .م

 -اندوسلف   :

Endothal  بتتظمللايتتبمف تتاظ م ج  تت مف ستت لميتت فلاامتمل تتام  
بل لمل حاممح فمي ح ا مفل  بتظمي ظ تال.ماستاخظممفتشم

 ايلظبظم  ماي لا بل.م ظبظمايس ب مي  اط .

 -اندوث ل :

Endothion :- اندوث ٌو  :  بتتتظمالالفستتتا مفل تتتلا م تتت م ج فعتتت ماي ستتت فلم- 
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ايلضتتتفب مفبلتتتظثماتتتأثبلخمايستتتاممعتتت مللبتتتاماث بلتتترم
م.م ظبظمايس ب مي  اط .Cholinesteraseوح بمم

Endotoxin :- افلستتب مب تتللمجتت  اًم تت مجتتظالمجستتمم لتتام حتتفامم
اي لالبتتامفبل تتامي ختتاللم لتتظمالستتلمايخ بتت ماي لابلبتت .م

 .Endogenous poisonsاحالم

 -سم حٌوي داخلً :

Endrin :-   بتتظمل تتلا م تت م ج فعتت مايل تتفلمايلضتتفب .م تتظبظم
 ايس ب مي  اط .

 -اندرٌ  :

Engineering 

controls:- 

للاطتامافضتت م  تتللم حظستشمي ستتبلل مع تتىم  تتاظلم
 اللامايلا  ب مي  فاظمايسا  .

 -سٌطرا   ندسٌة :

Enriched 

superphosphate :- 

م.Superphosphateاحالم  -سوبر فوسف   مقوي :

Enrichment :- ل حمبل امع ىمإضاف م لاماي غربا مإيىمايغرا م  
ف ل بتا مالتتف مظف ماي ستتافمماي فجتفظم  تتالً.ماحاتتلم

Fortification.م

 -اغن ء :

Enteritis :- .   ماياقا ا ماة لا ماي خا  -الت  ب معوي :

Enterohepatic 

circulation :- 

ع  بتت مظفلا ماي تتاظ ما تت لمإعتتاظ ما ا تتا ماة لتتا م
ياتتشماتتممإخلاجقتتام تت مختتاللماي تت لا مفاياتتشمي  تتفاظما

با لقامإعاظ مح لميقرخماي اظ م ل م ختلممإيتىمايل تظم  تام
 بجل قامعلض ميةخلالماي  لافام ل م خلم.

 -الدورة الكبدٌة الداخلٌة :

Enteropathogenic 

Escherichia coli 

(EEC) :- 

إ م تترخماي لالبتتام ستتافل مل تتشمل بلتتشمفتتشماة لتتا م
 مفايلبفاحتتتا مرفا مايتتتظممايلتتتالمل تتتامايستتت  ىميةحستتتا

ب لتت ماح باقتتام ستتقفي مفتتشماي بطتتا ماالحاخا بتت مفالتتل م
  تتظلاقامع تتىماخ تتلمستتللماياللاتتف م حاجتت ملتتا ام
ف تتا متمفاي لالبتتاماجتتظمللب قتتام تتايا فثماي  ا تتلم تت م
اوحسا مف ايا اسم  ماي ا ماي  فثم اي جالامفايا فثم

 لبلم بتلمماي ا ال مفعحظماظافلمايغرا مفالضبلخمفش
 تتلش.مإ م تترخماي لالبتتاملاحتت م ستتؤفي معتت ملتتاال م
قفب مف  با مفتشمإستقالماةل تالمايلضت مفاياتشملاحت م
فبقام  رب ماةل المحاق  مي  لالبامتمل تاملاحت م ستؤفي م
عتت مإستتقالماي ستتافلب مفتتشم لتتام حتتالامايلتتايمماياتتشم
بحا لمفبقام راماي لامتمفخاللماوسقالما تل م عتظاظم

بتتاماي لابلبتت مإيتتىمختتاللمايجستتم.مفقتتظمل بتتل م تت مايخال
قس  مسالال م لالباماي فيف مإيتىم ح تالم  ت ب مفإ م

مEECح تتلم حقتتام ستتؤفلمعتت م تتلامايتت مم01لتتفايشم

فريتتئم إحاتتالمستت فمم  تتا ق مإ تتاميستتممايلتتفيبلام فميستتمم
اي لال.مإ مايسمماي  ا رميسممايلفيبلام بتلمثا ت ماجتاخم

اي حاعبتت متمايلتتلال مفج بطااتترمل بتتل مال تت ماالستتاجا  م
فبستت بمايستتممف تتلمالا تتالماي لالبتتام ايستتلحمايتتظاخ شم
ي  لتتتا مايل بتتتل .مااضتتت  م عتتتلااماي تتتلامإستتتقالم
  بتتلمفج تتا مف تتظ  م  تتا ق مي استت مم ستتممايلتتفيبلام
فيل م  ماح لامم  اجب.م  امايسمماي  ا رميسمماي لتالم
فقفمثا  ماجاخمايلتلال مفبلتف ماجابالبتاًمفباقتلمج بتاًم

 تتتفاظماي خالبتتت م لتتتظماللبتتت مايستتتلحم ل تتتفلمايتتتظممفاي
ايظاخ شمي  لا مفلظفثمآالممفا تحجا مفا بتؤمفل تىم
فقظمبالفلمإيىمإ ا  ماي حا ماي فيب مفاياقتابمايستلابامتم
فقظماحا لم رخماي لالبامإيىماوحسا معت مللبتاماي لتفمم
ف حاجااقتتتامفايتتتظفاج مفايل بتتتبمفاة ربتتت ماي خ تتتف  م

مف ظاطلماي قف مف بل ا.

 -ولو  المرضٌة:بكترٌ  الق
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Environmental 

audit:- 

 فم لاستتت  م بطبتتت مف تتتشمع  بتتت ما بتتتبممف لاق تتت مي  بطتتت م
 ستتا   مف بتتلماا لتت ميفلايتت مل ابتت ماي بطتت ماة لبلبتت م
فا تتتت لمايلظبتتتتظم تتتت م لالتتتت ماي لتتتتفثمفايج لبتتتتا م

 فاي حا ا ماياشمالحىم اي بط .

 -فحص بٌئً :

Environmental 

contamination :- 

طشم س بمل فلم باظ مفتشم امعح تلم فم فمااساخم ب
  اظ م  ماي فاظماي فجفظ مفبقامع ملظم لب .

 -تلوث بٌئً :

Environmental 

damage :-  

اياتتتأثبلا ماي لالستتت م فمايضتتتال ماياتتتشمالتتتظثمي  بطتتت م
 ايل بلب .

 -ضرر بٌئً :

Environmental 

equity :- 

لتتامل ابتت ماةفتتلاظمفاي جا لتتا م تت ماي ختتاللماي بطبتت م
ايحاتتلمعتت مايستتالي مفايتتظب مفايجتتحسمفايلايتت مم غتتا

 االقا اظب مفاالجا اعب .

 -عدالة بٌئٌة :

Environmental 

exposure level :- 

 ستتافمماياللبتت م فمايجلعتت مف  تت مايالتتلامي  تتاظ م
ايسا  م  مق لمايلاط مايلشم فم ام لف م ت م لفحتا م

 اي بط .

 -مستوى التعرض البٌئً :

Environmental fate :- فم  بلم بطتشمفب  تظم قتامج بت مايل  بتا م ت مايح تلم 
فاياختتت ب مفايالتتتفلمفايا تتتاعال ماياتتتشماالتتتلاميقتتتام
اي فاظمايلب باطبت مفايلبفبت م  جتلظمف تفيقامي  لفحتا م

 اي بطب .

 -مآل بٌئً :

Environmental 

health :- 

فب  ظم قتاملفا بت ماوحستا مفاأثل تام اي بطت مفااضت  م
الستتب ماي بطتت م تت مفجقتت ماوجتتلا ا ماياتتشماستتلىمإيتتىم

 ايحالماي لب .

 -صحة بٌئٌة :

Environmental 
health criteria :- 

 ل فعتتا مالاتتفاماي لاجتت مايخا تت م للاطتتامقبتتاسم
 تتتل ماي بطتتت مفضتتتالًمعتتت ماي للفتتت ماي االتتت مفتتتشم تتترام
اي جتتالم ل تتلمعحقتتامل بتتاًمي لظبتتظم تت ماي تتفاظماي خ تتب م

مفاأثبلااقامع ىماي ظمماي لبظ.

 -حة البٌئة :وث ئق معٌ ر ص

Environmental 

health impact 

assessment :- 

اخ تتتتب ماياتتتتأثبلا مايللستتتتب ماي تتتتلب م فماي ختتتتاللم
اي افقلتتت م تتت ماياغبتتتلا ماي بطبتتت ماي  اتتتل مإلتتتظاثقام فم

 اي افق ملظفثقامفشماي بط مجلا مع  ب مايالفل.

 -تقدٌر تؤثر صحة البٌئة :

Environmental 

hygiene :- 

ل  بت ماي ستاخظ  ميالستب ماياتلف م ج لمايللاطتاماي
اةساستتب مفتتشماي بطتت مفاياتتشماتتؤثلمفتتشم تتل ماوحستتا متم
 ثتالمريتتئماجقبت م تتا محابتت متمايتاخ  م تت مايح ابتتا م
اي  لب مفايلبفاحب متمل اب مايغرا م  مايا تفثمايلبتفام

مف لرا.

 -تصحح بٌئً :

Environmental 

impact assessment :- 

 بطتتت م ألتتظاثماي اضتتتشما تتظبلمالا ايبتت مظلجتتت ماتتأثلماي
فايلاضلمفاي سا  لمفاياشماؤظامإيىمإحاتالم تامبلتل م

  لاي م فمقضب ماأثلم بطش.

 -تقدٌر التؤثر البٌئً :

Environmental 

impact statement :- 

ال امع ىمايا ظبلمايحااجمع ما ظبلماياأثلماي بطش.ماحاتلم
Environmental impact assessment.م

 -ح لة التؤثر البٌئً :

Environmental 

justice :- 

م.Environmental equityاحالم  -عدالة بٌئٌة :

Environmental 

media :- 

ب  ظم قتاماي تا مفايال ت مفايقتفا مفاي تاظ مايلبت م فم ام

جتت  مآختتلم تت ماي بطتت مايتترامب لتت م  مبلتتفامفالتتظم فم

  لثلم  ماي  فثا .

 -وسط بٌئً :

Environmental media 

and transport 

mechanism :- 

فب  تتظم قتتاملب بتت ماحا تتالماي  فثتتا م تت مايفستتلماي بطتتشم

ايت(يمإيتىماي لتا م فمح لت مالتلام…م ايال  مفاي تا م

 اة خا ميا ئماي  فثا .

 -الوسط البٌئً وآلٌة النقل :

Environmental 

monitoring :- 

اي باسا ماي التلل مفاي ستا ل مي لفا تلماي فجتفظ مفتشم

بطتتشميقتترخمايلفا تتلمفايضتتللماي بطتت ميا بتتبممايالتتلاماي 

 -رصد بٌئً :
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 لجلبت ميا تئمايلفا تلمقتبمماي افق م حقام اي  الحت م ت م

  فماي فاظ.م

Environmental 

poisoning :- 

 امضتتللمبلتتظثمفتتشم لفحتتا ماي بطتت مجتتلا ملتتظفثم

الا تتاممفتتشماللبتت مايستت فممفاي لل تتا ماي خا  تت مفتتشم

ماي بط .

 -تسمم بٌئً :

Environmental 

pollution :- 

م.Environmental contaminationاحالم  -تلوث بٌئً :

Environmental 

protection :- 

 ج تتتتلماوجتتتتلا ا ماي اختتتتر مي حتتتت م فما  بتتتتلماالثتتتتالم

 ايضال مايللسب ماياشمقظما ببماي بط مايل بلب .

 -ون ٌة طبٌعٌة :

Environmental 

protection agency :- 

ا م ت مختاللمفلاي م سؤفي مع ماحابمماستاخظامماي  بتظ

اي فا حتت م تتب ماي ختتاللمفاي فاطتتظمايحااجتت معتت ماستتاخظامم

فالمب لتت ماتتظافلم فماستتفبام ام  بتتظمفتتشمماي  بتتظا مت

 تلملقتتمماستتجبلملايفالبتا ماي التتظ ماة لبلبت م تتاميتتممب

ايفلاي متمل اما فمم رخمايفلايت م اجظبتظمل بت ماي ا  بتا م

اي ستت ف م فجفظ تتامع تتىماي تتفاظماي خا  تت متمل تتاما تتفمم

ظلببمف ححماوجا ا مايخا ت م استال الماي  بتظا تم ا
م.EPAفاخا لم  م

 -وك لة حم ٌة البٌئة :

Environmental 

quality objective :- 

  ظا ماحاب ب ميالظبظمحفعب م لف م بطشم لب متم ثالم

 ريئمحفعب ماي ا مفشمحقلمفالمبل لمعحقامل ب  مل ب .

 - دا نوعً بٌئً :

Environmental 

quality standard :- 

قب  م ع ىماللب م  م اظ مسا  م س ف م فجفظ امفتشم
 Environmental لتا م فمجتت  م تت ماي بطتت .ماحاتتلم

quality objective.م

 -معٌ ر نوعٌة البٌئة :

Environmental 

response team :- 

 جتا ب م فمفتتلاماا لتت ميفلايتت مل ابتت ماي بطتت ماة لبلبتت م

 تتتتا م تتتت مايل اضتتتتمم ج فعتتتت م ظل تتتت م  تتتتللمجبتتتتظم

فاي قحظستتتب مايتتترب مب ف تتتف م أختتترمايلبحتتتا مفال ب قتتتام

 ف لاق  ماياأثبلا ماياشمالظثقاماي  فثا مفشماي بط .م

 -فرٌق االستج بة البٌئٌة :

Environmental 

sanitation :- 

م.Environmental hygieneاحالم  -نظ فة بٌئٌة :

Environmental 

transformation :- 

فايحتااجمعت ماتظاخلماي تاظ م ت مايالفلمايلب باطشمي  اظ م

 اي بط .

 -تحول بٌئً :

Environmentally 

relevant 

concentration :- 

 Ecotoxicologically relevantاحالم

concentration.م
 -بٌئً من سب : تركٌز

Enzootic :- تتتلام حا تتتلم تتتب م جا تتت ملبتتتفاحشم  تتتللم ستتتا لم 
 ف افل .

 -مرض حٌوانً متوط  :

Enzymatic process :- اما اعلملب باطشم فمس ست  م ت مايا تاعال مايلب باطبت م 
ماياشمالظثم فجفظمإح ب ا مللفا لم ساعظ .

 -عملٌ   إنزٌمٌة :

Enzyme :- اظ م ل   ماحاجقاماةحستج مايلبت مبالتف م ت م تلفاب م 
با ت م تتايللال .مفالتتظماوح ب تتا م ستتؤفي معتت م لاتتمم

ضتتتقامايا تتتاعال ماياتتتشماتتتاممفتتتشماةحستتتج مايلبتتت متمف ل
ف تتتتفممApoenzymeبالتتتتف م تتتت مجتتتت طب متماةفلم

ايج  ماي لفابحشمف فم بلمح لم   لظخمتمفايثاحشم تفم
 بلماي لفابحشممProsthetic groupايج  مايالقبلشم

فاي  اامعتاظ م ت مفباتا ب ممف تشماخا ت معت م لافتام
ايتتتترامب لحتتتترممCholinesterase-enzymeاوحتتتت بمم

 ماالح  تتتتتالمعتتتتت م تتتتتلفاب ماوحتتتتت بمم ثتتتتتلمففستتتتت ا
فاي بتتتفاب ممPyridoxal phosphateاي بلظفلستتتالم

 -إنزٌم :
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Biotinستتتتتتظ مل.مفااتتتتتتفيىماوح ب تتتتتتا ما تتتتتتاعال ماة
مفاالخا المفايال لماي اطشمفاياحاالمفايالثب .

Enzyme activator :- مجتتت  م تتتغبلمبستتتالب م بتتتاظ مح تتتالماوحتتت بممف حقتتتام
 NicotinamideفممAdenine nucleotides تثالًم

nucleotidesتتتال ماي لتتتاظ مخا تتت مايلايستتتبفممم فم  
مفاي غحبسبفممفايحلاسمفاي حئ.

 -منشط اإلنزٌم :

Enzyme induction :- ع  ب مبتامم ت مخاليقتاما تحب ماوحت بمملاستاجا  مي تاظ م
 فم تتشمع  بتت ماخ بتتام تتلفاب مم لبحتت م فميلاطتتلمآختتل.

 إح ب ا مجظبظ ملاساجا  ميال ب م ثلم لظمايقل فحا .

 -حث اإلنزٌم :

Enzyme inhibition :- ع  ب مإب ا مح الماوحت بمم استاخظامم لتاماي لل تا م
اياشمب لحقاماث بلماوح ب ا مفقظمبلتف ماياث تبلمعلستباًم
ل ام فمايلالم  م لاماي لل ا ماي ستبفيفجب متمل تام
قتتظمبلتتظثماياث تتبلم فاستتل م لل تتا م بتتلمفستتبفيفجب م
م ثتتلماةظفبتت مفاي تتفاظماي ضتتاف مفقتتظمبلتتف ماياث تتبلم حتتا

معلسباًم فم بلمعلسش.مم

 -تثبٌط اإلنزٌم :

Enzyme inhibitor 

poisons :- 

ج بتت ماي لل تتا مايلب باطبتت مايل بلبتت مفاي تتحاعب ماياتتشم
التتظثماأثبل تتامايستتاممفتتشمايلاطحتتا مايلبتت معتت مللبتتام
الفب م ل ظا م  مفالتظم فم لثتلم ت ماوح ب تا ماياتشم
اتتتظخلمفتتتشمايل  بتتتا مايلبفبتتت مي لتتتاط مايلتتتشمف حقتتتام

 ا ماي لحب(ماياشمالا لم اوح ب ا مايلافب مع تىم لل
فاثتتتتتت لمع  قتتتتتتام ثتتتتتتلمإح ب تتتتتتا مم(SH) ج فعتتتتتت م

Cytochrome oxidasesفممPhosphatasesتمم
فب تتامال تتلم لل تتا ماي ستت فلمفايلال ا بتت مايلضتتفب م

 .ممCholinesteraseع ىماث بلمإح بمم

 -سموم مثبطة لإلنزٌم :

Enzyme suppression:- االخا المفشماخ بتام تلفاب ماوحت بممال امع ىمع  ب م
لاستتتاجا  ميتتت لاماي ح قتتتا م ثتتتلمفجتتتفظم ل تتتف م فم
 فجفظمل با مل بل م  مايحااجمايحقاطشمي سالمايا اعل.

 -كبح اإلنزٌم :

Enzymes :- لفاب ماحاجرمايخالبامايلب مفال لمع تىمالتفبلم لتظلم 
ايا تتاعال مايلب باطبتت مف تتشمعفا تتلم ستتاعظ معضتتفب .م

م.Hormonesاحالم

 -إنزٌم   :

EPA establishment 

number :- 

لقممبللىمي   تح ماي حتاجمي   بتظا مفبجتبم  مباقتلم
 ع ىمعال  ماي  بظميريئماي حاج.مايلقم رام

رناااام المصاااانا لاااادى وك لااااة 
 -حم ٌة البٌئة :

EPA registration 

number :- 

لقمماسجبلماي  بظم فماي للبميتظممفلايت مل ابت ماي بطت م
ق تتلماي حتتاجمفبجتتبم  مباقتتلملقتتمممعحتتظماستتجب رم تت 

ماياسجبلمع ىمعال  ماي  بظ.

رنااام التسااااجٌل لاااادى وك لااااة 
 -حم ٌة البٌئة :

EPBP :- بظمل لا م ت م ج فعت ماي ست فلمايلضتفب متمبثت لم  
.مرفمستتت ب م حخ ضتتت مCholinesteraseع تتتلمإحتتت بمم

مي  اط .م

 -: يپبً  يپإي 

Epichlorohydrin :-  مفشماة ال ماي غ   .م اظ م ظخح مي لافل ماالفا  -اٌبٌكلورو ٌدرٌ  :

Epidemic :- االحا تتالمايفاستت مي  تتلام فماقتتفلمعتتظظمل بتتلم تت م
 ايلاال ماي لضب مفشم جا  م غبل.

 -وب ئً :

Epidemiologic 

surveillance :- 

 -مرانبة الوب ئٌة :  لاق  مف اا ل مف اطب م لام لب .

Epidemiologist :-  خا  مايلفا لماياشماتؤثلمفتشممايلايمماي خا م ظلاس 
لتتتتظفثمفاحا تتتتالمفايستتتتبلل مع تتتتىماة تتتتلاام تتتتب م

 ايسلا .

 -ع لم الوب ئٌة :

Epidemiology :- ايل تتتتممايتتتترامبقتتتتامم ظلاستتتت ماحا تتتتالماة تتتتلاامفتتتتشم
اي جا لتتا ماي  تتلب مفعالقتت مايل تتلمفايجتتحسمفايل تتلم
فايلايتتتت ماالجا اعبتتتت مفاالقا تتتتاظب م ستتتتلع ماحا تتتتالم

 -علم الوب ئٌة :
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 اي لا.

Epigastric :- . فوق المعدة : بلفظم فمبخا م اللببمب  مففاماي لظ- 

Epigenesist :- ج تتلماياغبتتلا ماياتتشمالتتظثمفتتشمايلتتاط مايلتتشمحابجتت م 
شمفيلتت م تت مظف مبحتتاياغبتتلمايلا تتلمفتتشمايال بتتلمايج

لتتظفثم اماغببتتلمفتتشماي جتتب مايتتفلاثشمي لتتاط .م ثتتالم
 ايقسافحا .مريئملظفثماغبلم فمالفبلمفش

 -تخلٌق متع نب :

Epileptiform :- .صرع نً :   برم اي لم- 

Epiphytotic :- . وب ئٌة أمراض النب   : االحا المايسلب مي  لام ب مايح ااا- 

Epithelioma :- فمسللا ماقالامف فمايفلممايخ بثمايترامبح تأم ت م 
 حسبجملالطش.

 -سرط   طالئً :

Epitope :-   للتتتبمبل تتتلمل لتتتظظمي  ضتتتاظمم امجتتت  م تتت مجتتت 
ف  مايجتتتت  مايل بتتتتلمب لتتتت م  ممAntigenicايجبحتتتتشم

 خا   مفللمفالظم حقتامقتاظلممEpitopesبلافامع ىم
مخا م ر.مAntibodyع ىماح برمع  ب مالفب م

 -اٌبٌتوب :

EPN :- بظمل لا مفالالفسا مي لافل مظبظا مجتف ماي لت م  
 مفل تالمستاامايتترل متم ت م ج فعتت ماي ست فلمايلضتتفب

.م افستلمايست ب مCholinesteraseفبث لمع لمإح بمم
م خا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت مEPNي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاط .مفم

Ethyl phosphosphonothioat nitrophenyl.م

 -إ  : يپإي 

Epoxiconazole :- بظمفللبتا مي لافلت م تلام  Sigatokaفتشماي تف مم
م.Triazoleف ظ ماي قف متم  م ج فع م

 -إٌبوكسٌكون زول :

Epoxide :- ثالثتتتشمبلتتتفامرلاتتتشملتتتال ف مفرل ماللبتتتبمل  تتتشم
م فلسجب .

 -اٌبوكس ٌد :

Epsome salts :- فاياشماساخظممل تاظ مايال اطب م شمل لباا ماي غحبسبفمم
 ستتتق  محابجتتت مي ضتتتغلماالستتت ف امي ل فيقتتتامفايتتترام
باس بمفشماو  ا مع ىماي تا مفتشماة لتا مف تريئمب بتظم

ماحاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلملا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ماي ضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال .
Magnesium sulfate. 

 -وم :إبس أمالح

EPTC :- بتظم ظ تالمي لافلت ماةظ تالمايلفيبت ملفبلتت ماةفلاام  
فاي ل تتتتل مفلتتتتريئماةظ تتتتالمعلبضتتتت ماةفلاامفتتتتشم
اي ا فيبا.م  م ج فع مايلال ا ب مفبل لمع ىماث بلم
  حاع مايظ  مفشمايخ ب .مرفمس ب م حخ ض مي  اط .م

 -تً سً : يپإي 

Equilibrium :- لا مث تتا مايلثبتتلم تت ملايتت مث تتا مفتتشمايحاتتاممالتتظثمجتت
اي اغبلا ماي اع  مفشمريئمايحاتام.م ثتالمريتئمايلتلال م

 اي(مخاللمفال م  حب م لظظ .…مفايضغلم

 -اتزا  :

Equivalent :- التتتل م ظفحتتت مايستتت فئمايظفيبتتت معتتت ماف بتتت ماي  بتتتظا م
ايالتتافؤم أحتترمالظبتتظممFAOفاستتال ايقامفاي تتاظل معتت م

تمفضتتالًمعتت مايا اثتتلمفتتشمعتتظممايح تتاف مفايجاحتتبمايستت شم
ايخ اط مايلب باطب مفاي ب باطب مفشم فاظمب اتلام حقتام
 ا ا ق مفحباًمفحااجت معت م تحاعا م خا  ت متميا بتبمم تام

مإراملاح ما ثلم سافبا م ا اث  مفشماي خالل.

 -التك فإ :

Equivalent acidity of 

fertilizer :- 

م.Acidity of fertilizerاحالم الحموضااااااااااااة الساااااااااااام دٌة 
 -المك فئة:

Equivalent basicity of 

fertilizer :- 

م.Basiccity of fertilizerاحالم  -ن عدٌة السم د المك فئة :

Eradicant fungicides:- بظا ماي للبا ماي ساخظ  مياللتبمم فماي ضتا مع تىم  
اي للبا ماياشما لح م  مايلاطتلمفاست   مفتشملتظفثم

م.Curative fungicidesاي لا.ماحالم

 -  إب دٌة :مبٌدا  فطرٌ 
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Eradicant pesticides:- م  بتتتتظا ماالفتتتتا ماياتتتتشما ا تتتتئماي تتتتظل مع تتتتىمايح تتتتارم
فاالحا تتتالماي فضتتتلشمإيتتتىم جتتت ا مايح تتتا مالساط تتتالم

مالفتتتتتتتت م فماي ستتتتتتتت بماي لضتتتتتتتتشم حقتتتتتتتتا.ماحاتتتتتتتتلا
Protectant pesticides.م

 -مبٌدا  آف   مستؤصلة :

Eradication :-   ا ماي لضتب مع  ب مإ اي ماةظ المفايل تلا مفاي ست
 فم امآف م خلمم  م حل  م لبح مف  قتفمماو تاظ م ترام

 بالالام  م  قفممحااممإظال ماالفا .

 -إب دة :

Erbon :- اٌربو  :   بظم ظ المعام.مرفمس ب م حخ ض مي  اط .م- 

Ergot :- مع تتتتتتتتتتتال معتتتتتتتتتتت مايجستتتتتتتتتتتممايلجتتتتتتتتتتتلامي  لتتتتتتتتتتتل
Claviceps purpureaايتترامبح تتفمع تتىمايحجب بتتا مم

ا مف  ماحتتتتتافلم ستتتتتلفاماةجستتتتتاممفخا تتتتت ماي تتتتتفف
مSt. anthonys fireايلجلبت مبست بم لضتاًمبست ىم

ايرامب ل م  مبلف مقااالًمتمفقظمفجتظم  م ترخماةجستامم
فممErgotamineالتتتفامايلظبتتتظم تتت ماي  فبتتتظا م حقتتتام

Ergodxergbtinineمف  مال لم رخماي لل ا مبحتاجم.
فبلا تظم حتترممLysergic acidعحترملتا اميبستلجبئم

ماي لالمفشمإلظاثماي للمايضال.ايلح لم

 -ارجو  :

Ergot alkaloids :- جبحبتتتت ماتتتتؤثلمع تتتتىمايجقتتتتا مايل تتتت شمف لل تتتتا محال
اي لل امفالظماي لل تا ماي ساخ  ت م ت مح تا م ايت م

 ت م لثتتلماي تفاظماي ستت   ممMorning gloryاي ت ا م

ي ق فس مفتشم ترخماي ج فعت مفقتظماستاخظ  ملثبتلاًمفتشم
استتتاخال ماي لل تتتا ماي اضتتتشمل تتتفاظم حل تتت م لتتتظم

 اي تتا م فماي  تتلف ا مايللفيبتت متمل تتامبلاتتفاماي لتتلم
Claviceps purpureaع تتتىمق فبتتتظا ماالللتتتف مم

ف شمس فممفللب مسا   مفتشما تفثمخ ت ماي تب ممفتشم
  تتام ظممإيتتىمإ تتا  مايلظبتتظم تت مم1511فلحستتامعتتامم

مايحاسم ايق فس مفففا مايلظبظم حقم.

 -نلوٌدا  االركو  :

Ergot disease :- تتتلامحتتتااجمعتتت ماياستتت مم تتت ماحتتتافلم لتتتام حتتتفامم 
ايل فبملتاي  حمفاي تلبلماي  فثت م تااللجف مفخا ت م

 Clavicepsل فبماي ب ممف حاجااقاماي  ا  م اي للم

purpureaمفاي تتتلامبلتتتف مع تتتىمحتتتفعب متماةفلم.

بستتتتت ىمالجتتتتتف ملاحلتتتتتالبحشمفبا بتتتتت م تتتتتاالالممفتتتتتشم
ظمايلضال مففلممفشماةللا ماا لرم ضتلالمفتشمايل ت

فايثتتاحشمالجتتف ما تتحجشمبتتؤثلمع تتىمايجقتتا مايل تت شم
ماي لل امفبؤظامإيىملظفثمايا حجمثممايففا .

 -مرض االرجو  :

Ergotism :- لاي ماياس ممايحتااجم ت مفلتلمااللجتف متمفبلتظثم تب م
 فماي  تفثمم ايرب مباحافيف مايخ  م  مايل تفبماي  تا 

  االلجف .

 -التسمم ب الرجو  :

Erucic acid :- رل ملتتال ف مفبلاتتفامم00 امظ حتتشمبالتتف م تت ملتتا
ع تتىم ج فعتت مفالتتظ م بتتلم  تت ل مفبفجتتظمفتتشم تترفلم
ايستت جممتمفبل تتلم تتراماي بتت مع تتىمإلتتظاثماغببتتلمفتتشم

 عضال ماي  ب.

 -ح مض اٌروسٌك :

Erythema :- اياقتتتابمج تتتظامبا بتتتت م تتتال لالميتتتتف مايج تتتظم ستتتت بم
 االلا ا مايلا لم اي لبلا مايظ فب .

 -طفح وردي :

Erythorbic acid :- لتتا امعضتتفام  تتا رميلتتا امAscorbicفبل تتلمم
 D-araboascorbicل باتا ب مخ بت مفبست ىم بضتاًم

acidفمم Isoascorbicف تتتفمب تتتفمم ل ابتتت مفباتتتا ب مم
 Cيمفايلا امح سرم ضاظمقفامي لسظ م ثلمفباا ب م

 -ح مض ارٌثوربٌك :
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 C.مي

Erythrism :- احالمErythema.م  -حمرة :

Erythrosine  تتاظ م  فحتت مل تتلا ما تتلحاعب م ستت ف م استتاخظا قام 
ظفيباًمفشماي حاجا مايغراطبت مف تشمع تال معت م ستلفام
 ل لمبرفبم سقفي مفشماي تا مل تامبترفبمفتشمايللتفلم

 االثب ش.

 -ارٌثروسٌ  :

Erythroskyrin :- مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتممفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلامبحاجتتتتتتتتتتتتتتتتتتترماي لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل
Penicillium islandicumايحتتتتا شمع تتتتىمايتتتتل مم

لماي طلا مإيىملظفثم  تلاامفتشمفبؤظاماحافيرم  مق 
مايل ظ.

 -ارٌثروسك ٌرٌ  :

Eschar :- .ندبة : حظ  م س بمايللفا- 

Esfenvalerate :- بتتتظمل تتتلا معتتتامميالستتتاخظاممع تتتىم خا تتت م حتتتفامم  
اي لا بلمي لافل مايل لا م اي ال ست مفعت مللبتام
اي لتتتتظ .مفبلتتتتفظمي ج فعتتتت ماي ابلفثلفبتتتتظماي لضتتتتل م

شم تت مختتاللماتتأثبلخمفتتشم تتحاعباًمفبتتؤثلملستتممع تت 
م  ا ماي لافلمايل  ب .م افسلمايس ب مي  اط .

 -اٌسف  ف لٌرٌ  :

Esprocarb :- بتتتتتتتظمي لافلتتتتتتت م ظ تتتتتتتالمايتتتتتتتل م تتتتتتت م ج فعتتتتتتت م  
Thiocarbamateمفبل تتتتتلمع تتتتتىماث تتتتتبلم تتتتتحاع م.

مايظ ف مفشمايخ ب .مرفمس ب م حخ ض مي  اط .م

 -اٌسبروك رب :

Essential :- ب ماياتشمالمب لت ميةحستا م فم ج فع ماةل ااماة بح
ايلبتتفا م  مبلفحقتتام تت م لل تتا م ختتلممع تتىماةقتتلم
 ايل بتتت ماياتتتشمبلاتتتالمإيبقتتتامف تتتشمايثلبتتتفحب مفاي تتتايب م

ابتتتتلماالحتتتتب محفاي بفستتتتب مفايالبستتتتب مفاي ثبتتتتفاب مففب
 الباففا .

 -أحم ض أمٌنٌة ضرورٌة :

Essential elements :- فل ملبااتتترمايلحا تتتلماياتتتشمبلااجقتتتامايح تتتا مول تتتالمظ
م.Plant nutrientsعح لاً.ماحالمم12ف شم

 -عن صر أس سٌة :

Essential oils :- فاظم بابت ماي تفاممع تىمظلجت مايلتلال مايلاظبت مفقا  ت م 
ي الابلمفاالف م  م خ فلم ت مايظبقابتظا مفلبافحتا م
ف حتتفامماي  تتتا ا مايللفيبتتت مفبلاتتفام لا قتتتامع تتتىم

ي بتتتف مخا تتت ممفتتتشم ج فعتتت مامتماياتتتل ب   تتتا ا م
ايلللبتت مرا مايلاطلتت ماي ل ف تت م ثتتلم بتت مايباستت ب م
فاي لح لمف ب مايفلظمف بل امفقظمالف م بفااًملبال م
 بتلم ل ف ت مايلاطلت م ثتتلم بت ماي  تلمفايثتفمماياتتشم

 اظخلمفشماللب قاماي لل ا مايلضفب مايل لباب .م

 -زٌو  أس سٌة :

Establishment 

number :- 

 ح مفبترماي  بتظمتمل تام  ملقممب بلمإيىماي  ح مايرام
 رامايلقممقظمبلفام لباحاًمإيىم امب بلمإيىملقممايل بت م

م فماي    ماي  حل .

 -رنم المإسسة :

Ester :- للتتتبمحتتتااجمعتتت ماالتتتاظملتتتا امعضتتتفامفقاعتتتظ م 
 تتتت مللتتتتفلممD-2,4عضتتتتفب متم ثتتتتالمريتتتتئما اعتتتتلم

Isooctylيالتتفب ممIsooctyl ester2,4ي تت مم-D.فمم 

 م تت ما اعتتلمايللتتفلم تت م تتفم للتتبمعضتتفامبالتتف
لتتا املال فلستتب شملبتتثماستتا ظلمرل مايقبتتظلفجب م

.م ثتتتتتلمAryl فممAlkylفتتتتتشمايلتتتتتا ام  ج فعتتتتت م
م.Ethanoateاالبثاحفلمفلا امايخ بئميالفب م

 -استر :

Esterase :- إحتت بممبل تتلمع تتىماالستتالا ماي ستتبل م لثتتلم تت مع  تترم
ع ىمايظ ف مف حقام بلماي اخ  مايترامبل تلمع تىم

ستتتتتتتتتالا مف حقتتتتتتتتتاماي اخ تتتتتتتتت م ثتتتتتتتتتلملتتتتتتتتتلماال
Cholinesterase.م

 -إنزٌم استرٌز :
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Esterases :- إح ب تتتا ماقتتتاجمم فا تتتلماالستتتالميا لبتتتئمايلظبتتتظم تتت م
   بظا ماي س فلمفايلال ا ب مايلضفب .

 -إنزٌم   االسترٌز :

Estimated daily 

intake :- 

اياح ؤم ايل بت ماي احافيت مبف بتاًم ت م ا  بتا م تاظ مستا  م
 تتاظمع تتىما تتظبلم ستتافبا م ا  بتتا ماي تتاظ مفتتشم االعا

 ايغرا مفبل لمعحقام اي  غلام/ خ .

 -تن ول ٌومً مقدر :

Estimated 

environmental 

concentration :- 

اللبتت مب لتت ماياح تتؤم تترمي تتاظ م تتامف تتاةخ م  بتتظا م
االفا مفشم بط م ام فملب م بطشم لب مب فممع ىم ستاسم

سال   مفقا  ب ما ئماي تاظ ما ظبلمايل با ماي ل   م فماي 
 ي اأببامفشماي بط .

 -التركٌز البٌئً المقدر :

Estimated exposure 

concentration :- 

اللبتت م تتاظ مستتا  مالتتلاميقتتاملتتاط ملتتشمعتت مللبتتام
 ج ب مللاطام فمفساطلماياللا.

 -تركٌز التعرض المقدر :

Estimated exposure 

dose :- 

لتشمعت ممللبتامجلع م اظ مستا  مالتلاميقتاملتاط م
مج ب مفساطلماياللا.

 -جرعة التعرض المقدرة :

Estimated maximum 

daily intake :- 

فالحتتشمع  بتت ماياح تتؤم أق تتىمل بتت م تت م ا  تتىماي تتاظ م
ايستا  ماياتشمب لتت ماحافيقتامبف بتاًمع تتىم ستاسماستتاح الم
 افستتلم لتتظال ماستتاقالئمايغتترا ميلتتلم تتخ مف تتام

ا  بتتا م تترخمب لتت م  مالافبتترم تت م ق تتىمل بتت م تت م 
اي تتتاظ مع تتتىمايجتتت  ماي ا تتتلميالستتتاقالئم تتت مايستتت ل م
ايغراطب مف امبا  مريتئم ت مإجتلا مي ا تلبحم ت ملبتثم
اي باظ م فمايح  ا ميل ب ماي ا  با ميقرخماي تاظ مايحااجت م
 تتت مالضتتتبل امفريتتتئم تتت مختتتاللمع  بتتتا مايا تتتحب م
 ايغراطشماي خا   مفبل لمعحقام اي  غلامم ا  ى/ خ .

تن ولا  ٌومٌا    أنصى م  ٌمك 
  -المقدر :

Estimated no-effect 

level :- 

فباممريئم  مخاللمالظبظم ع ىمجلع م بلم ؤثل مفشم
مايلاطحا مايلب م  مخاللملسابمقبممايجلمماي ؤثل .

مسااااااااتوى عاااااااادم التااااااااؤثٌر 
 -المقدر:

Estrogen :- .استروجٌ  : اسالفبظمايجحسمايرللا- 

Estuary :- ل تتظمب تت م تتب م  تتبمحقتتلم فمختتفلمف تتفمحاتتامم بطتتشم 
ف  ا ىم للم فم لتبلملبتثمب ات لمفبقتاماي تا مايلتربم
م فاي تتتايحمفااتتتأثلم تتترخماي حل تتت معتتتاظ م ابتتتالا ماي تتتظ 
فايجتتتت لمفاتتتتففلم بطتتتتا مجبتتتتظ مي لبفاحتتتتا ماي للبتتتت م

مفايلبفل.

 -فم ن ر :

Etacelasil :- اٌت سٌالسٌل :  حاممح فمي ح ا .مرفمس ب م حخ ض مي  اط .م- 

Etaconazole :- اٌت كون زول :   بظمفللبا معام.مرفمس ب م حخ ض مي  اط .م- 

Ethaboxam :- بتتظمفللبتتا مبستتاخظممع تتىماةعحتتابم تت م ج فعتت م  
Carboxamideم.مرفمس ب م حخ ض مي  اط .م

 -اٌث بوكس م :

Ethalfluralin :- بظم ظ الميالسال المق تلماي لاعت مي لافلت ماةظ تالم  
ف بتتامففتتفلماي تتفبامف  تتل مفتتشمل تتفلماي ا تتفيبامفاي 

اي تتتتتتتت سمففستتتتتتتتاامايل تتتتتتتتلمفبلتتتتتتتتفظمي ج فعتتتتتتتت م
Dinitroanilineفبل تتتتتلمع تتتتتىماث تتتتتبلماالحب ب تتتتتا مم

مايظقب  .مرفمس ب م افسل مي  اط .م

 -اٌث ل فلورالٌ  :

Ethametsulfuron - 

methyl :- 

.مSulfonylurea  بتتتتظم ظ تتتتالمعتتتتامم تتتت م ج فعتتتت م
 ب م.مرفمستتAcetolactateفبل تتلمع تتىماث تتبلمإحتت بمم

م حخ ض مي  اط .م

 –اٌث مٌتساااااااااااااااااااالفوٌورو  
 -مٌث ٌل:

Ethephon :- تتتحاممح تتتفمي ح تتتا ميالستتتاخظاممع تتتىمايا تتتا مفاي تتتلبلم 
فايلل مفاي قف مفاي ل مفايلحبمفايلظبتظم ت ممايح ااتا م
اةختتلممتم تت م ج فعتت ماي ستت فلمايلضتتفب .م افستتلم

 ايس ب مي  اط .

 -اٌثٌفو  :

Ethidimuron :- فعت مايبفلبتام  بظم ظ تالم ت م ج Ureaفال تلمع تىمم
اث تتبلمع  بتت ماياللبتتبمايضتتفطش.مرفمستت ب م حخ ضتت م

 -اٌثٌدمٌرو  :



178 

مي  اط .
Ethiofencarb :- مع ىم   بظمل لا مفلالمجظاًمفشم لافل مل لا مايَ   

اي  لفعا ماي خا  ت م ت م ج فعت مايلال ا بت ملبتثم
.مرفمستتت ب م افستتتل مCholinesteraseبثتتت لمإحتتت بمم

مي  اط .م

 -ٌوفٌنك رب :اٌث

Ethiolate :- بظم ظ الم  م ج فع م  Thiocarbamate.م  -اٌثٌولٌ  :

Ethion :- بتتظمالالفستتا مفل تتلا مبستتاخظممع تتىماي لاعتتا م  
اي خا  تت .م تت م ج فعتت ماي ستت فلمايلضتتفب مفاي ث لتت م

 .م افسلمايس ب مي  اط .Cholinesteraseوح بمم

 -اٌثٌو  :

Ethiozin :-  اٌثٌوزٌ  : ب م حخ ض مي  اط .  بظم ظ ال.مرفمس- 

Ethiprole :- بتتتظمي لافلتتت مايل تتتلا مرا م جتتت ا ماي تتتمماي ا تتت م  
فاي الضتتت مفبستتتاخظممي لا  تتت ماي تتترفلم فمل تتتاًمع تتتىم

 .Phenylpyrazolاي ج فممايخضلام  م ج فع م

 -اٌثبرول :

Ethirimol :- بتتتتظمفللبتتتتا معتتتتامم تتتت م ج فعتتتت م  Pyrimidinتمم
ل  بتت ما تتحب ماةل تتاامفبل تتلم تت مختتاللماث بلتترمي

مايحففب .مرفمس ب م حخ ض مي  اط .

 -اٌثرٌمول :

Ethoate - methyl :- بظمل لا م  م ج فع ماي ست فلمايلضتفب ماي ث لت م  
 .مرفمس ب م افسل مي  اط .مCholinesteraseوح بمم

 -مٌث ٌل : –اٌثوٌ  

Ethofumesate :- بتتتتظمي لافلتتتت ماةظ تتتتالمايلفيبتتتت معلبضتتتت مفلفبلتتتت م  
ةفلاامفتتتتشماي لا تتتتبلماي خا  تتتت مخا تتتت ماي حجتتتتلما

مBenzofuranايستتتتتللامفاي  تتتتتل.م تتتتت م ج فعتتتتت م

فبل تتلم تت مختتاللماث بلتترميل  بتت ما تتحب مايتتظ ف مفتتشم
مايخ ب .م حخ امايس ب مي  اط .

 -اٌثوفٌومٌس   :

Ethoprop :- بتتظمل تتلا مفظبتتظا مثل احبتت ميالستتاخظاممفتتشم ستتااب م  
فايخبتالمفاةحاحتاسمماي ف مفاي ا تفيبامفاي قاحت مفايترل 

ف بل امتمبلتفظمي ج فعت ماي ست فلمايلضتفب ماي ث لت م
 .م افسلمايس ب مي  اط .Cholinesteraseوح بمم

 -اٌثوبروب :

Ethoxyquin :- اظ م ضتاظ مي ست ل م Scaldاياتشما تببمايا البتا .مم

مرا مس ب م حخ ض مي  اط .م
 -اٌثوكسً كوٌ  :

Ethoxysulfuron :- تتتتتتتالمايتتتتتتتل م تتتتتتت م ج فعتتتتتتت م  بتتتتتتتظمي لافلتتتتتتت م ظ 
Sulfonylureaفبل تتتلمع تتتىماث تتتبلمإحتتت بمما تتتحب مم
Acetolactate.م

 -اٌثوكسً سلفوٌورو  :

Ethychlozate :- . اٌثٌكلوزا  :  حاممح فمي ح ا .مرفمس ب م حخ ض مي  اط- 

Ethyl alcohol :- احالمAlcohols.م  -كحول اٌث ٌل :

Ethyl formate :-  اٌث ٌل فورم   : ي  اط .م اظ م ظخح م حخ ض مايس ب- 

Ethyl hexanediol :- اٌث ٌل  كس   داٌول :  اظ ملالظ مرا مس ب م حخ ض مي  اط .م- 

Ethyl oxalyl 

chloride:- 

 اظ مفسبل ماساعظمع تىمايافافتامعحتظمخ تلماي لل تا م
   م لضقا.

 -اٌث ٌل اوكس ٌل كلوراٌد :

Ethylan :- اٌثٌال  :   اط .م  بظمل لا معام.مرفمس ب م حخ ض مي- 

Ethylbutyl 

propanediol :- 

 -اٌث ٌل بٌوت ٌل بروب نٌدول:   بظمل لا معاممبساخظممع ىماي لاعا ماي خا   .

Ethylene :- .ف تتفمم تحاممح تفمي ح تا مف ستتلمميل  بت محضتجمايث تال
ع ال مع م ا مبساخظممفشماسلب مع  ب محضجمايث تالم

يةستلاممفتشمم%2.0ف  م  ث  مريتئماستاخظا رم حست  م
%ميبلفلميف ماي ب تف م2.21إحضالمايل ثلممف حس  م

 تت ماةخضتتلمإيتتىماة تت لمختتاللم ستت فممع تتىمظلجتت م

 م.02-72للال م

 -اثٌلٌ  :

Ethylene اثٌلٌ  كلوروبروم ٌد : اظ م ظخح مي لافل مايظبتظا مايثل احبت مفتشمايال ت .مستامم- 
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chlorobromid :- . مجظاًمي  اط

Ethylene dibromide :- . اثٌلٌ  ثن ئً البروم :  اظ م ظخح مرا مس ب م ظبظ مي  اط- 

Ethylene dichloride :- م اظ م ظخح م حخ ض مايس ب مي  اط .م  -اثٌلٌ  ثن ئً الكلور :

Ethylene oxide :- م اظ م ظخح م ظبظ مايس ب مي  اط .م  -اوكسٌد االثٌلٌ  :

Ethylmercury 

chloride :- 

مساخظممي لا   ماي رفل.  بظمفللبا معاممب  -اثٌل الزئبق الكلوري :

Ethylmercury -P- 

toluene sulfonamide :- 

  بتتتظمفللبتتتا مي لا  تتت ماي تتترفل.مرفمستتت ب م حخ ضتتت م
 ي  اط .

ساالفو  ام ٌااد تولااوٌ  اٌث ٌاال 
 -الزئبق :

Ethylmercury 

phosphate :- 

م  بظمفللبا مي لا   ماي رفل.  -اثٌل الزئبق الفوسف تً :

Ethylmercury 

sulfate:- 

م  بظمفللبا مي لا   ماي رفل.  -كبرٌت   اثٌل الزئبق :

Etinofen :- بظم ظ الم  م ج فع م  Dinitrophenol.م  -اتٌنوفٌ  :

Etiology :- احالمAetiology.م  -علم األسب ب :

Etobenzanid :- بظمي لافل ماةظ المق لم فم لظماقتفلماي تاظلا مفتشم  
.مرفمستتتتت ب مAnilideج فعتتتتت مل تتتتتفلمايتتتتتل م تتتتت م 

م حخ ض مي  اط .

 -اٌتوبنزانٌد :

Etofenprox :- مفايظبتظا ماي الضت مفظبتظا م   بظمل لا مي لافل مايَ   

ايجتتتف مفحتتتاخلا ماةفلاامف بل تتتامع تتتىماي لاعتتتا م

اي خا   .م  م ج فعت ماي ابلفثلفبتظمف تشم تاظ مستا  م

 ي  لافلمايل  ب .مرا مس ب م حخ ض مي  اط .م

 -روكس :اٌتوفنب

Etoxazole :- ث لمح فمي ل لا مفااللالفسا .مرفمس ب م حخ ضت م 

 ي  اط .

 -اٌتوكس زول :

Etridiazole :- بتتتظمي لافلتتت مفللبتتتا مايجتتتحسم  Phytophthoraفمم

Pythiumع تتىمح ااتتا ماي بحتت مفايثبتتل.م تت م ج فعتت مم

Thiadiazolفبل تتتتلمع تتتتىماث تتتتبلم تتتتحاع مايتتتتظ  مم

  ب مي  اط .مفاة  ب مايخ فب .م افسلمايس

 -اترٌداٌ زول :

Etrimfos :- بتتظمل تتلا معتتامم تت م ج فعتت ماي ستت فلمايلضتتفب م  
.مرفمستتتتتتتت ب مCholinesteraseاي ث لتتتتتتتت موحتتتتتتتت بمم

م حخ ض مي  اط .

 -اٌترمفوس :

European crop care 

association :- 

لا لتت مالحتتىم   تتاللماالفتتا ماي خا  تت ماياتتشماتتؤثلمفتتشم

 اس  ميل اباقا.م ل مايح ا مفاوجلا ا ماي ح

الرابطاااااة األوربٌاااااة للعن ٌاااااة 

 -ب لمح صٌل :

Eutectic solution :- ل فلم  ال ميترماتأثبلمختا مع تىم ل تفلمآختلمعحتظم 

   جق ام لاًم حسبم لبح مفشماي ا .

 -محلول أص ري :

Eutrophication :- ال تتامع تتىملايتت ماياغربتت ماياتتشمالتتظثمفتتشماي لبتتلا م

ل بتتت م تتت مايلحا تتتلمف لتتتفااماي بتتتاخمايلافبتتت مع تتتىم

ايغراطب ماي الال ت مفاي تاظل مع تىماجقبت مح تفمايح ااتا م

  تتللملثبتت مجتتظاًمفلتتريئمايلبفاحتتا مف تترامبتتؤظامإيتتىم

 لظفثمح  مفشم فلسجب ماي باخمايضل  .

 -تغذٌة حقٌقٌة :

Evaluator :- خ بلم ل  م إجلا ما ببممي   بظا مفاي فاظمايسا  مفف اًم

ا مايظفيبتتت م فم لالتتت مي  فاعتتتظماي لا تتتظ م تتت ماي حا تتت

ماي لفث.

 -مقٌم :

Evaporation rate :- حس  مايا خلميالظبظمسلع مالفلماي اظ مإيىم ختالمعحتظم

 ظلج مللال مايغلف .

 -نسبة التبخر :

Evaporation 

reduction agents :- 

 تتتاظ م ستتتاعظ ماضتتتا مي تتتفلماجقبتتت ماي  بتتتظا مرا م

مايضتتغلماي ختتالامايلتتايشم فمقتتظماضتتا ميختت ا مايتتل 

 ثحا مخ لماي  بظمي ا  بلم  ما خلخمفالابلخمتمفريئمي ام

 -خ فض   التبخر :
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استت  رم تترخماة ختتل م تت مخلتتلمع تتىماي تتاط ب م ل  بتت م

 اي لافل .م

Excess lifetime risk :- خلتتلم اطتتظم فمإضتتافشمي تتامبلتتظثم تت م ختتاللمختتاللم

 فال مايلبا محابج ماياللامي اظ مسا  .

 -خطر فترة الحٌ ة اإلض فً:

Exchange 

transfusion :- 

للب  م  مللاطامايح تلماي لتالمو ايت مايست ب مفاا ثتلم

 تتإلاللمظممحابتت م تت م ا تتلممستت بمم تتظلمايتتظمماي  تتفثم

ميةحسا ماي  اب.

 -نقل متب دل :

Exchangeable bases :- الاللملاباف مايقبظلفجب مH
Caف مب تظلمايلتاام+

فمم2+

Mg
Kفمم2+

NH4فمم+
اي تتتتتظ  مع تتتتتىم لفبتتتتتا مم+

م.Cation exchangeال  .ماحالماي

 -نواعد تب دلٌة :

Exchangeable ions :- بف م ل فلم فم تظ  م ت مق تلم ل تظمايال ت مفب لت م 

 إلاللم بف مآخلم ل ر.

 -أٌون   تب دلٌة :

Exchangeable sodium 

percentage :- 

 -ة:نسبة الصودٌوم التب دلٌ  شمظلج ما   ماي ل ظمايا اظيشمي ال  م  ماي فظبفم.

Excipient :- تتتاظ م ستتت غ م فم لب تتت ماضتتتا مإيتتتىمايتتتظفا ميب تتت حم 
م ساسا اًم

 -سواغ :

Excitotoxicity :- لايتتت م لضتتتب محااجتتت معتتت ماتتتأثلم فمظ تتتالماي لتتتافلم
ايل تت ب محابجتت ملتتظفثماح تتبلمعتتايشمي  ستتا  ال م  تتام
بتتتؤظامإيتتتىملتتتظفثماقتتتبجم  تتتللمي  لتتتافلمايل تتت ب م

 ايحاق  .

 -سمٌة ت ٌجٌة :

Excretion :- لتتتل م فمإ ايتتت ماي تتتفاظماي  ا تتت م فماي تتتفاظمظاخ بتتت م
اي ح تتأم فماي ضتتال مفحتتفااجم بضتتقام تت مختتاللم لتتام
اةحستتج ماي فجتتفظ مفتتشمايجستتمم فملللتترمعتت مللبتتام
اي تتتفلمفاي تتتلا .مإ ملتتتل ماي لل تتتا مايلب باطبتتت م تتت م
ايجسممبلتظثم ت مختاللمايلي ةَبت مفاي حتا مايقضت ب متم  تام

 لقامع مللباماي فبل.اي لل ا ماي الابل مفبامملل

 -إخراج :

Excretion rate :- ل ب ماي تفاظم فمحتفااجم بضتقاماياتشمبتامملللقتام فلتظ م
 اي   .

 -نسبة اإلخراج :

EXD :- بتتتظم ظ تتتالم تتتفمع تتتال معتتت م  Ethyl Xanthic 

Disulfide. م.مرفمس ب م حخ ض مي  اط
 -إي إكس دي :

Exergonic :- قتتتت .ماحاتتتتلمال تتتتامع تتتتىمايا تتتتاعال ماياتتتتشمال تتتتاملا
Endergonic.م

 -ُمطلق للط نة :

Exocon :- جتت  م تت م  اتتل م بضتتشم  تتاام تت مايجتت  ماة تت شم
 ي  للب.

 -اكسوكو  :

Exogenous poisons :- لل ا مظفاعبت مال تلمع بقتامايل تلا مفايلظبتظم ت م 
ايلاطحتتا ماةختتلمم تت معفاط قتتامايغراطبتت م فمحااجتت معتت م

طبتت ماياتتشماالبتتاماي تتابللف شميتت لاماي لفحتتا مايغرا
باحافيقتتامايلتتاط متملبتتثمالجتت مفتتشم فاقتت م لبحتت مفتتشم
مجستتممايلتتاط مفال تتامع تتتىمايلتتظفمفتتشملايتت مايخلتتتل.م
 ثتتتتتالمريتتتتتئم  تتتتت مظ تتتتتلمايل بتتتتتبماياا لتتتتت مي جتتتتتحسم

Oncopeltus spاياتتشمااغتترممع تتىمظ تتلمايل بتتبمتمم
  مظ لمايل بتبممCardenolidesالج ملالظبحفال م

 محست باًمفتشملبثماالل م رخماي لل ا م  سافبا معايبت
 تتظظماي تتظلمايخ  تتشمايظفاعبتت مفتتشماي ايغتتا مففتتشم تتظظم
 حا تت ماياقتتلمفتتشمايلفلبتتا متم تترخماي تتفاظمالا تتلم
  بط مي لبفلماياشما اتلسم ترامايحتفمم ت ماي تا.ماحاتلم

Endogenous poisonsم.مم

 -سموم خ رجٌة المنشؤ :

Exon :- قلتتامم فمجتت  م تت ماي تتب ل مايجبحبتت مفاياتتشمبتتاممف تت قام  -اٌكسو  :
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 خلمميح سمايجب م فاسل مج  مآخلم بتلممع م ب ل 
م.Intron   ل.ماحالم

Exotoxin :- احالمExogenous poison.م  -سم خ رجً :

Exotoxins :- فاظمستا  ما ل  تامايلظبتظم ت مايلاطحتا مايظقب ت مف حقتام 
اي لالبامختاللمخالبا تامف تشمست فمملساست مي لتلال م

فايظفالبامف بل تا.مف حقامس فمماي فابفيبحممفايا ااحفسم
م.Exogenous poisonsاحالم

 -سموم حٌوٌة خ رجٌة :

Expected 

environmental 

concentration :- 

ايالالب ماي لسف  مي  اظ مفعتاظ ماي  بتظا مفتشم خا ت م
ماي لاعتتتتتتا ماي بطبتتتتتت م االعا تتتتتتاظمع تتتتتتىمايلستتتتتتتا ا م

ماحاتتتلمايخا تتت م استتتاخظاممستتتبحالبفم ع تتتىمالتتتلا.
Estimated environmental concentration.م

 -التركٌز البٌئً المتونا :

Expeptidases :- ج فعتت ماوح ب تتا ماياتتشماقتتاجمماةفا تتلماي  ابظبتت م 
ايللفبتتتت م امعحتتتتظمحقابتتتت مس ستتتت  ماي تتتتلفاب مف حقتتتتام

Carboxy peptidase.م

 -إنزٌم   خ رجٌة :

Experimental model 

ecosystem :- 

طتشم لتب مح فرلم  غلم حاعشمباممفبترما  بتظمحاتامم ب
 ة لااماح برم لامايظلاسا مفاي لفث.

نماااااااوذج النظاااااااا م البٌئااااااااً 
 -التجرٌبً :

Experimental use 

permit :- 

لخ تتتت ما تتتتححمالستتتتاخظامم تتتتاظ مخلتتتتل مة تتتتلاام
اياجتتالبماياتتشمبجتتبم  ماتتاممالتت ماتتلف م ستتتبللم

م.EUPع بقا.مفاخا لم  م

مااااااااااااارخص لالساااااااااااااتعم ل 
 -التجرٌبً:

Expiration date :- رامبلتتتظظمحقابتتت مفاتتتل م تتتاللب ماي حاجتتتا ماياتتتالب(مايتتت
 ايغراطب مفايلب باطب مال مالف م لبح .

 -ت رٌخ انت  ء الصالحٌة :

Expiration period :- فال م  حب مبلا امفبقاماي حاجم   اارماةساستب مفب  تىم
 خاليقاماي حاجم لا ااًم  فا  اارمف ايلاًمي اسفبا.

 -فترة الصالحٌة :

Explant :- لشم أخفرم  مايلاط مف لعرمفتشمفستلممجب لاع محس
  حاعشميغلاماح بار.

 -ٌزدرع :

Explode :- ايا تتتظظمايستتتلب مي  تتتاظ م فمايلافبتتت م تتت مإلتتتالاملاقتتت م
مللالب م فمضغل.

 -فجر :

Explosion limits :- احالمExplosive limits.م  -حدود االنفج ر :

Explosive :- متفجر : اح جال. ام اظ ميقاماي ظل مع ىماياس بمفشملظفثم- 

Explosive limits :- ل ب ماي ختالماي فجتفظمفتشمايقتفا مفاياتشما تللمخ بلتاًم
 ا جلاًمتم رخمايلظفظمبل لمعحقام ايلتظفظمايتظحبامفايل بتام
فاياتتتشمبتتتامم تتت مخاليقتتتامالظبتتتظماللبتتت ماي ختتتالماي ا تتتلم

ميالح جال.

 -حدود االنفج ر :

Exponential decay :- م اظ م اما لاًمي  احف ماياايش:ماخاال مفشمل ب ماحلالل

A = Ae
-t

 
AفممAeمقتتتبممايل بتتتا ماي لا تتتل معحتتتظمايتتت   مم=tفمم

م  لمع ىمايافايشم

م=مثا  مم

 -انحالل أسً :

Exposed :- .  معرض :  فجرميلا لم ظلفسملأ مالف م اظ مسا- 

Exposed group :- ج فعتت مبتتاممالتتلبام فلاظ تتامي تتاظ مستتا  م فم ستت بم 
اتتت ماياتتتأثبلا ماي تتتلب ماياتتتشمبلتتتظثقام لضتتتشمي الل

 ايلا لماي ظلفسمفشماي ج فع ماي للض .

 -مجموعة معرضة :

Exposure :- فبلحتتشمف تتفلماللبتت م فمجلعتت م تت م تتاظ م تتام فم تت م
لاطحا ملب مظقب  م امإيىمايلاط مايلشم فمإيىم ج فعت م
  مايلاطحتا م فماةعضتا م فماةحستج م فمايخالبتاماياتشم

ظ متمفعاظ م امباممايال بتلمعت مع  بت ماساقظفقام رخماي ا
اياللام للب  ملق ب م  مخاللماةلقامماي ل ل معت م
اللبتت ماي تتاظ م فمفاتتل مفجفظ تتا.مل تتامب  تتظم تتاياللام

 -تعرض :
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ايل  بتتتت ماياتتتتشما تتتت حم تتتت مخاليقتتتتاماي تتتتاظ م االتتتت م
يال ا تتا م فاستتل مايالتتظاظماي ستتاقظ مستتفا ملتتا م
 مايالظاظمع ال مع م ج فع م ت مايلاطحتا م فماةعضتا

 فماةحستتج م فمايخالبتتامتمفع ف تتاًمفتتإ مالتتلامايلتتاط م
ي  اظ مايسا  مإ ام  مبلف مع مللبتامايج تظم فماي تمم فم

 االساح اا.م

Exposure 

assessment:- 

ايل  ب ماياتشمبتامم ت مخاليقتامقبتاسم فما تظبلماللبت م فم
الا م فماللالماياللامي اظ م اماافاجظمفشمفلثاف م فم
 ظما ببمماياللاميقا.اي بط ماي لا

 -تقٌٌم التعرض :

Exposure control :- ع  بتتتت مايستتتتبلل مع تتتتىم  تتتتاظلمإلتتتتالاماي  فثتتتتا م
 اي خا   .

 -تنظٌم التعرض :

Exposure dose :- ل بت ماي تتاظ ماي فجتفظ مفتتشماي بطت مفالتتلاماة تتخا م
ميقا.

 -جرعة التعرض :

Exposure dose 

reconstruction :- 

اي تاظ ماياتشمالتلاميقتام ج فعت مللب  ميا تظبلمل بت م
 تتتت ماة تتتتخا مفتتتتشماي اضتتتتشم استتتتاخظاممايلاستتتتفبم

 فايللاطامايا لب ب .

 -إع دة بن ء جرعة التعرض:

Exposure effect 

relationship :- 

م.Concentration effect relationshipاحالم  -عالنة التعرض والتؤثٌر :

Exposure 

investigation :- 

ل ف ا م  م فاق م لبح مفضتالًمع  ب مج  مفال بلماي 
ع ماي ل مايلبفاميالظبظمفب امإراماللامسلح ما تئم

ماي فاق مي فاظمخلل .

 -تحري التعرض :

Exposure limit :- تل حمعتتاممب تبلمإيتتىماياللبت ماي ستت ف م تتاياللام  
 ير.

 -حد التعرض :

Exposure limits :- اللبتت م تتاظ م تتامفتتشم لتتا مايل تتلمفاياتتشمبالتتلاميقتتام
ايلا  ب م ت مظف م  مااقتلمع تبقمم بت م عتلاامم   ب
  ؤرب .

 -حدود التعرض :

Exposure pathway :- تتظلمفلاتتىمح لتت م اي ستتالمايتتراماستت لرماي تتاظ م تت ماي 
ايحقاب مفلب مباللاميقاماي فال مختاللم تراماي ستالم
ايرامب ل ما سب رمإيىمخ س م ج ا م فم لاللمف تش:م

يح تتلمتمح لتت م  تتظلمايا تتفثمتمايفستتلماي بطتتشمفآيبتت ما
اياللامتمللب  ماياللامتماة تخا ماي ستا  ب م فم
اي اللضب .مفعحظ اماال ام رخماي لاللمبلتف م ستالم

 اياللامقظمالا ل.

 -مس ر التعرض :

Exposure rate :- قب  محااجت م ت مقست  محست  ماةفتلاظماي اللضت ميلا تلم
 ايخللمع ىمحس  ماةفلاظماي للض مفشماي  الح .

 -:نسبة التعرض 

Exposure registry :- حاامم سا لمي اا ل ماسجبلماة خا مايرب ماللضتفام
 ي   فثا ماي بطب مف اا ل ملاالاقم.

 -تسجٌل التعرض :

Exposure response 

relationship :- 

م.Concentration response relationshipاحالم  -عالنة االستج بة للتعرض:

Exposure surface :- ظمع ىم تظ مفايتراماستا لمع بترماي تاظ مايسلحماي فجف
ايسا  متم ثالمريئمسلحمع تفاميفلقت مح اابت .مل تامقتظم
بلف مسلحماياللامظاخ شمتم ثتالمريتئماي تمماي  اتف م

  فماي   ا مايقفاطب .

 -سطح التعرض :

Exposure test :- الظبظم سافمماللبت م تاظ مستا  م فمحتفااجم بضتقامفتشم
ايتتتت(.م…مي تتتتللمعبحتتتت ملبفبتتتت م ثتتتتلمايتتتتظممفاي تتتتفلمفا

فاستتتاخظامم تتترخمايحاتتتاطجميالظبتتتظم فما تتتظبلمايجلعتتت م فم
اياللب ماي  تا م ت ماي  فثتا ماي بطبت .م فم تشمع  بت م

 قباسماياأثبلا مايلب فلبفب مي  اظ مايسا  .

 -اختب ر التعرض :
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Exposure time :- ماي اتتتتتتل م فماي تتتتتتظ ماياتتتتتتشمبل تتتتتتلمخاليقتتتتتتامايلتتتتتتاط م
لتتتتت .ماحاتتتتتلمايلتتتتتشمع تتتتتىماي  بتتتتتظم تتتتت ماي بطتتتتت ماي لب

Exposure time 50.م

 -زم  التعرض :

Exposure time 50 :- اي   مايرامب ضشم  ميلات ما تاسملاطحتا ماالخا تالم
 ي   بظمفيلب م ف مح  معظظ ا.

 -زم  التعرض النصفً :

Exposure to 

pesticides residue :- 

إلتتتظممللاطتتتامالتتتلباملاطحتتتا ماالخا تتتالمي   بتتتظا م
التتلباملبتتفا ماالخا تتالمفالا تتظم تترخمايللب تت مع تتىم

يستتلف مستت ام لا  اقتتام اي  بتتظم اللبتت م لتتب مف حتتائم
 حتتتفامم تتت مايالتتتلبام حقتتتامالتتتلبام بتتتلم ستتتا لم
فاللبام سا لمتمف  م  ب ا م رخمايللب ت مستقفي م
إجلاؤ امفعتظممايلاجت مةجقت  م ل تظ مإالم حترمب تلبم
 الظبظمايجلع ماياشمايا لقاملبفا ماالخا الم  ماي  بظ.م

 -تبقً المبٌد :التعرض لم

Exposure tracking 

model :- 

اممالفبلم رامايح فرلم  مق لم لحا جماي فاق ماي  فثت م
لأظا م لح ميالظبظمف اا ل مع  ب ماحابت ما تئماي فاقت م

 تمفبساخظمملايباًميا ببمماا  ماياللا.

 -نموذج تتبا التعرض :

Extender agents :- ا ميا بظم ت م اظ م ساعظ ماضا مي فلماجقب ماي  بظ
فاتتتل مفاع بتتت مف  تتتا ماي  بتتتظا مع تتتىمايح ااتتتا مفاي تتتفاظم

 .ممStabilizersاي لا   متمفاس ىم بضاًم

 -مثبت   :

Exterminate :- .م  ل حمبل امع ىمايحفمماي ح لام ايلا ل  -أفنى :

External residue :- اي خ  تتتا مايستتتللب م تتت ماي  بتتتظا مفاي  فثتتتا مفاياتتتشم
 اي لا   .ا  ىمع ىمسلف ماي فاظم

 -متبقٌ   خ رجٌة :

External validity :- ال تتتبممحاتتتاطجمظلاستتت مخا تتت مفتتتفاملتتتظفظماي ج فعتتت م
مايسلاحب ماياشمظلس مل ب ً .

 -شرعٌة خ رجٌة :

Extra risk :- الا ايب م  مايلا لمايساممبحاجماساجا  م اللات مفاياتشم
ب لتت ما بب  تتامعتت مالا ايبتت م  ما تتئماالستتاجا  ملاحتت م

يلاشميبسميرمعالق م ايلا لمايساممتم ترخمم س بمعا ل
ماالساجا  ماي لاب ماس ىم ايخللماوضافش.

 -خطر إض فً :

Extracellular space :- اي لا تتتا م تتتب مايخ فبتتت م تتتامعتتتظاماي لا تتتا مايفعاطبتتت م
 فاي   ب .

 -مس حة بٌ  خلوٌة :

Extracellular 

volume:- 

لجتتتتتممايستتتتتاطلماي فجتتتتتفظمختتتتتاللمايخالبتتتتتا.ماحاتتتتتلم
Extracelluar space.م

 -حجم بٌ  خلوي :

Extraneous residue 

limit :- 

ال تتتامع تتتىم ا  بتتتا ماي  بتتتظم فماي  تتتفثمايحتتتااجم تتت م
اي  تتاظلماي بطبتت م تت م بتتلماي  بتتظا م فماي تتفاظماي  فثتت م
اي ستتاخظ  م  تتللم  ا تتلم فم بتتلم  ا تتلمع تتىماي تتفاظم
اي خا   متمفع برمفإ ملظماي ا  با مايغلب  م تفم ق تىم

  ماي  بظم فماي  فثماي س ف م رمفتشمايغترا م فماللب م
اي ضتتتاط ماي لاعبتتت م فمايل تتت مايلبتتتفاحشمفبل تتتلمعحتتترم

م اي  غلام/لغمم  ماي ضاع .

 -حد المتبقٌ   الغرٌبة :

Extrapolation :- استتاخظامم باحتتا م فمحاتتاطجماياجتتالبماياتتشماتتممإجلاؤ تتام
ع ىمايلبفاحا م  م جتلماياح تؤمفافقت محاتاطجم تامب لت م

 ثرميةحسا .لظف

 -استقراء :

Extremely toxic 

pesticides :- 

 ج فعت ماي  بتظا م فمايستت فمماياتشمااتتلاف مفبقتامقب تت م
مايجلعتتتتت ماي اا تتتتت ميح تتتتت مايلاطحتتتتتا ماي خا تتتتتل م تتتتت م

  غم/لغمم ت مف  مايلتاط ماي خا تلم تأخفر مم12-  ل
مقتتتتتام ل  تتتتت مخلتتتتتليعتتتتت مللبتتتتتاماي تتتتتممتمفبل تتتتت م

Dangerم تتتتتتتتتت مج ج تتتتتتتتتت مفعا تتتتتتتتتتب .ماحاتتتتتتتتتتلم
Highly toxic pesticides. 

 -مبٌدا  شدٌدة السمٌة :

Eye irritation :- فالظثمحابج ماياللامي  لل تا مايلب باطبت مفيلفا تلم  -ت ٌج العٌ  :
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 فب باطب م فملبفب م خا   .
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-F- 
 

Falcarinol :-   مادة مسببة للحساسية توجد في نباا  لللاب ا للمتسال

English ivy  لساااماا لليلماااي ،Hedera helix 

وتياااااااود للماااااااادة للمساااااااببة للحساساااااااية لمجمو اااااااة 

Acetylenic alcohol. 

 -الكارٌنول :ف

Famoxadone :-   مبيااد فيايااا   اااف لممافحااة مسااببا  امااال  للنبااا

و اا  للمتتلفاة ويياود لمجمو اة للفياية  لا  للمرا

Oxazolidinedione  ويؤثا من تا   تثبايي  ملياة

 للتنفس للتلوي. ذو سمية متوسية للبائن. 

 -فاموكسودون :

Fan nozzle :-   بتااااااااا او نفااااااااج ييمااااااا   لااااااا  تااااااااو  ساااااااائ 

 للاااااااار بمااااااام  ار ماوحاااااااي منبساااااااي. لن اااااااا

Hollow cone nozzle  وPin stream nozzle 

 .Solid cone nozzleو 

 -نفاث مروحً :

Fatal dose :-   جا ة للمادة للسامة للتي تؤدي  ند تناولااا للا  ماو

 للمائن.

 -جرعة ممٌتة :

Fatigue :-  لجااد  ضلي ياؤدي للا   ادف للةاداة  لا  لاساتمالا

 في لليم .

 -إعٌاء :

Fats :-  ميميائياااع  بااااة  اان مااولد ا تااذوا فااي للمااا  ولماان

ليضااااااوية مثاااااا  لايثااااااا تااااااذوا فااااااي للمااااااذيبا  ل

وللملواوفااواف وللبناارين ، وسااي لسااتال  ل حمااا  

للدسنياااااااة وللتاااااااي تضاااااااف للمليسااااااايايدل  للث ثياااااااة 

Triglycerides  ودسااااااااااااااااااااااااون فوساااااااااااااااااااااااافاتية

Phosphoalipids   ومااااموWaxes   وسااااتياوا

Sterols. 

 -دهون :

Fatty acids :-  تستتدف ممادة من فة وممبيد فيايا  وحمال  وماادة

ج يممن لساتتدلماا لسسا  للفولمال وليااد ياادة ، حي

 للسران ولألالنا. متوسية للسمية للبائن.

 -أحماض دهنٌة :

Fatty alcohols :-  مان ف نمااو للنبااا  يسااتتدف  لا  نبااا  للتباا . ذو ساامية

 منتفضة للبائن.

 -كحوالت دهنٌة :

Fatty degeneration :-   اي  ملياااة تفا ااا  او  ملياااة ايااا  تاااؤدي للااا  تحلااا

 نسجة للدسنية.لأل

 -تحلل الدهن :

Favism :-  ماااا  والثاااي ياااؤدي للااا  انيمياااا حاااادة تحااادج  ناااد

لأليفااا  للاااذين يياااانون مااان حساساااية والثياااة لتنااااو  

للبااااااي   وينماااااض ساااااذل للماااااا  مااااان نةااااا  لناااااريف 

Glucose-C-phosphate dehydrogenase  فااي

مايااا  للاادف للحمااال  وسااذ  االباااع مااا تمااون حساسااة 

للتااااي توجااااد فااااي  Convicineو  Vicineللسااااموف 

 للبةوليا .

 -فافٌزم :

Feasibility study :-  او وليييااة وسااي دالسااة يااتف تنفيااذسا ماان يباا  ومالااة

حماية للبيئاة لألمايمياة لتحدياد افضا  يايةاة لتن يا  

للبيئاااة مااان للتلاااوج ويجاااا ان تال اااي ساااذ  للدالساااة 

للمتايا للصحية وللمل  وافض  لليالئ  لليملية في 

 للمجا . سذل

 -دراسة عملٌة :

Fecal coliform 

bacteria :- 

مجمو ااة بمتيايااة توجااد فااي للةناااة للاضاامية ل نسااان 

وللحياااولن وفاااي للتاباااة وتساااتتدف مااادلي  او مامااا  

 -بكترٌا البراز :
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لوجود للمائناا  للمماضاة مالبمتاياا للمساببة للتيفوئياد 

وللااديرلنتايا. ممااا ان وجودسااا فااي للمااا  دلياا   لاا  

 ماضية. للتلوج بالبمتايا لل

Fecal incontinence :-   وتحادج نتيجااة تلا  فااي للجااار لليصاابي ساببل بياا

 سموف لأل صاا.

 -عدم تحكم فً التبرز :

Fecundity :-  دد للبي  او للذاياة للاذي تاتممن لألنثا  مان تموينال 

دلتااا  جاارساااا للتناسااالي تااا   فتااااة حياتااااا. لن اااا 
Fertility. 

 -إنتاجٌة :

Fedral superfund 

sites :- 

وتساام  ايضاااع بةائمااة اساابةية للموليااو للوينيااة وسااي 

يااة فااي  مليااة تن يفاااا ولرللااة ولألول لااااللموليااو للتااي 

للتلوج مناا وذلك موناا تمم  موليو تلاوج ماماة لااا 

   ية بالصحة لليامة.

المواقعععععح االتحادٌعععععة فا  عععععة 

 -الدعم :

Feeding deterrents :- ولئح وللمامباااا  للتاااي تييااا  لساااتمالا مجمو اااة للاااا

 تسذية للمائنا  للحية وباألت  للحمال .

 -معٌ ات التغذٌة :

Feeding inhibitors :-  لن اFeeding deterrents. : مثبطات التغذٌة- 

Feeding stimulant :-  منباال تسذيااة ليايااا  حاماافية لألجنحااة. مااديد للساامية

 للبائن.

 -منبه تغذٌة :

Feeding suppressant:-  لن اAntifeedants  وFeeding deterrents. : خافض التغذٌة- 

Feedlot :- . أماكن تربٌة الحٌوان : بنايا  او ح ائا تستتدف لتسذية وتابية للحيولنا- 

Feedstock :-   او مااولد اساسااية تجااار للاا  للمصااانو لتصاانيياا للاا

 منتجاااااااااااا  متتلفاااااااااااة ، مثاااااااااااا  ذلاااااااااااك ماااااااااااادة
Polyvinyl chloride  ساااي ماااادة تااااف تساااتتدماا

 للمصانو إلنتا  لليديد من للمولد للب ستيمية.

 -مواد خام :

Felt waste :-  وتتماااون اساسااااع مااان مااايا لألالناااا وتحتاااوي  لااا 

% نتاوجين وتتحاو  مي مااا للا  صاواة 1..01-0

 متيساة للنبا .

 -فضالت لبادٌة :

Fenamidone :-  مبيد لممافحاة للفياياا  للبيضايةOomycetes   لا 

اماااجاا للفامااااة وللتضاااالول  وللمحاصاااي  للحةلياااة. 
ويحااادج تاااضثيا   Imidazolinoneيياااود لمجمو اااة 

للساف من ت   تثبيي  ملية للتنفس للتلوي للفيا. ذو 

 سمية منتفضة للبائن.

 -فٌنامٌدون :

Fenaminosulf :-  مبياااد فياياااا  لمياملاااة للباااذوا. ذو سااامية متوساااية

 للبائن.

 -: فٌنامٌنوسلف

Fenamiphos :-   مبيااد لممافحااة للدياادلن للثيبانيااة فااي حةااو  للرال ااا

للمتتلفااة ، ماان مجمو ااة للفساافوا لليضااوية ويحاادج 

تاااااااااضثيا  للسااااااااااف مااااااااان تااااااااا   تثبااااااااايي لناااااااااريف 
Cholinesterase .مديد للسمية للبائن . 

 -فٌنامٌفوس :

Fenapanil :- .فٌنابانٌل مبيد فيايا   اف. ذو سمية منتفضة للبائن :- 

Fenarimol :-  مبيااااد فيايااااا  لممافحااااة امااااال  للبيااااا  للاااادييةي

وللصدا وللجاا  لا  اماجاا للفامااة وللتضاالول . 

 متوسي للسمية للبائن.

 -فٌنارٌمول :

Fenazaflor :- ا  وحمااال  يسااتتدف  لاا  للرال ااا  ساامبيااد لمااو

 للمتتلفة. ذو سمية متوسية للبائن. 

 -فٌنازافلور :

Fenbuconazole :-  مبيااد فيايااا  ويااائي و  جااي ضااد مجمو ااة ولسااية
 ألماااااال  للنباااااا  وساااااو  للمساااااببةمااااان للفياياااااا  

 فيااااااااا  ضااااااااد للفيايااااااااا  للبيضااااااااية وللباريديااااااااة 
 . ماااااااااااان مجمو ااااااااااااةDeuteromycetesوللاااااااااااا  

 -فٌنبٌوكونازول :
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Aralkyl triazole.  

Fenbutatin - oxide :-  مبياااااد لمااوساااااا  يساااااتتدف  لااااا  اماااااجاا للفامااااااة
ول  ونباتااااااا  للرينااااااة. ماااااان مجمو ااااااة وللتضااااااال

Organotin  وييم  من ت   تثبييال ليملياة للفسافاة
 . مديد للسمية للبائن.ATPللتضمسدية ومنو تموين 

 -اوكسٌد فٌنبٌوتاتٌن :

Fenchlorphos :-  مبيااد حمااال   اااف ماان مجمو ااة للفساافوا لليضااوية
. ذو Cholinesteraseيؤثا من ت   تثبييال إلناريف 

 فضة للبائن.سمية منت

 -فٌنكلورفوس :

Fenclorim :- مبيااااااااااااد ألداااااااااااااا  للااااااااااااار ماااااااااااان مجمو ااااااااااااة 
Phenyl pyrimidine. 

 -فٌنكلورم :

Fenfuram :-  مبيد فيايا  لمياملة للبذوا ضد للتفحف مان مجمو اة
Carboxanilide  يثاابي  مليااة للتاانفس للتلااوي فااي ،

 للفيايا . ذو سمية منتفضة للبائن.

 -فٌنفٌورام :

Fenhexamid :-  مبيااد لممافحااة فيايااا  للجاانسBotrytis   وفيايااا

للبيا  للدييةي  ل  اماجاا للفامااة ونباتاا  للريناة ، 
وسو من  Moniliniaوسو فيا  ضد فيايا  للجنس 

 . ذو سمية منتفضة للبائن.Carboxamideمجمو ة 

 -فٌنهكساماٌد :

Fenitrothion :-   مبياااد لمااوساااا  وحماااال  يساااتتدف  لااا  محاصاااي
للحبااااوا وللتضااااالول  وامااااجاا للفاماااااة ونباتااااا  
للريناااة. مااان مجمو اااة للفسااافوا ويثااابي  مااا  لناااريف 

Cholinesterase.ذو سمية متوسية للبائن . 

 -فٌنٌتروثٌون :

Fenobucarb :-  مبياااد لممافحاااة للةفاااارل  وحفااااا ساااا  للاااار وديااادلن
. مااان مجمو اااة للمااباميااا  لليضاااوية  ااانم للجاااور وللم.

. Cholinesteraseياااا  لناااريف وباااذلك فااااو مااان مثب

 متوسي للسمية للبائن.

 -فٌنوبٌوكارب :

Fenothiocarb :-  مبياااد لمااوساااا  فياااا  ضاااد لألناااول  للتابياااة للجااانس
Panonychus spp   ماااان مجمو ااااة للماابامياااا

. Cholinesteraseلليضااااااااوية للمثبيااااااااة إلنااااااااريف 

 منتف  للسمية للبائن.

 -فٌنوثاٌوكارب :

Fenoxanil :- ايا  لممافحة ما  للمااي  لا  للاار. مان مبيد في
 . منتف  للسمية للبائن.Propionamideمجمو ة 

 -فٌنوكسانٌل :

Fenoxaprop -ethyl :-  مبياااااد اداااااااا  يساااااتتدف لممافحااااااة للحماااااائر بيااااااد 
 بروااااااااااا فااااااااي للمحاصااااااااي   ايضااااااااة لألوال . 

. Aryloxy phenoxy propanoateمان مجمو اة 

 منتف  للسمية للبائن.

 -نوكسابروب :اٌثاٌل فٌ

Fenoxaprop -p-ethyl:-  مبياااد ادااااا  لممافحاااة للحماااائر افيياااة لألوال  فاااي
 حةااااااو  للتضااااااالول  وللةياااااان وفااااااو  للصااااااويا. 

 Aryloxy phenoxy propanoateماان مجمو ااة 
 Acetyl CoAوييماا  ماان تاا   تثبيياال إلنااريف 

Carboxylase.ذو سمية منتفضة للبائن . 

 -فٌنوكسابروب: -يپ-اٌثاٌل

Fenoxycarb :-  مثااااااااااابي نماااااااااااو للحماااااااااااال  مااااااااااان مجمو اااااااااااة
Phenoxyphenoxy  ويمبل في  ملال  ما  ساماون

 للمباا. ذو سمية منتفضة جدلع للبائن. 

 -فٌنوكسً كارب :

Fenpiclonil :-   مبيااد فيايااا  لمياملااة للبااذوا لويايتاااا ماان للفيايااا
و  Alternariaللتابيااااااااااااااااااااااااااة ل جناااااااااااااااااااااااااااس 

Helminthosporium  وFusarium و 
Penicillium  وRhizoctonia  وSeptoria.  ماااان

. ويحدج تضثيا  للسااف مان Phenylpyrroleمجمو ة 

 -فٌنبكلونٌل :
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تااا   تاااضثيا  فاااي نةااا  لإلماااااة. ذو سااامية منتفضاااة 
 للبائن.

Fenpropathrin :-  مبياااد لمااوساااا  وحماااال  اياااا جاااااري يساااتتدف
لممافحة مدى ولسو من لآلفا  لامااوسية وللحمااية 

لنباتااااااا  للمتتلفااااااة. وسااااااو ماااااان مجمو ااااااة  لاااااا  ل
للباياوثاويد للمحضاة صنا ياع ، ويحدج تضثيا  للسااف 
من ت   تدلتلل مو ينول  نة  للصوديوف في لألالفاة 

 لليصبية. ذو سمية متوسية للبائن. 

 -فٌنبروباثرٌن :

Fenpropidin :-   مبيااد لممافحااة مااا  للبيااا  للاادييةي فااي محاصااي
 اي ، وسااااااو فيااااااا  فااااااي للحبااااااوا وللبنجااااااا للساااااام

 ممافحاااااااااة ماااااااااا  للصااااااااادا. مااااااااان مجمو اااااااااة
Morpholine piperidine ذو ساااامية متوسااااية .

 للبائن.

 -فٌنبروبٌدٌن :

Fenpropimorph :-  ،مبيد فيايا  لممافحة امال  للار وللمور للفياياة
. ذو ساااامية متوسااااية Morpholineماااان مجمو ااااة 

 للبائن. 

 -فٌنبروب مورف :

Fenpyroximate :- لمااوسا  وحمال  لممافحة للحلف نباتي للتسذياة  مبيد
و  Tetranychidaeو  Tarsonemidaeمااان  ائلاااة 

Eriophyidae  لاااااا  للمرا ااااااا  للمتتلفااااااة ماااااان 
. ويحاادج تاااضثيا  للساااف ماان تااا   METIمجمو ااة 

 تثبييل ليملية نة  لإللمتاون في ميةد للمايتوموندايا.

 -فٌنبٌروكسٌمٌت :

Fenson :-   يستتدف  لا  للمحاصاي  للمتتلفاة. ذو مبيد لمااوسا
 سمية منتفضة للبائن.

 -فٌنسون :

Fensulfothion :-  مبيااد حمااال  ودياادلن ثيبانيااة ماان مجمو ااة للفساافوا
لليضااااااااااوية وييماااااااااا   لاااااااااا  تثباااااااااايي لناااااااااااريف 

Cholinesterase.مديد للسمية للبائن . 

 -فٌنسلفوثٌون :

Fenthiaprop - ethyl :-  مبياااد ادااااا  مااان مجمو اااةPropionate ذو سااامية .

 منتفضة للبائن.
 -فٌنثٌابروب : –اٌثاٌل 

Fenthion :-  مبيااااد لممافحااااة ذبابااااة للفاماااااة وحفاااااال  للساااايةان
وللحماااااال  للماصاااااة لليصاااااااة  لااااا  للرال اااااا  
للمتتلفاااة. مااان مجمو اااة للفسااافوا لليضاااوية للمثبياااة 

 . مديد للسمية للبائن.Cholinesteraseإلنريف 

 -فٌنثٌون :

Fentiazon :-  مبيد فيايا  من مجمو اةPhenylthiazoline ذو .

 سمية منتفضة للبائن.
 -فٌنتٌازون :

Fentrazamide :-  مبيد ادااا  لممافحاة لألدااا  للنجيلياة فاي للاار ، مان
وييم   لا  تثبايي لنةسااف  Tetrazolinoneمجمو ة 

 للتلية. ذو سمية منتفضة للبائن.

 -فٌنترازاماٌد :

Fenuron  

trichloroacetate :- 

. وساو مبياد  ااف ل دااا  Fenuron TCAويتتصا 

  من مجمو ة لليوايا. ذو سمية منتفضة للبائن.

فٌنٌععععورون اسعععععٌتات ثالثعععععً 
 -الكلور :

Fenuron :-  مبيد ادااا  مان مجمو اة لليواياا. ذو سامية منتفضاة
 للبائن.

 -فٌنٌورون :

Fenvalerate :-   مبيااااد حمااااال  لممافحااااة يياااا  ولسااااو ماااان لآلفااااا
للحمااااية للمتتلفاااة  لااا  للمحاصاااي  للمتتلفاااة. مااان 
مجمو اااة للباياوثاوياااد للمحضااااة صااانا ياع ويحااادج 
تضثيا  للساف  ن ياي  للتادلت  ماو يناول  للصاوديوف 

 في لألامية لليصبية. متوسي للسمية للبائن.

 -فٌنفالٌرٌت :

Ferimzone :-   مبياااد فياياااا  لممافحاااة ماااا  للمااااي وفياياااا
. ماان Helminthosporium cercosporaللجاانس 

 -فٌرٌمزون :
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وييماااا   Pyrimidinone hydrazoneمجمو ااااة 

 لاااا  تثباااايي  مليااااة للفساااافاة للتضمساااادية. ذو ساااامية 
 منتفضة للبائن.

Fermentation :-  ملياااة تمثيااا  ا ساااولئي ، تساااتتدف  مومااااع للتتماااا 
للمحااولي للساامايا  ومااذلك لنتااا  حااام  لل متيااك 

 ا .وللستايك بولسية للمايماوب

 -تخمر :

Feromone :-  لن اEctohormone  وPheromone. : فٌرمون- 

Ferric ammonium 

citrate :- 

لحاادى صااوا للحديااد للتااي تضااا  احياناااع للاا  للسااذل  
 لتجاير  بالحديد.

سعععععععععععععععترات الحدٌعععععععععععععععدٌ  
 -االمونٌومً :

Ferric ammonium 

sulfate :- 

 [2Fe2(So4)4.6H2O.(NH4)]امااااااار  للميمياااااااائي 

بااة  ن ملح بلواي اتضا يستتدف في ل ااا وسو  
 للصوا ومسماد. 

 -كبرٌتات امونٌوم الحدٌدٌ :

Ferric oxide :-  4ويوجد في للصتوا للفوسفاتية وبنسبة ترياد  ان %
وساااي صاااواة اياااا  (Fe2O3)مااان لومسااايد للحدياااد 
 .Ironمتيساة للنبا . لن ا 

 -اوكسٌد الحدٌدٌ  :

Ferric phosphorus :- للحديد وللفسفوا وسو ناات   اضاي من ي ماما حيو
 ليملية تصنيو للفسفوا وا يستتدف في  م  لألسمدة.

 -فسفور الحدٌدوز :

Ferric sulfate :-  اماااار  للميميااااائي[Fe2(So4)3-9H2O]  وللصااااواة

للمائيااة مناال سااي  بااااة  اان ملااح حااام  للمبايتيااك 
 للحدياااااااااد. بينماااااااااا للصاااااااااواة لل مائياااااااااة يماااااااااون 

. لن اااااااااااااا [Fe2(So4)3]امرساااااااااااااا للميمياااااااااااااائي 
Micronutrient fertilizers . 

 -كبرٌتات الحدٌدٌ  :

Ferritin :-  باااااااة  ااااان ماماااااا Ferric hydroxide 

phosphate protein   3ويحتااااااوي  لاااااا. %

حديدويوجد فاي ت ياا للسماا  للمتاايي ل مياا  وفاي 
 للمبد ولليحا  وللنتا  للي مي ممترون من للحديد.

 -فٌرٌتٌن :

Ferrous sulfate :-  امااااار  للميمياااااائي(FeSo4.XH2O) لن للصاااااواة .

للمائيااة لاااذل للمامااا سااي  بااااة  اان ملااح حااام  
 للمبايتياااااااك للحدياااااااد ، اماااااااا للصاااااااواة لل مائياااااااة 

. لن ااااااااااا (FeSo4)فاااااااااالن ارماااااااااااا للميميااااااااااائي 
Micronutrient fertilizers. 

 -كبرٌتات الحدٌدوز :

Fertigation :- ي ساااول  ماااان للااااي لساااتتدلف لألسااامدة ماااو مياااا  للاااا
 .Chemigationبالار او بالتنةيي. لن ا 

 -تسمٌد بالري :

Fertility :-  للةابلية  ل  للتماثا ولنتا  للذاية او ساي  ادد لألفاالد
للحيااة للتااي يسااتييو للفاااد ماان تمويناااا فياا ع. لن ااا 

Fecundity. 

 -خصوبة :

Fertility toxicant :- تااا  ذمااوا او لناااج ساو للسااف للةااادا او للمتساابا فاي لن
 ايا تصبة.

 -سم خصوبً :

Fertilizer :-  اي مااااادة يبيييااااة او صاااانا ية تضااااا  للاااا  للتابااااة
لتجايرسا بولحد او امثا من لليناصاا للسذلئياة. او ساو 
اي مااادة تحااوي ولحااد او امثااا ماان لليناصااا للسذلئيااة 

 للنبا .

 -سماد :

Fertilizer acidity :-  لن اAcidity fertilizers. : حامضٌة السماد- 

Fertilizer additive :-  مادة تضا  للسماد او تستتدف لوحدسا ليم  تسييا فاي
للتابااة للحفااا   لاا  للصاافا  للفيريائيااة للجياادة للتابااة 
لمي يصبح للساماد متاوفالع للنباا  بمام  جياد. مماا ياد 

 تيم   ل  منو تمت  حبيبا  للسماد.

 -مضافات السماد :

Fertilizer  لليالئ  للمتتلفة للمستيملة إليصا  للسماد لل  للتابة  -استعمال السماد :
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application:- . او لل  للنبا 

Fertilizer basicity :-  لن اBasicity of fertilizer. : قاعدٌة السماد- 

Fertilizer 

conditioner :- 

 -مكٌف السماد : .Conditionerلن ا 

Fertilizer filler :-  لن اFiller. : حشوة سماد- 

Fertilizer formula :-  وتيني باا ممية وداجاة للساماد  نادما تساتتدف للماولد
 011للتاف للمامرة لتحضيا تليي للسماد. مثاا  ذلاك 

% ساوبا فوسافا . 01مسف مان للساماد للحااوي  لا  
 .Formulaلن ا 

 -تركٌبة السماد :

Fertilizer 

formulation :- 

ممن ضمانل من لليناصاا صواة تجاير توفا اي  ما ي
للسذلئيااااة للنبااااا  ميبااااالع  ناااااا بمجمااااو  للنتاااااوجين 
وللفوسااااافا  للمتاااااوفا وللبوتاسااااايوف للاااااذلئا. لن اااااا 

Pesticides formulation. 

 -مستحضر السماد :

Fertilizer material :-  وتيني للمولد ولليناصا للتي يحوياا للساماد. حياج ياد
ةاااي وساااي يحاااوي للساااماد  لااا  لليناصاااا للائيساااة ف

للنتاااوجين وللفساافوا وللبوتاساايوف او يااد يحااوي  لاا  
 ولحدة من سذ  للمولد مو لليناصا للصساى وسمذل.

 -مادة السماد :

Fertilizer nutrient 

solubility :- 

ممياة لليناصاا للسذلئياة للتاي يممان لستت صااا تحا  
  او  ميينة.

 -ذوبانٌة العناصر السمادٌة:

Fertilizer placement :-  ملية وضو للسماد بمم  مامر فاي ماايي او حرماة 
 فو  سيح للتابة او اسف  مناا.

 -وضح السماد :

Fertilizer ration :-  للممونااااا  للنساااابية للسااااماد ماااان لليناصااااا للسذلئيااااة
 .N-P-Kمن  01-1-4لألساسية ، مثا  ذلك 

 -نسبة السماد :

Fertilizer 

segregation :- 

 -عزل السماد : .Bulk blending segregationلن ا 

Fertilizer solubility :-  لن اSolubility of a fertilizer. : ذوبانٌة السماد- 

Fertilizer solution :-  لن اSolution fertilizer. : محلول السماد- 

Fertilizer unit :-   مساف مان لليناصاا للسذلئياة  1.وييبا  ناا لما بالةو
% ماااان 0للسااااماد او  مسااااف ماااان 3111للنبااااا  فااااي 

لليناصاا للسذلئياة. اي ان للوحادة للسامادية ييباا  ناااا 
 مةيمة او منسبة.

 -وحدة سماد :

Fertilizer use 

efficiency :- 

 ويممااااان للتيبياااااا  ااااان مفاااااا ة للساااااماد مااااان تااااا   
 ماااا  وحاااادة ماااان مميااااة لإلنتااااا  للمتحصاااا   لياااااا 

 ساااااااامادية تااااااااف لسااااااااتتدلماا للمحصااااااااو . لن ااااااااا
Nitrogen use efficiency. 

 -كفاءة استعمال السماد :

Fertilizers grade :-  وسااي نسااا لليناصااا للائيسااة(K–P–N)  للموجااودة

فيااااا ع فاااااي مستحضاااااا او تاميباااااة للساااااماد. لن اااااا 
Fertilizer formulation  . 

 -درجة السماد :

Fetotoxicity :-  ويحاادج سااذل للتساامف فااي للسالااا نتيجااة لنتةااا  للمااادة
 ي مالح  نمو  لألتياة.للسامة لل  للجنين ف

 -تسمم جنٌنً :

Fetus :- .جنٌن : لحدى مالح  نمو للمائن للحي- 

Fibroatrophy :- .ضمور لٌفً : ضي  في نمو لألليا  نتيجة حاا  للتسمف- 

Fibrogenic :-  اي  اماا  يااؤدي للاا  حاادوج جاااوف فااي لألليااا  او
 للتسبا في حالة للتلي .

 -ُملٌف :

Fibroma :-   يصيا لألليا  لليضلية وياد يماون واف حمياد او واف
 تبيج.

 -ورم لٌفً :

Fibromyoma :- .ورم لٌفً عضلً : واف حميد او تبيج يحدج في للليفة لليضلية- 
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Fibrosis :- .تلٌف : نمو ايا يبييي للنسي  للليفي- 

Ficin :- .إنزٌم فٌسٌن : لنريف محل  للباوتين يوجد في ثماا للتين- 

Fiducial limit :-  .سو مم  من امما  حدود للثةة ييبا  نال بااحتمالياة
مثااا  ذلاااك للةاااو  ان حاادود للثةاااة بالنتاااائ  للمتحصااا  

او مستوى مينوية. لن ا  P% = 59 لياا تاي  لل  
Confidence limits. 

 -حد الث ة :

Field capacity :-  مساتوى للايوبااة فاي للتابااة بياد وصااولاا للا  داجااة
 للتمبو.

 -ح لٌة : سعة

Field P
H

يياااس للحموضااة وللةا ديااة للنساابية للمااا  وان مةياااس  -: 
P

H  حيااج ان  04-0لاال ماادى ماانP
H  =0   سااي ا لاا

Pحامضااية و 
H  =04   سااي ا لاا  يا ديااة وان للمااا

Pللنةي تمون ييمة 
H  =7  . 

Pدرجة 
H : الوسط- 

Field scout :-  للماات  للااذي يةااوف بضتااذ لليينااا  ماان للحةاا  للبحااج
 لإلصابة باآلفا .   ن

 -كشاف الح ل :

Field turbidity :-  داجااة لليمااواة تماايا للاا  داجااة تماات  للضااو  فااي
للماا  بساابا وجااود مااولد ميلةااة فااي للمااا  او مامبااا  
ملونة ذلئباة فاي للماا . ولليماواة تيياي تةاديا لداجاة 
ضاابابية للمااا  بساابا وجااود لليااين فااي للمااا  وللمااولد 

ا  للدييةاااااة وللماااااولئا لليضاااااوية لألتااااااى وللمائنااااا
 للمتتلفة.

 -عكورة الوسط :

Filler :-  ممونااا  صاالبة تاملااة تسااتتدف ممااولد مالئااة او متففااة
 للمولد للفيالة.

 -حشوات أو مال ات :

Filter acid :-  حاااام  للفسااافوايك ايااااا للمامااار وللحااااوي  لاااا 
 .P2O5% من تامس لومسيد للفسفوا 3.-30

 -حامض المرشح :

Filth test :-  لسف ييل   ل  لاتتباا للاذي يااد  للا  تةاديا تلاوج
للسااذل  بماايا للةااولا  واجاارل  للحمااال  ممؤماااا 
 لاا  للتاادلو  للسااليف للسااذل  ممااا يسااتتدف لتةااديا ماادى 

 تلوج لللين بالميا او لألتابة او اجرل  للاوج.

 -ار ال ذارة :باخت

Fine granule :-  و 11.حبيبااااااا  تتااااااالوف ايياااااااا حبيباتاااااااا بااااااين 
 مايماومتا. 3911

 -حبٌبات دقٌ ة :

Fines :-  جسيما  من ماادة صالبة ، تماون اصاسا مان لألحجااف
 للولادة بالمولصفا .

 -جسٌمات دقٌ ة :

Fining agents :-  مااولد تسااتتدف لتنةيااة للسااولئ  بالتاساايا وحماا  للمااولد
للميلةاااة للااا  اساااف  مثااا  للباااومين للباااي  وللماااارين 

 للجي تين. نتوناي  واال  للسمك وبولل

 -مواد التن ٌة :

Finite tolerance :-  امبا ممية من متبةيا  للمبيادل  يممان للساماف ببةائااا
 ل  للمولد للسذلئية للمياملة وتتتلا  ساذ  للممياة تبيااع 

 لنو  للمبيد للمستتدف ونو  للمادة للسذلئية.

 -أقصى حد للتحمل :

Fipronil :- جمو اااااة مبياااااد لممافحاااااة حماااااال  للاااااذاة. مااااان م
Phenylpyrazole    ويحاادج تااضثيا  للساااف ماان تاا

تدلتلل مو ينول  نة  للملوالياد فاي لألاماية للمحيياة 
 بالمحاوا لليصبية. ذو سمية متوسية للبائن. 

 -فٌبرونٌل :

Fire prevention :-  جميو للوسائ  للتي يممان لساتتدلماا للحاد مان لنتمااا
 للحاي .

 -منح الحرٌق :

Firming agents :-  سااي  بااااة  اان بمتينااا  ايااا ذلئبااة فااي صااواة مااادة
س مياااة ثابتاااة توجاااد فاااي للفولمااال لليارجاااة محيياااة 

متماساامة.  ةباألنساجة للليفياة وباذلك تحااف   لا  للثماا
ويساامح تحلاا  تاميااا للتليااة للاا  تحااو  للبمتااين للاا  

 -عوامل التماس  :
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حام  للبمتيك وفةد للتماسك لاذلك فالن لضاافة اما ف 
 ف بمتا  للمالسايوف للاذي للمالسيوف يؤدي لل  تمون س

 يايااااااة وللتحلاااااا  تيحمااااااي للثماااااااة ماااااان  مليااااااة لل
 لاااااذلك فااااااي تسااااام  بيولمااااا  للتثبيااااا  او للتماساااااك 
 لذلك فاي تستتدف مو للمتل   لريادة تماسك يولماا.

First pass effect :-  للتسيااا للحيااوي للحاصاا  للمااادة للميميائيااة او للحيويااة
 يب  وصولاا لجاار للدوالن. Xenobioticsللسايبة 

 -تأثٌر العبور األول :

First pass 

metabolism :- 

 -أٌض العبور األول : .First pass effectلن ا 

Fish meal :-  لن اFish scrap. سم  :ال مسحوق- 

Fish oil :-   ساااابةاع ماااان يساااتتدف مماااادة اصاااةة فاااي رانيتاااا
لاااابي  للاصااااا  ، ممااااا لسااااتتدف ممااااادة ياااااادة 

 للحمال .

 -زٌت السم  :

Fish scrap :-   مساااحو  للسااامك للجاااا  للاااذي ا يؤمااا  او متبةياااا
للسااامك ويساااتتدف االبااال ميلااا  حياااولني او مساااماد. 

بنساابة  K2Oو  P2O5% 7% نتاااوجين و 5ويحاوي 

 ضئيلة.

 -مسحوق السم  :

Fish tankage :- .خزان سم  : صااي  يحتوي  ل  مسحو  لألسماك ومتبةياتاا- 

Fish toxicity :-  تيد لألسماك من للمائنا  للحساساة للمبيادل  وللساموف
سمية للمبيدل  ل سماك مسضلة  بمم   اف ، ولن تحديد

 مامة.

 -لسم  :لالسمٌة 

Fissile material :-  اي مادة يابلة ل نماياا بتاضثيا للنيوتاوناا  للحالاياة
 للبييئة ومناا للبلوتونيوف.

 -مادة منشطرة :

Fixation :-  ملية يتف من ت لاا تحوي  لليناصا للسذلئياة للمتاحاة 
للنبا  لل  صاواة اياا متيسااة للنباا  نتيجاة تفا لااا 

 مو ممونا  للتابة.

 -تثبٌت :

Fixed coppers :-  مبيدل  فيايا  من للنحااس اياا للاذلئا حياج يوجاد

 للنحاس بمم  ماتبي.

 -نحاس ثابت :

Fixed dose 

procedure :- 

لتتباا للسمية للحاادة ياتف مان ت لال لتتبااا  ادد يليا  

( جا اااا  ساااب  4-.مااان جا اااا  للماااادة للساااامة  

تحديدسا لتحدياد اي جا اة ا ااا  تاضثيا سامي بادون 

ان تؤدي لل  للمو  وياد ييااد ساذل لاتتبااا باساتتدلف 

جا ا  ا ل  او اي  وذلك لتحديد للجا ة للةياسية او 

 للمييااية.

 -لثابتة :طرٌ ة الجرعة ا

Fixed phosphate :-  للتاسبا  للفوسفاتية للموجاودة بمام  الومنياوف وحدياد

وفوسااافا  للمالسااايوف. لن ناااو  للتاسااابا  لااال   ياااة 
Pبداجة ب  

H  للتابة. لن اFixation  . 

 -فوسفات مثبت :

Flag leaf :- . ورقة طرفٌة : للواية للةمية للنبا  من افيية لألوال- 

Flalogens :- ولد تسابا لنتاا  للساار فاي لألمياا  ومان ساذ  للماولد م

للالفينور وللستاميور وفاياسمور للموجودة في بيا  

 للبةوليا .

 -مسببات تكوٌن الغازات :

Flamable :- . قابل لالشتعال : ياب  تلةائياع ل متيا- 

Flamable liquid :-  30سائ  لل نةية ومي  ا تة   ان ف وا ترياد  ان

99دد وفةااااع ليايةاااة للماااضس للمسلااا . لن ااااا ف وتحااا
Flashpoint. 

 -سا ل قابل لالشتعال :

Flammable :- .ملتهب : اار ياب  ل متيا  ولانفجاا- 

Flammable aerosol :-  لن   ناد فاتح  00لاياو  للذي ييل  لاباع يمتد لمسافة  -اٌروسول ملتهب :
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 للصماف بالمام  اثنا   ملية للفح .

Flammable limits :-  لن اExplosive limits. : حدود االشتعال- 

Flamprop - 

isopropyl :- 

 -اٌزوبروباٌل : –فالم بروب مبيد اداا  ذو سمية منتفضة للبائن.

Flamprop - methyl :- .مٌثاٌل : –فالم بروب  مبيد اداا . ذو سمية منتفضة للبائن- 

Flamprop -M- 

isopropyl :- 

ا   لاا  للمااوفان للباااي بيااد  اااوا مبيااد اداااا  للةضاا

للبااااادال  فااااي حةااااو  للحنيااااة وللمااااييا. ذو ساااامية 

 منتفضة للبائن.

 –إم  –فعععععععععععععالم بعععععععععععععروب 

   -اٌزوبروباٌل:

Flamprop -M- 

methyl :- 

مبيد اداا  لممافحة لألداا  افيية لألوال  في حةو  

للحنياااة وللماااييا بياااد  ااااوا للباااادال . ذو سااامية 

 منتفضة للبائن.

 -مٌثاٌل : -إم-ب فالم برو

Flashpoint :-  اياا  داجااة حااالاة تمماان للسااولئ  ماان لياا   ابتاااة

يابلة ل متيا  وسذ  للداجة تتتل  بااتت   للماماا 

 وصواة للتجاير.

 -ن طة التوهج :

Flat sour :-   لاتفااا  حموضااة لألاذيااة للميلبااة نتيجااة نماااي بياا

ليباوة اناول  للبمتاياا دون لنتاا  ااار وباذلك ا تناتف  ل

ب  ت    لا  م ااساا لا تياادي. ومان ساذ  للبمتاياا 
Bacillus stearothermophilus  وساااي بمتاياااا

محبااااة للحااااالاة وا سولئيااااة وتيماااا   لاااا  للمااااولد 

 للماابوسيدالتية.

 -حموضة مستترة :

Flat spray pattern :-  نااو  ماان للااار يااتف باسااتتدلف بتاااا او نااور  للااار
ا  سائ  للاار مان حيج يت Fan nozzleللماوحي 

و ناااد ساااةويل  لااا  للسااايوف  49للبتااااا برلوياااة 

 للمياملة يسةي بمم  تي مستوي وممتلئ.

 -رش مروحً منبسط :

Flatulence :-  لنتاااا  ااااار فاااي لألمياااا  مثااا  للاياااداوجين او ثااااني
لومساايد للماااابون او للميثااان ويمماان ان تسااببل لليديااد 

 من لألاذية تاصة للبةوليا .

 -انتفاخ :

Flavan :- .فالفان : مبيد حمال   اف- 

Flavedo :-   سااااي للةماااااة للتااجيااااة للملونااااة لثماااااا للحمضاااايا
وتحتاااوي  لااا  للجياااوا للريتياااة وب ساااتيدل   ديااادة 
صاافال  وتمااون تضااال  فااي للثماااا ايااا للناضااجة 
حيج تحتاوي  لا  ملواوفيا  ، وفاي للثمااا للناضاجة 
ن تماااون صااافال  احتولئااااا  لااا  صااابسا  للماااااوتي

 وللرلنثوفي .

 -فالفٌدو :

Flavin :-  مااااادة مضااااافة وتساااام  ايضاااااعQuercitron  وسااااي 
مااااادة ملونااااة صاااافال  تسااااتتا  ماااان لحااااا  نبااااا  

Quercus tinctoria  ويسااامح باساااتتدلماا مماااادة
 ملونة ل اذية.

 -فالفٌن :

Flavins :-  مامبا   ضاوية ذل  لاون اصافا يادت  فاي تاميبااا
 Isoalloxazinانس للماماااااا للحلةاااااي اياااااا للمتجااااا

وتنتما في انسجة للنباتا  وللحيولناا  ولااا دوا سااف 
 في  مليا  لألمسدة ولاتترل .

 -فالفٌنات :

Flazasulfuron :-  مبياد لممافحاة لألدااا   ايضاة لألوال  بياد بروااااا
ومذلك لليديد من لألدااا  افيياة لألوال  وللسايد فاي 

ييما  و Sulfonylureaسااحا  للثيا . مان مجمو اة 
 .Acetolactate ل  تثبيي صنا ة 

 -فالازاسلفٌورون :

Flocculation :-  او تناااد  وساااو تمتااا  مااان جسااايما  ميلةاااة فاااي احاااد
 للوسائ .

 -تلبد :
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Flocoumafen :-  مبيااد يااولا  ماان مانيااا  تتثااا للاادف. ذو ساامية يليلااة
 للبائن. 

 -فلوكومافٌن :

Flonicamid :- للمتتلفااة ماان مبيااد حمااال  يسااتتدف  لاا  للمحاصااي  
. Trifluoromethylnicotinamideمجمو ااااااااااااااة 

 يايةة تضثيا  ايا مياوفة.

 -فلونٌكامٌد :

Flood plain :-  لألالضااي للمنبسااية للموجااودة  لاا  ضاافا  لألنااااا
وتمون  اضة للسما بالما   ند لاتفاا  مناسايا مياا  

 لألنااا.

 -سهل مغمور :

Florasulam :-  اااا   ايضااة لألوال  فااي مبيااد اداااا  لممافحااة لألد
حةاااااااااو  للحنياااااااااة وللماااااااااييا. مااااااااان مجمو اااااااااة 

Triazolopyrimidine  وييمااا   لااا  تثبااايي لناااريف
 .Acetolactateتصنيو 

 -فلوراسوالم :

Flourin recovery :-  سااي  مليااة لرللااة البااو ملوايااد للساايليمونSilicon 

teytachloride  وحاااااااااااااااام  ساياااااااااااااااداوفلوايك
Hydrofluric acid متصااا دة ماان ماان للسااارل  لل

 Fluosilicicمصااااانو للفوسااااافا  لتماااااوين حاااااام  
وللمسااااتتدمة  Fluosilicateواماااا ف للفلوساااايليما  

 ممولد وسيية إلنتا  مامبا  للفلوا.

 -استعادة الفلور :

Flourosis :-   وساي حاااا  تناات  مان ريااادة تامياار للفلاوا فااي للمااا
 وللمولد للتي يتدلولاا لإلنسان. 

 -تسمم بالفلور :

Flow divider :-   آلااة ميمانيميااة تيماا   لاا  تجرئااة محلااو  للسااماد اثنااا
تاوجل من آلة للار لضامان تحةيا  تورياو متجاانس 

 للسماد.

 -مجزئ السرٌان :

Flowability :-  او يابلية للتدف  وسي ياداة للماولد  لا  للتادف  بحاياة
  ميينة في  او  ميينة.

 -انسٌابٌة :

Flowable 

concentrate :- 

مامر ياب  للسايان  ند مرجل بالما  يمون محلو   او
 ميلااااااا  يممااااااان لسااااااااتتدلمل لمياملاااااااة للبااااااااذوا او 
 امااااااااااع  لااااااااا  للمجماااااااااو  للتضااااااااااي. لن اااااااااا

Flowable formulations. 

 -مركز انسٌابً :

Flowable concentrate 

for seed treatment :- 

مركععععععز انسععععععٌابً لمعاملععععععة  .Flowable concentrateلن ا 
 -البذور :

Flowable dust :-  .مسااحو  نااا ف جاادلع ياباا  للتيفيااا بااالاول  للمضااسوي
 و Flowable concentrateلن ا 

Flowable formulations و 
Flowable wettable powder. 

 -مسحوق انسٌابً :

Flowable 

formulations :- 

صااواة ماان صااوا تجاياار للمبياادل  وسااي  بااااة  اان 
تمااوين ميلاا  مستحضااا مايمااي جاااسر للتلااي بالمااا  ل

ثاب . حيج تمون مادتل للفيالة اياا يابلاة للاذوبان فاي 
للما  او يليلاة للاذوبان فاي للماا  وللماذيبا  لليضاوية. 

 Flowableو  Flowable concentrateلن اااا 

dust  وFlowable wettable powder. 

 -مستحضرات انسٌابٌة :

Flowable powders :- وتساااااااااااااام  ايضاااااااااااااااع بالميلةااااااااااااااا  للماماااااااااااااارة 
Concentration powders  او للمامااارل  للةابلاااة

 Dispersible concentrationل نتماااا فااي للمااا  

وسي  بااة  ن مامرل  مساحويية ميلةاة مموناة مان 
-3للمادة للفيالة وللمادة للحاملة واحجااف حبيباتااا باين 

ماااايمون وساااذ  للمسااااحي  االبااااع ماااا تحتاااوي  لااا   .
ياااة مااان % ماااولد صااالبة باااالورن لمااا  وحااادة حجم41

 -مساحٌق انسٌابٌة :
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 للمحلو .

Flowable wettable 

powder :- 

وسااو  بااااة  اان مسااحو  ياباا  للبلاا  ميلاا  فااي رياا  
 وحبيبااااااا  سااااااذل للمسااااااحو  تمااااااون امثااااااا نيومااااااة 
مااااان للمساااااحو  للةابااااا  للبلااااا  لا تياااااادي. لن اااااا 

Flowable formulations. 

مسععععععحوق انسععععععٌابً قابععععععل 
 -للبلل:

Flowers of sulfur :- تف للحصو   ليل بالتسامي ويحوي لضاافة للمبايا  وي
% 9-0 لا  ماادة للتلااك او للياين بنساابة تتاالوف بااين 

ويستتدف ممادة حاملة لمبيادل  للفياياا  وللحماال . 
 .Sulfurلن ا 

 -زهر الكبرٌت :

Fluacrypyrim :-   مبيد لممافحة لمااوسا  اماجاا للفامااة ، ييما   لا
 ي للمايتوموندايا.تثبيي  ملية نة  لإللمتاون ف

 -فلواكرٌبرم :

Fluazifop - butyl :-  مبياااد ادااااا  لممافحاااة للحماااائر فاااي حةاااو  للجااارا
ولاساااياجس وللةيااان وللبصااا . ذو سااامية متوساااية 

 للبائن. 

 -بٌوتاٌل : –فلوازٌنوب 

Fluazifop -P- butyl :- لممافحااة لألداااا  افييااة لألوال  ماان مجمو ااة  مبيااد
Aryloxyphenoxy – propionate   وييماا   لاا

. يلياا  Acetyl CoA carboxylaseتثباايي لنااريف 

 للسمية للبائن.

 – يپ             –فلوازٌفععععععععععععوب 
 -بٌوتاٌل:

Fluazinam :-  مبياااااااد لممافحاااااااة للفياياااااااا  للتابياااااااة ل جنااااااااس
Alternaria  وBotrytis  وPhytophthora  و

Plasmopara  وSclerotinia  وVenturia مماااا .

 لا  اماجاا للفامااة. مان  يستتدف ممبيد ل مااوساا 
وييما  مان تا   تثبييال  Dinitroanilineمجمو ة 

. ATPليملياااة للفسااافاة للتضمسااادية ومناااو تماااوين للااا  

 متوسي للسمية للبائن.

 -فلوازٌنام :

Flubendiamide :-  مبيااااااااااااد حمااااااااااااال   اااااااااااااف ماااااااااااان مجمو ااااااااااااة

Benzenedicarboxamide. 

 -فلوبٌنداماٌد :

Flubenzimine :-  ااف مان مجمو اة  مبيد لمااوسا Benzenamine .

 ذو سمية منتفضة للبائن. 

 -مٌن :افلوبنز

Flucarbazone - 

sodium :- 

مبيد لممافحة لألداا  افيياة لألوال  وبيا   ايضاة 

لألوال  فااااااي حةااااااو  للحنيااااااة وييااااااود لمجمو ااااااة 

Sulfonylaminocarbonyl-triazolinone   وييماا

تفضااة . ذو ساامية منAcetolactate لاا  تثباايي لنااريف 

 للبائن.

 -صودٌوم : –فلوكاربازون 

Flucetosulfuron :- .فلوسٌتو سلفٌورون : مبيد اداا   اف- 

Fluchloralin :- .فلوكلورالٌن : مبيد اداا . ذو سمية منتفضة للبائن- 

Flucycloxuron :-   مبيااد لمااوسااا  وحمااال  يسااتتدف  لاا  للرال ااا

وييماا   Benzoylureaللمتتلفااة وسااو ماان مجمو ااة 

ماان تاا   تثبيياال ليمليااة للتصاانيو للحيااوي للمااايتين. 

 سميتل يليلة للبائن.

 -فلوسٌكلوكسٌورون :

Flucythrinate :-  .مبياااد حماااال  يساااتتدف  لااا  للمراو اااا  للمتتلفاااة

 مديد للسمية للبائن.

 -فلوسٌثرٌنات :

Fludioxonil :-  مبيااد فيايااا   اااف يسااتتدف لممافحااة ماادى ولسااو ماان

لفيايااة  لاا  للمراو ااا  للمتتلفااة ، ماان لألمااال  ل

 . ذو سمية منتفضة للبائن.Phenylpyrrolمجمو ة 

 -فلوداٌكسونٌل :

Fluenctil :-   مبيااد لمااوسااا  وحمااال  يسااتتدف  لاا  للمحاصااي

 للمتتلفة. وسو ذو سمية مديدة للبائن. 

 -فلوٌنتل :
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Flufenacet :- مو ة مبيد لممافحة اداا  للذاة وفو  للصويا. من مج

Oxyacetamide .وييم   ل  منو لانةساف للتلوي 

 -فلوفٌناسٌت :

Flufenerim :- .فلوفٌنٌرم : مبيد حمال   اف يستتدف  ل  للمحاصي  للمتتلفة- 

Flufenoxuron :-  مبيااااد لمااوسااااا  وحمااااال  ماااان مثبيااااا  تصاااانيو

. يلياا  للساامية Benzylureaللمااايتين وماان مجمو ااة 

 للبائن.

 -: فلوفٌنوكسٌورون

Flufenpyr - ethyl :-  مبياااد ادااااا  مااان مجمو اااةPhenoxy   وييمااا   لااا

 .Protoporphyrinogen oxidaseتثبيي لنريف 

 -اٌثاٌل : –فلوفٌنبر 

Flufenzine :-   مبيااااد لممافحااااة لامااوسااااا  نباتيااااة للتسذيااااة  لاااا

. Tetrazineللمراو اااا  للمتتلفاااة. مااان مجمو اااة 

 منتف  للسمية للبائن.

 -فلوفٌنزن :

Fluid clay :-   ويسااتتدف ممااادة تسااا د  لاا  للتيلاا  إلنتااا  محالياا

 سمادية ميلةة.

 -طٌن سا ل :

Fluid fertilizer :- . سماد سا ل : للسماد للمجار بمم  سائ  ااوي او ميل- 

Fluid lime :-  تليي من سائ  ميل  يحوي حبيبا  دييةة من للصاتا

 للجياي او مولد جياية اتاى في للما .

 -جٌر سا ل :

Flumethrin :-  . مبيااد يسااتتدف لممافحااة يااالد للفااااول فااي ت يااا للنحاا
من مجمو ة للباياوثاويد للمحضاة صانا ياع ويحادج 
تااااضثيا  للساااااف ماااان تاااا   تدلتلاااال مااااو ينااااول  نةاااا  
 للصوديوف في لألامية للمحيية بالمحاوا لليصبية.

 -فلومثرٌن :

Flumetsulam :-  فااي حةاو  للاذاة مان مجمو ااة  مبياد لممافحاة لألدااا
Triazolopyrimidine  ويحااادج تاااضثيا  للسااااف مااان

 .Acetolactateت   تثبييل إلنريف تصنيو 

 -فلومٌتسوالم :

Flumeturon :-  مبيااااااد لممافحااااااة اداااااااا  للةياااااان ماااااان مجمو ااااااة
Substituted urea  وييمااا   لااا  تثبااايي تصااانيو

 للمااوتينا . متوسي للسمية للبائن.

 -فلومٌتٌورون :

Flumiclorac - pentyl :-   مبيااد لممافحااة لألداااا   ايضااة لألوال  فااي حةااو
للااااااذاة وفااااااو  للصااااااويا ، وسااااااف ماااااان مجمو ااااااة 

Phenylphthalimide  وييماااا   لاااا  تثباااايي لنااااريف
Protoporphyrinogen oxidase متوساي للسامية .

 للبائن.

 -بٌنتاٌل : –فلومٌكلورا  

Flumioxazin :- ساااتتدف فاااي للحةاااو  مبياااد ادااااا  اياااا متتصااا  ي
للمتتلفااااة لممافحااااة لألداااااا  ، وسااااو ماااان مجمو ااااة 

Phenylphthalimide  وييماااا   لاااا  تثباااايي لنااااريف
Protoporphyrinogen oxidase  ماااااانتف .

 للسمية للبائن. 

 -فلومٌوكسازن :

Fluomorph :- .فلومورف : مبيد اداا   اف يستتدف في للرال ا  للمتتلفة- 

Fluopicolide :- افحااااة امااااال  للبيااااا  للرابااااي ولللفحااااة مبيااااد لمم
 لااااااا   Pythiumللمتاااااااضتاة وفياياااااااا  للجااااااانس 
 .Benzamideللمحاصي  للمتتلفة. من مجمو ة 

 -فلوبٌكوالٌد :

Fluopyram :-  مبيد فيايا  من مجمو ةBenzamide. : فلوبٌرام- 

Fluorapatite :-  لن اApatite. : فلوراباتٌت- 

Fluorbenside :- فلوربٌنساٌد :   يستتدف  ل  للرال ا  للمتتلفة.مبيد لمااوسا- 

Fluoridamide :-   ماان ف نمااو للنبااا  يسااتتدف لتحفياار للنمااو فااي للنباتااا
 للمتتلفة.

 -فلورٌداماٌد :

Fluoridation :- .فلورة :  ملية لضافة للفلواين- 

Fluoridosis :-  لن اFluorosis. : التفلور- 
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Fluorine :- حااام  بيايةااة مماااباة للملااوا اي  نصااا ممااون لل
% فلاوا 4-.وللصتوا للفوسفاتية وللتي تحوي  لا  
و  Apatiteمااااتبي ماااو للمالسااايوف وللفسااافوا. لن اااا 

Plant nutrients. 

 -فلور :

Fluorine :- جاد بممياا  صاسياة فاي واحد لليناصا للاالوجينياة وي
ال  وللحيااولن ولااف يناات   اان نةصاال اي ا اا للنبااا 

او للحيااولن. تحتااوي ميااا  للماااا ماضااية فااي للنبااا  
جااار   04-1.9 لااا  ممياااة فلوايااادل  تتاااالوف باااين 

بالمليون وان للميا  للحاوية  لا  جار  ولحاد باالمليون 
 فلواين تسا د  ل  منو تسوس لألسنان.

 -فلورٌن :

Fluorine compounds:-  وتضااف مجمو ااة ماان اماا ف للفلااوا ولليديااد مناااا تيااد
للاادف للحاااا وييااد فلوايااد مااولد سااامة للحيولنااا  ذول  

للصاااوديوف ولحااادلع مااان اولئااا  ساااذ  للمامباااا  للاااذي 
لستتدف ممبيد للحمال  مث  للصالصا وللنم  ا ةاا 
ذلك  اوا لليديد من سذ  للمامباا  مثا  فلوسايليما  
للصااااوديوف وفلوساااايليما  للباااااايوف واياسااااا. حالياااااع 
اصاابح لسااتتدلماا محاادود جاادلع ويةتصااا  لاا   ماا  

 ة وسي سموف ميدية وبالم مسة.للييوف للسام

 -مركبات الفلور :

Fluoroacetamide :-  مبيااد يااولا  ماان مجمو ااة للفلااوا لليضااوية. مااديد
  للسمية للبائن.

 -فلورواسٌتاماٌد :

Fluoroacetanilide :-   مبيااد لممافحااة للحمااال  للمتتلفااة  لاا  متتلاا  انااول
 للمحاصي . مديد للسمية للبائن.

 -:فلورواسٌتانٌلٌد 

Fluorodifen :- .فلوروداٌفن : مبيد اداا   اف- 

Fluoroglycofen - 

ethyl :- 

مبيااد لممافحااة لألداااا   ايضااة لألوال  فااي حةااو  
محاصااي  للحبااوا ولاال تااضثيال  جانبيااة  لاا  افييااة 

 Diphenyletherلألوال  ايضاااااااع ماااااان مجمو ااااااة 

وييماااااااااااا  ماااااااااااان تاااااااااااا   تثبيياااااااااااال إلنااااااااااااريف 
Protoporphyrinogenسمية للبائن.. منتف  لل 

 -اٌثاٌل: –فلوروكالٌكوفٌن 

Fluoroimide :-  مبياااد لممافحاااة فياياااا  للجااااا وMonilia spp 

 وما  للتبةو لالتنااي.
 -فلوروامٌد :

Fluorosis :- .تفلور : تيل   ل  للتضثيال  للضااة للناتجة  ن للفلوا- 

Fluosilcic acid :-  لن اFlourin recovery.  حامض فلوسٌلٌس :- 

Fluothiuron :-  .فلوٌثورون : مبيد اداا   اف. ذو سمية متوسية للبائن- 

Fluoxastrobin :-  مبيااااد فيايااااا  يسااااتتدف  لاااا  للرال ااااا  للمتتلفااااة
لممافحاااااااة لألماااااااال  للفياياااااااة. مااااااان مجمو اااااااة 

Dihydrodioxazine  وياااؤثا  لااا   ملياااة للتااانفس

 للتلوي.

 -فلوكساستروبٌن :

Flupropanate :- ااااااا   ااااااف يساااااتتدف فاااااي لألالضاااااي اياااااا مبيااااد اد
 Chloro carbonic acidللمراو اة. مان مجمو اة 

 وييم   ل  تثبيي  ملية تصنيو للدسون.

 -فلوبروبانٌت :

Flupyrsulfuron - 

methyl :- 

ييما  مان تا   تثبايي  Sulfonylureaمن مجمو ة 
 . منتف  للسمية للبائن.Acetolactateلنريف 

 –فلوبٌرسعععععععععععععععععععلفوٌورون 
 -ل:مٌثاٌ

Fluquinconazole :-   مبياااد فياياااا  لممافحاااة مااادى ولساااو مااان فياياااا
و  Basidiomycetesو  Ascomycetes للمجاااااميو

Deuteromycetes  لااا  للرال اااا  للمتتلفاااة. مااان 
 .Triazoleمجمو ة 

 -فلوكوٌنكونازول :

Flurenol - butyl :-  .بٌوتاٌل : –فلورٌنول  مبيد اداا . ذو سمية منتفضة للبائن- 

Fluridone :-   مبيد لممافحة لألداا  للمائية في للمستنةيا  وللةناول  -فلورٌدٌن :
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وترلناااا  للمياااا . وييمااا  مااان تااا   تثبييااال ليملياااة 
 تصنيو للمااوتينا . منتف  للسمية للبائن.

Flurochloridone :-   مبيااد اداااا  يسااتتدف يباا   اااوا للبااادال  فااي حةااو
ا. وييمااا   لااا  للةيااان وللبياياااا ومحاصاااي  للحباااو

 تثبيي صنا ة للمااوتينا . منتف  للسمية للبائن.

 -فلوروكلورٌدون :

Fluroxypyr :-   مبيااد لممافحااة لألداااا   ايضااة لألوال  فااي حةااو
للحنياااة وللماااييا ،. وفاااي لألالضاااي للمتاوماااة. مااان 

وياؤثا مان  Pyridine carboxylic acidمجمو اة 

  ية للبائن.ت    ملل ممن ف نمو للنبا . متوسي للسم

 -فلوروكسٌبر :

Flurprimidol :-  .من ف نمو للنبا  ، يستتدف  ل  للثي  ونباتاا  للريناة
 منتف  للسمية للبائن.

 -فلوربرٌمٌدول :

Flurtamone :-  مبيد اداا  ل ستتدلف  ل  للةيان ومحاصاي  للحباوا
لممافحااة لألداااا   ايضااة وافييااة لألوال . وييماا  

اوتيناااا . مااانتف  للسااامية  لااا  تثبااايي تصااانيو للما
 للبائن.

 -فلورتامون :

Flusilazole :- .فلوسٌالزول :  مبيد فيايا   اف. منتف  للسمية للبائن- 

Flusulfamide :-  مبياااااااااااد فياياااااااااااا  للةضاااااااااااا   لااااااااااا  للفياااااااااااا
Plasmodiophora brassica  فاااااي لللااناااااة و

Polymyxa betae  فااي للبنجااا للسااماي. متوسااي

 للسمية للبائن.

 -مٌد :فلوسلفا

Fluthiacet - methyl :-   مبيااد لممافحااة لألداااا   ايضااة لألوال  فااي حةااو
للذاة وفو  للصاويا وساو مساةي ألوال  للةيان ، مان 

وييمااا   لااا  تثبااايي لناااريف  Thiadiazoleمجمو اااة 
Protoporphyrinogen oxidase  ماااااانتف .

 للسمية للبائن.

 -مٌثاٌل : –فلوثاٌاسٌت 

Flutolanil :- فحة لفحة ااماد للار وللةين لألباي  لفسات  مبيد لمما
للحةااا  واماااال  للثيااا . ياااؤثا  لااا   ملياااة للتااانفس 

 للتلوي. منتف  للسمية للبائن.

 -فلوتوالنٌل :

Flutriafol :-   مبيد لممافحة امال  للفيايا  للتي تاااجف محاصاي
 للحبوا وللمحاصي  لألتاى. منتف  للسمية للبائن.

 -فلوتراٌفول :

Fluvalinate :-   مبياااد حماااال  ل ساااتتدلف  لااا  للةيااان وللمحاصاااي
للحةليااة وللتضااالول  وامااجاا للفاماااة ماان مجمو ااة 
للباياوثاويد للمحضااة صانا ياع ويحادج تاضثيا  للسااف 
 ااان يايااا  تدلتلااال ماااو يناااول  نةااا  للصاااوديوف فاااي 
لألامية للمحيية بالمحاوا لليصبية. مانتف  للسامية 

 للبائن.

 -فلوفالٌنٌت :

Fluxofenim :-   مبيد اداا  يساتتدف لمياملاة باذوا للاذاة للبيضاا  يبا
. ماانتف  Oxime etherللرال ااة. ماان مجمو ااة 

 للسمية للبائن.

 -فلوكسوفٌنم :

Foam :-  للااااوة للمسااتتدمة مااو مبياادل  لآلفااا  تمااون حليبيااة
تييااي ااااوة ممياارة وتبةاا   لاا  للساايوف للمياملااة 

  سااائ  لفتاااة. حيااج تيماا  للااااوة  لاا  منااو لنجااال
 للار وتضميا للمناي  للمياملة من للحة .

 -رغوة :

Foam marking agent:-  ماااادة مساااا دة مانياااة ل نجاااال  وترياااد مااان فا لياااة
مبياادل  لألداااا  ممااا تيماا  ممؤمااا  لاا  ان للمنيةااة 

 .Foamسب  مياملتاا بالمبيد. لن ا 

 -رغوة التأشٌر :

Foam suppressant :-  لن اAnti-foam agents. : خافضات الرغوة- 

Foaming agents :-   صانعات الرغوة : مااااولد مسااااا دة تضااااا  لصااااوا تجاياااار للمبياااادل- 
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 لتماااااااااوين للاااااااااااوة فاااااااااو  للنباتاااااااااا  وللماااااااااولد 
للمياملاااة لتمااايا باااذلك للااا  مياملتااااا بالمبياااد. لن اااا 

Foam marking agents. 

Foci :-  مصااايلح ييلااا  ليمااايا للااا  مجمو اااة صاااسياة مااان
دة فااي  ضااو مااا وتمااون ممياارة فااي للت يااا للموجااو

 م ااسا ونسيجياع   ن للت يا للمحيية باا. 

 -بؤرة :

Fog treatment :-  لسااتتدلف للمبياادل  بماام  اذلذ نااا ف ضاابابي لممافحااة
 .Steam aerosol fogلآلفا . لن ا 

 -معاملة التضبٌب :

Folacin :-  ويةصااد باال حااام  للفوليااكFolic acid وسااو احااد .
للماما وييل   لا  فيتاامين  (B)مجمو ة فيتامينا  

B2 . وسو من للمامبا  للذلئبة في للما  

 -فوالسٌن :

Foliar application :- . معاملة المجموع الخضري: ار للمبيدل   ل  للمجمو  للتضاي للنبا- 

Foliar diagnosis :-  تةااااديا حالااااة للنبااااا  للسذلئيااااة ماااان تاااا   م ح ااااة
للمجمو  للتضااي جاال  لأل ال  للتي ت اا  ل  

نةاااا  او ريااااادة لليناصااااا للسذلئيااااة للنبااااا . لن ااااا 
Tissue analysis. 

 -التشخٌص الخضري :

Foliar fertilization :- . تسمٌد المجموع الخضري: ار لألسمدة للسائلة  ل  للمجمو  للتضاي للنبا- 

Foliar sprays :-   ملية ار لألسامدة وللمبيادل  ومن ماا  نماو للنباا 
  ل  للمجمو  للتضاي للنبا .

 -رش المجموع الخضري :

Folic acid :-  فيتااامين يااؤدي نةصاال للاا  لإلصااابة بنااو  ماان لانيميااا
. وللماادة للفيالاة Megaloblastic anemiaوسي للا  

في سذل للفيتامين ساي حاام  للفولينياك. ويوجاد  اادة 
فااي للتضااالول  لليارجااة وللمبااد وللمليااة وسااو ماان 

 لذلئبة في للما .للمامبا  ل

 -حامض الفولٌ  :

Folpet :-  مبياد فيايااا  ذو ماادى ولسااو ماان للتااضثيا فااي ممافحااة
مي اااف اماااال  للنباااا  للفياياااة  لااا  للمراو اااا  

 للمتتلفة. منتف  للسمية للبائن.

 -فولبٌت :

Fomesafen :-  مبياااد لممافحاااة ادااااا  فاااو  للصاااويا مااان مجمو اااة
Diphenylether ياال لتصاانيو وييماا  ماان تاا   تثبي

 .Protoporphyrinogen oxidaseلنريف 

 -فومسافٌن :

Fonofos :-  مبيد حمال  من مجمو ة للفسافوا لليضاوية للمثبياة
 . مديد للسمية للبائن.Cholinesteraseإلنريف 

 -فونوفوس :

Food additives :- نمااا  ومحسانا  ماي مادة تضا  للسذل  ممييبا  و
 تتدف مسذل  لوحدسا.لنو ية لليياف ولمناا ا تس

 -مضافات للغذاء :

Food amines :-  ساي للمامباا  للحاوياة  لا  مجمو اة امينياة. وسناااك
بي  لألمينا  لليبييية للتاي تسابا رياادة فاي ضاسي 

وللااااااادوبامين  Tyramineللااااااادف مثااااااا  للتاااااااايالمين 
Dopamine  وللنااااااااااوايبنفياينNorepinephrine 

اساااتامين ولل Serotonineمماااا يوجاااد للساااياوتونين 
Histamine  .بمميااااا  ا بااااضس باااااا فااااي لألاذيااااة

وتحتاااوي لألنساااجة للحيولنياااة  لااا  لليدياااد مااان ساااذ  
لألميناااا  ولمااان بتالميااار يليلاااة واياااا ماااؤثاة ، مماااا 
تحتوي لألاذية للميتةة وللمتتماة  لا  ساذ  لألميناا  
منتيجااة لفياا  للبمتايااا للتااي تمتلااك لإلنريمااا  للمريلااة 

ن لألحما  لألمينياة للحلةياة لمجمو ة للماابومسي  م
وتحولاا لل  امينا . ويحتوي للماور وتاصاة للةماوا 
 لاا  مميااا  مبياااة مناااا ، ممااا توجااد لألمينااا  فااي 
لليمايااة ولألجااا  لألحمااا ولألناناااس بمميااا  يليلااة 

 -أمٌنات األغذٌة :
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ولااايس لااااا تاااضثيال  سااامية ألن لناااريف للموناااو اماااين 
اومسااايدير للموجاااود فاااي للجساااف ييمااا   لااا  لرللاااة 

ألمين مناا ويؤمسدسا. وياد وجاد باضن تنااو  مجمو ة ل
لليةاااييا للمثبيااة ل نااريف للمااذموا يااؤدي للاا  لاتفااا  
للضااسي بتااضثيا ماماااا للتااايالمين للمتناااو  و ااااوا 

 Cheese  مااا  للمااا  للمياااو  بتااضثيا للجاابن 

effect  لذ وجد للتايالمين بممياا  مبيااة فاي لألجباان

للحااااا  للمنضاااجة ولللحاااوف للميتةاااة ، وفاااي بيااا  
 للمديدة يؤدي لل  نر  في للدماغ وللمو . 

Food attractants :-  مجمو ااة للمااولد للسذلئيااة للتااي يمماان لسااتتدلماا مااو
 للسموف بمم  ييوف سامة لجذا لآلفا  ويتلاا.

 -جاذبات غذا ٌة :

Food born illness :- مرض غذا ً : .للما  للنات  من تناو  اذل  او ماا ما  ملوج- 

Food born illness 

outbreak :- 

لن مالمااار للسااايياة  لااا  لألماااال  تياااا  وبائياااة 
للمااا  للنااات   اان للسااذل  بضناال حالااة حاادوج تساامف 

 لمجمو ة من لألفالد تناول  اذل  مائو.

 -وبا ٌة المرض الغذا ً :

Food born infections:- تاياا لصابة ماضية تحدج نتيجة تناو  اذل  يحوي بم
 ماضية.

 -عدوى غذا ٌة :

Food born 

intoxications :- 

حالااة تساامف تنمااض ماان وجااود بمتايااا فااي للسااذل  تفااار 
ساااموماع تيااااة ل نساااان ، ماااذلك فااالن تنااااو  بيااا  
للفيايااا  لللحميااة للسااامة يااد تااؤدي للاا  لليديااد ماان 

 حاا  للتسمف للمميتة.

 -تسمم غذا ً :

Food chain :- للتةديمياة للمائناا  حساا موييااا  سلسلة تمث  للماتباة
للتسذوي وتبدا سذ  للسلسلة بالمائنا  للتي تتساذى  لا  
للنبا  وتسم  باليامبا  وللتي تتسذى  لا  لليامابا  

 تسم  بال حما  وسمذل.

 -السلسلة الغذا ٌة :

Food contact 

surfaces :- 

سااايوف لألدول  وللميااادل  للمساااتتدمة فاااي تجايااار 
 وتصنيو للسذل .

 -سطح المالمسة للغذاء :األ

Food hygiene :-  لتبا  لألساليا للضاواية للتضمد من س مة للسذل  مان
للناحياااة للصاااحية فاااي مااا  مالحااا  ل ااادلد  ولنتاجااال 

 وتصنييل وتدلولل وتترينل ونةلل. 

 -صحة الغذاء :

Food intake :-  ممية للسذل  للتي يتناولاا للمائن في للوجباة للولحادة او
 يوف. ت   لل

 -الغذاء المتناول :

Food intolerance :-   ماان للناحيااة للفساالجية تينااي لاسااتجابة للساالبية لسااذل
 ميين و دف للةداة  ل  تناولل.

 -عدم تحمل الغذاء :

Food phosphate 

factor :- 

مصايلح ييلاا   لاا  مةاوماة للبمتايااا للحااالاة وييبااا 
ن  نااال بالنسااابة باااين للمةاوماااة للحاااالاة  نااادما تماااو

للبمتايااا فااي للسااذل  ومةاومتاااا للحااالاة  نااد وجودسااا 
Pفااي محلااو  فوساافا  ماان ف  نااد داجااة 

H  1.50 )

و اااادة تماااون للبمتاياااا امثاااا مةاوماااة للحاااالاة  ناااد 
وجودسااا فااي للسااذل  وذلااك ألن ممونااا  للسااذل  تليااا 

 دوالع وليياع للبمتايا من تضثيا للحالاة.

 -عامل الفوسفات الغذا ً :

Food poisoning :-   للحااااااا  للماضاااااية للنامااااائة  ااااان تلاااااوج للساااااذل 
 باااااااااااابي  للبمتايااااااااااااا وللفاياوسااااااااااااا . لن ااااااااااااا

Food born intoxications او ساي حالاة تصايا .

متصاع او امثا ييانون من نفاس لأل اال  للماضاية 
نتيجة تناو  نفس للنو  من للسذل  واالباع ما تمون سذ  

فمناال لأل ااال  ميويااة وللتساامف للسااذلئي  لاا  انااول  
للنباااتي مثاا  تناااو  لألنااول  للسااامة ماان  اار للسااالا 

 -تسمم غذا ً :
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وللحيولني متناو  بي  لألسماك او للةمايا  للساامة 
وتسااامف ميااادني نتيجاااة وجاااود بيااا  للمياااادن للثةيلاااة 
للملونااة للسااذل  مثاا  للاصااا  وللرئباا  وللااراني  ، 
وميمياااائي نتيجاااة تلاااوج للساااذل  بمبيااادل  للحماااال  

تصانيو ، وميماوباي للاذي واياسا اثنا  للتتارين او لل
يد يمون حةيةياع نتيجة تناو  ااذل  يحتاوي  لا  ساموف 
ميماوبية سب  لفالرسا او  دوى اذلئية نتيجاة وجاود 
ميماوبا  مماضة باذلتاا فاي للساذل   ناد تناولال مثا  
لإلصااابة بالسااالموني . وتساامف فياااي لوجااود سااموف 
فيايا  مث  لااجو  ولاف تومسين واياسا نتيجاة 

سااموف للفيايااة وتساامف اااذلئي يفيلااي مثاا  للتلااوج لل
بالديدلن للمااييية ولاسايولنية فضا ع  ان للحساساية 
للسذل  مث  حساسية للبي  للمولد للمضاافة وللحاف اة 

 وباوتين للبي  وحبوا لةاف للفو  وااذية ميينة.

Food service 

establishment :- 

ا للسااذل  وتجاياار  اي مؤسسااة او منمااضة تيناا  بتحضااي

 للمستالمين بيايةة صحية وامينة.

 -مؤسسة خدمة الغذاء :

Food spoilage :-  ملية تل  وتدسوا للسذل  بحياج يصابح اياا مناساا 

باااين تتبااااين  نسااابيةل ساااتا ك للبمااااي وساااي مساااضلة 

 مجتمو وآتا.

 -فساء الغذاء :

Food substance :- للادف فيةلا   م  ما يدت  فاي بناا  للجساف او يمات  فاي

 من فةد للممونا  للضاواية للجسف.

 -مادة غذا ٌة :

Food web :-  لن اFood chain. : شبكة غذاء- 

Foodborne infection :-   لن مسااببا  لليااادوى وساااي لألحياااا  للمجااياااة تااادت

للجسااف مااو للسااذل  وتتماااثا فياال وتساابا لألمااال  ، 

  ويجااا ان تاادت  ا اادلد مافيااة ماان للت يااا للاا  دلتاا

للجسف لمي تستييو للتسلا  ل  لآلليا  للدفا ية للةنااة 

للاضااامية وليتبةااا   ااادد ماااافي لتماااوين للمساااتيمال  

للبمتيايااااة. وماااان لآلليااااا  للدفا يااااة لليبيييااااة لنااااريف 

لل يساااورليف للاااذي يحلااا  جااادالن للت ياااا للبمتياياااة 

باإلضااافة للاا  حموضااة للمياادة ولل اااو  لل سولئيااة 

د للساايحي للماانتف  للنااات  وللتضاااد للبمتياااي وللماا

 اان وجااود اماا ف للصاافال  فااي لألميااا . وماان انااول  

لإلصاااابا  للبمتيايااااة للمحمولاااة بالسااااذل  ساااي للساااا  

وللموليال وحم  مالية وحم  ميو ولإلصابة بم  مان 

للسااااالموني  وللماااايجي  وللمامبيلوبااااامتا وللياسااااينيا 

 وللمموال  للسبحية.

 -العدوى الغذا ٌة :

Foramsulfuron :-   مبيااد اداااا  يسااتتدف بالداجااة لألساااس فااي للساااحا

لليامااااة وجولنااااا لليااااا  وللماااادلفن. ماااان مجمو ااااة 

Sulfonylurea  وييمااا   لااا  تثبااايي لناااريف تصااانيو

Acetolactate.منتف  للسمية للبائن . 

  -فورام سلفٌوٌورون :

Forbidden :-  ممنااو  وتيلاا   لاا  اي مااادة يح ااا تاادلولاا او نةلاااا

 سذل للح ا في حالة مون للمادة متففة.  ويد يافو

 -محظور :

Forced diuresis :-   يايةة لتنبيال  ملياة للتباو  ورياادة لإلدالا ألااال

   جية ، تاصة للتتل  من للمولد للسامة.

 -تبول قسري :

Forchlorfenuron :-  ماااان ف نمااااو للنبااااا  ماااان مجمو ااااةPhenylurea .

 منتف  للسمية للبائن.

 -ٌورون :فوركلورفٌن
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Foreign substance :-  لن اXenobiotics. : مادة غرٌبة- 

Forensic toxicology :-  او  لااف للسااموف للتااا  باليااا للياادلي ، حيااج ياااتف
بااالنولحي للساامية ماان للجولنااا للةانونيااة وللماضاااية 
وذلااك ماان تاا   دالسااتل ل دلااة ولل ااولسا للمتيلةااة 

 ااان تنااااو  بضساااباا للماااو  اياااا لليادياااة وللناتجاااة 
 للسموف او للمولد للحاوية  ل  مامبا  سامة.

 -علم السموم الشرعً :

Forestry grade :-  ساااماد ذو حبيباااا  بضحجااااف تاصاااة تساااتتدف للمياملاااة
 للاولئية في للسابا .

 -درجة الغابة :

Formaldehyde :-  ماادة مبتاااة تحتااوي  لاا  للميثااانو  نااادالع مااا يسااتتدف
 ممبيد.

 -فورمالٌهاٌد :

Formamidine 

insecticides :- 

مبٌعععععععععععععععدات الحشعععععععععععععععرات  .Formamidinesلن ا 
 -الفورمامٌدٌنٌة :

Formamidines :-   مجمو اة ميميائياة تضاف لليدياد مان مبيادل  للحماال
و  Chlordimeformولامااوساااااااااااااااا  منااااااااااااااااا 

Formetanate   وتتمياااار سااااذ  للمجمو ااااة بااااااحتول

 تاميباا  ل  للنايتاوجين.

 -فورمامٌدٌنات :

Formetanate 

hydrochloride :- 

مبيااد لمااوسااا  وحمااال  لسااتتدف بنجاااف لممافحااة 
لليدياااد مااان لألناااول  للحمااااية للتابياااة لاتباااة نصااافية 
لألجنحااااة ولليديااااد ماااان انااااول  لامااوسااااا   لاااا  
للرال ا  للمتتلفة من مجمو ة للماابامي  لليضاوية 

 .للمثبية إلنريف للمولين لستاير. مديد للسمية للبائن

 -فورمٌتانٌت هٌدروكلوراٌد:

Formocarbam :-  مبيد حمال  من مجمو ة للفسافوا لليضاوية للمثبياة
 إلنريف للمولين لستاير. مديد للسمية للبائن.

 -فورموكاربام :

Formothion :-  .مبيااد حمااال   اااف ماان مجمو ااة للفساافوا لليضااوية
 متوسي للسمية للبائن.

 -فورمثٌون :

Formula :- حيااة للميميائيااة تينااي للممونااا  للميميائيااة ألي ماان للنا
 ماماااااااا. وسنااااااااك  ااااااادة يالئااااااا  للتيبياااااااا  ااااااان 
 تاميبااااااااة للمامااااااااا مناااااااااا للتاميبااااااااة للجريئيااااااااة

Molerular formula  اوEmpirical formula 
للمااا  حياج تماايا للاا  ناو  و اادد للااذال   H2Oمثا  

للممونااااة للمامااااا. امااااا للنااااو  للثاااااني فاااااو تاميبااااة 
مثاااااااااااااا  ذلاااااااااااااك  Constitutionalللمموناااااااااااااا  

Dichloropropionic acid وللناااو  للثالاااج ساااو .
وسااي اسااف  Structural formulaللتاميبااة للبنائيااة 

للتاميااا للميميااائي للمامااا  لاا  مسااتوى ولحااد ثااف 
 Three dimension formulaللتاميبااة للمجساامة 

 وفياا يتف اسف للماما بمم  مجسف ث ثي لألبياد.

 -تركٌبة :

Formulant :-  اي مادة مضافة  ن  مد في احد للمستحضاال  اياا
 للمادة للفيالة.

 -مكون :

Formulation :-  وساااو مبياااد تاااف ل ااادلد  ويحتاااوي  لااا  للماااادة للفيالاااة
مضااافاع للياااا للمااولد للمسااا دة وللمالئااة لألتاااى فااي 

 مم  مناسا ل ستيما  

 -مستحضر :

Formulation 

stability:- 

للمستحضاا لمةاوماة  ولما   يابلية صواة للتجايار او
 للادف للتي تتيا  لاا اثنا  للتترين او للتجاير.

 -ثباتٌة صورة التجهٌز :

Forstenon :-  .مبيااد حمااال   اااف ماان مجمو ااة للفساافوا لليضااوية
 مديد للسمية للبائن.

 -فورستٌنون :

Fosamine 

ammonium :- 

مبيد لممافحة لألداا  للتمبية ، مماا يساتتدف لممافحاة 
ألداااااااا   ايضااااااة لألوال  فااااااي للمناااااااي  ايااااااا ل

 -فوسامٌن امونٌوم :
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 للمراو ة. متوسي للسمية للبائن.

Fosetyl - aluminum :-  مضاااااد حيااااوي للبمتايااااا وللفيايااااا  ، فيااااا  ضااااد
و  Alternariaللفياياااااااااا  للتابياااااااااة ل جنااااااااااس 

Pennicillium  وللفياياااا  للبيضااايةOomycetes 
و  Pseudomonasاس وانول  للبمتاياا للتابياة ل جنا

Xanthomonas   لااا  للنباتاااا  للمتتلفاااة. مااانتف 

 للسمية للبائن.

 -:المنٌوم فوسٌتٌل 

Fosmethilan :-  مبيااد حمااال   اااف ماان مجمو ااة للفساافوا لليضااوية
يحاااادج تااااضثيا  للساااااف ماااان تاااا   تثبيياااال إلنااااريف 

Cholinesterase.متوسي للسمية للبائن . 

 -فوس مٌثالن :

Fossil fuels :-  للويااااود للمماااات  ماااان للمااااولد لليضااااوية مثاااا  للفحااااف
 للحجاي وللبتاو  وللسار لليبييي.

 -وقود المتحجرات :

Fosthiazate :-  مبيااد دياادلن ثيبانيااة وحمااال  جااااري ، ممااا يسااتتدف
لممافحة لامااوسا   ل  للمراو اا  للمتتلفاة. مان 
مجمو اااااااة للفسااااااافوا لليضااااااااوية ويثااااااابي لنااااااااريف 

Cholinesterase للسمية للبائن.. مديد 

 -فوس ثٌازات :

Fosthietan :-   مبيد ديدلن ثيبانية وحماال  يساتتدف  لا  للمحاصاي
 للمتتلفة. مديد للسمية للبائن.

 -فوس ثٌتان :

Founder effect :-   للتسيااااا للحاصاااا  فااااي تمااااالا لالااااي    نااااد  اااار
مجمو ة صسياة من مجمو ة سمانية مبياة وتموينااا 

 لمستيماة جديدة.

 -ٌر المؤسس :تأث

Fractionation :-  وسي  ملياة فصا  للمامباا  للميميائياة للموجاودة فاي
 ينااااة ميينااااة باا تماااااد  لاااا  للتااااول  للفيريائيااااة 

 وللميميائية.

 -تجز ة :

Frame shift 

mutation :- 

 DNAيفاة تؤدي للا  حادوج تسيياا فاي تامياا للا  

ياااؤدي للااا  تسيياااا  ملياااة نةااا  للميلوماااا  للوالثياااة 
 .RNAمام  لل  لل  بال

 -طفرة تغٌٌر الهٌكل :

Francolite :-   باااااة  ااان ماابوناااا  فلواولبانيااا Carbonate 

fluorapatite (Ca10F2(Po4)6.XCaCo3)  وساااااااو

 ممون اساسي لصتوا للفوسفا .

 -فرانكوالٌت :

Free energy :-  لليايااة للناتجااة  ااان  مليااا  للتمثيااا  للسااذلئي وللتاااي
إلنجاااار  مااا  ماااا وا تماااون تساااتتدف فاااي اياااة لح اااة 

 مترونة  ل  مم  البية من للاولبي للميميائي.

 -طاقة حرة :

Freezing point :- .ن طة االنجماد : داجة للحالاة للتي تتجمد  ندسا للمادة- 

French marigold oil :-  ريااااا  متياااااايا يساااااتتل  مااااان نباااااا  للماايسولاااااد
Tagetes spp  مااان  ائلاااةAsteraceae  ويحاااوي

للمساابا  Tagetone% ماان مااادة 91مثااا ماان  لاا  ا

 للحساسية.

 -زٌت المارٌغولد الفرنسً:

Frit :- . فرٌتة : مولد متملسة او مبل منصااة يصنو مناا للرجا- 

Fritted 

micronutrients :- 

ناو  ماان للرجاا  للااذي يحاوي  ناصااا دييةاة مسااييا 
  ل  لي ياا.

 -عناصر دقٌ ة فرٌتٌة :

Frullanolide :- ة مسببة للحساسية من مجمو ة مادSesquiterpene 

lactones   توجد في نباFrullania dilatata. 
 -فروالنوالٌد :

Fuberidazole :-  مبياااد لممافحاااة فياياااا  للجااانسFusarium مماااا .

يسااتتدف لممافحااة فيايااا  للتابااة. وييااود لمجمو ااة 
Benzimidazole  وييمااااا   لااااا  تثبااااايي لانةسااااااف

 ية للبائن.للتلوي. متوسي للسم

 -فٌوبردازول :

Fuel oils :-  مامباااا  بتاولياااة تساااتتدف للحاااا  وتساااتتدف ايضااااع  -زٌوت الوقود :
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 ممذيبا   ضوية ، مما تستتدف لممافحة للبيو .

Fugacity :-  ييلاا  سااذل للمصاايلح بماام   اااف  لاا  حامااة للمااادة
وروللااااا او لتتفائااااا مااان منيةاااة بيئياااة مييناااة نتيجاااة 

 ا  او ن اف بيئي آتا.لنتةالاا لل  يي

 -زوال :

Fugitive emissions :-   ملوثا  سول  تبياج للا  للااول  نتيجاة حادوج نضاو
او تساا من للمائن وللميادل  فاي للمصاانو للمتتلفاة 
بساااابا حاااادوج تلاااا  فااااي للصااااماما  وللابايااااا  

 للموجودة بين لألنابيا.

 -انبعاثات انفالتٌة :

Full coverage spray :- ليماايا للاا  ان  مليااة للااار يجااا ان مصاايلح ييلاا  
تااتف بيايةااة تضاامن وصااو  للمبيااد للاا  جميااو اجاارل  
 للنبا  وسةوي ييال  للمبيد من  ل  اوال  للنبا .

 -رش التغطٌة الكامل :

Fullers earth :-  لسااتتدف يااديماع إلرللااة للبةااو للدسنيااة وسااي مااادة حاملااة
دة وماصة ومانية للتمتا  تساتتدف مماولد مالئاة ومساا 

فااي تجاياار مستحضااال  للمبياادل  وسااو  بااااة  اان 
 سيليما  لأللمنيوف وللمسنيسيوف.

