
 انًشحهخ : انثبنثخ                 يحبصُم األنُبف لسى انًحبصُم انحمهُخ                  انًبدح : 

  انًحبظشح األونً :

 : ٓفث٤َ٘ تأل٤ُثف

٢ٛ شِي تُٔفث٤َ٘ تُص٢ ٌيػٜث تالّٗثٕ ٓ٘ى ػٙٞيتً خؼ٤هذ الِصمًتغ تأل٤ُثف تُ٘دثش٤ر ٜٓ٘ث 

ُٙ٘ثػر ٓث ٣ٍِٓٚ ٖٓ ًّثء ٝشْٝ ٓفث٤َ٘ تال٤ُثف ـٞت٢ُ تُل٢ ٗٞػثً ٗدثش٤ثً شصدغ ُؼٞتبَ ٓمصِلر 

ٝشٍيع ك٢ تُٔ٘ثٞن وتز تُمٙثبٗ تُٔ٘ثل٤ر تُٔمصِلر ك٢ تُؼثُْ . شمصِق ٛىٙ تُٔفث٤َ٘ 

ُدؼٛ ٖٓ ـ٤ط ٓٙهي تال٤ُثف ، كٔعالً شٕ٘ؤ أ٤ُثف خؼٛ تُ٘دثشثز ػ٠ِ ِطؿ تُدىيذ خؼٜٝث ت

ًثُوطٖ ٝخؼٜٝث شٌٕٞ ت٤ُثكٜث ك٢ ُفثء تُّثم ًثٌُصثٕ ٝتُؽٞز ٝتُؽِؽَ ٝتاللًٟ شٕ٘ؤ ت٤ُثكٜث 

ـٍٞ تُفٍّ تُٞػثب٤ر ُألٝيتم ًث٤ُّّثٍ ٝتُ٘م٤َ تٝ شٌٕٞ ٓف٤طر خثُعٔثي ًٔث ك٢ ؼٌٞ تُٜ٘ه . 

غ تال٤ُثف ٖٓ ٛىٙ تالٗٞتع تُ٘دثش٤ر خٙٞيذ تهصٙثن٣ر تال ٖٓ ـٞت٢ُ ٓثبص٢ ٗٞع ٌُٖٝ ال شّصمً

ٗدثش٢ كوٟ ٝشّصؼَٔ تال٤ُثف تُ٘ثشؽر ٖٓ ٓؼظْ ٛىٙ تالٗٞتع ُالِصٜالى تُٔف٢ِ ك٢ ٓ٘ثٞن 

تٗصثؼٜث. أٓث ٓث ٣هلَ ٜٓ٘ث ك٢ تُصؽثيذ تُؼث٤ُٔر كال ٣ٍ٣ه ػٖ ػًٕذ أٗٞتع أٜٛٔث تُوطٖ ، تُؽٞز 

، ت٤ُّثٍ ، تًُت٢ٓ . ٣ٝؼصدً تُوطٖ ٖٓ أْٛ ٛىٙ تُٔفث٤َ٘ ٖٓ ـ٤ط تال٤ٔٛر تُؽِؽَ ، تُو٘ح 

 تالهصٙثن٣ر .

 أهًُتهبخذول ًَثم اهى يحبصُم االنُبف انتٍ تضسع نغشض انحصىل عهً انُبفهب حست 

 االلتصبدَخ .

االسى  انعبئهخ

 االَكهُضٌ

 انًحصىل االسى انعهًٍ

 Malvaceae  )تُمدث٣ٌر( Cotton Gossypium sp. ٖتُوط 

Tilliceae     ) ت٣ٍٍُك٤ٗٞر( Jute Corchorus capsularis تُؽٞز 

Linaceae      ) تٌُصث٤ٗر( Flax Linum usitatissimum ٕتٌُصث 

   Agavaceae ث٤ُر(ّ)ت٤ُّ Sisal Agave sp. ٍت٤ُّّث 

    Malvaceae)تُمدث٣ٌر( Kenaf Hibiscus cannabinus َتُؽِؽ 

Urticaceae   () تُف٣ًو٤ر Ramie Boehmeria nivea تًُت٢ٓ 

Moraceae    ) تُصٞش٤ر( Hemp Cannabis sativa تُو٘ح 

 



 واالَتبج انًحهٍ وانعبنًٍ : األهًُخ األلتصبدَخ

شٌٖٔ تال٤ٔٛر تالهصٙثن٣ر ُٔفث٤َ٘ تال٤ُثف ُٔفث٤َ٘ تال٤ُثف ٖٓ لالٍ تالٛصٔثّ تُٔصٍت٣ه تُى١  

٣٘ٙح ػ٠ِ شط٣ًٞ ٌيتػصٜث ك٢ تُٔ٘ثٞن تُٔ٘صؽر ُٜث ، ٝوُي ُصِد٤ر ٓصطِدثز تُفثؼر ت٤ٓٞ٤ُر ٖٓ 

ذ لث٘ر خٙٞي ُإلّٗثٕتال٤ُثف تُص٢ ش٘صؽٜث ٝتُّٔصؼِٔر ك٢ شٞك٤ً تُٔثنذ تال٤ُٝر الٗصثغ تُٔالخُ 

. ُوه َٔٔ تِصؼٔثٍ تال٤ُثف ٗٞتـ٢ ٓصؼهنذ ٖٓ ٓؽثٍ تُف٤ثذ ت٤ٓٞ٤ُر تُٔمصِلر ك٢ٜ خثالٜثكر ت٠ُ 

ًٜٞٗث تُٔٙهي تًُب٢ّ٤ ُٙ٘ثػر تالهٕٔر ك٢ تُؼثُْ كثٜٗث شّصؼَٔ ألؿًتٚ تلًٟ ًع٤ًت ًإٗصثغ 

ك٢  تُم٤ٞٞ ٝتُفدثٍ ٝٔدثى ت٤ُٙه ٝؿ٤ًٛث . ـ٤ط ٌتن ٤ٙٗح تال٤ُثف ت٤ٔ٤ٌُثب٤ر تُّٔصٌِٜر

 تُٙ٘ثػر ت٤ُّ٘ؽ٤ر ٣ٌثنذ ًد٤ًذ لالٍ تُمّٔر ٝتُؼ٣ًٕٖ ِ٘ر تُٔث٤ٜر .

تٕ تُصفٍٞ ت٣ًُّغ ٖٓ تِصؼٔثٍ تال٤ُثف تُطد٤ؼ٤ر ًثُوطٖ ٝتُٙٞف ت٠ُ تِصمهتّ تال٤ُثف ؿ٤ً     

تُطد٤ؼ٤ر تُص٤ًًد٤ر ٝت٣ٌِٞ٤ُِّر ٓغ تُصط٣ًٞ ك٢ تِصمهتّ ٛىٙ تال٤ُثف ُصفون يؿدثز تًعً 

ؼٔثٍ تالًٓ تُى١ ٤ٝ٣ق هٞذ أًعً ُِهٍٝ ك٢ ت٤ُّطًذ ػ٠ِ تٗصثؼٜث ك٢ ٓؽثٍ ُِّٔص٤ٌِٜٖ ك٢ تالِص

خ٤ِٕٞ ّٗٔر لالٍ تُمُٔ ػًٕ ِ٘ر  2,3تُٔ٘ثكّر ك٢ ػثُْ ٣صٞهغ تٕ ٣ٍ٣ه ػهن ٌِثٗٚ خٔوهتي 

تُوثنٓر ٝأٓثّ ظًٝف ػهّ تُصٌٖٔ ٖٓ ٣ٌثنذ تُّٔثـر تٍُٔيٝػر خٔفث٤َ٘ تال٤ُثف ٝوُي ُٔ٘ثكّر 

ت٤ُّ٘ؽ٤ر خثِصمهتّ تال٤ُثف  ُألألزٖ ٝتُصطٞيتز تُصٌُ٘ٞٞؼ٤ث تُفه٣عر تُٔفث٤َ٘ تُـىتب٤ر ُِوط

ت٤ٔ٤ٌُثب٤ر ُىُي ٗصٞهغ تٕ تال٤ُثف ت٤ٔ٤ٌُثب٤ر ٤ٌِٕٞ ُٜث ٤ٙٗح تًدً ٝٓصٍت٣ه ك٢ تُّٔصودَ 

 تُو٣ًح.

ٝخثًُؿْ ٖٓ تٕ تُوطٖ ٓفٍٙٞ ٤ُل٢ ٛثّ تُص٢ شهلَ ٓ٘صؽثشٚ ك٢ ًع٤ً ٖٓ تالؿًتٚ    

تٕ تٗصثغ ؿٍٍ تُوطٖ تٗملٛ ك٢ خؼٛ تُهٍٝ تُٙ٘ثػ٤ر خ٤٘ٔث تيشلغ  تُٙ٘ثػ٤ر ك٢ تُؼثُْ ، ًٟٗ

ك٢ تُهٍٝ تُ٘ث٤ٓر ُ٘لُ تُلصًذ ت٤ٍُ٘ٓر ٝوُي ٣ٍُِثنذ ك٢ تٗصثغ تُـٍٍٝ تُٔمِٞٞر ػ٠ِ تالٗصثغ ٖٓ 

 ؿٍٍٝ تُوطٖ تُمثُٙر .

 ًٔث تٗملٛ تٗصثغ تُؤثْ تُوط٢٘ ت٣ٝث ك٢ تًعً تُهٍٝ تُٙ٘ثػ٤ر ك٢ ـ٤ٖ تيشلغ تٗصثغ ٤ّٗػ    

تُوطٖ ك٢ تُهٍٝ تُ٘ث٤ٓر ، تٓث ػ٠ِ ّٓصٟٞ تالٗصثغ تُؼث٢ُٔ ٖٓ ٤ّٗػ تُوطٖ تٗملٛ ت٣ٝثً 

ٝتُّدح ك٢ ٛىت تالٗملثٚ ٣ؼٞن خثُهيؼر تال٠ُٝ ت٠ُ ـٍِٞ تالهٕٔر تُٔٙ٘ٞػر ٖٓ تال٤ُثف ؿ٤ً 

ت٤ُثف ؿ٤ً ٞد٤ؼ٤ر ٓفَ تٗصثغ تالهٕٔر تُوط٤٘ر تُمثُٙر  - تُطد٤ؼ٤ر ٝتالهٕٔر تُٔمِٞٞر هطٖ



تالِٞتم تُؼث٤ُٔر ٝتِصوًتيٛث ػ٠ِ تالهٕٔر تُٔمِٞٞر ُٔث شوهٓٚ ٛىٙ تالهٕٔر ٖٓ ٤ٍٔٓتز ٝيؿدر 

ؼ٤هذ تظ٘ثء تالِصؼٔثٍ . ٣٘فًٙ تٗصثغ ؿٍٍ ٤ّٗٝػ تُوطٖ ك٢ تالهطثي تُؼًخ٤ر ك٢ ًَ ٖٓ ًٓٙ 

 ٝتُؼًتم ِٝٞي٣ث ٝتُّٞنتٕ ٝتُٔـًج ٝتُؽٍتبً ٝشُٞٗ ُٝد٘ثٕ ٝتالينٕ ٤ُٝد٤ث .

ًٔث أٗٚ ٖٓ تُٔالـع إٔ تألهطثي تُؼًخ٤ر ٌتن تٛصٔثٜٓث خثهثٓر ٝنػْ تُٙ٘ثػر ت٤ُّ٘ؽ٤ر ك٢ تُٞهس  

تُفثًٜ ُٔث شوهٓٚ ٛىٙ تُٙ٘ثػر ٖٓ نػْ ُالهصٙثن ت٢ُ٘ٞٞ ٝتُو٢ٓٞ ٝشؤ٤ٖٓ ـثؼثشٜث تًُٝٝي٣ر 

ٖٓ تٌُّثء. تٕ ٛىت تألٛصٔثّ تُٔصٍت٣ه ك٢ شط٣ًٞ تُٙ٘ثػر ت٤ُّ٘ؽ٤ر ٓصؤش٢ ٖٓ لالٍ ٣ٌثنذ 

الِصٜالى ػٔٞٓث ٖٓ تُٔ٘صؽثز ت٤ُّ٘ؽ٤ر ٣ٌٝثنذ ٓؼهٍ تِصٜالى تُلًن ـ٤ط تٕ ت٣ٍُثنذ تُٔصٞهؼر ت

ك٢ تالِصٜالى لالٍ تُّ٘ٞتز تُوثنٓر شصؤش٠ ٤ُُ كوٟ خّدح ت٣ٍُثنذ تُٔصٞهؼر ك٢ ػهن تٌُّثٕ 

 ٝتٗٔث أ٣ٝث خّدح ٣ٌثنذ تِصٜالى تُلًن ٖٓ تُٔ٘صؽثز ت٤ُّ٘ؽ٤ر ػٔٞٓث.

أل٤ٌ٣ًٓر تٗصًٕز ٌيتػر تُوطٖ لٙٞ٘ث خؼه تنلثٍ أ٘٘ثف ٖٓ ٝك٢ تُٞال٣ثز تُٔصفهذ ت

ٓٔث تنٟ ت٠ُ تُصِٞغ ك٢ تٗصثغ أ٘٘ثف هطٖ تالخالٗه  2011تالهطثي ت٤ٌ٤ٌُّٔر تخصهتءت ٖٓ ػثّ 

ٝٓ٘ى تلصًتع  2971ًٔث تٌنًٛز ٘٘ثػر تُّٔ٘ٞؼثز تُوط٤٘ر ػ٘ه تنلثٍ هطٖ ٢ِ ت٣الٗه ِ٘ر 

كثٕ ٘٘ثػر تُـٍٍ ٝت٤ُّ٘ػ ألىز خثُصطٞي  Whitnyٖٓ هدَ  2974تُفالؼر تُٕٔ٘ثي٣ر ِ٘ر 

ـ٤ط ظًٜز ٓٙثٗغ ػه٣هذ ُِّٔ٘ٞؼثز تُوط٤٘ر ٝتُٙٞك٤ر ٝتٌُصث٤ٗر ك٢ أٝتلً تُوًٕ تُعثٖٓ 

ػًٕ. أٓث خثُّ٘در ُٔفٍٙٞ تٌُصثٕ كوه تٔصًٜ ت٣ًُٕٙٔٞ خثٗصثغ تأل٤ُثف ٓ٘ٚ ًٔث ظًٜ ٖٓ 

ِ٘ر .ٛىت ٝهه تِصؼَٔ  7111تًُِّٞ ػ٠ِ ٓؼثخهْٛ ٝأظثي هدٞيْٛ ٝتُص٢ ٣ًؼغ شؤي٣مٜث ت٠ُ 

تالّٗثٕ تُدهتب٢ أ٤ُثف تٌُصثٕ ك٢ ػَٔ ل٤ٞٞ ت٤ُٙه ٝٞٞي ٘٘ثػصٜث تُلًتػ٘ر ُؼَٔ تألّٗؽر 

 ٜٓ٘ث .

ٝشؼه أ٤ُثف تُؽٞز نل٤ِر ك٢ ٘٘ثػر تُـٍٍ ٝت٤ُّ٘ػ ـ٤ط تٗٚ ُْ ٣ٌٖ ٓؼًٝكث ك٢ أٝيخث ـص٠ 

ك٢ ٘٘ثػر تُفدثٍ ٜٗث٣ر تُوًٕ تُعثٖٓ ػًٕ ـ٤ط أنلَ الٍٝ ًٓذ ٖٓ تُٜ٘ه ًٝثٕ ٣ّصمهّ 

ٝت٤ُّ٘ػ ت٤ُه١ٝ الٗصثغ تالهٕٔر تُمٕ٘ر . أٓث أ٤ُثف تُو٘ح كوه ػًكٜث تألّٗثٕ ٓ٘ى ٌٖٓ ٣َٞٞ 

م.ّ.ظْ تٗصًٕز ٌيتػر تُو٘ح ك٢ خالن أٝيخث  3011ـ٤ط ًثٕ ٣ّصمهٜٓث ك٢ ك٢ ت٤ُٖٙ ِ٘ر 

ٝػًف  تُٔف٤طر خفٞٚ تُدفً تالخ٤ٛ تُٔصِٟٞ ٖٝٓ ظْ تٗصًٕز ٌيتػصٚ ك٢ خو٤ر أٗفثء تُؼثُْ.



ِ٘ر كوٟ ًٝثٕ  361تُص٤َ ) تُؽِؽَ ( ٓ٘ى أالف ت٤ُّٖ٘ ك٢ تُٜ٘ه ٌُٝ٘ٚ ك٢ أٝيخث ػًف ٓ٘ى 

 ٣ّصمهّ ك٢ ُٙ٘ثػر تُؼدٞتز ، ٣ٌَٕٝ ًَ ٖٓ تُٜ٘ه ٝخثًّصثٕ ٓؼظْ تٗصثغ تُؼثُْ ٖٓ تُص٤َ.

ِ٘ر م.ّ. ٣ٝـصوه أٗٚ ؼثء ٖٓ ت٤ُٖٙ ظْ أٗصًٕز  5111ُوه ػًف ت٤٣ًُٖٙٔ ٗدثز تًُت٢ٓ ٓ٘ى 

ٚ خؼه وُي ك٢ أٝيخث. ًٔث ػًكٚ تُٜ٘ٞن تُوهٓثء ٝخهأز شصّغ ٘٘ثػر تًُت٢ٓ ك٢ ٜٗث٣ر تُوًٕ ٌيتػص

 تُصثِغ ػًٕ ـ٤ط أِّس ٓٙثٗغ ُِـٍٍ ك٢ أٌِٗصًت ٝكًّٗث ٝأُٔث٤ٗث.

أٓث ت٤ُّّثٍ كوه ػًف ٖٓ هدَ ت٤٤ٌ٤ٌُّٖٔ تُوهٓثء ، ـ٤ط ًثٗٞت ٣ًشهٕٝ ٓالخُ ٓٙ٘ٞػر ٖٓ 

ّثٍ ك٢ ٘٘ثػر تُفدثٍ ٝتٌُثخالز ت٤ٌُّٔر تُّٔصمهٓر ك٢ أ٤ُثف ت٤ُّّثٍ ٝشّصمهّ أ٤ُثف ت٤ُّ

 أؿًتٚ تُٕفٖ تُٔمصِلر.

تٕ تُفثؼر تُٔثِر ُأل٤ُثف ٝنلُٜٞث ك٢ ٓمصِق تُٔؽثالز نكؼس تالّٗثٕ ت٠ُ تِصؼٔثٍ تُطًم 

 تُٔمصِلر ٝتُٔصطٞيذ الٗصثؼٜث ِٞتء ًثٕ وُي ُـًٚ تُٔالخُ تٝ ُألؿًتٚ تاللًٟ .

ًٔث نكؼس تُفثؼر وتشٜث ت٠ُ تُؼَٔ ػ٠ِ شط٣ًٞ ٌيتػر ٓفث٤َ٘ تال٤ُثف ٝوُي خثشدثع تالِث٤ُح 

تٍُيتػ٤ر تُفه٣عر خثًُؿْ ٖٓ شؼهن تُٔٙثني تًُب٤ّ٤ر ٝتُعث٣ٞٗر ُِفٍٙٞ ػ٠ِ أ٤ُثكٜث . ـ٤ط تلى 

 تالٗصثغ تُؼث٢ُٔ ُأل٤ُثف ٝلث٘ر تُص٤ًًد٤ر ٝت٣ٌِٞ٤ُِّر ٣صٍت٣ه ٣ِٞ٘ث ٓغ ت٣ٍُثنذ تُٔٝطًنذ

 ُألِصٜالى تال تٕ ٓؼهٍ ت٣ٍُثنذ تُّ٘د٤ر الٗصثغ تال٤ُثف ت١ُّٞ٘ ٣مصِق خثلصالف ٗٞع تال٤ُثف .

تٕ ًعًذ ٝشؼهن تٗٞتع ٗدثشثز تال٤ُثف ٝٓفث٤َ٘ تأل٤ُثف ٝتلصالف تألـص٤ثؼثز تُد٤ة٤ر تُٔالبٔر 

ػر ُٜىت تُٔفٍٙٞ تٝ وتى ٍُٝيتػصٜث ؼؼَ ش٣ٌٞؼٜث ػ٠ِ تُوثيتز ٝش٤ًًٍ تُّٔثـثز تٍُٔي

٘ثِح ٝتـص٤ثؼثشٚ تُد٤ة٤ر ٝوُي خثُّ٘در ُٔؽٔٞع تالٗصثغ تُؼث٢ُٔ كٔعالً شًًٍز ٌيتػر تُوطٖ ٣ص

ٝتٌُصثٕ ك٢ ًَ ٖٓ هثيش٢ ت٣ًٌٓث ٝت٤ِث خ٤٘ٔث ًٟٗ تُؽٞز ٝتُؽِؽَ ٝت٤ُّّثٍ ك٢ ت٤ِث ٝتك٣ًو٤ث. 

٣ٝؼصدً تُوطٖ أْٛ ٓفٍٙٞ ٖٓ ٓفث٤َ٘ تأل٤ُثف ٣ٝلٞهٜث ؼ٤ٔؼث ٖٓ ـ٤ط تأل٤ٔٛر تُٙ٘ثػ٤ر 

ثـر تٍُٔيٝػر ٝتالٗصثغ تُؼث٢ُٔ ٤ِ٣ٝٚ تُؽٞز تُى١ ٣ؼصدً أْٛ تال٤ُثف تُِفثب٤ر أٝ ظث٢ٗ ٝتُّٔ

 تال٤ُثف تُ٘دثش٤ر خؼه تُوطٖ ٖٓ ـ٤ط تُّٔثـر تٍُٔيٝػر ٝك٢ ـؽْ تالٗصثغ تُؼث٢ُٔ .

ٝشؼه هثيذ أ٤ِث ٖٓ أًدً تُوثيتز ك٢ تُؼثُْ ٖٓ ـ٤ط تُّٔثـر تٍُٔيٝػر ٝتألٗصثغ ٝشٌٕٞ ّٗدر 

% ٖٓ تُّٔثـر تٍُٔيٝػر ٝتالٗصثغ تُؼث٢ُٔ ٖٓ تُوطٖ تًٍُٛ ، ٤ِ٣ٜث  66 – ٢63 ٓوهتيٛث ـٞتُ



ك٢ تًُٔشدر تُعث٤ٗر ت٣ًٌٓث تُٕٔث٤ُر ٝتُِٞط٠ ، ٣ٝالـع تٕ ٛ٘ثُي تيشلثػث ك٢ ؿِر تٌُٜصثي تُٞتـه 

خثُّ٘در ُوثيذ تِصًت٤ُث ٝوُي خّدح تِصمهتّ تُصٌُ٘ٞٞؼ٤ث تُفه٣عر ك٢ ٌيتػر ٓفٍٙٞ تُوطٖ 

. أٓث خثُّ٘در ُٔفٍٙٞ تٌُصثٕ ك٤فصَ تالشفثن تُّٞك٤ص٢ تُّثخن تُٔٞهغ تالٍٝ ٖٓ ـ٤ط ٝتُؼ٘ث٣ر خٚ

تٗصثؼٚ ت٤ُثف تٌُصثٕ ٤ِ٣ٝٚ هثيذ أ٤ِث ، أٓث خثُّ٘در ُٔف٢ُٞٙ تُؽٞز ٝتُو٘ح ٓصفصَ هثيذ أ٤ِث 

تُٔٞهغ تألٍٝ ٖٓ ـ٤ط تألٗصثغ خ٤٘ٔث شفصَ هثيذ أ٣ًٌٓث تُؽ٘ٞخ٤ر تُٔٞهغ تألٍٝ ك٢ أٗصثؼٜث أ٤ُثف 

 ٤ُّّثٍ.ت

شصلثٝز تُّٔثـثز تٍُٔيٝػر ٣ٝصلثٝز تالٗصثغ ٖٓ ٓفث٤َ٘ تأل٤ُثف ك٢ أٗفثء تُٖٞٞ تُؼًخ٢ 

٣ٝؼٍٟ وُي ت٠ُ ألصالف تُظًٝف تُد٤ة٤ر ِٝٝثبَ لهٓر تُٔفٍٙٞ. ٣ٝالـع إٔ ًٓٙ شفصَ 

تُٔٞهغ تالٍٝ ٖٓ ـ٤ط تٗصثؼٜث ٖٓ ٓفث٤َ٘ تأل٤ُثف ٖٝٓ ظٜٔ٘ث ٓفٍٙٞ تُوطٖ ًٔث ٣الـع 

ؼ٤ر ك٢ تُّ٘ٞتز تالل٤ًذ ٝهه ٣ؼٞن تُّدح ت٠ُ تُصِٞغ ك٢ ٌيتػر ٓفث٤َ٘ تلًٟ تٗملثٚ تالٗصث

تٜثكر ت٠ُ تُوطٖ ٝشفصَ تُّٞنتٕ تًُٔشدر تُعث٤ٗر ٖٓ ـ٤ط تُّٔثـر تٍُٔيٝػر ٝتالٗصثغ ، أٓث 

ِٞي٣ث كصفصَ تًُٔشدر تُعثُعر ٖٓ ـ٤ط تٗصثؼٜث ٖٓ ٓفث٤َ٘ تأل٤ُثف ، خ٤٘ٔث شٔصثٌ خو٤ر تُهٍٝ 

ّٔثـر تٍُٔيٝػر ٖٓ ٓفث٤َ٘ تأل٤ُثف ٝتٗملثٚ تٗصثؼ٤صٜث ، ُٜٝىت كثٕ تٗصثؼٜث تُؼًخ٤ر خوِر تُ

 ٖٓ تأل٤ُثف ال٣ٌل٢ ُّه ـثؼر تألِصٜالى تُٔف٢ِ. 

ُوه ِؼ٠ ًٓخٞ تُوطٖ ك٢ ٓؽثٍ تألٗصثغ ت٠ُ تنلثٍ أ٘٘ثف شؼط٢ هط٘ث ٣٘ثِح تُـٍٍ تًُك٤غ ، 

تألهٕٔر ٝتُّٔ٘ٞؼثز تٌُصث٤ٗر  خ٤٘ٔث ٣ؼ٠٘ ًٓخٞ تٌُصثٕ خثٗصثغ أ٘٘ثف وتز أ٤ُثف ٓ٘ثِدر ُؼَٔ

تُؽ٤هذ ، ُٝإلُٔثّ خٜىت تُؽثٗح الخه ٖٓ نيتِر لٞتٖ تأل٤ُثف ٌَُ ٓفٍٙٞ ٝش٤ًًدٜث ت٤ٔ٤ٌُث١ٝ 

ُٔث ُٜىٙ تُهيتِر ٖٓ أ٤ٔٛر ، كٔعال ك٢ ـثُر تُوطٖ شئظً ػ٤ِٔثز تُؽ٢٘ ٝتُصم٣ٍٖ ٝتُفِػ 

ثز تُّثخور ت٠ُ تشالف ٝتًُٞٞخر ك٢ لٞتٖ تال٤ُثف تو هه ٣ئن١ ِٞء أ٣ر ػ٤ِٔر ٖٓ تُؼ٤ِٔ

لٞتٖ تأل٤ُثف ، ٝك٢ تٌُصثٕ هه ٣ئن١ تُصد٤ًٌ أٝ تُصؤل٤ً ك٢ ـٙثن تُ٘دثشثز أٝ ِٞء شم٣ٍٜ٘ث أٝ 

ِٞء شم٣ٍٜ٘ث أٝ ِٞء شؼط٤ٜ٘ث أٝ شو٤ًٕٛث ت٠ُ تشالف تال٤ُثف. ًىُي ػ٘ه تػهتن تٝ ش٣ّٞن 

ٔر ك٢ شوه٣ً ؼٞنذ تأل٤ُثف تأل٤ُثف شؼه ػ٤ِٔر شهي٣ػ تأل٤ُثف خؤٗٞتػٜث تُٔمصِلر ٖٓ تُؼ٤ِٔثز تُٜٔ

 ٝٛٞ ٓث٣ؼًف خؼ٤ِٔر تُلًٌ ِٞتء ُِوطٖ أٝ ٌُِصثٕ أٝ خو٤ر تُٔفث٤َ٘ تأللًٟ.



تٕ تُصِٞغ ك٢ ٌيتػر ٓفث٤َ٘ تال٤ُثف ٝتُؼ٘ث٣ر خؼ٤ِٔثز لهٓر تُٔفٍٙٞ ٌٝيتػر تأل٘٘ثف 

تُؽ٤هذ أنٟ ت٠ُ شف٤ّٖ ٘لثز تُؽٞنذ ُأل٤ُثف ٝـون ٗؽثـث ًد٤ًت ك٢ ٘٘ثػر تُـٍٍ ٝت٤ُّ٘ػ 

ِثػه ػ٠ِ ت٣ؽثن أّٗح أِصؼٔثٍ تهصٙثن١ ٌَُ ٗٞع ٖٓ تأل٤ُثف ، كثال٤ُثف تًُك٤ؼر ٓعال ش٘ثِح ٝ

٘٘ثػر تألّٗؽر تُمل٤لر ٝتأل٤ُثف تُمٕ٘ر ش٘ثِح تألهٕٔر ت٤ٌُّٔر ًٔث إٔ تأل٤ُثف تُٔص٤٘ر ٣ٌٖٔ 

تِصمهتٜٓث ك٢ ٘٘ثػر تُدثيتٔٞشثز ٝتأل٤ُثف تُٔوثٝٓر ُِِٔٞـر ٣ٌٖٔ تِصمهتٜٓث ك٢ ٘٘ثػر 

 فدثٍ تُدف٣ًر. تُ

 انًصبدس:

             -تُؼ٢ِٔ  . ٓفث٤َ٘ تال٤ُثف. ٌٝتيذ تُصؼ٤ِْ تُؼث٢ُ ٝتُدفط2777ٔثًً، ت٣ثن ِٞؼس. 

