
 

 

 انُبَٕركُٕنٕعٙ فٙ االغزٚخ

 
 أ.و.د.اععذ سؽًبٌ ععٛذ انؾهفٙ

 

يغًٕ عخ يٍ االدٔاد ٔانزقُٛبد ٔانزطجٛقبد انزٙ رزعهق ثزظُٛع ثُٛخ يعُٛخ ٔرشكٛجٓب فٙ يقٛبط غبٚخ فٙ انُبَٕركُٕنٕعٙ ْٕ    

10َبَٕيزش= 1) ْٕٔ ٔاؽذ يٍ انًهٛبس يٍ انًزش، انُبَٕ انظغش ٚغًٗ
-9

يشح يٍ قطش  08888ثؾٕانٙ  أطغش.ٔؽغى انُبَٕ يزش(  

..صًبَٙ رساد يٍ انكشثٌٕ ثغبَت ثعؼٓب انجعغ فٙ َبَٕيزش ٔاؽذ  ؽٛش ًٚكٍ رشرٛت ؽٕانٙ انشعشح.
 

 188 – 1ثؾغٕو َبَٕٚخ )رغضأ االشٛبء فٙ انُبَٕركُٕنٕعٙ يٍ طغٛشح اعضاء  جُبء انًٕاد ثذقخ يٍعذح انُبَٕركُٕنٕعٙ ثرزًضم قب

أٌ خظبئض انًٕاد رزغٛش ثظٕسح ْبئهخ عُذيب  .ٕائت ٔيغزٕٖ أعهٗ عذا يٍ انغٕدح يبدح خبنٛخ يٍ انش انزٙ رؤد٘ إنَٗبَٕيزش( ٔ

                                                .ٔرنك يٍ ؽٛش انزٕطٛم انكٓشثبئٙ ٔ انهٌٕ ٔانغًٛخ اعضاء طغٛشح عذا ثؾغى انُبَٕرزغضأ إنٗ 

نقبثهخ نهًالؽظخ ثبنعٍٛ األدٔاد ٔانًٕاد إنٗ انذسعخ انُبَٕٚخ انًزُبْٛخ فٙ انظغش ٔغٛش ا،اٜالد ٔثٓزا فئٌ عهى انُبَٕ ٚٓزى ثزظُٛع 

أٔانزكُٕنٕعٛب انًغٓشٚخ انذقٛقخ أٔ  ظغشان ٔكهًخ انُبَٕركُٕنٕعٙ رغزخذو أٚؼب ثًعُٗ أَٓب رقُٛخ انًٕاد انًزُبْٛخ فٙانًغشدح. 

                                                                                                                                 ركُٕنٕعٛب انًًًُُبد.

رغعٗ ششكبد انغزاء نزطجٛق انزقُٛبد انؾذٚضخ يضم رقُٛخ انُبَٕ يٍ اعم إَزبط أفؼم نهًؾبطٛم انضساعٛخ ، ؽٛش ٚعزقذ انعهًبء أٌ 

انًزًضهخ فٙ  رأخٛش ًَٕ انغزاء عهٗ إَزبط يٕاد غزائٛخ خبنٛخ يٍ أػشاس انًٕاد انؾبفظخ )اعزخذاو رقُٛخ انُبَٕ عٛغبعذ ششكبد 

نهًغزٓهك  انزٙ رفغذ ثغشعخ يزٕافشح غزٚخفزظجؼ األ غزٚخانًغٓشٚخ أٔ يُع ًَْٕب ، ْٔكزا رزًكٍ يٍ إؽبنخ يذح رخضٍٚ األ االؽٛبء

فع األؽعًخ ٔاعزٓالكٓب فٙ غٛش يٕعًٓب(.  نكٍ صجذ يؤخشا أٌ كضٛش ٔثضًٍ غٛش يشرفع، ٔثزنك ًٚكٍ ثٕاعطخ ْزِ انًٕاد انؾبفظخ ؽ