 -تراب ال صار :

Fumed silica :-  مادة مسا دة تيم  ممادة مانية ل نجال  وتتمون من
 ثاني لومسيد للسيليمون ، وسي مادة ايا سامة.

 -سٌلٌكا مدخنة :

Fumes :- يلةااة بااالاول   بااااة  اان جريئااا  صاالبة دييةااة جاادلع م
 ناتجة  ن تبايد لألبتاة للحااة.

 -أدخنة :

Fumigaclavines :-  ساف فيااي ينتجال للفيااAspergillus fumigatus 

للنامي  ل  للذاة للمترونة ويؤدي تناولل للا  حادوج 
 امال  في للملية ولألميا .

 -فمٌكاكالفٌنس :

Fumigant :-  مولد تنات  او مادة مبتاة ، وسي اي مادة او تليي من
اار او بتاا او دتان يةضاي  لا  لآلفاا  وياد تماون 
للمادة للمدتناة ساائلة او صالبة او اارياة وياد تساتتدف 
لتيايا للبنايا  وللمولد للمتتلفة مما يممن لساتتدلماا 

 لتيةيف للتابة.

 -مادة مدخنة :

Fuming sulfuric acid:-  حااام  للمبايتيااك للحاااوي  لاا  مميااا  متتلفااة ماان
 .Oleum، ويسم   So3لومسيد للمباي  ثالج 

 -حامض الكبرٌتٌ  المدخن:

Fumonisins :-   مجمو ااة ماان للسااموف للفيايااة للميرولااة ماان نباتااا
 Fusariumللذاة للملوثة باليديد من للفياياا  مثا  

moniliforme  وFusarium proliferatum  وياد

وتف بيد ذلك تمتي  ساتة اناول   0500لمتمف   اف 
ماان  FB1لسااموف وييااد للسااف للفيومونيسااين ماان سااذ  ل

% مان للفيومونيساين للمنات . 01-71اسماا ، ويمام  
وساذ  للساموف سااي مامباا  ييبياة يويااة يابلاة للااذوبان 
في للما  ومثياة للذوبان في لاسيتونايتالي  وللمحاو  
للمثيلااي. وسااي سااموف تياااة  لاا  لإلنسااان وللحيااولن 

 ومسببة للسايان.

 -الفٌومونٌسٌنات :

Functional genomics:-   لستتدلف للتةنيا  لتحديد صافا  وآلياا   ما  للجيناا
 ومنتجاتاا وتدلفياا مو بيضاا ومو للبيئة.

 -مجٌنات عاملة :

Fungal acaricides :-  لن اFungal pesticides. :مبٌدات اكاروسات فطرٌة- 

Fungal herbicides :-  لن اFungal pesticides. فطرٌة : مبٌدات أدغال- 

Fungal inhibitor :- .مثبط للفطرٌات : اي مادة تيم   ل  منو نمو للفيايا  وتماثاسا- 

Fungal insecticides :-  لن اFungal pesticides. : مبٌدات حشرات فطرٌة- 

Fungal nematicides :-  لن اFungal pesticides.  مبٌعععععععدات دٌعععععععدان ثعبانٌعععععععة

  -فطرٌة:
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Fungal pesticides :-  مبياادل  لآلفااا  للتااي تمااون مادتاااا للفيالااة  بااااة  اان

فيايا  او احد ايولاساا للتماثاياة وللمتتصصاة فاي 

 للتيفااااااا   لااااااا  مجمو اااااااة مييناااااااة مااااااان لآلفاااااااا  

مالحماااااال  ولامااوساااااا  وللةاااااولا  ولألدااااااا  

وللدياادلن للثيبانيااة واياسااا ماان للمائنااا  للتااي تناادا  

و  Fungal acaricidesتحاا  تياياا  لآلفااة وتضااف 

Fungal herbicides  وFungal insecticides  و

Fungal nematicides  . 

 -مبٌدات اآلفات الفطرٌة :

Fungicidal 

preservative :- 

وتستتدف مث  سذ  للمولد لحفا  للمنتجاا  للسذلئياة مان 

للنمااول  للفيايااة وتسااتتدف  ااادة مااو للجااين للميبااوا 

ناتاميساين لمنو نماو للفياياا  ومان اساف ساذ  للماولد لل

Natamycin  للااذي تساامح باال لجنااة دسااتوا لألاذيااة

 للدولية.

 -مبٌدات فطرٌات حافظة :

Fungicide :-   اي ماما ميميائي يبييي او صنا ي او حيوي ييم

 .Fungistat ل  يت  للفيا. لن ا 

 -مبٌد فطرٌات :

Fungistat :-  اي ماما ميميائي يبييي او صنا ي او حياوي يمناو

او جااااالثيف للفيااااا. او نمااااو وتيااااوا  نمااااو ساااابوال 

سايفااا  للفيااا ولمناال ا يااؤدي للاا  يتاا  للفيااا. لن ااا 

Fungicide. 

 -مثبط فطرٌات :

Fungus :-  مائن حي ديي  يساا د فاي  ملياة تحلا  للماولد للنباتياة

 وللحيولنية ويد يستتدف مينصا ممافحة حيوية.

 -فطر :

Fungus preparation :- يتف لستت صاا من للفياا ولااا  تيل   ل  للمادة للتي

 تضثيا يات  للحمال .

 -مستحضر فطر :

Furalaxyl - M :-   مبيااد فيايااا   اااف ل سااتتدلف  لاا  لألرساااا ونباتااا

 للرينة.

 -إم : –فٌوراالكسٌل 

Furalaxyl :-  .فٌوراالكسٌل : مبيد فيايا   اف. ذو سمية منتفضة للبائن- 

Furathiocarb :- مااااال  للتابااااة ولمياملااااة للبااااذوا مبيااااد لممافحااااة ح

وللتةاااوي. ماان مجمو ااة للماابامياا  للمثبيااة إلنااريف 

Cholinesterase.متوسي للسمية للبائن . 

 -فٌوراثاٌوكارب :

Furcarbanil :- .فٌوركاربانٌل : مبيد فيايا   اف- 

Furcellaran :- مان ا  يساتتل  مان ناو  باوسو سمايا  متيددة مم

 Furcellaria fastigiataلليحالا للحماال  تسام  

ويماابل فااي تاميبااة للماااالجينين للااذي يسااتتدف ممااادة 

 ة لةولف للجلي.بممس

 -اكار دانماركً :

Furfural residue :-  نااات   اضااي ليمليااة سضااف للمااولد لليضااوية بالبتاااا

وللحام  مث  متبةيا  باذوا للةيان ويماوا للماوفان 

ا  لا  وميرلن للذاة وتستتدف مماولد سامادية احتولئاا

 % سليلور ولمنين.09

 -متب ٌات فٌورفٌورال :

Furmecyclox :- .س :كفٌورم سٌكلو مبيد فيايا   اف. متوسي للسمية للبائن- 

Fusel oil :-  9% محااو  و 59يناات  للتتمااا للمحااولي حااوللي %

ري  محولي ، وساو  باااة  ان تلايي مان لألحماا  

لليضاااوية وللدسيااادل  ولساااتال  ويوجاااد بتاميااارل  

تفضااة فااي للتمااوا وللبياااة وبتامياارل   اليااة فااي من

 محو  للويود  للسباتو(.

 -زٌت كحولً :
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-G- 
 

Gal bladder :- .حوصلة صفراوية : حوصلة بنكرياسية- 

Galactomin :-  مستحضر خاا  ماا الكتكتاوا والككاازكتوا س ويساتخ م
 كلمرضى الكذيا يعانوا حساسية ما الكتكتوا.

 -كاالكتومين :

Galactosaemia :-  مااارر ورالالااات ز يساااتليس  يااال الكرسااام تماليااا  ساااكر
وات كال س و ات ااذال الككازكتوا بع  تكوا مركا  الكووسا

الكمارر ذذال تنااو  الكمارير ءاذالت يحتاو  ااذال الكساكر 
يصا  باكتخلف الكعقلت ونقا  الكنماو والكقاتت والكت اا  
الككبااا  س ويءذياااة الالواااا  الكخاصاااة ب ااا زت الكمرضاااى 

 تخلو ما اذال الكسكر.

 -مرض الكاالكتوز :

Gallates :-   يمتح يو الساترالت حاامر الككاكيا  س تورا   ات الكع يا
ات وتساتخ م  ات صانااة الاصاباأل والاحباار ما الكنبات

ولبيااااس تساااتخ م كماااا ي مابضاااة ويسااام  باساااتخ الم ا 
راات بااكمليوا  ات الكا اوا والكويتاميناات  011بتركيا 
 الك انية.

 -الكاالت أو الجاالت :

Gallex :-   مبياا  اتراات كماارر الكتاا را الكتااارت وماارر تعقاا
الكايتاااوا ويتاااو ر بصاااوري لاااتت يو صاااب  ك  ااارار 

 ة. متوسل الكسمية كلبائا.الكمصاب

 -كاليكس :

Gallic acid :-  منظم نمو كلنبات. ما مرمواةBenzoic acid. : حامض كاليك- 

Gallonage :-  ا   الكغاكونات ما محلو  الكرش الكمستخ مة كرش الكر
 يو  ونم يو اكتار يو  رري.

 -ؼالونية :

Gama aminobutyric 

acid :- 

 -حامض كاما امينوبيوتريك: الكنبات. منظم نمو كلنبات س مستخل  ما

Gamete :-   ختيا تناسلية )حيوالنات منوياة يو بويضااتو ويحتاو
 ك  من ا الى الكع   الكور   ما الككروموسومات.

 -مشيج :

Gameticide :-   ي  مااااا ي تعماااا  الااااى متاااا  الكم ااااي  وتمنااااس حاااا و
 الإلخصا .

 -قاتل األمشاج :

Gamma ray :- نويااة الكتاات ك ااا لااو  مااورت الا ااعة الكناترااة اااا الا
سااام وذكااا  نتيراااة وراااو  01-01 – 9-01يتااارالوح ماااا 

 لامة االئ ي  ت الكذري.

 -أشعة كاما :

Gamma ray 

constant:- 

 ويتم حسابل و ق الكمعا كة الآلتية :

× نسبة الكتعرر = الابت ي عة كاما 
2d

A
 

 = مع   الكن ال Aحي  يا 
 d الكمسا ة اا الكمص ر = 

 -بت أشعة كاما :ثا

Gangerene ergotism :-  تسمم نات  اا تناو  الزرروت وتكوا يارالضال الاى
ايئااة ورم الالاارالف مااس حاا و  حرمااة  ي ااا وينت اات 
بحاااا و  تلااااف ومااااوت انساااارة الالاااارالف. النظاااار 

Convulsive Ergotism  وErgotism. 

 -تسمم االرجوت الموات :

Gangrene :-   ؼرؼرينا : من ا مرر الكسكر .مرر سببل الكع ي  ما الكعوالم- 

Garbage :-  يو مااااذورالت ونواياااات الاءذياااة الكمختلواااة والكوضاااتت
 الكناترة اا امليات الكخاا والكتصنيس الكغذالئت.

 -فضالت :

Garbage tankage :-  ص ري  يحو  الكنوايات الكرا ة الكملحونة والكناترة ماا
 الكنوايات الكمناكية ومتبقيات الكموال  الكغذالئية.

 -فايات :خزان الن

Garden products :-  النظرLawn and garden products. : منتجات الحديقة- 

Garlic extract :- .مستخلص الثوم : ما ي لار ي كلع ي  ما الآل ات الكح رية- 
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Gas 

chromatography:- 

ويسااتعم  كوصاا  الكمركبااات الكتاات تكااوا مسااتقري  اات 
الكلااااور الكبخااااار  وكتح ياااا   ررااااة نقاااااوي الكمركبااااات 
الكعضوية باستخ الم نتائ  اما الزحتباس كذك  يساتخ م 
كلتقااا ير الككمااات كلمركباااات ماااا خااات  ميااااس مسااااحة 
 الكحامااااااااااة الكمساااااااااارلة مااااااااااا مباااااااااا  الكمك اااااااااااف 
والكتاات تتناساا  مااس كميااة الكمركاا  الكااذ  يعلاات اااذ  
الكحامة. ويعتم  ام  اذال الكر اا الى توايس مكونات 
 الكخلااااااااايل بااااااااايا لاااااااااوريا متحااااااااار  والابااااااااات يو 

 وا الكلاااااور الكمتحااااار  ءاااااااالس سااااااكا س حيااااا  يكااااا
نامتس خامتس س يما الكلور الكصل  يو الكالابت  يكوا ماا ي 

 Thinو  Paper chromatographyصالبة. النظار 

layer chromatography. 

 -الكروماتوؼرافي الؽازي :

Gas formulation :-  النظرGaseous formulations. : مستحضرات ؼازية- 

Gas generating 

product :- 

حاااا  صااااور تر يااااا الكمبياااا الت س واااااو اباااااري اااااا ي
 مستحضر موك  كلغاا نتيرة ح و  تواا  كيميائت.

 -منتج مولد للؽاز :

Gas mask :-  مناع يعم  الى تر اي  الكغااا كلبقاات خاارق الكقنااع وز
يسااام  بمااارور  ذكاااى الا اااخا  الكاااذيا يرتااا وا ااااذ  

 الامنعة س وكذك  يستخ م كلوماية ما الكغبار.

 -:قناع الؽاز 

Gaseous 

formulations :- 

والح ي ماا صاور تر ياا الكمبيا الت حيا  تر اا ب اك  
ءااالت سامة تور   الخ  ابوالت خاصاة تحات ضاغل 
وتمتااااا بضاااغل ا الكبخاااار  الكعااااكت س وينللاااق الكغااااا 
الكسااام بمراار   اات  صاامام الكعبااوي ومن ااا ءاااا برومياا  

 الكمالي .

 -مستحضرات ؼازية :

Gasoline :-  متلاير ماب  كت تعا  ياتم تنقيتال سائ  اي روكاربونت
 ما الكايت الكبتروكت الكخام ويستخ م كومو  كلمحركات.

 -زيت الؽاز :

Gastric lavage :- . ؼسيل معدي : يتم ذررال   اا ي ان  تناو  ما ي سامة يو ءذالت ملو- 

Gastrin :-  ارموا يتم ذ رالا   ات الكمعا ي ويقاوم بتحوياا ذ ارالاالت
كباااا  مااااا الكمااااات وحااااامر الكمعاااا ي والكبنكرياااااس والك

الك ياااا روكلوري  والامااااتح س كمااااا ين اااال ذ اااارالاالت 
الإلنايماااات الك اضااامة  ااات الككبااا  والكبنكريااااس ومن اااا 

 الانسوكيا.

 -كاسترين :

Gastritis :-  الكت ااا  يناات  اااا اوالماا  ا ياا ي من ااا تناااو  يءذيااة
 ملوالة.

 -التهاب المعدة :

Gastrointestinal 

tract :- 

مية ب اليااةس مااا الكواام وحتااى  تحااة يقصاا  ب ااا الكقناااي الك ضاا
 الك رق.

 -القناة المعدية المعوية :

Gavage :-  يو الكتغذيااة الانبوبيااة وااات لريقااة إلالااات محلااو  مااا
كلحيااوالا اااا لريااق الكواام مااا خاات  السااتخ الم ينبوبااة 

 مع ية مناسبة.

 -تزقيم :

Gebberellins :-  مرموااااة ماااا منظماااات الكنماااو ذالت تركيااا  كيمياااائت
 الراا   ري او حامر الكريريلي .معق  وما يك

 -جيريلينات :

Geiger mueller 

counter :- 

ا ال  يستخ م كتعق  ي عة كاما وي عة الكاس ورايئاات 
 بيتا وككنل ز يستليس تعق  رايئات يكوا.

 -عداد جيجر مويلر :

Gel :-  صااوري يكااوا  ي ااا الكمحلااو   اات حاكااة وساالية باايا
الم الكصال  ذز الكمحلو  الكغارو  والكمعلاق ويظ ار بااكقو

ينااال يمكنااال يا يعاااو  ساااائتس ماااري يخااار  ومالاااا  ذكااا  
 الكريلت يو الك تم.

 -ؼرو أو جل :

Gel concentrate :-   مستحضار ماا ماا ي صاالبة معا  كتساتخ الم ك اتم بعاا
 تخويول باكمات.

 -هالم مركز :
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Gel for seed 

treatment :- 

مستحضاااار اتماااات مترااااانس معاااا  كمعاملااااة الكبااااذور 
 مبا ري.

 -م لمعاملة البوور :هال

Gelatin :-  باااروتيا ياااذو   ااات الكماااات ويحضااار ماااا الككاااوزريا
 باكغلياا مس الكمات يو ما الكعظام.

 -جيالتين :

Gellation :-  النظرGelling. : تكوين الهالم- 

Gelling :-  الك ااتم مااا ي مترانسااة  اابل صاالبة ذالت مااوالم ملااالت
نس ماارا. مالااا  ذكاا  مااا ي ساايليكار . ويا امليااة صاا

الك تم تتم ماا خات  تخالار ساائ  نتيراة ذضاا ة بعار 
الكمركباااات الكحاوياااة الاااى بلاااورالت متلاوكاااة صاااغيري 

 واا ي تكوا موال  اضوية ذالت واا رايئت كبير.

 -تكوين الهالم :

Gene amplification :-  ورو  نسخ ذضا ية ما الكريا مس الاخذ بنظر الزاتبار
 .Plasmidالكبتامي  

 -تضخيم الجين :

Gene expression :-  ن ااال الكراايا إلنتاااق الكمااا ي يو الكصااوة الكمساا و  اااا
 ذنتار ا.

 -تعبير جيني :

Gene map :- .خارطة الجين : خارلة تظ ر مومس الكريا  ت الكمريا الكورالالت كلكائا- 

Gene therapy :-  ذ خااا  مااا ي رينيااة  اات الكواار  يو تحااوير الكمااا ي الكرينيااة
 الككائا. كلور  كتحقيق معاكرة الكور  يو

 -عالج جيني :

General malaise :- .توعك عام : ملق وضيق اام- 

General use 

pesticide:- 

الكمبياا  الكااذ  يمكااا  اارالئل والسااتخ مل مااا مباا  اامااة 
الكناس ماا  وا تساببل  ات حا و  مخاالر كمساتخ ميل 

 يو كلبيئة.

 -مبيد لالستخدام العام :

Generally regarded 

as safe :- 

 لسااوة  الئااري الكغااذالت والكاا والت الامريكيااة  اباااري ت اارح
والكتاات تعتباار الكمضااا ات الكغذالئيااة يمينااة الزسااتخ الم مااا 
 وا خضاوا ا كتختباارالت الكقياسااية كاوا ااذ  الكمااوال  
الستخ مت منذ  تري لويلة وكام تساب  ي  تارالير ضاار. 
يو اااو مصاالل  يللااق الااى الكمااوال  الكمضااا ة ك ءذيااة 

يمكااا ذمرالراااا  ويعناات يا الكمااا ي الكمضااا ة الكمسااتخ مة
 كما ي مرمونة كتستخ الم بصوة اامة.

 -أمينة بصفة عامة :

Genetic 

epidemiology :- 

 رالساة الكعتماة بايا الكلارا الكتلورياة والكتباايا الكريناات 
بااايا مرااااميس الكساااكاا ومحاوكاااة تلبياااق نتاااائ  ااااذ  

 الك رالسات كلسيلري الى الكم اك  الكصحية.

 -علم الوبائية الجيني :

Genetic 

polymorphism :- 

ورو  الختت ات بايا ي ارال  الكناوع الكوالحا  نتيراة وراو  
 اات الكراايا الكوالحاا   DNAتبااايا  اات تكاارالر رمااا الكاا  

 والكذ  ي    ذكى ظ ور تبايا وظيوت يو مظ ر .

 -تعدد المظهر الجيني :

Genetic 

susceptibility :- 

ظااري الكتحسس كماا ي معيناة وذكا  بساب  وراو  يكيا  
 ت مريا الكور  يو الككائا.وخليل ما يكيتت  

 -حساسية جينية :

Genetic toxicology :-  يح   روع الم الكسموم الكاذ  ي اتم ب رالساة الكماوال  الكتات
تستليس ذح ال  تغيارالت معاكساة الاى الكماا ي الكورالالياة 

 كلكائا الكحت.

 -علم السموم الوراثي :

Genetically modified 

organism :- 

ت ورالالية  يل ماا يرا  ي  كائا تم ذ خا  ريا يو رينا

مت  صوة معينة ترعلل مقاوماس آل ة معينة يو ت    ذكاى 

 ايا ي ذنتاريتل.

 -كائن معدل وراثياً :

Genocide :-  مبياا  ح اارالت ما تاال الكوعاكااة اااتq-xanthenone  س

 يستخ م الى الكمحاصي  الكمختلوة.

 -جينسايد :

Genome :- ت الكمرمواااااة الككاملااااة مااااا الككروموسااااومات والكعينااااا

الككروموساااااومية الإلضاااااا ية كلكاااااائا س ي  الكمكوناااااات 
 كلكائا الكحت. DNAالككاملة كل  

 -مجين :
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Genomics :-   السااتخ الم تقنيااات الكااDNA   والكااRNA  كعماا  تحااوير

 ت الكتعبير الكرينت كلكائا.  ت الام الكساموم تعنات تارالير 

 الكموال  الكغريبة  ت ذح ال  تغيير رينت مح  .

 -الُمجينات :

Genotoxicity :-   ويقصاا  ب ااا الكوعاا  الكسااام يو الكتغياارالت الكتاات يحاا ال ا ي

 مرك  الى تركي  ووظيوة الكما ي الكورالالية.

 -: جينيةسمية 

Genotype :-  يقص  ب ا الكمكونات الكرينية كلكاائا الكحات كماا يظ رااا

الكتحلياا  الكريناات يو الكرايئاات يو بمعنااى يخاار الكخريلااة 

ي والكمتنحياة الكرينية الككاملة بما  ت ذكا  الكريناات الكساائ 

والكتااات يحتوي اااا كاااائا حااات ماااا يو خلياااة يو اضااايات 

 خلوية يو  ايروسات.

 -طراز جيني :

Geranium oil :-  يحاااااا  الكايااااااوت الكعلريااااااة الكناترااااااة مااااااا الاراااااااالت 

 الكخضاااااااااااارية الكغضااااااااااااة كنبااااااااااااات الكريرالنيااااااااااااوم
Pelargonium graveolens  وتتاااارالوح الكنساااابة

% ويسااتعم   اات 0.1 – 1.3الكمئويااة كلاياات باال مااا 

 حضرالت الكترمي  والكعلور ومكس  كلرالئحة.مست

 -زيت الجيرانيوم أو العتر :

Germ free animal :-  حيوالنااات خاكيااة مااا الإلصااابات الكمرضااية تسااتخ م  اات

ترااار  الكتقياايم الكحيااو . ويااتم تربيت ااا تحاات ظااروف 

تعقااايم  اااام  وياااتم الكحصاااو  الاااى ااااذ  الكحيوالناااات 

 بعمليات ميصرية.

 -حيوان خالي من الجراثيم:

Germ line cell :-  اات الكحيوالنااات تعناات الكبويضااة يو الكحيااوالا الكمنااو  س 

 و ت الكنبات تعنت خلية كقاحية يو الكمبير.

خليةةةةةةةةةةة أحاديةةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةةدد 

 -الكروموسومات :

Germ warfare :- .حرب جرثومية : حربحيوية تستخ م  ي ا الككائنات الك ميقة الكممرضة- 

Germinal aplasia :- ضمور جرثومي : تلور الكغ   الكتناسلية.الكو   الككام   ت نمو و- 

Germination :- .إنبات : يقص  بل ذنبات الكبذور والكسبورالت- 

Gestation :-  مس ماا الكوتري الكامنية الكتت تستغرم ا  تاري الكحما  البتا التس

 ذخصا  الكبويضة وكحيا وضس الكرنيا.

 -الحمل :

Gibberellic acid :-   ماا الكمحاصاي  منظم نماو كلنباات يساتخ م الاى الكع يا

مالااااا  الكخر اااااوف والكواصاااااوكيا والككااااار س والكخاااااس 

 الك و اا. سميتل منخوضة كلبائا. 

 -حامض الجيريليك :

Ginger :-  ريااوم نبااتZingiber officinate  وكال لعام زذع

ويخلل مس مسحوق الكقر ة ويستخ م الكخلايل  ات بعار 

ءااام ماااا  011الكم اااروبات الكغااياااة س ويحتاااو  كااا  

ملغاام حااامر  01غاام ح ياا  و مل 114الكانربياا  الااى 
 .Cملغم  يتاميا  3نيكوتني  و 

 -زنجبيل :

Gingivitis :-  ويساابب ا الكع ياا  مااا الكعوالماا  من ااا الكتساامم بمركبااات

 الكائبق.

 -التهاب اللثة :

Ginkgoic acid :-  حااامر يسااتخل  مااا نباااتGinkgo biloba  مااا

 س السااااااااااامل الككيمياااااااااااائت Ginkgoaceaeاائلاااااااااااة 

6-Pentadec-8-enyl اااو حااامر  ينااوكت مسااب  و

 كلحساسية.

 -حامض جينكويك :

Ginkgol :-  النظرGinkgoic acid. : جينكول- 

Ginkgolinic acid :-  حااامر يسااتخل  مااا نباااتGinkgo biloba  مااا

 Tridecyl-6ويحاااو  الاااى  Ginkgoaceaeاائلاااة 

 الكمسب  كلحساسية.

 -حامض جينكولينك :

Gliotoxin :- الاااااى الكع يااااا  ماااااا  مبيااااا   لرياااااات ااااااام يساااااتخ م 

الكمحاصاااااي  وااااااو مضاااااا  حياااااو  ينترااااال الكولااااار 
Trichoderma viride  ويعمااا  الاااى تالبااايل نماااو

 -كليوتوكسين :
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 3-1بتركيااا  Fusariumساابورالت  لريااات الكراانس 

 رات  ت الكمليوا.

Global warning :-  ايااا ي  ررااة حاارالري الارر بوعاا  الان االة الكب اارية

كمتصاااا ي مااا الكمختلوااة مالاا  حاارق الكوحاام والكغااااالت ال
 Co2حااارق الكوماااو  والكاااذ  ينااات  انااال ذلاااتق ءااااا 

والكميالاا وءااالت ظااري الكبيوت الكارارية الكتت تكاوا 

مااا ي اابل الكغااتف الكااذ  يحاايل الككااري الارضااية والكااذ  

يحاااتوظ بااااكحرالري ويرالكم اااا مماااا يااا    ذكاااى الرتوااااع 

 ررة حرالري الارر وح و  تغير  ت الكمناا.. النظار 
Greenhouse gas. 

 -ي :مالتسخين ع

Glomerular :-  اباري اا ترمس يو تصاك   عيرالت الاواياة الك موياة

 يو الاكياف الكعصبية وخاصة الكتت تحتوي ا الككلى.

 -التكبب :

Glomerular 

filtration :- 

 -ترشيح كبيبي : الكتر ي  الك ميق الكمورو   ت الككبيبات الككلوية.

Glomerular filtration 

rate :- 

يقة الكمتكونة  ات ينيبيباات الككلياة ماا حرم الكروال   الك م

الك م الكمار خت  الانابي  الك عرية كلكبيبة مقسوماس الاى 

 اما الكتر ي .

 -نسبة الترشيح الكبيبي :

Glomerulonephritis :-  تح   اسبا  ا ي ي من ا ورو  الكرما  والكحصاى  ات

 الككلى.

 -التهاب الكبيبات الكلوية :

Glomerulus :-  عرية وظيوت ا الكتر ي  وات ذح    انقو  ما ينابي 

 مكونات الككلية.

 -ُكبيبة :

Glossitis :-  .التهاب اللسان 

Glucosinolate :-  كلوكوسي  ايت الكخر   واو ابااري ااا ماا ي ساكرية
 .Thiohydroxamicم تقة ما كبريتات حامر 

 -كلوكوسينوليت :

Glue sniffing :- صاقة الكمورااو ي الستن ااق رالئحاة الكمااذيبات والكماوال  الكت

  ت بعر الاصماأل كتراليراا الكمخ ر.

 -شم الصمػ :

Glufosinate - 

ammonium :- 

مبيااااا  يساااااتخ م كمكا حاااااة الا ءاااااا  الكمقاوماااااة كمبيااااا  
Glufosinate ويعااااااااااو  كمرموااااااااااااة حاااااااااااامر .

Phosphinic  ويعماااا  مااااا خاااات  تالبيلاااال كتصاااانيس

 . منخور الكسمية كلبائا.Glutaminالككلوتاميا 

 -نيوم :امو –كلوفوسينيت 

Glutaraldehyde :- .كلوتارالديهايد : ما ي مل ري يو معقمة تستخ م ك ءرالر الكمختلوة- 

Glycobiology :-  الك رالسااة الك اااملة كلكاربواياا رالت مااا حياا  الكتركيبااة

 والكوظيوة  ت الككائا الكحت وخاصة سكريات الكبضس.

 -حيوية الكاربوهيدرات :

Glycome :- اياا رالت باككاماا  مااا وتعناات وصااف مرمواااة الككاربو

 حي  تركيب ا ووظائو ا  ت الككائا الكحت.

 -الكاربوهيدراتية :

Glycomics :-  النظرGlycobiology. : حيوية الكاربوهيدرات- 

Glycosuria :-  ظااااري ورااو  الككلوكااوا  اات الكبااو  س كمااا  اات حاكااة

ماارر الكسااكر وييضاااس بعاا  تناااو  اقااامير تخوااف الكحاا  

 الكبوكت.

 -كلوكوسوريا :

Glyodin :-   مبي  الكاروسات و لريات كتساتخ الم الاى الكمحاصاي

 الكمختلوة. منخور الكسمية كلبائا.

 -كليودين :

Glyphosate :-  مبي  ي ءا  ر ااا  ءيار متخصا  يساتخ م كمكا حاة

الا ءاااااا  اريضاااااة ور يعاااااة الاورالق مبااااا  ارالااااااة 
-5الكمحصاااااااو . ويعمااااااا  الاااااااى تالبااااااايل تصااااااانيس 

enolpyruvylshikimate -3-phosphate  وااااو

ذنااايم م اام  اات مسااار تصاانيس الكحااامر الزروماااتت. 

 متوسل الكسمية كلبائا. 

 -كاليفوسيت :
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Glyphosine :- .كاليفوسين : منظم نمو كلنبات. منخور الكسمية كلبائا- 

Glyphosphates :-   مرمواااة مااا مبياا الت الا ءااا  الكر اايااة الكوعاكااة ضاا

الا ءاااا  الكمعمااااري ويمكااااا ارالااااة الكمحصااااو  بعاااا  

 ا حة الا ءا  مبا ري.مك

 -كاليفوسفيت :

Gnotobiont :-  حيوالنااات مختبريااة ذالت الكتربياااة الكخاصااة والكمعرو اااة

 باككائنات الك ميقة الكحيوالنية والكنباتية الكمرتبلة ب ا.

 -حيوانات مختبرية :

Gnotobionte :-  النظرGnotobiont. : حيوانات مختبرية- 

Gnotobiota :- باتيااااااة الك ميقااااااة الكمرتبلااااااة الككائنااااااات الكحيوالنيااااااة والكن

 باكحيوالنات الكمرباي مختبرياس.

أحيةةةةةةةةةةةةةةةةا  الحيوانةةةةةةةةةةةةةةةةات 

 -المختبرية:

Goiter :- .جويتر : مرر تضخم الكغ ي الك رمية- 

Goiterogen :- .مادة جويترية : ما ي ما ري الى ذح ال  مرر الكرويتر- 

Goitre :-   ماارر يظ اار كانتوااا.  اات الكعاايا وين اار نتيرااة كاانق

الت وكورو  موال  معينة  ت بعر الاءذياة الكيو   ت الكغذ

مال  الك ون ر والكوو  الكسو النت ويمكا الكوماياة ماا ااذال 

 الكمرر بتعايا الاءذية برمتح الكيو .

 -تضخم الؽدة الدرقية :

Goitrogens :-  مرمواااااة الكمااااوال  الكتاااات تعماااا  الااااى تقلياااا  تاااا وير
 Thyroid hormonesاورموناااات الكغااا ي الك رمياااة 

الكنباتااااات الكتابعااااة كلراااانس وتوراااا   اااات الكع ياااا  مااااا 
Brassica  مالاا  الكل انااة والكتاات وراا  يا ذالااات كميااة

كبيااري من ااا ذكااى الارالناا  تعماا  الااى تضااخيم الكغاا ي 

 الك رمية.

 -مضخمات الؽدة الدرقية :

Gonadotropic :-  يعو  يو يخت  باكتاراليرالت الكتات تحا ال ا ماا ي ماا الاى

 الكغ   الكتناسلية.

 -ؼدي تناسلي :

Good laboratory 

practices :- 

ويقصااا  ب اااا ذرااارالت الك رالساااات الكمختبرياااة الكخاصاااة 

باكمبياا الت و ااق الكمعااايير الكتاات وضااعت ا وكاكااة حمايااة 

 الكبيئة الامريكية.

الممارسات المختبرية الجيدة 

:- 

Gossyplure :-  ماا ي  يرمونيااة راذباة تسااتخ م إلرباا  امليااة الكتاااالوق

  ت  و ي الكروا الكقرنولية.

 -جوسيبلور :

Gossypol :-  3-1صاابغة صااورالت سااامة توراا  بنساابة تصاا  ذكااى %

واا رااااف  ااات بعااار يناااوالع باااذور الكقلاااا وانااا  

ورو اا  ت الككسبة الكمستخ مة  ت الف الك والرا  إن ا 

تساااب  ذاالكاااة كاااوا حواااار الكباااير وكااام تالبااات ساااميت ا 

 كإلنساا.

 -جوسيبول :

Gouty :-   يو  الت الكملو . مرر يح   نتيرة الإل رالل  ات تنااو
 حوم الكحمرالت.الكل

 -نقرس :

Grab sample :-  اينة مور ي ما الكترباة يو الكماات ترخاذ ماا  وا الاتباار
 كلاما.

 -عينة خاطفة :

Graded effect :-  تاااارالير يمكااااا مياساااال الااااى مقياااااس مسااااتمر كبياااااا 
  ااااا تل ومااااا   الرتبالااااال باكررااااااة. ي  ينااااال تااااارالير 

 الك ااااا ي ماااااس اياااااا ي الكتركياااااا يو الكررااااااة.  متااااا رق
و  Quantal effectو  All or none effect النظار

Stochastic effect 

 -تأثير متدرج :

Grain bait :-   لعم ير ا اا لريق معاملة الكحبو  الكمختلوة باكمبيا
الكمناس  س كما ااو الكحاا  انا  تر ياا لعام كلقاوالرر 
بخلاال حبااو  ااااري الك ااامس يو حبااو  الكحنلااة ماااس 

 .Granular bait وسوي  الكان . النظر 

 -: طعم حبوب

Grain preservatives :-  اباري اا سوالئ  حاوية الى حامرPropionic  يو  -حافظات الحبوب :
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خليل ما يحمار يو يماتح كمعاملاة الكحباو  كومايت اا 
 ما نمو الكولريات.

Graminicide :-  وتعناااات مبياااا الت الا ءااااا  الكمسااااتخ مة  اااات مكا حااااة
 الا ءا  الكنريلية.

 -مبيد النجيليات :

Grand rounds :-  ورالت ت ريبية ك لبات والكمختصايا باكصاحة ياتم ماا 
ختك ااا الزلااتع الااى الكتلااورالت الكحاصاالة  اات مرااا  

 الكصحة.

 -دورات الكبار :

Grandlure :-  مااا ي  يرمونيااة راذبااة تسااتخ م كمكا حااة سوسااة رااوا
 الكقلا. 

 -كراندلور :

Granular bait :- كية لعم مر ا ب ك  حبيبات تتناسا  ولبيعاة يو سالو
 .Grain baitالآل ة  ت الكتغذية. النظر 

 -طعم ُحبيبي :

Granular fertilizer :- ساااما  مر اااا ب اااك  محبباااات يتااارالوح ملرااااا بااايا 
ملم واا ي تكوا يحرام الكحبيبات مترانسة. النظار  0-3

Granulation  . 

 -سماد محبب :

Granular 

formulation :- 

كتاات يو الكمحببااات واااو يحاا  صااور تر يااا الكمبياا الت ال
تتميا بكبر حرم حبيبات ا وتترالوح نسابة الكماا ي الكوعاكاة 

% وتحضر ماا رش محلاو  الكماا ي الكوعاكاة 14-0بيا 
الى حبيبات الكما ي الكحاملة ويعبار ااا حرام الكحبيباات 
باكمستحضااار الكتراااار  بااارمميا ماااا الكوتحاااات  ماااالتس 

وتعناات يا ءاكبيااة الكحبيبااات تسااتليس الكماارور  21/51
    تحاتاال باااإلن  الكلااوكت مااا خاات  منخاا  مياساات  ااا

 تحة بينما يمر مسم مليا  ماا خات  منخا  مياسات  21
 تحااااة. تسااااتخ م  51ااااا    تحاتاااال باااااإلن  الكلااااوكت 

 Granuleالكمحبباااات  ااات معاملاااة الكترباااة. النظااار 

application. 

 -مستحضر حبيبي :

Granular pesticides :-  مبياااا الت الآل ااااات الكمر اااااي ب ااااك  محببااااات. النظاااار
Granular formulation. 

 -مبيدات ُحبيبية :

Granulation :-  املياااة تر ياااا الاسااام ي والكمبيااا الت الكمساااتخ مة  ااات
الكارالااااة ب اااك  حبيباااات ذالت يحراااام متبايناااة ب ااا ف 
الكحواظ الى الكموالصاوات الكونياة و االياة الكماوال  الكوعاكاة 
كلمستحضرالت مس تس ي  املياة الكتا الو  والزساتعما . 

نااية خاصة. النظار وتتم اذ  الكعملية ضما سيامات ص
Semi-granular. 

 -تحبيب :

Granule application :-  تستخ م الكمبي الت الكمر ااي ب اك  محبباات  ات مكا حاة
الآل ات الكمختلوة وسوالت الحتوت الكمحببات الاى مبيا الت 
ر اايااة يو ءياار ر اايااة  إن ااا تسااتعم  ذمااا بوضااع ا 

 Sideبرانااا  الكنباااات وتسااامى باكمعاملاااة الكرانبياااة 

treatment  يو توضااس  اات نوااس الكحوااري الكتاات توضااس

  ي اااااا الكباااااذري وتساااااامى باكمعاملاااااة انااااا  الكارالاااااااة
At planting time  يو تنالااار الاااى سااال  الكترباااة

يو توضااس  Broad casting applicationوتسامى 

  ااااااات الكرانااااااا  الكمااااااااروع ماااااااا الكخااااااال وتسااااااامى
Furrow treatment  س والكمحببااااات تسااااتخ م  وا

 الكحارة ذكى تخويف.  

 -حببات :استعمال الم

Granule hopper :-   تللاااق الاااى خااااالا نااااالري الكمبيااا الت الكمر ااااي ب اااك
 محببااااااات و اااااات حاكااااااة مساااااااحيق الكتعوياااااار يساااااامى

Dust hopper. 

 -خزان المحببات :

Granules dispenser :-  ي الي تعماا  الااى توكياا  تيااار مااا الك ااوالت ميكانيكياااس اااا  -ناثرة المحببات :
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  يحمااا  يااالرياااق الساااتخ الم الكيااا  يو بقاااوي الكمحااار  ح
الكحبيبات يو مسحوق الكتعوير ويخرق ماا  وااة  الك والت

الكنااااالري بقاااوي كمعاملاااة الكسااالوح والكماااوال  الكمسااات   ة 
 باكمعاملة.

Granuloma :- .ورم حبيبي : نمو الكختيا الكلموية يو الكلتئية ب ك  يورالم حبيبية- 

Granuloviruses :-  وتعااااااااااااو  كعائلااااااااااااة الكوايروسااااااااااااات الكح اااااااااااارية
Baculoviruses وماا  ساارلت وكاكااة حمايااة الكبيئيااة .

الامريكيااة اااذ  الكوايروسااات كمااوال   عاكااة كلع ياا  مااا 
 مبي الت الكح رالت.

 -فايروسات محببة :

Grass filter strips :-  ي رلة ما الكح ائش الك الئمية تاارع  ات ن اياة منحا ر
حقلت يو بيا حق  ومناي مات يو ي  مسال  ماائت حيا  

و مناااس وصاااو  تعمااا  ااااذ  الا ااارلة الاااى حراااا ي
الكمبياا الت والاساام ي ذكااى الكمساالحات الكمائيااة وخواار 

 املية الكتلو .

أشةةةةةةةةةةةةةةرطة الحشةةةةةةةةةةةةةةائ  
 -المرشحة:

Grassed waterway :-  وتعم  الى منس تعرياة الكقنااي رارالت النرارالف الاليااا
 مس مرور الكمات  ت الكقناي.

 -مجرى ما  معشوشب :

Grazing capacity :- الكتغذية  ت مسااحة  يالى ا   ما الكحيوالنات تتمكا ما
معينااة مااا  وا يا تلحااق ضااررالس  اات الكغلااات الكنباااتت 

 والكمات والكمصا ر الاخر .

 -سعة الرعي :

Grease :- .شحوم : مستحضرالت ايتية يو  انية الكقاا ي   ي ي الكلاورة- 

Green list pesticides :-  مائمة تضم الكمبي الت الكمساماي باكمبيا الت صا يقة الكبيئاةس
تاااا بتخصصاا ا  اات مكا حااة الآل ااات وااات مبياا الت تم

الكمست   ة وا م تراليرااا  ات الااا الت الكحيوياة س  ضاتس 
اااا النخوااار سااميت ا كلبااائا وسااراة تاا اوراا ومن ااا 

 وءيراا. Vertimecو  Cyromazineالكمبي الت 

 -مبيدات القائمة الخضرا  :

Green manure :-   تللق الى الكمحاصي  الكتت تارع الم تقل  تحت سال
كتحساايا الكتربااة اااا لريااق ايااا ي نساابة الكمااا ي الكتربااة 

 الكعضوية  ي ا.

 -سماد أخضر :

Greenhouse effect :-   ايا ي  ررة حرالري الارر نتيرة ترالكم الاانت الوكساي

الككاربوا وبخار الكمات  ت الكغتف الكرو  س ويا اياا ي 

الكغااااالت تعماا  الااى الزحتواااظ باا ررات الكحاارالري  اات 

ارر  ترتواااس باااذك  الكلبقاااات الكعلياااا واكسااا ا ذكاااى ال

 ررااة حاارالري الارر واااذال مااا يحاا    الخاا  الكبياات 

الكارااااارت حياااا  يعكااااس الكاراااااق الكحاااارالري. النظاااار 

Global warning. 

 -تأثير البيت الزجاجي :

Greenhouse gas :-  ءاااااا لبيعاااات يو مااااا صاااانس الإلنساااااا تعماااا  الااااى

المتصا   ررة الكحرالري وما الم اكس ا ذكاى الارر 

 الارر.  ترتوس بذك   ررة حرالري

 -ؼاز البيت الزجاجي :

Greensand :-   معاا ا يوراا  لبيعياااس مالااGlauconite  واااو اباااري

اا سيليكا مائية كلح ي  والكبوتاسيوم واو يتو ر كلنبات 

 ب ك  بلئ.

 -رمل أخضر :

Gregarina :-  مرمواااااة مااااا الاوالكااااتProtozoa  الكمتلولااااة الااااى

 .الكح رالت والك ي الا والكق ريات وز  قريات يخر 

 -كارينا :يكر

Griseofulvin :- مضاااااااااا  حياااااااااو  تااااااااام ااكااااااااال ماااااااااا الكولااااااااار 

Penecillium griseofulvum وماا يظ ر  االيااة .

ري ي  ت مكا حاة الكع يا  ماا  لرياات الكبياار الكا ميقت 

 ويمرالر الكذبو .

 -كرسيوفالفن :
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Grocoat :- .كروكوت : ما ي والمية كلبذور- 

Ground application :- ة إليصااااا  الكمبياااا  ذكااااى الكتربااااة الكوسااااائ  الكمسااااتخ م

والكمحاصي  الكمارواة  ي اا ساوالت ماا خات  املياات 

 الكااااااارش يو الكتعويااااااار يو الكنالااااااار يو الكحقاااااااا. النظااااااار

Ground sprayer. 

 -التطبيق األرضي :

Ground limestone :-  واو اباري اا صخر رير  كاكسيومت يو  وكومايات

ملحااوا ب ااك  ناااام زسااتخ المل كمااا ي ريريااة. النظاار 

Liming materials. 

 -صخر جيري مطحون :

Ground shell marl :-  مناات  يااتم الكحصااو  الياال مااا لحااا موالمااس الكحيااوالا

 .Ground shellsالكرخو  مار . النظر 

 -قواقع مارل المطحونة :

Ground shells :-  وياااتم الكحصاااو  الي اااا ماااا لحاااا موالماااس الكرخوياااات

والكمنااات  اااااا ي يرخاااذ الساااام الكحياااوالا الكرخااااو  الكااااذ  

 خ مت موالمعل  ت ام  الكمنت .الست

 -قواقع مطحونة :

Ground spraying :-  وااااات الكوساااايلة الك ااااائعة كتوصااااي  الكمبياااا  باااااكتركيا

الكمناسااا  ذكاااى الك ااا ف الكمناسااا  يو الكمقصاااو  بعملياااة 

الكاارش وتسااتخ م بااذك  رميااس ي والت الكاارش الارضاات 

 سوالت كاا ذك  باستخ الم الكمات يو ا م الستخ الم الكمات.

 -الر  األرضي :

Ground treatment of 

plant :- 

تعوير يو رش الكنباتات باككيميائيات الكارالاية باستخ الم 

 الكي  يو باستخ الم الكمر ات والكمعورالت.

 -المعاملة األرضية للنباتات:

Ground water :- .ما  أرضي : الكمات الارضت الكمورو   ت الكلبقة الكحاملة كلمات- 

Ground water 

pumpout :- 

ف الكمااات الارضاات الكملااو  وذكاا  بحواار امليااة تنظياا

مرمواة ما الآلبار الكتت يتم ما ختك ا ضخ الكمات ذكى 

الكخااارق باسااتمرالر إلاالكااة الكمااات الارضاات مااا الكلبقااة 

 الكحاملة كلمات. 

ضةةةةةةةةا المةةةةةةةةا  األرضةةةةةةةةي 

 -للخارج:

Groundnut oil :-  النظرArachis oil. : زيت فستق الحقل- 

Grout curtain :- تونايتت ياتم املال ااا لرياق حقاا حارا سمنتت يو بن
اذ  الكموال  تحت الارر إليقاف الكسرياا الا قت كلماات 

 الارضت وذك  كغرر الكسيلري الى الكتلو .

 -ستارة كونكريتية :

Growth regulator :-  ي  ماا ي تسااتخ م باك رراة الاساااس كتنظايم نمااو الكنبااات
 Insect growthومكا حااااة الكح اااارالت. النظاااار 

regulator  وPlant growth regulator. 

 -منظم نمو :

Guano :-  ساااما  يحاااو  بااارالا الكلياااور والكخوااااش والكحيوالناااات
 الاخر  الكمتحل .

 -كوانو :

Guanylurea :-  مركااااااااااااا  نترورينااااااااااااات رماااااااااااااا  الككيمياااااااااااااائت
(NH2(CNH)NH – CoHN2)   وااااو مركااا

اضاااااااااااااو  يتوااااااااااااااا  ماااااااااااااس الكمغنيسااااااااااااايوم و 
Pentachlorophenol  كتكاااااويا ساااااما  نترورينااااات

 ى ذلتمل. مسيلر ال

 -كوانيل يوريا :

Guar gum :-   يحاااااااا  الاصااااااااماأل الكنباتيااااااااة الكمسااااااااتخ مة كمااااااااوال 
مضاا ة ك ءذيااة ويللاق الياال ييضااس لحاايا الككااوالر يو 

Gum cyamopsis  ويساااتخرق مااااا المااااري نبااااات
Cyamepsis teragronoloba  ماا الكعائلاة الكبقوكياة

 ويستخ م كما ي مالبتة يو مغلظة كلقوالم.

 -صمػ كوار :

Guazatine :-  مبي   لريات كمعاملاة حباو  الكنريلياات با   مركباات
الكائباااق كماااا يساااتخ م كمكا حاااة مااارر  ااار  الكااارا. 

 متوسل الكسمية كلبائا.

 -كوازاتين :

Guideline for  ميم كمياة كلترالكياا واا   مارالت الكتعارر تام تح يا اا  -دليل حدود التعرض :
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exposure limits :- المياااس وب ااك   ميااق كمكونااات الكبيئااة )الكمااات والكتربااة 
والك ااوالت والكغااذالتو والكتاات ز يسااب  ورو اااا ي  تاارالير 

 ضار  ت الإلنساا خت   تري حياتل.

Guideline value :-   مقياااس كماات احاا  الكمكونااات باكوساال الكبيئاات والكااذ
ي كاا  الااى ضااروري  سااتمة ونقاااوي الك ااوالت والكمااات يو 
  الكغذالت باكق ر الكذ  ز ينت  انل خلر يو ضرر معناو

يو ميااااس كمااات  كلمتعااارر ا  ماااا ااااذ  الكمكوناااات.
كتركيااا مااا ي مااا  اات مكااوا يو وساال بيئاات والكااذ  ز 
 يسب  ي  ترالير ضار  ت الإلنساا خت   تري حياتل.

 -ية :داللقيمة است

Guides to air quality:-  مرمواااة مااا ترالكيااا مااا ي سااامة مورااو ي  اات الك ااوالت
لاو  الاى الكرو  والكمرتبلة بظ ور مساتويات ماا الكت

الإلنساااا والكحيوالنااات والكغلااات الكنباااتت والكبيئااة ب ااك  
 اام.

 -دليل نوعية الهوا  :

Guides to 

environmental 

quality :- 

مرمواااة الكترالكيااا وااا   ماارالت الكتعاارر والكمرتبلااة 
باكتاااراليرالت الكنواياااة كلعوالمااا  الكموراااو ي  ااات الكوسااال 
ة الكبيئت الى الإلنساا والكحياوالا والكغلاات الكنبااتت والكبيئا

 ب ك  اام.

 -دليل نوعية البيئة :

Guinea pig :-   حياااوالا كباااوا يساااتخ م  ااات تراااار  الكتقيااايم الكحياااو
 كلمبي الت.

 -خنزير ؼينيا :

Guinea pig 

maximization test :- 

الختبااار رلاا   ي اا ف ذكااى ءربلااة الكع ياا  مااا مسااببات 
الكحساسية باكمتمساة ويعا  ااذال الزختباار نموذرااس ريا الس 

الكتحسااااس الكمتوساااالة والك اااا ي ي  اااات  كلتنباااا  بحااااازت
  الإلنساا.

اختبةةةةةةةةار خنزيةةةةةةةةر ؼينيةةةةةةةةا 
 -المطرد:

Gums :-  يمكااا يا تنت اار  اات الكمااات كتكااوا كتلااة صاامغية  مااوال
كاراااة س وتساااتخ م  ااات الكصااانااات الكغذالئياااة كتالبيااات 
الكمسااتحلبات وكمااا ي مكساابة كلقااوالم من ااا صاام  بااذور 

وصاام  الكقااارال مااا  Ceratonia siliquaالكخاارو  
وصام  الكاالنالااا ماا  Caesalpinia spinosaنباات 
 وءيراا. Xanthomonas campestrisنبات 

 -أصماغ :

Gums Arabic :-  ما ي صمغية تورا ما سيقاا ينوالع ا يا ي ماا ي ارار
ل ويعااارف ييضااااس بصااام  الزكاسااايا نالزكاسااايا يو الكسااا

 وي ضاااا  نااااوع اااااو ذكاااا  الكمسااااتخل  مااااا الكنااااوع
Acacia senegal   وكياس كماا ي والكمسموح باستخ المل

 مالبتة كلقوالم.

 -صمػ عربي :

Guranteed analysis :-  تحليل مضمون : .الكتت يمكا تح ي اايم  نسبة ما مغذيات الكنبات- 

Gypsum :-  كبريتات الككاكسيوم الكخاام وتتكاوا يساسااس ماا كبريتاات
الككاكسيوم مس الكمات وءير ما ري الاى معا كاة حامضاية 

% 01ز يقاا  اااا  الكتربااة ويراا  يا تحتااو  الااى مااا
 .CaSo4.2H2Oما 

 -الجبس :
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-H- 
 

Habit modifiers :- مووويتعمل موووتمويوووألملاووويبلمتيةوووعضتمت  ييلبووو م ووو   م

تيسمعةمت مجىزةم ةعتمبعوي م ىوضملور بلمويوألمت    و م

 ت اضيب مويألمليكمتيم ح.

 -: محورات السلوك

Haem :- ت ص غ مت ليملالييمويوألمت اعبوعم ويمت وعكميلعوي ممو م

ت  ووليلب موبميعيووي ب معوولت مت ووعكمت اموولت .ميبعووي م

مت اعبعم يمت صيلةمت م لز  ميويمت اعبعيز.

 -هيم :

Haematin :- يويمت جز مغبلمت  ليلبنويم يىبميعيوي ب ميبلعوي ممو م

أعسعةمت ىبكم يمت عكمي بهمبلرعسوعمت اعبوعممو مت اعبوعيزم

مإ ألمت اعبعبك.

 -هيماتين :

Haematuria :- يجيعمت عكم يمت  ويتمنلبجو مل وعلمت عيوألمأيمت مجوضليم

 ت  ي ب .

 -ول دموي :تب

Haemin :- و ووضلةمووو موبووعليعييلبكمت ىبمووضلب ميووويممةوول مموو م

ت ىبميعيوووي ب ميبمعووو مت ل ووولرمويوووألم ييلتلوووهملاووو م

 ت مجىلميبسل عكمعض ل ضلم يعك.

 -هيمين :

Haemodialysis :- تسل عتكمت عيألمت صنضوب مإلزت و مت ملع وض مت سوضم ممو م

ت عكموو م لبو ململبولنممو م و تمأن ي و مات مغةوض م

ة هممنفاميتين ي  ملعي مميضيو م ويممايويتمعبيوزةم

بسمحم ض افضظمويألمت معينوض مت عبمبض بو مت   ب بو م يوعكم

م بنمضمبسمحم  ليجمت ميتعمت سضم مم مت عك.

 -ديلزة الدم :

Haemoglobin :- ت مضعةمت ميين مت املت م علبض مت وعكمت امولت .ميبلعوي م

كمت امولت مم م ليلب مت عيي ب مت ملاوعممو مصو غ مت ىوب

ت ماليب مويألمت اعبعم،ميبلاعمت ىبميعيي ب موعسبضًمم م

تييعسجب مت ايمباميهمم مت ل لب مإ ألمتينسج .ميم م

 وضنيمتيعسوبعمت عووضل ي مت وايمباميوهمموو متينسوج مإ ووألم

مت ل لب مابثمبلكمت ل يصممنه.

 -هيموكلوبين :

Haemoglobinometer:- يب لموعمويوألمجىضزمقبضسمنسو  مت ىبميعيوي ب م ويمت وعكم

ت قبضسمت م ضةلم يي مأيم  وعملايبوتمت ىبميعيوي ب مإ وألم

مملعبمآ لمميي .م

 -: الهيموكلوبينجهاز قياس 

Haemoglobinuria :- .ميجيعمت ىبميعيي ب مت الم يمت  يت  -بول هيموكلوبيني :

Haemolysin :- أيممووضعةملايووتمأيملسوو بمضووللتًميغةووب معوولت مت ووعكم

منسبضبمت ىبميعيي ب ممنىض.مت املت مممضمبنلجمونهمت

 -محلل الهيموكلوبين :

Haemolysis :- وميبو متنسوبضبمت ىبميعيوي ب ممو معولت مت وعكمت اموولت م

ميظىيلنم يمت   زمض.

 -: لوبينكالهيموانحالل 

Haemosiderin :- . يوووويمت صووويلةممت اعبوووعمت ميجووويعم ووويمت ىبميعيوووي ب

ةمت م زنوو م ياعبووعم وويمت جسووكمونووعمضملعووي مونووضكمزبووضع

مFerritinمنهميت صيلةمت  ضعبو مت م زنو موويمملعوبم

يويمو ضلةمو مملعبم ليلبنيم ياعبعميب وز مأسضسوضًم

 وويمت ع ووعميت  اووضتميت ن ووض مت  ظموويميب يوو ماوويت يم

غلتكميتاعم،مي يماض  ميجيعمزبضعةممنهم ون مجزب وض م

يونوعمضمبولكممHaemosideronت فبللب مللعلوتممعينو م

باعثمللتعكميلسمألمووانملنضيتمعمب مع بلةمم مت اعبعم

م.Siderosisت ظضولةم

 -:أو هيموسيدرينحديد الدم 

Hair :- شعر : ضووو  مت ةووو لمت نضلجووو موووو مت مجوووضزلميت مصوووضعلم- 
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تي وولومييمبسوول عكمعسوومضعم صوويللهمت  ووضكميبمعوو م
ل لبضوووهم ووو   مت م وووضم  م  سووولفضعةممنوووهمعسووومضعم
يبالووووييمت ةوووو لمويووووألمت عبوووولتلب م،ميبالووووييمويووووألم

م%مع لب .3..5م%منلليجب مي10.71

Half life :- ض نس  م يم بوعت ميت مويتعمت سوضم مل نويمت فلولةمت  زمو م 
 عوويمبفقووعمت م بووعمأيمت ملعووبمت سووضكمنصوورمسوومبلهمأيم

ملر بلن.

 -نصف الحياة :

Half life effective :- ت ووزم مت وو زكمت ووايملسوولغلقهمت مووضعةم وويمجسووكمت عووض  م
مويبلىض.ت ايم عيملفقعمنصرملر بلوضمأيم ض

 -نصف العمر المؤثر :

Half life radiological:- ت زم مت وايملسولغلقهمات مت موضعةمت مةو  م يلاويتمإ وألم
ةعتمآ ل.مإ مت ميتعمت مة  مت لويملفقوعمنصورموملووضم

م  تمسن مل ل لمم مت ميتعمقصبلةمت  مل.

 -نصف عمر االشعاعيات :

Halfenprox :- ليورمأنويت مم بعمتعضليسض مياةلت مبسل عكمويألمم 
ت مزليوووووووض .مب وووووويعم مجميووووووو مت  ضبلي ليبووووووعت م
ت ماضلةمصنضوبضًميب متمم م  تملعت يهممو مقنويت م
ت عييلتبعم يمأغةب مت ماضيلمت  صو ب مي وا كمب وعممو م

مسميكمت ماضيلمت  ص ب .ممليس مت سمب م ي ض  .

 -هالفينبروكس :

Hallucinogenic 

mushroom :- 

لتبمت موور لمويووألمل يوو مويووألمأاووعم  لبووض مووولمت غوو
ت  قووتميتإلعلتكميووويمم لي وو ممنووامت قووعكمابووثمعضنوو م
لسل متم و تمت  قويسمت ي نبو م لىبومم يمل  وعب ماض و م
نفسوووب ملج يىوووكماسوووبمتولقوووضعوكممسووول عب ميسووولق ضتم

مل يبمض متآل ى .

 -فطر الهلوسة :

Halofenozide :- م بووووووووووووعماةوووووووووووولت موووووووووووووضكمموووووووووووو ممجميووووووووووووو م
Diacylhydrazide تينسووو  مم.ميوووويممضوووضعم  ميبووو

يب مووتمويووألمإل ووضكموميبوو متينسوو  .موووعبكمت سووومب م
م ي ض  .

 -هالوفينوزايد :

Halosulfuron methyl:- م بووعم معض اوو متيعغووضتمت اي بوو مموو مولبضوو متييلت م
يعغتمت س عم يمت الةمت صفلت ميت  بضوض مي ويمت  بوت.م

يب موووتمويوووألمل  وووب ممSulfonylureaمووو ممجميوووو م
.ممووووون ف مت سووووومب مAcetolactateإنوووووزبكملصووووونب م

م ي ض  .م

 -هالوسلفيورون ميثايل :

Haloxyfop -P- 

methyl :- 

مم بعمأعغضتمايمسمب ممليس  م ي ض  .م  -ميثايل: -يپ-هالوكسيفوب 

Hand carried 

applicator :- 

ميلة هم يموميىضمت م فلةمت بعيب مات مت مع س.  -الناثرة اليدوية :

Hand microliter 

syringe :- 

ةموو ماقنو مزجضجبو مق لووضممو مت وعت تميمبزبوعمو ضل
ميمللميمعلجو مبلاولكم وعت يىضممعو سمم وعنيمم1و م

ق ووولنمبسوووضييمت ق ووولمت وووعت ييم ياقنووو م،مموووزيعةم ووويم
نىضبلىووضم وون لةمعقبقوو مجووعتًميلسوول عكم وويماقوو معض نووض م

متي ل ضلم ض جلو مت م يي  مم مت مضعةمت سضم .

 -حقنة يدوية مايكروليترية:

Hand sprayer :-  يلسووومألمأبضوووضًم ملةووو مت فيبووو ميوووويمملةووو مللووولتيحم
م لل.م3-3..7سمبلىضم ب م

 -مرشة يدوية :

Haploid :- مص يحمب ي مويوألمت  يبو مت اضيبو مويوألمنصورمووععم
مت عليميسيمض .

 -أحادي الكروموسومات :

Hapten :- موووضعةمات ميز مجزب ووويمللاوووعممووو مت  وووليلب م لعووويب م
م.Antigenت مسلضعم

 -هابتن :

Hard metal disease :- مل مبصببمت ل لب منلبج متيسلنةض مت ملعللم غ ضلم
ت عي ض وو مأيمأ  للوووهمت نضلجووو ممووو موميبووو مت لصووونب مأيم

 -مرض المعدن الثقيل :
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تسووول عتكمأعيت مم عنبووو ملاوووييمت عي ض ووو مأيمعضل بوووعم
مت لنجسل .

Hard water :- يويمت مض مت ايمبالييمويألمأمو حمعييلبوعمت عض سوبيكم
  مض يميعييلبعمت مغنبسبيك.ت 

 -ماء عسر :

Hardpan :- صووي  مل  قوو مصووي  مموو مت لل وو مت  بنبوو مأيمت لميبوو مت م
 يجيعمتيعسبعمت اعبعميت سوبيبعضميعضل ينوض مت عض سوبيكم

ميميتعمأ لو.

 -طبقة صماء :

Hardsalt :- ميووحممةووض هم يوو مKainiteأيمت وو ممSylviniteيبالووييمم
م.K2Oلضسبيكم%مم متيعسبعمت  ي13.1ويألم

 -ملح صلب :

Hardwood ashes :- تنظلمWood ashesم.مم  -رماد الخشب الصميمي :

Harmful 

occupational factor:-  

أاعممعينض م ب  مت  متميت ايمبر لمويألمت  ضمتملاو م
ظليرمم بنو ميبورعيمإ وألم فو مقض يبلوهمويوألمت  موتم

مأيمإصض لىضم اض  مملضب .

 -عامل المهنة الضار :

Harpin protein :- .ممنظكمنميمن ضليم م ضمي م ايلمت الةميت ق  ميت لز  -بروتين هاربن :

Hartsalz :- تنظلمHardsalt.م  -ملح صلب :

Harvest aid :- أيممضعةملسل عكمإلسوقض متييلت م لسوىبتموميبو مجنويم
ت ق  مأيمقلتمت مجمي مت  ضوليم ي  ض وضمق وتموميبو م

م.DesiccantيممDefoliantقي مت   ض ض.متنظلم

 -مساعد الحصاد :

Harvest intervals :- م ضميوو م ض م بووعميوميبوو ممآ وولت فلوولةمت ماصوويلةم ووب م
مت اصضعميويم للةمباععوضمت قضني .

 -فترات الحصاد :

Haz dat :- قضوووعةم بضنووض مأيمم ييمووض ماوويتمإ وو  مأيمتسوول عتكم
ت ميتعمت   لةميلر بلتلىضمت صاب ميلىعرمووانمت قضووعةم

بووووو مت  بضنوووووض مت  ضصووووو م وووووض ميتعمت   ووووولةمإ وووووألملجم
يملتج لىووضميلايبيىووضميمووعوملر بلوووضم وويمصووا مأ وولتعم

مت مجلم .

 -بيانات الخطر :

Hazard :- أيملووور بلموعسووويملسووو  همت مووويتعمت سوووضم ميبلقوووألمإ وووألم
ممسليومت   ل.

 -: خطر

Hazard analysis :- وميب مجم ميلقببكمت م ييموض مت  ضصو م وض ميتعم لاعبوعم
مإ ميجع .م ض لوضم

 -تحليل الخطر :

Hazard assessment :- يبلكمم م  تمإجلت موميبو ملقوعبلم ي يتموتمت ملاعمو م
 يمإظىضلمت لر بلت مت ضوضلةميت لويمللم وتم ض   قو مموضم
 ووب مت جلووو ميت لوور بلمأيمت جلووو ميتيسوولجض  ميعووا كم
 يمتي ل  ض مت ميجيعةم ب ماسضسب مت ىوعرمت ابوييم

مي ب مآ ب مت لسمك.

 -تعقب الخطر :

Hazard evaluation :- أيملقببكمت مجضز  مم م و تمليضوبحمت   قو مت يصوفب م
يت عمبوو م ووب مت ضووللميت منف وو م مووضم وويما ووكمم نيبوو م

مت ضللممقض تمت منف  .

 -تقييم الخطر :

Hazard 

identification :- 

أيملةووو بصمت   ووولميا وووكم لاعبوووعمت مووويتعمت مسووو   م
سووو ميو قووو ما وووكم ل ووووعتعمإلاوووعتثمت لووور بلت مت م ضع

ت عض نض مت مسولىع  ميظوليرمت ل ول ممو متي وام ويم
تيول ووضلم بضنووض مسوومب مليووكمت موويتعم ضصوو م بمووضمبل يوو م
 ض م ييموووض مت  ضصووو م لر بلووووضم ووويمصوووا متإلنسوووض م

ميت عض نض مت اب متي لوميت  ب  مت ليمب بةي م بىض.

 -تمييز الخطر :

Hazard index :- يتعمت   ووووولةمغبووووولممجموووووي ماضصوووووتمت   ووووولم يمووووو

مت مسل ن .

 -دليل الخطر :

Hazard quotient :- يويمو ضلةمو منس  مت ل ل م يموضعةمت سوضم ممقسويم م

ويووألمقبموو مملج بوو ممنووضظلةم ياووعمت اوولجم يسوومب ميإاتم

 -حاصل الخطر :
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عض ممجمي ماضصتمت   لم يميتعمت سضم مويألمت ىوعرم

بزبووعمووو مت يتاووعم وون م يووب موووانمت سووميكمسووبرعيمإ ووألم

مب مضضلة.ظىيلملر بلت مصا

Hazard ranking 

system :- 

 -نظام تدريج الخطر : .Hazard ranking systemتنظلم

Hazard ranking 

system score :- 

و مض مأيمعلجض ماسوض ب مل  وألم يميتقو مت معويمو م

مض بوووضًم قووويةميلللب ىوووضمي ووو معلجوووض مت   ووولم لاعبوووعم

مأس قبلىضم يموميب مإزت  مت ميي ض ممنىض.

نظاااااااام عالماااااااات درجاااااااات 

 -الخطر:

Hazardous air 

pollutant :- 

موضعةمل وولرمويووألمأنىوضم  وولةمتسوولنضعتًمإ وألممياوو موووضكم

 قووضني منظض وو مت ىوويت متيملبعووي.ميلضووكموووانمم1227

ت موووويتعمت  عبووووعمموووو مت ملع ووووض مت عبمبض بوووو مت  ضوووويب م

ت مل ضبلةميت م بعت مي   مت ميتعمت مةو  ميت لويمل وعم

نلووض جمعلتسووض مل وول متإلنسووض مم  وولةمتسوولنضعتًمإ ووأل

ميت ابيت م ىض.م

 -ملوث هواء خطر :

Hazardous 

chemicals:- 

أيممووضعةمعبمبض بوو م  وولةمبن غوويمأ مبعووي م ىووضميلقوو م
.مMaterial safety data sheet بضنض مأموض مت مويتعم

م.Hazardous materialsتنظلم

 -الكيميائيات الخطرة :

Hazardous 

combustion 

products:- 

لع ض معبمبض ب مبرعيمتاللتقىضمإ ألمإنلضجممويتعمسوضم مم

أيمقض يووو م  الووولت ميمووو مت ضوووليليمم ل ووو منيوبووو م

ت عبمبض بوووض مت نضلجووو موووو متيالووولت م يضووو مت   ووو م

مت  ضص م اضي مت لسمكمت نضلج مونىض.

 -نواتج االحتراق الخطرة :

Hazardous 

decomposition 

products :- 

 موو ملايوتمت مويتعمت م ليفو مت ميتعمأيمت ملع ض مت نضلجو

يت لوويمقووعملعووي م  وولةم،ميبجووبمتسوول عتكمت م ييمووض م

ت ملي لةمو موانمت ميتعمونعمت ل  وب م  ميبو مل زبنىوضم

ميلعتي ىض.

 -نواتج التحلل الخطرة :

Hazardous 

materials:- 

أيممضعةملقو مضوم مت قض مو مت لسومب م يمويتعمت   ولةم،م

م ىضمينقيىض.يويمميتعمل ض م ةلي م ضص م يملعتي

 -مواد خطرة :

Hazardous 

production factor :- 

أيموضمووتمإنلووضجيميلاوو مظووليرمم بنوو مبوورعيمإ ووألم

ت لسو بم وويماووعيثمأضوولتلمصواب م ي ووضميب م وويما ووكم

مت مصن .

  -عامل اإلنتاج الصحي :

Hazardous waste :- ويمت فض  مت قض ي م  ةل ضتملاو معلجوض مت اولتلةم

ا وكم قوعلةمليوكمت فضو  مويوألميت ضغ متيولبضعبب مي

إنلضجمتييعسجب مأيمغوضزت مأ ولومملفضويو ممو مت نوضلم

يات ماميضوووو موض بوووو ميملفجوووولةمأابضنووووضًمأيممنلجوووو م

 غوووضزت مسوووضم م،ميقوووعملعوووي مسوووضم م يابيتنوووض مونوووعم

م مسوووولىضمأيمأعيىووووضمأيمةوووول ىضمأيمقووووعملالووووييمويووووألم

معبمبض بض مسضم مبمع مأ ملايبم يمت يس مت اضمضي.

 -: فضالت خطرة

Hazardous waste 

landfill :- 

من ق ممجضزةمبلكم بىضملميمت نفضبض مت لويمبولكملغ بلىوضم

م  لبق ملمن ملييثمت من ق مت ماب  .

منطقااااااة رماااااااي الفضاااااااالت 

 -الخطرة :

Hazchem placard :- يا مأيمو م مليص مويألمت ةضانض مت لويملقويكم نقوتم 
موو مت موويتعمت عبمبض بوو مت   وولةميبجووبمأ ملاووييمت   

م ييمووض مووو مت مووضعةمت عبمبض بوو ميو موو مت لاووابلمموو م
ألقووضكمت ليفينووض مت  ضصوو م ض م لصووب ميتسووكمت ةوولع م

 ت منلج .

 -لوحة الكيميائيات الخطرة:

Hazmat :- ت مصوووو يحمنووووضلجمووووو معمووووجممق  ووووب مموووو معيملوووويم
Hazardous Materialsمتنظووولم.Hazardous 

materialيممHazardous substance.م

 -مواد خطرة :
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Hazmat incident :- .متإل   مغبلمت مل معمأيمت  لضيم يميتعمت   لة  -مواد خطرة عرضية :

HBN herbicides :- مم بووووووووعت مأعغووووووووضتمماضصووووووووبتمت ا وووووووويبمت لض  وووووووو م
م ووتمت م بووعممHydroxy benzo nitrile مجميووو م

BromoxynilيممIoxynil.م

 مبيااااااااااااااااادات ا د اااااااااااااااااال 
 -إج بي إن:

Headache :- م ملس بمو مت ل ل م يميتعمت سضم .صعت مت لأسمت  -صداع :

Healing :- . موميب مت ل ضكمت جليحمت م ليف  -التئام :

Health advisory :- ع بووتمميضووي مموو مق ووتميعض وو مامضبوو مت  ب وو مموو مأجووتم
لقببكممعوملر بلمميويثمموضمويوألمت صوا منلبجو ميجويعنم
 وويممووض مت ةوولبميا ووكمابنمووضميمللووي لمم ييمووض مووو م

ض م ىوواتمت ميوويثم،معمووضمقووعمبوولكمتسوول عتكمأقصووألممسووليب
ا ووكمت ووع بتم وويميضوو مقووبكمللتعبووزما ووكمت ميوويثمت لوويم
بمع ملنضي ىضمبيمبضًمم م  تممبضنمت ةولبمعي مت لور بلم

مويألمت صا .

 -المرشد الصحي :

Health advisory 

level:- 

 ووويمت ييبوووض مت ملاوووعةمتيملبعبووو موووويممسوووليوممووو م
ضلم  ووووو مت ملتجووووو مت صووووواب مغبووووولمت منظمووووو مع  ووووو

ت عبمبض بض مت ميجيعةم يمموض مت ةولبميت لويميملسو بم
أيممضضلمصاب مونعمضمبولكملنوضيتمووانمت مبوضنم فلولت م

 زمنب ممل ضبن .

المسااااااااااااتو  اإلرشااااااااااااادي 
 -الصحي:

Health based 

exposure limit :- 

أويألمللعبزمم ممضعةمموضمبمعو مت ل ول م ىوضممو معي م
مأ مبعي م ىضملر بلت مصاب مضضلة.م

 -تعرض الصحي :حد ال

Health based value :- قبم مللعبزممضعةمميي  م يميس م ب يمم وب مأيمللعبوزم
م   مم مت ميي ض ميت ليميملظىلمأيملور بلت مصواب م
ضووضلةمالووألم وويملووكملنضي ىووضمبيمبووضًميويووألممووعوم لوولةم

مت ابضة.

القيماااااااة المساااااااتندة علااااااا  
 -الصحة:

Health benchmarks 

for air :- 

عبووزمت عبمبض بوو م وويمت ىوويت مت ماووب ممسووليومموو مت للت
يت لووويمونوووعوضمأيمعينىوووضميملسووو بمليوووكمت للتعبوووزممووو م
ت عبمبض بوووووض مأيملووووور بلت مصووووواب مضوووووضلةم   ووووولتعم

مت مل لضب م ىض.

نقااااااااط االرتكااااااااز لصاااااااحة 
 -الهواء:

Health consultation :- ويوووألمملتج ووو مت م ييموووض مت ملوووي لةممقض مووو تسلةوووضلةم
 إلجض ووو مويوووألمسووورتتميت م ييموووض مت مجميوووو ماوووعب ضًم

صايمماوععميتيسلةوضلةمت صواب مووضعةملللعوزماويتم
مت نلض جمت مالمي م يل ل م مضعةمعبمبض ب مم بن .

 -استشارة صحية :

Health education :- لتمجمل يبمب ميمصمم م يمجلم م مسوضوعلهماويتم ىوكم 
متي  ضلمت صاب ميعبفب مت لقيبتمم مأضلتلوض.

 -تعليم صحي :

Health foods :- ت مووويتعمت غات بووو مت لووويملجىوووزمعي مإضوووض  مأبووو ممووويتعم
عبمبض بووووو مإ بىوووووضم ووووو تموميبووووو مإنلضجىوووووضميلسووووويبقىضم

ميلصنب ىض.

 -أ ذية الصحة :

Health hazard :- . مأيممضعةمةعبعةمت سمب مويألمت صا  -خطر عل  الصحة :

Health investigation :- عمتوميبوو مجموو ميلقبووبكمت م ييمووض مت  ضصوو م صووا مأ وول

مجلمووو ميلسووول عكمووووانمت م ييموووض م اسوووضبماوووعيثمت 

ت مل مأيمأولتضهميماضي و ملقبوبكمموعومتالمض بو مأ م

لعووي مونووضكمو قوو م وووب مت موول ميت ل وول م يمووويتعم

مت   لة.

 -التقصي الصحي :

Health promotion :- وويموميبوو ملمعووب مت موويت نب م زبووضعةمإمعضنبوو مت سووب لةم

مويألمتيملت ميلاسب مصالىك.

 -: تعزيز الصحة

Health risk limit :- للعبزممييثمموضمأيم يوب ممو مت ميويثم ويميسو م ب ويم

مم ووووب م مووووض م،مووووويت م،مغووووات م،ملل وووو  ميت ووووايمبوووولكم

 -حد المجازفة الصحي :
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لنضي همبيمبوضًم رموض م و تم لولةمت ابوضةميب  ولموو موواتم

مت للعبووووووووزم ض مووووووووضبعليغلتك/ للمأيمعغووووووووك.متنظوووووووول
Health risk values. 

Health risk values :- للتعبووزمت عبمبض بووض مأيم    ىووضمت من يقوو مإ ووألمت ىوويت م

يت ليمبالمتمأنىضملسو بمأضولتلمصواب م إلنسوض مونوعم

مت ل ل م ىضم فللةمم بن .

 -قيم المجازفة الصحية :

Health statistics 

review :- 

وميب ملايبتمت م ييموض مت صواب مم وتمةوىضعت مت ي وضةم

سوووول ض ميا ووووكميت ووووييعت ميتإلجىووووض مياووووضي مت 

 لاعبعمإ معضن مونضكمزبضعةم يمت اضي مت ملضب م ويم

مجميو مسعضنب مماععةم يممن ق مجغلت ب مي ويم لولةم

مزمنب مماعيعة.

 -مراجع اإلحصاء الصحي :

Health surveillance :- ت فاوووصمت   ووويم ةوووعتمعيليمويوووألمت  وووضميب مت ووواب م

بل لضي م ميتعممضم ىعرمامضب مصالىكميم م كممنو م

ملت مت ليملل ي م   ب  مت مىن مت ليمبقيمي م ىض.متيم

 -المراقبة الصحية :

Heat shock proteins :- مجميووو مموو مت  ليلبنووض مت لوويمبووزعتعملصوونب ىضمونووعمضم

ملل ل مت   بضم علجض مت التلةمت مللف  .

بروتينااااااااااااااات الصاااااااااااااادمة 

 -الحرارية:

Heavy metal 

contaminants :- 

 وووووزلنبرميت لصوووووضصمل وووووعمت م وووووضع مت  قبيووووو مم وووووتمت

يت عووضعمبيكميت ز  ووو ميت نبعوووتمموو مت ميي وووض مت   ووولةم

ابثمليجعم للتعبزمم ليف م يمت لل و م،مووانمت ميي وض م

مصوووعلوضمتيسووومعةميت عبمبض بوووض مت زلتوبووو متي ووولوم

ميمنلجض مت مصضن مت  لضب .

 -الملوثات المعدنية الثقيلة:

Hectorite :- لعووضنيم ووب ممينوو مميل ينضبوو ممةوول مموو مت لمووضعمت  

مبسل عكم يملجىبزمت مسلاضلت مت م يق .

 -هيكتوريت :

Helenalin :- مضعةممس   م ياسضسب مم ممجميو مSesquiterpene 

lactonesمليجوووووووووووووووووووووووعم ووووووووووووووووووووووويمن وووووووووووووووووووووووض م

Inula helenium.م

 

Hematemesis :- .ميباعثم س بمنزبرمعت يي  -تقيؤ دموي :

Hematocrit :-  م عك.للسببمت ماليبض مت  ييب مت ميجيعةم ض  -راسب دموي :

Hematoma :- .ميلكمنلبج مل  لمت عكمأيماعيثملمز موقيي  -ورم دموي :

Hematotoxin :- تنظلمHematoxin.م  -توكسين دموي :

Hematoxin :- .مليعسب مأيممضعةمسضم م يعكمأيم  نسج مت معين م يعك  -سم دموي :

Hematuria :- .ميجيعمت عكم يمت  يت  -بول دموي :

Hemihydrate :- ل ي مويألمملعبمع لبلوض مت عض سوبيكمت مض بو مت اوضييم

H2O،ممH2Oنصرمميتمم مت مض م
2

1
CaSo4..م

 -نصف مائي :

Hemochromatosis :- يتميلت يمبورعيمإ وألماوعيثملغبولم ويمأبو مت اعبوعم 
مممضمبرعيمإ ألمللتعكمت اعبعم يمتينسج .

 -تغير لون الدم :

Hemoglobin :- ت  ووليلب مت ميجوويعم وويم  بووضمت ووعكمت اموولت ميت اضمووتم
م  يعسجب .

 -هيموكلوبين :

Hemoglobinuria :- .ميجيعمت ىبميعيي ب مت الم يمت  يت  -بول هيموكلوبيني :

Hemolysin :- تنظلمHaemolysin.م  -: لوبينكالهيمومحلل 

Hemolytic anemia :-  ت ماييووو مم قووولمت وووعكمت نوووضلجموووو مت ل ووول م يعبمبض بوووض
م   بضمت عكمت املت .

 -فقر الدم التحللي :

Hemoperfusion :- مليلمت عكم ويمومويعممو مت فاوكمأيملتلنجوض ممعمصو م
مإلزت  متيعيب ميت سميكمت ابيب .

 -ضخ الدم :

Hemorrhage :- يباعثميس ضبموعبعةممنىضمتللفض مضغ مت وعكميلنوضيتم
ممضن ض مل  لمت عك.

 -نزف دموي :
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Hemotoxicity :- ت لوور بلمت سووضكمويووألممعينووض مت ووعكمأيم صض صووهمم ووتم
ت لغبووووولم ووووويمت ىبميعيوووووي ب ميعلجووووو مت اميضووووو مأيم

مت  ليلب مأيمت   زمض.

 -تسمم دموي :

Henderson and Tilton 

equation :- 

م ضع  م اسضبمت نس  مت م يب م فضويب مت م بعمابثملر وام
 آل و م وب مموانمت م ضع  م ض اس ض مزبضعةمت ع ض  مت  ععبو 

ت قلت ةمت مر ياةمق تمت م ضمي م ض م بوعت مي  وعوضميا وكم
م يممعللت مم ضمي مت مقضلن ميويمعمضمبرليم:

 وععمأ لتعمتآل  م  عمم–م1]مم177%م فضويب مت م بعم=م
وععمأ لتعمتآل  م يمت مقضلن مق وتمت م ضميو  م×مت م ضمي م

 ويمموععمأ لتعمتآل  ×م/م وععمأ لتعمتآل  مق تمت م ضمي م
 ت مقضلن م  عمت م ضمي  م[.مم

 -معادلة هندرسون وتيلتون:

Henderson  

Hasselbalch 

equation:- 

PH = PKa – Log (HA / A ) 

م=ماضم ممض يمHAابثمأ م

م=ماضم مغبلممض يمAممممممممم

معادلااااااااااااااة هندرسااااااااااااااون 
 -هاسيلبلش:

Henry's law 

constant:- 

مقبضسمبلكمتسل عتمهم ويملقبوبكم لت و مت ل ول م موضعةم
مووضمووو م لبوو مت ىوويت ميبوولكماسووضبما ووكمت  ض وو مموو م
  تملاعبوعماي وض مت موض ميضوغ ىضمت   وضليمييزنىوضم

مت جزب يميا كمم مت م ضع  متآللب م:
ت ويز مت جزب وي/م×=مت ضغ مت   ضليم5ت  ض  مميت/ك

م5ت اي ض م يمت مض مغك/ك

 -ثابت قانون هنري :

Heparin :- موضعةممسل يصوو مموو مت ع ووعميت ل وو ميت  ضوو  ميت قيووبم
يت عكميت ليملمن ملجي مت عكمابوثمل موتمعموضعةممضوضعةم

م.Thrombinيت  ممProthrombin ف تمت  م

 -هيبارين :

Hepatic :- .مب يعمأيمب لصم ض ع ع  -كبدي :

Hepatitis :- .مأيماض  مملضب ملصببمت ع ع  -التهاب كبدي :

Hepatocyte :- وووويمويووووكمتينسووووج ممصوووو يحمب يوووو مويووووألمت   بووووضم 
مت  ضلتنةبمب م يع ع.

 -خلية كبدية :

Hepatoma :- .ميلكم  بثمبصببمت ع ع  -ورم كبدي :

Hepatomegaly :- يباعثم ي عبعمم متيس ضبممنىضمت مةولي ض مت عاي بو م
ميت سميك.

 -تضخم الكبد :

Hepatotoxic :- .مميتعمسضم م   بضمت ع ع  -ام للكبد :س

Hepatotoxin :- أيممضعةم ىضملور بلمسوضكمويوألمت ع وعميلورعيمإ وألماوعيثم
ملر بلت مصاب مضضلةم يمت ع ع.

 -سام للكبد :

Heptachlor :- م بعماةولت مووضكميبسول عكماض بوضًم معض او منموتمت نوضلم
يتيلضووو .ممووو ممجميوووو مت عيووويلمت  ضووويب ميباوووعثم

 مت وووعونيملووور بلنمت سوووضكممووو م ووو تمتلل ض وووهم وووض  ليلب
  غيف مت  ص ب مي وا كمبمنو ملنض وامأبينوض مت صويعبيكم
يت  يلضسووبيكمو وولمتيغةووب مت  صوو ب مي ووا كمبمنوو منقووتم

مت لسض تمت  ص ب .ممليس مت سمب م ي ض  .

 -هيبتاكلور :

Heptachlor epoxide :- نووضلجمأعسووعةمت ىب لووضعييلم وويمت لل وو ميويووألمت ماضصووبتم
مونعملةهم يمت اقت.

 -بوكسايد :هيبتاكلور اي

Heptenophos :- م بعم معض ا مت َمّ م ويمت زلتووض مت م ليفو م ضو ًموو م
ممعض الووووهم ا ض وووو مت فضعىوووو ميت  سوووويبعميت  وووو مت ووووعقبقيم
ميت ا ضبمتي ب ميت  ول سم ويمت  بوي مت زجضجبو .ممو م
مجميووووووو مت فسووووووفيلمت  ضوووووويب مت م   وووووو مإلنووووووزبكم

Cholinesterase.  م.ممليس مت سمب م ي ض

 -: هيبتينوفوس

Herbicide :- أيمموضعةمعبمبض بو م  ب بوو مأيمابيبو مأيمصونضوب مل مووتم  -مبيد أد ال :



226 

مويألمقلتمأيمل  ب منميمتيعغضت.

Herbicide resistance :- ظىووويلمتيعغوووضتمت مقضيمووو م يم بوووعت مجووولت متسووولملتلم
تسل عتكم   مم بوعت متيعغوضتم ةوعتممسولملمي فلولةم

ضتمت اسضسووو م يبيووو ممموووضمبووورعيمإ وووألمتسووول  ضعمتيعغووو
يزبضعةمنس  مت ن ضلض مت ملاميو ميت مقضيمو ميت لويملسويعم

م يمت اقتم  عم للة.

 -مقاومة مبيدات ا د ال :

Herptiles :- يلةمتمتي ضويميت  ظض ت ميت لمضسبحميغبلوضميل ويعم
مجمب ىضمإ ألمت ابيتنض مت فقلب .

 -الزواحف :

Heterotrophic 

bateria :- 

 مت لويملاصوتمويوألمت  ضقو ممجميو ممو م عللبوضمت لل و
يت عضل ي مم ضةلةممو مت موضعةمت  ضويب مت ميجويعةم ويم

م.Actinomycetesت لل  .متنظلم

 -التغذية : متباينةبكتريا 

HETP :- مم بووووووووووووعماةوووووووووووولت ممضعلووووووووووووهمت ف ض وووووووووووو موووووووووووووي
Hexa Ethyl Tetra Phosphate.م

 -: يپإج إي تي 

Hexachloroacetone :-  مي ض  .م بعمأعغضتموضك.ممن ف مت سمب م  -اسيتون سداسي الكلور :

Hexachlorobenzene :- .  مم بعم  لبض م امضب مت  ايل.ممن ف مت سمب م ي ض  -سادس كلوريد البنزين :

Hexachlorocyclo-

pentadiene:- 

مضعةميس ب مأسضسب ملسل عكم لاضبلمت م بوعت مت لض  و م
م مجميو مت سضبعييلعتبب مم تمت عييلعب .

 -:سايكلوبيتادايين 

Hexachlorophene :- .  هكساكلوروفين : م بعم  لبض موضك.ممن ف مت سمب م ي ض- 

Hexaconazole :- م بوووعم معض اووو م  لبوووض مت  بوووض مت وووعقبقيميت جووولبم
يت صعأمويألمت مزليوض مت م ليف ميويمم بعمجىوضزي،م
باووعثملوور بلنمت سووضكم وويمت ف لبووض مموو م وو تمل  ب ووهم

.ممون ف مErgosterol  ميب مت لصنب مت ابييم موضعةم

مت سمب م ي ض  .

 -هكساكونازول :

Hexaflumuron :- م بووعماةوولت موووضكم معض اوو مم ظووكمت اةوولت مت ضووضلةم
يب موتمويوألممBenzoylureaتقلصضعبضً.مم ممجميوو م

ل  ووب موميبوو مت لصوونب مت ابووييم يعووضبلب .مقيبووتمت سوومب م
م ي ض  .

 -هكسافلوميورون :

Hexaflurate :- .مم بعمأعغضتموضك  -هكسافلورات :

Hexazinone :- م بووعم معض اوو متيعغووضتمت  ةوو ب ميووويممنل ووبميعغووضتم
يب موووتمويوووألممTriazinoneت جووو .مب ووويعم مجميوووو م

مل  ب موميب مت للعببمت ضي ي.مةعبعمت سمب م ي ض  .

 -هكسازينون :

Hexoesterol :- .ًمولمي متسلبليجب ممصن مييمبيجعم  ب بض  -هكسوستيرول :

Hexythiazox :- م بووووعمتعضليسووووض م معض اوووو متينوووويت مت لض  وووو م  ض يوووو م
Tetranychideويووووألمت مزليوووووض مت م ليفوووو .مموووو مم

مجميوووووووووووو مت عضل ضمبووووووووووو مت م   ووووووووووو مإلنووووووووووووزبكم
Cholinesterase.  م.ممن ف مت سمب م ي ض

 -هكسي ثيازوكس :

Hibernaculum :- ت معووض مت ووايملقضوويم بووهمت اةوولت مأيمتآل ووض م لوولةم

مت ةلض .

 -ة :مكان التشتي

High analysis 

superphosphate :- 

م.Superphosphateتنظلم ساااااااوبر فوسااااااافات عاااااااالي 

 -التحليل:

High calcic liming 

materials :- 

%معض سوبيك.متنظولم3.جبلمباييمويألممضميمبقتمو م
Liming materials.م

ماااااااااواد جيرياااااااااة عالياااااااااة 

 -الكالسيوم:

High concentrate 

dust:- 

م%مأيمأع وووولممووووو م37مسلاضوووولم مسوووواي مباوووووييم

ت مووووووضعةمت ف ض وووووو ميت ووووووايمبمعوووووو مل فبفووووووه.متنظوووووولم
Concentrated dust.م

 -مسحوق عالي التركيز :

High grade residue :- جموووو مويووووألمن مت لوووويمللمل قبووووض مملةوووواض مت مصووووض

ت ملةووووواض مت  ضصووووو م مصوووووضن مت فيسوووووفض مأاوووووضعيم

 -متبقيات عالية الدرجة :
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ت صيعبيك.ميلاييمنس  مع بلةمم مع لبلض مت عض سبيكم
 Hygrade.متنظلمP2O5%مم م1-6عمضملالييمويأل

neutral phosphate.م

High magnesic liming 

materiols :- 

مووويتعمجبلبووو ملاوووييممسوووليومووووض يممووو مت مغنبسوووبيكم

م%.6يوضعةميمبقتمو م

ماااااااااواد جيرياااااااااة عالياااااااااة 

 -المغنيسيوم:

High performance 

liquid 

chromatography :- 

ع وووض مت  ضووويب م عفوووض ةموض بووو ميبسووول عكم لايبوووتمت مل

تولمووضعتًمويووألمنيوبوو مت  موويعمي ضسوول عتكمضووغ موووض يم

 ج وووتمت  ووويلمت ملاووولكمب لووول مت  مووويعمابوووثمبووولكم

 ت اصيتمويألمازكماضعةمجعتًمي زم مقصبلمجعتً.

الساااااااائل الكرومااااااااتو رافي 

 -:عالي ا داء 

High pressure 

injection :- 

 مت لل وو موميبوو ماقوو متيسوومعةمت سووض ي ميت م بووعت ملاوو

 ضسل عتكمأجىوزةماقو م ضصو مبصوتمت ضوغ م بىوضمإ وألم
م.Injection.متنظلمPsi/مم777-6777.

 -حقن عالي الضغط :

High pressure, high 

volume sprayer :- 

ملةوووض مع بووولةممصووومم م م ضميووو مت  سوووضلب مياقووويتم

ت ماضصووبتمت م ليفوو مت ع بوولة.ميلملووضزموووانمت ملةووض م

غض ي /عقبقو مم13-1 م مع سىضمت للععيمت وايمب يو ممو

يب يوو مم.عغك/سووكم07-1.يبي ووعمضووغ ضًمبلوولتيحمموو م

غوووض ي ميبن يووو ممايووويتمم677سووو  م زتنىوووضماووويت يم

ت وووللممووو مت  وووزت مو ووولممجميوووو ممووو مت نووويزي م

مت مامي  مويألماضمتمت نيزي .

المرشة ذات الحجم والضاغط 

 العالي 

High volatile ester :- 2,4تسوووللمت ووو م-Dاليت وووهمويوووألمت  وووض يمت مل وووضبلميم

م.Isopropylعايي مسلب  مت ل ضبلمم تم

 -استر عالي التطاير :

High volume spray :- يبسووومألمأبضوووضًم وووض للمت عضموووتمComplete sprayم

ي وويمووواتمت نووي مموو مت ووللمبوولكملغ بوو مجمبوو مأجووزت م

ت ن ض مأيمت ةجلةم،ميبسل عكمواتمت ني مم مت وللم ويم

ويوألمت  ض وتمممعض ا متآل ض مت ليملقضويمم ظوكمابضلىوض

أيملعوووي ممامبووو م   قووو ممووو مت ةوووم مم وووتمت اةووولت م

ت قةلب م،معموضمبفبوعموواتمت نوي ممو مت وللم ويممعض او م

مأمووووووووولت مت ن وووووووووض ميبالوووووووووضجمت وووووووووعينكم اوووووووووعيع
يممLow volume spray للممض .متنظلمم77-577.

Ultra low volume.م

 -الرش بالحجم الكبير :

Highly toxic 

pesticides :- 

ميكمت لووووويمللووووولتيحمقبمووووو مت جلوووووو مت م بوووووعت ميت سوووووم
م=ممLD50ت قضليوووووووو م نصوووووووورمت عض نووووووووض مت م ل وووووووولةم

ميغك/عغكممو ميز مت عوض  مت اويممور ياةمم37م–صفلم
مDangerووو م لبوو مت فووكم،ميبلمووزم ىووضم عيموو م  وولم

مم مجمجم ميوظمب .

 -مبيدات شديدة السمية :

Hiochic acid :- موو م موولمم1236وضمووتمنموويموووزتم وويمت بض ووض موووضكم
يقووعمل ووب م بمووضم  ووعمأنووهممةووض هممSakeت بض ووضنيمتيلزم

م.Mevalonic اضم م

 -حامض هيوكيك :

Hirudin :- مضعةممضن  م لجي مت عكميليجعم يمت غععمت يمفضيب م ي يقو م
Leechم ب .ملي يلاعثملر بلوضم ض لعت تمم مت م

 -هيرودين :

Histamine poisoning:- عمبوض مملاعثمنلبج ملنضيتمتيغابو مت لويملالوييمويوأل
ميغك/عغوكم،مم177وض ب مم مت ىسولضمب مووضعةمأع ولممو م

يتيغابوو مت ةووض   مت لوويملسوو بمووواتمت نووي مموو مت لسوومكم
لةوومتمتيسوومضكمت م ي وو ميمنلجووض متي  ووض ميتيسوومضكم

مت مميا .م

 -التسمم بالهستامين :

Histochemistry :- ت  ميبووض مت عبمبض بوو مت مسوول عم م ج ووتمللعبووبمت  يبوو م
م يمت علتسض مت مجىلب .مأع لميضياضًم

 -كيمياء نسيجية :
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Histopathology :- ت  يوووكمت مىووولكم ض علتسووو مت مجىلبووو م يللعبوووبمت  يوووييم
يت نسووبجيمنلبجوو متإلصووض  م موول ممووضم ىووعرمإظىووضلم
ت لغبووولت مت م ضعسووو ميغبووولمت   ب بووو مويوووألمت نووويتايم

 ت للعب ب م ليكمتينسج ميت   بض.م

 -علم المرض النسيجي :

Historical data :- مجميو مت  بضنض مت ملاصتمويبىضممو معلتسوض مسوض ق م
سوويت معضنوو م بضنووض مأي بوو م  وو مت بووعمأيم ةووعتمأ اووضثم

مويمب ممنةيلة.

 -بيانات تاريخية :

Hollow cone spray :- وويمووواتمت نووي مموو مت ووللمب وولجممايوويتمت ووللمموو م 

مكم ةووووووعتمم وووووولي م53نوووووويزتمت ملةوووووو م زتيبوووووو م
م مت م ضميوووووو ممجووووويرمابوووووثمبسووووووق مويوووووألمتيجوووووزت

ميمFan nozzle ةوووووعتمعت ووووولةممجي ووووو .متنظووووولم
Pin stream nozzleيممSolid cone spray.م

 -رش مخروطي مجوف :

Homectant :- ظمويوألمت مالويومضمضعةململصمت ل ي  ميلسول عكم يافو
مت مض يم يميتعمت م ليف .

 -ماص للرطوبة :

Homeostasis :- ت اوويم وويمت ماض ظوو مويووألمت  نضصوولمت عت يبوو م ض عووض  م
اض  م  ض مم مابوثمعلجو مللعبزووضميت قبوضكم يظض فىوضم

م ةعتمعضمت.

 -اتزان بدني :

Hoof and horn meal :- إ ممساي مت ايت لميت قلي مت مجفورمتسول عكمعسومضعم
.ماض بوووضًم وووبسم وووهمأومبووو متقلصوووضعب م1105منوووامووووضكم

م%منلليجب .15يبالييمويألم

 -:مسحوق الحوافر والقرون

Hormesis :- ووعةمت ملاصووتمويبىووضمونووعمت جلووو مت من فضوو مموو مت فض 
ت مضعةمت ليملص حمضضلةمونوعمت جلوو متيويوأل.مأيمأ م
تسوول عتكمت مووضعةم للعبووزمموون ف مبج يىووضمل مووتمعمووضعةم

مولمينب .

 -هرمنة :

Horticultural oils :- زبوووي منقبووو مجوووعتًممسل يصووو ممووو مت ن ضلوووض ملسووول عكم
م معض ا متآل ض .م

 -زيوت بستنية :

Hot fogging 

concentrate :- 

مسلاضووولمبنضسوووبمتيسووول عتكم ووويمم وووعت مت لضووو ببم
مت سض  مم ضةلةمأيم  عمت ل فبر.

 -مركز التضبيب الساخن :

Hot water :- يبسوول عكم م ضميوو مت  ووايلميتي صووضتميت  قووتمت ن ضلبوو م

 قلوتمت  عللبوضميت ف لبوض ميت عبوعت مت    ضنبو مت ميجويعةم

معت تمليكمت ميتع.

 -ماء حار :

Hot zone :- ت من قوو مت ماب وو مم ضةوولةم ميقوو مت ليوويثمأيمت ل وول م

ت  لضووويميبجوووبمق وووتمع ووويتمووووانمت من قووو متللوووعت م

مت م  سمت يتقب .

 -منطقة ساخنة :

Household waste :- ميتعمصي  مللعي ممو مت ز ض و ميقوعملالوييمويوألممويتعم

مسضم مأيم  لة.

 -فضالت المنزل :

Human equivalent 

dose :- 

لو مم مت مضعةمت ليمإاتملوكمإو ضرووضم إلنسوض م ننىوضمت ج

ملاعثملر بلتًممسضيبضًم مضمأاع لهم يمت ابيت مت لجلب ي.

 -الجرعة المكافئة لإلنسان:

Human exposure 

threshold :- 

قبمووو موضمووو م يل ووول م موووضعةمسوووضم مأيممجميوووو ممووو م

ت مووويتعمت سوووضم ميت لووويملنلمووويمإ وووألمنفوووسمت مجميوووو م

عي موووانمت قبموو ميملعووي مونووضكمأيممت عبمبض بوو ميت لووي

ممجضز  مصاب مونعمت ل ل م ليكمت ميتع.

حااااااااد التعاااااااارض الحاااااااارج 

 -لإلنسان:

Humification :- وميب ملعويب مت وع ضتممو م و تملايوتمت موضعةمت  ضويب م

 وووويمت لل وووو .ميل لمووووعمووووووانمت  ميبوووو مويووووألمت نةوووووض م

ت مووضبعلي يم وويمت لل وو ميت ووايمبوولل  م ووعيلنم علجوو م

ميت ل ي  .مالتلةمت لل  

 -عمال الدبال :

Humulone :- أاعمنيويمت لتلنجوض مت ميجويعةم ويماةبةو مت وعبنضلم،م  -هميولون :
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ت ىمبي وووي ممLupuloneابوووثمبسووومألمت نوووي مت  وووضنيم

يممAdhumuloneو وووضلةموووو م يوووب ممووو مملع وووض م

Cohumuloneيووانمت لتلنجووض موويمت مسووري  مووو مم

مت   كمت ملم يمت  بلة.

Humus :- ت مأيم نب مللعي مأسضسوضًممو مت مويتعمت  ضويب ممضعةمسيع

ت ملاييووو م ةوووعتمجبوووعم ووويمت لل ووو ميوووويملوووي لم ين وووض م

ت  نضصوولمت غات بوو مت مىموو م ضوو ًمووو متالفووضظمت لل وو م

م ض مض م فللةمأ يت.

 -دبال :

Hydramethylnon :- م بووووووووووعم معض اووووووووووو مت نمووووووووووت.ممووووووووووو ممجميوووووووووووو م
Amidinohydrazoneميب موووتممووو م ووو تمل  ب وووهم.

تإل علووولي م ووويمت مضبليعينوووعلبض.ممليسووو ممقوووتن  ميبووو م

مت سمب م ي ض  .

 -هايدراميثلنون :

Hydrated lime :- م بعماةلت ميمضعةممي ف مم م   مملع ض مت زلنبرم

ميبلعوي م ض علجوو متيسووضسمموو موبعليعسووبعمت عض سووبيك.

يووويممووضعةمجض وو منضلجوو مووو ماوول مت جبوولميبلعووي مموو م

ليعسووووبعموبعليعسووووبعمت عض سووووبيكمأيم يووووب مموووو موبع

ت عض سووووبيكمموووو متيعسووووبعمت مغنبسووووبيكمأيموبعليعسووووبعم

مت مغنبسبيك.

 -جير مائي :

Hydrazinoethanol :- . ممنظكمنميم ين ض مبسل عكم لافبزمت نميم يمت ن ض  -هايدرازينوايثانول :

Hydrocarbons :- ت ملع وووووض مت عبمبض بووووو مت ملعينووووو ممووووو مت ىبوووووعليجب م

ميت عضل ي .

 -هايدروكاربونات :

Hydrocation oil :- . مأيمزب مبلكمت اصيتمويبهمصنضوبضًمم مت نف  -زيت هيدروكاربوني :

Hydrochloric acid :- اووضم موووعبكمت يووي مغبوولمقض ووتم  الوولت ميبسوول عكم

 م ضميووووو مت صووووو يلمت فيسوووووفضلب م لصووووونب ماوووووضم م

مت فسفيلبكميعا كمإلنلضجمعييلبعمتيمينبيك.

 -حامض الهيدروكلوريك :

Hydrocyanic acid :- مووضعةممع نوو مأيمم  وولةملسوول عكم وويمتيمووضع مت مغيقوو م

م معض ا مآ ض مت م ضز مي ضص مت قيتل .

 -حامض الهيدروسيانيك :

Hydrofluoric acid :- نووضلجمووو مت غووضزت مت ملصووضوعةمموو مم ضميوو مت صوو يلم

مت فيسفضلب م ضيامض .

 -حامض هايدروفلوريك :

Hydrogen :- ةل ضتميويممىوكم م ضموتمغضزموعبكمت يي ميويمقض تم  

متيسمعةمت منلج م  مينبض.

 -هايدروجين :

Hydrogen 

cyanamide:- 

مووونظكمنمووويم ين وووض مبسووول عكم ووويمموووزتل مت  نوووبم ووويم

ت منوووض  مت صوووالتيب .معمووووضمبسووول عكمويوووألمت عبووووييم

يت عوولزميت لفووضحميأةووجضلمات مت نوويتةمت اجلبوو .مةووعبعم

مت سمب م ي ض  .

 -سياناميد الهيدروجين :

Hydrogen dioxide :- مضووضعمابووييم ي عللبووضميت ف لبووض مت مملضوو م ين ووض م

ميت ابيت .

 -ثاني اوكسيد الهيدروجين:

Hydrogen ion 

concentration :- 

علجوو مقبووضسماميضوو ممايوويتمأيمقييبلووهميا ووكم لقووعبلم

للعبزمأبينض مت ىبعليجب مت ميجيعةم ض ماييتميبلمزم

P) ىاتمت مص يحم ض لمزم
H
جمو وضلةموو ميت لقكمت نوضلم(

تيسمت سوووض بم  وووععمأبينوووض مت ىبوووعليجب مأيمأبينوووض م

ت ىبعليعسوووبتم ووويمت مايووويتميللووولتيحمت قووولت ةم وووب م

 مبعووي مت مايوويتممل ووضعيً.م0يونووعمت وولقكم م15-صووفل

 م0يإاتمزتع مأبينوووض مت ىبوووعليجب مبقوووتمت ووولقكموووو م 

يبعوووووووي مت مايووووووويتماضمضوووووووبضًميإاتمزتع مأبينوووووووض م

 ميبعووي مت مايوويتم0ت ىبعليعسووبتمبووزعتعمت وولقكمووو م 

 -تركيز أيون الهيدروجين :
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مقييبضً.

Hydrogen sulfide :- بيجعم يمت غضزمت   ب يميت زب مت  ضكميب  يمع لبلبعم

ت ىبووعليجب م ىووانمت موويتعمصووفضلىضمت ممبووزةمموو مابووثم

مت لت ا مت ايمبة هملت ا مت  ب مت فضسع.م

 -كبريتيد الهيدروجين :

Hydrogenated oil :- لاوويتمت زبووي مت سووض ي مإ ووألمت اض وو مت صووي  مبمعوو مأ مل

 يتسوووو  موميبوووو مت ىعلجوووو ميا ووووكم م ضميوووو مت زبوووو م

 ض ىبووعليجب م يجوويعمت نبعووتمع ضمووتممسووضوعمابووثمبوولكم

لة  مت ليت  مت مزعيج م يمسيسوي متياموض مت عونبو م

مي ض لض يمتللفض معلج متنصىضلوض.

 -زيت مهدرج :

Hydrogeologic study:- مم بنووو ممووو مابوووثمت موووض معلتسووو مجبي يجبوووضممسوووضا 

متيلضيميالع مليكمت مبضن.

 -دراسة جيولوجية مائية :

Hydroginkol :- ملعبم بني يمبسل يصممو من وض مGinkgo bilobaم

ميووووووويمو ووووووضلةمووووووو مGinkgoaceaeموووووو موض يوووووو م

3-Pentadecylمت مس بم ياسضسب .م

 -هايدروجينكول :

Hydrology :- بووثمصووفضلىضمت  يووكمت ووايمبلنووضيتمعلتسوو مت مبووضنمموو ما

يليزب ىضميعيلتنىضم يمت   ب  مسيت معضن مليكمت مبوضنم

م ي مأيملا مس حمتيل .

 -أو المائيات : المياهعلم 

Hydrolysis :- لفضوووتمعبمبووض يمباووعثم ووب مت مووض ميت مووضعةمبنوولجمونووهم

ملعيب ممضعةمأيمميتعمجعبعة.

 -التحلل المائي :

Hydrolyzed protein :-  جضا  م ا ض  مت فضعى .ممون ف ممبسل عكمعمضعةم بلمينب

مت سمب م ي ض  .

 -بروتين متحلل مائياً :

Hydrophil :- .ممضعةمأيمنظضكمبنجابم يمض م   ب له  -محب للماء :

Hydrophobe :- .ممضعةمأيمنظضكم ضلعم يمض م   ب له  -كاره للماء :

Hydroponics :- تسل عتكمماييتممض يمباييمت  نضصولمت غات بو مت عضميو م

ين وووض م ةوووعتمملووويتز مليضووو م ووويمأاووويت م ضصووو م 

ميلنمألم بىضمت ن ضلض .

 -زراعة مائية :

S - Hydroprene :- م وو  منموويم ياةوولت مب مووتمموو م وو تمل  ووب موميبوو م

تينسوو  مت   ب بوو مممووضمبلسوو بم وويممووي مت اةوولت م

مت مسلىع  .ممن ف مت سمب م ي ض  .

 -اس : –هايدروبرين 

Hydrosphere :-  يمت ايمباب مت قةلةمتيلضب مسويت معوض مت غ رمت مض

م ي مس حمتيل مأيملالىض.م

 -المحيط المائي :

Hydrothorax :- . متللفض ممسليومت مض م يمت صعلمأيمت ل لب  -استسقاء الصدر :
2-Hydroxyacetophenone:- موضعةم ووضلعةم ي بوويلمعمووضمب موتمويووألملجيوو مت  ووليلب .م

 ايمسمب ممليس  م ي ض  .م

 -اسيتوفينون :يدروكسي اه

8-Hydroxyquinoline :- . ممضعةميس ب ملع تم يمصنضو مت مضضعت مت ابيب  -هايدروكسي كوينوالين :

Hydroxyquinoline 

sulfate :- 

مضووضعمابووييم ي عللبووضميت ف لبووض م معض اوو مأموولت م

ت ا يتم يمت امضبض ميأةجضلمت فضعىو ميت  ضولتيت م

ن وووض م ضووو ًموووو متسووول عتمهم ووويممعض اووو مأمووولت مت 

مت  علبلب .

كبريتااااااااااات هايدروكسااااااااااي 

 -كوينوالين :

Hygiene :- .معتممضمب لصم ض صا ميت افضظمويبىض  -علم الصحة :

Hygienic control 

program :- 

 لنووضمجمبقوويكمويووألمل  بوو مت ةوولي مت صوواب م وويمعووتم

وميبوو مموو موميبووض متإلنلووضجمت غووات يميلةوومتم اووصم

ىوزةمي اوصمت ميتعمت  ضكميملتق لىضميلنظوبكموموتمتيج

ت منووولجمت غوووات يميملتق لوووهميضووو  مت ل وووزب ميت ةوووا م

ي اووصمت  ووضميب ميلووعلب ىكمويووألمتيسووض ببمت صوواب م

مت سيبم .

 -برنامج السيطرة الصحية:
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Hygrade neutral 

phosphate :- 

نوووووضلجمولضووووويم مصوووووضن مإنلوووووضجمت فيسوووووفض م   ووووويم
 .High grade residueت صيعبيكميت قضصل.متنظلم

لي فوساااااافات متعااااااادل عااااااا

 -الدرجة :

Hygroscobic inert 

powder :- 

مسوواي م ضمووتمعبمبض بووضًميايملوور بلم  ب وويمبظىوولمموو م

 وو تمقعللووهمويووألم ووعلمعبيلعووتممفصوويبض متيلجووتم

يل لضووهم يجفوووضرممووو م وو تمقوووعلةمت مسووواي مويوووألم

متملصضصهم مض مت جسكمم تمت فاكميت سبيبعضجبت.

 -مسحوق خامل ممتز :

Hygroscopic :- ويوووألمتملصوووضصمت موووض ممووو مت جووويملاووو مموووضعةمقوووضعلةم

ت ظووليرمتيولبضعبوو مموو معلجووض مت اوولتلةميت ضووغ م

ميت ل ي  مت نس ب .

 -مسترطب :

Hygroscopic point :- تنظلمHygroscopicity.م  -نقطة االسترطاب :

Hygroscopicity :- قض يب متيم حميعمصضصمت موض مملوألمموضمعوض مت ضوغ م

مت مووض ي مايوويتمت   ووضليم ل ي وو مت ىوويت مبزبووعمووو مت

مت مة  .

 -استرطاب :

Hymexazol :- م بوووعم  لبوووض م م ضميووو مت لل ووو مأيمت  وووايلم معض اووو م
مIsoxazoleأملت مسقي مت  ضعلت .مب يعم مجميو م

يب ووو  ملصووونب متياموووض مت نييبووو .ممووون ف مت سووومب م

م ي ض  .

 -هايمكسازول :

Hyperaemia :- .ملزتبعمعمب مت عكم يمأيمجز مم مت جسك  -لدم :فرط ا

Hyperalimeniation :- .ملنضيتمت مغابض م علج ملزبعمو مت اعمت م ض ي  -البلع المفرط :

Hyperbilirubinaemia:- .مزبضعةمللعبزمت   يبلبي ب م يمت عك  -فرط الببليريوبين :

Hypercalcaemia :- زبوووووووضعةمللعبوووووووزمت عض سوووووووبيكم ووووووويمت وووووووعك.متنظووووووولم
Hypocalcaemia.م

 -فرط الكالسيوم :

Hypereutrophic :- ل يوو مويووألمت  ابوولت مت غنبوو مجووعتًم ض  اض ووبمت علبىوو م

ميت قيبي مت ةفض ب .

 -فرط التغذية الحقيقية :

Hyperglycaemia :- .مزبضعةمللعبزمت عييعيزم يمت عك  -فرط الكلوكوز :

Hyperkalaemia :- زبوووووووضعةمللعبوووووووزمت  يلضسوووووووبيكم ووووووويمت وووووووعك.متنظووووووولم

Hypokalaemia.م

 -فرط البوتاسيوم :

Hyperkeratosis :- . مزبضعةمنميمتينسج مت ملقلن  -فرط التقرن :

Hyperlipidaemia :- .ماض  مملضب مةض   ملزعتعم بىضمعمب مت عو م يمت عك  -فرط الدهن بالدم :

Hypernatraemia :- .مزبضعةمللعبزمت صيعبيكم يمت عك  -فرط الصوديوم :
Hyperparathyroidism :-  يمنةض مت غوعةمجوضلمت علقبو ميت لويمزبضعةمغبلم  ب ب م

مللر لموضعةم للعبزمت عض سبيكم يمت   زمض.

 -فرط الغدة جار الدرقية :

Hyperplasia :- لضضورمغبولم  ب ويمأيمزبوضعةمووععمت   بوضمت   ب بو م

م يمت نسبجمأيمت  ضي.

 -فرط التنسج :

Hyperreflexia :- . مةعةملعيعمت ف تمتين عضسب  -فرط انعكاسي :

Hypersensitivity :- تيسووولجض  مت م وووض  م بىوووضم ي ضموووتمأيمت  يتموووتمت مسووو   م

م ياسضسب .

 -مفرط الحساسية :

Hypersensitivity 

pneumonitis :- 

مل مبصببمت ل و منلبجو متيسلنةوض مت ملعوللم غ وضلم

ت موويتعمت  ضوويب مت مل فنوو معمووضمووويمت اووضتم وويمل ووض م

مت مزتلوب .

 - بارية مفرطة الحساسية:

Hypersusceptibility :- لفضوتمأيمتسلجض  موض ب مل قبمت ل ول م للعبوزمم وب م

م ممضعةممضمم مق تمعض  م ض مقضلنو ممو مت غض  بو مت  ضمو م

م ممجمي مأ لتعمنفسممجميو مت عض  مت لويمل لضو م

م يمضعةمنفسىض.

 -حساسية مفرطة :

Hypertension :- .متللفض مضغ مت عك  -فرط الضغط :
Hyperthermia poisons:- ت سووميكمت لوويملووزعتعمسوومبلىضم ضللفووض معلجوو مت اوولتلةم  -سموم مفرطة الحرارة :
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يلسوووومألمأبضووووضًم ض م بووووعت مات مت م ضمووووتمت اوووولتليم

مPositive coefficient temperatureت ميجووبم

م ووووتم  ووووو مت م بوووووعت مت لض  وووو م مجميوووووو مت عيووووويلم

م.Hypothermia poisonsت  ضيب .متنظلم

Hyperthyroidism :- عم ىوضمزبوضعةمنةوض مت غوعةمت علقبو مت وايمبورعيمإ ووألمبقصو

مزبضعةمم عتمت لم بتمت قضوعي.

 -فرط الغدة الدرقية :

Hypertrophy :- زبووضعةمنموويمت نسووبجمأيمت  ضوويمموو م وو تمزبووضعةمت اجووكم

مي بسمزبضعةموععمت   بضمت معين م ه.

 -تضخم :

Hypervitaminosis :-  ملنضي وووو ميبقصووووعم ىووووضمزبووووضعةمجلوووووض مت فبلضمبنووووض مت

ي ض لغكمم مأ مزبوضعةملنوضيتمت فبلضمبنوض ميمبورعيمإ وألم

بورعيمم(A)أب مأضولتلمإيمأ مزبوضعةمجلووض م بلوضمب م

إ ألماعيثمتآليكم يمت  ظضكميت مفضصتميلسضق مت ة لم

م(D)يت صووعت م،معمووضمأ متإل وولت م وويملنووضيتم بلووضمب م

برعيمإ ألمتللفض ممسوليومت عض سوبيكم ويمت وعكميضو رم

مت ةىب .م

 -الفيتامينات :فرط 

Hypoallergenic :- . م ف مقعلةمت ميتعمويألمت لس بم يمت اسضسب  -خافض للحساسية :

Hypocalcaemia :- نقووصمللعبووزمت عض سووبيكمووو مت اووعمت   ب وويم وويمت ووعك.م

م.Hypercalcaemiaتنظلم

 -نقص الكالسيوم :

Hypokalaemia :- نقووصمللعبووزمت  يلضسووبيكمووو مت اووعمت   ب وويم وويمت ووعك.م

 .Hyperkalaemiaنظلمت

 -نقص البوتاسيوم :

Hypolimion :- قوو مت مووض مت سووفيب م ي ابوولت م وو تمأةووىلمت صووبرم  
ابووثمبعووي م بىووضمت مووض مأع وولمع ض وو ميأع وولم ووليعةمموو م

م  قض مت مض مت  يبض.

 -طبقة الماء القعرية :

Hyponatraemia :- نقووصمللعبووزمت صوويعبيكمووو مت اووعمت   ب وويم وويمت ووعك.م
 .Hypernatraemiaتنظلم

 -نقص الصوديوم :

Hypotension :- تن فووووض مضووووغ مت ووووعكمووووو مت اووووعمت   ب ووووي.متنظوووولم
Hypertension.م

 -نقص الضغط :

Hypothermia 

poisons :- 

ت سووميكمت لوويملووزعتعمسوومبلىضم ضن فووض معلجوو مت اوولتلةم
يلسوووومألمأبضووووضًم ض م بووووعت مات مت م ضمووووتمت اوووولتليم

.مNegative coefficient temperatureت سووض بم
م.Hyperthermia poisonsتنظلم

 -سموم منخفضة الحرارة :

Hypotriglyceridaemia :- متن فوووووووووووض ممالووووووووووويومت وووووووووووعكممووووووووووو معووووووووووووي م
 ت للتبعيسبلتبع.

 -نقص الترايكلسيرايد :

Hypovolaemic :- تين فض مغبلمت   ب ويم ويماجوكمت   زموضمت ميجويعةم
م يمت عيلةمت عميب م ض جسك.م

 -نقص حجم الدم :

Hypoxaemia :- تن فوووض ممسوووليومتييعسوووجب م ووويمت وووعكموووو مت اوووعم
مت   ب ي.

 -نقص ا وكسجين :

Hypoxia :- تنظلمHypoxaemia.م  -نقص ا وكسجين :
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-I- 
 

Iatrogenic :- .طبً : التأثيرات الضارة الناتجة عن العًج الطبي- 

Icterus :-  أو أبو صفاار   االفة ضرضفية هفببجا وجفود  يفادة ضفن

 ضادة الصاراء في الدم ووصولجا إلى الجلد.

 -ٌرقان :

Ideal pesticides :-   هففو الضبيففد الففى  يبمففى فففي ضومففا ايهففت دام والتطبيفف

عليتففو وينففون هففاضاع لمفففة الضهففتجدفة ضاافظففاع علففى فا

وغيففففر ضففففار لهايففففاء ان ففففر  وأن ينففففون هففففج  

ايهتعضا  وماب  للتال  إلى نواتج غيفر ضضفرة بالبي فة 

 لاترة ضناهبة وأن ينون ر يص الثضن.

 -مبٌد اآلفات المثالً :

Idiopathic 

environmental 

intolerance :- 

دم التحم           البٌ          ً ع          .Multiple chemical sensitivityانظر 

 -التلقا ً:

Idiosyncrasy :- .خصوصٌة الحساسٌة : اهاهية وراثية ضارطة لبعض الضواد- 

Ignition temperature:-  أم  درجفة افرارة تبفدأ عنفدها الضفادة بفاياترا  وهفي
 .Flashpointأعلى ضن نمطة الوضيض. انظر 

 -حرارة االحتراق :

Ileum :- .لفا فً : أو مولون- 

Illegal residues :-  ضتبميفففففات الهفففففضوم أو النيضيا يفففففات ال راعيفففففة غيفففففر

الضهففففضوج بوجودهففففا مانونيففففاع علففففى الضففففواد الضعاضلففففة 

و اصففة انغىيفففة   ايففا تفففرفض الوففانات الااويفففة 

 على نضية ضن الضتبميات ت يد عن الاد الضهضوج بو.

 -متبقٌات غٌر قانونٌة :

Illuminance :- علففى نمطففة ضعينففة وتمففاك  ميففاك نضيففة الضففوء الهففامط
 .Luxبوادة لونك 

 -إضاءة :

Imazalil :-  ضبيففد فطريففات لضعاضلففة بففىور الانطففة والوففعير ضففد

فطريات عان الجىور وأضراض البادرات نضفا يهفت دم 

لضنافاة أضراض ضا بعد الجني على ثضار الاانجة وهفو 

فعفففا  ضفففد هفففًيت الاطريفففات الضماوضفففة لضرنبفففات 
Benzimidazoleجضوعففففففففة . ضففففففففن ضImidazole 

. Ergosterolويعض  ضن  ً  تثبيطو لعضلية تصفنيا 

 ضتوهط الهضية للبا ن. 

 -اٌمازالٌ  :

Imazamethabenz - 

methyl :- 

ضبيفففد لضنافافففة الوفففوفان البفففر  وال فففرد  ففففي امفففو  

الانطففففة والوففففعير و هففففرة الوففففضك. ضففففن ضجضوعففففة 
Imidazolinone  ويعضفف  علففى تثبففيط إنفف يم تصففنيا

Acetolactate  . 

 -مٌثاٌ  : –اٌمازامٌثابٌنز 

Imazamox :-  .ضبيد أدغا  يهت دم في امفو  ففو  الصفويا والنفانوي
. ضفففن اض الهفففضية Imidazolinoneضفففن ضجضوعفففة 

 للبا ن.

 -اٌمازاموكس :

Imazapic :-  ضبيففد أدغففا  يهففت دم مبفف  وبعففد ظجففور البففادرات فففي

امو  فو  الصويا وفهت  الامف  ومصفا الهفنر. ضفن 
ويعض  علفى تثبفيط إنف يم  Imidazolinoneجضوعة ض

Acetolactate .ضن اض الهضية للبا ن . 

 -اٌمازابٌك :

Imazapyr :-   لضنافافففففففة اندغفففففففا  رفيعفففففففة وعريضففففففففة انورا

والوففففجيرات فففففي الضنففففاط  غيففففر الض روعففففة. ضففففن 
ويثففففبط إنفففف يم تصففففنيا  Imidazolinoneضجضوعففففة 

Acetolactate.ضن اض الهضية للبا ن . 

 -ازابر :اٌم

Imazaquin :-   ضبيففد أدغففا  يهففت دم مبفف  ال راعففة لضنافاففة اندغففا  -اٌمازاكوٌن :
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عريضفففففة انورا  ففففففو  الصفففففويا. ضفففففن ضجضوعفففففة 

Imidazolinone  ويثفففففففففففففبط إنففففففففففففف يم تصفففففففففففففنيا

Acetolactate  .ضن اض الهضية للبا ن . 

Imazethapyr :-  ضبيد أدغا  ججا   لضنافاة اندغا  رفيعة وعريضفة

  في ض تلف  أنفواا الضااصفي  ويهفت دم عفادة انورا

 Imidazolinoneمبففففف  ال راعفففففة. ضفففففن ضجضوعفففففة 

. ضففففن اض Acetolactateالضثبطففففة ونفففف يم تصففففنيا 

 الهضية للبا ن.

 -اٌمازٌثابر :

Imazosulfuron :-   لضنافاففة اندغففا  عريضففة انورا  فففي امففو  ضبيففد

ويعضفف   Sulfonylureaالففر  والثيفف . ضففن ضجضوعففة 

. ضففن اض Acetolactateبففيط تصففنيا إنفف يم علففى تث

 الهضية للبا ن.

  -ورون :ٌاٌمازوسلفو

Imibenconazole :-  ضبيد فطريات لضنافافة أضفراض اينثراننفو  والبيفاض

الففدميمي والصففدأ وتبمففا أورا  فهففت  الامفف  والجففرا. 

 . ضن اض الهضية للبا ن.Triazoleضن ضجضوعة 

 -اٌمٌبنكونازو  :

Imicyafos :- سٌافوس اٌمٌ يد ديدان ثعبانية   يهت دم في ال راعات الض تلاة.ضب:- 

Imidacloprid :-  ضبيفففد اوفففرات يفففىثر ففففي ضفففد  واهفففا ضفففن ا ففففات

 Neonicotinoidsالاوففففففرية. ويعففففففود لضجضوعففففففة 

ويىثر ضن  فً  عضلفو نضضفاد لضهفتمبًت النينفوتين. 

 ىو هضية ضن اضة للبا ن. 

 -اٌمٌداكلوبرٌد :

Imidazolinone 

herbicides :- 

ضجضوعففة نيضيا يففة تضففم العديففد ضففن ضبيففدات اندغففا  

وتعضففف  ضبيفففدات هفففىة الضجضوعفففة علفففى تثبفففيط إنففف يم 

الضففرور  ونتففاج  Acetohydroxy acidتصففنيا 

الهلهففلة الضتارعففة ضففن اناضففاض ايضينيففة وىلفف  نن 

Acetohydroxy acid  .يففتم إنتاجففو فففي النبففات فمففط

جفففىة الضجضوعفففة بهفففضيتجا وتضتفففا  الضبيفففدات التابعفففة ل

 الضن اضة للبا ن والطيور وانهضا  والاورات. 

 -مبٌدات أدغا  اٌمٌدازولٌنٌة:

Imidoxon :- .اٌمٌدوكسون : ضبيد اورات عام- 

Iminoctadine 

triacetate :- 

اٌمٌنواوكت          ادٌن ث ث          ً  ضبيد فطريات عام يهت دم على الضااصي  الض تلاة.

 -االسٌتٌت :

Iminoctadine tris :- .اٌمٌنواوكتادٌن ترس : ضبيد فطريات عام يهت دم على الضااصي  الض تلاة- 

Immission :-  ترنيفف  أ  ضلففوا فففي البي ففة والنففاتج ضففن عضليففة اتاففاد

 ايطًمات أو اينبعاثات والضلوثات الضنتورة.

 -فرط التلوث :

Immune system :- عضفف  وففبنة ضتناضلففة ضففن انعضففاء والسففدد واننهففجة ت

 على اضاية الجهم ضن أنواا الطايليات والهضوم.

 -جهاز مناعً :

Immuno assay :-  عضلية تمييم ارتباط الضاضو  أو الضنمفو  الفى  يهفت دم

ضهتضد أو جهم ضضفاد  فاص والمفادر علفى ايرتبفاط 

وىلففف  لتوففف يص نوعيفففة  Analyteبالضفففادة الضتاللفففة 

بنظيفر  ونضية الضادة. والجهم الضضفاد يضنفن أن يفرتبط

ويهفففضى اينفففىا  بفففالتمييم  Radioisotopeإوفففعاعي 

أو  Radioimmunoassayالضنففففففففاعي اووففففففففعاعي 

 يففففرتبط ضففففا اونفففف يم والففففى  يهففففاعد علففففى ضتابعففففة 

 Enzyme - linked (ELISA)التااعف  بهفجولة 

immunosorbent assay  أو مفففد يفففرتبط بضفففادة  

يصمة بواهطتجا يفتم تاديفد ضومفا الجفين الفى  يصفب  

ويهففففضى  Immunofluorescenceاع ويهففففضى ضر يفففف

 -تقٌٌم المناعة :
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 ا تبار الضناعة الًص .

Immuno response :-  تااع  بفدني أو جهفضاني  فاص لضفادة غريبفة عنفو. أو
أن الججا  الضناعي في الجهم مام بتو يصجا على أنجا 

 ضادة غريبة.

 -استجابة مناعٌة :

Immunochemistry :- ضوايويففة والج ي يففة لعلففم الضناعففة دراهفة الجوانففا الني
 Antibodiesوبفففان ص طبيعفففة انجهفففام الضضفففادة 

 والتدا   فيضا بينجم. Antigensوالضهتضدات 

 -كٌمٌاء المناعة :

Immunodulation :-  عضليففة تسييففر أو تعففدي  وظياففة النظففام الضنففاعي ونتففاج
 اهتجابة ضىثرة.

 -تعدٌ  المناعة :

Immunofluorescence 

test :- 

 -: اختبار المناعة ال صق .Immuno assayانظر 

Immunogen :-  انظرAntigen. : مستضد- 

Immunoglobulin :-  عا لففففة ضففففن البروتينففففات الهففففنريةGlycoproteins 

المادرة على العض  نأجهام ضضفادة وتوجفد ففي بً ضفا 
 Immunoglobulin Eالفدم وهفوا   اننهفجة ويعفد 

 .Iللاهاهية الضارطة نوا  ضصدراع لهجهام الضضادة

 -كرٌات المناعة :

Immunoglobulin E -

mediated :- 

االة تادا عندضا يتااع  الافرد ضفا عواضف  الاهاهفية 
عفففففففن طريففففففف  تااعففففففف  الضهتضفففففففد ال فففففففاص بففففففف  

Immunoglobulin E  وىلفف  بعففد التعففرض لضففادة

ضعينة ضهببة للاهاهية بعد أن تنون مد تعرضت هابماع 
 لناك الضادة.

ٌة مفرط   ة بوس   اطة حساس   
 -كرٌات المناعة إي :

Immunopotentiation:-  .تاايفف  مففدرة النظففام الضنففاعي ونتففاج اهففتجابة ضففىثرة
 .Immunomodulationانظر 

 -تقوٌة المناعة :

Immunosuppression:-  أو نبفففت الضناعفففة وهفففي عضليفففة ا تففف ا  مفففدرة النظفففام
ريبففة الضنففاعي للجهففم لًهففتجابة للضففواد أو العواضفف  الس

وىلفف  عففن طريفف   اففض إنتففاج انجهففام الضضففادة أو 
 عن طري   اض ايهتجابة للضهتضدات.

 -خفض المناعة :

Immunosurveillance:-  ا ليففة التففي ينففون ضففن  ًلجففا الججففا  الضنففاعي مففادراع
علففى تضييفف  وتاطففيم ال ًيففا الهففرطانية مبفف  تنوينجففا 

 للورم الهرطاني.

 -مراقبة مناعٌة :

Immunotoxic :- .سم مناعً : أ  ضادة ضارة أو هاضة للججا  الضناعي- 

Immuo complex :-  .معقد مناعً : هو ناتج تااع  الضهتضد ضا الجهم الضضاد- 

Impermeable :- .غٌر منفذ : تهت دم لوص  انغوية غير الضناىة لضواد ضعينة- 

Impervious :-  أو غيفففر ضنافففى   ضصفففطل  يهفففت دم لوصففف  المافففا ات
 والضًبك الوامية التي تنون غير ضناىة للنيضيا يات.

 -كتٌم :

Implantation :-   راعففة البيضففة الض صففبة فففي الففرام أو  راعففة أ 
 نهيج في وهط  راعي ضناها.

 -ازدراع :

Impoundment :-   عضليفففة اجففف  الضفففاء باهفففت دام الهفففدود أو الاففففواج
 الترابية أو اوهضنتية.

 -حجز :

Impregnated dust :-  صفففورة تججيففف  ينفففون فيجفففا ضهفففاو  التعايفففر ضوفففرباع
وضوففبعاع بالضففادة الاعالففة لضففضان تو يففا الضففادة الاعالففة 
بوففن  ضتجففانك فففي الضهففاو  ويتطلففا تججيفف  هففىة 

 الضهااي   برة  اصة وتمنيات ضتطورة.

 -مسحوق تعفٌر مشرب :

Impulsive :- .مندفع : ضصطل  يهت دم لوص  ارنة ها   ضا- 

Impurities :- .شوا ب : ضجض  الضواد السريبة التي توجد في أ  وهط- 

Impurity profile :-  الترانيفف  المصففو  لنافففة الوففوا ا بضففا فيجففا الوففوا ا

الضججولففة الضوجففودة فففي ضففادة فعالففة صففناعية ضنتجففة 

 -حالة الشوا ب :
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بواهطة إاد  الورنات باهت دام عضلية واادة   ويفتم 

ونتاجيففة  التعففر  عليجففا ضففن نتففا ج تاليفف  الففدفعات ا

ويمصفففد عفففادة الوفففوا ا التفففي لجفففا افففدود ضواصفففاات 

غم/نسففم أو أنثففر ضففن ىلفف  وتوضففا  1صففناعية عنففد 

افففدود أدنفففى للوفففوا ا التفففي لجفففا ض فففاطر اهفففتثنا ية   

ويجففا أن تتضففضن االففة الوففوا ا نافففة ضوامففا إنتففاج 

ناففك الضففادة الاعالففة بواهففطة ناففك الوففرنة الضصففنعة 

انات تعتبفر هفرية وي ونافة طرا   التصنيا   هىة البي

 يتم تضضينجا في تمارير التمييم.

In situ treatment :- .معاملة فً موضعه : أ  تمنية ضهتعضلة لضعاضلة ويء في ضوضعو الطبيعي- 

In vitro :-  ض رعففة  ًيففا فففي أنبوبففة ا تبففار أ  تجربففة ض تبريففة

 تهت دم فيجا  ًيا اية ضن النا ن الاي.

 -نبوبة االختبار :فً أ

In vitro studies :-  وهففي الدراهففات التففي يففتم إجراىهففا ضففن أجفف  دراهففة

التفأثيرات التفي تافدثجا الضفواد الض تبفرة علفى اننهفجة 

أو ال ًيففا أو العضففيات ال لويففة التففي يففتم ع لجففا ضففن 

 النا ن الاي.

 -دراسات خارج الجسم :

In vivo :-  الايفففواني وهفففي ففففي جهفففم النفففا ن الافففي النبفففاتي أو

التجففارا الض تبريففة التففي يهففت دم فيجففا النففا ن الاففي 

 بالناض .

 -فً الكا ن الحً :

In vivo studies :-  الدراهات التفي تجفر  لضعرففة التفأثيرات التفي تافدثجا

 الضواد ولنن في دا   جهم النا ن الاي.

 -دراسات داخ  الجسم :

Inabenfide :-  اٌنابٌنفٌد : اضة للبا ن. ضنظم نضو للنبات. ىو هضية ضن- 

Inability to focus :- .عدم التركٌز : عدم المدرة على تاديد الرىية- 

Inactive :-  غيفففر مابففف  للتااعففف  نيضيا يفففاع أو هفففي الضفففواد ال اضلفففة

 الضضافة الضوجودة في ضهتاضرات الضبيدات.

 -خام  :

Incidence :-  ضصففطل  يهففت دم لوصفف  اففايت اففدوا الضففرض أو

د انوفف اص الففىين يهففمطون ضرضففى  ففً  فتففرة عففد

 ضنيفة ضافددة وففي ضجتضففا ضعفين   وعفادة يعبفر عنجففا 

ننهبة   أ  عدد انففراد الضرضفى ضمهفوضاع علفى عفدد 

 أفراد الضجتضا الضادد بالدراهة.

 -حدوث :

Incidence rate :-  أو نهفففبة تنفففرار افففدا ضعفففين ففففي ضجضوعفففة هفففنانية
 .Incidenceضاددة. انظر 

 -لحدوث :نسبة ا

Incident commander:-  الوففف ص الضهفففىو  عفففن إدارة انافففداا أو العضليفففات

 ة. العرضية أو الطار

 -:الطوارئ مسؤو  

Incidental take :-  ضوت العديد ضن الايوانات أو تعرضجا نضرار جراء

 اهت دام الضبيدات.

 -األخذ العرضً :

Incineration :-  تففدضير الاضففًت أو اففر    وهففي عضليففة تجففد  إلففى

الصففلبة والهففا لة والسا يففة ونففىل  الضبيففدات الناهففدة 

باهففت دام اللجففا عنففد درجففات اففرارة ضرتاعففة جففداع. 

ايفففا يفففتم تاويففف  الضفففواد ال طفففرة إلفففى رضفففاد وثفففاني 

 اونهيد الناربون.

 -ترمٌد :

Incinerator :-  ضارمففة ضهففيطر فيجففا علففى درجففات الاففرارة تهففت دم
تهفت دم فيجفا درجفات افرارة لار  الضبيدات الااهدة و

ضرتاعففة جففداع مففد ت يففد عففن انلفف  درجففة ض ويففة. انظففر 
Incineration. 

 -محرقة :

Incompatible :-  أو غيفر مابف  لل لفط   ايفا يوفير هفىا الضصفطل  إلففى
عدم إضنانية  لط هفىا الضبيفد أو الهفضاد أو ضفنظم النضفو 

 -غٌر متوافق :
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ضا الضبيد أو ضرنا آ ر وىل  نتيجة التباين في درجفة 
Pلفففف  ا

H  أو نتيجففففة التبففففاين فففففي الصففففاات النيضيا يففففة

والاي يا يففة للضففواد الاعالففة أو الضففواد الضضففافة لصففور 
 التججي .

Incompatible 

materials :- 

إن  لففط هففىة الضففواد ضففا بعضففجا يففىد  إلففى تاطففيم 
ترنيبجا أو وظياتجا أو مد تىد  إلفى افدوا اناجفار أو 

بعفض الضفواد ال طفرة. انظفر  اري  أو مد تنطل  ضنجا
Incompatible waste. 

 -مواد غٌر متوافقة :

Incompatible waste :-  فضففًت غيففر ضناهففبة لل لففط ضففا بعضففجا أو ضففا ضففواد
 أ ر  بهبا تااعًتجا ال طرة.

 -فض ت غٌر متوافقة :

Incoordination :-  عففدم تناهفف  ارنففة انرجفف  فففي الاوففرات الضعرضففة
ضوم التابعفففة لضجضوعفففة النلفففور للهفففضوم و اصفففة الهففف

 العضوية.

 -عدم تناسق :

Incorporate :-  ضفففا ا ففففات تطلففف  علفففى عضليفففة  لفففط أو ضففف ج ضبيفففد
 التربة.

 -ٌدمج :

Incremental 

spraying :- 

تطل  على ظاهرة اينجرا  التي تاص  أثنفاء عضليفة 
الففرا الضتنففاهي بالصففسر   باهففت دام الطففا رات وىلفف  

تتفرانم علفى الجفد  ضفا نف  عضليفة نن مطرات الضبيد 
را تمففوم بجففا الطففا رة. فضففثًع إىا نففان عففرض ضجففا  

ضتففراع   فففجن ضجففا  الففرا الاعلففي  03الففرا للطففا رة 
هينون أعرض ضن ىل  وىلف  نن جف ءاع ضفن ضالفو  
الفففرا هفففينجر  ضفففا الفففدواضات الجوا يفففة بعيفففداع عفففن 
الجد  أو عرض الفرا الضافدد والفى  هيصفب  ثًثفة 

الففرا الضمففرر ضففن مبفف  الطيففار ليصففب   أضثففا  عففرض
ضتففراع لففىا فففجن عففرض الففرا الضمففرر هففيتلمى فمففط  03

ثلا نضية ضالو  الرا عند ميام الطا رة بالرا وعنفد 
ميام الطا رة بدورة الرا الثانية فجن جف ء ضفن ضالفو  
الففرا هيهففمط أيضففاع علففى ضجففا  الففرا انو  وبففىل  

 تنون هنا   يادة ضضطردة في الرا. 

لمض        طرد ف        ً ال        ر  ا
 -الزٌادة:

Incremental unit risk 

estimate :- 

ميففام هففىة الواففدة بتمففدير بالنهففبة لتلففوا الجففواء يعنففي 
الضجا ففففة اوضفففافية لافففدوا الهفففرطان  فففً  فتفففرة 
الايففاة فففي ضجتضففا ضاتففرض   يتعففرض جضيففا أفففرادة 
باهففتضرار للضلوثففات ضنففى الففويدة و ففً  فتففرة ايففاتجم 

ضن الضلوا الجفوا ي  0روغرام/مضاين 1لترني  ضمدارة 
  ً  عضلية التناك.

وح       دة المجازف       ة  تق       دٌر
 -المضطردة :

Independent joint 

action :- 

ويهففضى أيضففاع بالاعفف  الضوففتر  غيففر الضتوففابو وىلفف  
عندضا تنون طريمفة تفأثير الضبيفد الضضفا  ض تلافة ضفا 

 .Potentiationطريمة تأثير الضبيد ا  ر. انظر 

 -رك المستق  :الفع  المشت

Independent 

laboratory :- 

وتعني تمييم طريمة تاليلية بواهطة ض تبر ضهتم  عفن 
الض تبففر الضبتنففر لطريمففة التاليفف    وضففن الضضنففن أن 
ينتضي الض تبران إلفى نافك الجي فة   طالضفا أن المفا ضين 
على التالي  والضعدات الضهت دضة تعض  بوفن  ضهفتم  

 لطريمة.وبدون تعاون في تمييم ا

 -تقٌٌم مختبري مستق  :

Indeterminate public 

health :- 

 Hazardعفففدم المفففدرة علفففى تاديفففد بعفففض ان طفففار 

الصففاية علففى الهففنان نتيجففة الااجففة إلففى ض يففد ضففن 

 الضعلوضات.

 -خطر صحً غٌر محدد :

Index chemical :-  فجرك للنيضيا يفات الضهفت دضة ننمفاط ضرجعيفة لتثبيفت

 للضرنبات النيضيا ية. الهضية الوا عة

 -فهرس كٌمٌا ً :
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Index of biological 

integrity :- 

طريمة لوص  نوعية الضاء باهت دام الصاات الايويفة 

لضجتضعفففات النا نفففات الضا يفففة ضثففف  نوعيفففة انهفففضا  

والًفمريففات الضوجففودة فففي الضففاء. ويعبففر عنجففا بميضففة 

ق 133رمضيفة ضاصفورة بفين رصفارق نأمف  نوعيففة و ر

 لى نوعية للضاء.نأع

 -دلٌ  التكام  الحٌوي :

Index of nutritional 

quality :- 

طريمة تهفت دم للوصفو  إلفى صفورة عاضفة تفد  علفى 

ضاتو  الطعفام ضفن الضسفىيات وهفىا الفدلي  أو الضىوفر 

يضث  النهبة الض وية للنضية الضوصى بجا يوضيفاع ضفن نف  

ضفففادة ضسىيفففة ضمهفففوضة علفففى النهفففبة الض ويفففة للنضيفففة 

 الضوصى بجا يوضياع ضن الطامة.

 -دلٌ  الجودة التغذوٌة :

Indication :- .داللة أو ع مة : ميضة نضية ناتجة عن ججا  أو آلة مياك- 

Indigotic :-   صففبسة  رمففاء غاضمففة تهففت رج ضففن ور  نبففات الثيفف
 .Amorpha fruticosaالضهضى 

 -:نٌلج 

Indigotine :- طناعية الضهففضوج وااففدة ضففن ضجضوعففة انلففوان ايصفف

بجضففففافتجا دوليففففاع إلففففى انغىيففففة ومففففد يهففففضى أيضففففاع 
Indigocarmine  ويتراوج الضمدار الضهفضوج بتناولفو

ضلسم/نسففم ضففن و ن  2-يوضيففاع ضففن الصففبسة بففين صففار
 .Indigoticالجهم. انظر 

 -:أو نٌلج اندٌكوتٌن 

Indirect exposure :-  تعففرض انوفف اص لضففادة ضففا عففن طريفف  ضًضهففتجم

 اص تعرضوا لتل  الضادة بون  ضباور.نو 

 -تعرض غٌر مباشر :

Individual monitor :-  ميام و ص بعضليفة ايهتنوفا  أو رصفد ا ففة. انظفر
Personal sample. 

 -رصد أو استكشاف فردي:

Individual protective 

device :- 

تطلفف  علففى ضجضفف  التججيفف ات التففي يرتففديجا الوفف ص 

التعاضففف  ضفففا الضفففواد الهفففاضة. أثنفففاء را الضبيفففدات أو 
 .Personal protective equipmentانظر 

 -أدوات الحماٌة الفردٌة :

Indole -3- acetic acid:-  ضنظم نضو للنبات يهت دم للتااي  في النباتفات الض تلافة

   غير هام لنا  العه .

 -حامض الخلٌك االندولً :

Indole -3- butyric 

acid :- 

هففت دم لتاايفف  تنففوين الجففىور فففي ضففنظم نضففو للنبففات ي

 الُعم  النباتية. ضن اض الهضية للبا ن. 

 -حامض بٌوترٌك االندولً:

Indoor air :-  هواء التناك دا   البيت أو انبنية وينون عادة ضلفوا

 بون  نبير بهبا ملة تبادلو ضا انونهجين ال ارجي.

 -هواء داخ  المنز  :

Indoxacarb :- ضنفن اهفت داضو علفى الض روعفات ضبيد اوفرات عفام ي

الض تلاة   ومد أظجر فاعلية جيدة في ضنافاة اوفرات 
 Oxadiazineاروفففففاية انجنافففففة. ضفففففن ضجضوعفففففة 

ويافففدا تفففأثيرة الهفففام ضفففن  فففً  غلمفففو لمنفففوات نمففف  

 الصوديوم.

 -اندوكسكارب :

Induced resistance :-  ضماوضففة ناتجففة عففن تففأثير بعففض العواضفف  البي يففة التففي
ى  يادة ضماوضة النبات بصورة ضىمتفة نفالتسير تىد  إل

 في العناصر السىا ية الضتوفرة للنبات.

 -مقاومة مستحثة :

Induction :-  يففادة نهففبة تصففنيا اونفف يم اهففتجابة لاعفف  الضاففا أو 
أو هففو  يففادة نوففاط أاففد أو بعففض  للظففرو  البي يففة.

الفففنظم اون يضيفففة ال اصفففة بفففالتاويت الايويفففة التفففي 
الضففادة السريبففة التففي يتعففرض لجففا النففا ن تاففدا علففى 

 الاي.

 -حث :

Induction period :-  أو فتففففرة النضففففون وهففففو الفففف ضن الضنصففففرم ضففففن بففففدء
التعفففرض لسايفففة ظجفففور انعفففراض الضرضفففية. انظفففر 

Latent period. 

 -فترة الحث :
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Industrial by 

product :- 

وهففي فضففًت عضليففات التصففنيا الض تلاففة والتففي مففد 
العناصففر السىا يففة. هففىة الاضففًت يضنففن  تاتففو  علففى

 تاويلجففففففا إلففففففى ضففففففواد هففففففضادية بايعتضففففففاد علففففففى 
 الظففففففرو  الاي يا يففففففة وضاتواهففففففا ضففففففن الضلوثففففففات 
 غيفففففففففر الضرغوبفففففففففة الضوجفففففففففودة فيجفففففففففا. انظفففففففففر

Heavy metal contaminants. 

 -منتجات المصانع الثانوٌة:

Industrial hygiene :-  والعفاضلين فيجفا. الجوانا الصاية الضرتبطة بالضصفانا
 .Occupational hygieneانظر 

 -صحة صناعٌة :

Industrial waste :-  الاضًت غير الضرغفوا فيجفا والناتجفة عفن الضصفانا
 الض تلاة وضنجا الاضًت الها لة والصلبة والسا ية.

 -فض ت صناعٌة :

Inert chemical :-  ضففففادة نيضيا يففففة غيففففر ضتااعلففففة بوففففن  عففففام. انظففففر
Ingredient  وactive ingredient. 

 -مادة كٌمٌا ٌة خاملة :

Inert ingredients :-  الضفففواد التفففي تضفففا  إلفففى الضفففواد الاعالفففة للنيضيا يفففات
ال راعيففة نالضبيففدات وانهففضدة وضنظضففات النضففو أثنففاء 
عضليففة تججي هففا لًهففت دام الاملففي   وعففادة تففىنر فففي 
عًضفففة الضنفففتج ننهفففبة ض ويفففة   وي تصفففرج الوفففرنة 

لضنتجة عفن انهفضاء النيضيا يفة لجفىة الضفواد ننجفا تعفد ا
ضن أهرار الورنات   وهفىا ياهفر هفبا تبفاين فاعليفة 
الضبيد الضنتج ضثًع ضن مب  أنثر ضفن وفرنة بفالرغم ضفن 
ااتوا ففففو علففففى ناففففك ونضيففففة الضففففادة الاعالففففة. انظففففر 

Active ingredients. 

 -مواد خاملة :

Infect :- ة الضضرضففففة ضثفففف  البنتريففففا يلففففوا بالنا نففففات الدميمفففف
 والاطريات والاايروك.

 -ٌعدي :

Infectious waste :-  انظرMedical waste. : فض ت معدٌة- 

Infertility :- .عقٌم : غير  صا   غير مادر على اونجاا- 

Infest :-  أو يبتلففى بوجففود آفففة ضثفف  الاوففرات أو المففوارض أو
 اندغا .

 -ٌصٌب :

Inflammation :- تعا  أو تأجج   تااع  أو اهتجابة الجهم للعفدو  أو او
الاهاهففية أو التجففيج النيضيففا ي وعففادة تتضيفف  بففااضرار 

 الجلد وادوا بثرات فيو ضا وعور بانلم أاياناع 

 التهاب :

Infrared absorption 

spectroscopy :- 

ويهففت دم فففي الدراهففات النوعيففة والنضيففة للضرنبففات 
ت تل  ضن ضرنفا نيضيفا ي  العضوية والض اليط والتي

  ففر ويعتضففد هففىا الضميففاك علففى تهففليط الضففوء علففى 
ضرنا ضا هفواء نفان هفا ًع أم صفلباع فياصف  لفو نفوا 
ضفففن ايهتففف ا ات التفففي تعطفففي انبعاثفففات التفففي يضنفففن 
مياهففففففجا عنففففففد انوففففففعة تاففففففت الاضففففففراء. انظففففففر 

Ultraviolet absorption spectroscopy  . 

مقٌ             اس االمتص             ا  
 -باألشعة:

Infusion :-  إد ا  ها   نغراض عًجية ضن غيفر الفدم. نضفا ففي
 االة إعطاء الضاالي  الضسىية عن طري  الامن.

 -إدخا  :

Ingestion :-  عضليففة تنففاو  الطعففام والوففراا عففن طريفف  الاففم نضففا
تطلففف  علفففى عضليفففة التجفففام بعفففض الج ي فففات والضفففواد 

 السريبة ضن مب  ال ًيا الضلتجضة.

 -ابت ع :

Ingredient statement:-  فمففرة تضثفف  إاففد  فمففرات عًضففة الضبيففد ال اصففة باهففم
الضفففادة الاعالفففة ونهفففبتجا ونهفففبة الضفففواد ال اضلفففة ففففي 

 ضهتاضر الضبيد.

 -فقرة المحتوٌات :

Inhalation :- .استنشاق : عضلية اهتنوا  النيضيا يات إلى دا   الر ة- 

Inhalation fever :- ن ا يبفدأ بعفد عفدة هفاعات ضفن ضرض ااد يوبو اننالفو
 اهتنوا  تراني  عالية ضن الرىاى أو السبار. 

 -حمى االستنشاق :
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Inhalation toxicity :-  الهضية الناتجة عفن اهتنوفا  الضفواد الهفاضة ووصفولجا
أو هي ضمدار الضرر أو التل  الفى  تادثفو  إلى الر ة.

الهضوم في النا ن الافي عنفدضا يفتم أ فىها عفن طريف  
 هتنوا .اي

 -سمٌة االستنشاق :

Inherently 

biodegradable :- 

صفف  ضففن الضرنبففات النيضيا يففة المففادرة علففى التالفف  
 ايوياع في أ  ا تبار بين ا تبارات التال  الايو .

 -قاب  للتحل  حٌوٌاً باألص :

Inhibited :-  ااتوا جففا علففى نضيففة صففسيرة ضففن ضففادة أ ففر  لضنففا
ضا ناهجا أو ضا ضواد أ فر   الضادة انولى ضن التااع 

 في البي ة.

 -مثبطة :

Inhibitors of mixed 

function oxidases :- 

ضرنبات نيضيا ية طبيعية أو صناعية تعض  علفى تثبفيط 
إن يضففات اننهففدة ض تلطففة الوظياففة التففي توففن  أاففد 
الضنظوضففات الدفاعيففة فففي أجهففام النا نففات الايففة ضففد 

ايفففففا تمفففففوم هفففففىة  Xenobioticsالضفففففواد السريبفففففة 

اون يضفففات بضجاجضفففة الضفففواد الهفففاضة وتاويلجفففا إلفففى 
ضرنبات أم  هضية وهجلة الطفرج إلفى  فارج الجهفم   

اون يضفففات الضرنبفففات  ولعففف  ضفففن أهفففم ضثبطفففات هفففىة
ضثف   Methylene dioxyphenolالتابعفة لضجضوعفة 

ايففا تهففت دم نضففادة  Piperonyl butoxideضففادة 

 يد الضاضرة صناعياع.ضىا رة ضا ضبيدات البايروثرو

مثبط    ات إنزٌم    ات األكس    دة 
 -مختلطة الوظٌفة :

Inhibitory 

concentration :- 

 ترنيفففف  أ  ضففففادة يففففىد  إلففففى التهففففبا فففففي إاففففداا 
 Inhibitoryتثبفففيط لنظفففام ايفففو  ضعففففين. انظفففر 

concentration 50%  وInhibitory dose. 

 -تركٌز مثبط :

Inhibitory 

concentration 50% :- 

% ضففن نوففاط إنفف يم ضعففين أو 23رنيفف  الضثففبط لفف  الت
 نظام ايو  ضعين.

 -التركٌز المثبط للنصف :

Inhibitory dose :-  جرعة ضفن ضفادة ضعينفة تفىد  إلفى التهفبا ففي إافداا
 Inhibitoryتثبفففيط لنظفففام ايفففو  ضعففففين. انظفففر 

concentration   وInhibitory dose 50%. 

 -جرعة مثبطة :

 Inhibitory dose 

50%:- 

% ضففن نوففاط إنفف يم ضعففين أو 23الجرعففة الضثبطففة لفف  
 نظام ايو  ضعين.

 -: الجرعة المثبطة للنصف

Initiator :-  عاضففف  يعضففف  علفففى التهفففبا ففففي إافففداا تسييفففر ففففي
النروضوهففوم أو الجففين والففى  يففىد  إلففى اففا عضليففة 
تنففففوين انورام بعففففد أن يمففففوم عاضفففف  ثففففاني هففففو الفففف  

Promoter و ففي النهفيج. أو هفي أو الضثير مد تفم امنف

 أ  ضادة تىد  إلى بدء هلهلة ضن التااعًت. 

 -بادئ :

Injecting ampul :-  صورة ضن صفور تججيف  الضبيفدات و اصفة الججا يفة
والضهففت دضة لضنافاففة الطايليففات الدا ليففة وال ارجيففة 
علففى ايوانففات الض رعففة   ايففا تامففن تاففت الجلففد 

ى الضففادة التففي تاتففو  علفف Uvemicوضثالجففا اضبففويت 
 .Avermectinالاعالة 

 -أمبولة حقن :

Injection :-    إافد  طرا ف  تعففريض ايوانفات اي تبفار للضبيففدات
وتعفد ضففن أفضف  الطرا فف  التفي تضففضن د فو  جرعففة 
الضبيد بالناض  إلى دا   جهم ايفوان اي تبفار   وهفي 
الطريمة الوايدة الضهفت دضة ففي اهفاا الجرعفة ويفتم 

الام أو تافت الجلفد أو الامفن ففي الامن إضا عن طري  
الوريفففد   وففففي الاوفففرات يضنفففن إجفففراء الامفففن ففففي 

 انغوية بين العملية.

 -حقن :

Injection method :-  انظرInjection. : طرٌقة الحقن- 

Innocuous :-  ضصطل  يهت دم لوص  أ  ضرنفا ي يافدا ضفرراع  -غٌر مؤذي :
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 في النا ن الاي الضتعرض لو.

Inorganic acaricides:- الضهففففففففت دضة فففففففففي  الضرنبففففففففات غيففففففففر العضففففففففوية 
ضنافاففففففة ايناروهففففففات وضنجففففففا النبريففففففت. انظففففففر 

Inorganic pesticides.   

مبٌ    دات االكاروس    ات غٌ    ر 
 -العضوٌة :

Inorganic fertilizer :- .سماد غٌر عضوي : انهضدة التي ي ياتو  ترنيبجا على الناربون- 

Inorganic fungicides:- والتفففففففي  الضرنبفففففففات غيفففففففر العضفففففففويةة ضجضوعففففففف 
تعضففف  علفففى متففف  الاطريفففات أو تثبفففيط نضوهفففا. انظفففر 

Inorganic pesticides.   

مبٌ      دات الفطرٌ      ات غٌ      ر 
 -العضوٌة :

Inorganic herbicides:-  الضهفففت دضة ففففي  الضرنبفففات غيفففر العضفففويةضجضوعفففة
ضنافافففة اندغفففا    ضثففف  ضرنبفففات الففف رني . انظفففر 

Inorganic pesticides.   

مبٌ        دات األدغ        ا  غٌ        ر 
 -العضوٌة :

Inorganic 

insecticides :- 

الضرنبفففات غيفففر العضفففوية الضهفففت دضة ففففي ضنافافففة 
 .Inorganic pesticidesالاورات. انظر 

مبٌ      دات الحش      رات غٌ      ر 
 -العضوٌة :

Inorganic pesticides :-   الضرنبففات النيضيا يففة غيففر العضففوية المففادرة علففى متفف
وها وتناثرها. وتضتا  النا نات غير ا فات أو تثبيط نض

العضوية بأنجفا ففي السالفا هفضوم ضعديفة أو بالضًضهفة 
ووففديدة الهففضية لجضيففا صففور الايففاة وبطي ففة التالفف  
وضتففرانم فففي البي ففة   وضففن أهففم هففىة الضرنبففات أضففًج 
الففففف رني  والالفففففور والاهفففففاور والنافففففاك وال  بففففف  

 والنبريت وغيرها.

ة مبٌدات اآلفات غٌر العضوٌ
:- 

Insect growth 

inhibitor :- 

 ضفففففادة نيضيا يفففففة طبيعيفففففة أو ضصفففففنعة تعضففففف  علفففففى 
إربفففا  عضففف  الجرضونفففات الضنظضفففة لنضفففو الاوفففرات 

 وانهً جا.