 ؼثٓؼر تَُٔٞ٘.        

 . تٗصثغ    3110ٔلٕن ، ٘الؾ تُه٣ٖ ػده تًٌُتم ٝ ػدهتُف٤ٔه ت٤ُّه تُهخثخ٢ . 

 ُؼًخ٢ .تُوثًٛذ.ٓفث٤َ٘ تُفوَ . تُطدؼر تأل٠ُٝ. نتي تُلًٌ ت        

 ٌٝتيذ            ٓفث٤َ٘ تأل٤ُثف . .2701ػ٢ِ، ـٌٔس ػده ٝٓؽ٤ه ٓفّٖ تالٗٙثي١ .

 ؼثٓؼر خـهتن.  –تُصؼ٤ِْ تُؼث٢ُ ٝتُدفط تُؼ٢ِٔ        

 

 

 

 

 

 

 

 



 انًحبظشح انثبَُخ:

 يعىلبد صساعخ واَتبج يحبصُم االنُبف , وانىسبئم انًؤدَخ انً انتغهت عهُهب

تُفثؼر تُِٔفر ُّه ـثؼر تُوطً ٖٓ تُوطٖ تُٕؼً خثُهيؼر تًُب٤ّ٤ر ٝخو٤ر تأل٤ُثف خثُ٘ظً ت٠ُ 

تأللًٟ ِٞتء ًثٗس ٞد٤ؼ٤ر أّ ٘٘ثػ٤ر ٝوُي ُص٣ٍٝه ٓؼثَٓ تُـٍٍ ٝت٤ُّ٘ػ خصِي تال٤ُثف ٝـ٤ط 

إٔ تإلٗصثغ تُٔف٢ِ ٝتُّٔثـر تٍُٔيٝػر خٔفث٤َ٘ تأل٤ُثف ال شٌل٢ ُصٕـ٤َ شِي تُٔؼثَٓ ػ٠ِ 

ؼٜر ٝتيشلثع شٌث٤ُق تِص٤ًتن شِي تأل٤ُثف ٖٓ تُمثيغ خثُؼِٔر تُٙؼدر ٖٓ ؼٜر ٓهتي تُّ٘ر ٖٓ 

ألًٟ ، ُىت أ٘دؿ ٖٓ تًُٝٝي١ شط٣ًٞ ٌيتػر ٓفث٤َ٘ تال٤ُثف ٝتشدثع تُِٞثبَ تُفه٣عر ٖٓ 

 تؼَ يكغ ؿِر تُهْٝٗ تُٞتـه ٝشف٤ّٖ لٞتٖ تُؽٞنذ ُأل٤ُثف ٖٝٓ أْٛ تُٕثًَ ٝتُٔؼٞهثز ٢ٛ :

 ْٗ تُٞتـه.تٗملثٚ ٓؼهالز ؿِر تُهٝ -2

 تٗملثٚ ٗٞػ٤ر تأل٤ُثف تُٔ٘صؽر. -3

 ش٘ثهٗ تُّٔثـثز تٍُٔيٝػر خٔفث٤َ٘ تال٤ُثف. -4

 تٗملثٚ ًلثءذ تُمهٓثز تٍُيتػ٤ر. -5

 أٓث تُِٞثبَ تُٔئن٣ر ت٠ُ تُصـِح ػ٠ِ تُٕٔثًَ أػالٙ ك٤ٌٖٔ تؼٔثُٜث خثُ٘وثٞ تألش٤ر :

 انعىايم انتٍ تؤدٌ انً تحسٍُ انغهخ:   - أ

 تُٔوثٝٓر ُألًٓتٚ تُٔ٘صًٕذ ك٢ ٓ٘ثٞن ٌيتػر تُوطٖ.تِصمهتّ تأل٘٘ثف تُٔالبٔر ٝ -2

ٌٓ٘٘ر تُؼ٤ِٔثز تٍُيتػ٤ر ٝوُي خصٞك٤ً تُفثؼر ٖٓ تٌُٔثبٖ ٝت٥الز تٍُيتػ٤ر تُٔصمٙٙر  -3

 ٝش٤ٜةر تٌُثني تُٔصهيج ػ٤ِٜث.

 تُصِٞغ ك٢ تِصمهتّ تالِٔهذ. -4

 ٌٓثكفر ت٥كثز تٍُيتػ٤ر . -5

 تِصمهتّ ٗصثبػ تُدفٞض تٍُيتػ٤ر. -6

 انعىايم انتٍ تؤدٌ انً تحسٍُ َىعُخ االنُبف انًُتدخ:  - ج

 تلص٤ثي تُٔٞػه تُٔ٘ثِح ٍُِيتػر.  -2

تشدثع تُؼ٤ِٔثز تٍُيتػ٤ر تُٙف٤فر ٖٓ ـ٤ط ت١ًُ ٝتُص٤ّٔه ٝتُؼٍم ِٞتء أًثٕ ٣ه٣ٝث أٝ  -3

 خثِصمهتّ ٓد٤هتز تالنؿثٍ.



ز تُ٘هٟ ٘دثـث ؼ٢٘ تُوطٖ ك٢ تُٔٞػه تُٔ٘ثِح ٝشؽ٘ح تُصؤل٤ً ك٢ ػ٤ِٔر تُؽ٢٘ شؽ٘دث ُلصًت -4

 أٝ ِوٞٞ تألٓطثي ك٢ ألً تُِْٔٞ.

 ٓوثٝٓر تالًٓتٚ ٝتُفًٕتز. -5

 ٜٝغ خًتٓػ شًخ٤ر خٜهف شف٤ّٖ ٗٞػ٤ر تأل٘٘ثف تٍُٔيٝػر أٝ ت٣ؽثن أ٘٘ثف خه٣ِر. -6

 انعىايم انتٍ تسبعذ عهً صَبدح انًسبحخ انًضسوعخ: -ج

ٖٓ تُصِٔؿ ٝش٘ظ٤ْ ٌيتػر ٓفث٤َ٘ تال٤ُثف ك٢ شًج ّٓصِٙفر ٝك٤ٜث ه٘ٞتز ي١ ـه٣عر ٝلث٤ُر  -2

 ػ٤ِٔر ت١ًُ.

ش٣ًٕغ هثٕٗٞ شؤؼ٤ً تاليت٢ٜ تٍُيتػ٤ر الِصعٔثي ّٓثـثز ٝتِؼر ٖٓ تاليت٢ٜ تٍُيتػ٤ر  -3

 ٝشٕؽ٤غ تًًُٕثز ٝتالكًتن ُِهلٍٞ خثِصعٔثي تاليت٢ٜ تٍُيتػ٤ر خّٔثـثز ًد٤ًذ.

النٝتز ًٕٗ ٝشؼ٤ْٔ تِصمهتّ تٌُٔ٘٘ر ك٢ تٗصثغ ٓفث٤َ٘ تال٤ُثف ٝشٞك٤ً ؼ٤ٔغ ّٓصٍِٓثشٜث ٖٓ ت -4

 تالـص٤ث٤ٞر.

تشدثع ٤ِثِر ِؼ٣ًر ٕٓؽؼر ٝوُي خثالػصٔثن ػ٠ِ ٓدهأ تُٔٞتٌٗر خ٤ٖ أِؼثي ٓ٘صؽثز تُٔفث٤َ٘  -5

 ٖٓ تأل٤ُثف ٝأِؼثي تُمًٝ ُِٔ٘ثكّر ٣ٝصْ وُي خٙٞيذ نٝي٣ر.

 تكثُف انخذيبد انضساعُخ: -د

شٞك٤ً شٞك٤ً تُّٔصٍِٓثز تٍُيتػ٤ر ٖٓ خىٝي ٓٙههر ٝٓفّ٘ر ُأل٘٘ثف تُٔؼصٔهذ ًٝىُي  -2

تالِٔهذ ٝتٌُٔثبٖ ٝت٥الز ٝٓد٤هتز تألنؿثٍ ٝتُٔٞتن ت٤ٔ٤ٌُث٣ٝر ٌُٔثكفر تألًٓتٚ 

 ٝتُفًٕتز.

 شٌع٤ق لهٓثز تالئثن تٍُيتػ٢. -3

 تُص٤ِّق تٍُيتػ٢ ٝوُي ػٖ ٣ًٞن شوه٣ْ تُوًٝٚ ُِلالـ٤ٖ ُصـط٤ر شٌث٤ُق تالٗصثغ. -4

ٝتأل٤ًثَ ٝشوه٣ٜٔث ش٘ظ٤ْ ػ٤ِٔثز ش٣ّٞن ٓ٘صؽثز تُٔفث٤َ٘ ٖٓ تأل٤ُثف ٝشف٤ًٝ تُؼدٞتز  -5

ُِلالـ٤ٖ ٝش٤َّٜ ػ٤ِٔر تِصالّ شِي تُٔ٘صؽثز ٖٓ هدَ ٓؼثَٓ تُـٍٍ ٝت٤ُّ٘ػ ك٢ ًثكر أٗفثء 

 تُوطً.

 ت٣ؽثن ًٓتًٍ ُصؽ٤ٔغ أٝ لٍٕ ٓ٘صؽثز تُٔفث٤َ٘ ٖٓ تأل٤ُثف.  -6

 



 انًصبدس:

   -تُؼ٢ِٔ  . ٓفث٤َ٘ تال٤ُثف. ٌٝتيذ تُصؼ٤ِْ تُؼث٢ُ ٝتُدفط2777ٔثًً، ت٣ثن ِٞؼس. 

 ؼثٓؼر تَُٔٞ٘.         

 . تُٔفث٤َ٘ ت٣ٍُص٤ر ، نتي   ٤ٞ2771لٞي ، ـ٤ّٖ ػ٢ٗٞ ٝيًٌثي ـٔه١ ي٤ٔه . 

 تٌُصح ُِطدثػر ٝتًُٕ٘ ، ؼثٓؼر تَُٔٞ٘.         

 ٌٝتيذ    ٓفث٤َ٘ تأل٤ُثف . .2701ػ٢ِ، ـٌٔس ػده ٝٓؽ٤ه ٓفّٖ تالٗٙثي١ .

 ؼثٓؼر خـهتن.  –تُصؼ٤ِْ تُؼث٢ُ ٝتُدفط تُؼ٢ِٔ         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انًحبظشح انثبنثخ:

 Classification    Fiberتمسُى األنُبف 

تٌُع٤ًذ ك٢ ًٓتكن تُف٤ثذ تُٔصؼهنذ كثٕ تُ٘ظثّ تُى١  ٗظًت ُصؼهن ٓٙثني تأل٤ُثف ٝأِصؼٔثالشٜث

٣ٌٖٔ شو٤ّْ تأل٤ُثف خٔٞؼدٚ ت٠ُ ٓؽٔٞػثز ٣ٜهف ت٠ُ ش٤َّٜ نيتِصٜث. ٣مصِق تُ٘ظثّ ـّح 

ٓٙهي تأل٤ُثف أٝ تُط٣ًور تُص٢ ٣ٌٖٔ شف٤ًٝ تأل٤ُثف خٔٞؼدٜث أٝ خ٘ثء ػ٠ِ ٤ٍٔٓتز أٝ 

الِص٘ثن ك٢ شو٤ّْ تأل٤ُثف خٙٞيذ ػثٓر لٙثبٗ ش٤ًًد٤ر ٣ٌٖٔ خِٞثٞصٜث شو٤ّْ تأل٤ُثف. ٣ٌٖٔ ت

 ػ٠ِ أِث٤ِٖ يب٤٤ّ٤ٖ ٛٔث:

 أوال: انتمسُى تجعب نالستعًبالد انصُبعُخ

٣ٝغ ٛىت تُصو٤ّْ تأل٤ُثف ك٢ ٓؽث٤ٓغ شدؼث الِصؼٔثالشٜث ٝوُي خـٛ تُ٘ظً ػٖ ٕٓ٘ةٜث أٝ 

غ ؼ٤ٔؼث ش٤ًًدٜث ٝشوّْ ًَ ٓؽٔٞػر ٖٓ ٛىٙ تُٔؽث٤ٓغ أٗٞتػث ٓمصِلر ٖٓ تأل٤ُثف ٌُٜٝ٘ث شصٔص

خٙلر ٝتـهذ شؽؼِٜث ٘ثُفر ُٜىٙ تُٙ٘ثػر أٝ شِي. ٝشوّْ تأل٤ُثف خٙٞيذ ػثٓر شدؼث 

 الِصؼٔثالشٜث ت٠ُ تُٔؽث٤ٓغ تًُب٤ّ٤ر تُصث٤ُر : 

ٓؽٔٞػر تأل٤ُثف تُّٔصؼِٔر ك٢ تالؿًتٚ ت٤ُّ٘ؽ٤ر : ٝشَٕٔ تال٤ُثف تُ٘ثػٔر ٝتُمٕ٘ر  -2

ف ٝأـّ٘ٚ ٓعَ ٔؼًذ تُوطٖ ٝتُٙٞف تُّٔصؼِٔر ك٢ ٘٘ثػر ت٤ُّ٘ػ ًٔث شّصؼَٔ ك٢ أنم تأل٤ُث

 ٝتُف٣ًً ٝأ٤ُثف تٌُصثٕ ٝتُؽٞز ٝتُؽِؽَ ٝتُو٘ح ٝت٤ُّّثٍ.

ٓؽٔٞػر تأل٤ُثف تُّٔصؼِٔر ك٢ ػَٔ تُفدثٍ : ٝشَٕٔ ٛىٙ تُٔؽٔٞػر تأل٤ُثف تُّٔصؼِٔر  -3

ك٢ ـدثٍ تُّلٖ ٝك٢ أػٔثٍ تُفٍّ ٝتُٕفٖ ٝك٢ ٓمصِق تالؿًتٚ تُٙ٘ثػ٤ر ٝتٍُيتػ٤ر ٖٝٓ 

 ٤ُّّثٍ ٝتٌُصثٕ ٝتُو٘ح.أٓعثشٜث أ٤ُثف ت

ٓؽٔٞػر أ٤ُثف تُلًْ ٝتُّؽثن ) ٓلثيْ تأليٚ ( : شّصؼَٔ أ٤ُثف ٛىٙ تُٔؽٔٞػر ك٢  -4

٘٘ثػر تُلًْ ٝتٌُٔثُٗ ٝتُلثيْ تالي٤ٜر ٖٝٓ أْٛ تأل٤ُثف تُّٔصؼِٔر ُٜىٙ تالؿًتٚ أ٤ُثف 

 ؼٌٞ تُٜ٘ه ٝأ٤ُثف تُ٘م٤َ.



ّصؼَٔ أ٤ُثف تُؽٞز ك٢ ٓؽٔٞػر تال٤ُثف تُّٔصؼِٔر ك٢ ػَٔ تأل٤ًثَ ٝتُؼدٞتز : ش -5

٘٘ثػر تأل٤ًثَ تُٔؼهذ ُصؼدةر تُوطٖ تُٔؽ٢٘ ك٢ تُفوَ ٜٝٓ٘ث أ٣ٝث تأل٤ًثَ تُٔٙ٘ٞػر ٖٓ 

 أ٤ُثف تُؽٞز ٝت٤ُّّثٍ ٝتُو٘ح.

ٓؽٔٞػر أ٤ُثف تُّصثبً ٝتُص٘ؽ٤ه : ٜٝٓ٘ث تأل٤ُثف تُٔؤلٞوذ ٖٓ أٝيتم تُ٘م٤َ ٝأ٤ُثف  -6

 ت٤ُّّثٍ تُو٤ًٙذ تُّٔصمهٓر ك٢ تُص٘ؽ٤ه.

ٓؽٔٞػر تأل٤ُثف تُّٔصؼِٔر ك٢ ٘٘ثػر تُٞيم : ٜٓ٘ث أ٤ُثف تٌُصثٕ تُو٤ًٙذ تُّٔصؼِٔر ك٢  -7

٘٘ثػر أٗٞتع تُٞيم تُمثٖ ٓعَ ٝيم تٌُّث٣ً ٝشّصؼَٔ أ٣ٝث خؼٛ تُٔٙثني ت٣ٌِٞ٤ُِّر 

 تُٔمصِلر ٝتُٕؼًتز تُو٤ًٙذ ٖٓ تُوطٖ.

 ثبَُأ: انتمسُى انًىسفىنىخٍ

 ٤ُثف ـ٤ط ٣ْٝ ظالظر ٓؽث٤ٓغ ٢ٛٝ:أخّٟ شو٤ّْ ُأل ٣Cook  ،2771ؼه شو٤ّْ 

                                                  Natural Fibersيدًىعخ األنُبف انطجُعُخ   -1

                                         Man-made Fibersيدًىعخ األنُبف انصُبعُخ     -2

                                                                    Fiber Blendsيخبنُػ األنُبف     -3

                                                                                                           األنُبف انطجُعُخ : -2

أ٤ُثف ٘ثُفر ُِـٍٍ ٝخثُصث٢ُ ك٢ ٘ٞيذ  ُإلّٗث٢ٕٛ شِي تأل٤ُثف تُص٢ شوهٜٓث تُطد٤ؼر 

ُِٙ٘ثػثز ت٤ُّ٘ؽ٤ر ٝشؼصدً ٛىٙ ٖٓ تِٝغ تأل٤ُثف تٗصٕثيتً ٝتههٜٓث .شَٕٔ ٔؼًذ تُوطٖ 

 ٝشوّْ ٛىٙ تُٔؽٔٞػر ت٠ُ ظالض تهّثّ يب٤ّ٤ر شدؼثً ُٕٔ٘ةٜث: ٝتُٙٞف ٝتُف٣ًً ٝتٌُصثٕ ٝؿ٤ًٛث.

                                                              Cellulosic or Vegetative Fibers(األنُبف انسهُهىصَخ )انُجبتُخ -أ

                                                                              Protein or Animal Fibersاألنُبف انجشوتُُُخ )انحُىاَُخ( -ة

 Mineral Fibers                                                                  األنُبف انًعذَُخ -ج

شؼصدً ٛىٙ تأل٤ُثف ٖٓ تًدً ٓٙثني تأل٤ُثف ٝتِٝؼٜث : األنُبف انسهُهىصَخ )انُجبتُخ(  - أ

تٗصٕثيتً ك٢ تُؼثُْ ٝشًؼغ ٛىٙ تأل٤ُثف ت٠ُ تَ٘ ٗدثش٢ ٣ٝؼصدً ت٤ٌُِِّٞ ٛٞ تالِثَ تًُب٢ّ٤ ك٢ 

ٕ ك٢ ٞتُ٘ٞع ٖٓ تأل٤ُثف ـ٤ط ٣صٌٕٞ ت٤ٌُِِّٞ ٖٓ تؼٍتء ٓمصِلر ٖٓ تُ٘دثز ٌُٝ٘ٚ ٣ٌ ش٤ًًح ٛىت

٘ٞيذ ت٤ُثف ك٢ خؼٛ ٛىٙ تالؼٍتء . كل٢ ٗدثز تُوطٖ ٓعالً ٣ٞؼه ت٤ٌُِِّٞ ك٢ تالؼٍتء تًُب٤ّ٤ر 



ٌُٖ تُٕؼً كوٟ ٛٞ تأل٤ُثف ت٣ٌِٞ٤ُِّر تُٜثٓر . ُِٝ٘دثز ٓعَ تُّثم ٝتالٝيتم ٝتُدىٝي ٝتُٕؼً 

٤ٍُٔٔتز تُٜثٓر ُٜىت تُ٘ٞع ٖٓ تأل٤ُثف هثخ٤ِصٜث ػ٠ِ تالٔصؼثٍ خِٜح ت٘لً ٝهثخ٤ِصٜث تُٕه٣هذ ٖٝٓ ت

تُمث٘ر ػ٘ه ٓؼثِٓصٜث  رُِصِق خٞتِطر تألـٔثٚ ٓغ تٌٓث٤ٗر تًصّثخٜث خؼٛ تُٙلثز تُصٌُ٘ٞٞؼ٤

 خثُو٣ِٞثز . 

ؼٔثٍ ّٗؽر تُٔٙ٘ٞػر ٖٓ ٛىٙ تأل٤ُثف خٙلر ػثٓر ـ٤ط شؼصدً ٣ًٓفر ػ٘ه تالِصشصٙق تأل

خثُٔصثٗر تٝ ٣ٌثنشٜث ػ٘ه  خثـصلثظٜثٝوُي ُُّٜٞر تٓصٙثٜ٘ث ًُِٞٞخر ًٔث تٜٗث شص٤ٍٔ ت٣ٝثً 

ٌُٖٝ شمصِق تأل٤ُثف تُٙ٘ثػ٤ر  ٜثتخصالُٜث خثُٔثء ٝال شصِق ٛىٙ تأل٤ُثف ػ٘ه شًٌتي ػ٤ِٔر ؿِّ

 ُوِر ٓؼهٍ ٓطث٤ٞصٜث تٝ تِصطثُصٜث خثألٜثكر ت٠ُ ُِٜٞر ًًٕٓصٜث ػ٘ه تالِصؼٔثٍ . 

تأل٤ُثف تُ٘ثػٔر تُٔص٤٘ر تُّٔصؼِٔر ك٢ ت٤ُّ٘ػ ًٝىُي تأل٤ُثف تُمٕ٘ر تُص٢ شّصؼَٔ ك٢  ٝشْٝ

 Brush ػَٔ تُفدثٍ خٔمصِق تٗٞتػٜث ٝتأل٤ُثف تُمٕ٘ر تُو٤ًٙذ تُّٔصؼِٔر ك٢ ٘٘ثػر تُلًْ

Making  ٞؼه ك٤ٚ تأل٤ُثف ت٠ُ شؼٍء تُ٘دثز تُى١  ٝأٝش٘وّْ تأل٤ُثف تُ٘دثش٤ر ٖٓ ـ٤ط ٕٓ٘ةٜث

 ُصث٤ُر :تالهّثّ ت

 Phloem٘طور تُِفثب٤ر ٔػ ٛىٙ تأل٤ُثف ٖٓ لال٣ث تُش٘ص Bast Fiber :تأل٤ُثف تُِفثب٤ر  -2

Cells  ك٢ ٤ِوثٕ خؼٛ تُ٘دثشثز ٣ٝطِن ػ٤ِٜث ت٣ٝثً تأل٤ُثف ت٤ُِ٘رSoft Fibers ٔ٤ٍتً ُٜث ػٖ ٤ش

 Phloemشٞؼه ٛىٙ تأل٤ُثف ك٢ ٓ٘طور خ٤ٔ٤ًٕٗث تُِفثء .Leaf Fibersتأل٤ُثف تُٞيه٤ر 

Parenchyma ٝتُدًٕذ ٝتُوًٕذ ٝشٌٕٞ ػثنذ ػ٠ِ ٤ـ٤ط ش٢ِ ٛىٙ تُطدور ٞدوثز ت٤ٌُٞش ٌَ

ر. ًٔث ٣ٝمصِق شف٤ٟ خٔ٘طور تُِفثء ٝتٌُثٓد٤ّٞ ٝٓ٘طور تُمٕح تُهتل٤ِ Bundlesٌَٔ ـٍّ 

-26ػهن تُفٍّ ت٤ُِل٤ر ـّح ٗٞع تُ٘دثز ٝتاليشلثع ػٖ ِطؿ تأليٚ ٣ٝصًتٝؾ ػهنٛث ػثنذ ٖٓ 

ل٤ِر ٤ُل٤ر وتز ٌَٔ ٓـ٢ٍُ ٣َٞٞ  51-21ـٍٓر ٖٓ ٛىٙ تُفٍّ ٖٓ  ـٍٓر ٝشصٌٕٞ ًَ 36

٤ِٓٔصًت أٝ أًعًٝشًشدٟ ٛىٙ  ٤ٓ41ًٌٕٝ ُٜٝٞٞث ت٠ُ  41ّٝٓصههر تُطًك٤ٖ ٣َٙ ػًٜٜث ت٠ُ 

ٖٝٓ تْٛ ٗدثشثز ٛىٙ تُٔ٘طور تُمال٣ث ٤ُٞٞث ك٢ ل٤ٞٞ ٤ُل٤ر ٣مصِق ُٜٞٞث ـّح ٗٞع تُ٘دثز 

 . تُؽٞز ٝتٌُصثٕ ٝتُو٘ح ٝتُؽِؽَ ٝتًُت٢ٓ

٣ٝطِن  ُألٝيتمش٘صػ تأل٤ُثف تُٞيه٤ر ٖٓ تُفٍّ تُٞػثب٤ر :   Leaf Fibersتأل٤ُثف تُٞيه٤ر -3

ش٤ٍٔتً ُٜث ػٖ تأل٤ُثف  Hard or Coarse Fibersٝ تُمٕ٘ر أػ٤ِٜث ت٣ٝثً خثأل٤ُثف تُِٙدر 

٤ثف تُِفثب٤ر تُِفثب٤ر ت٤ُِ٘ر . ٣وَ ػهن تُ٘دثشثز تُٔ٘صؽر ُأل٤ُثف تُٞيه٤ر ًع٤ًتً ػٖ شِي تُٔ٘صؽر ُألُ



. شٞؼه ت٤ُثف ٛىٙ تُٔؽٔٞػر  ٤ِ٣ٝٚ تُو٘ح ْٛ ٗدثشثز ٛىت تُ٘ٞع ٖٓ تأل٤ُثفأ٣ٝؼصدً ت٤ُّّثٍ ٖٓ 

تالٝيتم ٝشّصؼَٔ ٛىٙ  ػًٝم ٖٓ تُ٘دثشثز ـٍٞ تُفٍّ تُٞػثب٤ر تُط٣ِٞر ُِٞيهر ـ٤ط شِصق

 ّٗؽر ت٤ٌُّٔر .ٝ تألأتأل٤ُثف ُؼَٔ تُفدثٍ 

ٝ تُٕؼًتز أش٘صػ ٛىٙ تأل٤ُثف  :Seed or fruit Fibers  ٝ تُع٣ًٔرأتأل٤ُثف تُدىي٣ر  -4

ٖٓ ِطؿ تُعًٔذ ًؤ٤ُثف ؼٌٞ تُٜ٘ه  ٝأٞى خً٘ٔٞتز لثيؼ٤ر ٖٓ ِطؿ تُدىيذ ك٢ تُوطٖ ٝتٌُث

تُوطٖ ـ٤ط شؼصدً  خثِصع٘ثءتُٙ٘ثػثز ت٤ُّ٘ؽ٤ر  أؿًتٚ ٝالشّصؼَٔ ٓؼظْ ٗدثشثز ٛىت تُوّْ ك٢

ٛىٙ تأل٤ُثف خدؼٛ  الٗلًتنْٛ تأل٤ُثف تُ٘دثش٤ر ػٔٞٓثً . ٝٗظًتً أْٛ ٛىٙ تأل٤ُثف خَ أت٤ُثكٚ ٖٓ 

ٝ تٌُعثكر ٝهثخ٤ِصٜث ُِطلٞ ػ٠ِ تُٔثء ُىُي كؤٜٗث شّصؼَٔ خٌعًذ ك٢ ػَٔ أت٤ٍُٔٔتز ًملر تٌُٕٞ 

. ًٔث شّصؼَٔ تٞٞتم ٝـٍٓر تُ٘ؽثذ ٝـٕٞ تُؼٞتٓثز ٝـٕٞ خؼٛ تُِؼح ٝش٤ٝ٘ه تُِٞثبه

ك٢ ػَٔ تُفدثٍ ٝتُلًْ. ٖٝٓ أٗٞتع تُ٘دثشثز تُص٢ شهلَ تأل٤ُثف تُمٕ٘ر ًؤ٤ُثف ؼٌٞ تُٜ٘ه 

 ٜٖٔ ٛىت تُوّْ خثِصع٘ثء تُوطٖ ، تٌُثخٞى ٝؼٌٞ تُٜ٘ه.

ٝ ٓث ٠ّٔ٣ ُدثن تُمٕح أٝػ٤ر تُمٕد٤ر ٢ٛٝ تأل :  Wood Fibersتأل٤ُثف تُمٕد٤ر  -5

 شّصؼَٔ ك٢ ٘٘ثػر تُٞيم .ٝ

: ٝشئلى ٛىٙ تُٔؽٔٞػر ٖٓ تأل٤ُثف  Miscellaneous Fibersتأل٤ُثف تُٔص٘ٞػر   -6

تُ٘دثش٤ر ٖٓ خؼٛ تُ٘دثشثز ٓعَ تأل٤ُثف تُٔؤلٞوذ ٖٓ هٞتػه أٝيتم تُ٘م٤َ أٝ ٤ِوثٕ خؼٛ أٗٞتع 

 تُىيذ تُٙلًتء. 