انذيبغٛخ ، ٔانغشؽبٌ ٔانجٕل انغكش٘. ٔنٓزا فئٌ رقُٛخ  يٍ األيشاع نٓب  اسرجبؽ ٔصٛق ثٓب يضم أيشاع انقهت ،َضٚف انًخ ، انغكزخ

 يغزقجال.العزخذاو اقم نهًٕاد انكًٛٛبئٛخ  فٙ رؾؼٛش ٔإَزبط انًٕاد انغزائٛخ انُبَٕ رغعٗ 

( عهٗ انغزاء انز٘ اعزعًم فٙ اَزبعّ أٔ فٙ أٚخ يشؽهخ يٍ يشاؽم اَزبعّ رقُٛخ Nanofoodٔٚطهق يظطهؼ "انُبَٕ غزاء" أٔ)

اؽذ أكضش  فانُبَٕ، ثًعُٗ آخش ْٕ انغزاء انز٘ ٚزى اعزخذاو رقُٛخ انُبَٕ فٙ صساعزّ أٔ يعبنغزّ أٔ رغهٛفّ، ٔٚعزجش ؽبنٛب انزغهٛ

انزطجٛقبد انعًهٛخ نزقُٛخ انُبَٕ، ؽٛش ٚزى فٛٓب اعزعًبل عغًٛبد  انُبَٕ فٙ طُع أغهفخ ثالعزٛكٛخ قٕٚخ ، خفٛفخ ٔيقبٔيخ نهؾشاسح 

ثشكم كجٛش، ٔاألكضش أًْٛخ أَٓب قبدسح عهٗ يُع األٔكغغٍٛ ٔصبَٙ أكغٛذ انكشثٌٕ يٍ انذخٕل ٔإفغبد األؽعًخ، ْٕٔ كزنك نّ يٛضح اَّ 

ؽٛش اٌ االغهفخ يضٔدح ثغضٚئبد َبَٕ  و نهًٛكشٔثبد ٔانجكزٛشٚب ْٔزا ٚغبعذ عهٗ ثقبء األؽعًخ ؽبصعخ نفزشح أؽٕل دٌٔ رهفيقبٔ

. انشكم انزبنٙ ٕٚػؼ انجهٕساد انُبَٕٚخ فٙ انُشأ ٔانًشرجطخ يؼبدح نهًبٚكشٔثبد ٔانفطشٚبد يٍ يعبدٌ انفؼخ ٔانًغُٛغٕٛو ٔانضَك

 كم كزهخ ٔاؽذح.ثذاخم انجُٛخ انجهٕسٚخ عهٗ ش

 
 

انُبَٕٚخ انزٙ رعًم عهٗ صٚبدح انعًش انخضَٙ نالغزٚخ ٔرؾغٍٛ انقٕاو  ٔيٍ انطجٛقبد االخشٖ نهُبَٕركُٕنٕعٙ ْٙ انًؼبفبد انغزائٛخ

نهغزاء انزغهٛف انُبَٕ٘ نالغزٚخ ار اَّ ٚضٚذ انعًش انخضَٙ ٔرذخم رقُٛخ انُبَٕ فٙ  ٔانُكٓخ ٔانؾفبظ عهٗ انعُبطش انغزائٛخ ٔانزشكٛت.

كُٕنٕعٙ فٙ انكشف عٍ االؽٛبء انًغٓشٚخ انًشػٛخ ر.ٔاعزعًم يؤخشا انُبَٕٔٚؾغٍ انُٕعٛخ ًُٔٚع دخٕل انغبصاد انٗ داخم انغزاء

ؾغغبد َبَٕٚخ نهكشف عٍ انغبنًَٕٛال ٔخالل دقبئق يعذٔدح ؽٛش اعزعًهذ انذقبئق انُبَٕٚخ فٙ طُبعخ عٓبص زؽٛش رى رظُٛع ي

م انغبنًَٕٛال ْٔزا انًزؾغظ ٚزؼًٍ دقبئق راد طجغخ عؼٕٚخ يشعخ يهؾقخ ثبعغبو يؼبدح نهًٛكشٔثبد يض DNAٚزؾغظ 

 نهغبنًَٕٛال ٔاٌ انؼٕء انًشع ٚعطٙ اشبسح ٔيٍ خالنٓب ٚزؾغظ انجكزشٚب ثغٕٓنخ.