 -مثبط نمو الحشرات :

Insect growth 

regulator :- 

 تطلففففففففففففففف  علفففففففففففففففى هرضفففففففففففففففوني اينهفففففففففففففففً 
Ecdyson hormone وهرضففففففففون الوففففففففباا 

Juvenile hormone ي الاوفففرات الضوجفففودان فففف

 وينظضان عضلية النضو واينهً  في الاورات. 

 -منظم نمو حشري :

Insect pest 

management :- 

نظففام يمففوم علففى اي تيففار وايهففت دام الففىني لطرا فف  
الضنافافففة الض تلافففة   بضفففا يضفففضن عفففدم التفففأثير علفففى 
امتصفففاديات اونتفففاج ال راعفففي وعلفففى النظفففام البي فففي 

وججة النظر ال راعية فلهفاة  وايجتضاعي فجي إىاع ضن
تدعو إلى اونتاج ال راعفي الضتطفور ضفا اضايفة البي فة 
وضففن وججففة نظففر الصففاة العاضففة فجففي فلهففاة لضففضان 

 اونهان وايواناتو انلياة.صاة 

 -إدارة اآلفة الحشرٌة :

Insect toxicology :-  العلفففم الفففى  يجفففتم بدراهفففة تفففأثير ضبيفففدات الاوفففرات
اوفففرات ونيايفففة التمليففف  ضفففن والهفففضوم عاضفففة ففففي ال

تأثيرهففا فففي الاوففرات وبففىل  فجففو علففم يجففتم برفاهيففة 
الاورات وضااولة التمليف  ضفن آثفار الضرنبفات الهفاضة 

 .Insecticides toxicology. انظر الاوراتفي 

 -علم سموم الحشرات :

Insecticidal selection 

pressure :- 

ط االنتخ      ابً لمبٌ      د الض      غ .Pesticidal selection pressureانظر 
 -: الحشرات

Insecticide :-   أ  ضرنا نيضيا ي طبيعي أو صناعي يعض  على متف
الاوففرات بوففن  ضباوففر أو غيففر ضباوففر عففن طريفف  

 .تثبيط نضوها وتطورها

 -حشرات : مبٌد

Insecticides 

toxicology :- 

العلم الى  يجتم بدراهفة تفأثير ضبيفدات الاوفرات وآليفة 
الاوففرات وضتابعففة تففأثير الهففضوم اففدوا الضففوت فففي 

ونااىيتجفففا ففففي الاوفففرات فضفففًع عفففن دراهفففة ضجضففف  
عضليففات اييففض التففي تاففدا للضبيففد ضففن لاظففة تضاهففو 

عل         م س         موم مبٌ         دات 
 -الحشرات:
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للاوففرة ولاففين ضففوت الاوففرة أو نجاتجففا ضففن الضففوت 
ونففىل  دراهففة تففأثير ضبيففدات الاوففرات فففي النا نففات 

 غير الضهتجدفة وعناصر البي ة الض تلاة.

Insectifuge :-  أ  ضادة نيضيا ية أو ألوان أو أصوات تعض  على طفرد
 الاورات.

 -طارد الحشرات :

Insectistasis :- ضونات والضواد النيضيا يفة الضثبطفة لتنفاثر راهت دام الاي
الاورات بمصفد تثبيفت أعفداد الاوفرات دون ضهفتو  

 الاد ايمتصاد  الارج.

 -تثبٌت الحشرات :

Insectistatic :-  انظرInsectistasis. : مثبط الحشرات- 

Insilico :-  عبففارة توففير أو تطلفف  علففى البيانففات الناتجففة والضاللففة
 باهت دام نضاىج ااهوبية وتمانات الضعلوضات.

 إن سٌلٌكو 

Insoluble :-  ضصطل  يهفت دم لوصف  أ  ضفادة غيفر مابلفة للفىوبان
 في الضاء. أو في الضىيبات العضوية.

 -غٌر ذا ب :

Insomnia :- .أرق : عدم المدرة على النوم- 

Intake :-  أو ابفتًا   وهفي نضيفة الضففادة التفي يفتم تناولجفا بسففض
 النظر إن نانت مد اضتصت أم ي.

 -تناو  :

Integral indicator of 

toxic effect :- 

الضمففففاييك أو الضعففففايير ضثفففف  و ن الجهففففم أو درجففففة 
ض  التسيرات الااصلة ففي االفة الارارة التي تضي  ضج

 النا ن الاي الضتعرض للضادة الهاضة.

ال      دلٌ  المتكام        للت       ثٌر 
 -السام:

Integrated control :-  طريمة ضنافافة تفتم عفن طريف  التناضف  بفين الضنافافة
 النيضيا ية والايوية.

 -مكافحة متكاملة :

Integrated pest 

management :- 

افافة الايويفة والنيضيا يفة وهي ض يج ضفن طرا ف  الضن
والاي يا ية وال راعيفة وغيرهفا والتفي عنفد اهفت داضجا 
بالطريمة والترميت الضناها فجنجا تاافظ علفى ضهفتو  
ضن اض ضن ا فة ي يهبا ضعفو أيفة  هفارة امتصفادية 
وعليو فجي طريمفة تهفعى إلفى إيجفاد االفة تناضف  بفين 

 أنثر ضن طريمة ضن طرا   الضنافاة الضتناضلة.

 -اإلدارة المتكاملة لآلفات :

Interactome :- .جزئ متفاع  : بروتين ىو ضمياك نبير   أو  ارطة تااع  البروتين- 

Interested parties :-  الجي ففات أو انوفف اص الضعنيففين بضواصففاات الضبيففدات

ضثف  الوففرنات التجاريففة   هفلطات تهففجي  الضبيففدات   

 لبااثين.الضنظضات غير الانوضية   العلضاء وا

 -األطراف المعنٌة :

Interfacial layer :-  طبمفففة تتوهفففط بفففين هفففطاين أو وهفففطين ضتًضهفففين

 وصااتجا ت تل  عن نً الوهطين.

 -طبقة بٌن سطحٌن :

Interim remedial 

measure :- 

أ  إجراء يفتم ات فاىة لاضايفة الضفواطنين ضفن الضلوثفات 

اء فتفرة الضوجودة أو  فً  عضليفات إ التجفا ومبف  انتجف

 تمصي العًج.

 -خ   اإلجراء الع جً :

Intermediate :-  الضرنا الناتج في ضرالة وهطية ضن ضراا  تاضفير

 ضادة أو ضرنا ضا.

 -وسطً :

Intermediate 

duration exposure :- 

 يففففوم  11ضًضهففففة الضففففادة الهففففاضة لضففففدة ت يففففد عففففن 

و  Acute exposureوتمفففف  عففففن الهففففنة. انظففففر 

Chronic exposure. 

 -فترة التعرض المتوسطة :

Intermittent effect :- ين وا  فففر   التفففأثير الايفففو  للضفففادة افففتفففأثير بفففين ال

الهففاضة الففى  يظجففر اينففاع وي تاففي اينففاع آ ففر. ويهففضى 

 .Discontinuous effectأيضاع 

 -ت ثٌر متقطع :

Internal validity :- عضلية انت اا وضمارنفة ضجفاضيا ففي بعفض الجوانفا   

وأن التبفففاين الضوجفففود مفففد يعففف   إلفففى  طفففأ ففففي أ فففى 

العينففات   وأن اي ففتً  الضًاففظ بففين هففىة الضجففاضيا 

 -شرعٌة داخلٌة :
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ربضا يرجا إلى التأثير ايفتراضفي للارومفات التفي يفتم 

 التام  ضنجا.

Intermittent muscle 

twitching :- 

 -متقطعة: انتفاضات عضلٌة وتادا نتيجة التعرض للهضوم العصبية.

Intermittent pressure 

sprayer :- 

ضروففة يدويففة تففدفا ضالففو  الففرا عففن طريفف  ضففسط 

الضنففبك علففى هففا   الففرا في ففرج ضففن فوهففة الففرا 

بون  رىاى عند ن  ارنة ضنبك وأن فوهة الرا ضن 

 النوا الثابت وغير الماب  للتبدي  والتنظيم.

 -مرشة الضغط المنقطع :

Internal dose :- جرعة داخلٌة : رعة الضضتصة فعًع.هي الج- 

Internal extraction :-  وفففففي هففففىا ايهففففت ًص يففففتم اهففففت ًص ضتبميففففات

 الضبيففففففدات الضوجففففففودة دا فففففف  الضففففففواد أو اننهففففففجة 

 وىلففففف  بعفففففد اينتجفففففاء ضفففففن اهفففففت ًص الضتبميفففففات 

الهففففطاية وبعففففد ىلفففف  يففففتم تج  ففففة العينففففة وضففففن ثففففم 

 تهفففففففت لص بفففففففال ًط أو النمفففففففا والجففففففف . انظفففففففر

Surface extraction  وTotal extraction. 

 -استخ   داخلً :

International 

standardization 

organization :- 

ضنظضة تموم بنوفر انهفضاء الوفا عة للضبيفدات التفي يفتم 

بضعرفففة الضىههففة البريطانيففة  علففى العًضففةوضففعجا 

 للضعايرة.

 -المنظمة الدولٌة للمعاٌرة:

Interplotation :- استكما  : ر ميضة تما بين رمضين أو بين نماط بيانات ضعلوضة.تمدي- 

Interpretation of 

data:- 

عضليفففة تميفففيم النتفففا ج الضتاصففف  عليجفففا ضفففن الدراهفففة 

لسفففرض تاديفففد ضعنويتجفففا بالنهفففبة لصفففاة اونهفففان أو 

 للبي ة أو لنليجضا ضعاع.

 -تفسٌر البٌانات :

Interspecies dose 

conversion :- 

هففتنتاج ضففن جرعففات لايففوان ضففن نففوا ضعففين عضليففة ا

لنوا آ ر   ضثا  ىل  اهتنتاج جرعة ضهاوية لىنهفان 

 ضن جرعة ضاددة للموارض.

تحوٌ          الجرع        ة ب        ٌن 

 -األنواع:

Interstitial fluid :- .سا   بٌن خلوي : ها   يضه الاراغات البينية بين ال ًيا- 

Interstitial 

pneuomonia :- 

الر فة يعضف  علفى  يفادة اننهفجة  نوا ض ضن ضفن ىات

بففين ال لويففة ضضففا يففىد  إلففى ان اففاض وظففا   أنهففجة 

 الر ة.

 -ذات الر ة بٌن خلوي :

Interstitial 

pulmonary fibrosis :- 

تطلفف  علففى عضليففة تنففوين ضففا يوففبو النففدا فففي أنهففجة 

الر فففففة نتيجفففففة التعفففففرض لسبفففففار ايهبهفففففت والاافففففم 

 والهيلينا.

 -تلٌف ر وي بٌن خلوي :

Intervention study :-  طريمة تعتضفد ففي الدراهفات الوبا يفة ضصفضضة ي تبفار

فرضية لتاديد العًمة بين الهبا والتفأثير عفن طريف  

تافففوير العاضففف  الضهفففبا الضاتفففرض ففففي الضجتضفففا أو 

 الهنان. 

 -دراسة التداخ  :

Intestinal 

reabsorption :- 

 إعادة اضتصفاص بعفض الضفواد ففي الضعفي والتفي هفب 

 اضتصاصجا ضن مب  ومب  طراجا  ارجاع.

 -إعادة امتصا  معوي :

Intoxication :-  عضلية التعرض لضواد دا لية أو  ارجية الضنوفأ والتفي

تىد  إلى ظجور العديد ضن انعراض الضرضفية. نضفا 

 أنجا مد تطل  على االة الهنر الوديد. 

 -تسمٌم :

Intramuscular 

injection :- 

 -الحقن فً العضلة : يد أو الضادة الهاضة في العضلة.عضلية امن الضب

Intraperitoneal 

injection :- 

 -: البٌرٌتونًالحقن  .البيريتونيعضلية امن الضرنا النيضيا ي في السواء 

Intravenous .الحقن الورٌدي : امن الضرنا النيضيا ي في الوريد- 
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injection :- 

Intrinsic activity :- ر تاايففففففف   أو تنبيجفففففففي يضنفففففففن أن أمصفففففففى تفففففففأثي 

جا الضرنففففا ضمارنففففة بضرنففففا ضرجعففففي. انظففففر ثياففففد

Intrinsic toxicity. 

 -النشاط الحقٌقً :

Intrinsic clearance :-  اجم البً ضا أو الفدم التفي تفم تنميتجفا تضاضفاع ضفن الضفادة

 أو الضواد الضلوثة للدم  ً  فترة  ضنية ضاددة.

 -نظافة حقٌقٌة :

Intrinsic factor :-   في النيضياء الايوية هو بروتين ضت صص وضرور

ويتم إففرا ة ضفن بعفض السفدد  B12يضتصاص فيتاضين 

 الضعوية للضعدة.

 -عام  حقٌقً :

Intrinsic toxicity :-  الهضية الناتجفة عفن وصفو  الضرنفا الهفام إلفى ضومفا

التففأثير دا فف  جهففم النففا ن الاففي ضففن دون أن ينففون 

ة الدفاعيففففة والاففففواج  ال ارجيففففة للاعاليففففات اييضففففي

والدا ليفففة أ  دور ففففي ضنفففا الضرنفففا ضفففن الوصفففو  

 بصورتو انصلية إلى ضوما التأثير. 

 -السمٌة الحقٌقٌة :

Intubation :-  عضليفة إد فا  أنبوبففة ضفن الافم ضففروراع بفالضر ء واتففى

الضعففدة وىلفف  ضففن أجفف  هففجولة ودمففة وضففضان وصففو  

 يوان التجربة.الجرعة ضن الضادة الض تبرة في ا

 -إدخا  األنبوبة :

Invert emulsion :-  وفيو ينون الضاء ضنتوفراع ففي ال يفت وينفتج عنفو  لفيط

 نثي .

 -مستحلب مقلوب :

Involution :-   ضصففطل  يهففت دم لوصفف  االففة العففودة إلففى ضففا مبفف

 العًج.

 -انتكاس :

Iodine :-  أاففففد العناصففففر الضنونففففة للاففففاضض فففففي العديففففد ضففففن

ضففا النلففور الضوجففود فففي رواهففا نتففرات  التاففاعًت

الصففودا. وهففو ضففرور  لتسىيففة الايففوان ولنففن لففيك 

 للنبات.

 -ٌود :

Iodine number :-  رقم ٌودي : غم ضن ال يت. 133عدد غراضات اليود التي يضتصجا- 

Iodomethane :-  ضففففادة ضب ففففرة بديلففففة لبروضيففففد الضثيفففف  لتعمففففيم التربففففة

 الهضية للبا ن. وضنافاة آفات الض ا ن. وديدة

 -اٌودومٌثان :

Iodosulfuron methyl 

sodium :- 

ضبيففد أدغففا  لًهففت دام فففي امففو  الانطففة والوففعير. 
. ضفففن اض الهفففضية Sulfonylureaيعفففود لضجضوعفففة 

 للبا ن.

اٌودوس       لفٌورون مٌثاٌ         

 -صودٌوم :

Ion :-  ىرة أو ضجضوعفة ضففن الففىرات الضوفاونة نجربا يففاع ومففد

 ة أو ضوجبة.تنون الوانة هالب

 -أٌون :

Ionizing radiation :-  أ  أوفعة تتنففون ضفن ج ي ففات ضتأينفة بوففن  ضباوففر أو

غير ضباور أو  ليط ضن ايثنين أو ضن الاوتونات ىات 

 الطامة انعلى ضن فوتونات الضوء فو  البناهجي.

 -أشعة مؤٌنة :

Ioxynil :-  ضبيففد أدغففا  يهففت دم بعففد ظجففور بففادرات اندغففا  فففي
 Nitril  الضااصففي  الض تلاففة. يعففود لضجضوعففة امففو

ويعضف  علفى تثبفيط عضليففة الترنيفا الضفو ي. ضتوهففط 

 الهضية للبا ن.

 -اٌوكسٌنٌ  :

Ipatone :-  ضبيد أدغا  عام ضن ضجضوعةTriazine. : اٌباتون- 

Ipazine :- .اٌبازٌن : ضبيد أدغا  عام- 

Ipconazole :-   واهفففا ضففففن ضبيفففد فطريفففات يهفففت دم لضنافافففة ضفففد

الاطريفففففات الضهفففففببة نضفففففراض البفففففىور ففففففي الفففففر  

 والضااصي  ان ر . ضتوهط الهضية للبا ن.

 -اٌبكونازو  :

Iprobenfos :-  ضبيد فطريات لضنافاة ضرض الور  على الر  وعان  -فوس :ناٌبروبٌ
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الهفففا  ولاافففة غضفففد الفففر . ضفففن ضجضوعفففة الاهفففاور 

العضففوية ويعضفف  علففى تثبففيط صففنا الففدهون وأغلاففة 

 الهضية للبا ن.ال ًيا. ضتوهط 

Iprodione :- لهجناك  ضبيد لضنافاة الاطريات التابعة
Alternaria  وBotrytis  وFusarium  و

Helminthosporium  وMonilinia  و

Rhizoctonia  وSclerotinia  وSeptoria  

وغيرها ضن الاطريات على الض روعات الض تلاة. ضن 
علفى تثبفيط عضليفة  ويعضف  Carboxamideضجضوعة 

تصففنيا الفففدهون وانغلافففة ال لويففة. ضفففن اض الهفففضية 

 للبا ن.

 -اٌبروداٌون :

Iprovalicarb :-  ضبيفففففد فطريفففففات لًهفففففت دام علفففففى أوفففففجار الاانجفففففة
 Valinamideوضااصي  ال ضر   يعفود لضجضوعفة 

carbamate  ويعضففف  علفففى تثبفففيط صفففناعة الفففدهون

 وأغلاة ال ًيا. ضتوهط الهضية للبا ن.

 -اٌبروفالٌكارب :

Iron :-  ضففن الضعففادن الضففرورية   وهففو ضففن العناصففر الدميمففة
Feالتي يضتصجا النبات على ون  أيون الاديدو  

+2. 

 -حدٌد :

Iron phosphate :-  يوجففد بنضيففات صففسيرة فففي الصفف ور الاوهففااتية وهففو

غير ىا ا في الضفاء وإن ضاتفواة ضفن الاوهفاات ينفون 

عاضلتجا باناضاض الضعدنية ضث  غير ضتوفر ضا لم يتم ض

وهفففو ضبيفففد للر ويفففات لضنافافففة  افففاضض النبريتيففف .

الموامففا والب امففات علففى الضااصففي  الض تلاففة و اصففة 

 نباتات ال ينة.

 -فوسفات الحدٌد :

Iron pyrites :-  انظرSulfur. : بٌرات الحدٌد- 

Irradiated food :- ة وعفادة السىاء الى  تم تعريضو لىوعاا لاتفرة مصفير

أوفففعة ناضفففا لمتففف  الاوفففرات والبنتريفففا والاطريفففات   

والسىاء الضوفعا يضنفن ااظفو لاتفرة طويلفة دون تبريفد 

 ودون اهت دام النيضيا يات الاافظة.

 -غذاء مشعع :

Irradiation :-   عضليفة تعففريض نا نففات اي تبففار لجرعففات ضعينففة ضففن

إوففعاا ضعففين لدراهففة التففأثيرات الايويففة التففي ي لمجففا 

نضا يهفت دم اووفعاا لتعمفيم  اووعاا في النا ن الاي.

انغىية وضنافاة آفات الضواد الض  ونة   وضن انوعة 

الضهففت دضة فففي هففىا الضجففا  انوففعة فففو  البناهففجية 
Ultraviolet   وانوففعة الضىينفففة وأوففعة الضفففاينروي

 عالية التردد.

 -تشعٌع :

Irreversible :-   أو الوظياففة والااصفف  التسيففر الااصفف  فففي الترنيففا

نتيجففة التعففرض لضففادة هففاضة ويهففتضر هففىا التسيففر ضففا 

تومففف  النفففا ن عفففن التعفففرض للضفففادة الهفففاضة. أو هفففو 

التأثير الى  تادثفو الضفادة الهفاضة بوفن  تفأثيرات غيفر 

 عنهية   أ  أنجا تادا ضرراع غير ماب  للوااء.

 -غٌر عكسً :

Irritable :-  انظرIrritant. : ٌهٌج- 

Irritant :-  ضلجا   أ  ضادة تعض  علفى التهفبا ففي افدوا تجفيج

للجلد أو لهغوية الض اطية أو ن  ضادة ايويفة أ فر  

 بعد التعرض لجا.

 -مهٌج :

Irritant respiratory 

poisons :- 

الضرنبفففات ىات المفففدرة علفففى الفففد و  عبفففر الاتافففات 

التناهية وتنطل  ضنجفا أاضفاض هفاضة وضجيجفة للججفا  

 نجا غا  النلوروبنرين.التناهي وض

 -سموم تنفسٌة مهٌجة :
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Isabelin :-  ضادة ضهببة للاهاهية ضن ضجضوعةSesquiterpene 

lactones  وتوجفففففففد ففففففففي نبفففففففاتAmbrosia 

psilostachya. 

 -اٌسابٌلٌن :

Isazofos :-  ضبيد اورات. ضن ضجضوعة الاهاور العضوية الضثبطة
 ا ن.. وديد الهضية للبCholinesteraseون يم 

 -اٌسازوفوس :

Ischaemia :-  فمر دم ضوضعي ناوئ عن عمبات تعتفرض تفدف  الفدم

فففي الوففرايين   أ  هففي االففة نمصففان ضوضففعي فففي 

إضفففداد الفففدم وضفففن ثفففم انونهفففجين نافففد انعضفففاء أو 

اننهجة ضضا يىد  إلى ادوا تملص لهوعية الدضويفة 

 وانهدادها.

 -احتباس :

Isobenzan :- .اٌزوبنزان : ضبيد اورات عام- 

Isobutylidene diurea:-   نففاتج عضليففة تنثيففIsobutylidene  واليوريففا التففي

 % نايتروجين.03تاتو  على ضا ي يم  عن 

اٌزوبٌوتاٌ       داٌ     ٌن ثن     ا ً 

 -الٌورٌا :

Isocarbamid :- .اٌزوكاربامٌد : ضبيد أدغا  عام. ضن اض الهضية للبا ن- 

Isocarbophos :-  واوففرات. يهففت دم علففى الضااصففي  ضبيففد اناروهففات

الض تلافففة. ضفففن ضجضوعفففة الاهفففاور العضفففوية الضثبطفففة 
 . وديد الهضية للبا ن.Cholinesteraseون يم 

 -اٌزوكاربوفوس :

Isocil :- .اٌسوسٌ  : ضبيد أدغا  عام- 

Isodrin :-  ضبيففد اوففرات عففام. وهففو أاففد ضوففابجات ضبيففد الففدرين
Aldrin انظر .Aldrin. 

 -اٌزودرٌن :

Isofenphos :-  ضبيفففد اوفففرات عفففام. يهفففت دم علفففى ض تلففف  أنفففواا

الضااصففي . ضففن ضجضوعففة الاهففاور العضففوية الضثبطففة 
 . وديد الهضية للبا ن. Cholinesteraseون يم 

 -فٌنفوس :واٌز

Isolane :-  ضبيد اورات عفام. ضفن ضجضوعفة النارباضيفت الضثبطفة
 .  . وديد الهضية للبا نCholinesteraseون يم 

 -اٌزوالن :

Isomer :-  أو ضتجففا و ونيضيا يففاع هففو جفف و ياتففو  علففى ناففك

العدد والنفوا ضفن الفىرات ولننجفا ت تلف  ففي الترتيفا 

 الاراغي عن الضوابو ا  ر لناك الج و.

 -مشابه :

Isomethiozin :- .اٌزومٌثٌوزٌن : ضبيد أدغا  عام. ضن اض الهضية للبا ن- 

Isonoruron :-   عام ضن ضجضوعة اليوريا. ضن اض الهفضية ضبيد أدغا

 للبا ن.

 -اٌزونورٌورون :

Isopropalin :- .اٌزوبروبالٌن : ضبيد أدغا  عام. ضن اض الهضية للبا ن- 

Isopropyl formate :- .اٌزوبروباٌ  : ضادة ضب رة لضنافاة آفات الض ا ن- 

Isoprothiolane :- لفى ضبيد فطريات واورات لضنافافة ضفرض الوفر  ع

الر    وضعاضلفة صفنادي  نمف  الاوانفو وال ضفراوات. 

ويعضففف  علفففى تثبفففيط صفففناعة الفففدهن وأغلافففة ال ًيفففا. 

 ضن اض الهضية للبا ن.

 -اٌزوبروثٌوالن :

Isoproturon :-  ضبيففففد أدغففففا  يهففففت دم مبفففف  وبعففففد ظجففففور البففففاردات

للاوفففا ا الاوليفففة واندغفففا  عريضفففة انورا  ضفففن 

تثبفيط عضليفة الترنيففا ضجضوعفة اليوريفا. ويعضف  علفى 

 الضو ي. ضن اض الهضية للبا ن.

 -اٌزوبروتٌورون :

Isotanil :-  ضبيد فطريات عام. ضن ضجضوعةAnilide. :  ٌاٌزوتان- 

Isothan :- .اٌزوثان : ضبيد فطريات عام. ضتوهط الهضية للبا ن- 

Isothioate :-  ضبيففد اوففرات عففام ضففن ضجضوعففة الاهففاور العضففوية
. ضتوهفففط الهفففضية Cholinesterase يم الضثبطفففة ونففف

 للبا ن.

 -اٌزوثاٌوٌت :
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Isotonic :-    تطلفف  علففى الهففا   الففى  لففو ناففك الضففسط اي ضففو

أ  أن تنفففون الضااليففف   لهفففا   آ فففر عنفففد الضمارنفففة.

ضتهففاوية التففوتر عنففدضا ياصفف  بينجففا غوففاء وففبو ضناففى 

وتتهففاو  ضففسوطجا اي ضو يففة الاعالففة   أ  الضففسط 

 يونات غير النااىة لجا.اي ضو   له

 -: متساوي التوتر

Isotopes :-  أوفففنا  ض تلافففة ضفففن العنصفففر لجفففا نافففك العفففدد ضفففن

البروتونفففات ففففي النفففواة ولنفففن لجفففا عفففدد ض تلففف  ضفففن 

 النيوترونات.

 -نظا ر :

Isoxaben :-  ضبيد لضنافاة اندغفا  عريضفة انورا  ففي ضهفااات

الثيفففففف  والض روعففففففات الض تلاففففففة. ضففففففن ضجضوعففففففة 
Benzamide  ويثفففبط عضليفففة تصفففنيا الهفففليلو  ففففي

 جدران ال ًيا النباتية. ضن اض الهضية للبا ن.

 -اٌزوكسابٌن :

Isoxadifen ethyl :-  .اٌزوكساداٌفن : ضبيد أدغا  عام- 

Isoxaflutole :-  ضبيد لضنافاة أدغا  الىرة. ضفن ضجضوعفةIsoxazole 
 – Hydroxyphenyl-4ويعضف  علفى تثبفيط تنفوين 

Pyruvate – Dioxygenase. 

 -اٌزوكسافلوتو  :

Isoxathion :-  ضبيففد اوففرات عففام. ضففن ضجضوعففة الاهففاور العضففوية
. ضتوهفففط الهفففضية Cholinesteraseالضثبطفففة ونففف يم 

 للبا ن.

 -اٌزوكساثٌون :

Itai - itai disease :-  االففة ضففن اوعيففاء لواظففت علففى النثيففر ضففن انفففراد
ر  الضلففوا بالنففادضيوم الففى  باليابففان نتيجففة تنففاولجم للفف

باليابانيفة  Itaiأادا ألضاع في الضااص  والنلى   ونلضة 

 تعني ألم وديد.

 -اٌتاي : –اٌتاي مرض 
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-J- 
 

Japonilure :- مااة جاذةة ااراونيم لناارااء لليااةناةانة ةلناار اةة اياامنرا

امل لضرااء ةئن 

 -جابونلور :

Jasmine oil :- زنااااا ام ياااااةنيانيااااا  ءمامااااانال اااااة اةانةيااااامننا

Jasminum officinaleمااااناةةئءاااارااOleaceaeا

اBenzyl acetate%اماانامااة جا56 نح اا عاةءاا ا

اةامي بااءحيةينر 

 -زيت الياسمين :

Jasmolins :- أح امك لة امي  ءماةا نيثيما ه اة ةيجاةناةيا يا

امعق ج اأي ية  هيااII ااI نضماذةزم اننا

 -جازمولينات :

Jaundice :- أ اةاصاالةيا هااياحةاااراميضاانرامااناأهااما صةئصاا ةا

 ييااباصاا لراةاعصااةيجاةاصاالية نرا ةاذءاا ا ة   اانرا

ةام ةينارا مااةاوااياةااااا اةيناةاذلاانا اممااةاناا  عا ااا ا

ا Icterusذيماةامينضا ةاء ناة صلي اةلظياان  ء

 -مرض اليرقان :

Jodphenphos :- م ناا اح ااية اةااةماماانامذم ةااراةالياال ياةاعضاا نرا

ةامث يااارايلااازنماةاكااا انناةيااا ينز امااال لضاةايااامنرا

 اء ةئن 

 -جودفينفوس :

Joint effect :- أثنيالة جاةناة  اماناةاع ةماااةاكنمنةئنارا ةالنزنةئنارا 

  ةاحن نر 

 -تأثير مشترك :

Junkyard :- مكاااةنام صاااماا ذمناااااةامااا ة اةام ي كااارا ةام مءااارا

 كقيااةاح ن ا ة ثةث 

 -مكان الخردة :

Juvabione :- ميكابان ا ااةا يما نا ذاا اوايا  اباأ اذةياةا ءيااما

مءناراةا يا يا ن ثياوياةاح ية اةاناييناتا ث انياة

 ون ة 

 -جوفابيون :

Juvenile hormone :- هيماا نا ل ذااااةاح ااية ا اا ااةمءناارالماا ا  ياا يا

ةاح ااية احنااثا عمااااةءاا ا قااةنا ةياا ميةياةاياا يا

ةانيقياأ اةاح يع ا حةانةًانا ما صالناام اة  ة اا اة ا

 ةاميك ة االي   ةم ةاوياةمءنرامكةوحراةاح ية  ا

 -هرمون الشباب :

Juvenoid :- مصااايءطانيءاااتاةءااا اةاميك اااة اةام اااة  راا يمااا نا

ةا  ةبا ةا ايا ملااا حا ااةانيقاة اأ اةاح يناة ا اا ا

 ح ية اكةمءر 

 -جوفينويد :
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-K- 
 

Kairomone :-  مركب كيميائي أو خليط من  مركاناك كيميائينن يها  نا

كائ  م  هوع معي  ويسا يب ل ا كنائ  من  هنوع  خنر 

والنننقد يننن  يكنننو  لينننر ملكنننو للمطلننن  للكنننايرومو  

ويمكنن  اسنناخ اك الكايروموهنناك  نني  ننقب ال  ننراك 

 للمصائ .

 -كايرومون :

Kanit :- السنننننيوك ملنننننو الاواننننناي النننننقد ي نننننود كلوريننننن  الك

والصننو يوك و نني اعننا اك يننا  كاريانناك المه هينن  
الننقائب  نني  K2O% منن  21وعلننم مننا ل ينننو عنن  

 الماء.

 -كانيت :

Kaolin :-  مننا ح  املننن اسنناخ ك  نني ا  ينن  المسننا ي  المركنن ح

والمسا ي  الناالن للالو. وهي عانارح عن  طني  مكنو  

ا كو رئيي من  سنيليكاك اكلمهينوك. سنمياخ مهخلكنن 

 ئ .للاا

 -كاؤولين :

Karanjin :-  ماي  اكاروسناك و  نراك لمكا  نن ال لنك وال  نراك

الن رين والثراي والقااب اكايا علم النط  والع ي  

مننن  م اصنننيو الخكنننر وهنننو مسننناخل  مننن  هاننناك 
Pongamia. 

 -كارانجين :

Karaya gum :-  إ  ى الموا  المكا ن المسنمو  ااسناخ ام ا  وليناي  ني
ومثااننن و وهنني  Thickeningم لظننن اكلقيننن كمننا ح 

عاارح ع  اإل را اك الصم ين الهاا ن م  أ رع هاناك 
Sterculia urens  واكهنننننواع اكخنننننرى الاااعنننننن

 Sterculia sppو  Gossypium sppلأل هننناي 

 Acetylatedوياكنننننننو  هنننننننقا الصنننننننم  مننننننن  

polysaccharides  وياميننننن  ارائ انننننخ الاننننني ا ننننناخ

  اما الخليك. 

 -صمغ كرايا :

Karbutilate :- .يليت :تكاربو ماي  أ لاو عاك- 

Kashin back disease :-  وياسنناب هننقا المننرا عنن  اهنناوو ال اننوب المصنناان
ومن  أعراكنخ  ن و   Fusarium ال نهيالطرياك 

انلنن   نني اكوعيننن ال مويننن. يها ننر هننقا المننرا  نني 

 روسيا.

 -مرض كاشن باك :

Kasugamycin :-  لل نن اللاصنوليا و نرى ماي   طرياك لمكا  ن منرا

الننر  والاانننس السيركوسنناورد علننم الاه ننر السننكرد 

وليرهننا منن  اكمننراا و وي نن   اننمثير  السنناك عنن  

طريننن  اثايطنننخ لعمليننننن اصنننهيس اك مننناا اكميهيننننن 

 والارواي . مهخلا السمين للاائ .

 -كاسوكامايسين :

Kelp :-  واسمخ العلميAscophyllum nodosum  م  عائلن

Fucus  انننود علنننم مننن ى واسنننس مننن  العهاصنننر وي

الهااايننن الطايعيننن  كنناي عنن  العهاصننر الهننا رح و كمننا 

ي اننود علنننم الكاراوهينن راك ومهظمننناك همننو هاااينننن 

والكننرورين لهمننو الهانناك ويسنناخ ك كسننما  عكننود 

  ي .

 -عشب البحر األسمر :

Kelp meal :-   عاننارح عنن  مسنن و  ع ننب الا ننر اكسننمر الم لنن

 ل   يواهي.ويساخ ك كسما  وكع

مسححححححححول عشحححححححب البححححححححر 

 -األسمر :

Keratin :-  ارواي  لير قائب يو    ي ال عر والريش وال وا رو
ل يا لنننننو ااإله يمننننناك ال اكنننننمن ويسننننناخ ك كمنننننا ح 

 -كيراتين :
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مخصنننان للارانننن  يننن  يا لنننو اننناطء اواسنننطن اكارينننا 
 الاران.

Kerosene :-  أو كيروسي  ويساخ ك كمقيب عكود وهو أوو  ينك
رولنني اسنناخ ك لمكا  ننن ال  ننراك و  ينن  اسنناخ ك اا

 كمسا لب لمكا  ن الَمّ  وال  راك الن رين. 

 -نفط أبيض :

Ketoenole :-  م موعن   ي ح م  ماين اك ال  نراك والكاروسناكو
ومننننن  المايننننن اك الاااعنننننن ل نننننق  الم موعنننننن المايننننن  

Spirodiclofen   والمايSpiromesifen. 

 -كيتوينول :

Keton bodies :-   هنني مننوا  هاا ننن منن  هننوااا أيننا اك منناا ال ههيننن
الاي يمك  أ  اامكس  امع و م  و  وعه ما ين  ا  هنقا 
المع و كثينراي كمنا  ني  نالك ال نوع ومنرا السنكر 
 نن   هننق  اك سنناك ااننراكك  نني النن ك والننر   نني الاننوو. 

 .Ketonureaو  Ketonaemiaاهظر 

 -أجسام كيتونية :

Ketonaemia :- سنننننننناك الكياننننننننو   نننننننني النننننننن ك. اهظننننننننراننننننننراكك أ  
Keton bodies. 

 -كيتونيميا :

Ketonic ranidity :- ع معيهنننننن مننننن   طريننننناك اليهسنننننيليوك واسننننناا ا أهنننننوا
والسننير لي الانني اهمننو علننم النن هو  الم اويننن علننم 
ساسننو كنناراو  يصننيرح واعااننر النن هو  مثننو ال انن  
و يننك  ننو  ال هنن  و يننك الهخيننو أكثننر عركننن ل ننقا 

 الهوع م  ال يك.

 -زناخة كيتونية :

Ketonurea :-  اننراكك اك سنناك الكياوهيننن  نني الاننوو أو اليوريننا. اهظننر
Keton bodies. 

 -بول كيتوني :

Ketosis :-  وهنني  الننن مركننين ا نن   اسنناب   ننو عمليننن أيننا
 و يا ح إهااج اك ساك الكياوهين. الكاراوهي راك

 -: كيتوني مرض

Ketothion :-  ماينن    ننراك عنناك. منن  م موعننن اللسننلور العكننوين
 المثاطن إله يك الكولي  اساري .

 -كيتوثايون :

Ki - enzyme :- هننو مر ننر لمنن ى  اعليننن أد مركننب كمثنناط إلهنن يك و
معنني  وعملينناي هننو اركينن  المننا ح المثاطننن ل هنن يك الانني 

 %.05ار د إلم هسان اثايط إله يك اال  

 -معامل ك أ اإلنزيم :

Kidney clearance 

test :- 

وهو اخااار لوظائ  الكلينن وقلنك انيناي ين را ا علنم 
ن صننا ن  نني الاننوو. إ ننرا  الايننولي  أو الاوليهيننا أو أينن

وهي عاارح ع  الكمين الاي الر   ني ال ييننن منسنومن 
 علم الكمين المو و ح  ي الملليار الوا   م  الاا ما.

 -اختبار كفاءة الكلية :

Kieserite :-  .مع   أانيا ياكنو  من  كارياناك الم هيسنيوك المائينن
 .Magnesium sulfateاهظر 

 -كيزيريت :

Kinetin :- للهااك وهو م ل   يود يعمو علنم خلنا  مهظك همو
إهاننناج لنننا  الثيلننني  و وي لننن  عملينننن اهنسننناك الخلينننن 
وي لننن  همنننو ال نننقور وعملينننن اماصنننا  العهاصنننر 

 ال قائين م  ياو الهااك. مهخلا السمين للاائ .

 -كاينيتين :

S - Kinoprene :-  مثنناط همننو لل  ننراك يسنناخ ك كنن    ننراك ما نناا ن
 ال  ا ين. يليو السمين للاائ . اك ه ن  اخو الايوك

 -:إس  –كينوبرين 

Kinubon :-  مننننا ح مط ننننرح لاسنننناخ اك العنننناك. مننننهخلا السننننمين 
 للاائ .

 -كينوبون :

Knapsack duster :-  معلرح ا مو علم الظ ر واعمو اواسطن مخ ح هوائينن
او    ني يمنن أسنطواهن ا منو مسن و  الاعلينر. ويناك 

لن او ن  إلنم  اهنب ااسطن عا ريك المخ ح ال وائين او
 ال خ  القد ي مو المعلرح. 

 -معفرة ظهرية :

Knapsack sprayer :-  مرشة ظهرية مر نننننن صننننن يرح ا منننننو علنننننم الظ نننننر وااسنننننس لننننن :- 
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لاننننر م لننننوو رش واعمننننو اواسننننطن مكنننناي  25-15
  ننناهاي يولننن  كننن طاي مسنننامراي  اخنننو خننن ا  النننرش 
 يهنن  س م لننوو الننرش عاننر هننو و مثاننك علننم قراع 

 الرش.

Knifed application :-  عمليننن وكننس السننما   نني اراننن المننر  ااسنناخ اك أ اح
 ا اخ السكي  الم و ن.

 -تسميد بالمدية :

Knock down :-  ي علك السموك اعهي الص من أو الصنرع الاني ا ن ث ا 
الما ح السامن  ي كائ  الخااار و أمنا  ني علنك الوراثنن 

 لينننننن  ننننني   اعهننننني الانهينننننن المسننننناخ من لخلنننننا ياا
معنني   نني الخليننن للاعايننر عنن  هلسننخ منن  أ ننو ا  ينن  

 وظيلاخ.

 -يصرع أو يلغي :

Kojic acid :-  سنننك  طنننرد يها نننخ اللطنننرAspergillus flavus 
لنخ  LD50الهامي علم الاواانو والننرع و االن  ييمنن الن  

 مل ك/ك ك. 05علم اللئرا  

 -حامض كوجيك :

Kresoxim methyl :-  لمكا  ن من ى واسنس من  اكمنراا ماي   طرياك عاك
اللطريننننن مثننننو الاينننناا النننن ييني وال لانننني والصنننن أ 

 Oximinoوأمراا الاانس المخاللن ويعو  لم موعن 

acetate  وي نن   اننمثير  السنناك  نني اللطننر منن  خنناو

 اثايطخ لعملين الاهلي الخلود.   ي  السمين للاائ .

 -كريسوكسيم ميثايل :

Kunitz inhibitors :- مكا ح ل ه يماك الم للن للاروايهناك واو ن   مركااك
 نني  ننوو الصننويا مننس أهننواع أخننرى اسننمم مثاطنناك 

Bowman birk inhibitors. 

 -مثبطات كونيتز :
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-L- 
 

L - cysteine  مننم نمممنننماتميننل ملىمننبمهتنننموميلننرم اممنننم ا  نن  م

نإمونننللم ارمنننل منمون لنننعمات تنننتممننن م اميلننن   م لننن م

م اقتنلة.

 -إل : –سٌستٌن 

L - glutamic acid :- مننم نمممنننماتميننل ملعننو  نمهتنننم األلنننناللمن  همننل م

نأشجل م األلكهنةمن اى لن ممنحمميلننلبم ا  ن .من ننم

  .مشوعممحم اميل

 -حامض كلوتامٌك :

Label :- أ ممننل مممكونيننةمأنممتينهننةمأنمممينوننةمهتنننمهينننمم

 اميلنن مأنم اعننمل مأنممننم نم اممنننمأنم او من ايلنلننل م

ناىالمةم اكلمللئلل م از  هلةممن نألل ململةملج مأحم

وونل مللهلمنوشمبم اى ل ممحم األق   ممرنبملقن مم وعننم

ن قننننموعنننجلبم اوجنننل  من اشنننلئ منلقننن مم اميونلنننل م

  اميل مننن مموجهلزم اميل من ل  ل.

 -عالمة :

Label approved crop:- همنن مركنن م عنننم اميننننبملننبمهالمننةم اميلنن ملنن حمرانن م

لىمبم اعملحميلعو   نم اميل مهتنم اميننبم امنركن م

لنننبم اىالمنننة.منلنننونموي لننن م اميلننننلبم اونننبملجننننزم

لنبمم عو   نم اميل مهتلهنلملنبميلانةمكننحم اميلن ممن ر   م

 يىضم اميلنلب.

  -محصول معتمد بالعالمة :

Labeling :- جملنن م اىالمننل م امتينهننةمأنم اميألننن ممن امريوننةمأنم

  ام لقةمم م اكلمللئلل م از  هلةملبمأ منق .

 -العالمات المرفقة :

Laccol :- عننننمشنننلئ مامعننني م ايعلعنننلةم Catecholن اينننلن مم

مر ممكل ينح.م71هتنمعتعتةمجلميلةمر  م

 -كول :ال

Lachrymation :- م  م Lacrimation.م  -تدمٌع :

Lachrymator :- م  م Lacrimator.م  -ُمدِمع :

Lacquer :- أنم ان  ملشم،مو كليةمقلهن وهلممنحم امنرليل منوعنو  نم

 اوكنلحمتيقةمتالئلةم قلقة.

 -اللك :

Lacrimation :- .تدمٌع : وتتعمهتنم ل  مم إلل  زم اغزل مات منع- 

Lacrimator :- أ ممننل مموىمننبمهتنننموهننل م اىلنننحمنونن   مإانننمإلنن  زم

م ا منع.

 -ُمدِمع :

Lactic acid :- .حامض الخلٌك : مم نمممنماتميل .مش ل م اعملةماتيلئح- 

Lactofen :- ميلننن مامكللينننةممننن  من عننن ممنننحم    نننلبمه ل نننةم

  ن  عملنننبم از  هنننل م ام وتألنننةمنلىنننن مامجمنهنننةم
Diphenyletherبمهتننننننننمورينننننننلتمإمنننننننزلنمنلىمنننننننم

Protoporphyrinogen oxidaseممننننننم ألضم.

م اعملةماتيلئح.

 -ٌن :فالكتو

Lacton :- عننو ميتقننبموكنننحمللننرممجمنهننةم اكينننبمن ايننلمضم 

مهتنممألسم اجز ء.

 -الكتون :

Lactucin :- مل مممعييةماتيعلعلةممحممجمنهةمSesquiterpene 

lactonesونج ملبمميل ممChicorium endive.م
 -كتوسٌن :ال

Lactucopicrin :- مننل مممعننييةماتيعلعننلةممننحممجمنهننةمKetolactoneم

م.Lactuca sativaونج ملبمميل م ا سم
 -الكتوكوبكرٌن :

Laeotrile :- م كنن ممعننو ت ممننحميننرن م امشننمشمنلىوقنن مأحماننرم

م لنلةمهاللم  ن  نم اع تلملة.

 -الٌوترٌل :

Lagoon :- ثموىمننبمأشننىةمييلنن ممأنممعننومق ممننلئبم ننيبم،ميلنن

 اشننمسمن ايكو لننلم امنجننن ممللهننلمن  نكعننجلحمهتنننم

 -هور :
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مومقلةممللهم األ ال م اوبمو  بمإالهل.

Lake identification 

number :- 

 قننننملوكننننحممنننحمعنننوةمأ قنننلنم،م ا قمنننلحم  نوحممنننحم

 العل ملشل  حمإانم انولةمأنم اممتقةم اونبمونجن مللهنلم

قلنننةموشنننل مإاننننم قننننم اييلننن ممن   قنننلنم   يىنننةم ايل

  اييل م.

 -رقم تمٌٌز البحٌرة :

Lake management :- همتلنننةم   عنننةمنموليىنننةم امشنننلكبم اونننبموىنننلمبمممهنننلم

 اييل   من و لرم اق     م االزمةممنحمأجنبم اعنلت مم

مهتلهل.

 -إدارة البحٌرة :

Lake restoration :- .ممجمبم إلج  ء  م امو رمماويعلحممنهلةم اييل م  -لبحٌرة :تجدٌد ا

Lake stewardship :- من ننننننبممعنننننن نالةمل  لننننننةمنجملهلننننننةموقننننننننمهتنننننننم

 ن ن مم و ومنلنميلاميلل نةمهتننم اييلن   من اىمللننةم

ميهل.

 -المسؤولٌة عن البحٌرة :

Land plaster :- م  م Gypsium.م  -جبس األرض :

Landfill :- همتلنننةم لنننحم األ نننال م ام وتألنننةملنننبميألننن مأنممننن  لحم

مةمنمنحمرننموغتلوهنلميتيقنةممنحم اون   مكنمك لولةمميت

اوقتلننننبمم لت  ننننلم ايلئلننننةمن انننننيلةمهتنننننم إلمعننننلحم

من ايلن ح.

 -مدفن :

Langbeinite :- م  م Sulfate of potash magnesia.م  -النكبٌنٌت :

Laquric acid 

hydroxylase :- 

يلمضمون ل منلعنو  نم نر م إلمنزلنمكم شن ماقلنلسم

 ار ملونمإ  لانرممP450اتعللونك ننممIsoenzyme اـم

مإانمكي م ايلن حم اقل ض.

إنززززززٌم هدركسزززززلة حزززززامض 

 -الورٌك :

Larch gum :- نمغملعو  لممحم امعو ت م املئبماشج مم انال شم

Larix occidentalisنلمكنننحمأحملعنننو  نمكيننن لبمم

ماتنمغم اى يب.

 -صمػ الرش :

Larvicide :- ةممجمنهنننةم ام كينننل م اكلمللئلنننةم اتيلىلنننةمن اننننملهل

ن اوبموىمبمهتنمقوبمل قل م ايش   مأنمورنيتمممن نلم

نوتن  نننل.منووننننل م النننننم اى لننن ممنننحم اميلننن   م اونننبم

وو ننن ميشننكبمكيلنن ماتق ننلءمهتنننم ال قننل م،ممرننلبم

 Bacillusران ممريتننل مممنننم ايشنن   منيكو لننلم اننـم

thuringenesis.م

 -مبٌد الٌرقات :

Laryngospasm :- مه تةم ايمج م.وشم م مىكلعبملىمبمهتنموقت م  -تشنج الحنجرة :

Larynx :- . حنجرة : ه نمإموللم انن- 

Lassitude :- .ضعؾ : ن حمأنم منب- 

Late postemergence :- عنننو   نم اميلننن   ميىننن مينننزنغمينننل    م    نننلبمأنم 

 اميننبمنيى مأحملكننحم امينل مقن مرين ممألعنرميشنكبم

 جل .

 -بعد البزوغ المتأخر :

Latency :- مميننننلحم اوىنننن ضماتمننننل مم اعننننلمةمأنم اونكعننننلحم األونننن 

من هننننننننننننن م  هنننننننننننن  ضم ام  ننننننننننننلة.م م نننننننننننن 

Latent periodم.مم

 -كمون :

Latent effect :- وتتنعمهتنننممجمننبم اوننارل   م اوننبمو هنن مهتنننم اكننلئحم

يى مم ن ملون ممزمملنةممنحم اوىن ضماتمنل مم اعنلمةمأنم

م.Delayed effectاتىلمبم امم ض.م م  م

 -تأثٌر كامن :

Latent period :- األونن مم امينننن ممأنم اممننن مةميننلحم اوىنن ضمامننل مم 
 نننل ممن هنننن م  هننن  ضم ام  نننلةمأنم اونننارل   م
م ا نننننننل مم اونننننننبمأيننننننن روهلموتننننننن م امنننننننل م.م م ننننننن 

Latent effect.م

 -فترة كمون :
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Laurenobiolide :- مل مممعييةماتيعلعلةممحممجمنهةمSesquiterpene 

lactonesونج ملبمميل ممLaurus nobilis.م
 -الورٌنوباٌوالٌد :

Lauseto neu :- .الوسٌتو نٌو : ميل ميش   مهلن- 

Lavage :- همتلةم عبمنوم لفم  مىلءمأنم اجهلزم اه مبمهمن م
ومننننلنبممننننل ممعننننلمةماتننننو ت ممننننحم اعننننمننمن امننننن  م

  ا ل م.

 -ؼسل :

Lavender oil :- مزلنننن مموتنننننلل ممعننننني ماتيعلعنننننلةملعنننننو ت ممنننننحم
منحمهلئتنةممLavandula officinalisميل م ا ز منبم

Oleaceaeم%ممننننننننحممننننننننل م56نليننننننننن مهتنننننننننمم
Benzyl acetate.م

 -زٌت الخزامً :

Laxative :- مننل مممتلمننةمامىلاجننةميننلو م اقننيضمنوعننهلبمهمتلنننةم
نممCathratic انننو ت ممنننحم اعنننمنن.موعنننمنمأل نننل م

Purgative.م

 -ُمسِهل :

Leachate :- بموننمإز يوهنلممنحمعلئبملين م ام كيل م اكلمللئلنةم اون
 او يةممولجةم عنبم او ينةميلامنلءم نالبمهمتلنل م ان  م
أنمعننقنتم  متننل منقنن موىمننبم ننرهم امغعنننو مهتنننم
موتنلثم املءم    بمنمللهم اج  نبمن  مهل م اق لية.

 -مؽسوالت :

Leaching :- لقننن ميننرمي كننةم اميلنن مأنمأ ممننل مميلووجننلهم اعننألتبم
ملءممململمو مهمرمين نثماتو يةمنرا مكمولجةماي كةم ا

 وتنثماتملءم    ب.

 -ؼسٌل أو ارتشاح :

Lead arsenate :- ن ملعو  نمامكلليةم ايشن   م ميل ميش   م ل مه
ر  مأجننز ءم األنننم اقل  ننةمنلينن ثموننارل هم اعننلنممننحم
 البموريلترماىمتلةم األعأل مم اواكع لةمنمم موكننلحم انـم

ATP.م.معلنمج   ماتيلئح

 -زرنٌخات الرصاص :

Lead colic :- . مؽص الرصاص : أانممى  ممزمحممولجةم اوعمنميىمن م ا نل- 

Lead scavengers :- م كيل مكلمللئلةمو لفمإاننم اكنلزنالحم اينلن مهتننم
 ا نل مامم مون  كنم ا ننل منقن موننم اونقنفمهنحم

 .7891 عو   مهلمممرمهلنم

 -كاسحات الرصاص :

Least disruptive 

control :- 

امكلليةم اوبمومون   مإاننمين نثم ن  ملنبمت لقةم 
 ايلئةمنلبم انيةم اىلمةمأنمون   مإاننمين نثم ن  م

 معيبميعلت.

 -المكافحة األقل ضرراً :

Least toxic :- منننتتيملشننل مإانننم ام كيننل م اكلمللئلننةمر  م اعننملةم
 ايل مم  قبممقلعةمهتنمأعلسمقلمنةم اج هنةم امننأللةم

 . اقلوتةمهحمت لعم األنمأنم اجت 

 -األقل سمٌة :

Leather tankage :- مألللل م اجتن ملنبم امن  يغموعنو  نميىن مأحملنونموجأللألهنلم
%ممو نجلحمكملم71نتيمهلمكعمل مننج مأمهلموين م

 %مك نن.1.6وين م

 -نفاٌات الجلد :

Legal residue :- كملنةممويقلنل م اميلنن   م امعنمنحمييقلئهننلملنبممموجننل م
ن اوبموكنحم لن ممن ر مم اميلنلبمن   رلةم ام وتألةم
 لبمنيةم إلمعلحمن ايلن ح.

 -متبقٌات مباحة :

Legislative 

toxicologist :- 

هنننلانم اعنننمننم امهنننونمين ننن م اوشننن لىل من اقنننن ملحم

ن و ننلرم اقنن   مللمننلمل نن م عننو   نممننل ممأنمهقننل مأنم

نقنننفم عنننو   مرم،مكمنننلموألىنننبمإ   مم اغنننر ءمن اننن ن ءم

ر ئلنةمن اىقنلقل منمننن  م امعن ناةمهنحمون  نبم امنن  م اغ

 اوجملننبم،منكننرا منكلاننةميمللننةم ايلئننةم امعنن ناةمهننحم

وم ننننلنم اوىلمننننبممنننن م امننننن  م اكلمللئلننننةمر  م اتننننلي م

م ا ل مكميل   م الل .

 -عالم السموم التشرٌعً :
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Leiomyoma :- .ورم عضلً : ن نم يلثمأنميمل ملبم  اللفم اى تلة- 

Lemongrass oil :- مو ت ممنننننننننننحممينننننننننننل زلننننننننننن مموتنننننننننننلل ملعننننننننننن

Cymbopogon citratesمنننحمهلئتنننةممPoaceaeم

مCitral%ممننحممننل مم16نليننن مهتنننممننلملزلنن مهننحم

م امعييةماتيعلعلة.

 -زٌت حشٌشة اللٌمون :

Lenacil :- ميل مامكلليةمأ  لبم ايمج م اعك  من اشنتل من اكونلح.م

نلىمنننبمهتننننمورينننلتمهمتلنننةممUracilمنننحممجمنهنننةم

ملةماتيلئح.م او كل م ا نئب.ممم ألضم اعم

 -لٌناسٌل :

Leonardite :- هيل ممهحمالكملل مLigniteتيلىبمم كعن منليونن مم

مهتنمأمالحم اكلاعلننمن اي ل ماأليملضم اى نلة.

 -لٌوناردٌت :

Lepimectin :- ميلننن ميشننن   ميلنننن ملعنننو  نمامكللينننةم ايشننن   م

 ن وكل نعل ملبم از  هل م ام وتألة.

 -لٌبمكتٌن :

Leptophos :- ل ميش   ممحممجمنهةم األعنألن م اى ننلةمنلين ثممي

وارل هم اعلنممحم البموريلترمإلمنزلنم اكننالحم عنو لز.م

 مونعتم اعملةماتيلئح.

 -لٌبتوفوس :

Lesion :- معليةمنغل ممانمهنلمم وتنفمهنحم امعنليةم امجنلن مم

 نومربميلاةمم  لة.

 -بقعة :

Lethal :- منننتتيملعننو  نماننننفمأ مشننبءمقلوننبمأنممعنني م

 تمن .ا

 -ممٌت :

Lethal concentration 

50% :- 

%ممحم اكلئمل م ام وين مم61و كلزم امل مم االزنماقوبم

  امتلنح.ملبنهل ممململونم اوىيل مهمرميلاجزءم

 -التركٌز القاتل للنصؾ :

Lethal concentration 

n% :- 

م.Lethal concentration 50% م  م التركٌززززز القاتززززل لعززززدد مززززن 

 -الكائنات :

Lethal concentration:- أنمو كلننزممملنن .مو كلننزممننل مملننبمنعننتميلئننبممىننلحم

ل   مإانم امن ميى م اوى ضماهلماألو مممي  م.م م ن م

Lethal dose.م

 -تركٌز قاتل :

Lethal dose :- أنمج هةمقلوتة.مكملةممحممل ممأنمهلمبمللزللئبمون   م

إاننننميننن نثم امنننن مهمننن ميقمهنننلملنننبم اجعنننن.م م ننن م

Lethal concentration.م

 -جرعة ممٌتة :

Lethal dose 50% :- ممننحم اكلئمننل م61 اج هننةممننحم امننل مم االزمننةماقوننبم%

 ام وينن مم،منهننل مممننلملننونم اوىيلنن مهمهننلمينننزحم امننل مم

ممعنيل ماني ممنزحم اجعنم)متغن/كغن(منلونموقن ل م نرهم

 اقلمةميىن موىن لضم ايلن منل ماتمنل ممهنحمت لنعم األننم

 نمهحمت لعم وعومشلع.أنمهحمت لعم اجت مأ

 -الجرعة القاتلة للنصؾ :

Lethal dose n% :- م  م Lethal dose 50%.م الجرعززززة القاتلززززة لعززززدد مززززن 

 -الكائنات :

Lethal synthesis :- منننعممننحم ا نن  م اكلملننلئبمونن ويتمللننرم امننل مم اعننلمةم
كلمللئلنننل مينننلامن  م  ل نننلةم اتيلىلنننةم امعنننو  مةملنننبم

اتجعنم،مإرمووكنحمم كيل منعتلةم امعل   م او تلقلةم
وىلننعميىننضم ا تننن  م إلمزلملننةملننبم  م مننةم ايلننةم
مموجننةمم كيننل ممهلئلننةم لنن من لأللننةممرننبم اينننالم   م
 ايلنلة.ممرلبمرا منج مأحممل ممينلمضم األتن ن تلن م
 انننر ملعنننو  نميننن و مهنننحمينننلمضم ا تلننن ملنننبم ن مم
يننلمضم اعننو ل ملوينننبمإانننميننلمضم األتن نعننو ل م

 امعنن نبمهننحموينلننبممAconitaseيتمإمننزلنم اننر ملرنن

ميلمضم اعو ل مإانميلمضم ولزنعو ل .

 -التخلٌق الممٌت :
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Lethal time 50% :- األوننن مم ازمملنننةم االزمنننةممنننحمنقننن موىننن لضمكلئمنننل م 
 و ويننل ماتميلنن مأنم امننل مم اعننلمةممن نننهةم ا   عننةم
نايلحممن ممنفم اكلئمنل م امعنو  مةملنبم و وينل م

 اتمل مم اعلمةمم ممن ي م.يى موى  هلم

 -فترة القتل النصفً :

Lethargy :- .كسل : ي نثميال ممأنممعللح- 

Leucite :- .لٌوساٌت : هيل ممهحممى حمعلتلكل م  امملننمن اينولعلنن- 

Leucocytosis :- يلاةمزلل ممك لنل م ان نم ايل نلءملنبم ان نمهنحم امىن بم
م اىل  .

 -زٌادة كرٌات الدم البٌضاء:

Leucopenia :- .نقص الكرٌات البٌضاء :  م أللضمو كلزمك لل م ا نم ايل لءملبم ا ن- 

Leucopoenia :- .ملق مك لل م ا نم ايل لءملبم ا ن  -فقر الكرٌات البٌضاء :

Leukemia :- يلانننةمموق منننةممنننحمينننلو م اعننن تلحم انننر ملننننل م
  ه لءم امكنمنةماتن نمنومونلزميين نثموشننهملنبمممننم

م.Leukopeniaل م ا نم ايل لء.م م  منوتن مك ل

 -الدم : سرطان

Liability :- منتتيمن ع ملىمبم امع نالةم اقلمنملةم إلجيل لةملنبم
 م  هلمم اوش لىل م ام وتألةمن واوز نميهل.

 -مسؤولٌة قانونٌة :

Liability limit :- اننناليلل م امممنيننةماتجهننل م ام وتألننةمن امعنن ناةم 
 .هحمعالمةم ايلئةممرال م

 -حد المسؤولٌة القانونٌة :

Liable :- م  م Liability.م  -مسؤول قانونٌاً :

Lictins :- من  مكلم موعنمنمعنليقل م انـمHaemagg lutininsأنمم
Phytoagglutininsن نننبممنننن  معنننلمةمونجننن ملنننبمم

 اى لننن ممنننحم ايقنالنننل منوعننني موالننننعمكننن   م اننن نم
 ايمنننن  ءمنقنننن ماننننني مأحميىننننضمأمننننن عم األلنننننناللم

Vulgaris phaseolusلن م امتين نةموعني موقلئنل مم 

نإعننننهلو ميىنننن ميننننن ابمعننننلهولحممننننحموملناهننننلمنرانننن م
ويون ئهنننلمهتننننمكملنننل مكيلننن مممنننحم اتكولمنننل من نننرهم

م امن  ملونموكعل  لميلاغتللح.

 -لكتٌنات :

Life long exposure :- .التعرض لمدى الحٌاة   اوى ضماتمل مم اعلمةم البملو مم ايللمميلاكلمب:- 

Life span toxicity 

study :- 

م.Life time toxicity study م  م  -دراسة السمٌة مدى الحٌاة:

Life time toxicity 

study :- 

وىومننن م نننرهم ا   عنننةمهتننننمموليىنننةم اكنننلئحم اموىننن ضم
اج هل مأنمو  كلزممىلمةممحم امل مم اعلمةمتلتةملون مم
يللوننرمنايننلحم امننن منمننحمرنننموشنن ليم اكننلئحم ايننبم

مى لنننةممجمنننبم اونننارل   م ايلنلنننةمن األعنننتجلةم اونننبما
مأيننننننن روهلم امنننننننل مم اعنننننننلمةم نننننننالبملوننننننن مميلنننننننلمم

  اكلئح.

 -دراسة السمٌة مدى الحٌاة:

Ligand :- أنمميمنننبمأنمممقنننبم،مقنن ملكنننحمألنننحمأنمجننز ءمأنم
مجمنهةمجزلئل مو ويتميم ك مكلمللئبمآ  ماوكننلحم

 مىق مأكي .

 -مرتبط :

Light weight 

fertilizer :- 

لتتعمهتنم اعمل م ايلن مهتنم اىملن م اميلولةمهلالنةم
 ارنيلحمن اوبملونم مونلنهلمهتنممنن  م أللألنةم اننزحم

 Specially.م م  مVermiculiteمربم ايومنسمن اـم

fertilizers.م

 -سماد خفٌؾ الوزن :

Lignosulfonates :- مننل مممعننله مموعننو  نمكمننل مممعننويتيةمنملشنن مماىمننبم
حممعوي نن   م اميلنن   مكلامعننليلعم اقليتننةم اى لنن ممنن

اتيتبمن اميييل م اقليتةماالموشل ملبم امنلءمن ام كنز  م
 امىتقنةمنكمريونل ماتعنن ئبم ام كنزم.ممنم ألضم اعننملةم

 اتيلئح.

 -لٌكنوسلفونٌت :

Limacide :- أ ممنل ممكلمللئلنةمتيلىلنةمأنمننملهلةموىمنبمهتننمقوننبم  -مبٌد رخوٌات :
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مجننننننمس ا  نلننننننل منيننننننل   م  مننننننن عم اوليىننننننةمات
Limax spp.م

Lime :- نلعمنم اجل م از  هبمأل ل من ننمهينل ممهنحمنن  م
جل  ممتينحمن نمهيل ممهنحمكل ينمنل م اكلاعنلنن.م
نمحم امليلةم اكلمللئلةمل حم اجل م امي نعم ننمهينل مم

نممDolomite limeهنننحم نكعنننل مكلاعنننلنن.م م ننن م
Limestoneمم. 

 -جٌر :

Lime based 

superphosphate :- 

م.Basic lime phosphate م  م  -سوبر فوسفات جٌري :

Lime fluid :- م  م Fluid lime.م  -سائل الجٌر :

Lime nitrogen :- م  م Calcium cyanamide.م  -نتروجٌن الجٌر :

Lime requirement :- ن ننننبمكملننننةم اننننن  م اجلنننن  مرنم امنهلننننةم اجلنننن مم
P امتتنينننةماوريلننن م  جنننةم

Hتتنينننةماممننننم او ينننةم امم

م اميننب.

 -متطلب جٌري :

Lime sulfur :- ميلنن م كل نعننل منلت لننل منيشنن   منلعننو  نمهتنننم
 امز نهنننل م ام وتألنننةمنلىننننن مامجمنهنننةم اكي لنننن .م

 مونعتم اعملةماتيلئح.

 -كبرٌت جٌري :

Lime sulfur solution :- ميتنننننبممننننلئبماتكلاعننننلننمموىنننن  م اعننننتأللل منلعننننو  نم
 كمن  ماتكلاعلننمن اكي ل .

 -محلول الكبرٌت الجٌري :

Limestone :- مننل ممووكنننحممننحمكل ينمنننل م اكلاعننلننمأنم تننلتممنننحم
كل ينمننل م اكلاعننلننمنكل ينمننل م امغملعننلننمنوكنننحم

 قل  ممهتنممىل اةميمن ةم او ية.

 -صخر جٌري :

Liming materials :- لقنننن ميهنننلم امنننن  م اجل لنننةم از  هلنننةم ايلنلنننةمهتننننم
م كيل م اكلاعنلننمن امغملعنلننمن اقنل  ممهتننممىل انةم

 يلم لةم او ية.

 -مواد جٌرٌة :

Limit of 

quantitation:- 

أقننبمكملننةمعنننمأنممننل ممكلمللئلننةملمكننحموويىهننلم،مأنمأقننبم
معنننون ممنننحم ام كينننل م اعنننلمةملمكنننحموويىهنننلمن اونننبم

نلننل مهنننحم اكملننةم  علعنننلةم امنجننن مملنننبمو وتننفممىم
  اىلمةمن اوبمانملعيعممىلمتوهل.

 -الحد الكمً :

Limit recommended :- م  م Recommended exposure limit.م  -حد موصى به :

Limit test :- أهتنمج هةمم ول مميل ممومو ه مهم  لمألةمونارل   م
م  نننلةمنهمننن  لموملكننننحم منننل ميلجنننةمإاننننمإجننن  ءم

ممزل ممحم و ويل   . ا

 -اختبار الحد :

Limit value :- قلمةم او كلزم ار مهم همأنمأ منمممرموقننم نبم ووينل م
م  ن يبميوتيلعممىلل ممنهلةم ايلئةمهتنموت م امل م.

 -قٌمة الحد :

Limitation :- نوىمننبم امهتننةم اقلمنملننةم اوننبموىتنننماألشنن ل مقيننبم
م اميكمة. و لرم ايكنمأنمقيبم ار ل مإانم

 -تحدٌد :

Limited evidence :- يعنن م الننبمنكلانننةميمللننةم ايلئنننةم  م لكلننةم ا نننل م
يم  قيننةم يوملالننةم إلنننليةميلاعنن تلحم ننبممجمنهننةم
 ايقننلئعمن امالي ننل م اىتملننةم اوننبموقونن حماكننبموكنننحم

م الال مويمنمهتلرميقلقةمهتملة.

 -دلٌل محدود :

Limnetic community:- ألونيةملبمييل ممن اوبمونل ميلئةمجلن ممممتقةم امللهم ام
ماممنم اىن اعم اميلولةمن ايلن ملةمن  عمل .

 -مجتمع المٌاه العذبة :

Limonene :- ممننننننننننل مممعننننننننننييةماتيعلعننننننننننلةممننننننننننحممجمنهننننننننننة
Terpen hydrocarbonونجنن ملننبمقشننن م اي وقننلبمم

Citrus sinensis.م

 -لٌمونٌن أو حامضٌن :

Linamarin :- يل م اكلعلللم،مارموارل م نل ملنبمكتنكنعل ملنج ملبمم
 اجهننلزم اىنننيبمنل هنن مرانن ملننبم ايتنن  حم اوننبملكنننحم

 -الٌنامارٌن :
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م ئلعلل مم    ماميون هممنحم اعنللمل م،م للهلم اكلعلللم ر ء 
ملمكحم او ت ممحم اعللمل ميمىلمتةم اممو ميلإلمزلمل .

Lindane :- ميل ميش   م عو  نميمجلحمامكللينةم النل م ايشن لةم
هنننحمت لنننعممىلمتنننةم اينننرن مأنممىلمتنننةم او ينننة.ممنننحم
مجمنهننةم اكتننن م اى نننلةمنلينن ثموننارل هم اعننلنممننحم
 ننالبمو   تننرممنن مقمننن  ممقننبم اكتن  لنن ملننبم   شننلةم

  امغتألةماتميلن م اىنيلة.ممونعتم اعملةماتيلئح.

 -لندٌن :

Linearized multistage 

model :- 

 ا تننمم)مممنرلملوكنحممحمه مم تن  مموىلقيةم نبم
أم(منومرنننبمممننننرلمموىننن  م ام  ينننبملتنننليعم ايللمنننل م

) (مأهتننمقلمنةم ا لنةميين نثم اعن تلحمن ا تننمم
) (مأقنبمملنبماتىالقنةمينلحم تلةمونميعليهلمن ا تننمم

 اج هننةمن وعننوجليةمن ا تنننمم)ث(مقلمننةم املننبموكنننحم
 من زلةماتي م  هتنماتق  ممهتنمإي  ثم اع تلح.

نمززززززززوذع خطززززززززً متعززززززززدد 
 -حل:المرا

Liner :- يننلجزمتيلىننبممننحم اتننلحمأنممننن  ممنننمنهةموىمنننبم
 كيلجزم ل مممألرملألنبم امن  م امتنرةم ام زنمة.

 -بطانة :

Linseed meal :- معننننينعممننننلو مهننننحمتيننننحممويقلننننل ميننننرن م اكوننننلحم
 امعو ت مممهلمزل م اكونلحمنلعنو  نم نر م امعنينعم

 كعمل .

 -مسحوق الكتان :

Linuron :- مكننننحم عننننو   مرميىنننن مشننننوبم اجننننز مميلنننن مأ  ننننلبمل
ن وعي جسمن اك لسم،مكململعو  نملنبميقننبم انر مم
ن اقتنننحمن ايتلتنننلمنلننننبم انننننللم،ملىنننن مامجمنهنننةم

Substituted ureaنلىمننننبمهتنننننموريننننلتمهمتلننننةمم

م او كل م ا نئب.ممم ألضم اعملةماتيلئح.

 -لٌنٌورون :

Lipofuscin :- اجعننمممجمنهةممحم انيغل م اوبموون  كنملنبمأمعنجة 
 لنةمه ال م اقت م،منأحمو  كمهلملنلي م هنن م

مأه  ضم اشل ن ة.

 -لٌبوفوسكٌن :

Lipolytic rancidity :- ازمل ةم املوجةممحمويتنبم ان  نحم،ميلنثموقنننميىنضم 
 امللك نيننل مينن ل  زمإمزلمننل ماهننلم اقنن  ممهتنننمويتننبم
 انن  نحم،منونجنن م ننرهم إلمزلمننل مأل ننل ملننبم  معننجةم

 ازمل ننةملننبم   رلننةم ام زمننةممولجننةمنيلاوننلابمو هنن م
ماهرهم اويتال من اوأللهال .

 -زناخة تحلل الدهون :

Lipoma :- .ورم دهنً : ن نملي ثملبم  معجةم ا  ملة- 

Lipophilic :- وعنننو  نمانننننفمأ ممنننل مماهنننلمأاألنننةماتننن  نح.م م ننن م
HydrophilicنممLipophobic.م

 -محب للدهون :

Lipophobic :- أ ممننننل ممكل  ننننةماتنننن  نح.م م نننن موعننننو  نماننننننفم
Lipophilic.م

 -كاره للدهون :

Liposome :- قت   م  ملةممنجن مملبم اشيكةم وم نيالزملةمان  حم
م اكي .

 -لٌبوسوم :

Liquefied gas 

aerosols :- 

منننعممننحم ول نعنننو م امموجننةميشننكبمهتنن منننغل مم
وين م اميل ممر يل ملنبمأين م امنرليل م اى ننلةمم نللل م

 اى لنن ممننحم امننن  م اممشنتةمرنننمل ننلفمإالننرم اغننلزممإالنر
 اننن  ل ميننننن ممعنننلئتةمويننن م ا نننغتمنوعنننو  نم نننرهم

م ول نعنو ملبم امملزبم  م ايش   م اممزالة.م

 -اٌروسوالت الؽاز السائل :

Liquefied natural 

gas :- 

ني  جننةمكيلنن مم نننم ننلزم املرننلحم امعننو  لممننحمآيننل م
 لبمونمل م  منملل. اغلزم،منلعو  نمي  جةم ئلعةم

 -: مسالؼاز طبٌعً 

Liquefied petroleum 

gas :- 

ني  جننةمكيلنن مم نننم ننلزم اي نيننلحمن اينننولحم امشننوقلحم
ممحم امألتمنلعو  ملحملبم او لئةمن اونمل م اكلمللئب.

 -:مسال ؼاز بترولً 

Liquid fertilizers :- نلتتنعم نر م امنننتتيمهتننم  منملننلم املئلنةمنميلالننبم  -أسمدة سائلة :
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 نجلحمن  عم مم ام وتتةم اعلئتة. امو 

Liquid formulations :- معوي ننن   م اميلننن   م اجنننل زمماالعنننو   نم ايقتنننبم
ن امنجنننن مميشنننكبمعنننلئبمهمننن م  جنننةميننن   مم اجننننم
نومولزم امعوي    م اعلئتةميجن مم اوننلعمم تأللوهنلم
يلاعننتنحم امىلمتننةمنعننهناةمنجننن ممونزلنن ممويقللوهننلم

اتتعنننتنحم امىلمتنننةمنقتنننةموتلل  نننل.منممهنننلممنوغتلوهنننل
 ام كننز  م املئلننةمن امىتقننل م اقليتننةماتيتننبمن اميلالننبم

م ازلولةم ام كزممن ل  ل.

 -المستحضرات السائلة :

Liquid media 

treatment :- 

نوونميوي نل ممز هنةم األتن م امتتنن م  وينل همهتننم
يلئةمنتيةمنوي  معتعتةممحمو  كلزم اميل م امتتنن م

يل هملبمملءممقتن معنيعموي لن همنوىقلمنرمرننموجهنزم  و
يلئةمعلئتةممربميلئةممعنو ت م ايتلتنلم ام نلفمإالهنلم

منننبممنننحم ايلئنننةم اعنننلئتةميىننن مم11 كعنننو نزمنلن ننن م
 تتهننلملننبم ن عمم  نتننب.ملننونمهمننبمهنن ن ماتيلئننةم
 امىلمتنننةميلاميلننن من امقل منننةمين عنننتةمأقننن   م األتننن م

ئمننل مهتنننمعننن(ممنن مم  هننلممأحمليقنننم اقنن  مهل1.6)
عتيم ايلئةمنون  م امىلمال من امقل مةملبم اي لحم
يونننمومننلنمممنننم اقنن  م األتنن  ملننبم امقل مننة.م م نن م

Solid media treatment.م

 -معاملة البٌئة السائلة :

Liquid petroleum 

gas :- 

م.Liquefied petroleum gas م  م  -ؼاز بترولً سائل :

Liquid vaporizer :- ىياملبمقملمنةممننممةماوملعن منين مممعوي  معلئبمم
وعنن لحمنلونننله م امعوي نن ممننحم ننالبملولننبمعننل حم

 لوي  ملبم ايلئةم اميلتة.

 -مبخر سائل :

Lithium 

hypochlorite :- 

 -هاٌبوكلورات اللٌثٌوم : مل مممته مموعو  نماأل   ضم ام وتألة.

Litosan :- مم نمممنماتميل منلىمبمهتنموشنجل م إلمينل منوكننلحم
 جرن ملبم اميلول م ام وتألة. ا

 -لٌتوسان :

Litter size :- .حجم البطن : منتتيمايللحمعىةم ايتح- 

Littoral community :- اييلننن   من امعنننليل م املئلنننةم ا نننيتةم اق لينننةممنننحم 

 اعننننن يبمن اما ناننننةميلاميلوننننل م املئلننننةم اوننننبمومننننو م

م  نكعجلحمنونل م اغر ءمن اغتلءماتيلن مل .

 -ً :مجتمع ساحل

Live nodule :- مننتتيملتتنعمهتننم اىقن م اننغل ممأنموجمن مات اللنلم

 لبم اكي .

 -عقدة كبدٌة :

Liver cirrhosis :- يلاةمم  لةموين ثماألشن ل م امن مملحمهتننمشن  م

  ا من .

 -تلٌؾ الكبد :

Loam :- منتتيملعو  نمالشل مإانم او يةم اونبموينن مكملنل م

ين م او يةم امزلجلةممىو اةممحم ا مبمن اتلحميلثمو
نأقنننبممSilt%معنننت م61-19%متنننلحمنم11-1هتننننم

م.Soil texture%م مب.م م  م61محم

 -مزٌج :

Local effect :- اوغل م ايلنبملبممنق م اوالمسم ايلنبميلحم اكنلئحم 

 ن امل مم اعلمة.

 -تأثٌر موضوعً :

Local irritation test :- نم اكنلئحم  ويل ملونممحم الارموىن لضمممتقنةملنبمجعن

امننل مممىلمننةمايلننلحمإحمكننلحم اوهننل م اننر موعننييرمرنمأرنن م

 من ىبمأنمجهلز .

 -اختبار التهٌج الموضعً:

Localized placement:- ت لقننةممننحمت  ئننعم عننوىملبم  عننم ممن اميلنن   ملننونم

 الاهلمن  م اعمل مأنم اميل ميلاق  ممحم اميل منرا م

 -إضافة موضعٌة :
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 اميل .اكبملكنحم اعمل مق ليل منمولع   ماجرن م 

Log - dose probit 

line :-  

 ننتملمرننبم اىالقننةميننلحممعننيةم اقوننبم اممرتننةمينينن   م

 ويومنننلبمنينننلحمان نننل لونم او  كلنننزم امعنننو  مةملنننبم

  ا   عة.

 –خززززط لوؼززززارٌتم الجرعززززة 

 -االحتمال :

Log - dose probit 

paper :-  

اقونبمن عم عنميللمبمجل زمما عنم اىالقنةمينلحممعنيةم 

 اممرتننةمينينن   م ويومننلبمنيننلحمان ننل لونم او  كلننزم

 امعنننو  مةملنننبم ا   عنننةم نحم ايلجنننةمإاننننم عنننو   نم

جنن  نبم اوينلننبم ا لنننةميلاتن ل لومننل مأنمنينن   م

  ويوملب.

 –ورقزززة لوؼزززارٌتم الجرعزززة 

 -االحتمال :

Log - normal 

distribution :- 

كملننةموىمننبمأحمان ننل لونم امF (Y)إحم  اننةم اونزلنن م

موونزعمتيلىلل .ممرلبمرا م:
F (Y) = f gauss (ln Y) 

م بم اونزل م اتيلىبمf gauss (X)يلثمأحم:م

 التوزٌززززززززززززززززع الطبٌعززززززززززززززززً

 -اللوؼارٌتمً:

Log - normal 

transformation :- 

وينلنننبم ايللمنننل مإاننننم اتن نننل لونمن انننر ملننن   مإاننننم

م اونزل م اتيلىب.

التحوٌزززززززززززززززل الطبٌعزززززززززززززززً 

 -اللوؼارٌتمً:

Logit :- لننننبموقللمننننل م و ويننننلتم امقننننل حم ننننبم اىالقننننةميننننلحم
نللهننننلملىينننن مهننننحممLogitان ننننل لونم اج هننننةمن اننننـم

 - وعوجليةميلامىل اةم اولةم:

R = logit(Y) = Lg [Y/(1-Y) ] 

ميلثمأحم:
Y = b / bo 

b = اجز ءم امويقب  

bo = قلمةم ام ويتم ل م امىتن 

منل ممنلبمهتنم اعمننموىمبمأهتنم عوجليةملنبم لنل م ا

م اعلمة.

 -لوجٌت :

London purple :- ميلننن ميشننن   م ننننم تنننلتممنننحمز مل نننل م اكلاعنننلننم

نز مل لنن م اكلاعننلننممنن منننيغةم،من ننبممننل ممشنن ل مم

  اعملة.

 -أرجوانً لندن :

Long term effect :- م  م Chronic effect.م  -تأثٌر طوٌل األمد :

Long term exposure :-  هننل منننغل مممىتنمننةمأنموىنن ضم اكلئمننل م ايلننةماج

 لنن ممىتنمننةم اكملننةمأنم او كلننزمناألونن ممتنلتننةمن اوننبم

عمن  من نمملململربمملمووى ضمانرمم1-1وو  نحميلحم

 اكلئمننل ملننبم ايلئننةم اتيلىلننةمنلعننو  نم ننر م امنننعممننحم

 اوىنننن لضملننننبم   عننننل م اعننننملةم امزممننننة.م م نننن م

Chronic exposure. 

 -تعرض طوٌل األمد :

Long term toxicity :- م  م Chronic toxicity.م  -سمٌة طوٌلة األمد :

Long term toxicity 

test :- 

 Life time toxicityنممChronic toxicity م ن م

study.م

اختبززار السززمٌة علززى المززدى 

 -الطوٌل :

Lot :- أنممنل م،من نبمكملنةممين  مممنحم اعنمل ملمكنحمأ نرم

  اىلمل مممهل.

 -حصة :

Low biuret urea :- ممنننحم1.116ل ملن لنننلملينننن مهتننننمأقنننبممنننحمعنننم%

Biuretمنهل مملعو  نم شل مهتنم اميل .م

ورٌززززززززت بٌورٌززززززززا قلٌلززززززززة ال

 -الثنائً:

Low phosphate :- م  م Basic slag.م  -فوسفات منخفض :

Low pressure 

sprayer :- 

 Volumeأنم ام شنةمر  م ايجننمن ا نغتم انن ت م

sprayer اجننن   م.م نننرهم ام شنننةموعنننوم متلقوهنننلممنننحم

 از  هنننبم اموننننتةمينننرمأنم اميمنانننةمهتلنننر.ماتم شنننةم

 -مرشة الضؽط الواطئ :
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مم  ةممحم امنعم ا ن  .

Low volatile ester :- وعو   م اونبموينن مكيننو م  جنةموتلل  نلموزلن م 

 هحم  جةم اغتللح.

 -االستر قلٌل التطاٌر :

Low volume spray :-   نملبممكلليةمنلعمنمأل ل ميلا شم ل م اكلمبمنلعو

 الننل م اموي كننةميلننثموكنننحم مننل م يومننلو مكيلنن مم

امالمعنننوهلماتميلننن مانننرا موملعنننو هبم  مننن م اوغتلنننةم

 اكلمتننةماتعننتنحم امىلمتننةمناكننحممننحم ا نن ن  مأحم

لكنننحم اميلنن مهتنننم  جنننةمهلالننةممننحم اريننل م امعنننيبم

منوعننننننننننننننننننو  نملننننننننننننننننننبم ننننننننننننننننننرهم ات لقننننننننننننننننننةم

 مملءماوم761-711كملل مقتلتةممحم املءموو  نحميلحم

منمHigh volume sprayاتنننننن نمن.م م نننننن م

Ultra low volume.م

 -الرش بالحجم الصؽٌر :

Lower explosive 

limit :- 

مأقبمو كلزممحم امل مموملي ثمهم  لم ويو  ع.  -أدنى حد لالنفجار :

Lowest effective 

concentration :- 

مأقننننننبمو كلننننننزممننننننحم امننننننل مم اكلمللئلننننننةمووىنننننن ضم

م هنننننننن موننننننننارل   مللهننننننننل.م م نننننننن اننننننننرم اكلئمننننننننل منل

Lowest effective concentration. 

 -أقل تركٌز مؤثر :

Lowest effective 

dose:- 

مأقنننننننبمج هنننننننةممنننننننحم امنننننننل مم اكلمللئلنننننننةمويننننننن ثم

مونننننننارل   ملنننننننبم  لننننننن   م امى  نننننننةماهنننننننل.م م ننننننن 

Lowest effective concentrationمم. 

 -أقل جرعة مؤثرة :

Lowest lethal 

concentration :- 

م.Minimum lethal concentration  م م  -أقل تركٌز قاتل :

Lowest lethal dose :- م  م Minimum lethal dose.م  -أقل جرعة قاتلة :

Lowest observed 

adverse effect level :- 

أقننبممعننون ممننحممننل ممعننلمةم)متغن/كغن/لنننن(موينن ثم
وننارل ممىننلكسملننبم اكننلئحم ايننبم اموىنن ضماهننل.م م نن م

Non observed adverse effect level.م

أقزززل مسزززتوى تزززأثٌر عكسزززً 
 -مالحظ :

Lowest observed 

effect level :- 

أقبمو كلزمأنمج هةممحممنل ممعنلمةموين ثمونارل   ملنبم
  اكلئحم ايبم اموى ضماهل.

 -أقل مستوى تأثٌر مالحظ:

Lubrocythinate :- ميلنن ميشنن   من كل نعننل ملعننو  نمهتنننم اميلنننلبم
 ونعتم اعملةماتيلئح. ام وتألة.مم

 -لوبروسٌثنٌت :

Ludovicin A :- مل مممعييةماتيعلعلةممحممجمنهةمSesquiterpene 

lactonesونج ملبمميل م اشليممArtemesia spp.م
 -لودوفاٌسٌن أ :

Lufenuron :- ميلنن ميشنن   من كل نعننل ملعننو  نمهتنننم از  هننل م
نلىمنننبممنننحممBenzoylurea ام وتألننةممنننحممجمنهنننةم

يلتننرماىمتلننةمونننمل م اكننللولح.من نننممننم ألضم ننالبمور
م اعملةماتيلئح.

 -لوفنٌورون :

Lumbar :- .قطنً : ل و مأنمارمهالقةميلاألق   م اقتملة- 

Lumbar spine :- .  م األق   م ا مسم اعألتلةماتىمن م األق  -: قطنٌةفقرات 

Lump :- أنموكوبم،مقتىةمكيل مممنحممنل ممننتيةمانلسماهنلمشنكبم
 مي  .

 -تجمع :

Lump lime :- م  م Liming materials.م  -جٌر متكتل :

Lung cancer :- عننننن تلحم ا ئنننننةم اموعننننني مهنننننحم اوىننننن ضماتمنننننن  م
  امع تمة.

 -سرطان الرئة :

Lutein cell :- . خلٌة الجسم األصفر : وتتعمهتنم ا الللم امكنمةماتجعنم  نأل- 

luteinization .وع البوٌضة :خر لقن ميهلم  نلم اينل ةممحم اغالف- 

Luteoskyrin :-  معننننننننننننننننننننملتننننننننننننننننننن  ملموجنننننننننننننننننننرم األتننننننننننننننننننن  -لوتٌوسكٌرٌن :
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Penicillium islandicumاملمبمهتنم ان زم انر مم 

هم موملنارممحمقيبم األئ  حمل   مإاننمين نثمأمن  ضم
ملبم اكي .

Luxury 

consumption:- 

 ل  ممونل م اىملن م اغر ئلةماتمينل ميشنكبملزلن مهنحم
 اميل ملممنميشكبممرلاب.يلجةم اميل مييلثمأحم 

 -:ً استهالكترؾ 

Lye :- .ممل مممته مماالعو   نم اىلن  -لً :

Lymphangioma :- .ورم وعائً لمفاوي : ن نم يلثملي ثملبمأنهلةم اغ  م اتمأللنلة- 

Lymphnode :- هقننن ممقننن ملكننننحمعنننييهلمن نمأنموننن   بمينننلحم  نهلنننةم
  اتمأللنلة.

 -عقدة لمفاوٌة :

Lymphocyte :- تلةميلن ملةموو   بمم م امن  من اكلئمل م اغ ليةم اوبم 
وجونننلحمجعننننم اكنننلئحمنوىمنننبمهتننننمويأللنننزم وعنننوجليةم

  امملهلةم  م امن  من اكلئمل م اغ لية.

 -خلٌة لمفاوٌة :

Lymphoma :- منتتيمهنلنملتتنعمهتننم  ن  نم املوجنةمهنحم ا اللنلم
  اتمأللنلة.

 -ورم لمفاوي :

Lysimeter :- الٌزٌمٌتر : عو  نماقللسم تنيةم او ية.جهلزمل- 

Lysosome :- ه ننلةمميلتننةميغننالفمعننللونيالزمبمنويننن م اى لنن م
 محمإمزلمل م اويتبم املئب.

 -الٌسوسوم :
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-M- 
 

Macroinvertebrate :- تطلققعلىلققحلواناتوعققمةلىلامقق لواقمققتللوا  قق  لتواتقق ل

امكنلمالنظتهقملاقماقانلوامدق لالكمانتق وةلتوا تو ق ل

 توا ت امة.

 -ال فقريات كبيرة :

Macronutrients :- واقعمص لواغذوئاق لواتق لانتمدهقملواعاقمةلاكماقمةلكااق ال

تم.لوعظقق لعسققاامولت قق لواعتقق تدانلتوا سقق ت لتوااتتمسققا

Primary nutrientsتللSecondary nutrients.ل

 -عناصر غذائية كبرى :

Macrophage :- أنقققللأعقققتويلوالالاقققملواملتهمققق لواكااققق الأماااققق لواتقققك ل

ملققققملتواتقققق لتتتودققققلل قققق لو عسققققد لل01-01 ط  ققققمل

وامنتتا لىلحلأدزوءلملتها لناثلتلقبللت وول مممول  ل

لوال ميلىنلواكمئنلواقمئ .

 -بير :ملتهم ك

MAFA :- ماالل ط امةلامكم ن لا نق لممقللواق زلتى قنلواقعقب.ل

 توسملواماالل تلملتص لاـ

Ammonium Iron Methylarsonate, 

Ammonium Ferric Methylarsonate 

 تلاللواسما لالامئن.

 -إم أي إف أي :

Magnesia :- تطلققعلىلققحلو تققكم لواتدم اقق لواملتل قق لمققنلوتكسققالل

توامستللم ل  لصعمى لو سقملالل(MgO)وامغعاساتمل

لوام كا لوامستللم ل  لن ت لوااطمطملتواتاغ.

 -ماغنيسيا :

Magnesite :- وامقلنلواطااق لمنلكم اتعمةلوامغعاساتملMgCo3.ل  -ماغنيسايت :

Magnesium :- مققققنلواقعمصقققق لوالقققق ت ا لواةمعتاقققق لاتغذاقققق لواعاققققمةل

نلكماكماساتملتواكا اةل،لاتدقلل ق لوات اق لتامقت لمق

Mg ا لواعامةلاتقك لأاقتنل
تالققبللت وولمهمقمول ق لل2+

ىملا لوات كابلوالتئ لالعامة.لكمملالل ل  لصعمى ل

واقلاققللمققنلو لتاقق لمعهققملست تسققاللوامغعاسققاتملواققذ ل

استللملاك مءالإلذوا لالت وةلوالتكسمالةلواتق لتتكقتنل

ت تلىعص لاتدلل  لمقظملو مذاق لتلمصق للاماكلح.

ت قققتللققق ت  لاتعتقققاطلل ققق لوادقققانلتواللققق وتوة

وإلعزاممةل ق لىملاقمةلواتمةاق لواغقذوئ لتانتقمرلوا ق لل

لملم.ل041وااماغلمنلوامغعاساتملاتمامولإاحلنتوا ل

 -مغنيسيوم :

Magnesium arsenate:- مااققللنتقق وةلماقق لىلققت لامكم نقق لوانتقق وةلذوةل

أدزوءلوا ملوا م ل ل،لتاقم لمنللال لتةااطق لاقملاق ل

لتلاللواسما لالامئن.وا س  الواتأكسلا .ل

 -زرنيخات المغنيسيوم :

Magnesium 

carbonate :- 

ل.Magnesiteوعظ ل  -كاربونات المغنيسيوم :

Magnesium chlorate:- .كلورات المغنيسيوم : مملالمد   لتمس ط لاألت وعلتستللملىلحلوا طن- 

Magnesium 

fluosilicate :- 

وا قققملمااقققللنتققق وةلامكم نققق لوانتققق وةلذوةلأدقققزوءل

لوا م ل .لسمملالامئن.

 -فلوسيليكات المغنيسيوم :

Magnesium nitrate :- مز قققملواكاماقققمئ ل Mg(NO)2لتمنلتاهقققملمصقققمملل،

لاتدهازلسممللت   لال ش.

 -نترات المغنيسيوم :

Magnesium oxide :- وعظ لMagnesia.ل  -اوكسيد المغنيسيوم :

Magnesium 

phosphate :- 

ا لواسققققلالتزلتواققققت علعققققمتضلى لقققق لاقملاقققق لتصققققع
امسققتللوملط ا قق لوامغعاسققاتملةعققمئ لواكا اققة.لتانققت ل

ل.P2O5%ل01تللMg%ل6ىلحل

 -فوسفات المغنيسيوم :

Magnesium مققققملالمللعقققق لأتلمالقققق الامكم نقققق لنتقققق وةلوامققققتولل  -:فوسفيد المغنيسيوم 
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phosphide :- واملزتعقق لتاقققتللامدمتىقق لوا تسقق اللماقق لواقلققت .ل
 تلاللواسما لالامئن.

Magnesium sulfate :- لم كقققققققققققبلاتكقققققققققققتنلمقققققققققققنلأمقققققققققققال لوااسقققققققققققتم
EpsomلMgSo4لل تللMgSo4H2OلKieseriteت

Kieseriteكماساتم .لوعظ للMagnesium.ل

 -كبريتات المغنيسيوم :

Magnesium tetany :- مققققق بلاصقققققابلواقدقققققت لتو ا قققققم لعتادققققق لع ققققق ل
وامغعاسقققاتملتذاققق لاسقققابلللقققت لوامغعاسقققاتملكقممققق ل

   لواقلاللمنلوإلعزاممة.مسمىلل  لتظا

 -التكزز المغنيسيومي :

Mainstream :- واتققق بلالعاكققتتانلمققنللققال لوستعتققم  لمققنلواهققتوءل
 لمص ل  لو ممكنلوات لاتدلل اهململلعان.

 -تدخين باالستنشاق :

Malaise :- إنسققمغلماقق لتولققةلعتادقق لىققلملواتقققت لامال تاققم ل
 وادسل .

 -توعك :

Malathion :-  وةلامكم ن لملىلتوس لمنلوآل مةلوانتق ا لمااللنت
ىلقققحلوامز تىقققمةلواملتل ققق لكمقققملاسقققتللملامكم نققق ل
واط الاققمةلوالم داقق لىلققحلناتوعققمةلوامز ىقق .لتاقققتلل
امدمتىقق لوا سقق ت لواقلققتا لوامةاطقق لإلعققزاملواكققتاانل

 وست از.لمعل بلواسما لالامئن.

 -مالثيون :

Maleic hydrazide :- ملامكم نققق لألمقققم لواةاققق لمقققعظملعمقققتلالعاقققمةلتاسقققتلل
ا وةلمؤ تقمول،لكمقملاسقتللملدتتةااطلعمتلو تدم لتوات

السققاط الىلققحلإعاققمةلوااصقق لوامسققتللملاألكقق لتكققذا ل
.لمقعل بلPyridazinoneوااطمطم.لتاقتللامدمتى ل

لواسما لالامئن.

 -ماليك هايدرازايد :

Malformation :- مصقققطلةلاسقققتللملاتصققق لأ لنماققق لتتقققت لتصقققابل
واقلقققتلم م عققق لاماتلققق لواطااقققق لاقققذا للواعسقققاضلأت

 واعساضلأتلواقلت.

 -تشوه :

Malformins :- سمل ط  لاعتد لوا طق لAspergillus nigerواعقمم لل
ا لىلحلوا ئق ونللLD50ىلحلوا زلتوااص ل،لتالغل ام ل

لملغم/كغم.ل1.0

 -مالفورمينس :

Malignancy :- أتللامة لت  لنماق لعمقتلىقلللمقنلوالالاقملاتقك لماق ل
مققتنكمل اقق لتتماقق ل نلتدتققم لأعسققد لألقق ىلإلانققمعل

 وال  لاهم.

 -ورم خبيث :

Malignant :- ت ملاما لإاحلأنلاكتنل ق لنماق لأسقتألممقملكقمنلىلاق ل
مؤلامولالمتةلإذولاملاتملىالد ل،لت  لنما لكتع لت مقمول
سقق طمعامول ققلنلوالالاقققملتعمققتلاتققك لماققق لمققتنكمل اققق ل

انققمعلوالقق  لتتماقق لإاققحلأنلتدتققم لأعسققد لألقق ىلإل
 اهم.

 -خبيث :

Malignant tumer :- وعظ لMalignancy.ل  -ورم سرطاني :

Malnutrition :- ىدققزلوإلعسققمنلىققنلوانصققت لىلققحلك ماتقق لمققنلوامققتولل
واغذوئاقق لكلهققملأتلاقلققهملأتلىدققزلوادسققملىققنلتمةاقق ل
و مذاقق لوامتعمتاقق لتوالسقققت ملالمعهققمل ققق لاعمئقق لتتدقققللل

لعتمط .

 -سوء التغذية :

Malodorous :- مصققققطلةلاطلققققعلىلققققحلوامققققملالذوةلوا وئنقققق لماقققق ل

لوامستسمم .

 -كريه الرائحة :

Malonoben :- مااققللوكم تسققمةلتنتقق وةلاسققتللملىلققحلواز وىققمةل
ل.Nitrileواملتل  لمنلمدمتى ل

 -مالونوبين :

Maltoryzine :- سقققمل طققق  لاعتدققق لوا طققق لAspergillus oryzaeل

تعمتاق لإاقحلنقلتثلواعمم لىلحلمتاقةلواتققا لتاقؤل ل

 -مالتوريزين :



267 

 أم وبل  لواكال.

MAMA :-  لمااققققققققققققللألمققققققققققققم لىققققققققققققمم.لت ققققققققققققتلملتصقققققققققققق
Mono Ammonium Methane Arsonate.ل

 -إم أي إم أي :

Mancozeb :- مااققلل ط اققمةلىققمملاسققتللملامكم نقق لمققلىلتوسقق لمققنل

و مقق وبلوا ط اقق لىلققحلوامنمصققا لوان لاقق لتأتققدم ل

ةلوازاع ل،لت تلمااقللوا مكه لتمنمصا لوالل لتعامتم
 Ethyleneت ققمئ لماقق لدهققمز .لتاقققتللامدمتىقق ل

bisdithio carbamateتانققلثلتققأةا  لواسققممل قق لل

وا ط اقققمةلمقققنللقققال لإ امكققق لاقملاققق لأاقققبلواقققل تنل

تتةااطققق لاقملاققق لواتقققع غلواللقققت ل لقققالولىقققنلتةااطققق ل
ل.لمعل بلواسما لالامئن.ATPإلعتمرل

 -مانكوزيب :

Mandarin oil :- طق  لطاقم لاسقتل رلمقنلىصق ل تقت لةمقم لزاةلى
ت ققتلىلققحل ائقق لسققمئ للCitrus nobolisوااتسقق  ل

أصققق  ل قققمتملأتلمتقققتبلاللققق الت قققللاسقققتل رل قققذول

وازاققققةلأالققققمولمققققنلو ت وعلتو ز ققققم ل،لت ققققتلمققققنل

وازاتةلواقط ا لوامستللم ل  لمستنل وةلواقطقت ل

لتم كزوةلوامت تامة.

 -زيت اليوسفي :

Mandipropamid :-  لط اقققققققققققققققققمةلمقققققققققققققققققنلمدمتىققققققققققققققققق مااقققققققققققققققققلل
Mandelic acid amideتانقلثلتقأةا  لواسقممل ق لل

وا ط اققمةلمققنللققال لتةااطقق لاقملاقق لتصققعا لواققل تنل

لتأمتا لواللا .لمتتسطلواسما لالامئن.

 -مانديبروباميد :

Maneb :- مااققلل ط اققمةلىققمملاسققتللملامكم نقق لأمقق وبلوال نقق ل

واماكق التوامتققأل الىلققحلوااطمطققمل لققالولىققنلمكم نتقق ل

امققلىلتوسقق لمققنلو مقق وبلوا ط اقق لىلققحلوامنمصققا ل

وان لاققق لتأتقققدم لوا مكهققق لتواللققق لتعامتقققمةلوازاعققق .ل
تاقمقق لىلققحللDithiocarbamateتاقققتللامدمتىقق ل

.لATPتةاققققاطلىملاقققق لواتققققع غلواللققققت لتتكققققتانلواققققـل

 معل بلواسما لالامئن.

 -مانيب :

Manganese :- لأنققللواقعمصقق لواصققغ ىلوامقلعاقق لالعاققمة.لاتدققلل قق 

وات اقق لاققأكة لمققنلصققت المؤكسققلالتامققت لمققنل اقق ل
Mnواعاققمةلاتققك لأاققتنلمعغعاققزل

،لتاقققللوامعغعاقققزلل2+

دزءلمنلواعظمملوإلعزام ل  لواعاقمةلناقثلاقمق لىلقحل

تعتاطلواقلاللمنلوات مىالةلو الا ل  لواعامةلتالقبل

لت وولمهمققمول قق لىملاقق لوات كاققبلوالققتئ .لتإنلوادققزءل

متصمصقق لمققنلوامعغعاقققزلو سققمغلواققذ لاققتملتعمتاقق لتو

اكققققتنلىققققنلط اققققعلواغققققذوءل،لتمققققنلو مذاقققق لواغعاقققق ل

لاققققققققققققمامعغعازل قققققققققققق لواللقققققققققققق وتوةلتوادققققققققققققزءل

وادعاع لمنلواناتبلتوا توك لتوااعلعلتواتقم لتاققبل

لواتتوا .

 -منغنيز :

Manganese agston :- تطلقعلىلققحلت سققامةلواصقلت لوادا اقق لوامتدققتلال قق ل

للققققحتالاقققق لو كتسققققمغلو م اكاقققق لناققققثلتنتققققت لى

%لمنلوامعغعازلوا ماق لالقذتامنل ق لو نمقمبل01-01

واقلققققتا لوال ا قققق لتتكققققتنل قققق لصققققت الكم اتعققققمةل

ل.MnCo3وامعغعازل

 -منغنيز أجستون :

Manganese 

carbonate :- 

 ManganeseتللManganese agstonوعظ ل

oxide.ل

 -كاربونات المنغنيز :

Manganese dioxide :- عغعازلت تلماق لمتقت  لتاستللمل  لإعتمرلكا اتمةلوام  -ثاني اوكسيد المنغنيز :
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 .Manganese oxideالعامة.لوعظ ل

Manganese fulfate :- تلملةلوامعغعازلانممبلواكا اتا لتاتدللاصقت تانل 

 واممئا لتواالممئا .لتاستللملكم كامةلسمملا .

 -كبريتات المنغنيز :

Manganese oxide :- تمقققنلأ مهقققملأت لل عقققم لواقلاقققللمقققنلوكمسقققاللوامعغعاقققز

تةققمع لوتكسقققاللوامعغعاقققزلتاقققللأت لوتكسقققاللوامعغعاقققزل

 متت  وولالعامة.

 -اوكسيد المنغنيز :

Manganese 

oxysulfate :- 

ت ققققتلللققققاطلاعسققققبلملتل قققق لمققققنلوتكسققققاللوامعغعاققققزل

تكا اتقققمةلوامعغعاقققزلتواعمتدققق لىقققنلوامقمملققق لوادزئاققق ل

 التكساللوامعغعازلانممبلواكا اتا .

 -المنغنيز: اوكسي كبريتات

Manganese slag :- أتلد قققمءلوامعغعاقققزلت قققتلعقققمتضلى لققق لمقققنلتصقققعا ل

Ferromanganese.ل

 -خبث المنغنيز :

Mania :- أتلولققققتال لى لقققق لعتادقققق لمقققق بلاصققققابلوادهققققمزل

 واقصا .

 -جنون :

Manifest system :- عظمملاهل لإاحلمتماق لوا لالةلواسمم لتوالطق المقنل

منلانظ لللقت لوا لقالةللواتاللالتنتحلوامتةل،لأ 

إاقققحلوااائققق لتانققققانلواقققتلل لمعهققققملعهمئاقققمولملىتمقققق ل

 امات م ا لتواتةمئعلوا سما .

 -نظام المانفيست :

Manure :- تلللاطلمنلاق وزلواناتوعقمةلتوااقت لتوا قشلأتلمقتولل 

 أل ىلممص .

 -سماد حيواني :

Margin of exposure :- تققق بلتتسققمحلأالققمولانققللو مققمنل،لت ققتلمسققتتىلوا

وام اققت لىعققللنققلتللىققلملواتققأةا لأتل ققتلواعسققا لاقققانل

واد ىمةلوات لاللتسقابلتقأةا وولمقمكسقمولملنتظقمولتاقانل

لواد ى لأتلوات كازلواذ لتملواتق بلا .

 -حافة التعرض :

Margin of safety :- وعظ لMargin of exposure.ل  -حد األمان :

Mass culture :- لوانتقق وةلاأىققلوللمصققطلةلاسققتللملااتققا لإاققحلت ااقق 

كاا التلمص لو ىلوءلواناتاق لالسقتللومهمل ق لمدقم ل

 مكم ن لوآل مة.

 -زراعة واسعة :

Mass spectrometer :- تاسقققتللملال وسققق لسقققلت لوامقققتوللواكامامئاققق لتكا اققق ل

ت ككهقققملتكقققذا لتنلاقققللت وكاقققبلوام كاقققمةلواكامامئاققق ل

تواتنلاق لواعقتى لالمقزاضلتواعسقا لواعظمئ اق لالقعمصقق ل

تاقمقق ل ققذولوادهققمزلىققنلط اققعلتالاقق لواعمققتذرل اقق ل

لتأاع لا ص  لامإلاكت تعمةل  لمدم لم  غلمنلواهتوء.

 -مقياس الطيف الكتلي :

Mast cell :- للا لوااتق الواكااق الواندقملتوانمتاق لىلقحلواقلاقللمقنل

لواعتو  لواتسطا لالنااامة.ل

 -خلية سطحية :

Master record 

identification 

number :- 

  ققملمت قق للاقطققحلالمااققللوام قق للىعققللت لامقق لامؤسسقق ل

لمقاع .

 -رقم تمييز ضبط التسجيل:

Mastic :- وتعضلطااق لاعتضلمنلسا منلعامةلوا سقتعلوامسقتكمت ل 
Pistacia lenticusتا ل وئن لىط ا لتطققملمماقزلل

مستسققمغل،لاتعقق لأصقق  لام ققةلتانتققت لىلققحلزاققتةل
ل%.0طام الاللت  لىنل

 -مستكي :

Material data safety 

sheet :- 

ت   لتنت لوامقلتمقمةلتوااامعقمةلوالمصق لاماملقمط ل
وامتقل ققق لاقققمامتوللأتلواكامامئاقققمةلتط وئقققعلوسقققتللومهمل

لوآلمن.

 -ورقة بيانات سالمة المواد:

Mating confusants :- وا ا متعقققمةلوامسقققتللم لإلىقققملالىملاققق لواتقققزوترلمقققنل
ل الإعققمثلأتللققال لتتققا لوادققتلاما ا متعققمةلتىققلمل قق

 -مربكات التزاوج :
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 ذكت لواعتيلمنلتنلاللمت  لوادعغلوآلل لالتزوتر.

Maximum allowable 

admissible 

concentration :- 

أقصىىىىىىى  تركيىىىىىىىز مسىىىىىىىمو   .للMaximum allowable concentrationوعظ ل
 -بتناوله :

Maximum allowable 

concentration at 

working zone :- 

(لمققنلمققملالسققمم ل0ت لاقق للملغققم/مأ صققحلت كاققزلمسققم
متدتلال ق ل قتوءلمعط ق لىمق لاتقق بلاهقملواققمملانل

لاتمامو.

أقص  تركيز مسمو  به فىي 
 -منطقة العمل :

Maximum allowable 

concentration 

average daily :- 

ت قققتلوامققققل لوااقققتم ل  صقققحلت كاقققزلمسقققمت لاققق ل
(لمقققنلمقققملالسقققمم لتتدقققلل ققق لمعط ققق لىمققق ل0لملغقققم/م
لهملواقمم لاتمامو.اتق بلا

 أقصىىى  معىىىدل تركيىىىز يىىىومي
 -:مسمو  به 

Maximum allowable 

concentration highest 

momentary :- 

(للمط لمسقمت لاق لمقنلمقملال0أ صحلت كازللملغم/م
سققمم لتتدققلل قق لواهققتوءلت ققتلت كاققزللققمط لسقق ا ل

لواللت مء.ل

أقص  تركيز خاطف مسمو  
 -به :

Maximum allowable 

concentration in 

water :- 

(لمقققنلمقققملالسقققمم لمسقققمت ل0أ صقققحلت كاقققزللملغقققم/م
 اتدتل ل  لواممءلوامستللملاألم وبلوامعزاا .

فىي  أقص  تركيز مسمو  به
 -: الماء

Maximum 

contaminant level :- 

  لأىلحلكما لمنلوامقملالواملتةق لتسقمةلتكماق لنمماق ل
 .وااائ لاتدتل مل  لواممءلأتل  لممءلوات بلوا امس 

 -أقص  مستوى للملوث :

Maximum 

contaminant levels :- 

أ صحلمسقتتامةلمقنلواملتةقمةلمسقمت لاهقمل ق لوامقمءل
 توامنللالمنل ا لتكما لنمما لوااائ .

 -مستويات الملوث القصوى:

Maximum dosage :- أكا لكما لمقنلوامااقللواكاماقمئ لواتق لامكقنلوسقتللومهمل
 ق لواعاقمةلأتلواناقتونلاأممنلمنللتنلأنلتنلثلتأةا وول

أتلوامتوللوامقممل ل لالولىنلىلملت كهقمل  لمتا اقمةل
 لم ا.

 -أقص  تجريع :

Maximum exposure 

limit :- 

ىاققم الىققنلنققللواتققق بلوامهعقق لواققذ لاققتملتتقق اق ل
امامملكقق لوامتنققلالتاقققمولاعظققمملتتقق اقمةلإلو الوامققتولل

تذاق لل0011والم الاماصن لتوات لتقملتأساسقهملىقممل
لحلأسمغلأع لأ صحلت كاقزلالمقملال ق لواهقتوءلتواتق لى

 قققللاتقققق بلاهقققملوامقققتظ انلأتلواققققمملانلتنقققةلأاققق ل
لظ ت لأةعمءلتألاتهمل ىمماهم.

 -أقص  حد للتعرض :

Maximum likelihood 

estimate :- 

 امقق لت لا اقق لاققتملوانصققت لىلاهققملمققنل امقق لماقق للققطل
كقبلواقال  لاانلواد ى لمنلم كبلمملت ل الذا لوام 

ىلقحلتكقتانلو ت وملواسق طمعا ل ق لناتوعقمةلواتد اق ل
 ل ق ل عقمةالول،لتأنل امق لماق ل قذولوالقطلاسقتللملالم م

تنلاقلل ققل الواكامامئاققمةلواملتل ق لىلققحلتكققتانلو ت ومل
تأنلوام كققبلواكاماققمئ لواققذ لتكققتنل امقق لماقق للطقق ل
لأىلحلاكتنلأكة ل ل الىلحلتكتانلو ت وملواس طمعا .لل

 -قارب :أقص  تقدير م

Maximum 

permissible 

concentration :- 

ل.Maximum allowable concentrationوعظ ل  -أعل  تركيز مسمو  به :

Maximum 

permissible daily 

dose :- 

ىاققم الىققنلأ صققحلد ىقق لاتماقق لمققنلوامققملالواتقق لاققتمل
ع مذ ققملإاققحلدسققملوإلعسققمنلأةعققمءلنامتقق لتواتقق لاللاعققتضل

و لصققنا لامكققنلوكتتققم هملىعهققملأاقق لأمقق وبلأتلألقق 
اتوسقققط لواط وئقققعلواانةاققق لوامتمنققق لتكقققذا لواتققق لالل
تنققلثلتققأةا وولمقمكسققمولىلققحلو داققم لوامسققت الا لالكققمئنل

لوان .ل

أقص  جرعة يومية مسمو  
 -بها :

Maximum 

permissible intake :- 

م امغلتملتنلال لاتوسط لتكما لنمما لوااائ لتىملالمقمل
ل61تملمعستا لإاحلتقل لتزعق لاقا لىع لاماملغمل/لا

 -أقص  تناول مسمو  به :
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كغقققمل،لتىمتمقققمول قققلنل قققذولوام اقققمغلاسقققتللملات قققلا ل
وامستتىلمنلمتا اقمةلوامااقللوامسقمت لاتدتل قملىلقحل

لوامنمصا لنتحلتكتنلصمان لاالستهال لواات  .
Maximum 

permissible level :- 

لوامستتىلىملال عقملمقزاضلمقنلواقزمنلتوات كاقزلتواقذ 
اققتملتققق بلوإلعسققمنلىعققل لاقممقق لكاماققمئ لأتل ازاققمئ ل

لتاكتنلما لآمن.

 -أعل  مستوى مسمو  به:

Maximum residue 

limit :- 

أ صحلأتلأىلحلت كاقزلمقنلمتا اقمةلمقملالسقمم لاسقمةل
اتدقتل ل ق لواغققذوءلتىقملالاقتملتلقق ل قذ لوانقلتللمققنل

ل(WHO) ا لادع لوالستت لم ل ائ لواصقن لواقماماق ل
 ما لوااائ .لتتكما لنم

 -الحد األقص  للمتبقيات :

Maximum safety 

level :- 

أ صحلكماق لمتا اقمةلمتدقتلال ق لواغقذوءلمقنللتنلأنل
لتنلثلأا لتأةا وةللم الىلحلوإلعسمن.

 -أقص  حد أمان :

Maximum tolerable 

concentration :- 

أىلحلت كازلمنلوامقملالامااائق لوامناطق لتواتق لاللاعقتضل
لاكمئعمةلواملتا ا.ىعهملمتةلو

 -أقص  تركيز متحمل :

Maximum tolerable 

dose :- 

أكاقق لد ىقق لمققنلوامققملالاللاعققتضلىعهققملتغاقق لأتلتققأةا ل
 لم لىلحلصن لواناتونلواتد اا .

 -أقص  جرعة متحملة :

Maximum tolerable 

exposure level :- 

أىلققحلكماقق لأتلت كاققزلمققنلوامققملالواسققمم لاتققق بلاهققمل
 تنلأنلتنلثل ا لأا لتأةا وةللم ا.واكمئنلمنلل

أعلى  مسىتوى تعىرض يمكىىن 
 -تحمله :

Maximum tolerated 

dose :- 

أىلقققحلد ىققق لمقققنلوامقققملالواتققق لاقققتملوسقققتللومهمل ققق ل
ولتاقققم وةلواسقققما لوامزمعققق لتواتققق لاقققتملنسقققماهملىلقققحل
أسمغلمملتملإد وؤ لمنلل وس لتنةلمزمع ل،لتىمتممول

تنققلثلتسققمملل لعقق لمققنلوام قق تبلأنلتلقق لواد ىقق لال
ظم   لتولةلمة لمتةلوالالاقملأتل تق ل ق لتظا ق ل
و ىلمءلأتلاللتظه لواتسمملامال د لواتق لتقؤة لىلقحل
طقققت ل تققق الواناقققمالالناتوعقققمةلواملتاققق الأتلاللتسقققابل

%لأتلأكةق ل01ع صمنلمقل لوازاملال  لواقتزنلاعسقا ل
لم م ع لاناتوعمةلوام م ع .ل

 -أقص  جرعة يمكن تحملها:

Maximum tolerated 

level :- 

ل.Maximum tolerated doseوعظ ل أقصىىىىىىى  مسىىىىىىىتوى يمكىىىىىىىن 
 -تحمله:

Mazidox :- .  مازيدوكس : مااللنت وةلىمم.لاستللملىلحلوامنمصا لواملتل- 

MCPA :- مااقققللألمقققم لاسقققتللمل ققق لن قققت لوا مصقققتااملتواققق زل
ت صققبلواسققك لتاسققمتانلوا مكهقق لت ققتلمققنلمدمتىقق ل

Phenoxyةا  لكمعظملعمتلعامت .لتاقم لمنللال لتأل
لمعل بلواسما لالامئن.ل

 -أي : يپإم سي 

MCPB :- مااققللألمققم لاسققتللملاقققللظهققت لوااققمل وةل قق لن ققت ل
وا مصققققتااملواللقققق وءلتمنمصققققا لواناققققتبلتاقققققتلل

تاقمقق للPhenoxy carboxylic acidامدمتىقق ل

لكمعظملعمتلالعامة.لمعل بلواسما لالامئن.ل

 -بي : يپإم سي 

MCPCA :- اللألمم لىمملمنلمدمتى لماAcetanilide.ل  -سي أي : يپإم سي 

Mean life متتسققطلناققمالوادققز ءلأتلواققذ الأتلعظققمملواعققتوالىعققلل
 نما لمقاع .

 -متوسط الحياة :

Mean residence time:- متتسطلزمنلا مءلدز ءلواسملأتلوالتوءل ق لوادسقملأتل
لواقلتلاقللوان نلواس ا لالمملال  لوادسم.

 -من البقاء :متوسط ز

Measuring 

chlorophyll content :- 

إنققلىلط وئققعلوات اققاملواناققت لامااققلوةلو لمققم لتتققتمل
مقققملمقققنلكققق لمقققنلأت وعلواعاقققمةلأتلل1.01امدمعسققق ل

والم لوامقمم لامامااللستوءلىنلط اعل شلوامدمقتيل
والل  لأتلمقممل لوات ا لامااللدهمز لتأل ىلما ل

تلل لو ت وعلواتقق لمقمملقق لالتلمذ ققملكم م عقق لةققملتسقق

 -قياس محتوى الكلوروفيل:
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تققملمدمعسققتهملامسققتللوملو سققاتتنلتا تققةلوامسققتلل ل
مقق لام سققاتتنل،لاقققل ملت ققمغلل01تاكمقق لندمقق لإاققحل

كماقققققققققققققق لواكلت ت اقققققققققققققق لاتوسققققققققققققققط لدهققققققققققققققمزل
Spectrophotometerتلل141ىلقققحلطقققت لمقققتد لل

لملاماك تن.ل660

Measuring 

germination period 

method :- 

ط وئققعلوات اققاملواناققت لامااققلوةلو لمققم لتتققتملإنققلىل
مققق لمقققنلكققق لت كاقققزلمقققنلت وكاقققزلوامااقققللل1اللقققم  ل

واملتا ل  لأطامعلات  لمتلتيلاهملت   لت تاةلةمل
اقذت لمقنلكق لمقنلوامنصقت لتواقلم ل ق لل01تتل ل

ك لطاعلتتغطحلو طامعلتتتل ل ق لندق الوإلعاقمةل

مل01سقققمى لتلل00ملامقققلال01ىلقققحلل دققق لنققق و ال
سقمى لاتماقمو.لل00سمى لألق ىلتمقلالإلقمءالل00لاملا

ةققققملتسققققد لأىققققلوللوااققققذت لواعماتقققق لاكقققق لمققققنلواققققلم ل
توامنصقققت لاتماقققمولنتقققحلةاقققمةلىملاققق لوإلعاقققمةلتاقققتمل

لنسمبلمتتسطل ت الوإلعامةلمنلوامقملا لوآلتا ل:
ل..لواخلN3×D3+للN2×D2+للN1×D1لللللللللللللللللللل

للل_______________________________متتسطل ت ال=ل
 Tوإلعامةللللللللللللللللللللللللل

لناثلأنل:
Nل=لىلللوااذت لواعمات لك لاتمل
Dل=لىلللو امملمعذلاتملواز وى ل
Tل=لمدمتيلوااذت لواعمات .ل

 -طريقة قياس فترة اإلنبات:

Mebenil :- .لماالل ط امةلىمم  -ميبنيل :

Mecarbam :- وىقمةلمااللوكم تسقمةلتنتق وةل،لاسقتللملىلقحلواز 
واملتل ققق .لمقققنلمدمتىققق لوا سققق ت لواقلقققتا لوامةاطققق ل

 إلعزاملواكتاانلوست از.لتلاللواسما لالامئن.ل

 -ميكاربام :

Mecarbame :- وعظ لMecarbam.ل  -ميكاربام :

Mecarphon :- مااقققللوكم تسقققمةلتنتققق وةلمقققنلمدمتىققق لوا سققق ت ل
واقلققتا لوامةاطققق لإلعقققزاملواكقققتاانلوسقققت از.لمتتسقققطل

لئن.واسما لالام

 -ميكارفون :

Mechanical energy :- واطم ققق لوامسقققتللم ل ققق لوع اقققمبلتوعاسقققمطلىلقققالةل
 وادسملواملتل  .

 -طاقة حركية :

Mechanism of toxic 

action :- 

تا صللا لىملا لوات مى لواكامتناقت لتواكامت ازاقمئ ل
Biophysicalمملاانلوامااللأتلوام كبلواسمملتمت ق لل

تاققذا ل ققلنل ققذولوامصققطلةللSite of actionواتققأةا ل

لاقاقققققققق لال قققققققق لىققققققققنلواسققققققققابلوان ا قققققققق لاكا اقققققققق ل

ل تقققق لواكققققمئنلوانقققق لا ققققق لوامااققققللواكاماققققمئ .لوعظقققق 
Mode of action.ل

 -آلية الفعل السام :

Mechanism of 

toxicity :- 

لتلMechanism of toxic actionوعظ ل

Mode of action. 

 -آلية السمية :

Mecoprop - P :- نققق لألمقققم لى الققق لو ت وعل ققق لوان قققت لمااقققللامكم 
.لمتتسقطلPropionicواملتل  .لمنلمدمتى لنقممبل

 واسما لالامئن.

 -: يپ –ميكوبروب 

Mecoprop :- مااللامكم ن لو لمم لى ال لو ت وعل  لواز وىقمةل
.لمعل بلPropionicواملتل  .لمنلمدمتى لنممبل

لواسما لالامئن.ل

 -ميكوبروب :

Median effective تا مزلا لاـلEC50لإنصمئامولاتا لإاحلت كاقزلوامقملالل،  -التركيز المؤثر الوسطي :
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concentration :- لمققنل11واسققمم لواتقق لتنققلثلتققأةا وولماقق ل ققمتالول قق ل%

لناتوعمةلواللتام لتنةلظ ت لمقاع .

Median effective 

dose :- 

،لتإنصققمئامولتتققا لإاققحلواد ىقق للED50تا مققزلاهققملاققـل

مم لواتقق لتنققلثلتققأةا وولماقق ل متقق ل قق لمققنلوامققملالواسقق

 %لمنلناتوعمةلواللتام لتنةلظ ت لمقاع .11

 -الجرعة المؤثرة الوسطية:

Median knock down 

time :- 

ثلواصقققلم لمقققنلانظققق لتعصققق لواقققزمنلواقققالزملانقققل

تقققق بلناتوعققققمةلواللتاققققم لالمققققملالتانققققانلنققققلتثل

 واصلم لأتلواص يل  لكمئعمةلواللتام .

 نصىىىىىىىىف الوقىىىىىىىىت الىىىىىىىىالزم

 -للصدمة:

Median lethal 

concentration :- 

،لتإنصققمئامولاتققا لإاققحلت كاققزللLC50تا مققزلاقق لاققـل

وامققملالواسققمم لوامذواقق ل قق لوامققمءلتوا ققمل الىلققحل تقق ل

ل%لمنلكمئعمةلواللتام لتنةلظ ت لمقاع .11

 -التركيز القاتل الوسطي :

Median lethal dose :- تا مققزلاهققملاققـلLD50واد ىقق لمققنل،لتإنصققمئامولتقعقق لل

%لمقققنلكمئعقققمةل11وامققملالواسقققمم لوا قققمل الىلققحل تققق ل

لواللتام لتنةلظ ت لمقاع .

 -الجرعة القاتلة النصفية :

Median narcotic 

concentration :- 

إنصققمئامول ققتلت كاققزلوامققملالوامتدققتلل قق لتسققطلاائقق ل

%لمقنلناتوعقمةلواللتاقم لتنقةل11تانلثلتللا وولاـل

 ظ ت لمقاع .

 -المخدر :التركيز النصفي 

Median narcotic 

dose :- 

إنصققمئامول ققتلكماقق لأتلد ىقق لمققنلمققملالىعققللإىطمئهققمل

%لمققنل11اناتوعقمةلواتد اق ل لعهقملتقؤل لإاقحلتلقلا ل

 أىلول ملتنةلظ ت لمقاع .

 -الجرعة النصفية المخدرة:

Median tolerance 

limit :- 

وات كازلأتلواد ىق لوامتتسقط لواتق لامكقنلأنلاتنملهقمل

 لتنلأنلتظه لىلا لتأةا وةلىكسا .واكمئنل

 -الحد الوسطي للتحمل :

Mediator :- مملالمة لواهستممانلHistamineتكقتنلمسقؤتا لىقنلل

لوالعت ملمةلأتلوان لتوااة وةلواعمتد لىنلوانسمسا .

 -وسيط :

Medical monitoring :- أتل صقققللصقققن لت ققق لىاقققم الىقققنلمدمتىققق لمقققنل

امصمم لات اقامل امقملإذولواللتام وةلواطاا لتوا ازامئا لو

كمنلتقق بلو  ق وللامقتوللمقاعق ل قللألىلإاقحلنقلتثل

 تأةا وةلصنا لسلاا ل اهم.

 -مراقبة صحية :

Medinoterb acetate :- مااللألمم لىمملمقنلمدمتىق لDinitro -m-cresolل.

لتلاللواسما لالامئن.ل

 -ينوتيرب اسيتات :مد

Mefenacet :-  و ت وعلتاقبلو لمقم للمااللامكم ن لو لمم ل  اق

منلى ال لو ت وعل  لن ت لوا زلنلاةق لواز وىق .ل

تاقمق لىلقحلتةاقاطللBenzthiazoleتاقتللامدمتى ل

لىملا لوالع سمملواللت .لمعل بلواسما لالامئن.

 -ميفين اسيت :

Mefenpyr diethyl :- مااققللألمققم لاالسققتللومل قق لن ققت لواعدالاققمةلامكم نقق ل

.لمقعل بلTriazolinoneىق لو لمم .لتاقتللامدمت

لواسما لالامئن.

 -ميفينبر ثنائي االيثايل :

Mefluidide :- معظملعمقتلالعاقمةلاسقتللملىلقحلواةاق لتعامتقمةلوازاعق .ل

ل.لمعل بلواسما لالامئن.لAcetamideمنلمدمتى ل

 -ميفلويدايد :

Meiosis :- وع سققققمملان ققققعلةاققققمةلىققققلللواك تمتسققققتممةلتىققققلمل

داققم لوامتقم اقق لالكمئعققمةلواناقق لتلقمى همل قق للالاققملو 

واتقق لتتكققمة لدعسققامولتانققلثلذاقق لمققنللققال لتكققتانل

و متمرلكماااتبلتواناتوعقمةلوامعتاق ل ق لواناتوعقمةل

 تىعللتكتانلواااتبلتناتبلوال م ل  لواعامتمة.

 -انقسام اختزالي :

Melting point :- أتلل دققق لوالعصقققهم ل،لت ققق لل دققق لوانققق و الواتققق ل

 مملالواصلا لإاحلسمئ .تتنت لىعل ملوا

 -نقطة االنصهار :
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MEMA :- ماالل ط امةل،لمملت لوا قماق ل ق لMethoxy ethyl 

mercury acetate.ل.لتلاللواسما لالامئن

 -إم أي إم أي :

Membrane method :- ط ا  لمنلط وئعلتق ابلوانت وةلذوةلأدقزوءلوا قمل

واةم اققق لواممصققق لناقققثلادهقققزلمنلقققت لوامقققملالوامققق ولل

ام  ملتتتل ل  لكقاغلمصقعتيلمقنلمتقمءل  اقعلولت

سققه لواة ققبلإلللققم لأدققزوءلوا ققملتواتغذاقق لىلاقق لت عققمل

ا لققق لتل ئققق لوامنلقققت لااكقققتنلأكةققق لدقققذامول،لكمقققملأنل

ال دق لسقم لواغتقمءلتاتعقق لتملمسق لت وئنتق لىتومقق ل

لدذبلاعدم لواللتام .

 -طريقة الغشاء :

MEMC :- و عمعققمغلمااققللامكم نقق لوا ط اققمةلوامسققاا ل مقق وبل

 Methoxy ethylت صققبلواسققك ل،لمملتقق لوا قماقق ل

mercury chloride.لتلاللواسما لالامئن. 

 -إم أي إم سي :

Menazon :- مااققللنتقق وةلىققمملمققنلمدمتىقق لوا سقق ت لواقلققتا ل

وامةاطققق لإلعقققزاملواكقققتاانلوسقققت از.لمقققعل بلواسقققما ل

لالامئن.

 -مينازون :

Mental retardation :- هملىتومققق لىلاقققلالمعهقققملوامققققملنلنماققق لم لقققا لسقققاا

 واة ال .

  -تخلف عقلي :

Menthol :-  لمققققققققققملالمسققققققققققاا لالنسمسققققققققققا لمققققققققققنلمدمتىقققققققققق

Terpene alcoholتتتدققققلل قققق لعاققققمةلواعقعققققميلل

Mentha piperita.ل

 -مينثول أو نعناع :

Mepanipyrim :- مااققققققللامكم نقققققق لواق ققققققنلوا مققققققمل لىلققققققحلواقعققققققبل

دقققعغلتواللقق وتوةلتدقق بلوات مناقققمةلت ط اققمةلوا

Moniliniaىلقققققققققحلوالقققققققققت .لمقققققققققنلمدمتىققققققققق لل

Anilinopyrimidineتاقمققق لىلقققحلتةاقققاطلصقققعمى لل

لواا تتان.لمتتسطلواسما لالامئن.

 -ميبانيبريم :

Mephosfolan :- مااققللنتقق وةلىققمملمققنلمدمتىقق لوا سقق ت لواقلققتا ل

 وامةاط لإلعزاملواكتاانلوست از.لتلاللواسما لالامئن.

 -ميفوس فوالت :

Mepiquate chloride :- مققعظملعمققتلالعاققمةلاسققتللملاتعظققاملعمققتلواللقق وتوةل

تاؤة ل  لىملا لعلضلدتزلوا طنل،لكمملاتد لتةااةل

 و ز م لتواةمم .

 -ميبكوات كلورايد :

Mepronil :- مااللامكم ن لم بلا نق لممقللواق زلتصقلألواكمةق ىل

 تم بلس تطلواامل وة.لمعل بلواسما لالامئن.

 -ميبرونيل :

Mercaptobenzothiazole:- .  ميركابتوبينزوثايازول : ماالل ط امةلىمملاستللملىلحلوامنمصا لواملتل- 

Merchant grad 

phosphoric acid :- 

%لمققنل0تأ قق لمققنللP2O5%ل14-10تانتققت لىلققحل

لواتتوئبلواصلب.

 -حامض فسفوريك تجاري:

Mercuric oxide :- لمااققلل ط اققمةلاسققتللملامقمملقق لوااققذت .لتققلاللواسققما 

لالامئن.

 -اوكسيد الزئبق :

Mercurous chloride :- مااققلل ط اققمةلامكم نقق لوااققذت للققلل ط اققمةلواققت نم.ل

 تلاللواسما لالامئن.

 -كلوريد الزئبقيك :

Mercury :- مقققلنلوازئاققعلوسققتللملكمااققللال ط اققمةلىققنلط اققعل

 مقممل لوااذت لتكذا لانمماتهملمنلوانت وة.

 -زئبق :

Merthon :- ميرثون :  امةلمنلمدمتى لوازئاع.ماالل ط- 

Mescaline :- وعظ لPhenylethylamines.ل  -ميسكالين :

Mesosulfuron 

methyl:- 

مااللألمم لاستللمل  لن ت لواعدالامة.لمنلمدمتىق ل
Sulfonylureaلتاقمققق لىلقققحلتةاقققاطلإعقققزاملتصقققعا ل.

Acetolactate.ل

 -ميزوسلفويورون ميثايل :
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Mesothelioma :- اققققثلمعتتقققق ل قققق لواطا قققق لواتسققققطحلالمعط قققق لت مللا

وادمعاا لمنلوادسملتوامعط  لنقت لوا لااق ل،لتاعتقأل قذول

لوات ملكعتاد لاتدتللأاام لوالساستتغ.

 -ورم وسطي :

Mesotrione :- مااقققققققللامكم نققققققق لألمقققققققم لواقققققققذ المقققققققنلمدمتىققققققق ل
Callistemoneتانقققلثلتققققأةا  لواسقققمملمققققنللققققال لل

عل بلواسققما لتةااطقق لاقملاقق لتصققعا لواكلت ت اقق .لمقق

لالامئن.

 -ميزوترايون :

Mesotrophic lake :- تستللملاتص لانا المتتسقط ل ق ل قل وتهملوإلعتمداق ل

 اقملامةلوات كابلوالتئ .

 -بحيرة متوسطة الغذاء :

Mestranol :- ميسترانول : . لىم م مملالكامامئا- 

Metabolic activation:- صققل لإاققحلىملاقق لواتنققت لواناققت لالم كققبلو ملأتلو 

م كبلأكة لسما لمنلوام كبلو صقل لا قق لىملاقمةل

 و اب.

 -تنشيط أيضي :

Metabolic enzymes :- تطلعلىلحلأ لإعزاملاتت  ل  لىملامةلو ابلتمعهمل

 أابلوامتوللواغ اا .

 -إنزيمات أيضية :

Metabolic half-life :- وات ةلواالزملاتأاابلعص لكما لوامقملالواغ ااق لواتق ل

للتاهملالدسملتتنتالهملإاحلعتوتضلأالا لأتلأنلاقتملتمل

 إزواتهم.

 -نصف العمر األيضي :

Metabolic 

transformation :- 

 -تحول أيضي : واتنت لواكامتنات لالمملال  لواكمئنلوان .

Metabolism :- أتلتمةاققق لتا صقققللاققق لوانمصققق لوإلدمقققما لالقملاقققمةل

وانق لتامقعقحللواكامامئا لتواطااقا لوات لتنلثلاماكمئن

آلقق ل قق لىاققم الىققنلمدمقق لواقملاققمةلواناتاقق لواتقق ل

تنلثلالمملالواسمم لمنلانظ لتممسهملم لواكمئنلوانق ل

تللتاهملالدسملتانانلمتةلواكمئنلوان لأتلعدمت لمنل

 وامتة.

 -أيض :

Metabolism of 

pesticides :- 

مدمقق لوا قمااققمةلواناتاقق لواتقق لت ققتملاهققملوامعظتمققمةل
دتلال  لأدسمملواكمئعقمةلواناق لمقنلأدق لوال مىا لوامت

واتلل لمنلوامتوللواغ اا لىنلوادسملتمعهقملوامااقلوةل
إمقققملاهقققلمهملتتنتالهقققملإاقققحلم كاقققمةلماققق لسقققمم لأتل

 ط نهمللم رلوادسم.

 -أيض مبيدات اآلفات :

Metabolite :- أ لعمتضلتسط لأتلمعتضلعهمئ لاتملإعتمد لمقنلىملاقمةل
 ىلحلمملالمم.لو ابلوات لتتملالول لوادسم

 -ناتج أيضي :

Metabolomics :- وعظ لMetabonomic.ل  -فعاليات األيض :

Metabonomics :- ت اققاملمسققتتامةلواتغااقق لوانمصقق ل قق لىملاققمةلو اققبل
ىلقققحلمسقققتتىلواللاققق لتواعسقققاضلتواسقققتوئ لواناتاققق ل،ل

لاتنلاللتأةا لمملالممل  لوا قماامةلوالالا .

 -فعاليات األيض :

Metaconazole :- مااقققللاسقققتللملامكم نققق لمققق بلواقققـلSigatokaىلقققحلل

وامقققتزل،لكمقققملاسقققتللملامكم نققق لمققق بلواتا ققق لىلقققحل
.لBotrytisو ت وعلوامتسقققابلىقققنل ط اقققمةلوادقققعغل

لمتتسطلواسما لالامئن.

 -ميتاكونازول :

Metaflumizone :- مااققللامكم نقق للع سققمءلكتاققت ولتلوااطمطققملتواقةقق لذوةل
ا م لقققق ل،لاسققققتللمل قققق لواظهقققق لواممسقققق لتوالاققققلونلو

 واز وىمةلواملتل  .لمتتسطلواسما لالامئن.

 -ميتافلوميزون :

Metal fume fever :- و ىقق وبلوام لققا لواعمتدققق لىققنلوستعتققمعلو للعققق ل
وامقلعاقققق لتمعهققققملو ت ققققميلنقققق و الوادسققققملتنققققلتثل

سقمى لمقنلواتقق بلل00-4 تق ا التذا لاقللم ت ل

 -حم  األدخنة المعدنية :
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ىلتىققملالمققمل القق الوازعقق لأتلأ لمققنلوامقققملنلو لقق 
 سمى لمنلواتق ب.ل04اتملزتو لتأةا  ملاقلل

Metalaxyl - M :- ماالل ط اقمةلامكم نق لواقلاقللمقنلأمق وبلوا ط اقمةل
وات لتهقمدملوامنمصقا لوان لاق لتعامتقمةلوازاعق ل،لت قتل
ىاققققققم الىققققققنلماتمالكسققققققا لملققققققم مولإااقققققق لوامااققققققلل

Mefenoxamا لو نمقمبل.لتاقم لىلحلتةااطلتصقع

لواعتتا .لمعل بلواسما لالامئن.

 -إم : – ميتاالكسيل

Metalaxyl :- مااققققللامكم نقققق لوا ط اققققمةلواتقققق لتهققققمدملوامدمققققتيل
لواللققققققققققق  لك ط اقققققققققققمةلواااقققققققققققمبلوازماققققققققققق ل
ت ط اقققمةلوال نققق لتكقققذا لو عقققتويلواتماقققق ل دعقققمغل

Pythium phytophthoraلمقققققققنلمدمتىققققققق ل.
Acylanineواعتتاق .للتاةاطلىملا لتصعا لو نممبل

لمعل بلواسما لالامئن.

 -ميتاالكسيل :

Metaldehyde :- مااللال لتامةلاستللمل  لواز وىقمةلوامنماق لتىلقحل
عامتققمةلوازاعقق لامكم نقق لوا تو قق لتواازو ققمة.لمققعل بل

 واسما لالامئن.

 -ميتالديهايد :

Metalloproteins :- ىاقققم الىقققنلا تتاعقققمةلم تاطققق لتنتقققت لىلقققحلمققققلنل
ت كااهققققملتإمققققملاقملهققققملتمةماهققققملللقققق ت  لإمققققمل قققق 

 وإلعزاممةلوات لتنتت لىلحلواعنمغلأتلوانلال.

 -بروتينات معدنية :

Metallothionein :- اققققق تتانلذتلتزنلدزائققققق لمقققققعل بلمتدقققققتلل ققققق ل
سققققماتتاالزملواللاقققق لتاتماققققزلام ت ققققميلمنتققققتو لمققققنل

ااصق لإاقحلمقملا ق بلمقنللCysteinوانممبلو ماع ل

نمقققققمبلو ماعاققققق ل%لتىقققققلملونتتوئققققق لىلقققققحلو 01
،لتعظققققققق ووللHistidienممتاققققققق لأتلواهسقققققققتالانلتوال 

امنتققققتو لواقققققما لمققققنلوامدققققمما لواكا اتاقققق لوالمصقققق ل
 لنلذا لادقل لذولدمذاا للCysteinامانممبلو ماع ل

تقلالالالقلاقللمقنلوامققملنلمةق لواكقملماتملتوا صققم ل
توازئاعلتوازع لناثلا تاطلاأنلل ذ لوامقملنلتاكقتنل

لل بلسماتهم. لااذامق لوةلمقهملت

 -ثايونين معدني :

Metam - potassium :- مملالمال التستللمل  لو ممكنلوامغل  لامكم نق لآ قمةل

لواملمزن.لتلاللواسما لالامئن.

 -بوتاسيوم : –ميتام 

Metam - sodium :- توالاققلونلمققملالمالقق الاتطهاقق لوات اقق لمققنلوا ط اققمةل

عماتققق .لتقققلاللواةقامعاققق لتوانتققق وةلتاقققذت لو لمقققم لوا

 واسما لالامئن.

 -صوديوم : –ميتام 

Metamifop :- مااللألمم لىمملمنلمدمتى لAnilide.ل  -ميتاميفوب :

Metamitron :- مااققللألمققم لدهققمز لمتلصقق لال لققمءلىلققحلاقققبل

و لمققم لى القق لت  اققق لو ت وعل قق لن ققت لوااعدقق ل
تاقمق لمقنللTriazinoneواسك  ل،لتاقتللامدمتى ل

 لاقملاققق لوات كاقققبلوالقققتئ .لمقققعل بللقققال لتةااطققق

لواسما لالامئن.

 -ميتاميترون :

Metaphosphoric 

acid:- 

ل.Phosphoric acidوعظ ل  -حامض مينافوسفوريك :

Metaplasia :- .تشوه البالغات : تنت لما لطااق لأتلما لوىتامل ل  لوااماغمة- 

Metastasis :- ،لمصقق للتا صققللاهققملن كقق لوااكت اققملأتللالاققملوادسققمل

والالاققملواسقق طمعا لمققنلأنققللو مققمكنلإاققحلمكققمنلآلقق ل

امادسققمل،لممققملاعققتضلىعقق لتغاقق ل قق لأمققمكنلوامقق بلأتل

أى ولققق لمقققنلمكقققمنلإاقققحلآلققق لامادسقققم.لأتل قققتلعمقققتل

 -انبثاث :
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الكمئعمةلوال ا  لوامم ل لأتلاللالاملما لواطااقا ل ق ل

 أممكنلاقالالىنلأممكنلعتأتهملامادسم.

Metazachlor :- اسققتللمل اقق لوإلعاققمةلامكم نقق لو لمققم لى القق للمااققل

ت  اقققق لو ت وعل ققق لواز وىقققمةلواملتل ققق ل،لتاققققتلل
تاقمقق لىلققحلتةاققاطللChloroacetamideامدمتىقق ل

لىملا لوالع سمملواللت .لمعل بلواسما لالامئن.

 -ميتازاكلور :

Methabenzthiazuron:- مااققللامكم نقق لو لمققم لى القق لت  اققق لو ت وعل قق ل

واناقتبلتوا مصقتااملتوااقم الءلتواةقتملتوااصق .لن ت ل
تاقم لىلقحلتةاقاطللSubstituted ureaمنلمدمتى ل

لىملا لوات كابلوالتئ .لمعل بلواسما لالامئن.

 -ميثابينزثيازورون :

Methaemoglobin :- مققققملالاهققققملوا ققققل الىلققققحلو كسققققلالوامامتقققق الأتلماقققق ل

 لوامامتقققق الالنلاققققللواةعققققمئ لإاققققحلوانلاققققللواةالةقققق ل قققق

لواهامتملتاانلااصاةلما ل مل لىلحلع  لو تكسدان.

 -مادة مكونة للميثوغلوبين:

Methaemoglobinaemia:- تا صققللاققذا لتدققتللواهامتكلققتاانلوامؤكسققللامسققتتىل
ل.Methemoglobinأكا لمنلوا ام لواطااقا .لوعظ ل

فىىىىىىىىىىىىىرط الهيموكلىىىىىىىىىىىىىوبين 

 -المؤكسد:

Methamidophos :- للملىلققحلواز وىققمةلمااققللوكم تسققمةلتنتقق وةلاسققت

واملتل ققق .لمقققنلمدمتىققق لوا سققق ت لواقلقققتا لوامةاطققق ل

 إلعزاملواكتاانلوست از.لتلاللواسما لالامئن.

 -ميثاميدوفوس :

Methanearsonic 

acid:- 

 -ميثان حامض الزرنيخ : مااللألمم لىمم.لسمملدلوولالامئن.

Methasulfurocarb :- ماالل ط امةلىمملمنلمدمتى لThiocarbamate.ل  -ميثاسلفويوروكارب :

Methazole :- .ميثازول : مااللألمم لىمم.لمعل بلواسما لالامئن- 

Methemoglobin :- أنقققللأتقققكم لواهامتكلقققتاانلواتققق لاتأكسقققلل اهقققملأاقققتنل

Feوانلاقققلتزل
والقققم لاققققماهامتكلتاانلإاقققحلنماقققق لل++

Feوانلاققققققلا ل
لتواقققققققذ لاتاققققققق لأنلتكقققققققتنلتلققققققق لل3+

 قققمل الىلقققحلنمققق للواصقققت المقققنلواهامتكلقققتاانلماققق 

لو تكسدان.

 -ميثيموكلوبين :

Methidathion :- مااقققللوكم تسقققمةلتنتققق وةلمقققنلمدمتىققق لوا سققق ت ل

واقلتا لوامةاط لإلعزاملواكتاانلوسقت ازل،لوتقته ل ق ل

.لتقققلاللواسقققما لSupracidواقققق وعلامسقققم لواتدقققم  ل

 الامئن.

 -ميثداثيون :

Methiocarb :- وا تو ق لىلقحلعامتقمةلماالل لتامةلامكم ن لواازو مةلت

وازاع لت تلمقملالطقم لالالطاقت لأالقمولىعقلمملاسقتللمل

امقمملققق لوااقققذت .لمقققنلمدمتىققق لواكم امماقققةلوامةاطققق ل

 إلعزاملواكتاانلوست از.لمتتسطلواسما لالامئن.

 -ميثيوكارب :

Methiuron :- .ميثيورون : مااللألمم لىمم.لمعل بلواسما لالامئن- 

Method of inhibition 

zone :- 

تتلمل ذ لواط ا  لاتل لأ  و لمقنلت علوات تقاةل

سقققملمقمملققق لات كاقققزوةلوامااقققللوامطلقققتبل1.1ا طققق ل

ولتام  ل  لم كزلأطامعلات  لتنتت لىلحلاائق لاعمقتل

ىلاهملوا ط لتا قمغلعصق ل طق لمعط ق لواتةاقاطلنقت ل

   لوامااللاقلل ت وةلزمعا لملتل  لتتنسقبلواعسقا ل

 امقملا لوآلتا ل:وامئتا لالتةااطلاقللوامقممل لمنلو

ل%لالتةااطل=ل

لم ا لعص ل ط لوامسمن لوامةاط ل  ل   لوامقممل ل 
ل_______________________________________________

ل011×

 -طريقة منطقة التثبيط :
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لم ا لعص ل ط لوامسمن لوامةاط ل  لوام م ع لللل

Methometon :- مااللألمم لىمملمنلمدمتى لTriazine.ل  -ن :ميثوميتو

Methomyl :- مااللنت وةلىمملاسقتللملىلقحلوامنمصقا لواملتل ق ل،ل

مقققنلمدمتىققق لواكم امماقققةلوامةاطققق لإلعقققزاملواكقققتاانل

 وست از.لتلاللواسما لالامئن.

 -ميثوميل :

Methoprene :- مااققللنتقق وةلمققنلمتققماهمةل  مققتنلواتققامبل،ل قققم ل

دققلوول قق لمكم نقق لا  ققمةلوانتقق وةلتاققم ل لا  ققمةل

،للTerpenoidدعنققققق .لمقققققنلمدمتىققققق لن تققققق ا لو 

تانلثلتأةا  لواسمملمنللال لإ امك لاقملا لوالعسقال ل

لتتكتانلواكماتان.ل لا لواسما لالامئن.

 -ميثوبرين :

Methoxy fenozide :- مااققللنتقق وةلمققنلمةاطققمةلعمققتلوانتقق وةل،لاسققتللمل

امكم ن لوانت وةلىلقحلوامز تىقمةلواملتل ق لتاقمق ل

 لتصقعا لواكقماتان.ل لاق لواسقما لمنللال لتةااط لاقملا

لالامئن.

 -ميثوكسي فينوزايد :

Methoxychlor :- مااللنت وةلىمملمنلمدمتى لواكلقت لواقلقتا لواتق ل

تنققلثلتأةا  ققملواسققمملمققنللققال لإ امكقق لاقملاقق لع قق ل

و اتعقققمةلىاققق لو متقققا لوامغل ققق لالمنقققمت لواقصقققاا .ل

لمعل بلواسما لالامئن.

 -ميثوكسي كلور :

Methoxychlore :- وعظ لMethoxychlor.ل  -ميثوكسي كلور :

Methyl anthranilate :- .ميثايل انثرانليت : مملالطم لالالنت وة- 

Methyl bromide :- لمقققملالمالققق الاتق قققاملوات اققق لمقققنلوآل قققمةلواملتل ققق ل،ل

كمققققملاسققققتللملامكم نقققق لوانتقققق وةلتوا ققققتو بل قققق ل
.لAlkyl halideو مققمكنلوامغل قق لتاقققتللامدمتىقق ل

لط ا  لتأةا  لواسمملما لمق ت  .لتلاللواسما لالامئن.

 -بروميد المثيل :

Methyl decanoate :- مققققعظملعمققققتلالعاققققمةل،لاسققققتللملىلققققحلوامز تىققققمةل

 واملتل  .

 -ميثايل ديكانويت :

Methyl eugenol :- . ميثايل ايوجينول : مملال ا متعا لدمذا لاذاما لوا مكه لوات  ا- 

Methyl formate :- .  لمملالمال الامكم ن لوآل مةل  لو ممكنلوامغل  -فورمات المثيل :

Methyl isoamyl 

ketone :- 

 -كيتون ايزواميل المثيل : مذابلىلت لدال.

Methyl 

isothiocyanate :- 

مملالمال الامكم ن لوآل مةل  لو ممكنلوامغل  .لتقلالل

 واسما لالامئن.

 -ايزوثايوسيانات المثيل :

Methyl parathion :- مااققللامكم نقق لمققلىلتوسقق لمققنلوآل ققمةلوانتقق ا لىلققحل

وامز تىققققمةلواملتل قققق لتكققققذا لوالكم تسققققمة.لمققققنل

مدمتىقق لوا سقق ت لواقلققتا لوامةاطقق لإلعققزاملواكققتاانل

 وست از.لتلاللواسما لالامئن.

 -ميثايل باراثيون :

Methyl phencapton :- مااللوكم تسقمةلتنتق وةلاسقتللملىلقحلوامز تىقمةل

واملتل  ل،لتاقتللامدمتى لوا س ت لواقلتا لوامةاطق ل

 إلعزاملواكتاانلوست از.لمتتسطلواسما لالامئن.

 -فينكابتون المثيل :

Methyl potasan :- . بوتاسان المثيل : مااللنت وةلىمملمنلمدمتى لوا س ت لواقلتا- 

Methylarsenic 

sulfide :- 

 -المثيلي: زكبريتيد الزرنيخو ماالل ط امةلىمم.لمتتسطلواسما لالامئن.

Methylarsonic acid :- وعظ لMethanearsonic acid.ل  -حامض مثيل الزرنيخور :

Methylated seed oil :- مملالمسمىلالمعتط لازاللمنل مىلاق لمااقلوةلو لمقم ل

 اقللوستللومهم.

 -زيت البذور المثيلي :

Methylation :- .لة :ثيم إللم لمدمتى لمةا لإاحلوام كب- 
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Methylcyclopropene :- مققعظملعمققتلالعاققمةلناققثلازاققللمققنل تقق الناققمالو ز ققم ل

 وامز تى لتوام طتى .لمعل بلواسما لالامئن.

 -ميثايل سايكلوبروبين :

Methyldymron :- مااللألمم لىمملمنلمدمتى لواات ام.لمعل بلواسقما ل

 الامئن.

 -ديمرون المثيل :

Methylene chloride :- المالقق التسققتللملىلققحلواتققلا لاقققللوادعقق ل،لكمققملمققمل

 تستللملامقممل لواناتبلتمكم ن لنت وةلواملمزن.

 -ميثيلين كلورايد :

Methylene urea :- وعظ لUrea formaldehyde reaction product.ل  -ميثيلين يوريا :

Methylenediurea :- م كبلذوئقبل ق لوامقمءلعقمتضلمقنلت مىق لدقز ءلتونقلل

اال ماللم لدزائتانلمنلواات املم لوسقتاقمللمنلوا ت مم

لدز ءلتونللمنلواممءلتاقللمصل وولاطائمولالعت تدان.

 -مثيلين ثنائي اليوريا :

Methylmercury 

acetate :- 

 -مثيل الزئبق االسيتاني : ماالل ط امةلامقممل لوااذت .لتلاللواسما لالامئن.

Methylmercury 

benzoate :- 

 -مثيل الزئبق البنزواتي : مل لوااذت .لتلاللواسما لالامئن.ماالل ط امةلامقم

Methylmercury 

hydroxide :- 

 -هيدروكسيد مثيل الزئبق : ماالل ط امةلامقممل لوااذت .لتلاللواسما لالامئن.

Methylmercury 

nitrile :- 

 -نتريل مثيل الزئبق : ماالل ط امةلامقممل لوااذت .لتلاللواسما لالامئن.

Methylmercury 

pentachlorophenate :- 

بينتاكلوروفينيىىىىىىىىىت مثيىىىىىىىىىل  ماالل ط امةلامقممل لوااذت .لسمملدلوولالامئن.

 -الزئبق :

Methylmercury 

propionate :- 

 -بروبيونيت مثيل الزئبق : ماالل ط امةلامقممل لوااذت .لسمملدلوولالامئن.

Methylmercury 

quinolinolate :- 

 -كوينولينوليت مثيل الزئبق: ممل لوااذت .لتلاللواسما لالامئن.ماالل ط امةلامق

Metiram :- مااققققللامكم نقققق ل ط اققققمةلواااققققمبلوازماقققق لتواصققققلأل

لتتا ققققققققمةلو ت وعلتأمققققققق وبلسققققققق تطلوااقققققققمل وةل

لىلققققققققحلواز وىققققققققمةلواملتل قققققققق .لمققققققققنلمدمتىقققققققق 
Ethylene bisdithiocarbamateلمققققققعل بل.

لواسما لالامئن.

 -ميترام :

Metofluthrin :- مااقققللامكم نققق لوااققققتبلمقققنلمدمتىققق لوااما تة تاقققلل

وامنل الصعمىامولوات لتقم لىلحلإ اقم لىملاق لتعم قذل

و اتعقققمةلىاققق لواغتقققمءلوامغلققق لالمنقققت لواقصقققا .ل

 معل بلواسما لالامئن.

 -ميتوفلوثرين :

Metolachlor :- مااقققللألمقققم لاسقققتللمل اققق لواز وىققق لأتل اققق لظهقققت ل

 قق لن ققت لواققذ التوا طققنللوااققمل وةلامكم نقق لو لمققم 

توااطمطققملت سققتعلوان قق لت ققت لواصققتاملمققنلمدمتىقق ل
Chloracetanilideتاقمققققق لىلقققققحلتةاقققققاطلىملاققققق لل

لوالع سمملواللت .لمعل بلواسما لالامئن.

 -ميتوالكلور :

Metolcarb :- مااققللنتقق وةلىققمملمققنلمدمتىقق لواكم امماققةلوامةاطقق ل

 إلعزاملواكتاانلوست از.لتلاللواسما لالامئن.

 -ميتولكارب :

Metosulam :- مااقققققققققققققللألمقققققققققققققم لىقققققققققققققمملمقققققققققققققنلمدمتىققققققققققققق ل
Triazolopyrimidineتاقمقققق لمققققنللققققال لتةاققققاطلل

.لمقققققعل بلواسقققققما لAcetolactateإعقققققزاملتصقققققعا ل

لالامئن.

 -ميتوسوالم :

Metoxuron :- مااققللألمققم لىققمملمققنلمدمتىقق لواات اققملتاقمقق لىلققحل

تةاقققاطلىملاققق لوات كاقققبلوالقققتئ .لمقققعل بلواسقققما ل

 .الامئن

 -ميتوكسيورون :
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Metrafenone :- .ميترافينون : ماالل ط امةلىمم.لمعل بلواسما لالامئن- 

Metribuzin :- مااققللامكم نقق لو لمققم ل  اققق لتى القق لو ت وعل قق ل

واز وىمةلواملتل  ل،لت تلمااللدهمز .لمنلمدمتىق ل
Triazinoneتاقمققق لىلقققحلتةاقققاطلىملاققق لوات كاقققبلل

لمئن.والتئ .لمعل بلواسما لالا

 -ميتريبوزين :

Metric :- تتقققا لإاقققحلوسقققتللوملواعظقققمملوامتققق  ل ققق لوا امسقققمةل

 واملتل  .

 -متري :

Metsulfuron methyl :- مااققللامكم نقق لو لمققم لى القق لو ت وعلاقققللظهققت ل

وااققمل وةل،لكمققملاسققتللملامكم نقق لاقققبلو لمققم لمققنل

  اقققق لو ت وعل ققق لن قققت لوانعطققق لتواتققققا .لمقققنل
تاقمقق لمققنللققال لتةااطقق للSulfonylureaمدمتىقق ل

لاقملا لوات كابلوالتئ .لمعل بلواسما لالامئن.

 -ميتسلفويورون ميثايل :

Metyldinocap :- مااققلل ط اققمةلىققمملمققنلمدمتىقق لDinitrophenolل.

لمتتسطلواسما لالامئن.

 -ميتل داينوكاب :

Mevinphos :- مااققللوكم تسققمةلتنتقق وةلاسققتللملىلققحلوامنمصققا ل

مقققنلمدمتىققق لوا سققق ت لواقلقققتا لوامةاطققق للواملتل ققق .

 إلعزاملواكتاانلوست از.لتلاللواسما لالامئن.

 -ميفينفوس :

Mexacarbate :- ماالل لتامةلامكم ن لوا تو  لتواازو قمةلىلقحلعامتقمةل

وازاع لتوامنمصا لواملتل  .لمنلمدمتىق لواكم امماقةل

 وامةاط لإلعزاملواكتاانلوست از.لمتتسطلواسما لالامئن.

 -يكساكاربيت :م

Michaelis 

concentration :- 

ل.Michaelis constantوعظ ل  -تركيز ميخائيل :

Michaelis constant :- إنلعسا لوات مىق لات كاقزلتسقطلوات مىق لتكقتنلمسقمتا ل

اعص لعسا لأىلحلعسا لت مى ل،لتاسقمحلأالقمولت كاقزل

 مالمئا .

 -ثابت ميخائيل :

Microalbuminuria :- والااقققتمانل ققق لوااقققت لاصقققت المزمعققق لنماققق لتدقققتلل

 تات كازلأىلحل لاالولمنلوامستتىلواطااق .