ٝ تُف٤ٞت٤ٗر ٢ٛ تُف٤ٞتٗثز أتأل٤ُثف تُدًٝش٤٘٤ر  تٕ ٓٙهي : األنُبف انجشوتُُُخ )انحُىاَُخ( - ج

ٕٞ تُٔثنذ تالِث٤ِر تُهتلِر ك٢ ش٤ًًدٜث ٢ٛ تُدًٝش٤ٖ ٖٝٓ ٌخٝشمصِق ػٖ تأل٤ُثف تُ٘دثش٤ر ٝوُي 

ثي تٝ تُٕؼً خػٚ ٝتالٝتْٛ تأل٤ُثف تُف٤ٞت٤ٗر ٢ٛ تُٙٞف خؤٗٞتػٚ تُٔمصِلر ٝتُف٣ًً خؤٗٞأ

 تُٔؤلٞو ٖٓ تُؽَٔ ٝتُٔثػٍ ٝؿ٤ًٛث .                                                 

ظً ػٖ ٞد٤ؼر ٓٙهيٛث ٖٓ ٝـهتز تالـٔثٚ شصًًح ؼ٤ٔغ تأل٤ُثف تُدًٝش٤٘٤ر خـٛ تُ٘

تأل٤ُثف كثُٙٞف ٓعالً ٝٔؼً تُٔثػٍ شصٌٕٞ  خثلصالفتال٤٘٤ٓر ٝشمصِق ّٗدر تُفثٓٛ تال٢٘٤ٓ 

ٖٝٓ ت٤ٍُٔٔتز تُٜثٓر .  (Keratin)ٖٓ ٓؽث٤ٓغ ٓؼ٤٘ر ٖٓ تُدًٝش٤ٖ ٣ٝطِن ػ٤ِٜث خث٤ًٌُتش٤ٖ 

٤ث٣ٝر أٝ تُطد٤ؼ٤ر ًثُٔصثٗر ال٤ُثف تُٙٞف تُص٢ شؽؼِٜث ًٓؿٞخر ٖٓ ٗثـ٤ص٢ تُمٞتٖ ت٤ٌُٔ



ٝتًُٔٝٗر ٝتُٔطث٤ٞر ٝلث٘ر ػ٘ه تخصالٍ أ٤ُثكٜث ٢ٛ ش٤ًًح ِِِّر تُدًٝش٤ٖ خٙٞيذ ػثٓر 

ٝت٤ًٌُتش٤ٖ خٙلر لث٘ر ـ٤ط ٣ف١ٞ ت٤ًٌُتش٤ٖ ػ٠ِ تشٙثالز ػ٣ًٝر خ٤ٖ تُّالَِ تٌُٔٞٗٚ ُٚ 

ٜٔر ك٢ ٝٛىٙ ٓ Cystine disulfideٝوُي خّدح ٝؼٞن ٓؽث٤ٓغ ٖٓ ظث٢ٗ ًد٣ًصٞت٤ُّّص٤ٖ 

تُٙٞف ـ٤ط ٣ؼٍٟ ُٜث تُمٞتٖ تًُٔؿٞخر ك٢ تُٙٞف ِٞتء ت٤ٔ٤ٌُث٣ٝر أٝ تُطد٤ؼ٤ر ًثُٔصثٗر 

ٜٓٔر  Lysineٝتال٤ّ٣ٖ  Glutanicٝتًُٔٝٗر ًٔث تٕ ٝؼٞن تالـٔثٚ تاللًٟ ٓعَ ـثٓٛ 

كٜٞ  Silkؼهت ك٢ تُصلثػَ ـ٤ط شّثػه تُٙٞف ػ٠ِ تالشفثن ٓغ تأل٘دثؽ تُٔمصِلر. أٓث تُف٣ًً 

تُدًٝش٤ٖ تُطد٤ؼ٢ ٌُٖٝ ػ٘هٓث شـ٠ِ أ٤ُثف تُف٣ًً ٣ٍٍٝ ٛىت تًًُٔح ٣ٍٍٝٝ أ٣ٝث ػ٘ه تٌتُر 

تأل٘ٔثؽ ٓ٘ٚ. تٕ أ٤ُثف تُف٣ًً ًٓشلؼر ّٗد٤ث ك٢ نيؼر تُصًش٤ح ٝتُصدِٞي ٝشًؼغ تُٔصثٗر تُؼث٤ُر 

                                                                      ٤ًت.ك٢ تُف٣ًً ت٠ُ ٛىٙ تُٙلر ًٝىُي تٌَُٕ تُص٤ًًد٢ ت٠ُ ٤ُلر تُف٣ًً تُص٢ شٌٕٞ ٓٔصهذ ًع

٤ٔٛر ك٢ ٘٘ثػر ت٤ُّ٘ػ ٣ٝؼصدً تٕ ٛىٙ تأل٤ُثف ٢ٛ ٓفهٝنذ تأل :األنُبف انًعذَُخ  -ج

 شٌٕٞ ك٤ٜثتُص٢  )تُٔؼه٤ٗر( ْٛ ٛىٙ تأل٤ُثف. ٝشئلى ٛىٙ ٖٓ تُٙمٞي تُطد٤ؼ٤رأ َتالِدّصٞ

ُىت  ْٛ ٤ٍٔٓتشٜث ٢ٛ هثخ٤ِصٜث ُٔوثٝٓر تُفًتيذ ٝتالٔصؼثٍأٖٝٓ  ٌَٔ ت٤ُثف ػ٠ِ تُدِٞيتز

أٓث ٝشٞؼه ٘مٞي تالِدّصَٞ ك٢ ً٘هت ٝهدًٖ .  شّصؼَٔ ك٢ ٘٘ثػر ٓالخُ يؼثٍ تإلٞلثء

٤ُثف تٍُؼثغ تُص٢ شطٞيز شطٞيتً ٣ًِؼثً ك٢ تُّ٘ٞتز أ ك٢ٜ  ٖٓ تأل٤ُثف تُٔؼه٤ٗرتُ٘ٞع تأللً 

ٝشّصؼَٔ  ٤ط ٓوثٝٓصٜث ت٣ٝثً ُِفًتيذ ٝتًُٞٞخر ٝتُصؼلٖتالل٤ًذ ٝوُي ٤ٍُٔٔتشٜث تُٜثٓر ٖٓ ـ

ك٢ تألؿًتٚ تُفًخ٤ر. ٝشمصِق أ٤ُثف تٍُؼثغ ػٖ أ٤ُثف تألِدّصَٞ خٌٕٞ تألل٤ًذ ؿ٤ً 

 خِٞي٣ر.

 : األنُبف انصُبعُخ -2

شوهٜٓث ُٚ  ٢ٛ شِي تأل٤ُثف تُص٢ ٣ِؼح تألّٗثٕ نٝيتً ٛثٓثً ك٢ ٘٘ثػصٜث ٖٓ تُٔٞتن تُٔمصِلر تو ال

تُطد٤ؼر ػ٠ِ ٘ٞيذ ت٤ُثف ًٔث ٛٞ تُفثٍ خثُّ٘در ُأل٤ُثف تُطد٤ؼ٤ر شؼصدً ٛىٙ تأل٤ُثف ـه٣عر 

ٓعِر ٛىٙ تأل٤ُثف ٢ٛ تًُت٣ٕٞ أتُؼٜه ـ٤ط شطٞيز خٙٞيذ ٓصٞت٣ٌر خصطٞي ػِْ ت٤ٔ٤ٌُثء ٖٝٓ 

 ٝتُ٘ث٣ِٕٞ . شوّْ تأل٤ُثف تُٙ٘ثػ٤ر ت٠ُ ٓؽٔٞػص٤ٖ ٛثٓص٤ٖ ٛٔث: 

٢ٛ تأل٤ُثف تُص٢ ٣فٍٞ تالّٗثٕ ك٤ٜث : ٝ  Regenerated Fibers تُٔفُٞر تأل٤ُثف تُٙ٘ثػ٤ر -أ

ٝ ٖٓ تُٔٙثني ت٣ٌِٞ٤ُِّر أٓثنذ تُمثّ ًث٤ٌُِِّٞ تُ٘دثش٢ تُٔ٘صػ ٖٓ ُح تُمٕح ٌٝؿح تُوطٖ 

ٝ ٣ؤلى أتُٔ٘صًٕذ خٌعًذ ك٢ تُطد٤ؼ٤ر ت٠ُ ت٤ُثف تُف٣ًً تُٙ٘ثػ٢ ٜٝٓ٘ث يت٣ٕٞ تُلٌٌّٞ . 



 تُف٤ٞت٤ٗر ٣ٝفُٞٚ ت٠ُ ت٤ُثف تُٙٞف تُٙ٘ثػ٢ ٝأ ٘دثش٤رٖ تُٔٙثني تُتالّٗثٕ تُدًٝش٤ٖ تُمثّ ٓ

ًٔث شّصؼَٔ ٤ًٔثز ٜمٔر ٖٓ تُدًٝش٤ٖ تُ٘دثش٢ تُّٔصمِٗ ٖٓ كٍٞ ت٣ُٞٙث ٝتُلٍٞ تُّٞنت٢ٗ 

 . تُِدٖ ك٢ تٗصثغ تأل٤ُثف تُدًٝش٤٘٤ر تُٔفُٞر  Caseinٝتُدًٝش٤ٖ تُف٤ٞت٢ٗ ٓعَ ًث٣ٌٖ 

٢ٛ تأل٤ُثف تُص٢ ٣وّٞ ك٤ٜث تالّٗثٕ  : Synthetic Fibers تأل٤ُثف تُٙ٘ثػ٤ر تُص٤ًًدر -ج

 ص٤ًًح تُٔثنذ تُمثّ ٖٓ ٌٓٞٗثشٜث تُد٤ّطر )تٗٞتع تُصوط٤ً تالبصالك٢ ُِلفْ ٝتُدصًٍٝ( ـ٤ط شٙ٘غخ

ػؽثبٖ ٝشفٍٞ ٛىٙ تُؼؽثبٖ ت٠ُ ٘ٞيذ ت٤ُثف ٓعَ تُ٘ث٣ِٕٞ ٝتُهتًًٕٝ ٝتُد٤ًُٝ٤ٖ . تٕ ٖٓ  ٜٓ٘ث

 ُص٤ًًد٤ر ٢ٛ : تْٛ ٓؽث٤ٓغ تأل٤ُثف تُٙ٘ثػ٤ر ت
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٠ّٔ٣ٝ ك٢ تُٔث٤ٗث  صؽثز تأل٤ُثف تُص٤ًًد٤ر٤ُٔعَ تُٔؽٔٞػر تال٠ُٝ تُ٘ث٣ِٕٞ تُى١ ٣ؼصدً ٖٓ ٓ٘

ويتز ٖٓ تٌُثيخٕٞ ك٢ تُؽثٗح تُوثػه١  7ٝوُي ُٞؼٞن  77خثُدًُٕٞ ًٝثٕ ِثخوث ٣ؼًف خث٤ُثف 

ويتز ًثيخٕٞ تلًٟ ك٢ تُفثٓٛ ، تٕ ش٤ًًح تُ٘ث٣ِٕٞ ت٤ٔ٤ٌُث١ٝ ٛٞ ػه٣ه تأل٤ٓه  7ٓغ 

Polyamide ًثٕ وُي ٖٓ تُلفْ أٝ تُدصًٍٝ.  ٣ٝٔصثٌ ٛىت خٔصثٗر ػث٤ُر ٝتٕ ش٤ًًدٚ تُٔدّٟ ِٞتء

صْٝ ٤ِٖ ك٤ٕٔصوثز تالظُ ث خثُّ٘درٔعِٜث ت٤ُثف تُهتًًٕٝ ٝتُص٤ًُ٤ٖ تٓصتٓث ٓؽٔٞػر ػه٣هذ تالِصً ك

٥يُٕٞ تتٓعِصٜث تُد٤ُٞع٤ٖ ٝ ٛىٙ تُٔؽٔٞػر ػهنت ٝتِؼث ٖٓ تًًُٔدثز وتز تُمٞتٖ ت٤ُِل٤ر ٖٝٓ

 .ٝشؼصٔه ػ٠ِ ٓ٘صؽثز تُلفْ ٝتُدصًٍٝ

 :  Fiber Blendsبف يخبنُػ األنُ -3

٢ٛ ػدثيذ ػٖ ٓمث٤ُٟ ٖٓ ػهذ أ٤ُثف ٞد٤ؼ٤ر ٝ٘٘ثػ٤ر ٝهه ٣ْٝ تُٔمِٞٞ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ تال٤ُثف 

تُطد٤ؼ٤ر ًٔث ك٢ لِٟ تُٙٞف ٓغ ٔؼًذ تُوطٖ تُو٤ًٙ أٝ ٓمِٞٞ أ٤ُثف تٌُصثٕ ٝٔؼًذ تُوطٖ 

أٝ هه ٣ْٝ تُٔمِٞٞ ٤ُلر ٞد٤ؼ٤ر ٝتلًٟ ٘٘ثػ٤ر ًٔث ك٢ ل٤ِٟ ٔؼًذ تُوطٖ ٝتُف٣ًً تُٙ٘ثػ٢ 

ٝتُ٘ث٣ِٕٞ أٝ ٔؼًذ تُوطٖ ٝتُهتًًٕٝ. ـ٤ط شٌٕٞ ٓمث٤ُٟ تال٤ُثف تُٔمصِلر  أٝ ٔؼًذ تُوطٖ

أِ٘ؿ خٌع٤ً ٖٓ تال٤ُثف تُٔ٘لًنذ ٖٓ تُ٘ثـ٤ر تالهصٙثن٣ر ًٔث ك٢ لِٟ تُٙٞف ٝتُوطٖ ك٢ ػَٔ 

 تُدطث٤ٗثز ٓعال أٝ تٌُصثٕ ٝتُوطٖ ًٔث ك٢ ٘٘ثػر تُٔلثيْ أٝ تُلٞٞ . 
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 انًحبظشح انشاثعخ

 ( Cottonانمطٍ ) 

٣ؼصدً ٓفٍٙٞ تُوطٖ ٖٓ أْٛ تُٔفث٤َ٘ تُ٘وه٣ر ك٢ تُؼثُْ ٝتُص٢ شهي ٗوهتً ػ٠ِ تُلالؾ ٝوُي ُؼهّ     

تٌٓث٤ٗر تِصٜالى ت٤ُثكٚ أٝ خىٝيٙ ٓدثًٔذ ٝهدَ ش٤٘ٙؼٚ خؼٌُ تُٔفث٤َ٘ تأللًٟ ًثُف٘طر ٝتُٕؼ٤ً 

تُؼًخ٤ر تاللًٟ  ٝتُىيذ ٝتُدو٤ُٞثز تُٔمصِلر ، ُٜٝىت تُّدح كؤٕ تٗصثغ تُوطٖ ك٢ تُؼًتم ٝتالهطثي

تُٔ٘صؽر ُٚ ٣ؼصدً خٔعثخر تُٙ٘ثػر تُعو٤ِر تُٔٞؼٞنذ ك٢ تُدِهتٕ تُٙ٘ثػ٤ر ـ٤ط تٗٚ ٣ٞكً تُؼٔالز 

 تالؼ٘د٤ر تُ٘ثنيذ ُّه تُؼؽٍ تُفثَ٘ ك٢ ٤ٍٓتٜٗث تُصؽثي١ .

ٝكٝالً ػٖ تٗصثغ تُوطٖ ٣ٌٕٞ نلال ٛثٓثً ُِدِه تُٔ٘صػ ُٚ كثٗٚ ٣ٞكً ِدَ تُؼَٔ ُّ٘در ًد٤ًذ ٖٓ     

شوصًٙ ِدَ تُؼَٔ ػ٠ِ تٍُيتػر خَ  ٌّثٕ ًٔث ٛٞ تُفثٍ ك٢ تُوط٣ًٖ تُّٞي١ ٝت١ًُٙٔ . ٝالتُ

 شصؼهتٛث ت٠ُ تُؼَٔ ك٢ تُٔفثُػ ٝٓؼثَٓ تُـٍٍ ٝت٤ُّ٘ػ ٝتُٙ٘ثػثز تاللًٟ ٝتُص٣ّٞن .

 يُشأ صساعخ انمطٍ:

ك٢ خؼٛ  تٕ تٍٝ ٖٓ تِصؼَٔ ت٤ُثف تُوطٖ ك٢ ٘٘غ تُٔالخُ ْٛ تُٜ٘ٞن . ٝوًً أٗٚ شْ تُؼعٞي     

تُفل٣ًثز ك٢ ٓ٘طور )ٌٓٞٛ٘ٞنتيٝ ( ك٢ ٝتن١ ًٜٗ تُٜ٘ه ٔٔثٍ ؿًج تُٜ٘ه ػ٠ِ تظثي ٤ِِٔر ٖٓ 

٤ّٗػ ٝل٤ٞٞ تُوطٖ . ٣ٝهٍ تُدفط تُصؤي٣م٢ ٌُِٔثٕ تُى١ ػعً ك٤ٚ ػ٤ِٜث خثٗٚ ٣ٞؼه ك٢ تُٜ٘ه أٔؽثي 

ٓ٘ٚ ش٘ٔٞ خٙٞيذ خ٣ًر شٌٕٞ ظٔثيٛث ػدثيذ ػٖ ٘ٞف ٣لٞم ٘ٞف تُـْ٘ ؼٞنذ ٝؼٔثالً ٣ٝٙ٘غ 

 تُٜ٘ٞن ٓالخّْٜ .

خهأز ٌيتػر تُوطٖ ألٍٝ ًٓذ ك٢ تُٜ٘ه ٜٝٓ٘ث تلىز ش٘صًٕ ك٢ خثه٢ تُدِهتٕ ًث٤ُٖٙ ًٝٞي٣ث ظْ     

ِٟٝ ٝؿًج هثيذ ت٤ِث . ٣ًٝؼغ كَٝ ًٕٗ ٌيتػر تُوطٖ ك٢ ٓمصِق خوثع تُؼثُْ ت٠ُ تُؼًج ـ٤ط 

تبَ تُوًٕ تُؼثًٔ ظْ ُْ ٣ِدط تنلِٞٙ ك٢ ؼ٣ًٍذ ٘و٤ِر ك٢ تُوًٕ تُصثِغ ت٤ُٔالن١ ٝك٢ تِدث٤ٗث ك٢ تٝ

تٕ تٓصهز ٌيتػصٚ ت٠ُ ؼ٘ٞج ت٣طث٤ُث ظْ تٗصوَ ت٠ُ ت٤ُٞٗثٕ ك٢ تُوًٕ تُعث٢ٗ ػًٕ. ٣ٝىًً ) ٝتز ( 

ٕٝٓصوثشٜث خثُِـر تُؼًخ٤ر أٜٗث ٓؤلٞوذ ٖٓ ًِٔر هطٖ  cottonك٢ خفعٚ ػٖ ٓٙهي ًِٔر  تإل١ٍ٤ٌِٗ

   تُؼًخ٤ر.



ٝهه ًثٕ تُوطٖ ٍٓيٝػثً ػ٠ِ ٜلثف ١ًٜٗ نؼِر ٝتُلًتز ك٢ ٘هي تالِالّ ٝهه تٔصًٜز    

٘٘ثػر تُـٍٍ ٝت٤ُّ٘ػ ك٢ تٗفثء تُؼًتم ٝخثُدًؿْ ٖٓ تٜٗث ًثٗس ٘٘ثػر خهتب٤ر تال تٕ تالهٕٔر 

تُوط٤٘ر تُ٘ثشؽر ًثٗس شٙهي ت٠ُ تِٞتم تُـًج ـ٤ط شؼًف خث٤ِ٤ُِٖٞٔ ّٗدر ت٠ُ ٓه٣٘ر تَُٔٞ٘ 

ألالز ثثٗغ تُص٢ هثٓس  ك٢ تٝيخث خؼه تُعٞيذ تُٙ٘ثػ٤ر ًثٗس شوِه شِي تُٔ٘صؽثز خـص٠ تٕ تُٔٙ

تُفه٣عر ًٝثٗس ٛىٙ تُٙ٘ثػر شؼصٔه ك٢ وُي تُٞهس ػ٠ِ تُوطٖ تال١ٞ٤ِ . شْ شؤ٤ُِ تٍٝ ٓفِػ ك٢ 

تال تٕ تُ٘صثبػ ًثٗس ؿ٤ً ٤ًٜٓر كؤٝهق تشفثن ٌيتػر تُوطٖ تُد٣ًطث٢ٗ تػٔثُٚ  2732خـهتن ِ٘ر 

 ٚ . ٝخثع ٓفِؽ

ْٛ ٓفٍٙٞ ٤ُل٢ ك٢ تُؼثُْ ٖٓ ـ٤ط تُّٔثـر تٍُٔيٝػر ٝتالٗصثغ أتُوطٖ ٛٞ  :االلتصبدَخاألهًُخ 

٤ٔٛر تُوطٖ ػ٠ِ تُٕؼً تُى١ ٣ّصؼَٔ ك٢ ٘٘ثػر تُـٍٍ ٝت٤ُّ٘ػ أ ًشوصٙ الز ٝالثٝش٘ٞع تالِصؼٔ

 خَ شصؼهٟ وُي ت٠ُ تِصمًتغ ت٣ٍُس تُٙثُؿ ُِطؼثّ ٖٓ خىٝيٙ.

نٍٝ تُؼثُْ تُص٢ شصٞكً ك٤ٜث تًُٕٝٞ تُٔ٘ثل٤ر ٝتُد٤ة٤ر تاللًٟ تُٔالبٔر  ٣٘صػ تُوطٖ ك٢ ًع٤ً ٖٓ   

% ٖٓ تالٗصثغ تُؼث٢ُٔ ٝٛىٙ تُهٍٝ ٢ٛ: تالشفثن 03ٍُيتػصٚ تال تٕ ظٔثٕ نٍٝ ك٤ٜث كوٟ ٗص٘ػ ـٞت٢ُ 

. تُّٞك٤ص٢ ٝت٤ُٖٙ ٝتُٞال٣ثز تُٔصفهذ تال٤ٌ٣ًٓر ٝتُٜ٘ه ٝتُدثًّصثٕ ٝتُدًت٣ٌَ ٝش٤ًًث ًٝٓٙ

تُوطٖ ك٢ تُؼًتم ك٢ تُٔ٘طوص٤ٖ تُٕٔث٤ُر ٝتُِٞط٠ تال تٕ ٛ٘ثى ٓؽثٍ ًد٤ً ُِصِٞغ ش٘فًٙ ٌيتػر 

 ك٢ ٌيتػصٚ ك٢ تُٔ٘طر تُؽ٘ٞخ٤ر ُٙالـ٤ر تُظًٝف تُٔ٘ثل٤ر ك٤ٜث.

 َىاع انًُضسعخ :هى األأانتمسُى انُجبتٍ و

ك٢ ِ٘ر  ( Linnaeus) تٕ تٍٝ ٖٓ هثّ خصو٤ّْ تُوطٖ ٛٞ تُؼثُْ تُ٘دثش٢ تُٕٜٔٞي ٤٘٤َُٞ

 ٚ .ٓ٘ـ٤ط ٠ِٔ ٝٝ٘ق لُٔ تٗٞتع 2964

  Hutchinsonٓث تُصو٤ّْ تُفه٣ط ُِوطٖ ٝتُٔؤلٞو خٚ ـث٤ُثً كوه شْ ٜٝؼٚ ٖٓ هدَ ًَ ٖٓ )أ       

Silow , and Stephens  ٝهه تػصٔه ٛٞالء تُؼِٔثء ػ٘ه تُصو٤ّْ ٤ُُ كوٟ ػ٠ِ 2759( ِ٘ر

تـ٢ تلًٟ ًثُٕ٘ٞء ٝتُصطٞي ٝتُٞيتظر ٝػِْ تُٙلثز ت٤ٌُِٕر )تُٔٞيكُٞٞؼ٤ر ( ُِ٘دثز خَ ػ٠ِ ٗٞ

 تُم٤ِر ًٝىُي تُص٣ٌٞغ تُؽـًتك٢ .



تُص٤ِر  ًتيخؼر ٜٓ٘ث ٗٞع ٝتـه ٣َٞٞ تُص٤ِر ٝٗٞع ٓصِٟٞ تُص٤ِر ٝٗٞػ٤ٖ ه٤ٙأٗٞتع تٍُٔ٘يػر ٢ٛ تأل

 ٝشصٙق خٔث ٢ِ٣ :

أٝ هطٖ خ٤ًٝ ٣ٝؼٞن ًىُي ت٠ُ ٛىت تُ٘ٞع  ٝشهػ٠ خثهطثٕ ٢ِ آ٣الٗه الطبٌ انتُهخ انطىَهخ : -1

( ٌٝغ ٖٓ تًٌُِٝٓٞٞٓثز  37تُوطٖ ت١ًُٙٔ ٝؼ٤ٔؼٜث ٣ؼٞن ت٠ُ تُؼثُْ تُؽه٣ه ٝشفص١ٞ ػ٠ِ )

 ِْٓ(. 61-41. )ٍٞٞ تُص٤ِٚ Gossypium barbadense  تُؼ٢ِٔ  ثٝتِٜٔ

 

 

 



(American upland cotton)   : خفعساظٍ انًشتو األألطبٌ انتُهخ انًتىسطخ أ -2

ٌٝؼث ٝأِٜٔث  (37ٝػهن تًٌُِٝٓٞٞٓثز ك٤ٜث )  ٢ٛٝ ًىُي شؼٞن ت٠ُ تُؼثُْ تُؽه٣ه ٖٓ ـ٤ط تُٕٔ٘ؤ

 (.41ِْٓ-31ٖٓ )ٍٞٞ تُص٤ِر ٣صًٝؾ   Gossypium hirsutum تُؼ٢ِٔ ٛٞ

 

 

  ٣ٞ٤ِر ـ٤ط تٕهطثٕ تألهطثٕ تُؼثُْ تُوه٣ْ ٝشؼًف خثألأ٢ٛٝ  -:الطبٌ انتُهخ انمصُشح  -3



G. herbaceum ٕٗؤ ٖٓ هطٖ خ١ً     ٍٝ ًٓذ ك٢ تُٜ٘ه . ٣ٝؼصوه تٕ تُ٘ٞعٌيتػصٜث خهأز أل 

ٕ ٛىت تُ٘ٞع أ٣ٝؼصوه   G.arboreum  .تُ٘ٞع تُعث٢ٗ كٜٞ ٓثأ G. amomalum       ك٣ًو٤ث ٛٞأك٢ 

ٕٗؤ ٝشطٞي ٖٓ تُ٘ٞع تُّثخن . تٓث ػهن تًٌُِٝٓٞٞٓثز تُٔٞؼٞنذ ك٢ ًال تُ٘ٞػ٤ٖ كٜٞ 

 ِْٓ (. 31-24 ( ٌٝؼثً . )٣صًتٝؾ ٍٞٞ تُص٤ِر 24ٖٓ)

 

Combed fibers attached to the seeds of 5 types of cotton: (1) Sea 

Island; (2) Egyptian; (3) American Upland Long-staple; (4) American 

Upland short-staple; (5) Astiatic. All natural size. 



 المصادر:

 . تٗصثغ  ٓفث٤َ٘ تُفوَ   3110، ٘الؾ تُه٣ٖ ػده تًٌُتم ٝ ػدهتُف٤ٔه ت٤ُّه تُهخثخ٢ .  ٔلٕن

 .تُطدؼر تأل٠ُٝ. نتي تُلًٌ تُؼًخ٢ .تُوثًٛذ.

 ٌٝتيذ تُصؼ٤ِْ تُؼث٢ُ   ٓفث٤َ٘ تأل٤ُثف . .2701ػ٢ِ، ـٌٔس ػده ٝٓؽ٤ه ٓفّٖ تالٗٙثي١ .

 ؼثٓؼر خـهتن.  –ٝتُدفط تُؼ٢ِٔ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انًحبظشح انخبيسخ:

 :لطبس انىغٍ انعشثٍ أاألصُبف انًضسوعخ فٍ انعشاق وثعط 

ػًف  ٜٛٔث تُٙ٘ق )٣ٝدً( تُى١أ٣ًٌٓث أ ًٖٓٓذ  ٍٝتنلِس ت٘٘ثف ٓصِٞطر تُص٤ِر أل 2732ِ٘ر  

ػ٠ِ ٗطثم تُصؽثيج ػٔس  ( ٝخؼه ٗؽثؾ ٌيتػصٚ mesowhitoك٤ٔث خؼه ٓف٤ِث خث٤ٍُٔٝ ٝت٣س ) 

ٝ٘٘ق  Acala Rogersكصًذ شْ تلص٤ثي ٘٘ل٤ٖ ٛٔث ٘٘ق تًثال يٝؼًٌخؼه  ٌيتػصٚ ك٢ تُوطً .

 أًثال هه٣ْ. 