ُٛع انفٛضٚبئٙ اٌ رطجٛقبد انُبَٕركُٕنٕعٙ فٙ االغزٚخ ركٌٕ عهٗ َٕعٍٛ ًْب االٔل انزطجٛق يٍ االعفم انٗ االعهٗ ْٔزا ٚعُٙ انزظ

 نًٕاد االغزٚخ يضم عًهٛخ انطؾٍ ٔيضبل عهٗ رنك ركُٕنٕعٛب انطؾٍ انغبف رغزخذو نهؾظٕل عهٗ ؽؾٍٛ ؽُطخ ر٘ ؽغى طغٛش عذا

ٔثزنك ركٌٕ ععزّ عهٗ سثؾ انًبء عبنٛخ. ٔاٚؼب اعزخذيذ ْزِ انزكُٕنٕعٛب نزؾغٍٛ فعبنٛخ يؼبداد االكغذح فٙ ثبٔدس انشب٘ 



 

 

َبَٕيزش ثبعزعًبل انطؾٍ انغبف ْٔزِ َزٛغخ انٓؼى انعبنٙ نهعُبطش ٔكزنك االيزظبص  1888س ٚقم انٗ االخؼش ؽٛش ؽغى انجبٔد

 اَزظ صٚبدح فٙ اَضٚى اصانخ االٔكغغٍٛ .

يظم انششػ أ انُشأ ٔانزفبف انجشٔرُٛبد ٔرغًعٓب ؽٛش رُظٛى  مايب ؽشٚقخ يٍ االعفم انٗ االعهٗ فٙ َبَٕركُٕنٕعٙ االغزٚخ يض

  َبَٕيزش. 1ْٔٙ رؾظم فٙ انًٕاد انكًٛٛبئٛخ انغبئهخ ًٔٚكٍ اٌ رظم انٗ ؽغى  انزكٍٕٚ انزارٙ ْزِ رًضم َظى

َبَٕيزش( انٗ انًؼبداد انؾٕٛٚخ ٔيٍ انًعشٔف اٌ  188 – 1زشأػ يٍ رغضئزٓب انٗ اعضاء رٔيٍ رقُٛبرّ اٚؼب ادخبل َبَٕ انفؼخ )

ٔاَشأد ششكخ كشافذ انًزخظظخ ثبالغزٚخ يششٔثبد  انغغى انجشش٘.عشصٕيخ يٍ دٌٔ اٌ رؤر٘  058انفؼخ قبدسح عهٗ اٌ رقزم 

يجشيغخ ؽٛش اٌ انًششٔة النٌٕ نّ ٔالؽعى ٚزؼًٍ َبَٕ نغضٚئبد انهٌٕ ٔانطعى عُذيب َؼعّ فٙ انًبٚكشٔٔٚف عهٗ رشدد يعٍٛ 

 Interactiveنغزاثخ ٔرغًٗ ْزِ االغزٚخ ثبالغزٚخ ا ٚظجؼ عظٛش نًٌٕٛ ٔعُذ ٔػعّ عهٗ رشدد اخش ٚظجؼ عظٛش رفبػ ْٔكزا

food  ٔانزٙ ٚزى فٛٓب غٛٛش انغزاء ٔفقب نهؾبعخ ٔانًجذأ نٓزِ االغزٚخ فٛٓب االالف يٍ كجغٕالد انُبَٕ انزٙ رؾزٕ٘ عهٗ يؾفضاد

كُٕنٕعٛب انزاعزعًهذ  نهُكٓخ ٔانهٌٕ أ عُبطش غزائٛخ يضم انفٛزأيُٛبد ٔانزٙ كٌٕ عبئذح فٙ انغزاء ٔرؾشس عُذ سغجخ انًغزٓهك.