 -البومين اليوريا الدقيق :

Microapplicator :- ن ع لطاا لصغا الواندقملاتنق  لوامكقاغل ق للوللهقمل

اتوسققققققققققط لذ ويلان كقققققققققق لم اققققققققققمغلمققققققققققماك ت ل
Micrometerتاتن ا لوامقماك تمات لامسقم  لمقاعق لل

امسققم  لةماتقق ل تلقق رل طقق الذوةللاتنقق  لذ ويلوان عقق 

لندملةماةلمنلعهما لوإلا ا.

 -محقنة مايكروليترية :

Microbial control :- وستللوملواكمئعمةلوانا لوال ا  لوامدهقزالاتقك لمااقلوةل

 ققق لمكم نققق لوآل قققمةلواز وىاققق .لتتمتقققمزلاتلصصقققهمل

 تسالمتهملىلحلوااائ لتواصن لواقمم .

 -المكافحة المايكروبية :

Microbial pesticides :- ماالوةلناتا لتنقت ل ما تسقمةلأتلسقات وةلاكتا اق ل

أتل ط اقق لمم لقق لا  قققمةلتتدهققزلتتسققتللملاقققع غل

ط وئققعلتدهاقققزلتوسقققتللوملمااقققلوةلوآل قققمةلواكامامئاققق ل

تتمتقققمزلاتلصصقققهمل ققق لمكم نققق لواعقققتيلوامسقققتهل ل

اقملا لوامكم نق ل،لت قللسقد لانقللوآلنلأكةق لمقنلأاق ل

اتققق لامكقققنلوسقققتللومهمل ققق ل قققذولعقققتيلمقققنلوادققق وةاملو

لوامدققققققققققققققققم لتمققققققققققققققققنلأتققققققققققققققققه  ملوااكت اققققققققققققققققم
Bacillus thuringensisل قم نلمق ل.Pesticides 

organisms.ل

 -مبيدات آفات مايكروبية :

Microbioassay :- تطلققعلىلققحلوات اققاملواناققت لوالققم لامتا اققمةلواسققمتمل

ذوةلوات وكازلوامعل ل لممملاتطلبلواقمق لال ق لىمااق ل

 -تقييم حيوي دقيق :
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 ذولواللتام .إلعدمزلمة ل 

Microemulsion :- سمئ لت م لانت لزاةلتممءلمقللاالستللوملوامامتق ل

لأتلاقللتل ا  لاماممء.

 -مستحلبات صغرى :

Microgranules :- أنقققللصقققت لتدهاقققزلوامااقققلوةلاتقققك لمنااقققمةلل ا ققق ل

 تعمىم .

 -محببات دقيقة :

Micromercurialism :-  وةلواماك الواتق لامكقنلتتاقهقملعتادق لتطلعلىلحلواتأةا

أتل قققق لواتققققأةا وةلواعمتدقققق لىققققنللواتققققق بلالزئاققققع.

واتق بلالزئاعلاأ  لمسقتتامةلواتقق بلتاعقتضلىعهقمل

 تأةا وةلامكنل امسهم.

 -التزئبق الدقيق :

Micronucleous test :- أنققللولتاققم وةلو ت وملواسقق طمعا لواققذ لاققتملاتوسققطت ل

واملتا الةقملاققللمق ت ل تق المقممل لواناتوعمةلامامملال

زمعاقق لاققتملتنلاققللمققلىلتكقق و لوالالاققملوانمتاقق لىلققحل

والعتاقق لوال ا قق لتىعققلمملازاققللىققلل ملىققنلىققلل مل قق ل

وام م ع ل لنلذاق لاتقا لإاقحل مالاق لوامقملالىلقحلتكقتانل

 و ت وملواس طمعا .ل

 -اختبار االنوية الدقيقة :

Micronutrient 

fertilizers :- 

أتلللققاطلمققنلوامققتوللواتقق لتدهققزلواعاققمةلمققتوللملتل قق ل

ل. اماقعمص لواغذوئا

 -أسمدة العناصر الدقيقة :

Micronutrients :- أتلىعمصقق لل ا قق لتتتققم لوااققت تنلتواعنققمغلتوانلاققلل

توامعغعاقققققزلتوامتااااقققققلعملتوازعققققق لت ققققق لىعمصققققق ل
ل.Plant nutrientsل ت ا لاعمتلواعامة.لوعظ ل

 -عناصر صغرى :

Micropipette : لىام الىنلسقنمن لصقغا الواندقملمقزتلالاقتلق لت  

لتو الم سققم لامسققم مةلةماتقق لاققتملتةااتهققملانسققبلندققمل

وا طقققق الوامطلققققتبلإطال هققققملىلققققحلدسققققملناتوعققققمةل

لواللتام .

 -سحاحة مايكروليترية :

Microproteinaemia :- واتدقتللوامقزمنلالاق تتانلواقل اعلاعتىاق لAlpha-1 

and Beta-2- microglobulinذ لاتقا لإاققحلتواققل

لتل  لوالعاااامةلواكلتا .

 -زيادة البروتينات الدقيقة :

Microsomes :- دقققزءلمقققنلواتقققاك لوالعلتاالزماققق لوالتقققع لواقققذ لاقققتمل

ت سقققاا لعتادققق لىملاقققمةلواطققق للوام كقققز لامكتعقققمةل

واعسقققققاضلاققققققلل  سققققق لتذاققققق لاققققققللإزواققققق لوالعتاققققق ل

 توامماتتكتعل ام.ل

 -مايكروسومات :

Micturitic :-  لالات .لوعظ لمل Diuretic.ل  -استدراري :

Milbemectin :- مااقققللوكم تسقققمةلتنتققق وةلاسقققتللملىلقققحلملتلققق ل

وامنمصا .لت تلمنلواماالوةلواناتا لوامستللص لمنل
تاقمقق للAvermectinوااكت اققملتاقققتللامدمتىقق لواققـل

منللال لإ امك لاقملاق لتعم قذلو اتعقمةلىاق لو متقا ل

لتتسطلواسما لالامئن.وامغل  لالمنمت لواقصاا .لم

 -ميلبمكتين :

Mildewproofer :- مقققملالكامامئاققق لتسقققتللملمققق لوامعسقققتدمةلتو صقققامغل

تواققت علامعقق لعمققتلوا ط اققمةلوامكتعقق لالزمققبلتتا ققحل

 ىملالا ت الطتال .

 -مانع الزغب :

Milneb :- .ملنيب : ماالل ط امةلىمم.لمعل بلواسما لالامئن- 

Minamata disease :- مرض ميناماتا : ا لساا لتعمت لسم لملتثلامةا لوازئاع.م بلىص- 

Mineral spirits :- مققذاامةلة القق لت قق لعققمتضلىملاقق لت طاقق لوااتقق ت لوالققممل

تت قق لاققانلواكققمزتاانلتواكا تسققان.لمعل لقق لواسققما ل

 الامئن.

 -كحوالت معدنية :

Mineral wax :- اتقققت  لمققق لتقققم لواعامتقققمةلتواناتوعقققمةل ققق لملمسققق ل

تىلملذتامع ل  لواممءلااعمملاذتبل  لمقذاامةلواتمق ل

 -شمع معدني :
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واققققل تنلتاكققققنلاللتققققلل ل قققق لت كااقققق لوالسققققت وةلأتل

و نمقققمبلوال عاققق لتواكنقققتالةل،ل هقققتلاتكقققتنلمقققنل

مللققتطل اقققل تداعمةلمك اعقق لذوةلىقققلللم ت قق لمقققنل

ذ وةلواكم اتنلتمعهقملتقم لوااقم و انلتوامسقتقم ل ق ل

قمزاق لتدهازلواقت عاشلتمقتوللتلماق لوادلقتللتوامقتوللوا

لالكه امءلتما  ملمنلواصعمىمة.

Mineralization :- واتنقققت لواكممققق لالمقققتوللواطااقاققق لإاقققحلمتقققت مةلماققق ل

 ىلتا .

 -معدنة :

Minimal risk level :- ألعققحلت كاققزلأتلكماقق لمققنلوامققملالواسققمم لاتققق بلاهققمل
واكقققمئنلتتقققؤل لإاقققحلنقققلتثلتقققأةا وةلىكسقققا لامكقققنل

  امسهم.

 -ازفة األدن  :مستوى المج

Minimization :- واط وئعلتوات عامةلوامستللم لال بلوا لالةللقال ل
ىملاققمةلواتصققعا ل،لكمققملتتققم لىملاققمةلإىققملالتصققعا ل
وامقققتوللوامسقققتللم لممقققملاسقققمىللىلقققحلل قققبلكماقققمةل

 وا لالةلوات لت محل  لمتو  لل نلواملل مة.ل

 -تقليل أو خفض :

Minimum data 

requirements :- 

لFAOتللWHOمةلمطلتا لالنصقت لىلقحلت اقاملاامع

امتوصقق مةلم ت نقق .ل ققذ لوااامعققمةلتقتاقق لوانققللو لعققحل
مققققنلوااامعققققمةلواققققالملتت   ققققملات اققققاملكم قققق لدتوعققققبل

لوامتوص مة.

الحىىىىد األدنىىىى  مىىىىن البيانىىىىات 
 -المطلوبة :

Minimum detection 

limit :- 

مصطلةلىمملاتا لإاحلأ  لمسقتتىلمقنلوامقملالواسقمم ل
 هملتتنلاققللعتىاتهققمل قق لواتسققطلواملتاقق لأتلامكققنلكتقق
لوام نت .

 -أقل حد متقص  :

Minimum inhibitory 

concentration :- 

أ  لت كاقزلأتلد ىق لمقنلمقملالسقمم لامكقنلأنلانقلثل
 تةااطمولاعظمملإعزام لمقانلأتلاتظا  لمقاع .

 -أقل تركيز مثبط :

Minimum lethal 

concentration :- 

لالواسققمم لاسققتطا ل تقق لواكمئعققمةلأ قق لت كاققزلمققنلوامققم
 وانا لواملتا التنةلظ ت لمنللا.

 -أقل تركيز مميت :

Minimum lethal 

dose:- 

مملالسمم لاقتملللتاهقملادسقملواكقمئنلوانق لاأ  لد ى ل
 تامكنلأنلتسابلا لوامتة.

 -أقل جرعة مميتة :

Minimum toxic level:- وعظ لMinimum lethal concentrationتلل
Minimum lethal dose.ل

 -أقل مستوى سام :

Minor elements :- وعظ لMicronutrients.ل  -عناصر صغرى :

Minor use pesticides:- ت  لمدمتى لواماالوةلواتق لتمتلق لمتوصق مةلمقاعق ل
تدققق لمققنلىملاقق لوسققتللومهملمنققلتلالمةقق لتلصصققهمل
واققل اعل ققق لمكم نقق لعقققتيلمققققانلمققنلوآل قققمةلمنقققلتلل

ل لسققققماتهملواتققققلالالتاققققطءلتنللهققققملوالعتتققققم لأتلعتادقققق
تلللGeneral use pesticides ققق لوااائققق .لوعظققق ل

Restricted use pesticidesلل. 

 -مبيدات قليلة االستخدام :

Mipafox :- مااققللنتقق وةلىققمملمققنلمدمتىقق لوا سقق ت لواقلققتا .ل
 سمملدلوولالامئن.

 -ميبافوكس :

MIPC :- مققنللمااققللنتقق وةل قققم لدققلوول قق لمكم نقق لوانتقق وة
عصقق ا لو دعنقق .لمققنلمدمتىقق لواكم امماققةلوامةاطقق ل

 إلعزاملواكتاانلوست از.لسمملدلوولالامئن.

 -سي : يپإم أي 

Mirex :- مااقللنتقق وةلىقمملاسققتللملىلقحلواز وىققمةلواملتل قق .ل
لمتتسطلواسما لالامئن.

 -مايركس :

Miscible liquids :- تثلسمئلانلأتلأكة لاهمملوا ل الىلحلوالمتزورللتنلنقل
 وع صم لاهمملتنةلواظ ت لواملتل  .

 -سوائل ممتزجة :

Mist :- لسققققققققمئ لدسققققققققاممت لذوةلأ طققققققققم لتتقققققققق وت لاققققققققان  -رذاذ :
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مقققققماك تنلااعمقققققملاكقققققتنل طققققق لدسقققققاممةلل41-111
 مماك تن.ل41والامبلأ  لمنل

Mist blower :- وعظ لMist blower sprayer.ل  -نافخة الرذاذ :

Mist blower sprayer :- لقققمولامام تققق لواهتوئاققق لتتسقققمحلأاAir sprayerأتلل
أتللConcentrate sprayerم تقق لواسققمئ لوام كققزل

،لتاقتمللىم ل ذ للFast sprayerوام تمةلواس اق ل

وام تقق لىلققحلإطققالعلتاققم ل ققتوءل ققت لاتاققل لمكققاغل
 ال تااك لأتلمن  لاقل  لواهقتوءلواقذ لانمق لاقلت  ل

مىملوامااللواسمئ لاال رلمنل ت  لوا شلاتقك ل ذوذلعق
لأتلل اع.

 -مرشة نافخة للرذاذ :

Miticide :- أ لم كبلكامامئ لطااق لأتلصعمى لاقم لىلحل تق ل
وانلققملاتققك لمامتقق لأتلماقق لمامتقق لىققنلط اققعلتةاققاطل

ل.Acaricidesعمت لتتطت  .لوعظ ل

 -مبيد الحلم :

Mitigation :- تسققققكانلأتلتل اقققق ل،لوإلدقققق وءوةلوامتلققققذالاتل اقققق ل
 وامقمكس لىلحلوااائ .لواتأةا وةلوالم الأتل

 -تلطيف :

Mitogen :- مملالتقم لىلحلتن ازلتنت لوالالاقملوالم متاق لتاتقك ل
 ىمملتن ازلوع سمملوالالام.

 -محفز االنقسام :

Mitosis :- ىملاققق لوع سقققمملالعقققتوالاط ا ققق لتلقققمنلتسقققلملكققق لمقققنل
واللاتانلوااعتاتانلوادلالتانلع غلواققلللتع قغلواعتىاق ل

 ةلوامتدتلالأصالول  لواللا لو م.منلواك تمتستمم

 -االنقسام الخيطي :

Mixed fertilizer :- أتلأسققملالملتلطقق ل،لت قق لىاققم الىققنلأسققملالتنتققت ل
 ىلحلللاطلمنلمتوللسمملا لملتل  .

 -أسمدة مركبة :

Mixed function 

oxidases :- 

إعزامققمةلأكسققلالتلقققبللت وولمهمققمول قق لىملاققمةلأاققبل
 ااقققق لتاعققققتضلىققققنلت مىالتهققققملوام كاققققمةلتوامققققتوللواغ

 م كامةلمتاماع لواسما لىنلوام كبلو صل .

إنزيمىىىىات األكسىىىىدة مختلطىىىىة 
 -الوظيفة :

MNFA :- .إم إن إف أي : مااللنت وةلىمم.لمتتسطلواسما لالامئن- 

Mobam :- مااققللنتقق وةلىققمملمققنلمدمتىقق لواكم امماققةلوامةاطقق ل
 إلعزاملواكتاانلوست از.لمتتسطلواسما لالامئن.

 -موبام :

Mobile source :- تستللملاتص لمصمل لواتلقتثلوامتن كق لكماسقام وةل
 تواس ن.

 -مصدر متحرك :

Mode of action :- أتلط ا  لتقأةا لوام كقبلواسقمملمقنلانظق لللتاق لإاقحل
لامتةلواكمئنلوان لتتتم ل وااائ لىعللوستقمما لتوعتهمءو

مملمقنل ذ لواقملاق لكا اق لوات قمطلوامااقللأتلوام كقبلواسق
 اقق لواكققمئنلوانقق لتكا اقق لع ققمذ لتوعت ماقق للولقق لأعسققد ل
واكمئنلتىملاقمةلو اقبلواتق لتتقق بلاهقملتأىق وبل
واتسققمملتاتققك لملتصقق لتقعقق لتققم اخلناققمالوامااققلل قق ل

 Mechanism ofوااائقق لتواكمئعققمةلواناقق .لوعظقق ل

toxic action.ل

 -طريقة الفعل :

Modeling :- لققا لمققنلأدقق لتت قق لىملاقق لوسققتللوملوامقققملالةلوا ام
تمنمكققمالامققملامكققنلنلتةقق لمققنلت ققمئ لتىملاققمةلىلققحل

 وامستتىلوانات .

 -نمذجة :

Moisture :- وامقققمءلوانققق لوامققق تاطلأتلوامنمقققت لمقققنل اققق لوامقققتولل
 واصلا .

 -رطوبة :

Moisture retention :- ققل الوات اقق لتأتسققمطلواعمققتلىلققحلوالنت ققمظلاما طتاقق ل 
تعسا لوامملالواقلقتا للتاقتمللذا لىلحلت كابلوات ا 

 معهم.

 -االحتفاظ بالرطوبة :

Molality :- .مواللية : ىلللمتالةلوامذوبلاك لكالتم وملمنلوامذاب- 

Molarity :- ىقققلللمقققتالةلوامقققذوبلاكققق لاتققق لمقققنلوامقققذاب.لوعظققق ل  -موالرية :
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Molality. 

Mold :- تطلعلىلحلأ ل ط ل مل لىلحلتكقتانلعمقتلممسقالاتم ل
كااقق الامكققنلمالنظتهققملىلققحلوامققتولللأتلكتقق لسققات وة
 وا طا لوامتنلل .

 -عفن :

Mole :- ىلللو تزونلوادزائا لم ل الاماغ وممةلالمتوللواسقمئل ل
لتواصلا لتىلا ل لنل:

 وامت ل=لواتزنلاماغ وممةل/لواتزنلوادزائ .ل

 -مول :

Molecular lethal dose 

50% :- 

مملتكقتنلواد ى لوا متل لاعص لناتوعمةلواللتاقم لىعقل
منستا لىلحلأسمغلواتزنلوادزائ لالمااقلل،لتتنسقبل

امااقلانلأتلأكةق للLD50 ذ لوا ام لىعلمملتتسقمتىل قامل
اك لمااللىلقحللLD50تالت  اعلاانل ذ لوا املاتمل سم ل

لواتزنلوادزائ لالمااللأتلوام كب.

الجرعىىىىة الجزيئيىىىىة القاتلىىىىة 
 -للنصف :

Molecular ratio :- تلأكةق لمقنلوامقتوللواكامامئاق لىلقحلواتعمسبلاانلوةعقانلأ
 أسمغلىلللم وممةلو تزونلوادزائا لاك لمعهم.

 -النسبة الجزيئية :

Molecular 

toxicology:- 

ىلملواسمتملواذ لاهتملال وس لتأةا لواسمتملتواظقتو  ل
واتققق لتنقققلثلىلقققحلوامسقققتتىلوادزائققق لعتادققق لتقققلول ل

لدزائمةلوام كامةلواسمم .

 -علم السموم الجزيئي :

Molinate :- مااققللامكم نقق لوانتققمئشلواممئاقق ل قق لن ققت لواقق ز.لمققنل
تاقمقققق لىلققققحلتةاققققاطللThiocarbamateمدمتىقققق ل

لىملا لتصعا لوال تن.لمتتسطلواسما لالامئن.

 -مولينيت :

Molt accelerating 

compounds :- 

مدمتىققققققققق لمقققققققققنلمااقققققققققلوةلوانتققققققققق وةلمةققققققققق ل
Tebufenozideواتققق لتقمققق لىلقققحلتن اقققزلتتسققق ا لل

العسال لمنللال لتن از قملاه مقتنلوالعسقال لىملا لو
 قق لوانتقق وةلممققملاققؤل لاا  ققمةلوانتقق وةلتلمصقق ل
مققنلن تقق ا لو دعنقق لواتقق لتققلل ل قق لسلسققل لمتتماققق ل
منلوالعساللمةلاؤل لإاحلتت  لواا  قمةلىقنلواتغذاق ل

لتوستعزو هملتمتتهم.

 -مركبات ُمسرعة لالنسالخ :

Molting hormone :- تا صللا ل  متنلEcdysoneواذ لتعتد لوانتق وةلل

لاتعظاملىملا لواعمت.
 -هرمون االنسالخ :

Molybdenum :- ىعصقق للقق ت  لاتصققعا لتتعتققاطلإعققزاملNitrate 

reductaseناقققثلاقمققق ل قققذولوإلعقققزاملىلقققحلولتقققزو لل

عتققق تدانل ققق لل–عتققق تدانلإاقققحلومتعاقققتملل–عتققق وةل
واعاققمةل،لكمققملأنل ققذولواقعصقق لاقتاقق لىعصقق لنققمكملأتل

اقق لتةااققةلواعتقق تدانلاتوسققط لاكت اققملواققـلمهققمل قق لىمل
Rhizobiaلواا تااقمةل،لكمقملأنلع صق ل ق لواعاقمةلل  

اقققؤل لإاقققحلت قققزملواعاقققمةلتظهقققت لأىققق وبلع ققق ل
لواعت تدانلىلحلواعامة.

 -موليبيدنم :

Monalide :- .مونااليد : مااللألمم لىمم.لمعل بلواسما لالامئن- 

Monitoring :- ل ققق لتتأةا  قققمل ققق لواقققعظملىملاققق ل اقققمغلواقتومققق لواملت
واناتاققق ل،لت ققق لىلقققملواسقققمتملتقعققق ل اقققمغلتمتماقققق ل
ت كاققزوةلوامققتولل قق لوامكتعققمةلوااائاقق لأتلوإلعسققمنلأتل

 أا لأعسد لناتا لأل ى.

 -مراقبة أو تقصي :

Monitoring well :- ائقق لاققتملن قق  ل قق لمعط قق لمقاعقق لاتنلاققللوتدققم لسقق امنل
 واممءلو  ل لتمستتىلواتلتث.

 -قصي :بئر الت

Monocalcium 

phosphate :- 

ل.Calcium phosphateوعظ ل  -فوسفات أحادي الكالسيوم :

Monoclonal 

antibodies :- 

أدسمملململالع ا لىمااق لواتلصق لمتقت  لمقنلأصق ل
أتللطلتناللمنللالامل،لتامكنلتمااز مل  قطلمقنل اق ل

أجسىىىىىىىام مضىىىىىىىادة أحاديىىىىىىىة 
 -األصل:
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تونققققللتتسققققتللمل ققققذ لو دسققققممللAntigenمستلققققلل

لوبلواعامة.واململالاتتلا لأم 

Monocrotophos :- مااققللوكم تسققمةلتنتقق وةلاسققتللملىلققحلواز وىققمةل
واملتل قق ل،لمققنلمدمتىقق لوا سقق ت لواقلققتا لوامةاطقق ل

 إلعزاملواكتاانلوست از.لتلاللواسما لالامئن.

 -مونوكروتوفوس :

Monolinuron :- تل  .لمنلمااللألمم لاستللمل  لن ت لوامنمصا لوامل
مدمتىقق لواات اققملتاقمقق لىلققحلتةاققاطلىملاقق لوات كاققبل

 والتئ .لمعل بلواسما لالامئن.

 -مونولنيورون :

Monooxygenase :- أنققللوإلعزامققمةلوامتم كققزال قق لواتققاك لوالعلتاالزماقق ل
توامماك تسقققتممةلتمقققنللقققمنلتظمئ ققق ل قققتلتن اقققزل
وات مىالةلاانلوام كبلواقلت لتدز ءلو تكسقدانل

لالاهملتقلل لذ الو تكسقدانلإاقحلوام كقبلتوات لمنل
واقلققت لااعمققملذ الألقق ىلاققتملولتزواهققملإاققحلدققز ءل
ممءل،لكذا ل قلنل قذولوإلعقزاملاتقت  ل ق لأاقبلواقلاقلل
مققنلوام كاققمةلواغ ااقق لممققملاعققتضلىققنلذاقق لعققتوتضلأ قق ل
سما ل،لكممل للتكتنلأكة لسما لمقنلوام كقبلو صقل ل

زلت ققمىالةل،لإلققم  لإاققحلذاقق ل هققتلإعققزاملا ققتملاتن اقق
 و ابلمنلوال د لو تاح.

 -إنزيم أحادي األوكسجين :

Monophagous :- تطلعلىلحلواكمئنلوان لواذ لاتغذىلىلحلىمئ لمقذوئ ل
 منلل.

 -أحادي العائل :

Monopotassium 

phosphate :- 

ل.Potassium phosphateوعظ ل فوسىىىىىىىىىىىىىىىىىفات أحىىىىىىىىىىىىىىىىىادي 
 -البوتاسيوم:

Monosultap :- لنتقق وةلن تقق ا لو دعنقق لمااققللنتقق وةلتاققم ل 
ل.Nereistoxin  لن ت لوا ز.لمنلمدمتى ل

 -مونوسلتاب :

Monotoxic :- مصققطلةلاطلققعلىلققحلأ لم كققبلكاماققمئ لأتلناقققت ل
 متلص ل  لوا لمءلىلحلعتيلمقانلمنلواكمئعمة.

 -سم أحادي :

Monuron :- مااقققللألمقققم لمقققنلمدمتىققق لواات اقققملوامةاطققق لاقملاققق ل
 بلواسما لالامئن.وات كابلوالتئ .لمعل 

 -مونيورون :

MOPA :- . أي : يپإم أو  مااللألمم لىمملمنلمدمتى لنممبلواللا- 

Morbidity :- ىام الىنلأ لوعن و لىنلوانما لواطااقا لسقتوءلكقمنل
ذا لىلحلوامستتىلوا ساتاتد لأتلواع سق لامقعقحلألعل
،لىاققم الىققنلنققلتثلوامقق بلالكققمئنلأتلنتققحلتدققتل ل

   لظ ت لم لا .

 -المرضية :

Morbidity rate :- .نسبة المرض : مصطلةلاستللملااامنلعسا لنلتثلوام ب- 

Morbidity survey :- .حصر المرض : ط ا  لات لا لعسا لنلتثلوام ب- 

Mordant :- متوللتلم لاألصامغلتقم لىلحلتةااةلواصقاغمةل ق ل
 و عسد لتمع لذتامعهم.

 -مادة مثبتة للون :

Morfamquat :- .مورفامكوات : مااللألمم لىمم.لمعل بلواسما لالامئن- 

Moribund :- وام ونقق لواتقق لامقق ل اهققملواكققمئنلمققنلانظقق لتق لقق ل
 المملالواسمم لتانانلمتةلواكمئن.

 -محتضر :

Morpholines :- مدمتىق لمقنلمااققلوةلوا ط اقمةلوادهمزاقق لوا قماق ل قق ل
 مكم ن لوااامبلوال ا  لىلحلواعدالامة.

 -نات :المورفولي

Morphothion :- مااللنت وةلمنلمدمتى لوا سق ت لواقلقتا لوامةاطق ل
 إلعزاملواكتاانلوست از.لسمملدلوولالامئن.

 -مورفوثايون :

Mortality rate :- ىلللو   وللوامات لم ستممولإاحلىلللو   وللوامتق لق ل
  قالولالمملالواسمم .

 -نسبة الموت :

Mosquito coil :- عللونت و  لالتنلاهبلوامملالوا قماق لىلقحلمل لاطلعلى
لتك لأال الأتلللمنل مت لالاقتب.

 -ملف للبعوض :
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Mothproofer :- مقققملالكامامئاققق لطااقاققق لأتلصقققعمىا لتسقققتللملامقمملققق ل

و صتو لتوامتوللو ل ىلانمماتهملمنلمهمدم لواقثل

 املالطتال لمنلوازمن.

 -مانع العث :

Motoric paralysis :- لو ىصمبلوامن ك لعتاد لواتقق بلالسقمتملنما لتل 

 واقصاا .

 -شلل حركي :

Mowrah meal :- متا اقققققمةلوسقققققتلال لواقققققل نلمقققققنلاقققققذت لتقققققد ال
Mowrah.ل

 -مورا : مسحوق

MPMT :- مااللألمم لمنلمدمتى لTriazineلمقعل بلواسقما ل.

لالامئن.

 -إم تي : يپإم 

MSMA :- ا طقنل،لمااللألمقم لاسقتللمل اق لواز وىق ل ق لن قت لو

كمققملاسققتللملامكم نقق لنتاتقق لدتعسققتنلاقققللظهققت ل

وااققمل وةل،لمققنلمدمتىقق لوازئاققعلواقلققت .لمققعل بل

لواسما لالامئن.

 -إم سي إم أي :

Muck :- وعظ لPea.ل  -سماد حيواني :

Mucochloric 

anhydride :- 

 -ميوكوكلوريك انهيدرايد : ماالل ط امةلىمم.لمعل بلواسما لالامئن.ل

Mucociliary 

transport :- 

ىملاقققق لإزواقققق لوادسققققاممةلمققققنلوامدقققق ىلواملققققمط ل

لا صققققاامةلوا ئقققق لواققققذ لاتنقققق  لاتوسققققط لو  ققققلوبل

تاقققذا لامعققق لتصقققت ل قققذ لوادسقققاممةلإاقققحلوادهقققمزل

 واهلم .

 -نقل الهدبيات المخاطية :

Mucormycosis :- م بلاصابلوإلعسمنلتواناتونلعتادق لإصقماتهملاأنقلل
ل.Mucoralesوا ط امةلواتماق لا تا ل

 -مرض ميكورالي :

Mulch :- أمطا لمنلمتوللملتل  لتتل ل تعلسطةلوات ا لامعق ل

تال لواممءلتتةااطلعمتلو لمم لتوامنم ظ لىلحلل د ل

 ن و الوات ا .

 -مهاد :

Multiaquifer well :- . بئر متعدد الطبقات المائية: واائ لوام تتن لىلحلأكة لمنلطا  لممئا- 

Multicompartment 

model :- 

عمتذرلاهل لإاحلت ساملدسملواكمئنلإاحلىقلالندق وةل

لتل وسققققققققق لسققققققققق ى لوعتتقققققققققم لتكا اققققققققق لوعتتقققققققققم ل

وامقققملالواسقققمم ل ققق لكققق لندققق التكا اققق لوعت ماهقققملاقققانل

 واند وة.

 -نموذج الحجرات المتعددة:

Multifactorial 

disease :- 

مقق بلسققاا لكققمئنلممقق بلاقتمققلل قق لتطققت  لىلققحل

 ىتوم لت وةا لتاائا .

 -رض متعدد العوامل :م

Multigeneration 

study :- 

ىام الىنلأنللولتاقم وةلواسقما لواتق لمقنللالاهقملاقتمل

أداققم لمققنلواكققمئنلالمققملالواسققمم لوامقق وللل0-0تققق ابل

ت اامهمل،ل للاكقتنلواللتاقم لأالقمولمقنللقال لتقق ابل

دا لتونلل  طلااعمملاقتملت اقاملواتقأةا وةلىلقحلو داقم ل

لوامتتماق .

 -متعددة األجيال :دراسة 

Multinutrient 

mixtures :- 

لتلMixed fertilizersوعظ ل

Polynutrient fertilizers.ل
مخىىىىاليط العناصىىىىر الغذائيىىىىة 

  -المتعددة :

Multiple chemical 

sensitivity :- 

نسمسققا لاقققبلو تققلم لامسققتتامةلتوطئقق لامققلىل

توسققق لمقققنلواكامامئاقققمةلتواقلاقققللمقققنلواقتومققق لوااائاققق ل

مااققققلوةلتواقققق توئةلتوامعظ ققققمةلوامعزااقققق لتتتمةقققق لكما

أىقق وبل ققذ لوانسمسقققا لاتدقق لواقق أغلإاقققحلأاققمل ققق ل

لوام مص لتصقتا لواتع غلتما  م.ل

الحساسىىىىىىىىىىىية الكيميائيىىىىىىىىىىىة 

 -المتعددة :

Multiple screening :- تتقع لإد وءلىلللمنلواللتام وةلاتقك لملقتلطلىلقحل

 مدمتى لكاا المنلواسكمن.

 -غربلة متعددة :

Multistage sampling:- ط ا  لمنلط وئعلألذلواقاعقمةلت قتملىلقحلأسقمغلألقذل  -اعتيان متعدد المراحل :
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 واقاعمةلىلحلم ون .

Municipal solid 

waste stream :- 

تطلققققعلىلققققحلمدمقققق ل لققققالةلوامعققققمز لتوامقممقققق ل

لواز وىا لتواصعمىا .

مجىىىىىرى الفضىىىىىالت البلديىىىىىة 

 -الصلبة :

Muriate of potash :- لىلحلكلت اللوااتتمساتملواتدم  .لاطلع  -كلوريدات البوتاس :

Muriates :- وعظ لChlorides.ل  -كلوريدات :

Muriatic acid :- وعظ لHydrochloric acid.ل  -حامض مورياتك :

Muscalure :- . مسكالور : مملال ا متعا لدمذا لالذامبلوامعزا- 

Muscarine :- سمل ط  لاتدلل  لوا ط لInocybe patouillardiل

ناثلاؤل لتعمت ل ذولوا ط لإاحلنقلتثلنقمالةلتسقممل

لاإلعسمنلتواناتون.

 -مسكارين :

Muscular weakness :-  نلىلل لإمملعتاد لتقأة لأىصقمبلواقلقالةلأتلتأتل 

 وعل مبلمستتىلواطم  ل اهم.

 -ضعف عضلي :

Musculoskeletal 

disorder :- 

نقققلتثلولقققط وبلتىقققلملتعمسقققعلن كققق لىلقققالةل

 اهاك .و

 -اختالل عضالت الهيكل :

Mushroom soil :- سممللو نصع لواناتوع لوامسقتللملاز وىق لوامتق تم.ل

ل.Manureوعظ ل

 -تربة فطر عش الغراب :

Mustard oil :- والسملوا لاملامملالIsothiocyanateلواطااقا .ل  -زيت الخردل :

Mutagen :- مولةماتمول ق لمملالمط  الت  لأ لمملالتسابلتغا وولت وةا

واللاققق لماققق لواقققذ لانقققلثلأةعقققمءلواقملاقققمةلوات وةاققق ل

واطااقا ل،لممملاعتضلىعهملتغا وةلأتل  لونلالداعقمةلأتل

 واك تمتستممة.

 -ُمطفر :

Mutagenesis :- مدمقق لواقملاققمةلتوات ققمىالةلواتقق لتققؤل لإاققحلإنققلوثل

تغاا ل  لوات كابلواداع لستوءلامالالاملواد ةتما لأتل

سما لتاسقتم لمقنلداق لوآلاقمءلإاقحلو اعقمء.لوالالاملواد

ل.MutagenicityتللMutationتللMutagenوعظ ل

 -تكوين الطفرات أو تطفير:

Mutagenicity :- ظم  النلتثلواط  وةل،لت  لمدمق لواتغاق وةلواتق ل

تنققلثل قق لوامققملالوات وةاقق لاتققك لامكققنلواكتقق لىعقق ل

عتاد لتوات لامكنلأنلتعت  لإاحلذ ا لو   وللوامتأة انل

 نلتثلط  وةل  للالام ملوادعسا .

 -تطفير :

Mutation :- تغا لأتلتال ل،لتا صللاهملأ لتغاق لةماقةلعسقاامولاطق أل

ىلقحلوامققملالوات وةاقق لاسققابلاقققبلوامققتوللواسققمم لتمققمل

تنلةقق لمققنلتغاقق وةلىلققحلأنققللواداعققمةلأتلىلققحلأنققلل

واك تمتستممةلتمقملاطق ألىلاق لمقنلتغاق وةلتظا اق ل

بلأتلزاملالأتل  لونل نقللأدزوئق لتواتق لأتلإىملالت تا

امكقققققنلمتقققققم لتهملمماك تسقققققكتاامول،لتىمتمقققققمول قققققلنل

واط قق وةل ققللتكققتنل قق لوالالاققملواتعمسققلا لتواتقق لاققتمل

تت اةهققملام داققم لوامتتمااقق لأتل ققللتكققتنلىلققحلوالالاققمل

وادسلا لتوات لتعت  لإاقحلوالالاقملو لق ىلواعمتدق لمقنل

 وع سممهم.

 -طفرة :

Myalgia :- .ألم عضلي : أامل  لىلل لأتلمدمتى لىلالة- 

Myasthenia :- وعظ لMuscular weakness.ل  -وهن عضلي :

Mycetism :- ملعمتضلىنلوستهال لاقبلوا ط اقمةلواكااق المةق لمتس

واق  قققتنلتوانمتاققق لىلقققحلواسقققمتملناقققثلتتسقققابل ققق ل

واقلاللمقنلنقمالةلواتسقمملواتق ل قللتقؤل لإاقحلوامقتة.ل
ا اقققق للAmanita phalloidesمةقققم لذاققق لوا طققق ل

لتوا طققققققققق لPhalloidinوامقققققققققتةلتاعقققققققققتضلواسقققققققققمل

 -:بالفطريات الكبيرةالتسمم 
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Incybe patouillardiiوامسقققمحلاقققما ط لو نمققق لل

،لت طققققققققق لواقققققققققتال للMuscarineتاعقققققققققتضلواسقققققققققمل

Cortinarius arellanusتوامعققققققققتضلالسققققققققملل

Orellanineتما  قققققققملمقققققققنلوا ط اقققققققمة.لوعظققققققق لل

Mycotoxicosis.ل

Myclobutanil :- مااققققللامكم نقققق لوا ط اققققمةلواكاسققققا لتواامزالاقققق لتواققققـل
Deuteromycetesىلحلأتقدم لوا مكهق لتو ىعقمب،لل

كمملاستللملامقممل لوااذت لامكم ن ل ط اقمةلوات اق ل،ل
تتقمقققق لىلققققحلتةاققققاطللTriazoleتتقققققتللامدمتىقققق ل

واسقات تالةلتمعقق لتكققتانلوادقل ونلواللتاقق .لمققعل بل

لواسما لالامئن.ل

 -يوتانيل :مايكلوب

Mycoherbicides :- مااققلوةلألمققم لتسققتللمل اهققملاقققبلأعققتويلوا ط اققمةل

لوامم لقققققق لالعاققققققمةلكتسققققققال لالمكم نقققققق لواناتاقققققق ل

 األلمم .

 -مبيدات األدغال الفطرية :

Mycosis :- تطلقققعلىلقققحلوانقققمالةلواتققق لتسقققابل اهقققملوا ط اقققمةل

أم ولققمولاإلعسققمنلتواناققتونل،للمصقق لىعققللمهمدمتهققمل

دهققمزانلواهلققم لتواتع سقق ل،ل مققةالولاققتمكنلالدلققللتوا
مقققنلواعمقققتل ققق للAspergillus fumigatusوا طققق ل

أدسقققققققققمملواناتوعقققققققققمةلمسقققققققققاامولم لقققققققققمولاسقققققققققمحل
Aspergillosisل طققققققققققققققق ا،لكقققققققققققققققذا ل قققققققققققققققلنلول

Candida albicansاسققققابلأم ولققققمولاإلعسققققمنلل

تواناقققققتونلامهمدمتققققق لالدلقققققللتو ظقققققم  لتو متقققققا ل

 واملمطا لتوا صامةلواهتوئا .

 -بة بالفطريات :اإلصا

Mycotazicosis :- . مرض سمومي : م بلأتلإنما لتسمملسااهملأنللواسمتملوا ط ا- 

Mycotoxicosis :- تسمملوإلعسمنلأتلواناتونلعتاد لوسقتهال لمقتوللمذوئاق ل

تنتت لىلحلسمتمل ط ا ل،لتاطلعلىلحلواتسمملواعقمتضل

مققنلتعققمت لو مذاقق لوامنتتاقق لىلققحلواسققمتملعتادقق لعمققتل

ط اقققمةلىلاهقققملمامتققق الاماتسقققمملوا طققق  لو تاققق لوا 
Primary mycotoxicosisلأمقققملإذولوعت لقققةل قققذ ل.

واسمتملىا لسلسل لواغذوءل  لوامعتدمةلواناتوعاق لمةق ل

وانلاققبلتوالنققتملتوااققابل اسققمحلواتسققمملواعققمتضلىققنل

تعققققمت ل ققققذ لوامعتدققققمةلاماتسققققمملوا طقققق  لواةققققمعت ل
Secondary mycotoxicosisتعقمت ل.لت للتدقللأنل

كمامةلكاا المقنلواسقمتملوا ط اق لاسقابلتسقمممولنقملوول

ل للاعتضلىع لوامتةلوىتمملوولىلحلت كازلتطااق لواسم.

 -التسمم بالسموم الفطرية :

Mycotoxins :- عتيلمقنلوامقتوللواسقمم لواتق لل011تتلملمملازاللىنل

ت ققتملالعتمدهققملواقلاققللمققنلوا ط اققمةلواتقق لتتتودققلل قق ل

واغذوئاققققق .لأتل ققققق لمدمتىققققق للو مذاققققق لتوامعتدقققققمة

وام كاققققمةلوالالققققا لواةمعتاقققق لواسققققمم لواتقققق لتعتدهققققمل

مدمتى لوا ط امةلوالاطا لت ق لذوةلأتزونلدزائاق ل

 توطئ .

 -سموم فطرية :

Mydriasis :- .تمدد حدقة العين : ىام الىنلواتملللوازوئلل  لنل  لواقان- 

Myelosuppression :- يلواقظمقق لممققملنماقق لم لققا لت لقق لمققنلعتققمطلواعلققم
اققؤل لإاققحلوعل ققمبلت كاققزلواصقق مئةلوالمتاقق لتكقق وةل

 والملوانم وءلتلالاملوالملوااالمءل  لوالم.

انخفىىىىىىاض نشىىىىىىاط النخىىىىىىاع 
 -العظمي :

Myocardium :- .عضلة القلب : واقلل لوامن ك لال لب- 

Myoma :- . لت ملانلثل  لواعساضلواقلل  -ورم عضلي :
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Myositis :- التهاب عضلي : ىلل .أ لنما لواتهمبل- 

Mytilointoxication :- تاسمحل قذولواتسقمملاماتسقمملاقالةلواانق لتتسقمملواتقل ل
ام سققمم لوا تقق ا .لإنلاقققبلواطنماققبلواان اقق لمةقق ل

تواطنماققبللAnabaenaواطنماقبلواز  ققمءلوامللق ال
لPrymnesiumتللOchrrmonasواذ ااققققققق لوااعاققققققق ل

تاققققققققبلواا تتقققققققتزتولذوةلو سقققققققتوطلتوامسقققققققممال
Dinoflagellatesتعققتضلم كققبلعت تداعقق لذتلتزنلل

تىعقلممللSaxitoxinدزائ ل لا لاسمحلسملواسمكسق ل

تتغققذىلوا لتاققمةلكمامنققم لتو سققمم لوا تقق ا لاكةقق ال
ىلققحل ققذ لواطنماققبلأةعققمءلتز ا  ققملتتكمة  ققملسققت ل
ات كققزلواسققمل قق لو ىلققمءلواملتل قق لاققذا لامعقق ل قق ل

تقق ا لوات ققةلوانملقق لدمقق لوا لتاققمةلتو سققمم لوا 
أةعمءلتز ا لواطنماب.لإنلواطنمابلواز  مءلوامللق ال
توات لت تملاقملا لوات كابلوالتئ لت  زلمتوللممسك ل

.لواسقققملةماقققةلتدقققم لSiderochromesالنلاقققللتسقققمحل

وان و التممااقمولمقملانقلثلواتسقممل ق بلواتقتوط ل ق ل
وامطققمىملناققثلتسققتهل لوا لتاققمةلاتققك لكااقق .لاقققلل

ةل صققا لتاققلألأىقق وبلللققت لواسققملإاققحلوادسققملات قق
واتسمملتوات لتتقم لتلقزلتتعمق لواتق م لتوالسقمنلتلاهقمل
  لونل تالواقلالةلةملواتل لتعمل وولمملانقلثلوامقتةل
عتادقققق لتققققل لواقلققققالةلوالوللاقققق ل،لتىققققملالاتقققققم حل

لوام ابلتل مئامولاقللىلالسمىمة.

التسىىىمم مىىىن خىىىالل المحىىىار 
 -واألسماك القشرية :
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-N- 
 

N - butyl 

thiophosphoric 

triamide :- 

وهززوهمطززنزهم ززليلهالييززاه  يوريزز ههNBPTويرمززله زز ه
Ureaseويضزز إهى ززاه ززم ره  يوريزز ه  ملنزز هليزز هه

يطززنزهلمززاه م ززليله ي يززرهةززيه  ارنزز هوي  زز همزز ه
هلميي هالواه اروجي ه  يوري هى اه مو يوله اريت.

 بٌوتاٌللللي فاٌواو لللل ا  –إن 
 -:فالفً األمٌد 

N - m - t :-  همززز نله مزززوه ي نززز تهو ع زززله  رززز   ههزززوهم ا زززره ززز
N-meta-tolyphthalimic acidهمز    ه   زمي ه.

ه ين   .

 -إن إم تً :

Nabam :- منيزززززززززززرهةزريززززززززززز تهلززززززززززز لهمززززززززززز همجمولززززززززززز ه
Dithiocarbamate.   ه.هماو زه   مي ه ين

 -نابام :

Naled :- همنيره مك ةل ه  ذن  هو  نعو هةيهلن  ره  ليو  ز ت،
كمززز هي زززا رله مك ةلززز ه  لرزززر تهليزززاه  مل  زززياه
  م اي ززز .همززز همجمولززز ه    ززز وره  عضزززوي ه  مطنزززز ه

 م ليله  كو ي ه  اريل.هرريره   مي ه ين   .

 -نالٌد :

Nanoparticles :- .هج يم تهم يكرو كوني هاق سهأقز ره هن     وميار ت  -دقٌقٌا  نانوٌة :

Nanotoxicology :- وله  زذ هي ززادهنرر  ز ه ي ززز رهةزر همزز هليزله   ززم
    جم هل ه  ازؤطير ته  ضز رله يج زيم ته     ويز هةزيه
  كززز   ه  لزززيهو ي نمززز ه  ني يززز .هكزززذ  هرر  ززز ه  يززز ه

هاؤطير اه هوزر  قهار ي ه هومع  ج هأضر ره .

 -علم ال موم النانوي :

Naphtha :- منيرهأرغز اهلز لهي زا رلهنعزرهنهزورهنز رر ته يرغز اه
هإه  اجهل هاقزيره  نارواه    ل.وهوهليته  ي

 -ناافا :

Naphthalene :- مزز رلهمن ززرله مك ةلزز ه  لرززر تهةززيه يمزز ك ه  م يقزز .ه
 م    ه   مي ه ين   .

 -ن فالٌن :

Naphthalene 

acetamide :- 

م نله موه ي ن تهي اعماهم ق زهطمز ره  ا ز اه    ضزجه
وليزز رله  الهيززرهةززيه  كمطززرسهويززإ ره ززقوزه  طمزز ره

 ره    ضج .هم    ه   مي ه ين   .غي

 -ا تاماٌد الن فالٌن :

Naphthalene acetic 

acid :- 

مزز نله مززوه ي نزز ته،هي زز لرهليززاهاكززوي ه  جززذورهةززيه
  عقززاهو يقززيلهويم زز ها زز قزه يلهزز رهو  طمزز رهغيززره

ه    ضج .هم    ه   مي ه ين   .

 -حامض الخلٌك الن فالٌنً:

Naphthalic 

anhydride :- 

 -انهٌدراٌد ناافالك : رهةزري تهل ل.هم    ه   مي ه ين   .مني

Naphthoxyacetic 

acid :- 

مززز نله مزززوه ي نززز تهي ززز لرهةزززيهليززز رلهلقزززره  طمززز ر.ه
 م    ه   مي ه ين   .

حللللللللللللللللللامض الخلٌللللللللللللللللللك 
 -الناافوك ً:

Naproanilide :- منيززززره مك ةلزززز ه يرغزززز اهلريضزززز ه يور قهورغززززاه
Sagattariaجمولزززززز هةززززززيهلقززززززواه  ززززززرل.همزززززز همه

Acetamideواطنزززيزهلمييزززز ه ع ق زززز لهةززززيه   ييزززز .هه

هم    ه   مي ه ين   .

 -نابروانٌلٌد :

Napropamide :- منيززره مك ةلزز ه يرغزز اهلريضزز هورةيعزز ه يور قهةززيه
  ايهاطنزهلميي ههAcetamide  ن  اي .هم همجمول ه

ه ع ق  له   يو .هم    ه   مي ه ين   .

 -نابروب اماٌد :

Naptalam :- منيززره مك ةلزز ه يرغزز اهلريضزز ه يور قهةززيهلقززواه
  قط  يزززززززز تهو ن ازززززززز ته  لي زززززززز .همزززززززز همجمولزززززززز ه

Phthalamateويعمززاهليززاهم زز ه  اقزز اه عوك ززي .هه

هماو زه   مي ه ين   .

 -نابتاالم :

Narcosis :- .ها رره ايج ه  اعر ه م رلهم ررل  -خدر :

Narcotic :-   ه،همزز رله هزز ه  قززررلهةززيه اززؤطيرهليززاه  جهزز لهأوهُم ززْك ،  -مخدر :
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ه  ع نيهمم هيإر هى اهةقر  هقررا هلياه  ال س.

Narcotic respiratory 

poisons :- 

مجمولزز ه   ززموله  اززيه هزز ه  قززررلهليززاه  ززذون  هةززيه
رهو هجرر  ه  ر ز هوو زو ه هى زاهل  ز ه  ارزن هن  زرله
ومزز هطززله ع اقزز اهى ززاه ي  ززج ه ي ززرسهوم هزز هر نزز ه

هوط  يهكنريايره  ك رنو .هكيوريره  ك رنو ه

 - موم تن  ٌة مخدرة :

Narrative biological 

criteria :- 

ةقززر تهل مزز هيززاله مرزز رلهةيهزز هى ززاهذكززرهمو  زز  ته
ه ولي ه  م ءه  م    ه يلي له  م  ي همطيً.

 -:الحٌوٌة  رد المعاٌٌر 

Natamycin :- منيززرهةزريزز ته مك ةلزز هل ززز ه ين زز اه،هوهززوهمنيزززره
  ه  نكاري .هم    ه   مي ه ين   .ليو ها اج

 -ناتاماٌ ٌن :

National pesticides 

telecommunication 

network :- 

رنك ه ا  اهمازورلهاوةره  معيومز ته ن يز ه  يلمز ه
لواه  منير تهو  ا ملهن  منير تهوليجه هةضزيًهلز ه

هاوةيره  معيوم ته  ماعيق هن يم ه م    هو  ني  .

 -لالتصاال : الشبكة الوطنٌة

National priorities 

list :- 

ق  م هيالهةيه هالريرهأو ويز ته  مو قز ه  ازيهيزالهرلمهز ه
هم هأجاهىل   ه  ميوط تهم ه .

 -قائمة األولوٌا  الوطنٌة :

Natriuretic :- .هم رلهاليرهم همعراهى ر جهأيو ه   وريولهةيه  نوا  -مدرر صودٌومً :

Natural animal 

poisons :- 

مجماه  مركن ته  كيمي  ي ه  م رللهأوه  م ا ي  هم ه
  ليو  زززز تهو  م ززززا رم هك ززززموله مك ةلزززز ه نةزززز ته
  م اي زز هوهززيه ززموله يجهزز له  ع ززنيهةززيه     زز ه،ه

  موجززززورهنكنززززرههTetradotoxinم هزززز همززززطيًه   ززززله

ومن ي هنع ه ي م  هو  ذ هيار  اهم هق و ته قزاه
،هكمززز هيقززز هه  كيور يزززرهةزززيهأغرزززي ه  ملززز وره  ع زززني 

هززززذمه  مجمولزززز ه ززززموله يةزززز ليهو  ع  كزززز هه ضززززم
هو  عق ر هو  لرر ت.

 - موم حٌوانٌة طبٌعٌة :

Natural colouring 

matters :- 

مو رهياله  ا ي ه هأوه راق قه هم هم  رره ن ايز هأوه
ليو  يزز هأوهمعر يزز هنو  ززز همركزز هو ززيزهأوهنرو زز ه

رلهأوهمز هواض إهى اه  مو ره   ذ  ي هو     لي هم  زر
ه ياها  ليه هم هم رلهأ رسهمك  نه ه و  ًهمميل ً.

 -مواد ملونة طبٌعٌة :

Natural control 

agents :- 

وارززززماه  م ار زززز تهو  ز يييزززز تهو  ريززززر  ه  طعن  يزززز ه
 و  نرواولو هو   زري تهو  نكاري هو    يرو  ت.

 -عوامي المكااحة الحٌوٌة:

Natural cycle :-   ةززززيه  زنيعزززز هو  اززززيهااكززززررهه ي ززززي همزززز ه يلززززر
ن  امر رهول رلهارماهرورله موهأوهةعاهك مي ه،همط اه
هذ  هرورله يوك جي هأوهرورله  مع ر هةيه  زنيع .

 -دورة طبٌعٌة :

Natural organic 

fertilizer :- 

أ ه ززم رهمرززاقهمزز همززو ره ن ايزز هأوهليو  يزز ه  م ززرره
مز هوالاو هلياهو لرهأوهأكطرهم ه  ع   زره   ذ  يز ه

غيززززززززره  كزززززززز رنو هو  هيززززززززرروجي هو يوك ززززززززجي ه
و  ضروري ه  موه   ن ته،ههذمه ي مرلهاكزو هلرضز ه
 ياليززاه  ليززو هنعزز هلو مززاه  ني زز ه  م اي زز .ه  نززره

Manure.ه

 - ماد عضوي طبٌعً :

Natural organics :- مززززو ره  عرضززززي ه    اجزززز هلزززز هلمييزززز ته  ا زززز ي ه  
ك ةيزز همزز هه  ليززو  يهو   نزز ايهو  ل ويزز هليززاهكميزز ت

  ع   زززره   ذ  يززز ه   ن ايززز هونزززذ  هاكزززو هذ تهقيمززز ه
  م ري .

 -عصوٌا  طبٌعٌة :

Natural purification :- ا قيزز ه  مركنزز ته  كيمي  يزز هو   ززموله  م ا ي زز همزز ه
  عي زززز تهن  ززززا ر لهزر  ززززقهزنيعيزززز ه،هاعامززززرهليززززاه
   زز  ته  زنيعيزز ه يم ززا يدهم هزز ه  اقزيززره  ن زز ر ه

هرلهو  اولي ه  اجلي ي.و  اجميرهو  نيو

 -التنقٌة الطبٌعٌة :

Natural wholesome 

food :- 

م زززييهيرززيرهى ززاهأ ه  م ززاجه   ززذ  يهم زز و همزز ه
م اجزز ته  لر لزز ه  عضززوي ه  م  ززن هن ززم رهزنيعززيه

 -لكامي :غذاء طبٌعً با
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%هو لها ا رلهةيه هأ همو رهكيمي  يز هك  منيزر ته011
هوم نم ته   موهوهوه   يهم هأ همو رهمض ة .

Nausea :- زززر واهةززززيهل  ززز همزززز ه  زززرو رهأوه  رو زززز هك ايجزززز ه  
  ياعر ه يمو ره    م ه    ه    ل ت.

 -غفٌان :

Neburon :- منيرهما  ده مك ةل ه يرغ اهةزيهلقزواه   جيييز ته
و  مرزز ااهو  طززولهو     ززو ي .همزز همجمولزز ه  يوريزز ه
  مطنززز ه عمييزز ه  اركيزز ه  ضززو ي.همزز    ه   ززمي ه

    . ين

 -نٌبٌرون :

Necropsy :- ارزززرييهجطززز ه  ليزززو  هنعزززره  وةززز له  زززر هةل زززه ه
هAutopsyوالريرهأ ن  ه  موتهوي اعماه  م ززييه

ه يريرهى اهاررييهجط ه م    .

 -تشرٌح الجفة :

Necrosis :- أوهموتها كرل هويق رهن همزوتهم ز ل هماكايز همز ه
  ي  ج هو  ايهاكو همل ز هنؤ  ج هلي هو ييم .

 -نكرزة :

Neem oil :- منيزززرهةزريززز تهولرزززر تهي زززا رلهليزززاه  لر لززز ته
  م اي زز هةضززيًهلزز هكو زز همنيززر ًهجيززر ًه يك رو زز ته
وي زززا يدهمززز هطمززز ره نززز ته   زززيل.همززز    ه   زززمي ه

  ين   .

 -زٌ  النٌم :

Negative correlated 

cross :- 

ي ا رلههذ ه  م زييهل رم هاإر همق وم ه نةز هيلزره
ى اهلي رلهل   ياه ه منيره  زره،هوهزيه ز  هه  منير ت

مهمزز هيمكزز ه ع ززا  رلهم هزز هةززيهأ نمزز هىر رله نةزز ته
 و ززإههززذمه  نزز هرلهه(RIES)وي ززا رله  م ا ززره
 Resistance Inducedوهززززيهم ا ززززره زززز ه

Enhance Susceptibility.ه

مقاومة مشتركة ذا  ارتبلاط 
 - الب :

Negligence :- .هأوهلرله هام لهن  ريء  -اي :إهم

Negligible residues :- أوهمانقيززز ته ي زززتهذ تهأهميززز هويق زززرهنهززز همانقيززز ته
  منيززر تهو  مززو ره   زز م ه  اززيهاقزز هم ززاوي اه هضززم ه

ه.No effect level  م اوسهلريله  اؤطير.ه  نره

 -متبقٌا  مهملة :

Negligible risk :- لام  يز هنهززورهضزررهمزز ه  اعزر ه مزز رلهمز هىعهأ زز ه 
ليزز هيمكزز هىهم  زز هولززرلهىر   زز هضززم هضززررهقييززاه

ه  ضو نزه      هن  ا ر لهاي ه  م رل.

 -خطر مهمي :

Nematicides :- أ همرك هكيمي  يهزنيعيهأوه   ليهيعماهلياهقازاه
ه  رير  ه  طعن  ي هأوهيطنزه موه هوازوره .

 -مبٌدا  دٌدان فعبانٌة :

Neodecanoic acid :- .ض نٌودٌكانوٌك :حام م رلهمج   هوم قز ه ألور ق- 

Neonate :- يق رهنذ  ه   ارله  لم ي همز هليز له  مو زورهون  الريزره
مزززز ه ززززياه يرنعزززز هأ زززز ني ه يو ززززاهمزززز هوعرازززز ه،ه

هو  نع هيلررهاي ه   ارلهلياهأ ه هأواه نع هأي ل.

 -حدٌث الوالدة :

Neonicotinoid 

insecticides :- 

 همز همجمول هجريرلهم همنير ته  لرر تهالهازويره
والزززر هاؤطيرهززز ه   ززز لهمززز ههSyngentaقنزززاهرزززرك ه

 ياهار  يه هم هم اقنيته ع اياهكو ي ه   يكواي يز ه
هةيه  جه له  ع نيه يلرر ته  م اهرة .

مبٌلللللللللللللللدا  الحشلللللللللللللللرا  
 -النٌونٌكوتٌنوٌدٌة :

Neoplasia :- لميي ه موهغيرهزنيعيه ي  يجهيزإر هى زاه رزوءهأور له
نمعززززراهأ ززززر همزززز ه نيطزززز هأوهلززززرو ه مززززوه ي ييزززز ه

ه  زنيعي.

 -تورم خبٌث :

Neoplasm :- . ورم :  موهغيرهزنيعيه  يي ه  يجهم- 

Neoprene :- زززو همززز ه  مزززز زه   ززز  ليه  م زززا رلهةزززيه ززز  ل ه 
 يلذيززز هو  ق ززز ل تهو  مينزززسه     ززز ه يوق يززز همززز ه
ه  منير تهو   مولهأط  ءهلميي تهار و ه هو  اعم  ه .

 -نٌوبرٌن :

Nephelometric ويعماهجه لهقي سه  عكزورلهليزاهقيز سهررجز هارزاته  -وحدا  قٌاس العكورة :



293 

turbidity units :- ضززوءهنو  ززز ه  جلي زز ته  معيقزز هةززيه  مزز ءهوكيمزز ه  
ل رتهررجزززز ه  ارززززاتهكيمزززز هراهذ زززز هليززززاهليزززز رله

ه  عكورل.

Nephritis :- اه  هةيه  كيزاهيزإر هلز رلهى زاهلزرو هةرزاهكيزو ه  
  نرواي هأوه  هيموغيوني هةزيهيكو هم لو هننهوره

   نواهم هلرو ه ع ا ق ءهو را   هض زه  رل.

 -التهاب كلوي :

Nephrosclerosis :- . تصلب كلوي : ازيقهلياهل   ها ي هأ  ج ه  كيي- 

Nephrotoxic :- . م خلوي : م رله  م ه ي يي ه  كيوي - 

Neroli oil :- هليززززتهلزززززر هزيزززز رهي ززززا رجهنزززز  اقزيره  ن زززز ر 
وهززوه زز  اههCitrus aurantiumيلهزز ره   زز ر جه

ي ه أ ززز رهوعهيلازززو ه  ليزززتهليزززاهمركززز ه  ييمزززو
وي ا رلهةيه     ل ته   ذ  ي هوكم رلهج ذنز ه زنع ه

ه  لرر ت.

 -ج :نزٌ  زهر النار

Nerve gas relatives :- هم زززززززززييهيزيززززززززقهليززززززززاهمنيززززززززر ته  لرززززززززر ته
مزززززززز همجمولزززززززز ه    زززززززز وره  عضززززززززوي .ه  نززززززززره

Organophosphorus insecticides.ه

 -مقاربا  غازا  األعصاب :

Nesting :- لمييزز هوضزز هلنينزز تهأوهقو  زز ه   ززم ره  كنيززرلهالززته
  زيه  ارن ه  ايهاذو هارريجي ًه ا ذي ه   ن ت.

 -تعشٌش :

Neural :- ي ززا رله و ززإهكززاهمزز هياعيززقهن يل زز  هأوه  جهزز له
   ع ني.

 -عصبً :

Neuroactive agents :- زيززقهليززاهأ همركزز هكيميزز  يهزنيعززيهأوهم زززييهي
 زز  ليهيل ززلهأوهيززإطرهةززيه  جهزز له  ع ززنيه،همطزز اه
ذ زز ه  مركنزز ته  اززيهاعمززاهك ززموله ألل زز  .ه  نززره

Cholinesterase inhibitors.ه

 -عوامي اعالة عصبٌة :

Neuroblastoma :- . ورم عصبً : ورله ني هأوهلميرهيلر هةيه ي  ج ه  ع ني- 

Neuromuscular 

junction :- 

 قز ه  اقز ءه  ع ز هن  عضزي هوهزيهموقز همهزله ازؤطيره
   مو ره    م ه ألل   .

 -تشابك عصضلً :

Neuromuscular 

poison :- 

 - م عصضلً : م رله  م هاإطرهةيهأل   ه  عضيت.

Neuropathy :- أ همززززر هي ززززي ه  جهزززز له  ع ززززنيه  مركززززل هأوه
   مليزي.

 -مرض عصبً :

Neurotis :- رضي هقزرهاكزو هن زن هلو مزاهمرضزي هليويز هل   هم
 أوهغيرهليوي هك   موله  كيمي  ي .

 -التهاب عصبً :

Neurotoxicity :- مقر ره  ضررهأوه  ايإه  زذ هالرطز ه  مز رله   ز م هةزيه
   جه له  ع نيه  مركل هأوه  مليزي.

 - مٌة عصبٌة :

Neurotoxin :- أ ه ززززلهليززززو همطززززاه ززززموله  لرززززر تهو  ع  كزززز ه
 ليهو  ك    ته  رقيق هو  ازيهازإطرهليزاه ي  زج هو ية

   ع ني .

 -توك ٌن األعصاب :

Neutral soil :- ه01-01  ارنززز ه  ازززيهاكزززو ه زززعاه ه  ان ر يززز هنزززي ه%
و  ل وي هلياهأيو ز ته  ك   زيولهو  م  ي زيولهوررجز ه

P
H7 ه هم  وي ه  هه. 

 -تربة متعادلة :

Nevalenol :-  زريززز ته  ا نعززز ه زززلهةززززر ه ايجززز هنعززز هأ زززو  ه  
وهززوهألززرهمكو زز ته   ززلههFusarium app يجزز سه

Trichothecenesه  نره.Trichothecenes.ه

 -نٌ الٌنوي :

Niclosamide :- منيززززرهر ويزززز تهي ززززا رلهليززززاه  لر لزززز ته  م اي زززز ه
 و    ه ن ا ته  لي  ه مك ةل ه  قو ق هو  نل ق ت.ه

 -نٌكلوس اماٌد :

Nicosulfuron :- ا رله مك ةلزززز ه يرغزززز اهرةيعزززز همنيززززرهجهزززز ل هي زززز
ولريضزز ه يور قهنعززرهنهززوره  نزز رر تهةززيهلقززواه

 -نٌكو ل وٌورون :
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ويعمزززاهليزززاههSulfonylurea  زززذرل.همززز همجمولززز ه
.همز    ه   زمي هAcetolactateاطنيزهى ليلها ز ي ه

  ين   .

Nicotine :- منيززرهلرزززر تهم زززا يدهمززز ه نززز ته  انززز ه،ه  زززا رله
ْ هو  طرنسهويلزر هازؤطيرمهن ج اه مك ةل هلرر ته  م ه

    لهم ه زياها  ة ز همز همز رله ع زاياهكزو ي هليزاه
م زززاقنياه هممززز هيزززإر هى زززاه  زززامر رها نيززز ه  جهززز له

   ع نيه لي هموته  لررل.ه  لهجر ًه ين   .

 -نٌكوتٌن :

Nitenpyram :- زززززْ هوق ززززز ل ته يور قه منيزززززره مك ةلززززز هلرزززززر ته  م 
لززززززز هو  طزززززززرنسهو  زززززززذن  ه ينزززززززي .همززززززز همجمو

Neonicotinoidويلزززر هازززؤطيرمه   ززز لهمززز ه زززياهه

ا  ة زز همزز همزز رله ع ززاياهكززو ي هليززاهم ززاقنياه هممزز ه
يإر هى زاه  زامر رها نيز ه  جهز له  ع زنيه عزرلهقزررله
ى زززليله ع زززاياهكزززو ي ه  زززاريلهليزززاهالييزززاه  منيزززره
  موجززورهنززرعًهمزز ه ع ززاياهكززو ي .همزز    ه   ززمي ه

  ين   .

 -ناٌتن بٌرام :

Nitralin :- .   نترالٌن : منيرهأرغ اهل ل.هم    ه   مي ه ين- 

Nitrapyrin :- مضززز رهليزززو ه ينكاريززز ه،هكمززز هيعمزززاهكمطزززنزه عمييززز ه
هه.هويعززززززززززوره مجمولزززززززززز Nitrification   ارازززززززززز ه
Pyridines.هونززززززززززذ  هيطززززززززززنزهلمييزززززززززز هالززززززززززواهه

ههيزززإ رو ازززر ته يمو يزززولهى زززاه اريزززتهةزززيه  ارنززز ه
هرله عمو يزززززز هلمييزززززز هاكززززززوي ه   ززززززر تهمزززززز ه ي ززززززم

وههNitrification inhibitorةززززيه  ارنزززز .ه  نززززره
Nitrogen stabilizer.ه

 -نٌتربٌرٌن :

Nitrate of ammonia :- نره  Ammonium nitrate.ه  -نترا  األمونٌوم :

Nitrate of lime :- نره  Calcium nitrate.ه  -نترا  الجٌر :

Nitrate of potash :- نره  Potassiium nitrate.ه  -نترا  البوتاس :

Nitrate of soda :- نره  Sodium nitrate.ه  -نترا  الصودا :

Nitrate of soda 

potash :- 

 يزززيزهمززز ه ازززر ته   زززوريولهو  نوا  زززيوله  ازززيهيزززاله
ى ا جه هم ه  كيسه  ارزيييهو  لز و هليزاه  زن هل  يز ه
م ه ار ته  نوا  يولهويلازو ههزذ ه  مزليجهليزاهمز عه

%همزززز ه وك ززززيره01وجي هوه%ه اززززر01يقززززاهلزززز ه
ه  نوا  يول.ه

نتلللللللللللللللرا  الصلللللللللللللللودٌوم 
 -والبوتا ٌوم :

Nitrates :- أمياهل م ه   اري ه  ماكو  ه ايج ها  لاه  لز م ه
 .Nitrogenم ه  مع ر هأوه  قيوي ت.ه  نره

 -نترا  :

Nitric acid :- لزززز م همعززززر يهقززززو هرمززززلمه  كيميزززز  يه(HNO3)ه

ازززز جه   اززززر ت.هيا  لززززاهمزززز ه  معزززز ر هو  قيويزززز تهم 

وي زززززا رلهةزززززيهى اززززز جه ي زززززمرله   ار ايززززز .ه  نزززززره
Ammonia oxidation.ه

 -حامض النترٌك :

Nitric phosphate :- نره  Nitrophosphate.ه  -نترٌك ال و  ا  :

Nitrification :- لميي هاكوي ه   ار تهو   اريتهةيه  ارنز همز هأيو ز ته

 ارن . يمو يولهم ه ياهنع ه ي رز ه نكاري ه  

 -نترتة :

Nitrification 

inhibitor :- 

همززز رلهاطزززنزه يك زززرله  ليويززز ه ي ازززروجي ه عمو يزززوميه
وههNitrificationى ززززاه ازززززر ته   اززززروجي .ه  نزززززره

NitrobacterوههNitrosomonasوههStabilized 

nitrogen fertilizer.ه

 -مفبط النترتة :

Nitrobacter :-  ناٌتروبكتر :  هو  يزز ه  معيرزز ههجزز سهمزز هنكاريزز ه  ارنزز ه عجن ريزز- 
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هChemoautotrophicوذ ايززززز ه  ا ذيززززز ه  كيمي  يززززز ه

لي هاعماهلياهأك رلهأيو  ته   اريتهى اه ار تهةزيه

ه  مرلي ه ي يرلهم هلميي ه   ارا .

Nitrofen :- .   نٌترواٌن : منيرهأرغ اهل ل.هم    ه   مي ه ين- 

Nitrogen :- هوهمكزو ه كزاه ييز هل  رهغذ  يهضرور ه ي ن تهو

ليززز ه ن ايززز هأوهليو  يززز هوةزززيه   نززز تههزززيهجزززلءهمززز ه

  كيوروةيززززززاهو يلمزززززز  ه يمي يزززززز هو  نرواي زززززز ته
وههAmmonificationومركنززززز تهأ زززززرس.ه  نززززززره

DenitrificationوههNitrification.ه

 -نتروجٌن :

Nitrogen cycle :- رورله   اروجي هم ه   يإه  جو هى اه  ارن هطزلهى زاه

تهو  ليو  ز تهو م  ز  هطززله  عزورلهى زاه   ززيإه   ن از 

   جو .

 -دورة النتروجٌن :

Nitrogen fixation :- لميي هالوياهل  ره   اروجي ه  موجزورهةزيه   زيإه
ى اه اروجي هلضزو هأوهغيزرهلضزو هه(N2)  جو ه

ون ي دهةيه  ارن هولميي ه  اطنيتهارجز هى زاهامطيزاه
 ززز هك   زز تهمزز ههززو ءه  ارنزز هنو ه(N2)   اززروجي ه

ه  ارن هواكوي ه  مركن ته   اروجي ي ه ي ن ت.

 -تفبٌ  النتروجٌن :

Nitrogen 

management :- 

لميي ه  ا ر لهلو مزاها نزيله   ازروجي ه ليز رلهك ز ءله

  ززا ر له   اززروجي هواقييززاهاززؤطيره  ززا ر له   اززروجي ه

 لياه  ني  .

 -إدارة النتروجٌن :

Nitrogen oxides :-  مجمول همز ه   ز ل تهرزريرله  ا  لزاهوكزاه  لهر   ه

م ه هيلزو ه   ازروجي هو يوك زجي هنكميز تهم اي ز .ه

ى ه  عريززرهمزز ه ك  ززيره   اززروجي هاكززو هلريمزز ه  يززو ه

و  ر  ل هوم هأكطره هريول ًهكميو ه يهزو ءههزوهطز  يه

 وك ززيره   اززروجي .هوااكززو ههززذمه عك  ززيرهمزز هلززرقه

ه  وقورهل رهررج ته  لر رله  مرا ع .

 -اكا ٌد النتروجٌن :

Nitrogen solutions :- .هازيقهلياهمل  ياه ي مرله   اروجي ي هةيه  م ء  -محالٌي نتروجٌنٌة :

Nitrogen stabilizer :- مزززز رلهام زززز هأوهاقيززززاهمزززز هلمييزززز هةقززززر  ه   اززززروجي ه

 عمو يوميهةيه  ارن هوذ  هم ه ياهاطنيزه ه نكاريز ه
Nitrosomonaرله   اززروجي ه  اززيهاعمززاهليززاهأك ززه

 عمو يوميهى اه اريتهةيهلميي ه   ارا هونزذ  هيمكز ه

   يزرلهلياهلميي هغ زاه   ازر تهمز ه  ارنز .ه  نزره
Nitrification inhibitor.ه

 -: مفب  النتروجٌن

Nitrogen use 

efficiency :- 

واقززز سههزززذمه  ك ززز ءلهمززز ه زززياه  مق ر ززز هنزززي هلزززرره

روجي هأوه  ولززززر ته م ا جيزززز ه كززززاهولززززرلهمزززز ه   ازززز

  ع   ره   ذ  ي ه  مض ة ه يارنز .همطز اهذ ز هك زلهمز ه

  ل ززز ه/هك ززلهمزز ه   ززم ره   اروجي ززي.ه  نززرهأيضزز ًه
Fertilizer use efficiency.ه

 -ك اءة ا تعماي النتروجٌن:

Nitrogenous 

materials :- 

  مو ره  ايهالاو هلياه   اروجي هن ورا ه  عضوي ه

 وغيره  عضوي .ه

 -نٌة :مواد نتروجٌ

Nitrophosphate :- مرك هياله  ل واهليي هل هزريقهالمي ه  وره

ه   و   تهن  ا ر لهل م ه   اري .

 -او  ا  النتروجٌن :

Nitrosative stress :- اززززؤطير ته  عك ززززي ه  ضزززز رله    اجزززز هل ززززرم هيكززززو ه  

   اززروجي ه  ما  لززاهةززيه   نزز لهيليززرهلزز هقززررلهايزز ه

نع ره   ازروجي ه   ز   ه،ه ي نم هلياهمع ر ز هأوه  زا

وهززذ هيززإر هى ززاهلززرو ها ييززرهةززيهاركيزز ه  نززرواي ه

هواطنيزه  ون  إه علاي ري .ه

 -ضغط زٌادة النتروجٌن :
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Nitrosomonas :- نكاريز ه  هو  يز ه مجن ريز هكيمي  يز ه  ا ذيز ه  ج سهم ه

اوجرهةيه  ارن هواعماهليزاهأك زرلهأيو ز ته يمو يزوله

  يو اهم هلميي ه   ارا .ى اه اريتهةيه  مرلي ه

 -ناٌترو وموناس :

Nitrothal isopropyl :- منيره مك ةل همر ه  ني  ه  رقيقيهلياه  ا  اه،هكمز ه
 مك ةلززز هجزززر ههMetiramيمكززز ه يزززز همززز ه  منيزززره

ه  ا  ا.هم    ه   مي ه ين   .

 -نٌتروفاي اٌزوبروباٌي :

Niveusin A :- م رلهم نن ه يل   ي هم همجمول هSesquiterpene 

lactonesاوجزززززززرهةزززززززيه نززززززز تهلهزززززززرله  رزززززززمسهه

Helianthus annus.ه

 -نٌ ٌو ٌن أ :

No acceptable daily 

intake :- 

وي ا رلههذ ه  م زييهم ه  مو ره  ايهعهاازوةرهل هز ه

معيومززز تهرقيقززز هوك ةيززز ه الريزززره  كميززز ه  ازززيهيمكززز ه

ا  و هزز هيوميزز ًهرو هأ هالززر هاززؤطير ًهضزز ر ًهةززيه  كزز   ه
ه.Acceptable daily intake.ه  نره  لي

التناوي الٌومً المقبلوي غٌلر 

 -المحدد :

No effect level :- أق اهجرل هأوهاركيزلهمز ه  مز رله  ازيهعهي زاجهل هز ه

 أي ها ير تهيمك هكر ه هالتهنروإه  اعر .

 -م توى عدم التأفٌر :

No ill effect level :- هي زاجهل هز هألياهاركيلهأوهجرل همز ه  مز رلهو  ازيهع

 أي ه ط رهأوهألر  همرضي .

م للللللللتوى عللللللللدم التللللللللأفٌر 

 -الممرض :

No observed adverse 

effect level :- 

ه.No effect level  نره م توى عدم مالحظة التلأفٌر 

 -المعاكس :

No observed effect 

level :- 

ألياهاركيلهأوهجرل هم ه  م رله  ازيهازلهاقزريره همز ه

اجهل ز هأيز ها يزر ته زو ءهك  زته  اج ر هو  ذ هعهي ز

منهري هأوهليوي هةيهمعراه   موهأوهةارلهلي له  كز   ه

ن  ركاه  ذ هيمك هامييلمهل هك    تهاجرن ه  مق ر  .ه
ه.No effect level  نره

م لللللللتوى علللللللدم مالحظلللللللة 

 -التأفٌر:

No response level :- أق اهاركيلهأوهجرل هم ه  م رلهياعزر ه هز ه  كز   ه

هكو ه ه هاؤطيرهمنهر هأوهليو .م هرو هأ هي

 -م توى عدم اال تجابة :

No till :- . عدم الحرافة : لر ل ه  مل  ياهرو هلر ط ه ير- 

Nobilin :- م رلهم نن ه يل   ي هم همجمول هSesquiterpene 

lactonesاوجززززرهةززززيه نزززز تههChamaemelum 

nobile.ه

 -نوبٌلٌن :

Nobormide :- منيرهقو ر هم همجمول هDicarboximide.ه  -نوبورماٌد :

Nominal threshold :- ي ززا رلههززذ ه  لززرهمزز هقنززاه  مززل رلي هل ززرهغيزز  هأوه
هلززززززرلهاززززززوةره  قيمزززززز ه  رقميزززززز هأوه  لقيقيزززززز ه يلززززززره
 عقا زززز ر ه  لززززرجهوي ززززماهأيضزززز ًهن  لززززره  مر ززززيه

Visual thresholdي زز هيعامززرهليززاهمع ي زز ه  لقززاهه

وهزيهم زؤ  هه  م   هن   نرهواقريرهم اوسه م ز ن 
هاعامرهلياه نرله  مل ر هواجرنا .

 -الحد الحرج الم مى :

Non accumulative 

pesticides :- 

مجمولزز ه  منيززر ته  اززيهامازز لهنعززرلهطن اهزز هةززيه  ني زز ه
 قررلهلو ماه  ني  ه  م اي  هلياهاؤيضه ه،هوم ه همطيًه
  عريززرهمزز همنيززر ته  ن يروطرويززره  ملضززرله زز  لي ًه

ليوي هوا ماهأيض ًهن  منير تهغيزره  ط ناز هو  منير ته  
Non persistant pesticidesه.هه

 -مبٌدا  غٌر متراكمة :

Non 

bioenvironmental 

transformation :- 

  الززززواه  كيميزززز  يهو   يليزززز  يه يمزززز رلهأوه  مركزززز ه
  كيميزز  يهمزز هرو هأ هيكززو هه زز  هأ هاززؤطيره ي نزز له

ه  ليو هةيههذ ه  الوا.

 -حٌوي : تحوي بٌئً غٌر

Non effective 

concentration :- 

  اركيلهمز ه  مز رله  ازيهياعزر ه هز ه  كز   همز هرو ه
هأ هيكو ه ه هأ هاؤطيرهليو هةيهذ  ه  ك   .

 -تركٌز غٌر مؤفر :
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Non effective dose :- هجرلزززز هأوهكميزززز همزززز ه  مزززز رلهاعزززززاه يكزززز   ه  لززززيه
ه .م هرو هأ هيكو ه ه هأ هاؤطيرهليو هةيهذ  ه  ك  

 -جرعة غٌر مؤفرة :

Non farm fertilizer :- ززم ره  م ززا رلهةززيه  م زز ل ته   ضززر ءهو  لر  ززقه   
 و يسه يمل ر هو  لقوا.

 - ماد غٌر حقلً :

Non ionizing 

radiation :- 

أرع هكهروم   زي ي هذ تهز ق هم   ض هغيزرهقز ررله
هلياهىلر  ه  اؤي .

 -أشعة غٌر مؤٌنة :

Non occupational 

exposure :- 

  اعزززر ه يمزززو ره  م اي ززز ه ززز رجهم زقززز هأوهمكززز  ه
ه  عما.

 -تعرض غٌر وظٌ ً :

Non persistant 

pesticides :- 

ه.Non accumulative pesticides  نره  -مبٌدا  غٌر فابتة :

Non point source :- ازيقهلياهم  رره  ايو ه  ايه يسه ه ه قز ه  ززيقه
هتهمزززززززز هملززززززززررلهليزززززززز هالمززززززززاههززززززززذمه  ميوطزززززززز 

  مزززز ءهو  هززززو ءهمزززز هرو همعرةزززز ه قززززز هأوهم ززززرره
   زيقه .

 -مصدر غٌر نقطً :

Non reacting salt 

pair :- 

 يزززيزهمززز هميلزززي ه همززز هأيزززو هرززز   همطزززاهكيوريزززره
  نوا  زززيولهو ازززر ته  نوا  زززيولهليززز هأ ه همززز هأيزززو ه

   نوا  يول.

 -زوج الملح غٌر المت اعي:

Non selective 

herbicides :- 

ه ته يرغزززززز اه  اززززززيهاقضززززززيهليززززززاهجميززززززز همنيززززززر
ه   ن اززززززز ته زززززززو ءهك  زززززززتهرةيعززززززز هأوهلريضززززززز ه،ه

.ه  نزرهParaquatوههGlyphosateمط اهذ  همنيزر ه
Non selective pesticides.ه

 -مبٌدا  أدغاي غٌر متنحٌة:

Non selective 

pesticides :- 

منيزززر ته نةززز ته   ززز م ه مزززرسهو  ززز همززز ه   ن اززز ته
لززز ه زززو ه  كززز   .ه  نزززرهو  ليو  ززز تهن ززز ه   نزززره

Selective pesticides.ه

 -مبٌدا  آاا  غٌر منتخبة:

Non target organism:- نره  Non target species.ه  -كائن غٌر م تهدف :

Non target species :- ي و  ه  ماؤطرلهن  منيزر تهنز  رغلهمز هلزرله  زاهر ةه ه 
هم هلميي تهرشه  منير ت.

 -أنواع غٌر م تهداة :

Non water soluble 

phosphate :- 

ذ زز ه  جززلءهمزز ه   ززم ره   و زز  ايه  ززذ هعهيززذو هةززيه
ه  م ء.

ال و للل ا  غٌلللر اللللذائب الللً 
 -الماء :

Nonachlor :- همنيزززززرهلرززززززر تهلززززز لهي ززززززا رلهليزززززاه  لر لزززززز ته
   م اي  .

 -نوناكلور :

Nonacid forming 

fertilizer 

يزز رله   ززم ره  ززذ هل ززرهىضزز ةا ه يارنزز هعهيعمززاهليززاهل
 ل مضي ه  ارن .

 - ماد غٌر حامضً :

Nonionic :- . غٌر أٌونً : م رلهذ ته ر زه زليهغيرهأيو ي- 

Nonrenewable 

resources :- 

ا زا رله و زإه  مزو ره   ز ررله  ازيهيمكز هأ ها ضزز ه
نعززرهةاززرلهلم يزز هملززررله ايجزز هلززرلهوجززورهم زز رره

هجريرله ه .ه

 -مصادر غٌر متجددة :

Nontoxic :-  م رلهعهالو هةيهمكو  اهز همز هيلزر هازؤطير ًه ز م ًههأ
هأوهض ر ًهةيه  ك    ته  لي .

ه

 -غٌر  ام :

Norazine :- همنيرهأرغ اهل ل.ه  -نورازٌن :

Norflurazon :- منيزززرهأرغززز اهي زززا رلهقنزززاه  لر لززز هأوهقنزززاهنهزززوره
ن رر ته  مل واه مك ةل ه يرغز اهرةيعز هولريضز ه

ي زززز .همزززز همجمولززززز ه يور قهةززززيه  لر لزززز ته  م ا
Pyridazinoneويعمزززززززاهليزززززززاهاطنزززززززيزها ززززززز ي هه

ه  ك رواي  ت.هم    ه   مي ه ين   .

 -نورالورازون :

Normality :- كميزز ه  مززذ  هم  ززون هى ززاهمجمززو هلجززله  مليززواهأوه
ههيهلرره  مك ةآتهةيه ارهم ه  مليوا.

 -المعٌارٌة :
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Noruron :- ه عمييز همنيرهأرغ اهلز لهمز همجمولز ه  يوريز ه  مطنزز 
   اركي ه  ضو ي.هم    ه   مي ه ين   .

 -نورٌورون :

Novaluron :- منيزززرهلرزززر ته مك ةلزززز ه ززز  ر ته يور قهو  ززززذن  ه
 ينزي هولرززر تهلررز ي ه يج لزز هليزاه  لر لزز ته

  مطنززززز ههBenzoylurea  م اي زززز .همزززز همجمولزززز ه

ه ا  ي ه  ك ياي .هقيياهأوهلريله   مي ه ين   .

 -نواالٌرون :

Noviflumuron :- منيززرهلرززر تهمزز همجمولزز هBenzoylureaمطنززز هه  

ه ا  ي ه  ك ياي .هقيياه   مي ه يين   .
 -نواٌلومٌورون :

Noxious substance :- أ هم رلهيزإر ه  اعزر ه هز هأوهميم زاه هى زاهنهزوره
هألر  هض رلهأوهمرضي هلياه  ك   ه  ماعر ه ه .

 -مادة مؤذٌة :

Noxious weed :- دغي ضار : غاهغيرهمرغو هةي هوا ع همك ةلا .أ هر- 

Nozzle :- ةال هيالهمز ه ي هز هرةز ه ز  اه  زرشه ي زروجهنرزكاه
قزززر تهنؤلجزز لهمعي زز هةضززيًهلزز هقززررله    زز  هليززاه
ى ر جه   اه  زرشهنرزكاهم زروزهمجزوإهأوهمميزوءه
ويارك ه      هأوه   ولاهم هق لرلهوم  يهوقزرده

هرو رهوو ررهوقردهط نتهوغز ء.

 -ن اث :

Nuarimol :- .   نوارٌموي : منيرهةزري تهل ل.هم    ه   مي ه ين- 

Nuclear magnetic 

resonance :- 

وي زززاعماه ارززز يده  مركنززز ته  عضزززوي هن علامززز ره
ليززاهر ززي ه   نيززره يهيززرروجي هوكززذ  هالريززرهجهزز ه
 عران زهو يول  ه  جلي ي ه يمرك ه  عضو هويعمزاه

ليزاههMH2 60 ازرررهلز  يه  جه لهم ه زياهاو يزرمه

  عي ززز ه  مع ميززز هن  مززز ءه  طقيزززاهليززز هيل زززاهىل لززز ه
و    ه زذرله  هيزرروجي ه  معيمز هى زاهر زي هول ز ه
  مجززز مي ه  مرانزززز ه  ازززيهاا   ززز هزرريززز ًهمززز هرزززرله
  مجزز اه،هأ هاوضزز ه   ززو لهةززيهمجزز اهم   زي ززيهطززله
يزنززقهىرززع  هكهروم   زي ززيهلمززور هليززاه  مجزز اه

وإه  زززر ي هوه   ززز هقيماززز  هنرزززرزهأ ها زنزززقهنزززر
ملزززررا  ههمززز ه مل لززز ه  كيمي  يززز هوط نزززته علرو جه

هون علام رهلياهررله  مج ا.

جهلللللللاز اللللللللرنٌن النلللللللووي 
 -المغناطٌ ً :

Nucleophile :- مركنزز تهكيمي  يزز هغ يزز هن م كارو زز تهوهززيهمركنزز ته
 رززززز ها ززززماه يا  لززززاهمزززز ه  مركنزززز تهذ ته   ززززو له

ه.Mercaptans تهوه   ه  موجن .همط اهذ  ه يمي 

 -محب للنواة :

Nuisance dust :- نره  Nuisance particulates.ه  -غبار مؤذي :

Nuisance 

particulates :- 

م زززييهي ززا رله و ززإه  مززو ره  رق  قيزز هأوه  هنزز  ه
  موجورلهةيه  هو ءهو  ازيهالزر هازؤطير تهمإذيز هةزيه

ه  ر اي .

 -دقٌقا  مؤذٌة :

Nuisance threshold :- أر ززززاهاركيززززلهمزززز ه  ميززززو ه  هززززو  يه  ززززذ هيمكزززز ه
ه علار  هليي .

 -الحد الحرج للضرر :

Numbuess :- لززززرله  قززززررلهليززززاه  ال ززززسه  يم ززززيهأوه  رززززميهأوه
   ذوقي.

 -اقدان الحس :

Numeric biocriteria :- هأوه  مقيزززز سه  ليززززو ه  ززززذ هيقززززولهليززززاهقيزززز سهأ ه
 ًهو ززيسه زز  هليويزز هيززالهرر  ززاه هويعنززرهل هزز هرقميزز

هو  ي ً.

 -المعٌار الحٌوي الرقمً :

Nutrients :- ويق ززرهنهزز ه  ع   ززره   ذ  يزز ه ا ذيزز ه   نزز ت.ه  نززره
Plant nutrients.ه

 -مغذٌا  :

Nutrients 

management :- 

ويق رهنه ه   يزرلهلياهلميي ه  كمي ته  مضز ة همز ه
  ع   زززززره   ذ  يززززز هوم ززززز رره هوأمززززز ك هوضزززززعه ه

نهزز ه يارنزز هةضززيًهلزز هوقززتههو   ززوره  اززيهاضزز إ

 -إدارة المغذٌا  :
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 ىض ةاه .

Nutritional sprays :- ه ي زززززمرله  ورقيزززززز ه  اززززززيهاززززززرشهليززززززاه  مجمززززززو ه
    ضر .

 -رش المغذٌا  :

Nutritional 

toxicology :- 

هززوهألززرهةززرو هليززله   ززموله  ززذ هياع مززاهمزز ه   ززذ ءه
كم ززززرره يمززززو ره   زززز م هواؤطيرهزززز هليززززاه  م ززززذي ته

ي ته  ا ذوي هواؤطيره  م زذي تهو ييز ه   زذ  يهو  عمي
هلياه  مو ره    م .

 -علم ال موم التغذوي :

Nux vomica :- همنيزززززرهقزززززو ر هوهزززززوهلنززززز رلهلززززز همززززز رلهم  عززززز ه
ه ياقيززززززإهةزززززززيهازززززززامك ه  قزززززززو ر همززززززز ه  زززززززا يده
م ززززز هنعزززززرها  و ززززز هوي زززززا يدهمززززز هنزززززذوره نززززز ته

Strychnos nux-vomicaموجزززورهةزززيهج زززو هه  

   ي .ه

 -القًء :جوز 

Nychthemeral :- هم ززززززييهمزززززرانزهناكزززززر رهلزززززرو ه  نززززز هرلهكزززززا
ه  ل .ه41

 -دوري :

Nystagmus :- . هاذنذ همقي ه  عي  -رأرأة العٌن :
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-O- 
 

Obsolete pesticides :-  تطلق على مبيدات اآلفات التي  فذي ت فتيصال ييهايت ا
الييتهلم مف ييا وتفيي   فيي   ويفبغيي لعييدا اخييتهدام ا 

الاقيقيييح  ايييد مييييادص تليييود البيتيييح و بيييد مييي   تبيييا  
 الطصاتق الياياح للتهلم مف ا.

 -مبيدات اآلفات المهملة :

Obstructive :- داد التييي  تايييدد فييي  تخيييتهدا لويييي  ايييا ت ا فخييي
 الفصايي  فتيجح تجلط الدا.

 -انسداد :

Occult blood :- .دم مستتر : دا يوجد ف   ما   ييعب صؤيت ا- 

Occupational 

exposure :- 

 -تعرض مهني : التعصض للخموا والمواد الضاصال  ثفاء العم .

Occupational 

exposure limit :- 

امح المخييييمو  التص ييييي   و الجصعييييح ميييي  المييييادال الخيييي
التعصض ل ا والت    يجب تجاو ها ايد تا تادييدها 

 وتفظيم ا بواخطح التفصيعات الا وميح.

 -حد التعرض المهني :

Occupational 

exposure standard :- 

 -مقياس التعرض الوظيفي: .Occupational exposure limitافظص 

Occupational 

hygiene :- 

قييييا الييتا ا فيي  جمييي  يقيييد ب ييا عمليييات تاديييد وت
العوام  الذي ياتيح وال يمياتييح والايوييح الموجيودال في  
م ا  العم  والت  يم      تؤثص على يياح العياملي  

 ف   لك الم ا .

 -الصحة المهنية :

Occupational 

medicine :- 

عمليح مف  ايدود ومعالجيح الجيصو  واآل ا وايا ت 
 مييا    الضييع  والمييصض التيي  تييييب العيياملي  فيي 

 عمل ا.

 -الطب الوظيفي :

Occupational 

poisoning :- 

التخييييما الااييييي  للعيييياملي  فيييي  مجييييا  اليييييفاعات 
 ال يمياتيح بالدصجح األخاس.

 -تسمم مهني :

Occupational safety 

and health :- 

 -الصحة واألمان الوظيفي : .Occupational hygieneافظص 

Ochratoxin A :- و  ميييييصال مييييي  يبييييي  البيييييااثي  عييييي   هييييي ا الخيييييا أل 
 فييييييي   فصيقييييييييا الجفوبييييييييح مييييييي  مييييييي اص  لذطيييييييص

Aspergillus ochraceus  افيييت تليييود مفتجيييات 

الابييوب والبقوليييات. وهيي ا الخييا فييو المص ييب األ ثييص 
خميح م  مجموعح م  المص بات المتقاصبح والمتاي  
علي ا م  الذطص فذخه ، ويد  م ي  بعيد  ليك  فتياا هي ا 

م  الذطصيات الفاميح عليى ميواد  الخا م   فوا   هصى
و  Aspergillusغ اتيييح مهتلذييح ، وهيي  تتبيي   جفيياس 

Penicillium  ومف يييياP. cyclopium  وP. 

viridicatum  ويتمي  ه ا الخا بتوهجه بليو   هضيص

م صق  ثي  تات األفعح فوق البفذخجيح. عفد دهيو  
الخا  لى الجخا ع  طصيق الذيا فنفيه يتيصا ا مؤيتيا  في  

وال لييييح واألفخيييجح العضيييليح والدهفييييح ، وفييي   ال بيييد
األبقاص المغ اال على ابوب ملوثح يد يذص  م  الالييب. 
   المخيتويات المعتدلييح الموجييودال فيي  األغ يييح الفباتيييح 
تفتج تخما ف   لى الايوافات ول   المختويات األعلى 
يد تييب  عضاء و فخيجح  هيصى مثي  ال بيد والفخييج 

هاطييييح لامعييياء. ويعمييي  خيييا اللمذييياوا واألغفييييح الم
األو صا على تثبيط بعيض انف يميات في  ال لييح ،  ميا 
وجد    ال هي يوجي  المهي   في  ال بيد يخيتفذ  هيه  
خيياعات يليلييح ميي  دهييو  الخييا  لييى الجخييا ميي   يييادال 

 -سم االوكرا أ :
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تص ي  ال لو و  ف  الدا  لى عدال  ضيعا . يعمي  هي ا 
فيي  الخا  مثبط تفافخ  م  الاامض ا يفي  الذيفيي  ا 

فيي  التذيياعهت التيي  تقييوا ب ييا انف يمييات فيي  الههيييا 
ال بديح وم اص  الب تصيا والهماتص.    خا األو صا هيو 

ويعتقيد بنفيه مخيؤو   Nephrotoxinخا  ليوا ييوا 

عييي  ميييصض الت ييياب ال لييييح الوبيييات  فييي  دو  البلقيييا  
Balkan endemic nephropathy  وجود    لواظ

ي   ميات خا األو يصا تصابط وثيق بي  ه ا المصض وب
 ف  األغ يح المتفاولح ف  تلك الدو .

Ochratoxins :-  خييموا فطصيييح ، وهيي  عبيياصال عيي  فيياتج  يضيي  ثييافوا
تا ا تفياف ا عياا  Aspergillus ochraeceusللذطص 

. ل ييي ل الخيييموا تييينثيص عليييى وظيييات  الفخييييج 5291
ه  فيي  الهلييوا بعييدال طصاتييق    يثييبط انفيي يا اليي ا يييد

، ويعتقييد  Phenylalanineت ييوي  الاييامض ا ميفيي  

   خييموا ا و ييصا مخييؤولح عيي  مييصض فيي  انفخييا  
 يخيييييمى ميييييصض الت ييييياب ال لييييييح الوبيييييات  البلقييييياف 

Endemic Balkan nephropathy. 

 -سموم االوكرا :

Octanol water 

partition :- 

معاميي  يخييتهدا لقييياس دصجييح مييي   وبييا  المييادال فيي  
هييه  تقييديص تييوا   تو يع ييا فيمييا بييي   الييدهو  ميي 

 ا و تافو  والماء.

معامللللا ت للللاان االوكتللللانوا 
 -والماء :

Octyl gallate :-   ميييادال مضيييافح مافعيييح لا خيييدال تخيييتهدا بييياألهم مييي
ال يييوت والييدهو  الغ اتيييح ، وهيي  عبيياصال عيي  مييادال 
يلبح بيضاء اللو  عديميح الصاتايح و ات طعيا هذيي  

لمياء     ف يا تي وب بخي ولح في  المصاصال   ت وب ف  ا
 ال او .

 -كاالت االوكتيا :

Ocular :- .بصري : متعلق بالعي  وانبياص- 

Odor threshold :-  دفيى تص ييي  مي  مييادال يم يي  تعقيب صاتات ييا وتميي هييا 
 باختهداا ااخمح الفا.

 -الحد الحرج للرائحة :

Oedema :- ص وجييود  ميييات  بيييصال ميي  خييوات  الجخييا بيييوصال غييي
 طبيعيح بالمخااات بي  الهلويح ألفخجح الجخا.

 -استسقاء :

Off flavor :- . غير مقبوا الطعم :  ات طعا  صيه  و غيص مقبو- 

Off target movement:-   يقييييد ب يييا اص يييح مخييياايق التعذييييص ومااليييي  ص
المبييييدات بعييييدا  عييي  المفطقيييح المخيييت دفح بالم افايييح 

ح فعومييح مخيياايق وياييدد  لييك بذعيي  الصيييا   و فتيجيي
 التعذيص ويغص يطصات الص .

 -الحركة بعيداً عن الهدف :

Ofurace :-  مبيييييد فطصيييييات عيييياا ميييي  مجموعييييحAcetamide .

 مفهذض الخميح للبات .
 -اوفيوراس :

Oil :-  المفتجات البتصوليح م   ا ف   خواء  افت مواد هياا
 و ميييذاال وتضييا  يييت الويييود وال ييا ولي  و يييوت 

 يصها.التفايا وغ

 -ايت :

Oil absorption :-  ويعبييص عف ييا ب ميييح  و عييدد ال يلوغصامييات ميي   يييت
 غا م  المخاوق نفتياا  511ب وص ال تا  الهاا ل   

عجيفح م  األطيا  والمواد المهذذح األهيصى الييلبح ، 
هيييي ل القيمييييح تخييييتهدا للتفبييييؤ باييييدود الييييتعج  فيييي  
و المخييياايق الااوييييح عليييى ال ييييت  ثفييياء التهييي ي   

 خلو يح ه ل المخاايق  ثفاء عمليح التيفي .

 -امتصاص الايت :

Oil adsorption :-  هيي ا الميييطلب يعبييص عفييه بنفييه الفخييبح بييالو   لل يييت
(SAR-10)  المييييدمم ميييي  دو  فقييييدا  المخيييياايق

 -ادمصاص الايت :
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ليذات ا ا فخيابيح وه  ييذات م ميح للميواد المهذذيح 
 والااملح.

Oil camphor 

sassafrassy :- 

مييي يب ييييتا الاييييو  علييييه مييي  لاييياء جييي وص فيييجصال 
الخاخييييافصاس وهييييو ميييي يب مخيييياعد  و عاميييي  ميييي ا 
لمختهلييييييات الصوتيفيييييو  الم ابيييييح فييييي  المفتجيييييات 

 .Camphor oilالبتصوليح. افظص 

ايللللللللللت كللللللللللافور  لللللللللل ر 
 -الساسافراسي :

Oil concentration 

solutions :- 

بييوصال  يتييح الماالي  الت  ت و  المادال الذعالح للمبيد 
% و ليك تبعيا  51-51 يه  ، ويتصاو  تص ي هيا بيي  

لقيييدصال المبييييد العضيييوا عليييى   ابت يييا ، هاييييح فييي  
دصجييات الاييصاصال المفهذضييح ، هيي ل الماالييي    يم يي  
تهذيذ ا بالماء لعدا وجود ميواد مخيتالبح مع يا ، لي لك 
ف ييي  تخيييتهدا بيييالص  بيييالاجا المتفييياه  فييي  الييييغص 

(ULV) ييييا بميييي يب عضييييوا فتتاييييو   و يييييتا تهذيذ 

التج ييي ال  و المختاضييص  لييى مالييو  يابيي  لهمتيي اا 
 بالماء.

 -محاليا ايتية مركاة :

Oil dispersible 

powder :- 

مختاضييص ميي  مخيياوق معييد لهخييتهداا  معلييق بعييد 
 افتفاصل ف  خات  عضوا.

مسللحوق بابللا لانت للار فللي 
 -الايت:

Oil dispersion :- ليييح فييي  خيييات  غييييص يابييي  معليييق ثابيييت مييي  ميييادال فعا
لهمتيي اا بالميياء يييد ياتييوا علييى مييادال فعالييح  هييصى 

  اتبح ، وهو جاه  لهختعما  بعد تهذيذه بالماء.

 -منت ر ايتي :

Oil miscible flowable 

concentrate :- 

معلق ثابيت مي  ميادال فعاليح في  خيات  مج ي  للتهذيي  
 بخات  عضوا يب  ا ختعما .

مركللللللللا بابللللللللا لانسللللللللياب 
 -متااج :واال

Oil miscible liquid :-   مختاضيييص خيييات  متجيييافس معيييد لهخيييتهداا  خيييات
 متجافس بعد تهذيذه ف  خات  عضوا.

سللللللللائا بابللللللللا لامتللللللللااج 
 -بالايت:

Oil miscible 

suspension :- 

معلللللللللق بابللللللللا لامتللللللللااج  .Oil miscible flowable concentrateافظص 
 -بالايت:

Oil solutions :-   ال يتييييح  ميييا    ت يييو  مص ييي ات  يتييييح  و المااليييي
مبيدات آفيات مهذذيح بال ييت  و ييد ت يو  ميواد مهذذيح 
ياعيييدت ا  ييييت. وتخيييتهدا المااليييي  ال يتييييح  مبييييدات 
 دغييا  غيييص متهييييح  مييا تخييتهدا لم افاييح يصيييات 
البعوض ف  الميال وف  المضببات لم افايح الافيصات 

 المف ليح.

 -محاليا ايتية :

Oleic acid :-   م  األاماض الدهفيح المخيتهدمح  عامي  مخياعد لمفي
ت وي  الصغوال في  عملييح مي ا المبييدات و ي لك  ثفياء 

 تيفي  اامض الذخذوصيك بالطصيقح الصطبح.

 -حامض اوليك أو الايتيك :

Oleum :-  افظصFuming sulfuric acid. : اوليم- 

Olf :-  وايييدال تخيييتهدا لقيييياس  طيييهق اليييصواتب مييي  الفييياس
فياء. ووادال األول  تعص  بنف ا الصاتاح المطلقيح واأل

امياا  1.0م  الفهم البالغ الي ا ينهي  ميا متوخيطه 

 ا.5.1ف  اليوا ومخااح جلدل 

 -أولف :

Olfactometer :- .مقياس الرائحة :  داال تختهدا لقياس يوال الصاتاح- 

Olfactory fatigue :- لتي  افهذاض يابليح فهم ما على تعقب صاتايح ميا وا
 يفهذض مختواها م   يادال فتصال التعصض ل ا.

 -إعياء  مي :

Oligotrophic lake :-  تختهدا لوي  البايصال الذقيصال بيالمواد الغ اتييح وتبيدو
ميال البايصال فظيذح وتاتوا  عماي ا على  ميات جييدال 

 م  األو خجي  الم اب بالماء.

 -بحيرة بليلة الغذاء :

Oliguria :- لييح ميي  البييو  بالفخييبح ل ميييح الخييوات   هييصاا  ميييح يلي
 الت  يتا تفاول ا.

 -بلة البوا :
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Olive pomace :-  بقايا عيص ثماص ال يتيو  ويخيتهدا عيادال  ميادال علذييح
 و مادال ملطذح م  األخمدال المص بح.

 -كسبة الايتون :

Olivine flour :-  طاي  ال بصجد ال يتوف . افظصSerpentine. : طحين االوليفين- 

Omethoate :-  مبيييييييد ا اصوخييييييات وافييييييصات يخييييييتهدا لم افاييييييح
ا  اصوخييييات والافييييصات  ات  جيييي اء الذييييا الثايبييييح 
الماييييح عليييى المااييييي  المهتلذيييح. مييي  مجموعيييح 
الذخذوص المثبطح نف يا ال ولي  اخيتصي . فيديد الخيميح 

 للبات .

 -اوميثويت :

OMRI :-  هيييي  مهتيييييص لمع ييييد مصاجعييييح المييييواد العضيييييويح
Organic Materials Review Institute  وهي .

مؤخخيييييح وجيييييدت ليييييدعا المجتمعيييييات العضيييييويح  و 
مجتمعييات ال صاعييح العضييويح ميي  ايييد وضيي  يييواتا 
بنخماء المواد المخمو  باختهدام ا  و عدا اخيتهدام ا 
فيييي  ال صاعييييح العضييييويح  و تيييييفي  مفتجييييات هيييي ل 

 ال صاعح.

  -اومري :

Oncogen :- ح  لى االح مي  ا فقخياا جي  وصاث  يخبب تاو  الهلي
الخييصي  لتجعل ييا بعييد  لييك ههيييا مخييصطفح ومففيين هيي ل 
الجيفات عباصال ع  جيفات  هصى تخمى جيفات ما يب  
الخصطفح والت  توجد ف  الههيا الطبيعيح ول ي  ايدد 
 ب ا تغيص  ا  الخبب ف  تاويل ا  لى جيفات مخصطفح.

 - ين مسرطن :

Oncogenesis :- تسرطن :  وي  األوصاا الخصطافيح.عمليح  فتاا  و ت- 

Oncogenicity :-  ميطلب يطلق عليى ييدصال الميادال عليى  ايداد األوصاا
 خواء  افت اميدال  و هبيثح.

 -سرطنة :

One compartment 

model :- 

فمو ا اص   يعتبص الجخيا   ي  اجيصال واايدال تفتفيص 
فيه المادال الخامح بخصعح وتي   لى االح ا ت ا  بيي  

 الههيا.الدا و

 -نموذج الح رة الواحدة :

Onset of disease :- .بداية المرض :  ا بدايح ادود المصض م  هه  مهاظح  عصاضه- 

Onyalai disease :-  افظصTenuazonic acid. : مرض اونياي- 

Oogenesis :- .تبويض : عمليح ت وي  البويضات- 

Oosporein :-  خييييييا فطييييييصا يفتجييييييه الذطييييييصChaetomium 

trilaterale  الفام  على فخيتق الاقي  ، خياا لييغاص
 .Chaetomidinالطيوص ، ويخمى  يضا  

 -اواوسبورين :

Open dump :-  م يييب  و اذيييصال  بييييصال مذتوايييح ييييتا صمييي  الفذاييييات
 الضاصال في ا.

 -مكب مفتوح :

Ophthalmic :- . عيني : ميطلب يختهدا لوي   ا ف ء له عهيح بالعي- 

Optic neuritis :-  الت اب مصض   و  يميات   و في يات  ييييب عييب
 العي .

 -التهاب عصب البصر :

Oral administration 

method :- 

وتخيييتهدا مييي  الثيييدييات  يييالذتصا   و األصافيييب وتيييتا 
بندهييا  الجصعييح المصغوبييح مهلوطييح ب يييت اليي صال  و 
 يت ال يتو  عي  طصييق  فبيوب طويي  مي  البهخيتك 

 ايييح ماقيي  ياتييوا علييى الجصعييح المييص  والمثبييت بف
الت  تعطى هه  الذا لتي   ليى معيدال ال يات  بطصيقيح 

 هادتح.

 -طريقة الت ريع الفموي :

Oral toxicity :-  مقداص الضصص  و التل  ال ا تادثه الميادال الخيامح عفيد
و  Dermal toxicity هي ها عي  طصييق الذيا. افظيص 

Inhalation toxicity. 

 -سمية فموية :

Orange oil :-   يت عطصا ياضص مي  عييص يفيوص ثمياص البصتقيا 
Citrus sinensi  الطا جح ، لوفه بيي  األييذص القياتا

 -ايت البرتقاا :
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والبصتقييال  القيياتا ولييه صاتاييح ممييي ال ل يييت البصتقييا  ، 
طعميييه يفيييبه طعيييا الجييي ء الهييياصج  لغيييه  ثميييصال 
البصتقا  ويختهدا ب ثصال ف  مص ي ات المفيصوبات و  

 .  ميا يخيتهدا هي ا ال ييت ياتوا على مص ب الختصا
  مادال جا بح وطاصدال لبعض الافصات.

Orbencarb :-  مبيييد لم افاييح األدغييا  ميي  صفيعييح وعصيضييح األوصاق
فييي  اقيييو  الافطيييح والفيييعيص والثيييي . مييي  مجموعيييح 

Thiocarbamate   وياييدد تيينثيصل الخيياا ميي  هييه
 لبات .تثبيطه لعمليح تيفي  الدهو . مفهذض الخميح ل

 -اوربينكاب :

Order of terms :-  فيييي  األخييييمدال المص بييييح تعفيييي  تصتيييييب تخلخيييي  وصود
العفايييص الم وفييح للخييماد علييى عهمييح الخييماد ايييد 
 ي و  الفتصوجي   و   والذخذوص ثافيا  والبوتاخيوا ثالثا .

 -ترتيب المصطلحات :

Ordinary 

superphosphate :- 

 -سفات اعتيادي :سوبر فو .Superphosphateافظص 

Orellanine :-  خييييا فطييييصا يوجييييد فيييي  الذطييييصCortinarius 

overllanus  وييييييؤدا تفاوليييييه مييييي  يبييييي  انفخيييييا 
 والاييييوا   ليييى ايييدود ايييا ت تخيييما ييييد تيييؤدا  ليييى

. Incybe patouillardii مييا يفتجييه الذطييص  الوفيياال.
 .Mycetismافظص 

  -اوريانين :

Organ body weight 

ration :- 

وهيي  فخييبح تاييدد مييدى تفاخييق فمييو األعضيياء  و عييدا 
 تفاخق ا.

 -نسبة وان العضو لل سم:

Organ dose :-  جصعييييح ميييي  مييييادال  و عاميييي  في يييييات   األفييييعح ثييييا
 امتياي ا م  يب  العضو.

 - رعة العضو :

Organelle :-  تص يييب دييييق  و  يييا  مخييتق  فيي  الهليييح لييه وظيذييح
ا   يييولج  متهييييح ، مثيييا   لييك الليخوخيييوا وج يي

والمايتو وفدصيا ، ايد     يه  ميف ا يطليق علييه اخيا 
 ُعض  وجمع ا هو ُعضيات.

 -ُعضي :

Organic carbon 

partition coefficient :- 

يييياس ف عييح المييواد العضييويح لهدميييام ميي  يبيي  
 التصبح.

معاملللللا ت لللللاان الكلللللاربون 
 -العضوي :

Organic complexes :-  تذاع   مه  معدفييح مي   فو  م  المفتجات يت و  م
بعض المفتجات العضويح العصضيح لمياف  األهفياب 
ايييد تاتييوا هيي ل المعقييدات علييى خييلذوفات الل فييي  
والذيفييو ت والذهفوفييات المتعييددال ، وتخييتهدا  مييواد 

 خماديح.

 -معقدات عضوية :

Organic farming :-  فظاا لل صاعح  و ال صاعيح المف لييح والتي  تعتميد عليى

اا الذضييهت العضييويح وعييدا اخييتهداا األخييمدال اخييتهد

 ال يمياتيح والمبيدات.

 -اراعة عضوية :

Organic fertilizer :-  مفييتج خييمادا مخييمو  باخييتهدامه ميي  يبيي  البصفييامج

الوطف  العضوا التاب  لو اصال ال صاعح األمصي يح ف  

 ال صاعح العضويح.

 -سماد عضوي :

Organic matter :- يح الفباتيح والايوافيح ف  مصاليح التالي  المواد ال اصبوف
 .Humusوالت  عفدما ي تم  تالل ا تخمى الدبا   و 

 -مادة عضوية :

Organic pesticides :-  المص بييات العضييويح الااويييح علييى ال يياصبو  الطبيعيييح

والمييييفعح مف يييا والمخيييتهدمح فييي  م افايييح اآلفيييات 

 المهتلذح.

 -مبيدات اآلفات العضوية :

Organic soil 

conditioner :- 

مييواد عضييويح فباتيييح  و ايوافيييح تضييا   لييى التصبييح 

 لتاخي  هواي ا الذي ياتيح والايويح.

 -محسنات التربة العضوية :

Organically grown :-  المييواد الغ اتيييح والماايييي  العلذيييح والييدواج  الفاميييح  -: نامية عضوياً 
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 ع  طصيق ال صاعح العضويح  و ال صاعح المختدامح.

Organochlorine 

insecticides :- 

مبييييدات الافيييصات مييي  مص بيييات ال ليييوص العضيييويح 

الااويح على فخبح عاليح م  ال لوص ومي   هم يا المبييد 
Cyclodienes  وDDT  وHexachlorine  ويييييد ،

تيييا ميييؤهصا   لغييياء تخيييجي  هييي ل المبييييدات لتنثيصات يييا 

 الضاصال والمخصطفح.

مبيلللدات ح لللرات كلورينيلللة 

 -: عضوية

Organogenesis :-   عمليييح ت ييوي  األعضيياء ، وهيي  مصالييح ميي  مصاايي

الفمو الجفيف  الت  ييتا ههل يا ت يوي  جميي  األعضياء 

الصتيخح وي و  الجفي    ثص اخاخيح للعوامي  التي  ييد 

 تتداه  م  فمول.

 -تعضية :

Organoleptic :- .عضو حسي : ويقيد به عضو الفا وال وق- 

Organophosphate 

pesticides :- 

وهيي  مص بييات مضييادال نفيي يا ال ييولي  اخييتصي  التيي  

تعم  على تثبيط  ف يا ال ولي  اخيتصي  وهي  مص بيات 

 خامح لإلفخا .

مبيللللللدات سفللللللات فسللللللفورية 

 -عضوية :

Organophosphorus 

detoxifying enzymes :- 

مجموعح م  انف يمات الموجودال ف   جخياا ال اتفيات 

فظومييات دفاعيييح ضييد التخييما الايييح والتيي  تعميي   م

 بمص بييييات الذخييييذوص العضيييييويح ايييييد تعميييي  عليييييى 

 تنييضييييي ا وتاويل يييييا  ليييييى مص بيييييات  يييييي  خيييييميح ، 
و  Aromatic esteraseوميييي  هيييي ل انف يمييييات 

Carboxy esterase  وPhosphatase  . 

إنايمات إاالة سلمية مركبلات 

 -الفسفور العضوية:

Organophosphorus 

insecticides :- 

و  Nerve gas relatives يضييييييا   وتخييييييمى

Phosphates  وPhosphoric acid esters  وهي .

عبيياصال عيي  اخييتصات لاييامض الذخييذوصيك ، و ظ ييصت 

فاعلييييح جييييدال فييي  م افايييح الافيييصات وا  اصوخيييات 

و ليييك مييي  هيييه  عمل يييا  مثبطيييات نفييي يا ال يييولي  
. وتمتييا  بيين  ل ييا Acetylcholinesteraseاخييتصي  

 ييييييييييييييييييييييييييييح ، خيييييييييييييييييييييييييييميح ابتداتييييييييييييييييييييييييييييح عال

 وتمتييييييا  بافهذيييييياض خييييييميت ا الم مفييييييح لل اتفييييييات 

لقييييييييييدصال األهيييييييييييصال علييييييييييى تنييضيييييييييي ا. افظييييييييييص 
Acetylcholinesterase inhibitors. 

مبيدات الح رات الفسلفورية 

 -العضوية :

Organosulfur 

compounds :- 

وهيي  جيي ء ميي  ال يمياتيييات الفباتيييح التيي  تعييود لعاتلييح 
صها م  فباتيات األبيا  وتوجد ف  البي  والثوا وغي

 العاتلح البيليح.

 -مركبات الكبريت العضوية :

Organotins :-  مص بات تاوا على األي  آيصال واادال بيي  القييديص
وال اصبو  وتختهدا  مبييدات ا اصوخيات وفطصييات ، 
وتتداه  ه ل المص بات م  فظاا الغدد الييماء ، ومي  
 هيييا مبييييدات ا  اصوخيييات التابعيييح ل ييي ل المجموعيييح 

Azocyclotin  وCyhexatin .وغيصها 

 -القصدير العضوي :

Orifice :- .  فتحة : فتاح البهاخ  و الفو- 

Original container :-  العبوال األيليح الت  يوض  في ا المبيد لتخيويقه ويجيب
 عدا وض  المبيد ف  غيص عبوته األيليح.

 -حاوية أصلية :

Orthophosphate 

fertilizers :- 

مص بييييات الذوخيييذات والمييييفعح ميييي   مجموعيييح مييي 
وتاوا باألخياس  (H3Po4)اامض اوصثوفوخذوصيك 

 مييه  األموفيييا وال الخيييوا. وميي   هييا مص بييات هيي ل 
و  Monocalcium phosphateالمجموعييييييييح 

Monoammonium phosphate و 
Diammonium phosphate. 

 -أسمدة اورثوفوسفاتية :
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Orthophosphoric 

acid :- 

 -حامض اورثوفوسفوريك : .Phosphoric acidافظص 

Orthosulfamuron :-  مبيييييييد لم افاييييييح  دغييييييا  الييييييص . ميييييي  مجموعييييييح
Benzamide. 

 -اورثوسلفاميورون :

Orysastrobin :-  مبيييد لم افاييح  مييصاض الييص  الذطصيييح. ميي  مجموعييح
Oximino acetamide   وياييدد تيينثيصل الخيياا ميي

 هه  تثبيطه لعمليح التفذس الهلوا.

 -استروبين :اوريس

Oryzalin :-  مبيييد لم افاييح األدغييا  ميي  صفيعييح وعصيضييح األوصاق
فييي  بخييياتي  الذا  يييح الاامليييح للثمييياص وغييييص الاامليييح 
وهايييييح دغيييي  افيفييييح جوفخييييو . ميييي  مجموعييييح 

Dinitroaniline  ويثييييبط عمليييييح تجميييي  ا فيبيبييييات

 الدييقح. مفهذض الخميح للبات .

 -اورياالين :

Osmotic energy :- لطايييح المخييتهدمح  فتقييا  المييواد المهتلذييح هييه   و ا
 داه   جخاا ال اتفات الايح.

 -طابة اامواية :

Osteo :-  ميطلب يختهدا لوي   ي  ميا يهيتم  و ليه عهييح
 بالعظا.

 -عظمي :

Osteodystrophy :- .ت وه العظم : فمو غيص طبيع  للعظا- 

Osteogenesis :- .ظم :تع عمليح ت وي  العظا وفمول- 

Osteoma :-  االح م  اا ت تفول العظاا والمتمثلح بت يو  األوصاا
 والت  يد ت و  اميدال  و هبيثح.

 -ورم عظمي :

Osteomalacia :- .ليونة العظام : ويد يصج   لك  لى فقم ال الخيوا- 

Osteomyelitis :- .التهاب العظم :  ا االح مصضيح تادد ف  العظا- 

Osteoporosis :- بييياصال عييي  افهذييياض فييي   تليييح العظيييا فتيجيييح  ييييادال ع
الثقييوب والذجييوات فيي  العظييا ممييا ي يييد ميي  ااتماليييح 

 ت خص العظا.

 -نخر العظم :

Other organics :- .عضويات أخرى :  ا مص ب عضوا غيص متطايص مث  المبيدات- 

Other pesticides 

chemicals use :- 

تخيييجيل ا  ويقييييد ب يييا    العدييييد مييي  ال يمياتييييات تيييا
 مبييدات لففيات ول ف ييا  فتجيت وخيويت  خييتهدامات 

  هصى ، مثا   لك ال بصيت والمفتجات البتصوليح.

االسلللللللتخدامات الكيميائيللللللللة 
 -للمبيدات :

Over the top 

application :- 

ص  واخ  يتا ههله ص  مالو  المبيد م  األعلى  و 

ميي  الجييو باخييتهداا الطيياتصات ليخييقط المبيييد ميي  فييوق 

يمح األفجاص والى الجوافب ثا  لى األخذ  ،  ما يم   

اختهداا المصفات األصضييح  ات  صا  اليص  الطويي  

  يضا .

 -رش المبيد فوق القمة :

Overall application :-  ص  المبييييييدات عليييييى  امييييي  المخيييييااح المقييييييودال

 بالم افاح دو  اختثفاء.

 -تطبيق  اما :

Overhead 

application :- 

 وهييييي   Overtop applicationيضيييييا  وتخيييييمى  

 عملييييييح ص   و تعذييييييص الفباتيييييات بطصيقيييييح موج يييييح 

 ميييي  األعلييييى وعلييييى يمييييا الفباتييييات مبافييييصال. افظييييص
Over the top application. 

 -تطبيق فوق رأسي :

Overrun :-   يييادال العفايييص الغ اتيييح للفبييات عفييد  جييصاء التالييي 

 ال يميات  للفبات.

 -فيض :

Oversize particles :-  جخييييمات مييي  ميييادال ييييلبح  اجام يييا   بيييص مييي  تليييك

 الواصدال بالموايذات.

 - سيمات أكبر :

Ovicidal action :- .فعا مبيد البيض : الذع  ا بادا ال ا يادثه مبيد البيض ف  البيض- 

Ovicide :-  ا مص ييب  يميييات  يعميي  علييى يتيي  بيييض الافييصات 

 وا  اصوخات.

 -مبيد بيض :
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Oxadiargyl :-  مبييييد  دغيييا  عييياا لم افايييح األدغيييا  فييي  ال صاعيييات
ويعميي  علييى  Oxadiazoleالمهتلذييح. ميي  مجموعييح 

. Protoporphyrinogen oxidaseتثبييييط  فييي يا 

 مفهذض الخميح للبات .

 -اوكسادار يا :

Oxadiazon :-  مبيييييييد  دغييييييا  يخييييييتهدا يبيييييي  ظ ييييييوص البييييييادصات 

  و مييييييي  ظ وصهيييييييا لم افايييييييح األدغيييييييا  الاولييييييييح 

صفيعييييييح وعصيضييييييح األوصاق. ميييييي  مجموعييييييح ميييييي  
Oxadiazole  ويعمييييييييي  عليييييييييى تثبييييييييييط  فييييييييي يا

Protoporphyrinogen oxidase متوخيط الخيميح .

 للبات . 

 -اوكساديااون :

Oxadixyl :-   مبيييييد فطصيييييات ويييييات  وعهجيييي  ضييييد العديييييد ميييي
،  مييييا يخييييتهدا  Oomycetesالذطصيييييات البيضيييييح 

 Oxazolidinoneلمعاملييييح البيييي وص. ميييي  مجموعييييح 

المثبطييح لتيييفي  األاميياض الفوويييح. مييفهذض الخييميح 

 للبات .

 -اوكسادايكسيا :

Oxalates :-  توجد  ميه  ايامض األو  الييك ب مييات   بينس ب يا

فيي  بعييض األغ يييح مثيي  الخييبافو والصفيياد والبقييدوفس 

وال ا ييياو والفييياا والليييو  وفبيييات الصاوفيييد. وتعمييي  

ومف  امتياييه األو  ا ت على ا صتباط بال الخيوا 

، ويم يي     يتاييو  جيي ء ميي  اييامض األخيي وصبيك 

)فيتامي  ا(  لى ايامض األو  الييك يبي  انفيصا  في  

اندصاص ممييا ي يييد ميي  هطييوصال ت ييوي  الايييى فيي  

 الج ا  البول  ف  بعض األفهام. 

 -األوكااالت :

Oxamyl :-  مبيد افصات ودييدا  ثعبافييح يخيتهدا عليى ال صاعيات

مجموعييح ال اصباميييت المثبطييح نفيي يا المهتلذييح. ميي  

 ال ولي  اختصي . فديد الخميح للبات .

 -اوكساميا :

Oxapyrazone :- .اوكسابيرااون : مبيد  دغا  عاا- 

Oxasulfuron :-  مبييييد لم افايييح  دغيييا  فيييو  الييييويا. مييي  مجموعيييح
Sulfonylurea   ويثبط  ف يا تييفيacetolactate .

 مفهذض الخميح للبات .

 -اسلفيورون :اوكس

Oxathins :-  مجموعح  يمياتييح تضيا العدييد مي  مبييدات الذطصييات
 .Carboxinالج ا يح مف ا المبيد 

 -اوكساثينات :

Oxaziclomefone :- .اوكساايكلوميفون : مبيد لم افاح  دغا  الص  و  تعص  طصيقح تنثيصل- 
Oxide :-   مص ييب يت ييو  ميي  عفيييص وااييد مييصتبط باألو خييجي

 و ثيييياف  او خيييييد  (CaO)او خيييييد ال الخيييييوا  مثيييي 
 .(Co2)ال اصبو  

 -اوكسيد :

Oxide of iron :-  افظصFerric oxide. : اوكسيد الحديد- 
Oxidizer :-  ا مادال  يمياتيح عفد م ج ا م  ميواد يابليح لهاتيصاق 

 فنف ا تعم  على ففوب اصيق.
 -مؤكسد :

Oxidizing agents :-  افظصOxidizing materials. : عواما مؤكسدة- 
Oxidizing materials :-  وهيييي  المييييواد المافاييييح لاو خييييجي  أل خييييدال المييييواد

 األهصى ومثال ا مص بات ال لوص والبيصو خايد.
 -مواد مؤكسدة :

Oxolinic acid :-   مضييياد اييييوا للب تصييييا اييييد يخيييتهدا  مبييييد وييييات
وعهجيي  ميي   مييصاض الييص  الب تيصيييح وياييدد تيينثيصل 

اا مييي  هيييه  تثبيطيييه لعملييييح تييييفي  األامييياض الخييي
 الفوويح. فديد الخميح للبات . 

 -حامض اوكسولينيك :

Oxycarboxin :-   مبيد لم افاح فطصيات اليد  عليى فباتيات ال يفيح. مي
وياييدد تيينثيصل الخيياا ميي   Carboxamideمجموعييح 

 -اوكسي كاربوكسين :
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 هه  تثبيطه لعمليح التفذس الهلوا.
Oxydemeton methyl :-  مبييييد افيييصات وا اصوخيييات يم ييي  اخيييتهدامه عليييى

الفباتيييات المهتلذيييح. مييي  مجموعيييح الذخيييذوص المثبطيييح 
 نف يا ال ولي  اختصي . متوخط الخميح للبات .

 -اوكسي ديميتون ميثايا :

Oxydeprofos :-  مبييييد افيييصات يم ييي  اخيييتهدامه عليييى الم صوعيييات
لمثبطيييح المهتلذيييح. مييي  مجموعيييح الذخيييذوص العضيييويح ا
 نف يا ال ولي  اختصي . متوخط الخميح للبات .

 -اوكسي ديبروفوس :

Oxydisulfoton :-   مبيد افصات فخيذوصا عضيوا مثيبط نفي يا ال يولي
 اختصي . خاا جدا  للبات .

 -اوكسي دايسلفوتون :

Oxyfluorfen :-  مبيييييد لم افاييييح األدغييييا  الاوليييييح صفيعييييح وعصيضييييح
تلذيييييح. مييييي  مجموعيييييح األوصاق فييييي  المييييي اص  المه

Diphenyl ether  ويعمييييي  عليييييى تثبييييييط  فييييي يا
Protoporphyrinogen oxidase متوخيط الخيميح .

 للبات . 

 -اوكسي فلورفين :

Oxygen :-  غا  عديا اللو  والطعيا والصاتايح(O2)  وهيو جي ء ،
 خيياس فيي  العديييد ميي  المص بييات ال يمياتيييح واألخييمدال 

 لت وي  ا  اخيد.ويصتبط م  معظا العفايص المعدفيح 

 -أوكس ين :

Oxyquinoline 
benzoate :- 

 -بناوات اوكسي كوينولين: مبيد فطصيات عاا.

Oxyquinoline citrate:- . سترات اوكسي كوينولين: مادال اافظح للابوب. مفهذضح الخميح للبات- 
Oxytetracycline :-  مضاد ايوا للب تصييا لم افايح  ميصاض تبقي  األوصاق

يح واللذاح الفاصيح ف  التذاايات. ويادد تينثيصل الب تيص
الخييياا مييي  هيييه  تثبيطيييه لعملييييح تييييفي  األامييياض 

 ا ميفيح والبصوتي .

 -اوكسي تيتراسايكلين :

Oyster shells :-  وتختهدا  ميدص للمواد الجيصيح عفد توفصها وتاتوا
 % م  ال الخيوا.19-15عادال على 

 -أصداف المحار :
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-P- 
 

P. O. :- مختصر لكلممر لPer Osعر لر قرالفك ريلصق صرال  ر لل

لفكتج قعلع لر قالفك ي.
 -فموي :

Package :- ع   ةلع لصناصالل  تصنيلأصل  مقللأصلأيلع رصةلأصل
قنقن لقصضعلفق  لفكسريلأصلفكم قرالكتسر قللعممقر لتافصكر ل

لصن م لمن  افًلأصلم زصم ًل ع صفتلأل  .

 -رزمة :

Paclobutrazol :- منظيلنمصلكمن  تلقسرتخايلعمرنلن  تر تلفكزقنر لصأ رج  ل
فك  ل  لحقثلقزقالم لفكتزهق لصع الفكثم  .للم لقعمرلل
لم قالفر ق تلضالأم فضلفكصاألصفك قر ضلفكزب ري.ل

لمنخ ضلفكسمق لكم  ئ .

 -باكلوبٌوترازول :

Paired emulsifiers :- صهيلمصفالمستحم  لمزاصج لفكت لقبلصفكتأثق ل،لحقرثل
لررص لفكمسررتحمبلمرر لمرر ل ق للوهمرر لقحتررصيلعمررنلقت

جرررزئق لأحررراهم لأنقرررصنيلصف خررر لأقرررصنيلص رررا ج تل
مت  قنرر لمرر لحقررثلفكحرربلصفكل فهقرر لكممرر  لصفكرراهص .ل
مثرر للككرر لأ لقلررص لأحررالفكم ل رر تلمن سرر  ًلكمخمرررلمررعل
فكم قررافتلفكمح رر لكمرراهص ل قنمرر لف خرر لقلررص لمن سرر  ًل

مقررررر لفررررر  لكمم قرررررافتلفكمح ررررر لكممررررر  لصمررررركق  ت  .لصع
لفكمسررررررتحم  تلفكمزاصجرررررر لقملرررررر لفسررررررتخافم  لمررررررع

%لمررر لمستحضررر فتلفكم قرررافتلعررر لر قرررال09-05
تعررراقللصترققررر لفكنسررر  ل رررق لفكملرررصنق لفررريلفكمخمرررصرل

لفكمستحمب.ل

 -مواد مستحلبة مزدوجة :

Palladium :- معررا لكصلكررص لفضرريلم ررقضلقسررتخايلفرريلفكعاقررالمرر ل
فكصرررن ع تلصقخمررررلمرررعلفكررركهبلصفك ضررر لصفكنحرررر  ل

لبي/مصل.496.4صصزن لفكجزقئيلل.Pd مزلك ل ـلصق

 -بالدٌوم :

Palletized fertilizer :- سررم القمترر زل ح ق  ترر لفكصرررق ةلفكمتر صكرر لفكترريلت رر  ل
فك ص ص لصتحتصيلعمرنلصفحرالأصلألثر لمر لفكعن صر ل

ل.Granulationفكركفئق .لفنظ ل

 -سماد حبٌبً الحجم :

Palpitation :- ل .خ    لأصلن ضلفك مبل س ع  -خفقان :

Pancreatitis :- . لفكت  بلقحاثلألس  بلم ضق لأصلسمق  -التهاب البنكرٌاس :

Paper 

chromatograph :- 

صتسرررتخايلفررريلا فسررر لسررر ع لفكت ررر عوتلفكلقمق ئقررر ل
صجمعلفكمعمصم تلفك قمر لعر لر قعر لفكمرصفالفكم صرصك ل
صفررريلفكل رررللعررر لفكم ل ررر تلفكممصنررر لفكمصجرررصاةلفررريل

سرررر قع لصمسررررت  ةلم   نرررر للفكنمررررصكيلصهرررريلر ق رررر 
 ل صم تصب ففقررر لفألعمررراة.لصهرررصلع ررر  ةلعررر لص قررر ل

صفكتريلتمثرللمصنصع لم لم اةلسمقمصزق لع كق لفكن ر صةل
%لمررر لفك رص ررر ل5-2فكررررص لفكسررر نالصتحترررصيلعمرررنل

صفكترريلتمثررللفكرررص لفكث  ررتلص  لعممقرر لفك صررللتعتمررال
عمررنلعممقرر لفكتصزقررعلكمم ل رر تلمرر ل ررق لسرر ئللفكرررص ل

لص لفكث  ررررتلافكمرررر  دلفكمصجررررصاةلفرررريلفكمتحرررر  لصفكررررر
لفكمرررررررر اةلفكسررررررررمقمصزق لفكملصنرررررررر لكمص قرررررررر .لفنظرررررررر 

Column chromatographyلصل
Thin layer chromatography.ل

 -كروماتوغرافٌا الورقة :

Papulovesicular :- ث فتلتظ  لعمنلفكجمالعنالفكتع ضلكم ل  تلل صقر ل 
لل.لصقظ  ل افخم  لم لق   لفكحصصوتلفكممقئ ل  كس ئ

 -بثرات متحوصلة :

Para occupational 

exposure :- 

صق صررال رر لتعرر ضلعرر ئوتلفكعرر ممق لكمرر لقتعرر ضلكرر ل
فكعرر ممص لأن سرر يلمرر لخرروللمرر لقتعمررال رر كمو  لمرر ل
ب   لصمرصفالع ك ر لصرم  لأصلمسر حقالتستن ر   لأفر فال

 -ً :بالتعرض المهنً الجان
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لفكع ئم .

Paraesthesia :-   لكتخاق . حس  ل  كصخزلأصل  -تنمٌل :

Parakeratosis :- مصرمحلر يلق ق ل كنلت صهلتلرصق لفكخوقر لفكمت  نر ل
لفيلفك   ة.

 -التهاب الكٌراتٌن الوافً :

Paralysis :- حرررر لتلفك ررررمللفكن تجرررر لعرررر لفكسررررمصيلفكمرررر ث ةلفرررريل
لفألعص بلمثللم ل  تلفك س ص لفكعضصق .

 -شلل :

Paraquat :- سرر ر لكررقص فال،لصهررصلم قررالأابرر للصمرر اةلمج  رر لصم
لBipyridyliumم قالبق لمتخصر..لمر لمجمصعر ل

صقعمررللمرر لخرروللتث قررر لكعممقرر لفكت لقرربلفكضررصئي.ل
ل اقالفكسمق لكم  ئ .

 -باراكوات :

Parasecretion :- .لأصلف رلفإلف فزلكإلنزقم تلأصلأيلم اةلأخ ى  -إفراز جانبً :

Parathion :-  فر تلفكح ر ق لم قالح ر فتلفعر للجرافًلفريلمل فحر لف
عمرررنلفكمح صرررقللفكمختم ررر .لمررر لمجمصعررر لفك سررر ص ل
فكعضررصق لفكمث ررر لإلنررزقيلفكلررصكق لفسررت قز.لسرر يلجررافًل

لكم  ئ .

 -باراثٌون :

Paraxon :- م قالح  فتلفسر ص يلعضرصيلمثر رلإلنرزقيلفكلرصكق ل
لفست قز.لس يلجافًلكم  ئ .

 -باراكسون :

Parent pesticide :- ألصكيل،لصترمرالعمرنلفكم قرالق رللأصلفكم قالفألصميلأصلف
تع ضرررر لكعممقرررر تلفكتحمررررللفألقضرررريلصتحصقمرررر ل كررررنل

لم ل  تلأقللأصلألث لسمق لم لفكم لبلفألصمي.

 -المبٌد األبوي :

Parenteral dosage :- أيلمسررم لأصلر قررالإلاخرر للفكمررصفال كررنلجسرريلفكلرر ئ ل
فكحيلبق لفك يل،لمث للكك لفكح  لتحتلفكجمالأصلفكح ر ل

لصلفكعضم .فيلفكص قالأ

 -تجرٌع غٌر فموي :

Paresis :- رررلللخ قرررللأصلبقررر لل مرررللتسررر   لفكج عررر تلتحرررتل 
لفك  تم لم لفكسمصي.

 -فالج خفٌف :

Paris green :- م قرررالح ررر فتلكمل فحررر لفكح ررر فتلكفتلأجرررزف لفك ررريل
فك   ضررر ل،لصقعرررصالكم ل ررر تلفكرررز نق لفكتررريلتحررراثل
تأثق هررر لفكسررر يلمررر لخررروللتث قر ررر لكعممقررر لفك سررر  ةل

.لس يلجرافًلATPفكتألساق لصمنعلتلصق لصحافتلفكر ق ل

لكم  ئ .

 -أخضر بارٌس :

Parkinson disease :- .لترمالعمنلح ك لفك مللفك ع ش  -مرض باركنسون :

Parthenin :- م اةلمس   لكمحس سق لم لمجمصع لSesquiterpene 

lactonesتصجررررررالفرررررريلن رررررر تللParthenium 

hysterophorus.ل

 -بارثٌنٌن :

Parthenolide :- م اةلمس   لكمحس سق لم لمجمصع لSesquiterpene 

lactonesتصجررررررالفرررررريلن رررررر تللTanacetum 

parthenium.ل

 -بارثٌنوالٌد :

Particulate matter :- مصرررمحلقرمررالعمررنلفكجزقئرر تلأصلفكح ق رر تلفكاقق رر ل
فكمصجرررصاةلفررريلفك رررصف لل كر ررر  لصفكسرررخ يلصفك رررر فتل

لفك رررررصف لك تررررر ةللفكسررررر ئم لصفكتررررريلت  رررررنلمعم ررررر لفررررري
رصقمرر .لصقسرريلمرر لهرركهلفكمررصفالقملرر ل  قت رر ل رر كعق ل

صللCoarse particulate matterل كسررخ ي.لفنظرر ل
Fine particulate matter.ل

 -مادة جزٌئٌة :

Partition coefficient :- صهيلنس  لث  ت لعنام لقلص لأيلرص ق لفيلخمقرلفريل

 لث  تر لح ك لفتزف لصأ لنس  لت فلقزللولفكرص ق لتلص

لعنالا ج لح ف ةلصضررلث  تق .

 -معامل التجازئ :

Paspalamines :- سررريلفرررر يلقنتجررر لفك رررر لClaviceps paspaliل  -باسبالمٌنز :
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فكنررر ميلعمرررنلفألع ررر بلصقررر ايلتن صكررر ل كرررنلحررراصثل

لأم فضلعص ق .

Paste :- حاىلصرص لتج قرزلفكم قرافتلصهرصلمستحضر لأس سر ل 

ل .فكم  لكتلصق لر   لروئق ل قق 

 -معجون :

Paste concentrate :- مستحض لم لم اةلصم  لمعالكوستخافيللمعجص ل عال

لتخ ق  ل  كم  .

 -معجون مركز :

Pasteurization :- فررعلا جرر لحرر ف ةلفكمرر اةل كررنلا جرر لحرر ف ةلمعقنرر ل 

صك ت ةلمحااةلثريلت  قراه لفج ئقر ًل كرنلا جر لحر ف ةللل

ىلمن سرر  ليلأصلفسررتخافيلأقرر لر ق رر لأخرر 8تزقررالعرر ل

 كم ض  لعمنلجمقعلفألحق  لفكاقق  لفكمم ض لكإلنس  .

 -بسترة :

Pathway of exposure:- فكمسرر  لفكرركيلقسررمل لفكم قررالمرر لكحظرر لخ صجرر لمرر ل

لفكمصنعلصكحق لتع ضلفكل ئ لفكحيلك .

 -مسار التعرض :

Patulin :- لسررررررريلفرررررررر يلسرررررررجللصجرررررررصاهلفررررررريلفكت  حقررررررر تل

ل ر قرررررر تلفكمتع نرررررر لصتنتجرررررر لعرررررراةلأنررررررصف لمرررررر لفك
صللPenicilliumصللAspergillusفكت  عررررر لكجنسررررريل

Byssochlamys hivea.ل

 -باتٌولٌن :

Pawpaw extracts :- م ل ررر تلمستخمصررر لمررر لن ررر تلفك  ص ررر صلفك ررر ئعلفررريل

فكصسرررررلفكر  رررريلمرررر لفكصلقرررر تلفكمتحرررراةلفألم قلقرررر ل

صقستخايلكمل فح لفكاقاف لفكثع  نق لصخن سر  لفك  صرصكق ل

لفك عصض.فكملسقلق لصق ق تل

 -مستخلصات باوباو :

Paxilline :- سررريلفرررر يلقنتجررر لفك رررر لPenicillium paxilliل

فكن ميلعمنلفك    لصق ايلتن صكر ل كرنلحراصثلأمر فضل

لعص ق 

 -باكسٌلٌن :

PCNB :- م قرررالكمل فحررر لفك ر قررر تلفكمسررر   لألمررر فضلسررر صرل

لفك رررررر ا فتلفرررررريلفك ررررررر لصفكعاقررررررالمرررررر لفألمرررررر فضل
لهرررررريلمختصرررررر لPCNBفك ر قرررررر لفألخرررررر ىلصفكررررررـل

Penta Chloro Nitro Benzenلصقعصالكمجمصعر ل.

فكلمص لفكعضصق لصقحاثلتأثق هلفكس يلم لخوللتث قر ل

كعممق لتلرصق لفكراهص لص نر  لفكجرا لفكخمصقر .لمرنخ ضل

لفكسمق لكم  ئ .

 -: يبسً إن ي پ

PCP :-  لم قرررررررررررررال خصقررررررررررررر تلهرررررررررررررصلع ررررررررررررر  ةلعررررررررررررر
Penta Chloro Phenolقسررتخايلكمل فحر لفك صفقررعلل

 ك زفق تلعمنلن  ت تلفكزقن .لمتصسرلفكسمق لكم  ئ .صف

 -: يپسً ي پ

Peanut hull meal :- مرحررص لق رر ةلفسررتالفكح ررللفكمسررتخام لفرريلفألسررماةل

لفكم ل  للم اةلم كئ لأصلمحسن .

 -طحٌن قشرة فستق الحقل:

Pearl ash :- فنظ لPotassium carbonate.ل  -رماد اللؤلؤ :

Peat :- ضرر فصفتلمتحممرر لر قعقرر ًلصتتلررص لمرر اةلملصنرر لمرر لخ

  ررررللل ئررررق لمرررر لمرررر اةلعضررررصق لتحررررصيل عررررضل

فكنت صجق .لصتستخايللسرم الأصللمر اةلم كئر لأصلممر ر ل

لأصلمحسن لكمت   .

 -ُخث :

Pebble phosphate :- مصرمحلق ق ل كرنلفكصرخص لفك صسر  تق لفكم  رم ل كرنل

قرررعلت رر  لفكحصررنلفكخ رر لصفكترريلقررتيلعزك رر لخررولل

ل.عممق لفكتصنقع

 -حصى فوسفاتً :

Pebulate :- م قررررالكمل فحرررر لفألابرررر لل فقعرررر لصع قضرررر لفألص فال

صفكسعالفريلح رصللفك نجر لفكسرل يلصفكت رطلصفكرم رر .ل

صقعمررللعمررنلتث ررقرللThiocarbamateمرر لمجمصعرر ل

 -بٌبٌولٌت :
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 تصنقعلفكاهص .لمنخ ضلفكسمق لكم  ئ .

Pediculocide :- للفك مررللأيلم لرربلر قعرريلأصلصررن عيلقعمررللعمررنلقترر

ل  لللم    لأصلبق لم    .

 -مبٌد القمل :

Pefurazoate :- م قررررالفر قرررر تلكمع ممرررر ل رررركص لفكرررر زلضررررالمرررر ضل

Bakanaeص ررر ىلفكرررر زلصت  ررررعلفكررر زلفك نرررري.لمرررر لل

ل.Imidazoleمجمصع ل

 -بٌفورازوات :

Pelandjanic acid :- ل تـ.لمررر لن رررـضلقستخمرررـرررـح مPentaspadon 

motleyiمررر لع ئمررر للGinkgoaceaeصقحرررصيلفررريلل

فكمسرررررر بللHeptadec-10-enyl-6لت لق رررررر لعمررررررن

لكمحس سق .

 -ك :انحامض بٌالندج

Pelargonic acid :- . لم قالأاب للع ي.لمتصسرلفكسمق لكم  ئ  -حامض بٌالركونٌك :

Pellagra :- م ضلقصقبلفإلنس  لقنتجلع لت .لفكنقلصتنق لصهرصل

فكم لرربلصقظ رر لهرركفلل(B) حرراىلمجمصعرر تلفقترر مق ل

 صضرص لكراىلفأل رخ .لفكركق لقعتمراص لفريللفكم ض

بكفئ يلعمنلح صبلفكك ةلفك  قر ةل  ركفلفك قتر مق .لصمر ل

أع فضررر لفكضررررعللفكعرررر يلصقمرررر لفك رررر ق لمررررعلفك رررري ل

صفإلسرر  للفكمررزم لصج رر للفكجمررالصفحمرر ف هلصت رر   ل

فضررروًلعررر لفكت ررر بلفألب رررق لفكم رنررر لكقنرررللصفك ررريل

لصفكمس  .

 -بٌالكرا :

Pellet :-  فكتج قررزفتلفكج فرر لكمم قررافتلحقررثللصررص ةلمرر لصررص

قتيلل  لفكم اةلفك ع كر لصفكمرصفالفكخ ممر ل  رلللح ق ر تل

،لهررركهلفكصرررص ةلل3ممررريل49ل قررر ةلقزقرررالحجم ررر لعررر ل

لتستخايلكم قافتلفك خصق ت.

 -ُكرٌة :

Pellets :- أحررالفكصررص لفكج فرر لكمستحضرر فتلفكم قررافتل،لصتلررص ل

  ررلللعصررق تلمتر صكرر لت رر  لفك ص صرر لصأحج م رر ل

سريلل4.3-9.6مشلصتت فص لأقر  هر ل رق لل4  لم لأل

صتج زل خمرلفكم اةلفك ع كر لمرعلفكمر اةلفكح ممر لفكخ ممر ل

فكمن س  لص صجصالم اةللص  لعنالفكض ص ةلصتتر فص ل

%لعنالفستخافم  للرعصيلس م ل4نس  لفكم اةلفق  لم ل

ل%لفيلح ك ل ض ف لفألسماةل كق  .25-29 كنل

 -عصٌات :

Penconazole :-  قرررالفر قررر تلصقررر ئيلصعوجررريلص  ررر ايلألمررر فضلم

فك قررر ضلفكرررراقق يلصفكجررر بلصفكعاقررررالمررر لفألمرررر فضل

لAscomycetesفكمتسرررر   لعرررر لفك ر قرررر تلفكلقسررررق ل

صفكرررررررررررررررررررررررـللBasidiomycetesصفك  زقاقررررررررررررررررررررررر ل

Deuteromycetesعمرررررنلفكمز صعررررر تلفكمختم ررررر لل

ل.لمررررررنخ ضلفكسررررررمق لTriazoleصقعررررررصالكمجمصعرررررر ل

لكم  ئ .

 -بٌنكونازول :

Pencycuron :- م قررالكمل فحرر لفك ررر لRhizoctonia solaniعمررنلل

فك ر ررر لصفكرر زلصفك نجرر لفكسررل يلصمح صررقللفكخضرر ل

صقعمرلللPhenylureaصفك  ل  لصفكزقن .لم لمجمصع ل

لعمنلتث قرلفن س يلفكخمق .لمنخ ضلفكسمق لكم  ئ .

 -بٌنسٌكٌورون :

Pendimethalin :- قعررر لم قرررالأابررر للكمل فحررر لمعظررريلأنرررصف لفألابررر لل ف

فألص فالصفكعاقرررررالمررررر لفألابررررر للع قضررررر لفألص فال

فكحصكقرررر لفرررريلفكز فعرررر تلفكمختم رررر .لمرررر لمجمصعرررر ل

Dinitroanilineصقعمرررررررللعمرررررررنلتث رررررررقرلتجمقرررررررعلل

لفلنق ق  تلفكاقق  .لمنخ ضلفكسمق لكم  ئ .

 -بٌندمٌثالٌن :
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Penetrant :- . لم اةلمس عاةلكم مللصفكن  كق  -منفذ :

Penetrant agents :- مرررنلمجمصعررر لفكمرررصفالفكمسررر عاةلعمرررنلن  كقررر لترمرررالع

فكم قررافتلصهرريلفرريلفكر كرربلمررصفالكفتلن رر رلسرررحي.ل

Surfactants.ل

 -عوامل نفاذٌة :

Penicillamine :- أحررالفكم ل رر تلفكمخم قرر لفكن تجرر لعرر لفكتحمررللفكمرر ئيل

لB,B-dimethylcysteinكم نسررمق لصفسررم لفكلقمقرر ئيل

كعويلحر لتللصهصلم اةلج ك  لجافًلكمنح  لككفلقستخاي

،للمررر للWilsonفكتسرررميل  كنحررر  لصفكمسرررمنل مررر ضل

أث ررتلل   ترر لفرريل زفكرر للررللمرر لفك صرر .لصفكزئ ررال

صفكحاقا.لصكلر لق خركلعمرنلهركفلفكم لربلأ لكر لفك را ةل

عمررنل زفكرر ل عررضلفكمعرر ا لفألس سررق لمرر لفكجسرريلمثررلل

فكزنر لصفكلص مرتلصفكمنرنقرزلصتسرر   لفريل حرافثل عررضل

عر ئررر لكق رررخ .لكصيلفكحس سرررق ل،للمررر لللقملررر ل 

لفكحس سق لكم نسمق .

 -بٌنسالمٌن :

Penicillic acid :- مرر لفكسررمصيلفك ر قرر لفكمع صفرر لفكترريلتنتج رر لص لمقرر تل

ل قرررررر ةلفكعاقررررررالمرررررر لفك ر قرررررر تلفكت  عرررررر لكمجررررررن ل

Penicilliumلصفكتيلم لأهم  ل:ل

Penicillium cyclopiumلصل

Penicillium puberulumلصل

Penicillium martensiiلصل

Penicillium palitansفضرروًلعرر لأنررصف لأخرر ىلل

لمثلل:لAspergillusت  ع لكمجن ل

Aspergillus ochraceusلصل

Aspergillus alliacusلصل

Aspergillus sclerotinumصبق هرر .لصقصجررالهرركفلل

فكح مضلر قعق ًلفيلفكك ةلفكصر  ف لصفك قضر  لصفكجر  ل

فكسصقسررر يلصمنتجررر تلفكمحرررصيلفكمتخمررر ةلصفك  صرررصكق ل

 ه .ل  للمق لفكسيلفكمنتج لتعتمالعمنلنرص لفك رر لصبق

صنرررص لفكمحصرررصللفكز فعررريلصا جررر لفكحررر ف ةلصهررركفل

فكحررر مضلسررر يلكم ررر ئ .لصصجرررال أنررر لع مرررللمسررر ر ل

لصمر  لفيلفكج كف .

 -حامض البنسٌلٌك :

Penoxsulam :- م قرررررررالكمل فحررررررر لأابررررررر للفكررررررر زلمررررررر لمجمصعررررررر ل

Triazolopyrimidineقعمررررللعمررررنلتث ررررقرل نررررزقيلل

ل.لمنخ ضلفكسمق لكم  ئ .Acetolactateلتصنقع

 -بٌنوكسوالم :

Pentanochlor :- م قررالأابرر للعرر يلمرر لمجمصعرر لAmideصقعمررللعمررنلل

تث رررقرلعممقررر لفكت لقررربلفكضرررصئي.لمرررنخ ضلفكسرررمق ل
لكم  ئ .

 -بٌنتانوكلور :

Pentavel :- . لم قالح  فتلع يلم لمجمصع لفكلمص لفكعضصق  -بٌنتافٌل :

Penthiopyrad :- قررالفر قرر تلعرر ي.لمرر لمجمصعرر لم Carboxamideل

لصقعمللم لخوللتث قر لكعممق لفكتن  لفكخمصي.
 -بنثٌوبٌراد :

Pentoxazone :- م قررررررالكمل فحرررررر لأابرررررر للفكرررررر ز.لمرررررر لمجمصعرررررر ل
Oxazolidinedoneصقعمللعمنلتث قرل نرزقيلألسراةلل

Protoporphyrinogen. ل.لمنخ ضلفكسمق لكم  ئ

 -بٌنتوكزازون :

Peppermint oil :- لزقرررررررررررتلمترررررررررررر ق لمسرررررررررررتخم.لمررررررررررر لن ررررررررررر ت
Mentho piperitaمررررر لع ئمررررر للLamiaceaeل

صفلسررت فتللMentholصقحترصيلعمرنلمر اتيلفكمنثرصلل

 -زٌت النعناع :
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ل%لصهيلمصفالمس   لكمحس سق .59 نس  ل

Peracetic acid :- . لم اةلمر  ةلع م  -بٌراسٌتك اسٌد :

Percolation :- فألسر للصأف قر ًلفريلر  ر تللح ل لفكم  لفريلفكت  ر ل كرن
لفكت   لفكس مق لصكحق لفكصصصلل كنلفكم  لفأل ضي.

 -ترشٌح :

Percutaneous :- أيلمرر لخرروللفكجمررال،لصتعنرريلح رر لفكم قررالعرر لر قررال
لفكجما.

 -جلدي :

Perfluidon :- م قررررالأابرررر للعرررر يلمرررر لمجمصعرررر لSulfonamideل.

لمنخ ضلفكسمق لكم  ئ .
 -بٌرفلوٌدن :

Perfringens 

gastroenteritis :- 

قصقبلهركفلفكمر ضلفك نر ةلفكمعصقر لكإلنسر  لصفكحقرصف ل
صهررصلمرر ضلمعترراللعرر اةلصأع فضرر لفليلصت ررنجلفرريل
فكرر ر لص سرر  للمررعلبرر زفتلصنرر ا فًلمرر لتحرراثلفكحمررنل
لصفكج ررررر للصفكصررررراف لصفلن قررررر  .لتتصفجرررررالفك لت قررررر ل
فكمسرر   لفرريلفكت  رر لصفضرروتلفإلنسرر  لصفكحقررصف لصفرريل

اقررررالمرررر لفألبكقرررر لمثررررللفكمحررررصيلفكمررررر  لصعمررررنلفكع
صفك رررص   تلصفررريلفكتصف رررل.لصفك لت قررر لفكمسررر   لهررريل

Clostridium perfringensصهررريلع ررر  ةلعررر لل

عصرررق تلللهصفئقررر لمصج ررر لكصررر ر للررر فيلصملصنررر ل
لأل ررررصفيلسررررمقل ل رررر  لر فقرررر .لتنمررررصلفك لت قرررر ل ررررق 

45-5943يلصت ضرررررلليللمررررر لتنمرررررصلعنرررررال قررررريل
.لتتحمررلل5.6صت ضررللل0-5هقررا صجقنيلقترر فص ل ررق ل

%لم لممحلفكرع يل،لصق ايلرر  لفألبكقر ل8-5ت لقزل
 كررنلقتررللفك لت قرر لفكمن فسرر لصفكررنلخ ررضلج ررالفأللسرراةل
صفلخترررررزفلل سررررر بلرررررر الفألصلسرررررجق لصفكترقررررر فتل
فكلقمق ئقرررر لفكترررريلتحرررراثل  كتسررررخق ل،للمرررر لأ لأ ررررصفيل
فك لت قرر لسررصللتتعرر ضل كررنلصررام لح ف قرر لتح زهرر ل

لولعمررررررررنل ررررررررا لفإلن رررررررر تلفكرررررررركيلقحصررررررررللخرررررررر
ث نقرر لفرريلفكظرر صللفكمث كقرر .لقملرر لت سررقيلفك لت قرر لل39

فكمسرر   ل كررنلخمسرر لأنمرر رلت عرر ًلكنررص لصعرراالفكسررمصيل
فكمنتجرر .لصقعررالفكسرريلمرر لنررص لأك رر لهررصلفكسرريلفكمعررصيل
فكصحقرررال،لأمررر ل  قررر لفألنرررصف لفتسررر بلأم فضررر ًلأخررر ىل

فرريللGangrenuousمختم رر لأهم رر لمرر ضلفكمررصفتل

كخوقر لفكحقر لضر ص يلفإلنس  لصفكحقرصف .ل  لصجرصالف
إلحافثلفكم ضلصك كفلقرمالعمقر لتسرميلفكخمقر لفكحقر ل
 كلتتلص لفأل صفيلفريلفك نر ةلفكمعصقر لصهريلفكتريلتسر بل
تحرر  لفكسرري.لك ررالأصرر حلهرركفلفكنررص لمرر لفكتسررميلفرريل
فكسرررنصفتلفألخقررر ةلم رررلم لل قررر ةلنتقجررر لفكتحرررصللفررريل
تحضرررق لفألبكقررر لمررر لفك قرررتل كرررنلفكمرررر   لفكتج  قررر ل

هررركفلفكتحررصللفك تررر ةلفكزمنقرر ل رررق لرررر  للصفزافاتلمررع
صتحضررق لفكررركف لص ررق لفسررت ول لممرر لقعررريلف صرر ل
ل قرر ةلكنمررصلفك لت قرر لخ صرر لعنررالعررايلتررصف لفكت  قررال
فكلرر فيلصعنررام لتلررص للمقرر تلفألبكقرر لصقرررعلفكررركف ل
ل قر ةلصلرركك ل كفلكرريلقررتيلتسررخق لفكررركف ل صررص ةلل فقرر ل

لق للفست ول .

 االلتهااااب المعاااوي البرفرناااً
 -:و الهدبً أ

Perfringens 

poisoning :- 

لصهررررصلمرررر لأمرررر فضلفكعرررراصىلفكركفئقرررر لصكررررق لمرررر ل
أمرررررررر فضلفكتسررررررررميلفكررررررررركفئيلصتسرررررررر   لفك لت قرررررررر ل

Clostridium perfringensصهيل لت ق لتنمصلف ررلل

فرريلبقرر بلفألصلسررجق لصهرريلمتج ثمرر لصبقرر لم  صمرر ل
كمح ف ةلصع اةلم لتنت  لممصث لفكمحرصيلصفكراج ي.لصمر ل

 -:أو برفرنً تسمم هدبً 
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فلفكتسميلفإلس  للمعلأكيلصمر.لفيلفك ر لأع فضلهك
لصقظ ررررررررررررررررررر لككررررررررررررررررررر ل عرررررررررررررررررررالمررررررررررررررررررر ص 

لس ع لم لتن صللفكرع يلفكممصث.لل8-22

Perillene :- م لبللقمق ئيلأح ايلفكت  ق ل،لك ل فئحر لفكمقمرص لتريل
عزكر لمر ل عرضلفكن  ترر تلصمر ل فر فزفتلفكرراالفك لقرر ل

كمثر   لصقعت راللكمنمللصلكك لمر لفإلفر فزفتلفك ر جق 
لأن لقعمللل ق مص لتحكق لأصلتن ق لفيلفكث   .