ٓ٘ؼس ٌيتػر تُوطٖ ٖٓ ٘٘ق تًثال هه٣ْ ل٤ٕر شٜؽ٤٘ٚ ٝتلصالٞٚ ٓغ تُٙ٘ق 2757ٝك٢ ِ٘ر 

تًثال يٝؼًٌ ـ٤ط ٣ٔصثٌ تالٍٝ خٙلثز ش٤ِر تـّٖ ٝيٝتغ ك٢ تالِٞتم تُمثيؼ٤ر . ٝٓ٘ى ِ٘ر 

٠ ٘٘ق تلً ٖٓ تُوطٖ ٓصِٟٞ تُص٤ِر ت٣ٝثً ٛٞ تُٙ٘ق ًًًٞ ًثٗس تُصؽثيج ّٓصًٔذ ػِ 2759

تُى١ ظدس تٕ ُٚ ٘لثز ٤ٍٔٓٝتز ٓلِٝر ػ٠ِ ؿ٤ًٙ ٖٓ  (Coker 100 wilt)ُٝس 211

تُؼث٤ُر ٝٓوثٝٓصٚ ًُٔٚ تُىخٍٞ تُل٤ٌٞتي٢ٓ ٝتػطثءٙ ّٗدر  ًإٗصثؼ٤صٚتال٘٘ثف تُٔؽًخر ك٢ تُؼًتم 

شْ شؼ٤ْٔ ٌيتػر تُٙ٘ق  2767. ٝك٢ ِ٘ر % ك٢ تُؽ٤٘ر تال٠ُٝ 91ػث٤ُر ٖٓ تُفثَ٘ شَٙ ت٠ُ 

 ُٝس ك٢ ًثكر ٓفثكظثز تُوطً ٝٓ٘ؼس ٌيتػر تال٘٘ثف تاللًٟ . 211ًًًٞ 

 Gossypium barbadense  ٘٘ثف تُوطٖ ؼ٤ٔؼٜث ت٠ُ تُ٘ٞعتتٓث ك٢ تُوطً ت١ًُٙٔ ش٘ص٢ٔ 

 تاللًٟ . ٗٞتع تأل خؤ٘٘ثفٝشٔصثٌ ٛىٙ تال٘٘ثف خطٍٞ تُص٤ِر ٝتُٔصثٗر تُؼث٤ُر ٝتُ٘ؼٞٓر ٓوثيٗر 

.٢ٛٝ شٔعَ  07، ؼ٤ٍذ  70 ،ؼ٤ٍذ 56٘٘ثف تٍُٔيٝػر ـث٤ُث ٢ٛ : تُٔ٘ٞك٢ ، ؼ٤ٍذ أْٛ تأل

. ٢ٛٝ شٔعَ تالهطثٕ تُط٣ِٞر . ًٔث تٕ  77، ؼ٤ٍذ 77، ؼ٤ٍذ  42تالهطثٕ تُط٣ِٞر ؼهت ٝؼ٤ٍذ 

ٛ٘ثى ت٘٘ثف ٓصِٞطر تُص٤ِر تٜٛٔث ٘٘ق تال٢ٗٞٔٔ أٓث ك٢ تُوطً تُّٞي١ كصّٞن ٌيتػر تُوطٖ 

 . 51، ـِح 2ْٛ تأل٘٘ثف ٢ٛ ـِح أصِٟٞ تُص٤ِر ٝٓ

 Gossypium spp             ٍانىصف انُجبتٍ نهمط 

هطثٕ تُد٣ًر . ٝٛٞ ٓؼًٔ ُطد٤ؼصٚ ٝ ٔؽ١ً٤ ، ٔؽ١ً لٙٞ٘ث خؼٛ تألأتُوطٖ ٗدثز ػٕد٢    

ؿِح تالهطثٕ تٍُٔيٝػر ـ٤ُٞثً ٕٗؤز ٖٓ تٍ٘ٞ ٓؼًٔذ ٗص٤ؽر تالٗصمثج تُّٔصًٔ ػ٘هٓث أٝتٕ 



 ٌيتػصٚ ٝتٗصًٕز ٖٓ ٓٞٞ٘ٚ تالِصٞتب٢ ت٠ُ تُٔ٘ثٞن تُٔؼصهُر . ٝتُوطٖ ٣صدغ تُؼثبِر شوهٓس

   Malvaceae .  تُمدث٣ٌر

خًّػر ك٤ٙدؿ خؼه ٗفٞ ههّ ٖٓ ِطؿ تُصًخر  مؼىي تُوطٖ ٝشه١ ، ٣َٞٞ ، ٓصلًع ، ٣ّصه اندزس:

ع تُصًخر ٝػ٠ِ ك٢ ِٔي تُؽىٝي تُؽثٗد٤ر ، ٣ٝصٞهق تُؼٔن تُى١ ٣َٙ ت٤ُٚ تُؽىي تال٢ِ٘ ػ٠ِ ٗٞ

نيؼر ـًتيشٜث ٝيٞٞخصٜث ًٝىُي تُٙ٘ق . ٝهه ٝؼه تٕ ؼىٝي خؼٛ ٗدثشثز تُوطٖ هه شَٙ ت٠ُ 

 ِْ ك٢ تًُٕٜ .  01ّ ، ًٔث ٝؼه تٕ ٓصِٟٞ ًِػر ٗٔٞ تُؽىٝي تًُب٤ّ٤ر ـٞت٢ُ  3.31

 ٍ تمسُى اندزس االصهٍ نُجبد انمطٍ تبو انًُى انً ثالث يُبغك :كوًَ

ِْ ػ٠ِ ٍٞٞ  46-31ر : ٝشدهأ ه٣ًدثً ٖٓ ِطؿ تُصًخر ٝشٔصه ُّٔثكر ٓ٘طور تُؽىٝي تُؽثٗد٤ -2

 تُؽىي تًُب٢ّ٤ .

 ٣فَٔ تال ه٤ِالً ٖٓ ؼىٝي ؼثٗد٤ر ٜؼ٤لر تُ٘ٔٞ . خثه٢ تُؽىي تًُب٢ّ٤ ، ـ٤ط ال -3

ٝ كٞم ٞدور ِ٘در ك٢ خثٖٞ أٓؽٔٞػر ِل٤ِر ٖٓ ؼىٝي ٘ـ٤ًذ شٕ٘ؤ ه٣ًدثً ٖٓ تُّٔصٟٞ تُٔثب٢  -4

 ٞ تُؽىي تًُب٢ّ٤ .ٔتُٔؽٔٞػر ٖٓ تُؽىٝي تُّل٤ِر ًٓشدطر ُفه ٓث خوٞذ ٗتاليٚ ٝٛىٙ 

ٝشمصِق ٛىٙ تُٔ٘ثٞن تُعالض ك٢ هٞذ ٗٔٞٛث خثلصالف تال٘٘ثف ، ٝهه تشٝؿ تٗٚ ـ٤٘ٔث ٣ٌٕٞ ٗٔٞ     

ٞ ٗٔٞتً ل٣ًٝثً ٝػ٘هٓث شٌٕٞ تُؽىٝي تُؽثٗد٤ر ًع٤ًذ ٔتُؽىي تًُب٢ّ٤ ه٣ٞثً كثٕ تُ٘دثز ٤ٔ٣َ ُِ٘

ي تًُب٢ّ٤ ٜؼ٤لثً كثٕ تُٔفٍٙٞ ٣ٌٕٞ ٝك٤ًتً. ٝهه ٝؼه تٕ تُصد٤ًٌ ك٢ ش٣ٌٖٞ تُؽىٝي ر ٝتُؽىك٤ؼٝي

ٝشمصِق  تُؽثٗد٤ر ٣ٙفدٚ تٗصثغ ٓفٍٙٞ ٓدًٌتً ٝتٕ ًعًذ ٛىٙ تُؽىٝي ٣ٙفدٜث ٝكًذ تُٔفٍٙٞ .

ُصًخر ، ٢ٛٝ ش٘ٔٞ ٝشٔصه ك٢ ّٓصٟٞ ٣ٌثن تظًٝف  خثلصالفتُؽىٝي تُؽثٗد٤ر ك٢ ػهنٛث ٝتٓصهتنٛث 

ك٤صمى تُٔؽٔٞع تُؽىي١ ك٢ تُ٘دثشثز تُٔصدثػهذ ٌَٔ تُٔمًٝٞ تُٔوِٞج ، ٝهه ٣َٙ ٍٞٞ  ٣ٌٕٞ تكو٤ثً 

شثز ت٠ُ ٓث ٣ٍ٣ه ػٖ تُٔص٣ًٖ تٓث ك٢ تٍُيتػر تُؼثن٣ر ـ٤ط شٍيع ثُؽثٗد٤ر ك٢ ٓعَ ٛىٙ تُ٘دت تُؽىٝي

٤َ شِدط تٕ شصٕثخي ٝشٙدؿ تُصًخر ػ٠ِ ػٔن هِ تُ٘دثشثز ٓصوثيخر كثٕ ؼىٝي تُ٘دثشثز تُٔصؽثٝيذ ال

 ٖٓ ِطفٜث ٍٓنـٔر ًع٤ًتً خثُؽىٝي تُٔصٕثخٌر .

هطثٕ تُف٤ُٞر ٓصلًع ، وٝ هٔر ٗث٤ٓر ًٞك٤ر ، ٣مصِق ُٞٞٚ ك٢ تأل تُّثم تال٢ِ٘ هثبْ ، : انسبق

ٝٛٞ ٣٘ٔٞ ٗٔٞتً ؿ٤ً ٓفهٝن ، ّ  7-5هطثٕ تُٕؽ٣ً٤ر ّٖٓ ، خ٤٘ٔث ٣َٙ ك٢ خؼٛ تأل 2,91 - 1,96



ؿًٝج تُُٕٔ ٣ّٝصًٔ ت٠ُ ٓث هدَ تًُٕٝم ٣ًٝؼغ ٛىت  ٣ٝوق تُ٘ٔٞ ك٢ تظ٘ثء تُٜ٘ثي ٣ٝدهأ خٔؽًن

٣ٌثن ٣ؼٜٞٚ ٓث ٣ٔصٙٚ تُ٘دثز ٖٓ  ت٠ُ ػهّ شٞكً تُٔثء تٌُثك٢ ك٢ تظ٘ثء تُٜ٘ثي ٌُعًذ تُلوه تُى١ ال

وُي إٓ ًِػر تالِصطثُر شصٞهق ت٠ُ نيؼر ًد٤ًذ ػ٠ِ ـًتيذ ت٤َُِ ، كثوت ًثٗس ؼ٤ٔغ  ٓثء ٣ٝصدغ

تُ٘ٔٞ ٣صدغ ك٢ ٤ًِٙ ٓ٘ف٠٘ نيؼر ـًتيذ ت٤َُِ ك٢ تُ٘ٙق تُظًٝف تاللًٟ ٓالبٔر كثٕ ٓ٘ف٠٘ 

 تالٍٝ ٖٓ ِْٓٞ ٗٔٞ تُ٘دثز )ِْٓٞ تُ٘ٔٞ تُم١ًٝ ( .

تُص٤ًٍٛ ٝش٣ٌٖٞ تٌُِٞ كثٕ ًِػر تُ٘ٔٞ ك٢  ٓث ك٢ تُ٘ٙق تُعث٢ٗ ٖٓ تُِْٔٞ ػ٘هٓث ٣دهأ تُ٘دثزأ 

تُ٘وٗ ك٢ ًِػر ٞهق تُ٘ٔٞ تُم١ًٝ ٣ٝؼٞن ٛىت خ تُ٘وٗ شهي٣ؽ٤ث ـص٠ ٣٘ص٢ٜ تالًٓك٢ شؤلى 

 تُ٘ٔٞ ظْ ٝهلٚ ك٢ تُٜ٘ث٣ر ت٠ُ تًٗٙتف تُٔٞتن تُـىتب٤ر خًّػر ػٖ تُؤْ تُ٘ث٤ٓر ت٠ُ تٌُِٞ تُٔصٌٕٞ .

٣ٞؼه ك٢ تخٟ ًَ ٝيهر ػ٠ِ تُّثم خًػٔثٕ : ٝتـه ٜٓ٘ث ك٢ ًًٍٓ ٓصِٟٞ ك٢ تخٟ تُٞيهر  : انتفشع

تُدًػْ تألخط٢ ٠ّٔ٣ٝ  ( ٝتاللً ػ٠ِ ؼثٗح ٖٓ Axillary bud)  تُدًػْ تالخط٢ تُفو٤و٢ ٝٛٞ

ت١ًُٙٔ ك٢ ـثُر ( ٝهه ٝؼه ) شٔدِصٕٞ ( إٔ تُوثػهذ ك٢ تُوطٖ   Lateral budخثُدًػْ تُؽثٗد٢ ) 

ر تُّل٠ِ ٖٓ تُ٘دثز كصٌٕٞ كًٝػثً ل٣ًٝر ، وخط٤ر ك٢ تُٔ٘طٗٔٞٙ تُطد٤ؼ٢ تٕ ش٘ٔٞ تُدًتػْ تأل

ٔٞ ك٢ تُؼثنذ ػ٘ه ًَ ػوهذ تال خًػْ ٣٘ ٝال ظ٣ًٔٚٝش٘ٔٞ تُدًتػْ تُؽثٗد٤ر ك٤ٔث ٢ِ٣ وُي كصٌٕٞ كًٝػثً 

ٝتـه ٣َٝٝ تاللً ِثً٘ثً ، تال ك٢ هٔر تُ٘دثز ـ٤ط ُٞـع تٕ تُدًػْ تالخط٢ ٣٘ٔٞ ػ٘ه ٗلُ تُؼوهذ 

ٝ ك٢ خؼٛ تالـ٤ثٕ كًػثً ظ٣ًٔثً أٝتـهذ ،  ٙٓغ تُدًػْ تُؽثٗد٢ تُى١ تػط٠ كًػثً ظ٣ًٔثً ٤ٌُٕٞ ًٌٛ

تُدًػْ تالخط٢ ك٢ هٔر تُ٘دثز ٢ٛ ك٢ تُٞتهغ ًٌٛذ ه٤ًٙتً ، ٝٛىٙ تًٍُٛذ تُٞتـهذ تُص٢ ش٘ٔٞ ٖٓ 

تُؼوهذ تال٠ُٝ ٖٓ كًع ظ١ًٔ ٝهق ٗٔٞٙ ُْٝ ٣صْ ش٣ٌٖٞ خو٤ر تُّال٤ٓثز . كل٢ تُوطٖ ت١ًُٙٔ ش٘ٔٞ 

ك٢ هٔر تُ٘دثز .  تٓث تُدًتػْ تُؽثٗد٤ر كصٌٕٞ  رٝ كًٝػثً ظ٣ًٔأخط٤ر ُصٌٕٞ كًٝع ل٣ًٝر تُدًتػْ تأل

 كوٟ . ٚظ٣ًٔ ثكًٝػ

ٓ٘طور ٓفهٝنذ ػ٠ِ تُّثم تال٢ِ٘ كثُلًٝع  فصَٕ ًَ ٗٞع ٖٓ تُلًٝع ٣أ٣صٝؿ ٖٓ وُي ٝ 

ٝش٤ِٜث تُلًٝع  ( ُٔ٘طور تُم٣ًٝر) خثر تُّل٠ِ ٖٓ تُّثم ٝٛىٙ ش٠ّٔ وتُم٣ًٝر شٕـَ تُٔ٘ط

 ٚر تُؼ٤ِث تُص٢ ش٘ٔٞ ك٤ٜث تُلًٝع تُع٣ًٔوتُع٣ًٔر تُص٢ شٔصه ت٠ُ هٔر تُ٘دثز ٝش٠ّٔ ٛىٙ تُٔ٘ط

ٝك٢ خؼٛ تالهطثٕ شٌٕٞ  كًع ٝتـه . تال ( ٝال٣٘ٔٞ ػ٘ه ًَ ػوهذ ك٢ تُؼثنذُٚع٣ًُٔٔ٘طور تخث)



ٝ تُعالض تُص٢ ش٢ِ تُٔ٘طور تُم٣ًٝر ٓدثًٔذ ه٤ًٙذ ٠ّٔ٣ٝ ٛىت أك٢ تُؼوهش٤ٖ  ٚتُلًٝع تُع٣ًٔ

 . (Transition zone)خٔ٘طور تُصفٍٞ  ٚتُؽٍء ٖٓ تُٔ٘طور تُع٣ًٔ

تالهطثٕ ٣ٝوثٍ ػثنذ ُِ٘دثشثز  خثلصالفػ٠ِ تُّثم  ر٣ٝتُعًٔ ر٣ٝمصِق ٍٞٞ تُٔ٘طوص٤ٖ تُم٣ًٝ   

تُص٢ ٣دهأ تٍٝ كًع ظ١ًٔ ك٤ٜث ٖٓ ػوهذ ٓ٘ملٝر )ٖٓ تُمثّٓر ت٠ُ تُمثّٓر ػًٕ ( ك٤صـِح ك٤ٜث 

ٍيتػر ِهطثٕ تُص٢ شِٙؿ ُأل٢ٛ ت (Sympodial cottons)تُع٣ًٔر  خثألهطثٕتُصلًع تُع١ًٔ 

ػوه ًٓشلؼر ٖٓ  ٜث ٖٓك٤ٍٝ كًع ظ١ًٔ أز تُص٢ ٣دهأ شثثتُف٤ُٞر ٜٝٓ٘ث تُوطٖ ت١ًُٙٔ . ٣ٝوثٍ ُِ٘د

ٝٛىٙ  ِح تُصلًع تُم١ًٝ ك٤ٜثُصـ Monopodial Cottons تُم٣ًٝر خثألهطثٕ( 31-61)

٣ًٌٓث أتؿِدٜث تهطثٕ ٔؽ٣ً٤ر ٜٓ٘ث ٓث ٣ٍيع ُؼهذ ِ٘ٞتز لٙٞ٘ثً ك٢ تُٔ٘ثٞن تالِصٞتب٤ر ٖٓ 

ٓصثي أ رِدؼ ٝأتُؽ٘ٞخ٤ر ٜٝٓ٘ث ٓث ٣ٞؼه ك٢ ـثُصٚ تُد٣ًر ٌٓٞٗثً تٔؽثي ٣َٙ تيشلثع خؼٜٝث ت٠ُ ِس 

 ٝٗٙق .

ًٞك٤ر ٣فَٔ تالٝيتم ك٢ شًش٤ح  ٗث٤ٓر٢ِ٘ وٝ هٔر تُلًع تُم١ًٝ ًثُّثم تأل :انفشع انخعشٌ

ٌُٝ٘ر ال٣فَٔ ٌٕٞ ػ٤ِٚ كًٝع ؼثٗد٤ر صخط٢ ٝؼثٗد٢ ٝشأخًػٔثٕ  ٚٝيتهأـ٢ٍِٗٝ ٣ٝٞؼه ك٢ آخثٞ 

ٝش٘ٔٞ ػ٠ِ تُلًع  –ظ٣ًٔر ًثٗس أٝ ل٣ًٝر  -. ٝشٕ٘ؤ تُلًٝع تُؽثٗد٤ر  خًتػْ ٣ًٌٛر ٓدثًٔذ 

تُم١ًٝ خط٣ًور ٓٔثظِر ُ٘ٔٞٛث ػ٠ِ تُّثم تال٢ِ٘ تال تٕ تُلًٝع تُؽثٗد٤ر ٜٓ٘ث تُٔٞؼٞنذ ػ٠ِ 

٘ٞيذ ٓٙـًذ  تُؼوه تُّل٠ِ ًع٤ًت ٓث ٣وق ٗٔٞٛث الٌنـثّ تُلًٝع ًٝعثكر تُظَ. كثُلًع تُم١ًٝ

ُِّثم تأل٢ِ٘ ٣ٕدٜٚ ك٢ ٗٔٞٙ ٝٝظ٤لصٚ ، ٝشصٌٕٞ تُلًٝع تُم٣ًٝر ك٢ تُٔ٘طور تُّل٠ِ ٖٓ تُ٘دثز 

 ٝك٢ تُ٘ثني ٓث شصٌٕٞ أػ٠ِ ٛىٙ تُٔ٘طور .  

٣مصِق تُلًع تُع١ًٔ ػٖ تُلًع تُم١ًٝ ك٢ ًع٤ً ٖٓ ت٤ٍُٔٔتز ، كثُلًع تُع١ًٔ  :انفشع انثًشٌ

٣٘ص٢ٜ خًٍٛذ ٝشّصًٔ تِصطثُر تُلًع  ِٚال٤ٓر ٖٓ ِال٤ٓثشٕ ٗٔٞ ًَ أًثوج تُٕؼدر ، خٔؼ٠٘ 

ٌٛثي ٘ٔٞ خًػْ ٖٓ تُدًػ٤ٖٔ تُٔٞؼٞن٣ٖ ك٢ تخٟ تُٞيهر تُص٢ شؽثٝي ٛىٙ تًٍُٛذ ، كثألختُع١ًٔ 

ٝيتم خَ شٞؼه ّٓصوِر ك٢ ٜٗث٣ر تُّال٤ٓثز ، ٣ٝٙدؿ تأل أخثٞشٞؼه ك٢  كًع تُع١ًٔ الػ٠ِ تأل

ؼثٗدثً كصظًٜ ًؤٜٗث  ٌٛثيُّال٤ٓثز ػ٘ه ٗٔٞٛث شهكغ خثألٕ تٜٓٞغ تالٌٛثي تُطًك٢ ؿ٤ً ٝتٜؿ أل

ٝيتم ػ٠ِ تُلًع تُع١ًٔ ك٢ ٘ل٤ٖ ٓصوثخ٤ِٖ . ٣ٝث شًش٤ح تألأٝيم ، ٝٛىت ٣لًّ ٗث٤ٓر ٓوثخَ تأل

 كثُلًع تُع١ًٔ ك٢ تُفو٤ور ٣صٌٕٞ ٖٓ ػهذ كًٝع ه٤ًٙذ ٣٘ص٢ٜ ٗٔٞ ًَ ٜٓ٘ث خًٍٛذ .



تال خًتػْ ٣ًٌٛر كوٟ كال شصٌٕٞ ػ٤ِٚ كًٝع ظث٣ٞٗر  ٞتٍ تُؼثن٣رـ٣فَٔ تُلًع تُع١ًٔ ك٢ تال ٝال   

ً٘ٔٞ ٓلًٞ أٝ ٝيتم ٣ظَ ػثنذ ِثً٘ثً تال تٗٚ ك٢ تـٞتٍ ٔثوذ خآٞ تألأالٕ تُدًػْ تُعث٢ٗ تُٔٞؼٞن ك٢ 

ٝ ًٌٛذ أًًٝي ٣ِفن خثُ٘دثز هه ٣ٕٟ٘ ٛىت تُدًػْ ك٤صٌٕٞ ػ٘ٚ ك٢ تُـثُح كًع ظ١ًٔ ه٤ًٙ 

 تُلًع تُع١ًٔ ُِ٘ٔٞ تالكو٤ٔ٣ٝ.٢َ  ٝتـهذ ٝتـ٤ثٗثً كًع ل١ًٝ ه٤ًٙ

كٔعالً هطغ تُلًٝع تُم٣ًٝر ٣ّدح ش٘دٚ تُدًتػْ تالخط٤ر ك٢ تُؼوه تُص٢ ش٢ِ ٛىٙ تُلًٝع     

تُؼثن٣ر ، كصٌٕٞ كًٝػثً ل٣ًٝر ػ٘ه ٗلُ ٛىٙ تُؼوه  ٚتُٔوطٞػر ، ٝتُص٢ ٗٔس ػ٘هٛث كًٝػٜث تُع٣ًٔ

شط٣ٞٓ ( تُ٘دثز خوٙق  ر. ٝ)ًٔث شصٌٕق تـ٤ثٗثً خؼٛ تُدًتػْ تُّثً٘ر ك٢ تُٔ٘طور تُم٣ًٝ

تُدًػْ تُطًك٢ ُِّثم تال٢ِ٘ لٙٞ٘ثً ك٢ ٝهس ٓدًٌ ٣ّدح ت٣ٝثً ٗٔٞ تُدًػْ تالخط٢ ػ٘ه ػوهذ 

ك٤٘صػ ػٖ وُي كًع ظ١ًٔ ٝكًع ل١ًٝ  ٚتٝ تًعً ك٢ تُٔ٘طور تُم٣ًٝر ًٝىُي ك٢ تُٔ٘طور تُع٣ًٔ

ٖٓ ٗٔٞٙ ٣٘صػ ػ٘ٚ نتبٔث  ٝهطغ كًع ظ١ًٔ ػ٘ه ػوهذ ٓث ك٢ ٞٞي ٓدًٌ ، ػ٘ه ٗلُ تُؼوهذ تُٞتـهذ

 كًع ل١ًٝ ٖٓ تُدًػْ تالخط٢ تُٔٞؼٞن ػ٘ه ٛىٙ تُؼوهذ .

ٌٕٞ تُٔ٘طور شهٞيٕ ٘٘لثٕ ٣مصِق ٞٞتٍ تُٔ٘طور تُم٣ًٝر ك٤ٜٔث كؤٕ تُٙ٘ق تُى١  كثوت    

تُم٣ًٝر ك٤ٚ ه٤ًٙذ ٣لٞم تُٙ٘ق تاللً )تُى١ شٌٕٞ ٓ٘طوصٚ تُم٣ًٝر تٍٞٞ( ك٢ تُصد٤ًٌ ك٢ 

ٚ ٖٓ تال٘ثخر خهٝنش٢ تٌُِٞ توت ًثٗس ؼ٤ٔغ ظًٝكٜث خٝتيشلثع تًُشدر ًُٜٝ تُ٘ٝػ ٤ًٔٝر تُٔفٍٙٞ

هأ تٍٝ كًع ظ١ًٔ تخص(  6تٝ  5ٗٚ توت شٌٞٗس تُٔ٘طور تُم٣ًٝر ٖٓ ػوه ه٤ِِر )ألتاللًٟ ٓصٔثظِر ، 

ػ٘ه ػوهذ ٓ٘ملٝر ك٤فَٔ تُ٘دثز ػهنت تًدً ٖٓ تُلًٝع تُع٣ًٔر ٣ٍٝنتن شدؼثً ُىُي ػهن تالٌٛثي ػ٠ِ 

 ، ٝشدهأ ٛىٙ تالٌٛثي ٓدًٌذ ك٤٘ٝػ ٌُٞٛث ٓدًٌتً .تُ٘دثز 

تُوًٗل٤ِر  ٤ٔٛر لث٘ر ك٢ خؼٛ تُدِهتٕ تُى١ ش٘صًٕ ك٤ٜث نٝنش٢ تٌُِٞ )أتُ٘ٝػ ك٢ ٤ًٌ دُِٝص

 .صؤلً ك٤ٙدؿ ال ه٤ٔر ُٚٔٝتُؼثن٣ر ( كص٤ٙدث تٌُِٞ تُ

 ؿهن لثيؼ٤ر  ٝؿهن نتل٤ِر  -٣ٞؼه ك٢ ٗدثز تُوطٖ ٗٞػثٕ ٖٓ تُـهن : : انغذد

ؼٍتء ٓفهنذ ٖٓ تُ٘دثز أيخغ ٓؽث٤ٓغ ػ٠ِ أ٢ٛٝ ؿهن يـ٤و٤ر شٞؼه ك٢ : تُـهن تُمثيؼ٤ر  -2

ٝيتم ، ٝتُٔؽٔٞػر تُعث٤ٗر ػ٠ِ ٜٗث٣ر هٔغ كثُٔؽٔٞػر تال٠ُٝ شٞؼه ػ٠ِ تُّطؿ تُّل٢ِ ُؼًٝم تأل

ؼًف تًٍُٛذ ػ٘ه هثػهذ تُو٘ثخثز ٝتُٔؽٔٞػر تُعثُعر لثيغ تٌُؤَ خ٤٘ٚ ٝخ٤ٖ تُو٘ثخثز ، ٝٛىٙ تُـهن ش



خثُـهن ت٣ًٍُٛر تُمثيؼ٤ر ُٞؼٞنٛث لثيغ ٓف٤طثز تًٍُٛذ . ٝشمصِق ٛىٙ تُـهن ت٣ًٍُٛر تُمثيؼ٤ر 

ك٢ ػهنٛث ، ٝك٢ ٝؼٞنٛث تٝ ؿ٤ثخٜث ، خؤلصالف تٗٞتع تُوطٖ . ٝشٞؼه تُٔؽٔٞػر  تًُتخؼر ـ ٢ٛٝ 

 تُـهن ت٣ًٍُٛر ـ ًفِور نتلَ تٌُؤَ ه٣ًدثً ٖٓ هثػهشٚ .

ٞع تُعث٢ٗ ٖٓ تُـهن ٝشٞؼه خٌعًذ ك٢ ؼ٤ٔغ تؼٍتء تُ٘دثز تُم٣ًٝر ٢ٛٝ تُ٘: تُـهن تُهتل٤ِر  -3

ٝت٣ًٍُٛر ٝك٢ تُؽ٤ٖ٘ ، ٝشظًٜ ً٘وطر كثشفر ٓ٘صًٕذ ػ٠ِ ِطؿ تُ٘دثز ٝش٠ّٔ ت٣ٝثً خثُـهن ت٣ٍُص٤ر 

تًُتش٘ؽ٤ر . ٝشصٌٕٞ ٛىٙ تُـهن ٗص٤ؽر وٝخثٕ ؼهتي تُمال٣ث ٝتٗفالُٜث كصٌٕٞ كؽٞذ ٔدٚ ٣ًًٝر  تُـهن ٝأ

ٖٓ لال٣ث ٓ٘دّطر ُٝٞ تٕ خؼٜٝث هه ٣صٌٕٞ ٗص٤ؽر ُصٔهن ٝتشّثع ل٤ِر ٝتـهذ  ٣ف٤ٟ خٜث ؿالف

ٝشفص١ٞ تُـهن ػ٠ِ تكًتٌتز ٖٓ ٣ٌٞز ٤ٞثيذ ٝيتش٘ؽثز ٝيخٔث شث٤ٖٗ ت٣ٝثً ، ًٔث ٝؼه ك٢ تُـهن 

 تُص٢ الشصؼًٚ ُِٝٞء ٓثنذ تُؽ٤ِٞدٍٞ ٢ٛٝ تُٔثنذ تُّثٓر تُص٢ شٞؼه ك٢ تُدىٝي .