 انٗ كًٛبد كجٛشح. ح% فقؾ يٍ انكهفخ انؾبنٛخ يع يؼبعفخ انًٛبِ انًؾال 18بْٛخ انظغش فٙ رؾهٛخ انًٛبِ ٔثكهفخ رظم انٗ ُزي

 ٔيٍ رطجٛقبد انُبَٕركُٕنٕعٙ انكجغٕالد انُبَٕٚخ نزُشٛؾ االغزٚخ ٔاعزجذال كٕنغزشٔل انهؾٕو يٍ خالل طٓش االعزٛشٔٚذاد انُجبرٛخ

  ٔرُشٛؾ َكٓخ االغزٚخ.

 انُبَٕركُٕنٕعٙ:يخبؽش 

أٌ انُبَٕ عضٚئبد طغٛشح عذا إنٗ انؾذ انز٘ ًٚكُٓب يٍ انزغهم ٔساء عٓبص انًُبعخ فٙ انغغى  انجشش٘، ٔثئيكبَٓب أٚؼب أٌ  ثًب   

 رُغم  يٍ خالل غشبء خالٚب انغهذ ٔانشئخ، ٔ يبْٕ  أكضش إصبسح نهقهق أٌ ثئيكبَٓب أٌ رزخطٗ ؽبعض دو انذيبغ  .

َبَٕيزش نّ قذسح عهٗ انذخٕل  نغغى اإلَغبٌ  ثكم عٕٓنخ ٔثذٌٔ أ٘ يقبٔيخ ، ٔثبعزطبعزٓب إؽذاس انؼشس   088غى أٌ أ٘ عغى ثؾ

َبَٕيزش ٚغزطٛع انذخٕل إنٗ َٕاح انخهٛخ يًب ٚعُٙ أٌ االؽزًبل انكجٛش نؾذٔس  08فٙ انغغى، ٔانخطٛش يٍ رنك أٌ عغٛى ثؾغى 

عُذ دخٕنٓب إنٗ انغغى رزغًع فٙ انذيبغ   ّٚؤد٘ إنٗ رغٛٛش خظبئظٓب. ؽٛش ٔعذ أَانزفبعم ثُٛٓب ٔثٍٛ يكَٕبد خالٚب انغغى يب 

  .ٔخالٚب انذو ٔاألعظبة ، ْٔزا ثبنطجع ٚعُٙ خطٕسح ثبنغخ عذا

ذ انًزشاكًخ فٙ انجٛئخ ق ٔانزشاكى انجٕٛنٕعٙ انز٘ ُٚشب يٍ رشاكى يٕاد انُبَٕ غٛش انًشغٕة فٛٓب، ٔثبنُغجخ نزأصٛشْب عهٗ انجٛئخ فبٌ  

خ ركٌٕ نٓب ايزظبطٛخ عبنٛخ نهًٕاد انًهٕصخ  عبنٛخ انزشكٛض يضم انكبدٕٚو  ٔانًجٛذاد، فئرا اعزٓهكزٓب انؾٕٛاَبد فبٌ ْزِ انًٕاد انًهٕص

 دعًهٛبفٙ  عجت طعٕثخفبٌ طغش ؽغى يٕاد انُبَٕ ٔكزنك عٕف رذخم  فٙ انغالعم انغزائٛخ ، يًب ٚؾذس عُّ  رهٕس غزائٙ كجٛش ، 

أٌ صٚبدح  رشكٛض انغغًٛبد انُبَٕٚخ فٙ انٕٓاء عٕف ٚؤد٘ إنٗ صٚبدح اَزشبس ٔكزنك فكشفٓب أٔ رُظٛفٓب  ٔإصانزٓب يٍ انجٛئخ  .

 األيشاع  ٔانٕفٛبد .

ٔنٓب فٕائذ كجٛشح عذا ٔرعطٙ يُزٕط ر٘ يٕاطفبد الرغزطٛع انجؾٕس هف انًغبالد زٔاخٛشا فبٌ رقُٛخ انُبَٕ رعذ صٕسح عهًٛخ فٙ يخ 

 كًب آَب اقزظبدٚخ فٙ انزظُٛع ٔرقهم ثشكم كجٛش اععبس انًُزٕعبد. نزقهٛذٚخ انٕطٕل انٛٓب يًٓب رعًقذا

 

 