 -بٌرلٌن :

Periosteum :- .لق صال  لفكر   لفكمحقرل  كعظي  -حول العظم :

Periplanone :- .لم اةلفق مصنق لج ك  لكمص ص لفألم قلي  -بٌربالنون :

Perishable foods :- ر  ل سر صك لصسر ع لل تلافألبكق لفكتيلقملر لأ لت سر 
محتصفهرر لفك رررص يلصمن رر لفكمحررصيل أنصفع رر لصفألك رر  ل

لصفك قضلصفكخض فصفتلصفك صفل .

 -أغذٌة سرٌعة الفساد :

Peritoneal cavity :-   لني.صتقفك  فيلأصلفكتجصقللفككيلقحقرل  لفكر   لفك  -:ٌتونً تجوٌف بر

Peritoneum :- . لق صال  للللم لقتعمال  ك  قتص  -برٌتونً :

Peritonitis :- . لح ك لم ضق لتصقبلفك  قتص  -التهاب البرٌتون :

Peritrems A, B, C :- سيلفر يلقنتجر لفك رر لPenicillium cyclopiumل

فكنرر ميلعمررنلفسررتالفكح ررللصمنتجرر تلفكمحررصيلصقرر ايل
لتن صك ل كنلحاصثلأم فضلعص ق .

 -س أ و ب و ت :مبٌرتر

Perlite :- رر لصلمرر اةلمرر اةلتسررتخايللمرر اةلمحسررن لأصلممر رر لكمت  
لح مم لكقسماةلصخ ص لمعلفألسماةلخ ق  لفكصز .

 -زجاج بركانً :

Permanent list of 

priorities :- 

ق ئمرر ل أسررم  لفكمصفقررعلفكممصثرر لم ت رر لحسرربلفألسرر  ق ل
صككررر لعمرررنلأسررر  لأهمقررر لفكمصقرررعلصمسرررتصىلفكتمرررصثل

لفكمصجصالفق لصا ج لف تق اهلم لق للفكمصفرنق .

 -ئمٌة :قائمة األسبقٌات الدا

Permeability factor :- صقسرررتخايلكتحاقرررالسررر ع لن  كقررر لفكم قرررالع ررر لفكجررراف ل
فكخ  جيلكمجسيلم   ن ل ح  لفكم قالافخللفكجسريلصقرتيل

لقق س ل  عتم الفكمع اك لف تق ل:
لكمم قال  كمع مم لفكسرحق لLC50ققم للللللللللللللل

ل________________________________لع مللفكن  كق =
 كمم قال  كمع مم لفكسرحق لLC50ققم للللللللللللللل

حقثللمم لفنخ ضتلققم لع مرللفكن  كقر لالذلككر لعمرنل
لس ع لن  كق لفكم قا.

 -عامل النفاذٌة :

Permethrin :- م قالح  فتلكمل فح لماىلصفسعلم لف ف تلفكح ر ق ل
عمررررررنلفكمز صعرررررر تلفكمختم رررررر لصقعررررررصالكمجمصعرررررر ل

 ًلصقحراثلترأثق هلفكسر يلفك  ق صث صقالفكمحضر ةلصرن عق
ع لر قالتافخم لمعلقنصفتلن للفكلمص فقرالفريلأب رق ل
لفكمح ص لفكعص ق .لمتصسرل كنلمنخ ضلفكسمق لكم  ئ .

 -بٌرمثرٌن :

Permissible exposure 

limit :- 

متصسرلققم لفكت لقزلم لفكم اةلفكتريلقرتيلفكتعر ضلك ر ل
لأس صعق ً.ل49صفكتيلللقجبلتج صزه لخولل

 -ض المسموح به:حد التعر

Permissible level :- مستصىلأصلت لقزلفكم اةلفكسر م لفكمسرمص ل صجرصاهلفريل
لفكمصفالفكتيلقتن صك  لفإلنس  .

 -المستوى المسموح به :

Permitted solid waste 

sites :- 

مصفقررعلمخصصرر لك مرريلفكن  قرر تلفكصررم  لفق رر ل،للمرر ل
لت مللمع مللمع كج لتم لفكن  ق ت.

ات الصاااااالبة مواقااااااع النفاٌاااااا
 -المجازة :

Pernicious anemia :- مرر ضلقنررتجلعرر اةلمرر لن رر.لفقترر مق ل(B12)صقتمقررزلل

 عايلفلتم للنمصلل ق تلفكايلفكحم ف لفيلنخر  لفكعظريل
صقملررر لتوفررريلهررركفلفكمررر ضل تنررر صللفألبكقررر لفكرنقررر ل

مثرررررررللفكمحرررررررصيلل(B12) محتصفهررررررر لمررررررر لفقتررررررر مق ل

لصفكخض فصفتلفكص قق .

 -فقر دم خبٌث :

Peroxisome :- أحررالفكعضررق تلفكخمصقرر ل،لصهررصل رر ق ل ررـلLysosomeل  -بٌراوكسٌسوم :
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صللCatalaseصكلنرررر لقتمقررررزل  حتصفئرررر لعمررررنل نررررزقيل
Peroxidaseلصبق ه لم ل نزقم تلفأللساة.ل

Perse :- .ً لأصلجصه ق  -بذاته :

Persistence time :- أصلزمرر لفكث رر تل،لصهررصلفكررزم لفكرروزيلكقصرر حلفكم قررال
لم اةلخ مم .

 -زمن البقاء :

Persistent herbicides:- م قافتلفألاب لل رقئ لفكتحمللصفكتريلت  رنلفتر ةلرصقمر ل
لفرررريلفكت  رررر لصتمعرررربلاص فًلفرررريلفكتررررأثق لعمررررنلنمررررصل
فكرر  لفكن  تيلأصلفكمح صقللفكتيلسقتيلز فعت  للح ر ًل
فررررررررريلفأل فضررررررررريلفكمع ممررررررررر ل  ررررررررركهلفكم قرررررررررافتل

Cummulative pesticides.ل

 -: ابتةثمبٌدات أدغال 

Persistent pesticides :- تت ررر ق لم قرررافتلف فررر تل ا جرررر لث  ت ررر ل  ك قئررر لت عرررر ًل
كت لق  رر لفكلقمقرر ئيلصتعررالفكم قررافتلفكت  عرر لكمجمصعرر ل
فكلمص لفكعضصق لم لألث لمج مقعلم قافتلف فر تلث  تر ًل
لفيلفك قئ ل،لككك لأص حلفستخافم  لفكقصيلمحاصالجافً.لل

  -: ثابتةمبٌدات آفات 

Persistent toxicity :- أصلهررريلح كررر لفكتسرررميلأصلفكتعررر ضلفكمسرررتم لكمسرررمصيل
صتحصرررللعنرررالفكعرررقشلفكمسرررتم لفررريلمحرررقرلممرررصثل

صللPesticides poisoning  كسررررررمصي.لفنظرررررر ل
Pesticides pollution.ل

 -: ثابتةسمٌة 

Personal exposure :- مجمرص لفكتعرر ضلفكرركيلقصرقبلفك ررخ.لفرريل قئترر لأصل
.لمثرر للككرر لMicroenvironmentمحقررر لفكصرررق ل

لفكمنزللصفكسق  ةلصمحللفكعمل.

 -تعرض شخصً :

Perspiration :- .ل ف فزلفكع ا  -تعرق :

Peruvian guano :- لفنظررررر لفك ق صفررررريأيل ررررر فزلفكحقصفنررررر تلصفكرقرررررص ل.
Guano. 

 -ذراق بٌروفً :

Pesticidal selection 

pressure :- 

المرررر لصهررريلعممقرررر ل زفحرررر لفألفررر فالفكحس سرررر لكمم قرررر
فكمجمصعرر لفكسررل نق لكافرر لفكمسررت اف ل عممقرر لفكمل فحرر ل
صمررعلفسررتم ف لعممقرر تلفكرر شلصفكمل فحرر لتررزافالنسرر  ل
فألفررر فالفكمتحممررر لصفكم  صمررر لكمم قرررال كرررنلأ لقصررر حل
مجتمعلف ف لملصن ًلم لفألفر فالفكم  صمر لكركك لفكم قرال،ل
لهكهلفكعممق لت س ل كق لظ ص لفكسوك لفكم  صم لكمم قا.

 -االنتخابً للمبٌد : الضغط

Pesticide :- أيلم اةلأصلخمقرلمر لفكمرصفال،لأصلفكل ئنر تلفكاقق ر ل مر ل
فق رر لفك  ق صسرر تلفكمسررتخام لك تررللأصلررر الف فرر تل،ل
صلرررركك لفكمررررصفالفكمعرررراةلكوسررررتخافيللمث ررررر تلنمررررصل
كمح ررررر فتلأصلمنظمررررر تلنمرررررصلفكن ررررر تلأصلمسررررر ر تل

كمثمرر  للفألص فالصمج   ت رر لأصلعصفمررللفإلسرر  رلفكم لرر 
أصلمنعرر لأصلعصفمررللتخ قررللفكز فعرر تل،للمرر لق ررملل
فكمصرررمحلفكمررصفالفكمسررتخام لفرريلمع ممرر لفكمح صررقلل
ق ررللأصل عررالفكحصرر الكصق قرر لفكسررمعلمرر لفكتحمررللصفك سرر ال
أثن  لفكتخزق لصفكن لل،لصقتضم لأقض ًلفكمرصفالفكمن رر ل
صفكمرررصفالفكمخرررا ةل كفلل نرررتلملممررر لكرررقاف لفكم ضررريل

لكمم قا.ل

 -فات :مبٌد اآل

Pesticide chemical 

code :- 

 مررزلقتلررص لمرر لسررت لأ قرر يلصضررعلكتمققررزلفكم قررافتل
،للShaughnessyفكلقمق ئقرررر لصقسررررمنلأقضرررر ًل مررررزل

صقسررررتخايلهرررركفلفكرررر قيلح سررررص ق ًلكم حررررثلفرررريلقصفعررررال
لفكمعمصم تلع لم قالمعق .

 -الرمز الكٌمٌائً للمبٌد :

Pesticide for general 

use :- 

افم لمررر لق رررللفأل رررخ .لفكعررر اقق لم قرررالقملررر لفسرررتخ
صبقرررر لفكمرررررا  ق لعمررررنلفسرررررتخافيلفكم قررررافتلصككررررر ل
للنخ رررر ضلسررررمقت لصتأثق فترررر لفكج ن قرررر لفرررريلفك قئرررر ل،ل

 -مبٌد لالستخدام العام :
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لمثرررررررررر للككرررررررررر لفكل  قررررررررررتلفكز فعرررررررررري.لفنظرررررررررر 
Pesticide for restricted use.ل

Pesticide for 

restricted use :- 

فأل رررخ .لفكمخرررصكق لم قرررالقسرررتخايلف ررررلمررر لق رررلل
  ستخافيلمثللهكهلفكم قافتلف رلصكك لكسرمقت  لفك راقاةل
كإلنسررر  لصصرررص لفكحقررر ةلفكمختم ررر لفضررروًلعررر ل رررر ل
تررراهص ه لفررريلفك قئررر ل،لمثررر للككررر لم ل ررر تلفكزئ رررال

لصفكز نق .

 -مبٌد لالستخدام المحدود :

Pesticide label :- فكص ق لفكمر صعر لصفكممصر  لعمرنلفكصعر  لفألصرميلأصل
 رررصةلفكم قرررالصتحرررصيلجمقرررعلفك  ررر فتلصفكمعمصمررر تلع

صللLabelفكخ صرر ل  كم قررالصر فئررالفسررتخافم .لفنظرر ل
Labeling.ل

 -عالمة المبٌد :

Pesticide labeling :- جمقررعلفكمررصفالفكمر صعرر لفكخ صرر ل  كم قررالصفكترريلت ررصيل
فك رر ل لفكمنتجرر ل  صرراف ه لكمتع قررلل  كم قررالصت ررملل

قررر تلصفك صسرررت فت.لعومررر لفكم قرررالصفكن ررر فتلصفكمرص
ل.LabelingصللLabelفنظ ل

 -نشرة المبٌد :

Pesticide usage :- مصرررررمحلق ررررق ل كررررنلفلسررررتعم للفك عمرررريلكمم قررررافتل
محسررص  لعمررنلأسرر  لفكلمقرر لفكمسررتخام لأصلفكصحررافتل

لفكمع مم .

 -استعمال المبٌد :

Pesticides 

biodegradation :- 

فكحقرر للعممقرر لتررأققضلصهررايلفكم قررافتل  عررللفكل ئنرر ت
فكمختم رر لفكمصجررصالفرريلفك قئرر لص ف فزفت رر لفكحقصقرر ،ل  ل
عممقرر لتحمررللفكم لرربلفألصررميلحقصقرر ًل كررنلم ل ررر تل
أخ ىلللقعنيلزصفللتأثق هلم لفك قئ ل للمر لفكمحتمرلل
أ لنررصفتجلفكتحمررللهرركهلقررالتلررص لألثرر لسررمق لصخرررص ةل
عمنلفك قئ لم لفكم لبلفألصميلأصلقرالقحصرللفكعلر ل

لأقللسمق لم لفكم لبلفألصمي.لفتلص لهكهلفكنصفتج

 -التحلل الحٌوي للمبٌدات :

Pesticides 

biodetoxification :- 

  لقا ةلفكعاقرالمر لأنرصف لفكمقل ص ر تلعمرنلفلسرت  اةل
م لفكل   ص لفكمصجرصالفريلفكم ل ر تلفكعضرصق ل،لافرعل
فكعاقالم لفك  حثق ل كنلفسرتخافيلهركهلفكم قل ص ر تلفريل

صثرر لكم قئرر لصمن رر لم قررافتل زفكرر لسررمق لفكم ل رر تلفكمم
ف فرر ت.لصتتررصف لفكقررصيلأنظمرر لحقصقرر لقملن رر لفكررتخم.ل
مرر لمخم رر تلفكم قررافتل  سررتخافيلفكم قل ص رر تل ر قرر ل

لكت /س ع .ل4999تزقالع ل

اإلزالااااااة الحٌوٌااااااة لساااااامٌة 
 -المبٌدات:

Pesticides 

dissociation factor :- 

تت رر ق لفكم قررافتلصفكسررمصيلفرريلسرر ع لترراهص ه ل  ك قئرر ل
صقعتمررالككرر لعمررنلفكعاقررالمرر لفكعصفمررللمن رر لفكر قعرر ل
فكلقمق ئقررر لكمم لررربلصأ لكلرررللم لررربلع مرررللترررأق لأصل
ت ل لقحاالفت ةل    لفكم قالفريلفك قئر ل ضر ف ل كرنلاص ل
فكحرررر ف ةلصفك رص رررر لصفإل ررررع  لصفكل ئنرررر تلفكاقق رررر ل

لصبق ه لفيلتحاقالس ع لتاهص لفكم قافت.

 -عامل تفكك المبٌدات :

Pesticides document 

management system :- 

نظرر يلكرراىلصل كرر لحم قرر لفك قئرر لقررتيلفقرر لح ررظلفكصثرر ئال
صفكمعمصم تلفكمتصف ةلصفكخ ص ل لرللم قرالمر لم قرافتل

لف ف ت.ل

 -نظام إدارة وثائق المبٌدات:

Pesticides exposure 

route :- 

فكمسم لفلعتق ايلفككيلقسمل لفكم قالكماخصلل كرنلجسريل
 كلقالقاخللفكم قال م لع لر قالفك ريلأصلفكل ئ لفكحيل،ل

لفألنللأصلع لر قالفكجما.

 -مسار التعرض للمبٌدات :

Pesticides extraction 

efficiency :- 

كتحاقرررالل ررر  ةلفكر ق ررر لفكمسرررتخام لفررريلفسرررتخو.ل
فكم قافتلقتيل ض ف للمق لمعمصم لمر لفكم قرال كرنلعقنر ل

مق رر لكرريلقسرر المع ممت رر ل  كم قررالمرر لق ررللثرريلتجرر يلع
عممق لفلسرتخو.لثريلتحسربللمقر لفكم قرالفكنر تجلمر ل
عممق لفلستخو.لصقتيلحس بلمعاللفلسرتخو.لأصل

 -كفاءة استخالص المبٌدات :
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لفلست ج  للنس  لمئصق ل:
%لكوسررتخو.ل=للمقرر لفكم قررالفكمسررتخم.ل/للمقررر ل

لل499×لفكم قالفكمض ف ل
ص عرررالفكتألرررالمررر لل ررر  ةلفكر ق ررر لقرررتيلتر ق  ررر لعمرررنل

لقالمن  .فكعقن تلفكمرمصبلفستخو.لفكم 
Pesticides for 

submerging :- 

أصلم قافتلكمتررق ل،لصق صال   لفكم قافتلفكمسرتخام ل
فرررريلأحررررصفضلبمرررر لفكم  ررررق لكمل فحرررر لفكر قمقرررر تل
فكخ  جقرررر لعمررررنلحقصفنرررر تلفكمز عرررر .لصتمترررر زلهرررركهل

لفكم قافتل  نخ  ضلسمقت  لكم  ئ .

 -مبٌد الغمر :

Pesticides harvest 

residues :- 

لمقررر لمت  قررر تلفكم قرررافتلصفكتررريلقع ررر لعن ررر ل جرررز ل
 رر كممقص لصفكمصجررصاةلعمررنلفكمح صررقللفكز فعقرر لأثنرر  ل

لعممق لفكجنيلصفكحص ا.

متبقٌااااااات المبٌاااااادات عنااااااد 
 -الحصاد :

Pesticides 

incineration :- 

ل.Incinerationفنظ ل  -حرق مبٌدات اآلفات :

Pesticides 

incompatibility :- 

  لعممق لخمرلألث لم لم قالفيلعممقر تلفكمل فحر لقرال
ترر ايلأحق نرر ًل كررنلنترر ئجلعلسررق لتتمثررللفرريلفنخ رر ضل
ف عمقرررر لفكخمررررقرلنتقجرررر لعررررايلفكتصففررررالفرررريلفكصرررر  تل
فكلقمق ئقرر لكممررصفالفك ع كرر لكلررولفكم قرراق لصقسررمنلككرر ل

Chemical incompatibilityلأصلقررالتلرص لنتقجرر ل.
لكمرررررررررركق  تلعررررررررررايلفكتصففررررررررررالفك قزقرررررررررر ئيل ررررررررررق لف

فكمسررررتخام لفرررريلتج قررررزلفكم قرررراق لصقسررررمنلحقنرررركف لل
Physical incompatibilityصقررررالقرررر ايلعررررايلل

فكتصففال كنلفكتس بلفيلح الفكن  ت تلفكمع مم لصتسمنل
ل.Phytotoxic incompatibilityحقنكف ل

 -عدم توافق مبٌدات اآلفات:

Pesticides 

interaction:- 

صفريلف فر لفكمسرت اف للتأثق لأحالفكم قافتلفيلم قالفخ 

لصفك قئ لفكتيلتصجالفق  لف ف .

 -تداخل مبٌدات اآلفات :

Pesticides microwave 

degradation :- 

 رررراأتلمح صكرررر لفسررررتخافيلفكمصجرررر تلفكاقق رررر لكتحرررررقيل

فكم ل  تلفكعضصق لصمن  لفكم قالفريلمخت ر فتلكصل قرال

صقررالكررصحظلأ لهرركهلفكمصجرر تلل4061ألصللمرر ةلعرر يل

قعلفكعاقررالمرر لفكت رر عوتلفكلقمق ئقرر ل،لتعمررللعمررنلتسرر 

خ ص لت  عوتلتلسق لفألصفصر لفكلقمق ئقر لكمم ل ر تل

لمم لق ايل كنلتاهص ه لصتحمم  .

 -انهٌار المبٌدات بالموجات:

Pesticides 

pharmacokinetics :- 

ل.Pharmacokineticsفنظ ل  -الحركة الدوائٌة للمبٌدات :

Pesticides 

photodecomposition :- 

قمعرربلفكضررص لصخ صرر لفأل ررع لفررصالفك ن سررجق لاص فًل

م مرر ًلفرريلهررايلم قررافتلف فرر تلصمت  ق ت رر ل،لصقررالأملرر ل

 ث رر تلككرر لمخت  قرر ًلعنررالتعرر قضلفكم قررافتلكق ررع ل

فصالفك ن سجق لفكصن عق ل،لصتمعبلفكعاقرالمر لفكعصفمرلل

اص فًلم م ًلفيلس ع لفكتحمللفكضصئيلصفكتيلم لأهم  ل

تسر للمر لعممقر لن رللفكر قر لمر لصجصالمصفاللقمق ئق ل

فكضررص ل كررنلفكم لرربلفكلقمقرر ئيل،لهرركهلفكمررصفالتسررمنل
.لصقحررراثلPhotosensitizersحس سرر تلفكضرررص لفكررـل

فكتحمرررللفكضرررصئيلكمم قرررالمررر لخررروللت ررر عوتل عررر اةل

فكتنظقيلفكجزقئيلفكافخميلكمم لربلأصلمر لخروللت  عرلل
ل.Photosensitizers زفك لفكلمص لضصئق ً.لفنظ ل

الضاااااوئً لمبٌااااادات التحلااااال 

 -اآلفات :

Pesticides poisoning :- مصرمحلصفسعلق مللجمقعلح لتلفكتسميلفكتريلتحراثل

لج ف لفكتع ضلكمم قافتل  لللم    لأصلبق لم    .

 -التسمم بالمبٌدات :

Pesticides pollution :- مصرمحل  مللق ق ل كنلجمقعلحر لتلترافخللم قرافتل  -التلوث بالمبٌدات :
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قسرر ل،لفكمرر  لصفكت  رر لف فرر تلمررعلعن صرر لفك قئرر لفك ئ

صفك ررصف لصمرر لتحصقرر لفك قئرر لمرر لن رر تلصحقررصف ل،لصأ ل

م رراف لفكضرر  لفكح صررللفرريلفك قئرر لنتقجرر لهرركفلفكتمررصثل

قرر ت رل مسررتصىلفكتمررصثلصر قعرر لفكم لرربلفكلقمقررر ئيل

صصص ةلتج قزهلصفكعصفمرللفك قئقر لفكمختم ر لفكتريلتر ث ل

لصتتأث ل تم لفكممصث ت.

Pesticides post 

harvest residues :- 

لمقررر لمت  قررر تلفكم قرررافتلصفكتررريلقع ررر لعن ررر ل جرررز ل

 رررر كممقص لصفكمصجررررصاةلعمررررنلفكمح صررررقللفكز فعقررررر ل

لفكمختم  ل عالفلنت   لم لعممق لفكجنيلصفكحص ا.

متبقٌاااات المبٌااادات ماااا بعاااد 

 -الحصاد :

Pesticides 

registration and 

evaluation 

committee :- 

سمنلفكمجنر لفكصرنقر لكمم قرافتلحقرثلت رصيلفيلفكع فالت

هكهلفكمجن ل  ح.لفكم قرافتلفكمسرتص اةلتحرتلظر صلل

فك قئرر لفكع فققرر لصا فسرر لمرراىلمر   ت رر لكممصفصررر  تل

لفكنصعقررررررررر لفكاصكقررررررررر لصفكع فققررررررررر لق رررررررررللفكسرررررررررم  ل

 تصزقع ررر لصفسرررتخافم  لمررر لق رررللفكمرررزف عق .لفنظررر ل
Pesticides registration number.ل

م المبٌدات لجنة تسجٌل وتقٌٌ

:- 

Pesticides 

registration 

number:- 

أحررالف رر فتلعومرر لفكم قررالصفكترريلت ررق ل كررنلأ لفكم قررال

مسررجللكرراىلصل كرر لحم قرر لفك قئرر لتحررتلفكرر قيللرركفلصأ ل

صجرصالهرركفلفكر قيلقعنرريلأ لفكم قررالقرالفسررتصفنلفك رر صرل

فكم رر  ةلمرر لق ررللصل كرر لحم قرر لفك قئرر لكوسررتخافيلفرريل

لفكح ل.

 -بٌد :رقم تسجٌل الم

Pesticides 

regurgitation :-  

صهرريلصسررقم لكمررتخم.لمرر لفكسررمصيلصقملرر لأ لتنررا يل

ضررم لفكم  صمرر لفكسررمصلق ل،لحقررثلتعمررللف فرر تلعمررنل
لVomiting خ فيلفكرع يلفكمسمصيلع لر قالفكت قر ل

صكك ل س بلمنعلفلن   ضلفكر قعريلكمعضرم لفكع صر ةل

يلفألم مقرر لفرريلفكمعرراةلفكصسرررنل،للمرر لهررصلفكحرر للفرر
عنرررالتن صك ررر لكمرعررر يللEuxoa sppق قررر تلفكجرررن ل

فكمع ملل ز نقخقتلفكصصاقصيلصقمل لمنعلحراصثلهركهل

فكظ ه ةلعر لر قرال ضر ف لفكمرصفالفكمسرلن لفك ضرمق ل
Digestive sedativesلكمنعل  ج  لأصلت ق لفكسي.ل

 -إرجاع المبٌدات :

Pesticides residues :- لفرررريلق صرررال  ررر لمت  قررر تلفكم قرررافتلصنرررصفتجلأقضررر  

ملصنرر تلفكنظرر يلفك قئرريلافكمرر  لصفكت  رر لصفك ررصف دلصفرريل

فكن رر تلصفكحقررصف لصفكرررركف لصفكترريلت  رررنل عررالفسرررتخافيل
ل.Pesticides pollutionفكم قافت.لفنظ ل

 -متبقٌات المبٌدات :

Pesticides resistance :- مصرمحلق ق ل كنلأ لم  صم لفكل ئن تلكم قافتلف ف تل

يلتعرالتمرصتل ر كت لقزفتلفكتريلتعنيلأ لهكهلفكل ئن تلكر

ل نتلت تم  لفيل افقر لفسرتخافيلككر لفكم قرالفريلفك ضر  ل

عمق رر ل،لصأ لفك ضرر  لعمق رر لقترمرربلفسررتخافيلفكم قررافتل

 رلللع مرللضرررلفنتخر  يلقعمرللممر لق ت فلقزلأعمنل

عمنلتجمقرعلفألفر فالفكح ممر لكصر  لفكم  صمر لصفسرت ع ال

نلأ لقصر حلفألف فالفكحس سر ل مر لقر ايلفريلفكن  قر ل كر

فرررتلكجنررر لفررر فالفكمجمصعررر لم  صمررر أبمررربلأ ،لصقرررالع ذ

خ  ف لم قرافتلفكح ر فتلفريلمنظمر لفكصرح لفكع كمقر ل

فكم  صمرر للرر  تيل:لقررا ةلسرروك لمرر لفكح رر فتلعمررنل

تحمررللت فلقررزلأصلج عرر تلمرر لفكمررصفالفكسرر م لتلررص ل

ق تم لكمعظيلفألف فالفيلفكمجمصع لفكر قعقر لمر لفكنرص ل

ف رلع لر قرالفنت ر للجقنر تلن س .لصفكم  صم لتص ثل
 Crossلفكم  صمررر لمررر لف  ررر  ل كرررنلفأل نررر  .لفنظررر 

 -مقاومة مبٌدات اآلفات :
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resistanceلصل

Multiple resistance.ل

Pesticides stability :- ق  مق لفكم قافتلكم  صم لعصفمللفك ايلفكتيلتتع ضلك ر ل

أثن  لفكتخزق لأصلفكتج قزلأصل عالفكمع مم لفكح مق لتحرتل
ل.Stabilizersكظ صللفك قئق لفكمختم  .لفنظ لف

 -ثبات المبٌدات :

Pesticides terminal 

residues :- 

مصررررمحلصفسرررعلقملررر لأ لق رررق ل كرررنلنرررصفتجلفألقرررضل

فكن  ئق لكمم قافتلفيلملصن تلفكنظ يلفك قئي.للمر لقملر ل

أ لق ررق ل كررنللمقرر لمت  قرر تلفكم قررافتلمحسررص  لعمررنل

فرريلفكمررصفالفكركفئقرر للأسرر  لجررز ل رر كممقص لصفكمصجررصاة

لفكمختم  لصفكمصفالفألخ ىلعنالفست ول  لأصلتافصك  .

المتبقٌااااااااااااااات النهائٌااااااااااااااة 

 -للمبٌدات:

Pesticides thermal 

degradation :- 

تحمرررللصفن قررر  لفكم قرررافتلنتقجررر لتع قضررر  لكرررا ج تل

ي.لفنظرررر ل4599حرررر ف ةلم ت عرررر لجررررافًلتزقررررالعرررر ل
Incineration. 

 -:االنهٌار الحراري للمبٌدات

Pesticides use 

expenditures :- 

فك قم لفكم ا ةل  كاصل لك قم لفكم قالصتل كقللفسرتخافم ل

صفكمافصعررر لمررر لق رررللأصرررح بلفكمنررر زللصفكمرررزف عق ل

لصأصح بلفك  ل تلفكز فعق .

 -تكالٌف استخدام المبٌد :

Pesticides 

weathering :- 

تررررأثق لمجمصعرررر لفكعصفمررررللفكجصقرررر لفرررريلا جرررر ل  رررر  ل

صتحمم ررر لفررريلفك قئررر لصهررريلعصفمرررللمع ررراةللفكم قرررافت

صمتافخمرررر لصتعتمررررالعمررررنلفكر قعرررر لفكلقمق ئقرررر لكمم قررررال

لصصص ةلفكتج قز.

 -تجوٌة مبٌدات اآلفات :

Pesticides 

wettability:- 

صهررريلصررر  لمررر لصررر  تلفكم قرررافتلفكمج رررزةل  رررللل

مس حقالق  مر لكم مرلل،لصتعتمرالق  مقر لفكمستحضر لكم مرلل

 لصفكن  ر ةلصفكم  قر لفكمضر ف لعمنلنصعق لفكمصفالفكم مم

كصرررص ةلفكتج قرررزل،لحقرررثلقجررربلأ لللقزقرررالفكصقرررتل

فكوزيلكو توللع لاقق  لصفحاةل،للمر لقجربلأ لقلرص ل

كممعمررالفكنرر تجلا جرر لث رر تلتحررتلفكظرر صللفلعتق اقرر ل

لصفلستصفئق .

 -قابلٌة البلل للمبٌدات :

Pethoxamide :- م قررالأابرر للعرر يلمرر لمجمصعرر لChloroacetamideل

لصقعمللعمنلتث قرلعممق لفلن س يلفكخمصي.

 -بٌثوكاسامٌد :

Petitgrain oil :- قرمرررالعمرررنلفكزقرررتلفكعرررر يلفكمسرررتخم.ل ررر كت رق ل

 لفكحاقث ل م لعمق  لمر لأص فالأل رج  لصفك خ  يلكم  

فكنرر  نجلأصلفك  ت رر للأصللمق مرر ل،لصهررصلكصلكررص لأصرر  ل

ل رررر لفرررريلفكعاقررررالمرررر لنمخضرررر لصقسررررتخايللمرررر اةلم

لع تلفكركفئق .فكصن 

 -زٌت اللبلوب :

Petroleum oils :- ع رر  ةلعرر لخمررقرلمرر لهقررا صل   صن تلم رر ع لصبقرر ل

م رر ع لصهقررا صل   صن تلحم قرر لتحتررصيلعمررنلنسرر  ل

ع كقرر لمرر لفكل  قررت.لصكمزقررصتلفك ت صكقرر لفكعاقررالمرر ل

فلسرررتعم لتلحقرررثلتسرررتعمللفررريلفك  ررر تلفكسررر  تق ل

ل رر ذ صفكعن لرربلكمل فحرر لفكح رر فتلفك  رر ق لص ررقضلفكم 

فكحمرر ف ل،للمرر لتسررتخايلهرركهلفكزقررصتلصررق  ًلكمل فحرر ل

لصفكحميلصحص ق تلفكح  فتلفك   ق ل،لفضوًلعر ل فكم  ذ

فسررتخافم  للم قررافتلكمر قمقرر تلعمررنلفكرراصفج لصلمررصفال

ح ممرر لكمم قررافتلصلم قررافتلبقرر لمتخصصرر لكقابرر لل

لصلمصفالمس عاةلكمستحض فتلم قافتلفك ر ق ت.ل

 -زٌوت بترولٌة :

Peyote :- فنظ لPhenylethylamines.ل  -بٌوتً :

P
H

 -إج : يپ مزلق ق ل كنلت لقرزلأقرص لفك قرا صجق لصهرصلم قر  ل -: 
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لصق عاق لفكصسر.لض كا ج لحمص

P
H

 scale :- ق رق ل كرنلفكتعر اللل1م ق  لكمح مضق لحقثلأ لفكر قيل

ت ررق ل كررنلفكح مضررق لصفأل قرر يلل1صفأل قرر يلاص لفكرر قيل

ل كنلفك  عاق .ت ق لل1فكتيلتزقالع ل

Pمقٌاس الـ 
H :- 

Phagocytosis :- عممقرر لاف عقرر لت ررصيلخوك رر لفكخوقرر لفكممت مرر ل  كت رر يل

صهضرررريلفكل ئنرررر تلفكحقرررر لفكاقق رررر لصفكخوقرررر لفألخرررر ىل

لصفكجزقئ تلفكر ق  .

 -بلعمة :

Phalloidin :- سيلفر يلقصجرالفريلفك رر لAmanita phalloidesل

حقرصف ل كرنلحراصثلصق ايلتن صك لمر لق رللفإلنسر  لصفك

فنظررر للحررر لتلتسرررميلقرررالتررر ايل كرررنلفكصفررر ةلأحق نررر ً.

Mycetism.ل

 -فالوٌدن :

Pharmaceophagous :- لقعررررررصالأصلقخررررررت.ل  كل ئنرررررر تلأصلفكح رررررر فتلفكترررررريل

تترررركىلعمرررنلفكمرررصفالفكصرررقالنق لصخ صررر لفألع ررر بل

لفكر ق .

 -آكالت المواد الصٌدالنٌة :

Pharmacodynamics :- لق ررتيل ا فسرر لر ق رر ل حررافثلفرر  لمرر لعمرريلفألاصقرر 
فكمصفالفكر ق  لتأثق ه لفيلفكل ئن تلفكحقر لصككر ل  رالل
تحاقررالفكعممقرر تلفك سررمجق لفكلقمق ئقرر لفألس سررق لفكم اقرر ل
 كررنل حررافثلككرر لفكتررأثق لفكحقررصيلفرريلفكلرر ئ .لفنظرر ل

Pharmacokinetics.ل

 -دٌنامٌكٌة األدوٌة :

Pharmacokinetics :- صفك سرمجيلكممر اةلفكلقمق ئقر للق صال   لفكسمص لفكح لي
 رررررافخللفألنظمررررر لفكحقصقررررر لصق رررررمللككررررر لعممقررررر تل

لفلمتص .لصفكتصزقعلصفألقضلفكحقصيلصفإلخ في.

 -حركٌات الدواء :

Pharmacokinetics :- ف  لم لعميلفألاصق لق الل كرنل ر  لص قر  لفكلمقر تل
فكترريلقررتيلأخرركه لمرر لفكرراصف لمرر لق ررللفكجسرريلصتحصك رر ل

قع رر لصتأققضرر  لصعممقرر ل زفكت رر لفكحقررصيلصر ق رر لتصز
ل.Toxicokineticsم لفكجسي.لفنظ ل

 -حركٌات الدواء :

Pharmacology :- فكعميلفككيلقخرت.ل ا فسر لفألاصقر لمر لحقرثلأصرصك  ل
لصر قعت  لصفستخافم ت  لصر ق  لتأثق ه .

 -علم األدوٌة :

Pharyngitis :- ح ك لم ضق لتصقبلفك معرصيل سر بلع مرللممر ضلأصل
لفستن  ال عضلفكمصفالفكس م .نتقج ل

 -التهاب البلعوم :

Phase 1 

biotransformation :- 

صهيلفكم حم لفكتيلقرتيلخوك ر لتحصقرللفكم ل ر تلبقر ل
فك ر ق ل كنلم ل  تلقر ق لس م لفكركص   ل  كمر  لصككر ل
مرر لخرروللفكعاقررالمرر لفكت رر عوتلفألقضررق للت رر عوتل

مررر للفأللسررراةلصفلخترررزفللصفكتحمرررللفكمررر ئيلصبق هررر 
فكت  عوتلفكتيلقتيلتح قزه ل  إلنزقمر تلفكمصجرصاةلفريل
سرر قتص وزيلفكخوقرر لأصلفك رر ل لفلناص وزمقرر لأصل ررأيل

لُعضق تلخمصق .

 -التحول الحٌوي األول :

Phase 2 

biotransformation :- 

صهيلفكم حم لفكتيلقرتيلخوك ر لف ت ر رلنرصفتجلفكم حمر ل
خمقرر لفكمن ررألفألصكررنلصككرر ل أحررالفكجزقئرر تلفكحقصقرر لاف

مثللفكلمصت ثقص لأصل  ضوتلفكجسريلكتلرصق لمر لقعر لل
  كم ت ن تلفكتيلتلص لس م لفكر  لخر  يلفكجسريلعر ل

لر قالفك صللأصلفك  فزلألن  لس م لفككص   ل  كم  .

 -التحول الحٌوي الثانً :

Phase 3 

biotransformation :- 

صهيلم حمر لأقرضل ضر فق لكنرصفتجلفألقرضلفكتريلسر ال
  لصفكن تج لمر لفكم حمر لفكث نقر لصفكركيلقرالتلرص لفقت فن

لنتقجت ل نت يلم ت  تلس م .

 -التحول الحٌوي الثالث :

Phaseollin :- مرر لفكم ل رر تلفكسرر م لفكترريلتنضررحلمرر لفتحرر تل رركص ل
لفك  صرررررررصكق لفكخضررررررر ف لعنرررررررام لتصررررررر بل ررررررر ك ر 

 -فاصٌولٌن :
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M. fructicola.ل

Phenazine :- صرررقللفكمختم ررر ل،لم قرررالح ررر فتلقسرررتخايلعمرررنلفكمح 
ل.Azophenyleneم ات لفك ع ك ل

 -فٌنازٌن :

Phenisopham :- . لم قالأاب للع ي.لمنخ ضلفكسمق لكم  ئ  -فٌنٌسوفام :

Phenmedipham :- م قالكمل فح لفألاب للع قض لفألص فا.لم لمجمصعر ل
Phenyl carbamateصقعمرررللعمرررنلتث رررقرلعممقررر لل

لئ .لللفكت لقبلفكضصئي.لمتصسرلفكسمق لكم  

 -فٌنمدٌفام :

Phenobenzuron :- م قالأاب للعر يلمر لمجمصعر لفكقص قر لفكمث رر لكعممقر ل
لمنخ ضلفكسمق لكم  ئ .فكت لقبلفكضصئي.ل

 -فٌنوبنزٌورون :

Phenopylate :- مررنخ ضلم قررالأابرر للعرر يلمرر لمجمصعرر لفكل    مقررت.ل
لفكسمق لكم  ئ .

 -فٌنوباٌلٌت :

Phenothiol :- فقعرر لفألص فالفرريلصألابرر للع قضرر لم قررالكمل فحرر لف 
لمنخ ضلفكسمق لكم  ئ .ح صللفك زلصفكنجقمق ت.ل

 -فٌنوثاٌول :

Phenothioxin :- .لم قالح  فتلع ي  -فٌنوثاٌوكسٌن :

Phenothoate :- م قرررالكمل فحررر لف فررر تلفكح ررر ق لعمرررنلفكمز صعررر تل

فكمختم ررر .لمررر لمجمصعررر لفك سررر ص لفكعضرررصق لفكمث رررر ل

لمتصسرلفكسمق لكم  ئ . قز.لإلنزقيلفكلصكق لفست

 -فٌنوثوٌت :

d - Phenothrin :-  م قرررالكمل فحرررر لح رررر فتلفكح رررصبلفكمخزصنرررر ل،للمرررر ل

قستخايلفيلفكمص نع.لم لمجمصع لففك  ق صث صقالفكتريل

تتافخللمرعلقنرصفتلن رللفكلمص فقرالفريلأب رق لفكمحر ص ل

لمنخ ضلفكسمق لكم  ئ .فكعص ق .ل

 -فٌنوثرٌن : –دي 

Phenoxathiin :- .لم قالح  فتلع ي  -فٌنوكزاثٌن :

Phenoxy herbicides :- صتسمنلأقض ًلChlorophenoxy herbicidesصهيلل

مرر لمجمصعرر لفكم ل رر تلفك  مصنقرر ل،لك رر لحم رر لفقنررصلل

صقرر ت رل  رر لعمررنلفألقررللك ةللمررص لصفحرراة.لصت رر  لفرريل

عمم رررر لفلصلسررررقن تلصمنظمرررر تلنمررررصلفكن رررر ت.لصمرررر ل
ل.D-2,4صع لفكم قافتلفكت  ع لك كهلفكمجم

مبٌااااااااااااااااادات األدغاااااااااااااااااال 

 -الفٌنوكسٌة:

Phenyl propenes :- م ل ررر تلنقت صجقنقررر لتررر ث لعمرررنلفكج ررر زلفكعصررر يل

فكم لررررزيل،لصفكمررررصفالفكمرررر ث ةلفألس سررررق لفرررريلهرررركهل
لMyristica fragransفكمجمصعر لم ررت  لمر لن رر تل

أصلجرررصزةلفكرقرررب.ل  لترررأثق فتلجرررصزةلفكرقررربلعمرررنل

مررر لص رررممتلفكج ررر زلفكعصررر يلسرررجمتلمنررركلفتررر ةلرصق

ح لتلح اةلم لفل ت   لصهمصس لفك  ق ل،للم لت عرثل

هررركهلفكترررأثق فتلفررريل عرررضلفألحقررر  لفكل  ررر لصفك لرررصال

تلنتقجر لصفكام بيلأصلفكجنص ل،للمر لسرجمتلحر لتلمر

فنحررر رلفكرراهص لفرريلفكل ررال عررالتنرر صللمسررحصالجررصزةل

فكرقرررربلصفكمررررر اةلفك ع كرررر لفررررريلجررررصزةلفكرقررررربلهرررررصل
لأ لفكررررر عضلقعت رررررال،ل للMyristicinفكمق ستقسرررررق ل

صجصالم ل  تلأخ ىلفريلجرصزةلفكرقربلمسر صك لعر ل

فألن رررررر لفكمررررر ث ةلفررررريلفكج ررررر زلفكعصررررر يلصمن ررررر ل
Borneolلل للElemicineص صللEugenolص

GeraniolصللSafrol.ل

 -بروبٌنات الفٌناٌل :

Phenylaminocadmium 

dilactate :- 

لم قالفر ق تلع ي. فٌناٌااال امٌنوكاااادمٌوم ثناااائً 

 -الالكتٌت :

Phenylaminocadmium 

lactate :- 

لم قالفر ق تلع ي. فٌناٌااال امٌنوكاااادمٌوم ثناااائً 

 -الكتٌت :

Phenylethylamines :- تصجالهكهلفكم ل  تلفيل عرضلفكن  تر تلفكصر ق ق لفريل  -أمٌنات الفٌناٌل اٌثاٌل :
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أصللPeyotفكملسررق لفكترريلك رر لتررأثق لم مررص لصقسررمنل

Peyotiحقثلت رعل  لللأق ف.لصتج رللثريلت لرل،لل

فكن رررر تلقسررررمنلفكمقسررررل كق للصفكم لرررربلفك عرررر للفرررري
Mescalineصقالفنت  لفستخافيلهكهلفألقر ف.للثقر فًلل

لفيلفكملسق .

Phenylmercury 

ethylenediamine :- 

لم قالفر ق تلع يلقستخايلكمع مم لفك كص .  -اثٌلٌن ثنائً األمٌن :

Phenylmercury 

lactate :- 

لع مم لفك كص .م قالفر ق تلع يلقستخايلكم  -الكتٌت ثنائً الزئبق :

Phenylmercury 

nitrate :- 

لم اةلح فظ لكقخ  ب.  -نترات فٌناٌل الزئبق :

Phenylmercury 

salicylate :- 

  -سالٌسلٌت فٌناٌل الزئبق : فكح صب.م قالفر ق تلكمع مم ل

Phenylmercury 

triethanol :- 

لم قالفر ق تلع ي. ي الكتٌااااات األمونٌاااااوم تااااارا
 -اٌثانول :

2 - Phenylphenol :-  . لم قالفر ق تلع ي.لمنخ ضلفكسمق لكم  ئ  -اثنان فٌناٌل فٌنول :

Phenylpropenoides :- تصلسق لكزقتل كص لفكجز لقعملل ت لقرزفتلمنخ ضر ل
عمررنلمنررعل ن رر تل رركص لفك ررصف  لصكلنرر لللقرر ث لعمررنل

ل كص لفكخق  لصفك جل.

 -: زٌنوٌدبفٌناٌل برو

Phenylurea 

herbicides :- 

فك قن قللقص ق لتضيلعراالمر لم قرافتلفألابر للفكمث رر ل
كعممقررر لفكت لقررربلفكضرررصئيلصتمرررت.لمررر لق رررللجررركص ل
فكن رر تلثرريلتنت ررللفرريلأجررزف لفكن رر تلفكمختم رر لصمث ك رر ل

ل.Linuronفكم قال

مبٌادات األدغااال مان الفٌناٌاال 
 -ٌورٌا :

PHIMM :- .لم قالفر ق تلع ي  -: يمڦ

Phleomycin :- مضررررررر الحقرررررررصيلكم ر قررررررر تلمررررررر لمرررررررزف  لفكرررررررـل
Streptomycesقسرررتخايلكمل فحررر لفر قررر تلفكصررراألل

لعمنلفك  صصكق .

 -فلٌوماٌسٌن :

Phorate :- م قررالكمل فحرر لفكح رر فتلعمررنلفكمز صعرر تلفكمختم رر .ل
مرررر لمجمصعرررر لفك سرررر ص لفكعضررررصق لفكمث ررررر لإلنررررزقيل

للل اقالفكسمق لكم  ئ .فكلصكق لفست قز.ل

 -فورٌت :

Phosacetim :- لكم  ئ .لالقصف ض.لس يلجافًلم ق  -فوس اسٌتم :

Phosalone :- م قررالفل  صسرر تلصح رر فتلقسررتخايلعمررنلفكمح صررقلل
فكمختم ررر .لمررر لمجمصعررر لفك سررر ص لفكعضرررصق لفكمث رررر ل

 إلنزقيلفكلصكق لفست قز.لمتصسرلفكسمق لكم  ئ .

 -فوسالون :

Phosdiphen :- . لم قالفر ق تلع ي.لمنخ ضلفكسمق لكم  ئ  -س داٌفٌن :فو

Phosfolan :- . لم قالح  فتلع ي.لس يلجافًلكم  ئ  -فوسفوالن :

Phosmet :- م قرررالكمل فحررر لف فررر تلفكح ررر ق لصفلل  صسرررق لعمرررنل
فكمز صع تلفكمختم  .لم لمجمصع لفك س ص لفكعضرصق ل
لفكمث ر لإلنزقيلفكلصكق لفست قز.لمتصسرلفكسمق لكم  ئ .

 -فوسمٌت :

Phosnichlor :- لح  فتلع يلم لمجمصع لفك س ص لفكعضصق .م قال  -فوسنكلور :

Phosphamidon :- م قرررالح ررر فتلكمل فحررر لفكح ررر فتلكفتلأجرررزف لفك ررريل
فكث ق ررر لفكم صررر .لمررر لمجمصعررر لفك سررر ص لفكعضرررصق ل

لفكمث ر لإلنزقيلفكلصكق لفست قز.لس يلجافًلكم  ئ .

 -فوسفامٌدون :

Phosphate :-  مالهركفلفكمصررمحلممحلفست لح مضلفك س ص ق ل،لصقر
لعمنلأيلم اةلتحصيلفك صس  ت.

 -فوسفات :

Phosphate fertilizers:- فنظ لPolyphosphate fertilizers.ل  -أسمدة فوسفاتٌة :

Phosphate rocks :- لصرررررررخ لر قعررررررريلقحرررررررصيلصفحرررررررالأصلألثررررررر لمررررررر ل  -صخر فوسفاتً :
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لفصسررررررر  تلفكل كسرررررررقصيلص لمقررررررر تلل فقررررررر .لفنظررررررر 
Calcium phosphate.ل

Phosphate slag :- فنظ لBasic slag.ل  -خبث الفوسفات :

Phosphate solubility :- ق  مق لفك صس  تلكمكص   .لفنظ لAmmoniation.ل  -ذوبانٌة الفوسفات :

Phosphate tetraurea :- سم الن تجلم لعممق لت  علمحمصللحر مضلفك سر ص ق ل
لصفك صس  تلأح ايلفكل كسقصيل  كقص ق .

 -رٌا :فوسفات رباعً الٌو

Phosphatic clay :- فنظ لColloidal phosphate.ل  -طٌن فوسفاتً :

Phosphatic guano :- فنظ لGuano.ل  -كوانو أو ذراق فوسفاتً :

Phosphinon :- .لم قالح  فتلع ي  -فوسفٌنون :

Phosphogypsium :- ن تجلع ضيلج للم لل  قتر تلفكل كسرقصيلعنرال نتر يل
لح مضلفك س ص ق .

 -جٌري :فوسفات 

Phosphoric acid :- م اةلمس عاةلصع مللكمحمصض لصقس عالفيلمنرعلتحمرلل
صقنرتجلمر لت  عرللفصلسرقالم قافتلفكح ر فتلفك  عاقر .ل

فك سررر ص لمرررعلفكمررر  لصهرررصلفكصحررراةلفك ن ئقررر لفألس سرررق ل
كتصررررنقعلفكم قررررافتلفك سرررر ص ق لفكعضررررصق لصفألسررررماةل

لمنخ ضلفكسمق لكم  ئ .فك صس  تق .ل

 -: حامض الفسفورٌك

Phosphoric filter 

acid :- 

%لمر ل32-28ح مضلفك سر ص ق لفكركيلقحرصيلعمرنل
ل.P2O5خ م لأصلسقالفك س ص ل

حااااااااااااامض الفساااااااااااافورٌك 
 -المخفف:

Phosphorite :- فنظ لPhosphate rock.ل  -صخر فوسفاتً :

Phosphorous acid :- م قرررالفر قررر تلكمل فحررر لأمررر فضلفك قررر ضلفكزب ررريل
.لمرنخ ضلفكسرمق لPhytophthoraصفر ق تلفكجن ل

 كم  ئ .

 -حامض فسفوري :

Phosphorus :- .صهرصلأحرالفكعن صر لفكركفئقر للم قرالح ر فتلصقرصف ض
أحرالفكعن صر لصفكض ص ق لفكس ع لع  لكنمصلفكن ر تل،ل

فكركفئقر لفكثوثر لفكل رر ىل،لصقصجرالفرريلفكت  ر ل صررص ت ل
لفكعضصق لصلمعا .

 -فسفور :

Photoallergenic 

dermatitis :- 

ثلعنررالتعرر ضلفكجمررالفكحسرر  لأل ررع لفك ررم لصتحررا
صتختمللع لفكسمق لفكضصئق لفيلأن ر لتسرتم لك تر ةلقرال
ترررررصللأصلت صررررر ل عررررالحررررراصثلفكحس سررررق .لفنظررررر ل

Phytophotodermatitis.ل

ملهباااااااااااااات الحساساااااااااااااٌة 
 -الضوئٌة:

Photoallergic contact 

dermatitis :- 

نص لم لفكحس سق لفكمم   لكمجمرالنتقجر لمومسر لع مرلل
فكرررررركيلقصرررررر حلفعرررررر لًل عرررررراللAllergenحس سررررررق لفك

لفمتص ص لكق ع لفصالفك ن سجق .

 -التهاب الجلد الضوئً :

Photochemical 

reaction :- 

لأيلت  عرررررررللقحررررررراثلكممررررررر اةلفكلقمق ئقررررررر ل صجرررررررصال
 Pesticidesفكضص لأصلفأل ع لفصالفك ن سجق .لفنظ ل

photodecompositionلصل
Photosensitizers.ل

 -: تفاعل كٌموضوئً

Photodechlorination:- ت  عررررللضررررصئيلقررررتيلخوكرررر ل زفكرررر لك ةلفكلمررررص لمرررر ل
لDieldrinفكم لررب.لمثرر للككرر لعنررالتعرر قضلفكم قررال

كق ررع لفررصالفك ن سررجق لكفتلفكمصجرر تلفك صررق ةلأاىل
 كررررنللDieldrin كررررنل زفكرررر لك ةللمررررص لصتحررررصللفكررررـل

Dechloro dieldrin.ل

 -إزالة الكلور ضوئٌاً :

Photodynamic :-  أيلم لررررررربلقحررررررراثلت ررررررر عوتلسررررررر م لكمضرررررررص ل
لصفألصلسجق .

 -نشط ضوئٌاً :

Photoirritant contact 

dermatitis :- 

نررص لمرر لفكت ررقجل  كمومسرر لصفكرركيلقرر ايل كررنلفكت رر بل
فكجمرررالنتقجررر لأ لفكمررر اةلفكم قجررر لتصررر حلفع كررر ل عرررال

لفمتص ص  لكق ع لفصالفك ن سجق .

 -تهٌج الجلد الضوئً :
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Photoirritation :- فكت   ر تلفرريلفكجمرالتحرراثل سر بلتع ضرر لكمضرص لفرريل
صجصالفكم اةلفكض  ةلصككر لنتقجر لتلرص لنرصفتجلأقضرق ل

لك كهلفكم اةلفيلفكجمال  عللفكتحمللفكضصئيلكمم اة.

 -تهٌج ضوئً :

Photolysis :- عممقرر لتحمررللم قررافتلف فرر تلصهررام  ل  عررللفكضررص ل،ل
لاص فًللPhotosensitizersصتمعرربلحس سرر تلفكضررص ل

لم م ًلفيلهكفلفكمج ل.

 -التحلل الضوئً :

Photomirex :- مرر اةلسرر م لن تجرر لعرر لتحررريلFerriamicideنتقجرر لل

لفكتع ضلكضص لفك م .
 -ماٌركس ضوئً :

Photooxidant :- فكم اةلفك  ا ةلعمنل حافثلألساةلعنالتع ض  لكمضرص ل

لعنالرصللمصجيلمعق .

 -مؤكسد ضوئً :

Photosensitization :- ق لفكم ل  تلعمرنلفكتحسر لكمر قر لفكضرصئق لنتقجر لق  م

صجررصالحس سرر تلفكضررص .للمرر لقررالترمررالعمررنلفك  رر ةل

لصفألنسج لفكحس س لكمضص .

 -تحسس للضوء :

Photosensitizers :- صهريلم ل ر تلتسر للن رللر قر لفكضرص ل كرنلم ل رر تل

لمسررررررت  م لصأصرررررر حلمع صفرررررر ًلفكقررررررصيلأن رررررر لتسرررررر لل

لفرررررررر ت.لعممقرررررررر لفكتحمررررررررللفكضررررررررصئيلكم قررررررررافتلف 
صللAromatic amineصمررر لأمثمررر لهررركهلفكم ل ررر تل

AnthraquinoneصللBenzophenoneصبق هررررررررر لل

للثق .

 -حساسات الضوء :

Photosynthesis :- عممق لت رصيلخوك ر لفكن  تر تلفكخضر ف ل  قتنر .لر قر ل

فكضص لص صجصالفكم  لصث نيلفصلسقالفكلر   ص لكتلرصق ل

للفكر قررر لفكل   صهقرررا فتلصق رررصيلفكلمص صفقرررلل تحصقررر

لفكضصئق ل كنلر ق للقمق ئق .ل

 -تركٌب ضوئً :

Phototoxicity :- ترمرررالعمرررنلمجمرررللفكترررأثق فتلفكضررر  ةلفكن تجررر لعررر ل

فكتع ضلكمر ق لفكضصئق لخ صر لتمر لفكتريلتحراثلفريل

أصلهرريلم رراف لفكتمررللأصلفكضرر  لفكرركيلتحاثرر للفكجمررا.

أ رررررررع لفك رررررررم لفررررررريلفألنسرررررررج لفكحقررررررر .لفنظررررررر ل
PhotoallergicصللPhytophotodermatitis.ل

 -سمٌة ضوئٌة :

Phoxin :- م قالكمل فح لح  فتلفكمخ ز لصفكت   لفيلفكعاقرالمر ل

فكز فعرر ت.لمرر لمجمصعرر لفك سرر ص لفكعضررصق لفكمث ررر ل

لإلنزقيلفكلصكق لفست قز.لمنخ ضلفكسمق لكم  ئ .

 -فوكسٌن :

Phthalates :- لم ل رررررر تلعضررررررصق لصحررررررات  لفك ن ئقرررررر لفألس سررررررق ل
صتعرررررالم ل ررررر تللPhthalicهررررريلحررررر مضلفث كقررررر ل

Dimethyl phthalateصللDibutyl phthalateل

لDioctyl phthalateلمصفالر  اةلكمح  فتل،لصمر اة

 هيلم قالفل  صس تلجقا.ل

 -الفثالٌتات :

Phthalide :- م قالكمل فح لم ضل ر ىلفكر زلفكمتسر بلعر لفك رر ل
Pyricularia oryzae. ل.لمنخ ضلفكسمق لكم  ئ

 -فثاالٌد :

Phthalimide :- .لم قالفر ق تلع ي  -فثالٌماٌد :

Phthalmides 

compounds :- 

صهرريلم ل رر تلفكل  قررتلفكحم قرر لفكعضررصق ل،لصتسررمنل

أقضرر ًل  كم ل رر تلفكعضررصق لفكل  قتقرر لفكنت صجقنقرر لأصل

فكم ل  تلفكنت صجقنقر لفكحم قر لبقر لفكمت ر    .لصتضريل
صللCaptanفكعاقالمر لم قرافتلفك ر قر تلصمر لأهم ر ل

DifoltanصللFolpet.ل

 -المركبات الفثالمٌدٌة :

Phthalonitrile :- .لم قالح  فتلع ي  -فثالونترٌل :

Physical constants :- مجمصع لم لفك قيلفك قمق لفكتيلتمثللفكثصف تلفك قزق ئق ل

أليلمررر اةلمثرررللفكرررصز للفكجزقئررريلصن رررر لفلنصررر   ل

 -ثوابت فٌزٌائٌة :
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صن ررر لفكرمقرر  لصفكلث فررر لفكنصعقرر لصفكضررررلفك خررر  يل

لكمزصج لصن ر لفكتصهجلصبق ه .صف

Physical 

incompatibility :- 

لعررررايلتصففررررالخمرررررلفكم قررررافتلنتقجرررر لعررررايلفكتصففررررال

لفرررررررررريلفكصرررررررررر  تلفك قزق ئقرررررررررر ل ررررررررررق لفكمرررررررررركق  تل

لفكمسرررررررررتخام لفررررررررريلتج قرررررررررزلفكم قرررررررررافت.لفنظررررررررر 
Pesticides incompatibility.ل

 -عدم التوافق الفٌزٌائً :

Physical poisons :- مجمصعرر لفكمررصفالأصلفكم ل رر تلفكلقمق ئقرر لفكترريلتحرراثل

تأثق ه لفكس يلع لر قالفك تللفك قزق ئيلكملر ئ لفكحري،ل

 لعر لر قرالمنرعلفلسرت  اةلمر لفألصلسرجق ل عممقر لم 

فكتررن  لصمن رر لفكزقررصتلفك ت صكقرر لأصلفكمعانقرر ل،لصمن رر ل

أقض ًلفكمس حقالفكخ ا  لفكتريلتعمرللعمرنلتمرللفكر  ر ل

لقصتلللم صمق تلفأل جللممر لقر ايل كرنللفك معق لفي

مصت  لج  ف ًلنتقج لف اف لم  لفكجسيل،لصم لهركهلفكمرصفال

ل.Silica aerogelأصلسقالفألكمنقصيلصل

 -سموم طبٌعٌة :

Physical properties :- من ررر لفككص  نقررر لصفكترررر ق لصفك   مقررر لكو رررتع للصح كررر ل

لفكم اةل  لل نتلب زق لأصلس ئم لأصلصم  .

 -ت فٌزٌائٌة :مواصفا

Physical selectivity :- فنتخ  قرر لت ررصيلعمررنللق قرر لجعررللفكم قررالفكصفسررعلفكتررأثق ل

م قافًلمتخصص ًلم لخوللفكتحليلفيلفكت لقرزلصتصققرتل

فكمل فحررر لصصرررص ةلفكتج قرررزلصبق هررر لمررر لفكصسررر ئلل

فكر قعقرر لفكترريلتجعررللفكم قررالمنتخ رر ًلكافرر لفكمسررت اف ل

لف ر.

 -انتخابٌة فٌزٌائٌة :

Physiological 

selectivity :- 

فنتخ  ق لن تج لع لمجمرللفكعممقر تلصفألحرافثلفكلثقر ةل

فكتيلقمل لأ لتر ث لعمرنلفكم قرالمر لكحظر لتم سر لمرعل

لفكل ئ لفكحيلصكحق لمصتلفكل ئ لأصلنج ت لم لفكمصت.

 -االنتخابٌة الفسٌولوجٌة :

Physiologically based 

pharmacokinetic 

model :- 

يلق س لم كفلقحاثلكممر اةلفكلقمق ئقر لفريلنمصكيلح سص 

لفكجسي.

نمااااااوذج حركٌااااااات الاااااادواء 

 -فسلجٌاً :

Phytoalexin :- أصلف قتصفكقلسرررق لصهررريلمرررصفالقنتج ررر لفكن ررر تلفسرررتج   ل

إلصرر  ت ل  ك ر قررر تلصفك لت قررر للمرررصفالاف عقررر لتملررر ل

فكن رر تلمرر لتث ررقرلنمررصلفكجرر فثقيلصمنع رر لمرر لفجتقرر  ل

تل ت لق   لفكلقمق ئيلت عر ًلفكن  تلصتختمللهكهلفكمض اف

كنرررررررص لفكن ررررررر تل،لف ررررررريلفكن  تررررررر تلفك  صكقررررررر لهررررررريل

Isoflavonoidesصفرررريلفك ر ررررر لهرررريللTerpenesل

لصهلكف.

 -مضادات حٌوٌة نباتٌة :

Phytophotodermatitis:- مجمصعررر لفكم ل ررر تلفكن  تقررر لفكمصجرررصاةلفررريلعصررر  ةل

 عررضلفكن  ترر تلصفكترريلعنرررالمومسررت  لكجمررالفإلنسررر  ل

حاصثلفكت    تلص ث فتلعمرنلفكجمرالصقرزافالت ايل كنل

لهكفلفلكت  بلفكجمايلعنالفكتع ضلأل ع لفك م .

ملهبااااااات الجلااااااد الضااااااوئٌة 

 -النباتٌة :

Phytoplankton :- مثررر للككررر لفكرح كررربلفكر فقررر لعمرررنلمقررر هلفك حقررر فتل

لصفكمستن ع تلصتعالمصا فًلجقافًلكمركف لصكقصلسجق .

 -عوالق نباتٌة :

Phytotoxic :- أيلم قالأصلم لبللقمق ئيلق ايل كنلحراصثلترأثق فتل

ض  ةلفيلفكن  تلمتمثرلل ظ رص لت  عر تلأصلحر صالأصل

لت صه تلعمنلفكن  ت تلفكمع مم .

 -سام للنبات :

Phytotoxic 

incompatibility :- 

  لعرايلتصففرالفكم قررافتلفكمخمصرر لقرر ايل كرنلحرراصثل

تررررأثق فتلضرررر  ةلفرررريلفكن رررر تلتتمثررررلل تسررررميلفكن رررر تل

ل.Pesticides incompatibilityت فق .لفنظ لصفح

 -عدم التوافق السام للنبات:
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Phytotoxic pesticides:- فنظ لPhytotoxic.ل  -المبٌدات السامة للنبات :

Phytotoxicity :- م رراف لفكتمررللأصلفكضرر  لفكرركيلقملرر لأ لتحاثرر لفكمرر اةل

فرريلفألنسررج لفكن  تقرر لصفكمتمثمرر لعرر اةل ظ ررص لأعرر فضل

لصالعمنلفكن  ت تلصخ ص لفكحس س .ت   لفكح 

 -سمٌة نباتٌة :

Phytotoxins :- م ل ررر تلسررر م لتنتج ررر لفكعاقرررالمررر لفكن  تررر تللصسرررقم ل

اف عق لضالم  جم لف ف تلكمن  ت تل،لأصلهيلم ل ر تل

أقضلث نصق لمصجرصاةلفريلأجرزف لفكن ر تلصتلرص لسر م ل

كرر عضلأنررصف لفكل ئنرر تلفكحقرر لصمن رر لمررثوًلفكنقلررصتق ل

ص لصفك ق ثرر يلصفلزفا فلتررق لصبق هرر .لفنظرر لصفك صتقنرر

Botanical pesticidesصللPlant derived 

pesticides.ل

 -سموم نباتٌة :

Pica :- صةلأللللأيل ي لم لبق لفكرع يلفكمأكصلللر كرق ل  

لصفألص  يلصبق ه .

 -وحم :

Picloram :- م قررررالكمل فحرررر لفألابرررر للع قضرررر لفألص فالصعمق رررر ل

كمتخ ر  لصفألابر لل فقعر لفألص فالفكجكص لصفكن  تر تلف

 Pyridineفيلفكمن رالبق لفكمز صع .لم لمجمصع ل

carboxylic acidصقحرراثلتررأثق هلفكسرر يلمرر لخرروللل

 عمم للمنظيلنمصلكمن  ت.لمتصسرلفكسمق لكم  ئ .

 -بٌكلورام :

Picolinafen :- م قررالكمل فحرر لفألابرر للع قضرر لفألص فالفرريلح ررصلل

مجمصعرررررررررررر لفكحنررررررررررررر لصفك ررررررررررررعق .لصقعررررررررررررصالك

Pyridinecarboxamideصقعمللعمرنلتث رقرلعممقر لل

لتصنقعلفكل  صتقن ت.

 -ٌن :فبٌكولٌنا

Picoxystrobin :- م قالكمل فح لأم فضلفكت   لصفكنجقمقر تلفك ر قر .لمر ل

صقثرر رلعممقرر لفكتررن  للMethoxyacrylateمجمصعرر ل

لفكخمصي.

 -بٌكوكستروبٌن :

Pilot test :- قررتيلتن قرركه لعمررنلنررر الأصلتج  رر لأصكقرر لصهرريلتج  رر ل

ضررقاللسررت  ف لصتحاقررالت فلقررزلفكمررصفالفكمخت رر ةلق ررلل

لتن قكلفكتج   لعمنلنر الصفسع.

 -تجربة استكشافٌة :

Pin stream nozzle :- أحالأنصف لفكنرصزلتلفكمسرتخام لفريلفلتلفكر شلفكتريل

تسمحل خر صيلسر ئللفكر شل  رللل شلخ ر لممتمر .ل

 Soild coneصللHollow cone nozzleفنظرر ل

nozzle.ل

 -نفاث التٌار الخشن :

Pindone :- .لم قالقصف ضلم لم نع تلتخث لفكاي  -بندون :

Pine extracts :- مرررنظيلنمرررصلكمن ررر تلقسرررتخايلعمرررنلفألزهررر  لصفكثمررر  ل

لصفكم  تل.

 -مستخلصات الصنوبر :

Pine oil :- لكمح  فت.لةم اةلر  ا  -زٌت الصنوبر :

Pining :- مصررررمحلقرمرررالعمرررنلح كررر لفك رررزفللصفكضرررعللفكتررريل

لتصقبلفكمصف يلنتقج لن .ل عضلفكمع ا .

 -هزال :

Pink disease :- م ضلفر يلقصرقبلفكعاقرالمر لفكن  تر تلفلقتصر اق ل

لمثللفكمصز.

 -مرض وردي :

Pinoxaden :- م قررالكمل فحرر لأابرر للفكحنررر لصفك ررعق .لمرر لمجمصعرر ل

Phenylpyrazolineقرل نرررررزقيلصقعمرررررللعمرررررنلتث رررررل

Acetyl CoA Carboxylaseلمتصسررررلفكسرررمق ل.

لكم  ئ .

 -بٌنوكسادٌن :

Piperalin :- م قررالكمل فحرر لفر قرر تلفك قرر ضلفكرراقق يلفرريلفك قررصتل

لفكزج جق لصعمنلن  ت تلفكزقن .لمتصسرلفكسمق لكم  ئ .

 -باٌبرالٌن :
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Piperine :- .لم قالح  فتلع ي  -بٌبرٌن :

Piperonyl butoxide :- لمررررر فز ةلقصقررررر لمرررررعلفكعاقرررررالمررررر لم قرررررافتللمررررر اة

فك  ق صث صقرررالفكمحضررر ةلصرررن عق ًلصتعمرررللمررر لخرررولل

فكمصجرررصالفررريللMonooxygenaseتث قر ررر لإلنرررزقيل

ل.لمنخ ضلفكسمق لكم  ئ .P-450فكس قتصل صيل

 -بٌبرونٌل بٌوتكساٌد :

Piperonyl butoxyde :- فنظ لPiperonyl butoxide.ل  -بٌبرونٌل بٌوتكساٌد :

Piperonyl cyclonene :- .لم قالح  فتلع ي  -بٌبرونٌل سٌكلونٌن :

Piperophos :- رر للفرريلمل فحرر لفألابرر لل فقعرر لفألص فالفرريل م قررالفعذ

ح صللفك زلفضوًلع لف عمقت لفريلمل فحر لفكسرعا.لمر ل

مجمصع لفك س ص لفكعضرصق لصقعمرللمر لخروللتث قرر ل

لكعممق لفلن س يلفكخمصي.ل اقالفكسمق لكم  ئ .

 -فوس :باٌبرو

Piprotal :- مرر اةلمرر فز ةلتسررتخايلمررعلفكعاقررالمرر لفكم قررافتلكزقرر اةل

لف عمقت  .لمنخ ضلفكسمق لكم  ئ .

 -بٌبروتال :

Pirazinon :- م قررالح رر فتلعرر يلمرر لمجمصعرر لفك سرر ص لفكعضررصق ل

لفكمث ر لإلنزقيلفكلصكق لفست قز.لمتصسرلفكسمق لكم  ئ .

 -بٌرازٌنون :

Pirimicarb :- لعمرنلفكمز صعر تللم قالج  زي كمل فح لح  فتلفكم  ذ

فكمختم  .لفيلفكع فالُع للهكفلفكم قرال  لسريل  قمرص ل

Pirimorصهرررصلمررر لمجمصعررر لفكل    مقرررتلصقحررراثللل

تررررأثق هلفكسرررر يلعرررر لر قررررالتث قررررر لإلنررررزقيلفكلررررصكق ل

لفست قز.لمتصسرلفكسمق لكم  ئ .

 -برٌمٌكارب :

Pirimiphos ethyl :- زلصففر تلفكثقرللصفكعاقرالمر لم قالكمل فح لح   فتلفكمص

فكح رررر فتلفكترررريلتسررررل لفكت  رررر لصت رررر جيلمح صررررقلل

فكخض .لصهصلم لمجمصع لفك س ص لفكعضصق لفكمث رر ل

لإلنزقيلفكلصكق لفست قز.لمتصسرلفكسمق لكم  ئ .

 -بٌرٌمفوس اٌثاٌل :

Pirimiphos methyl :- م قالكمل فحر لمراىلصفسرعلمر لح ر فتلفكمخر ز .لمر ل

صق لفكمث ررر لإلنررزقيلفكلررصكق لمجمصعرر لفك سرر ص لفكعضرر

لفست قز.لمتصسرلفكسمق لكم  ئ .

 -بٌرٌمفوس مٌثاٌل :

Pisatin :- م لبللقمق ئيلس يلتنتج لخوق لن  تلفك زفكق لPisum 

sativumعنال ص  ت  ل  ك ر قر تللنتقجر لكمترافخوتلل

لفألقضق ل ق لفكع ئللفكن  تيلصفكع مللفككيلقصق  .

 -بٌساتٌن :

Piscicides :- مجمصعررر لفكم ل ررر تلفكلقمق ئقررر لفكر قعقررر لصفكصرررن عق ل

صفكتريلترر ايل كررنلقتررللفألسرم  ل،لصتعررالأبمرربلم قررافتل

فكح ررررر فتلصخ صررررر لفكم قرررررافتلفكت  عررررر لكمجمصعررررر ل

فك  ق صث صقالفكمحض ةلصن عق ًلم قرافتلأسرم  لجقراة.ل

مرر لفكم قررافتلفكجقرراةلفرريللRotenoneلمرر لقعررالفكم قررال

ل.Pesticidesهكفلفكمج ل.لفنظ ل

 -ٌدات أسماك :مب

Placard :- كصحرر لتعمررالعمررنلفكجررا ف لأصلح صقرر تلن ررللفكمررصفالأصل

فك ررر حن تلتحرررصيلمعمصمررر تلتحكق قررر لعررر لمسرررتصىل

لخرص ةلفكمصفالفكمحمصك لأصلفكمن صك .

 -لوحة إعالن :

Placepack :- مر للةلق لص قيلأصل وستقليلتصضعلفق للمق لمحاصا

 صكر لرعيلكم رصف ضل،لحقرثلتح رزلفك رصف ضلعمرنلمح

لفتح  لصتن صللمحتصق ت  .

 -صرة مكان :

Plant back :- لفكم قالك عضلفكم قافتلصخ ص لم قرافتلمتتضم لعو 
فألابرر للف رر ةل عرر اةلفكز فعرر ل عررالفكرر شل،لحقررثلقررتيل
فق رر لتحاقررالفكصقررتلفكرروزيلإلعرر اةلفكز فعرر ل عررالفخرر ل
مع ممررر ل  كم قرررالأصلتحاقرررالفكمح صرررقللفكتررريلللقملررر ل

 -إعادة الزراعة :
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صللGranstarع مم ل،لمث للكك لفكم قرالز فعت  ل عالفكم
Treflan.للل 

Plant derived 

Pesticides :- 

جمقررعلفكم ل رر تلفكلقمق ئقرر لفكمستخمصرر لمرر لفكن  ترر تل
صفكمستخام لفيلمل فح لف ف تلفكمختم  ل،لصتمت زلهركهل
فكم قافتل أن  لقمقم لفكسرمق لكإلنسر  لصفكحقرصف لصتتحمرلل

ترر  لمت  قرر تلفرريلفك قئرر .لصمرر لأهرريل سرر ع لاص لأ لت
فكم قافتلفكت  ع لك كهلفكمجمصع لفكنقلرصتق لصفك صتقنرص ل

لصفلزفا فلتق .

 -مبٌدات مشتقة من النبات:

Plant extracts 620 :- م اةلمح زةلحقصق لصم قرالكماقراف لفكثع  نقر لصهرصلخمرقرل
مررر لأ  عررر لمستخمصررر تلن  تقررر لهررريلن ررر تلفكسرررم ال

.لمررنخ ضلMangroveمرر لصلصفكصرر ق لصفك مررصرلفألح

لفكسمق لكم  ئ .

 -: 026مستخلصات النبات 

Plant food :- .لمصرمحلتج  يلقعنيلفكمركق تلفكمصجصاةلفيلفكسم ا  -غذاء النبات :

Plant food ration :-  لنسرررررر  لفكعن صرررررر لفكركفئقرررررر لفرررررريلفكسررررررم ا.لفنظرررررر
Fertilizer ratio.ل

 -نسبة غذاء النبات :

Plant growth 

regulators :- 

م ل  تلأصلمستحض فتلتعملل لمقر تلمنخ ضر لجرافًل
عمنلترقق لنمصلفكن  تلحقثلقرالتسر  لعممقر لفكنمرصلأصل
تعمللعمنل ق  ف لأصلترقللم لفت ةلفكنمصل،للم لأن  لقرال

لتعمللعمنللس لفكسلص لأصلت جقعلنمصلفكجكص .

 -منظمات نمو للنبات :

Plant nutrients :-  ج ر لفكن ر تلكمنمرصلفكر قعريلفكعن ص لفكركفئق لفكتريلقحت
لصفكتل ث .

 -مغذٌات النبات :

Plant oils :- زقررصتلمستخمصرر لمرر لن  ترر تلمختم رر لمثررللفكلرر نصلل
صفك صهص  لصفكنعن  لصفك  ت  للصفرصللفكصرصق لصبق هر .ل
لصتستخايللم قافتلفر ق تلصح  فتلصاقاف لثع  نق .

 -زٌوت نباتٌة :

Plant rodlet :- صفكم قافتلتستخايل  كا جر لمرعلصص ةلتج قزلكقسماةل
ن  ت تلفكزقن ل،لصهيلع   ةلع لُعصق تلصرق ةلق مرطل
رصك ررر لعررراةلسرررنتمت فتلصقر هررر ل ضرررع لمممقمتررر فتل
صتحتررصيلعمررنلفكمرر اةلفك ع كرر لكمم قررالأصلفكسررم الحقررثل

لتض للكمت   لع اة.ل

 -عصٌات نباتٌة :

Plant volatiles :- عقر ًلصفكج ك ر لترمالعمنلفك صفئحلفكن  تق لفكمصجرصاةلر ق
لأصلفكر  اةلكمح  فتلصفكل ئن تلفألخ ى.

 -متطاٌرات نباتٌة :

Plasmolysis :- ح كررر لم ضرررق لنتقجررر لمسررر   تلم ضرررق لأصلفكتعررر ضل
لك عضلفكسمصي.

 -انحالل البالزما :

Plastic coated urea :- سررم القص قرر لمرمررلل ررري لفإلررروالأصلفكتحمررللقتلررص ل
تنجل وسرتقليلحر ف يلم لح ق  تلفكقص ق لفكمرم ر ل ر ف

قحصيل عضلفكمض ف تلكفتلفكن  رلفكسرحيلصتحرصيل
ل%لنت صجق .49

 -ٌورٌا مغلفة بالبالستٌك :

Plastic coated urea :- ح ق ررر تلفكقص قررر لفكمرم ررر ل رررأنصف لمررر لفك رررصكيلفثقمرررق ل
فكمس ميلفكمن ركلكممر  لحقرثلقنرمرالفكقص قر لمن ر ل ر ر ل

ل كنلفكت   .

 -ٌك:الٌورٌا المغلفة بالبالست

Plate bait :- .ل لللخ .لم لفكرعصيلقتيلتج قزهل  للل ق ئا  -رقٌقة طعم :

Platinosis :- . لفكتسميلفكح صللنتقج لفكتع ضلكعنص لفك وتق  -تسمم بالتٌنً :

Plifenate :- . لم قالح  فتلع ي.لمنخ ضلفكسمق لكم  ئ  -بلٌفٌنٌت :

Plowdown fertilizer :- نلفكت  رر لق ررللفكح فثرر لحقررثلعممقرر ل ضرر ف لفكسررم ال كرر

تعمللفكح فث ل عالكك لعمنلاف لأصلرم لفكسم العمق ر ًل

لفيلفكت   لكقص حل مث   لخزق لبكفئيلفيلفكت   .

 -دفن السماد :

Plumbism :- .. لترمالعمنلح ك لفكتسميلفكمزم ل  ك ص  -تسمم بالرصاص :
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Plume :- لللفكر قالفككيلقسمل لفكم  لفأل ضريلفكممرصثلعنرال 

لح لت لم لفكمصا .

 -مسار :

Plunger type duster :- مع رر ةل سررقر لفكت لقرربلصت رر  لم  رر لفك مقررت.لحقررثل

تتلررص لمرر لفسرررصفن لمصررنصع لمرر لفكصرر قحلفك ققررال،ل

جزئ  لفألم ميلقمثللخزف لمسحصالفكتع ق لصك لبر  ل

محلرريل،لصفكجررز لفكخم رريلع رر  ةلعرر لفسرررصفن لقتحرر  ل

فلسرررررصفن ل ررررافخم  لفكملرررر  لصق صررررلل ررررق لجررررزأيل

فألم ميلصفكخم ريلحر جزلقخت قر لأن رصبلمعرانيلقسرمحل

 رراخصللفك ررصف لف رررلمرر لفكملرر  ل كررنلفكخررزف لحقررثل

قحمرررللح ق ررر تلفكمسرررحصالفكتررريلتخررر يلمررر لأن رررصبل

فكمع  ةل  لللسرح   للثق ر لمر لفكر ر  .لصقسرتخايلهركفل

فكنررررص لمرررر لفكمع رررر فتلفرررريلمع ممرررر لن  ترررر تلفكزقنرررر ل

صفررريلمل فحررر للصفكخضررر فصفتلفررريلفكحرررافئالفكمنزكقررر 

لفكر قمق تلفكخ  جق لفيلفكم  ق لصفكاصفج .

 -المعفرة ذات المكبس :

PMA :- م قررالفر قرر تلمرر لم ل رر تلفكزئ ررالفكعضررصق لصم اترر ل
.ل راقالفكسرمق لPhenyl Mercury Acetateفك ع كر ل

لكم  ئ .

 -إم أي :ي پ

PMAA :- لم قرررررالفر قررررر تلمررررر لم ل ررررر تلفكزئ رررررالفكعضرررررصق ل
 Phenyl Mercury Ammoniumصم اتر لفك ع كر ل

Acetate. ل.ل اقالفكسمق لكم  ئ

 -إم أي أي :ي پ

Pneumoconiosis :- تمقلل ئصيلنتقج لفستن  الفألت   لصفكر   لفكنر تجلمر ل

فكمصفالفكعضصق لصبق لفكعضصق لك ت فتلزمنق لرصقمر .ل

صفكر   قررر لتختمرررللتسرررمقت  لت عررر ًلكممررر اةلفكمستن ررر  ل،ل
لAnthracosisفر   قرررررر لمسرررررر حقالفك حرررررريلتسررررررمنل

لصهلكف.للSiderosisصب   ق لمس حقالفكحاقالتسمنل

 -ُغبارٌة :

Pneumonitis :- . لفكت  بل س بلع مللم ضيلأصلمصفالس م  -التهاب رئوي :

Point injection :- صق صال   لفكن ر لفكتيلقتيلفق  لح  لفكسرم الفكسر ئللأصل

لسيلق بلجكص لفكن  ت.ل49-5فكم قالص عمال

 -:نقطة الحقن 

Point of departure :- رر لفق رر ل فكج عرر لفكترريلتلررص لضررم لفكمرراىلفكرركيلُقظ  

فكل ئ لفكمع مللفستج   تلمعقن لصتستخايلكتأ رق ل افقر ل

لظ ص لفكض  لفككيلقس   لأقللمستصىلم لفكم اة.

 -نقطة التحول :

Point of runoff :- صقحرراثلككرر لعنررام لتصررللعممقرر لفكرر شل كررنلفكم حمرر ل

تراح يلقرر فتلسر ئللفكر شل كرنلفكت  ر لفكتيلقتيلفق  ل

لفكن  تل  كل ملل س ئللفك ش.تررق لنتقج ل

 -نقطة الجرٌان :

Point source 

pollution :- 

لفكتمصثلفكن   لع لمصا لمع صللصمحاا.  -تلوث معروف المصدر :

Poison :- أيلم اةللقمق ئق لر قعقر لأصلصرن عق لأصلحقصقر لتسر بل
كمتع ضررر لك ررر لسرررصف لترررأثق فتلضررر  ةلفررريلفكل ئنررر تلف

  صالأصلع ضق ً.لصخق لم لقع ر لعر لم  رصيلفكسريلمر ل
لفكررررررركيلعررررررر شلكم تررررررر ةلمررررررر لParacelsusكلررررررر هل

يلم لأ لجمقعلفكمرصفالفريلفكر قعر لهريل4403-4544
سمصيلصفكج ع لفكصحقح لهيلف رلفكتريلتمقرزل رق لمر ل
هصلس يلصم لهصلاصف لصلركك لقصكر ل أنر لللتصجرالمرصفال

ئررالفكم كقرر للسررتخافيلتمرر لم كقرر لص نمرر لهنرر  لفكر ف
فكمررررصفال،لف ألسرررر  ق لاصف لعنررررام لق خرررركل  كج عرررر ل
فكمن سر  لصهررصلسرريلق تررللعنرالأخرركلج عرر لل قرر ةلمنرر ل،ل
صفكم  لأس  لفكحق ةلصكلن لقص حلم اةلس م لعنرالأخركهل

 -سم :
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ل.Toxicantع لر قالفألنل.لفنظ ل

Poison bait :- ترمرررالعمرررنلأيلمررر اةلبكفئقررر لممزصجررر ل مررر اةلسررر م ل
لصتلص لج ك  ل ف لمعقن لتتركىلعمق  .

 -طعم سام :

Poison control 

centers :- 

فرريلفكعاقررالمرر لاصللفكعرر كيلهنرر  لفكعاقررالمرر لفكم فلررزل
فكمنت ررر ةلفررريلمنررر رالمختم ررر لت رررصيل م فق ررر لح لررر ل
فكسمصيلصتحاقالأنصفع  لصر فئالعوج  لصتصجرالعر اةل
فررريلفكمست ررر ق تلكت ررراقيلفكمسررر عاةلفكمرمص ررر لصقملررر ل

لفلتص لل   لمج ن ً.

مراكز السٌطرة على السموم 
:- 

Poison information 

center :- 

م لررزلق ررايلفكمعمصمرر تلفكخ صرر لعرر لفكسررمصيلصلق قرر ل
لعويلح لتلفكتسميلصق ايلخام ت لمج ن ً.ل

 -مركز استعالمات السموم:

Poisons elimination :- لعممق لفسمجق لاف عقر لق رصيل  ر لفكلر ئ لفكحريلكمرتخم.
م لفكسرمصيلمر لخروللرر  لنسر  لل قر ةلمن ر لخر  يل
فكجسرريل،لمثرر للككرر لصجررالأ لق قرر تلفكخرر   فلتتحمرررلل

ر قعقرررر ًل،لألن رررر لتسررررترقعلأ لتررررر  للD.D.Tفكم قرررال

لس ع .ل42%لم لفكج ع لفكمعر ةلك  لخولل31

 -إزالة السموم :

Pollutant :- أيلمرر اةلصررم  لأصلسرر ئم لأصلب زقرر لأصلنررصفتجلأقضرر  ل
 بررصبلفرريلصجصاهرر لفرريلفك قئرر لص رر كت لقزفتلبقرر لفكم

فك  ا ةلعمنل حرافثلترأثق فتلمعنصقر لضر  ةل  كل ئنر تل
فكحقرر لصفرريلفكملصنرر تلفك قئقرر لعمررنلفكمرراىلفك صررق لأصل

ل.Pollutionفكرصقل.لفنظ ل

 -ملوث :

Pollutants toxicology:- أحررالفرر ص لعمرريلفكسررمصيلفك قئرريل،لفكرركيلق ررتيل ا فسرر ل
  لفك قزق ئقررر لصفكلقمق ئقررر لأنرررصف لفكممصثررر تلصخص ئصررر

لصتأثق فت رررررررر لصققرررررررر  لمت  ق ت رررررررر لفرررررررريلفك قئرررررررر ل،ل
للمررر لق رررتيلأقضررر ًل ا فسررر لفكممصثررر تلفكاقق ررر لخ صررر ل
فرريلح كرر لفكم ل رر تلصفكسرررمصيلفكخررر ةلجررافًلصقسرررمنل

Micro Pollutant toxicology.ل

 -علم سموم الملوثات :

Pollution :- صجصالفكممصث تلفيلفكصسرلفك قئي.لفنظ لPollutant.ل  -تلوث :

Pollution control 

technologies :- 

مجمصع لفألاصفتلصفألج زةلفكمصمم لكخ ضلفكتمصث،ل
مثررر للككررر لفكم  رررح تلفكمسرررتخام لكحجرررزلفكممصثررر تل

ل لفكمص نع.خفكمن عث لم لماف

 -تقنٌات مكافحة التلوث :

Pollution prevention:- لعممق ل زفك لأصلخ ضلفكممصث تلمر لمصر ا ه لصلركك 
لفكمصفالصفك ضوتلفكخر ة.

 -منع التلوث :

Polyacrylamides :- م اةل صكقمق ق لمصنع لتكصبلفيلفكمر  لتسرتخايللمر اةل
مث تررر لكت لقررربلفكت  ررر لصمنرررعلت ررر    لصمنرررعلفكتع قررر ل

لصف اف لفكم  .

 -اكرٌالماٌد متعدد :

Polycyclic aromatic 

hydrocarbons :- 

ق لصفكتريلتتلرص لمجمصع لم لفكم ل  تلفك قا صل   صن

مررر لفثنرررق لأصلألثررر لمررر لفكحم ررر تلفل م تقررر لفكمتحررراةل

لصفكن تج لع لعصفايلفكسق  فتلصح فئالفكر   ت.

هاٌاااااادروكاربونات عطرٌااااااة 

 -متعددة الحلقات :

Polycythemia  . لزق اةلعاالل ق تلفكايلفكحم ف  -احمرار الدم :

Polyhalite :- يلصفكل كسرقصيل،لل  قت تلفك صت سقصيلفكثوثق لصفكمرنقسرقص

صهرريلبقرر لكفئ رر لفرريلفكمرر  ل،لكرركك لف رريلبقرر لمن سرر  ل

لكقسماةلصكلن  لت لللمصا لجقالكم صت سقصي.

 -بولً هاالٌت :

Polyketide :- م لبللقمق ئيلملص لم لعاةلصحافتلم لAcetyl.ل  -متعدد الكٌتاد :

Polymeric terpene :- ةلمرر اةلمسرر عاةلتعمررلللمرر اةلم نعرر لكمنررتحلصمرر اةلن  رر 

لصلص  .لكفتلسمق لمنخ ض لكم  ئ .

 -تربٌن بولٌمٌري :

Polynactins complex:- م قرررالفل  صسررر تلحقرررصيلقسرررتخايلعمرررنلفكمز صعررر تل

لفكمختم  .لمنخ ضلفكسمق لكم  ئ .

 -معقد بولً ناكتٌن :
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Polynuclear aromatic 

hydrocarbons :- 

مجمصع لم لفكم ل  تلفكلقمق ئق لفكن تج لع لفكح فئرال

ك  ئع لفيلفك قئ ل،للم لتنتجلع لفكم رت  تلفك ت صكقر لصف

صفكزقصتلصجمقعلم ل  تلهكهلفكمجمصع لقمقمر لفكسرمق ل

ل للأ ل عض  لقعالم لفكمصفالفكمس رن .

 -هٌدروكاربونات أروماتٌة:

Polynutrient 

fertilizer :- 

لسم القحصيلنصعق لأصلألث لم لفكمركق ت.  -سماد متعدد المغذٌات :

Polyoxins :- م قالفر ق تلقستخايلكمل فح لفألمر فضلفك ر قر لفريل

فكسرر ح تلفكع مرر لصسرر ح تلفكرصكررل.لمررنخ ضلفكسررمق ل

لكم  ئ .

 -بولً اوكسٌن :

Polyphosphate 

fertilizers :- 

مصرمحلعر يلكمجمصعر لمر لفألسرماةلفك صسر  تق لصهريل

.لOrthophosphateع رر  ةلعرر لمنتجرر تلملث رر لكمررـل

ل.Ammonium polyphosphateفنظ ل

 -أسمدة عدٌدة الفوسفات :

Polyphosphoric acid :- لأيلسمسررررررررررررم لأصلمجمصعرررررررررررر لمرررررررررررر لحرررررررررررر مضل

فك صس ص ق لصفكتيلقحصيلت لق   لفكجزقئريلعمرنلألثر ل

صللPyrophosphoric acidمررر لك ةلفسررر ص لمثرررلل

Tripolyphosphoric acid.ل

 -حامض الفسفورٌك المتعدد:

Polytoxic :- ث لم لنرص ل،لصهريلصر  لصق صال  لفكم لبلفكس يلألل

كمم ل  تلكفتلفكتأثق لفكصفسعلعمنلمجمصع لل ق ةلمر ل

أنصف لفكل ئنر تلفكحقر لصتنضرصيلتحرتلهركهلفكمجمصعر ل

ل.لل جمقعلفكم قافتلبق لفكمتخصص

 -سم متعدد :

Polyuria :- .لزق اةل نت يلص خ فيلفك صل  -غزارة البول :

Pop - up fertilizer :- ل لعنررالفكز فعرر لصقعمررللأقضرر ًلمررعلفك رركصقضرر للسررم ال

للسرررررم ال ررررر اللأصلمح رررررزلكإلن ررررر تلصفكنمرررررص.لفنظررررر 

Starter fertilizers.ل

 -سماد عند الزراعة :

Positive coefficient 

temperature :- 

فكترريلتررزافالف عمقت رر لأصلفكم ل رر تلمجمصعرر لفكم قررافتل

 Hyperthermia   ت ررر  لا جررر لفكحررر ف ة.لفنظررر ل

poisonلصلNegative coefficient temperature 

pesticides.ل

 مبٌاادات ذات معاماال حااراري

 -:موجب 

Posology :- عمررررريلق رررررتيل ا فسررررر لفكج عررررر لصعوقت ررررر ل  كعصفمرررررلل

فك سرررقصكصجق لفكتررريلقرررالتررر ث لفررريلمسرررتصىلفلسرررتج   ل

صتأثق لعم لفكل ئ لفكركيلقرتيلتع قضر لكج عر لمر لمر ل

لفكم اةلفكمخت  ة.

 -علم دراسة الجرعة :

Post - adaptation 

resistance :- 

فكم  صمرر لفكن تجرر لعرر لفلسررتعم للفكم   رر لكمم قررالص مرر ل

ق ايل كنلتلصق لر  ةلفيلفكجقنر تلقنرتجلعن ر لتلرصق ل

جقنرر تلم  صمرر لكمم قررالفرريلف فرر لأصلفكلرر ئ لفكمتعرر ضل

ل.Pre - adaptation resistanceكمم قا.لفنظ ل

 -مقاومة بعد التأقلم :

Post consumer waste:-  لفكمع الفستخافم  لفيلفكمص نعل،لمثر للفضوتلفكسل 

لكك لفكص الفكمع الصفكمستخايلفيلر علفكصحل.

 -فضالت ما بعد المستهلك:

Post plant fertilizer :- سم القض لل كنلفكت   ل عالز فع لفكمحصصللصقملر ل

أ لقضرر لل كررنلج نرربلفكن رر تلأصلقصضررعلعمررنلج نرربل

لفكم زلأصلعمنلقمت .

 -سماد بعد الزراعة :

Post transplant :- .لفستخافيلفكم قافتلصفألسماةل عالعممق ل تللفكن  ت ت  -بعد الشتل :

Potable water :- .لفكم  لفكص كحلكم  ب  -ماء شرب :

Potash :- ع   ةلع لأصلسقالفك صت سقصيلصهصلم اةلق عاق لخ ا  ل

صعنام لتكصبلفيلفكم  لتلص لفكصصافلفكل صق ،لصعنام ل

 ن رررر لتصجرررال صرررص ةللمص قررررالقسرررتخايلفررريلفكسرررم الف

 -بوتاس :
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لفك صت سقصي.

Potash lime :- فنظ لCement flue dust.ل  -بوتاس جٌري :

Potassium :- هررصلأحررالفكعن صرر لفكل رر ىلفكمركقرر لكمن رر تلصأ لفكن رر تل

لقحت ج ل ن  للمق لفحتق ج لكمنت صجق .

 -بوتاسٌوم :

Potassium azide :- م لبلكصفبل مرزهلفكلقمقر ئيل(KN3)صقعمرلللمثر رلل

فرررريلفكت  رررر ل،للمرررر للNitrificationكعممقرررر لفكنت ترررر ل

قستخايللمكقبلألاب للفك زلفكم ئق لصلمر اةلم خر ةلأصل

لمع م لكمت   لصهيلم اةلس م لصخ ا  لكمجمالصفكعق .

 -ازاٌد البوتاسٌوم :

Potassium benzoate :- حرررراىلفكمررررصفالفكح فظرررر لفكمسررررمص ل  سررررتخافم  لفرررريل 

مستخمصرر تلفكن  تقرر ل،لصهرريلع رر  ةلفألبكقرر لص عررضلفك

.لص  لفكلمقرر لBenzoicعرر لممررحلفك صت سررقصيلكحرر مضل

فكمسررمص ل تن صك رر لقصمقرر ًلمرر لهرركهلفكمرر اةلقترر فص ل ررق ل

لممري/لري.ل5-ص  

 -بنزوات البوتاسٌوم :

Potassium 

bicarbonate :- 

م قررالفر قرر تلكمل فحرر لفكت  ررعلفألسررصالصفلنث فلنررصزيل

لمح صقللفكمختم  .صفك ق ضلفكاقق يلعمنلفك

بوتاساااااااااااااااااٌوم ثناااااااااااااااااائً 

 -الكاربونٌت:

Potassium carbonate:- ممرررررحلحررررر مضلفكل   صنقررررر لصفك صت سرررررقصيل،لصتصجرررررال

ل   صنر تلفكل كسرقصيلفرريل مر الفك  ررص لفكن  تقر لص مرر ال

ن  تلزه ةلفك م لص م الفكخ بلص م الق ص ل ركص ل

 فك ر .

 -بونات البوتاسٌوم :ركا

Potassium chloride :- ةلعرر لممررحلفك صت سرقصيلكحرر مضلفك قررا صلمص ق .لع ر  

ل.PotashصللMuriate of potashفنظ ل

 -كلورٌد البوتاسٌوم :

Potassium cyanate :- .ص مزه لفكلقمق ئيللم قالأاب للع يKoCNصتستخايلل

 لسم الأقض ً.

 -سٌانات البوتاسٌوم :

Potassium 

fluosilicate :- 

فكن تجر لمر لعممقر لصقتيلتحضق هلم لمع ممر لفكرر زفتل

خمرلفكسص  فصس  تلحقثلقتيلفستع اةلم ل ر تلفك مرص ل

مرر لفكررر زفتلفككفئ رر ل  كمرر  لحقررثلقررتيلمررزيلفكمحمررصلل

 لمص قررررالفك صت سررررقصيل،لعنرررراه لقت سرررربلفمصسررررقمقل تل

فك صت سقصيلحقثلقتيلت  قح لصتج ق  .ل مزهلفكلقمقر ئيل

(K2SiF6).ل

 -فلوسٌلٌكات البوتاسٌوم :

Potassium 

hydroxide:- 

أصلفكصصافلفكل صق لصهيلم اةلصرم  ل قضر  لتركصبلفريل

فكمرر  لتسررتخايلفرريلفألسررماةلفكسرر ئم لصتسررتخايلإلنترر يل

لفكمح كقللفكسم اق لفكمتع اك .ل

 -هٌدروكسٌد البوتاسٌوم :

Potassium 

magnesium sulfate :- 

ل.Sulfate of potash magnesiaفنظ ل كبرٌتاااااااااااات المغنٌساااااااااااٌوم 

 -البوتاسٌة:

Potassium 

metabisulphide :- 

م اةلح فظ لمقل ص ق لصفكمسمص ل  ستخافم  لاصكق ًلفريل

 فكمنتج تلفكركفئق ل،لك  ل فئح لث نيلأصلسقالفكل  قت.

 -ثنائً كبرٌتٌت البوتاسٌوم:

Potassium 

metaphosphate :- 

هررصلممررحلفك صت سررقصيلكحرر مضلمقت فصسرر ص ق .لفنظرر ل
Phosphoric acid.ل

 -ٌوم :مٌتافوسفات البوتاس

Potassium nitrate :- هررصلممررحلفك صت سررقصيلكحرر مضلفكنت قرر لصقسررمنلفكممررحل
ل.Saltpeterفكصخ يل

 -نترات البوتاسٌوم :

Potassium oxide :- فنظ لPotash.ل  -أوكسٌد البوتاسٌوم :

Potassium 

permanganate :- 

لم اةلمر  ةلع م .  -برمنغنات البوتاسٌوم :

Potassium 

phosphate:- 

ل قرررررالكمل فحررررر لمررررر ضلفك قررررر ضلفكزب ررررريلعمرررررنلم

فكعنرربلصفكخضرر فصفتلصفكع رر لفك نرريلفرريلفكحمضررق ت.ل
 Potassiumفنظررررر للمرررررنخ ضلفكسرررررمق لكم ررررر ئ .

 -ت البوتاسٌوم :افوسف
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polyphosphate.ل

Potassium 

polyphosphate :- 

قرمرررالعمرررنلفكخمرررقرلفكمت ممررر لمررر لفك صسررر  تلأحررر ايل

لصثن ئيلفك صت سقصي.

 -الفوسفات:د ٌالبوتاسٌوم عد

Potassium silico 

fluoride :- 

ل.Potassium fluosilicateفنظ ل  -فلورٌد سٌلٌكو البوتاسٌوم :

Potassium sulfate :- هصلممحلفك صت سقصيلكح مضلفكل  قتق لصقستخايل  رللل

لصفسعلفيلتحضق لأسماةلفكت طلصفك ر ر .

 -كبرٌتات البوتاسٌوم :

Potassium 

thiocyanate :- 

لأاب للع ي.م قال  -ثاٌوسٌانات البوتاسٌوم :

Potassium 

thiosulfate :- 

%لل  قررررتل41صللK2O%ل25سررررم القحررررصيلعمررررنل

لصقتصف لع اةل  لللسم الس ئل.

 -البوتاسٌوم :ثاٌوسلفات 

Potency :- مصرررمحلقسررتخايلكمتع قرر لعرر لمرراىلقررا ةلمرر اةلمرر لأصل

ا ج لن  ر  لفيل حافثلتأثق لحقرصيلمعرق ل  كم   نر ل

يلفكم جعقرر لأصلفك ق سررق لكمرر اةلمعقنرر .لمثرر للككرر ل رر ك ق

لقا ةلم اةلعمنلتلصق لفألص فيلفكس ر نق .

 -كفاءة أو قدرة :

Potential energy :- فكر قرر لفكترريلقخزن رر لفكجسرريللسررتخافم  لعنررالفكح جرر ل

لصتخز لفيلفكجسيلعمنلصص ةلاهص لصل   صهقا فت.

 -طاقة مخزونة :

Potential toxicity :- حررافثلفك عررللفكسرر يلصهرريلع رر  ةلعرر لم مررصبللأصلقررصة 

ك قمرر لفكج عرر لفكمعررر ةلمرر لل49فكمصبرر  قتيلكقسرر  ل

فكم اةلفكس م لكحقصف لفلخت   لمع  فًلعن  ل ر كمصل/لريل

لم لصز لفكحقصف .

 -قوة السمٌة :

Potentially 

hazardous food :- 

أيلبرركف لف سررالقحررصيلمرررصفالسرر م لأصلل ئنرر تلاقق ررر ل

لا لخر لعمنلفإلنس  لصفكحقصف .قمل لأ لت لللمص

 -خطر الغذاء المحتمل :

Potentiation :- أيلزقرر اةلفك عررللفكسرر يلصككرر لمرر لخررولل ضرر ف لمرر اةل
صللActivationسرر م ل كررنلمرر اةلسرر م لأخرر ى.لفنظرر ل

Synergism.ل

 -تقوٌة :

Potter tower :- ج ررر زلقسرررتخايلكتعررر قضلل ئنررر تلفلخت ررر  لكمحمرررصلل
 Precision شلفكاققا.لفنظ لفكم قال ر ق  لتع للفك

spraying.ل

 -برج بوتر :

Pour on 

formulation:- 

محمرررررصللقسرررررتخايلكمصررررربلأصلفكسرررررلبلعمرررررنلجمرررررصال
مرررللل499فكحقصفنرر تل أحجررر يلل قررر ةلعرر اةلألثررر لمررر ل

لكمحقصف لفكصفحا.

 -مستحضر للسكب :

Pourability of fluid 

fertilizers :- 

سررل بلمرر لقررا ةلفألسررماةلفكسرر ئم لعمررنلفكخرر صيلصفلن
لفكح صق تلفكخ ص ل   .

 -انسكابٌة األسمدة السائلة:

Powder for dry seed 

treatment :- 

مسرررحصالمعرررالكوسرررتخافيلفررريلح كتررر لفكج فررر لكمع ممررر ل
لفك كص .

مساااااحٌق المعاملااااة الجافااااة 
 -للبذور :

Power duster :- صك لعمرنلفكظ ر لأصلمحمصكر لعمرنلممع  ةلقالتلص لمح
ئيل صفسرررر لمحررر  لقحمرررللجررر ف لصتصكرررالتقررر  لهرررصف

مسحصالفكتع ق لم لخزف لفكمع  ةلصقافع ل  رصةل  رللل
لسح   لم لمسحصالن عي.

 -معفرة ذات محرك :

Power sprayer :- م   لقالتلص لمحمصك لعمرنلفكظ ر لأصلمحمصكر لعمرنل
ج ف لصتستمالر قت  لم لمح  لصرق لأصلم لمح  ل

لفكج ف لفكز فعي.

 -مرشة ذات محرك :

PR toxin :- سيلفرر يلقنتجر لفك رر لPenicillium roquefortiل

لمرر لقسرتعمللفرريلصرن ع لفكجرر  لفكنر ميلعمررنلفكح رصبل
فألز ا.لصقعررالهررركفلفك ررر لفكممرررصثلفكرر ئق لكمح رررصبل
فكمتع نررررر لصسررررر قمجلفكرررررك ةصفكتيلف ت ررررررتل حررررر لتل

 -آر : يپسم 
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فإلج  ضلفك   ي.لصقعمللهكفلفكسيلع لر قرالتث قرر ل
 .لصهرصلسر يلكعممق لتصنقعلفك  صتق لصفألحم ضلفكنصصق

لكمل الصفك ئ ،لصهصلم لبلمس ر لصمر  .

Practical residue 

limit :- 

مسررتصىلمت  قرر تلفكم قررافتلفكمصجررصاةلفرريلفك قئرر لصفكترريل
لقمل لقق س  لصمت  عت  لضم لفإلمل نق تلفكمت ح .

 -حد المتبقٌات العملً :

Pralidoxime :-  ق لصهررررريلمررررر اةلمسررررر عاةلصكقسرررررتل ررررراقوًلكوتررررر ص
Atropineفكمسررتخايللج عرر لمضرر اةلكعررويلحرر لتلل

فكتسرررررميل م ل ررررر تلفك سررررر ص لفكعضرررررصق لصم ل ررررر تل
فكل    مقرررتلحقرررثلتعمرررللعمرررنل عررر اةلتن رررقرل نرررزقيل

Cholinesteraseلصتعرررررررريل.Pralidoximeمررررررر لل 
أصللMesylate  رررررلللأمرررررو لفكلمرررررص لأصلفكقرررررصالأصل

Methyl sulfate.ل

 -برالٌدواوكسٌم :

Prallethrin :- قالكمل فح لفكح  فتلفكر ئ ةلصفكزفح ر لفريلفكمنر زللم 
صأم ل لفكعمرل.لمر لمجمصعر لفك  ق صث صقرالفكمحضر ةل
صررن عق ًلصقحرراثلتررأثق هلفكسرر يلمرر لخرروللتافخمرر لمررعل
قنرررصفتلن رررللفكلمرررص لفررريلأب رررق لفكمحررر ص لفكعصررر ق .ل

لمنخ ضلفكسمق لكم  ئ .

 -برالٌثرٌن :

Pre - adaptation 

resistance :- 

ل ل كررررنلأ لفألفرررر فالفكم  صمرررر لتمتمرررر لمصرررررمحلق ررررق
لجقنررررر تلم  صمررررر لكمم قرررررالتلصنرررررتلنتقجررررر لر ررررر فتل
لحررررررررررراثتلق رررررررررررللفسرررررررررررتعم للفكم قرررررررررررا.لفنظررررررررررر 

Post - adaptation resistance.ل

 -مقاومة مسبقة التأقلم :

Pre - emergence 

application :- 

عممقرر لفسررتخافيلم قررافتلفألابرر للق ررللظ ررص ل رر ا فتل
ألاب للتن تلصتظ  لفرصالفكمحصصللصكك لأل ل كص لف

سرررحلفكت  ررر لق رررللظ ررص ل ررر ا فتلفكمحصرررصللحقرررثل
قملرر ل شل رر ا فتلفألابرر للصفك ضرر  لعمق رر لمرر لاص ل
حصررصللأيلفثرر  لضرر  ةلعمررنلفكمحصررصل.لمثرر للككرر ل
مل فحرر لفألابرر للفرريلح ررصللفك ر ررر ل  سررتخافيلفكم قررال

Paraquatلق لل ن  تلا ن تلفك ر ر .ل

 -تطبٌق قبل اإلنبات :

Precautionary 

statement :- 

 حاىلف  فتلعوم لفكم قالفكخ ص ل تن ق لفكعر ممق لفريل
فكمل فحرر ل كررنلفكر ق رر لفكترريلقصرر حلفق رر لفكم قررالألثرر ل

لخرص ةلأصلسمق لعمنلفإلنس  لصفك قئ .

 -فقرة التحذٌر :

Precipitate :- فكمررر اةلأصلفك فسرررربلفكصررررمبلفكررركيلقسررررت  لفرررريلقعرررر ل
لفكمحمصللأصلفكس ئل.

 -راسب :

Precipitated bone :- فكن تجلفكع ضيلم لعممق لتصنقعلفكصمطلمر لفكعظر ي،ل
صقستخايل  كا ج لفألس  لفيل نتر يلفكعمرللفكحقرصفني،ل

ل.Bone productsلم لقستخايللسم ا.لفنظ ل

 -بقاٌا العظام :

Precipitated 

magnesium 

hydroxide :- 

ل.Magnesiaفنظ ل هٌدروكساااااااٌد المغنٌساااااااٌوم 
 -المترسب :

Precipitated 

phosphate :- 

منتجلقتلص لأس س ًلم لفك صت سقصيلثن ئيلفكل كسقصيلصقرتيل
لفكحصصللعمق لم لمع اكت لمعلهقا صلسقالفكل كسقصي.

 -فوسفات مترسبة :

Precision 

agriculture:- 

عممقر لفسررتخافيللررللفكت نقرر تلفكمت حرر لإلاف ةلجررز لمرر ل
فكح ررررللمرررر لأجررررللتحسررررق لفسررررتافم لفك قئرررر لصفإلنترررر يل

لقتص ايلكممحصصل.فل

 -الزراعة الدقٌقة :

Precision dusting :- صتسررتخايلهرركهلفكر ق رر لمررعلفكم قررافتلفكمج ررزةل  ررللل
مسرر حقالتع قرر لحقررثلقررتيلتعرر قضلل ئنرر تلفلخت رر  ل
كمس حقالفكم قافتل  ستخافيلأحالأج زةلفكتع قر لفكراققال
فكرركيلقصكرراهلمحرر  لصرررق لكررافعلسررح   لمرر لمسررحصال

 -تعفٌر دقٌق :
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  للقحصيلحقصفنر تلفلخت ر  لصقرالفكتع ق لافخللحقزلم
صجررالأ لفكنترر ئجلفكمتحصررللعمق رر لمرر لأج ررزةلفكتع قرر ل
ألث لاق لم لفكنت ئجلفكمتحصللعمق  لم لر ق  لبمر ل

 Precisionفكل ئنرررر تل مسررررحصالفكتع قرررر .لفنظرررر ل

spraying. 

Precision spraying :- ر ق رر لتعتمررالعمررنلت مقررالعممقرر تلفكرر شلفكترريلتررتيلفرريل
فكح للكمل فح لف ف تلفكمختم  لحقثلقتيلفق ر لتعر قضل
حقصفنررر تلفلخت ررر  لكمم قرررافتل ر ق ررر لفكررر شلفكررراققال
مخت  ق ًل  ستخافيلعراالمر لفألج رزةلصفكتريلمر لأهم ر ل

فكركيلقحرصيلخرزف للPotter towerج  زل ر يل رصت ل

صرق لقصضعلفقر لمحمرصللفكر شلفكركيلقرتيلسرح  لمر ل
فعر ل كرنلمجرزللفكخزف ل صفسر لمحر  ل ر فرلصقرتيلا

Atomizerفكرركيلق ررصيل رراص هل ررافعلفكمحمررصلل  ررلللل

ض  بل كنلافخللأسررصفن لكفتلقرر لصررصللمحرااق ل
صتست  لفيلق عاةلفلسرصفن لفكمصفالفكمرمصبلمع ممت ر ل
  كم قالصتتيلهكهلفكعممق لتحرتلضرررلث  رتلقرتيلتحاقراهل
 صفسر لم ق  لفكضررلفكمر ت رل  كج ر زلصتتمقرزلهركهل

نقر لفكرتحليل را ج تلفكحر ف ةلصفك رص ر لفكر ق  ل  مل 
صفكتحليلفيلعاالحقصفن تلفلخت ر  لفكمع ضر لكمم قرال،ل
صاق لفكنت ئجلقس بل مل نق لفكسقر ةلعمرنلعراالفألفر فال

ل.Precision dustingفكحق لصفكمقت .لفنظ ل

 -الرش الدقٌق :

Predacides :- م ل  تللقمق ئقر لر قعقر لأصلصرن عق لأصلحقصقر لتعمرلل

للف فررر تلفك   قررر لصمن ررر لفك رررصف ضل،لصمررر لعمرررنلقتررر

فكم قررررافتلفكمسررررتخام لفرررريلهرررركفلفكمجرررر للمرررر اةلفكررررـل
Strychnineفكتيلتستخايلأقض ًلكم ض  لعمنلفكلوبلل

فكس ئ  .للم لقملر لفسرتعم للأبمربلم قرافتللفكح ر فتل

كمل فح لفكعاقالمر لف فر تلفك   قر ل عرالزقر اةلفكت لقرزل
ل.Pesticidesأصلفكج ع .لفنظ ل

 -ات فقرٌات :مبٌد

Preemergence 

incorporated :- 

مصرررمحلق ررق ل كررنل اخررر للفكم قررالأصلمع ممرر لفكت  ررر ل

  كم قرالق رللظ ررص لأصل رزصيل رر ا فتلفكمحصرصللفررصال
لPreemergence applicationسرحلفكت  ر .لفنظر ل

ل.Preemergence herbicidesصل

 -إدخال قبل البزوغ :

Preharvest interval :- فكتررريلقجررربلأ لتن ضررريلمررر ل رررق ل شلصهررريلفك تررر ةل

فكمحصررصلل  كم قررالصجنرريلفكثمرر  لأصلفكح صررللصتعتمررال

لماةلهكهلفك ت ةلعمنلس ع لتاهص لفكم قا.

 -فترة ما قبل الحصاد :

Preliminary test :- فخت   لقتيل ج ف هلعمنلماىلضقالكتحاقالفكت فلقرزلأصل

فكج عررر تلفكتررريلسرررقتيلفسرررتخافم  للح ررر ًلعمرررنلمررراىل

لع.تج ق يلصفس

 -اختبار تمهٌدي :

Premix :- مستحضرررر لخمررررقرلمرررر لملررررصنق لمتررررصفف ق للم قرررراق ل

لكقاب للأصلخمقرلم لم قالأاب للصم قالح  فت.

 -خلٌط مسبق :

Prenatal :- مصرمحلقستخايلكق ق ل كنلمع مم لفكلر ئ لق رللفكرصلاةل

 م لرربلمرر لفرريلمح صكرر لكا فسرر لتررأثق لقررا ةلفكم لرربل

لعمنل حافثلفكت صه ت.

 -الوالدة :قبل 

Preplant fertilizer :- .لفستخافيلفكسم الق للز فع لفكمحصصل  -سماد قبل الزراعة :

Preplant 

incorporated :- 

هرركفلفكمصرررمحلق ررق ل كررنل ضرر ف لم قررالفألابرر للق ررلل

فكح فث لكقمزيلمعلفكت   لأثن  لفكح فثر لثريلترتيلز فعر ل

لفأل ضل عالكك .

 -إدخال قبل الزراعة :
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Preplant pesticide :- . ل ض ف لفكم قال كنلفكت   لق للفكز فع  -مبٌد قبل الزراعة :

Preplant treatment :- .ل ض ف لفكسم الأصلفكم قالق للز فع لفكمحصصل  -معاملة قبل الزراعة :

Preplanting 

application :- 

مصرمحلق ق ل كنلعممقر لفسرتخافيلفكم قرافتلصفألسرماةل

لثقرر لمرر لفألحقرر  لأ لق ررللفكز فعرر لحقررثلقحرراثلفرريل

تترمبلعممق لمل فح لفألاب للصأم فضلفكن  تلخ ص ل

لفسررررررررتخافيلفكم قررررررررافتلق ررررررررللفكز فعرررررررر لكتح قررررررررال

مل فحرر لمنتخ رر لصجقرراةل،لصتسررمنلهرركهلفكر ق رر لأقضرر ًل
Pre-sowing application. 

 -تطبٌق قبل الزراعة :

Pretilachlor :-  ز.لم قالكمل فح لفألاب لل فقع لفألص فالفيلح صللفكر
صقعمررررللعمررررنللChloroacetamideمرررر لمجمصعرررر ل

لتث قرلفلن س يلفكخمصي.

 -برٌتٌالكلور :

Prevalence :- أصلا جرررر لفنت رررر  لصتعنرررريلعرررراالفكحرررر لتلفكم ضررررق ل

فكمصجررصاةلفررريلمجمصعرر لسرررل نق لمحررااةلخررروللفتررر ةل

لزمنق لمحااة.

 -تفشً :

Prevalence survey :- فنت رر  لصق صررال رر لققرر  لفكمسررتصىلفكحرر كيلكت  رريلأصل

فكمرررر ضلأصلأع فضرررر لصككرررر لمرررر لخرررروللفسررررتم  ةل

لفست ق  .

 -حصر االنتشار :

Primary nutrients :- صهررررريلفكنتررررر صجق لصفك سررررر ص لصفك صت سرررررقصي.لفنظررررر ل
MacronutrientsصللPlant nutrients.ل

 -العناصر الغذائٌة األولٌة :

Primin :- م اةلمس   لكمحس سرق لمر لمجمصعر لQuinoneتصجرالل
ل.Primula obconicaزه لفك  قعلفيلن  تل

 -برٌمن :

Primisulfuron 

methyl :- 

م قالأاب للقستخايل عالظ ص ل  ا فتلفألابر لل فقعر ل
صع قض لفألص فالفيلح صللفكمح صقللفكمختم  .لمر ل

صقعمررللعمررنلتث ررقرل نررزقيللSulfonylureaمجمصعرر ل
ل.لمنخ ضلفكسمق لكم  ئ .Acetolactateتصنقعل

 -ٌل :برٌمسلفٌورون مٌثا

Private applicator :- ترمرررالعمرررنلفأل رررخ .لفكح صرررمق لعمرررنل جررر زةلفررريل
لفستخافيلفكم قافتلمحاصاةلفلستخافي.

 -مستخدم خاص :

Probenazole :- مررنخ ضلم قررالكصق قرر لفكرر زلمرر لمرر ضل رر ىلفكرر ز.ل
 فكسمق لكم  ئ .

 -بروبٌنازول :

Probit :- للدلتريل ضرر فت لك رقيلفلنحرر ف5صهريلع رر  ةلعر ل قرريلا
فكمعقررر  يلكنتررر ئجلفكتصزقرررعلفكر قعررريلفكمسرررتنتج لمررر ل
ا فس لفكعوق ل ق لفكج ع لصفلستج   .لصقالتيل ضر ف ل
تم لفك قم ل  رالل زفكر لفك رقيلفكسر ك  لصمر لثريلتحصقم ر ل
 كنلقرقيلمصج ر لممر لت تربلعمقر ل مل نقر ل سريلفكعوقر ل
 ررق لصحررافتلفك  ص قررتلم   ررللكصبرر  قتيلفكت فلقررزلأصل

ص لنتقجت لفكحصصللعمنلخرلمسرت قيلفكج ع تلمم لقل
منحا لقلرص لممرثوًللسرتج   لفكل ئنر تلفكحقر لفكتريلتريل
تع قض  لكمت لقزفتلأصلفكج ع تلمصضصع لفلخت ر  ل
،لصمرر لثرريلأملرر لفسررتنت يلفكعاقررالمرر لقررقيلفكسررمق لمثررلل

LC50صللLD50لم لكك لفكخرل ر ق  ل ق نق .لل

 -وحدات االحتمال :

Procarcinogen :- فكتريلقملن ر لأ لتحراثلص مر ًلخ قثر ًلمر لاص لأ لفكم اةل
لتتحصللأقضق ًل كنلنصفتجلتختمللع لفكم لبلفألصمي.

 -مسرطن أولً :

Prochloraz :- م قررالفر قرر تلكمع ممرر لفك رركص ل،للمرر لقملرر لفسررتخافم ل
   ًلعمنلفكمجمص لفكخض يلكمل فح لماىلصفسعلمر ل
فألمرر فضلفك ر قرر لعمررنلفكمز صعرر تلفكمختم رر .لمرر ل

صقعمررللعمررنلتث ررقرلتصررنقعلفكررـللImidazoleصعرر لمجم
Ergosterol. ل.لمنخ ضلفكسمق لكم  ئ

 -بروكلوراز :
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Proctitis :- ح كرر لم ضررق لفرريلفكمسررت قيلسرر    للرر ئ لممرر ضلأصل
لمصفالس م .

 -التهاب المستقٌم :

Procymidone :- م قرررالج ررر زيلكمل فحررر لفك ر قررر تلفكت  عررر لكقجنررر  ل
AlternariaصللBotrytisلصل

HelminthosporiumصللMoniliniaلصل
RhizoctoniaصللSclerotiniaعمرررررررنلفك  صرررررررصكق لل

صأ ج  لفك  ل  لصفكمح صقللفكصرن عق .لمر لمجمصعر ل
Carboxamideصقعمررللعمررنلتث ررقرلتصررنقعلفكررراه لل

لمنخ ضلفكسمق لكم  ئ .صفكجا لفكخمصق .ل

 -بروسٌمٌدون :

Prodiamine :-  لعقرالفكمرقوالم قالكمل فح لفألاب للفريلمرزف  لأ رج 
صمرررررررزف  لفألزهررررررر  لفكمعمررررررر ة.لمررررررر لمجمصعررررررر ل

Dinitroanilineلمنخ ضلفكسمق لكم  ئ ..ل

 -بروداٌمٌن :

Production date :- ترر  ق ل نترر يلأصلتصررنقعلفكمررصفالفكمختم رر لصهررصلترر  ق ل
قصضررعلعمررنلفكمنتجرر تلفك   مرر لكم سرر ال عررالمرر ص لفترر ةل

ل.Expire dateزمنق لمعقن .لفنظ ل

 -: تارٌخ اإلنتاج

Profenofos :- م قالفل  صسر تلصح ر فتل،لقسرتخايلعمرنلفكز فعر تل

فكمختم ررر .لمررر لمجمصعررر لفك سررر ص لفكعضرررصق لفكمث رررر ل

لإلنزقيلفكلصكق لفست قز.لمتصسرلفكسمق لكم  ئ .

 -بروفٌنوفوس :

Profluralin :- . لم قالأاب للع ي.لمنخ ضلفكسمق لكم  ئ  -بروفلورالٌن :

Profluraline :- فنظ لProfluralin.ل  -بروفلورالٌن :

Profoxydim :- م قررررالأابرررر للمتخصرررر.لكمل فحرررر لفألابرررر لل فقعرررر ل

فألص فالفرررررررريلح ررررررررصللفكرررررررر ز.لمرررررررر لمجمصعرررررررر ل
Cyclohexanedioneلصقعمرررللعمرررنلتث رررقرل نرررزقيل.

Acetyl CoA Carboxylaseمررنخ ضلفكسررمق ل.ل

لكم  ئ .

 -بروفوكسدٌم :

Prohexadione 

calcium :- 

فنحنرر  لن رر تلفكرر زلصفكحنررر للمررنظيلنمررصلكمن رر تلقمنررع
.لCyclohexadioneصفك رررررررعق .لمررررررر لمجمصعررررررر ل

لمنخ ضلفكسمق لكم  ئ .

 -بروهٌكساداٌون كالسٌوم :

Promecarb :- م قررالح رر فتلعرر يلمرر لمجمصعرر لفكل    مقررتلفكمث ررر ل

لإلنزقيلفكلصكق لفست قز.لمتصسرلفكسمق لكم  ئ .

 -برومٌكارب :

Prometon :- فقعرررر لصع قضرررر لفألص فالم قررررالكمل فحرررر لفألابرررر لل 
صقعمرللعمرنلتث رقرللTriazineفكمعم ة.لم لمجمصعر ل

لمتصسرلفكسمق لكم  ئ .عممق لفكت لقبلفكضصئي.ل

 -برومٌتون :

Prometryn :- م قرررالج ررر زيلكمل فحررر لفألابررر لل فقعررر لصع قضررر ل

فألص فالفكحصكقررر لفررريلح رررصللفك رررر لصفكلررر ف .لمررر ل
ل اقالفكسمق لكم  ئ ..لTriazineمجمصع ل

 -مٌترٌن :برو

Promoter :- ع مللأصلم لبلق جعلتلرصق لفألص فيلفكسر ر نق لعنرال

لصجصالفكم اةلفكمس رن .

 -مشجع أو مهٌج :

Pronamide :- م قررالكمل فحرر لفألابرر لل فقعرر لصع قضرر لفألص فالفرريل

ح ررررررصللفكمز صعرررررر تلفكمختم رررررر .لمرررررر لمجمصعرررررر ل
Benzamideلصقعمررللعمررنلتث ررقرلتجمررعلفلنق ق رر تل.

ل ضلفكسمق لكم  ئ .منخفكاقق  .ل

 -برونامٌد :

Propachlor :- م قررالكمل فحرر لفألابرر للمرر ل فقعرر لصع قضرر لفألص فال

ق ررلل ررزصيل رر ا فتلفكمحصررصللفرريلح ررصللفكررك ة.لمرر ل
صفكمث ررررر لكون سرررر يللChloroacetamideمجمصعرررر ل

ل اقالفكسمق لكم  ئ .فكخمصي.ل

 -بروباكلور :

Propamocarb  فلمرررر فضلفكترررريلتسرررر    لفك ر قرررر تللم قررررالكمل فحرررر بروباموكااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارب 
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hydrochloride :- فك قضررق لOomycetesفرريلن  ترر تلفكزقنرر لصفك ر ررر لل

صفكخضررر فصفتل،للمررر لقسرررتخايلفكمع ممررر لفك ررركص لضرررال
صللAphanomycesفك ر قرررررر تلفكت  عرررررر لكقجنرررررر  ل

PhytophthoraصللPythiumمررررررنخ ضلفكسررررررمق ل.ل

 كم  ئ .

 -هٌدروكلوراٌد:

Propanil :- ابرر لل فقعرر لصع قضرر لفألص فالفرريلم قررالكمل فحرر لفأل
صقعمللعمنلتث رقرللAmideلح صللفك ز.لم لمجمصع 

لعممق لفكت لقبلفكضصئي.

 -بروبانٌل :

Propaphos :- م قررالح رر فتلعرر ي.لمرر لمجمصعرر لفك سرر ص لفكعضررصق ل

لفكمث ر لإلنزقيلفكلصكق لفست قز.

 -بروبافوس :

Propaquizafop :-  فالفكحصكقررررر لم قرررررالكمل فحررررر لفألابررررر لل فقعررررر لفألص

صفكمعمرر ةلفرريلح ررصللفك ررر لصفكسررمجيلصفسررتالفكح ررلل

صفررررررررصللفكصررررررررصق لصفك ر ررررررررر .لمرررررررر لمجمصعرررررررر ل
Aryloxyphenoxyصقعمرررررللعمرررررنلتث رررررقرل نرررررزقيلل

Acetyl CoA Carboxylase.ل

 -بروباكوٌزفوب :

Propargite :- م قالفل  صس تلقسرتخايلعمرنلفكمح صرقللصفكز فعر تل

قرر .لمرر لمجمصعرر لفكمختم رر لكمل فحرر لفكحمرريلن رر تيلفكترك
Sulfite esterلصقعمررللعمررنلتث ررقرلتصررنقعلصحررافتل.

ل اقالفكسمق لكم  ئ .فيلفكم قتصلصنا ق .للATPفكر ق ل

 -بروباركٌت :

Propargyl bromide :- . لم اةلماخن لكمل فح لفف تلفكمخ ز  -برومٌد البروبارجٌل :

Propazine :- م قالأاب للع ي.لم لمجمصع لTriazineصقعمللعمنلل

مرررنخ ضلفكسرررمق لتث رررقرلعممقررر لفكت لقررربلفكضرررصئي.ل

لكم  ئ .

 -بروبازٌن :

Propellant :- مرر اةلخ ممرر لتسررتخايلفرريلع ررصفتلفلق صسررصلل،لتعمررلل

عمررنلافررعلفكم قررالفكمصجررصالافخررللفكع ررصةل كررنلفكخرر  يل

ل  للل كفك.

 -دافع أو داسر :

Propesticide :- فنظ لParent pesticides.ل  -مبٌد أولً :

Propetamphos :- م قررالح رر فتلقسررتخايلألبرر فضلفكصررح لفكع مرر .لمرر ل

مجمصعرر لفك سرر ص لفكعضررصق لفكمث ررر لإلنررزقيلفكلررصكق ل

لفست قز.لمتصسرلفكسمق لكم  ئ .ل

 -بروبٌتامفوس :

Propham :- م قررالأابرر للصمررنظيلنمررصلكمن رر تلكمسررقر ةلعمررنلعممقرر ل

 ن رر تلفك ر ررر لفكمخزصنرر .لمرر لمجمصعرر لفكل    مقررتل

 رقرلفلن سر يلفكخقرري.لمرنخ ضلفكسرمق لصقعمللعمنلتث

لكم  ئ .

 -بروفام :

Propiconazole :- م قالفر ق تلع يل،لقسرتخايلكمل فحر لمراىلصفسرعلمر ل

مسرر   تلأمرر فضلفكن رر تلفك ر قرر لعمررنلفكمز صعرر تل
صهرصلم قرالج ر زيللTriazoleفكمختم  .لم لمجمصعر ل

مرررنخ ضلفكسرررمق لقررر شلعمرررنلفكمجمرررص لفكخضررر ي.ل

لكم  ئ .

 -ول :بروبٌكوناز

Propineb :- م قالكمل فح لأم فضلفك ق ضلفكزب ريلصفكع ر لفألسرصال

صفكجررررر بلصفكع ررررر لفك نررررريلصت  عررررر تلفألص فالعمرررررنل

لفكمز صع تلفكمختم  .لمنخ ضلفكسمق لكم  ئ .

 -: ببروبٌن

Propionic acid :- م قررالفر قرر تلكحم قرر لفكح ررصبلفكمخزصنرر .لسرر يلجررافًل

لكم  ئ .

 -حامض بروبٌونٌك :

Propisochlor :- م قررررالكمل فحرررر لفألابرررر للفكحصكقرررر ل فقعرررر لصع قضرررر ل

فألص فالفررررريلفكمرررررزف  لفكمختم ررررر .لمررررر لمجمصعررررر ل
Chloroacetamideصقعمرررررللعمرررررنلتث رررررقرلعممقررررر لل

 -بروبٌسوكلور :
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لمنخ ضلفكسمق لكم  ئ .فلن س يلفكخمصي.ل

Proposer :- أيل  ل لأصلمجمصعر ل ر ل تلمصرنع لأصلأيلرر لل
 مسرصاةلمصفصر  تللFAO / WHOمعنريلقت رايل كرنل

صحزم ل ق ن تل ر ضلت ققم  لاعم ًلكمصفص  تلجاقراةل

لأصلكتصسقعلماىلمصفص  تلق ئم .

 -الجهات المتقدمة :

Propoxur :- م قالح ر فتلقسرتخايلكمل فحر لفكح ر فتلكفتلأجرزف ل

فك ررريلفكث ق ررر لفكم صررر لصفك   ضررر لعمرررنلفكمز صعررر تل

فكمختم رررر .للمرررر لقسررررتخايلافخررررللفكمنرررر زللكمل فحرررر ل

كح ررر فتلفكزفح ررر لمثرررللفكص فصررر .لمررر لمجمصعررر لف

متصسرررلفكل    مقررتلفكمث ررر لإلنررزقيلفكلررصكق لفسررت قز.ل

لفكسمق لكم  ئ .

 -بروبوكسر :

Propoxycarbazone 

sodium :- 

م قررالقسررتخايلكمل فحرر لأابرر للفك ررصف  لصفكحنررر لمرر ل
 ت  ل فقعر لفألص فالفكحصكقر لصفكمعمر ة.لمر لمجمصعر ل

Sulfonylaminocarbonyl triazolinoneصقعمرللل
مررنخ ضل.لAcetolactateعمررنلتث ررقرل نررزقيلتصررنقعل

لللفكسمق لكم  ئ .

بروبوكساااااااااااااااااااااااٌكاربازون 
 -صودٌوم :

Propyl gallate :- مرر اةلم نعرر لكقلسرراةلتسرررتخايلمررعلفكزقررصتلصفكررراهص ل
فكركفئق لصهيلكفتلرعيلخ قللفكم ف ةل،لقمقمر لفكركص   ل

للقث .فيلفكم  لصكلن  لتكصبل س صك لفيلفكلحصللصف

 -كاالت البروباٌل :

Propyl isome :- منخ ضررر لفكسرررمق لمررر اةلمررر فز ةلكم قرررافتلفكح ررر فت.ل
لكم  ئ .

 -بروباٌل اٌسوم :

Proquinazid :- لم قرررررررررالكمل فحررررررررر لفألمررررررررر فضلفك ر قررررررررر لعمرررررررررنل
فألعنرررررر بلصمح صررررررقللفكح ررررررصب.لمرررررر لمجمصعرررررر ل

Quinazolinone.ل

 -بروكوٌنازد :

Prosthetic group :- صيلبقرر لفك  صتقنرريلفكرركيلقعررالجررز فًلفكم لرربلفكعضرر
 ئقسرر ًلفرريلفإلنررزقيلصل ررالمرر لصجررصاهلفرريلفإلنررزقيلق ررلل

لقق يلفإلنزقيل  كتمقز.

 -ٌعٌة :قمجموعة تر

Prosulfocarb :- م قالأاب للقستخايلق للظ ص لفك  ا فتلكمل فح لمراىل
صفسعلم لفألاب لل فقع لصع قض لفألص فالفيلح صلل

لThiocarbamateفكحنررر لصفك رررعق .لمرر لمجمصعررر ل
صقعمرررللعمرررنلتث رررقرلصرررن عق لفكررراهص لفررريلفكخوقررر .ل

لمتصسرلفكسمق لكم  ئ .

 -بروسلفوكارب :

Prosulfuron :- لم قرررررالكمل فحررررر لفألابررررر للفررررريلح رررررصللفكمح صرررررقلل
صقعمررللعمررنللSulfonylureaفكنجقمقرر .لمرر لمجمصعرر ل

مرررررنخ ضلفكسرررررمق ل.لAcetolactateتث رررررقرلتصرررررنقعل
لكم  ئ .

 -بروسلفٌورون :

Protective coatings :- عممق لترمقللثم  لفك صفل لصفكخض فصفتلكحم قت ر لمر ل
فإلصرر   تلفك ر قرر ل  سررتخافيلفك ررمعلفكممررزصيل أحررال

  كم قرراللفكُمع مرلم قرافتلفك ر قر تلأصلفسرتخافيلفكرص ال
كترمقللفكثم  .للم لقسرتخايلهركفلفكمصررمحلكق رق ل كرنل
عممق ل شلفك صفل لصفكخضر فصفتلفريلفكح رصلل ر عضل

زقصتلصفكمصفالفكتيلتعمرللعمرنلعلر لأ رع لفك رم لفك
لكمنعل ص  ت  ل ض   لأصلك ح لفك م .

 -تغلٌف واقً :

Protective colloides :- مرررصفالمسررر عاةلتسرررتخايلفررريلفكمستحضررر فتلفكسررر ئم ل
صفكمح كقللفكم ئق لكممس حقالفكج ف لفك   م لكونت ر  لفريل
فكم  ل،لحقثلتمنعلتجمعلصت سربلفكجسرقم تلفكمنت ر ةل

لأصلقصع اةلتلص لهكهلفكر ص  تلكفتلصز لجزقئريلعر لأ
مررصفالمت ممرر ةلترركصبلصتنت رر لفرريلفكمعمررالفكرررافئي.ل  ل

 -غروٌات حافظة :
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مقل نقلق لعمللهكهلفكمصفالقلص ل م لعر لر قرالزقر اةل
كزصجررر لفكصسررررلأصلقق م ررر ل مسررر صفةلتصزقرررعلفك رررحن تل
فكل    ئقررر لكجمقرررعلفكجسرررقم تلفكمنت ررر ةلصقرررالتعمرررلل

كر صقررر تل رررقصع ًلفكرررـل ررر كر ق تق لمعررر ًل،لصمررر لألثررر لف
Carboxy methyl celluloseصللCollageneصلل

Polyphenyl pyrolidoneلصل
Bentoniteفك   ررللكونت رر لل  كمرر  لفكرركيلقعت رر لمثرر لًلل

 كمر صق تلبق لفكعضصق .

Protective pesticides :- م قافتلف ف تلفكمختم  لفكتيلتستخايلكصق ق لفكمح صقلل

فكمختم رر لمرر لم  جمرر لف فرر تلصقررالتلررص لهرركهلصفكمررصفال

فكم قررافتلج  زقرر لأصلبقرر لج  زقرر ل،لصأهرريلمرر لقمقررزل

فكم قرررافتلفكصق ئقررر لهررريلفتررر ةل    هررر لفكرصقمررر لنسررر ق ًل

كضررم  لصق قرر لفكمررصفالفكمع ممرر لمرر لم  جمرر لف فررر تل

ألرررصللفترر ةلمملنرر ل،للرركك لضرر ص ةلفكتصرر ق  لفكجقررال

ل  كمصفالفكمع مم .

 -مبٌدات وقائٌة :

Proteinuria :- .لزق اةللمق تلفك  صتق لفيلفك صل  -بول بروتٌنً :

Proteomics :- عممقرر لا فسرر لفكجقنرر تلفكملصنرر لكم  صتقنرر تل،لصلممرر ل
Proteomeتعنيلجمقعلفك  صتقن تلصفكجقن تلفكمع  ةلل

ت ررمللعممقرر لتمققررزللProteomicsعن رر .لصعمقرر لفرر  ل

لرللمن ر لفك  صتقن تلفكمصجصاةلفيلفكجسيلصتحاقرالاص ل

فرررريلفكصظرررر ئللفك سررررمجق لفكصررررحق لصفكم ضررررق ل،لأيل

 ع   ةلأخ ىلهيلفكا فس لفكنصعق لصفكلمقر لكمجقنرصيلأصل

فكمجق لفك  صتقنريلتحرتلظر صللمختم ر لكمح صكر لحرلل

فكرمررصضلفكرركيلقلتنررلل عررضلفكعممقرر تلفكحقصقرر لفرريل

لفكجسي.

 -دراسة البروتٌنات :

Prothidathion :- كمز صعرر تلفكمختم رر .لم قررالفل  صسرر تلقسررتخايلعمررنلف

مرررر لمجمصعرررر لفك سرررر ص لفكعضررررصق لفكمث ررررر لإلنررررزقيل

لفكلصكق لفست قز.لس يلكم  ئ .

 -بروثٌداثٌون :

Prothiocarb :- م قالفر ق تلقستخايلكترمقللفك كص .لمرنخ ضلفكسرمق ل

لكم  ئ .

 -بروثٌوكارب :

Prothioconazole :- م قررررالفر قرررر تلكمل فحرررر لفألمرررر فضلفك ر قرررر لعمررررنل
ل.Triazoleتلفكمختم  .لم لمجمصع لفكمز صع 

 -بروثاٌوكونازول :

Prothiofos :- م قالح  فتلكمل فح لماىلصفسعلم لف ف تلفكح ر ق ل

عمررنلفكمز صعررر تلفكمختم ررر .لمرر لمجمصعررر لفك سررر ص ل

فكعضررصق لفكمث ررر لإلنررزقيلفكلررصكق لفسررت قز.لمررنخ ضل

لفكسمق لكم  ئ .

 -بروثاٌوفوس :

Prothoate :- .مرر لمجمصعرر لفك سرر ص لفكعضررصق للم قررالح رر فتلعرر ي

لفكمث ر لإلنزقيلفكلصكق لفست قز.لمتصسرلفكسمق لكم  ئ .

 -بروثوٌت :

Protoanemonin :- مر اةلمسر   لكمحس سرق لمر لمجمصعر لLactoneتصجرالل

ل.Ranunculus sppفيلن  تلحصكف ل
 -انٌمونٌن أولً :

Protopam chloride :-  سررر ص لج عررر تلمضررر اةلتعرررريلكممتسرررميل م قرررافتلفك

لفكعضصق .

 -كلورٌد بروتوبام :

Protoplasmic 

poisons:- 

مجمصعرررر لفكسررررمصيلفكترررريلك رررر لفك ررررا ةلعمررررنلت سررررقبل

فك  صترررص وزيلفكمصجرررصالفررريلر  ررر لفكخوقررر لفكروئقررر ل

فكم رن لكممعاةلم لخوللت  عم  لفكلقمق ئيلمعلمجر مقعل
Sulfa Hydryl (SH)فكمصجصاةل  ألحم ضلفألمقنقر لل

،لصمرر لأهرريلهرركهلفكسررمصيلم ل رر تلفكملصنرر لكم رر صتق ل

 -سموم بروتوبالزمٌة :
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فكررررررز نق لصفكنحرررررر  لصفكزئ ررررررالصم ل رررررر تلفك مررررررص ل

صفألحمرررر ضلفكمعانقرررر للحرررر مضلفكل  قتقرررر لصلرررركك ل

 م لبلفلزفا فختق .

Provisional 

acceptable :- 

أقصررنلج عرر لمرر لفكمرر اةلفكترريلمرر لفكمتصقررعلأ لتلررص ل

مرر لترريلبقرر لمسرر   لألضرر ف لصررحق لعمررنلفإلنسرر  ل كفل

تن صك رر لم قترر ًلصخرروللفترر ةلزمنقرر لمرر لحق ترر ل،لتمرر ل

لفكج ع لقتيلصضع  ل صفسر لصل ك لحم ق لفك قئ .

 -التناول المؤقت المقبول :

Provisional tolerable 

monthly intake :- 

فكلمقرر لفكمسررمص ل تن صك رر لأصلفكتعرر ضلك رر لمرر لفكمررصفال

فكممصثرر لم قترر ًلصكمرراةل رر  لمرر لاص لأ لقظ رر لعمررنل

لفكل ئ لأيلتأثق فتلض  ة.

المسااااموح بتناولااااه شااااهرٌا 

 -والمتحمل وقتٌاً :

Provisional tolerable 

weekly intake :- 

فكلمقرر لفكمسررمص ل تن صك رر لأصلفكتعرر ضلك رر لمرر لفكمررصفال

فكممصثرر لم قترر ًلصكمرراةلأسرر ص لمرر لاص لأ لقظ رر لعمررنل

لفكل ئ لأيلتأثق فتلض  ة.

المساااموح بتناولاااه أسااابوعٌاً 

 -مؤقتاً : والمتحمل

Pruritis :- فنظ لItch.ل  -حكة :

Prynachlor :- م قرررررالأابررررر للعررررر يلمررررر لمجمصعررررر لAcetanilideل.

لمنخ ضلفكسمق لكم  ئ .

 -برٌناكلور :

Psoralens :-  لسررررررررررررررررررريلفرررررررررررررررررررر يلقنتجررررررررررررررررررر لفك رررررررررررررررررررر
Sclerotinia sclerotioumفكنرر ميلعمررنلفكلرر ف لل

لصهصلم لبلس يلكمل ا.

 -بسورالٌنات :

Psychrophiles :- فكل ئنرر تلفكمح رر لكم رر صاةلصخ صرر لفكاقق رر لمن رر لفكترريل

يلصقملن ررررر ل29-45ت ضرررررللا جررررر تلحررررر ف ةلمررررر ل

فلسرتم ف لصفكنمررصلعنررالا جر لحرر ف ةلصرر  لمئصقرر لأصل

لأقللمن  .

 -محبة للبرودة :

Public health actions:- ق ئم ل  كخرصفتلأصلفإلج ف فتلفكمت ع لكحم ق لفكصرح ل

لفكع م .

 -مة :إجراءات الصحة العا

Public health 

advisory :- 

صقعمللهكفلفلست ر  يلمر لخروللصل كر لحم قر لفك قئر ل

عمنلتحاقالفكمصفالفكخر ةلصفكتيلت رلللت اقرافًلم   ر فًل

كمصح لفكع م لصفإلج ف فتلفكتيلقن رريلفتخ كهر لكت مقرلل

لمخ ر ه لعمنلفإلنس  .

 -استشاري الصحة العامة :

Public health hazard 

categories  :- 

ترريلت سررقيلفكمصفقررعلفكممصثرر ل كررنلخمسرر لمصفقررعلحسرربل

 مستصىلتمصث  لصا ج لخرص ت  ل كنل:

لبق لخر ةلعمنلفكصح لفكع م 
No public health hazard 

لللخر لظ ه لعمنلفكصح لفكع م 
No apparent public health hazard 

لبق لمحااةلفكخر لعمنلفكصح لفكع م 
Indeterminate public health  

 خر لعمنلفكصح لفكع م 

Public health hazard 

لخر لر  للعمنلفكصح لفكع م 
Urgent public health hazard 

مجامٌع الخطار علاى الصاحة 

 -العامة :

Public health hazard:- مصرمحلقرمالعمنلمجمصع لم لفكمصفقعلفكممصث لفكتريل

ت ررلللخررر لعمررنلفكصررح لفكع مرر لعنررالفكتعرر ضلك رر ل

لفكسن .ك ت ةلتزقالع ل

 -خطر على الصحة العامة :

Public health 

statement :- 

ف ررر ةلت ررر  للق قررر لتعررر ضلفكمرررصفرنق لكمررر اةلمعقنررر ل

لصفكتأثق فتلفكصحق لفكتيلقمل لأ لتس    لتم لفكم اة.

 -فقرة الصحة العامة :

Public health مراقبة الصحة العامة :  نرر مجلمسررتم لكجمررعلصتصررنقللفكمعمصمرر تلفكخ صرر ل- 
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surveillance :- م لصتحمقم  لكم فق  لفكح ك لفكصحق لفكع م ل  كصح لفكع 

لفيلمنر  لمعقن .

Pulmonary :- . لك لعوق لأصلقخت.ل  ك ئ  -رئوي :

Pulmonary alveoli :- ألق  لأصلحصقصوتلمممص ةل  ك صف لتصجرالفريل ئر تل

لفك   ق تلصتلص لمح ر ل أصعق لامصق .

 -حوٌصالت رئوٌة :

Pulmonary edema :- . لترمالعمنلح ك لت فليلفكسصفئللفيلفك ئ  -استسقاء رئوي :

Puls :- .لن ضلفك مبلأصلفألعص بلأصلفكعضوت  -نبض :

Pungent :- .لمصرمحلق ق ل كنلفكمصفالفكتيلك  لرعيلح الصم قج  -الذع أو حرٌف :

Purgative :- . مسهل : م اةلممقن لأصلمس م- 

Purification :-  فصرررللجزقئررر تلفكم قرررافتلأصلفكم ل ررر تللهررريلعممقررر

فكلقمق ئقررر لفكمررر فالفستخوصررر  لمررر لفكمرررصفالفكمتافخمررر ل

مع رررر لصتررررتيلمرررر لخرررروللعممقرررر تلفكتن قرررر لفكلقمق ئقرررر ل

صللChemical purificationصفكر قعقرررر .لفنظرررر ل

Natural purificationلصل

Purification by chromatograph.ل

 -تنقٌة :

Purification by 

chromatograph :- 

عممق لمخت  ق لتعمللعمرنلفصرللخمرقرلمر لفكملصنر تل

لوًلعمنلحافلعمنل لللمن رالقوحظلفق  للللملرص ل

عمنلحرافلصككر لمر لخروللتصزقرعلهركهلفكملصنر تل رق ل

صسرق لقع للأحاهم ل  كصسرلفكث  تلصف خ ل  كصسررل

لفكمتح  .

التنقٌااااااااااااااااااة بالفصاااااااااااااااااال 

 -الكروماتوغرافً :

Purulent :- صللفكجر ص لأصلفألص فيلفكم ر زةلمصرمحلقستخايلكص

لكم قحلأصلفكصاقا.

 -متقٌح :

Pus :- .   لصاقال،ل ف فزفتلفكج ص لصفألص فيلفكممت  -قٌح :

Pyelonophritis :- .لأيلفكت  بلمجمعلفكلمق ل  كل مل  -التهاب الكلٌة وحوضها :

Pymetrozine :- م قالح  فتلع يلقستخايلعمنلفكمز صعر تلفكمختم ر .ل

.لمررنخ ضلPyridine azomethinesلمرر لمجمصعرر 

لفكسمق لكم  ئ .

 -باٌمتروزٌن :

Pyracarbolid :- . لم قالفر ق تلع ي.لمنخ ضلفكسمق لكم  ئ  -بٌراكاربولٌد :

Pyraclofos :- م قالكمل فح لفكح  فتلفكت  ع لك تبلبماق لصح  ر ق ل

صنصرر ق لفألجنحرر ل،لفضرروًلعرر لل   ترر لفرريلمل فحررر ل

 ص لفكعضرصق لفكمث رر لإلنرزقيلفكحمي.لم لمجمصع لفك س

لفكلصكق لفست قز.لمتصسرلفكسمق لكم  ئ .

 -بٌراكلوفوس :

Pyraclostrobin :- م قالفر ق تلع يلقستخايلعمنلفكمز صع تلفكمختم ر .ل

صقثرر رلعممقرر للMethoxycarbamateمرر لمجمصعرر ل

لفكتن  لفكخمصي.لمتصسرلفكسمق لكم  ئ .

 -بٌراكلوستروبٌن :

Pyraflufen ethyl :- م قررالكمل فحرر لفألابرر للع قضرر لفألص فالفرريلح ررصلل

فك ر ررر لصفكررك ةلصفررصللفكصررصق لصفكحنررر ل،لصهررصلمرر اةل

مسررررررررررر ر لألص فالفك رررررررررررر .لمررررررررررر لمجمصعررررررررررر ل

Phenylpyrazoleصقعمررللعمررنلتث ررقرل نررزقيلألسرراةلل

Protoporphyrinogenل.لمرررررررررررررنخ ضلفكسرررررررررررررمق ل

لكم  ئ .

 -بٌرافلوفٌن :

Pyrafluprole :- لخايلعمنلفكمح صقللفكمختم  .م قالح  فتلع ي.لقست  -بٌرافلوبرول :

Pyrasulfotole :- .لم قالأاب للع ي  -بٌراسلفوتول :

Pyrazolynate :- م قالأاب للع يلم لمجمصع لPyrazoleصقعمللعمرنلل

تث قرلعممق لتلصق لفكص ر تلفكن  تق .لمرنخ ضلفكسرمق ل

لكم  ئ .

 -بٌرازولٌنات :
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Pyrazophos :- تلفك قررررر ضلفكررررراقق يلعمرررررنلم قرررررالكمل فحررررر لفر قررررر 

فكمح صرررقللفكمختم ررر .لمررر لمجمصعررر لفسرررت لحررر مضل

فك س ص ق لصقث رلعممق لتصنقعلفكراهص لصتلرصق لجرا ل

لفكخوق .لمتصسرلفكسمق لكم  ئ .

 -بٌرازوفوس :

Pyrazosulfuron 

ethyl:- 

م قررررالكمل فحرررر لفألابرررر للع قضرررر لفألص فالفكحصكقرررر ل

صللفكر زلصفكمعم ةلق للأصل عالظ ص لفك  ا فتلفريلح ر
لSulfonylureaصكررر لترررأثق لج ررر زي.لمررر لمجمصعررر ل

.لAcetolactateصقعمرررللعمرررنلتث رررقرل نرررزقيلتصرررنقعل

لمنخ ضلفكسمق لكم  ئ .

 -بٌرازوسلفوٌورون اٌثاٌل:

Pyrazoxyfen :- م قررالكمل فحرر لأابرر للفكرر ز.لمرر لمجمصعرر لPyrazoleل

صقعمللعمنلتث رقرلتلرصق لفكصر ر تلفكن  تقر .لمرنخ ضل

لفكسمق لكم  ئ .

 -بٌرازوكسٌفٌن :

Pyrethrins :- م قرررررررررررالح ررررررررررر فتلمسرررررررررررتخم.لمررررررررررر لن ررررررررررر تل
Chrysanthemum cineraeafoliumصفسرررتخايلل

عمنلنر الصفسعلفيلمل فح لفكح ر فتلصقسرمنلأقضر ًل
Pyrethrum. ل.لمنخ ضلفكسمق لعمنلفكم  ئ

 -باٌرثرٌنز :

Pyrethroids :- م ل  تلمصرنع لم ر    لكم لربلفك ق ثر يلفكر قعريل،ل

ق ه لص نت ج  لصرن عق ًلصتضريلفكقرصيلمجمصعر لتيلتحض
صللAlphamethrinل ق ةلم لم قافتلفكح  فتلمن ر ل

CypermethrinصللDeltamethrinلصبق ه .ل

 -بٌروثروٌدات :

Pyrethrosin :- م اةلمس   لكمحس سق لم لمجمصع لSesquiterpene 

lactonesتصجرررالفررريلن ررر تللChrysanthemum 

cinerariaefolium.ل

 -سٌن :باٌرثرو

Pyrexia :- ف ت رر  لا جرر لحرر ف ةلفإلنسرر  لأصلفكثرراقق تلأعمررنلمرر ل

لفكر قعي.

 -حماوة :

Pyribencarb :- م قالفر ق تلع يلقستخايلعمنلفكمز صع تلفكمختم ر .ل
ل.للCarbamate pyridineم لمجمصع ل

 -بٌرٌبٌنكارب :

Pyribenzoxim :- ا.لم قالكمل فح لأاب للفك زلفكع قض لصفك فقع لفألص ف
صقعمرلللPyrimidinyl thiobenzoateم لمجمصع ل

.لمررنخ ضلAcetolactateعمررنلتث ررقرل نررزقيلتصررنقعل

لفكسمق لكم  ئ .

 -بٌرٌبنزوكسٌم :

Pyributicarb :- .لم قالكمل فح لأاب للفك زلصفكثقل  -بٌرٌبٌوتكارب :

Pyridaben :- م قرررالفل  صسررر تلصح ررر فتلقسرررتخايلكمل فحررر لمررراىل

ق لصفلل  صسررررق لعمررررنلصفسررررعلمرررر لف فرررر تلفكح رررر 
لPyridazinoneفكمز صع تلفكمختم  .لمر لمجمصعر ل

صقعمللعمنلتث قرلن رللفإلكلتر ص لفريلفكم قتصلصنرا ق .ل

لمنخ ضلفكسمق لكم  ئ .

 -بٌرٌدابٌن :

Pyridalyl :- م قررالح رر فتلقسررتخايلعمررنلن  ترر تلفكزقنرر لكمل فحرر ل

لفكث   لصفكاقاف لفك   ض .

 -بٌرٌدالٌل :

Pyridaphenthion :- م قالح ر فتلعر يلقسرتخايلعمرنلفكمح صرقللفكمختم ر .ل

مرررر لمجمصعرررر لفك سرررر ص لفكعضررررصق لفكمث ررررر لإلنررررزقيل

 فكلصكق لفست قز.لمنخ ضلفكسمق لكم  ئ .ل

 -بٌرٌدافٌنثاٌون :

Pyridate :- م قررالكمل فحرر لفألابرر للع قضرر لفألص فالفرريلح ررصلل

فكررررررررررك ةلصفسررررررررررتالفكح ررررررررررل.لمرررررررررر لمجمصعرررررررررر ل
Phenylpyridazineمررررنلتث ررررقرلعممقرررر لصقعمررررللعل

لفكت لقبلفكضصئي.لمنخ ضلفكسمق لكم  ئ .

 -بٌرٌدٌت :
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Pyridines :- مجمصعرر للقمق ئقرر لتضرريلفكعاقررالمرر لم قررافتلفألابرر لل
ثريلررص تلمرر للMonsantoفلت ر تلمر لق رلل ر ل ل

.لصقعرررالفكم قرررالRohm And Haasق رررلل ررر ل ل

Dithiopyrأصللم قررالتررر  علك رركهلفكمجمصعررر لصسرررجللل

م ل  تلهكهلفكمجمصع لعمنلمنرعل.لصتعملل4004ع يل

لفلن س يلفكخمصيلفيلفكن  ت تلفكحس س لك  .

 -بٌرٌدٌنات :

Pyridoxine (B6) :- صقسرررمنلفقتررر مق ل(B6)صقصجرررالفررريلأبمررربلفألبكقررر لل

صخ ص لفكمحصيلصفكم  ن لصفك ر ر لصقعمللعمرنلتح قر ل

فكر قرر لفرريلفكجسرريلصقسرر بلن صرر لفكرثقرر  لصفإلسرر  لل

لصن .لفكصز .

 -: بٌرٌدوكسٌن

Pyrifenox :- م قالفر ق تلكمل فح لك ح لفألزه  لصفك قر ضلفكراقق يل

صفكجررر بلصت  رررعلفألص فالعمرررنلأ رررج  لفك  ل ررر .لمررر ل
 .لمنخ ضلفكسمق لكم  ئ .لPyridinesمجمصع ل

 -بٌرٌفٌنوكس :

Pyrifluquinazon :- م قالح  فتلع يلم لمجمصع لQuinazolin.ل  -بٌرٌفلوكوٌنازون :

Pyriftalid :- قررالكمل فحرر لفألابرر لل فقعرر لفألص فالفرريلفكرر ز.لمرر لم 
صقعمرررلللPyrimidinyl thiobenzoateمجمصعررر ل

ل.Acetolactateعمنلتث قرل نزقيلتصنقعل

 -بٌرٌفتالٌد :

Pyrimethanil :- م قررررررالكمل فحرررررر لفكع رررررر لفك مرررررر ايلعمررررررنلفكثمرررررر  ل
لPyrimidinamineصفكخضرررر فصفت.لمرررر لمجمصعرررر ل

قنقرر لصفك رر صتق .لصقثرر رلعممقرر لتصررنقعلفألحمرر ضلفألم

لمنخ ضلفكسمق لكم  ئ .

 -بٌرٌمثانٌل :

Pyrimidifen :- م قررالفل  صسرر تلصح رر فتلقسررتخايلعمررنلفكز فعرر تل
صقث رلعممق لن رلللPyrimidinفكمختم  .لم لمجمصع ل

لفإلكلت صن تلفيلفكم قتصلصنا ق .

 -:دفٌن بٌرٌمٌ

Pyrimidines :- مجمصعرررر لمرررر لم قررررافتلفك ر قرررر تلفكج  زقرررر لمن رررر ل
DimethirimolصللFenarimolصهررريلفع كررر لضررررالل

لفر ق تلفك ق ضلفكاقق ي.

 -بٌرٌمٌدٌنات :

Pyriminobac methyl :- م قررالكمل فحرر لابررللEchinochloaفرريلفكرر ز.لمرر لل

صقثرررر رللPyrimidinyl thiobenzoateمجمصعرررر ل

.لمرررررنخ ضلفكسرررررمق لAcetolactate نرررررزقيلتصرررررنقعل

لكم  ئ .