تالٝيتم ًٓشدر ػ٠ِ تُّثم ٝتُلًٝع تُم٣ًٝر شًش٤دثً ـ٤ٍِٗٝثً ٓ٘صظْ ٣ؼًف ج :  األوساق

(Phyllotexy)  ٝيهر )ت١ توت ًٓي ل٤ٟ ٖٓ هثػهذ  4/0ٝٗظثّ ٜٝؼٜث ك٢ تالهطثٕ ٓصِٞطر تُص٤ِر

تُص٢ كٞم تُٞيهر تال٠ُٝ شٔثٓثً  ـص٠ ٣َٙ تُٞيهر ٤ُرٔصصثٍٞ تُّثم خف٤ط ٣ًٔ خوٞتػه تالٝيتم تُـ ٓث

ٍٞ تُّثم ظالض ًٓتز ٣ًٝٔ خعٔثٕ تٝيتم (. تٓث تُلًٝع تُع٣ًٔر كال ـكؤٕ ٛىت تُم٤ٟ ٣ِصق ـ٤ٍِٗٝثً 

شمٝغ ُٜىت تُ٘ظثّ خَ ٣ٞؼه ُٜث ٗظثّ لثٖ . ٝتُٞيهر ٓؼ٘ور وتز تو٣٘ثز شّوٟ تـ٤ثٗثً ك٢ ٞٞي ٓدًٌ 

  ك٢ هطٖ تِصًت٤ُث تُد١ً ( . ًثِٓر )٢ٛٝ ٓلٙٙر شل٤ٙٙثً يتـ٤ثً ٝك٢ تُ٘ثني ٓث شٌٕٞ 

  G.barbadenseهطثٕ ت٣ًُٙٔر ٝشصدغ ألهطثٕ ك٢ٜ ك٢ تتأل خثلصالف٣ٝمصِق ػهن تُلٖٙٞ  

  G.herbaceumكٖٙٞ ٝشَٙ ك٢ تألهطثٕ تال٣ٞ٤ِر ٝشصدغ  6-4 شصًتٝؾ خ٤ٖ

ٝG.arboreum   ًٖٞٙٔث تٕ ػٔن تُصل٤ٙٗ ٣مصِق ت٣ٝثً ٖٓ شل٤ٙٗ ؿ٤ً  ت٠ُ ِدؼر ك

ث ك٢ ٗدثز تُوطٖ تُٜ٘ه١ ت٠ُ شل٤ٙٗ ػ٤ٔن ٣ٌثن ٣َٙ ت٠ُ هثػهذ تَُ٘ٙ ًٔث ك٢ تُوطٖ ػ٤ٔن ًٔ

G.arboreum  ٝشٞؼه ك٢ ًع٤ً ٖٓ تالهطثٕ خوؼر ه٣ًٍٓر تُِٕٞ ػ٘ه هثػهذ تَُ٘ٙ ك٢ تُٜٔٞغ

 تُدوؼر ٝتٜفر ك٢ هطٖ تألخالٗه ت٢ُ ٣صدغَٙ ك٤ٚ تُؼًٝم خؼ٘ن تُٞيهر ٝٛىٙ صش تُى١

.G.hirsutum  ٜٞٝ َـث ٝأكصؿ ُٞٗث ك٢ تألهطثٕ ت٣ًُٙٔر ، ٝهه شٌٕٞ ؿثبدر ك٢ خؼٛ ٢ٛٝ أه

 أ٘٘ثكٚ.
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 انًحبظشح انسبدسخ:

 ِْ( 7-6) ًٌٛذ تُوطٖ ٓ٘صظٔر ًد٤ًذ تُفؽْ ٌِٜٔث ٣وثيج تُؽًَ ٣ٝصًتٝؾ هطًٛث ٖٓ : انضهشح

ٝشصؤُق تًٍُٛذ تخصهتء ٖٓ تُمثيغ ٝخؤشؽثٙ تُهتلَ ٖٓ ظالض تٝيتم هِد٤ر تٌَُٕ شؼًف خثُو٘ثخثز 

(bracts)   ظثًٛذ شّثػه ػ٠ِ ٝشٌٕٞ ك٢ تُـثُح ّٓ٘٘ر ٣ٝٞؼه ػ٘ه هثػهذ ًَ ه٘ثخر ؿهذ يـ٤و٤ر

ؼىج تُفًٕتز )تُ٘فَ ( ت٤ُٜث . ٢ِ٣ وُي ًؤَ ٘ـ٤ً تلًٝ تُِٕٞ ٣صٌٕٞ ٖٓ لّٔر تٝيتم 

ِٓصفٔر ٝك٢ تُهتلَ شٞؼه تالٝيتم تُص٣ٞؽ٤ر ٝػهنٛث لّٔر ت٣ٝثً ٢ٛٝ وتز ُٕٞ تخ٤ٛ ـ٤ِد٢ ك٢ 

  .تالهطثٕ ٓصِٞطر تُص٤ِر

غ ـًٔتء ػ٘ه هثػهذ ٓفَ ٝيهر ش٣ٞؽ٤ر تٓث ك٢ تالهطثٕ ٣ِٞٞر تُص٤ِر ك٤ٌٕٞ ُٜٞٗث ت٘لً ٓغ ٝؼٞن خو

 . (herbaceum)ٖٓ تُهتلَ ، ًٔث شٞؼه ٛىٙ تُدوغ ك٢ تالهطثٕ ه٤ًٙذ تُص٤ِر ك٢ تُ٘ٞع 

 

 االصهبس فٍ انمطٍ 

٣مصِق ٤ٓؼثن ظٜٞي تُدًػْ ت١ًٍُٛ ك٢ ٗدثز تُوطٖ خثلصالف تُٙ٘ق ٝتُظًٝف تُد٤ة٤ر انتضهُش : 

٣ٞٓث ، ٣ٌٖٝٔ شو٤ّٜٔث ت٠ُ كصًش٤ٖ تأل٠ُٝ شدهأ  53 – 41، ٣ٝدِؾ ٍٞٞ كصًذ ٗٔٞ تُدًػْ ت١ًٍُٛ 

ٖٓ خهت٣ر ش٣ٌٖٞ تُدًػْ ت١ًٍُٛ ت٠ُ ٓث هدَ ظٜٞي تُو٘ثخثز ُِؼ٤ٖ تُٔؽًنذ ٣ٝدِؾ ٍٞٞ ٛىٙ تُلصًذ  

 44 – 32أ٣ثّ ، ٝتُعث٤ٗر شدهأ ٖٓ ٜٗث٣ر تُلصًذ تأل٠ُٝ ٝـص٠ شلصؿ تًٍُٛذ ٣ٝدِؾ ٍٞٞ ٛىٙ تُلصًذ   7

تِدٞػث ٖٓ تٍُيتػر أ١ ٖٓ أٝتلً ) ٓث٣ُ (  22 – 0تُوطٖ ػثنذ خؼه ٣ٞٓث. ٣ٝدصهئ تُص٤ًٍٛ ك٢ 



ٝأٝتبَ ) ـ٣ًٍتٕ ( ـّح ٓ٘طور تٍُيتػر ، ٣َٝٙ تُص٤ًٍٛ ت٠ُ ـهٙ تأله٠ٙ ك٢ أٝتبَ ًٜٔ       

) شٌٔٞ ( ظْ ٣٘وٗ شهي٣ؽ٤ث ـص٠ ٜٗث٣ر ِْٓٞ تُ٘ٔٞ. ٝهه ٝؼه تٕ ٓؼهٍ تُص٤ًٍٛ ك٢ ٗدثز تُوطٖ 

٤ة٤ر ، ٝٛٞ ٣ٍنتن ػ٘ه ٣ٌثنذ ّٓثكثز تٍُيتػر ٝتُص٤ّٔه تُ٘صًٝؼ٢٘٤ ٣صؤظً خثُٙ٘ق ٝتُؼٞتَٓ تُد

 ٝت١ًُ ك٢ إٔ ٝتـه. 

إٔ تُصؤل٤ً ك٢ ٤ٓؼثن تؼًتء ت٣ًُر تأل٠ُٝ ٝتُعث٤ٗر خؼه تالٗدثز  Guinn  ٝMauney   ،2705ٝؼه 

ؿ ٣ئن١ ت٠ُ هِر ّٗدر تُص٤ًٍٛ. تٕ ٗظثّ شلصؿ تألٌٛثي ك٢ تُوطٖ ٣ٌٕٞ خٌَٕ ٢ًٓٛ ، ـ٤ط ٣دهأ تُصلص

 ٖٓ أِلَ تُّثم ٗفٞ تالػ٠ِ ٖٝٓ ًًٍٓ تُّثم ٗفٞ تُمثيغ ، ٣َٕٝٔ ٛىت تُ٘ظثّ ػ٠ِ كصًش٤ٖ : 

٢ٛٝ تُلصًذ Horizontal Flowering Interval ( HFI ) تأل٠ُٝ ، ش٠ّٔ خلصًذ ت٤ًٍُٛ تألكو٤ر 

( أ٣ثّ ك٢ تُٔصِٟٞ  7تُٔفٙٞيذ خ٤ٖ شلصؿ ًٌٛش٤ٖ ٓصصث٤ُص٤ٖ ػ٠ِ تُلًع تُع١ًٔ ٗلّٚ ٝشدِؾ ػثنذ ) 

٢ٛٝ تُلصًذ Vertical Flowering Interval ( VFI ) ، ٝتُعث٤ٗر ش٠ّٔ خلصًذ تُص٤ًٍٛ تًُأ٤ِر 

٢ٛ ك ُلًػ٤ٖ ٓصصث٤٤ُٖ أٝ تُٔفٙٞيذ خ٤ٖ شلصؿ ًٌٛش٤ٖ ػ٠ِ تُؼوه تأل٠ُٝ أٝ تُعث٤ٗر أٝ تُعثُعر ... تُ

ٝ تٌٛثي تُؼوه تُعث٤ٗر أتُلصًذ تُص٢ شًٔ خ٤ٖ شلصؿ تٌٛثي تُؼوه تال٠ُٝ ػ٠ِ تُلًٝع تُع٣ًٔر تُٔصصثخؼر 

( أ٣ثّ ك٢ تُٔصِٟٞ ، أ١ ٗٙق تُلصًذ تًُأ٤ِر ، ُٝص٤ٜٞؿ  4ٝشدِؾ )  ػ٠ِ تُلًٝع تُع٣ًٔر تُٔصصثخؼر

 تُلًم خ٤ٖ ٛثش٤ٖ تُلصًش٤ٖ ٗىًً تُٔعثٍ تالش٢ :

( أكًع ظ٣ًٔر ، ٣ٝفص١ٞ ًَ كًع ظ١ًٔ  4: تٌَُٕ تُصث٢ُ ٣ٜٞؿ ٗدثز هطٖ ٣فص١ٞ ػ٠ِ )  يثبل

( أٌٛثي ، كثوت ػِٔس تٕ شثي٣ك شلصؿ تًٍُٛذ تأل٠ُٝ تُٔٞؼٞنذ ػ٠ِ تُلًع تُع١ًٔ تألٍٝ  4ػ٠ِ ) 

 ، كٔث ٛٞ شثي٣ك شلصؿ تًٍُٛذ تُعثُعر تُٔٞؼٞنذ ػ٠ِ تُلًع تُع١ًٔ تُعثُط ؟ 7/  31ٛٞ 

 



٤َ ٔي تٕ ظًٝف تُد٤ةر شئظً ت٠ُ ـه ٓث ك٢ ٍٞٞ ٛىٙ تُٔهذ ٝهه ُٞـع تٕ ٓهذ تُ٘ٝػ شٔ ٝال 

١ ًٌٛذ ػ٘ه ػوهذ أِثي تُ٘دثز ك٢ ش٤ًٍٛٙ ػ٠ِ ٛىت تُ٘ظثّ كؤٕ  كإوت  .٣ٍُِثنذ ًٔث شوهّ خٜث تُِْٔٞ

 صلصؿ ك٢ ٗلُ تُٞهس تُى١ ش٘لصؿ ك٤ٚ ًٌٛذ تُؼوهذ تُص٢ شّدوٜث ٓدثًٔذِٓث ػ٠ِ كًع ظ١ًٔ ش٤َٔ ُ

َ ُِصلصؿ ش٤ٔتػالٙ كٔعالً ًٌٛذ تُؼوهذ تًُتخؼر ػ٠ِ تُلًع تُع١ًٔ تًُتخغ  تُعث٢ٗ ػ٠ِ تُلًع تُع١ًٔ

ك٢ ٗلُ تُٞهس تُى١ ش٘لصؿ ك٤ٚ ًٌٛذ تُؼوهذ تُعثُعر ػ٠ِ تُلًع تُع١ًٔ تُّثنَ ًٌٝٛذ تُؼوهذ تُعث٤ٗر 

 ػ٠ِ تُلًع تُع١ًٔ تُعثٖٓ ًٌٝٛذ تُؼوهذ تال٠ُٝ ػ٠ِ تُلًع تُع١ًٔ تُؼثًٔ .

٣ٝالـع ٖٓ شصدغ شٞتي٣ك تُصًٍٛ تٕ تُلصًتز تـ٤ثٗثً ٓث شمصِق ًع٤ًتً تٝ ه٤ِالً ػٖ تُٔصِٟٞ ٝٛىت     

٤َُِ تٔٚ ت٠ُ تلصالف ظًٝف تُد٤ةر ًهيؼر ـًتيذ ظتاللصالف ك٢ ٗظثّ تُصًٍٛ ٣ًؼغ ك٢ ٓؼ

٤ًٛ ك٢ ٝتُٜ٘ثي ٤ًٔٝر تُـىتء ٝنيؼص٢ يٞٞخر تُصًخر ٝـًتيشٜث ..... تُك تُص٢ شئظً ك٢ ٗظثّ تُصٍ

٤ِر ش٤َٔ ٣ٍُِثنذ ًألصًتز تُتُتُ٘دثز تُٞتـه ٝك٢ تُ٘دثشثز تُٔؼًٜر ُظًٝف ٓمصِلر . ٝهه ٝؼهذ تٕ 

ػ٘ه هٔر تُ٘دثز ت١ ػ٘هٓث ٣ٌٕٞ تُ٘ٔٞ هه خِؾ ـهٙ شو٣ًدث . ًٔث ُٞـع تٕ تُلصًذ تالكو٤ر شؤلى ت٣ٝثً ك٢ 

 ٖٓ ٜٗث٣ر تُلًع تُع١ًٔ . ٘ثت٣ٍُثنذ ًِٔث تهصًخ

٣ٍُثنذ ك٢ ٍٞٞ كصًتز تُص٤ًٍٛ خؤٕ ًِػر شٌٕق تُدًتػْ ٝٗٔٞٛث شدطئ ك٢ ٓعَ ٣ٌٖٝٔ شل٤ًّ ٛىٙ ت

ٛىٙ تُٔٞتهغ تُ٘ثب٤ر ٖٓ تُ٘دثز ُِٙؼٞخر تُٔصٍت٣هذ ك٢ تُفٍٙٞ ػ٠ِ تُـىتء تٝ ُصؤظ٤ً ت٤ُٕمٞلر 

 ػ٘هٓث ٣وصًج تُ٘ٔٞ ٖٓ ٜٗث٣صٚ .

ُصِو٤ؿ تُمِط٢ شوهي ٣ـِح ك٢ تُوطٖ تُصِو٤ؿ تُىتش٢ ػ٠ِ تٕ ٛ٘ثى ّٗدر ٖٓ ت : انتهمُح واالخصبة

٤ٔٛر ك٢ تُصِو٤ؿ . ٝهه ش٣ٍه ّٗدر تُصِو٤ؿ تُمِط٢ أ% شوّٞ خٜث تُفًٕتز ٤ُُٝ ٣ًُِثؾ 6ٞ فػثٓر خ٘

ٝ ُدؼه أٝ الشؽثٙ ت٣ًُثؾ أ% شدؼثً ٌُعًذ تُفًٕتز تُٔٞؼٞنذ ٕٝٗثٜٞث 6% تٝ ش٘وٗ ػٖ 21ت٠ُ 

٤ر ت٠ُ تُِٕٞ تُٞين١ ٝك٢ ػ٘ه ـٍٙٞ تاللٙثج ٣صفٍٞ ُٕٞ تالٝيتم تُص٣ٞؽ .تُّٔثكر خ٤ٖ تُ٘دثشثز

 ت٤ُّٞ تُصث٢ُ شىخَ تالٝيتم ٣ٝٙدؿ ؿثٓن ظْ شّوٟ . 

١ ِدح تلً أٝ أخثُفًٕتز  ُإل٘ثخرٝ ٗص٤ؽر أشوق ػ٤ِٔر تُص٤ًٍٛ خّدح تُؼطٓ تٝ تُٙو٤غ 

( تِثخ٤غ . ٣صْ تُصِو٤ؿ ػثنذ ك٢ ٝهس شلصؿ 5-٣ٝ4ظًٜ تُدًػْ ت١ًٍُٛ هدَ شلصؿ تًٍُٛذ خفٞت٢ُ ٖٓ )

در تُِوثؾ كٞيتً ظْ ش٘ٔٞ تٗدٞخر تُِوثؾ ك٢ ٤ّٗػ تُوِْ خًّػر كصَٙ ت٠ُ تُد٣ٞٝر خؼه س ـ٘دتالٌٛثي ٝش

 .ِثػر ٖٓ ٝهس شلصؿ تالٌٛثي 41-35( ِثػر ٖٓ تُصِو٤ؿ . ٣ٝصْ تاللٙثج خؼه 26-31)



٣وٙه خثُصّثهٟ ِوٞٞ تُدًتػْ ت٣ًٍُٛر أٝ تألٌٛثي أٝ تٌُِٞ ك٢ أنٝتي :    Sheddingانتسبلػ 

ٓمصِلر ٖٓ تُ٘ٔٞ ٝٛٞ ػثَٓ وٝ ت٤ٔٛر تهصٙثن٣ر ٝتٜفر ألٗٚ ٣ئظً ٓدثًٔذ ك٢ ٤ًٔر تُٔفٍٙٞ . 

ٝخؼٛ ٛىت تُصّثهٟ ٣ًؼغ ت٠ُ ت٘ثخر تُ٘دثز خفًٕتز أٝ أًٓتٚ تٝ ت٠ُ ًٜي ٤ٌٓث٢ٌ٤ٗ ٣ِفن 

يتػ٤ر تُٔمصِلر ًدصً تالكًع تٝ تشالف تُؽىٝي أٝ شّثهٟ تالٝيتم . خثُ٘دثز ٖٓ ؼًتء تُؼ٤ِٔثز تٍُ

ؿ٤ً تٕ تُْٜٔ ٛٞ تُصّثهٟ تُطد٤ؼ٢ تُى١ ٣فهض ك٢ تُوطٖ ٖٓ شؤظ٤ً ػٞتَٓ ٞد٤ؼ٤ر خؼٜٝث ٝيتظ٢ 

 ٝتُدؼٛ تاللً خ٤ة٢ . 

% ٖٓ تٗصثغ تُ٘دثز ٝهه ش٣ٍه تُّ٘در ك٢ خؼٛ 71-51شصًتٝؾ ّٗدر تُصّثهٟ تُطد٤ؼ٢ ػثنذ خ٤ٖ 

% ٝتؿِح ٛىت تُصّثهٟ ٣فهض ك٢ تُدًتػْ ت٣ًٍُٛر ػ٘هٓث شٌٕٞ ك٢ نٝي ٓدًٌ ؼهتً 71ثٕ ػٖ تالـ٤

ٖٓ ٗٔٞٛث .تٓث شّثهٟ تٌُِٞ كٜٞ ك٢ تُؼثنذ تهَ ت٤ٔٛر ُٝٞ تٕ ك٢ خؼٛ تأل٘٘ثف ٝتُد٤ةثز هه ش٘وِح 

 ت٣٥ر ٣ّٝٞن شّثهٟ تٌُِٞ تٓث تالٌٛثي كؤٜٗث ال شصّثهٟ تال ٗثنيتً .

تُصّثهٟ ك٢ ؼٍء ٓ٘ٚ ت٠ُ ػٞتَٓ ٝيتظ٤ر ك٢ ش٤ًًح تُٙ٘ق تُٞيتظ٢ ٝك٢ ٣ؼٞن أسجبة انتسبلػ : 

تُؽٍء تاللً ت٠ُ ػٞتَٓ خ٤ة٤ر شئظً ك٢ ػ٤ِٔثز تُ٘دثز تُل٤ُّٞٞؼ٤ر . كثأل٘٘ثف تُٔمصِلر شفس 

ظًٝف ٝتـهذ ٓصٔثظِر شمصِق ك٢ ٤ًٔر شّثهطٜث ًٔث تٕ ّٗدر تُصّثهٟ هه شمصِق ك٢ تُٙ٘ق تُٞتـه 

 ٓ٘طور ت٠ُ تلًٟ ٝخثلصالف تُٔؼثِٓر ك٢ ٗلُ تُِْٔٞ ٝتُٔ٘طور .  ٖٓ ِْٓٞ ت٠ُ تلً تٝ ٖٓ

تٓث ٖٓ ـ٤ط تُؼٞتَٓ تُد٤ة٤ر تُص٢ شّدح تُصّثهٟ كصمصِق ت٥يتء ك٢ شؼ٤ِِٜث ٝشهٍ تخفثض )خٍُٞ( ػ٠ِ 

تُوطٖ ت١ًُٙٔ تٕ ٗوٗ تُٔثء ك٢ تُ٘دثز ٛٞ تُؼثَٓ تالِث٢ِ تُى١ ٣ّدح ٣ٌثنذ ك٢ تُصّثهٟ كصًشلغ 

شؼط٤ٓ تُ٘دثز ٝشوَ خؼه ت١ًُ ًٔث تٕ ت٣ٍُثنذ تُلؽثب٤ر تُص٢ شالـع ك٢ ّٗدر  ّٗدر تُصّثهٟ ػ٘ه

تُصّثهٟ ك٢ ٜٗث٣ر تُِْٔٞ شصدغ تاليشلثع ك٢ ّٓصٟٞ تُٔثء تالي٢ٜ . ٝتألٓطثي توت ٛطِس ك٢ ٝهس 

شلصؿ تالٌٛثي ٝهدَ تٕ شصْ ػ٤ِٔر تُصِو٤ؿ خ٘ؽثؾ شئظً ك٢ ـدٞج تُِوثؾ ٝشؼصًٚ ػ٤ِٔر تُصِو٤ؿ كال 

 ٙثج ٝٛىت ٣ئن١ ت٠ُ شّثهٟ تٌُِٞ تُٙـ٤ً ؿ٤ً تُٔمٙح . ٣صْ تالل

ٖٓ ؼٜر تلًٟ ٣ًٟ )ٓثٌٕٝ( تٕ ٗوٗ تُٔثء ٤ُُ خؼثَٓ و١ ت٤ٔٛر ك٢ تُصّثهٟ ٝهه تيؼغ شّثهٟ 

تٌُِٞ ت٠ُ شلثػَ ػث٤ِٖٓ : تُؼثَٓ تالٍٝ ًِػر شٔع٤َ تُـىتء ك٢ تُ٘دثز ٝتُؼثَٓ تُعث٢ٗ ًِػر 

ٓئظً ٣فه ٖٓ ٕٗثٞ شٔع٤َ تُـىتء خّدح تٜطًتج تُصٞتٌٕ  تِصٜالى تٌُِٞ تُ٘ث٢ٓ ُٜىت تُـىتء. كؤ١

 خ٤ٖ ٛى٣ٖ تُؼث٤ِٖٓ ٝخىت شٍنتن ٤ًٔر تُصّثهٟ . 



ٝشوّٞ خصّو٤ٟ تألٝيتم )أٝيتم تُ٘دثشثز( تُص٢  Defoliantتٓث ّٓوطثز تالٝيتم كصؼًف خـ  

ٕ تُؽ٢٘ . شّوٟ أٝيتم تُوطٖ ػثنذ توت ًث Defoliationشصؼًٚ ت٤ُٜث ٝشؼًف ػ٤ِٔر تُصّثهٟ خـ  

 ٤ٌٓث٤ٌ٤ٗثً الٕ ٝؼٞن تالٝيتم ػ٠ِ تُ٘دثشثز ٣ؼ٤ن ػ٤ِٔر تُؽ٢٘ . 

شّصمهّ ػثنذ ٓٞتن ٤ٔ٤ًث٣ٝر ٓمصِلر ُٜىت تُـًٚ ٜٓ٘ث ّٓفٞم ٤ِ٘ث٤ٓه تٌُث٤ُّّٞ ٤ِٝ٘ث٤ٓه 

تُٙٞن٣ّٞ تالـثن١ ٝت٤ُ٘صًِٞٞك٤ٍ٘ٞ ٤ِٝثٗثز تُدٞشث٤ِّٞ ًِٝٞيتز تُٙٞن٣ّٞ ٝؿ٤ًٛث . ٣ٌٕٞ شؤظ٤ً 

تُ٘دثشثز ٢ًٗٞٓٛ ت٣ٝثً ـ٤ط ٣ٍ٣ه ٖٓ ًِػر تٗوّثّ تُمال٣ث تُف٣ٕٞر ك٢ ـثَٓ  ٛىٙ تُّٔوطثز ػ٠ِ

تُٞيهر ٖٝٓ ٓفَ تشٙثُٜث خثُّثم ٝخىُي شٙدؿ ٕٛر كصّوٟ ػ٠ِ تأليٚ ٢ٛٝ الشٍتٍ لًٝتء 

 . (Absicission layer)ٝشؼًف ٓ٘طور تالٗلٙثٍ ٛىٙ خٔ٘طور تالٗلٙثٍ 

ظًٝف تًُٝٝي٣ر هدَ تُو٤ثّ خؼ٤ِٔر تُصّو٤ٟ ُٝـًٚ ٗؽثؾ ػ٤ِٔر تُصّو٤ٟ الخه ٖٓ شٞكً خؼٛ تُ

 ٝتُؼٞتَٓ ٢ٛ :

 تٕ شٌٕٞ تُصًخر يٞدر ٝلٙدر .  -2

 تٕ شٌٕٞ ّٗدر شٌٕٞ تُؽٌٞ ػ٠ِ تُ٘دثشثز ػث٤ُر . -3

 ٣ؽح تٕ ٣ٌٕٞ ٗٝػ تُؽٌٞ ٓصؽثُٗ ٝٗٔٞ تالٝيتم ٓصّث١ٝ . -4

 . ػ٘هٓث شٌٕٞ نيؼثز تُفًتيذ ػث٤ُر ٤ُالً ٜٝٗثيتً ٝؿ٤ً ٓصـ٤ًذ -5

ػثَٓ ٖٓ تُؼٞتَٓ تُٔىًٞيذ أػالٙ خصو٤َِ ّٓصٟٞ تُٔٞتن تًٌُخ٤ٛٞهيتش٤ر ك٢ تُ٘دثشثز ٢ٛٝ ٣ئن١ ًَ 

 ـثُر ًٜٝي٣ر ٢ٌُ ٣ظًٜ شؤظ٤ً تُّٔوٟ ػ٠ِ تُ٘دثشثز .

 

 انًصبدس:

 ؼثٓؼر    -تُؼ٢ِٔ  . ٓفث٤َ٘ تال٤ُثف. ٌٝتيذ تُصؼ٤ِْ تُؼث٢ُ ٝتُدفط2777ٔثًً، ت٣ثن ِٞؼس. 

 تَُٔٞ٘.      

 . تُٔفث٤َ٘ ت٣ٍُص٤ر ، نتي تٌُصح ُِطدثػر   ٤ٞ2771لٞي ، ـ٤ّٖ ػ٢ٗٞ ٝيًٌثي ـٔه١ ي٤ٔه . 

 ٝتًُٕ٘ ، ؼثٓؼر تَُٔٞ٘.     



 ٌٝتيذ تُصؼ٤ِْ تُؼث٢ُ   ٓفث٤َ٘ تأل٤ُثف . .2701ػ٢ِ، ـٌٔس ػده ٝٓؽ٤ه ٓفّٖ تالٗٙثي١ .

 ؼثٓؼر خـهتن.  –ٝتُدفط تُؼ٢ِٔ      

            Amarjit S. Basra.1984 .Cotton Fibers, Developmental Biology, Quality   

                          Improvement, and Textile Processing , pp 347-358. 

 

Harold D. Hughes and Edwin R. Henson .1969  .Crop Production,    

             Principles and Practices , pp 342-371 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انًحبظشح انسبثعخ:

شّصـًم ػ٤ِٔر شطٞي تُٔد٤ٛ ٖٓ ٓٞػه شلصؿ  (boll)ظًٔذ تُوطٖ ػِدر شؼًف خثٌُِٞذ  :انثًشح

( ٣ٞٓثً .ٝشصؤُق ٖٓ 36-31تًٍُٛذ ت٠ُ ش٣ٌٖٞ ٌُٞذ ًثِٓر تُفؽْ ٝهدَ تٕ شصلصؿ كصًذ شصًتٝؾ ٖٓ )

ّٓثًٖ ، ٣مصِق ٌِٜٔث ٝػهن ّٓثًٜ٘ث خثلصالف تُٙ٘ق  6أٝ  5أٝ  4شصًتٝؾ خ٤ٖ  ػهن ٖٓ تُّٔثًٖ

 كوه شٌٕٞ ٓم٤ًٞٝر أٝ ٣ًًٝر.

 

 انهىص ) اندىص ( فٍ َجبد انمطٍ لجم وثعذ انتفتح 

ٝشفص١ٞ تُؽٌٞذ تُ٘ثٜؽر ػ٠ِ تأل٤ُثف ) تُٕؼً ( ٝتُدىٝي ٣ٝصًتٝؾ ػهن تُؽٌٞتز ك٢ تُ٘دثز  

ؼٌٞذ ٣ٝمصِق ٛىت تُؼهن خثلصالف تُٙ٘ق ّٝٓثكثز تٍُيتػر ٝٓٞػه  51ت٠ُ  2تُٞتـه ٖٓ 

  تٍُيتػر ٝتُص٤ّٔه ٝت١ًُ ٝػ٤ِٔثز لهٓر تُٔفٍٙٞ.



ٕؼً ٝتٍُؿح ٝخؼه تٕ ٣َٙ ـؽٜٔث ت٠ُ ٣فص١ٞ ًَ ٌّٖٓ ػ٠ِ ػهن ٖٓ تُدىٝي تُص٢ ٣٘ٔٞ ػ٤ِٜث تُ

َ تُصفثّ ٓفٖ ٓتُفؽْ تُطد٤ؼ٢ ٝٗص٤ؽر ُِٝـٟ تُفثَ٘ ك٢ نتلِٜث ٗص٤ؽر ُ٘ٔٞ تُٕؼً شصٕون تٌُِٞذ 

تًٌُخالز ك٤ظًٜ تُٕؼً ٣ّٝثػه وُي ؼلثف تُؽٞ ٝهِر يٞٞخر تُصًخر ٝشصًتٝؾ تُلصًذ تالٌٓر ُصلصؿ 

٘٘ثف ٓصِٞطر تُص٤ِر ٝشٌٕٞ ٛىٙ ك٢ تأل ٣ٞٓثً (  76 – 56)  تٌُِٞذ ٖٓ ٓٞػه شلصؿ تًٍُٛذ ٖٓ

هطثٕ ٣ِٞٞر تُص٤ِر ٝشؼصٔه ٛىٙ تُلصًذ ػ٠ِ ػٞتَٓ ػه٣هذ ٜٓ٘ث تُفًتيذ ٝتًُٞٞخر تُلصًذ تٍٞٞ ك٢ تأل

ٕ تُؼثَٓ تالِث٢ِ تُى١ ٣ئظً ك٢ ٍٞٞ ٓهذ أتُدٍٍ ٣ٝؼصوه )خ٢ِ٤ ٝشًٝض(  ذٝلٙٞخر تُصًخر ٝؼٞن

ٌِٔث تٗملٝس ػٖ تُهيؼر تُٔالبٔر ًِٔث ٞثُس كتُ٘ٝػ ك٢ تُٙ٘ق تُٞتـه ٛٞ نيؼر ـًتيذ تُصًخر 

 ٓهذ تُ٘ٝػ . 

ٛىت ٣ٝالـع هًٙ تُلصًذ تالٌٓر ُ٘ٝػ تٌُِٞذ ك٢ تُ٘دثشثز تٍُٔيٝػر ػ٠ِ ّٓثكثز ٝتِؼر ٓوثيٗر 

ٝؼٞن  2705ٝتلًٕٝ ػثّ  Randywellsخثُ٘دثشثز تٍُٔيٝػر ػ٠ِ ّٓثكثز تػص٤ثن٣ر. ٝالـع 

ؽٌٞ ك٢ تُٔصً تًُٔخغ تُٞتـه ٝـثَ٘ تُوطٖ تُٕؼً ػالهر تيشدثٞ ٓٞؼدر ٝٓؼ٣ٞ٘ر خ٤ٖ ػهن تُ

ِٝثُدر خ٤ٖ تُ٘ٔٞ تُم١ًٝ ) تُّثم ٝتالٝيتم ( ٝػهن تُؽٌٞ تُى١ شْ ؼ٤٘ٚ. ٌٓث ٝؼه تٕ تُؽٌٞ 

تُٔٙثج ٣٘ٝػ هدَ تُؽٌٞ ت٤ُِّْ ٝتٕ تُؼطٓ ٝتيشلثع نيؼثز تُفًتيذ ٣ًّع ك٢ تُ٘ٝػ ٝك٢ 

 شلصؿ تُؽٌٞ. 

ٝؼٞن ػالهر ِِد٤ر خ٤ٖ ّٗدر تُصد٤ًٌ خثُ٘ٝػ ٝتُلصًذ ٓث خ٤ٖ  2790ٝتلًٕٝ ػثّ  Singhٝالـع 

تٍُيتػر ٝـص٠ ظٜٞي أٍٝ ًٌٛذ تٝ ـص٠ ظٜٞي ٝشلصؿ تٍٝ ؼٌٞذ تٝ ـص٠ ظٜٞي تٍٝ ػوهذ ظ٣ًٔر. 

 ٣ٌٖٝٔ ه٤ثَ تُصد٤ًٌ ك٢ ٗٝػ ؼٌٞ تُوطٖ ٝوُي:

تػر ٝـص٠ ظٜٞي تٍٝ خٔؼًكر شثي٣ك ظٜٞي تٍٝ ًٌٛذ تٝ ػهن تال٣ثّ تُص٢ ش٘و٢ٝ ٖٓ تٍُي -2

 ًٌٛذ ٝهه ٝؼه تٕ ٛىٙ تُٔهذ شوَ ًِٔث شثلً ٤ٓؼثن تٍُيتػر.

 خٔؼًكر شثي٣ك شلصؿ تٍٝ ؼٌٞذ تٝ ػهن تال٣ثّ تُص٢ ش٘و٢ٝ ٖٓ تٍُيتػر ٝـص٠ شلصؿ تٍٝ ؼٌٞذ. -3

 خصوه٣ً تُّ٘در تُٔة٣ٞر ُِصد٤ًٌ ك٢ تُ٘ٝػ ٢ٛٝ شّث١ٝ  -4

   x 211ٌٕٝ ٓفٍٙٞ تُؽ٤٘ر تال٠ُٝ / ٌٕٝ تُٔفٍٙٞ ت٢ٌُِ 



ت٠ُ ٝؼٞن ػالهر ٓٞؼدر ٝٓدثًٔذ خ٤ٖ ػهن  2701، ػثّ   Ekbote , Khorgadeٝش٤ًٕ ٗصثبػ 

                                          تُؽٌٞ ٌٝٝٗٚ ك٢ تُ٘دثز تُٞتـه ٤ًٔٝر تُفثَ٘ ِٝثُدر خ٤ٖ تيشلثع تُ٘دثز ٤ًٔٝر تُفثَ٘.

ظً ٌَٔ ٝـؽْ تٌُِٞذ خّٔصٟٞ ٗٞتع ٝتال٘٘ثف . ٣ٝصؤ٣مصِق ـؽْ ٌَٝٔ تٌُِٞذ ـّح تأل    

تُ٘دثز ٝٝهس ش٣ٌٜٞ٘ث لالٍ  لٙٞخر تُصًخر ٝٝكًذ ت٤ُٔثٙ ٝتٌُعثكر تُ٘دثش٤ر ٝٓٞهغ تٌُِٞذ ػ٠ِ

هدَ ٗٝؽٚ ٝخىُي ٣وَ  شلصف٣ٚئن١ ٛدٞج ت٣ًُثؾ تُفثيذ تُؽثكر هدَ تًصٔثٍ ـؽْ تٌُِٞ ت٠ُ  ْ.تُِٔٞ

ٞن تُؽثكر ٜٝٓ٘ث تُٔ٘طوص٤ٖ تُفثَ٘ ٝش٘ملٛ تُ٘ٞػ٤ر . تٕ ٓعَ ٛىٙ تُفثُر شفَٙ ك٢ تُٔ٘ث

 تُِٞط٠ ٝتُؽ٘ٞخ٤ر ٖٓ تُؼًتم .

ِْٓ( ٤ٔ٣َٝ ُٜٞٗث ٖٓ  23-7: خىٝي تُوطٖ ًٔع٣ًر ؿ٤ً ٓ٘صظٔر تٌَُٕ ٣صًتٝؾ ُٜٞٞث ٖٓ )انجزوس

 – 32خىٝي كثٕ تُؽٌٞذ تُٞتـهذ شفص١ٞ ػ٠ِ  7 – 9تُد٢٘ ت٠ُ تالِٞن ٝخٔث تٗٚ ٣ٞؼه ك٢ ًَ ٌّٖٓ 

ً ٝتٍُؿح خّ٘ح ٓصلثٝشر ٢ٛٝ ٌّٓٞذ خٍؿح ًع٤ق ك٢ ت٘٘ثف خىيذ ٣ٝٞؼه ػ٠ِ تُدىيذ تُٕؼ 56

 تُوطٖ ٓصِٞطر تُص٤ِر خ٤٘ٔث ٣وَ تٝ ٣٘ؼهّ ك٢ خىٝي أ٘٘ثف تُوطٖ ٣ِٞٞر تُص٤ِر . 

 

 ثزوس انمطٍ

ُٕٞ تٍُؿح أخ٤ٛ ٝهه ٣ٌٕٞ خ٢٘ كثشؿ أٝ تلًٝ ك٢ خؼٛ تُفثالز ٣ٌٖٝٔ نيتِر ش٤ًًح خىيذ 

 تُوطٖ ٖٓ ٗثـ٤ص٤ٖ :



٣ٞٓث ٖٓ تاللٙثج ٝشصًًح ٖٓ تالّٗؽر  ٣32ٌصَٔ ـؽْ تُدىيذ خؼه  انتشكُت انتششَحٍ : -2

 تُصث٤ُر تخصهتءت ٖٓ تُمثيغ ت٠ُ نتلَ تُدىيذ :

: شمصِق خىٝي تُوطٖ ك٤ٔث شفِٔٚ ٖٓ ٔؼً ٌٝؿح ، كٜٔ٘ث  Lint and fuzzتُٕؼً ٝتٍُؿح  - أ

٣ؼًف  ٝٔؼًت ه٤ًٙت Lintٓث شٌٕٞ ػثي٣ر شٔثٓث ، ٜٝٓ٘ث ٓث ٣فَٔ ٔؼًت ٣ٞٞال ٣ؼًف خثُص٤ِر 

ٝهه ٣ٌٕٞ تٍُؿح ًع٤لث تٝ ه٤ِال ـّح تُٙ٘ق ُٕٝٞ تٍُؿح هه ٣ٌٕٞ خ٤٘ث تٝ  Fuzzخثٍُؿح 

 تلًٝ.

: ٝشصٌٕٞ ٖٓ تُـالف تُمثيؼ٢ ٝتُهتل٢ِ ُِد٣ٞٝر خؼه شفٞيٛث تظ٘ثء  Seed hullتُوًٙذ  - ج

 تُ٘ٝػ ٝتـ٤ثٗث ٣طِن ػ٤ِٜث تُوًٕذ.

تُهتل٤ِر ٣ٝٔصٗ ٛىت تُـٕثء : ٢ٛٝ ؿٕثء لل٤ق ٢ِ٣ تُطدور تُِٔٞٗر   Nucellusت٤ُِِٞ٘ر  - ز

 تظ٘ثء ٗٔٞ تُدىيذ.

: ٣ٝصٌٕٞ ٗص٤ؽر ُالٗهٓثغ خ٤ٖ ٗٞتش٢ تالٗهِٝد٤ًّ )  Endospermت٣ُّٞهتء تٝ تالٗهِٝد٤ًّ  - ض

تُ٘ٞتش٤ٖ تُوطد٤ص٤ٖ( ٝتُ٘ٞتذ تُى٣ًًر كصٌٕٞ ٗٞتذ تالٗهِٝد٤ًّ تُعالظ٤ر تُٔؽٔٞػر ت٤ًٌُِٓٞٞٓٝر 

 ث ػ٘ه ٗٔٞ تُؽ٤ٖ٘.ٝشٌٕٞ خٌَٕ ٞدور شف٤ٟ خثُؽ٤ٖ٘ ٝشٔصٗ ٓؼظٜٔ

: ٣ٝصٌٕٞ ٖٓ كِوص٤ٖ ًد٤ًش٤ٖ ٣ٝفص١ٞ ػ٠ِ ي٣ٕٝر ٝؼى٣ً ٝكِوثز ٝيه٤ر  Embryoتُؽ٤ٖ٘  - غ

ِٓص٣ٞر ػ٠ِ ٗلّٜث ، ٣ٝٞؼه ك٢ تُمال٣ث تُد٤ٔ٤ًٕٗر ُِلِوثز ٓؼظْ ت٣ٍُس تُى١ ٣ّصمًغ ٖٓ 

 خىٝي تُوطٖ ، ًٔث شفص١ٞ تُمال٣ث ٗلّٜث ػ٠ِ تُدًٝش٤ٖ ٝـد٤دثز تُٕ٘ث.

تٕ ٓؼظْ ت٣ٍُس ٣ٌٕٞ ٓٞؼٞنت ك٢ تُؽ٤ٖ٘ تٓث ّٗدصٚ ك٢ تُوًٙذ كصٌٕٞ  وٌ :انتشكُت انكًُُب -3

% ٖٓ  71% ٖٓ ت٣ٍُس ت٢ٌُِ. ًىُي ٣فص١ٞ تُؽ٤ٖ٘ ػ٠ِ ٓؼظْ تُدًٝش٤ٖ ـ٤ط ٣ٌٕٞ  6

خًٝش٤ٖ تُدىيذ ، خ٤٘ٔث شفص١ٞ تُوًٙذ ػ٠ِ ظِع٢ ٓث خثُدىيذ ٖٓ ًثيخ٤ٛٞهيتز وتبدر ٝـٞت٢ُ 

 3ٝ ٤1,5ٖ ػ٠ِ ٓثنذ تُؽ٤ِٞدٍٞ خّ٘در شصًتٝؾ خ٤ٖ % ٖٓ تال٤ُثف . ًىُي ٣فص١ٞ تُؽ٘ 71

 % ، أٓث تُوًٙذ كال شفص١ٞ ػ٠ِ ٢ٔء ٓ٘ٚ. 



نه٤ور ٝؼه تٕ ٓثنذ تُؽ٤ِٞدٍٞ ش٘ملٛ ، ـ٤ط  30ٝػ٘ه ٓؼثِٓر خىٝي تُوطٖ خثُٔثء تُّثلٖ ُٔهذ 

٣صْ ٓؼثِٓر تُدىٝي هدَ تِصمًتغ ت٣ٍُس ٜٓ٘ث ٝخىُي شٙدؿ تٌُّدر تُ٘ثشؽر ٘ثُفر ُصـى٣ر 

 ٗثز. تُف٤ٞت

ٝشفص١ٞ تُـهن تُٔٞؼٞنذ ك٢ تؼٍتء تلًٟ ٖٓ ٗدثز تُوطٖ ػ٠ِ ٓثنذ ت٤ٌُِٞدٍٞ ت٣ٝث. ـ٤ط ٣ؼه 

ٝؼٞنٛث خّ٘در ٓؼ٤٘ر ػثٓال ٓفهنت ُٔوهتي تال٘ثخر خثُفًٕتز. ٣ٝفص١ٞ ت٤ٌُِٞدٍٞ ك٢ ش٤ًًدٚ ػ٠ِ 

ٔثنذ ٝـؽْ ٓثنذ تالُه٣ٜث٣ه ش٤ًخ٤٘ٞن ، ٝهه ٝؼه تٕ ٛ٘ثى ػالهر تيشدثٞ ِثُدر ٝٓؼ٣ٞ٘ر خ٤ٖ ٛىٙ تُ

تُؽٌٞ ٝن٤َُ تُدىٝي ، ٝػالهر ؿ٤ً ٓؼ٣ٞ٘ر خ٤ٜ٘ث ٝخ٤ٖ ػهن تُّٔثًٖ ك٢ تُؽٌٞذ ٝن٤َُ تُص٤ِر ، 

 ّٝٗدر تُٕؼً ٝٗؼٞٓصٚ. 

 Dildayًٔث ُٞـع تٕ ّٗدر ٓثنذ ت٤ٌُِٞدٍٞ ك٢ تُدىٝي شمصِق خثلصالف ٓٞػه تُؽ٢٘ ٝشَٞ٘ 

and Shaver   ّت٠ُ تٕ تُظًٝف تُد٤ة٤ر ٤ُُٝ ٓٞػه تٍُيتػر ُٜث شثظ٤ً ًد٤ً ك٢ ّٗدر  2701ػث

ت٤ٌُِٞدٍٞ ك٢ تُدًتػْ ت٣ًٍُٛر ، ٝتٕ ت٘٘ثف تُوطٖ تُو٤ِِر تُـهن ت٣ٍُص٤ر شٌٕٞ خىٝيٛث ٓفص٣ٞر 

 ػ٠ِ ّٗدر ه٤ِِر ٖٓ ٓثنذ ت٤ٌُِٞدٍٞ تُّثٓر. 

خثُٔى٣دثز تُؼ٣ٞٝر ٣ٌٕٞ وت ُٕٞ خ٢٘  تٕ ٣ٌس خىيذ تُوطٖ تُمثّ تُ٘ثشػ ٖٓ تٌُٔثخُ أٝ تُّٔصمِٗ

% ُٝىُي 1,16ؿثٓن خّدح تـصٞتبٚ ػ٠ِ ٓثنذ ِٓٞٗر تٜٛٔث ت٤ٌُِٞدٍٞ تُى١ ٣ٞؼه ك٢ ت٣ٍُس خّ٘در 

 ٣ؽ١ً ش٣ًًٌٙ إلٗصثغ ت٣ٍُس تًٌُٔي الِصمهتٓٚ ك٢ تُـىتء.

 

 انًصبدس:

   -تُؼ٢ِٔ  . ٓفث٤َ٘ تال٤ُثف. ٌٝتيذ تُصؼ٤ِْ تُؼث٢ُ ٝتُدفط2777ٔثًً، ت٣ثن ِٞؼس. 

 ؼثٓؼر تَُٔٞ٘.         

 . تٗصثغ   3110ٔلٕن ، ٘الؾ تُه٣ٖ ػده تًٌُتم ٝ ػدهتُف٤ٔه ت٤ُّه تُهخثخ٢ . 

 ٓفث٤َ٘ تُفوَ . تُطدؼر تأل٠ُٝ. نتي تُلًٌ تُؼًخ٢ .تُوثًٛذ.          

 . ؿٍٍ تُوطٖ ، تُؽٍء   2704ٓ٘ٙٞي ، ِث٢ٓ ػدهتُوثني ٝٓؽه١ ػدهتُٔ٘ؼْ ١ً٤ّٓ. 

 ٘لفر. 477ٍٝ ، ٓطدؼر ؼثٓؼر تَُٔٞ٘ ، تأل       
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 انًحبظشح انثبيُخ:

شصٌٕٞ ت٤ُثف تُوطٖ ٖٓ ٔؼ٤ًتز ٣ًٔط٤ر تٌَُٕ . ٝشٕ٘ؤ ٔؼًذ تُوطٖ  :Fiber or lint األنُبف 

ٖٓ ٞدور تُدًٕذ ٝتُٕؼًذ )تُص٤ِر ( شصٌٕٞ ٖٓ لال٣ث ٝتـهذ شٕ٘ؤ ٖٓ ل٤ِر ٖٓ لال٣ث تُدًٕذ خثٓصهتن 

ٝتِصطثُر ؼهتيٛث تُمثيؼ٢ ) أٝ ٢ٛ تٓصهتن إلـهٟ لال٣ث تُدًٕذ ُِدىيذ ٝشٌٕٞ ػ٠ِ ٌَٔ تٗدٞج 

ـ٤ٍِٗٝر(. ٣ٝدهأ ش٣ٌٖٞ تُٕؼًذ ك٢ ٣ّٞ شلصؿ تًٍُٛذ أٝ خؼهٙ ٓدثًٔذ كٜٞ ٣َٞٞ أؼٞف و١ ؼهيتٕ 

ال ٣صٞهق ك٢ وُي ػ٠ِ تاللٙثج كإوت شْ تاللٙثج ٣ّصًٔ تُٕؼً ك٢ تالِصطثُر خًّػر ٝتوت ُْ ٣صْ 

٣ّٞ شَٙ تُٕؼًتز ت٠ُ ُٜٞٞث  36-31تاللٙثج شوق تالِصطثُر خؼه ٝهس ه٤ًٙ. ٝخؼه ـٞت٢ُ 

تُلصًذ ـّح تُٙ٘ق ٝتُظًٝف تُد٤ة٤ر ، كثأل٘٘ثف تُط٣ِٞر تُص٤ِر شفصثغ تالػص٤ثن١ . ٝشمصِق ٛىٙ 

ت٠ُ كصًذ تٍٞٞ ٖٓ تال٘٘ثف تُو٤ًٙذ تُص٤ِر ، ٝك٢ ـثُر تُظًٝف ؿ٤ً تُٔالبٔر شٌٕٞ ٛىٙ تُلصًذ 

 تٍٞٞ.

 ٛ٘ثى كصًشثٕ ٖٓ تُٕ٘ثٞ ُٕ٘ٞء تُٕؼً: 

ت٤ُّٞ تُعثُط أٝ تًُتخغ خؼه تُصلصؿ  تُٔدًٌذ تُص٢ شدهأ ٖٓ ٣ّٞ شلصؿ تًٍُٛذ ٝشّصًٔ ت٠ُ انفتشح االونً:

 ٝٓث ٣ٕ٘ؤ ك٤ٜث ٖٓ تُٕؼً ٣ٌٕٞ ٔؼً تُص٤ِر .

تُص٢ ال شدهأ تال خؼه تٕ ٣ٌٕٞ ٔؼً تُص٤ِر هه شْ ٕٗٞءٙ ٝشفه٣ه ٗظثٓٚ ػ٠ِ ِطؿ  انفتشح انثبَُخ:

تُدىيذ. ٝشدهأ ٖٓ ت٤ُّٞ تُمثُٓ ٝشّصًٔ ت٠ُ ٗفٞ ت٤ُّٞ تُعث٢ٗ ػًٕ خؼه تُصلصؿ ٝٓث ٣ٕ٘ؤ ٜٓ٘ث ٖٓ 

 ُٕؼً ٣ٌٕٞ تٍُؿح .ت

ش٘ٔٞ تُٕؼًذ ك٢ ٞٞي٣ٖ : تُطٞي تألٍٝ ٞٞي تُ٘ٔٞ ك٢ تُطٍٞ ٝتُعث٢ٗ ٞٞي تُ٘ٔٞ ك٢  ًَى انشعشح:

 تُّٔي .

٣دهأ ٗٔٞ تُٕؼًذ خثٓصهتن تُؽهتي تُمثيؼ٢ ُم٤ِر ٖٓ لال٣ث  انًُى فٍ انطىل ) يشحهخ االستطبنخ( :

ؽٚ ٗفٞٙ  تُ٘ٞتٙ ٝشهلِٚ ٣ّٝصًٔ ٛىت تُ٘صٞء تُدًٕذ ٣ّٝصط٤َ ٛىت تالٓصهتن ك٤ٌٕٞ ٗصٞءتً تِطٞت٤ٗثً شص

ك٢ تالِصطثُر ٝشٙدؿ ؼٞتٗدٚ تُهتل٤ِر ٓدط٘ر خثُّث٣صٞخالٌّ ٝشٞؼه تُ٘ٞتٙ ك٢ ٗفٞ ظِط ُٞٞٚ ٖٓ 

تُؤر . ٝشَٙ تُٕؼًذ ت٠ُ هطًٛث تٌُثَٓ ك٢ ٓدهأ ٗٔٞٛث ك٤وصًٙ تُ٘ٔٞ ك٢ ٛىت تُطٞي ػ٠ِ 

شثلى خثٗع٘ثءتز ك٢ تشؽثٛثز ٓمصِلر . ٣ٝئن١ تُٕه  تالِصطثُر . ٝال ش٘ٔٞ تُٕؼًذ خثشؽثٙ ّٓصو٤ْ ٝتٗٔث



ٝتال٘ثخثز ت٤ًُٜٔر ٝشِق تٝ ٓٞز تالٝيتم ت٠ُ هِر  29تًُٞٞخ٢ ٝتٗملثٚ نيؼر تُفًتيذ ت٠ُ 

تِصطثُر ت٤ُِلر. تٓث شٞكً تًُٞٞخر ٝتُؼ٘ثً٘ تُـىتب٤ر ك٢ تُصًخر ٝتيشلثع نيؼر ـًتيذ تُٜ٘ثي ت٠ُ 

٘ثخثز تُف٣ًٕر ٝت٤ًُٜٔر ٓثٜٗث شئن١ ت٠ُ ٣ٌثنذ ِٔي ّ ٝلِٞ تُ٘دثز ٖٓ تال20ّ ٝت٤َُِ ت٠ُ 41

 (. Waddle  ،2701تأل٤ُثف )

ػ٘هٓث شصْ تِصطثُر تُٕؼًذ شدهأ ت٣ٍُثنذ  انًُى فٍ انسًك ) يشحهخ انُعح أو انضَبدح فٍ انسًك( :

ك٢ ِٔي تُؽهتي خص٤ًِح ٞدوثز ٖٓ ت٤ٌُِِّٞ ػ٠ِ تُؽثٗح تُهتل٢ِ ٖٓ تُؽهتي تالخصهتب٢ ٣ٝصٌٕٞ 

٣ٞٓث ) ت٠ُ هدَ شلصؿ  ٤ِّ36ٌِٞ ٖٓ تُّث٣صٞخالٌّ تُف٢ تُى١ ٣دطٖ ؼهتي تُٕؼًذ ٝشّصًٔ ٛىت تُ

تُؽٌٞذ خؤ٣ثّ ه٤ِِر(. ٝشصْ ت٣ٍُثنذ ك٢ تُّٔي هدَ شلصؿ تٌُِٞذ ٓدثًٔذ ٝخىُي ٣صٔث٠ٔ ٗٔٞ تُٕؼًذ ٓغ 

ك٢ ٗٔٞ تٌُِٞذ ك٢ تُ٘ٙق تألٍٝ ٖٓ ٓهذ ٗٔٞ تٌُِٞذ ) تُ٘ٔٞ ك٢ تُفؽْ ( شصْ تِصطثُر تُٕؼًذ ٝ

 تُ٘ٙق تُعث٢ٗ ) نٝي تُ٘ٝػ تُهتل٢ِ ( ٣صْ ش٤ًِح تُؽهتي تُعث١ٞٗ. 

٣ٌٕٞ تُؽهتي تُعث١ٞٗ أًعً شؤظًت خثُؼٞتَٓ تُد٤ة٤ر ٖٓ تُؽهتي تالخصهتب٢ ٝوُي الٕ ش٤ًِح ٞدوثشٚ 

٣ّصـًم ٝهصث ٣ٞٞال ، ٝشئن١ ٣ٌثنذ تًُٞٞخر تظ٘ثء كصًذ ش٤ًِح تُؽهتي تُعث١ٞٗ ت٠ُ ٜؼق ٞدوثشٚ 

ٓصثٗر تُٕؼًذ ، تٓث ك٢ ـثُر ٗوٗ تًُٞٞخر ٝتُؼ٘ثً٘ تُـىتب٤ر ك٢ تُصًخر كثٕ وُي تُُِٞد٤ر ٝهِر 

٣ئن١ ت٠ُ هًٙ تُص٤ِر ٝػهّ تًصٔثٍ ش٤ًِح ٞدوثز تُؽهتي تُعث١ٞٗ خَ هه شٔٞز خؼٛ تُٕؼًتز 

( ُٝىُي كثٕ ت٣ر ػ٤٘ر ٖٓ تُوطٖ تُٕؼً شْٝ نتبٔث 2701هدَ ش٣ٌٖٞ تُؽهتي تُعث١ٞٗ ) ػدهتُّالّ ، 

ٝظثُعر  Semimatureٝتلًٟ ؿ٤ً ًثِٓر تُؽهتي تُعث١ٞٗ   Immatureٗثٜؽر ٔؼًتز ؿ٤ً 

تُظًٝف تُد٤ة٤ر تًعً ػ٠ِ تُٕؼً ؿ٤ً تُ٘ثٜػ  ٣ٌٕٝٞ شثظ٤ً Matureٗثٜؽر تٝ ٤ٌِٔر تُؽهتي 

ٓوثيٗر خثُٕؼً تُ٘ثٜػ ٝػ٘ه ؼلثف تُٕؼًذ تُ٘ثٜؽر كثٕ تُؽهتي تال٢ُٝ ٣صوِٗ ٣ٝٙدؿ خٌَٕ 

،  Rameyِٓٔٞءذ خثُدًٝشٞخالٌّ ) Lumenٓ٘طٞ خ٤٘ٔث شٌٕٞ تُو٘ثذ تُِٞط٤ر ُِم٤ِر ت٤ُِل٤ر 

٤ٌُِر ٝتـ٤ثٗث ٓهٝيذ ٣ٝؼصٔه ػ٠ِ ِٔي ( ٣ٌٕٝٞ ٌَٔ تألٗطٞتء ٕٓثخٜث ُدىيذ تُدثهالء أٝ ت2701

 تُؽهتي ، خ٤٘ٔث شٌٕٞ تُٕؼًذ ؿ٤ً تُؽثكر ًٓٗر ٝٔدٚ ّٓصو٤ٔر.

٣صًِح تُؽهتي تُعث١ٞٗ ك٢ ٞدوثز نتب٣ًر ٓصصث٤ُر خف٤ط ٣ظًٜ ك٢ هطثع ػ٢ًٜ ًفِوثز تٔدٚ 

ٝتٗٔث خفِوثز تُ٘ٔٞ . ٝتٕ ت٤ٌُِِّٞ تُٔصًِح ك٢ تُؽهتي تُعث١ٞٗ ال٣َٔ ًَ ـؽْ تُم٤ِر أٝ تُٕؼًذ 

ٞدور ( ٣ٝٞؼه خٌَٕ  ٣36صًى كؽٞذ ك٢ ًًٍٓ تُٕؼًذ ٣ٌٕٝٞ ش٤ًِح ت٤ٌُِِّٞ ػ٠ِ ٌَٔ ٞدوثز )



ُل٤لثز ل٤ط٤ر نه٤ور ٓصًِدر خؼٜٝث خؽٞتي خؼٛ ك٢ ٌَٔ ـ٢ٍِٗٝ ٣هٝي ـٍٞ تُٔفٞي تُط٢ُٞ 

ٝشؼًف خٍت٣ٝر تُفٍِٕٝ ٢ٛٝ وتز ػالهر  51 – 31ُِٕؼًذ ٣ٝٙ٘غ ٓؼٚ ٌت٣ٝر ٤ٜور شصًتٝؾ خ٤ٖ 

ٔصثٗر تُص٤ِر ، ٝشصـ٤ً ُل٤لثز تُفٍِٕٝ ك٢ تشؽثٙ نٝيتٜٗث ػ٠ِ كصًتز ت١ تٜٗث شٌٕٞ ك٢ تـه ٝظ٤ور خ

تؼٍتء تُٕؼًذ وتز تشؽثٙ ٖٓ ت٤ُّثي ت٠ُ ت٤ٔ٤ُٖ ظْ كؽؤذ شؼٌُ ك٤ٜث تُِل٤لثز تشؽثٜٛث ٝشؤلى خثالشؽثٙ 

ز تُص٤ًًد٤ر ٖٓ ت٤ٔ٤ُٖ ت٠ُ ت٤ُّثي ٝشؼًف تُٔ٘ثٞن تُص٢ ش٘ؼٌُ ك٤ٜث تُِل٤لثز تشؽثٜٛث خثالٗؼٌثِث

Structural reverals   ٣ٌٖٝٔ يإ٣صٜث شفس ت٤ًٌٌُِٔٝٞج تالِصوطثخ٢ ًؤًٔٞر نتً٘ر ٓصؼثٓهذ

تٗؼٌثِث ك٢ تُّ٘صٔصً  41 – 31ػ٠ِ تُٔفٞي تُط٢ُٞ ُِٕؼًذ. ٣ٝصًتٝؾ ك٢ ت٤ُِلر تُٞتـهذ ٓث خ٤ٖ 

 بٔر.تُٞتـه ، ٝشٌٕٞ ت٤ُِلر تُص٢ ك٤ٜث تٗؼٌثِثز أًعً ٓوثٝٓر ُِظًٝف تُؽ٣ٞر ؿ٤ً تُٔال

٤ًٌٕٓٝ ك٢ تالهطثٕ  26تٕ ٔؼًذ تُوطٖ ٣ِٞٞر خثُّ٘در ُوطًٛث ، كد٤٘ٔث ٣صًتٝؾ هطًٛث خ٤ٖ 

ِْٓ ك٢ تالهطثٕ  ٤ٓ31ًٌٕٝ ك٢ تالهطثٕ تُمٕ٘ر ، ٗؽه تٕ ُٜٞٞث ٣صًتٝؾ ٓث خ٤ٖ  31تُ٘ثػٔر ٝ 

) ػ٘هٓث ِْٓ ك٢ تالهطثٕ تُط٣ِٞر ٝهطً تُٕؼًذ ٣ٌٕٞ ظثخصث ػ٠ِ تٓصهتن ُٜٞٞث  61تُو٤ًٙذ تُص٤ِر ٝ 

 شٌٕٞ ك٤ٜث تًُٞٞخر ٓ٘ثِدر( ٌُٜٝ٘ث شّصهم ك٢ تشؽثٙ هٔصٜث. 