 -بٌرٌمٌنوباك مٌثاٌل :

Pyrimiphos ethyl :- فنظ لPirimiphos ethyl.ل  -بٌرٌمٌفوس اٌثاٌل :

Pyrimiphos methyl :- فنظ لPirimiphos methyl.ل  -بٌرٌمٌفوس مٌثاٌل :

Pyrimisulfan :- .لم قالأاب للع ي  -بٌرٌمٌسولفان :

Pyrinuron :- . بٌرٌنٌورون : م قالقصف ض.لمتصسرلفكسمق لكم  ئ- 

Pyriprole :- ل ي.م قالح  فتلع  -بٌرٌبرول :

Pyriproxyfen :- م قررالح رر فتلمرر لمث ررر تلفكنمررصلصقسررتخايلكمل فحرر ل

فكك  بلفأل رقضلصفكثر   لصهرصلمر لم ر    تله مرص ل

لفك   ب.لمنخ ضلفكسمق لكم  ئ .

 -بٌرٌبروكسٌفٌن :

Pyrithiobac sodium :- م قررررررالكمل فحرررررر لأابرررررر للفك ررررررر لمرررررر لمجمصعرررررر ل
Pyrimidinyl thiobenzoateزقيلتصرنقعلصقثر رل نرل

Acetolactate. ل.لمتصسرلفكسمق لكم  ئ

 -بٌرٌثاٌوباك صودٌوم :

Pyrophyllite :- م اةلح ممر لصمخ  ر لتسرتخايلفريلتج قرزلمستحضر فتل
لفكم قافت.

 -بٌروفٌلٌت :

Pyroquilon :- م قرالكمل فحرر لمرر ضل رر ىلفكرر زلعرر لر قررالمع ممرر ل
لفك كص .لمتصسرلفكسمق لكم  ئ .

 -باٌروكوٌلون :

Pyrotechnics :- صق صرررال  ررر ل نتررر يلفكررراخ  ل تسرررخق لأصلحررر ال عرررضل  -تقنٌات حرارٌة :
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منتج تلفكمستحض فتلفكن  تق للمسرحصالفكنقلرصتق لأصل
فك  ق ث يلأصل شلمستحض لفكم قالفكس ئللعمرنلأن  قربل
أصلسرص لس خن لكتصكقرالفكراخ  لفريلفك قرصتلفكزج جقر ل

لكمل فح لف ف تلفكض  ة.

Pyroxasulfone :- أاب للع يلم لمجمصع للم قاPyrazole.ل  -باٌروكساسلفون :

Pyroxsulam :- م قالأاب للقسرتخايلفريلح رصللفكحنرر .لمر لمجمصعر ل
Sulfonamide.ل

 -بٌروكسوالم :

Pyrroles :- مجمصع لم لفكم ل  تلفكلقمق ئق لقتيلترصق ه لم لق لل
فألم قلق لصتضيلعاالم لم قافتللCynamide  ل ل

ل.فكح  فتلصفك ر ق ت

 -بٌروالت :
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-Q- 
 

Qualified person :-    أو شخص كفوء ، وهو الشخص المسؤوو  نؤن افة ؤ

الماؤؤة ا المثو ؤؤ  وأنؤؤك أن هكؤؤون لؤؤل الخةؤؤ   ال مثأؤؤ  

 واله ةأقأ   ي نثم الةأئ  والنأولوني ونثم السموم.

 -شخص مؤهل :

Qualitative analysis :-   وهي منمؤ  الهلثؤأ ا الهؤي ه ؤلى تلؤي هللأؤل اونأؤ

 ؤؤؤ  هوأهؤؤؤل مؤؤؤن خؤؤؤ   هللأؤؤؤل الؤؤؤو ن الم كؤؤؤك وم  

الن أئؤؤي لثم كؤؤك ول نؤؤ  الوثأؤؤةن ول نؤؤ  الؤؤومأ  

والك ة   الاونأ  ول نؤ  الؤبوةةن  ؤي المؤةء والمؤبأةةا 

ال ضوأ  والث ونؤ  ويأ هؤة مؤن التؤفةا الهؤي أمكؤن 

مؤؤؤن خ ل ؤؤؤة هللأؤؤؤل هوأؤؤؤ  الم كؤؤؤك الكأمأؤؤؤةئي. اافؤؤؤ  

Quantitative analysis. 

 -تحلٌل وصفً :

Qualitative bioassay :-  وأ لى هبا الهقأأم تلي المفةضث  ةأن نلل من المةأؤلاا

لهللأؤؤل الاؤؤو  أو المةأؤؤل افك ؤؤ  كفؤؤةء   ؤؤي مكة لؤؤ    ؤؤ  

م أاؤؤ  مؤؤن خؤؤ   أأؤؤؤةف هؤؤب أ ل  ؤؤي اسؤؤة  المؤؤؤوا أو 

 ه ةأ ل لافةم تا أمي م أن.

 -تقٌٌم حٌوي نوعً :

Quality :- لهي هشؤة  منمون  التفةا الممأ   لثماهج أو الخلم  ا

  ية  المسه ثك.

 -الجودة :

Quality assurance :-   نمأ  اإلن اءاا المهخب  والضؤ و أ  لضؤمةن اونأؤ

الماؤؤؤؤهج وهؤؤؤؤو أ  ال قؤؤؤؤ  الكة أؤؤؤؤ  ةؤؤؤؤبن الماؤؤؤؤهج م ؤؤؤؤةةا 

أو هو الافةم اإلنمؤةلي لناشؤ    لثمواتفةا القأةسأ .

 الهؤؤؤؤؤي ه ؤؤؤؤؤلى تلؤؤؤؤؤي هؤؤؤؤؤو أ  النؤؤؤؤؤول   ؤؤؤؤؤي الماهنؤؤؤؤؤةا 

هأةنؤةا المسؤهخلمأن ل ؤة وبلؤك والخلمةا ةمؤة أفؤي ةةل

 ةقؤؤؤؤةع له  أؤؤؤؤى النم أؤؤؤؤ  افم أكأؤؤؤؤ  لثسؤؤؤؤأ    نثؤؤؤؤي 

 النول .

 -: الجودةضمان 

Quality control :-  نمأؤؤ  الهقاأؤؤةا وافاشؤؤ   ال مثأؤؤ  المسؤؤهخلم  لهلقأؤؤا

.  ؤؤؤي نثؤؤؤم ISOمه ثةؤؤؤةا الاونأؤؤؤ  المقؤؤؤ   مؤؤؤن أةؤؤؤ  

السموم ه اي ال  ائا المسؤهخلم   ؤي الهنؤة ك والهؤي 

لؤؤؤي خفؤؤؤ  افخ ؤؤؤةء الةشؤؤؤ أ  الملهمثؤؤؤ   ؤؤؤي هسؤؤؤ ي ت

 Good laboratoryاخهةؤؤة  سؤؤمأ  المؤؤوال. اافؤؤ  

practice  وQuality assurance. 

 -السٌطرة على الجودة :

Quantal effect :-   القأؤؤةف الكمؤؤي لهؤؤب أ  أ  م كؤؤك أو مةأؤؤل سؤؤةم ، م ؤؤة

بلؤؤك اسؤؤة  المؤؤوا أو نؤؤلل افو ام السؤؤ  ةاأ  الاةشؤؤئ  

 ل  السةم .من اله    لثمة

 -تأثٌر كمً :

Quantitative 

analysis:- 

نمثأةا ه لى تلي هقلأ  المكواؤةا أو الم كةؤةا الهؤي 

سؤؤؤؤؤؤةا  تؤؤؤؤؤؤث ة وه  أف ؤؤؤؤؤؤة هقؤؤؤؤؤؤلأ اع كمأؤؤؤؤؤؤةع. اافؤؤؤؤؤؤ  

Qualitative analysis. 

 -تحلٌل كمً :

Quantitative 

bioassay :- 

وأ ؤؤؤلى هؤؤؤبا الهقأؤؤؤأم تلؤؤؤي المفةضؤؤؤث  ةؤؤؤأن ن نؤؤؤةا أو 

ةأل مللل أو موال سؤةم  لهللأؤل أ ضؤ  ه اكأ  م أا  لم

اله اكأؤؤ  والن نؤؤةا لمكة لؤؤ    ؤؤ  م أاؤؤ  مؤؤة. كمؤؤة أاؤؤل 

هقأأم أل أ لى تلي هللأؤل كمأؤ  مهةقأؤةا مةأؤل مؤة نثؤي 

مةل  م ةمث  ، وهبا الاو  من الهقأأم أه ثك لأؤ  نةلأؤ  

  ي ال م .

 -تقٌٌم حٌوي كمً :

Quantitative structer 

activity relationship :- 

ال  أؤؤؤ  الهؤؤؤي هؤؤؤ ة  ةؤؤؤأن الختؤؤؤةئص الفأ أوكأمأةئأؤؤؤ  

لثمةل  وختؤةئص ه كأة ؤة الن أئؤي وةؤأن ختةئتؤ ة 

 اللأوأ  ةمة  ي بلك سمأه ة.

العالقةةا الكمٌةةا اةةٌن التركٌةة  

 -والفاعلٌا :
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Quantitative structer 

metabolism 

relationship :- 

ن أؤؤؤ  كمأؤؤؤ  ةؤؤؤأن الختؤؤؤةئص الفأ أوكأمأةئأؤؤؤ  لثمؤؤؤةل  

ختؤؤةئص ه كأة ؤؤة الكأمأؤؤةئي وسؤؤثوك ة افأضؤؤي  ؤؤي و

 نسم الكةئن اللي. 

العالقةةا الكمٌةةا اةةٌن التركٌةة  

 -واألٌض :

Quassia extract :-   مسؤؤؤهخثص اةؤؤؤةهي ل أؤؤؤةئا خشؤؤؤك أشؤؤؤنةQuassia 

 . ؤؤن  والهؤؤي كةاؤؤا هسؤؤهخلم سؤؤةةقةع لمكة لؤؤ  لشؤؤ اا الم 
 .Bitter woodوهسمي أأضةع 

 -مستخلص كواسٌا :

Quaternary 

ammonium 

compounds :- 

وهسؤؤهخلم كمؤؤوال مسؤؤةنل  باا اشؤؤة  سؤؤ لي ،  ضؤؤ ع 

 نن  ةنثأه ة كمضةل لأو  لثةكه أة.

مركاةةةةةةةةةةةةةةا  األمونٌةةةةةةةةةةةةةةوم 

 -الرااعٌا:

Quick lime :-   اافBurnt lime. : جٌر جاهز- 

Quinalphos :-    مةأؤؤل لشؤؤ اا واكة وسؤؤةا ، وهؤؤو سؤؤم م ؤؤل  أؤؤو

لم  ونؤؤؤؤةا ةةلم مسؤؤؤؤ  ، أمكؤؤؤؤن اسؤؤؤؤهخلامل نثؤؤؤؤي ا

المخهثفؤؤؤ . مؤؤؤن منمونؤؤؤ  الفسؤؤؤفو  ال ضؤؤؤوأ  الم ة ؤؤؤ  

 إلا أم الكولأن اسه أ . مهوس  السمأ  لثةةئن. 

 -كوٌنال فوس :

Quinazamid :- .كوٌنازامٌد : مةأل    أةا نةم- 

Quinclorac :-  مةأل لمكة ل  ألية  ال   واللا     أ   افو اا ة ل

ن منمونؤؤ  ف ؤؤو  الةؤؤةل اا ، وهؤؤو مةأؤؤل ن ؤؤة  . مؤؤ
Quinoline carboxylic acid   وأ مؤ  نثؤي ه ةؤأ

هكون النل  الخثوأ   ؤي باا الفثقؤ  الوالؤل . مؤاخف  

 السمأ  لثةةئن.

 -كوٌنكلوراك :

Quinine :-  وه ؤؤ ى أأضؤؤةعP- Benzoquinone   لوا ؤؤة أتؤؤف

باا  ائل  أوأؤ  هشؤةل  ائلؤ  الكثؤو  وهسؤهخلم كمؤةل  

ل  موكسؤل  ونةمؤ  وس أ . ومؤةل  م ة ؤ  لثةثمؤ   ومؤة

 لةغ وكةشى كأمأةئي.

 -كوٌناٌن :

Quinmerac :-  مةأل ألية  ومافم امو لثاةةا أسؤهخلم لمكة لؤ  ال لأؤل

من افلية  ن أض  افو اا  ي الملةتأ  المخهثف . 

 كمؤؤؤؤؤؤؤة أسؤؤؤؤؤؤؤهخلم كمؤؤؤؤؤؤؤافم امؤؤؤؤؤؤؤو لهلسؤؤؤؤؤؤؤأن لنؤؤؤؤؤؤؤم 

 مؤؤؤؤؤؤة  الة هقؤؤؤؤؤؤة  والهفةلأؤؤؤؤؤؤةا. وأ ؤؤؤؤؤؤول لمنمونؤؤؤؤؤؤ  
Quinoline carboxylic acid.   مؤؤاخف  السؤؤمأ

 لثةةئن.

 -كوٌنمٌراك :

Quinoclamine :- .كوٌنوكالمٌن : مةأل  لةلك وألية . ماخف  السمأ  لثةةئن- 

Quinoline :-  أةنل  اه ونأاأ   أهأ  باا   م لؤة  أؤهم تاهةن ؤة مؤن
،  Anilineهق أؤؤؤ  الق ؤؤؤ ان أو هتؤؤؤاأ  ة مؤؤؤن مؤؤؤةل  

وهؤؤؤي مؤؤؤةل  أسؤؤؤةف لث لأؤؤؤل مؤؤؤن القثوأؤؤؤلاا وافلوأؤؤؤ  

 وافتةةغ.

 -كوٌنوالٌن :

8 - Quinolinol :-   مضةل لأؤو  لثةكه أؤة والف  أؤةا ، أةةؤ  لثؤبوةةن  ؤي

 المةء.

 -كوٌنولٌنول :

Quinoxaline :-  مةأل اكة وسةا ولش اا نؤةم. أسؤهخلم نثؤي مخهثؤى

 أاوا  الاةةهةا.

 -كوٌنوكسالٌن :

Quinoxyfen :- مةأؤؤل لمكة لؤؤ  مؤؤ   الةأؤؤة  الؤؤلأأقي  ؤؤي ملةتؤؤأ  

اللةوك المخهثف  وافناةك والةان  السؤك   والكؤ  . 

 ماخف  السمأ  لثةةئن.

 -كوٌنوكسٌفٌن :

Quizalofop ethyl :-   مةأؤؤؤؤؤؤؤؤؤل ن ؤؤؤؤؤؤؤؤؤة   لمكة لؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  افليؤؤؤؤؤؤؤؤؤة    أ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ 
افو اا ة ؤؤل ف ؤؤو  الةؤؤةل اا  ؤؤي لقؤؤو  الملةتؤؤأ  
ن أضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  افو اا. مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن منمونؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  

Phenoxypropionic ester  مؤؤؤؤاخف  السؤؤؤؤمأ .

 لثةةئن.

 -ٌزالوفو  اٌثاٌل :كو
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Quizalofop -P- ethyl :-  مةأؤؤل ن ؤؤة   لمكة لؤؤ  افليؤؤة    أ ؤؤ  افو اا ة ؤؤل
ف ؤؤؤؤو  الةؤؤؤؤةل اا  ؤؤؤؤي لقؤؤؤؤو  الملةتؤؤؤؤأ  ن أضؤؤؤؤ  

. Phenoxypropionic acidافو اا مؤن منمونؤ  

 ماخف  السمأ  لثةةئن.

 -اٌثاٌل :ي پكوٌزالوفو  

Quizalofop -P- 

tefuryl :- 

 يؤؤؤؤؤؤؤة    أ ؤؤؤؤؤؤؤ  افو اا  ؤؤؤؤؤؤؤي مةأؤؤؤؤؤؤؤل لمكة لؤؤؤؤؤؤؤ  افل
 لقؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  الملةتؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ  ن أضؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  افو اا. مؤؤؤؤؤؤؤؤؤن 

. Aryloxyphenoxypropionateمنمونؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  

 ماخف  السمأ  لثةةئن.

 -تٌفٌورٌل:ي پكوٌزالوفو  
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-R- 
 

RADA :-  مبٌدددددددددده اددددددددددر ه   ددددددددددم     ددددددددددر   م   دددددددددد   دددددددددد 
Rosin Amine D Acetate. 

 -رادا :

Radiation 

toxicology:- 

هدددل    اددد    ددداي ٌ ددد ل بر  ددداعٌ     دددر   ئل ددد ر ر  ب عدددر  

له   ة م    ب ث  د  س در ٌم م د   دهلعكر لةٌعٌدة  دبل  

  ألم  ض    ر جة     أل  ة   مؤٌ ة لغٌ    مؤٌ ة. 

 -اإلشعاع :علم سموم 

Radioactive :-  سي مرهة  كر   قه ة  اى إابلق س  ة معل س  ة ةرمر سل بٌ در

 سل س عر.

 -مشع :

Rapeseed meal :-  ا ددٌ  ة ددبة بددال     دداج  ب دده   دد  بلل    ٌدد  م كددر

لٌ دددد  ه  ة ادددد   ٌددددل  ً ل  ا ددددٌ    م  دددد   ٌمةدددد  
 .Ravison meal    ه م  ة مره. لٌ مى 

 -:طحٌن بذور السلجم 

Raphide :-  مة  الٌة م  بال     لة رال    ةر  ٌل  ل   دً  اادق  

 إ ى    ر     ه مبلم ة    اٌة.

 -رافد :

Rate difference :-  سل   بة    برٌ  لهً  ال  بل     قٌقً بدٌ    دب ٌ  م معدرل

ا ددا  ال دد بل  سددً   ددبة   مدد ض بددٌ  مجمل ددة م   ددة 

 ض سدً   مجمل دة  ا رمل   م بم  ام ض لبٌ    بة   مد

 غٌ    م   ة  ا رمل   مم ض.

 -نسبة االختالف :

Rate of application :-  سل   بة    ابٌق م سي   بة   ةمٌة   م   همة مد    مبٌده سل

مدد       مددل سل    ددمره سددً ل ددهة   م ددر ة سل    ددم  اددى 

 س رس   ج  ة سل     ةٌ    م   مل.

 -نسبة االستعمال :

Rate ratio :- ًا    لبر ٌة هدً   قٌمدة    ر جدة مد    دمة   دبة  ألسد  ه  س 

  م ٌ ددة   م   ددة  ا رمددل   ممدد ض  اددى   ددبة  ألسدد  ه 

   م ٌ ة سً   مجمل ة غٌ    م   ة.

 -نسبة النسبة :

Ratticide :-  ً مل  اى   ٌليسل   ر ً سل ابٌ ً سي م ةم ةٌمٌر ٌ

   ل   ج ا  .

 -مبٌد جرذان :

Ravison meal :-      Rapeseed meal. : طحٌن رافٌسون- 

Raw materials :-  مدددل ه ابٌ ٌدددة غٌددد  م رمادددة سل غٌددد  م ددد  ة ةرأل  دددرم

 ل  م ره .

 -مواد خام :

Raw sewage sludge :-      Sewage sludge. : راسب المجاري الخام- 

Raw water :- .  ٌماء خام :   مرء   ما لا  بل م رما   ل  ق- 

Ray fungi :-      Actinomycetes. : فطرٌات شعاعٌة- 

Reabsorption :-  م  رل مرهة مدر مد   بدل   ةدر      دً  مدرهة  دبق  ماٌة 

  م  ر كر لإابل كر ةمر ٌ هث سً   ةبٌبر    ةالٌة.

 -إعادة امتصاص :

Reaction period :- .ً فترة التفاعل :   ع  ة    م ٌة    ً ٌ  غ  كر سي  عر ل ةٌمٌر- 

Reactive nitrogen 

species :- 

  ج ٌ دددر     رلٌدددة  ادددى جدددا      ددد لجٌ  ل   دددً   دددكل 

 عددر بل   ةددلٌ      دد لجٌ  م لمدد  سهدد  س ددل       دد لجٌ  
 .Nitrogen dioxideل  Dioxidonitrogen  م عر ل 

 -نوع النتروجٌن المتفاعل:

Reactive oxygen 

species :- 

يء  أللة دجٌ   أللة جٌ    اي ٌ ل ا  ماٌة      ل جد 
 إ ى مرء. معرل ا ا : O2  ع ر ً 

Superoxide anion 
2O  

نوووووووووووووووع ا و سووووووووووووووجٌن 

 -المتفاعل:

Reactivity :-  رباٌة مرهة مر  اى    غٌ  م إمر بر  رههر مد  مدرهة س د و سل 

ب  لٌاكر إ ى مرهة س  و       ل  م ٌ ة ل   بح سةعد  

  عر بل  م    مل ه  أل  و.

 -متفاعل :

Reactors :-   ألهل   ل ألجكددد ة    دددً ٌددد   بددده  اكر  دددهلث    عدددر بل 

   ةٌمٌر ٌة.

 -مفاعالت :
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Readily 

biodegradable :- 

 ااق  اى مجمل دة   مدل ه   م د عة  ادى س كدر مدل ه  ربادة 

 ا  ادددل ل   دددههل     ٌدددلي ب ددده  ج ٌر هدددر مجمل دددة مددد  

  ال  بر       ً  ؤةه جره ٌ كر  ا  ال.

 -جاهزة للتحلل الحٌوي :

Reasonable 

maximum 

exposure:- 

س اى    ض م قلل م سل س ادى   ةٌد  ٌ  د ض  د    ةدر   

 لٌمة   ٌر   سل   قب .

 -أقصى تعرض مقبول :

Rebuttable 

presumption against 

registration :- 

 ةدد    ددر ً   دده ا   م ددرة    م   ددة ب دد ل ة إ ددرهة 

ب ده عبدل   ده   دبلم    ا د ة    رمدة   جٌل   مبٌده عر ٌدة 
 .  Registrationل ابٌ ة.      

إعوووووووادة تسوووووووجٌل المبٌووووووود 

 -قضائٌاً:

Recalcitrance :-  رباٌددة   مددرهة  اددى   بقددرء سددً بٌ ددة م ٌ ددة مدد  هل   ددهلث 

  غٌٌ   كر.

 -استعصاء :

Receptor :-  مل ددددددد   ددددددد  س عدددددددة  بل  بدددددددرا بمدددددددرهة  دددددددرمة.    ددددددد 
Target organ. 

 -مستقٌل :

Reciprocal :-  ل ٌاة   بٌ   ٌر ٌة م رلٌة  ا    ل  ه مق لمر   اى  ٌمة
Pم ٌ ة م سمعبل     رم دٌة ٌ بد    كدر به جدة 

H   دً ٌ بد   

ألٌدددل    كٌددده لجٌ  ال  01  كدددر با كدددر  لغدددر ٌ    اقر دددهة 
H/  0    ةٌ  

+. 

 -تبادل :

Reciprocal salt pairs:-   معل ةال ٌه   بل ر دٌل    اٌا م  سمبلح  ٌس  كر سٌل   ر

ل  ددد     ألمل ٌدددل  ل   دددً  ةدددل  غٌددد  عرب دددةم  دددا ا سكدددً 

  عر ل سً   م الل ل  مل  اى    دٌم س ل   س د و مد  

 ألمبلح  ٌث   بح   د      بل ر دٌل  لةال ٌده  ألمل ٌدل  

 ل   ً      با ل    ألمبلح   عرب ة.

 -أزواج الملح المتبادلة :

Recombinant DNA :-   دد  DNA   م دد ل  مدد      ددة سل ل ددل   دد  DNA   بدد

DNA   بلٌدددر    ر دددل با ٌقدددة مدددر لإ    ددد DNA  م دددهل  

 ٌ  اٌ  س  ٌة    ع   سً  بلٌر    ر ل با ٌقة ابٌ ٌة.

 -دي إن أي المعدل :

Recombinant DNA 

technology :- 

  د    ا دق  ا   ق ل   ق ٌر    م د  همة إل  ٌمدر      هٌده 
DNA ادددى   ببل مٌددده  بمل ددد  م دددٌ  سل Plasmid  سل سي

  ر ل آ   ل     سً  بلٌر    ر ل   م ر م.

 -المعدل : DNAتقنٌة الـ 

Recommended 

exposure level :- 

 س ادددددى   ةٌددددد  مددددد    مدددددرهة سدددددً   كدددددل ء م دددددملح بددددد  

لال ٌ بم سي  اعٌ     ر ة  ؤل  رل لٌ رلي بدا ا  ده 

    ق  سل    ه  أل اى.

مستوى التعورض الموصوى 

 -ه :ب

Recommended limit 

:- 

 ٌمة    ٌمٌة هً  بر ة    س اى   ةٌد   مدرهة  درمة  لٌدة 

ٌ  قدده س دد  سمددٌ  لال ٌ ددبم سي  دد   ل اٌدد  ٌ  مدده ة دده 

س  ددى ٌجددم س  ال ٌ جددرل ا سي   ةٌدد  آ دد   ةددً ٌ ددمح 

 بر    ض   . 

 -حد موصى به :

Recommended 

maximum 

contaminant level :- 

مالث سدً مٌدرا    د م ل  داي ال ٌ كد  س اى م  لو م    

 سي  اعٌ   ر  سً     ة   ب  ٌة.

أعلووووووووى مسووووووووتوى موووووووون 

 -الملوث:

Reconstitution :- .     إنشاء : إ رهة ب رء سل   ةٌل    ًء عر ٌة  غ ض  ع   سل- 

Recovery :-  سل إسر ة سً  ا     مل    ٌ  إ ى   د  رهة   ةر  در    م ه دة
 دددراكر ب ددده س   ةدددل   ددده  ددد    بر مبٌددده     ٌر كدددر ل 

 بر مبٌه.

 -استعادة :

Recovery factor :- .عامل االسترجاع :     بة   م   ج ة م    ةمٌة  امرهة   ه   ل  م ٌ ة- 

Recyclable :-  مدددل ه    دددً  كدددر  دددعر  ةٌمٌر ٌدددة لسٌ ٌر ٌدددة معٌدددهة ب ددده  
    ه مكر  ؤلغ  ض سل  ألهه    أل اٌة    ً لجده  مد  

ٌمةدد  إ ددرهة   دد  ه مكر مدد   ددبلل إ ددرهة   دد ٌ كر سجاكددر ل
مددد ة س ددد و م معدددرل ا دددا   مدددل ه   ببل ددد ٌةٌة ل   جرجٌدددة 

 -قابلة للتدوٌر :
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 ل  ل ق. 

Recycle :-  دد ر ٌر     ددً إ ددرهة   دد ٌ    مددل ه   م دد  ماة معددل   ددل ق 
 ل ام   م  لبر    غر ٌة لغٌ هر م    مل ه.

 -إعادة تدوٌر :

Red mold disease :-  لٌ مى بم ض   بق     له ء لٌق د    دهلث هدا    مد ض
سدددً    دددل  ل   ٌربر ٌدددة  ادددى   م دددٌا   كدددرهي بر ع دددلل 
  ممادد ة لس دد ة   هٌدد    م ر ددٌل    قاٌددة  ر ددة     اددة 
ل    ٌ  ل ه س هث هدا    مد ض   در ة ةبٌد ة  ام ر دٌل 
   قاٌة سً   ٌربر  ل  بب     هٌه م   أل دل      رب دة  اجد س 

Fusarium spp  معددلF. nivale  لF. roseum  إ .

  ددرلل    بددلم ل   بر ددر    م ددربة بكددا    مدد ض مدد   بددل 
 إل  ددر  ل   ٌددلل ل ألغ ددر  سهو إ ددى  ددهلث  ددرال    ددم  

  ددداي ٌعددد  ا  Trichothecenes دددهٌهة لٌ  قددده س     ددد  
 هل   م ؤلل    ها      م . F. nivale  عا  

 -مرض العفن ا حمر :

Red squill :-   ل  مد   ألب درل    دً   دلي مدل ه  درمة  اقدل  ض م  دا 
ةمبٌددده  Urginea maritimeٌ ددد  ه  م ددد لق   ب دددل 

  اقل  ض.

 -العنصل ا حمر :

Reduced risk 

initiative :- 

لٌددد   ا دددا مددد   دددبلل  ماٌدددة   دددجٌل   مبٌددده   ل  ددد  ه   
  مبٌدددده      قاٌهٌددددة  اٌاددددة سل م  ع ددددة    ددددمٌة ل  ددددجٌ  

   ل   مبٌه  .    ه   به

 -خفض الخطر ا ولً :

Reduced risk 

pesticides :- 

ةدددل  إلجددد  ء     م ب دددة   عدددض س ددد      مبٌددده    ادددى 
 إل  ددر  ل  بٌ ددة مدد   ددبلل  عددض س دد      مبٌدده    اددى 
  ةر  ر  غٌ    م  كهسة ل عض سل م ر جة م ره     ادلث 

     بٌ ددً م  ب ددً   دد  ه   ا   ددق   مةرس ددة   بهٌاددة ال دد  ه
   مبٌه  .

 -خفض خطر المبٌدات :

Reduced tillage :-  ر      ٌ   أل ض  ا    ة ٌقل   اى س درس  عدض سل  
  قاٌل م     ماٌر     ً   مل  اى  قاٌم سل    عة     بة. 

 -اختزال الحراثة :

Reduction of wet 

weight method :- 

   سٌكدر ا ٌقة م  ا   ق    قٌٌ     ٌلي  مبٌه    ألهغدرل ٌد
 ل ٌددد  بدددال    م  دددلل ل  دددهغل سدددً س دددل م ع ددداة 

بددا ة ل دد لو بر   ددر    ددى  01ل ل دد  سددً ةددل س ٌ ددة 
سل  ق م  دد ب ب دده ا ددا بددره     4-0  ددبح سددً م  اددة 

 ألهغدرل ل  م  ددلل ب   ةٌدد    مبٌدده سل   مبٌدده     مااددلم 
ه   ة  اعٌ هر سً  ألهغدرل ل  دجل   مبل  در   د  مدل  

لل ل  ق  ألل  ق ٌلمٌر  ب ده   د ب  ألهغرل لس   ض   اب
لسددً  كرٌددة    ج بددة ٌدد     ددرم م ل ددا ساددل ل   مجمددل  
    ددد ي ل  جدددا ي ل  دددل      ادددم  ةدددل مددد   ألهغدددرل 
ل  م  دددلل   م رمدددل بر مبٌددده س دددبل   ددد    دددل      ادددم 
 م رماة   مقر  ة ع     دم     دم   م لٌدة ال  د  ل   دل   

 ٌة :   ام   ه ةل   ةٌ  م    م ره ة  آل 

) – 011% ال    ل   ل      ام = 
B

A
×011  ) 

  ٌث س  :
A  ًم ل دددددا ل     مجمدددددل      ددددد ي    ادددددم سددددد =

   م رماة 
B  ًم ل دددددا ل     مجمدددددل      ددددد ي    ادددددم سددددد =

   مقر  ة
     Cotton bellow method ل 

Measuring the germination period method  ل
Measuring chlorophyll content method. 

 -طرٌقة اختزال الوزن :
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Reentry interval :-  ع  ة    ً   ق ً بدٌ  آ د  م رمادة بر مبٌده ل   دلهة  ا مدل  

 سً    قل لهً س  ة   هه ل اة   اى  بلمة   مبٌه.

 -فترة العودة للحقل :

Reference 

concentration :- 

كدل ء م بد    م ااح ٌ د  ه  ال د   ر    ةٌد    مدرهة سدً   

ل  اي ٌ   ض     أل  رل بمر سدً  3    بر ماغ     ةل  

ا ا  ألس  ه     ر ة لا ا هل   هلث سٌة  داعٌ     در ة 

  اى مه    ٌرة سل  ا  أل  رل.

 -تر ٌز مرجعً :

Reference 

distribution :- 

 -توزٌع مرجعً :    ل ٌ   إل  ر ً  اقٌ    م ج ٌة.

Reference dose :- ح ٌ   ه  ال    ر    ج  ة م    مرهة    دً ٌ  د ض م اا

 كددر  أل دد رل ٌلمٌددر  بمددر سددً ا ددا  أل دد رل     ر ددل  

لا ا هل   هلث سٌة  اعٌ     ر ة  اى مه    ٌرة سل  ا 

  أل  رل.

 -جرعة مرجعٌة :

Reference files 

system :- 

 ر هة م المر   لل   مبٌه   لمل  ههر   ع ر ة ل    ةر  

   ب  جٌاكر ل ل   جكٌ هر.   ً  رم

 -نظام الملفات المرجعٌة :

Reference group :-      Reference sample group. : مجموعة مرجعٌة- 

Reference 

individual:- 

  ل سل سد ه ٌد      ٌدر ا لسدق م درٌٌ  م ٌبدة ال د  ه م  

 ةمقر  ة سً   ه   ر   إلةاٌ ٌةٌة.

 -فرد مرجعً :

Reference interval :-  م ر ة   م  ل ة بٌ   هله م ج ٌة م معرل ا دا     دم  

 %.5..5-0.5بٌ  

 -فترة مرجعٌة :

Reference limit :-  ٌمة  هٌة م ههة     ه  ةقٌمة سل  ه م ج دً  قدٌ  س د و 

   ٌه سل  قل    ا ا    ه.

 -حد مرجعً :

Reference material :-    ج اكر  بر ة      مرهة    ً   مٌ  بب ض     ر ل  ً 

ةرسٌدددة أل    ددد  ه   م دددرٌ ة جكدددر  مدددر سل  م دددرٌ ة ل قٌدددٌ  

ا ٌقة  قهٌ  م ٌ دة سل   قدهٌ   دٌ    ةٌد    مجكل دة  مدل ه 

  كر  عس     ةٌم   ةٌمٌر ً. 

 -مادة مرجعٌة :

Reference 

population :- 

مجمل ددة سسدد  ه م ج ٌددة ل  م دد  همة   ا ددٌس مقددرٌٌس سل 

   كددر مدد  مجمل ددة  ددةر ٌة م ددرٌٌ  ٌمةدد    دد  ه مكر  مقر

 س  و  ٌه   ه   ة.

مجموعوووووووووووووة سووووووووووووو انٌة 

 -مرجعٌة:

Reference profile :-  ًر ة    ل  م سل    ر ة    مٌة سل  ر دة    دمٌة   بٌ ٌدة    د 

  ب ى  اٌكر   مل  عر   أل اٌة  امرهة   ع ر ة     ر ٌة.

 -خالصة مرجعٌة :

Reference sample 

group :- 

 ج ٌدددددددددددة م  دددددددددددر ة ةرسٌدددددددددددة مجمل دددددددددددة سسددددددددددد  ه م 

إ  دددددر ٌر    معٌدددددل مجمل دددددة  دددددةر ٌة م ج ٌدددددة.    ددددد  
Reference population. 

 -مجموعة عٌنة مرجعٌة :

Reference 

specifications :- 

  مل  عر     ر ٌة   م  ل ة أل ده   مبٌده   إا  ةدر   ده  د  

ل  كر لسقر  إلجد  ء      قٌدٌ    ممرعادة   ادا   دل  هة بده ٌل 
 FAO   ره   د  م  مدة  ألغاٌدة ل      دة    مل  عر 

 WHOلمل  ددعر  م  مددة    دد ة    ر مٌددة  0555  دد ة 

 .0110   ة 

 -مواصفات مرجعٌة :

Reference value :-  ٌمددة مقر ددة   ددعة سل  ر ددٌة م ٌ ددة سددً سدد ه م ج ددً سل 

  ٌ ة م  س ه م ج ً.

 -قٌمة مرجعٌة :

Refined petroleum 

distillate :- 

م ةمددددر ٌمةدددد    دددد  ه مكر ةمبٌدددده  اعا ٌددددر  مددددرهة  رماددددة 

 ل        ل   ا   اى       ر    م  اعة.

البتووووووووووووورول المصوووووووووووووفى 

 -والمقطر:

Regional specialty 

advisor :- 

مرشووووووووووووود متخصوووووووووووووص      ل    بٌ  ل  م رب   م رةل    الث سً م اقة م ٌ ة.

 -بالموقع:

Regioselectivity :-  بل     ددً  ا ددا   جددرا م ددااح ٌ دد  ه   ئل ددر ة إ ددى    عددر

ل  ه سل مل د  م دٌ   ادى   م ةدم   ةٌمٌدر ً هل    مل  د  

 -انتخابٌة موقع :
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 أل دد و   ملجددلهة  اددى   م ةددم ل   ددً ٌمةدد  س   ةددل  

 مل    م عر اة سٌ ر .

Registered pesticide :-  مبٌه   اي  د    م دره ة  اٌد  مد   بدل لةر دة  مرٌدة   بٌ دة  

  عبٌ    اى  بلمة   مبٌه. لس اً          جٌل   

 -مبٌد آفات مسجل :

Registered 

pesticides:- 

  مبٌدددده      ددددً  دددد    ددددجٌاكر  ددددهو لةر ددددة  مرٌددددة   بٌ ددددة 

  ألم ٌةٌة.

 -مبٌدات آفات مسجلة :

Registrant :-  ااددق  اددى    دد ةة   م دد  ة  امبٌدده ل   ددً  قددهم  بااددم 

   جٌل   مبٌه  هو   جكر    م   ة.

 -مسجل :

Registration jacket :-   مادد  ٌ دد  لعددر ق  دده     ددجٌل   مبٌدده   م دد   لهددا    مادد

ٌ دددلي  بلمدددر    مبٌددده لم   دددبل      دددجٌل ل  م  جددد  

    امٌة    ر ة بر مبٌه.

 -ملف التسجٌل :

Registration 

number:- 

    ٌ اى  ا  ةة   م   ة  امدرهة   ةٌمٌر ٌدة سل   مبٌده مد  

ب دده س   ةددل    مددرهة  دده   دد لس   بددل لةر ددة  مرٌددة   بٌ ددة 

   لا     جٌل.

 -رقم تسجٌل :

Registration 

standards :- 

جمٌ    م المر  ل  م  ج  ل  بٌر ر    م دلس ة  دلل   مدرهة 

  ع ر ة  امبٌه ل   ً   دٌ  إ دى س    مدرهة   ع ر دة  ده   د لس  

 م رٌٌ      جٌل.

 -معاٌٌر التسجٌل :

Registry :- جٌل   م المدر  لجم كدر با ٌقدة م  مدة ه   ة   د ل ب  د

   اق برأل  رل   م  ى   ٌجة     دك   مدل ه  درمة سل 

   ل مل م  ٌة.

 -تسجٌل :

Regular 

superphosphate :- 

     Superphosphate. : سوبر فوسفات عادي- 

Reichert number :-   ٌدهل  ادى  أل مدرض   هه ٌدة   م ادرٌ ة   قربادة  ادالبر    

لٌ بد    د   Cabroicل  Butyricمعدل  درمض  سً   مدرء

ب دددهه مااٌ ددد    م ادددلل مدددر ً  ادددلي سل  ٌدددر ي   بل مدددة 

 م ره ددة  أل مددرض   هه ٌددة   م اددرٌ ة   قرباددة  اددالبر  سددً 

   مرء ل   ر جة بر  قاٌ  م   م ة غ  مر   ٌ  سل هه .

 -رقم رٌخارت :

Relative density :-      Specific gravity. ٌة : ثافة نسب- 

Relative excess risk :-   مقٌرس ٌ   ه   مقر  ة    عر بل     ة ٌة  ؤلهلٌة ل   دمل

   دً ٌ  د ض  كدر  إل  در  ل  ةر  در     ٌدة  أل د و لا دا 

 بر   ه     م ره ة  آل ٌة :

R = (R1 – R0) / (R2 – R0) 

  ٌث س  :

R ًٌرهة    ا      ب  = 

R1  سً   مجمل ة   م رماة       % = 

R2 سً مجمل ة   مقر  ة       % = 

R0  سً  رمة    ةر       % = 

 -زٌادة الخطر النسبً :

Relative humidity :-   ةمٌة ب ر    مرء   ملجدله سدً   كدل ء. سل هدً س  دى ةمٌدة

 م    مرء ٌمة  س  ٌ ماكر   كل ء   ه ه جة     ة م ٌ ة.

 -رطوبة نسبٌة :

Relative molecular 

mass :- 

    ددبة بددٌ  ة اددة جدد يء ل  دده مدد    مددرهة لة اددة ا ة هددل 

 .00 –ل  هة م  ةر بل  

 -ال تلة الجزٌئٌة النسبٌة :

Relative potency 

factor :- 

هً   بة   عر اٌة     بٌة  امرهة   م  ب ة م  لبة إ ى   ده ٌل 

   ةٌمٌر ً  امرهة.

 -عامل الفاعلٌة النسبٌة :

Relative risk :-      Rate ration  لRisk ratio. : ًخطر نسب- 

Relative 

susceptibility :- 

ل  دد  ه   مقر  ددة س ددل   سل ساددل   سل س مددر  م  اعددة مدد  

  ةر  دددر    م   دددة   ددداعٌ  مبٌددده م دددٌ     هٌددده     ر دددٌة 

 -الحساسٌة النسبٌة :
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     بٌة سٌمر بٌ كر بر  مره   م ره ة  آل ٌة :

     ر ٌة     بٌة = 

     ر ٌةألةع   أل ل   سل  أل مر LC50 ٌمة 
__________________________________________________ 

  ا ل  سل    م    ماالم م  سة   ر ٌ   LC50 ٌمة 

     Relative toxicity. 

Relative systemic 

availability :- 

هً   ةمٌة   مؤٌ ة م    مرهة   غ ٌبة مق لمة  اى   ةمٌدة 

 ة   م   ض  كر.  مم  ة م    مره

 -المتوفر النسبً جهازٌاً :

Relative toxicity :-  لهً   قٌمة    ر جدة مد   رمدل   دمةLC50    أل دل   مبٌده

 امبٌه  آل د  م د لبر  سدً  LC50  م  ب ة ةعرءة  اى  ٌمة 

011      .Toxicity index. 

 -السمٌة النسبٌة :

Relative vapour 

density :- 

ب دددر  مق دددلمة  ادددى ةعرسدددة   كٌددده لجٌ  ةعرسددة   غدددر  سل   

لمقر ة   ه  عس ه جة       ة ل   غا لهً     ماادق 

  ٌس    ل ه    مٌٌ .

 - ثافة البخار النسبٌة :

Release date :-  ر ٌخ   اي ٌبدهس   دها  دمر    م د     دبل ٌة  دهل   مدهة   

 رمٌ   اى  أل ل   د     د ل    ع اٌدة سدً   م اقدة    دً 

   مرهة     ر ٌة   ع ر ة سل   م       .  لق سٌكر 

 -تارٌخ اإلنتاج :

Relevant impurities :-  ًدددل      عر لٌدددة    ددد ٌ  سل   ددد ٌ  س ددده   مبٌددده   ل   ددد   
ٌمةدد  مقر   كددر بر مددرهة   ع ر ددة مدد   ٌددث  اعٌ   كددر    ددمٌة 
 اى     ة ل  بٌ ة ل   بر  سل   ببكر سً  الث   م ر دٌل 

 سً عبر    مبٌه.س بل      اعٌ هر 

 -شوائب مرتبطة :

Relevant reference 

dose :- 

  ج  ة   مقه ة م      د ض   ٌدلمً  مجمل دة مد    ب د  
 امددرهة    ددرمة ل ع دد ة   ددٌ ة ل   ددً  دد    كدد  سي  دداعٌ    

 جر بٌة.

 -جرعة مرجعٌة مرتبطة :

Remedial action :-   ددة سي إجدد  ء ٌ معددل بلجددله سهل   لم دده   لم  دد   إل 
    الث سً مل   سل م اقة م ٌ ة.

 -إجراء عالجً :

Remedial 

investigation :- 

 ماٌددة   هٌدده  ددل  لمددهو  اددل ة   مددرهة    ددرمة   مالعددة 
  مل   مر لل ر ل     ال م    مالعر  ل   ٌ    مل  .

 -تحري العالج :

Remediation :-  سي إ ادددددرء    دددددبل  سل   دددددهل ء   دددددعرء  ر دددددة م ٌ دددددة م 
 ا     مل     ً إ   ة   مالعر  م  سي ل ا بٌ ً.سً  

 -معالجة :

Remedy :-  هل ء سل سي مدددرهة م ٌادددة  ؤل ددد  سل   مددد ض سل   مدددل  ادددى
    ٌح سي  ر ة غٌ  ابٌ ٌة.

 -عالج :

Removal action :-  إجدد  ء  دد ٌ  ٌ دد جٌم ألي  كهٌدده سل  ادد   اددى    دد ة
    رمة ل  بٌ ة.

 -إجراء إزالة :

Renal :- ٌ.لوي :   اق سل ٌ  ل بر ةاى - 

Renal cortex :- .قشرة ال لٌة :   غبل     ر جً  اةاٌة- 

Renewable resource 

:- 

مل ه ملجلهة سً   ابٌ ة سل ب ةل م  س ةرل   ار ة م  قة 
سل  ر جة    م ه   ٌس     كرٌة ةا  ة    مس سل    ٌرح 

 سل م ر ا   مٌرا.

 -مصدر متجدد :

Repellent :-     سي مددددددددددددددرهة م دددددددددددددد  همة  مةرس ددددددددددددددة     دددددددددددددد 
ل  اٌل   أل  و    ا ٌق ا ههر م لم    مل ه   ادر هة 

 .Anthraquinone ٌ       ل ٌبل ل ال ع  ةلٌ ل  

 -طارد :

Repellent 

compounds :- 

مجمل ة   م ةبر    ةٌمٌر ٌة    ً   مل سب   كر  ادى بقدرء 
ء    د  م  آلسر  ب ٌدهة   كدر  د  ا ٌدق  اعٌ هدر سدً س  در

لهدددً سدددً   غر دددم مدددل ه غٌددد   دددرمة   مدددل  ادددى ل رٌدددة 
  م ر ٌل ل  مل ه   م  ل ة ل ألعرث مد  مكرجمدة  آلسدر . 

لغٌ هدر.    د   Indaloneلم كر معبل   ٌد     د  ل ٌبل ل 

 -مر بات طاردة :
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Repellent. 

Reproduction test :-    مبٌده    بر  ٌكه  إ دى   هٌده إ  ةدر   امدرهة   ةٌمٌر ٌدة سل
 اعٌ  سً   لبة   ةر   لٌ   ها   ال  بر  ب  د ٌض اةدل  
لإ ددرث   جدد ا    امددرهة   ةٌمٌر ٌددة عدد  ٌ ددمح  كددر بددر    ل  م 
لٌدد   ب دده ا ددا   ددرم  ددهه  ألسدد  ه    ر جددة لمقر   كددر مدد  
 ٌل  ر  غٌ  م رماة  مبل  ة ابٌ ة  داعٌ   ادا   مدرهة سدً 

 .Teratogenesis test ماٌة    ةرع .      

 -اختبار الت اثر :

Reproductive effects:-  ٌق ددده بكدددر    ددداعٌ       دددً   دددهعكر   مدددرهة   م  بددد ة  ادددى
  جكددر      ر دداً ة ددهلث اعدد    سل   ددلهر   ددؤع   اددى 
م دد لو     ددلبة م ةمددر  دده  ددؤهي  اددا   مددرهة إ ددى مددل  

   ج ٌ  سل إ ر ة  ملا   ٌجة  هلث س ل ل ٌعً.

 -تأثٌرات ت اثرٌة :

Reproductive 

toxicant :- 

 مددددددرهة ةٌمٌر ٌددددددة ا    دددددداعٌ     ددددددر ة غٌدددددد  مل عددددددة 

  اددددددى   جكددددددر      ر دددددداً   دددددداة ي سل  أل عددددددلي بمددددددر 
 Reproductiveٌؤع  سً  ه ة   ةر    اى    ةرع .      

toxicology. 

 -سم ت اثري :

Reproductive 

toxicology :- 

  در ة س ه س ل   ا     مل    اي ٌك   به   ة    اعٌ     

   ددً   ددهعكر   مددل ه  اددى  ماٌددة    ةددرع   ب دده ء  مدد   اعٌ هددر 

  اددددددددددددددددددى   جكددددددددددددددددددر      ر دددددددددددددددددداً  اعددددددددددددددددددهٌٌر  

   بر غدددددددددة ل ادددددددددى  ألجكددددددددد ة   ك مل ٌدددددددددة   م  بادددددددددة 

 بر جكر      ر اً ل اى   ج ٌ  سع رء م   ل  ملا   م  اعة.

 -علم السموم الت اثري :

Reproductive toxin :-  ر جٌة   م  دا  كدر  داعٌ   در   ادى مرهة  ٌلٌة ه  اٌة سل 

  جكر      ر اً   اة ي سل  أل علي بمر ٌدؤهي إ دى  د لبة 

  دددلالهة سل  دددهلث  ادددل سدددً  مدددل   ج دددٌ  لغٌ هدددر مددد  

  أل   ض.

 -سم حٌوي ت اثري :

Reregistration :-   ل  ددهث هددداا    ر ددة   دددهمر  قددل    جكدددر    م ددؤل ة  ددد

عر  جهٌدددهة   دددجٌل   مبٌددده   بش دددرسة  ددد لا سل مل  ددد

   جٌل   مبٌه   م ل اٌ    بح   مبٌه     م جاة  بل ا دا 

ماغٌة لالبه م  إ رهة   دجٌاكر ب ده س    دلس  سٌكدر    د لا 

 ل  مل  عر    جهٌهة.

 -إعادة التسجٌل :

Reserve acidity :-  سٌل ر    كٌه لجٌ    مهم ة  اى غ لٌر      بدة ل  قربادة

  ا برهل.

 -حامضٌة مخزونة :

Residence time :- .فترة البقاء : س  ة بقرء   مرهة    رمة سً   بٌ ة سل   مل ه   م رماة- 

Residual acidity :-   رم ددٌة  آل ٌددة    ر جددة  دد     ددمره سددً مقادد  م ددٌ  مدد   

    بة ب ه إ   ة  ألمبلح   عرب دة مد      بدة لٌ  مده م د لو 

  ملجدله هاا    رم ٌة  اى ةمٌدة     د لجٌ   ألمل ٌدلمً 

 سً    مره.

 -: المتبقٌةحامضٌة ال

Residual basicity :-  قر هٌة    ر جة       مره سدً مقاد  سسقدً مد      بدة ب ده  

  ل ل  ألمبلح   عرب ة م  ا ا   مقا .

 -:المتبقٌة قاعدٌة ال

Residual fertility :-  م  لو م      ر     غا  ٌة   م دلس ة ل  بر ٌدة سدً     بدة  

  لل    ر ً   اي            . ام 

 -:المتبقٌة خصوبة ال

Residual herbicides :-  مبٌدده    ألهغددرل    ددً  بقددى سددً     بددة ل ددؤهي إ ددى  ددهلث

س دد    سددً بددره     ألهغددرل ل  م ر ددٌل    رب ددة ال قددر . 
     Residual pesticides. 

 -:المتبقٌة مبٌدات ا دغال 

Residual 

insecticides:- 

      د       ددً  بقدى س د ة الٌاددة سدً   بٌ دة ل اددى مبٌده 

  مل ه   م رماة م ل  مدل  ادى   دل     د      ده مبلم دة 

  اا   مل ه   م رماة.

مبٌووووووووووووودات الحشووووووووووووورات 

 -:المتبقٌة

Residual pesticides :-  ًم ااح ٌ   ه   ئل ر ة إ ى   مبٌه   باٌ دة     ادل ل   د  -:المتبقٌة آلفات مبٌدات ا
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  بقى س  ة الٌاة سً   بٌ ة.

Residual time :-      Residual time. : فترة المتبقٌات- 

Residue :-  ةمٌددة   مددرهة لبددرأل ل   مددرهة   ع ر ددة   م بقٌددة سددً سل  اددى

  اح   م  لل سل   مل ه   م رماة.

 -متبقٌات :

Residue cover :-   دددبة  ددداح     بدددة   مغادددرة مددد   قدددل م دددٌ  بم بقٌدددر  

   م ر ٌل.

 -غطاء من المتبقٌات :

Resistance :-  آلسة   مقرلمة  مبٌه مر م  را س كدر  د    ده  ق دل بدر    ةٌ  سل 

  ج  ر     دً ةر د   ق اكدر   ده به ٌدة   د  ه   ا دا   مبٌده 

 سدددددددددددددددددددددً   مةرس دددددددددددددددددددددة لإ مدددددددددددددددددددددر ٌ اادددددددددددددددددددددم 

  ق ددرء  اٌكددر   دد  ه      ةٌدد  سل ج  ددر  س اددى ل  ددر  
 Multipleل  Cross resistanceم  ر بددددة.    دددد  

resistance. 

 -مقاومة :

Resistance 

management :- 

 جمٌدددددددددددددد    ل دددددددددددددددر ل ل  ا   ددددددددددددددق   م ددددددددددددددد  همة 

   عددددددددددض    ددددددددددغا  ال   ددددددددددربً  امبٌدددددددددده    اددددددددددى 

 آلسددر  ةل ددٌاة   ددا ٌ  سل م دد   اددل    مقرلمددة سددً  آلسددة 
 Resistance  م ددد كهسة بر مةرس دددة   ةٌمٌر ٌدددة.    ددد  

management by moderation  لResistance 

management by saturation  ل 

Resistance management by multiple attack 

 -إدارة المقاومة :

Resistance 

management by 

moderation :- 

لٌ   ا ا ب عض      ةٌ  ل  ج  ر    م   همة م    مبٌده 

ل قاٌل  هه م       ب ل    ه   مبٌه     ٌ ة     ادل م 

 ألجٌدرل هل  م رمادة ل ٌدرهة  ٌمدة  س بل       ا  هه مد 

    ه  ال   رهي      .

إدارة المقاومووووة باالعتوووودال 

:- 

Resistance 

management by 

multiple attack :- 

لٌدد   ا ددا مدد   ددبلل   ع ددل   م  ددهه   م دد قل ل دده ٌةددل  سي 

 ددغا     ددربً إل ددهو هدداا   ل ددر ل س ددل مدد     دده   ددبل   

بر  اعٌ   اى سهه   م  دههة   ال  ل مل   مقرلمة لا ا إمر 

بل  اة   مبٌده   سل بر د  ه   م در ٌا   مبٌده   سل هل    

   مبٌه  .

إدارة المقاوموووووة بوووووالهجوم 

 -المتعدد :

Resistance 

management by 

saturation :- 

لٌددد   ا دددا مددد   دددبلل إبادددرل مع دددلل   ددد  إ   دددة    دددمٌة 

 ٌدددة بر ددد  ه     م  دددار  سل   مدددل ه   معبادددة  اددد      هسر

   ر ددة بش   ددة    ددمٌة لا ددا  ئلبقددرء  اددى جددٌ    مقرلمددة 

 ب ر      م   ٌة.

 -إدارة المقاومة بالتشبع :

Resistance ration :-   لهً   بة  ألس  ه   مقرلمة إ ى  ألس  ه     ر دة سدً    دل

سل    ددبل ة     ر ددة ل   ددم هدداا     ددبة مدد    ددمة  ٌمددة 
LD50  ا بل ة   مقرلمة  اى  ٌمة LD50 .ا بل ة     ر ة  

 -نسبة المقاومة :

Resmethrin :-  ًمبٌدده   دد     مةرس ددة     دد      اددر  ة ل     عددة سددد

  بٌددددل     جرجٌددددة ل  م ددددر ل لم ددددر     مددددل ه   غا  ٌددددة 

ل  م ددر  . مدد  مجمل ددة   برٌ لع لٌدده   م  دد ة  دد ر ٌر  

لٌ مل م   بلل  ه  ا  م    ل    قل   ةال  ٌه سً سغ ٌة 

       بٌة. م  عض    مٌة  ابر  .   م رل

 -رٌسمثرٌن :

Resorption :-  ماٌددة ه دد  ل  اٌددل ل معٌددل ب ددض   مددل ه    ددً ٌ  جكددر 

   ج   لإ رهة  م  ر كر.

 -إعادة امتصاص :

Resorption effect :-  اعٌ    مرهة سً   ةر      ً ب ه إ رهة  م  ر كر م    ق درة 

   ك مٌة إ ى   ه .

 -متصاص :إعادة اتأثٌر 

Respirable dust :-  ًبٌبر    غبر     ً   مة  م    م ل   ب    جكدر      ع د 

 ل  ل لل إ ى     ة.

 -غبار مستنشق :

Respiration decrease  خفض التنفس للنصف :  ةٌ  سل ج  دة مد  مدرهة  درمة   مدل  ادى  عدض  ماٌدة- 
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% ب دده مدد ل  51   دد عس سددً   ةددر     م  دد ض  كددر ب  ددبة  -: 50

   ض.   ة ه ر ق م     

Respiration rate 

measuring method :- 

سً هاا   ا ٌقة ٌ     رم   بة  عبٌا  مدل   عاد  بل  داة 
   ةٌ  م  اعة م    مبٌده   م د  ه  سدً    قٌدٌ     ٌدلي مد  
 بلل  ٌرس  اعٌ هر سدً م دهل    د عس  اعاد    م د  ه  سدً 

بر دد  ه    O2سل  CO2 ال  بددر   دد  ا ٌددق   هٌدده ةمٌددة 
 Method ofسجكدددد ة  ٌددددرس م ددددهل    دددد عس.    دددد  

inhibition zone  لSlide spor germination 

method  لTest tube dilution method. 

طرٌقوووووووة قٌووووووواس معووووووودل 
 -التنفس:

Respiratory poisons :-  مجمددل   م ةبددر    ةٌمٌر ٌددة ل  مبٌدده      ددً  لجدده ب ددل ة
 ددغاكر   ب ددر ي  ددر ً  غر ٌددة سل س   ةددل   ددر اة إال س 

 ٌددث    ددلل بدده جر     دد   ة   م  ع ددة إ ددى غددر   ددر  
ل   ً  ه ل إ ى   جكر      ع ً  آلسدة  د  ا ٌدق   ع  در  

     ع ٌة م لم كر  ٌر ٌه   كٌه لجٌ  لب لمٌه   معٌل.

 -سموم تنفسٌة :

Respiratory 

protective 

equipment:- 

ي م  د ر    مرٌدة  ااق  اى   ر    ل رٌة سل سي سه ة   ل
   جكر      ع ً.

حماٌوووووووووووة الجهووووووووووواز أداة 
 -:التنفسً

Respiratory 

quotient:- 

لهل   بة  جد  غدر  عدر ً سلة دٌه   ةدر بل    م  د   إ دى 
  ج  غر   أللة جٌ    م  كاا.

 -معامل التنفس :

Respiratory rate :-    هل  د  ة   ع ر ٌدر     ٌلٌدة    دً  جد ي سدً ج د    ةدر
 ب    كدر بمقده    جد  غدر   أللة دجٌ    م د كاا    ً لٌ

  ةل ل هة ل   م  ج     ةر      ً  ةل ل هة  م .

 -معدل التنفس :

Respiratory 

substrate :- 

  مددرهة    ددً ٌمةدد   ة ددٌ هر سي  ب ددٌاكر بل  دداة   ةر  ددر  
   ٌة م  سجل إ  ر    ار ة   بل مة أل  اة   ج     م  اعدة 

سة دددهة   مدددرهة لمددد  هددداا   مدددل ه  ل   دددم  هددداا    ماٌدددة
   ةر بلهٌه    ل  ههل  ل  مل ه   غ ٌبة.

 -مادة تنفسٌة :

Response :-   بر ة    م  داة  عر دل ج د    ةدر      دً سل جد ء م د 
  م ب  سل إعر ة مر.

 -استجابة :

Response degree :-   ٌ ل معدددل  ر دددل   عددد ق سدددً   دددبة   ق دددل بدددٌ  سي   ةٌددد
 م  رب ٌ .

 -الستجابة :درجة ا

Restricted entry 

interval :- 

  ع  ة    ً  اً     مرل   مبٌه سً    قدل مبر د ة ل  م دههة 
 ادددى  بلمدددة   مبٌددده ل ر دددة   مبٌددده     م  جدددة ب ددده  دددر  

0554. 

فتوووووووورة العووووووووودة للحقوووووووول 
 -المقٌدة:

Restricted use 

pesticides :- 

ٌوم دددد   دددده ل كر ل  دددد  مر كر إال مدددد    بددددل   مبٌدددده      ددددً 
 أل دد رل   مجددر ٌ  ال دد  مرل معددل  اددا   مبٌدده   لا ددا 

   مٌ كر    هٌهة  ئل  ر  ل  بٌ ة.

 -مبٌدات مقٌدة االستخدام :

Restriction enzymes 

:- 

 -إنزٌمات محددة :  إل  ٌمر    م ههة   ماٌر     عر ل ل     ٌ     ٌلي.

Resurgence :- بددل م رما كددر  دلهة إ دده ه  آلسدة إ ددى سةعدد  ممدر ةر دد   اٌد   
بر مبٌه م لا دا أل    مبٌده سهو إ دى مدل   أل ده ء   ابٌ ٌدة 

  آلسة م  مع   ر  لاعٌاٌر .

 -انبعاث :

Retardants :-   م     مل  ا بر  ٌ مل  اى  عبٌا سل إٌقر    د ار ة    بدر
 لٌ   ه   رهة  اى  أل هر  سً       ة   مغارة.

 -معوق :

Retention :- بقرء م لهدددً ةمٌدددة   مدددرهة   م  لةدددة مددد     جدددر  سل   ددد 

مجمل    مرهة   مم  دة  دبلل س د ة  م ٌدة م دههة مد  بدهء 

      ض.

 -احتفاظ :

Retention zone :-  سل م اقدددة  ددد  ة  م لهدددً م اقدددة سدددً     بدددة    ةددد  سٌكدددر

     ر     غا  ٌة ب ه إ رسة    مره إ ى     بة.

 -منطقة احتجاز :
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Reticuloendothelial 

system :- 

جكددر  مدد  مجمل ددة مدد     بلٌددر ا     قدده ة  اددى  أل ددا 

ل ال  عدددر  بر  دددبغر  ل  ج ٌ دددر     دددً ٌ  رل كدددر   ةدددر   

   دددددددً. هدددددددا    م دددددددااح  ددددددد    ددددددد به    بم دددددددااح 
Mononuclear phagocyte system. 

الجهووواز الطالئوووً الوووداخلً 

 -الشب ً :

Retina :- . ٌ    شب ٌة :  بةٌة- 

Retrospective study :-   سل ه   ة    اةر ٌة م   غد ض م كدر  مقر  دة  درال    دم

 هع  سً   مر ً ل   ٌ     ببكر  ٌث ٌ   سدً معدل هداا 

  ه   ر   قاٌه  أل ه ث   مر ٌة  ه    كر لسدق   م درح مد  

  إلمةر ٌر  سً   ل      ر  .

 -دراسة استرجاعٌة :

Returned effect of 

poisons :- 

ة بددٌ    ج  ددة ل   دداعٌ   امددرهة    ددرمة  ماٌددة  قلٌددة    بل دد

ب دددبم  ةددد        ددد ض  ج  دددر  م  ع دددة مددد    مدددرهة 

    رمة.

 -تأثٌر السموم الراجع :

Reuse :-   ه     م    ألةع  م  م ة ب عس   ا ٌقة ل  عس   كده    

 سل ألهه   م  اعة.

 -إعادة استعمال :

Reverse mutation :- ٌد     اعٌد   ٌ دبح  دره     هلث  اعٌ   ؤل ٌل   داي  دهث س

 اددى إ  ددر  م كدد  سل  ددةل ال ٌ ددلي  اددا   اعدد ة لٌ جدد  
إ ددى ل دد    DNAا ددا إ ددى  ددلهة  ةدد    سل   ر ددم   دد  

   ابٌ ً.

 -تطفٌر رجعً :

Reverse 

transcription :- 

ةقر م   مل    ة معد هة مد   RNA   ماٌة    ً ٌقل  سٌكر 

 .DNA  ٌا     
 -استنساخ رجعً :

Reversible 

alteration:- 

سل  غٌ   ج ً م    غٌد   د      ةٌدم   ابٌ دً سل   ل ٌعدة 

  ابٌ ٌة   ٌجة      ض  مرهة سل م ةم مر لمد  عد     دلهة 

 إ ى    ةل ل  ل ٌعة   ابٌ ٌة ب ه  ل ل  اعٌ   اا   مرهة.

 -تغٌر ع سً :

Reversible 

inhibition:- 

ى   دد  رهة  دده ة  إل دد ٌ    دداي  دد   عبٌادد  بع ددل   مبٌدده  ادد

   دددددددرا  ل  ا ددددددد  مددددددد    مبٌددددددده ب عر دددددددل  ة دددددددً م 
  معدبا با ده  Acetyl Cholinesteraseمعدرل ا دا إ د ٌ  

 ٌددددث ٌ  دددد    Carbarylمبٌدددده     ةر برمٌدددد  معددددل   دددد  

  إل دددددددد ٌ  مدددددددد  م قدددددددده  إل دددددددد ٌ  ل  مبٌدددددددده لٌ دددددددد  ٌه 
 Acetyl cholinesterase إل دددد ٌ    ددددرا .    دددد  

inhibitors  لAging. 

 -:تثبٌط ع سً 

Reversion of 

resistance :- 

سل  ةددلل   مقرلمددة لٌق دده بكددر  جددل     ددل  سل    ددبل ة 

  مقرلمدددة إ دددى    ر دددة     ر دددة ل   دددا هددداا    ر دددة   ٌجدددة 

   ل        د  مرل   مبٌده سدً    قدل  ع د ة م ٌ دة م  ٌدث 

ٌؤهي ا ا إ ى  ٌرهة   بة  ألس  ه     ر دة سدً     دٌ ة سل 

آلسة   مقرلمة ممدر ٌدؤهي إ دى    عدرض   مجمل ة    ةر ٌة  

مقرلمددة    ددبل ة  ملمددر  ل  دد م  هدداا    ماٌددة   ددى   ددبح 

  ألس  ه     ر ة هً    ر هة سً     ٌ ة.

 -انع اس المقاومة :

Reverted phosphate :-  هل   عل عر    م  لل مد    عل دعر    دا  م سدً   مدرء إ دى
 سل عر  غٌ  ا  م سً   مرء.

 -:فوسفات مع وس 

Rhabdomylosis :-  مد ض  ددره لممٌد  ٌ ددٌم     ددبل    كٌةاٌدة ممددر ٌددؤهي
 إ ى  ه      ر   مل     بل    م ااة ل  ال س ٌرسكر.

تحلوول العضوووالت المخططوووة 
:- 

Rhabdomyoma :-  ل   ٌ هث سً     داة   م اادة ل ده ٌةدل  ل    مٌده سل
  بٌث.

 -ورم عضلً :

Rhamnolipid :-  ٌلٌددددددة ا     ددددددرا  ددددددا ً مبٌدددددده سا ٌددددددر  لمددددددرهة 
Biosurfactant. 

 -رامنولبٌد :

Rhenania phosphate:-      Calcined phosphate. : فوسفات رٌنانٌا- 

Rhinitis :-  ًالتهاب ا نف :   كرم سل  ر ة م  ٌة   ٌم  أل   ب بم  رمل م  د- 
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 سل ةٌمٌر ً سل سٌ ٌر ً.

Rhizobium :-  ل  ددٌب  اددى جددال  جدد س مدد  بة  ٌددر هل  ٌددة   ددال  ٌة
   بر ر    بقل ٌة مةل ة  قه بة ٌ ٌة سدً  بل دة   رٌ دٌة مد  

    بر .

 -راٌزوبٌم :

Rhodanine :- . رودانٌن : مبٌه سا ٌر   ر- 

Rhodethanil :- . رودٌثانٌل : مبٌه سهغرل  ر- 

Rhonch :-  ااق  اى  ر ة       دة    دً   دهث سدً     جد ة   ٌجدة 
   مل ه    ر  ة سل   ةرلٌة.     ض ألب  ة ب ض 

 -خشخشة :

Rickettsiae :-   مجمل ة مد    بة  ٌدر    دبٌكة بر عدرٌ لس لهدً مم  در
إجبر ٌة   قل بل  اة   قد  ه ل  قمدل ل  ب دلض لمع داٌر  

 س جل س  و.

 -رٌ تسٌا :

Riffle :-  آ ة مٌةر ٌةٌة ب  رمٌ  م  اعة     ه    اا   مدل ه   م  اعدة
 مهة ل  م ةبر    م  اعة.ةر مبٌه   ل أل 

 -خالط :

Rimsulfuron :-   مبٌدده  مةرس ددة  ألهغددرل سددً  قددلل   باراددر ل  امراددة. مدد
لٌ مل  اى  عبٌا إ د ٌ    د ٌ   Sulfonylureaمجمل ة 

Acetolactate.  م  عض    مٌة  ابر . 

 -رٌمسلفوٌورون :

Risk :-  مر ٌدددة  دددهلث  ددد   لةدددا ا  ةددد     كدددل ا   ٌجدددة   
 مرهة مر سً   ل  م ٌ ة.     ض  

 -خطر :

Risk acceptance :-  ٌق ه با ا   ق      اي ٌ      راا  جرا مرهة م ٌ دة بمدر ٌعٌده
س       ض  كاا   مرهة سل سي  ًء ٌؤهي إ ى      ض  كر 
ٌةل      ر  م  ع ر  سل  اٌبل  بر ه جدة    دً ٌمةد    ماكدر 

 لا ا مقربل   عل  ه   م ر بة  ا   ض  كر.

 -بول المخاطرة :ق

Risk assessment :-   ماٌة    قٌٌ    ةمدً ل   دل ً  ا اد    داي ٌمةد  س    دبب 
سل هددددل  بددددر ة  دددد      هٌدددده    مالعددددر   ئل  ددددر  ل  بٌ ددددة

ل     ٌ  ل   قهٌ    ةمً  ام را ة    ر جة م   كل  مرهة 
مر سل     ه مكر مد   أل دا سدً  ال  بدر     داعٌ       در ة 

عكر  اى سسد  ه     دٌ ة سل   مج مد    م د  ه    م  مل  هل
 كاا   مرهة ب  ى   ل ر ل ل  ا   ق   ممة دة م لسٌمدر ٌ  ادق 
بر  قددهٌ    ةمددً    مددلاجً   م بدد   دد    م ددرا ة سددش  ا ددا 
ٌ ااددم   هٌدده    بل ددة بددٌ    ج  ددة ل   دداعٌ  لةددا ا بددٌ  

   ج  ة ل ال  جربة سً  ألس  ه ل  مجرمٌ .

 -تقٌٌم الخطر :

Risk aversion :- . تجنب الخطر :    ة سل مٌل   ع ه   ج م    ا- 

Risk benefit analysis:-  سي ل دددٌاة سل ا ٌقدددة ٌمةددد    ددد  ه مكر   مدددل   اٌدددل سل
 مل   ددددددة مددددددر بددددددٌ    م ددددددرا     ددددددً ٌمةدددددد  س   جربدددددد  
 إل  ر  ل  بٌ ة جد  ء   د  ه   مبٌده م دٌ  مد  مدر ٌمةد  س  

     رهٌة ل ج مر ٌة.  ٌ م      ه     مبٌه م  سل  ه

 -تحلٌل الخطر والفائدة :

Risk 

characterization :- 

 ماٌة  مٌٌ     ا  ل قدهٌ    مجر سدة    ر جدة  د    د  ه   
مرهة مر  اى  إل  ر  ل  بٌ دة. لإ   ل دٌ     اد  ٌ اادم 
  دددددددددددددددلسٌ  بٌر دددددددددددددددر  ةمٌدددددددددددددددة  ر جدددددددددددددددة مددددددددددددددد  

    ض   ةر  ر  ل  مل ا ٌ    اا   مرهة سً مل   م ٌ .

 -وصٌف الخطر :ت

Risk 

communication:- 

 ماٌددة  بددرهل   م المددر     ر ددة بر م ددرا    ٌددرهة   ددل ً 
  جرا   م را      ٌة.

 -اتصاالت الخطر :

Risk estimation :-   ٌماٌة م   بة لم رب ة    مرال  لابٌ ة    د   سل    داع 
   ددر   مدد      دد ض  ةمٌددة مدد    مددرهة    ددرمة سل    ادد ة 

   بل دة بدٌ    ج  دة ل   داعٌ  ل  ج  دة ل ال د جربة    هٌده 
  اددا   مددرهة ل اددى  ددلء  اددا    بل ددة ٌمةدد   قددهٌ     ادد  

 Risk   د     اي    بب   اا   مرهة  ادى    دةر  ل  بٌ دة.

evaluation. 

 -تقدٌر الخطر :
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Risk evaluation :-   إعبر     بل دة   ل دعٌة ل  ةمٌدة    دً  د با مدر بدٌ     اد
 دده بمددر سددً ا ددا  إلجدد  ء     بل مددة   قددهٌ  م  لٌددة ل  عل 

 أل دد       ددً  دد    هٌددههر ل  م ددرا     ددً س ددهع كر لا ددا 
  اى   ةر  ر     ٌة سل  ألس  ه   اٌ   اع ل  ب اا   م را .

 -الخطر : ٌٌمتق

Risk factors :-   ااددق  اددى    ل مددل    ددً ٌدد  با لجلههددر بر  مر ٌددة  اددل 
   ر هر ب   ة. ر ة م  ٌة م ٌ ة ل  

 -عوامل الخطر :

Risk identification :-  مٌٌ   هة سل  لة    اد  ل  هٌده    ل مدل  م رب دة    مر ٌدة 
   ض   ةر  ر  سل    ةر   دا ا    اد  ل   د     م ل د  

 م       ض   .

 -تمٌٌز الخطر :

Risk indicator :-      Risk marker. : دلٌل الخطر- 

Risk management :-   ماٌة  قٌٌ      ه     به  ل ةجكه  مةرس ة ل قاٌدل   م درا 
   ر جددة  دد    دد  ه     مبٌدده   ل   ددمل   مةرس ددة  آلسددر  م 
 لٌجم س   ةدل    بده  ل مقبل دة بٌ ٌدر  ل    درهٌر  ل  د ٌ ٌر .
سل هً  ماٌة    را   قد        قر مدة  ادى  أل دا برال  بدر  

 ه ٌة   م  بادة بم رب دة    ل مل    ٌر ٌة ل ال   رهٌة ل  ك
ل  ددده    اددد  لا دددا بكددده   ادددلٌ  ل  اٌدددل لمقر  دددة 
 إلجدد  ء     م  مددة ال  بددر   ألس ددل م كددر    قٌددق  ألمددر  

 لإب ره    ا .

 -إدارة الخطر :

Risk marker :-  عة مبل مدة ال  مدرل  دهلث  ٌدرهة سدً   مد ض سل  ر دة 
 س  و ل   ً ٌمة  س      ه  ةمؤ     هلث    ا . 

 -ؤشر الخطر :م

Risk monitoring :-  ماٌدددة م رب دددة   قددد      ل إلجددد  ء     م ب دددة سدددً إه  ة 
    ا   ا اةه م  سر اٌ كر سً  عض    ا .

 -رصد الخطر :

Risk perception :-  إه  ا سهمٌددددة    ادددد  مدددد   ددددبلل م  سددددة    دددد ل سل
 أل دددددد رل  ؤل اددددددر    م  اعددددددة لإب رههددددددر  أل بل ٌددددددة 

 ٌر ٌة ل  قٌه  كر.ل ال   رهٌة ل   

 -إدراك الخطر :

Risk phrases :-      Material safety data sheet ل 

Safety data sheet. 
 -عبارات الخطر :

Risk quotient :-   لهددل  ر ددل   ددمة   ةٌدد      دد ض   م ل دد   اددى   ةٌدد

 ددده     ددداعٌ    م ل ددد . سل  ر دددل   دددمة     ةٌددد    بٌ دددً 

اعٌ    م ل   م سدشا  ةدر   ر دل   م ل    اى   ةٌ   ه     

  ق مة س اى م  ل  ه سش   ر ل    ا  ٌةل   ر ً م سمر 

إا  ةر دد    قٌمددة س ددل مدد  ل  دده سددش  ا ددا ٌ  ددً  دده  لجددله 

  ا .

 -حاصل الخطر :

Risk ratio :-  ًٌمة    م م    مة مهو    مر ٌة  هلث  اعٌ  م دٌ  سد 

   داعٌ  مجمل ة  دةر ٌة م ٌ دة  ادى    مر ٌدة  دهلث  عدس 

 سً مجمل ة س  و.

 -نسبة الخطر :

Risk reduction :-  سي إجدد  ء ٌكدده  إ ددى  عددض ل قاٌددل   ددبة  ددهلث    اددلث

 ل ألم  ض بٌ   ألس  ه ل  مجرمٌ  ل  مج م ر .

 -اختزال الخطر :

Risk specific dose :- . جرعة خطر محدد : ةمٌة      ض   م ر    م  لو م ٌ  م     ا- 

Rodanase :- .رودانٌز : إ  ٌ  لجه سً           قره ة  اى إ   ة  مٌة    ٌر ٌه- 

Rodent :-  سي سددد ه  دددرب     بدددة   قدددل  ض سلRodentia    ةدددر ج ا

 ل  ع     ل أل   م لغٌ هر.

 -قارض :

Rodenticide :-  سي م ةم ةٌمٌر ً ابٌ ً سل   ر ً سل  ٌلي ٌ مل  اى

 .    دددد    ددددل   قددددل  ض ب ددددةل مبر دددد  سل غٌدددد  مبر دددد
Anticoagulant  لPesticides. 

 -مبٌد قوارض :

Rose oil :-   ٌدددددددد  م اددددددددرٌ  م دددددددد  ال مدددددددد  س هددددددددر   بددددددددر  
Rosa domascenc  م   ر اةRosaceae  لٌ دلي  ادى

 -زٌت الروز أو الورد :
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65 %2-Phenylethanol. 

Rosemary oil :-  مبٌدددده  ةر ل ددددر  ل  دددد    لسا ٌددددر  ٌ دددد  ه   اددددى

 . م  عض    مٌة  ابر  .  م ر ٌل   م  اعة

 -زٌت زهرة مرٌم :

Roseotoxin B :-   ددد  ساددد ي ٌ  جددد    عاددد Trichothecium roseum 

    رمً  اى   ا ة لهل  ر   اع     ل  با.

 -روزبوتو سٌن :

Rotary fan duster :-       Retary type hand duster.  المعفوووووووووووورة المروحٌووووووووووووة

 -الدوارة:

Rotary type hand 

duster :- 

ل  مى سٌ ر  بر م ع ة   ٌهلٌة   م ل ٌة ل  ةل  م   د    

  م دد لق   دداي    ددل بدد  م ل ددة مدد   أل ددعل  دده   بر ٌدده 

لهددً سددً   ل دد   ع دد   ددهٌ  مقاددم    ٌددا   م دد لق سددً 

   ددد      غاٌدددة  أل بلبدددة    دددً ٌمددد  م كدددر   م ددد لق إ دددى 

  م ل ة    ً  هس   إ ى س ربٌم     عٌد  سٌ د   مد  سله كدر 

 ةل   ربة ةعٌعة م  غبر    م  لق.ب 

 -المعفرة الٌدوٌة الدوارة :

Rotenoides :-  ًسل معٌبل     ل ٌ ل  م  ااق  اى م  قر     ل ٌ دل     د

  ددددددددددددددد      دددددددددددددددلل  اٌكدددددددددددددددر مددددددددددددددد  س دددددددددددددددل   

 س ددددددد و مددددددد     بر دددددددر    بقل ٌدددددددة مددددددد  غٌددددددد   بدددددددر 
Derris elliptica  ددداي   ددد  ال مددد  جدددال ا مدددرهة  

 Isoflavinesا   م ةبددر  مدد    دد     ل ٌ ددل  م ل   ددرب  هددا

ل  Isoflavon  ملجلهة ابٌ ٌر  سً    بر ر  م لمد  سمعا كدر 

Mendalone  لMinetone  لNeotenone  ل

Toxicarol .لغٌ هر 

 -أشباه الروتٌون :

Rotenone :-   مبٌدده   دد    لس ددمرا م لهددل م دد  ال مدد  جددال   بددر
Derris elliptica عبٌاد   لٌ هث  اعٌ ا    ر  مد   دبلل 

  ماٌددة    ددد عس    ادددلي لٌ مددل ة ددد  م دددهي لبر مبلم دددة. 
 م  عض    مٌة  ابر  .

 -روتٌنون :

Routes of entry :-  ا   ددق سل   م ددر       ددً ٌمةدد   امددل ه    ددرمة س   دده ل  
مدد   بل كددر إ ددى   ج دد  ةرالم  ددرل ل ال    ددرق ل   قدد  

 ل   ا ٌق   ع .

 -مسارات الدخول :

Rubefacient :-  م ر جر  سل   مل ه   م   همة سً    بل  ل   ً  ؤهي إ ى  
   م      جاه   ٌجة جام   ه    ٌبر  م   اح   جاه.

 -مسبب االحمرار :

Rubratoxin :-   د  ساد ي ٌ  جد    عاد Penicillium rubrum  ًددرم   

 اددى   ددا ة ل  رل دد  ٌددؤهي إ ددى  ددهلث    هٌدده مدد  سمدد  ض 
   ةبه.

 -ربراتو سٌن :

Rubratoxin B :-   دد  ٌ  جدد    عادد   ددل Penicillium rubrum   ل   ددل
Penicillium purpurogenum   لٌ   د  هدا      ل در

سددً   ابٌ ددة  اددى   مددل ه    بر ٌددة   م  ااددة لسددً     بددة ةمددر 
 اددلث   م ر ددٌل       ٌددة   م  اعددة م ل دده لجدده س  هددا  
  م ةددم ٌعددبا   دد كبلا  أللة ددجٌ  سددً  أل  ددجة   م  اعددة 
م   بلل  عبٌا     ر   قل  إل ة  ل در  س دبل   د   عبٌاد  

. ةمددددر ٌ دددده هددددا     دددد  م ددددلا  اقددددً ATPaseإل دددد ٌ  
Teratogenic  ةمددر ٌ ددبم   دد     ةبدده ل  ددع   ا لٌ مددل

 اددى مددل     بلٌددر ل   دد   سددً  أل  ددرء   م  اعددة م ةمددر 
 011-61بددٌ   LD50ٌ ددبم  ادد    ةاٌددة. ل  دد  لح  ٌمددة 

   .ماغ /ةغ  م  ل     ج

 -سم الروبرا ب :

Rugulosin :-  دددددددددددددددددددددد  سادددددددددددددددددددددد ي ٌ  جدددددددددددددددددددددد    عادددددددددددددددددددددد  
Penicillium rugulosum  رمً  اى      ل  اي   ده   

   رل   م   بل   ع     ٌؤهي إ ى  هلث سم  ض سً   ةبه.

 -رو ٌولوسٌن :
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Ryania :-   مبٌدده   دد     ددر  م م دد  ال مدد   ددٌقر  لجددال   بددر
Ryanis speciosaر  .. م  عض    مٌة  اب 

 -رٌانٌا :

Rynaxypyr :- .رٌنا سٌبر : مبٌه        ر  م ٌ   ه   اى   م  ل ر    م  اعة- 
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-S- 
 

Sabadilla :-   مبيد حشرات من أصل نباتي استخدم لمكافحة الثررب
والَمرررنل  ارررر الم رو رررات المختاةرررة والمررراد  الة الرررة 
تسررتخام مررن برراور نبررات تررابا لا اياررة ال نب يررة  ررو 

Schoenocaulon officinale او سرمية منخةةرة .

 لاباين. 

 -ساباديال :

Safe temperature for 

food :- 

درجررات الحرررار  التري يكررون  نررد ا النمررو   برار   ررن
المايكروبي بطييرا  جردا  أو ريرر موجرود  ارر ا طر   

 م.06م أو أ ار من 7وتكون  اد  أقل من 

 -درجات الحرارة اآلمنة :

Safener :-  أي ماد  ت مرل  ارر منرا حصرول أي ت ييرر  نرد خارط
مبيررردين أو مرررركبين مرررا ب رررا  نررردما يكونررران ريرررر 

 متواف ين.

 -مل أمان :عا

Safer pesticides :-  ارر مبيدات ترم تصرنية ا مرن قبرل وكالرة حمايرة البييرة 
استنادا  لمواصةات ا الجيرد  مرن حير  أن ا مبيدات أمينة 

درجررة أمان ررا لاصررحة ال امررة والبييررة وانخةرراا م رردل 
 استخدام ا وانخةاا سميت ا لاكاينات رير المست دفة.

 -مبيدات أمينة :

Safety :- ارررم السرررموم مصرررطاع ا مررران ي نررري ا حتماليرررة  فررري 
ال الية ل ردم حردو  أي جررو أو ةررر مرن الت ررا 

 لاماد  السامة تحت ظروف م ينة.

 -أمان :

Safety agriculture 

use :- 

مصرررطاع واسرررا يشرررير  لرررر أ ميرررة اسرررتخدام جميرررا 
الكيمياييرررات ال را يرررة وال مايرررات ال را يرررة بطري رررة 

النبرررات والبييرررة والصرررحة آمنرررة   تحرررد  ةرررررا  فررري 
 ال امة.

 -االستخدام الزراعي اآلمن:

Safety evaluation :-  ساسرراة مررن ا جرررالات وال ياسررات الم تمررد  مررن قبررل
الج ات المختصة لت ييم درجة أمان أي مراد  أو ج را  

 يتم الت امل م ه من قبل المواطنين.

 -تقييم األمان :

Safety 

pharmacology:- 

 ررردف  لرررر اكتشررراف وتطررروير اسرررتخدام ال ارررم الررراي ي
ا دويررة الة الررة حيويررا  بطري ررة آمنررة مررن خرر ل ف ررم 

 طري ة تأثير ا وحركت ا في أنسجة الكاين الحي.

 -علم الصيدلة اآلمن :

Safroxane :- .سافروكسان : ماد  مؤا ر  لامبيدات- 

Sage oil :-  يرررررررررررت متطررررررررررراير مسرررررررررررتخام مرررررررررررن نبرررررررررررات  
Sativa officinalis ارررررة مرررررن  ايLamiaceae 

  and  Thujone% مرن مراد  06ويحروي  ارر 

 المسببة لاحساسية.

 -زيت الميريمية :

Saline alkali soil :-  تربرررة حاويرررة  ارررر نسررربة  اليرررة مرررن ا مررر و الاايبرررة
ودرجة  الية من ال ا ديرة أو أن را تحروي كميرة كبيرر  
مررن الصرروديوم المتبررادل   لررالو فررحن نمررو المحاصرريل 

 ة يةا . في ا يكون

 -تربة قلوية ملحية :

Saline soil :-  التربة الحاوية  ار كمية كافية من ا م و الاايبة مما
يةرر ف أو ي اررل مررن  نتاجيت ررا و رري   تحترروي  اررر 

P يرراد  فرري الصرروديوم ال ابررل لاتبررادل وأن قيمررة الرر  
H 

 .5.0أقل من 

 -تربة ملحية :

Salivation :-   ال رررردد الا ابيررررة جرررررال  فرررررا  الا ررررال نتيجررررة لت رررري
 ت رة ا لب ا الكيمياييات والروايع.

 -َتلَُعب :

Salmonellosis :-  السالمونيا   ي بكتريا  صوية متحركة سالبة لصب ة
كرام ورير مكونة لألبروا  ولري  ل را متطابرات م ينرة 

 -اإلصابة بالسالمونيلال :
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م وفري دالرة حموةرة 34و  5لانمو. و ري تنمرو برين 
ل   وتتحمررل أو أ اررر وتةةررل النمررو قرررل الت رراد 3.0

% مرررن مارررع الط رررام. ويمكرررن 06-5البكتريرررا تركيررر  
 رررر ل وتشررررخيم  رررراس البكتريررررا بسرررر ولة باسررررتخدام 
ا وسررراط ال ااييررررة الحاويررررة  اررررر ب ررررا المركبررررات 
الخاصة التي تكون سامة لابكتريا ا خرى.  ن ا نواع 

 Salmonellaو  Salmonella typhiالث ثررررة 
paratyphi A  وSalmonella paratyphi B 

تسربل حمررر التيةوييررد وي رد النرروع ا ول مسررؤو    ررن 
% مرررن الحرررا ت المرةرررية و ررري تخترررر  خ يرررا 56

ا م ررال وترردخل  لررر مجرررى الرردم وتسررمر  رراس الحالررة 
Bactermia   وتتررراوو مررد  الحمررر المصرراحبة لةتررر

أسررربوع  2-0تكررروين الخ يرررا البكتيريرررة فررري الررردم برررين 
وانخةرا  راا % 20-02ويتراوو م دل الوفيات بين 

الم ررردل ب رررد اسرررتخدام المةرررادات الحيويرررة والتط ررريم 
المنرررا ي وارتةررراع مسرررتوى الث افرررة ال امرررة وا حتررروال 
والم اماررة المناسرربة لاةةرر ت البشرررية. تنت ررل البكتريررا 
 لر ا راية  ن طري  ا يدي والحشرات وال روارا 
والمرررال المارررو  بةةررر ت ا نسررران. وا رايرررة الناقارررة 

رةي كثيرر  جردا  أ م را الاحروم وا سرماو لامسبل الم
والبررريا.  ن  تبررراع الشرررروط الصرررحية السرررايمة فررري 
تحةير وتداول ا راية ي د ال امل ا سا  في تجنرل 

 انتشار  اا المرا.
Salt :-  وي صد به ماع الط ام(NaCl)  و رو  برار   رن مارع

 الصوديوم لحاما ال يدروكاوريو.
 -:ملح 

Salt index :-  دليررررل يسررررتخدم لم ارنررررة درجررررة اوبانيررررة المركبررررات
الكيمياييرررة المسرررتخدمة كأسرررمد  وأن م ظرررم المركبرررات 
النتروجينيرررة والبوتاسررريومية ل رررا اوبانيرررة  اليرررة بينمرررا 
المركبرررات الةسرررةورية ل رررا اوبانيرررة أقرررل. و ايررره فرررحن 
المركبرررات اات قيمرررة دليرررل أو اوبانيرررة  اليرررة  نررردما 

النبرات ترؤدي  لرر ابولره بسربل ألةرة تارو  توةا قررل
 المركبات الشديد  لامال.

 -دليل الملح :

Salt out temperature:-  درجررة الحرررار  الترري دون ررا تتباررور مكونررات أو أمرر و
المحاول السمادي   أما  اا  ادت  ن تاو الدرجة فرحن 

 آخر باور  في السماد تاول.

 -درجة حرارة إخراج الملح:

Saluretic :-  الماد  التي ت يد من م دل  خراج أيرون الصروديوم فري
 .Natriureticالبول. انظر 

 -طارد الصوديوم :

Sample depth :-  مصررطاع يسررتخدم ليشررير  لررر ال مرر  الرراي سررنأخا منرره
 ال ينة في بحير  أو ن ر.

 -عمق العينة :

Sandwich method :-  انظرSandwich technique. : طريقة الساندويش- 

Sandwich technique :-  حررردى طرايررر  ت رررريا كاينرررات ا ختبرررار لامبيررردات 
وتستخدم  اس الطري ة مرا اففرات التري تت راى ب ررا 
المواد ال اايية والنباتات   حير  يرتم مرث   وةرا طب رة 
من المبيد بين قط تين من الورقة النباتية كالشرطير  أو 

 ر. التي يتم ت ديم ا لكاين ا ختبا شالساندويت

 -طريقة الساندويتش :

Sanitizer :- .منظف : ماد  منظةة ومط ر  في نة  الوقت- 

Saponification 

number :- 

 رررردد ماي رامررررات  يدروكسرررريد البوتاسرررريوم ال  مررررة 
ين ررام واحد من ال يرت أو الرد ن   أي مجمروع  لتصل
ا حماا الد نية الحر  وتاو المتحرد  مرا الكايسررول 

 -رقم التّصين :
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ارر الرو ن الج ييري المكرافز لا يرت أو وي تبر دلري    
 الد ن.

Sarcoma :- .ورم ضام : ورم خبي  ينشأ في النسي  الةام- 

Sarcotoxin :-  برررروتين مةررراد لابكتريرررا تكونررره يرقرررات ابابرررة الاحرررم
Sarcophaga peregrinia  ب رد حردو  جررو في را

 أو ت رة ا لابكتريا كنوع من الدفاع الااتي.

 -ضلي :سم ع

Saturnia :- .سمية الرصاص : ألم في المةاصل نات   ن التسمم بالرصام- 

Saturnism :- .تسمم بالرصاص : التسمم نتيجة الت را  بخر  وربار الرصام- 

Scabrin :- .رين :بسكا مبيد حشرات  ام- 

Scent :-  أي ماد  كيميايية اات رايحة يطا  ا النبات أو الحيروان
 ت ورير ا.كالةيرمونا

 -رائحة :

Schradan :-  مبيد حشرات من مجمو ة الةسرةور ال ةروية المثبطرة
  ن يم الكولين استري . متوسط السمية لاباين. 

 -شرادان :

Science reviews :-  المراجا اات ال  قة بالسموم والمبيدات و ارم السرموم
 والبيية.

 -مراجع علمية :

Scilliroside :- سيسليروسايد : اتي المصدر. سام جدا  لاباين.مبيد قوارا نب- 

Sclerosis :-  تطارر   اررر حالررة تصرررال ا نسررجة نتيجررة جةاف رررا أو
 نتيجة ت رة ا لب ا المواد الكيميايية. 

 -تصلب :

Scotoma :-  أو ظامة أو منط ة يحد  في ا انخةراا لارؤيرة ةرمن
 مدى الرؤية.

 -عتمة :

Scrap :- ة والمستخدمة  ررراا   راد  المواد الصنا ية الم ما
 التصنيا.

 -خردة :

Scrap bait :-  أحد صور تج ي  الط وم السامة حي  يج   باستخدام
مرراد  رااييررة مةةرراة مررن قبررل اففررة وم امات ررا بالمبيررد 
المناسرررل وب رررد تجةية رررا يرررتم ت طي  رررا بشررركل رقررراي  
الجررررب    ويسررررتخدم  رررراا النرررروع مررررن الط رررروم مررررا 

 ال وارا.

 -طعم فتات :

Screening :-  فررررري  ارررررم السرررررموم ت نررررري مجمو رررررة ا جررررررالات
المتخصصرررة التررري يرررتم  تبا  رررا  ارررر مجمو رررة مرررن 
المركبررررات لم رفررررة خصايصرررر ا مررررن حيرررر  سررررميت ا 
ولاوصول  لر  ثبات ال  قرة مرا برين الجر رة والترأثير 

 وكالو ما بين الجر ة وا ستجابة.

 -غربلة :

Screening level :- طرررة التررري تصررربع  نرررد ا  مايرررة  ررري المسرررتوى أو الن 
 ال رباة موجبة. 

 -مستوى الغربلة :

Scrubber :-  فرشررا  أو قاشررطة تطارر  سررايل رش ي مررل  اررر   الررة
ال رررا ات الحامةرررية والج ييرررات فررري م امرررل حرررر  

 النةايات ومنا تسرب ا  لر الخارج.

 -منظف :

Seaweed :-  انظرKelp. : دغل البحر- 

Seaweed extract :- نمررو لانبررات يسررتخدم لم اماررة التربررة والمجمرروع  مررنظم
الخةري لامحاصيل المختاةة وت مل  ار تحةير  نمرو 
البررادرات وتحةيرر  نمررو الجرراور وتةررتع البرررا م و يرراد  

 الت  ير و  د الثمار. منخةا السمية لاباين. 

 -مستخلص أدغال البحر :

Secalonic acid :-  سرررررم فطرررررري تنتجررررره الةطريررررراتAspergillus 
acuteatus  وPenicillium axalicum  الناميرررة

  ار الار  ويسبل تناوله حدو  ن ف دموي.

 -حامض سيكالونيك :

Secbumetons :- .سيكبيوميتونز : مبيد أدرال  ام. منخةا السمية لاباين- 

Secchi depth :-     ال م  الاي يتم قياسه برالمتر فري كتارة ماييرة ربحيرر
م سيشرري وتحديررد  مرر  ن ررر   محرريطس باسررتخدام قررر

 -عمق سيشي :
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ال يا  بمدى رؤية ال ررم م مرورا  فري المرال أي أنره 
ي ي  نةااية الةول في المال. و اا ي طي صور   رن 

 درجة ن او  المال.
Secchi disk :- .قرص سيشي : آلة تستخدم ل يا   م  نةاا الةول في المال- 

Secondary 

metabolite :- 

وحيوية من ريرر  مايرات ا يرا نوات  ال مايات الكيم
ا  تياديررة و رراد  تررتم فرري الكاينررات الدقي ررة والنباتررات 
والترري تررتم ب ررد مرحاررة النمررو النشررط أو تحررت ظررروف 

 ن م ال ناصر.

 -نواتج األيض الثانوي :

Secondary nutrients :-  وتطارر   اررر الكالسرريوم والم نيسرريوم والكبريررت  ن ررا
 .Macronutrientsةرورية لنمو النبات. انظر 

 -مغذيات ثانوية :

Secondary pollutant :- ررررررررررراد  تطارررررررررررر   اررررررررررررر التاررررررررررررو  ببكتريررررررررررررا  
Bacillus thuringiensis. 

 -ملوث ثانوي :

Secondhand smoke :-  وي صررررد ب ررررا الترررردخين ريررررر المباشررررر نتيجررررة وجررررود
ا شرررخام ريرررر المررردخنين مرررا أشرررخام مررردخنين. 

 .Sidestream smokeوتسمر أيةا  بال  

 -تدخين نصف عمر :

Secretion :-  أي مرراد  أو  رمررون أو  نرر يم يررتم  نتاج ررا فرري الخايررة
وتمررر  بررر ال شررال الب  مرري فرري طري  ررا  لررر خررارج 
الخايررة لتطارر  فرري ال نررا  ال ةررمية أو الرردم. أو  رري أي 
مرراد  صررابة أو سرراياة أو را يررة تمررر مررن داخررل الخايررة 

 نشاط الخاية.  بر ال شال الب  مي  لر الخارج نتيجة

 -إفراز :

Sedative :- . ُمسكن : أي ماد  مسكنة أو م دية أو مخدر- 

Sedimentation :- .ترسيبات : تساقط جسيمات داخل وسط متصل- 

Seed coating :-  انظرSeed treatment. : تغليف البذور- 

Seed meal :-  طحين متب يرات البراور ال يتيرة ب رد اسرتخ م ال يرت
   تستخدم كماد   اةية وسمادية.من ا حي

 -طحين البذور :

Seed protectant 

pesticides :- 

تطاررر   ارررر جميرررا مبيررردات اففرررات المسرررتخدمة فررري 
م اماررة البرراور لحمايت ررا مررن م اجمررة اففررات سرروال 
كانررت المبيرردات المسررتخدمة ج ا يررة أو ريررر ج ا يررة. 

 .Seed treatmentانظر 

 -: مبيدات حماية البذور

Seed treatment :-  حررردى طرايررر  اسرررتخدام المبيررردات وخاصرررة المبيررردات 
الج ا يرررة  نررردما يكرررون ال ررردف حمايت رررا والبرررادرات 
الناتجة من را مرن م اجمرة اففرات التري ت طرن التربرة   
كما قد تستخدم  راس الطري رة لم امارة البراور والت راوي 
المخ ونة من م اجمة اففات المخ نية ويمكن م امارة 

بالطري ررة الجافررة باسررتخدام مسرراحي  الت ةيررر أو البراور 
أو بطري رررة الت ايرررف حيررر   Soakingبطري رررة الن رررا 

ثرم  Polyethylene glycolيةراف المبيرد  لرر مراد  
ت امررل ب ررا البرراور حيرر  يتكررون حررول البررار  ررر ف 
رقير  م امررل بالمبيررد يرراول فرري المررال ترردريجيا  ويرروفر 

 حماية كافية لابار .

 -معاملة البذور :

Segregation :-  تطاررر   ارررر  مايرررة انةصرررال السرررماد المركرررل  لرررر

 مكوناته ا ولية.

 -عزل :

Selective herbicides :-   و ي مبيردات ا دررال التري ت ترل مجمو رة م ينرة مرن

النباتررات و  تررؤثر فرري ا نررواع ا خرررى   ومررن  رراس 

المبيدات ما يمتا  بتخصصه أو انتخابه  ار مجمو رة 

 نرررواع النباتيررة كالمبيررردات التررري تسرررتخدم كبيررر  مرررن ا

 لمكافحررررررررررة ا درررررررررررال  ريةررررررررررة ا ورا  مثررررررررررل
2,4-D  ومن ررا مررا يمتررا  بتخصصرره الةرري  وتةررم  

 -غال منتخبة :مبيدات أد
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المبيدات التي تتخصرم فري ال ةرال  ارر نروع م رين 
الراي يسرتخدم  Barbanمن النباتات. مثال الرو المبيرد 

 لمكافحة الشوفان البري في ح ول النجيايات.  

Selective pesticides :-  مبيرررردات اففررررات الترررري ت تررررل مجمو ررررة م ينررررة مررررن 

اففات كالةطريرات مرث   بينمرا   ترؤثر فري الحشررات. 
 و Selective herbicidesانظر 

Selectivity of fungicides . 

 -مبيدات آفات منتخبة :

Selective toxicity :- د لمجمو رررة مرررن وي صرررد ب رررا سرررمية مركرررل أو مبيررر

 الكاينات مثل الةطريات و دم سميت ا لاحشرات.

 -سمية انتخابية :

Selectivity :-  في  ام السموم ي صد با نتخابيرة قردر  المركرل السرام

مجمو ررررة م ينررررة مررررن اففررررات  قتررررلأو المبيررررد  اررررر 

الر(س … رحشرات   فطريات   أدرال   ديردان ث بانيرة

 رى. من دون التأثير في الكاينات ا خ

 -انتخابية :

Selectivity calcined 

dolomite :- 

تطاررر   ارررر الررردولومايت المحررررو  بالكامرررل ونرررات  

 الحر   و أوكسيد الكالسيوم والم نيسيوم.

 -دولومايت كلسي منتخب :

Selectivity of 

fungicides :- 

قاباية مبيدات الةطريات لاتأثير في الةطريات مرن دون 

 دود التراكي  الموصر ب ا.التأثير  ار النبات بح

االختياريةةةةةةة فةةةةةةي مبيةةةةةةدات 

 -الفطريات :

Selectophore :-  برررار   رررن جررر ل مرررن مررراد  كيمياييرررة وجود رررا فررري 

المركررل يةرررةي  ايررره صررةة ا نتخابيرررة   مثرررال الرررو 
فرررررري مبيررررررد  C(O)C2H5مجمو ررررررة الكاربوكسرررررريل 

الم ثيرررون تمثرررل حررراما ا نتخابيرررة   وفررري مبيرررد الررر  
Dimethoate جمو رررة فرررحن مC(O)NHCH3  ررري 

حامل ا نتخابية    اس المجاميا تكون  رةة لا جروم 

ا ن يمرري والكرراين الرراي يمتاررو  ن يمررات قررادر   اررر 

م اجمة حامل ا نتخابية يكون أكثر تحم   وقد اسرت ل 

 ا نسان  اس الظا ر   نتاج المبيدات المنتخبة. 

 -حامل االنتخابية :

Selenium :- م دنيررة الصرر رى الترري يحترراج  لي رررا أحررد ال ناصررر ال

الجسررم بكميررات ةرريياة جرردا  ويطارر   ايرره أحيانررا  اسررم 
Factor 3  وتبين أخيرا  أن له دورا  في   ج أمراا

ن رررم فيترررامين  ررر    كمرررا يررردخل فررري تركيرررل  نررر يم 
Glutathion peroxidase  الرراي ي مررل  اررر   الررة

فررو  أوكسرريد ال يرردروجين   ومررن أ ررم مصررادرس فرري 

 ل الحبول والحايل والبيا.ال اا

 -سلينيوم :

Self cleaning of 

water:- 

 مايررة تن يررة المررال فرري الخ انررات باسررتخدام ال مايررات 

 الحيوية الطبي ية والةي يايية الكيميايية.

 -التنظيف الذاتي للماء :

Self purification of 

the atmosphere :- 

الحيويررة تن يررة الجررو مررن الماوثررات باسررتخدام ال مايررات 
 الطبي ية والةي يايية الكيميايية.

 -التنظيف الذاتي للجو :

Self synergism :-   مرررن الم رررروف أن المررراد  ا سررراSubstrate  التررري
ي مل  اي ا  ن يم م ين ويحاا ا  لر نروات  أيرا أكثرر 
أو أقررل سررمية مررن المرراد  ا م   فمررث   فرري حالررة مبيررد 

الراي يكرون  Malaxonالم ثيون يتحول بالترز ر  لرر 
أكثرررررر سرررررمية مرررررن الم ثيرررررون بواسرررررطة  ن يمرررررات 

Carboxylesterase   حيررررر  ي ررررروم الرررررMalaxon 
ويثرربط  مارره  Carboxylesteraseبا رتبرراط بررحن يم 

 وبالو تتوقف  ماية التز ر.

 -التآزر الذاتي :

Selting point :-  أو درجررة التصررال و رري درجررة الحرررار  الترري  نررد ا
اة  لررر حالت ررا الصررابة نتيجررة لسررحل ت ررود المرراد  السرراي

 -نقطة التصلب :
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 .Melting pointالحرار  من الوسط. انظر 

Semi granular :- شبه محبب : . تاد حبيبات المبيد أو السماد ا ص ر من الحجوم الم- 

Semi quantitative 

bioassay :- 

 يت يرريم حيرروي يررتم  جررراؤس برردون  مررل منحنررر قياسرر
كي  أو الجر ة وبين ا ستجابة  و نمرا لا  قة بين التر

يررتم بت ررريا كاينررات ا ختبررار المربررا  تحررت ظررروف 
م ينررة لامرراد  الم اماررة وقيررا  تأثير ررا فرري الكاينرررات 
يوميررا    وفرري  رراس الحالررة تكررون وحررد  الت يررر اليررومي 
بسيطة   ويستخدم  اا الت ييم في  يجاد درجرة اسرتجابة 

وكررالو دراسررة التررأثير سرمية ت ريبيررة لا ينررات الم امارة 
السرررام لمتب يرررات المبيررردات  ارررر المحاصررريل والمرررواد 

 ال اايية.

 -تقييم حيوي شبه كمي :

Semi volatile 

organics :- 

مركبررات  ةرروية ل ررا درجررة رايرران ت يررد  ررن درجررة 
 رايان المال   ومن  اس المركبات الةينو ت.

 -عضويات شبه متطايرة :

Semichronic toxicity 

test :- 

اختبةةةةةةةةار السةةةةةةةةمية شةةةةةةةةبه  .Subchronic toxicity testانظر 
 -المزمنة:

Semiochemicals :-  وتسررررررررمر أيةررررررررا  بكيمياييررررررررات ا تصررررررررال و رررررررري 
أي ماد  كيميايية تستخدم فري ا تصرال برين الكاينرات   
أو  ررري الكيمياييرررات التررري تنرررت  طبي يرررا  وترررؤثر  ارررر 
 السرررررررراوو أو ا تصررررررررال بررررررررين الكاينررررررررات الحيررررررررة. 

و  Allomoneو  Allelochemicals انظرررررررررررررررررررررر
Apneumone  وKairomone   وPheromone 

 .Synomoneو 

 -كيميائيات التؤشير :

Semiolactictoxin :- .سم شبيه الالكتيك : سم حيوي تةر س البكتريا- 

Senescence :- .شيخوخة : الت دم في ال مر- 

Sensibilization :-  انظرSensitization. : تحسس- 

Sensory effect level :-  مررن 06أقررل تركيرر  أو مسررتوى يمكررن تحسسرره مررن %
 الحا ت الموجود .

 -مستوى التؤثير الحسي :

Sepiolite :-  نرروع مررن الطحررين الطبي رري الموجررود فرري ال ديررد مررن
 مناط  ال الم. ويستخدم كماد  مسا د   ار الت ا .

 -سيبيواليت :

Sequential 

treatment:- 

ام ت تحررررد  أو تررررتم بالت اقررررل أو  مايررررات أو م رررر
بالتوالي. مثال الو استخدام مبيد أدرال قبرل ال را رة  
ي  بررره اسرررتخدام مبيرررد أدررررال آخرررر لمكافحرررة برررادرات 
 ا درال ب د ظ ور ا وقبل ظ ور بادرات المحصول.

 -معاملة بالتعاقب :

Sequestering agent :-  انظرChelate. : عامل فصل- 

Sequestration :-  .فصل : تطا   ار أي  ماية فصل لام  دات الكيميايية- 

Serial application :- .استعمال متسلسل :  ي  ماية است مال مبيد فورا  ب د استخدام مبيد آخر- 

Serpentine :-  صخر م ردني لونره رمرادي مخةرر وي رود لمجمو رة

 الصخور ال ريبة من مرك  ا را.

 -حجر الحية :

Serum :-  مصل الدم : البروتيني المايي الباقي ب د تجاط الدم.الج ل- 

Sesame oil :-  يت يستخام من باور السمسم وي د من المرؤا رات 

 الجيد  لامبيدات من مجمو ة البايروثرويد.

 -زيت السمسم :

Sesamex :- .سيساميكس : مؤا ر لمركبات البايروثرويد. منخةا السمية لاباين- 

Sesamin :- سيسامين : مركبات البايروثرويد. منخةا السمية لاباين.مؤا ر ل- 

Sesone :- .سيسون : مبيد أدرال  ام. منخةا السمية لاباين- 

Sesquiterpene :-  ار  كررراربون  00مررراد  كيمياييرررة يتكرررون  يكا رررا مرررن
 .  Isopreneوث   وحدات اي وبرين 

 -تربين ونصف :

Sethoxydim :- ررررال رفي ررررة ا ورا  مبيرررد متخصرررم لمكافحرررة ا د

الحوليررررة والم مررررر  فرررري ال را ررررات المختاةررررة. مررررن 

 -سيثوكسيديم :



373 

وي مررل  اررر تثبرريط  Cyclohexanedieneمجمو ررة 

. مرررنخةا Acetyl CoA Carboxylase نررر يم 

 السمية لاباين.

Sewage sludge :- .وحل المجاري : المواد الصابة الم  ولة من المجاري وترسبات ا- 

Sewer :- مجرى القاذورات : ى أو قنا  تصريف مياس الةة ت والمياس الث ياة.مجر- 

Sex attractants :-  ررا الرراكور أو ا نررا  مركبررات كيمياييررة متطرراير  تطا 

لجرال الجنسرين  لرر ب ةر ما ل ررا التر اوج. انظرر 
Sex lures. 

 -جاذبات جنسية :

Sex lure :- .ذب جنسي :جا ماد  كيميايية مصن ة ت مل كةيرمون جنسي- 

Shaughnessy :-  رقررم أو رمرر  تسررجيل المرراد  الة الررة لرردى وكالررة حمايررة
 .Number chemical codeالبيية ا مريكية. انظر 

 -رمز التسجيل :

Sheep manure :-  انظرWool waste. : سماد األغنام- 

Shell marl :-  انظرMarl. : مول القواقع- 

Shigellosis :-  م ال ال ايظة تسرببه أرب رة أنرواع  و مرا يصيل ا
 Shigella ي  Shigellaمن البكتريا التاب ة لاجن  

dysenteriae  وShigella flxneri  وShigella 

boydii  وShigella sonnei  و ري  صريات سرالبة

لصررب ة كرررام وتخمررر السرركريات منتجررة حرراما ف ررط 

وفيمررا  ررردا الرررو ف رري مشررراب ة م ر يرررا  وفسررريولوجيا  
. تنمررو البكتريررا بسررر ة فرري E. coliال ولررون لبكتريررا 

ا ط مرررة الرطبرررة ريرررر المبررررد  ول رررا متطابرررات نمرررو 

ا تيادية   فدالرة الحموةرة قريبرة مرن الت رادل ودرجرة 

م و ي تمروت بسرر ة بالتسرخين. 47الحرار  المثار 

أنررواع مصرراية  006تحترروي بكتريررا النرروع ا ول  اررر 
Serotype مراةررية  س لرره قرردر 0والنرروع المصرراي ر 

ريرررر ا تياديرررة مرررا نسررربة  اليرررة مرررن الوفيرررات وتنشرررأ 

ا صررابة بسرربل وجررود سررم  صرربي شررديد التررأثير. أمررا 

ب يررة ا نررواع الث ثررة التاب ررة ل رراا الجررن  فاكررل من ررا 

أنواع مصاية ينت   ن را مررا ال حرار رالردي انتريس 

ولكررن بنسرربة   كررات أقررل. تتميرر  ا صررابة بالشرريجي  

أيرام   أمرا ا  رراا فتتمثرل برز م  7-0بةتر  حةرانة 

م وية وت اصات في البطن وحمرر و سر ال مصرحول 

بوجررود دم ومررواد مخاطيررة فرري البرررا  وأحيانررا  الت يررؤ 

والجةاف والت ال ا م ال.  ن  دم توا ن ا م و فري 

الدم قد يؤدي  لر ال يبوبة والموت. وتصريل الشريجي  

ن ا نسررران ف رررط ولررري  ل رررا أي مةررريف آخرررر ويكرررو

سررنوات ا كثررر  رةررة  06ا طةررال ب مررر أقررل مررن 

لإلصررابة   وتخرررج البكتريررا مررن الجسررم مررا البرررا . 

ول رررا منررا انتشررار ال رردوى يجررل احترروال وم اماررة 

الةةررر ت البشررررية وممارسرررة السررر مة الصرررحية فررري 

المصرررانا.  ن التط ررريم المنرررا ي   يكرررون كةرررول  فررري 

الجرن   الحماية بسبل وجرود أنرواع مصراية  ديرد  فري

 وبسبل تكوين منا ة ة يةة ةد  اس البكتريا.

 -اإلصابة بالشيجيال :

Short term exposure 

level :- 

أقصررر تركيرر  مررن المرراد  يت رررا ل ررا ال رراماون لمررد  

دقي ة ما تكررار فترر  الت رريا  راس أربرا مررات  00

دقي ة  06 ار أن   ت ل الةتر  بين ت را وآخر  ن 

ل راماين أي ترأثيرات ةرار . من دون أن تظ رر  ارر ا

 -مستوى التعرض القصير:
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 .Threshold limit valueانظر 

Shoulder granule 

applicator :- 

وتتكون من كي  مطراطي تتصرل ب ا دتره أنبوبرة اات 

فو ررة فرري ن ايت ررا و نررد الةرر ط  اررر الكرري  تخرررج 

 حبيبات المبيد من الةو ة.

 -الناثرة الكتفية :

Shredded manure :-  انظرManure. : سماد مجروش- 

Side banded 

fertilizer :- 

 -تسميد جانب المرز : وةا السماد  ار جانبي المر  أو أحد جوانبه.

Side dressed 

fertilizer :- 

 -تسميد جانبي : وةا السماد  ار جانبي خطوط المحصول.

Side effect :-  أي ترررأثير ريرررر الترررأثير المرررررول لاررردوال أو المررراد 

 المستخدمة.

 -تؤثير جانبي :

Side stream smoke :-  انظرSecond hand smoke. : تدخين عرضي- 

Siderosis :-   تررأثر الريررة نتيجررة استنشررا  ربررار الحديررد. كمررا تطارر

  ار  ياد  مستوى الحديد في اليوريرا والردم وا نسرجة

أو  ي ظا ر  مرةية ناتجة  ن ترراكم الحديرد بشركل 

 .Haemosiderinانظر  مةرط في الجسم.

 -غبارية الحديد :

Siduron :-  مبيرد يسرتخدم قبرل ظ رور برادرات المحصرول لمكافحررة

ا دررررال رفي رررة ا ورا  الحوليرررة فررري الم رو رررات 

المختاةة من مجمو ة اليوريا المثبطة ل مايرة التركيرل 

 الةويي. منخةا السمية لاباين.

 -سيديورون :

Sieving :- خاروط م رين باسرتخدام مجمو رة  ماية فصل أجر ال م

 من ال رابيل.

 -غربلة :

Signal word :-   شرررارات تسرررتخدم لتصرررنيف درجرررة سرررمية وخطرررور 
المركبررات وت سررم  رراس ا شررارات  لررر ثرر   مسررتويات 

 لر أن المركرل سرام  Dangerحي  تشير كامة خطر 
تشررير  لررر أن المركررل  Warningجرردا  وكامررة تحرراير 

تشررير  لررر أن  Cautionيرره متوسررط السررمية وكامررة تنب

 المركل قايل أو منخةا السمية.

 -اإلشارة بالكلمة :

Silaflufen :-  مبيد حشرات  ام يسرتخدم  ارر الم رو رات المختاةرة
و ررو مررن مجمو ررة البايروثرويررد المحةررر  صررنا يا  
وت مررل  اررر تثبرريط قنرروات ن ررل الكاورايررد فرري أرشررية 

 المحاور ال صبية. منخةا السمية لاباين.

 -سيالفلوفين :

Silica :-  و ررو  بررار   ررن ثرراني أوكسرريد السررايكون   و ررو أحررد
 .Siliconالمكونات الشاي ة لا شر  ا رةية. انظر 

 -سيليكا :

Silicates :-  ماد  حامارة لامرواد  اليرة السرمية فري المسراحي  ال ابارة
 لابال.

 -سيليكات :

Silicon dioxide :-  انظرSilica. لسليكون :ثاني أوكسيد ا- 

Silicon tetrafluoride :-  ويوجرررد بشررركل ررررا  خررر ل  مايرررة تحمررريا صرررخر
 الةوسةات.

 -رابع فلوريد السليكون :

Silicosis :- .غبارية السيليكا : تأثر الرية نتيجة استنشا  السيايكا- 

Silivicides :-  أي مركل كيميايي طبي ي أو صنا ي أو حيوي ي مل
يرات ومن رررررا المبيرررررد  ارررررر قترررررل ا شرررررجار والشرررررج

Glyphosate  الرراي يمتررا  بأنرره مبيررد ج ررا ي ي مررل

 ار قتل المجموع الجراري بالكامرل وقرد أثبرت فا ايرة 
 في ال ةال  ار نباتات ال صل.

 -مبيدات أشجار :

Silk toxicity :-   يسررتخدم  رراا المصررطاع لوصررف التررأثير ال اتررل لا يرراد
ات المةرطرررة لألحمررراا ا مينيرررة فررري الررردم فررري يرقررر

 -سمية الحرير :



375 

الحريرر والراي يررؤدي  لرر حجر  الحريررر حير  تصرربع 
اليرقات رير قادر   ار  فرا  الحريرر نتيجرة لاةررر 
التركيبرري والرروظيةي الرراي حررد  فرري ررردد الحريررر   
و رراا الةرررر سررببه تاررف  رمرروني داخارري أو نتيجررة 

 ل وامل وراثية أو ل دوى بكاينات دقي ة.

Silthiofam :- لم امارررررررررة البررررررررراور لمكافحرررررررررة  مبيرررررررررد فطريرررررررررات 
 ا مرررررررررررررراا الةطريرررررررررررررة. مرررررررررررررن مجمو رررررررررررررة

Thiophene carboxamide  وي مرررل  اررر تثبررريط

  ماية التنة  الخاوي.

 -سيلثايوفام :

Silvex :- .سيلفكس : مبيد أدرال  ام. منخةا السمية لاباين- 

Simazine :-  مبيرررد ج رررا ي لمكافحرررة ا دررررال رفي رررة و ريةرررة
ل را ات المختاةة. من مجمو ة ا ورا  الحولية في ا

Triazine  وي مرررررل  ارررررر تثبررررريط  مايرررررة التركيرررررل

 الةويي. منخةا السمية لاباين.

 -سيمازين :

Simeconazol :-  مبيد لم اماة الباور   كما يستخدم رشا  لمكافحة ال ديرد
مرررن أمرررراا الةطريرررات كالبيررراا الررردقي ي والصررردأ 

 والجرل.

 -سايميكونازول :

Simeton :- سايميتون : د أدرال  ام. منخةا السمية لاباين.مبي- 

Simetryn :-  مبيد أدرال  ام من مجمو ةTriazine  وي مرل  ارر

تثبررريط  مايرررة التركيرررل الةرررويي. مرررنخةا السرررمية 
 لاباين.

 -سايمترين :

Simple asphyxiant :-  را  أو بخار يتسربل فري حردو  اختنرا  نتيجرة حاولره
لرره تررأثيرات ةررار   محررل ا وكسررجين دون أن تظ ررر

 أخرى بالتراكي  الواطية.

 -خانق بسيط :

Simulation test :-  طري ة مصممة لاتنبؤ بنسبة الترد ور الحيروي لامركرل
 الكيميايي تحت الظروف البييية.

 -اختبار تمثيل :

Single dose bait :-  وتطار   ارر الط روم الحاويرة  ارر جر رة مةررد  مرن
اس الجر ة كافية  حردا  مبيد م ين    ار أن تكون  

المررروت   ويتح ررر  الرررو باسرررتخدام السرررموم السرررري ة 
 المة ول.

 -طعم أحادي الجرعة :

Singlet oxygen :-  الصرررور  المتةا ارررة مرررن جررر يل ا وكسرررجين   وفيررره
 ترتبط ارتي ا وكسجين بزصر  م دوجة.

 -أوكسجين مفرد :

Site of action :- ين الحي والراي يمثرل الموقا الطبي ي الموجود في الكا
  دفا  لامبيد لتح ي  تأثيرس ال اتل في الو الكاين.

 -موقع التؤثير :

Sito. :- .غذاء : بادية ك م ت ني ط ام أو راال- 

Sitoxin :- الط ام أو ال اال المتناول نتيجة التارو  أو  سسم مصدر
 احتوايه  ار مواد سامة.

 -سم غذائي :

Size distribution :- ر تو يا أحجام الجسيمات أو الحبيبرات فري المرواد تواف
 المج    بشكل مساحي  أو محببات.

 -توزيع حجمي :

Size range :-  أو النطا  الحجمي وت ني الحدود ال ايا والدنيا  حجام
 الحبيبات في مستحةر م ين.

 -المدى الحجمي :

Skeletal fluorosis :- ور الهيكلي :التفل ظام بسبل الةاور. حالة تصال ال- 

Skin designation :-   تطا   ار الخطر النات   رن ا متصرام  رن طرير
 الجاد.

 -تميز الجلد :

Skin irritation :-  حالرررة مرررن الحساسرررية تصررريل الجارررد بسررربل م مسرررته
 لب ا الكيمياييات.

 -هياج الجلد :

Slaframine :- سرررررررررررررررررررم فطرررررررررررررررررررري ينتجررررررررررررررررررره الةطرررررررررررررررررررر 
Rhizoctonia leguminicola ي  اررر الجررت النررام

 -سالفرامين :
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 ا حمر و و سم مسيل لا ال والدموع.

Slag :-  انظرAgricultural slag. : خبث- 

Slaked lime :-  بررار   ررن  يدروكسرريد الكالسرريوم النررات  مررن تةا ررل 
 أوكسيد الكالسيوم ما المال.

 -جير مطفئ :

Slide pump sprayer :- ة بروتسمر أيةا  بالطرمTrombone sprayer  و ري

مةررخة تشرربه التايسرركول فرري تصررميم ا   حيرر  توجررد 
فرري طرررف المكررب  فو ررة الرررش   والطرررف افخررر 
ي مر في سرطل أو خر ان يحروي محارول الررش. ويرتم 
تحريررو المكررب  المن لرر  الرراي ي رروم بسررحل محاررول 
الرش من الخ ان ودف ه ب و  من خر ل فو رة الررش. 
ة تسررررتخدم  رررراس المرشررررة فرررري رش الحررررداي  المن ليرررر

 والمساحات الص ير . 

 -مرشة المكبس المنزلق :

Slide spore 

germination method :- 

وتتم  اس الطري ة برش طب رة مرن ا كرار السرايل  ارر 
شررررايع  جاجيرررة ثرررم ترررن ط بمحارررول سررربورات الةطرررر 
المخاوطررة مررا تراكيرر  مختاةررة مررن محاررول المبيررد مررن 
خرررر ل أنبوبررررة شرررر رية   ب ررررد ا يررررتم متاب ررررة  نبررررات 
السررربورات  ارررر فتررررات مختاةرررة حترررر ثبرررات  مايرررة 
ا نبررات فرري تجربررة الم ارنررة وتحسررل النسرربة الميويررة 

 لاتثبيط.

طريقة إنبات السبورات علة  
 -الشريحة :

Slightly toxic 

pesticides :- 

المبيدات التي ت يرد في را قيمرة الجر رة النصرةية ال اتارة 
  رررررررن Dermal LD50 رررررررن طريررررررر  الجارررررررد 

 ررررم مررررن و ن الجسررررم ويرمرررر  ل رررراس ما م/كا 0666
  و رري مبيرردات    Cautionالمجمو ررة بكامررة انتبرره 

 تحتاج  لر مختصين  ستخدام ا.

 -مبيدات قليلة السمية :

Slimicide :- .مبيد العفن : أي ماد  ت مل  ار مكافحة ال ةن- 

Slow release 

fertilizers :-  

 -اإلطالق البطيء :أسمدة  .Controlled release fertilizersانظر 

Sludge phosphoric 

acid :- 

ب ايررا الرواسررل ريررر الن يررة ل مايررة تحةررير حرراما 
 الةسةوريو بالطري ة الرطبة.

 -راسب حامض الفسفوريك:

Sludge sulfuric acid :-  رواسرررل حررراما الكبريتيرررو المركررر  المسرررتخدم فررري
تصةية البتررول   الرة المرال والشروايل الموجرود  فري 

ل الخررام   ويسررتخدم  رراا الحرراما أحيانررا  فرري البترررو
 صنا ة سماد السوبرفوسةات.

 -راسب حامض الكبريتيك :

Slurry :-  م ا  كثيف يحةر  اد  من المبيدات المج ر   بشركل
 مسحو  قابل لابال.

 -معلق كثيف :

Slurry fertilizer :-  خاريط سرايل يحرروي  ناصرر رااييرة اايبررة وريرر اايبررة
يرل ميكرانيكي مسرتمر لةرمان تجانسره. ويحتاج  لر ت ا

 .Liquid fertilizerو  Fluid fertilizerانظر 

 -سماد مالطي :

Smectite clay :-  ماد  مسا د  ت مل كمراد  مسرتحابة وناشرر . منخةةرة
 السمية لاباين.

 -طين سميكتايت :

Smelter :- .مصهر : منشأ  لتن ية الم ادن من خامات ا- 

Smoke candle :- ر  من صور تج ي  مولردات الردخان تشربه  صربا صو
 الديناميت وفي ن ايت ا فتياة يتم حرق ا لتوليد الدخان.

 -شمعة تدخين :

Smoke cartridge :-  صرررور  مرررن صرررور تج يررر  مولررردات الررردخان تشررربه
 خرطوشة بندقية الصيد يتم حرق ا  ط   الدخان.

 -خرطوشة تدخين :

Smoke generators :- ة مكافحرررة اففرررات فررري ا مررراكن الم ا رررة تتطارررل  مايررر
اسرررتخدام المررردخنات   و ن  نتررراج الررردخان  مرررا أن يرررتم 
بواسرررطة أج ررر   م رررد  ل ررراا ال ررررا أو أن رررا تصرررنا 

 -مولدات دخان :
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 بشكل فتياة يتم حرق ا لتوليد الدخان.

Smoke pellet :-  انظرSmoke cartridge. : قذيفة تدخين- 

Smoke rodlet :- صابة تج   بشكل كبسو ت  صروية يرتم  مواد تدخين
 حرق ا لتوليد الدخان.

 -عصبة تدخين :

Smoke tablet :-  صرور  مررن صررور تج يرر  مولرردات الرردخان أو رررا ات
التبخير حي  تترو  راس ا قررام فري مكران م ار  ثرم 
تتسررامر  لرررر ررررا ات وأبخررر   نرررد ت رةررر ا لا ررروال 

 الجوي. 

 -قرص تدخين :

Smoke tin :- خين أو تبخيرررر تج ررر  بشررركل صرررةايع و نرررد مررراد  ترررد
ا ستخدام تترو في حي  م ا  حي  يتحرر من ا ررا  

 سةين السام.ةوال

 -صفيحة تدخين :

Soap :-  أم و البوتاسيوم لألحماا الد نية و نراو أنرواع مرن
الصرروابين يررتم تصررني  ا  سررتخدام ا كمبيررد لاحشرررات 

 خاصة الَمنل والثرب  والب  الدقي ي والحام.

 -صابون :

Societal risk :-  مجموع احتما ت الةرر لامجتما بةمن ا احتمرا ت
الترررأثيرات الصرررحية الةرررار  لاسررركان واحتمرررال ف ررردان 

 خدمات المصانا والبةايا والك ربال.

 -خطر اجتماعي :

Soda ash :-  لرره صررةات المرراد  المط ررر    لرراا يسررتخدم فرري تنظيررف

 ا واني ال جاجية.

 -رماد الصودا :

Sodic soil :-  مصررطاع يشررير  لررر التربررة اات التراكيرر  ال اليررة مررن

ا مرر و والصرروديوم ومررن ممي ات ررا أن أم ح ررا قاياررة 

الررراوبان فررري المرررال    أن رررا اات سررر ة تبادليرررة  اليرررة 

 لاصوديوم.

 -تربة صوديومية :

Sodium :-  نصررر الصرروديوم الن رري  ررو  بررار   ررن مرراد  شررم ية 

ا  تياديررة ويحتررر  فرري ال رروال  نررد درجررة الحرررار  

لتكرروين أوكسرريد الصرروديوم والرراي يتةا ررل مررا المررال 

لتكرروين  يدروكسرريد الصرروديوم وبتةا ارره مررا حرراما 

 ال يدروكاوريو يكون كاوريد الصوديوم.

 -صوديوم :

Sodium arsenate :-  . مبيد حشرات رير  ةروي سرام لجميرا صرور الحيرا

 سام جدا  لاباين.

 -م :زرنيخات الصوديو

Sodium azide :-   ماد  مبخر  ت مل كمبيد لاةطريات وا درال. سام جردا

 لاباين.

 -ازيد الصوديوم :

Sodium benzoate :-  حرررردى المررررواد الحافظررررة المسررررموو باسررررتخدام ا فرررري 

ا رايررة  اررر نطررا  واسررا   و رري  بررار   ررن ماررع 

الصررروديوم لحررراما البن ويرررو وتوجرررد  ارررر صرررور  

 ال  ديمة الرايحة.مسحو  أو قشور بية

 -بنزوات الصوديوم :

Sodium bisulfate :-  .مرررراد  مسررررا د  تسررررتخدم كمرررراد  ماطةررررة ومحمةررررة

 منخةا السمية لاباين.

 -صوديوم ثنائي الكبريتات:

Sodium bisulfite :-  أحد ا م و الكيميايية المسرتخدمة فري حةرظ المنتجرات

ال ااييررة و رري مسررحو  بارروري أبرريا ويكمررن ةرررر 

خدام ا في  مكانية تحول النتررات  لرر نتريرت دون است

تحكم من خ ل التةرا  ت ا ن يميرة أو نشراط ا حيرال 

الدقي رررة   وقرررد تحرررد   ررراس التةرررا  ت فررري الج رررا  

ال ةررمي لإلنسرران والررو  ن النتريررت يمررتم بسرر ولة 

 فيكون أكثر سمية.

 -ثنائي كبريتيت الصوديوم:

Sodium borate :-  انظرBorax. الصوديومات بور :- 

Sodium cacodylate :- .كاكوديالت الصوديوم : مبيد أدرال  ام. منخةا السمية لاباين- 
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Sodium carbonate 

peroxyhydrate :- 

مبيد طحالل لمكافحة الطحالل الخةرال الم رقرة فري 

البررررو والمسرررتن  ات وخ انرررات مرررال الشررررل. شرررديد 

 السمية لاباين.

ات ربيروكسةةةةةةةةةةةةةي هايةةةةةةةةةةةةةد

 -ات الصوديوم :كاربون

Sodium chlorate :-  مرررراد  مسرررر طة ومجةةررررة تسررررتخدم  اررررر ال ديررررد مررررن

 المحاصيل. متوسطة السمية لاباين.

 -كلورات الصوديوم :

Sodium cyanate :- .سيانات الصوديوم : مبيد قوارا سريا المة ول. شديد السمية لاباين- 

Sodium cyanide :- يسرررتخدم ةرررد  مبيرررد قررروارا سرررريا المة رررول   كمرررا

 أ شاش ا رةة. سام جدا  لاباين.

 -سيانيد الصوديوم :

Sodium dimethyl 

dithiocarbamate :- 

دايثيوكارباميت ثنةائي المثيةل  مبيد فطريات  ام.

 -صوديوم :

Sodium 

fluoroacetate :- 

 -فلورواسيتات الصوديوم : مبيد قوارا سريا المة ول. سام جدا  لاباين.

Sodium fluosicate :-  مرراد  تسررتخدم فرري تحةررير ا صرربا    كمررا اسررتخدمت

 ار نطا  واسرا فري تج ير  الط روم السرامة لمكافحرة 

الحشررررات ال احةرررة والديررردان ال ارةرررة   و ررري مررراد  

سامة لانباتات التي تةر  مواد قاوية حي  تتةا ل م  ا 

ويتحررررر فاوريرررد الصررروديوم الةرررار بالنبرررات. انظرررر 
Fluosilicic acid. 

 -: الصوديومسيليكات فلو

Sodium fluosilicate :-  مبيررد لمكافحررة دود  ور  ال طررن والكررارول والجررراد
 والنطاطات. متوسط السمية لاباين.

 -فلوسيليكات الصوديوم :

Sodium 

hypochlorite:- 

 -هايبوكلورات الصوديوم : ماد  مط ر  لاةواكه والخةراوات.

Sodium isopropyl 

xanthate :- 

زانثةةةةةةةةةةةةات ايزوبروبايةةةةةةةةةةةةل  أدرال  ام. مبيد
 -الصوديوم :

Sodium laurel 

sulfate:- 

 -كبريتات الغار الصوديومي: مبيد حشرات  ام. منخةا السمية لاباين. 

Sodium 

metabisulfite:- 

ويسررمر أيةرررا  بيروكبريتيررت الصررروديوم   و ررو أحرررد 
أمرر و ثرراني أوكسرريد الكبريررت المسررموو باسررتخدام ا 

منتجررات ال ااييررة   حيرر  يسررتخدم كمرراد  دوليررا  فرري ال
حافظررة مةرراد  لاجررراثيم أو ك امررل تبرريا و ررو ماررع 

 أبيا باوري له رايحة ثاني أوكسيد الكبريت.

متعةةةةةةةدد ثنةةةةةةةائي كبريتيةةةةةةةت 
 -الصوديوم :

Sodium metaborate :- .ات الصوديوم :رميتابو مبيد أدرال  ام- 

Sodium molybdate :- لحاما   و  بار   ن ماع الصوديومMolybdic.  الصوديومموليبدات :- 

Sodium 

monochloroacetate :- 

االسةةةةةيتات أحةةةةةادي الكلةةةةةور  مبيد أدرال  ام.
 -الصوديومي :

Sodium nitrate :-  الماع المستخرج من الترسبات الطبي ية فري جم وريرة
ة تجاريرررا  مرررن مةا ارررة كاربونرررات جرررتشرررياي. أو المنت

 الصوديوم ما حاما النتريو.

 -: الصوديومترات ن

Sodium 

orthophanylphenate :- 

اورثوفينايةةةةةةةةةةةةةل فينايةةةةةةةةةةةةةل  مبيد فطريات  ام. شديد السمية لاباين.
 -الصوديوم :

Sodium 

pentachlorophenate :- 

خماسةةةةةةةةةي كلووروفينةةةةةةةةةات  مبيد فطريات  ام. شديد السمية لاباين.
 -الصوديوم :

Sodium propionate :- .ونات الصوديوم :بروبي مبيد فطريات  ام- 

Sodium selenate :- .سيلينات الصوديوم : مبيد حشرات  ام-  

Sodium silico 

fluoride :- 

 -:الصوديومفلوريد سيليكو  .Sodium fluosilicateانظر 

Sodium tetraborate :-  انظرBorax.  الصوديومرابع بورات :- 
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Sodium 

tetrathiocarbonate :- 

ياوكسيرا ال نرل والديردان فحة حشر  ماد  مبخر  لمكاف
الث بانيررة المتطةاررة  اررر النبررات والةطريررات الممرةررة 

 لانبات والتي مصدر ا التربة. سام جدا  لاباين.

ربةةةةاعي كبريةةةةت كاربونةةةةات 
 -الصوديوم :

Soft phosphate :-  فوسةات ما طين رروي والنات  مرن منراجم الةوسرةات
با ةررررافة  فرررري فاوريرررردا ويمتررررا  بن ومترررره ويسررررتخدم

 المباشر  لاتربة.

 -فوسفات ناعم :

Soil :-  مجمو ررة مررن الم ررادن والمررواد ال ةرروية  اررر سررطع
 ا را والتي ت د وسط طبي ي لنمو النباتات.

 -تربة :

Soil acidifier :-  مرراد  أو خارريط مررن مررواد تسررتخدم فرري المنرراط  شرربه
 الجافة لم ادلة قا دية التربة.

 -محمض التربة :

Soil acidity :-  انظرAcid soil. : حامضية التربة- 

Soil aeration :- .تهوية التربة :  ماية  ح ل  وال التربة بال وال الجوي- 

Soil amendments :-   أي ماد  ت مل  ار تحسين الصرةات الةي ياييرة لاتربرة
مررا  رردا ا سررمد  التجاريررة والمررواد الجيريررة ال را يررة 

 نية والنباتية والمبيدات.والمواد ال ةوية الحيوا

 -محسنات التربة :

Soil application :-  ةرررافة أو م امارررة التربرررة بالمبيرررد بررردل رشررره  ارررر 

 المجموع الخةري.

 -معاملة التربة :

Soil applied 

herbicides :-  

مجمو ررة مبيرردات ا درررال الترري تةرراف لاتربررة قبررل 

 را رررة المحصرررول  مرررا  رشرررا  أو  رررن طريررر  رمرررر 

بالمال   والو لا ةال  ار باور ا درال قبرل ا را 

ال را ة   ومرن المبيردات المسرتخدمة فري  راا المجرال 
 .Treflanالمبيد 

 -مبيدات أدغال للتربة :

Soil conditioners :-  أي مرررراد  تةرررراف لاتربررررة ب رررردف تحسررررين الظررررروف
 .Soil amendmentsالةي يايية. انظر 

 -مكيفات التربة :

Soil conservation :-  جميررا ال مايررات الترري ت مررل  اررر حمايررة التربررة مررن

الت ريررة بالمررال والريرراو والحةرراظ  اررر  نتاجيت ررا مررن 

خرر ل الحةرراظ  اررر تركيب ررا وقرردرت ا  اررر ا حتةرراظ 

 بالمال وقدرت ا  ار تج ي  النبات بال ناصر ال اايية.

 -حماية التربة :

Soil drench :- تربرة بمحارول طري ة تسرتخدم لترطيرل ورمرر سرطع ال

المبيررد    رراس ال مايررة تحترراج  لررر كميررات كبيررر  مررن 

 محاول الرش.

 -غمر التربة :

Soil erosion :-  مايررة   الررة الطب ررة السررطحية لاتربررة بواسررطة ال رروال 

 والمال وال وامل الجيولوجية ا خرى.

 -تعرية التربة :

Soil fertility :- قررادر   مصررطاع يشررير  لررر نو يررة التربررة الترري تكررون

 ار ت ويد النباتات بال ناصرر ال ااييرة المناسربة لانمرو 

 الجيد والمتوا ن لانبات.

 -خصوبة التربة :

Soil fumigant :-  مبيد  ند  ةافته  لر التربة يتحول  لر صرور  را يرة

 سامة لآلفات الموجود  في التربة.

 -مدخن تربة :

Soil incorporation :- يررد بالتربررة لا ةررال  اررر ي صررد ب ررا  مايررة خاررط المب

 اففات الموجود  في ا.

 -مزج التربة :

Soil injection :-  ماية  ةرافة المبيرد  لرر التربرة باسرتخدام أدوات ح رن 

خاصررة يدويررة أو محمولررة  اررر جرررار وتسررتخدم  رراس 

 الطري ة بالدرجة ا سا  لمكافحة الديدان الث بانية.

 -حقن التربة :

Soil layered :- بيد أسةل سطع التربرة دون م ج را وتسرتخدم وةا الم

 في ال الل ما مبيدات ا درال.

 -تبطين التربة :

Soil permeability :-  قاباية م طا التربة  ارر نةاايرة المرال وال روال لامررور

 خ ل م طا التربة بحرية.

 -نفاذية التربة :
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Soil profile :- لمرواد م طا  مودي في التربة بدأ من السطع ول ايرة ا

 المكونة لاتربة.

 -مقطع التربة :

Soil sterilant :-  النباترات والكاينرات الدقي رة  قترلأي مركل ي مرل  ارر

 واففات ا خرى  ند م اماة التربة به.

 -معقم التربة :

Soil structure :-  التنظيم الةي يايي لج ييرات التربرة. و ن تركيرل التربرة

اررر ا حتةرراظ بالمررال يحرردد مسرراميت ا وقابايررة التربررة  

 وتبادل ال ا ات ما ال وال الجوي.

 -تركيب التربة :

Soil test :-  التحايررل الكيميررايي لمكونررات التربررة لتحديررد مرردى ترروفر

ال ناصررر ال ااييررة لانبررات فةرر    ررن قيررا  حامةررية 

وقا ديررة التربررة ونسرربة المرراد  ال ةرروية   فةرر    ررن 

 بايي لاتربة.ال ياسات الةي يايية والتوصيل الك ر

 -فحص التربة :

Soil texture :-  المكونات النسبية لمختاف أحجام حبيبات التربرة والتري

 تشمل الرمل والطين والسات. 

 -قوام التربة :

Soil washing :-  أي طري ة أو ت نية تستخدم   الة الماوثات مرن التربرة

 باستخدام المال والمايبات ال ةوية المختاةة.

 -ة :غسل الترب

Solid cone nozzle :-  بخرررررررراث أو نةررررررررا  رش مصررررررررمم لكرررررررري يخرررررررررج 

محارررول الررررش من رررا بشررركل مخرررروط ممتارررز و نرررد 

سرر وطه  اررر السررطوو الم اماررة ي طي ررا بشرركل جيررد 
و  Hollow cone nozzleبمحاررول الرررش. انظررر 

Pin stream nozzle. 

 -بخاخ المخروط الممتلئ :

Solid cone spray :- لنرات  مرن اسرتخدام بخراث المخرروط يطا   ار الرش ا
 .Solid cone nozzleالممتاز. انظر 

 -رش مخروطي ممتلئ :

Solid media 

treatment :- 

وتتم ب مل م ر ة مرن الةطرر المطارول اختبرارس  ارر 
 Czapik-Doxبيية صابة مثل اكرار تشرابيو دوكسري 

ثررم تحةررر ساسرراة مررن تراكيرر  المبيررد فرري مررال م طررر 

مرل مرن البييرة مرا  26س ثم يةراف سب  ت  يمه وتبريد

محاررول تركيرر  المبيررد لكررل طبرر  وتترررو لتتجمررد. ثررم 

ت طا البيية التي ينمو  اي ا الةطر  ارر شركل أقررام 

م  مررة    نسرم باسرتخدام ثاقبررة فاري 6.0قطرر كرل من ررا 

وتوةا ا قرام في مرك  ا طبرا  الخاصرة بجميرا 

الم ررام ت بحيرر  يررت م  النمررو الةطررري مررا البييررة 

وتوةررا ا طبررا  فرري الحةرران  اررر درجررة حرررار  

20 م. انظرLiquid media treatment. 

 -معاملة البيئة الصلبة :

Solid sampler :-   بررررار   ررررن أنبوبررررة  جاجيررررة تحترررروي  اررررر مرررراد 

ادمصررام تسررتخدم  خررا ال ينررات مررن ال رروال حيرر  

يمرر  اي ا ال وال المارو  بالسرموم والماوثرات والتري 

 اي ررررا بح احت ررررا مررررن  اررررر مرررراد  يمكررررن الحصررررول 

 ا دمصام.

 -وحدة األعتيان الصلبة :

Solid stream spray :-  نررروع مرررن الررررش يخررررج فيررره محارررول الررررش بشررركل

اسررطوانة رفي ررة نتيجررة اسررتخدام بخرراث الرررش الخشررن 
Pin stream nozzle. 

 -رش خشن ممتلئ :

Solid waste :- ات أي مررراد  صرررابة أو شررربه صرررابة أو سررراياة أو  برررو

ال رررا ات ورير ررررا مررررن المررررواد المتروكررررة مررررن قبررررل 

المصررررانا والتجررررار والمنرررراجم وال مايررررات ال را يررررة 

 وأنشطة المجتما المختاةة.

 -فضالت صلبة :

Solubility :-  قرردر  المرراال  اررر الرراوبان فرري مررايل م ررا  وتختاررف

الاوبانية تب را  لنروع المراال والمرايل ودرجرة الحررار  

 -الذوبانية :
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 والة ط.

Soluble concentrate :-  صور  مرن صرور التج ير  السراياة   و رو  برار   رن

مستحةر متجان  يستخدم كمحاول ح ي ي مرن المراد  

 الة الة ب د تخةية ا بالمال.

 -مركز ذواب :

Soluble powder :-  صررور  مررن صررور التج يرر ات الجافررة لامبيرردات و ررو

ن محارو    مستحةر مسحوقي  نرد تخةيةره بالمرال يكرول

ح ي يرررا  ويةررراف  ليررره ال ديرررد مرررن المرررواد المسرررا د  

 كالمواد الناشر  والمبااة لمنا ترسبه. 

 -مسحوق ذّواب :

Solution :-   خارريط مررن مرراد  أو أكثررر ماابررة فرري مرراد  أخرررى  رراد

 تكون ساياة.

 -محلول :

Solvent :- .مذيب : السايل الاي يايل الماد  لتكوين محاول ح ي ي- 

Solvent abuse :-  ا ستنشا  أو الشرل المت مد لامايبات ممرا يرؤدي  لرر
 ظ ور حا ت تسمم.

 -إساءة استعمال المذيب :

Solvent sniffing :-  انظرSolvent abuse. : استنشاق المذيب- 

Sophamide :-  مبيررد حشرررات  ررام مررن مجمو ررة الةسررةور ال ةرروية
 المثبطة  ن يم الكولين استري . 

 -سوفاميد :

Soporific :- .منوم : أي ماد  تسبل النوم- 

Sorbent :-  أو ممت  أي ماد  ل ا ال در   ار سحل شريل ومرن ثرم
  ط قه كا سةنجة.

 -ماص :

Sorption :-  مصرررطاع يسرررتخدم لإلشرررار   لرررر  مايرررة ا دمصرررام
 وا متصام  ندما   يمكن التميي  بين ال مايتين.

 -امتصاص :

Sour gas :-  وكالو را  المصافي والراي يحروي  ارر را  طبي ي
 كبريتيد ال يدروجين.

 -غاز حامض :

Source reduction :-  مصررطاع ي صررد برره خةررا ا خطررار والسررمية الناتجررة
 رن مصررادر التاررو  باسررتخدام تصرراميم م ينررة  مرراكن 

 تجميا النةايات أو بح اد  تصني  ا.

 -خفض المصدر :

Soybean meal :- ن باور فول الصويا ب د اسرتخ م الب ايا المطحونة م
 ال يت من ا ويستخدم كماد   اةية وكسماد أحيانا .

 -طحين فول الصويا :

Soybean oil :-  مرراد  مسررا د  ت مرررل كمرراد  ماطةرررة و امررل تحمررريا
 وترسيل. منخةا السمية لاباين.

 -زيت فول الصويا :

Space spray :-   جرردا  فرري  مايررة رش بالمبيرردات بطري ررة الرررااا الرردقي
حجم م ين كالمخا ن والمنا ل   كما يمكن استخدام ا 

 في الح ل.

 -رش فراغي :

Special local need 

registration :- 

يحررد  أحيانررا  وي ررد تسررجيل المبيررد فرري دولررة م ينررة أو 
منط ة م ينرة   أن   توافر  ب را الردول أو الو يرات 
  اررر اسررتخدام  رراا المبيررد فرري أراةرري ا   مررا لررم ت رردم
الشرررركة م اومرررات  ةرررافية تت اررر  بشرررروط السررر مة 

 .Reregistrationوا مان. انظر 

المتطلبةةات المحليةةة الخاصةةة 
 -للتسجيل :

Special populations :-  مجمو ررة أو مجمو ررات مررن ا شررخام تكررون أكثررر
حساسررية لات رررا لامررواد السررامة أو الخطررر  بسرربل 

 ال مر أو الوظيةة أو الجن  أو الساوو.

 -عات خاصة :مجمو

Special review :-  مراج ة ت وم ب ا وكالة حماية البيية لمبيد م ين  نردما
يتأكررد لرردي ا الم اومررات وا دلررة الكافيررة  اررر أن لامبيررد 

 تأثيرات ةار  جديد  رير م روفة.

 -مراجعة خاصة :

Species specific 

sensitivity :- 

اد  المظرررا ر الكميرررة والنو يرررة ل سرررتجابة لة رررل المررر
 السامة والممي   لنوع م ين من الكاينات الحية.

 -حساسية نوعية :

Specific death rate :-  نسبة الموت المحسوبة لمجمو ة م ينة من ا فراد ل ا  -نسبة موت محددة :



382 

صرةات م ينرة. مثرال الرو نسربة مروت أفرراد مرن  مرر 
م ين أو نسبة موت أفراد مرن  مرر م رين خر ل فترر  

فراد من الرو ال مرر  منية م ينة م سومة  ار  دد ا 
 في المجمو ة المختبر  في الو الوقت.

Specific gravity :- .الجاذبية النوعية : نسبة كتاة و ن ماد  ما لحجم مساوي من المال- 

Specific latent heat :-  و ررري كميرررة الطاقرررة برررالجول ال  مرررة لت ييرررر حالرررة
ي درجررررة كيارررروررام مررررن المرررراد  دون أي ت ييررررر فرررر

الحرار . و ي خاصية في ياييرة لامراد  حير  يمكرن أن 
يكرون لكرل مراد  رقمرران لاحررار  الكامنرة النو يرة ل ررا. 
 حدا ا ل نصر ار وا خررى لاتبخيرر و اتران الكميتران 

  فري حالرة  لكل مراد  مثرالمن الطاقة ت تبران ثابتتين. 
المررال فررحن الحرررار  الكامنررة النو يررة ل نصرر ار  رري 

جول لكل كياوررام   بينما الحررار  الكامنرة كياو 440
 كياوجول/ك م. 220النو ية لاتبخر  ي 

 -الحرارة الكامنة النوعية :

Specific pathogen 

free :- 

يشررترط فرري الحيوانررات المسررتخدمة فرري تجررارل الت يرريم 
الحيوي أن تكون خالية من مسببات مرةرية م ينرة أو 

طبي رة  أن تكون خالية من أي مسبل مرةري وحسرل
 و دف ا ختبار. 

خاليةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةن المسةةةةةةةةةبب 
 -المرضي:

Specifity :-  فرري  اررم السررموم ي صررد بتخصررم المبيررد قرردر  مبيررد
حشررررات فررري الترررأثير مرررث   فررري مجمو رررة م ينرررة مرررن 
حشررررات اات الجنررراحين و ررردم ترررأثيرس فررري حشررررات 
رمدية ا جنحة أو تأثير مبيد الةطريرات فري الةطريرات 

ي الةطريرات البا يديرة. و كراا البيةية و ردم ترأثيرس فر
 الحال ما ب ية مجاميا المبيدات.

 -تخصص :

Spectrophotometer :-  أو ج ررا  قيررا  طيررف الةررول ويسررتخدم ل يررا  كميررة
الةررول الممررتم  اررر طررول موجررة محرردد  ويسررتخدم 
 اررر نطررا  واسررا فرري قيررا  المررواد الماونررة الترري ل ررا 
درجرررة امتصرررام مميررر   فررري مجرررال ا شررر ة فرررو  

بنةسررجية أو تحررت الحمرررال أو الترري ل ررا ال رردر   اررر ال
التةا ل لت طي مشت ات ماونرة و رو يشربه برالو ج را  

 .Absorption meterقيا  درجة ا متصام 

 -المطياف :

Spent alkylation 

acid:- 

وي صررررد برررره حرررراما الكبريتيررررو المسررررت او نتيجررررة 
اسرتخدامه فرري  مايررة   الرة ال ا ديررة  نترراج الكررا ولين 

لي ا وكترران حيرر  يررتم الررتخام مررن  رراا الحرراما  ررا
 ب د نةاا قوته و ياد  محتواس من الشوايل. 

حةةةةةةامض إزالةةةةةةة القاعديةةةةةةة 
 -المستهلك :

Spent bone black :-  انظرBone products. : رماد العظم المستهلك- 

Spent phosphate 

catalysts :- 

 تطاررررررر   ارررررررر ال ررررررراماين المسرررررررا دين المسرررررررت اكين
Copper pyrophosphate  وSilicophosphoric 

acid  والرررو نتيجرررة اسرررتخدام ما فررري تصرررةية البتررررول

 والااان يمكن استخدام ما كسماد ب د الو.

العوامةةةةةةةةةةةةةةل المسةةةةةةةةةةةةةةاعدة 
 -الفوسفاتية المستهلكة :

Spent phosphoric 

acid :- 

حررراما الةسرررةوريو المسرررت او نتيجرررة اسرررتخدامه فررري 
  مايات ط ل ا لمنيوم. 

فوريك حةةةةةةةةةةةةامض الفسةةةةةةةةةةةة
 -المستهلك :

Spent sulfuric acid :-  حاما الكبريتيو المسرت او المسرتخدم فري الصرنا ات
 المختاةة ك مايات ال اونة.

حةةةةةةةةةةةةةةامض الكبريتيةةةةةةةةةةةةةةةك 
 -:المستهلك

Spherodizer :-  انظرGranulation. : تكوير أو تحبيب- 

Spinetoram :-  مبيد حشرات لمكافحة مدى واسا من اففات الحشررية
 Spinosynالمحاصرريل المختاةررة. مررن مجمو ررة  اررر 

 و و مبيد حيوي.

 -سبينتورام :
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Spinosad :-  مبيد حشرات واكاروسات حيروي او ترأثير ف رال  ارر
م ظررم اففررات الحشرررية وا كاروسررية ويسررتخدم  اررر 
المحاصرررريل ال را يررررة المختاةررررة وي ررررود لمجمو ررررة 

Spinosyn  والترري تتنرراف  مررا ا سررتيل كررولين  اررر

مست ب ت الكولين استري  مما يؤدي  لرر  يراد   مواقا
تنبيه الج ا  ال صبي وموت الكراين المت ررا لامبيرد. 

 منخةا السمية لاباين.

 -سبينوساد :

Spirodiclofen :-  مبيرررد لمكافحرررة اففرررات الحشررررية وا كاورسرررية  ارررر
 Tetronicأشررررجار الةاك ررررة. مررررن مشررررت ات حرررراما 

 الخاية. وي مل  ار تثبيط صنا ة الد ن في

 -وفين :لسبايروديك

Spiromesifen :-  مبيرررد حشررررات  رررام يمكرررن اسرررتخدامه  ارررر مختارررف
وي مل  Tetronicالم رو ات   من مشت ات حاما 

  ار تثبيط صنا ة الد ن في الخاية.

 -سبايروميسيفين :

Spirometer :-   وقررررد يسررررمر أحيانرررراRespirometer   و ررررو ج ررررا

المسرت او وفري ب را  يستخدم ل يا  كمية ا وكسجين
النرات  ب ردف حسرال كميرة  CO2ا حيان ل يا  كميرة 

 الطاقة المباولة.

جهةةةةةاز قيةةةةةاس األوكسةةةةةجين 
 -المستهلك :

Spirotetramate :- .سبايروتيترامات : مبيد حشرات  ام- 

Spiroxamine :-  مبيد فطريات واسا التأثير  ار الةطريات التري ت راجم
 محاصيل الحبول.

 -ن :سبايروكسامي

Splenitis :- .التهاب الطحال : الت ال بسبل  امل مرةي أو كيميايي- 

Split application :-  ةافة السماد خ ل موسم نمو المحصول  ار دف ات 
 دف ات. 4-2   اد  

 -استعمال مجزأ :

Spoke injection :-  ماية ح ن السماد السايل في التربة باستخدام آلة ح رن 
اررة في ررا مررا يشرربه ال وايررد المث وبررة  رري  بررار   ررن  ج

سرررم ت مرررل  ارررر ح رررن السرررماد مرررا 00طول رررا بحررردود 
 دوران ال جاة.

 -الحقن بالعجلة :

Sporidesmin :-  سم فطري ينتجه الةطررPithomyces chartarum 

وينرررت  مرررن ارتبررراط الحامةرررين ا مينيرررين التربتوفررران 
ا  نرررين وينرررت   ارررر ا  ررر ف الخةررررال والنباترررات 

حااررررة   و ررررو سررررام لاكبررررد ويررررؤدي  لررررر تشررررحمه المت
واصررةرارس ومرروت ا نسررجة والنرر ف. كمررا يررؤدي  لررر 
حدو   س ال ون ف فري ا م رال وانسرداد الصرةرال   

 كما يؤثر  ار الجاد ويسبل الحساسية لاةول.

 -سبوريدسمن :

Spot application :-  انظرSpot treatment. : تطبيق بقعي- 

Spot on formulation :-  محارررول ل سرررت مال  ارررر مواةرررا م ينرررة مرررن جارررود
 الحيوانات.

 -مستحضر موضعي :

Spot treatment :-  ماية رش المبيدات في مواقا محدد  من الح ل و دم 
رش الح رررل بالكامرررل ويمكرررن  ةرررافة الةيرمونرررات أو 
المواد الجاابة لآلفة لكي يرتم جرال اففرة  لرر المنراط  

ب رردف  رردم تاررو  البييررة الم اماررة بالمبيررد ف ررط والررو 
وخةا الكميات المسرتخدمة مرن المبيرد والحةراظ  ارر 

 ا  دال الحيوية.

 -معاملة بقعية :

Spray concentrate :-  مستحةررر سررايل مررن مبيررد يحرروي تركيرر   ررالي مررن
 الماد  الة الة والاي يمكن تخةيةه بسايل آخر.

 -مركز رش :

Spray deposit :- السطوو والمواد الم اماة ب د  كمية المبيد المتب ي  ار
 جةاف قطرات الرش.

 -متبقي الرش :

Spray drift :-  حركررة ج ييررات محاررول الرررش بة ررل حركررة التيررارات  -انجراف الرش :
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ال واييرررة ب يرررد  رررن ال ررردف الم صرررود ب مايرررة الررررش 
 والمكافحة. 

Sprayer calibration :-  ي صررد ب مايررة م رراير  المرشررة ةرربط ةرر ط المرشررة
ات ال مررل ب ررا لت طرري كميررة م اومررة مررن محاررول وثبرر

الرش م در  بالاتر لكل دونم و و ما يطا   ايه م دل 
أدال المرشرررة   و رررو م رررم جررردا  فررري حسرررال الجررررع 
ال  مرة مررن المبيرد التجرراري الواجرل خاطرره مرا المررال 
ل مل مية لترر مرن محارول الررش لررش مسراحة م ينرة 

 من المحصول.

 -معايرة المرشة :

Spraying :-  و الوسياة الشاي ة لتوصريل المبيرد برالتركي  المناسرل 

 لر السطع أو المرواد المطارول م امات را ويرا رر فري 

الرش ال ديد من ال وامل لةمان نجراو  مايرة الررش  

من ررا حجررم المرشررة ونو  ررا وةرر ط المرشررة ونرروع 

النرررو  ت المسرررتخدمة فةررر    رررن الظرررروف الجويرررة 

رافيرررة. ا را ونررروع الشررراي ة فررري المنط رررة وطوبور

 المحصول.

 -الرش :

Spreader :-  امررررل مسررررا د يسررررتخدم فرررري ب ررررا مستحةرررررات 

المبيدات لامسا د  في  ماية نشر وتو يا المبيرد  ارر 

 المواد الم اماة.

 -ناشر :

Spreading oil :-  مستحةررر  يترري مصررمم لتكرروين طب ررة سررطحية  نررد

 م اماة ا سطع المايية.

 -زيت ناشر :

Sputum :-  سررايل رررروي يسررا د فرري الررتخام مررن المررواد ريررر

 المرروبة التي تدخل الةم.

 -بصاق :

Stability half life :-  أو نصررف  مررر الثبررات لمرراد  مررا وي رررف بأنرره الرر من

ال  م لكمية من ماد  ما في المستحةر لترنخةا  لرر 

 النصف  ي سبل كان.

 -نصف عمر البقاء :

Stabilized nitrogen 

fertilizers :- 

تطا   ار ا سمد  النتروجينية الحاويرة  ارر التركير  

 المناسل من مثبط  ماية النترتة.

 -األسمدة النايتروجينية :

Stabilizers :-  مركرررل أو مجمو رررة مرررن المركبرررات الكيمياييرررة التررري

تةاف لامواد الة الة الن ية لامبيدات وت مرل  ارر منرا 

والمتسبل فري  تد ور ا أو تأخير حدو   ماية التحال

ال الل  ن وجود الشوايل أو ارتةراع درجرة الحررار . 
 .Pesticides stabilityانظر 

 -مثبتات :

Stachybotryotoxicosis :-  سررجل  رراا النرروع مررن التسررمم  ول مررر  فرري ا تحرراد

فرري الخيررول الم رراا   اررر التررين  0340السرروفيتي  ررام 

خرررر ل الشررررتال أ  ب ررررا  صررررابة آ ف المواشرررري فرررري 

ن بنتيجررة  صررابة الترر 0303و  0305كرانيررا  ررامي أو
 Stachybotryotoxicosis alternansبرررررالةطر 

و ند تناول كميات كبير  من  اا الةطرر فرحن أ رراا 

سا ة وتتمثل بة ردان رد الة رل  72المرا تظ ر ب د 

ال صرربي والبصررري وصرر وبة السرريطر   اررر الحركررة 

أمررا وتحررد  الوفررا  نتيجررة  جرر  فرري الج ررا  التنةسرري. 

 ند تناول كميرة قايارة مرن السرم فرحن ا  رراا تظ رر 

أسررابيا  اررر  ييررة خرردوش فرري الحنجررر  مررا  0-4ب ررد 

 حدو  حمر ون ف ريوي.

 -التسمم االستابوتي :

Standard :-  أو م يرررار يرررتم تثبيتررره أو تحديررردس كم يرررا  أو نمرررواج

لم ارنررة مررواد أو نمررااج أخرررى م رره أو  ررو أي مرراد  

 -: يقياس
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   أو أسا  لماد  أخرى.مرج ية ت تمد كم يا

Standard ground 

limestone :- 

 تطاررررررررر   ارررررررررر الجيرررررررررر المطحرررررررررون المطررررررررراب  

لمواصررررةات التحايررررل الكيميررررايي والميكررررانيكي. انظررررر 
Liming materials. 

صةةةةةةخر الجيةةةةةةر المطحةةةةةةون 

 -القياسي :

Standard material :-   أي مرررراد  مرج يررررة م روفررررة بشرررركل جيررررد ومحرررردد
 كماد  قياسية. ستخدام ا 

 -مادة قياسية :

Standard mortality :-  و م يار الموت الاي يتب رر تحديردس لألنرواع المختاةرة 
مررن الكاينررات. فبالنسرربة لابرراين فررحن م يررا  المرروت  ررو 
الةشل التام لا مايات الحيوية وتوقرف ال ارل   وبالنسربة 
لاحشرررات  ررو ف رردان ال رردر   اررر الحركررة   وبالنسرربة 

  و الابول ال ام وتوقف النمو.لاحشايش 

 -الموت القياسي :

Standardization :-  مايرررة مطاب ررررة أي مررراد  أو دوال أو مستحةررررر مررررا 
 المواصةات ال ياسية والةنية لالو الدوال المستحةر.

 -معايرة :

Stannosis :-  رباريررررة الريررررة بسرررربل الت رررررا  ستنشررررا  ربررررار
 ال صدير.

 -غبارية القصدير :

Staphylococcal 

enterotoxication :- 

و و من أكثر أنواع التسمم البكتيري انتشرارا  ويصريل 
أ رردادا  كبيررر  مررن البشررر فرري الوبررال الواحررد   وتسررببه 

و ري تسرتوطن  Staphylococcus aureusالبكتريا 

منط ة ا نف والبا وم وتنت رل مرن خر ل الةرم وفتحرات 
و ررن ا نررف وسررواياه كرررااا أثنررال السرر ال وال طررا  

طريرر  ا صررابا بررالت م  مررا الشررةاس أثنررال الترردخين 
واسرررت مال المناديرررل   كمرررا توجرررد  ررراس البكتريرررا فررري 
ا صررابات الجاديررة المت يحررة مثررل الجررروو والحرررو  
ورير ررا.  ن خ يررا  رراس البكتريررا كرويررة الشرركل تكررون 
 ناقيررد خاويررة و رري موجبررة لصررب ة كرررام و رري تنمررو 

بييررررات المختبريررررة بوجررررود أو ريررررال ال رررروال فرررري ال

م وت رراوم الحرررار  30وا رايررة وتنمررو  اررر حرررار  

دقي ررة  46م لمررد  06ال اليررة وتتطاررل درجررة حرررار  
% مرررن مارررع 00-06لتحطيم رررا   كمرررا تتحمرررل نسررربة 

الط ررام وتنمررو بنشرراط فرري ا رايررة الحامةررية الم تدلررة 
مثرل السر طات. و ري  0 ند رقم  يدروجيني بحردود 

 ا تترراوو برين ا بريا والرا بي تنت  أصبا   ند نمو
وحسرررل البييرررة الم ر يرررة والسررر لة. تنرررت  البكتريرررا 
ال ن ودية سب ة أنواع مرن السرموم الم ويرة و ري اايبرة 
فرري المررال وت رراوم ف ررل ا ن يمررات ال اةررمة و  تتررأثر 
-2بحرار  الطب( ا  تيادي. تبدأ أ راا التسمم ب رد 

ب د مررور  سا ات من تناول ال اال الماو  وتنت ي 3
سرررا ة. ت تمرررد ا  رررراا  ارررر كميرررة السرررم  02-03

المتنرراول وتتةررمن ال ثيرران والت يررؤ وا سرر ال ال نيررف 
والتشن  ثم ا ن يار وأحيانا  ال يبوبرة فرالموت. ويررتبط 
 ررراا التسرررمم  ررراد  برررب ا أنرررواع ا رايرررة مثرررل لحرررم 
الخن يررررر والرررردواجن والاحررررم المةررررروم والسرررر طات 

ات و  تسرررمع التشرررري ات وحشررروات الكيرررو والم جنررر
ال انونيررة بتجرراو  أ ررداد خ يررا البكتريررا ال ن وديررة  ررن 

خايرررة/رم مرررن ال ررراال   وينصرررع بتجنرررل ب رررال  066

م  كثرر  06-06ا راية  ار درجرات الحررار  برين 
 سا ات.  3من 

 -التسمم المعوي العنقودي:

Staphylococcal ا ال ن وديررررة تسررررمم نررررات  مررررن وجررررود سررررموم البكتريرررر  -تسمم عنقودي :
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poisoning :- Staphylococus aureus  و رررري بكتريررررا يمكررررن

ال ةال  اي ا بم ظم طراير  ط ري الط رام   أمرا السرم 
النررات  مررن  فرا  ررا ف ررو م رراوم جرردا  لاحرررار  ويحترراج 
 لر سا تين من ال ايران ت ريبرا  لتثبريط نشراطه. وي تبرر 
جسررم ا نسرران المصرردر الررريي  ل رراس البكتريررا حيرر  

لسرررايم فررري منط رررة الةرررم والحاررر . توجرررد فررري ا نسررران ا
وبالتالي تنت ل  لر ال اال بس ولة في حالة ا  مال فري 
تصررني ه وتداولرره. ومررن أ ررراا  رراا التسررمم ال ثيرران 

 وال يل والم م وا س ال.

Starter fertilizer :-  تطارر   اررر السررماد الرراي يةرراف  نررد ال را ررة مررا
 الباور أو بال رل من ا.

 -بادئ :سماد 

Starvation :-  يررتم  رراد  تجويررا حيوانررات ا ختبررار قبررل ت ررديم ال رراال
الم امررل بالمبيررد لةررمان  قبررال الحيرروان  اررر ال رراال 

 الم امل.

 -تجويع :

Stationary source :- .مصدر ثابت : مصدر تاو  رير متحرو- 

Statute :- .دستور : قانون أو تشريا تم صدورس من قبل المشرع- 

Steady state 

inhibition :- 

الن طررة الترري يصرربع  نررد ا اسررتمرار التجريررا بررنة  
المسرتوى   يررؤدي  لررر حرردو   يرراد  فرري تثبرريط  نرر يم 

 .Cholinesteraseالكولين استري  

 -التثبيط الثابت :

Steam aerosol fog :-  و ررررو  بررررار   ررررن ايروسررررول او مصرررردر حررررراري
ينرة يوةرا رك ربايي   محروس وله خ ان او س ة م 

فيه محاول المال والمبيرد ال يتري يرتم ةرخه ب رو   ارر 
مرال محارول الررش  و ايره فرحنأنبوبية ساخنة    ماةات

يتحول  لرر بخرار يخررج مرن فو رة ا يروسرول بشركل 
بخار قوي حي  ي مل  ار تج ية قطرات ال يرت  لرر 

 ةبال من المبيد.

ايروسةةةةةةةةةةةةةةول الضةةةةةةةةةةةةةةباب 
 -البخاري:

Steamed bone meal :- مسحوق العظام المعقم : حو   ظام الحيوانات الم  م بالبخار تحت ة ط.مس- 

Stereo selectivity    انتخابية ناتجة  ن تخصم التةا ل الكيميايي ا تمرادا
فري التركيرل المجسرم لمشراب ات المركرل  ن ار التبراي

يكررون أكثررر  P,P-DDTالواحررد. مثررال الررو المشررابه 
ت والررو  ن لاحشرررا O,P-DDTسررمية مررن المشررابه 

قنروات ن ررل الكاورايررد ي ارر  المشرابه ا ول يسررتطيا أن 
في أرشية المحاور ال صبية بشكل ترام بينمرا   ترتمكن 
مشررررراب ات الررررررد.د.ت ا خرررررررى مرررررن الررررررو. انظررررررر 

Structure activity toxicity. 

 -انتخابية مجسمة :

Sterigmaticystin :-    سرررم فطرررري يوجرررد فررري بررراور الحنطرررة والشررروفان
 طريرررررات التررررري تةرررررر   ررررراا النررررروع مرررررن السرررررم والة

 Aspergillus و Aspergillus luteum رررري 

nidulans  وAspergillus ruguiosus و 
Aspergillus versicolor. 

 -سترجماتيستين :

Sterilant :-  .أي مرراد  كيمياييررة أو  امررل ي مررل  اررر قتررل الكاينررات
مثال الو م  مرات التربرة التري ت مرل  ارر منرا  نبرات 

اور النبررات والكاينررات الدقي ررة ومةصررايات ا رجررل برر
 والكاينات ا خرى التي ت طن التربة.

 -معقم :

Steroid toxins :-    ومن ررررررا مررررررثSporofusarin  ومركبررررررات د نيررررررة
Lipotoxol  وسرررموم اات فا ايرررة سرررمية شرررديد  مثرررل

Neosolanol  وTetraol  وTrichothecenes. 

 -سموم ستيرويدية :

Sterol inhibitors :-  وتسمر أيةرا  بمثبطرات  مايرةDemethylation  أي  -مثبطات الستيرول :
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  الرررة مجمو رررة أمرررين حيررر  تمترررا  ب رررا مبيررردات 

الةطريات ب راس الصرةة حير  ت مرل  ارر تثبريط  مايرة 
الم مررة فرري تركيررل الجرردار  Ergosterolتصررنيا الرر  

الخارررررروي لاةطررررررر   ومررررررن  رررررراس المبيرررررردات المبيررررررد 
Bayleton. 

Sticker :-  مرراد  مسررا د  تةرراف لصررور تج يرر  المبيرردات لكرري

ت مل  ار لص  المبيد بالسرطوو الم امارة ب رد جةراف 

سايل الرش والو لمنا تساقط المبيد وف دانه وت يد من 

 فتر  ب ال المبيد وتأثيرس.

 -الصق :

Sticking method :-  طري رررة ل مرررل المحببرررات وترررتم بحةرررافة مررراد   صررر ة

اد  الة الررة ب ررو  بحبيبررات المرراد  لةررمان التصررا  المرر
و  Direct impregnation methodالحاماة. انظرر 

Suspension impregnation method. 

 -طريق اللصق :

Stitoxism :-  تسمم من الط ام. انظرSitotoxin. : تسمم غذائي- 

Stochastic effect :-  أي أن حررررررردو  ظرررررررا ر  مرررررررا أو ظ رررررررور ترررررررأثير 

حتر  ار مسرتوى الةررد   مرث     مت يرما يتم بصور  

 نجررررررد أنرررررره   توجررررررد جر ررررررة حرجررررررة   يحررررررد  

 دون رررا ترررأثير ف رررد يظ رررر تأثير رررا لررردى شرررخم مرررا 

بينمررا   يظ ررر تأثير ررا لرردى أشررخام آخرررين. انظررر 
Chance factor. 

 -: متغيرتؤثير 

Stomach poisons :-  مررواد كيمياييررة طبي يررة أو صررنا ية أو حيويررة  ةرروية

ت ترررل اففرررات  رررن طريررر  تأثير رررا فررري و   ةررروية 

الج ررا  ال ةررمي  نررد تنرراول اففررة ل رراال م امررل ب ررا. 

 مثال الو مركبات ال رني( والةاور.

 -سموم معدية :

Stratum corneum :-  الطب ة السطحية الدقي ة مرن الجارد والمكونرة مرن خ يرا

 ميتة ربروتين الكيراتينس والد ون ومكونات أخرى.

 -طبقة متقرنة :

Streptococcosis :-  ن ا صابة ب اس البكتريرا تسربل ال ديرد مرن ا مرراا 

التي تشمل تسمم الدم والت ال الرية والحمر ال رم يرة 
 .Sوالت ال ا حشال ورير ا   والبكتريا المسببة  ري 

pyogens  و رررري تصرررريل ا نسرررران ف ررررط وتسررررتوطن

ا رشررية المخاطيررة لابا رروم وربمررا تشرركل جرر لا  مررن 

المج ريرررة الطبي يرررة لألشرررخام ا صرررحال.  ا حيرررال

وتنت ررل البكتريررا الممرةررة  ررن طريرر  ال رراال وتسرربل 

الت ررال البا رروم والاررو تين وتررؤدي أحيانررا   لررر المرروت. 

وتتاررو  ا رايررة  رراد  مررن ا شررخام المصررابين مررن 

خرر ل السرر ال وال طررا  ولمرر  الشررةاس و ررن طريرر  

م و  47المناشف. وتنمرو  راس البكتريرا  ارر حررار  

م و رري محااررة لارردم وب ررا 30م أو 06تنمررو  اررر 

س  ت ا تنرت  سرم يسربل طةرع جاردي قرمر ي كمرا أن 

ب ررا سرر  ت ا تكررون كبسررو ت ممررا ي يررد مررن قوت ررا 

ا مراةررية. أمررا ا رايررة الناقاررة فتشررمل  رراد  الحايررل 

الخام الماو  من المصدر وا رايرة الدافيرة التري سرب  

 حم الخن ير.تسخين ا با ةافة  لر ل

اإلصةةةةةةةةةةةةابة بةةةةةةةةةةةةالمكورات 

 -السبحية:

Streptomycin :-  مةرراد حيرروي لابكتريررا لمكافحررة ا مررراا البكتيريررة
 ار النبرات و رو مبيرد حيروي مسرتخام مرن البكتريرا 
وي مل مرن خر ل تداخاره فري  مايرة التصرنيا الحيروي 
لابروتينرررات وا حمررراا ا مينيرررة. مرررنخةا السرررمية 

 -ستربتومايسين :
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 لاباين.

Strip fertilization :-  تطا   ار  ماية وةا السماد بشكل شريط  ار أحرد

 جانبي المر .

 -شريط التسميد :

Structer selective 

toxicity :- 

انتخابيرررة ناتجرررة  رررن ال  قرررة برررين طبي رررة التركيرررل 

الكيميايي لج يل السرم والسرمية.  ا أن شركل الجر يل 

  فمرث   جر يل الر   يا ل دورا  م ما  في تحديد الةا اية
P, P, DDT  الرراي يكررون  اررر شرركل المظاررة يكررون

قادرا   ارر سرد المسراحات البينيرة المولينيرة فري أرشرية 

المحاور ال صبية بشكل كامل وبالو يمنا  ماية تبادل 
 ,Oا يونات وبالو يكون أكثر سرمية مرن المشراب ات 

P, DDT  وO, O, DDT  الترري   ترتمكن مرن سررد

 ,P, Pبشركل كامرل كمرا ية رل المشرابه  اس المساحات 

DDT. 

السةةةةةةةةةةةةةةمية االنتخابيةةةةةةةةةةةةةةة 

 -التركيبية:

Structural alert :-  مجمو ة كيميايية توجد في المركرل ووجود را ي طري

لامركررل ترررأثير سرررمي محررردد مثرررل تسرررببه فررري  حررردا  

 السرطان.

 -تؤهب تركيبي :

Structural pests :- لمنررررا ل اففررررات الترررري ت رررراجم ا بنيررررة والمخررررا ن وا

 كا رةة وال وارا والطيور ورير ا.

 -آفات المنشآت :

Structure activity 

relationship :- 

ال  قة الموجود  بين فا ايرة أو سرمية المركرل وقردر  

التركيل الج ييي لامركل  ار ا رتباط بموقا التأثير 

 الحيوي.

 -عالقة الفاعلية بالتركيب :

Structure metabolism 

relationship :- 

ت تمررد  مايررة أيررا المركررل  اررر الطبي ررة الكيمياييررة 

لامركررل و اررر صررةاته الةي ياييررة والكيمياييررة فةرر   

 ار طبي ة النظم ا ن يمية الموجود  في جسرم الكراين 

 الحي.

 -عالقة األيض بالتركيب :

Strychnine :-  مبيد قوارا سريا المة ول يستخدم في  مل الط روم

خام نبراتي قاروي مرن براور نبرات السامة   و رو مسرت
Strychnos nuxvomica.شديد السمية لاباين . 

 -ستركنين :

Stupefacient :- خردير الطيرور لتسر يل تماد  كيميايية أو مبيرد يسرتخدم ل

 ماية مسك ا و  الت ا أو  ب اد ا  رن ا مراكن التري   
 .Soporificيررل بوجود ا في ا. انظر 

 -مخدر :

Styrene dibromide :- .رين ثنائي البروميد :يست مبيد حشرات  ام- 

Sub chronic dermal 

toxicity test :- 

فرري  رراا ا ختبررار يررتم ت ررريا جاررد مجمو ررات مررن 

يومرررا   36الحيوانرررات المختبرررر  لامبيرررد يوميرررا  ولمرررد  

ولوقرت محردد فري  رد  جر رات متدرجرة التركير  كرل 

ن من رررا ت طرررر لمجمو رررة مرررن الحيوانرررات ويرررتم تررردوي

يومرا   36الم حظات   رل كرل ت رريا يوميرا  ولمرد  

مرررا م حظرررة أن ت امرررل الم ارنرررة بالمرررايل ف رررط. يرررتم 

ب ررد ا تشررريع الحيوانررات الترري تمرروت أثنررال ا ختبررار 

والتي ما الت  ار قيد الحيا  فتابع وتشرو أيةا . أمرا 

من حي  وقت الت ريا لاماد  المختبرر  والتري تكرون 

 7-0ع الم را فيستمر لمرد  في ت م  تام ما السط

 يومررررررررررررررررا .  36سررررررررررررررررا ات يوميررررررررررررررررا  لمررررررررررررررررد  
 و Acute dermal toxicity testانظر 

Chronic dermal toxicity test. 

تحت المزمنةة اختبار السمية 

 -الجلدية :

Subacute :-  مصررطاع يسررتخدم لوصررف طبي ررة   طررال أو الت رررا

 20لجر ررات بشرركل متكرررر    رراد  مررا تكررون خرر ل 

 -تحت حاد :
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   ي يد  ن الو.يوما  و

Subacute effect :-  بررار   ررن الت يرررات الحيويررة الناتجررة مررن الت رررا 

 يوما . 20المستمر والمتكرر لاماد  ولةتر  

 -التؤثير تحت الحاد :

Subacute toxicity :-  م دار التاف أو الةررر النرات   رن الت ررا المسرتمر

 يوما . 20لماد  ما ولمد  

 -ادة :سمية تحت ح

Subchronic effect :-   ويحد  نتيجة الت را لجر ة من المركل السام  د

 7-0سرررا ة/يومس ولمرررد  تترررراوو برررين  7-0سرررا ات ر

يوم/أسررربوع يتخاا رررا راحرررة فررري ب رررا أيرررام ا سررربوع 
 Chronicيومرررا . انظرررر  36ويسرررتمر الرررو لمرررد  

effect.. 

 -التؤثير تحت المزمن :

Subchronic toxicity 

test :- 

ويررتم  رراا ا ختبررار بح طررال حيرروان ا ختبررار جر ررات 

متكرررر  مررن المرراد  المختبررر  مررا ال رراال والمررال ولمررد  

يومررا  ومررن ثررم قيررا  التررأثيرات الةررار   36ت يررد  ررن 

والمرةررررية الترررري تظ ررررر  اررررر الررررو الكرررراين. انظررررر 
Chronic toxicity test. 

اختبةةةةةةةةار السةةةةةةةةمية تحةةةةةةةةت 

 -المزمنة:

Subclinical effect :-  ا  ررراا الترري يمكررن تتب  ررا نتيجررة الت يررر الحيرروي

الحاصررل فرري الكرراين المت رررا ل امررل مرةرري قبررل 

حررردو  ا  رررراا المرةرررية أو  نررردما تكرررون ريرررر 

 موجود .

 -تؤثير تحت السريري :

Subcutaneous :- .تحت الجلد :  ماية ح ن الدوال أو السم تحت الجاد- 

Subcutaneous 

toxicity :- 

ف أو الةررررر الحاصرررل ب رررد ح رررن المررراد  م ررردار التاررر

 السامة تحت الجاد مباشر .

               -سمية تحت جلدية :

Subfertility :-  أي أن مستوى الخصوبة يكون أقل من مدى الخصوبة

 الطبي ي في الو النوع من الكاينات.

 -دون الخصوبة :

Subjective 

environment :-  

وث نين وتسرررمر برررالالظرررروف البيييرررة المحيطرررة بالكرررا
Niche. 

 -بيئة خاصة :

Sublethal 

concentration :- 

% 06أو تحت مميت و و التركي  الاي ي تل أقل مرن 

مررن كاينررات ا ختبررار و رراد  ي تمررد التركيرر  ال اتررل لرر  

 % كتركي  تحت قاتل.20

 -تركيز تحت قاتل :

Sublime :-  التحررول مررن الحالررة الصررابة  لررر ال ا يررة دون المرررور

 بالحالة الساياة.

 -متسامي :

Submersed plant :- .نبات شبه مغمور : نبات م ظم نسيجه النباتي م مور تحت المال- 

Subsequent 

manufacturer :- 

أي شررركة مصررن ة  حررد المبيرردات ريررر الشررركة الترري 

 ت دمت بالمواصةات ا صاية لامبيد.

 -ُمصنع إضافي :

Subthreshold dose :- يررررررررررررررررر المررررررررررررررررؤثر . انظرررررررررررررررررالجر ررررررررررررررررة ر 
Non effective dose. 

 -جرعة تحت الحرجة :

Sucking period :-  الةتررر  الترري يسررت رق ا الكرراين فرري امتصررام أو تنرراول
 .Acquition periodراايه وتسمر أيةا  

 -فترة الرضاعة :

Sudorific :- .ُمَعِرق : أي ماد  تسبل الت را- 

Sufficient evidence :- لرررة حمايررة البييرررة ا مريكيررة الخرررام حسررل دليررل وكا

بمراقبررة أخطررار السرررطان   فررحن ا دلررة الكافيررة ت نرري 

مجمو ة الح اي  والمراجا ال امية والكافية لتثبيرت أن 

 التأثيرات الةار  سبب ا ال امل موةوع الدراسة.

 -أدلة كافية :

Suggested no adverse 

response level :- 

ما ررا  اررر ةررول أقصررر جر ررة أو تركيرر  يمكررن تح

الم طيررات الحاليررة مررن قبررل الكرراين المت رررا ل ررا مررن 

 دون ظ ور أي ةرر  ار الكاين.

 -مستوى عدم االستجابة :

Suicide reaction :-  موتتفاعل  مايررة حرردو  م  رردات    كسررية بررين المرراد  السررامة :- 
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 وأحد ا نظمة الخاوية بما يؤدي  لر موت الخاية.

Suint :-   الجررراف الماتصررر  بالصررروف ويتكرررون  الخرررراف رررر
 .Wool wasteأساسا  من أم و البوتا . انظر 

 -النضاحة :

Sulcotrione :-  مبيرررد لمكافحررررة أدرررررال الررررار  وقصررررل السرررركر. مررررن
ويثبط  ماية التركيرل الةرويي.  Triketonمجمو ة 

 منخةا السمية لاباين.

 -سلكوترايون :

Sulfallate :-  مبيررررررررررررررررررد أدرررررررررررررررررررال مررررررررررررررررررن مجمو ررررررررررررررررررة
Diethyldithiocarbamate متوسرررررررررط السرررررررررمية .

 لاباين.

 -سلفاالت :

Sulfate of ammonia :-  انظرAmmonium sulfate. : كبريتات األمونيا- 

Sulfate of potash :-  انظرPotassium sulfate. : كبريتات البوتاس- 

Sulfentrazone :-   مبيد أدرال لمكافحة ا درال رفي ة و ريةة ا ورا

 فرررررررول الصرررررررويا. مرررررررن مجمو رررررررة فررررررري ح رررررررول
Aryl triazolinone  وي مررررل  اررررر تثبرررريط  نرررر يم

Protoporphyrinogen oxidase مررررررنخةا .

 السمية لاباين.

 -سلفنترازون :

Sulfluramid :-  مبيرررد حشررررات بشررركل ط رررم جرررا   ل سرررت مال. مرررن
. متوسررط Sulfluramid fluoroalifaticمجمو ررة 

 السمية لاباين.

 -سلفلوراميد :

Sulfometuron 

methyl:- 

مبيرررد لمكافحرررة ا دررررال النجيايرررة الحوليرررة والم مرررر  

وا درال  ريةة ا ورا  الحولية. وي رود لمجمو رة 
Sulfonylurea  وي مرررل  ارررر تثبررريط  نررر يم تصرررنيا

Acetolactate. 

 -سلفوميتيورون ميثايل :

Sulfonylurea 

herbicides :- 

ا دررال  مجمو رة مرن المركبرات الكيمياييرة التري ت ترل

مررن خرر ل تثبيط ررا ل مايررة تصررنيا ا حمرراا ا مينيررة 

فرررري النبررررات وبررررا خم فرررري المجمرررروع الخةررررري 

 والجاور. و ي اات سمية منخةةة لاباين.

مبيةةةةةةةةةةةةةةةةةدات األدغةةةةةةةةةةةةةةةةةال 

 -السلفونيورية :

Sulfoquinoxaline :- .سلفوكوينوكسالين : مبيد قوارا بطيل المة ول   من مان ات تخثر الدم- 

Sulfosulfuron :-   مبيررررد لمكافحررررة ا درررررال رفي ررررة و ريةررررة ا ورا

الحوليررة والم مررر  فرري المنرراط  ريررر الم رو ررة. مررن 
المثبطررررررررررة لتصررررررررررنيا  Sulfonylureaمجمو ررررررررررة 

Acetolaetate.منخةا السمية لاباين . 

 -سلفوسلفويورون :

Sulfotep :-  مرررراد  مدخنررررة ل سررررتخدام فرررري البيرررروت الب سررررتيكية

الَمرنل والثررب  والرابال ا بريا. وال جاجية لمكافحرة 

مررررن مجمو ررررة الةسررررةور ال ةرررروية المثبطررررة  نرررر يم 

 الكولين استري . شديد السمية لاباين.

 -سلفوتيب :

Sulfoxide :-  مررراد  مرررؤا ر  لمبيررردات الحشررررات. مرررنخةا السرررمية
 لاباين.

 -سلفوكسايد :

Sulfur :-  مبيد فطريات واكاروسرات وحشررات يمكرن اسرتخدامه
تارررف أنرررواع الم رو رررات. مرررنخةا السرررمية  ارررر مخ

 لاباين. فة    ن استخدامه كسماد.

 -كبريت :

Sulfur dioxide :-   را  ث يل  رديم الارون   حرار الط رم يتكرون مرن حرر
الةحررم والوقررود البترولرري و يرراد  مسررتواس فرري ال رروال 

و رو مراد  مدخنرة لمكافحرة  يؤدي  لر ص وبة الترنة .
 آفات المخا ن.

 -يد الكبريت :ثاني أوكس

Sulfuric acid :- .مبيد أدرال  ام يستخدم في المنراط  ريرر الم رو رة 
 وينت  من أكسد  الكبريت وثاني أوكسيد الكبريت.

 -حامض الكبريتيك :
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Sulfuryl fluoride :-  مرراد  مدخنررة لمكافحررة آفررات المخررا ن والتربررة. شررديد
 السمية لاباين.

 -فلوريد سلفوريك :

Sulphuring :-  ماية  ةافة ثاني أوكسيد الكبريت لامنتجات وخاصرة 
 ال اايية لحةظ ا.

 -كبرتة :

Sulprofos :-  مبيررد حشرررات  ررام. مررن مجمو ررة الةسررةور ال ةرروية
 المثبطة  ن يم الكولين استري . متوسط السمية لاباين.

 -سلبروفوس :

Sultropen :- .سلتروبين : مبيد أدرال  ام- 

Sunlight flavour :-  مصطاع يطار   ارر النك رة ريرر الم بولرة الناتجرة فري
ا رايررة ب ررد ت رةرر ا  شرر ة الشررم  وتظ ررر  اررر 
سبيل المثرال فري الاربن نتيجرة تحطرم الحراما ا مينري 

 .B2في وجود فيتامين  Methionineالكبريتي 

 -نكهة أشعة الشمس :

Sunset yellow :- يا   لرر أحد ا لوان ا صطنا ية المسموو بحةافت ا دول
ا رايررة  كسرراب ا الاررون المطاررول و ررو مررن ا لرروان 
الصةرال. والكمية المسموو بتناول ا يوميا  تتراوو برين 

 ما م/ك م من و ن الجسم. 0-صةر

 -أصفر الغروب :

Super threshold 

dose:- 

 -جرعة فوق حرجة : .Toxic doseجر ة سامة. انظر 

Superior oils :- تطوير را فري محطرة أبحرا   مجمو ة مرن ال يروت ترم
نيويرررورو فررري جنيرررف  سرررتخدام ا فررري رش بسررراتين 

مررن أشررجار الةاك ررة صرريةا  وتحترروي  اررر نسرربة  اليررة 
ال يرردروكاربونات البارافينيررة مررا كميررة قاياررة جرردا  مررن 
النةثنات و ي اات كةال   اليرة فري مكافحرة الحشررات 

 وانخةاا سميت ا لانبات.

 -زيوت فائقة :

Superphosphate :-  سرررماد ينرررت  مرررن م امارررة صرررخر الةوسرررةات بحررراما
 الكبريتيو أو حاما الةسةوريو أو خايط ما.

 -سوبرفوسفات :

Superphosphoric 

acid :- 

الصور  الحامةرية مرن مت ردد الةوسرةات ويتكرون مرن 
خارريط مررن حرراما اورثوفوسررةوريو وحرراما البررولي 
فسرررررةوريو و رررررو نرررررات   مايرررررة تحةرررررير حررررراما 

 ي ة الرطبة.الةسةوريو بالطر

 -حامض سوبرفوسفوريك :

Surface band 

application :- 

وةررا السررماد السررايل أو الصررال بشرركل شررريط فررو  
 .Strip fertilizationسطع التربة. انظر 

 -طريقة الشريط السطحي :

Surface extraction :-  وفيه يرتم اسرتخ م المتب يرات السرامة الموجرود   ارر
 بال سررريل بتيرررار  ررراد   السرررطع الخرررارجي ف رررط سررروال

من المايل أو باستخدام أج    الرج لةترر  محردود  أو 
لتخال المرايل  الةرصة   تتاوحتر الن ا لةتر  قصير  

 بالررررررررررداخل حررررررررررام   م رررررررررره ب ررررررررررا المتب يررررررررررات 
الخارجيررة لاررداخل أو الداخايررة لاخررارج نتيجررة حرردو  

 Totalو  Internal extractionا ترر ان. انظررر 

extraction  . 

 -ستخالص سطحي :ا

Surface water :-  جميرررررا أنرررررواع الميررررراس المةتوحرررررة لا ررررر ف الجررررروي 

كا ن رررررار والبحيررررررات وخ انرررررات الميررررراس والبحرررررار 

 والمحيطات.

 -ماء سطحي :

Surfactants :-  مررواد مسررا د  ت مررل  اررر خةررا الشررد السررطحي بررين

السرررروايل ريررررر الممت جررررة أو بررررين سررررطوو السرررروايل 

سرم  راس المرواد تب را  لوظيةت را فري والمواد الصرابة. وت 

المستحةرر   فةري حالرة المسراحي  ال ابارة لابارل تكرون 

وظيةت ا البال وا نتشار   وفي حالة المركر ات ال ابارة 

يجرل و  ل ستح ل تكون وظيةت ا ا ستح ل و كاا 

 -سطحيات النشاط :
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أن يحرروي التركيررل الج ييرري ل رراس المررواد  اررر جرر ل 

جر ل افخرر نحرو يتجه نحو الوسط ا ول بينما يتجره ال

 الوسط الثاني. 

Surrogate :-  تطا   ار الماد  السامة التري درسرت خواصر ا بشركل

جيررد بحيرر  يمكررن تطبي  ررا  اررر مركبررات المجمو ررة 

الكيمياييررة السررامة بالكامرررل أي أن تاررو المرراد  السرررامة 

 تصبع ممثاة لجميا مركبات المجمو ة.

 -ممثل :

Surveillance :-  اسرررتخدام جميرررا الوسرررايل والطرايررر  المتاحرررة لرصرررد

ومتاب ررة ظررا ر  م ينررة مررن أجررل دراسررت ا. مثررال الررو 

تتبا انتشار وتد ور مبيد ما فري منط رة م ينرة اسرتخدم 

 في ا الو المبيد.

 -مراقبة :

Survey :-  مايرررة جمرررا البيانرررات وتنظيم رررا وتصرررنية ا لتسررر يل 

مكرن أن ترتم  ماية تحايا ا ودراست ا و ماية الحصرر ي

 حول أي موةوع يتطال ا مر دراسته.

 -حصر :

Susceptibility :-  الحالة التي ية رد في را الكراين قدرتره  ارر م اومرة حالرة
 .Resistanceما أو مرا ما. انظر 

 -حساسية :

Susceptibility 

biomarker :- 

 -مإشر الحساسية الحيوي : .Biomarker susceptibilityانظر 

Suspect carcinogen :- .مسرطن مشكوك فيه : ماد  يحتمل أن تكون مسببة لاسرطان- 

Suspended solids :-  ا جسام الصابة الم ا رة فري  مرود المرال والتري تسربل

  كور  المال.

 -مواد صلبة معلقة :

Suspending aid :-  مرراد  اات نشرراط سررطحي تمنررا  مايررة ترسرريل المبيررد

 التي تخةف بالمال. خاصة في المحاليل ا نسيابية

 -ساعد التعلق :م

Suspension :-  محارول تكرون فيرره ج ييرات المراال م ا ررة فري المررايل

 ورير قاباة لاترسيل.

 -معلق :

Suspension 

impregnation 

method :- 

تسررتخدم  رراس الطري ررة لتشرربيا المررواد الحاماررة المحببررة 

 را بالمواد الة الة التي   تاول في المال حي  يتم طحن

ووةرر  ا فرري أكيررا  تسررحل أو ترررش فررو  حبيبررات 

المرراد  الحاماررة الرطبررة ويجررل أن تررتم  رراس ال مايررة فرري 

 أسررررررررررع مرررررررررا يمكرررررررررن لاحصرررررررررول  ارررررررررر أقرررررررررل 
 Directتطررراير ممكرررن مرررن المررراد  الة الرررة. انظرررر 

impregnation method  وSticking method. 

 -طريقة التشبيع المعلق :

Suspo emulsion :-  رير متجان  مكون مرن منتشرر ثابرت مستحةر سايل

لمواد ف الة  ار  ييرة جسريمات صرابة وكريرات دقي رة 

 في طور مايي متصل.

 -مستحلبات معلقة :

Sustainable 

agriculture :- 

وتسررمر أيةررا  بال را ررة صرردي ة البييررة   وت تمررد  رراس 
ال را ة  ار استخدام المرواد ال ةروية والطبي يرة فري 

م الكيمياييررررات ال را يررررة  مايات ررررا وتجنررررل اسررررتخدا
كالمبيرردات وا سررمد  ومنظمررات النمررو ورير ررا وبمررا 
يحررد  أقررل تررأثير ممكررن  اررر التربررة والمررال والتنرروع 
البييرري والمصررادر الطبي يررة الموجررود  فرري المنط ررة   
و رررري بررررالو  را ررررة ت مررررل  اررررر حمايررررة وتحسررررين 

 المصادر الطبي ية بدل استنةاا ا.

 -الزراعة المستدامة :

Swath width :-  ي تمررد  رررا مجررال الرررش أو  رررا المسررافة الترري
ي طي ررا محاررول الرررش  اررر  رررا ا نبررول الررريي  

Boom   وطري رة تو يرا النرو  ت وي تمرد الرو أيةرا

  ار حجم خ ان الرش وقو  ة ط المحرو.

 -عرض مجال الرش :
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Swelling :-  مصرررطاع يسرررتخدم لوصرررف أي نمرررو أو تةرررخم ريرررر
 سجة النباتية والحيوانية.طبي ي يحد  في ا ن

 -انتفاخ :

Swep :- .سويب : مبيد أدرال  ام. منخةا السمية لاباين- 

Swift stability test :-  انظرActive oxygen method. : اختبار الثبات السريع- 

Sylvinite :- .سلفينايت : خايط باوري من كاوريد البوتاسيوم وال ا يت- 

Sylvite :- سيلفايت : وتاسيوم  ديم الاون.كاوريد الب- 

Sympatholytic :-  المرررواد التررري ت مرررل  ارررر منرررا انت رررال ا شرررارات مرررن
السرمبثاوية  Postganglionicا لياف ما ب رد ال  ديرة 

  لر ا  ةال وا نسجة المتأثر .

 -معطل السمبثاوي :

Sympathomimetic :- تري أي شيل له ال در   ار  نتاج  شرارات تشربه تارو ال
يتم ن ا ا بواسطة ا لياف ب د ال  ديرة لاج را  ال صربي 

 السمبثاوي.

 -مشابه السمبثاوي :

Symplastic systemic 

pesticides :- 

المبيدات الج ا ية التي تنت ل  بر أنسجة الاحرال و ري 
 Systemicبالو تنت ل من ا  ار  لر ا سةل. انظر 

pesticides. 

 -مبيدات جهازية لحائية :

Symptomatology :-  ال ام الاي يختم بدراسة جميا ال  مات وا  راا
التي يمكن أن تظ ر  ار الكاين نتيجرة ت رةره لامراد  

 السامة.

 -علم دراسة األعراض :

Synapse :-  تطارر   اررر منط ررة الت ررال طرفرري محررورين  صرربيين
والتررري يرررتم  رررن طري  رررا ن رررل الرسرررايل أو ا شرررارات 

 ال صبية من محور فخر.

 -اشتباك عصبي :

Synaptic 

transmission :- 

النقل خالل االشتباك العصبي  .Synapseانظر 
:- 

Syncope :-  رمال   مي ة و اد  تحد  بسبل ارتةراع أو انخةراا 
 ة ط الدم.

 -غثيان :

Syndrome :-    مجمو ة   مات وأ راا تحد  م ا  وتكون ممير
 لحالة مرةية م ينة.

 -مميزات الحالة :

Synergism :-  أو مسا د . انظرSynergistic compounds. : مإازرة- 

Synergistic 

compounds :- 

مرررواد ريرررر سرررامة لكاينرررات ا ختبرررار  نرررد اسرررتخدام ا 
لوحد ا   ولكن  ند خاط ا ما المبيد ت مل  ار  يراد  
فا ايترره مررن خرر ل  ما ررا كمررؤا ر ي مررل  اررر تثبرريط 

التي ت مل  ار أيرا  واحد أو أكثر من النظم الدفا ية
المبيد في جسم الكاين الحي وتس ل من  ماية وصرول 
المبيررررد  لررررر موقررررا ال تررررل   ومررررن  رررراس المركبررررات 

Piperonyl butoxide  وSesamin  و
Sulfoxide. 

 -مركبات مإازرة :

Synergistic effect :-  و ترأثير حيروي نرات   رن الت ررا لخاريط مرادتين أو 
أ اررر مررن تررأثير كررل مرراد   أكثررر وتررأثير الخارريط يكررون

 .Potentiationو  Activation ار حدا. انظر 

 -تؤثير تآزري :

Synomone :- تطارر  أو تسررتام مررن قبررل أحررد الكاينررات ويظ ررر دمررا  
الكرراين المسررتام ل ررا اسررتجابة تكررون مةيررد  أو مرروبررة 

 لكل من المطا  والمستام.

 -ساينومون :

Synonyms :- مرادفات : الكيميايي. أسمال أخرى لنة  المركل- 

Synovial fluid :- .سائل سنوفيال : سايل ل ج يستخدم لت ييت المةاصيل- 

Synthetic 

betacarotene :- 

صب ة كاروتينية مصن ة تستخدم فري تاروين المنتجرات 
ال ااييررررة وتوجررررد بشرررركل باررررورات حمرررررال داكنررررة أو 

 أرجوانية تاول في ال يوت.

 -بيتا كاروتين مصنعة :

Synthetic  بايروثرويدات مصنعة : ن تشررررخيم التركيررررل الكيميررررايي لمركررررل البيرثرررررم- 



394 

pyrethroides :-  المسررررررتخام مررررررن نبرررررراتChrysanthemum 

cinerareafolium  دف ررررت البرررراحثين  لررررر محاولررررة
صررنا ية تشرربه  لررر حررد كبيررر البيرثرررم  ات يجرراد مركبرر

 Allethrinالطبي رري وكانررت النتيجررة ظ ررور المركررل 
كبيرررر  مرررن  تررر  الرررو ظ رررور مجمو رررة 0333 رررام 

المركبرررات المصرررن ة ل ررراس المجمو رررة التررري أصررربحت 
 % من مبيدات الحشرات.76-06تشكل اليوم بحدود 

Syringe method :-  طري ررة يررتم مررن خ ل ررا  رررا قطرررات مررن المحاررول
ال اايي المخاروط بالمبيرد لآلفرة فري ن ايرة الح نرة حير  

فرة فتشررب ا كمرا فري ت م   اس ال طرات أج ال فم اف
 حالة النحل والابال المن لي.

 -طريقة الحقنة :

Systemic :- .جهازي : أي ينت ل خ ل الجسم ككل- 

Systemic absorption :-  مايررة  يصررال المرراد  أو المركررل الممررتم  لررر الرردم 
حيرر  ي رروم ا خيررر بن ررل المرراد   لررر ال ةررو أو الجرر ل 

 ام.الب يد من الجسم  ن مكان ا متص

 -االمتصاص الجهازي :

Systemic action :-  انظرSystemic effect. : فعل جهازي- 

Systemic effect :-  ظ ور تأثير المراد  الج ا يرة ب يردا   رن مكران دخول را
 لاجسم والو نتيجة امتصاص ا وتو ي  ا في الجسم.

 -تؤثير جهازي :

Systemic organic 

herbicides :- 

ات ال ةرروية ال ررادر   اررر النةرراا وتةررم جميررا المركبرر
وا نت ال خ ل أج ال النبات وت مرل  ارر قترل النبرات 
ريررر المررررول فيرره وتةررم  رردد كبيررر مررن المركبررات 

 التي ت ود لمجاميا كيميايية مختاةة.

مبيةةةةةةدات أدغةةةةةةال عضةةةةةةوية 
 -جهازية :

Systemic pesticides :-  مجمو ررة المبيرردات ال ررادر   اررر النةرراا داخررل أنسررجة
لنبرات وا نت ررال  لررر ا جرر ال ا خرررى بكميررات كافيررة ا

ل تررل اففررات ووقايررة النمرروات الحديثررة مررن ا صررابات 
الجديد . والمبيدات الج ا يرة  مرا أن تنت رل  رن طرير  

 الاحال أو الخشل أو  ن طري  الاحال والخشل.

 -مبيدات آفات جهازية :

Systemic toxin :-  ل جسرم الكراين سم حيروي ج را ي يمرتم وينت رل خر
 الحي.

 -سم جهازي :
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-T- 
 

2,4,5 - T :-  لمبيددددددددددددددددددالةا ددددددددددددددددددد  لم ا دددددددددددددددددد ل      ددددددددددددددددددد
Trichlorophenoxy acetic acidلمدددض   ل.

ل  سمي ل لب ئن.

 -تً :-2.4.5

T - lymphocyte :- لي لحيو ضي ل ه لمسد ببت لللدسلسداحه لومدنل دت ل 
 لددال  مسدد ببت ل يضدد ليدد طل ين بدد البددينل دد  ل   تيدد ل

 ل  ةنيبدد للددنلوبددينل  مددو ال  ةنيبدد لةولب    ئضدد  ل  حيدد
ل  جسطلومنلثطل باةل يس ج ب ل  مض لي .

 -خلٌة تً اللمفاوٌة :

Tablet formulation :- مس حضددن  لبددلب لللددسل يئدد لة ددن ال   ل ي سدد  ل
م يضدد لو سدد  اطل دد  ل  بددونبلمدد ل  مبيددا  لو  سددمابل
ومضظم  لضمول  ضب  .ل م ل ول  ح  لب  ضسدب ل  دن ال

ل   وس و سين.

 -مستحضر أقراص :

Tachycardia :- حددداويلديددد ابل ددداللددداالضدددنب  ل  بلددد للضدددال  حدددال
ل يل ي اي لبسب ل    ن ل لسموط.

 -سرعة ضربات القلب :

Tachyppnoea :- دي ابلسدنل ل   دض كل ض يجد ل ديد ابل   مليد  ل  حيويد ل
ل ال  جسطلجن ءل    ن ل لسموط.

 -سرعة التنفس :

Taeniacide :-   لايا نل  شنياي .ةي لم ابل  م لللسل   ل  -مبٌد الدٌدان الشرٌطٌة :

Tailings :- ةولبب ي ل القلللسلبب ي لبهنل  م  انلةولبب ي ل  و ضال
ل   الي طل ضظي ه لمنلمو ال     ب لبه .

 -نفاٌات :

Talc :- م ابلح مل ل س  اطل ال حضينل  مس حيقل  ض لم لجدا  ل
لو ال ينلم   لل لم ل  مو ال  س م .

 -لك :ات

Tanglefoot bird 

repellent :- 

م ابلا نابل لايونل،للب نبللنلم ابلجت يضي ليبدب ل
ومدددد ابلمثب دددد للPolybutenesوشدددد    ل   ددددونلمددددنل

ل س  اطل انال   ايالمنلةضو عل  ايون.

 -طارد الطٌور تانكلفوت :

Tank mix :- لملي لمدجلمبياينلةولة ثنل ال دد نل  دنولوين لدسل
 ل  من بدد  ل  م لوادد لللدددسل دداللمليدد ل  مدددجل  بليدد
ل   و  قل اللملي ل  مدج.

 -المزج فً خزان :

Tankage :- لض  يددددددد  للمليددددددد ل بددددددد ل  حيو ضددددددد  ل   ددددددداليدددددددد طل
لجم هدددد لو ج ي هدددد لواحضهدددد لحيدددديليسدددد  اطل مددددو ال

وللFish tankageسددددددم اي لةوللل يدددددد .ل ضظددددددنل
Garbage tankageوللLeather tankage.ل

 -نفاٌات المسلخ :

Tar distillates :- ل  ضو  جل بضفلو سدمسلحسد لمدالل  ةليد نل  د  ل   
  بدد للضددال دد  ل  ضددو  جل،لومددنل دد  ل  ضددو  جل اددن نل

لShaleو ادددددن  ل  ددددد للLignite   شددددد لو ادددددن نل

لو ين  .

 -نواتج تقطٌر القطران :

Tar oils :- و دددال  ديدددو ل  ض  جددد لمدددنل   بايدددنل ي ت دددال ل حدددطل
وللCreosoteوللAnthracene  حجددددددددن لومضهدددددددد ل

Naphthaو س  اطل م  مل ل   ش  ل  مس  ام ل دالل

لس ال  حايالو  بض ءل و  ي ه لمنل إلب ب لب  نض .

 -زٌوت قطرانٌة :

Taraxin acid :-  لمدددددددددد ابلمسددددددددددبب ل لحس سددددددددددي لمددددددددددنلمجمولدددددددددد
Acid lactoneوجدددددال دددددالضبددددد  لان شددددد ونلل 

Taraxacum officinale.ل

 -حامض تاراكسٌن :

Target :- و ضدد  لةولةبضيدد لةولمسدد ح  لةولة لشدداءلضب  دد  لةولحي
ليس هافلبم  مل ل  مبيا  .

 -هدف :

Target organ dose :- مي ل  م ابل  س م ل   الوبل لإ سل   ضول  مس هافل 

لو  م أثنلب  م ابل  س م .

 -جرعة العضو المستهدف :
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Tarpulines :- ةولمشدم لإسدمض الو دول اد ءل د اليسد  اطل  ةايد ل

 م دوضدد لو  مضدد د لبشدد  لمح ددطل بدد لة ددا كل  مددو ال 

إجدددن ءللمليددد  لم   حددد ل خ ددد  لب سددد  ا طل ددد د  ل

ل   ب ينل  س م .

 -بالستك إسمنتً :

Tartar emetic :- لمبيالحشن  لل ط.لمض   ل  سمي ل لب ئن.ل  -تارتار اٌمٌتك :

Tartrazine :- ةحدددال  ضدددو عل يبددداض لي ل  مسدددموللبيضددد   ه لإ دددسل

ب ئمدد ل  او يدد ل ن ددو نل  مضدد   ل    يدد لو ددولضددمنل  

ويسددمسلةبدد نل دد  ئا.لو ددولمددنل   ددو نل    ئبدد ل ددال

  مدد ءلوي ددن ولل  مبددا نل  مسددموللب ض و دد ليوميدد  لمددنل

لملةط/ ةطلمنلودنل  جسط.ل5.7-  لونلبينلب ن

 -تارترازٌن :

2,4,5 - TB :- .لمبيالةا   لل ط  -تً بً :-2.4.5

TCA - sodium :- لولدددددددددددددددددد مبيددددددددددددددددددالةا دددددددددددددددددد  لمددددددددددددددددددنلمجم

Chloro-carbonic acidلي مد لللدسل ثبدياللمليد ل.

ل بضي ل  ا ون.لمض   ل  سمي ل لب ئن.

 -صودٌوم : –تً سً أي 

TCMTB :-  لمبيدددددددددددال انيددددددددددد  للددددددددددد ط.لم ا ددددددددددد ل      ددددددددددد

Thio cyano methyl thio benzothiazoleل.لل

لم وسال  سمي ل لب ئن.

 -تً سً إم تً بً :

TCNA :-      ل دددددددددددددددد مبيددددددددددددددددال   نوسدددددددددددددددد  لم ا دددددددددددددددد ل

2,3,5,6-Tetrachloro-4-nitroanisoleليم دددددددنل.

ل س  ا م لللسل  مدنول  ل  م  ل  .

 -تً سً إن أي :

TDE :- .لمبيالحشن  لل ط.لمض   ل  سمي ل لب ئن  -تً دي أي :

Tebuconazole :- مبيددال انيدد  لجهدد د ل م   حدد ل   ايددالمددنل  مددن  ل

   انيددد لللدددسل  مدنولددد  ل  م  ل ددد ل،ل مددد ليسددد  اطل

  ملدد ل  بدد ونلضددالةمددن  ل  دد  حط.لمددنلمجمولدد ل م

Triazole.ل.لمض   ل  سمي ل لب ئن

 -تبٌوكونازول :

Tebufenozide :- مبيددالحشددن  ل م   حدد ل خ دد  ل  حشددني لمددنلحنشدد ي ل

  جضحددد لللدددسل  مح بدددي ل  م  ل ددد .لمدددنلمجمولددد ل

Diacylhydrazineوي م لمنل ت ل أثين ل مضد الل

لمي ل لب ئن.  ملي ل يضستخ.ل لي ل  س

 -تبٌوفٌنوزاٌد :

Tebufenpyrad :- مبيدال م   حد ل ي  نوسدد  لللدسل  دن لد  ل  م  ل دد .ل

وي م لمنل ت ل ثبياد ل  مليد للMETIمنلمجمول ل

ضبددد ل إل   دددنونل دددال  م ي و وضددداني لو ثبدددياللمليددد ل

ل   ض كل   لو .لم وسال  سمي ل لب ئن.

 -تبٌوفٌنبٌراد :

Tebupirimfos :- حدد لحشددن  ل   نبدد ل ددالحبددو ل  دد نب.لمددنلمبيددال م   

مجمولدد ل   سدد ونل   ضددوي ل  مثبادد لإلضددديطل   ددو ينل

ل س نيد.لم وسال  سمي ل لب ئن.

 -تبٌوبٌرٌمفوس :

Tebuthiuron :- مبيالةا   لل طليس  اطل ال  مض اقل  مدنولد لو يدنل

  مدنولدد .لمددنلمجمولدد ل  يونيدد لوي مدد لمددنل ددت ل

 ضدددوئا.لمدددض   ل  سدددمي ل ثبياددد ل  مليددد ل   ن يددد ل 

ل لب ئن.

 -تبٌوثٌورون :

Technical 

concentrate :- 

ل.Technical material ضظنل  -تقنً :المركز 

Technical material :- مدد ابلض  جدد للددنللمليدد ل   بددضي لو مثدد للدد ابل  مدد ابل

ل       ل  ضبي ل     ي لمنل  مو ال  مس لابلةول إلض  ي .

 -مادة تقنٌة :

Technical 

toxicologist :- 

  ش ال  مضال ل دال بضيد  لللدطل  سدموطلمدنلحيديل

 س  تبدده لو بدداينلم ببي  هدد لوان ئددقل   شددفللضهدد ل

 -التقنً السمومً :
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ل.Toxicologistو ش يبه .ل ضظنل

Teflubenzuron :- مثددددبالضمددددول لحشددددن  ل،ليسدددد  اطل م   حدددد ل خ دددد  ل

  حشددني لمددنلن ب ددالحنشدد ي لو مايدد ل  جضحدد لللددسل
لBenzoylureaدنولد  ل  م  ل دد .لمددنلمجمولدد ل  م

ل  مثبا ل  ملي ل بضي ل   يو   .ل لي ل  سمي ل لب ئن.

 -تٌفلوبنزٌورون :

Tefluthrin :- مبيددددالحشددددن  للدددد طل،ليسدددد  اطلللددددسل  مدنولدددد  ل

  م  ل دددد .لمددددنلمجمولدددد ل  ب ينوثنويددددال  محضددددنبل

بددض لي  لو  مثبادد ل بضددو  لضبدد ل   لون يددال ددالة شددي ل

ل   ببي .لمض   ل  سمي ل لب ئن.  مح ونل

 -تٌفلوثرٌن :

Tefuryltrione :- .لمبيالةا   لل ط.لمض   ل  سمي ل لب ئن  -تٌفٌورٌلتراٌون :

Tembotrione :- مبيددددددال م   حدددددد لةا دددددد  ل  دددددد نب.لمددددددنلمجمولدددددد ل
Benzoylcyclohexanedioneلمددددض   ل  سددددمي ل.

  لب ئن.

 -تٌمبوتراٌون :

Temephos :- ن دددد  ل  ب ددددو لو  هدددد موو.لمددددنلمبيددددال م   حدددد لي

مجمولدد ل   سدد ونل   ضددوي ل  مثبادد لإلضددديطل   ددو ينل

ل س نيد.لمض   ل  سمي ل لب ئن.

 -تٌمٌفوس :

Temporary 

acceptable daily 

intake :- 

 ن يدلةولجنل لمنلم ابلس م لمسموللب ض و ه لبب  ل

مؤ   ل  اطلوجوالحالم دينلم  دقللليد لاونلةنلي دونل

ويسد  اطل د  ل  مبدال للللسل إلضس ن. ه ل أثينلض نل

م ل  مدو ال   داليل  دو نلم لومد  ل  ملد للضهد ل لبدو ل

ةنل س  ا طل   ل  مو الةمينل دت ل  دنبل  حيد بل،ل د  ال

 دددينل دددد  ل  بيمدددد ل  دددونلمؤ  دددد ل   ددددنبلمحدددداوابل نل

  م لومددددد  ل  م دددددو نبللدددددنل  مددددد ابل شدددددينلإ دددددسلةنل

ببدددينل سددد  ا مه لضدددمنل   ضددد و ل  يدددومال  مببدددو ل  

  مالليل  ونل ي ل ادونبلللدسل  مسد  اطل دالحداوال

ل  م لوم  ل  م و نبلةول  م  ح .

التنااااااول الٌاااااومً المقباااااول 

 -المؤقت :

Temporary 

maximum residue :- 

لبدد نبللددنل يمدد ل ضظيميدد ل   ددنبلمحدداابلو  دداللضددام ل

ي ددونل  م ضدد و ل  يددومال  مببددو ل  مؤ دد ل ددال ددطل ثبي دد ل

جددوال  م ضدد و ل  يددومال  مببددو ل مبيددالم ددينلةولمدد لو

م  ددقللليدد لإيلةنل  بي ضدد  ل  م ددو نبلحددو ل  م ببيدد  ل

ل ينل   ي ل  ثب لةللسلحال لم ببي  .

حد المتبقٌات األعلى المؤقات 

:- 

Temporary safe 

reference action 

level:- 

 يمددد ل ضظيميددد ل حددداالمسددد ولل    دددن للدددنلانيدددقل

آمضدد  ل   ددنبل يس ضشدد قل ددالمضابدد للمدد لو  دد  لي ددونل

 بددينبلو  ددنليجدد ل  ضدد لةول ن ددا ءلم ددا  لو  يدد ل

ل  جه دل   ض سا.

مساااااتوع الفعااااال المرجعاااااً 

 -اآلمن المؤقت :

Temporary 

tolerance:- 

مسدد وللمددنل  م ببيددد  ليدد طل حايدددا  لللددسل  مض جددد  ل

  دن لي ل مس وللمببو لمؤ    لمنلو    لحم ي ل  بيئ ل

  شدن   لب بدايطلمد ل  مني ي لو مابلسض ل بدوطل ت هد ل

يؤ دالةنل د  ل  مسد وللمدنل  م ببيد  لآمدنلللدسل  بيئدد ل

لو  بح ل    م لوإيل ينل  و    ل بوطلب ةيين .

 -تحمل مؤقت :

Ten to the minus 

sixth :- 

لمبددددددال ليسددددددد  اطل ددددددال بددددددداينلضسددددددب ل   ادددددددنل

و إلشدد نبلإ ددسلمددالل ح م  يدد لإبدد ب لشدد البمددن ل

اددنب.لو  مبددال لجددن ءل    ددن ل لمددو ال  سدد م لو   

يشدددينلإ دددسل ح م  يددد لإبددد ب لشددد الو حدددالمدددنل ددد ل

لمليون.

 -عشرة أس ناقص ستة :

Tenesmus :- ن بدد ل  ملحدد لبدد   بو ل أسددلو ل لدد  لالمددنل  مددو ال  

ل  ض نب.

 -إحساس بالتبول :



399 

Tentative negligible 

daily intake :- 

 ن يدددلةولجنلدد ليم ددنل ض و هدد ليوميدد  لمدد ل  ةدد  ءلاونل

يلة ل أثينلض نل ال إلضس نل ت ل  نبلحي   لةنل حا

،ل دد  ل هددال ميدد ليم ددنلإ م  هدد لو ج  لهدد ل ضهدد ل يددنل

لض نب.ل

 -التناول الٌومً المهمل :

Tentative save 

exposure level :- 

 ن يدلةولجنل لمنلمد ابلسد م لي  دن ل هد ل إلضسد نل

بش  ل  افليومي  للدنلانيدقل  هدو ءل  د  ليس ضشدب ل

منل  هو ءلاونلةنل حايل دأثين  لل3ب  ملةط/طم بن  للض ل

 ض ن  ل ي .

مساااتوع التعااارض المباااد ً 

 -اآلمن :

Tentative save 

exposure level 

administrated daily :- 

 ن يدلةولجنل لمنلم ابلس م لي ض و ه ل إلضسد نليوميد  ل

محسددوب لللددسلةسدد كلملةط/ ةددطلمددنلودنل  جسددطلاونل

لةنل حايل أثين  لض ن  ل ي .

مساااتوع التعااارض المباااد ً 

اآلمااان عااان طرٌااا  التنااااول 

 -الٌومً :

Tentative save 

exposure level at 

working zone :- 

 ن يدلةولجنل لمنلمد ابلسد م لي  دن ل هد ل إلضسد نل

بش  ل  افليومي  ل ال و ءلمضابد للمد لم بدن  للضد ل

منل  هو ءلاونلةنل حايل أثين  لضد ن  ل دالل3ب  ملةط/ط

ل إلضس ن.

وع التعااارض المباااد ً مسااات

 -اآلمن فً منطقة العمل :

Tentoxin :- و سددينل اددن ليسدد  اطل مبيددال ا دد  ل  دد نبلو ددو ل 

ل  بوي .

 -تنتوكسٌن :

Tenuazonic acid :- و ولمنلة طل  سدموطل   انيد ل  مض جد لمدنل بد ل   ادنل
Alternaria alternateضدت للدنلإض  جد لمدنل بد لل 

و  حد م لمشد قلمدنللةضو علة نلل  ب  ل ض كل  جضك

  ح م ل  ميضدال يدو يوسدين.لوجدال د  ل  سدطلابي يد  ل

 دددال  دددندلوةون قل   بدددالوم جدددونل  ام اددد لو هددد  ل

  من  ل ب ئالمضد ابل ل  ينوسد  لو   ونمد  لإ ل

ي م لللسلإل   ل  وينل  و بنل  بب ياي ل دالبدض ل ل

  بنو ينلوي  بالةنل ه  ل  حد م لو  بد ل  مضد جلمدنل
اونل دددالإحدددا يللPhoma sorghina بددد ل   ادددنل

و ول ضان  ل دال سدلج لو  دوينللOnyalaiمن ل

ل  اطل الة نيبي .

 -حامض تٌنوازونٌك :

Tepa :- م ابلل  م ل لحشن  لو حايل أثين  ل     طلمنل دت ل

ل ثبياه ل  ملي ل بضي ل  حم  ل  ضووي .

 -تٌبا :

Tephrosia :- اليسدد  لالةحددالةجضدد كل  ضب  دد  لشددب ل يسدد و ئي ل   دد
لو ض شدددددددددنلدن ل ددددددددد للRotenoneمضهددددددددد ل  مبيدددددددددال

 ددال   ايددالمددنلمضدد اقل   دد  طل  بددايطل،ل  بدد ل  ضددوعل
Tephrosia virginiana.ل

 -تٌفروسٌا :

TEPP :- لمبيدددددددالحشدددددددن  لم ا ددددددد ل      ددددددد للبددددددد نبللدددددددن
Tetra ethyl pyro phosphateلمددنلمجمولدد ل.

   سدد ونل   ضددوي ل  مثبادد لإلضددديطل   ددو ينل سدد نيد.ل

لال  سمي ل لب ئن.شاي

 -تٌب :

Tepraloxydim :- مبيدالم  بددال م   حدد ل  ا د  لن ي دد ل  ون قل ددال

  مح بدددددددي للنيضددددددد ل  ون ق.لمدددددددنلمجمولددددددد ل

Cyclohexanedioneوي مدددد لللددددسل ثبدددديالإضددددديطلل

Acetyl CoA Carboxylaseلمددض   ل  سددمي ل.

ل لب ئن.

 -تٌبرالوكسٌدٌم :

Teratogen :- للدسلإحدا يل شدو   لةثضد ءلل القلللسلة لم ابل  انب

ل  وينل  لض ءل  جضيضي .

 -مادة مشوهة :

Teratogenesis test :- و دداللمليدد لإض دد جل شددو   ل لبيدد ل ددالة ددن ال  جيدد ل  -اختبار التشوهات :
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  ضدد  جلض يجدد ل    ددن ل ددب  ل   يمي ئيدد  لوةنل ددد  ل

   شو   ل  ونلمن با لبأ ن ال  جي ل  ضد  جل بدالاونل

 ددد  ل ي  بددد نلل ض ب  هددد لإ دددسل  جيددد  ل   دددنل.لويددد ط

ب  ني ل  ونل  جن  نل لم ابل   يمي ئي ل مدابلشدهنينل

يوطلثطليسم ل ه لبد   د وجل،لل41و  ن ل إلض يل مابل

ب ال  ال س منلم  مل ل  ضثدسلب  مد ابل   يمي ئيد ل دت ل

  ددنبل  حمدد ل حددينلوضدد ل  بددة نلحيدديليدد طل حبدده ل

لو حايالح ي ل   شو ل يه .

Teratogenic :- .   ل س  اطل وبفلة لم ابل  انبلللسلإحا يل شو  -مشوه :

Teratology :- لدددددطل  ددددد  لي ددددد البان سددددد ل   شدددددو   ل   لبيددددد ل   

لومسبب  ه .

 -علم التشوهات :

Terbacil :- مبيددالةا دد  للدد طلمددنلمجمولدد لUracilوي مدد لمددنلل

 دددت ل ثبياددد ل  مليددد ل   ن يددد ل  ضدددوئا.لمدددض   ل

ل  سمي ل لب ئن.

 -باسٌل :تبر

Terbucarb :- .لمبيالةا   لل ط.لمض   ل  سمي ل لب ئن  -تٌربٌوكارب :

Terbufos :- مبيالحشن  لوايا نلث ب ضي ل م   ح ل خ د  ل  حشدني ل

و  ايددا نل  ث ب ضيدد ل ددال   نبدد .لمددنلمجمولدد ل   سدد ونل

ل  مثبا لإلضديطل   و ينل س نيد.لشايال  سمي ل لب ئن.

 -تٌربٌوفوس :

Terbumeton :- مبيددال م   حدد ل  ا دد  للنيضدد ل  ون قلب ددالظهددونل

  بدد ان  ل ددالبسدد  ينلةشددج نل     هدد .لمددنلمجمولدد ل

Triazineمثبادددددد ل  مليدددددد ل   ن يدددددد ل  ضددددددوئا.لل  

لمض   ل  سمي ل لب ئن.

 -تٌربٌومٌتون :

Terbuthylazine :- مبيالةا   للد طليسد  اطل دال  دن لد  ل  م  ل د .لمدنل

ثبادددددد ل  مليدددددد ل   ن يدددددد ل  ملTriazineمجمولدددددد ل

   ضوئا.لمض   ل  سمي ل لب ئن.

 -تٌربوثٌالزٌن :

Terbutryn :- مبيددال م   حددد ل  ا دد  ليسددد  اطل بدد ل  دن لددد لو بددد ل

  مثبادد للTriazineظهددونل  بدد ان  .لمددنلمجمولدد ل

ل  ملي ل   ن ي ل  ضوئا.لمض   ل  سمي ل لب ئن.

 -تٌربوترٌن :

Terpene :- لوحا  ل  بض ئي ل ولضوعلمنل  مو ال  ابي ي Isopreneل

(2-Methyl-1,3-butadiene).ل

 -تربٌن :

Terphenyllins :- سددطل اددن ليض جدد ل   اددنلAspergillus candidusل

  ضدد مالللددسلاحددينل  حضادد لو ض و دد لمددنل بدد ل   ئددن نل

ليحايل ه لةمن ض  ل ال   با.ل

 -تٌرفٌنٌالت :

Tert. :- م  بددنل  لمدد لTertiaryل ن يدد لو شددينلإ ددسلانيبددل 

ل   ض بنل   يمي ئي ل ال  جديئ .

 -ثلثى :

Test tube dilution 

method :- 

  طل   ل  انيب لب م لمحلو لم ئالةس سدالمدنل  مبيدال
  م  بنل الةضبوب ل   ب نلثطل وض ل  ل لمدنلسدبون  ل
   اددنل  مالددو ل   ب ن دد ل يدد ل،لب ددال  دداليدد طللمدد ل

نللمليدد ل   ي دد  لم    يدد لمددنل  محلددو ل  سدد كلو بددا
إضبددد  ل  سدددبون  للدددنلانيدددقلوضددد ل ادددن  لمدددنل
     ي دد  ل  م  ل دد ل لمح  يددد لللددسلشددنيح لدج جيددد ل
وإجددن ءللمليدد للددال حدد ل  مجهددنلللددسل  ددن  لدمضيدد ل
م  ل  ل لسبون  ل  ض مي لح سلثب  للملي ل إلضب  ل دال
 جنبدد ل  مب نضدد ل،لثددطل حسدد ل  ضسددب ل  مئويدد لإلضبدد  ل

ل  سبون  لو م ليأ ال:
ل  ل  سبون  ل=%لإلضب

طرٌقااة التخفٌااف فااً أنبوبااة 
 -اختبار :
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للاال  سبون  ل  ض مي ل ال  م  مل 
×لل__________________________________للللللللل  ل

ل411
 لاال  سبون  ل  ض مي ل ال  مب نض 

ل.Slide spore germination method ضظنل

Testicular atrophy :- يدد ل   بددوي لحدداويلضددمونل ددال   بددي  لةول   ت
لبسب ل    ن ل ب  ل  من ب  ل   يمي ئي .

 -ضمور خصوي :

Tetrachlorvinphos :- مبيالحشن  لو   نوس  ل م   حد لحلدطل  داو جن.لمدنل
مجمولدد ل   سدد ونل   ضددوي ل  مثبادد لإلضددديطل   ددو ينل

ل س نيد.لمض   ل  سمي ل لب ئن.

 -تٌتراكلورفٌنفوس :

Tetraconazole :- يس  اطل م  مل ل  ب ونلةولنش  لللسللمبيال اني  لل ط
  مجمدددوعل   ضدددن ل دددال  دن لددد  ل  م  ل ددد .لمدددنل

ل.لمض   ل  سمي ل لب ئن.Triazoleمجمول ل

 -تٌتراكونازول :

Tetradifon :- مبيال ين   ل  حشن  ل ضت للدنل  للي د ل مبيدال لحلدطل
ضب  ال   ة ي لللسل  مدنول  ل  م  ل  .لمنلمجمولد ل

وي مدد لللددسل ثبددياللمليدد ل   سدد نبل   لددونل   ضددوي ل
.لمض   لATP   أ ساي لومض ل  وينلوحا  ل  ا   ل

ل  سمي ل لب ئن.

 -تٌتارداٌفون :

Tetrafluron :- .لمبيالةا   لل ط.لمض   ل  سمي ل لب ئن  -تٌترافلورون :

Tetraiodoethylene :- .لمبيال اني  لل ط.لمض   ل  سمي ل لب ئن  -تٌتارٌودواثٌلٌن :

Tetramethrin :- مبيددال م   حدد ل  حشددن  ل  ايدد نبلللددسل  مدنولدد  ل
  م  ل دددد .لمددددنلمجمولدددد ل  ب ينوثنويددددال  محضددددنبل
بددددض لي  لويددددؤثنللددددنلانيددددقل ثبيادددد ل بضددددو  لضبدددد ل
   لون يدددال دددالة شدددي ل  محددد ونل   بدددبي .لمدددض   ل

ل  سمي ل لب ئن.ل

 -تٌترا مثرٌن :

Tetramine :- مبيدددال دددو ن لة ثدددنلسدددمي لمدددنلمددد ابلStrychnineل.

لشايال  سمي ل لب ئن.
 -تٌترامٌن :

Tetranactin :- مبيددددال   نوسدددد  لحيددددو ل،ليم ددددنل سدددد  ا م لللددددسل
ل  مدنول  ل  م  ل  .

 -تٌتراناكتٌن :

Tetrapropyl 

thiodiphosphate :- 

مبيددالحشددن  للدد طلمددنلمجمولدد ل   سدد ونل   ضددوي ل
  مثباددد لإلضدددديطل   دددو ينل سددد نيد.لمدددض   ل  سدددمي ل

ل لب ئن.

تٌترابروبٌااااااااااال ثااااااااااااٌوداي 
 -فوسفٌت :

Tetrasodium 

pyrophosphate :- 

من دد ل  ئدد لب  مدد ءلو ددولمدد ابلض شددنبل    دد ل حبيبدد  ل
  اددينلويسدد  اطل ددال حضددينل  سددمابل  سدد ئل ل   مدد ل

ليس لالللسل    لق.

باٌروفوساااااااااافات رباااااااااااعً 
 -الصودٌوم :

Tetrasul :- .لمبيال   نوس  .لمض   ل  سمي ل لب ئن  -: تٌتراسول

Tetratogenesis :- لمليدد لإض دد جل شددو   ل لبيدد لض يجدد ل    ددن ل مددو ال

لمشو  ل،ل  ب ل ال  نبل  ضمول  جضيضا.

 -تكوٌن التشوهات :

Thallium sulfate :- .لمبيال و ن .لشايال  سمي ل لب ئن  -كبرٌتات الثالٌوم :

Thapsigargin :- م ابلمسبب ل لحس سي لمنلمجمول لSesquiterpene 

lactoneوجال الضب  لل Thapsia gargarica.ل
 -ثابسٌكاركٌن :

Thenylchlor :- مبيددددددال م   حدددددد لةا دددددد  ل  ددددددند.لمددددددنلمجمولدددددد ل
Chloroacetamideوي م لمنل ت ل ثبيا ل  مليد لل

ل يضبس طل   لو .لم وسال  سمي ل لب ئن.

 -ثٌناٌل كلور :

Theoretical 

maximum daily 

intake :- 

لم ببيدد  ل  م و دد لوجوا دد لبددأللسلةللددسل ضدد و ليددومال 

مسدد وي  ه ل ددال دد  ءل   ددنال  دد  لي ض و دد ليوميدد  لم بددن  ل

للض لب  ملةن ط/ش ا/يوط.ل

التناااااااول الٌااااااومً األعلااااااى 

 -النظري :
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Therapeutic index :- ضسدب لبدينل  جنلد ل  سدد م لو  جنلد ل   تجيد لو لمدد ل  

  ضددد ل يمددد ل  ضسدددب لل  يددد ل لمددد لد الةمددد نل  جنلددد ل

لجي ل م   ج ل  ح   ل  منضي .   ت

 -دلٌل العالج :

Thermal aerosol fog :- ويض جللنلمو ا  ل  ضب  ل  حن ني ل   دال   دونلمدنل

 د نلومض  ل  م لببدوبل  محدنالومبدانلحدن ن ل

ي م لب  و والةول   هنبد ءلو ن د ل تح دن قلبدانج  ل

حن ني لل  ي .لحيديلةنل  ضدب  ل  ضد  جللدنل  حدن نبل

ل دد ل يدد نلشددايالمددنل  هددو ءل  سدد  نلجددا  لي و ددالمددنلا

لمددددددددنل ددددددددت ل و دددددددد لنول يددددددددانو ي ال نشدددددددد ل

  بان  ل  دي ي ل لمبيال  من دل  ظهنل  بان  لبشد  ل
وللSteam aerosol fogضدددب  ل ثيدددف.ل ضظدددنل

Thermal aerosol smokes.ل

ضااااااااااااااباب ا ٌروسااااااااااااااول 

 -الحراري:

Thermal aerosol 

smokes :- 

  ضددب  ل  حن نيدد للوي  ددونل دد  ل  ددا  نلمددنلمو ددا  

  م  وضددد لمدددنل دددد نلومضددد  ل  مددد لببدددوبل  محدددنال

ومبددانلحددن ن لي مدد لبدد  و والةول   هنبدد ءلو ن دد ل

 تح دددن قلبددددانج  لحن نيددد لل  يدددد ل،ل  يينوسددددو ل

  م  ددونلللددسلشدد  لا دد نليضدد جلمددنل ح ددن قل  مدد ابل

  ح ملدد ل لمبيددالو  سددني  ل يشدد    للضددالا و هدد ل ددال

 دددا  نلمدددنل و دددد ل ن ددد ل يح دددن قلحيددديلي ددددنجل 

ل  مضدددددبب لبسدددددنل للدددددنلانيدددددقل  ضدددددةال  م و دددددال

  بددب لبشدد  لجديئدد  لا يبدد لم لبدد لبدد  هو ء.ل ضظددنل
Thermal aerosol smokes.ل

 -دخان ا ٌروسول الحراري:

Thermal 

decomposition 

products :- 

مو ال يمي ئي ل   دونلض يجد ل سد ينلب د ل  مدو الو دال

 تشد    لةول دال  دونل  ونل   ل  مو السد م لةول  بلد ل

 انبلبانيب لةولبأ نل.لإنل مي لوضولي ل   ل  مو ال

  بدددد ينل ب دددد  ل لظددددنوفل  محيادددد لوانجدددد لحددددن نبل

ل   س ين.

 -نواتج التحلل الحراري :

Thiabendazole :- مبيدددال انيددد  لجهددد د ل م   حددد ل  ل ددد نل   انيددد ل

  م  ل  ل ضت للنلماللو س لمنلةمدن  ل   انيد  ل

   و  ددددد لو   ضدددددن و  ل دددددال  حبددددد لل   دددددال هددددد جط
وي مد للBenzimidazoleو  م دن.لي وال مجمول ل

للددسل ثبددياللمليدد ل يضبسدد طل   لددو .لمددض   ل  سددمي ل

ل لب ئن.

 -ثاٌبتدازول :

Thiacloprid :- لو  بسددليال ددن  مبيددالحشددن  ل  دد  لجددا  لضددالحشددن  ل  م 

و   ب  ل  بي ل،ليم دنل سد  ا م لللدسل  مدنولد  ل
وي مد لمدنللNeonicotinoidمنلمجمول ل  م  ل  .ل

 ددت ل ض  سدد لمدد لمدد ابل يسدد ي ل ددو ينلللددسلمو  دد ل
ل.Synapse يس ي ل و ينل المض اقل  شبال   ببال

 -ثاٌكلوبرٌد :

Thiadiazinthion :- .لمبيال لايا نل  ث ب ضي .لمض   ل  سمي ل لب ئن  -ثاٌادٌازٌنثٌون :

Thiamethoxam :-  اطل م  ملدد ل  بدد ونل،ل مدد لمبيددالحشددن  لجهدد د ليسدد 

يم نل س  ا م لنش  لللسل  مجمدوعل   ضدن ل،ل  د  ل

 الم   ح لم ظدطل خ د  ل  حشدني لللدسل  مدنولد  ل
وي مدددد للNeonicotinoid  م  ل ددد .لمدددنلمجمولددد ل

 مضددد ا  ل مسددد ببت ل يسددد ي ل دددو ينل دددالمضددد اقل

ل يش ب ال   ببا.لمض   ل  سمي ل لب ئن.

 -ثاٌامٌثوكسام :

Thiazafluron :- .لمبيالةا   لل ط  -ثاٌازافلورون :

Thiazopyr :- مبيددال م   حدد ل  ا دد  لن ي دد لولنيضدد ل  ون قل ددال  -ثاٌازوبٌر :
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وي مدد للPyridine  مددد نعل  م  ل دد .لمددنلمجمولدد ل

للدسل ثبدديال جمدد ل يضيبيبدد  ل  ا يبدد .لمددض   ل  سددمي ل

ل لب ئن.

Thidiazuron :-  سدد  اطلللددسل  باددن.لمدد ابلمج  دد لومسددبا ل ددنون قل
.لمدض   ل  سدمي لSubstituted ureaمدنلمجمولد ل

ل لب ئن.

 -ثٌدٌا زورون :

Thiencarbazone :- مبيالةا   لل طلمنلمجمول لTriazolone.ل  -ثٌنكاربازون :

Thifensulfuron - 

methyl :- 

مبيالةا د  ل م   حد ل  ا د  ل دالحبدو ل دو ل  بدوي ل
وي مددد للSulfonylureaو  ضجيليددد  .لمدددنلمجمولددد ل

.لمددض   لAcetolactateللددسل ثبدديالإضددديطل بددضي ل

ل  سمي ل لب ئن.

 -مٌثاٌل: –ثٌفنسلفوٌورون 

Thifluzamide :- مبيددال م   حدد ل  مددن  ل   انيدد لللددسل  ددندلو  ثيدد .ل
وي مددد لمدددنل دددت للCarboxamideمدددنلمجمولددد ل

ل ثبيا ل  ملي ل   ض كل   لو .لمض   ل  سمي ل لب ئن.

 -ثٌفلوزاماٌد :

Thin layer 

chromatography :- 

ويسدددد  اطل  بدددد ل  حمدددد  ل  ميضيدددد لو  سدددد ني  ل

و  حمددد  ل  ا ضيددد لو  ديدددو ل  ايددد نبلو  بدددبة  ل

   ضوي لب يل م الللدسل  ادونل  ث بد لحيديل سد  م ل

مو ال  سليلودلو  سيلي  جي ل الاتءلب  ئ لدج جيد ل

 طلمدنلل31سطلحييليؤ  لل01×لل41سطلولل01×لل7

م لمنل  م ءل  مبانلويمدجد نلجيدا  لمد لل7ولل  سيلي  

%لمنل  م ابل  تبب لمنللجيض لب نيكلةول  ضشد ل0-7

ويةنكلمب شدنبلللدسل  بد يح ل  دج جيد لو ج دفلثدطل

 وض لبب  لبةينبلمنل   يض لبو سدا لةضبوبد لشد ني ل

سددطلمددنل  ون دد لثددطلل7ةولم بدد لم ي نويدد لوللددسلب ددال

ب ل وضدد ل  بدد يح ل دددالحددو لمةلدددقلبيح دد طلومشددد

بددأب نبل  مددد ي لبحيدديليليبددد ل  بب دد لوي دددنال مدددابل

سددد ل لو حدددابلولضدددالبددد وال  مددد ي لب  ددد ل    بدددي ل

  شدد ني لس  بدد لم وضدد  ل   يضدد لةثضدد ءل  مددنونل يهدد ل

سدطل ن دد ل  بد يح لو ؤشددنل47-41وب دال اد لمسدد   ل

لمبام ل  م ي لويحس لم ا ل يضسي بي ل:

   مس   ل   اليبا ه ل  م   لللللللللللللل

للل___________________________ا ل يضسي بي ل=لم 

   مس   ل   اليبا ه ل  م ي لللللللللللللل

لوللColumn chromatography ضظنل

Paper chromatography.ل

كروماتوغرافٌااااااااا الورقااااااااة 

 -الرقٌقة :

Thio. :- . ل شينلإ سل ح و ءل  من  لللسل نبل بني  -كبرٌت :

Thiobencarb :-  لةا   ل  ند.لمض   ل  سمي ل لب ئن.لمبيال م   ح  -ثاٌوبنكارب :

Thiocarboxime :- .لمبيالحشن  لل ط  -ثاٌوكاربوكسٌم :

Thiocyclam :- مبيدال م   حد ل خ دد  ل  حشدني لمددنلحنشد ي لو مضايدد ل
لNereistoxin  جضح لو دولمدنلمجمولد لمشد به  ل

وي مدد لمددنل ددت للملدد ل مضدد ال مسدد ببت ل يسدد ي ل

لال  سمي ل لب ئن. و ين.لم وس

 -ثاٌوسٌكالم :

Thiodicarb :- مبيددالحشددن  للدد طلمددنلمجمولدد ل    نب ميدد ل  مثبادد ل

لإلضديطل   و ينل س نيد.لم وسال  سمي ل لب ئن.

 -ثاٌودٌكارب :

Thiofanox :- مبيددال   نوسدد  لوحشددن  ليسدد  اطلللددسل  مح بددي ل

  م  ل دد .لمددنلمجمولدد ل    نب ميدد ل  مثبادد لإلضددديطل

ل و ين.لشايال  سمي ل لب ئن.ل يس ي 

 -ثاٌوفانوكس :



404 

Thiometon :- لو  بسدليالو  د ب  ل  بدي ل ن  مبيال م   ح لحشن  ل  م 

و  حلطلو ين د لمدنل  حشدن  ل  ن ي د .لمدنلمجمولد ل

   سدد ونل   ضددوي ل  مثبادد لإلضددديطل   ددو ينل سدد نيد.ل

لم وسال  سمي ل لب ئن.

 -ثاٌومٌتون :

Thionazin :- لوايا نلث ب ضي .لشايال  سمي ل لب ئن.مبيالحشن  ل  -ثاٌونازٌن :

Thiophanate :- مبيددال انيدد  للدد طلمددنلمجمولدد لBenzimidazoleل

و  م لللسل ثبديال جمد ل يضيبيبد  ل  ا يبد ل داللمليد ل
ل.لمض   ل  سمي ل لب ئن.Mitosis يضبس طل

 -ثاٌوفانٌت :

Thiophanate methyl :- انيدددد لللددددسلمبيددددالجهدددد د ل م   حدددد ل  مددددن  ل   

  مدنولدددددددددددد  ل  م  ل دددددددددددد .لمددددددددددددنلمجمولدددددددددددد ل
Benzimidazoleو  م لللسل ثبياللمليد ل يضبسد طلل

ل   لو .لمض   ل  سمي ل لب ئن.

 -ثاٌوفانٌت مٌثاٌل :

Thioquinox :- .لمبيال   نوس  لو اني  .لمض   ل  سمي ل لب ئن  -ثاٌوكوٌنوكس :

Thiosultap - sodium :- للسل  مدنولد  ل  م  ل د ،لمبيالحشن  لل طليس  اطل
وي مدددد ل مضدددد اللNereistoxinمددددنلمشدددد به  ل  دددد ل

ل مس ببت ل يس ي ل و ين.لم وسال  سمي ل لب ئن.

 -صودٌوم : –ثاٌوسلتاب 

Thiourea :- مضظطلضمول لضب  ليس  اطل  سنل  سد ون.لشدايال  سدمي ل

ل لب ئن.

 -ثاٌوٌورٌا :

Thiram :- لوةمن  لسبوالمبيال م   ح لةمن  ل  ب ونل   اني 

ل  ب ان  .لمض   ل  سمي ل لب ئن.

 -ثاٌرام :

Thomas phosphate :- ضظنل Basic slag.ل  -فوسفات توماس :

Thomas slag :- ضظنل Basic slag.ل  -َخبث توماس :

Threshold acute 

effect :- 

ة  ل ن يددلةولجنلد لمدنلمد ابلسد م ليم دنلةنل حدايل

يددد لو   سدددلجي ل ل ددد ئنل دددأثين  ل دددال   مليددد  ل   يموحيو

   حا.ل

 -التأثٌر الحاد الحرج :

Threshold acute 

irritant effect :- 

 دو ء ليدؤثنل دالل3ة  ل ن يدلمدنلمد ابلسد م لغملةدط/ط
   ضسج ل  م  اي ل لج نل   لو ل ل ين.ل

التااااااااأثٌر الحاااااااااد الحاااااااارج 
 -الملهب:

Threshold acute 

olfactory effect :- 

 ليدؤثنل3مد ابلسد م لغملةدط/طلة  ل ن يدلةولجنلد لمدن
  الةضسج لح س ل  شط.ل

 -التأثٌر الحاد الحرج للشم:

Threshold 

concentration :- 

   ن يدددل  دد  ليل ظهددنلاوضدد لةيدد ل ددأثين  لمتحظدد .ل
ل.Critical effect ضظنل

 -تركٌز حرج :

Threshold dose :- . ل  جنل ل   اليليظهنلاوضه لةي ل أثين  لمتحظ  -ة :جرعة حرج

Threshold level of 

concentration :- 

ويببالب ل يم ل  حال  حنجل  ن يدلمحلو لم ابلسد م ل
لو   اليليض جللضه ل أثين  لل سي .

مسااااااااتوع الحااااااااد الحاااااااارج 
 -للتركٌز:

Threshold limit 

ceiling :- 

لةول  حدددددددددددددددال  حدددددددددددددددنجل  للدددددددددددددددس.ل ضظددددددددددددددددن
Threshold limit value.ل

 -الحد الحرج السقفً :

Threshold limit 

value :- 

 ن يدلةولجنل لمنلمد ابلسد م ل    د لو   داليجد لةنل
يل دياللدنل  حدال  حدنجل دت لة لجددءلةول  دنبلمدنل
  ددن  ل   مدد ل   دداليم ددنلةنلي  ددن ل هدد ل   دد ملون.ل
و سمسلةيض  ل  حدال  حدنجل  للدسلةول  سدب ا.لةول دال
 ن يدددددل  ملوثدددد  ل ددددال  هددددو ءلو   ددددالي  ددددن ل هدددد ل

سد ل  ليوميد  لوايلد ل  دنبلل8بح ءل مدابل    ملونل  
ل  حي بلمنلاونلةنلي ونل ه ل أثين  لج ضبي لض نب.

 -قٌمة الحد الحرج :

Threshold limit 

value long term 

exposure limit :- 

   ن يدددل  دد  لي  ددن ل دد ل   دد ملونلب سدد من نل   ددنبل
اويلددد لمدددنل  ددددمنلمدددنلاونلةنل ظهدددنلللددديهطلةيددد ل

ل أثين  لض نب.

ة الحااد الحاارج للتعاارض قٌماا
 -طوٌل المدع :

Threshold limit قٌمااة الحااد الحاارج للتعاارض    ن يدددل  دد  لي  ددن ل دد ل   دد ملونلب سدد من نل   ددنبل
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value short term 

exposure limit :- 

 بدددينبلمدددنل  و ددد لمدددنلاونلةنل ظهدددنلللددديهطلةيددد ل
ل أثين  لض نب.

 -قصٌر المدع :

Threshold limit 

value time weighted 

average :- 

 ن يدلةولجنل لمنلم ابلس م لي  دن ل هد ل   د ملونل
سد ل للمد لةسدبولي  لل11 مابلثم ضي لسد ل  ليوميد  لول

وبش  لم  دننلمدنلاونلةنل ظهدنلللديهطلة ل دأثين  ل
لض نب.

قٌماااة الحاااد الحااارج كمعااادل 
 -لزمن التعرض :

Threshold of 

toxicological 

concern:- 

 لمدددنل   يمي ئيددد  ل   دددال يمددد ل  حدددال  حدددنجل مجمولددد
ي  ددن ل هدد ل إلضسدد نلو   ددالاوضهدد ليل  ددونل ضدد الة ل

ل اونبلللسلبح ل إلضس ن.

 -:السام المعتبرالحد الحرج 

Thrombo cytopenic 

purpurea :- 

ي سدددب ل ددد  ل  مدددن للدددنل ضددد و ل  حبدددو ل  مبددد ب ل
ومددنلةلن ضدد لحدداويللPhoma sorghinaبدد   انل

ل اموي .ضدفلامو لض يج ل مدقل  ولي ل 

 -مرض بربٌورا :

Thrombocytopenia :- .لضباللاالب  ئ ل  اطلض يج لحاويل سمطل لاط  -نقص صفا ح الدم :

Thuringiensin :- ل الددددددددقلللددددددددسل  بلددددددددون  ل  بنو يضيدددددددد ل  سدددددددد م ل
للBacillus thuringiensis   دددال البهددد ل  ب  نيددد ل

 Bacillusل.ل ضظددددددنEndotoxinمددددددنل  ضددددددوعل

thuringiensisل

 -ٌنسٌن :ثورنج

Thymol :- . لمبيال م   ح ل    نو ل ال تي لضح ل   س  -ثاٌمول :

Thyrotoxicosis :- ح  ددد لمنضدددي لض  جددد للدددنلحددداويلديددد ابل دددالإ دددن دل
 نمونل  ةابل  ان ي ل    ليؤا لإ سلحاويلدي ابل ال

لضنب  ل  بل لوجحوظل   يضين.

 -التسمم الدرقً :

Thyroxine :- جسددطلبو سددا ل  ةددابل  ان يدد لإضددديطليدد طلإ ددن د ل ددال  
ويح ددو لللددسللضبددنل  يددوالحيدديليددؤا لضبددال  يددوال
 ال  وجب ل  ة  ئي لإ سل ض طل  ةابل  ان ي لو ال   دال

،لو  م ددنوفلةنل  ةددابل  ض  ميدد للGoitreيالددقللليهدد ل

 بددوطلبدد   ح طل  مب شددنل ددالضشدد ال  ةددابل  ان يدد لو هدد  ل
لجسط. إلضديطلاونل  طل ال   ملي  ل  حيوي ل ال  

 -ثٌروكسٌن :

Tiadinil :- مبيال م   ح لةمن  ل  ندل   انيد .لمدض   ل  سدمي ل
ل لب ئن.

 -تٌادٌنٌل :

TIBA :- .لمضظطلضمول لضب  .لمض   ل  سمي ل لب ئن  -تً آي بً أي :

Tidal volume :- مبددال ليببددالبدد لحجددطل  هددو ءلةول  ةدد دل  دد  ليدد طل
ل. س ضش   لود ين ل ت لاونبل ض سي لو حاب

 -حجم المد والجزر :

Tillage layer :- ابب ل  ساحي لمنل   نب ل   ال  دأثنلبدأاو  ل  حن ثد ل  
سددطل ل مدد ا  ل31-41وي ددن وللسددمال دد  ل  اببدد لبددينل
لللسل  ا بل  مس  ام ل ال  حن ث .

 -طبقة الحراثة :

Time mortality 

curve :- 

مضحضددسليمثدد ل   ت دد لبددينلضسددب ل  مددو لو  و دد لمددنل
 ملدددد ل،لإ لةنل  م ددددنوفللضددددالم  ملدددد لحيو ضدددد  ل  م 

 ي  ب نلبأحال  مبيا  لةنلي طلحس  لضسب ل  مو لب دال
مددنونل  ددن  لمض ظمدد لمددنل  م  ملدد لثددطل نسددطلض دد ئجل
   ت  لبينلضسب ل  مو لو  و  ل  حايدال  و د ل  دتدطل

ل%لمنلمجموعلحيو ض  ل ي  ب ن.71 مو ل

 -منحنى الموت والوقت :

Time weighted 

average exposure :- 

موجدوابل دالوسدال    دن ل دال د للجنل  ن يدلةول
  ددنبلدمضيددد لمب سدد لمضدددنوب ل ددالدمدددنل لددال    دددنبل

لومبسوم لللسلمجموعل  دمنل  متحظ.

معاااادل التعاااارض الماااااوزون 
 -زمنٌاً :

Tinnitus :- ح   ل حدايلةحي ضد  للضدال    دن ل لسدموطل  مدؤثنبل دال
ل  جه دل   ببا.

 -طنٌن اإلذن :

Tiocarbazil :- مبيددددددال م   حدددددد لةا دددددد  ل  ددددددند.لمددددددنلمجمولدددددد ل
Thiocarbamateوي مد لللدسل ثبددياللمليد ل بددضي لل

 -تاٌوكاربازٌل :
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ل  ا ون.لمض   ل  سمي ل لب ئن.
Tissue / plasma 

partition coefficient :- 

ل.Partition ration ضظنل معامااااال تجااااااز  النساااااٌج / 
 -البالزما :

Tissue analysis :- الددقلللددسلمجمدد ل   بضيدد  لو  وسدد ئ ل  مسدد  ام ل ددال 
 حليدد ل  ضسددج ل  ضب  يدد لو  حيو ضيدد ل  ددن  للمليدد  ل

ل   ش يال  م  ل  .

 -تحلٌل النسٌج :

Tissue dose :- ميدد ل  مدد ابلةول    مدد ل   يديدد ئال  إلشدد  عل  مم بدد ل 
لمنل ب ل  ضسيج.

 -جرعة النسٌج :

Titanic :- ل د.ي والةولي  البمن ل   د  -كزازي :

Titration :- انيبددد لم  بنيددد ل ي سدددي ل ل حليددد ل   يميددد ئال سددد  اطل
ل  حايال ن يدلم ابلم   لل لم نو  .

 -تسحٌح :

Tobacco :- إنل يسددد  ا طل  و ل ل بدددال مبيدددالحشدددن  ل ددد نللددد طل
لضدددددام ل ددددد طلمد نلدددددول   و  ددددد ل   نضسددددديونلل4961

نللب سدد  ا طلمدد ءل سددي ل   بددالبم  ملدد لةشددج نل   مثدد
 م   حددد لحشدددنبلبدددقل   مثدددنلل  مادددند.لو ددداللددد طل

 طل س  ا طلمسحوقلومس  لال   بدال م   حد لل4593
لو  حلددطل  حمددنل ددالإض ل ددن .لو دداللدد طل ددن  ل4811  م 

 ل بنل   بالمبيا  ل لحشن  ل،ل مد ل سد  اطل   بدال مد ابل
ل.4553ما ض لمض لل طل

 -تبغ :

Tobacco stems :- نل   بدددالو   دددال الدددقلللدددسلمسدددحوقلم ببيددد  لسددديب 
 سدد  اطليسدد  تال  ضي ددو ينلمضهدد .لو سدد  اطل دد  ل

ل  م ببي  لةحي ض  ل سم ا.

 -سٌقان التبغ :

Tolcofos - methyl :- مبيددال م   حدد ل انيدد  ل   نبدد ل  ممنضدد ل لضبدد  .لمددنل
مجمولددد ل   سددد ونل   ضدددوي لويثدددباللمليددد ل  دددوينل

ل  ا ونلوجانل   تي .لمض   ل  سمي ل لب ئن.

 -مٌثاٌل : –وس تولكوف

Tolerable daily 

intake :- 

 ن يدلةول مي لم ض و  لمنلم ابلس م ليومي  لم ل  ةد  ءل
ةول  شددن  لايلدد ل  ددنبل  حيدد بلمددنلاونلةنلي ددونل هدد ل

ل أثينلض نل ال    ئن.

 -المتناول الٌومً المحتمل:

Tolerable risk :- ضدد نبل   ددنبلل   ح مدد  ل  م  ضدد بلمددنلمددن لةول ددأثين
 حملهددد لو  ددداليح مددد  لةنليددد طل  ددد ل  ددداليم دددنل

ل  ضننلةوللتج لبانيب لمض سب .

 -خطر محتمل :

Tolerable weekly 

intake :- 

 ن يدلةول مي لمنلم ابلس م لي طل ض و هد لةسدبولي  لمد ل
  ة  ءلةول  شن  لايل ل  نبل  حيد بلمدنلاونلةنلي دونل

ل ه لة ل أثينلض نل ال    ئنل  حا.

 المتناااااااااااااول األساااااااااااابوعً
 -المتحمل:

Tolerance :- الللطل  سموطلو  مبيا  ل  ضدال   ميد  ل  ضدئيل لمدنل 
  مبيا  لو  سدموطل  مسدموللبوجوا د لللدسل  مض جد  ل

لو  مو ال  دن لي .

 -التحمل :

Tolerant :- مبددال ليسدد  اطل ةشدد نبلإ ددسلبدد  ل ددال  ضبدد  لةول
  حيددو نلةول    ئضدد  ل  ا يبدد لللددسل حمدد لانجدد  لمددنل

ب ل  مبيدددا  لةول  ظدددنوفل  بيئيددد ل يدددنل  ضدددننلبسددد
 يل ي اي لةولمس وي  لمدنل إلبد ب لب خ د  ل  م  ل د ل
مب نضددد لبدددأ ن الة دددنللمدددنلض دددكل  ضدددوعل حددد لض دددكل

ل.Resistance  ظنوف.ل ضظنل

 -متحمل :

Tolfenpyrad :- مبيددال م   حدد لحشددن  ل  بنليدد  لو  بددليبي  .لمدددنل
ويحدددايل دددأثين ل  سددد طلمدددنل دددت للMETIمجمولددد ل

ل ثبيا ل  ملي ل   ض كل   لو .

 -تولفٌنبراد :

Tolyfluanid :- لمبيدددددددددال م   حددددددددد ل  مدددددددددن  ل  م سدددددددددبب للدددددددددنل
وللBotrytis spp   انيددددد  ل    ب ددددد ل نجضددددد كل

 -تولً فلواند :
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Plasmopara sppوللUnicinula sppللددددسلل

ةشدددج نل     هددد لومح بدددي ل   ضدددنلوضب  ددد  ل  ديضددد ل
لو ين  .لمض   ل  سمي ل لب ئن.

Tonic and clonic 

convulsion :- 

و حايل ال  ة   للضدال    دن ل جنلد لمن   د لمدنل
ل  سموطل   ببي .

تشاااااااااااااااانجات توترٌااااااااااااااااة 
 -وارتجاجٌة:

Top dressed 

application :- 

لملي لإض   ل  سم ال وقلسا ل   نب لب الضمدول  ضبد  ل
لوثب   ل ال   نب .

 -معاملة قمٌة :

Topical application :- ن ئددقل  ددني لحيو ضدد  ل ي  بدد نل لمبيددا  لإحدداللا
م  بنيدددددددددد  لو دددددددددد طلب سدددددددددد  ا طلمحبضدددددددددد لا يبدددددددددد ل

Microapplicatorحيدددديل وضدددد ل اددددنبلمحلددددو لل

  مبيالبحجطلث ب لللسلمضابد لم يضد لمدنلجسدطلحيدو نل
 ي  ب نلو الانيب ل م  دلبا  لض  ئجه لو لد ل    ي هد ل
لوةنلضجدددددد لل دددددد  ل  انيبدددددد لي  مددددددالللددددددسل   بدددددد نل

 سدد لو حايددالحجددطل  باددنبلوم دد نلوضدد ل  مدد ي ل  مض
  باددددددنبلللددددددسلجسددددددطلحيددددددو نل ي  بدددددد ن.ل ضظددددددنل

Precession spraying.ل

 -معاملة سطحٌة :

Topical effect :- ل   ددددأثينل  دددد  ل حاثدددد ل  مدددد ابللضددددالم  ملدددد ل   دددد ئنل
لسددددداحي  ل دددددالمضابددددد لةولضباددددد ل  م  ملددددد .ل ضظدددددن

Topical application.ل

 -تأثٌر سطحً :

Topramezone :- .لمبيالةا   لل ط  -توبرامٌزون :

Topsoil :- الدقلللدسل  اببد ل  سداحي لمدنل   نبد لو   دال حددو ل 
للسلم ظطل  م ابل   ضدوي لو  دال  اببد ل   بدب لمدنل

ل   نب .

 -بة سطحٌة :رت

Torsade :- حددداويل   دددو ءلم دددو لمميددد لةحي ضددد  لض يجددد ل   ضددد و ل
  مدددمنل ل حددو لوحدداويلضددوعلمددنل  ديدد ابل  م نادد ل

ل لمةضيسيوطل ال  اط.

 -ملوي :

Tort :- ة للمببددددوالةول يددددنلم  مدددداليلحددددقلب  شدددد الةول
لمم ل    .

 -ضرر :

Total diet study :- ان سدد لمبددمم ل  حايددالانيبدد ل ضدد و لم ببيدد  ل  مبيددال
 الجددن ءل ض و دد ل دد  ءلم ددين.لةول ددالمددنل بدد ل  شدد

ان س ل هافلإ سل باينلمجمدوعل   ميد ل  موجدوابلمدنل
لم ابلم ل الوجب ل   ءلضمو جي .

 -دراسة مجموع الغذاء :

Total extraction :- و ي لي طل س  تال  م ببي  ل  س م لمدنلسدا ل   يضد ل
و  مسم بلب  م ببي  ل  ساحي لو   ال  م ببيد  ل  سد م ل

ابلا   ل  ضسج لو ض ليس  اطل   تالوةجهددبل  موجو
 Internal  هددددنكل  ياويدددد لو  مي  ضي يدددد .ل ضظددددنل

extractionوللSurface extraction.ل

 -استخالص كلً :

Total kjeldahl 

nitrogen :- 

مجمدددوعل  ض دددنوجينل   ضدددو لو  موضيددد ل  محسدددوب ل
بانيب ل لا  ل  موجدوال دال  لد لم ئيد لمحسدو لللدسل

ض نوجين/  نلم ء.لإنلوجوالمس وللل  اللةس كلملةط
منل  ض نوجينل ال  م ءليا لللسلوجوالمس ولللد  ال

لمنل   لويلبمي  ل  مج ن .

مجماااااااااااااوع النتاااااااااااااروجٌن 
 -الكلدالً:

Total maximum 

daily loads :- 

ةللسل مي لمنل  ملوث  ل  موجوابل دال  لد لم ئيد لمدنل
لاونل   أثينلللسلضولي ل  م ءل  بي سي .

 -أعلى حمل ٌومً: مجموع

Total nitrogen :- مجمولددددددددد ل  ض دددددددددن  ل(No3)و  ض نيددددددددد لل(No2)ل
لو  ض ددددددددددنوجينل   ضددددددددددو لو  موضيدددددددددد .ل ضظددددددددددن

Total kjeldahl nitrogen.ل

 -الناٌتروجٌن الكلً :

Total phosphorus :- الفسفور الكلً : ميدد ل   سدد ونل  م   لدد ل  موجددوال ددالمحلددو لبشدد  ل- 
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مث  يد للا  ئق.لو  الميد  ل   ضدت لو  مبد ض لمبد ان
ل ل س ونل،لو ب كل مي ل   س ونلب  ملةن ط/  نلم ء.

Total suspended 

particulates :- 

مجموعل  جديئ  لةول  ا  ئقل  بةينبلجدا  لمدنل  مدو ال
  بددلب لو  سدد ئل ل   سدد  طلو  ةبدد نلو  ددن   لو  ب ددنبل

لو  موجوابل الليض لمنل  هو ءل  محيا.

لدقٌقااااة مجماااوع الجزٌ اااات ا
 -المعلقة :

Total suspended 

solids :- 

مجموعل  دا  ئقل  بدةينبلجدا  ل   دال ببدسلمض شدنبل دال
ل  س ئ لو ؤا لإ سلل ون  لو ب كلب  ملةن طل   ل  ن.

مجمااااااوع المااااااواد الصاااااالبة 
 -المعلقة :

Total terminal 

residue :- 

مجمددوعلمسدد وي  لجميدد لم ببيدد  لمبيددالم ددينلةولمدد ابل
لال  ة  ء.س م لمحاابل 

 -مجموع المتبقٌات النها ٌة:

Total toxic response :- مجمدد ل   ددأثين  ل   دداليظهن دد ل   دد ئنل  حددالجددن ءل
ل  نض ل لم ابل  س م .

 -ا ستجابة الكلٌة للسمٌة :

Toxaphene :- مبيددالحشددن  للدد طلمددنلمجمولدد ل   لددونل   ضددوي .ل
لم وسال  سمي ل لب ئن.

 -توكسافٌن :

Toxemia :-  و لةولوبدو ل  مد ابل  سد م لإ دسل  داطلو سدببه ل دالا
لإحا يل ةيين  ل يموحيوي ل لاط.

 -تسمم الدم :

Toxic :- انبل  م ابلللسلإحا يلضدننل ل  ئضد  ل  حيد ل ض يجد ل 
 ل  دد لت لبددينل دد  ل  مددو الوبددينلة ددا  ه ل  حيويدد ل ددال

ل   ل    ئض  .

 -سام :

Toxic alkaloids :- سدددد م ل  مس  لبدددد لمددددنلو ضددددطلجميدددد ل  بلويددددا  ل  
  ضب  دد  لو   ددال ظهددنل ددأثين  لسدد م  ل ددال    ئضدد  ل  حيدد ل
  م  ل  لومنلةشهن  ل  ضي و ينل  مسد  لالمدنلضبد  ل

  جيددابل  دد  ل  حشددن  ل   بددال  دد  لي ددالمددنلمبيددا  ل
. ن  ل س  اطلبضج لل الم   ح لحشن  ل  م 

 -قلوٌدات سامة :

Toxic chemical :- ضظنل Toxic substance.ل  -مادة كٌمٌا ٌة سامة :

Toxic concentration :- ن يدلمنلم ابل حايل سمم  لباونلةنل  ونل  محبدل ل 
ل  ضه ئي ل ول  مو .

 -تركٌز سام :

Toxic dose :- ميدد لمددنل  مدد ابل   ددال حددايل سددمم  لبدداونلةنل  ددونل   
ل  محبل ل  ضه ئي ل ال  مو .

 -جرعة سامة :

Toxic inhalation 

hazard :- 

 دد دلةولسددو ئ لم ادد ينبلسدد م ل ةضسدد نلو   ددال شدد  ل
ل ان  لللسل  بح لةثض ءللملي ل  ضب .

 -خطر استنشا  السم :

Toxic material :- ضظنل Toxic substance.ل  -مادة سامة :

Toxic release 

inventory :- 

  لابلم لوم  ل بلي ل  ب لب  مو ال  جايدابل   دال دطل
  مب ض لو  ضمنلم لومد  لإض  جه لو سويبه لمنل ب ل

  ني ي لب لال  مو المنلحييلمو ب   ه لو سد  م ي ه ل
لو ين  لمنل  م لوم  .

قا مااااااااة المااااااااواد السااااااااامة 
 -المطلقة:

Toxic substance :- ة لل مدددد ل يميدددد ئالمسددددب ل ل سددددمطلض يجدددد ل ل ددددا   ل
ل   يديو يمي ئالم ل    ئنل  حا.

 -مادة سامة :

Toxic substances 

control act :- 

 ددال  وييدد  ل  م حددابلل4659 دد ضونل ددطل شددني  للدد طل
  مني يدد ل لسدديانبلللددسللمليدد ل ددا و ل  مددو ال  سدد م ل

لو  حالمنلم  ان  للللسل  بيئ لو  مج م .

قااانون السااٌطرة علااى المااواد 
 -السامة :

Toxicant :- . ةول  مد ابل   داللم ابلس م لمث ل  مد ابل      د ل مبيدالمد
 ددددأثين  لضدددد نبل ددددال  ضددددو حال سدددد اي لةنل حددددايل

ل   ن يبي لةول  وظي ي ل  موجوابل الضظ طلحيو لم .

 -سام :

Toxicity :- مبا نل  ضننلةول   لفل  د  ل حاثد ل  مد ابل  سد م ل دال
ةضسج ل    ئنل  حال،لوةلن  ل  سمي ل ال  ن وللبدينل
ةلددن  ل  ي دد ل وجدد ل  ددنةكلوةلددن  لشددايابل ددال

وللAcute toxicityل ض هالبمو ل    ئنل  حدا.ل ضظدن
Acute poisoningوللChronic toxicityولل

 -السمٌة :
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Chronic poisoningوللSub acute toxicityولل
Sub chronic poisoning.ل

Toxicity assessment :- ةول بدداينل  ضددن نل  ض  جدد للددنل  سددمي ل،لولليدد ل هددال
لملي ل حايالابي  ل  ضن نل  ض  جد للدنل  سدموطل دال

  حي ل  م  نض ل ه لولت  ل  الب االمدن  ل    ئض  ل
    ددن لو  ن  دد ل،لو  ةددن لمددنل دد  ل   بيدديطل  حايددال
لحاوال   ن يدل    الب    ن ل خمنل لمو ال  س م .ل

 -تقٌٌم السمٌة :

Toxicity categories :- بسيطلمبا نل  ضننلةول   لفل    ل حاث ل  مبيا  ل دال 
ل،للةضسددددددددددج ل   دددددددددد ئنل ب دددددددددد  ل انجدددددددددد لسددددددددددمي ه 

وللي ل ينلمج مي ل  سمي ل ب ل دالةنب د لمجد مي ل دال
Toxicity categories I, II, III, IV.ل

 -مجامٌع السمٌة :

Toxicity category I :- مبددا نل   لددفلةول  ضددننل  دد  ل حاثدد ل  مبيددا  لشددايابل
  سمي ل الةضسج ل    ئنل  حالو م د دل د  ل  مجمولد ل

انيددقل   ددطل هدد للددنللLD50بددأنل يمدد للمددنل  مبيددا  
ملةط/ ةدددطلمدددنلودنل  جسدددطلل71-  دددن وللبدددينلبددد ن

للل.Dangerو حم للتم  ل لم ل انل

الساااااامٌة ماااااان المجموعااااااة 
 -األولى :

Toxicity category II :- مبا نل   لفلةول  ضننل    ل حاث ل  مبيدا  لم وسدا ل
  سمي ل الةضسج ل    ئنل  حالو م د دل د  ل  مجمولد ل

للدددددددددددد لمددددددددددددنل  مبيددددددددددددا  لبددددددددددددأنل يمدددددددددددد ل  جن
ل  ضبددد ي ل  ب  لددد ل هددد للدددنلانيدددقل   دددطل  دددن وللبدددين

ملةط/ ةددددطلو حمدددد للتم دددد ل لمدددد ل حدددد نلل71-711
Warningل ضظنل.Toxicity categories.ل

الساااااامٌة ماااااان المجموعااااااة 
 -الثانٌة :

Toxicity category III:- مبددا نل   لددفلةول  ضددننل  دد  ل حاثدد ل  مبيددا  ل ليلدد ل
لال م ددددد دل  سدددددمي ل دددددالةضسدددددج ل   ددددد ئنل  حدددددالو   ددددد

 هددد للدددنلانيدددقل   دددطل  دددن وللبدددينللLD50بدددأنل يمددد ل
ملةط/ ةدددطلو حمددد للتم ددد ل لمددد ل ض بددد لل714-7111

Cautionل ضظنل.Toxicity categories.ل

الساااااامٌة ماااااان المجموعااااااة 
 -الثالثة :

Toxicity category IV:- مبا نل   لفلةول  ضننل    ل حاث ل  مبيا  لمض  ضد ل
لالو   دددددال م ددددد دل  سدددددمي ل دددددالةضسدددددج ل   ددددد ئنل  حددددد

ل هددد للدددنلانيدددقل   دددطل ديددداللدددنلLD50بدددأنل يمددد ل
.لCaution ط/ ةدددطلو حمددد للتم ددد ل لمددد ل ض بددد لل7

ل.Toxicity categories ضظنل

الساااااامٌة ماااااان المجموعااااااة 
 -الرابعة :

Toxicity equivalence 

factor :- 

ل م ليس  اطل لمب نض لبدينلسدمي ل  من بد  ل  م  ل د .ل
ل.LC50مث  ل  ال يم ل

 -ل مكافئ السمٌة :عام

Toxicity equivalent :- مددداللمسددد  م لم دددونلم دددينل دددالسدددمي ل لددديالمدددنل
لمن ب  لةولمو المنلمجمول لم يض .

 -مكافئ السمٌة :

Toxicity exposure 

ratio :- 

 يمدددد لض  جدددد لمددددنل سددددم ل يمدددد ل   ن يدددددلةول  جنلدددد ل
  م  ن ل ه لللدسل يمد ل  جنلد لةول   ن يددل   د ال

ل.(NOEC) متحظلب اطل   أثينل 

 -نسبة التعرض للسمٌة :

Toxicity index :- و ولمبلو ل  سمي ل  ضسبي لويحس لمنل  م  ا  ل خ ي ل
ل:

ل  ثنل  مبيا  لسمي لLC50 يم لللللللل
ل_______________________________ا ي ل  سمي =

ل411×
  لمبيال خ نلLC50 يم للللللل

ل.Relative toxicity ضظنل

 -ٌة :دلٌل السم

Toxicity line :- دداليمثدد ل   ت دد لبددينل و دد ني طل   ن  يدددل  مسدد  ام ل 
ووحددا  ل  بنوبيدد ل  مب بلدد ل ضسددب ل  ب دد ل  مبددحح .ل
ويجدد لةنلي ددونل ددال  سددمي لمسدد بيم  لوي و ددفل  ددال

 -خط السمٌة :
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لللسلم ليأ ال:
ةنلي دددونل وديددد ل   دددن ال  حس سدددي لابي يددد  ل دددالل–ةل

لمجموعل   ن الةول   شينب.
نل   يضدد ل  م  بددنبلممثلدد لحبيبدد ل مجمددوعلةنل  ددول- 

ل   ن ال  مس  ام ل ال  ان س .
ةنل  ونلضسب ل  مبيال    ليا  لةجسد طل  حشدن  لل- 

إ سل ميد ل  مبيدال   ليد ل   دال   دن ل هد ل   دن ال
ل  م  بنبلث ب  .

Toxicity test :- لبددد نبللدددنل  ان سددد ل   جنيبيددد ل ل دددأثين  ل  ضددد نبل
ج لمنل  ن ل    ئنل  حدال لمد ابل  م  بدنبلةثضد ءل  ض  

   نبلدمضي لمحاابلو ح لظنوفلم ح طل يه .

 -اختبار السمٌة :

Toxicodynamics :- يببددالبهدد للمليدد ل   لدد ل  مدد ابل  سدد م لمدد ل  مدد  نل
  مسدد ها  ل ددال   دد ئنل  حددالومدد لي بدد ل  ددالمددنل و بدد ل

ظهدونل يمي ئي لحيوي لو سلجي ل ؤا ل دال  ضه يد لإ دسل
ل   أثين  ل    سي .

 -دٌنامٌكٌة التسمم :

Toxicogenetics :- ان س ل دأثينلاونل   و مد ل  ون ثيد لللدسل دأثينل  مدو ال

  س م ل دال   د ئنل  حدال  م دنا.لة لان سد ل يسد  ا ال

ل  ون ثال ل  ئنل   نال تس ج ب ل لمو ال  س م .

 -السمٌة الوراثٌة :

Toxicogenomics :-  ن يدد ل  ددون ثال ل دد ئنليم ددنلةنلي اددالإنل حايددال  

بونبلبدحيح للدنلابي د ل يسد ج ب ل   داليم دنلةنل

ليظهن  ل    ئنللضال  نض ل لسموط.

 -مجٌن السمٌة :

Toxicokinetics :- يببالبهد لان سد ل ميد  لو ن  يددل  مد ابل  سد م ل   دال

 ددطل م ب بدده لب  جسددطلو   حددوي ل  حيويدد ل  م  ل دد ل

 ل  جسدطلسدو ءل د نل  دال لمد ابل   ال  نض ل ه لا  د

  بلي لةولضو  جلةيضه لبم ل ال  اللمليد  ل   وديد ل

لو إلد   لمنل  جسط.

 -حركٌات التسمم :

Toxicological data 

sheet :- 

ون  ل اب لبش  لموحال ه للت  لب  م لوم  ل  سدمي ل

    بدد لبمدد ابلم يضدد لمددنلحيدديلإض  جهدد لو سدد  م  ه ل

ليبه لو مييد  .ومو ب   ه لوان ئقل ش 

 -ورقة بٌانات السمٌة :

Toxicological profile:- مل ددال لبي ضدد  ل    بدد لبم  ب دد لح  دد ل   سددمطلبمدد ابل

م يض لو  ضو  جل  ضه ئيد ل  لدال  مد ابل   دال دالي دونل هد ل

ل ب   لللسلبح ل إلضس ن.

 -حالة السمٌة :

Toxicologist :- موطل  شدد ال   ضددال  م مددننلو  م مددنكل ددالللددطل  سدد

و  م ددددان لللددددسلان ئددددقل   حددددالو حايددددالابي دددد ل

   أثين  ل  ض نبل   دال حداثه ل  سدموطلسدو ءل    سدي ل

مضهددد لو يدددنل    سدددي ل،ل ضدددت للدددنل بددداينل ح مددد ي ل

حدداوثه لو ضددوعلمجدد  ل أثين دد لمددنل ددت ل ان دد لللددسل

ان سدد ل دد  ل  سددموطلوم ببي  هدد لوضددو  جلةيضدده لللددسل

ل    ئض  ل  حي .

 -:السمومً أو عالم السموم

Toxicology :- لددطل  دد  لي دد البان سدد ل ددأثينل  جنلدد  ل  م  ل دد ل   

مددنل  سددموطلللدددسل  ضشدد ال  حيدددو لو  لليدد لوظددد ئفل

  لض ءل  م  ل  لمنلحيديلان سد ل أثين  هد ل    سدي ل

و  تل سددي ل،ل ضددت للددنلان سدد لمي  ضي يدد ل أثين دد ل،ل

  ل م ليه طلللطل  سدموطلب بيديطل  لليد ل  سدموطلو  ملوثد

  بيئي لو حليله لو حلي لم ببي  ه لوضو  جلةيضه ل  حايدال

حال  م نل،لوبشد  للد طليم دنل  بدو لةنلللدطل  سدموطل

للدددطليهددد طلبان سددد لمجمددد ل   دددأثين  ل  سددد م ل لمدددو ال

 -علم السموم :
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  م  ل دد ل دداللض بددنلوم وضدد  ل  ضظدد طل  بيئددا.ل ضظددنل
Toxinology.ل

Toxicometry :- إ سلجمي ل  ان ئقل  مسد  ام لمبال ليس  اطل يشينل

بددددنل  بيئدددد ل  م  ب دددد لو يدددد كل  سددددموطل ميدددد  ل دددداللض

ل  م  ل  .

 -قٌاس السمٌة :

Toxicophobia :- ح  ددد لمنضدددي ل بدددي لب ددد ل  شددد  ال و ددد  لمدددنل

ل  مو ال  س م .

 -رهاب السم :

Toxicophoric group :- مجمولدد ل ددال  من دد ل   يميدد ئاليدد طل ضشددياه لةيضددي  ل

لأثين  ل  س طل ال    ئنل  حا.  ال حايل 

 -المجموعة السامة :

Toxicovigilance :- ةول  حددد نلمدددنل  سدددموطلو ددداللمليددد ل مييددددلو  بددد ل

   ددأثين  ل  م  ل دد ل لسددموطل ددال  مج مدد لمدد لان سدد ل

و بييطل ي ي ل     ل إلجن ء  ل  مض سب ل  بلي ل    دن ل

ل  لال  سموط.

 -ٌقظة سمٌة :

Toxification :-  ابل  سددمي لو  دداللددنلانيددقل   حددو ل  يضددالةولديدد
 لمدد ابل  سدد م ل  بددلي لإ ددسلمن دد لة ثددنلسددمي لمددنل

ل  من  ل  بلا.

 -تسمٌم :

Toxin :- ة لمدد ابلسدد م ليدد طل س  تبدده لةولإ ن د دد لمددنل بدد ل
    ئض  ل  حي ل سدموطل  حشدن  لو   د لالو   بد ن ل

 و  سموطل   ال ض جه ل   اني  لو  ب  ني لو  ضب    .

 -سم حٌوي :

Toxinology :- للددطل  سددموطل  دد  ليهدد طلبان سدد ل  سددموطل   ددال ض جهدد ل
    ئضددددد  ل  حيددددد ل    و سددددديض  لةولسدددددموطل  ث ددددد بينل
و   ض  دد لو  حشددن  ل   دداليددضجطللضهدد لةضددن نل ددال
    ئضدد  ل  حيدد لو دد  ال  سددموطل   انيدد لو  ب  ينيدد .ل

ل.Toxicology ضظنل

 -علم سموم التوكسٌنات :

Toxiphobia :- ضظنل Toxicophobia.ل  -الخوف من السم :

Toxogenic group :- ضظنل Toxicophoric group.ل  -المجموعة السامة :

Toxophoric group :- ضظنل Toxicophoric group.ل  -المجموعة السامة :

Traceability :-  ل ءلةثن  .    القلللسلة لم ابليم نل  ببه لةول  -قابل لالقتفاء :

Tracer :- بدد ل  ثددنل،لمثدد  ل  ددال سدد  ا طلةحددال  ضظدد ئنل  مشدد  ل  
 لحلددو لم دد نلةحددال   ض بددنل  م وضدد ل لمن دد ل  سدد طل

ل  اليم نلم  ب  لحن ي  ل  م ابل  س م .

 -مقتِف :

Tracer substance :- م ابلي طل  ب ه لمنل ت ل   ل لم ينلةولب س  ا طلةحال
ل  ضظ ئنل  مش  .

 -مادة متتبعة :

Tracking powder :- بددونبلمددنلبددونل جهيدددل  مبيددا  ل  ج  دد لو سدد  اطل
ب  انج ل  س كلم لمبيا  ل  بو ن لحييل ضثدنل د  ل
  مسدد حيقل ددالةمدد  نلمددنونل  بددو ن لحيدديل ل بددقل
بأجسدد مه لولضددام ل بددوطلب ضظيددفلشدد نلجسددمه ل يضهدد ل

ل  ض و ل   ل  سموطلبش  ل ينلمب شن.

 -مسحو  تتبع األثر :

Traction duster :- ضظنل Wheel barrow duster.ل  -معفرة مسحوبة :

Trademark :- ويببددالبهدد ل يسددطل   جدد ن ل لمض ددوجلو ددوللبدد نبللددنل
 لمدد لةولحدددنفلةوللتمدد ليدددن بالوجوا دد لبددد  مض وجل
  دد  ل  بددنللضدد لو ددول سددطل  بدد ل ل ةييددنل ب دد  ل لشددن  ل

ل  مض ج .

 -عالمة تجارٌة :

Tragacanth :- للليهددددد لمدددددنلشدددددجين  لةحدددددال  بدددددم  ل  م حبددددد 
Astragalus gummiferويس  اطل مد ابلمثب د ل دالل

  مس حضددددددن  ل  او ئيدددددد لو دددددد  ال مدددددد ابلمةلظدددددد ل
Thickenerةولمسدددد حلب لةولمثب دددد ل ددددال  مض جدددد  لل

 -تراكاكانث :
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  ة  ئيدد لو ددولضددمنل  مددو ال  مضدد   ل  ددو نابلب  ب ئمدد ل
ل  او ي ل لجض لاس ونل    ي .

Tralkoxydim :-  حددد ل  ا ددد  لن ي ددد ل  ون قلب دددالظهدددونلمبيدددال م  
ب ان  هددددد ل دددددالحبدددددو ل  ضجيليددددد  .لمدددددنلمجمولددددد ل

Cyclohexanedionوي مددددد لللدددددسل ثبددددديالإضدددددديطلل
Acetyl CoA Carboxylaseلمددض   ل  سددمي ل.

ل لب ئن.

 -ترالكوزٌدم :

Tralomethrin :- مبيددددالحشددددن  للددددد طلمددددنلمجمولدددد ل  ب ينوثنويدددددال
 سدد طلمددنل ددت ل  محضددنبلبددض لي  لويحددايل ددأثين ل 

 ددأثين ل ددال ضددو  لضبدد ل   لون يددال ددالة شددي ل  محدد ونل
ل   ببي .لشايال  سمي ل لب ئن.

 -ترالومٌثرٌن :

Tralopyril :- .  لمبيالن وي  ليس  اطلللسل  مدنول  ل  م  ل  -ترالوبٌرل :

Trans. :- ب ائدد ل ددتطل شددينلإ ددسل ن يدد لم ددينل ل ض بددنلضددمنل

ل  جد ءل   يمي ئا.

 -عبر :

Transcriptome :- دداال   لددالمددنل  حمدد  ل  ضوويدد ل  ن يبيدد ل  من سددل ل   

mRNAدداليدد طل  ليبهدد لةولإظه ن دد ل ددال ليدد لةولل   

ل.Transciptomicsضسيجللضالدمنلم ين.ل ضظنل

األحماااض الراٌبٌااة المراساالة 

 -المنسوخة :

Transcriptomics :- ة للمليددد ل   حليددد ل  شددد م ل ل  بيدددنل  جيضدددالإلظهددد نل

 جددد لو  دددال  بيددديطل   ةيدددن  ل  ح بدددل ل دددال  ليدددقلضو 

mRNAلب ال    ن ل م ابل يمي ئي لم يض .ل

التحلٌااااال الشاااااامل للجٌناااااات 

 -المنسوخة :

Transfluthrin :- مبيددددالحشددددن  للددددد طلمددددنلمجمولدددد ل  ب ينوثنويدددددال

  محضددنبلبددض لي  لويحددايل ددأثين ل  سدد طلمددنل ددت ل

حدد ونل ددأثين ل ددال ضددو  لضبدد ل   لون يددال ددالة شددي ل  م

ل   ببي .ل

 -ترانسفلوثرٌن :

Transformation :- ويببددالبهدد للمليدد ل ةييددنل   ليدد لبيا دد  لمدد ابلون ثيدد ل

جايابلوم لي ن  للليه لمنلإظهد نلضمدالشد لالجايدا.ل

ةول دداللمليدد ل حددوينل   تيدد ل  ض ميدد لابي يدد  ل ل هيددؤل

 تضبسدددد طل  سددددني لو  ددددوينل  ون ط.لةول دددداللمليدددد ل

ل ليدددد لض يجدددد ل    ددددن ل مددددو ال   حددددوينل   يميدددد ئال 

ل يمي ئي ل ال  بيئ .

 -تحوٌل :

Transformed cell :- ليدد ل   ددال حو دد لون ثيدد  لبشدد  ل لبدد ئالةولبيا دد  ل   

DNAنيدد لإ يهدد ل ةددن لإض دد جل تيدد ل   للمددنلل 

لاوي ل ال  مد نعل  ضسيجي ل   لوي .

 -الخلٌة المحولة :

Transgene :- ويد طلضبلد لوإا   د للملي لة د لجدينلمدنلمبدانلم دينل

ل  ئنلآ ن.ل(DNA)إ سلمجينل

 -نقل الجٌن :

Transgenic :- بدد  ل سدد  اطل وبددفل دد ئنليحمدد لجددينل ددطلإا   دد ل

لبو سا لح م لغ  ئنلا يق لإ سلضو بلبيض لم بب .

 -محول أو معدل :

Transgenic plant :- ضب  ل طلإحدا يل ةييدنل دال ن يبد ل  جيضداللدنلانيدقل

من ددو ل يهدد لمددنلضددوعلضبدد  الضبدد لب دد ل  جيضدد  ل  

آ ن.لمث  ل  الإا   ل  جينل  مبد وطل مدن لم دينلةول

ل مبيالةا   لم ين.

 -نبات معدل وراثٌاً :

Translation :- مليدد ل   دداليدد طلبهدد ل  ليددقلسلسددل لبب يددالم وضدد لمددنل   

مجمولدد لمددنل  حمدد  ل  ميضيدد ل   ددالي حدداال    بهدد ل

ل.mRNAللسلةس كل     لضيو ليو  يا لم ينل ال

 -ترجمة :

Translocation :- لملي ل ض ش نل  مبيا  ل   يمي ئي لمنلضبا ل م ب بده ل

للددددسلةون قل  ضبدددد  لةولسدددديب ض لوجدددد ون لإ ددددسلببيدددد ل

 -نقل لمكان آخر :
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  ون قلو  بددن لطلو  جدد ونل،لو حددايل دد  ل  ظدد  نبل

ل ال  حيو نلةيض  .

Transposon :- مدنلمو د لل ا  لمض بل لمنل  ح م ل  ن يبال  حدنا

خ نل دال   نوموسدوطل  ب  يدن لإلضجد دل  د لون ثدال

  بلد للGenomeم ينلوب  ال هدال ا د لمدنل  مجدينل

ل.Transposable لضب ل

 -قطعة منقولة :

Trash :- . لمو المهمل ل يكل ه ل يم  -فضالت :

Treatability :- بليدد ل  مدد ابل ل ضددوعلإ ددسلم دد مت لم يضدد ل ةددن ل  

نلحدداويل ةيددنل ددالمو بدد   ه لإلدد ابل أ يلهدد لمددنلاو

ل  بلي .لمث  ل  الم  مل لمي  ل  مج ن ل  ضبي ه .

 -قابل للمعاملة :

Treatment threshold:- مس وللةلا ال خ  ل  د  للضدا ل بدب للمليد ل سد  ا طل
  مبيددالةولوسدد ئ ل  م   حدد لضددنوني ل مضدد ل خ دد لمددنل

ل  وبو لإ سلمس ولل  ضننل ي  ب ا .

 -ملة :الحد الحرج للمعا

Treble 

superphosphate :- 

ل.Superphosphate ضظنل  -سوبرفوسفات عالً :

Tree nails :- و دددالمسددد مينلاويلددد ل   لنةكلبددد ل جويدددفلمب دددنل
يح ددو لللددسل  مبيددال  جهدد د لب  جنلدد ل  مض سددب ل ددال
مدد ابلح ملدد لجت يضيدد لحيدديليدد طل ثبي هدد ل ددال  شددجنبل

ةجدددد ءلل  مبددد ب لومضهددد ليض بددد ل  مبيدددال  جهددد د لإ دددس
  شجنبل  م  ل  لو سمسل   ل   ملي لةيض  ل  ةدنكل دال

ل.Trunk implantation  ج عل

 -مسامٌر الشجرة :

Tree nails method :- و الانيب لبايل ل انيب لم  مل لج عل  شجنبلب  مبيدال
،لحيددديل  دددو نل  يدددوطلمسددد مينلاويلددد ل   لنةكل يددد ل
 جويددددفليح ددددو لللددددسل  مبيددددال  جهدددد د لب  جنلدددد ل

 سددب لويدد طل ثبيدد ل دد  ل  مسددم نل ددالجدد عل  شددجنبل  مض
حيدديليبددوطلبحبددنل  مبيددال ددالجدد عل  شددجنبل ددانيجي  .ل

ل.Trunk pesticides implantation ضظنل

 -طرٌقة مسامٌر الشجرة :

Tremorgenic :- لسدددددددددددددددددموطل انيددددددددددددددددد ليض جهددددددددددددددددد ل   ادددددددددددددددددن
Aspergillus fumigatusضددددد مالللدددددسل  ندلل  

لFumitremorgens A & Bويح دو لللددسل  سددطل

لوي سب ل ض و  لإ سلحاويلةمن  للببي .

 -ترٌمورجٌنك :

Tremors :- مبدددددال ليسددددد  اطل وبدددددفل ن جددددد فلةول ن  ددددد ول
ل   ضت .

 -ارتعاشات :

Triacontanol :- مضظطلضمول لضب  ليشج لضمول  ضبد  لويديدالمدنلمح دو  ل
  بنو يضددددال،ليسدددد  اطلللددددسلم  لددددفل  مدنولدددد  .ل

لمض   ل  سمي ل لب ئن.

 -كونتال :تراي ا

Triadimefon :- مبيددالجهدد د ل م   حدد لمددن ل  بيدد  ل  ددا يبالللددسل
  ضجيليدددددد  لو   ضدددددد لو   و  دددددد لم سدددددد  ا ل  ون قل
و   ضن و  ل ضت للنل  للي  لضالةمن  ل  بداة.ل

ل.لمض   ل  سمي ل لب ئن.Triazoleمنلمجمول ل

 -تراي ادٌمفون :

Triadimenol :- ونلضددال انيدد  لمبيددال انيدد  لجهدد د ل م  ملدد ل  بدد 
    حطل ال  ضجيلي  ل،ل ضت للنل  للي  لضالةمدن  ل

.لTriazole  بيدد  ل  ددا يبالو  بدداة.لمددنلمجمولدد ل

لمض   ل  سمي ل لب ئن.

 -تراي ادٌمنول :

Triallate :- مبيال م   ح ل  شو  نل ب لظهدونل  بد ان  ل دالحبدو ل
  شددد ينلو  حمدددالو   ددداكلو  لوبيددد .لمدددنلمجمولددد ل

Thiocarbamateويحددايل ددأثين ل  سدد طلمددنل ددت لل

 -تراي الٌت :
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ل ثبيا ل  ملي ل بضي ل  ا ون.لمض   ل  سمي ل لب ئن.

Triamiphos :- مبيددال   نوسدد  لوحشددن  لو انيدد  .لشددايال  سددمي ل
ل لب ئن.

 -تراي امٌفوس :

Triasulfuron :- مبيال م   ح ل  ا   ل ب لظهدونل  بد ان  ل دالحبدو ل
ويحايل دأثين للSulfonylurea  حضا .لمنلمجمول ل

  سددددددد طلمدددددددنل دددددددت ل ثبياددددددد لإلضدددددددديطل بدددددددضي ل
Acetolactate.ل.لمض   ل  سمي ل لب ئن

 -تراٌاسلفوٌورون :

Triazamate :- لللددددسل  مدنولدددد  ل ددددن  مبيددددال م   حدددد لحشددددن  ل  م 
ل  م  ل  .لشايال  سمي ل لب ئن.

 -تراٌازامات :

Triazine herbicides :- مجمولدددد لTriazineئيدددد ل ضددددطل   ايددددالمددددنل   يمي ل
وللAtrazineمبيددددددددا  ل  ا دددددددد  ل  جيددددددددابلمضهدددددددد ل

PrometoneوللPropazineلو ين  .ل

 -مبٌدات أدغال تراٌازٌنٌة :

Triazone :- من دد للضددو ل  ئدد ل ددال  مدد ءل،ل ن يبدد ل   يميدد ئال
C3H7N3Oل14و  دددددد  ليح ددددددو لللددددددسل   دددددد لل%
لض نوجين.

 -تراٌازون :

Triazophos :- ن  لوايددا نلث ب ضيدد ل،ليسدد  اطلمبيددال   نوسدد  لوحشدد
للدددسل  دن لددد  ل  م  ل ددد .لمدددنلمجمولددد ل   سددد ونل
   ضددوي ل  مثباددد لإلضدددديطل   دددو ينل سددد نيد.لم وسدددال

ل  سمي ل لب ئن.

 -تراٌازوفوس :

Triazoxide :- مبيال اني  ليسد  اطل  ةليدفل  بد ونل م   حد لمدن ل
ل  االةون قل  ش ين.لم وسال  سمي ل لب ئن.

 -:تراٌازوكساٌد 

Tribenuron - methyl:- مبيددال م   حدد ل  ا دد  للنيضدد ل  ون قل ددالحبددو ل
لSulfonylurea  حضادددد لو  شدددد ين.لمددددنلمجمولدددد ل

وي مددددددد لمدددددددنل دددددددت ل ثبياددددددد لإلضدددددددديطل بدددددددضي ل
Acetolactate.ل.لمض   ل  سمي ل لب ئن

 -مٌثاٌل:  –تراي بٌنٌورون 

Tribufos :- لمدد ابلمج  دد لومسددبا ل ون قل  باددن.لمددنلمجمولدد 
   سدددد ونل   ضددددوي لوي مدددد ل مددددؤ دنل مثددددبالإضددددديطل

ل س نيد.لشايال  سمي ل لب ئن.

 -تراٌبوفوس :

Tricalcium 

phosphate :- 

ل.Calcium phosphate ضظنل  -فوسفات ثالثً الكالسٌوم:

Trichlamide :- .لمبيال اني  لل ط.لمض   ل  سمي ل لب ئن  -تراٌكالماٌد :

Trichlorant :-  لط.لم وسال  سمي ل لب ئن.مبيالحشن  لل  -تراٌكلورانت :

Trichlorfon :- مبيددددال م   حدددد لمدددداللو سدددد لمددددنل  حشددددن  لللددددسل
  مح بي ل  م  ل د .لمدنلمجمولد ل   سد ونل   ضدوي ل
ل  مثبا لإلضديطل   و ينل س نيد.لم وسال  سمي ل لب ئن.

 -تراٌكلورفون :

Trichlorobenzene :- .لمبيالةا   لل ط  -:تراٌكلوروبنزٌن 

Trichlorobenzoic 

acid :- 

لمبيالةا   لل ط.لمض   ل  سمي ل لب ئن.  -حامض تراٌكلوروبنزوٌك:

Trichlorobenzyk 

chloride :- 

لمبيالةا   لل ط.  -كلورٌد تراٌكلوروبنزاٌك :

Trichloroethane :- .لم ابلمب نب.لمض   ل  سمي ل لب ئن  -تراٌكلورواٌثان :

Trichlorophenol :- ل اني  لل ط.لمض   ل  سمي ل لب ئن.مبيال  -تراٌكلورفٌنول :

Trichothecenes :- سدددطلي دددند ل   ادددنلFusarium nivaleوي سدددب لل
لبحدددددد ي ل   سددددددمطل  ض  جدددددد للددددددنل ة يدددددد ل إلضسدددددد نل
و  حيو ض  لب  حبو ل  مب ب لبمدن ل    دنل  حمدن.ل

ل.Red mold disease ضظنل

  -تراٌكوثٌسٌن :

Trichothecins :-  لمددددددنل  سددددددموطل   انيدددددد ل ض جهدددددد للددددددابللمجمولدددددد
لFusarium sppةضو علمنل   اني  ل    ب د ل لجدضكل

 -تراٌكوثٌسٌنات :
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لوةضدددددددددددو علة دددددددددددنلل  ددددددددددد لة مهددددددددددد ل   ادددددددددددن
Trichothecium roseumد  لي ثدنل ض شد ن ل دالل  

  حبو ل  م دوض ل ح لظنوفل دنلسديئ لمدنلحيديل
 ن  دد علضسددب ل  ناوبدد لوانجدد ل  حددن نبلولدداطل  دد ءبل

ل   هوي .

Triclopyr :- مبيددال م   حدد ل  شددجين  لو  ا دد  للنيضدد ل  ون قل

 ددال  مضدد اقل يددنل  مدنولدد .لمددنلمجمولدد لحدد م ل
Pyridine carboxylicويحددايل ددأثين ل  سدد طلمددنلل

ل ت للمل ل مضظطلضمو.لمض   ل  سمي ل لب ئن.

 -تراٌكلوبر :

Tricyclazole :- مبيدددال م   حددد لمدددن لشدددنلل  دددند.لم وسدددال  سدددمي ل

للب ئن. 

 -تراٌسٌكالزول :

Tridemorph :- مبيدددال م   حددد لمدددن لSigatokaو  بيددد  ل  دددا يبالل

للدددسل  مدددودلو  شددد ينلو   يددد نلو  مددد ضجولو  حضاددد .ل

لم وسال  سمي ل لب ئن.

 -تراٌدٌمورف :

Tridiphane :- .لمبيالةا   لل ط.لم وسال  سمي ل لب ئن  -تراٌدٌفان :

Trietazine :- لض   ل  سمي ل لب ئن.مبيالةا   لل ط.لم  -تراي اٌتازٌن :

Trifenmorph :- مبيدددال م   حددد ل  بو  ددد لو  بد  ددد  لللدددسل  مدنولددد  ل

ل  م  ل  .لمض   ل  سمي ل لب ئن.

 -تراٌفنمورف :

Triflorine :- مبيدددال م   حددد ل انيددد  ل  بيددد  ل  دددا يبالو  جدددن ل

و  بدددداةلو   ايددددالمددددنلةمددددن  ل   و  دددد لو   ضددددنل

ديضدددددددد .لمددددددددنلمجمولدددددددد لو  حبددددددددو لوضب  دددددددد  ل  
Formamidine.ل.لشايال  سمي ل لب ئن

 -تراٌفلوراٌن :

Trifloxystrobin :- لمبيدددددددال م   حددددددد لمددددددداللو سددددددد لمدددددددنل  مدددددددن  ل

ل   انيددددددد لللدددددددسل  مدددددددودلو  ضجيليددددددد  لوةشدددددددج نل

     هددد لو   ضدددنلوضب  ددد  ل  ديضددد .لمددد نلمجمولددد ل
Oximino acetateويحدايل دأثين ل  سد طلمدنل دت لل

ل ض كل   لو .لمض   ل  سمي ل لب ئن. ثبيا ل  ملي ل  

 -ن :ٌتراٌفلوكسٌستروب

Trifloxysulfuron :-  لمبيددددددال م   حدددددد لةا دددددد  ل  باددددددن.لمددددددنلمجمولدددددد
Sulfonylurea.ل.لمض   ل  سمي ل لب ئن

صااااااااااااااااااودٌوم تااااااااااااااااااراي 

 -فلوكسٌسلفوٌورون :

Triflumizole :- مبيدال انيد  ل م   حد ل   ايدالمدنل  مدن  ل   انيد ل

  م  ل  .لمض  ض ل  سمي ل لب ئن.للسل  مدنول  ل 

 -تراٌفلومٌزول :

Triflumuron :- مبيالحشن  ل    لضالين   لحنش ي ل  جضحد لللدسل

  مدنولدددد  ل  م  ل ددددد .لو دددددولمدددددنلمثباددددد  لضمدددددول
   ددال  مدد للBenzoylurea  حشددن  .لمددنلمجمولدد ل

للددسل ثبدديال   بددضي ل  حيددو ل ل دد ي ين.ل ليدد ل  سددمي ل

ل لب ئن.

 -تراٌفلومٌورون :

Trifluralin :- ال   ن قلُلنفل   ل  مبيالب سدطل Treflanليسد  اطلل،

 بددد ل  دن لددد ل م   حددد لبددد ونل  ا ددد  ل  م  ل ددد ل دددال
وي مددد للDinitroaniline   نبددد .لوي دددوال مجمولددد ل

للدددسل ثبددديال جمددد ل  ضيبيبددد  ل  ا يبددد لةثضددد ءللمليددد ل

ل يضبس طل   لو .لمض   ل  سمي ل لب ئن.

 -تراٌفلورالٌن :

Triflusulfuron 

methyl :- 

مبيددالةا ددد  ليسددد  اطلب دددالظهدددونل  بددد ان  ل م   حددد ل

  ا   للنيض ل  ون قل  حو ي لو  م منبل الحبو ل
لSulfonylurea  بضجدددددنل  سددددد ن .لمدددددنلمجمولددددد ل

ويحايل أثين ل  سد طلمدنل دت ل ثبياد لإلضدديطل بدضي ل
Acetolactate.ل

 -:مٌثاٌلتراٌفلوسلفوٌورون 

Trimedlure :-  .لينمونلج   ل  ب ب ل  بحنل  بي ل  م وسا  -تراٌمٌدلور :
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Trimethacarb :- مبيالحشن  للد ط.لمدنلمجمولد ل    نب ميد ل  مثباد ل

لإلضديطل   و ينل س نيد.لمض   ل  سمي ل لب ئن.

 -تراٌمٌثاكارب :

Trimeturon :- مبيالةا   لل ط.لمنلمجمولد ل  يونيد ل  مثباد ل  مليد ل
ل   ن ي ل  ضوئا.

 -ترامٌتٌورون :

Trinexapac - ethyl :- مضظطلضمول لضب  ليس  اطل المضد ل ضداج علمح بدي ل
  حبدو .لةيضد  ليسد  اطل ددالسد ح  ل  ثيد ل  بليد للدداال
مددن  ل ددال  ثيدد .ل مدد ليسدد  اطل مسددنعل لضضددجل ددال

ل  بضجنل  س ن .لمض   ل  سمي ل لب ئن.

 -اٌثاٌل : –تراٌنكساباك 

Triphenyltin acetate :- بيال م   ح ل اني  ل  ل حد ل  مب دنبلو  م دأ نبلللدسلم
  با ا لوةمن  ل  جن لللسل  بي د ن.لمدنلمجمولد ل

Triphenyltinويحددددايل ددددأثين ل  سدددد طلمددددنل ددددت لل

 ثبياددد ل  مليددد ل   سددد نبل   أ سددداي لومضددد ل  دددوينل  ددد ل
ATPلم وسال  سمي ل لب ئن.ل. 

اسااااااااٌتات ثالثااااااااً فٌناٌاااااااال 
 -القصدٌر :

Triphenyltin 

chloride :- 

لمبيال اني  لل ط.لم وسال  سمي ل لب ئن. ثالثااااااااً فٌناٌاااااااال  كلورٌااااااااد
  -القصدٌر :

Triphenyltin 

hydroxide :- 

مبيال م   ح ل اني  ل  ل حد ل  مب دنبلو  م دأ نبلللدسل
  با ا لو   ايالمدنل  مدن  ل   انيد ل   دنل.لمدنل

ويحددايل ددأثين ل  سدد طلمددنللTriphenyltinمجمولدد ل
.لشددايال  سددمي لATPليدد لإض دد جل  دد ل ددت ل ثبيادد ل  م

ل لب ئن

ثالثااااً فٌناٌاااال  هٌدروكسااااٌد
  -القصدٌر :

Triple shooting :- لملي لإض   لثتث لمو السم اي لو  دالبوضد ه ل حد ل
لسا ل   نب لبش  لحدطلمض بل .

 -إطال  ثالثً :

Triprene :- .لمثبالضمول لحشن  .ل لي ل  سمي ل لب ئن  -تراٌبرٌن :

Tritac :- .لمبيالةا   لل ط  -تراٌتاك :

Triticonazole :- .لمبيال اني  ل م  مل ل  ب ون.لمض   ل  سمي ل لب ئن  -ترٌتكونازول :

Tritosulfuron :- مبيدددال م   حددد ل  ا ددد  ل دددالحبدددو ل  ضجيليددد  .لمدددنل
وي مدد لمددنل ددت ل ثبيادد للSulfonylnceaمجمولدد ل

ل.Acetolactateإلضديطل بضي ل

 -تراٌتوسلفوٌورون :

Trivial name :- يسدددطل  دددا نجل لمددد ابل   يمي ئيددد لإيلةضددد ل ددديكل يسدددطل 
ل  شددد ئ ل  م  دددقللليددد لاو يددد  .لمثددد  ل  دددال  ضي دددو ين.ل

وللCommon nameوللBrand name ضظددددنل
Trade name.ل

 -ا سم الدارج :

Tropanes :- من بدد  ل لويدد لمسددبب ل لهلوسدد ل وجددال ددال   ايددالمددنل
  لمثددد لةا ددد  ل  جيمسدددونل  ضب  ددد  ل   انيددد لو  ا ددد

Jimson weedوضبدددددد  ل  سدددددد ن نللHenbaneل
لMandrakeو  ض ضدددد عل  بددددن لوضبدددد  ل  دددد لل  جددددنل

و داللAmanita muscariaوب د لةضدو عل  مشدنوطل

وجددددالةنل  مددددو ال      دددد ل ددددال دددد  ل  ضب  دددد  ل شددددم ل
و ي ددددددددددددددنوبينللScopolamine  سددددددددددددد وبويمينل

Atropineو ددالمن بدد  لمضدد ابل لجهدد دل   بددبالل

 سدب ل  سدد عل  بؤبددؤلوج دد فل   دطلولدداطل  بددانبلللددسلو
 إل ددددن  ل،لو دددداللد دددد لمدددد ابل نبيضيدددد لة ددددنلل ددددال

منل  با اد ل  حلدوبلو داللDioscorineا يوس ونينل

مدد ابلمسددبب ل ل ،بدد ل،لو دد طل  سدديانبلللددسلسددمي ل دد  ل
  من بدد  لب سدد  ا طلمن بدد  لمثبادد لإلضددديطل   ددو ينل

ل..Physostigmine س نيدلمث لمن  ل

 -روبٌنات :الت

Trophic level :- ميدد ل  ا  دد ل   دداليح  جهدد ل   دد ئنلم بددن  للضهدد لب ميدد ل 
  ة  ءل   اليح  جه ل   د ئنل،ل     ئضد  ل   داليل ح د جل

 -المستوع الغذا ً :
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 ددد  ءللضدددو لمثددد ل  ضب  ددد  ل سدددمسلب    ئضددد  ل   ل
ل  مس ولل  ة  ئال  مض   .

Trueness :-  لو  دد ل ددال   نضددي  للو  ضددالانجدد لما ببدد ل  ضظنيدد 
لو  ان س  ل  م  ل  .

 -صد  :

Trunk implantation :- إحدداللان ئددقلم  ملدد ل  شددج نلب  مبيددا  ل  جه ديدد ل
و  طلب م لض دقل دال  بلدفلويوضد ل يد ل  مبيدالب ن يددل
م ينلحييليم المنل ب لةضسج ل  شدجنبلويض بد لإ دسل

لببي لةجد ءل  شجنب.

 -الغرس فً الجذع :

Trunk pesticides 

implantation :- 

ةحدددالان ئدددقلم  ملددد ل  شدددج نلب  مبيدددالو بدددوطل ددد  ل
  انيبد لللددسللمدد لض ددقل ددال  بلددفليوضدد ل يدد ل  مبيددال
لب ن يددددلم دددينلويددد طللمددد ل  ض دددقلب مددد ل اددد لب مدددق

طلللددددسل  محددددونل17سددددطلب، دددد لحدددد ابلوبد ويدددد ل3-1
  او ال ج عل  شجنبلويمنل  ض قلب  مبيال  جهد د لثدطل

 ل شددبي لةولم اضيدد لثددطليالددسلباببدد ليةلددقل  ض ددقلببا دد
مدنل  شدم ل  ضبد  ال مضد ل   لدويل،لو دالانيبد لبايئدد ل
وم ل  لو س  اطل بالم ل  شج نل   ل  بيم ل  جم  يد ل

ل.Tree nailsو ي  ب اي .ل ضظنل

 -غرس المبٌد فً الجذع :

Tryptamines :- ددددالمن بدددد  ل ددددؤثنلللددددسل  جهدددد دل   بددددبالو هدددد ل 
و وجدددال دددالب ددد لةبدددض فل سددد  ا م  لبددديايضي .ل

ويددؤا للPsilocybe mexicana  مشددنوطلو  بدد ل

 ض و  لإ سلظهونلةلن  لمنضي لمثد ل  بلدقلو  د لنل
وةلدددددن  لمشددددد به ل مدددددن ل ض بددددد طل  ش بدددددي .ل
و  من بدددددد نل  موجددددددوا نل ددددددال دددددد  ل   اددددددنل مدددددد ل

.لPsilocinيلوسدينلسو  بلPsilocybinيلوس يبينلس  ب
و  د  للAgaricus muscariaةم ل   انل خ دنل هدول

و دوللBufotenineيح و لللدسلمن د ل  بيو دو يضينل

لمن  لمهلوكل و لةيض  .

 -الترٌبتامٌنات :

Tryptoquivalines :- لسدددددددددددددددددموطل انيددددددددددددددددد ليض جهددددددددددددددددد ل   ادددددددددددددددددن
Aspergillus clavatusضد مالللدسل  دندلويدؤا لل  

ل ض و  لإ سل   سب لبحاويلةمن  للببي .

 -تربتوكوٌفالٌنات :

Tuberose oil :- نفلةيضددد  لبديددد ل   يبدددنودلو دددولديددد للادددن لوي ددد
يسدددد  لالمددددنل  شددددم نيبل  د نيدددد ل ضبدددد  ل  دضبددددقل

Polianthes tubersolويدا  لةس سد  ل دال حضددينلل

   اونلومس حضن  ل   جميد ل،ل مد ليسد  اطل  ديد ل
    طل ال   تجل  ش بالب يس  م  ل    نجال م   ج ل

ل  حنوقلو  جنولل  م بيح .

 -زٌت الزنب  :

Tubes treatment 

method :- 

     مي ل م  ملد ل  بح لانيب لم  مابلمنل ب لمضظم ل
مب ومد ل لمبيدا  لو   مدال د  ل    ب و ل بي كلانجد ل

  انيب لللسلم  مل ل  سا ل  ا  لال نضبوبد لبمحلدو ل
  مبيددالو  دد  ليددودعلللددسل  جددان نل  ا  ليدد ل نضبوبدد ل
 لبش  لم ج ضكللدنلانيدقل داوينل  ضبوبد لب دالوضد

محلو ل  مبيال يه ل،لو   لفل ميد ل  محلدو ل  مسد  اطل
 ب دددد  ل حجددددطل  ضبوبدددد ل،لوب ددددالج دددد فل  ضبوبدددد ليدددد طل
 سدد  م  ه ل ددت للدددابلسدد ل  لمدددنلم  مل هدد لب  مبيدددال

حشدددنبل دددال ددد لةضبوبددد لحيددديلل07-01و  دددالبوضددد ل
  ن ل  حشن  ل لمبيال   دنبلمحداوابلثدطل ضبد لب دا  ل

ة  ءلو جهدل ي ل مدابلإ سلإض ءلةول  ال نبي لمجهدلب  
لس ل لي طلب ا  لحس  ل   ن ال  مي  .ل01-18

 -طرٌقة معاملة األنابٌب :
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Tulipalin A :- م ابلمسبب ل لحس سي لمنلمجمول لHemiterpene 

lactoneوجال الضب  لل Tulipa spp.ل
 -تٌولٌبالٌن أ :

Tumerogenic :- مبددال ليشددينلةوليسدد  اطل وبددفلة لشدداءليسددب ل
ل نون ط.

 -مسبب الورم :

Tumor :- ة ل ض  دد خلةول ددونطل يددنلابي ددال لضسدديجل  دد  لي  ددونل
مددنل  لدد لمددنل   تيدد ل يددنل  ابي يدد ل   ددالض جدد لمددنل
 تي لض مي لبم اي لمن   د لولمومد  ل دينل  ون طل دال

ل  ونلحميابلةول بيث .

 -ورم :

Tumor necrosis 

factor :- 

 تيدد ل  دداطلبددنو ينل ض جدد ل   ايددالمددنل تيدد ل  جسددطل 
  بيض ءلو  حمن ءلو   تيد ل   دنلل  مباضد ل نوليد ل

وللCachectin  امويدد لو  مدد ل دد  ل  بنو يضدد  لمثدد ل
Cachexinللدسل شددجي ل ددامينلب دد لةضددو عل   تيدد لل

ل  سنا ضي .

 -عامل تنكرز الورم :

Tumor progression :- دد ب ل   ةيددن  ل   دداليدد طل ت هدد ل حددو ل  ددونطل  حميددال  
لطل بيي.إ سلون

 -تدرج الورم :

Tumor suppressor :- جينلي م لللسلحم ي ل   تي لمدنل  وبدو لإ دسلح  د ل
ل  سنا ن.

 -الجٌن المثبط للورم :

Tung hulls :- شدددونلثمدددنبلشدددجنبل   ددد ضال  ماحوضددد لو  مسددد  ام ل 
ل سم الةول م ابلم  ئ .

 -قشور التانغ :

Tung nut meal :- بب يدد لبدد ونل   دد ضالب ددالاحددينليدد طل  حبددو للليدد لمددنل
ل س  تال  دي لمضه .

 -طحٌن بذور التانغ :

Tung pomace :- ضظنل Tung nut meal.ل  -ثمرة التانغ :

Turbidity of solution:- ويدد طل يدد كل    ددونبلب سدد  ا طلةجهدددبل  بدد ل حددداال
لانج لض   ل  ضوءل ال  محلو .

 -عكورة المحلول :

Turmeric colour :-  نل  ابي ي ل  مس  ام ل ال  مض جد  ل  ة  ئيد لةحال   و
ويضدددد جلمددددنل  ن يدومدددد  ل  نضددددي ل ضبدددد  ل   ددددن طل

Corcumin longaب سددد  ا طل  مددد يب  ل   ضدددوي لل

و ددداليالدددقللليددد للدددابلةسدددم ءلمضهددد لمسدددحوقلبدددبة ل
   ن طلو   ن يومينلوثض ئال ينوي ل  ميث نلو ولللدسل

لش  لمسحوقلبلون لةب ن.