 انتشكُت انكًُُبوٌ ألنُبف انمطٍ :

% ٓٞتن 2,3% خًٝش٤ٖ ، 4,2% ٤ٌِِِٞ ، 75شصًًح ٤ُلر تُوطٖ ػ٠ِ أِثَ تٌُٕٞ تُؽثف ٖٓ 

،  Ramey% أـٔثٚ ػ٣ٞٝر ) 2,5% ٣ًٌِثز ٝ 1,4% ٔٔغ ، 1,7% يٓثن ، 2,3خٌص٤٘٤ر ، 

2701 .) 

: تٕ أِثَ تُص٤ًًح ٤ُِلر تُوطٖ ٛٞ ًٌِ تًٌٌُِٞٞ تألٓثب٢ ػٖ ٣ًٞن  Celluloseت٤ٌُِِّٞ  -2

تشفثن ًَ ؼ٣ٍة٤ٖ ٖٓ ًٌِ تًٌٌُِٞٞ ػٖ ٣ًٞن أٝتً٘ تشٙثٍ خىيذ تالًّٝؽ٤ٖ ) خؼه 

ٗص٤ؽر ُٜىت تألشفثن( ٌٝٛىت ٣ٌٖٔ شٙٞي ش٣ٌٖٞ ِِِّر ٣ِٞٞر ٖٓ  HOHتٗلٙثٍ ؼٍب٢ تُٔثء 

ُص٣ٌٖٞ ؼٍب٢ ت٤ٌُِِّٞ. ٝت٤ٌُِِّٞ تُٔٞؼٞن ُٕؼًذ تُوطٖ ٣ٌٕٞ  ٝـهتز ًٌِ تًٌٌُِٞٞ ٛىت

)ؿ٤ً  Amorphousٝألً ؿ٤ً ًٓشح  Crystallineػ٠ِ ٗٞػ٤ٖ : ٓصدِٞي أٝ ًٓشح 

% ، ٣ٝصؽٔغ ػهن ٖٓ 91ٓصدِٞي( تٕ ّٗدر ت٤ٌُِِّٞ تًُٔشح ك٢ تُٕؼًذ تُؽثكر ال شوَ ػٖ 

. ٝشٌٕٞ تُِل٤لثز ك٢   ٤Fibrilلر ت٤ٌُِِّٞ تًُٔشح ٝؿ٤ً تًُٔشح ك٢ ٌَٔ ٓؽٔٞػر ٌٓٞٗث تُِ



تُطدور تُمثيؼ٤ر ٖٓ تُؽهتي تُعث١ٞٗ أًدً ٝأًعً خِٞيذ ٝشًش٤دث ٓٔث ك٢ تُؽهتي تال٢ُٝ ، ًٔث تٕ 

 ٌٝت٣ث ش٤ًِح ٤ٌِِِٞٛث ٣ٌٕٞ أ٘ـً ، ُىت كثٕ تُٔصثٗر شصٞهق ػ٠ِ ٞد٤ؼر ٌٓٞٗثشٜث. 

اللً كثٗٚ ٣َّٜ شمَِ تٕ ت٤ٌُِِّٞ ؿ٤ً تًُٔشح ٗظًت ُصدثػه ٌٓٞٗثشٚ خؼٜٝث ػٖ تُدؼٛ ت

تُٔفث٤َُ لالُٚ ٝخثُصث٢ُ شٙدؿ تِطفٚ تًعً ػًٜر ُِصلثػالز ت٤ٔ٤ٌُث٣ٝر ، ٝٛىت ْٜٓ ك٢ 

٘دثؿر تُوطٖ أٝ ك٢ ٓؼثِٓر تُوطٖ خث٤ٔ٤ٌُث٣ٝثز تُٔمصِلر ُصف٣ًٞٙ ٝتًصّثخٚ ٘لثز ؼه٣هذ 

 ًٓؿٞخر. 

٢ٛٝ ٓوثٝٓر تُصـ٤ً ك٢ ُوه ُٞـع تٕ تالِصطثُر شوَ خ٣ٍثنذ شدِٞي ت٤ٌُِِّٞ ، ًٔث تٕ تُٙالخر )

تٌَُٕ( شؼصٔه ػ٠ِ تٌُٕٞ تُؽ٣ٍة٢ ٝٞد٤ؼر ٝنيؼر شًش٤ح ٝشدِٞي ت٤ٌُِِّٞ ، ُىُي ٗؽه إٔ 

٣ٌثنذ تُصًش٤ح ش٣ٍه ٖٓ تُٙالخر أٝ تُٔطث٤ٞر ) ٢ٛٝ ٓفثُٝر تِصًؼثع تٌَُٕ تُٔصـ٤ً خؼه 

ُؽٜه ٖٓ )٢ٛٝ تُوهيذ ػ٠ِ تٓصٙثٖ ت Resilienceٌٝتٍ تُٔئظً ( ٝخثُصث٢ُ كثٕ هٞذ تُصًتخٟ 

ؿ٤ً شـ٤ً نتبْ ك٢ ٌِٜٔث( ٢ٛ تاللًٟ شٍنتن ًِٔث ٌتن تُصًش٤ح. تٕ تيشلثع نيؼر تُفًتيذ 

٣ئظً ك٢ ؼٍب٢ ت٤ٌُِِّٞ ٣ٝفِِٚ ًٔث شلؼَ خؼٛ تألـٔثٚ ٝتُو٣ِٞثز ، كوه ٝؼه ػ٘ه شّم٤ٖ 

ّ تٕ ؼٍب٢ ت٤ٌُِِّٞ ٣صهٛٞي ٝش٘ملٛ 271 -261ل٤ٞٞ تُـٍٍ ػ٠ِ نيؼثز ـًتيذ ٓثخ٤ٖ 

 عِط. ٓصثٗصٚ ت٠ُ تُ

: ٣ٞؼه ػ٠ِ تُّطؿ تُمثيؼ٢ ُؽهتي تُٕؼًذ ، ٣ٝؼَٔ تُٕٔغ ػ٠ِ ـلع تُٕؼًذ  Waxتُٕٔغ  -3

ٖٓ تًُٞٞخر ٝخثُصث٢ُ ٓ٘غ ٗٔٞ تُلط٣ًثز ٝتٌُثب٘ثز تُهه٤ور تُٝثيذ ، ًٔث ٣ؼط٢ تُٕٔؼر ٘لر 

تُٔوثٝٓر ٜه ػٞتَٓ تُصِق تُؽ٣ٞر هدَ ؼ٤٘ٚ ، ٣ٝؼصوه تٕ ُِٕٔغ أ٤ٔٛر ك٢ ُِٜٞر ش٘ظ٤ق 

ٓٔث ٣ؼِن خٚ ٖٓ ٔٞتبح ، ٝك٢ تُٙ٘ثػر كثٕ ٔٔغ تُوطٖ ُٚ أ٤ٔٛر لث٘ر ـ٤ط  ٔؼًذ تُوطٖ

٣َّٜ ػ٤ِٔثز تُـٍٍ تُٔمصِلر ٝوُي الٕ ُِٕٔغ ٘لثز شٕف٤ٔ٤ر ًٓؿٞخر ػ٘ه تُـٍٍ ًٝىُي 

كثٕ ُٕٔغ تُوطٖ أ٤ٔٛر ك٢ ٘٘ثػر تألّٗؽر ـ٤ط أٗٚ ٖٓ تًًُٔدثز تالٌٓر ك٢ ػ٤ِٔثز تُـ٢ِ 

 ٝتُصد٤٤ٛ.

: ٢ٛٝ ًًٓدثز ًثيخ٤ٛٞهيتش٤ر ٓؼوهذ . تٕ ٓؼظْ تُدٌص٤ٖ ٣ٞؼه ك٢ تُؽهتي  Pectinتُدٌص٤ٖ  -4

تال٢ُٝ ُٕؼًذ تُوطٖ ٝػ٠ِ ٤ٛةر أٓالؾ ًث٤ُّّٞ ٝٓـ٤ّ٤ّ٘ٞ ٝـه٣ه. ٝك٢ ٘٘ثػر تُوطٖ 

ٝ٘دـٚ كثٕ ٓؼظْ تُدٌص٤ٖ ٣مًغ خؼ٤ِٔثز تُـ٢ِ ٗظًت ُص٣ٌٖٞ أٓالؾ ـثٓٛ تُدٌص٤ي ٝأ٣ٝث 



كوٟ. أٓث شؤظ٤ً تُدٌص٤ٖ ك٢ خؼٛ ٘لثز ٔؼًذ تُوطٖ كثٕ  ُصفِِٚ ٌُٜٝ٘ث الشٍٍٝ ٓدثًٔذ خثُٔثء

 تٌتُر ٛىٙ تُٔثنذ ُْ ٣ـ٤ً ًع٤ًت ٖٓ ٓصثٗر ٔؼًذ تُوطٖ.

: تٕ ٓؼظْ تُ٘صًٝؼ٤ٖ ٣هلَ ك٢ ش٣ٌٖٞ تُدًٝش٤ٖ ، ٝػثنذ ٣ٍتٍ تُدًٝش٤ٖ  Proteinتُدًٝش٤ٖ  -5

 ٖٓ ٔؼًذ تُوطٖ خُّٜٞر ك٢ ػ٤ِٔر تُصد٤٤ٛ.

تُٔمصِلر ٓعَ تُدٞشث٤ِّٞ ٝتٌُث٤ُّّٞ ٝتُٔـ٤ّ٤ّ٘ٞ  : ٣ٝصٌٕٞ ٖٓ تُؼ٘ثً٘ Ashesتًُٓثن  -6

ٝتُٙٞن٣ّٞ ٝتُفه٣ه ٝت٤ٌُِّٕٞ ٝتٌُد٣ًس ٝتُلّلٞي ٝتٌُِٞي ٝتٌُثيخٕٞ ٝتُ٘فثَ ٝتُٔ٘ـ٤ٍ٘ 

خّ٘ح ٓصلثٝشر ٝػ٠ِ ٌَٔ أًث٤ِه. ٝتٕ ٓؼظْ ٌٓٞٗثز تًُٓثن شٍٍٝ خؼه ؿ٢ِ ٝشد٤٤ٛ 

و٠ ك٢ تُٕؼًذ. ٝٗظًت الٕ ؿَّ تُّٔ٘ٞؼثز تال تٕ ٓؼظْ تٌُث٤ُّّٞ ٝتُفه٣ه ٝتأل٤ُّ٘ٔٞ ٣د

تُوطٖ خثُٔثء ٣ٍ٣ه ًع٤ًت ك٢ ٓوثٓصٚ ًٌُِٜخثء ) ٍُٝتٍ ٓؼظْ أٓالؾ تُٙٞن٣ّٞ ٝتُدٞشث٤ِّٞ( 

٣ؽؼَ ٖٓ تٌُٖٔٔ تِصؼٔثُٚ خهال ٖٓ تُف٣ًً ك٢ ٘٘ثػر تُّٔ٘ٞؼثز تُمث٘ر خؼٍٍ تِالى 

 تُص٤ِلٞٗثز ٝتُدًم ٝؿ٤ًٛث.

ِٕٞ أل٤ُثف تُوطٖ ت٠ُ ػٞتَٓ ٝيتظ٤ر ٓصؼِور خٔث تُٔثنذ تُِٔٞٗر أل٤ُثف تُوطٖ : ٣ًؼغ ِدح تُص -7

شفص٣ٞٚ ٔؼًذ تُوطٖ ٖٓ تُفٞتٓٛ ٓعَ ـثٓٛ تٌُِٞيٝؼ٤٘٤ي ، تٌُثك٤ي ٝـثٓٛ ت٤٘٣ٌُٞي ، 

 تٜثكر ت٠ُ خؼٛ تُٙدـثز تُٔٞؼٞنذ ك٢ ًٌٛذ تُوطٖ.   

 شصًًح ٔؼًذ تُوطٖ تُ٘ثٜؽر ٖٓ تالؼٍتء تالش٤ر :  تشكُت انشعشح:

ُمثيؼ٤ر تُٕٔؼ٤ر تُص٢ شف٤ٟ خثُؽهتي تالخصهتب٢ ٝشفص١ٞ ػ٠ِ ل٤ِٟ ٖٓ تألن٣ْ : ٢ٛٝ تُطدور ت -2

ٓٞتن ٤ًص٤ٗٞر ٝخٌص٤٘٤ر ٝ٘ٔـ٤ر ٝن٤٘ٛر ٝٝؼٞن ٛىٙ تُطدور تُٕٔؼ٤ر ٣ؽؼَ تُوطٖ ؿ٤ً هثخَ 

ألٓصٙثٖ تُٔثء كالخه ٖٓ تٌتُصٜث خٔؼثٓالز لث٘ر ك٢ ٘٘ثػر تُوطٖ تُٔثٖ تٝ تُوطٖ تُٔؼه 

 ُِٙدثؿر .

ٝٛٞ ؼهتي تال٢ِ٘ تًُه٤ن ٣ٝفص١ٞ ػ٠ِ ٤ٌِِِٞ ٝٓٞتن خٌص٤٘٤ر ٝشًت٤ًح  تُؽهتي تالخصهتب٢ : -3

٤ٌِِِٞٛىت تُؽهتي ٖٓ ًٔتبٟ ٣ٌِٞ٤ِِر نه٤ور ٓصهتلِر ك٢ خؼٜٝث ِٝٓصلر ـ٤ٍِٗٝثً ك٢ تشؽث٤ٖٛ 

 ٓصٝثن٣ٖ .



تُؽهتي تُعث١ٞٗ : ٣صٌٕٞ ٖٓ ٞدوثز ٓصصث٤ُر ٖٓ ت٤ٌُِِّٞ تُ٘و٢ ًَٝ ٞدور ٖٓ ٛىٙ تُطدوثز  -4

ًد٤ً ٖٓ تًُٕتبٟ ت٣ٌِٞ٤ُِّر ٓصلًػر شٔصه ـ٤ٍِٗٝثً ٖٓ هثػهذ تُٕؼًذ ت٠ُ هٔصٜث  شصًًح ٖٓ ػهن

٣ٝ٘ؼٌُ تشؽثٙ تُفٍِٕٝ ك٢ كصًتز ٓصؼهنذ ٓعالً ٣دهأ تُفٍِٕٝ ٔٔثالً ظْ ٣٘ؼٌُ ك٤صؽٚ ٤ٔ٣٘ثً ٣ٝؼٞن 

 خؼه كصًذ ت٠ُ تالشؽثٙ ٔٔثالً ٌٝٛىت . 

ؼًذ ٝشٙدؿ خؼه تٕ ٣صْ ِٔي تُؽهتي ٤ٜور تُو٘ثذ : ٢ٛٝ تُلؽٞذ تُهتل٤ِر تُص٢ شٔصه ػ٠ِ ٍٞٞ تُٕ -5

، ٝشظًٜ ك٢ تُوطثع تُؼ٢ًٜ ًلؽٞذ ٓٝـٞٞر ؿ٤ً ٓ٘صظٔر ال شطثخن تُؽهتي ػ٘ه ؼلثف تُٕؼًذ . 

 ٝشفص١ٞ تُو٘ثذ ػ٠ِ خوث٣ث تُدًٝشٞخالٌّ ت٤ُٔصر .  

 

٣ٍ٣ه ٣ٕٝ٘ؤ ٖٓ لال٣ث تُدًٕذ خط٣ًور ٓٔثظِر ُٕ٘ٞء تُٕؼً تال تٕ ٗٔٞٙ ك٢ تُطٍٞ ٓفهٝن كال  انضغت:

ػٖ خٝغ ٤ِٓٔصًتز ه٤ِِر ك٢ ته٠ٙ ـهٝنٙ . ٝهطً تٍُؿح ك٢ تُؼثنذ تًدً ٖٓ هطً تُص٤ِر ٝال 

ـِور ٖٓ ـِوثز تُ٘ٔٞ ٢ٛٝ أِٔي ٖٓ ـِوثز ٗٔٞ  23-٣0صًِح ك٢ ؼهتيٙ تُعث١ٞٗ تًعً ٖٓ 

 تُٕؼًذ .

 انًصبدس:

ؼثٓؼر    - تُؼ٢ِٔ . ٓفث٤َ٘ تال٤ُثف. ٌٝتيذ تُصؼ٤ِْ تُؼث٢ُ ٝتُدفط2777ٔثًً، ت٣ثن ِٞؼس. 

 تَُٔٞ٘.



. تُٔفث٤َ٘ ت٣ٍُص٤ر ، نتي تٌُصح ُِطدثػر  ٤ٞ2771لٞي ، ـ٤ّٖ ػ٢ٗٞ ٝيًٌثي ـٔه١ ي٤ٔه . 

 ٝتًُٕ٘ ، ؼثٓؼر تَُٔٞ٘.

 ٘لفر. 463. شٌُ٘ٞٞؼ٤ث تٗصثغ ٝش٤٘ٙغ تُوطٖ ت١ًُٙٔ.  2701ػدهتُّالّ ، ٓفٔه. 

يذ تُصؼ٤ِْ تُؼث٢ُ ٌٝت ٓفث٤َ٘ تأل٤ُثف . .2701ػ٢ِ، ـٌٔس ػده ٝٓؽ٤ه ٓفّٖ تالٗٙثي١ .

 ؼثٓؼر خـهتن.  –ٝتُدفط تُؼ٢ِٔ 
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 انًحبظشح انتبسعخ:

تُوطٖ ٓفٍٙٞ ٓؼًٔ توت ٗؽس ؼىٝيٙ ٖٓ تالٗؽٔثن لالٍ تُٕصثء تال تٗٚ ٣ؼصدً  انجُئخ انًالئًخ:

ٓفٍٙٞ ـ٢ُٞ ٤٘ل٢ ػ٘هٓث ٣ٍيع ػ٠ِ ٗطثم تهصٙثن١ . ٝتُوطٖ تـه ٓفث٤َ٘ تُٔ٘ثٞن 

تالِصٞتب٤ر ٝٔدٚ تالِصٞتب٤ر ٝشؽٞن ٌيتػصٚ ك٢ تُٔ٘ثٞن تُهتكةر تُص٢ ال ٣وَ ك٤ٜث ٓصِٟٞ نيؼر 

 41ٔٔالً ٝ 49لثً . ٝشوغ ٓ٘ثٞن ٌيتػر تُوطٖ خ٤ٖ لط٢ ػًٚ ّْ ٤٘ 36تُفًتيذ ت٤ٓٞ٤ُر ػٖ 

 ؼ٘ٞخثً .

( 311-٣201فصثغ تُوطٖ ت٠ُ ِْٓٞ ٗٔٞ لث٢ُ شٔثٓثً ٖٓ تالٗؽٔثن ّٕٓٔثً ٝنتكةثً ال شوَ ٓهشٚ ػٖ )

( ِْٓ ك٢ تُّ٘ر خف٤ط شٌٕٞ ٌٓٞػر 611-٣561ٞٓثً ًٔث ٣فصثغ ت٠ُ ٤ًٔثز تٓطثي شصًتٝؾ ٖٓ )

ِْ تُ٘ٔٞ . تٓث ك٢ تُٔ٘ثٞن تُؽثكر ٝٔدٚ تُؽثكر ٝتُص٢ شّوٟ أٓطثيٛث ٔصثءتً ش٣ٌٞؼثً ٓ٘صظٔثً لالٍ ٓٞ

                                              ػ٘هبى ٣صطِح ي١ تُوطٖ خ٤ٌٔثز ًثك٤ر ٝخٔٞتػ٤ه ٓ٘ثِدر لالٍ تُِْٔٞ ُٝٔثٕ ـثَ٘ ؼ٤ه.                                                

وطٖ تُصًج ت٣ٍُٔؽ٤ر تُط٤٘٤ر ٓصِٞطر تُمٙٞخر ٝتُص٢ شفص١ٞ ػ٠ِ ٤ًٔثز ٓ٘ثِدر ٣البْ ٌيتػر تُ

ٖٓ تُؼ٘ثً٘ تال٤ُٝر تًُٝٝي٣ر ُِ٘ٔٞ ٝتالٗصثغ . ٝتوت ٌيع تُوطٖ ك٢ تاليت٢ٜ تُط٤٘٤ر تُعو٤ِر وتز 

تُمٙٞخر تُؼث٤ُر كؤٕ كصًذ تُ٘ٔٞ شطٍٞ ٣ٝصّدح ػٖ وُي شؤل٤ً ك٢ تُ٘ٝػ ٓٔث ٣ؽؼَ تُوطٖ ػًٜٚ 

 ث٥كثز تٍُيتػ٤ر .   ُإل٘ثخر خ

ًٔث شصوِٗ كصًذ تُ٘ٔٞ تُع١ًٔ ٝال شٌٕٞ ٛ٘ثى كً٘ر ًثك٤ر ُِ٘دثشثز ُص٣ٌٖٞ تألٌٛثي ٝتُعٔثي 

خث٤ٌُٔر تُطد٤ؼ٤ر تُص٢ شؽؼَ تُٔفٍٙٞ تهصٙثن٣ثً . تٓث توت ٌيع ك٢ شًج ي٤ِٓر ٝتُص٢ ٢ٛ ػثنذ 

٘ـ٤ًذ تُفؽْ وتز ـثَ٘ شٌٕٞ كو٤ًذ خثُؼ٘ثً٘ تال٤ُٝر ٝشلوه تُٔثء خًّػر كؤٕ تُ٘دثشثز شٌٕٞ 

ٝتٞا ٝٗٞػ٤ر ين٣ةر ٣ٌٖٝٔ ٓؼثُؽر وُي ػٖ ٣ًٞن تٜثكر تُط٢ٔ خٞتِطر تُل٤ٝثٗثز تٝ ٗعً 

 تُّٔثن تُف٤ٞت٢ٗ أٝهِح تُٔفث٤َ٘ تُدو٤ُٞر ك٢ تُصًخر .

شفصثغ خىٝي تُوطٖ ػ٘ه تٗدثشٜث ت٠ُ ٤ًٔثز ٝك٤ًذ ٖٓ تُٔثء ٌُٜٞٗث  تأثُش انًبء عهً االَجبد وانًُى:

 ٔٔؼ٤ر شؼ٤ن ت٠ُ ـه ٓث ًٓٝي تُٔثء ت٠ُ تُهتلَ )تُدىٝي( .  ٓـطثذ خطدور

ٝشمصِق تأل٘٘ثف ك٢ ـثؼصٜث ت٠ُ ت٤ُٔثٙ ػ٘ه تالٗدثز ُٝوه ٝؼه تٕ ٓث شٔصٙٚ تُدىٝي ٖٓ تُٔثء ػ٘ه 

% تٝ أًعً ٖٓ ٌٜٝٗث . ًٝع٤ًت ٓث شئن١ هِر ت٤ُٔثٙ ك٢ تُصًخر ت٠ُ كَٕ تالٗدثز 61تالٗدثز ٣ؼثنٍ 



شئن١ ٢ٛ تاللًٟ ت٠ُ تلص٘ثم تُدىٝي ٝٓٞشٜث ٝشلّمٜث . ًىُي ش٘دس تُدىٝي  ًٝٔث تٕ ت٤ُٔثٙ تٍُتبهذ

تُٔفِٞهر خهيؼر تًِع ٖٓ تُدىٝي ؿ٤ً تُٔفِٞهر الٕ تٍُؿح ٣ؼًهَ تٓصٙثٖ تُٔثء ٖٓ هدَ 

 تُدىٝي. 

ّْ (  46ُوه ٝؼه إٔ أّٗح نيؼر ـًتيذ ُإلٗدثز تُدىٝي ٢ٛ ) تأثُش دسخخ انحشاسح عهً االَجبد:

ّْ ( كؼ٘هبى 26ّْ ( ، تٓث توت ِٝ٘س ت٠ُ ) 29ٝشٌٕٞ ػ٤ِٔر تالٗدثز خط٤ةر ػ٘هٓث ش٘ملٛ ت٠ُ ) 

(  ٣46صٞهق تالٗدثز شٔثٓث . ًٔث ٝؼه تٕ ًِػر تالٗدثز شٍنتن ػ٘هٓث شًشلغ نيؼر تُفًتيذ ٖٓ ) ّْ

                            تيشلؼس نيؼر تُفًتيذ ػٖ ٛىت تُفه كؤٕ ًِػر تُ٘ٔٞ ش٘ملٛ.                                                                        ّْ ( تٓث توت  49ٝـص٠ نيؼر )

ّْ ( أكَٝ تُهيؼثز ُ٘ٔٞ تُدثنيتز ٝـص٠  30-35شؼصدً نيؼثز تُفًتيذ تُص٢ شصًتٝؾ خ٤ٖ ) 

 41نيؼثز تُفًتيذ تُؼظ٠ٔ ٝتُٙـًٟ تُص٢ شالبْ ٗٔٞ تُدثنيتز ك٢ٜ ) خٍٝؿٜث ٖٓ تُصًخر . أٓث

 ّْ (ػ٠ِ تُصٞت٢ُ . 26ٝ

( أكَٝ نيؼر ـًتيذ ٓ٘ثِدر ُ٘ٔٞ Balls 1919ُوه ٝؼه ) تأثُش دسخبد انحشاسح عهً انًُى:

( ٝػ٘ه تٌن٣ثن نيؼر تُفًتيذ ػٖ ٛىت تُفه ُلصًذ ه٤ًٙذ كؤٕ ٗٔٞ  ّ 43ٗدثشثز تُوطٖ ٢ٛ تُهيؼر ) 

ِثػر( أٝ أًعً . ٣ٝلًّ وُي ُؼهّ تٌٓث٤ٗر شؽ٤ٍٜ  35ثم تًُب٢ّ٤ ٣صٞهق ٣ٝدو٠ شؤظ٤ً وُي ُلصًذ )تُّ

تُ٘دثز خثُٔثء تٌُثك٢ ٖٓ لالٍ تُؽىٝي خٔث ٣ؼٞٚ ػٖ ٣ًٞن تُ٘صؿ. ًٔث ٣ئن١ تٗملثٚ نيؼر 

تُفًتيذ تُٔٙفٞخر خهيؼثز ـًتيذ شًخر ػث٤ُر ت٠ُ خطا تُ٘ٔٞ ٝشٕؽ٤غ ٗٔٞ تُلط٣ًثز لالٍ 

ُدثنيتز ًٝىُي أظ٘ثء تألنٝتي تاللًٟ ُِ٘ٔٞ ًٔث ٣ئن١ تٗملثٚ ـًتيذ تُصًخر ك٢ خهت٣ر ًٓـِر ت

 تُِْٔٞ ت٠ُ تُصؤل٤ً ك٢ ٗٔٞ تُؽىٝي .

شئن١ نيؼثز تُفًتيذ تُؼث٤ُر ت٠ُ تٗملثٚ ـثَ٘ تُ٘دثشثز  تأثُش دسخخ انحشاسح عهً انحبصم:

ش٘ـِن تُعـٞي ٓدًٌتً لالٍ ت٤ُّٞ الٕ وُي ٣ئن١ ت٠ُ ٣ٌثنذ ك٢ ًِػر ػ٤ِٔر تُ٘صؿ كصىخَ تُ٘دثشثز ٝ

ٓٔث ٣ئن١ ت٠ُ تخطثء ػ٤ِٔر تُصٔع٤َ تُٝٞب٢ ٝك٢ ٗلُ تُٞهس شٍنتن ك٤ٚ ػ٤ِٔر تُص٘لُ لالٍ ت٤َُِ 

ٓٔث ٣ئن١ ت٠ُ تِصٍ٘تف ٤ًٔثز أًدً ٖٓ ت٣ُٕٞ٘ثز )تًٌُخ٤ٛٞهيتز( . ُىُي كؤٕ ت٣ٍُثنذ ك٢ ًِػر 

ب٢ شئن١ ت٠ُ ٗوٙثٕ ك٢ ٤ًٔثز تُٔٞتن ػ٤ِٔر تُص٘لُ تُٔٙفٞخر خثٗملثٚ ك٢ ػ٤ِٔر تُصٔع٤َ تُٝٞ

 تُـىتب٤ر تُٔصًتًٔر ٝخثُصث٢ُ ٗوَ ػ٤ِٔر شٔع٤َ تُٝٞب٢ ت٠ُ تألّٗؽر ك٢ ؼّْ تُ٘دثز . 