 -لون الكركم :

Two side delivery :- مبال ليس  اطل ةشد نبلإ دسلوجدوال م دا ا  لج ضبيد ل
 نضبدددو ل   ل دددال  ح مددد ل لضدددودي ل دددال  منشددد  ل
   بيدنبل  محمو دد لللددسل  جددن نلممد ليديددالمددنللددن ل
  مس ح ل  م  مل لةولةنلي ونل ه  ل  منش  لبوضا  ل

لطل دي ابلمج  للم ل  منش .ل411-71ج ضبي لباو ل

 -ن :إطال  من الجانبٌ

Tyler screen series  سلسددددل لم انجدددد لمددددنل  ةن بيدددد ل   ل يدددد كل  حدددد  ل
لم  ل  .

 -سلسلة غرابٌل تاٌلر :
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-U- 
 

U 46 :- .64ٌو  مبيد أدغال عام :- 

Ulcer :- .ألسر : مبيد فطريات عام. منخفض السمية للبائن- 

Ulexite :-  هو بورات الصوديوم والكالسيوم بصوورهاا المائيوة أو
. NaCaB5O9غيووووور المائيوووووة ورماهوووووا الكيميوووووائ  

 وهسهخدم كسماد بورون.

 -الٌكسٌت :

Ultimate carcinogen :- ضوووية هحووودة نهيثوووة لهووومعر ط ئيوووة الم ووود  حالوووة مر

 باألحماض والقواعد القوية وبالمواد الخادشة.

 -قرحة :

Ultra low volume 

liquid :- 

سائل مهثانس ثاها ل سه مال بواسطة أثاا  الور  

 المهناه  الصغر.

سائل الحجم المتناهً الصغر 

:- 

Ultra low volume 

spray :- 

اء ، أي اسوهخدام كميوة ويقصد به ر  دون اسهخدام مو

قليلوووة مووون المبيووود دون هخفيفوووه لهغطيوووة مسووواحة كبيووور  

بواسووطة أثاووا  خاصووة ه موول علوور هثائووة قطوورات 

المبيووود  لووور أثوووااء مهناهيوووة بالصوووغر  موووا باسوووهخدام 

النووووووادت الووووودوار  أو باسوووووهخدام أثاوووووا  الهثائوووووة 
Micronaire. 

الررررررح مرررررالحجم المتنررررراهً 

 -الصغر :

Ultra low volume 

suspension :- 

م لق ثاها ل سه مال بواسطة أثاا  الر  المهناه  

 الصغر.

معلررررررم الحجررررررم المتنرررررراهً 

 -الصغر :

Ultrafine particles :-  011دقائق هوثد ف  هيوارات الاوواء قطرهوا يقول عون 

 نانوميهر.

 -دقائم متناهٌة الصغر :

Ultraviolet 

absorption 

spectroscopy :- 

مركبووات المحهويووة علوور عوودد ويسووه مل للكشوو  عوون ال

من األواصر غيور المشوب ة والهو  يطلوق علياوا الموواد 

المسببة لأللوان حية ههراوح نطاق ادمهصاص لوه موا 

نووانوميهر فضوو   عوون قيوواس ال ناصوور  081-011بووين 

ب ووود ه قيووودها موووض كواشووو  عضووووية لهصوووب  ملونوووة ، 

وعندما يحصل ادمهصاص الثايئو  ب ود وضوض عينوة 

سوم ويموورر 0فو  خليوة كووارها عورض مول  2بمقودار 

علياا شو ا  صوادر مون اديهريووم أو الائبوق فيحصول 

ادمهصوواص بادعهموواد علوور الهركيووا والضوووء النافوو  

 يموووووووووووووور عبووووووووووووووور خليووووووووووووووة ضووووووووووووووووئية عوووووووووووووووم 
 Infrared absorptionالمسثل )الحساسية(. انظور 

spectroscopy  وSpectrophotometer. 

مقٌاس طٌف االمتصاص فرً 

 -األشعة :

Unavailable 

nutrients :- 

هطلوووق علووور ال ناصووور الغ ائيوووة للنبوووات والهووو  هوثووود 

 بصور غير مهيسر  ل مهصاص من قبل النبات.

 -مغذٌات غٌر متٌسرة :

Uncertainty factor :-  عاموول عابووت رياضوويا  لايوواد  األمووان عنوود عوودم كفايووة

الم لومووات. معووال  لووس  ن حسوواد ثرعووة عوودم الهوومعير 
 No observed adverse effect levelالم حوظ 

يوهم عواد  علور الحيوانوات ، وأن هطبيقوه علور ا نسوان 

يهطلد اسهخدام ما ي ر  ب امل األمان أو عامول عودم 

الهمكود بسوبد عودم هووفر الم لوموات الخاصوة با نسووان 

حية يهم قسمة قيمة ثرعة عدم الهومعير الم حوظ علور 

مة يمعول رقم عابت هو عامل عدم الهمكد وأن نواه  القسو
 .Safety factorقيمة الثرعة اآلمنة لإلنسان. انظر 

 -عامل عدم التأكد :

Uncoupler :-  مووووووواد  مان وووووووة ل قهوووووووران معووووووول بنهووووووواكلوروفينول
Pentachlorophenol  والمسووببة لحالووة موون األيووض

المفوورط الوو ي يووىدي  لوور حوودوة هسوومم خلوووي بسووبد 

 -غٌر مقترن :
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كووين عدم اقهران أو حدوة هفاعل الفسفر  الهمكسدية له
 .ATPوحدات الطاقة 

Undecylenic acid :-  موواد  مسووقطة ومثففووة لووألوراق ، كمووا يسووهخدم كمبيوود
 أدغال.

 -حامض اندٌسٌلٌنك :

Unfurled :- .غٌر مفتوح : مقفل هسهخدم لوص  أي ش ء مقفل أو غير مفهوح- 

Uniconazole :- ة مووونظم نموووو للنبوووات يسوووهخدم لم املوووة نباهوووات الاينووو
لهشوووثيض الهاهيووور ومنوووض اسوووهطالة النبوووات. مووونخفض 

 السمية للبائن.

 -ٌونٌكونازول :

Uniform coverage 

spray :- 

ر  ياووود   لووور هحقيوووق الهغطيوووة الثيووود  والمهثانسوووة 
للسووطوح الم املووة بالمبيوودات أعنوواء عمليووة الوور  ويووهم 
 لووس باسووهخدام النوووادت الثيوود  مووض ضوورور  الووهحكم 

 لمرشوووووووووة. انظووووووووورالثيووووووووود بضوووووووووغط وسووووووووورعة ا
High volume spray  وLow volume spray. 

 -رح التغطٌة المتجانسة :

Unit risk :-  .كمووا هسووهخدم موون قبوول وكالووة حمايووة البيئووة األمريكيووة
وهوووو  الحوووود األعلوووور للمثاافووووة خوووو ل فهوووور  الحيووووا  
والمقووودر  مووون نهيثوووة اله ووورض لمووود  الحيوووا  ل امووول 

فوو  الموواء  أو 0ملغووم/م 0موثووود فوو  الاووواء بهركيووا 
 ملغم/لهر. 0بهركيا 

 -وحدة المجازفة :

United nation hazard 

codes :- 

قسمت األمم المهحد  الموواد الكيميائيوة هب وا  لخطورهاوا 
 وأعطهاا الرموا اآلهية :

 الص  األول : الغااات المهفثر .
: سوووائل قابلووة ل شووه ال درثووة وميضوواا  0.0الصوو  

 م.08أقل من 
: سوووائل قابلووة ل شووه ال درثووة وميضوواا  0.0الصوو  

 م.00-08بين 
: سوووائل قابلووة ل شووه ال درثووة وميضوواا  0.0الصوو  

 م.30-00بين 
 : مواد صلبة قابلة ل شه ال. 1.0الص  
 : عوامل مىكسد . 2.0الص  : 
 : بيروكسيدات عضوية. 2.0الص  
 : مواد سامة. 3.0الص  
 : مواد مش ة. 7الص  

مررررررررم المتحرررررررردة رمرررررررروز األ
 -للخطر:

United nation 

identification :- 

رقووم دولوو  يهكووون موون أرب ووة مراهوود ي طوور لهمييووا 
 المواد الخطر  من قبل األمم المهحد .

رقررررررررررم األمررررررررررم المتحرررررررررردة 
 -التمٌٌزي:

United nation 

number :- 

 -رقم األمم المتحدة : .United nation identification numberانظر 

Unpermitted dump 

sites :- 

مواقووض نفايووات غيوور مرخصووة أو غيوور مسووموح رموو  
 النفايات فياا.

مواقرررري رمررررً نفاٌررررات غٌررررر 
 -مرخصة :

Unslaked lime :-  انظرLiming materials. : جٌر غٌر مطفأ- 

Upper boundary :-  ه  القيمة الحقيقية الم قولة والمقدر  كحد أعلر لكميوة
  .ما وه  ليست حد عقة  حصائ

 -الحد األعلى :

Upper explosive 

limits :- 

 -الحدود العلٌا لالنفجار : .Explosive limitsانظر 

Upper flammable 

limit :- 

 -الحد األعلى لالشتعال : .Explosive limitsانظر 

Uptake :-  عملية دخول الماد   لر الثسم أو ال ضو أو النسوي  أو
 .Absorptionظر الخلية أو  لر سائل الثسم. ان

 -تناول :

Uracil herbicides :-  ويقصوود باووا مبيوودات األدغووال موون مثموعووة بوراسوويل  -ممٌدات أدغال موراسٌلٌة :
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Bromocil  وTerbacil. 

Urate oxidase :-  نايم مساعد لألوكسوثين حيوة ي مول كوسويط لهمويول 
. انظووور Allantoinحووامض اليوريوووس  لووور ال نهووووين 

Peroxisome. 

 -ٌم أكسدة الٌورات :إنز

Urbacid :- .اٌرماسٌد : مبيد فطريات عام. منخفض السمية للبائن- 

Urea :-   حبيبات أو بلوورات بيضواء هصونض مون األمونيوا وعوان
أوكسيد الكاربون هحت درثة حورار  مرهف وة وضوغط 
مرهفووض وهسووهخدم اليوريووا بصووورهاا الصوولبة والسووائلة 

 ات.كسماد لهشثيض النمو الخضري للنب

 -ٌورٌا :

Urea - ammonia 

liquors :- 

 -الٌورٌا : –سائل األمونٌا  % نهروثين.00-08محلول يحوي 

Urea - ammonium 

nitrate solution :- 

محلوول خلوويط موون اليوريووا ونهوورات األمونيوووم ويحوووي 
 % نهروثين.00-08علر 

 –محلررول نترررات األمونٌرروم 
 -الٌورٌا :

Urea - ammonium 

sulfate :- 

خليط محبد من اليوريا وكبريهوات األمونيووم ويحووي 
 % كبريت.00-1% نهروثين و 01-11

 –كمرٌتررررررررررات األمونٌرررررررررروم 
 -الٌورٌا :

Urea - formaldehyde 

solutions :- 

محاليوول خاصووة عابهووة هحوووي اليوريووا والفورمالدياايوود 
هخلط مض المواد السمادية ل مل مخلوط اليوريا الحاوي 

 نهروثين. %02علر أكعر من 

 –محالٌررررررل الفورمالدٌ اٌررررررد 
 -ٌورٌا :

Urea nitrophosphate:-  سماد فوسفات النهريس المنه  مض اليوريا حية يسوهخدم
 كسماد مركد.

 -ناٌتروفوسفات الٌورٌا :

Urea phosphate :-  مركد بلوري ينه  من عملية خلط اليوريا مض حامض
عمليووة  الفسووفوريس. وي وود سوومادا  ثيوودا  ألنووه يقلوول موون

 هطاير األمونيا من الهربة.

 -فوسفات الٌورٌا :

Urea solution :-  عبووار  عوون يوريووا م ابووة فوو  الموواء ويحوووي علوور مووا
 % يوريا.09يقرد 

 -محلول الٌورٌا :

Urease :-  نوايم يشوثض الهحلول الموائ  لليوريوا لهكووين كاربونوات 
األمونيوووووم والوووو ي يهحووووول بوووودور   لوووور هيدروكسوووويد 

 .األمونيوم

 -ٌورٌز :

Urease inhibitor :-   ماد  هضا  لسماد اليوريا لهنظيم عملية الهحلول الموائ
 لليوريا ف  الهربة.

 -مثمط إنزٌم ٌورٌز :

Uremia :- .مسرطن ن ائً : أي المسبد الناائ  للسرطان- 

Urgent public health 

hazards :- 

مركوووا طووووار  ثووواها للهووودخل وم الثوووة األخطوووار 
 ن اله رض للمواد السامة.الناثمة ع

طررررروارط مخررررراطر الصرررررحة 
 -العامة :

Uric acid :-  مركد بلوري أبيض غالبا  غير  ائود فو  المواء يوثود
 ف  سماد الدواثن وبراا الطيور.

 -حامض الٌولٌك :

Urination :- .مولٌنٌة الدم : وثود الدم ف  البول- 

Urticaria :-  شرى : للثلد.طف  ثلدي  و بعور محمر  يرافقاا حس- 

Urushioid :-   موواد  مشوواباة للووUrushioid  موون الناحيووة الكيميائيووة
موواد  مسووببة للحساسووية  Urushioidوالمناعيووة. والوو  

 وسامة للهفرعات الشثيرية ال صبية.

 -ٌوروشاٌود :

Utensil :- .إناء : أو ماعون أو أي أدا  هسهخدم دحهواء الط ام- 
 



423 

-V- 
 

Vacciplant :-  مادة ملقحة تستخدم على الحنطةة   هيةً مةادة طيٌ ٌةة

 مستخلصة من الطحالب الينٌة.

 -فاكسي النبات :

Vaccume fumigating 

chamber :- 

أحةةد اهزةةةلة المسةةتخدمة لت ةةتٌا اختةةا  المختل ةةة 

للغالا  هاهيختة لغتا اختيات ك اءتةا تةً المختيةت 

عةةةدد م ةةةٌن مةةةن نةةةه   هتةةةتم يةةةري الطتٌقةةةة يت ةةةتٌا

يشةك   ةحشتي محةدد مةً إ ىلةى أحةد الميٌةدا  المزةةل

غال داخ  حٌل مق   م لةهم الحزةم حٌةح تحتةهي يةري 

الحزتة على مقٌاس للضغط تضة إ عةن هزةهد مقٌةاس 

 أه صمام ٌتحكم يستٌان الغال داخ  الحزتة.

 -حجرة التبخير المفرغة :

Vadose :- تسةم  ين ةةار طيقةة تهزةد تةةهت مسةتها المةاء اهتضةة ً

الماء ياتزاي اهس   أه زانيٌاإ هنةةا طيقةة مسةامٌة غٌةت 

 مشي ة.

 -طبقة غير مشبعة :

Valid period of 

registration :- 

تتةةةةتة تحةةةةدديا الزةةةةةا  را  ال  اةةةةة تقةةةةهم خ لةةةةةا 

الشتكا  المنتزة للميٌةدا  يتقةدٌم طلةب تسةزٌ  الميٌةد 

 ي د تقدٌم المستمسكا  المطلهية للتسزٌ .

 -لفترة القانونية للتسجيل :ا

Validamycin :-  ميٌد تطتٌا  حٌهي لمكاتحةة مةتا ل حةة غمةد الةتل

هالقشةةةهت السةةةهداء علةةةى اليطاطةةةا هأمةةةتاا سةةةقهط 

 اليادتا . منخ ا السمٌة لليائن.

 -فاليداميسين :

Validity of 

measurement :- 

 -س :صحة القيا محاهلة يٌان دتزة صحة اٌاس الشًء الري تم اٌاسه.

Validity of study :-  ًهت نً ينا مدا داةة هصةحة الطتائةت المسةتخدمة تة

الدتاسةةة لكةةً ٌةةتم ا عتمةةاد علةةى نتائزةةةا. مًةةا  رلةة  

حزةةم ال ٌنةةة المسةةتخدمة تةةً الدتاسةةة يةة  يةةه الحزةةم 

 ؟. المناسب هالصحٌ  هالممً  لمزمهعة السكان

 -صحة الدراسة :

Vamidothion :-   مةةةن مزمهعةةةة ال سةةة هت ميٌةةةد اكاتهسةةةا  هحشةةةتا

ال ضهٌة المًيطة إلنلٌم الكهلٌن استتٌل. شدٌد السمٌة 

 لليائن.

 -فاميدوثيون :

Vanillin :- مةةةةةةةةةةادة مسةةةةةةةةةةيية للحساسةةةةةةةةةةٌة مةةةةةةةةةةن مزمهعةةةةةةةةةةة 

Aromatic aldehyde  تهزـةةةةةةـد تةةةةةةً نيـةةةةةةـا 

Vanilla planifolia. 

 -فانيلين :

Vapor :-  الصةةةةةةهتة الغالٌةةةةةةة للمةةةةةةادة يصةةةةةةهتتةا الصةةةةةةلية أه 

لة عنةةةةةد دتزةةةةةة حةةةةةتاتة الغتتةةةةةة هالضةةةةةغط السةةةةةائ

 ا عتٌادٌٌن.

 -بخار :

Vapor action :-  التةؤًٌت أه ال  ة  الةري ٌمكةةن أن ٌحدًةه اليخةات أه مةةادة

 التيخٌت.

 -فعل البخار :

Vapor density :-  يةةً كتلةةة اليخةةات لكةة  هحةةدة حزةةم مةةن الغةةال النقةةً أه

اليخةةةةات هأن كًاتةةةةة الةةةةةهاء تكةةةةهن مسةةةةاهٌة لهاحةةةةد 

ا  اهخةةم مةةن الةةةهاء تكةةهن كًاتتةةةا أاةة  مةةن هالغةةال

 هاحد.

 -كثافة البخار :

Vapor dispersion :- .انتشار البخار : حتكة غٌهم اليخات تً الةهاء تي اإ للتٌاح هالزاريٌة- 

Vapor pressure :-  صةةة ة تز ةةة  مةةةن السةةةائ  يخةةةاتاإ هكلمةةةا لاد  اٌمةةةة

ًةت الضغط اليخاتي لسائ  ما كلما كةان رلة  السةائ  أك

 تيختاإ هتطاٌتاإ.

 -ضغط البخار :

Vaporizing mats :-  هسائد مصنهعة من لب الهتت أه مةن أي مةادة خاملةة  -وسائد متبخرة :
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مناسية أختا مشتية يالمةادة ال  الةة   هالهسةادة م ةدة 
ل سةةتخدام تةةً هحةةدة تسةةخٌن مصةةممة لتسةةيب تطةةاٌتاإ 

 يطٌئاإ للمادة ال  الة.

Vapour releasing 

products :- 

مستحضتا  تحتهي على مادة ت الة متطاٌتة أه أكًةت 
 تنطلت أيختتةا تً الةهاء.

 -منتجات تبخير :

Vascoconstriction :-  انخ ةةاا تةةً اطةةت اههعٌةةة الدمهٌةةة ممةةا ٌةةإدي ىلةةى
 .  Vasodilationانخ اا م د  ستٌان الدم. انظت 

 -انقباض األوعية :

Vasodilation :- ههعٌة الدمهٌة ممةا ٌةإدي ىلةى حدهح لٌادة تً اطت ا
 لٌادة م د  ستٌان الدم.

 -توسع األوعية :

Vector :-  أي كان حً له القدتة على نقة  مسةيب متضةً لكةائن
 آخت.

 -ناقل :

Vegetable oils :-  لٌةةه  مستخلصةةة مةةن أزةةلاء نياتٌةةة مختل ةةة تسةةتخدم
كمةةهاد مسةةاعدة للميٌةةدا  أه كمةةهاد زاريةةة أه طةةاتدة   

 ي ضةا كميٌد.كما ٌستخدم 

 -زيوت نباتية :

Vegetation 

accelerator :- 

تطلت على مزم  اهسمدة همنظما  النمه التً تشةز  
 عملٌة اإلنيا  هالنمه الخضتي للنيا .

 -مسرع النمو الخضري :

Vegetative nervous 

system :- 

 -جهاز عصبي ال إرادي : أه الزةال ال صيً السميًاهي.

Venom :- ة را  أصةةةة  حٌةةةةهانً هالتةةةةً غاليةةةةاإ مةةةةا مةةةةادة سةةةةام
ٌستخدمةا الحٌهان كهسٌلة للدتا  عن ن سه أه كهسةٌلة 

 .Poisonه  Toxinه  Toxicantل تتتاس. انظت 

 -سم :

Venomous :- .سام : تستخدم لهصم أي كائن ٌمتل  غدد ت تل مهاد سامة- 

Ventilation :- .تهوية : حتكة الةهاء هالمتتيطة عادة يدخه  يهاء من ش- 

Ventricular 

fibrillation :- 

عةةةدم انتظةةةام ضةةةتيا  القلةةةب المإدٌةةةة ىلةةةى حةةةدهح 
 اخت زا  أه ايتلالا  م هٌة.

 -اختالجات معوية :

Verdete :-  يةةةه عيةةةاتة عةةةنIllite-Glauconite Siltstone 

المهزةةهد مةة  ال سةة هتاٌ  تةةً اليتالٌةة  هٌحةةهي علةةى 
 ال س هت هالكالسٌهم يكمٌا  كاتٌة.

 -ديت :فير

Vermicide :-   أي مةادة كٌمٌائٌةة طيٌ ٌةةة أه صةناعٌة أه حٌهٌةة ت مةة
 على ات  الدٌدان.

 -مبيد الديدان :

Vermifuge :- .مضاد للديدان المعوية : مادة طاتدة للدٌدان الم هٌة- 

Vernolate :- .فيرنوالت : ميٌد أدغا  عام. منخ ا السمٌة لليائن-  

Verruculogen :- ًٌنتزةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه ال طةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم عصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 
Penicillium verruculosum  النةةامً علةى تسةةتت

 الحق  هٌإدي تناهله ىلى حدهح أمتاا عصيٌة.

 -فيروكيولوجين :

Vertebrate selectivity 

ratio :- 

هيةةه مقٌةةاس لدتزةةة انتخايٌةةة السةةمهم ختةةة مةةا مقاتنةةة 
 LD50يالليائن   هيري النسية تمً  حاص  اسةمة اٌمةة 

لحشةةتة أه اكةةاتهس أه  LD50لنةةه  تقةةتي علةةى اٌمةةة 

أي كائن مطلهب اٌاس دتزة انتخايٌة المادة السامة له 
  تةةةةترا تتاهحةةةة  اٌمةةةةة النسةةةةية ا نتخايٌةةةةة لل قتٌةةةةا  

(V.S.R)  تتن دتزةة ا نتخايٌةة منخ ضةة.  11-1يٌن

تةةةً انتخايٌةةة عالٌةةة  111-11أمةةا ىرا تتاهحةة  يةةٌن 
تةةً انتخايٌةة عالٌةة  1111زداإ أما ىرا كان  أكًت من 

زداإ زداإ أي أن المةادة السةامة أه الميٌةد مةإًت زةداإ تةً 
 اختة المستةدتة تٌما تكهن سمٌته منخ ضة لليائن.

 -النسبة االنتخابية للفقريات:

Vertical resistance :-  هتسةةمى أٌضةةاإ يالمقاهمةةة المتخصصةةة   هيةةً مقاهمةةة

مةن التغٌةت  ٌتحكم يةا زٌن تئةٌس أحةادي اهصة  يةد إ 

 -مقاومة عمودية :
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 تً تكتات الزٌنا .

Vertigo :- .دوار : دهخة أه تقدان الهعً الخ ٌم- 

Vesicant :- .مبثر : مادة تسيب ظةهت يًتا  على الزلد- 

Vetiver oil :-  لٌةةةةةةةةةةة  متطةةةةةةةةةةةاٌت ٌسةةةةةةةةةةةتخل  مةةةةةةةةةةةن نيةةةةةةةةةةةا 
Vetiveria zizanoides  مةةةةن عائلةةةةةPoaceae 

دة % مةةةةةةةن مةةةةةةةا54هٌحتةةةةةةةهي علةةةةةةةى أكًةةةةةةةت مةةةةةةةن 
Vetevenols .المسيية للحساسٌة 

 -زيت نجيل الهند :

Viagroot :- .فياكروت : منظم نمه للنيا  ٌشز  تكهٌن هنمه الزرهت- 

Vibrio 

parahaemolyticus :- 

 Vibrioتسةةةةةةةةةمم نةةةةةةةةةات  عةةةةةةةةةن اليكتتٌةةةةةةةةةا 

parahaemolyticus  هيه التسمم اهعلى تً الٌايان

هاةةهد   يسةةيب اسةةتة   اهغرٌةةة الخةةام هرلةة  لشةةحة ال

كمةةا ٌهزةةد يكًةةةتة تةةً الشةةتت اهاصةةةى حٌةةح تكةةةهن 

اهغرٌةةة اليحتٌةةة يةةً السةةائدة. هتةةتتيط اإلصةةاية عةةادة 

ياسةةةتة   اهغرٌةةةة الخةةةام أه غٌةةةت المطةٌةةةة يصةةةهتة 

زٌةدة. اليكتتٌةةا محيةةة للملهحةة يسةةيب متطلياتةةةا هٌةةهن 

سةاعا   6-1الصهدٌهم. تظةت أعتاا المةتا ي ةد 

تضةةمن آ م شةةدٌدة تةةً مةن اسةةتة   الغةةراء الملةةهح هت

الةةيطن هحتاةةة تةةً الم ةةدة هتقٌةةإ هيةةتال مةةائً هأحٌانةةاإ 

دمهي م  حمةى هعسةت تةً التةن س هالتاةات اليشةتة. 

احٌة تٌحدح التةاب تةً ٌتً الحا   الشدٌدة تكهن ازت

الم دة هاهغشٌة المغل ة لةا هٌتآك  الل ائ ً كما ٌحدح 

ل لٌةا نلم تً التئة. اليكتتٌا تخمت السةكت هالحةتاتة ا

 9-4م هتنمةةه تةةً مةةدا تاةةم يٌةةدتهزٌنً 55لنمهيةةا 

هت ضةةة  الهسةةةط المت ةةةاد . ىن ي ةةةا سةةة    يةةةري 

اليكتتٌا ٌحل  اليتهتٌن هي ضةا اخخةت   ٌحللةه هلكةن 

السةةةةةة    المحللةةةةةةة تقةةةةةةط هالتةةةةةةً ٌطلةةةةةةت علٌةةةةةةةا 
Kanagawa positive .يً التً تكهن ممتضة 

 -التسمم الفيبروي :

Vigor tolerance :- تخدم يرا المصطل  لإلشاتة ىلى أن اختة المقصةهدة ٌس

يالمكاتحةةة أصةةيح  تتحمةة  تتاكٌةةل عالٌةةة مةةن الميٌةةد 

 لمكاتحتةا.

 -تحمل فائق :

Vinclozolin :-  ميٌد لمكاتحة ال طتٌا  التاي ةة لجزنةاسBotrytis  ه

Moniliia  هSclerotinia   علةةةةةةةةةةةةى اللتاعةةةةةةةةةةةةا

صةةةنٌ  المختل ةةةة. هٌ مةةة  مةةةن خةةة   تًيٌطةةةه ل ملٌةةةة ت

الةةديهن هتكةةهٌن اهغشةةٌة الخلهٌةةة. مةةنخ ا السةةمٌة 

 لليائن.

 -فينكلوزولين :

Violent poison :-  تطلةةت علةةى السةةمهم الخطةةتة التةةً تقةة  اٌمةةة الزتعةةة

القاتلةةة لنصةةم حٌهانةةا  ا ختيةةات المت تضةةة لةةةا عةةن 

ملغم/كغةةم مةةن هلن الزسةةم هيةةً متكيةةا  سةةامة  41

 تصٌن.زداإ ٌسم  يتداهلةا تقط من اي  المخ

 -سم شديد :

Virgin acid :-  ًأه حةةةةةاما يكةةةةةت ٌطلةةةةةت علةةةةةى الحةةةةةاما النقةةةةة 
المصةةةن  يالمقاتنةةةة مةةة  الحةةةاما المسةةةت م . انظةةةت 

Spent sulfuric acid. 

 -حامض نقي :

Virtually safe dose :  أاةة  زتعةةة مةةن مةةادة مسةةتطنة ٌت ةةتا لةةةا اإلنسةةان
خةة   حٌاتةةه مةةن دهن أن تسةةيب لةةه أي هتم سةةتطانً 

 تسيب حالة من يٌن ك  ملٌهن شخ . أه اد

 -الجرعة األمينة فعلياً :

Virucide :- . مبيد الفايروس : أي مادة تستخدم للسٌطتة على ال اٌتهسا- 

Virustatic :-  أي مةةةادة ت مةةة  علةةةى منةةة  عملٌةةةة تكةةةهٌن أه تكةةةتات  -مثبط الفايروس :
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 زسٌما  ال اٌتهس.

Viscosity :- دة مةا علةى ا نسةكاب أه مقٌاس نسةيً لتحدٌةد اةدتة مةا
الزتٌان هأن المهاد را  الللهزة ال الٌة تنسكب يةيطء 

 عادة.

 -لزوجة :

Viscosity adjuvant :-  مادة تستخدم لتًيٌ  ميٌدا  اهدغا  على النياتا  عةن
طتٌت لٌادة حزم القطتة همنة  انزةتام سةائ  الةتش 

 ي ٌداإ عن الةدم.

 -عامل اللزوجة :

Visual threshold :-  انظتNominal threshold. : الحد الحرج المرئي- 

Vital giant :-  مةةةنظم نمةةةه للنيةةةا  ٌ مةةة  علةةةى تيكٌةةةت ت ةةةت  اليةةةتاعم
 هلٌادة تتتة تخلٌن ال هاكه هالخضتاها .

 -عمالق قاتل :

Vitamin antagonist :-  انظتAntivitamin. : مضاد للفيتامين- 

Vitiligo :- بهق : ا  يٌضاء تٌه.متا زلدي ٌتمٌل يهزهد مساح- 

Volatile organic 

compounds :- 

أي متكةةب عضةةهي زةةايل للتطةةاٌت ىلةةى الزةةه المحةةٌط 
همنةةةا المتكيةةا  المسةةيية لظةةايتة الضةةياب الةةدخانً 

Smog. 

المركباااااااااااااات العضاااااااااااااوية 
 -المتطايرة :

Volatility :- .تطاير : اايلٌة المادة على التطاٌت أه التيخت- 

Volume of 

distribution :- 

اتتتاضةةةٌاإ الحزةةةم الظةةةايتي للسةةةائ  الةةة لم  حتةةةهاء 
مزمةةه  المةةهاد المهزةةهدة تةةً الزسةةم يةةن س التتكٌةةل 

 الري تهزد يه تً ي لما الدم.

 -حجم االنتشار :

Vomiting :-  هسةةٌلة ىٌزايٌةةة هسةةتٌ ة للةةتخل  مةةن السةةمهم الم دٌةةة
 خاصة.

 -تقيؤ :

Vomitoxin :-  طتٌةةةةةةا  سةةةةةةم تطةةةةةةتي تنتزةةةةةةه ي ةةةةةةا أنةةةةةةها  ال 
هخاصةةةةةةةةة النةةةةةةةةه   Fusariumالتاي ةةةةةةةةة للزةةةةةةةةنس 

Fusarium nivale  هيةةرا السةةم يةةه أحةةد مكهنةةا .
 . انظةةةةةةةةةةةتTrichothecenesالسةةةةةةةةةةةم ال طةةةةةةةةةةةتي 
Red mold disease  . 

 -فوميتوكسين :

Vulnerable :-  أي ااي  لإلصاية أه ال دها. انظتSusceptible. : قابل أو معرض- 
 
 



427 

-W- 
 

Waldtracht disease :-  وٌطلق على حالة تسمم نحل العسل نتٌجة تغذٌته  علهى
 الندوة العسلٌة للصنوبرٌات.

 -مرض الغابة :

Warfarin :-  مبٌههد اههواري بطههًع المنعههول مهها مجموعههة مانعههات
 تخثر الدم.

 -وارفاين :

Wasp kinis :- .ر :كاينين الزنبو أحد البروتٌنات المكونة لسم الزنابٌر- 

Waste :- .فضالت : المواد المهملة لعدم الحاجة إلٌها- 

Wasting syndrome :-  أعهههراي مر هههٌة محزمهههة لحالهههة الههههزال والمتمثلهههة
بنقههداا الههوزا و ههمور الع ههحت وارنسههجة الرابطههة 

 ارخرى والتً ال ترتبط بنقص التغذٌة والماع.

 -أعراض الهزال :

Water conditioning 

agent :- 

ة مسهههاعدة ت هههاا للمٌهههاو ذات النوعٌهههة الردٌ هههة مهههاد
المسهههههتخدمة ههههههً تجهٌهههههز محالٌهههههل الهههههر  لتحسهههههٌا 

 مواصنات .

 -عامل مكيف :

Water density :-  .كثافة الماء 

Water dispersible 

granules :- 

محببههات تتكههوا مهها مههواد داٌقههة جههدا  مكبوسههة تحههت 
 ههغط يههدٌد خههحل عملٌههات التجهٌههز والتركٌهه  لعمههل 

بات التً عنهدما تو هف ههً المهاع تنهتنك وتتكسهر المحب
إلهههى مكوناتهههها الصهههغٌرة مهههرة أخهههرى ولكهههً ٌكهههوا 
المستح ر جٌدا  ٌج  أا ٌكوا على درجة عالٌهة مها 
القابلٌة لحنتيهار ههً المهاع. كمها ٌنبغهً أا ٌكهوا علهى 
درجة عالٌة ما الثبات الطبٌعً عند تعر ه  للحهرارة 

لمستح هههرات خههحل عملٌههات التجهٌههز وتمتههاز  ههذو ا
باحتوا هههها علهههى تراكٌهههز أو نسههه  عالٌهههة مههها المهههادة 

 النعالة.

محببااااااات لابتااااااة لالن  ااااااار 
 -بالماء :

Water dispersible 

liquid :- 

إحههدى صههور تجهٌههز المبٌههدات السهها لة الجهها زة للخلههط 
بالمههاع لتكههوٌا محلههول ر  واههد تكههوا بيههكل مركههز 

 اابل لحستحح  أو مركز ذوا  أو مركز انسٌابً.

 -سائل لابل لالن  ار بالماء:

Water dispersible 

powder :- 

مسههحوق معههد لحنتيههار بتركٌههزات مرتنعههة هههً المههاع 
و ً تيب  المساحٌق ارساسٌة المركهزة هٌمها عهدا أنهها 
مجهههزة للتخنٌهها بالمههاع عنههد التطبٌههق وتقهها  جههودة 
المستح ر على أسا  سرعة ابتحل  وتعلق  هً المهاع 

 خنٌا لحستعمال الحقلً.عند الخلط والت

مسااااااحو  لاباااااال لت  اااااا ت 
 -بالماء:

Water dispersible 

slurry :- 

صورة تجهٌهز تتكهوا مها طهورٌا أحهد ما ٌمثهل مبٌهد 
صههل  معلههق هههً سهها ل ا ولهههذو الصههورة القههدرة علههى 

 تكوٌا محلول معلق عند مزجها مف الماع. 

عجيناااااااة لابتاااااااة لالن  اااااااار 
 -بالماء:

Water dispersible 

tablets :- 

مستح ههر علههى يههكل أاههراص تسههتخدم هههرادى لتكههوا 
 محلوال  بعد انتيار ا هً الماع.

ألااراق لابتااة لالن  ااار فاا  
 -الماء :

Water modifier :-  مههادة تسههتخدم لتغٌههر درجههةP
H  المههاع أو إحههداي تغٌٌههر

هههً التركٌهه  الكٌمٌهها ً للمههواد المذابههة أو المعلقههة هٌهه  
 ر مرغوبة.وذلك لمنف ظهور أي تأثٌرات غٌ

 -ُمَحور الماء :

Water potential :-  و النرق هً الطااة الحرة محسوبة بالوحهدة المواللٌهة 
لوحههدة الحجههم بههٌا المههاع النقههً والمههاع الموجههود هههً 

   الخحٌا أو المحلول.

 -فاعتية الماء :

Water quality 

standard :- 

المقٌهها  أو المعٌههار المعتمههد هههً تحدٌههد نوعٌههة المههاع 
 مستخدم رغراي معٌنة.ال

 -مقياس نوعية الماء :

Water solubility :-  ًمصطلح ٌستخدم للتعبٌر عا اابلٌة مادة ما للذوباا هه  -الذوبانية ف  الماء :
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 الماع عند درجة حرارة معٌنة.

Water soluble gel :- .ً هالم ذّواب ف  الماء : مستح ر  حمً معد لحستخدام كمحلول ما- 

Water soluble 

powder :- 

مستح هههر مههها مسهههحوق معهههد لحسهههتعمال كمحلهههول 
حقٌقً ما المادة النعالة بعد الذوباا هً الماع غٌهر أنه  

 اد ٌحتوي مكونات أخرى خاملة غٌر اابلة للذوباا.

مسحو  لابل لتذوبان بالمااء 
:- 

Water soluble 

tablets:- 

مستح ر علهى يهكل أاهراص تسهتخدم لتكهوا محلهوال  
دة النعالهة بعهد انححلهها ههً المهاع واهد ٌحتههوي مها المها

المستح ر على مكونات أخرى غٌر اابلة للذوباا هً 
 الماع.

 -ألراق ذوابة بالماء :

Water table :-  المستوى الذي تكوا ارري تحت  ميبعة بالمهاع ا أي
 الماع السطحً.

 -: مس وى الماء األرض 

Watershed :- لمٌهههاو وخاصهههة مٌهههاو منطقهههة منخن هههة تتجمهههف هٌهههها ا
 ارمطار والتً تذ   إلى بحٌرة أو نهر ارٌ .

 -مس جمع األمطار :

Weed and feed :-  مصهههطلح ٌسهههتخدم لإيهههارة إلهههى عملٌهههة خلهههط مبٌهههد
 اردغال مف السماد.

 -دغل و غذية :

Weibull model :-  نمههوذي ٌيههرع العحاههة بههٌا الجرعههة واالسههتجابة وهههق
 المعادلة اآلتٌة :

P(d) = Y + (1 – Y) (1 – e
-Bda

) 

 حٌي أا :
P(d)  احتمالٌهههة ظههههور ورم أو أي اسهههتجابة خهههحل =

 (d)حٌاة الكا ا عند استمرار التعري للجرعهة 
 عندما ٌصبح الورم ممٌت. tحتى العمر 

a .الجرعة المناسبة أو جرعة وٌبول = 
B . الجرعة المناسبة المعتمدة كمقٌا = 
Y .نسبة االستجابة المرجعٌة = 

 -موذج ويبول :ن

Weight of evidence 

for toxicity :- 

وٌقصد ب  إلهى أي مهدى ٌمكها االعتمهاد علهى البٌانهات 
المتحصل علٌها لدعم النر ٌة القا لة بأا مادة ما  هً 

 المسببة لذلك التأثٌر السام هً اإلنساا.

 -وزن دليل السمية :

Wetlands :-  ارر ههً أرا ههً مغمههورة بالمههاع السههطحً أو بالمههاع
نتٌجة ارتناع مستواو وتكوا ممٌزة بنباتاتها التً تحه  

 العٌ  هً اررا ً الغداة كالقص .

 -أراض  غدلة :

Wettable powder :-  أحههد صههور المستح ههرات الجاهههة للمبٌههدات وتح ههر
مههها ر  المهههادة النعالهههة للمبٌهههد علهههى مسهههحوق المهههادة 

ايهرة الحاملة ثم بعد الجناا ت اا المهواد المبللهة والن
وتخلط المكونات جٌدا  حتى ٌتم تجهان  المسهحوق واهد 

% 58ٌصل تركٌز المادة النعالة للمبٌهد إلهى أكثهر مها 
 حس  نوع المادة النعالة.

 -مسحو  لابل لتبتل :

Wetting and 

spreading agents :- 

مواد مساعدة ت هاا لصهور تجهٌهز المبٌهدات لتسههٌل 
املهة إذ مها عملٌة محمسة محلول الر  للسهطوع المع

المعروا أا محلول الر  الهذي ٌسهقط علهى اروراق 
النباتٌهة ٌتجمههف بيهكل اطههرات تنزلهق بعٌههدا  عها سههطح 
الوراة وذلك بسب  ظها رة اليهد السهطحً العهالً بهٌا 
الطبقة اليمعٌة المغلنهة لسهطح الوراهة واطهرات المهاع 
لذلك تعمل المواد المبللة والنايهرة علهى سهطح اتصهال 

ة واطهرات المهاع كونهها مركبهات ذات بٌا يمف الوراه
سلسلة  ٌدروكاربونٌة طوٌلة أحد طرهٌها محه  للمهاع 
هٌمها الطهرا اآلخههر محه  للهد وا وبههذلك تعمهل علههى 
خني التوتر السطحً وتوتر سطح اتصهال بهٌا المهاع 

 -ت :المبتالت والنا را
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ويههمف الوراههة النباتٌههة. والمههواد المبللههة والنايههرة اههد 
 تكوا طبٌعٌة أو صناعٌة.

Wheat glutin :-  مههها البروتٌنهههات التهههً تتمٌهههز بمحتوا ههها العهههالً مههها
الحام ٌا ارمٌنٌٌا الكلوتامٌا والبرولٌا ا كما ٌتمٌهز 
 هذا البهروتٌا بصههنة اللزوجهة والمطاطٌههة. واهد لههوحظ 
وجههود تههأثٌر سههلبً لهههذا البههروتٌا علههى صههحة بعههي 
مر ههى الجهههاز العصههبً وإا إعطهها هم أغذٌههة خالٌههة 

إلههى تحسههٌا حههالتهم الصههحٌة ا كمهها وجههد أا  منهه  أدى
إعطههاع مر ههى اننصههام اليخصههٌة أغذٌههة خالٌههة مهها 
الحلٌ  والحبو  اد أدى إلى تحسهٌا سهلوكهم بصهورة 
كبٌرة إما بسب  تحسٌا امتصاص العقار الخاص بههذا 
المهههري أو بسهههب  أا تحلهههل الكلهههوتٌا ٌنهههت  بعهههي 

إلهى الببتٌدات المؤثرة على الدماغ أي أا عدم إعطهاؤو 
 المر ى ٌكوا منٌدا  لهم.

 -كتو ين الحنطة :

Wheel barrow 

duster :- 

معنههرة تيههب  هههً تصههمٌمها المعنههرة المروحٌههة حٌههي 
ٌمكا دهعها بالٌد أو سحبها ما ابل حٌوانات المزرعهة 
وذلهههك رنهههها تحمهههل علهههى عجلهههة ذات إطهههار واحهههد أو 
إطارٌا وأا أنابٌ  التوصٌل والتعنٌهر هٌهها مها النهوع 

اطً المههرا متصههلة بههأنبو  ثنهها ً التنههرع ٌحمههل المطهه
هو ات التعنٌر التً تستخدم هً معاملهة مهرز واحهد أو 
 اثنههههههههههههههههههههههههههههٌا. وتسههههههههههههههههههههههههههههمى أٌ هههههههههههههههههههههههههههها  

Traction duster  أي المعنهههرة المسهههحوبة. انظهههر
Wheel barrow sprayers. 

المعفااااارح المحمولاااااة عتااااا  
 -عجتة :

Wheel barrow 

sprayers :- 

ة المعروههة واهد ٌعمهل مريات أكبر ما ارنواع الٌدوٌه
مكب  المرية بالٌد أو بواسطة ماكنة ا وتتراوع سهعة 

غهههالوا وتحتهههوي بعهههي  02-8خهههزاا المريهههة بهههٌا 
ارنههواع علههى مقٌهها  لل ههغط ومقلهه  مٌكههانٌكً وأا 

. 0كغم/سهههم 41مكبسهههها ٌنهههت   هههغطا  اهههد ٌصهههل إلهههى 
 تتوهر  ذو المريات بأحجام وسعات مختلنة.

مر ااااااات محمولااااااة عتاااااا  
 -عجالت :

Withdrawal effect :-   هً الدراسهات الخاصهة بالسهمٌة المزمنهة ٌحهدي أحٌانها
أا أعراي السمٌة المتحصل علٌهها  هً لٌسهت نتٌجهة 
التعههري المههزما للمههادة السههامة وإنمهها نتٌجههة عوامههل 
أخههرى إ ههاهٌة ا وعلٌهه  هههسا القٌهها  الحقٌقههً للتههأثٌر 
السههام المههزما لتلههك المههادة ٌتطلهه  اسههتبعاد أو سههح  

ر تلهههك العوامهههل لكهههً ٌتسهههنى لنههها تحدٌهههد السهههمٌة تهههأثٌ
المزمنة الحقٌقٌة الناتجهة عها التعهري المهزما للمهادة 

 السامة هقط.

 - أثير مسحوب :

Wood ashes :-  رمهاد الخيهه  الصهل  ا ٌسههتخدم عهادة كسههماد وكمههواد
 حاملة لتخنٌا المبٌدات.

 -رماد الخ ب :

Wood preservatives :-  ارخيهها  لحنظههها مهها التحلههل مههواد تسههتخدم لمعاملههة
وحماٌتههها مهها مهاجمههة الحيههرات ا والمههواد الحاهظههة 

و ً الزٌوت وخاصة مجامٌف لألخيا  تقف هً ثحي 
وتيهههكل المهههذٌبات  تالزٌهههوت القطرانٌهههة والكرٌهههوزو

الع هههههههههههههههوٌة مجموعهههههههههههههههة أخهههههههههههههههرى منهههههههههههههههها 
Pentachlorophenol  أما المركبات غٌهر الع هوٌة

المجهههال مثهههل هتيهههكل مجموعهههة ثالثهههة مهمهههة ههههً  هههذا 
 زرنٌخات النحا  الكروماتٌة والبورات والنلورٌدات.

 -حافظات األخ اب :

Wool waste :-  انظرSuint.  : فضالت الصوف- 



430 

Workplace exposure 

limit :- 

الجرعة أو التركٌز المسموع بالتعري ل  ما مادة مها 
هً مكاا العمل ما دوا أا تكوا لهها تهأثٌرات  هارة 

 تعري لها.على اليخص الم

حاااااد ال عااااارض فااااا  مكاااااان 
 -العمل:

WSCP :- .ي پدبتيو إس س   مبٌد طحال  عام. منخني السمٌة للبا ا:- 
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-X- 
 

Xanthan gum :-   مادة منتفخة تستخدم في إنتاا  ألسسامدة ألعمقة اة ملقما
 كمادة تساعد عةى ألعتقةق.

 -صمغ زانثان :

Xanthinin :-  مادة مسببة عةحساسلة من مجممعةSesquiterpene 

lactones   تمجاااااااد فاااااااي نبااااااااXanthium 

pennsylvanicum. 

 -زانثينين :

Xanthoqscin :- عفياان ساام فياانت لنتجاا  ألAspergillus candidus 

ألعناااامي عةاااى ألعيحااالن ملااالدت تنامعااا  إعاااى إحااادأل  
 أمنألض ألعكبد مألعشنألللن.

 -سين :كزانثو

Xenobiotic 

metabolism :- 

هاااي مجمااامي ألعتالااانأل  ألعفلللاملاااة مألعكلملاملاااة ألعتاااي 
تحد  عةمادة ألعانلبة في جسم ألعكاامن ألعحاي مان عح اة 

 نها.تنامع  عها معحلن إخنألجها مألعتخةص م

 -أيض المادة الغريبة :

Xenobiotics :-  أت مادة ال تكامن أحاد مكمناا  ألعكاامن ألعحاي ه أم هاي
ألعمنكبا  ألعتي من صنع ألإلنساان خاصاة عنادما تكامن 
ذأل  يبلقاااة تنكلاااا كلملاااامي سنلاااا باعنسااابة عةكاااامن 

 ألعحي.

 -مواد غريبة :

XMC :-  مبلد عمكافحة ألع فالأل  عةى ألعملنمعا  ألعمختةفة. مان
مجممعة ألعكانبامل  ألعمثبية إلناللم ألعكامعلن ألساتنلل. 

 شدلد ألعسملة عةبامن. 

 -إكس إم سي :

Xylene :-  مااذلا عياامت لسااتخدم كمااادة مخففااة عةمبلااد دلةاادنلن
 مألعملثال  بانألثلمن معةقدلد من ألعمبلدأل .

 -زايلين :

Xylol :-  ألن نXylene. : زايلول- 

Xylylcarb :-  مبلااد حشاانأل  عااام ماان مجممعااة ألعكانباملاا  ألعمثبيااة
 إلنللم ألعكمعلن ألستنلل. متمسي ألعسملة عةبامن.

 -زايليل كارب :
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-Y- 
 

Y - leaf :- .ًالورقة واي : الورقة األحدث نضجا- 

Yeresiniosis :-  وتسمم ب مح ممب اندرونممدا  روفممت  رت فمما  ت مم   ممت
الش ال الشرقت  ن والية نيويمور  األ ريييمةب مسمم  
انتشممماري  مممت فمممةي ال نر مممة وفمممو  مممر  حممماد تشممم ل 
أعراضه  ت األر ال الرض  الح ب واإلسماال   و مت 

سناً تشم ل التاما  الئاةمدل الدوديمة   ما  األر ال األيمر
يسممتمئن استةلممالاا   أ مما  ممت المممالعين  مم ن األعممرا  
تشمممم ل فالن  ممممت المممممرن واح ممممرار الجمممممد والتامممما  
ال  الممل وانتشممار الف ممد وتحمممل الممدن وح ممب  شمماماة 
لح ب التي وةيمد. وينت مل ال مر  ملمورل رةيسمية عمن 

نت مل للمب رريق ال اء ويفت د مأنه يلي  الحيوانما  وي
 Yeresiniaاإلنسممان. أ مما الميتريمما ال سمم ولة  اممت 

enterocolitica  وفمممت سمممالمة للممممعة يمممران وتن مممو

نب ولينامما تن ممو ممممرء 5مممدرجا  حراريممة  ن  ضممة ر

ن. وقممد تممن عممئل الميتريمما  ممن أنمموا    تم ممة 73عممب 
 ممن المحممون ال ممان ال مممردل و ممن األيةيممة المحريممة  ممت 

  نارق   تم ة  ن الفالن.

 -اإلصابة باليرسينيا :

Yield drag :-   لممممرمي يشممممير للممممب حممممدوث ان  مممما   ممممت لنتمممما 
ال حالممميل جمممراء التسممم ن م ميمممدا  ا  ممما  و المممة 

  ميدا  األديال.

  -عجز اإلنتاج :

Yield monitor :-  ج ي  الف ميا  التت تف ل عمب  تامفمة ال حلمول  من
 لحظة ئراعته ولحين الجنت والحلاد.

 -تاج :مراقبة اإلن

Ylang ylang oil :-  ئيممممممممممم   ترممممممممممماير يسمممممممممممت م   مممممممممممن نمممممممممممما 
Cananga odorata  مممن عاةممممة Annonaceae 

 %  مممممممن  مممممممادل73ويحممممممموك عممممممممب أي مممممممر  مممممممن 
Benzyl benzoate  و مممممادلSesquiterpenes 

 ال سممة لمحساسية.

 -زيت يالنك يالنك :

Yttrium :-  فممدن ممممورك ر ممادك يمما ق يسممت دن مشمميل أويسمميد 
(YxO3)  لناعة ال س ور األح ر. ت 

 -يتريم :
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Zearalenone :- ريمممالر س مممع سمممطري مممجهربعب مممار فممم ر عممم   ري ج

Fusarium sppسبيربعبشجرعلىرمحاصمي ر سح م  رر 

سمم  فريممير سحأمم  ر  ريممير سمممماهمرأر ممممر  ممطر عمم   ر

ر سف جر سمعب ةرسلهيج سيع مر:

Fusarium graminearumر ر

Fusarium monilliformeر ر

Fusarium oxysporumر ر

Fusarium roseumر ر

Fusarium sporotrichioidesر ر

Fusarium tricinctumرإالر مر كثجر ألع   رإعبا اًر.

رسمممممممممممممممممما ار سهيج سيعممممممممممممممممم مر ممممممممممممممممم ر سعممممممممممممممممم  

Fusarium roseumر عظمممممممجر.Aflatoxinsرر 

Ergotرر  Mycotoxinsرر  Ochratoxinsرر 

Rubratoxinsرر Trichothecins.ر

 -زيرالينون :

Zeatin :-  ريعرعم ر سع ال.معظطرعم رسلع الريسبم طرسبش  -زياتين :

Zinc arsenate :- م يمممم رحشممممج لر يممممجرعممممم هريفمممما ريمممميرمكايحممممةر

ر سحشج لرذ لر  ه فر سفطر سأاجمة.

 -زرنيخات الزنك :

Zinc arsenite :- م يمم رحشممج لرعمماطر يممجرعممم هريفمما ريمميرمكايحممةر

ر سحشج لر سأاجمة.

  -زرنيخيت الزنك :

Zinc chloride :- . رما ارحايظةرسألمشا  -كلوريد الزنك :

Zinc fluorarsenate :- .رم ي رحشج لرعاط  -زرنيخات الفلور والزنك :

Zinc naphthenate :- .رم ي ري جيالرعاط.رمعمف ر سسميةرسل ائم   -نافثانات الزنك :

Zinc nitrate :- مجك رعاسير سذ  امر يف رمص ج ًرسلهعم ريمير ألسمم ار

ر سسائلة.

 -نترات الزنك :

Zinc oxide :- .رما ارسمفاملةر س ذ جرس قايبهارممر آليال  -أوكسيد الزنك :

Zinc oxysulfate :- ممم رملمممي رمممممرعسممم رممبلفمممةرمممممر  كسمممي ر سهعممم ر  

 ك جيبممالر سهعمم رعاب ممةرممممربحمممي ر  كسممي ر سهعمم ر

ر حام ر سك جيبي .

 -أوكسي كبريتات الزنك :

Zinc phosphide :- م ي رقم  ج ريفما ر م  ًر سمجيعر سمففم  ريسمبم طريمير

عممم ر س فمم طر سسممامةر يحمم  ربمممثيج ر سسمماطرممممرممم  ر

بفاعلمممارممممعر حمممما ر سمفممم ار يحمممججرمممما ار سف سمممفيمر

 سسامةر سبيربعأ رسل طر بفم رعلىرب ميجر سكليةر  سك م .ر

رساطر   ًرسل ائم.

 -فوسفيد الزنك :

Zinc pyrithione :- .رم ي ري جيالرعاط  -بريثيون الزنك :

Zinc sulfate :- . رما ارحايظةرسألمشا  -كبريتات الزنك :

Zinc sulfate basic :- .رمما رحي هر كبيجه.رمعمف ر سسميةرسل ائم  -كبريتات الزنك القاعدية :

Zinc 

trichlorophenate :- 

رم ي ري جيالرعاط.  -تراي كلوروفينات الزنك :

Zineb :- علمممىر سمهج عمممالر سممبلفمممةرم يممم ري جيمممالريسمممبم طر

سمكايحممةري جيممالر س يمما ر سه  ممير  سصمم  ر  سلفحممةر

  يج ممممارممممممرمسمممم  الر مممممج  ر سع ممممالر سف جيممممة.ر

رمعمف ر سسميةرسل ائم.

 -زينب :

Zinoc :- .رم ي ري جيالرعاط  -زينوك :
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Ziram :- م ي ري جيالرعاطريسمبم طرعلمىر سمهج عمالر سممبلفمةر

سف جيمممة.رمممممرسمكايحمممةرمممم  ر  سمممعرمممممر ألممممج  ر 

ر.رش ي ر سسميةرسل ائم.Dithiocarbamateم م عةر

 -زيرام :

Zone of saturation :- أمممةربحممملرسممم ير ألج ر ميمممعرمسمممامابهارمملممم فار  

ر اسماف.

 -منطقة التشبع :

Zoocide :- .ر هرما اربفم رعلىرقب ر سحي  عال  -مبيد حيوانات :

Zooplankton :- ر سمس حالر سمائية.كائعالرحي  عيةر قيأةرب   ريير  -عوالق حيوانية :

Zoxamide :- م يممممممممممم ري جيمممممممممممالرعممممممممممماطرمممممممممممممرم م عمممممممممممةر

Methylbenzamideيحمممم  ربمممممثيج ر سسمممماطرممممممرر 

م  ربث ي ارسفمليةر العأساطر سمل ه.رممعمف ر سسمميةر

رسل ائم.

 -زوكساميد :

 



 املالحـــــــــــــق
 

 األول الولحق

 ، الوختصرات الوستعولة في علن السوىم 

 أصىلها وهعانيها

 

 الثاني الولحق

 هختصرات أسواء الكيانات والتشريعات 

 ذات العالقة بعلن السوىم  ،

 أصىلها وهعانيها

 

 لثالثا الولحق

صىر تجهيز الوبيدات ، لالوختصرات الوستخدهة 

 أصىلها وهعانيها

 

 الرابع الولحق

قائوة بالوختصرات الوستخدهة في التعبير 

 عن وحدات القياس 
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 الولحق األول 

 أصىلها وهعانيها الوختصرات الوستعولة في علن السوىم  ،

 

 المعنى األصل الرمز
AA :- Atomic Absorption  االمتصاص الذري 

ACB :- Accelerated Cancer Assay  التقٌٌم السرٌع للسرطان 

Ach :- Acetylcholine   اسٌتاٌل كولٌن 

Ache :- Acetylcholinesterase  زٌم اسٌتاٌل كولٌن استرٌزإن 

ACTH :- Adrenocortical Tropic Hormone    الهرمووووووووووون المن ووووووووووط للؽوووووووووو

 الجاركلوٌة 

Ad. L. :- Ad Libitum  بحرٌة ، كما ٌ اء 

ADH :- Antidiuretic Hormone   الهرمون المانع إل رار البول 

ADI :- Acceptable Daily Intake  التناول الٌومً المقبول 

ADME :- Absorption, Distribution, Metabolism and 

Excretion  
االمتصووواص ، االنت وووار ، األٌووو  

 واإلخراج

ADP :- Adenosine Diphosphate   ا ٌنوسٌن ثنائً الفوسفات 

AE :- Acid Equivalent   مكافئ الحام 

AFID :- Alkali Flame Ionization Detector  ك اؾ اللهب األٌونً القاع ي   

AI :- Active Ingredient   المحتوى أو المكون الفعال 

ALA :- d-Aminolevulinic Acid   حوام  أمٌنولٌفٌولٌنٌو) لالم وواب

 الٌمٌنً(

Ala. :- Alanine   الحام  األمٌنً أالنٌن 

ALARA :- As Low As Reasonably Achievable  أقل ما ٌمكن تحقٌق 

ALA-S :- Aminolevulinic Acid Synthetase    إنوووووووووووزٌم تصووووووووووونٌع حوووووووووووام

 أمٌنولٌفٌولٌنٌ)

ALAT :- Alanine Aminotransferase   اإلنوووزٌم الناقووول لمجموعوووة األموووٌن

 الخاصة بالحام  األمٌنً أالنٌن 

ALD50 :- Approximate Median Lethal Dose 50%   الجرعة التقرٌبٌة النصوفٌة القاتلوة

 % من كائنات االختبار05لـ 

AMP :- Adenosine Monophosphate  أ ٌنوسٌن أحا ي الفوسفات 

ANOVA :- Analysis Of Variance تحلٌل التباٌن 

AOEL :- Acceptable Operator Exposure Level مستوى التعر  المقبول للعامل 

AP :- Alkaline Phosphate   الفوسفات القاع ي 

Approx :- Approximate    تقرٌبا 

ARC :- Anticipated Residue Contribution  المتبقٌات المتوقع مساهمتها 

ARFD :- Acute Reference Dose     الجرعة المرجعٌة الحا 

Arg :- Arginine   الحام  األمٌنً أرجنٌن 

AS :- Active Substance الما   الفعالة 

AST :- Aspartate Aminotransferae   اسبارتٌت أمٌنو ترانزسفٌرٌز 

ASV :- Air Saturation Value  قٌمة ت بع الهواء 

ATP :- Adenosine Triphosphate ا ٌنوسٌن ثبلثً الفوسفات 

ATPase :- Adenosine triphosphatase  إنزٌم اال ٌنوسٌن تراي فوسفاتٌز 

AUC :- Area Under The Curve المساحة تحت المنحنى 

BAL :- British Anti-Lewisite وٌستًبرتٌش انتً ل 

BBB :- Blood Brain Barrier  ال ماغ  –حاجز ال م 
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BCF :- Bioconcentration Factor  عامل التركٌز الحٌوي 

BEI :- Biological Exposure Indices  أ لة التعر  الحٌوي 

BEM :- Biological Effect Monitoring  رص  التأثٌر الحٌوي 

BFA :- Body Fluid سائل الجسم 

BME :- Basal Medium  بٌئة أساسٌة 

BOD :- Biological Oxygen Demand  الحاجووووووووة أو الطلووووووووب الحٌوووووووووي

 لؤلوكسجٌن

BP :- Boiling Point  رجة الؽلٌان  

BPEO :- Best Practicable Environmental Option االختٌار البٌئً العملً األفضل 

BSA :- Bovine Serum Albumin   صل البقر مألبومٌن 

BSAF :- Biota-Sediment Accumulation Factor ًعامل التراكم الحٌوي الرسوب 

BSP :- Bromosulfophthalein بروموسلفوفثالٌن 

BUN :- Blood Urea Nitrogen ناٌتروجٌن ٌورٌا ال م 

BW :- Body Weight وزن الجسم 

CA :- Controlled Atmosphere  ٌالمحٌط المسٌطر عل 

CAD :- Computer Aided Design التصمٌم المساع  للحاسوب 

CADDY :- Computer Aided Dossier and Data Supply  الحاسوب المجهز بالجرع ومجهز

 البٌانات

CAH :- Chlorinated Acetamide Herbicides  مبٌوووو ات األ ؼووووال موووون مجموعووووة

 االسٌتاماٌ  المكلور 

Cd :- Candela  مع ان  

CDA :- Controlled Droplet Application استعمال قطرات مسٌطر علٌها 

CdMt :- Cadmium – Metallothionein   مٌتالوثٌونٌن  –معق  الكا مٌوم 

CEC :- Cation Exchange Capacity  السعة األٌونٌة التبا لٌة 

CF :- Confer, Compare to   بالمقارنة 

CFu :- Colony Forming Units مستعمر  الوح ات المكونة لل 

Che :- Cholinesterase  كولٌن استرٌز 

CI :- Confidence Intervals  فتر  الثقة 

CL :- Confidence Limits  ح و  الثقة 

CLn :- LCn انظر  

CNS :- Central Nervous System الجهاز العصبً المركزي 

CoA :- Coenzyme A  المرافق اإلنزٌمً أ 

COD :- Caloric Optimization Diet   الؽوووووذاء ذو السوووووعرات الحرارٌوووووة

 المثلى

COD :- Chemical Oxygen Demand  الطلووووووب أو الحاجووووووة الكٌمٌائٌووووووة

 لؤلوكسجٌن

CPAD :- Chronic Population Adjusted Dose الجرعة المزمنة المثبتة للسكان 

CPBS :- Carcinogenicity Prediction By Battery 

Selection 
السوورطان بواسووطة التنبووب بحوو و  

 االختٌار المتماثل

CPK :- Creatinine Phosphatase فوسفاتٌز الكرٌاتٌنٌن 

CPL :- Classification, Packaging and Labeling  التقسٌم ، التعبئة والتؽلٌؾ 

CRA :- Cumulative Risk Assessment تقٌٌم المجازفة المتراكمة 

CV :- Coefficient of Variation  مل التباٌن معا 

Cys. :- Cysteine  الحام  األمٌنً سٌستٌن 

Cytoch-C :- Cytochrome C السٌتوكروم ج 

DEEM :- Dietary Exposure Evaluation Model   نموذج تقٌٌم التعر  لنظام حمٌوة
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 ؼذائٌة 

DES :- Diethylstilboestrol اي اٌثاٌل ستٌلبوستٌرول  

DF :- Degree of Freedom الحرٌة  رجات 

DFR :- Dislodgeable Foliar Residue  متبقٌووات المبٌوو ات علووى المجموووع

 الخضري ؼٌر القابلة لئلزالة

DMSO :- Dimethyl Sulfoxide   ٌاي مٌثاٌل سلفوكسا  

DNA :- Deoxyribonucleic Acid  الحووووووام  النووووووووي الراٌبوووووووزي

 منزوع األوكسجٌن

DO :- Dissolved Oxyen  مذاباألوكسجٌن ال 

DPI :- Days Pot Inoculation    ٌاألٌوووووام المنصووووورمة منوووووذ تلقووووو

 السنا ٌن 

DT :- Disappearance Time ًالزمن ؼٌر المرئ 

DT50 :- Period Required For 50 Percent 

Dissipation 

% موون 05الووزمن الووبلزم لفقوو ان 

 الما  

DT90 :- Period Required For 90 Percent 

Dissipation 

% موون 05ت الووبلزم لفقوو ان الوقوو

 الما  

DTPA :- Diethylene Triamine Pentaacetic Acid أح  الموا  المخلبٌة 

DW :- Dry Weight  الوزن الجاؾ 

DWEL :- Drinking Water Equivalent Level المستوى المكافئ لمٌاه ال رب 

DWLDC :- Drinking Water Level of Concern ضووووع مسووووتوى موووواء ال وووورب مو

 االعتبار

EC50 :- Effective Concentration to 50%   ًمووون 05التركٌوووز الموووبثر فووو %

 كائنات االختبار

ECC :- Estimated Exposure Concentration  التركٌز المتعر  ل  المق ر 

ECD :- Electron Capture Detector  الك اؾ قناص اإللكترونات 

ECG :- Electrocardiogram لكهربائً لعمل القلبالتخطٌط ا 

ECn :- Effective Concentration to n% of a 

Population 

التركٌووووز المووووبثر فووووً ن% مووووون 

 السكان 

ED50 :- Effective Dose 50   ًموون 05الجرعووة المووبثر  فوو %

 كائنات االختبار

EDI :- Estimated Daily Intake التناول الٌومً المق ر 

EDn :- Effective Dose to n% of a Population  الجرعووووة المووووبثر  فووووً ن% موووون

 السكان 

EDTA :- Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid أح  الموا  المخلبٌة 

EED :- Estimated Exposure Dose   الجرعة المتعر  لها المق ر 

EEG :- Electro-Encephalogram  التخطٌط الكهربائً لل ماغ 

EEL :- Environmental Exposure Level ًمستوى التعر  البٌئ 

EHC :- Environmental Health Criteria  معٌار صحة البٌئة 

EIA :- Environmental Impact Assessment ًتقٌٌم األثر البٌئ 

EIS :- Environmental Impact Statement ًفقر  األثر البٌئ 

ELISA :- Enzyme Linked Immunosorbent Assay ٌزا اختبار إل 

EMDI :- Estimated Maximum Daily Intake  التناول الٌومً األعلى المق ر 

EP :- End Product ًالناتج النهائ 

EPMA :- Electron Probe Micro Analysis   ًمسبار التحلٌل ال قٌق اإللكترون 

Eq :- Equivalent  مكافئ 

EQO :- Environmental Quality Objective  البٌئة ه ؾ نوعٌة 
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EQS :- Environmental Quality Standard  مواصفة نوعٌة البٌئة القٌاسٌة 

ERC :- Environmentally Relevant Concentration  ًالتركٌز البٌئ 

ERL :- Extraneous Residue Limit ح  المتبقً الخارجً أو الؽرٌب 

ETS :- Environmental Tobacco Smoke ٌئة خان التبػ فً الب 

EUP :- End Use Product االستخ ام النهائً للمنتج 

FERRO-C :- Ferrocheletase  أحوووووووووووو  إنزٌمووووووووووووات تصوووووووووووونٌع

 الهٌموؼلوبٌن 

FIA :- Fluorescence Immuno Assay  ًالتقٌٌم المناعً الفلورسٌن 

FID :- Flame Ionization Detector  ك اؾ اللهب المتأٌن 

FONSI :- Finding of No Significant Impact وجو  تأثٌر ؼٌر معنوي 

FP :- Freezing Point   نقطة التجم 

FPD :- Flame Photometric Detector  ًك اؾ المطٌاؾ اللهب 

FPLC :- Fast Protein Liquid Chromatography   كروماتوؼرافٌوووووووووووا السوووووووووووائل ذو

 البروتٌن السرٌع

FSH :- Follicle-Stimulating Hormone  المنبووووو  للحوٌصوووووبلت الهرموووووون

 المبٌضٌة

GABA :- -Amino Butyric Acid (كاما أمٌنو حام  بٌوتٌر 

GAP :- Good Agricultural Practice    ٌعملٌات الخ مة الزراعٌة الج 

GC :- Gas Chromatography  كروماتوؼرافٌا الؽازي 

GC-EC :- Gas Chromatography With Electron 

Capture Detector  

قنووواص  -روماتوؼرافٌوووا الؽوووازي ك

 اإللكترون

GC-FID :- Gas Chromatography With Flame 

Ionization Detector  

كروماتوؼرافٌا الؽوازي ذو ك واؾ 

 اللهب المتأٌن

GC-MS :- Gas Chromatography – Mass 

Spectrometry  

قٌوا  مكروماتوؼرافٌا الؽازي ذو 

 الطٌؾ الكتلً

GC-MSD :- Gas Chromatography With Mass-

Selective Detection  

كروماتوؼرافٌووووووووووا الؽووووووووووازي ذو 

 الك اؾ االنتخابً الكتلً

GEP :- Good Experimental Practice    ٌالعمل التجرٌبً الج 

GFP :- Good Field Practice  ٌالعمل الحقلً الج   

GGT :- Gamma Glutamyl Transferase  رٌز كاما كلوتامٌل ترانسفٌإنزٌم 

GH :- Growth Hormone  هرمون النمو 

GHP :- Good Handling Practice   ٌعملٌات الت اول الج 

GIT :- Gastro – Intestinal Tract القنا  الهضمٌة 

GL :- Guidline Level   مستوى خط ال لٌل أو المر 

GLC :- Gas Liquid Chromatography كروماتوؼرافٌا الؽاز السائل 

Gln :- Glutamine مٌنالجلوتا 

GLP :- Good Laboratory Practice    ٌالعمل المختبري الج 

Glu :- Glutamic Acid  (ٌحام  الجلوتام 

Gly :- Glycine  الكلٌسٌن، أح  األحما  األمٌنٌة 

GM :- Geometric Mean ًالمتوسط الهن س 

GMM :- Genetically Modified Microorganisms ت ال قٌقة المحور  وراثٌا  الكائنا 

GMO :- Genetically Modified Organisms   الكائنات المحور  وراثٌا 

GMP :- Good Manufacturing Practice   ٌالعمل التصنٌعً الج 

GnRH :- Gonadotropin-Releasing Hormone    الهرمووون المن ووط إلفوورازات الؽوو

 التناسلٌة

GOT :- Glutamate Oxaloacetate Transaminase  إنوووزٌم كلوتاموووات اوكسالواسوووٌتٌت
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 تران  أمٌنٌز

GPC :- Gel – Permeation Chromatography كروماتوؼرافٌا الهبلم النفاذ 

GPPP :- Good Plant Protection Practice العمل الجٌ  فً وقاٌة النبات 

GPT :- Glutamate Pyruvate Transaminase تووران   إنووزٌم كلوتامووات بٌروفٌووت

 أمٌنٌز

GPX :- Glutathione Peroxidase إنزٌم الكلوتاثٌون بٌرواوكسٌ ٌز 

Grd :- Glutathione Reductase إنزٌم الكلوتاثٌون المختزل 

GRGL :- Groundwater Residue Guidance Level  ًالمستوى اإلر ا ي للمتبقٌات فو

 الماء األرضً

GSH :- Glutathione زلالجلوتاثٌون المخت 

GSP :- Good Storage Practice   ٌالتخزٌن الج 

GSSG :- Glutathione Disulfide الكلوتاثٌون ثنائً الكبرٌت 

GST :- Glutathione S-Transferase إنزٌم الكلوتاثٌون الناقل للكبرٌت 

GT :- Gastro – Intestinal   ًالمعوي  –البطن 

GUP :- General Use Pesticide تخ ام العاممبٌ  لبلس 

GV :- Granulosis Virus  ًفاٌرو  حبٌب 

H :- Henrys Law Constant  ثابت قانون هنري 

H5 :- Shanon – Weaver Index لٌل  انون وٌفر  

HA :- Health Advisory الم ور  الصحٌة 

HACCP :- Hazard Analysis Critical Control Point   تحلٌوووول المخوووواطر ونقوووواط الووووتحكم

 رجةالح

Hb :- Haemoglobin   هٌموؼلوبٌن 

HCG :- Human Chorionic Gonadotropin  المناسل الم ٌمٌة الب رٌة 

HCT :- Haematocrit :-  راسوووووووووب  مووووووووووي ، ترسووووووووووٌب

المحتوٌووووات الخلوٌووووة الموجووووو   

 بال م 

HDPE :- High Density Polyethylene البولً أثٌلٌن عالً الكثافة 

HDT :- Highest Dose Tested  أعلى جرعة مختبر 

HEED :- High Energy Electron Diffraction   ت تت اإللكترون عالً الطاقة 

HETCS :- Human Equivalent Toxic Blood 

Concentration  

التركٌوووووز السوووووام بالمكوووووافئ بووووو م 

 اإلنسان

HID :- Helium Ionization Detector ك اؾ تأٌن الهلٌوم 

His :- Histidine  ًالهٌست ٌن ، حام  أمٌن 

HPAEC :- High Performance Anion Exchange – 

Chromatography 

كروماتوؼرافٌووووا التبووووا ل األٌووووونً 

 عالً األ اء

HPLC :- High Performance Liquid 

Chromatography 

كروماتوؼرافٌوووووا السوووووائل عوووووالً 

 األ اء

HPLC-MS :- High Performance Liquid 

Chromatography-Mass Spectrometry  

كروماتوؼرافٌوووووا السوووووائل عوووووالً 

 األ اء ذو المطٌاؾ الكتلً

HPPLC :- High Pressure Planar Liquid 

Chromatography 

كروماتوؼرافٌوووا السوووائل المسوووط  

 عالً الضؽط 

HPTLC :- High Performance Thin Layer 

Chromatography 

كروماتوؼرافٌوووووا الوووووورقً عوووووالً 

 األ اء

HQ :- Hazard Quotient  محصلة الضرر 

HRGC :- High Resolution Gas Chromatography  ًكروماتوؼرافٌوووووا الؽوووووازي عوووووال

 ال قة
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HTC :- Hepatoma Tissue Culture  زراعوووووووووة األنسوووووووووجة الكب ٌوووووووووة

 السرطانٌة

IC :- Inhibitory Concentration  التركٌز المثبط 

IC50 :- Inhibitory Concentration 50%  موووون 05التركٌووووز المثووووبط لووووـ %

 كائنات االختبار

ICM :- Integrated Crop Management  اإل ار  المتكاملة للمحصول 

ICR :- Information Collection Request طلب جمع المعلومات 

ID :- Ionization Detector  ك اؾ التأٌن 

ID :- Inhibitory Dose الجرعة المثبطة 

ID50 :- Inhibitory Dose 50%  مووون 05الجرعوووة المثبطوووة لوووـ %

 كائنات االختبار

IEDI :- International Estimated Daily Intake   التناول الٌومً المق ر  ولٌا 

IgG :- Immunoglobuline G.   الكلوبٌوووولٌن المنووواعً مووون النووووع

(G) 

IGI :- Insect Growth Inhibitors  مثبط نمو الح رات 

IGR :- Insect Growth Regulator  منظم نمو ح ري 

Ilc :- Isoleucine  ًاٌزولٌوسٌن ، حام  أمٌن 

ILL :- Incipient Lethal Level المستوى األول الممٌت 

IM :- Intra – Muscular  فً العضلة 

Inh :- Inhalation استن اق 

IP :- Intra – Peritoneal  ًفً الؽ اء البرٌتون 

IPM :- Integrated Pest Management اإل ار  المتكاملة لآلفات 

IR :- Infrared  األ عة تحت الحمراء 

IV :- Intravenous   ٌالحقن فً الور 

IVF :- In Vitro Fertilization  اإلخصوووواب خووووارج جسووووم الكووووائن

 الحً

K :- Kelvinor Henrys Constant ثابت هنري أو كٌلفن 

Kads :- Adsorption Constant ال مصاصثابت ا 

Kd :- Soil-Water Partition Coefficient معامل تجازئ الماء والتربة 

Kdes :- Apparent Desorption Coefficient معامل إزالة اال مصاص الظاهري 

Kf :- Freudlich Constant   ثابت فرٌ لش 

Kg :- Kilogram كٌلوؼرام 

Klist :- Listed Hazardous Wastes From Specific 

Sources  

قائموووووة الفضوووووبلت الخطووووور  مووووون 

 مصا ر خاصة

KOC :- Organic Carbon Adsorption Coefficient  ثابووووووووت ا مصوووووووواص الكوووووووواربون

 العضوي

KOH :- Hydroxyl Radical Rate Constant ثابت نسبة جذر الهٌ روكسٌل 

KOM :- Organic Matter Adsorption Coefficient ٌةمعامل ا مصاص الما   العضو 

KOW :- Octanol Water Partition Coefficient معامل تجازئ االوكتانول والماء 

KP :- Permeability Coefficient معامل النفاذٌة 

KT50 :- Knock – Down Time 50%   نصوووووؾ الوقوووووت الوووووبلزم لحووووو و

 الصرع

LADD :- Lifetime Average Daily Dose   مع ل الجرعة الٌومٌوة خوبلل فتور

 الحٌا 

LASER :- Light Amplification By Stimulated 

Emission of Radiation 

 اللٌزر
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LBC :- Loosely Bound Capacity السعة االرت ا ٌة الطلٌقة 

LC :- Liquid Chromatography الكروماتوؼرافً السائل 

LC50 :- Lethal Concentration 50%  05التركٌز الممٌت لـ% 

LCA :- Life Cycle Analysis  تحلٌل  ور  الحٌا 

LCB :- Limited Carcinogenicity Bioassay    للسرطنةالتقٌٌم الحٌوي المح و 

LCLO :- Lowest Effect Level اقل مستوى مبثر 

LCn :- Lethal Concentration to n% of a Test 

Population  

التركٌوووووز الممٌوووووت لوووووـ ن% مووووون 

 الكائنات المختبر  

LD50 :- Lethal Dose 50%  05الجرعة القاتلة لـ  % 

LDH :- Lactate Dehydrogenase ٌهٌ روجٌنٌز  ٌتإنزٌم الكت  

LDn :- Lethal Dose to n% of a Test Population   الجرعوووووة الممٌتوووووة لوووووـ ن% مووووون

 الكائنات المختبر 

Leu :- Leucine ًلٌوسٌن ، حام  أمٌن 

LH :- Luteinizing Hormone منبووووووووو  لخوووووووووروج الهرموووووووووون ال

 البوٌضات من الحوٌصبلت

LOAEC :- Lowest Observable Adverse Effect 

Concentration  

ٌظهووور عنووو ه أقووول الوووذي التركٌوووز 

 تأثٌر معاك  ملحوظ 

LOAEL :- Lowest Observed Adverse Effect Level  أقل تأثٌر معاك  ٌمكن مبلحظت 

LOC :- Level of Concern  مستوى االهتمام 

LOD :- Limit of Determination التق ٌر  ح و 

LOEC :- Lowest Observable Effect Concentration  التركٌوووز الوووذي ٌظهووور عنووو ه أقووول

 تأثٌر ملحوظ

LOEL :- Lowest Observed Effect Level  مستوى أقل تأثٌر ملحوظ 

LOQ :- Limit of Quantification ح و  الكمٌة 

LPLC :- Low Pressure Liquid Chromatography   كروماتوؼرافٌوووا السوووائل مووونخف

 الضؽط

LSC :- Liquid Scintillation Counting or Counter جهاز ع ا  الومٌ  السائل 

LSD :- Least Significant Difference   أقل فرق معنوي 

LSS :- Liquid Scintillation Spectrometry    ٌالمطٌوووووواؾ ذو عوووووو ا  الوووووووم

 السائل 

LT :- Lethal Threshold  الح  الحرج الممٌت 

LTn :- Lethal Time to n% of a Test Population   مووووون 05الوقوووووت الممٌوووووت لوووووـ %

 الكائنات المختبر 

Lys :- Lysine  ًلٌسٌن ، حام  أمٌن 

MAC :- Maximum Allowable Concentration   أقصى تركٌز مسموح ب 

MATC :- Maximum Acceptable Toxicant 

Concentration  

 من السم أقصى تركٌز مسموح ب 

MBT :- Methyl Bromide Transition  تحول برومٌ  المثٌل 

MC :- Moisture Content   ًالمحتوى الرطوب 

MCH :- Mean Corpuscular Haemoglobin  متوسط جسٌمات الهٌموؼلوبٌن 

MCHC :- Mean Corpuscular Haemoglobin 

Concentration  

تركٌوووووووووز متوسوووووووووط جسوووووووووٌمات 
 الهٌموؼلوبٌن

MCL :- Maximum Contaminant Level  أقصى مستوى من الما   الملوثة 

MCV :- Mean Corpuscular Volume  حجووووووووووم متوسووووووووووط جسووووووووووٌمات
 الهٌموؼلوبٌن

MDL :- Method Detection Limit ح  طرٌقة التعقب 
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MEIC :- Multicenter Evaluation of In Vitro 

Cytotoxicity  
التقٌوووٌم متعووو   المركزٌوووة للسووومٌة 

 الخلوٌة خارج الجسم

MEL :- Maximum Exposure Limit  أقصى ح  للتعر 

Met :- Methionine ًمٌثٌونٌن ، حام  أمٌن 

MF :- Modifying Factor  عامل التحوٌر 

MFO :- Mixed Function Oxidases إنزٌمات األكس   مختلطة الوظٌفة 

MHC :- Moisture Holding Capacity السعة الرطوبٌة 

MIC :- Minimum Inhibitory Concentration  أقل تركٌز مثبط 

MIT :- Metabolic Inhibition Test ًاختبار التثبٌط األٌض 

MLD :- Minimum Lethal Dose  أقل جرعة ممٌتة 

MLT :- Median Lethal Time  موووون 05الووووزمن الووووبلزم لقتوووول %
 ئنات االختباركا

MNL :- Maximum No. Effect Level أقل مستوى ع ٌم التأثٌر 

MOE :- Margin of Exposure  هامش التعر 

MoH :- Mode of Action  طرٌقة التأثٌر 

MOS :- Margin of Safety هامش األمان 

MPC :- Maximum Permissible Concentration   أقصى تركٌز مسموح ب 

MPL :- Maximum Permissible Level   أقصى مستوى مسموح ب 

MRE :- Maximum Residue Expected  أعلى متبقٌات متوقعة 

MRL :- Maximum Residue Limits أقصى ح و  للمتبقٌات 

mRNA :- Messenger Ribonucleic Acid  (الحوووام  النوووووي راٌبونٌوكلٌووو
 الرسول

Ms :- Mass Spectrometry لةمطٌاؾ الكت 

MT :- Metallothionein   ًمٌتوووووالوثٌونٌن ، معقووووو  بروتٌنووووو
خوواص بوواالقتران بووبع  المعووا ن 

 الثقٌلة

Mtc :- Maximum Tolerable Concentration   أقصى تركٌز ٌمكن تحمل 

Mtd :- Maximum Tolerance Dose أقصى جرعة ٌمكن تحملها 

mtDNA :- Mitochondrial Deoxyribonucleic Acid سووووً رٌبونٌوكلٌوووو) الخوووواص  ٌوك
 بالماٌتوكون رٌا

MTEL :- Maximum Tolerance Exposure Level    أقصى تعر  ٌمكن تحمل 

MV :- Medium Volume  حجم وسط 

MW :- Molecular Weight  ًالوزن الجزٌئ 

MWHC :- Maximum Water Holding Capacity   أعلى سعة حمل للماء 

NAAQS :- National Ambient Air Quality Standard  المواطنة النوعٌة الوطنٌة للهوواء
 المحٌط

NAD :- Nicotinamide Adenine Dinucleotide  ًنٌكوووووووتٌن أمٌوووووو  أ ٌنووووووٌن ثنووووووائ
 النٌوكلٌوتٌ  فوسفات

NADP :- Nicotinamide Adenine Dinucleotide 

Phosphate 

نٌكوووووووتٌن أمٌوووووو  أ ٌنووووووٌن ثنووووووائً 
 النٌوكلٌوتٌ  فوسفات

NADPH2 :- Nicotinamide Adenine Dinucleotide 

Phosphate 
نٌكوووووووتٌن أمٌوووووو  أ ٌنووووووٌن ثنووووووائً 

 النٌوكلٌوتٌ  فوسفات مختزل 

NAEL :- No Adverse Effect Level  مستوى ع ٌم التأثٌر المعاك 

NDn :- Narcotic Dose to n% of a Population   جرعووووووة التنكوووووورز لووووووـ ن% موووووون
 الكائنات المختبر 

NEC :- No – Effect Concentration  م التأثٌر ٌع  التركٌز 

NEL :- No Effect Level مستوى ع م التأثٌر 
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NERL :- No Effect Residue Level  مستوى المتبقٌات ع ٌمة التأثٌر 

NMR :- Nuclear Magnetic Resonance   ًالرنٌن النووي المؽناطٌس 

NOAEC :- No Observed Adverse Effect 

Concentration  

التركٌووووز عوووو ٌم التووووأثٌر العكسووووً 
 المبلحظ

NOAEL :- No Observed Adverse Effect Level  ًمسووووتوى عوووو م التووووأثٌر العكسوووو
 المبلحظ 

NOEC :- No Observed Effect Concentration  التركٌز ع ٌم التأثٌر المبلحظ 

NOED :- No Observed Effect Dose حظالجرعة ع ٌمة التأثٌر المبل 

NOEL :- No Observed Effect Level  مستوى ع م التأثٌر المبلحظ 

NOIS :- Notice of Intent to Suspend    مبلحظة معلقة مقصو 

NPD :- Nitrogen – Phosphorus Detector  الناٌتروجٌن المفسفر كا ؾ 

NPV :- Nuclear Polyhedrosis Virus   الفاٌرو  متع   األوج 

NR :- Not Reported   ؼٌر مسجل أو مذكور فً تقرٌر 

NS :- Non Significant   ؼٌر معنوي 

NTE :- Neuropathy Target Esterase    االستٌرٌز المسته ؾ فوً المور
 العصبً 

NTEL :- Non Tumorigenic Effect Level     مسووووتوى التووووأثٌر ؼٌوووور المحوووو
 لؤلورام 

OC :- Organic Carbon Content  من الكاربون العضوي المحتوى 

OCR :- Optical Character Recognition التمٌٌز بواسطة بصمة العٌن 

ODC :- Ornithine Decarboxylase  ، إنوووزٌم اورنثوووٌن  ٌكاربوكسوووٌلٌز
أحووووو  إنزٌموووووات  ور  المركبوووووات 

 متع    األمٌن

ODP :- Ozone – Depleting Potential  جه  استنزاؾ األوزون 

ODS :- Ozone – Depleting Substances   موا  مستنزفة لؤلوزون 

OEL :- Occupational Exposure Limit  ًح  التعر  المهن 

OES :- Oceupational Exposure Standard ًالتعر  المهنً القٌاس 

OM :- Organic Matter ما   عضوٌة 

OP :- Organophosphorus Pesticides   مبٌوووو ات ا فووووات موووون مجموعووووة
 لفسفور العضوٌة ا

OPIDN :- Organophosphate Induced Delayed 

Neurotoxicity 
المبٌووووو ات الفسوووووفورٌة المح ثوووووة 

 صبٌة المتأخر  عللسمٌة ال

Orn :- Ornithine   اورنثٌن 

PADI :- Provisional Acceptable Daily Intake   المسوووموح بتناولووو  ٌومٌوووا  ب وووكل
 مبقت

PAH :- Polycyclic Aromatic Hydrocarbons  المركبووووووووووات الهٌ روكاربونٌووووووووووة
 العطرٌة ع ٌ   الحلقات 

2-Pam :- 2-Pralidoxime  برالٌ وكسٌم 

PBS :- Phosphate – Buffered Saline محلول منظم ملحً الفوسفات 

PC :- Per Cutim (Latin) = Through The Skin  من خبلل الجل 

PCBs :- Polychlorinated Biphenyls     مركبووووات ثنائٌووووة الفٌنٌوووول ع ٌوووو

 الكلور 

PCH :- Polyhalogenated Cyclic Hydrocarbons  المركبووووووووووات الهٌ روكاربونٌووووووووووة

 الحلقٌة متع    الهالوجٌن 

PCR :- Polymerase Chain Reaction   تفاعوووووول إنووووووزٌم البووووووولً مٌرٌووووووز

المتسلسووول أو التفاعووول المتسلسووول 

 إلنزٌم البلمر 
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PCV :- Haematocrit (Packed Corpuscular Volume) حجم مرزوم من كرٌات ال م 

PDE :- Potential Dermal Exposure  إمكانٌة التعر  عن طرٌق الجل 

PEC :- Predicted Environmental Concentration  التركٌز البٌئً المتوقع 

PECA :- Predicted Environmental Concentration In 

Air  

 متوقع فً الهواءالتركٌز البٌئً ال

PECa :- Predicted Environmental Exposure In Air   ًالتعووووور  البٌئوووووً المتوقوووووع فووووو

 الهواء

PECGW :- Predicted Environmental Concentration In 

Ground Water  

التركٌووز البٌئووً المتوقووع فووً الموواء 

 األرضً

PECgw :- Predicted Environmental Exposure In 

Ground Water  

التعر  البٌئً المتوقع فوً المواء 

 األرضً

PECS :- Predicted Environmental Concentration In 

Soil  

 التركٌز البٌئً المتوقع فً التربة

PECs :- Predicted Environmental Exposure In Soil التعر  البٌئً المتوقع فً التربة 

PECsw :- Predicted Environmental Concentration In 

Surface Water  

التركٌووز البٌئووً المتوقووع فووً الموواء 

 السطحً

PED :- Plasma Emission Detector   ًك اؾ الببلزما االنبعاث 

PEL :- Permissible Exposure Limit  ح  التعر  المسموح ب 

PELMO :- Pesticide Leaching Model نموذج ؼسل مبٌ ات ا فات 

PGR :- Plant Growth Regulator ًمنظم نمو نبات 

P
H

 :- Hydrogen Ion Concentration   تركٌز أٌون الهٌ روجٌن 

Phe :- Phenylalanine ًفٌناٌل األنٌن ، حام  أمٌن 

PHED :- Pesticides Handlers Exposure Data بٌانات تعر  مت اولً المبٌ ات 

PHI :- Pre-Harvest Interval و الجنًفتر  ما قبل الحصا  أ 

PIC :- Prior Informed Consent الموافقة المسبقة المعلنة 

PIP :- Plant Incorporated Protectants  النبات المعامل بالموا  الواقٌة 

PIT :- Protein Synthesis Toxicity Index لٌل السمٌة على تخلٌق البروتٌن  

PKa :- Dissociation Constant ثابت التحلل 

PMR :- Proportionate Mortality Rate نسبة الموت المتناسبة 

PNEC :- Predicted No Effect Concentration  التركٌز ع ٌم التأثٌر المتوقع 

PNS :- Peripheral Nervous System  ًالجهاز العصبً المحٌط 

PO :- Per Os (Latin) = By Mouth  عن طرٌق الفم 

POEM :- Predictive Operator Exposure Model نموذج التعر  المتوقع للم ؽل 

POP :- Persistent Organic Pollutants  الملوثات العضوٌة الثابتة 

POW :- Octanol – Water Partition Coefficient  معاموووووول التجووووووازئ بووووووٌن الموووووواء

 واالوكتانول 

PPD :- Personal Protective Device  معوووووووو ات أو وسووووووووائل الحماٌووووووووة

   ال خصٌة

PPE :- Personal Protective Equipment  تجهٌووووووووووزات أو أ وات الوقاٌووووووووووة

 ال خصٌة

PR :- Pesticides Regulation تنظٌم المبٌ ات 

PRA :- Preliminary Risk Assessment  التق ٌر األولً للمخاطر 

PRI :- Proliferative Rate Index  لٌل مع ل التوال  الخلوي  

PRL :- Practical Residue Limit  ًح  المتبقً العمل 

Pro :- Proline ًبرولٌن ، حام  أمٌن 

PrT :- Prothrombin Time  الوقووووووووووووت الووووووووووووبلزم لتكوووووووووووووٌن
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 البروثرووبٌن

PSA :- Particle Size Analyser محلل حجم الجزٌئة أو الحبٌبة 

PSI :- Proliferative Safe Intake For Man  ح  التناول ا من لئلنسان 

PTDI :- Provisional Tolerance Daily Intake   الحووو و  المبقتوووة للمتنووواول ٌومٌوووا

 وٌمكن تحمل 

PTH :- Parathyroid Hormone   الهرمووووون المؽووووذي للؽوووو   الجووووار

  رقٌة

PTT :- Partical Thromboplastine Time  الووووووووووووزمن الووووووووووووبلزم لتكوووووووووووووٌن

 الثرمبوببلستٌن الجزئً 

PTWI :- Provisional Tolerable Weekly Intake   الح و  المبقتة للمتنواول أسوبوعٌا

 وٌمكن تحمل 

QPS :- Quarantine Pre-Shipment  )الحجر قبل ال حن لالت خٌن 

QSAR :- Quantitative Structure Activity 

Relationships 

العبلقووووات الكمٌووووة بووووٌن التركٌووووب 

 والفاعلٌة 

r :- Correlation Coefficient طعامل االرتبام 

r
2
 :- Coefficient of Determination  ٌ معامل التح 

RAW :- Raw Agricultural Commodity  الموا  الزراعٌة الخام 

RBC :- Red Blood Cell  خلٌة  م حمراء 

RCB :- Rodent Cancer Bioassay   التقٌوووووووووٌم الحٌووووووووووي لسووووووووورطان

 القوار 

RED :- Reference Dose الجرعة المرجعٌة 

REI :- Restricted Entry Interval    ٌفتر  ال خول المح    أو المق 

RFC :- Reference Concentration   ًالتركٌز المرجع 

RH :- Relative Humidity  الرطوبة النسبٌة 

RL50 :- Median Residue Life Period ًفتر  نصؾ عمر المتبق 

RME :- Reasonable Maximum Exposure ت ل أقصى تعر  مع 

RNA :- Ribonucleic Acid  (ٌحام  الرٌبونٌوكل 

RNAase :- Ribonuclease   إنزٌم الرٌبونٌوكلٌز ، إنوزٌم محلول

 للحام  النووي

ROS :- Reactive Oxygen Species  أنواع األوكسجٌن الفعال أو الن ط 

RP :- Reversed Phase    طور معكو 

RPA :- Reasonable and Prudent Alternative الب ائل العقبلنٌة والمسبولة 

RPE :- Respiratory Protective   أ وات حماٌة التنف 

RPF :- Relative Potency Factor  ًعامل اإلجها  النسب 

RPM :- Reasonable and Prudent Measure القٌاسات الحكٌمة والمسبولة 

rpm :- Rotation Per Minute ور  فً ال قٌقة  

RQ :- Risk Quotient  حاصل المجازفة 

RRFD :- Risk Reference Dose الجرعة المرجعٌة المسببة للخطر 

rRNA :- Ribosomal Ribonucleic Acid   الرٌبونٌوووووووووووووووووكلٌز  حووووووووووووووووام

 الراٌبوسومً 

RRT :- Relative Retention Time ًالوقت المضبوط النسب 

RSD :- Relative Standard Deviation  المعٌاري النسبًاالنحراؾ 

RTu :- Ready To Use جاهز لبلستعمال 

RUP :- Restricted Use Pesticides   ٌمبٌ  تحت االستخ ام المق 

RWQCB :- Regional Water Quality Control Board  السٌطر  علوى نوعٌوة المٌواه  هٌئة

 فً المنطقة
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SAC :- Strong Adsorption Capacity سعة اال مصاص القوٌة 

SAP :- Serum Alkaline Phosphatase  إنزٌم الفوسفاتٌز القاع ي للمصل 

SAR :- Structer Activity Relationship   العبلقة بٌن التركٌب والفاعلٌة 

SAS :- Statistical Analysis System  ًنظام التحلٌل اإلحصائ 

SBLC :- Shallow Bed Liquid Chromatography لسائل الضحلكروماتوؼرافٌا ا 

SC :- Sub Cutaneous  تحت الجل 

SCC :- Somatic Cell Count  ع   الخبلٌا الجسمٌة 

SCE :- Sister Chromatide Exchange التبا ل بٌن الكروماتٌ ات ال قٌقة 

SD :- Standard Deviation االنحراؾ المعٌاري 

SDD :- Superoxide Dismutase تٌزإنزٌم سوبر أوكسٌ   ٌسمٌو 

SE :- Standard Error ًالخطأ القٌاس 

SEL :- Safe Exposure Level مستوى التعر  ا من 

SEM :- Standard Error of The Mean  الخطأ القٌاسً للمتوسطات 

Ser :- Serine  ًسٌرٌن ، حام  أمٌن 

SF :- Safety Factor  عامل ا مان 

SFC :- Supercritical Fluid Chromatography  كروماتوؼرافٌوووووا السوووووائل مفووووورط

 ال قة

SFE :- Supercritical Fluid Extraction   المسوووووووتخلص السوووووووائل المفووووووورط

 االستخبلص

SIMS :- Secondary Ion Mass Spectroscopy  المطٌاؾ الكتلً األٌونً الثانوي 

SLC :- Single Layer Clothing المبلب  وحٌ   الطبقة 

SMR :- Standard Mortality Ratio  نسبة الموت القٌاسٌة 

SNARL :- Suggested No Adverse Response Level المستوى المقترح لع م االستجابة 

SOP :- Standard Operating Procedures طرائق الت ؽٌل القٌاسٌة 

SPF :- Specific Pathogen Free خالً من المسببات المرضٌة 

SPS :- Sanitary & Phytosanitary نظافة النبات 

SSD :- Sulphur Specific Detector  ك اؾ الكبرٌت المتخصص 

STEL :- Short Term Exposure Limit ح  التعر  على الم ى القصٌر 

STMR :- Supervised Trials Median Residue مراقبة اختبار المتبقٌات الوسطٌة 

T1/2 :- Half Life نصؾ العمر 

T3 :- Tri-iodothyroxine  سٌن الثبلثً كاٌو وثٌرو 

T4 :- Thyroxine ثاٌروكسٌن 

TADI :- Temporary Acceptable Daily Intake  المسوووموح بتناولووو  ٌومٌوووا  بصوووفة

 مبقتة 

TB :- Total Bilirubine ًالبٌلٌرٌوبٌن الكل 

TCD :- Thermal Conductivity Detector  ك اؾ التوصٌل الحراري 

TCLO :- Toxic Concentration, Low  التركٌز السام المنخف 

TD :- Toxic Dose جرعة سامة 

TDI :- Tolerable Daily Intake  المتناول ٌومٌا  وٌمكن تحمل 

TDLO :- Toxic Dose, Low الجرعة السامة المنخفضة 

TDR :- Time Domain Reflectrometry  مقٌا  زمن االنعكا 

TEF :- Toxicity Equivalency Factor  ٌةالسم مكافئعامل 

TEM :- Transmission Electron Microscopy الماٌكروسكوب اإللكترونً النفاذ 

TEP :- Typical End-Use Product  ًاالستخ ام األمثل للمنتج النهائ 

TEQ :- Toxicity Equivalent  مكافئ السمٌة 

TER :- Toxicity Exposure Ration   للسمٌةنسبة التعر 
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TERI :- Toxicity Exposure Ration For Initial 

Exposure 

نسوووووبة التعووووور  للتسووووومم عنووووو  

 التعر  األولً للسم

TERLT :- Toxicity Exposure Ration Following 

Chronic Exposure 

نسوووووبة التعووووور  للتسووووومم بعووووو  

 التعر  المزمن

TERST :- Toxicity Exposure Ration Following 

Repeated Exposure 

نسوووووبة التعووووور  للتسووووومم بعووووو  

 التعر  المتكرر

TGAI :- Technical Grade Active Ingredient الما   الفعالة النقٌة 

TGGE :- Temperature Gradient Gel Electrophoresis  الهجوور  الكهربائٌووة للهووبلم متوو رج

 الحرار 

Thr :- Threonine ًثرٌونٌن ، حام  أمٌن 

TL50 :- Tolerance Limit to 50%  ح  التحمل لنصؾ كائنات االختبار 

TLC :- Thin Layer Chromatography كروماتوؼرافٌا الطبقة الرقٌقة 

TLV :- Threshold Limit Value قٌمة الح  الحرج 

TMDI :- Theoretical Maximum Daily Intake  الحوووو  األقصووووى النظووووري للتنوووواول

 الٌومً

TMDL :- Total Maximum Daily Load ًأعلى مجموع للحمل الٌوم 

TMRL :- Temporary Maximum Residue Limit الح  األقصى المبقت للمتبقٌات 

TOR :- Threshold of Regulation الح  الحرج للتنظٌم 

T-REX :- Terrestrial Residue Exposure التعر  للمتبقٌات األرضٌة 

TRH :- Thyroid Releasing Hormone   رقٌة المطلقة للهرمون الؽ   ال 

Trp :- Tryptophan  ترٌبتوفان 

TSEL :- Tentative Safe Exposure Level   المستوى المبقت للتعر  ا من 

TSH :- Thyroid Stimulating Hormone الهرمون المنب  للؽ   ال رقٌة 

TWA :- Time Weighted Average مع ل الوقت المق ر 

TWAC :- Time Weight Average Concentration  قٌمة متوسط التركٌز أثناء الزمن 

TWRE :- Time-Weight Average Exposure قٌمة مع ل التعر  أثناء الزمن 

Tyr  Tyrosine ًتاٌروسٌن ، حام  أمٌن 

UF :- Uncertainty Factor  عامل ع م التأك 

UV :- Ultraviolet  أ عة فوق البنفسجٌة 

V / L :- Volume to Liquid  حجم إلى سائل 

Vac :- Vacuum   افطة  

Val :- Valine ًفالٌن ، حام  أمٌن 

VAR :- Volume Application Rate نسبة الحجم المستعمل 

VCS :- Vapor Collection System نظام جمع البخار 

VE :- Visual Emissions  االنبعاثات المرئٌة 

VEO :- Visible Emissions Observation ًمبلحظة االنبعا  المرئ 

VFA :- Volatile Fatty Acid  حام   هنً قابل للتطاٌر 

VHAP :- Volatile Hazardous Air Pollutant  ملوثات الهواء الخطر  المتطاٌر 

Visc :- Viscosity  لزوجة 

VLV :- Very Low Volume   الحجم المنخف  ج ا 

VOC :- Volatile Organic Compound  مركب عضوي متطاٌر 

VOM :- Volatile Organic Material    ما   عضوٌة متطاٌر 

VP :- Vapor Pressure ضؽط البخار 

VS :- Versus مقابل 

VSD :- Virtually Safe Dose   جرعة آمنة فعلٌا 

VSS :- Volatile Suspended Solids    الموا  الصلبة المعلقة المتطاٌر 
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WPS :- Worker Protection Standard   مقاٌٌ  حماٌة العامل 

WQ :- Water Quality  نوعٌة المٌاه 

WQS :- Water Quality Standard مقٌا  نوعٌة الماء 

XC :- X-ray Crystallograph  أ عة إك  البلورٌة 

XHV :- Extreme High Vacuum  ال افطة عالٌة األ اء 

XRF :- X-ray Fluorescence  ك  الفلوروسٌنٌة أ عة إ 

XRFA :- X-Ray Fluorescence Analysis  تحلٌل الفلورسٌن  بأ عة إك 

ZD :- Zero Drift  ال انجراؾ أو تطاٌر 

ZID :- Zone of Initial Dilution  ًمنطقة التخفٌؾ االبت ائ 

ZRL :- Zero Risk Level مستوى المجازفة صفر 
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  الثانيالولحق 

 هختصرات أسواء الكيانات والتشريعات ذات العالقة بعلن السوىم  ،

 أصىلها وهعانيها

 

 المعنى األصل الرمز
AAPCO :- American Association of Pest Control 

Officials  
االتحاد األمرٌكً لموظفً مكافحة  

 اآلفات 

AAPFCO :- Association of American Plant Food 

Control Officials 
االتحةةةةةةةاد األمرٌكةةةةةةةةً لمةةةةةةةةوظفً 

 السٌطرة على أغذٌ  النبات 

AAPSE :- American Association of Pesticides Safety 

Educators  

االتحةةةةةةةاد األمرٌكةةةةةةةً لمدرسةةةةةةةً 

 السالم  من المبٌدات 

ABPA :- Agricultural Bioterrorism Protection Act    قةةةةةانون الحماٌةةةةة  مةةةةةن اإلر ةةةةةا

 ي الزراعًالحٌو

ACGIH :- American Conference of Governmental 

Industrial Hygienists  

المةةةةةةإتمر األمرٌكةةةةةةً الحكةةةةةةومً 

 للصح  الصناعٌ 

ACPA :- American Crop Protection Association    االتحةةةةةةةةةاد األمرٌكةةةةةةةةةً لوقاٌةةةةةةةةة

 المحاصٌل 

ACRC :- Agricultural Container Recycling Council    إعةةةادة تصةةةنٌو الحاوٌةةةات مجلةةة

 الزراعٌ 

ACS :- American Chemical Society الجمعٌ  األمرٌكٌ  للكٌمٌاء 

ACSH :- American Council on Science and Health   المجل  األمرٌكً للعلوم والصح 

ACTS :- HES Advisory Committee on Toxic 

Substances  
لجن  اإلشراف على المواد السام  

 تابع  لسلط  السالم  والصح ال

AEOC :- APHIS Emergency Operations Center   مركةةةز عملٌةةةات طةةةوار   ةةةدمات

 مراقب  صح  النبات والحٌوان

AGDCI :- Agricultural Data Call-In  ٌاتصاالت المعلومات الزراع 

AHETF :- Agricultural Handlers Exposure Task 

Force 

 لزراعٌ  قوة التعرض المهنً ا

AIHA :- American Industrial Hygiene Association   االتحةةةةةةةةاد األمرٌكةةةةةةةةً للصةةةةةةةةح

 الصناعٌ   

AIMS :- Agricultural Internet Monitoring System   نظةةام اإلرشةةاد لشةةبك  المعلومةةات

 الزراعٌ  

AOAC :- Association of Official Analytical 

Chemists 
 ئٌٌن ٌن الكٌمٌالاتحاد المحل

APAD :- Acute Population Adjusted Dose    الجرع  الحةادة المببتة  لمجموعة

 سكانٌ 

APHIS :- Animal and Plant Health Inspection 

Service 

 ةةةدمات مراقبةةة  صةةةح  الحٌةةةوان 

 والنبات

APSCRO :- Association of Structural Pest Control 

Regulatory Officials  
ظٌم مكافحة  ففةات اتحاد موظفً تن

 المنشآت 

AR :- Anticipated Residue   المتبقٌات المتوقع 

AREERA :- Agricultural Research, Extension and 

Education Reform Act 
قةةةانون إصةةةالل التعلةةةٌم واإلرشةةةاد 

 والبحث العلمً الزراعً

ARIA :- Alternative Risk Integration and الم ةةةةةةةةةةاطر أو  تقٌةةةةةةةةةةٌم بةةةةةةةةةةدائل
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Assessment  المجازفات المتكامل 

ARS :- Agricultural Research Service  ًدم  البحث الزراع  

ARTF :- Agricultural Reentry Task Force   ٌقوة العودة للد ول الزراع 

ASHRAE :- American Society of Heating, 

Refrigerating and Air-Conditioning 

Engineers  

مرٌكٌةةةةة  لمهندسةةةةةً الجمعٌةةةةة  األ
 التس ٌن والتبرٌد والتكٌٌف

ASTM :- American Society For Testing Material الجمعٌ  األمرٌكٌ  لفحص المواد 

ATSDR :- Agency For Toxic Substances and Disease 

Registry 
وكالةةةة  تسةةةةجٌل المةةةةواد السةةةةام  

 واألمراض

AWQGP :- Agriculture Water Quality Grant Program   برنةةةةامو قةةةةروض نوعٌةةةة  المٌةةةةا
 الزراعٌ 

BART :- Beneficial Arthropod Registration Testing 

Group  
مجموع  فحص تسجٌل مفصةلٌات 

 األرجل النافع  

BATS :- Biological Analysis and Toxonomic 

Support 
 التحلٌل الحٌوي ودعم التصنٌف

BCPC :- British Crop Production Council    المجلةةةةةةة  البرٌطةةةةةةةانً إلنتةةةةةةةةا
 المحاصٌل 

BEAD :- Biological Effects Analysis Division In 

Office of Pesticides Program 
قسم تحلٌل التةؤبٌرات الحٌوٌة  فةً 

 دائرة برنامو المبٌدات 

BIBRA :- British Industrial Biological Research 

Association  
 االتحةةةةةةةاد البرٌطةةةةةةةانً للبحةةةةةةةوث

 الصناعٌ  الحٌوٌ 

BIFS :- Biologically Integrated Farming System  نظام الزراع  الحٌوٌ  المتكامل 

BPIA :- Biopesticides Industry Alliance    ٌتحالف مصانو المبٌدات الحٌو 

BPPD :- Biopesticides and Pollution Prevention 

Division In Office of Pesticides Program 
قسةةةةم المبٌةةةةدات الحٌوٌةةةة  ومنةةةةو 
 التلوث فً دائرة برنامو المبٌدات 

BRAG :- Biotechnology Risk Assessment Research 

Grants 
تقٌٌم المجازف  فً قروض بحةوث 

 التقنٌات الحٌوٌ 

CABI :- Commonwealth Agriculture Bureaus 

International  
الةةةدائرة الزراعٌةةة  العالمٌةةة  لةةةدول 

 ٌلثالكومنو

CAPS :- Cooperative Agricultural Pest Survey   ٌجمعٌ  حصر اآلفات الزراع 

CARES :- Cumulative and Aggregate Risk 

Evaluation System   
نظةةةام تقٌةةةٌم الم ةةةاطر المتراكمةةة  

 والمتجمع 

CAS :- Chemical Abstracts Service  دم  مل صات بحوث الكٌمٌاء  

CASM :- Comprehensive Aquatic Systems Model  نموذ  األنظم  المائٌ  الشامل 

CCFA :- Codex Committee on Food Additives   لجنةةة  الدسةةةتور ال اصةةة  بةةةالمواد
 المضاف  للغذاء

CCFAC :- Codex Committee on Food Additives and 

Contaminants  
لجنةة  دسةةتور المضةةافات الغذائٌةة  

 والملوبات 

CCFL :- Codex Committee on Food Labeling  لجن  دستور عالمات الغذاء 

CCGP :- Codex Committee on General Principles   لجن  دستور القواعد العام 

CCN :- Codex Classification Number   الرقم التقسٌمً للدستور 

CCOF :- California Certified Organic Farmers لمصةةدق  فةةةً المةةزارا العضةةةوٌ  ا
 كالٌفورنٌا

CCPR :- Codex Committee on Pesticides Residue   لجن  دستور متبقٌات المبٌدات 

CCRVDF :- Codex Committee on Residues of 

Veterinary Drugs In Food  
لجنةةةة  دسةةةةتور متبقٌةةةةات األدوٌةةةة  

 البٌطرٌ  فً الغذاء

CDC :- Centers For Disease Control سٌطرة على األمراض مراكز ال 
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CDC :- Cancer Detection Centre  مركز تعق  السرطان 

CDPR :- California Department of Pesticides 

Regulation  
قسةةةةةةةم تنظةةةةةةةٌم المبٌةةةةةةةدات فةةةةةةةً 

 كالٌفورنٌا

CE :- Council of Europe ًالمجل  األورب 

CEC :- Commission of the European 

Communities  

 لمجتمعات األوربٌ مفوضٌ  ا

CEQA :- California Environmental Quality Act  قانون نوعٌ  البٌئ  فً كالٌفورنٌا 

CERCLA :- Comprehensive Environmental Response, 

Compensation and Liability Act  

قةةةةةةةانون المسةةةةةةةإولٌ  الشةةةةةةةامل  

 لالستجاب  البٌئٌ  الواسع 

CES :- Cooperative Extension Service   ٌتعاونٌ  ال دمات اإلرشاد 

CFR :- Code of Federal Regulations   النظام الفٌدرالً للقوانٌن 

CIPAC :- Collaborative International Pesticides 

Analytical Council  
مجلةةة  التعةةةاون الةةةدولً لتحلٌةةةل 

 المبٌدات

CIPM :- Center For Integrated Pest Management كز اإلدارة المتكامل  لآلفات مر 

CMBS :- Carbamate Market Basket Survey  حصر سل  مبٌعات الكاربامٌت 

COC :- Committee on Carcinogenicity   لجن  المسرطنات 

COM :- Committee on Mutagenicity  لجن  المطفرات 

COPR :- Control of Pesticides Regulations ظٌم مبٌدات اآلفات إدارة قواعد تن 

COSHH :- Control of Substances Hazardous to 

Health Regulations 

السةةةةٌطرة علةةةةى المةةةةواد الضةةةةارة 

 للصح 

COT :- Committee On Toxicity    ٌلجن  السم 

CPDA :- Chemical Producers and Distributors 

Association  
اتحةةةةةةةةةةاد منتجةةةةةةةةةةً ومةةةةةةةةةةوزعً 

 الكٌمٌائٌات 

CPHST :- Center For Plant Health Sciences & 

Technology 
 مركز تقنٌات وعلوم صح  النبات

CRIS :- Current Research Information System   ٌنظام معلومات البحوث الجار 

CRP :- Conservation Resource Program برنامو حماٌ  المصادر 

CSANR :- Center For Sustaining Agriculture and 

Natural Resources  
مركةةةةةةةةز الزراعةةةةةةةة  المسةةةةةةةةتدام  

 والمصادر الطبٌعٌ 

CSFII :- USDA Continuing Surveys For Food 

Intake By Individuals  
الحصةةر المسةةتمر مةةن قبةةل وزارة 

الزراع  األمرٌكٌ  للغذاء المتناول 

 من قبل األفراد 

CSM :- Committee on Safety of Medicines  م  األدوٌ لجن  سال 

CSPA :- Chemical Specialty Products Association    اتحةةةةةةةةاد المنتجةةةةةةةةات الكٌمٌائٌةةةةةةةة

 المت صص 

CSREES :- Cooperative States Research Education 

and Extension Service 
تعاونٌةةةةةة  ال ةةةةةةدمات اإلرشةةةةةةادٌ  

والتعلةةةةةةةةٌم والبحةةةةةةةةث للوالٌةةةةةةةةات 

 األمرٌكٌ  

CUE :- Critical Use Exemption For 

Methylbromide 
االسةةةةةةةتبناء الحةةةةةةةر  السةةةةةةةت دام 

 برومٌد المبٌل

CWA :- Clean Water Act   قانون نظاف  المٌا 

CWPB :- Certification and Worker Protection 

Branch In United States Environmental 

Protection Agency  

تصةةدٌا الشةةهادات وحماٌةة   فةةرا

  البٌئة  العاملٌن لةد  وكالة  حماٌة

 األمرٌكٌ 

CWS :- Community Water Systems   أنظم  مٌا  المجتمو 

CXL :- Codex Maximum Residue Limit   ًدستور الحد األقصى للمتبق 
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EAPCC :- European Association of Poison Control 

Centers  

مراكةةز االتحةةاد األوربةةً للسةةٌطرة 

   السمومعلى 

EC :- European Commission    ٌالمفوضٌ  األورب 

ECB :- European Chemical Bureau  ًالمكت  الكٌمٌائً األورب 

ECCA :- European Crop Care Association    الرابطةةةةةةةةة  األوربٌةةةةةةةةة  للعناٌةةةةةةةةة

 بالمحاصٌل 

ECDIN :- Environmental Chemicals Data and 

Information Network of the European 

Communities  

بك  معلومةةةةةةةات المجتمعةةةةةةةات شةةةةةةة

األوربٌةةةةةةةة  ال اصةةةةةةةة  ببٌانةةةةةةةةات 

 الكٌمٌائٌات البٌئٌ  

ECDIS :- European Environmental Chemicals Data 

and Information System  

لبٌانةةات األوربٌة  نظةام المعلومةةات 

 الكٌمٌائٌات البٌئٌ  

ECETOC :- European Chemical Industry Ecology and 

Toxicology Centre  

مركةةةةةةز علةةةةةةم السةةةةةةموم والبٌئةةةةةة  

األوربةةةةةةةةً ال ةةةةةةةةاص بمصةةةةةةةةانو 

 الكٌمٌائٌات 

ECLO :- Emergency Centre For Locust Operations  مركةةز الطةةوار  ال ةةاص بعملٌةةات

 الجراد 

ECMWF :- European Centre For Medium Range 

Weather Forecasting  

المركةةةز األوربةةةً متوسةةةط المةةةد  

 لؤلنواء الجوٌ  

ECOTOX :- European Conference on Ecotoxicology   ٌالمإتمر األوربً للسمٌ  البٌئ 

ECPA :- European Crop Protection Association  ًاتحاد وقاٌ  النبات األورب 

ECVAM :- European Center of Alternative Methods   المركز األوربةً لتشةرٌو الطرائةا

 البدٌل 

EDEN :- Extension Disaster Education Network    شةةبك  اإلرشةةةاد والتعلةةةٌم ال اصةةة

 بالكوارث 

EDEXIM :- European Database on Export and Import 

of Dangerous Chemicals 

قاعةةدة المعلومةةات األوربٌةة  حةةول 

صةةةةةادرات واسةةةةةتٌرادات المةةةةةواد 

 الكٌمٌائٌ  ال طرة

EDMVAC :- Endocrine Disruptor Methods Validation 

Advisory Committee 

لجنةةةة  اإلرشةةةةاد ال اصةةةة  بةةةة قرار 

الطرائةةا المسةةت دم  فةةً تحطةةةٌم 

 نظام الغدد الصماء 

EDSP :- Endocrine Disruptor Screening Program   برنةةةةامو غربلةةةة  محطمةةةةات نظةةةةام

 الغدد الصماء

EDSTAC :- Endocrine Disruptor Screening and 

Testing Advisory Committee 

لجنةةة  اإلرشةةةاد ال اصةةة  بفحةةةص 

وغربلةةةة  محطمةةةةات نظةةةةام الغةةةةدد 

 الصماء 

EEC :- Estimated Environmental Concentration   التركٌز البٌئً المقدر 

EEC :- European Economic Community  ًاتحاد االقتصاد األورب   

EFED :- Environmental Fate and Effects Division لمصةةةٌر البٌئةةةً قسةةةم التةةةؤبٌرات وا

 للمواد 

EFSA :- European Food Safety Authority  السلط  األوربٌ  لسالم  الغذاء 

EINECS :- European Inventory of Existing 

Commercial Chemical Substances  

قائمةةةةة  الجةةةةةرد األوربةةةةةً للمةةةةةواد 

 الكٌمٌائٌ  التجارٌ  الموجودة

EIPM :- Extension Integrated Pest Management    اإلرشاد ال اص باإلدارة المتكامل

 لآلفات 

ELINCS :- European List of New Chemical 

Substances 

القائم  األوربٌ  للمةواد الكٌمٌائٌة  

 الجدٌدة
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EMIC :- Environmental Mutagens Information 

Centre  

 مركز معلومات التطفٌر البٌئً 

EPA :- Environmental Protection Agency    وكال  حماٌ  البٌئ 

EPO :- European Patent Office   ٌدائرة براءات اال تراا األورب 

EPPO :- European and Mediterranean Plant 

Protection Organization  

منظمةة  وقاٌةة  النبةةات المتوسةةطٌ  

 واألوربٌ 

EQIP :- Environmental Quality Incentives 

Program 

 نامو محفزات نوعٌ  البٌئ بر

ERS :- Economic Research Service   ٌدمات البحوث االقتصاد  

ESA :- Entomological Society of America    ٌجمعٌ  الحشرات األمرٌك 

ESCORT :- European Standard Characteristics of 

Beneficials Regulatory Testing 

  األوربٌةةةة  القٌاسةةةةٌ المواصةةةةفات

 لال تبارات التنظٌمٌ  للنافعات 

EU :- European Union  ًاالتحاد األورب 

EUPHIDS :- European Pesticides Hazard Information 

and Decision Support System  

نظةةةةةةام دعةةةةةةم القةةةةةةرار األوربةةةةةةً 

بالمعلومةةةةات ال اصةةةة  بالمبٌةةةةدات 

 ال طرة

EUROPOEM :- European Predictive Operator Exposure 

Model  

النمةةوذ  األوربةةً للتنبةةإ بتعةةرض 

 العاملٌن للسموم

FAC :- Foods Advisory Committee    ٌاللجن  االستشارٌ  لؤلغذ 

FAO :- Food and Agriculture Organization of the 

UN 

 منظم  الزراع  والغذاء الدولٌ 

FAS :- Foreign Agriculture Service جٌ  دمات الزراع  ال ار 

FDA :- Food and Drug Administration  إدارة الدواء والغذاء 

FEAD :- Field and External Affairs Division   ٌقسم الحقول والشإون ال ارج 

FFDCA :- Federal Food, Drug and Cosmetic Act   قةةةانون مةةةةواد التجمٌةةةةل واألدوٌةةةة

 والغذاء الفٌدرالً

FIFRA :- Federal Insecticide, Fungicide and 

Rodenticide Act 

القةةةةةةةانون الفٌةةةةةةةدرالً لمبٌةةةةةةةدات 

 الحشرات والفطرٌات والقوارض

FIPMCC :- Federal Integrating Pest Management 

Coordinating Committee 

اللجنةة  الفٌدرالٌةة  لتنسةةٌا اإلدارة 

 المتكامل  لآلفات

FOCUS :- Forum For the Co-ordination of Pesticides 

Fate Models and Their Use 

منتةةةةةد  تنسةةةةةٌا نمةةةةةاذ  مصةةةةةٌر 

 المبٌدات واست دامها

FQPA :- Food Quality Protection Act  قانون حماٌ  نوعٌ  الغذاء 

FRAC :- Fungicides Resistance Action Committee   لجنةة  إجةةراءات المقاومةة  لمبٌةةدات

 الفطرٌات

FRAME :- Fund For Replacement of Animals In 

Medical Experiments  

 بةة حاللمشةةروا المنحةة  ال اصةة  

 الحٌوانات فً التجار  الطبٌ 

FSC :- Food Safety Council  مجل  سالم  الغذاء 

FWS :- Fish and Wildlife Service دمات الحٌاة البرٌ  واألسماك  

GATT :- General Agreement on Tariffs and Trade  لتعرٌف  والتجارة العام  اتفاقٌ  ا 

GAW :- Global Atmosphere Watch  المراقب  العالمٌ  للغالف الجوي 

GCOS :- Global Climate Observing System ًنظام مراقب  المناخ العالم 

GCPF :- Global Crop Protection Federation  ًاتحاد وقاٌ  النبات العالم 

GEDD :- Global Environmental Data Directory   ٌمدٌرٌ  البٌانات البٌئٌ  العالم 

GEMS :- Global Environmental Monitoring System  ٌالنظام الشامل للمراقب  البٌئ 

GIEWS :- Global Information and Early Warning  نظةةام اإلنةةذار والمعلوماتٌةة  المبكةةر
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System For Food and Agriculture والزراع  العالمً للغذاء 

GPDD :- Global Pesticides Disease Database    قاعةةةةةةةةدة المعلومةةةةةةةةات الشةةةةةةةةامل
 لؤلمراض المتسبب  عن المبٌدات 

GRIN :- Germplasm Resources Information 

Network 
شبك  المعلومات ال اص  بمصادر 

 ل  الجربومٌ بالج

HACCPS :- Hazard Analysis Critical Control Points 

System  

نظام تحلٌل الم اطر ونقاط التحكم 
 الحرج  

HED :- Health Effect Division of Pesticides  قسم التؤبٌرات الصحٌ  للمبٌدات 

HRAC :- Herbicide Resistance Action Committee  لجنةة  إجةةراءات المقاومةة  لمبٌةةدات
 األدغال 

HSC :- Health and Safety Commission  سالم  والصح مفوضٌ  ال 

HSE :- Health and Safety Executive   إجراء السالم  والصح 

HSG :- Health and Safety Guide   دلٌل الصح  واألمان 

IAEA :- International Atomic Energy Agency    ٌوكال  الطاق  الذرٌ  العالم 

IARC :- International Agency For Research on 

Cancer 

 الوكال  الدولٌ  لبحوث السرطان 

IATS :- International Academy of Toxicological 

Science 
 األكادٌمٌ  الدولٌ  لعلم السموم 

IBT :- Industrial Bio-Test Laboratories   م تبةةةةةةةرات الفحةةةةةةةص الحٌةةةةةةةوي
 الصناعٌ 

ICBP :- International Council For Bird 

Preservation  

لمً للحفةةةةاظ علةةةةى المجلةةةة  العةةةةا
 الطٌور

ICES :- International Council For the Exploration 

of the Seas 
المجلةةةةةة  العةةةةةةالمً الستكشةةةةةةاف 

 البحار

ICRP :- International Commission on Radiological 

Protection  
اللجنةةةةةة  الدولٌةةةةةة  للوقاٌةةةةةة  مةةةةةةن 

 اإلشعاعات 

ICSU :- International Council of Scientific Unions   المجلةةةةةة  العةةةةةةالمً لالتحةةةةةةادات
 العلمٌ  

IFAFS :- Initiative For Future Agriculture and Food 

Systems  
األنظمةةةةةةة  االبتدائٌةةةةةةة  لمسةةةةةةةتقبل 

 الزراع  والغذاء 

IFOAM :- International Federation of Organic 

Agricultural Movement  
الحركةةةةةةةة  االتحادٌةةةةةةةة  العالمٌةةةةةةةة  

 لعضوٌ للزراع  ا

IIFG :- Inert Ingredient Focus Group    مجموع  اال تمام بالمواد ال امل 

ILO :- International Labour Organization   ٌمنظم  العمل الدول 

ILO :- International Labour Office  ًمكت  العمل الدول 

IMO :- International Maritime Organization  ٌللبحار المنظم  الدول 

INCI :- International Nomenclature of Cosmetic 

Ingredients  

التسةةةمٌ  الدولٌةةة  لمكونةةةات مةةةواد 
 التجمٌل

IOBC :- International Organization For Biological 

Control of Noxious Animals and Plants 

 الحٌوٌ المنظم  الدولٌ  للمكافح  

 للحٌوانات والنباتات المإذٌ  

IOP :- Integrated Organic Program  برنامو التكامل العضوي 

IPARC :- International Pesticides Application 

Research Centre 

المركةةز العةةالمً لبحةةوث اسةةت دام 

 المبٌدات 

IPCS :- International Program on Chemical Safety    البرنةةةةةةةةامو العةةةةةةةةالمً للسةةةةةةةةالم

 الكٌمٌائٌ  

IPM :- Integrated Pest Management   اإلدارة المتكامل  لآلفات 

IPPC :- Integrated Plant Protection Center مركز الوقاٌ  المتكامل  للنبات 
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IRAC :- Insecticides Resistance Action Committee    لجن  اإلجراءات ال اص  بمقاومة

 مبٌدات الحشرات  

IRDC :- International Research and Development 

Corporation  

 التعاون الدولً للبحث والتطوٌر 

IRIS :- Integrated Risk Information System  نظةةةام المعلومةةةات المتكامةةةل عةةةةن

 الم اطر

IRPTC :- International Register of Potentially Toxic 

Chemicals  

الالئحةةةةةة  العالمٌةةةةةة  للكٌمٌائٌةةةةةةات 

 شدٌدة السمٌ  

ISCO :- International Soil Conservation 

Organization 

المنظمةةةة  الدولٌةةةة  للحفةةةةاظ علةةةةى 

 الترب  

ISO :- International Organization For 

Standardization  

 المنظم  العالمٌ  للتقٌٌ  

ITEF :- International Toxicity Equivalency Factor   ٌالعامل المكافئ للسمٌ  الدول 

IUPAC :- International Union of Pure and Applied 

Chemistry  

االتحةةةاد العةةةالمً لعلةةةوم الكٌمٌةةةاء 

 الصرف  والتطبٌقٌ  

IUTOX :- International Union For Toxicology  االتحاد العالمً لعلم السموم 

JECFA :- FAO/WHO Joint Expert Committee on 

Food Additives  

اء منظمةة  اللجنةة  المشةةترك  ل بةةر

األغذٌةةةةةةة  والزراعةةةةةةة  ومنظمةةةةةةة  

الصةةح  العالمٌةة  حةةول المضةةافات 

 والمحسنات الغذائٌ 

JFCMP :- Joint FAO/WHO Food and Animal Feed 

Contamination Monitoring Programme 

البرنةةةامو المشةةةترك بةةةٌن منظمةةة  

الغذاء والزراع  والصح  العالمٌ  

لمراقبة  تلةةوث األعةالف الحٌوانٌةة  

 ءوالغذا

JMP :- Joint Meeting on Pesticides WHO/FAO  االجتماا المشترك حةول المبٌةدات

بةةةةةٌن منظمةةةةة  الصةةةةةح  العالمٌةةةةة  

 ومنظم  الزراع  والغذاء 

JMPR :- Joint Meeting on Pesticides Residues   االجتمةةاا المشةةترك حةةول متبقٌةةات

 المبٌدات 

MAFF :- Ministry of Agriculture, Fisheries and 

Food 

وزارة الزراع  وصٌادي األسةماك 

 والغذاء

MARC :- Monitoring and Risk Assessment Centre  مركز مراقب  وتقٌٌم ال طر 

MERL :- Marine Ecosystem Research Laboratory    م تبةةةةر أبحةةةةاث األنظمةةةة  البٌئٌةةةة

 البحرٌ 

MRC :- Medical Research Council ًمجل  البحث الطب 

MSDS :- Material Safety Data Sheet    قائم  بٌانات المواد اآلمن 

NACEPT :- National Advisory Council For 

Environmental Policy and Technology  

المجلةةةةة  االستشةةةةةاري الةةةةةوطنً 

 لسٌاس  البٌئ  والتكنولوجٌا 

NAFTA :- North American Free Trade Agreement ة ألمرٌكةةةةا اتفاقٌةةةة  التجةةةةارة الحةةةةر

 الشمالٌ 

NAPIS :- National Agricultural Pest Information 

System 

نظةةام المعلومةةات الةةوطنً لآلفةةات 

 الزراعٌ 

NATO :- North Atlantic Treaty Organization  ًمنظم  حلف الشمال األطلس 

NAWQA :- National Water Quality Assessment 

Program 

ر نوعٌةةة  البرنةةةامو الةةةوطنً لتقةةةدٌ

 المٌا 
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NBS :- National Bureau of Standard  ٌٌالدائرة الوطنٌ  للمقا 

NCAP :- National Coalition For Alternatives to 

Pesticides  

 االئتالف الوطنً لبدائل المبٌدات 

NCCRI :- National Cancer Center Research Institute   المعهةةد الةةوطنً المركةةزي لبحةةوث

 نالسرطا

NCEA :- National Center For Environmental 

Assessment 

المركةةةز الةةةوطنً لتقةةةدٌر وضةةةعٌ  

 البٌئ 

NCI :- National Cancer Institute  المعهد الوطنً للسرطان 

NCPEL :- National Coalition For Pesticides – Free 

Lawn  

االئةةةةةةتالف الةةةةةةوطنً للمسةةةةةةاحات 

   ال ضراء ال الٌ  من المبٌدات

NCTR :- National Centre For Toxicological 

Research  

المركةةةةةز الةةةةةوطنً لبحةةةةةوث علةةةةةم 

 السموم

NEHA :- National Environmental Health 

Association 

 االتحاد الوطنً لصح  البٌئ 

NEPA :- National Environmental Policy Act  القانون الوطنً لسٌاس  البٌئ 

NERL :- National Exposure Research Laboratory الم تبر الوطنً لبحوث التعرض 

NETAC :- National Effluent Toxicity Assessment 

Center 

المركز الوطنً لتقدٌر السةمٌ  فةً 

 المٌا  الجارٌ 

NFIPME :- National Foundation on IPM Education  المإسسةة  الوطنٌةة  لتعلةةٌم اإلدارة

 المتكامل  لآلفات 

NGO :- Non Governmental Organization  ٌمنظم  غٌر حكوم 

NHANES :- National Health and Nutrition 

Examination Survey  

الحصر الوطنً ال تبارات الصةح  

 والتغذٌ 

NIEHS :- National Institute of Environmental Health 

Science 

المعهةةةةد الةةةةوطنً لعلةةةةوم الصةةةةح  

 البٌئٌ  

NIFA :- National Institute For Food and 

Agriculture 

 المعهد الوطنً للغذاء والزراع  

NIH :- National Institute of Health   المعهد الوطنً للصح 

NIOSH :- National Institute of Occupational Safety 

and Health 

المعهد الةوطنً للسةالم  والصةح  

 المهنٌ 

NIPMEG :- National IPM Evaluation Group  المجموعةة  الوطنٌةة  لتقٌةةٌم اإلدارة

 المتكامل  لآلفات 

NIST :- National Institute of Standards and 

Technology  

المعهةةةةةةةةد الةةةةةةةةوطنً للمقةةةةةةةةاٌٌ  

 والتكنولوجٌا 

NOP :- National Organic Program ًالبرنامو العضوي الوطن 

NOSB :- National Organic Standards Board    ٌٌالهٌئةةةةةةةة  الوطنٌةةةةةةةة  للمقةةةةةةةةا
 العضوٌ  

NPDES :- National Pollutant Discharge Elimination 

System  

الجهةةةةاز الةةةةوطنً إلزالةةةة  وطةةةةرل 
 الملوبات 

NPDN :- National Plant Diagnostic Network الشبك  الوطنٌ  لتش ٌص النبات 

NPFD :- National Pesticides Field Data لحقلٌةة  الوطنٌةة  عةةن المعلومةةات ا
 المبٌدات 

NPMA :- National Pest Management Association   االتحاد الوطنً إلدارة اآلفات 

NPS :- Non – Point Source   مجهول المصدر 

NPSA :- National Pesticides Stewardship Alliance  االتحاد الوطنً لوكالء المبٌدات 

NRC :- National Research Council المجل  الوطنً للبحوث 



457 

NRCS :- National Resources Conservation Service   ٌدم  حفظ المصادر الوطن  

NRDC :- National Resources Defense Council   مجلةةةةة  الةةةةةدفاا عةةةةةن المصةةةةةادر
 الوطنٌ 

NRI :- National Research Initiative    ٌالبحوث الوطنٌ  اإلبداع 

NSF :- National Science Foundation المإسس  الوطنٌ  للعلوم 

NTP :- National Toxicology Programme البرنامو الوطنً لعلم السموم 

OAR :- Office of Air and Radiation دائرة الهواء واإلشعاا 

OCIA :- Organic Crop Improvement Association   ٌاتحاد تحسٌن المحاصٌل العضو 

OECD :- Organization For Economic Co-operation 

and Development 

 منظم  النمو والتعاون االقتصادي 

OEHHA :- Office of Environmental Health Hazard 

Assessment 
دائةةةةرة تقةةةةدٌر األضةةةةرار الصةةةةحٌ  

 البٌئٌ  

OFPA :- Organic Foods Production Act   ٌقانون إنتا  األغذٌ  العضو 

OFRF :- Organic Farming and Research 

Foundation 
 مإسس  بحوث الزراع  العضوٌ  

OMRI :- Organic Materials Preview Institute  ٌمعهد مراجع  المواد العضو 

OPMP :- Office of Pest Management Policy of 

USDA 
دائرة سٌاس  إدارة اآلفةات التابعة  

 لوزارة الزراع  األمرٌكٌ  

OPP :- Office of Pesticides Programs  مكت  برامو المبٌدات 

OPPTS :- Office of Prevention Pesticides and Toxic 

Substances  
مكتةةةة  منةةةةو المبٌةةةةدات والمةةةةواد 

 السام  

OSHA :- Occupational Safety and Health 

Administration  

 إدارة الصح  والسالم  المهنٌ  

OTA :- Organic Trade Association   ٌاتحاد التجارة العضو 

PAN :- Pesticides Action Network    شةةةةةةةةبك  اإلجةةةةةةةةراءات ال اصةةةةةةةة
 بالمبٌدات 

PAS :- Phytosanitary Alert System نظام إنذار نظاف  أو سالم  النبات 

PAT :- Pesticides Applicator Training Program  ًبرنةةةةةةةةامو تةةةةةةةةدرٌ  مسةةةةةةةةت دم
 المبٌدات 

PCA :- Pest Control Advisor  مرشد مكافح  اآلفات 

PDP :- Pesticides Data Program  برنامو معلومات المبٌدات 

PEAP :- Pesticides Education and Assessment 

Programs  

بةةرامو متابعةة  التعلةةٌم فةةً مجةةال 
 المبٌدات 

PHED :- Pesticide Handlers Exposure Data  تةةةةةةداولً معلومةةةةةةات التعةةةةةةرض لم

 المبٌدات 

PIAP :- Pesticide Impact Assessment Program  برنامو تقدٌر تؤبٌر المبٌدات 

PIPE :- Pest Information Platform For Extension    جدارٌة  معلومةةات اآلفةات ال اصةة

 باإلرشاد والتعلٌم 

PMAP :- Pest Management Alternatives Program  آلفات برنامو بدائل إدارة ا 

PMRA :- Pest Management Regulatory Agency   وكال  تنظٌم إدارة اآلفات 

PMSP :- Pest Management Strategic Plan  ال ط  اإلستراتٌجٌ  إلدارة اآلفات 

POP :- Persistent Organic Pollutant   الملوبات العضوٌ  البابت 

PPDC :- Pesticides Program Dialog Committee   لجن  حوار برنامو المبٌدات 

PPE :- Personal Protective Equipment   ٌأدوات الحماٌ  الش ص 

PPLS :- Pesticide Product Label System   نظام عالم  المبٌد المنتو 

PPQ :- Plant Protection and Quarantine  وقاٌ  النبات والحجر 

PRN :- Pesticides Registration Notice   مالحظ  تسجٌل المبٌدات 
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PSD :- Pesticides Safety Directorate   مدٌرٌ  سالم  المبٌدات 

PSPS :- Pesticides Safety Precautions Scheme   طةةةةة  إجةةةةةراءات الوقاٌةةةةة  مةةةةةن 

 المبٌدات 

Q1 :- Carcinogenic Potential of a Compound, 

Qualified by EPA Cancer Risk Model 

مركةةةة  علةةةةى السةةةةرطن  قةةةةدرة ال

والذي تم تحدٌد  بواسةط  نمةوذ  

الم ةةاطرة ال ةةاص بوكالةة  حماٌةة  

 البٌئ  

QAI :- Quality Assurance International   الضمان العالمً للجودة 

QRC :- Quality Review Committee   لجن  مراجع  الجودة 

RABID :- Risk Analysis Biological Informational 

Database 

القاعةةةةةةةدة المعلوماتٌةةةةةةة  لتحلٌةةةةةةةل 

 المجازف  الحٌوٌ  

RAMP :- Risk Avoidance Mitigation Program    برنامو ت فٌف وتجن  المجازف 

RCRA :- Resource Conservation and Recovery Act   قةةةانون حماٌةةة  المصةةةادر وإعةةةادة

 تؤ ٌلها 

RCRA :- Resources Concentration and Recovery 

Act  

 قانون تركٌز المصادر وتجدٌد ا 

REO :- Regional Environmental Officer    المسإول البٌئً عن المنطق 

RIPM :- Regional Integrated Pest Management    اإلدارة المتكامل  آلفات المنطق 

RISE :- Responsible Industry For a Sound 

Environment 

 مسإولٌ  المصانو عن البٌئ  

RMA :- Risk Management Agency    وكال  إدارة المجازف 

RNN :- Re-registration Notification Network  شةةبك  اإل طةةار أو التبلٌةةد ب عةةادة

 التسجٌل

RSC :- The Royal Society of Chemistry   الجمعٌ  الملكٌ  للكٌمٌاء 

RTECS :- Registry of Toxic Effects of Chemical 

Substances  

مكتةةة  تسةةةجٌل التةةةؤبٌرات السةةةام  

 للمواد الكٌمٌائٌ 

SAB :- Scientific Advisory Board  لوح  المرشدٌن العلمٌٌن 

SAES :- State Agricultural Experiment Stations    محطةةةةةةةات التجةةةةةةةار  الزراعٌةةةةةةة

 للوالٌات

SAI :- Strategic Agricultural Initiative  التمهٌدٌ الستراتٌجٌات الزراع  ٌ 

SAP :- Scientific Advisory Panel   ٌئ  المستشارٌن العلمٌٌن  

SARE :- Sustainable Agriculture Research and 

Education 

التعلةةةةةٌم والبحةةةةةث فةةةةةً الزراعةةةةة  

 المستدام  

SCOPE :- Scientific Committee on Problem of the 

Environment  

 ئٌ  اللجن  العلمٌ  للمشاكل البٌ

SCPH :- Standing Committee on Plant Health  اللجن  الدائم  لصح  النبات 

SDWA :- Safe Drinking Water Act   قانون مٌا  الشر  اآلمن 

SETAC :- Society of Environmental Toxicology and 

Chemistry  

جمعٌةةة  علةةةم السةةةموم والكٌمٌةةةاء 

 البٌئً

SF :- Safety Factor  اآلمان  عامل 

SLA :- State Lead Agency   ٌوكال  الرصاص للوال 

SLN :- Special Local Need   االحتٌاجات المحلٌ  ال اص 

SPHD :- State Plant Health Director  ٌمدٌر صح  نبات الوال 

SPHVCC :- State Public Health Vector Control 

Conference  

فرٌةةةا الوالٌةةة  ال ةةةاص بالصةةةح  

 لسٌطرة على ناقالت األمراضوا

TIAFT :- The International Association of Forensic  االتحةةةاد الةةةدولً للم تصةةةٌن بعلةةةم
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Toxicologist   ًالسموم الشرع 

TRAC :- Tolerance Reassessment Advisory 

Committee  

اللجنةة  االستشةةارٌ  إلعةةادة تعقةة  

 التحمل 

TRED :- Tolerance Registration Eligibility 

Document  

 وبٌق  صالحٌ  تسجٌل التحمل 

TSCA :- Toxic Substances Control Act   قةةةةةانون السةةةةةٌطرة علةةةةةى المةةةةةواد

 السام 

UKEM :- United Kingdom Environmental 

Mutagenic Society  

جمعٌ  المملك  المتحدة للمطفةرات 

 البٌئٌ 

UN :- United Nations  األمم المتحدة 

UNEP :- United Nations Environment Programme   برنامو األمم المتحدة للبٌئ 

USDA :- United State Department of Agriculture   ٌقسم الزراع  األمرٌك 

USEPA :- United States Environmental Protection 

Agency  

 الوكال  األمرٌكٌ  لحماٌ  البٌئ 

USNRC :- United States National Research Council   ًالمجلةةةةةةة  األمرٌكةةةةةةةً القةةةةةةةوم

 للبحوث 

VCP :- Voluntary Cleanup Program  ًبرنامو النظاف  التطوع 

WCDP :- World Climate Data Programme  البرنامو العالمً لبٌانات المناخ 

WCP :- World Climate Programme ًبرنامو المناخ العالم 

WCRP :- World Climate Research Programme ًبرنامو بحوث المناخ العالم 

WFP :- World Food Programme ًبرنامو الغذاء العالم 

WHO :- World Health Organization   ٌمنظم  الصح  العالم 

WHOPES :- World Health Organization Pesticides 

Evaluation System 

نظةةةةام منظمةةةة  الصةةةةح  العالمٌةةةة  

 تقٌٌم المبٌدات ل

WTO :- World Trade Organization   ٌمنظم  التجارة العالم 

WWF :- World Wildlife Fund   ٌالدعم العالمً للحٌاة البر 

ZM :- Zone Manager  مدٌر المنطق 
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  الثالثالملحق 

 أصىلها ومعانيها ،المستخدمة لصىر تجهيز المبيدات المختصرات 

 

 المعنى األصل الرمز
AB :- Grain Bait طعوم الحبوب 

AE :- Aerosol Dispenser   االٌروسوالت مطلق 

AL :- Any Other Liquid أي سائل آخر 

AP :- Any Other Powder  أي مسحوق آخر 

BB :- Block Bait   قالبطعم   

BR :- Briquette  قالب 

CB :- Bait Concentrate  طعم مركز 

CF :- Capsule Suspension For Seed Treatment   معلققققق كبسققققوالت معقققق  لمعاملقققق

 البذور

CG :- Encapsulated Granules حبٌبات معبأة فً كبسوالت 

CL :- Contact Liquid Gel  سائل أو هالم فعال بالمالمس 

CP :- Contact Powder    مسحوق فعال بالمالمس 

CS :- Capsule Suspension   معلق كبسوالت 

DC :- Dispersible Concentrate  مركز قابل لالنتشار 

DP :- Dustable Powders   مساحٌق التعفٌر 

DS :- Powder For Dry Seed Treatment مساحٌق المعامل  الجاف  للبذور 

DT :- Tablet For Direct Application  أقراص مع ة لالستخ ام المباشر 

EC :- Emulsifiable Concentrate مركز قابل لالستحالب 

ED :- Electrochargeable Liquid  ًسائل قابل للشحن الكهرب 

EG :- Emulsifiable Granule  حبٌبات قابل  لالستحالب 

EO :- Emulsion, Water In Oil اء فً الزٌتمستحلب ، م 

EP :- Emulsifiable Powder  مسحوق قابل لالستحالب 

ES :- Emulsion For Seed Treatment مستحلب مائً لمعامل  البذور 

EW :- Emulsion, Oil In Water مستحلب زٌت فً الماء 

FD :- Smoke Tin   علب ال خان 

FG :- Fine Granule  الحبٌبات ال قٌق 

FK :- Fine Candle  شموع ال خان 

FP :- Smoke Cartridge   خرطوش   خان 

FR :- Smoke Rodlet عصوٌات ال خان 

FS :- Flowable Concentrate For Seed Treatment   مركقز قابقل للسققرٌان معق  لمعاملقق

 البذور

FT :- Smoke Tablet  أقراص ال خان 

FU :- Smoke Generator  مول ات ال خان 

FW :- Smoke Pellet  كرٌات ال خان 

GA :- Gas  غاز 

GB :- Granular Bait ًطعم حبٌب 

GE :- Gas Generating Product  مول  منتج للغاز 

GF :- Gel For Seed Treatment هالم لمعامل  البذور 

GG :- Macrogranules  الحبٌبات الكبرى 

GL :- Emulsifiable Gel هالم قابل لالستحالب 

GP :- Flo - Dust  مسحوق سرٌان للتعفٌر 
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GR :- Granule  الحبٌبات 

GS :- Grease  الشحوم 

GW :- Water Soluble Gel   هالم قابل للذوبان فً الماء 

HN :- Hot Fogging Concentrate مركز التضبٌب الساخن 

KK :- Combi-Pack Solid / Liquid      عبققوة تولٌفٌقق  مققن مققوا  صققلب

 سائل 

KL :- Combi-Pack Liquid / Liquid      عبققوة تولٌفٌقق  مققن مققوا  سققائل

 سائل 

KN :- Cold Fogging Concentrate  مركز التضبٌب البار 

KP :- Combi-Pack Solid / Solid      عبققوة تولٌفٌقق  مققن مققوا  صققلب

 صلب 

LA :- Lacquer  ورنٌش   

LS :- Solution For Seed Treatment  البذور محلول لمعامل 

LV :- Liquid Vaporizer  مبخرات السوائل 

MC :- Mosquito Coil ملف مضا  للبعوض 

ME :- Micro Emulsion   المستحلبات الصغرى 

MG :- Micro Granule  حبٌبات  قٌق 

MV :- Vaporizing Mats  الوسائ  المتبخرة 

OD :- Oil Dispersion  ًمنتشر زٌت 

OF :- Oil miscible Flowable Concentrate   مركققز قابققل للتقق فق قابققل لالمتققزا

 بالزٌت

OL :- Oil miscible Liquid  سائل قابل لالمتزا  بالزٌت 

OP :- Oil Dispersible Powder  مسحوق قابل لالنتشار فً الزٌت 

OS :- Oil miscible Suspension معلق قابل لالمتزا  بالزٌت 

PA :- Paste  معجون 

PB :- Plate Bait صفائحً طعم   

PC :- Gel or Paste Concentrate  هالم أو معجون مركز 

PO :- Pour – On  مستحضرات الصب 

PR :- Plant Red Lot   عصوٌات النباتات 

PS :- Seed Coated With a Pesticide  ٌبذور مغلف  بالمب 

RB :- Bait, Ready For Use )طعم )جاهز لالستعمال 

SA :- Spot – On ًمستحضر موضع 

SB :- Scrap Bait ًطعم رقائق 

SC :- Suspension Concentrate 

Flowable Concentrate 
 مركز معلق

 مركز قابل للسرٌان

SD :- Suspension Concentrate For Direct 

Application  
 مركز معلق لالستخ ام المباشر 

SE :- Suspo – Emulsion  مستحلبات معلق 

SG :- Water Soluble Granule  حبٌبات قابل  للذوبان فً الماء 

SL :- Soluble Concentrate مركز قابل للذوبان 

SO :- Spreading Oil   ناشرزٌت 

SP :- Water Soluble Powder  مسحوق قابل للذوبان فً الماء 

SS :- Water Soluble Powder For Seed 

Treatment 
فققً المققاء  مسققحوق قابققل للققذوبان

 لمعامل  البذور

ST :- Water Soluble Tablet أقراص قابل  للذوبان فً الماء 

SU :- Ultra – Low Volume Suspension  معلقققات األجسققام متناهٌقق  الصققغر
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(ULV) 

TB :- Tablet األقراص 

TC :- Technical Material  ٌالما ة الصناع 

TK :- Technical Concentrate صناعًالمركز ال 

TP :- Tracking Powder  مسحوق التبغ 

UL :- Ultra – Low Volume Liquid   سقققققائل ترذٌقققققذ بأحجقققققام متناهٌققققق

 (ULV)الصغر 

VP :- Vapour Releasing Product بخرةمنتجات إطالق األ 

WG :- Water Dispersible Granules حبٌبات قابل  لالنتشار فً الماء 

WP :- Wettable Powder حوق قابل للبللمس 

WS :- Water dispersible Powder For Slurry Seed 

Treatment 
مسحوق قابقل لالنتشقار فقً المقاء 

 للمعامل  المبلل  للبذور

WT :- Water Dispersible Tablet أقراص قابل  لالنتشار فً الماء 

XX :- Others   مستحضرات أخرى 

ZC :- A Mixed Formulation of CS and SC  مستحضر مقن خلقٌط مستحضقرات

CS  وSC 

ZE :- A Mixed Formulation of CS and SE  مستحضر مقن خلقٌط مستحضقرات

CS  وSE 

ZW :- A Mixed Formulation of CS and EW  مستحضر مقن خلقٌط مستحضقرات

CS  وEW 
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 الملحق الرابع 

 وحدات القياس المختصرات المستخدمة في التعبير عنبقائمة 

 
 المعنى األصل الرمز

 Micron (0.001 mm) ( 0..0.ميكرون )مليمتر 

g Microgram (10
-6

 gram)  رام(غ 6-.0رام )غميكرو 

l (L) Microliter (10
-6

 L)  ( 6-.0ميكرولتر )لتر 

m Micrometer (10
-6

 m)  ( من المتر 6-.0ميكرومتر) 

1b Pound (453.6 g) ( غ 6.306رطل)رام 
Å Angstrom (1 Å=0.1 nm) ( ونان 00.اجستروم =  0انجستروم)متر 
av. Average  متوسط 

Bé Degree Baumé بومي ةدرج 
bp. Boiling Point نقطة الغليان 
bw Body Weight وزن الجسم 
C Degrees Celsius (Centigrade) درجة مئوية 

ca About, Approximately    حوالي / تقريبا 
cc, cm

3 
Cubic Centimeter سنتيمتر مكعب 

Ci Curie  )كيوري )وحدة التعبير عن اإلشعاع 
cm Centimeter  سنتيمتر 
cpm Counts Per Minute  عد لكل دقيقة 
cps Counts Per Second عد لكل ثانية 

Cu in. Cubic Inch (es) بوصة / بوصات مكعبة 
Da Dalton دالتون 

Equiv. Equivalent مكافئ 
F Degree Fahrenheit  

[C=(5/9) × (F-32)] 

 درجة فهرنهايت

Fp Freezing Point درجة التجمد 
Ft Foot (30.48 cm) ( 3.063قدم )سنتيمتر 
G Gram رامغ 

g Gravity جاذبية 
Gal. Gallon (3.785 L) لتر( .3053الون )غ 
H Hour (s) ساعة / ساعات 

Ha Hectare  ( 0هكتار.... )متر مربع 
Hz Cycles Per Second (Hertz) هيرتز( ةدورات في الثاني( 
In. Inch (2.54 cm) ( 40.6بوصة )سنتيمتر 
IU International Unit وحدة دولية 
Kb Kilobase كيلو قاعدة 

Kcal Kilocalorie كيلو كالوري 
Kg Kilogram رام(غ ...0رام )غكيلو 
L Liter ( 0لتر... )مليلتر 
M Meter متر 
M Molal موالل 
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M Molar موالر 

m Millimicron (10
-6

 mm) ( 6-.0ملي ميكرون )ملي متر 

ma Milliampere ملي أمبير 
mg Milligram رامغملي 
min Minute  دقيقة 

ml (mL) Milliliter تريلمل 

mM Millimolar مليموالر 
mm Millimeter مليمتر 
mm

3 
Cubic Millimeter مليمتر مكعب 

mmol Millimole (mass) مليمول 
mp Melting Point) نقطة االنصهار 
mv Millivolt  ملي فولت 
N Normal عياري 
ng Nanogram (10

-9
 g) رام(غ 9-.0رام )غنانو 

nm Nanometer (10
-9

 m) ( مت 9-.0نانومتر)ر 
oz Ounce (28.35 gram) رام(غ .4303 تساوي األونس )وحدة وزن 
p Pico (10

-12
 (04-.0بيكو ) (

pg Pictogram رامغبيكو 
ppb Part Per Billion (1/10

9
 (.0/90جزء في البليون ) (

ppm Part Per Million (1/10
6
 (.0/60جزء في المليون ) (

psi Pounds Per Square Inch وصة مربعةرطل لكل ب 
qt Quart (964 mL)  الون(غالكورات )ربع 

S or sec Second ( 0/6ثانية. )من الدقيقة 
U Unit وحدة 

vol/vol Volume/Volume حجم / حجم 
wt/vol Weight/Volume وزن / حجم 
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 العربية المراجع

 بيروت. –(. معجم الشهابي في مصطمحات العموم الزراعية. مكتبة لبنان 8756الخطيب ، احمد شفيق )
(. عمااام ايدوياااة والتاااموم 8768الخيااااط ، عماااي عزياااز وحنيفاااة مرتاااي وعيتااا  شاااحاتة وعبااادالرزاق عبااادالمطي  )

 ق.البيطرية. وزارة التعميم العالي والبحث العممي ، بغداد ، العرا
(. التتاامم الغاا.اطي. طبعااة ،انيااة ، مديريااة الكتااب لمطباعااة والنشاار ، جامعااة 8766الاادليمي ، خماا  صااوفي دا د )
 الموصل ، العراق.

(. النباتات التامة في العراق. مديرياة النباات ، وزارة الزراعاة واحصالز الزراعاي، بغاداد ، 8751الراوي ، عمي )
 العراق.

(. المراعاي والنباتااات التاامة. مديرياة الكتاب والمطبوعاات الجامعيااة ، 8772زون )التامير ، عبادالرزاق وزيااد كار 
 جامعة البعث ، توريا.

(. النباتات العطرية ومنتجاتها الزراعية والدواطية. الدار العربية لمنشر والتوزيع ، 8766الشحات ، نصر أبو زيد )
 .، جمهورية مصر العربية القاهرة

(. المبيااادات. دار الكتاااب لمطباعاااة والنشااار ، جامعاااة الموصااال ، 8771المااالز ) شاااعبان ، عاااواد ونااازار مصاااطف 
 العراق.

(. معجام الصاناعات الغ.اطياة والتغ.ياة. الادار العربياة لمنشار 8771صديق ، محمد فهي ومحمد احمد عبدالقادر )
 .، جمهورية مصر العربية القاهرةوالتوزيع ، 

االتجاهااااات الحدي،ااااة فااااي المبياااادات ومكافحااااة  (.8766) المجياااادعبد إبااااراهيمعبدالحميااااد ، زياااادان هناااادي ومحمااااد 
 جمهورية مصر العربية.القاهرة ، الدار العربية لمنشر والتوزيع ،  .الحشرات

(. الممو،ااات البيطيااة والتتاامم الخمااوي. دار هبااة النياال لمنشاار والتوزيااع ، 0222عباادالخالق ، عاالد الاادين بيااومي )
 .جمهورية مصر العربيةالقاهرة ، 

جمهوريااة مصاار (. تاامية المبياادات والمعااادن. دار النشاار لمجامعااات ، 0223عباادالخالق ، عاالد الاادين بيااومي )
 .العربية

(. الغاا.اد بااين الصااحة والماارا وتمااوث البيطااة. الاادار العربيااة 8766عتااكر ، احمااد عباادالمنعم ومحمااد حتحااوت )
 .، جمهورية مصر العربية القاهرةلمنشر والتوزيع ، 

دار الفجر لمنشر  والممو،ات البيطية في مكونات النظام البيطي. التموم دورة .(0222ي عبد العزيز )عفيفي ، فتح
 .، جمهورية مصر العربية القاهرة، والتوزيع 

، جمهورياة مصار  القااهرة ،دار الفجار لمنشار والتوزياع  .أتس عمم التموم .(0220عفيفي ، فتحي عبد العزيز )
 .العربية
(. القاموس البيولوجي. مكتبة ابن تينا لمطباعة والنشر والتوزيع والتصدير ، القاهرة ، 8776د )غنيم ، كارم التي

 جمهورية مصر العربية.
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 (. معجااام مصااااطمحات البيطااااة والتماااوث. هيطااااة أبحاااااث البيطاااة والحياااااة القطريااااة ، 0222كعكاااة ، وليااااد عباااادالغني )
 أبو ظبي ، جامعة احمارات العربية المتحدة.

(. معجم مصطمحات كيمياد وتمية المبيدات. هيطة أبحاث البيطاة والحيااة القطرياة 0222يد عبدالغني )كعكة ، ول
 ، أبو ظبي ، جامعة احمارات العربية المتحدة.

(. معجام مصاطمحات عماوم الحشارات واحدارة المتكامماة ل فاات. جامعاة احماارات 0224كعكة ، وليد عبدالغني )
 العربية المتحدة.
(. معجاام مصااطمحات و ايااة النبااات فااي العااالم العربااي. جامعااة احمااارات العربيااة 0225كعكااة ، وليااد عباادالغني )

 المتحدة.
العربية لألغ.ية. المنظمة العربية لممواصفات والمقااييس ، ايماناة العاماة  القياتية(. المواصفات 8763مجهول )

 لمنظمة جامعة الدول العربية.
(. التطبيقااااات العمميااااة فااااي مبياااادات ا فااااات. دار 0288وعباااادالرزاق يااااونس الجبااااوري )الماااالز ، ناااازار مصااااطف  

 اليازوري لمنشر العممي ، عمان ، ايردن.
(. المبياادات الكيمياطيااة ، مجاميعهااا وطراطااق ت ،يرهااا 0288الماالز ، ناازار مصااطف  وعباادالرزاق يااونس الجبااوري )

 ر العممي ، عمان ، ايردن.وت ييضها في الكاطنات والبيطة. دار اليازوري لمنش
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