ُٞـع تٕ ٤ًٔثز ت٤ُٔثٙ تٍُتبهذ ػٖ ـثؼر تُ٘دثز تُٔٙفٞخر  تأثُش انًُبِ عهً انتضهُش وانحبصم:

ٝٝؼٞن ٣ٌثنذ ك٢ ٤ًٔر ت٤ُ٘صًٝؼ٤ٖ خهيؼثز ـًتيذ ٓ٘ملٝر ٓغ شِده تُّٔثء خثُـ٤ّٞ ُلصًذ ٣ِٞٞر 

شئن١ ت٠ُ نلٍٞ تُ٘دثز ك٢ كصًذ ٗٔٞ ل١ًٝ ٝتٗملثٚ ٝشدثٞا ك٢ ش٣ٌٖٞ تُلًٝع تُع٣ًٔر ُلصًذ 

ٖٓ تٍُٖٓ ٝت٠ُ إٔ شٍٍٝ أٝ شصـ٤ً خؼٛ ٛىٙ تُؼٞتَٓ . تٓث ت٤ُٔثٙ تٌُثك٤ر ُفثؼر تُ٘دثز تُٔٙفٞخر 

ُلًٝع تُع٣ًٔر ؼ٘دثً ت٠ُ ؼ٘ح ٓغ تُ٘ٔٞ خظًٝف ٞد٤ؼ٤ر كؤٜٗث شئن١ ت٠ُ شفل٤ٍ تُ٘دثز ت٠ُ ش٣ٌٖٞ ت

تُم١ًٝ . ًٝ٘ص٤ؽر ُصٌٕٞ أكًع ظ٣ًٔر ًع٤ًذ خّدح شٌٕٞ ػهن ًد٤ً ٖٓ تُؼوه كؤٕ ػهن تألٌٛثي 

 تُٔصٌٞٗر ٤ٌِٕٞ ًد٤ً. 

ٖٝٓ خ٤ٖ تُظٞتًٛ تُص٢ شفهض ُِوطٖ تٍُٔ٘يع ك٢ ؼ٘ٞج ِٟٝٝ تُؼًتم ٛٞ شلصؿ تُؽٌٞ هدَ 

ثيذ تُؽثكر تُص٢ شٜح ػ٠ِ تُفوٍٞ هد٤َ ٓٞػه شلصؿ تٌُِٞ ُٝ٘ٞٚ ُِفؽْ تُطد٤ؼ٢ خّدح ت٣ًُثؾ تُف

)ٓ٘صٙق ًٜٔ آج ٝهدَ وُي خو٤َِ( ُٜٝىت تُّدح كؤٕ تُوطٖ تُٔ٘صػ ٓف٤ِثً ٣ٌٕٞ أـ٤ثٗثً ؿ٤ً ٗثٜػ 

 وٝ ٗٞػ٤ر ٝتٞةر ٗٞػٔث. تٜثكر ت٠ُ وُي كؤٕ ًٓنٝن تُهْٝٗ ٣وَ شدثػثً.

تُٔالبٔر تُٔمصثيذ ٍُيتػر تُوطٖ ٤٘٤ٞر ٣لَٝ تٕ شٌٕٞ تُصًخر اختُبس األسض انًالئًخ نهضساعخ: 

٣ٍٓؽ٤ر شفصلع خثًُٞٞخر خٙٞيذ ًثك٤ر ، ِِٜر تُدٍٍ ٝوتز ش٣ٜٞر ؼ٤هذ . تٓث تاليت٢ٜ ت٤ًُِٓر 

كصٌٕٞ ػثنذ كو٤ًذ خثُٔٞتن تُؼ٣ٞٝر ٝتُؼ٘ثً٘ تال٤ُٝر تًُٝٝي٣ر ُِ٘ٔٞ ٝشلوه تُٔثء خًّػر ، ًٔث تٕ 

َِ تُفثَ٘ ُٝىُي ال ٣٘ٙؿ خثلص٤ثي ٓعَ ٛىٙ ـًتيشٜث شٌٕٞ ّٗد٤ثً ًٓشلؼر ك٤ًّع تُ٘ٝػ ٣ٝو

تاليت٢ٜ . ٝػ٘هٓث شٌٕٞ تُصًخر ٤٘٤ٞر ظو٤ِر كؤٕ ٗؽثؾ ٌيتػر تُوطٖ شٌٕٞ ٓصٞهلر ػ٠ِ نيؼر 

 لهٓر تُصًخر ٝشؼه٣ِٜث ٣ًٞٝور تٍُيتػر ٝت١ًُ .

 خثإلٜثكر ت٠ُ تٕ تُصًج تُعو٤ِر ش٣ٍه ٗٞػثً ٓث ٖٓ تُ٘ٔٞ تُم١ًٝ ٝشئلً تُ٘ٝػ كؤٜٗث ٘ؼدر تُمهٓر

ٝشصٕون ػ٘ه تُؽلثف ٓٔث ٣ئن١ ت٠ُ كَٕ تالٗدثز . تٕ خثإلٌٓثٕ شالك٢ وُي ػٖ ٣ًٞن ٌيتػر 

ت٘٘ثف ٓدًٌذ ٓغ شو٤َِ ٤ًٔثز تالِٔهذ ٣ٌٝثنذ ػهن ت٣ًُثز ٓغ شو٤َِ ـؽْ ًَ ي٣ر ٝتالػص٘ثء تُصثّ 

ٝي خؼ٤ِٔثز تُفًتظر ٝتُص٘ؼ٤ْ ٝتُصؼه٣َ . تٕ كثبهذ تِصؼٔثٍ خىٝي أل٘٘ثف ٓدًٌذ ٛٞ ُص٣ٌٜٞ٘ث ؼى

 ؼثٗد٤ر ًع٤ًذ ك٤ّثػه وُي ػ٠ِ ٣ٌثنذ تُفثَ٘ .

ًٔث ٠٘ٞ٣ خؼهّ ٌيتػر تُوطٖ ك٢ تُصًج تُٔثُفر تٝ تُو٣ِٞر ٝتُص٢ شوغ نيؼر تُفٜٔٞر ك٤ٜث لثيغ 

 ًٝىُي تُصًج تُـههر تُّٔصِٙفر ـه٣عثً تال خؼه شف٤ّٖ هثخ٤ِصٜث تالٗصثؼ٤ر . 0 - 3,6تُٔؽثٍ ٖٓ 



ت٣ًُٝٔر ػ٠ِ ًٌٓٝ ٣ٝصْ شف٤ًٝ تًٌُٔٝ هدَ تٍُيتػر  ٣ٍيع تُوطٖ ك٢ تُٔ٘ثٞن غشق انضساعخ:

ك٢ ـثُر ػهّ تِصٞتء تاليٚ تالِصٞتء تٌُثك٢ ٝٝؼٞن خؼٛ تالٓالؾ ك٢ تُصًخر . تٓث توت ًثٗس 

تاليٚ ّٓص٣ٞر ٝوتز تٗفهتي ٓ٘ثِح ٤ًُّ ٤ٓثٙ ت١ًُ ٝتُصًخر ًثٗس ٤٘٤ٞر ٣ٍٓؽ٤ر وتز هثخ٤ِر 

ٝؼ٤هذ تُدٍٍ كؼ٘هبى شصْ تٍُيتػر ك٢ ِطٞي خؼهٛث شصلصؿ ػث٤ُر ػ٠ِ تالـصلثظ خثُٔثء ُلصًذ ٖٓ تٍُٖٓ 

 تًٌُٔٝ تظ٘ثء ػ٤ِٔثز تُؼٍم ٢ٌُ ٣ٙدؿ خثالٌٓثٕ ي١ تُٔفٍٙٞ ػ٘هٓث ٣ٙدؿ خفثؼر ت٤ُٚ . 

هه ٣وّٞ خؼٛ تُلالـ٤ٖ خٍيتػر تُوطٖ ٗعًتً ك٢ تُٞتؾ تال تٕ ٛىٙ تُط٣ًور ؿ٤ً ٘ف٤فر ٝوُي 

الـص٤ثغ ٛىت تُٔفٍٙٞ ت٠ُ لهٓثز ًع٤ًذ ًثُمق ٝتُص٤ّٔه ٝتُؼٍم ٝتُصؼ٤ٕح ٝال ٣ٌٖٔ تؼًتء ٛىٙ 

 تُؼ٤ِٔثز ٤ٌٓث٤ٌ٤ٗثً خّدح ػهّ تٗصظثّ تٍُيتػر . 

هر تٝ ٓؼصٔهذ ٠٘ٞٓ خٜث ٖٓ هدَ تُهٝتبً تُٔؼ٤٘ر . ٣ؽح ٌيتػر خىٝي ٓٙه اعذاد انجزوس نهضساعخ:

٣ٝؽح ٓالـظر تُؼ٘ث٣ر تُصثٓر خفلع ٛىٙ تُدىٝي ت٠ُ ـ٤ٖ ٌيتػصٜث ٝوُي ُٝٔثٕ تٗدثشٜث خٙٞيذ 

ِثػر ػ٠ِ 23ؼ٤هذ . ٕ تُؼثنذ تُٔصدؼر ٖٓ هدَ تُلالؾ ك٢ تُؼًتم ٛٞ ش٘و٤غ تُدىٝي هدَ ٌيتػصٜث ُٔهذ 

دىٝي ػٖ تٍُؿح تُى١ ٣ؼًهَ ػ٤ِٔر تٍُيتػر ٣ٝئلً ٓٞػه تالهَ ظْ كًًٜث خثًَُٓ ٤ُصْ كَٙ تُ

تالٗدثز . تٓث ك٢ تُٞهس كصصْ ػ٤ِٔر كَٙ تٍُؿح تٓث خٞتِطر تٌُٔثبٖ ٝشؼًف تُؼ٤ِٔر خؼ٤ِٔر تُفِن 

تٝ خٞتِطر ٓؼثِٓر تُدىٝي خفثٓٛ تٌُد٣ًص٤ي  (Mechanicaldel Delinting)ت٤ٌُٔث٢ٌ٤ٗ 

لصًذ ه٤ًٙذ ؼهتً )خٝغ نهثبن( خؼهٛث شـَّ ُ  (Chemical Delinting)تًًٍُٔ ٝشؼًف خـ 

 تُدىٝي خثُٔثء ؿّالً ؼ٤هتً ألٌتُر آظثي تُفثٓٛ . 

شصدغ تُط٣ًور تال٠ُٝ ػ٠ِ تُ٘طثم تُصؽثي١ ـ٤ط تٜٗث ٣ًِؼر ِِٜٝر ٝشٌث٤ُلٜث ه٤ِِر تال تٜٗث شئن١ 

الٜٗث ٌِٓلر ت٠ُ ش٤ًٌّ ّٗدر ٖٓ تُدىٝي . تٓث تُط٣ًور تُعث٤ٗر كصّصؼَٔ ؿثُدثً ػ٘ه تؼًتء تُدفٞض 

ٝلطًذ ٌُٜٝ٘ث الشًٌّ تُدىٝي ًٔث تٜٗث شوصَ تالًٓتٚ. ٖٓ تُٔلَٝ ٓؼثِٓر تُدىٝي خثُٔد٤هتز ُوصَ 

ّٓددثز تالًٓتٚ تُٔفُٔٞر ػ٠ِ تُدىٝي تٝ تُٔٞؼٞنذ ك٢ تُصًخر ٝتُص٢ هه شئظً ػ٠ِ تالٗدثز . ًٔث 

٣ر ُـًٚ ـٔث٣ر ٣ٌٖٔ ٓؼثِٓصٜث خثُٔد٤هتز تُف٣ًٕر ٝتُؽٜث٣ٌر ٓعَ ًًٓدثز تُلّلٞي تُؼٝٞ

 تُدثنيتز ٖٓ ـًٕتز تُصًخُ ٝتُٖٔ ٝتُؼٌ٘دٞز تالـًٔ ٝتُىخثخر تُد٤ٝثء .

 

 



 انًصبدس:

. تٗصثغ ٓفث٤َ٘  3110ٔلٕن ، ٘الؾ تُه٣ٖ ػده تًٌُتم ٝ ػدهتُف٤ٔه ت٤ُّه تُهخثخ٢ . 

 تُفوَ . تُطدؼر تأل٠ُٝ. نتي تُلًٌ تُؼًخ٢ .تُوثًٛذ.

. تُٔفث٤َ٘ ت٣ٍُص٤ر ، نتي تٌُصح  2771ـٔه١ ي٤ٔه .  ٤ٞلٞي ، ـ٤ّٖ ػ٢ٗٞ ٝيًٌثي
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 انًحبظشح انعبششح:

: ٣صؤظً ٗدثز تُوطٖ ًٝىُي تٗصثؼ٤صٚ خّٔثكثز تٍُيتػر ٝػهن تُ٘دثشثز ك٢ تُؽٞي ت١ انكثبفخ انُجبتُخ

خؼهن تُ٘دثشثز ك٢ ٝـهذ تُّٔثـر . ُٝوه تؼ٣ًس شؽثيج ػه٣هذ ك٢ ٓ٘ثٞن ٌيتػر ٕٓثخٚ ُٔ٘ثٞن 

( تُق 61-36ٌيتػر تُوطٖ ك٢ تُؼًتم ًٞال٣ر تي٣ٍٝٗث ، ٝشد٤ٖ تٕ تكَٝ ًعثكر ٗدثش٤ر شصًتٝؾ ٖٓ )

ْٗ تُٞتـه ٝهدَ وُي شْ تؼًتء خفط ٓٔثظَ ك٢ ٓطور تخٞ ؿ٣ًح ك٢ تُؼًتم ٝشد٤ٖ تٕ ٗلُ ٗدثز ُِهٝ

ٛىٙ تٌُعثكر ٢ٛ ٓالبٔر شفس ظًٝف تُٔ٘طور تُِٞط٠ ك٢ تُؼًتم . ٝػ٠ِ ٛىت تالِثَ كؤٕ 

ًـْ( ٣ٌل٢ ٍُيتػر تُهْٝٗ تُٞتـه ػ٠ِ تٕ ٣هلَ ٖٓ ٜٜٔ٘ث 21-0تِصؼٔثٍ ٤ًٔر خىٝي شصًتٝؾ ٖٓ )

 . Burhan 1964)ٝ 2772الٗٙثي١ خىٝي تُصًه٤غ )ت

خثُ٘ظً ُٞؼٞن هثخ٤ِر تُص٤ٌق ك٢ ٗدثشثز تُوطٖ ٜٖٔ ٓهٟ ٓؼ٤ٖ ٖٓ تٌُعثكر تُ٘دثش٤ر كوه تؼ١ً ػهن 

ٖٓ تُدفٞض ك٢ ٛىت تالشؽثٙ ٝٝؼه تٗٚ ال شٞؼه تلصالكثز ك٢ تُفثَ٘ ػ٘هٓث شصـ٤ً تٌُعثكر تُ٘دثش٤ر 

ٝػ٠ِ ٛىت تالِثَ ٣ٌٖٔ تٕ شصًتٝؾ  (Arnon1972)( ٗدثز ُِٔصً تًُٔخغ تُٞتـه 3,6-26ٖٓ )

ِْ( ٖٓ نٕٝ تٕ ٣ئظً وُي ػ٠ِ تُفثَ٘. 61-6تُّٔثكثز خ٤ٖ تُ٘دثشثز ٜٖٔ تًٌُٔ تٝ تُّطً ٖٓ )

ُٝٔث ًثٕ ٓفٍٙٞ تُوطٖ ٣صؤظً خؼٞتَٓ تلًٟ ٜٓٔر ؿ٤ً تُفثَ٘ ًثٗصظثّ تُ٘ٝػ ُِٜٝٞر تُؽ٢٘ 

تُ٘دثشثز ّٝٗدر تُ٘ٔٞ تُم١ًٝ ت٠ُ  ت٤ٌُٔث٢ٌ٤ٗ كال خه ٖٓ نيتِر شؤظ٤ً تٌُعثكثز تُ٘دثش٤ر ػ٠ِ ـؽْ

تُع١ًٔ . كثُ٘دثشثز تُ٘ث٤ٓر ٜٖٔ ًعثكر ػث٤ُر شٌٕٞ ٘ـ٤ًذ تُفؽْ وتز ٗٔٞ ل١ًٝ ه٤َِ ؼهتً ٗص٤ؽر 

ُٕهذ تُٔ٘ثكّر ػ٠ِ تُؼ٘ثً٘ تال٤ُٝر ٝتُٔثء تُٔٞؼٞن ك٢ تُصًخر ٝك٢ ٛىٙ تُفثُر ٣صٌٕٞ ُِ٘دثز ِثم 

ً تُؽٞيذ تال٠ُٝ ك٢ هٔر تُ٘دثز ٝشؼصدً ٛىٙ ٤ٍٓذ يب٢ّ٤ ٝتـه ٣فَٔ تكًع ظ٣ًٔر كوٟ شو٣ًدثً ٝشظٜ

ك٢ تُؽ٢٘ ت٤ٌُٔث٢ٌ٤ٗ تال تٕ ػهن تُؽٞي ٣٘ملٛ ًع٤ًتً ٖٓ ػهّ ـٍٙٞ شـ٤ً ك٢ تُؼٞتَٓ تاللًٟ 

ًؼهن تُدىٝي  ك٢ تُؽٞيذ ٝتٌُٕٞ ت٢ٌُِ ك٢ ُِدىٝي ٤ًٔٝر تُٕؼً ُِدىيذ تُٞتـهذ . ُٝىُي كؤٕ تُؼثَٓ 

 ػهن تُؽٌٞ ك٢ ٝـهذ تُّٔثـر . تُى١ ٣فهن تُفثَ٘ ت٢ٌُِ ُِٔفٍٙٞ ٛٞ

٣ٌٕٞ شؤظ٤ً تٌُعثكر تُ٘دثش٤ر ػ٠ِ تُصد٤ًٌ تًعً ت٤ٔٛر ٖٓ تُ٘ثـ٤ر تالهصٙثن٣ر ٓٔث ٛٞ ػ٠ِ تُفثَ٘. 

شصًًٍ ٓؼظْ تُؽٌٞتز هًج تُّثم تًُب٢ّ٤ ُِ٘دثشثز تٍُٔيٝػر خٙٞيذ ًع٤لر ُٝىُي كؤٕ تُؽٌٞتز 

تٌُع٤لر كثٜٗث شئن١ ت٠ُ شؤل٤ً تُ٘ٝػ  تُٔدًٌذ ِٞف شصٌٕٞ ك٢ ٛىٙ تُٔ٘طور . تٓث تٍُيتػر ؿ٤ً

)يخٔث ٣ٌٕٞ ِدح وُي ٗثشػ ٖٓ ػهّ شٞكً تًُٕٝٞ تٌُثك٢ ُِ٘ٝػ(. ٝػ٠ِ ِد٤َ تُٔعثٍ ٝؼه تٕ 



 3.6ٗدثز / ٓصً ًٓخغ ػ٠ِ تٌُعثكر تُ٘دثش٤ر  7%( ٌُِعثكر 26ّٗدر تُصد٤ًٌ ك٢ تُ٘ٝػ شٍنتن خٔوهتي )

( ٗدثز / ٓصً ًٓخغ ٝؼه تٕ ّٗدصٚ 21تػ٠ِ ت١ )ٗدثز / ٓصً ًٓخغ . ٝػ٘هٓث ٌيػس تُ٘دثشثز خٌعثكر 

 ( ٗدثز / ٓصً ًٓخغ كوه تنز ت٠ُ شؤلً ك٢ ٗٝػ تُؽٌٞتز. 31% تٓث تٌُعثكر تُ٘دثش٤ر )6ش٘ملٛ ت٠ُ 

شّثػه تٌُعثكر تُؼث٤ُر ػ٠ِ شـط٤ر ِطؿ تُصًخر ٖٓ هدَ تُ٘دثشثز تُ٘ث٤ٓر ٝٛىت ٓٔث ٣ٝؼق ٗٔٞ 

ز تُوطٖ ػ٠ِ تُٔٞتن ٝتُؼ٘ثً٘ تال٤ُٝر تاللًٟ ًٔث شوَِ تالنؿثٍ ٣ٝوَِ ٖٓ هثخ٤ِصٜث ػ٠ِ ٓ٘ثكّر ٗدث

٤ًٔر تُٔثء تُٔلوٞن ٖٓ تُصًخر ػٖ ٣ًٞن تُصدمً ٝشٍنتن هثخ٤ِر تُ٘دثز ػ٠ِ تالٜطؽثع ك٢ تٌُعثكثز 

 تُؼث٤ُر ُٝىُي ٣٘دـ٢ ػهّ تؿلثٍ ٛىٙ تُ٘ثـ٤ر ػ٘ه تٍُيتػر . 

كٞم ِطؿ تُصًخر تكَٝ خّدح هثخ٤ِصٜث ػ٠ِ ًًّ هًٕذ  ًىُي ٣ٌٕٞ تٗدثز تُدىٝي ٝظٜٞي تُدثنيتز

تُصًخر ٢ٛٝ ٓؽصٔؼر خؼٌُ تُدثنيتز تُص٢ شظًٜ ٓ٘لًنذ . ُىُي كؤٕ تالٗدثز ك٢ تٍُيتػر تٌُع٤لر 

٣ٌٕٞ تًِع ٝتًعً تٗصظثٓثً ًٔث ٣ٌٕٞ ٗفٞ تُ٘دثشثز تُٙـ٤ًذ تٕٟٗ . ٝتل٤ًتً ٣ؽح شفث٢ٔ تٍُيتػر 

ر تٌُعثكر ـص٠ ٝتٕ ًثٕ وُي ال٣ئظً ػ٠ِ تُفثَ٘ خٙٞيذ ٓدثًٔذ. تٌُع٤لر ؼهتً ًٝىُي تٍُيتػر تُو٤ِِ

( 21-٣ٝ0صٝؿ ٖٓ شؽثيج ػه٣هذ تٕ تكَٝ ًعثكر ٗدثش٤ر ػ٘ه ٌيتػر ٓفٍٙٞ تُوطٖ شصًتٝؾ خ٤ٖ )

 ٗدثز / ٓصً ًٓخغ .

ُـًٚ شفه٣ه ٤ًٔر تُدىٝي تُالٌٓر ُٝٔثٕ ًعثكر ٓؼ٤٘ر ٣ؽح  :كًُخ انجزوس انالصيخ نضساعخ انذوَى

ر ٣ًٞور تٍُيتػر كل٢ تُؼثنذ ٣صْ ٌيتػر ٤ًٔر ٓؼ٤٘ر ٖٓ تُدىٝي ٝخؼه ـٍٙٞ تالٗدثز تٝالً ٓؼًك

 خلصًذ ٓ٘ثِدر شؽ١ً ػ٤ِٔر تٌتُر تُ٘دثشثز تٍُتبهذ ك٢ ًَ ؼٞيذ. 

( ًـْ ) تالٗٙثي١ 21-٠٘ٞ٣0 خؤٕ شصًتٝؾ ٤ًٔر تُدىٝي تُالٌٓر ٍُيتػر تُهْٝٗ تُٞتـه ) 

ك٢ ٓؼظْ تُٔ٘ثٞن تُص٢ شٍيع تُوطٖ خثٌُٔثبٖ (. شصدغ تُّٔثكثز تُٞتِؼر خ٤ٖ تًٌُٔٝ 2774

ِْ( ٢ٛٝ ٓ٘ثِدر ًُٔٝي ٌٓثبٖ تُؼٍم ٝتُصؼ٤ٕح ٝتٌُٔثكفر  211-01ٝشصًتٝؾ ٛىٙ تُّٔثكر ٖٓ  )

 ًٝثك٤ر ١ًُِ ك٢ ًٌٓٝ ٣ِٞٞر .

تُوطٖ ٓفٍٙٞ ٤٘ل٢ ٣َٞٞ تُِْٔٞ ٣ٍيع ٓدًٌتً ك٢ تًُخ٤غ ٣ّٝصًٔ ك٢ تُفوَ يىعذ انضساعخ: 

صر تًٜٔ ُٝىُي ٣صفصْ ٜدٟ ٓٞتػ٤ه تٍُيتػر ُٝٔثٕ ٗٝؽٚ خٙٞيذ ًثِٓر ٗث٤ٓثً ـٞت٢ُ تًعً ٖٓ ِ



هدَ ـٍِٞ ِْٓٞ تُم٣ًق ٝتٗملثٚ نيؼثز تُفًتيذ . ك٤ًشلغ تُفثَ٘ ٝشصفّٖ تُ٘ٞػ٤ر ٝشلَٝ 

 تٍُيتػر تُٔدًٌذ ُألِدثج تُصث٤ُر :

ُص٢ شّوٟ تٜٗث شّثػه ػ٠ِ تِصلثنذ تُ٘دثشثز ٖٓ تًُٞٞخر تُٔمٍٝٗر ك٢ تُصًخر ٤ٓٝثٙ تالٓطثي ت -2

 لالٍ تُلصًذ تُٔدًٌذ ٖٓ تًُخ٤غ.

تٜٗث شٖٝٔ ش٣ٌٖٞ تالٌٛثي ٝتُؽٌٞ هدَ تٔصهتن تُفً )تيشلثع نيؼثز تُفًتيذ ًع٤ًتً( ك٣ٍ٤ه  -3

 تُفثَ٘ .    

تٜٗث شٖٝٔ ٗٝػ تُؽٌٞ ٓدًٌتً ٝؼ٤٘ٚ هدَ ـٍِٞ تُم٣ًق ٝخؼٌّٚ كؤٕ تُصؤل٤ً ك٢ تٍُيتػر  -4

صث٢ُ ٘ؼٞخر تُؽ٢٘ ٝتٌتُر تُٔمِلثز تُٔفٍٙٞ ٖٓ كٞم ٣ئن١ ت٠ُ شؤل٤ً ٗٝػ ٝشلصؿ تُؽٌٞ ٝخثُ

 ِطؿ تُصًخر .

ُوه شد٤ٖ ٖٓ تُصؽثيج تُص٢ تؼ٣ًس ك٢ ِٟٝ تُؼًتم تٕ تُلصًذ تُٔ٘ثِدر ٍُيتػر تُوطٖ شٔصه ٖٓ أٍٝ 

( ٣ٝؼصٔه شفه٣ه تُٔٞػه خطد٤ؼر 2774( آوتي )تُٔص٢ُٞ 26آوتي ٝـص٠ ٜٗث٣صٚ ٝتٕ تكَٝ ٓٞػه ٛٞ )

تيذ تُّثبهذ لالٍ وُي تُِْٔٞ ٝشِي تُّ٘ر . كؼ٘هٓث شّٞن نيؼثز تُفًتيذ تُفثٍ ػ٠ِ نيؼثز تُفً

 تًُٔشلؼر ّٗد٤ثً لالٍ تُّ٘ر ٣لَٝ تٍُيتػر ك٢ ٜٗث٣ر ًٜٔ ٔدثٞ.

تٓث توت ًثٗس نيؼثز تُفًتيذ ٝتٞةر ك٤٘دـ٢ ك٢ تُصؤل٤ً ك٢ تٍُيتػر ٝتالِصًٔتي ُـث٣ر ٓ٘صٙق 

تم شؤش٢ ٓصؤلًذ خّدح ٝهٞع ػ٤ِٔثز ٌيتػ٤ر ًٜٔ ٤ّٗثٕ ٝػ٠ِ تُؼّٔٞ كؤٕ ٌيتػر تُوطٖ ك٢ تُؼً

تلًٟ ك٢ شِي تُلصًذ ٝلث٘ر خثُّ٘در ُِٔفث٤َ٘ تُٕص٣ٞر ًثُف٘طر ٝتُٕؼ٤ً تٜثكر ت٠ُ وُي كوه 

شٌٕٞ ت٤ُٔثٙ تُٔصٞكًذ ؿ٤ً ًثك٤ر ١ًُ تُٔفث٤َ٘ ت٤ُٙل٤ر ٝتُٕص٣ٞر ك٢ ٝهس ٝتـه ٌٝٛىت شصؤلً 

ز ٝتُؼَٔ ػ٠ِ ٌيتػصٚ ك٢ تُٔٞػه تُٔالبْ ٌيتػر تُوطٖ ػ٘هٗث ُٝىُي ٣ؽح شالك٢ ٓعَ ٛىٙ تُفثال

الٕ تٍُيتػر تُٔصؤلًذ شّدح شؤل٤ً ك٢ ش٣ٌٖٞ تالٌٛثي ٝتٗملثٚ ك٢ ػهن تالٌٛثي ٝتُؽٌٞ 

تُٔصٌٕٞ ٢ٛٝ الشئظً ػ٠ِ ـؽْ تُؽٌٞ ٌُٖٝ كصًذ ش٣ٌٞ٘ٚ ٝٗٝؽٚ شطٍٞ ٝلث٘ر ػ٘هٓث شّٞن 

ؤٜٗث شصؤظً خثُصؤل٤ً ٌُٖٝ نيؼثز ـًتيذ ٓ٘ملٝر ّٗد٤ثً ك٢ خهت٣ر تُم٣ًق . أٓث ٘لثز تُص٤ِر ك

 خهيؼر ه٤ِِر ؼهتً .



٣ؽح ػهّ شؼ٤ٔن ٌيتػر خىٝي تُوطٖ ك٢ تُصًخر ـ٤ط تٜٗث ـّثِر ؼهتً ُِؼٔن تٌُد٤ً عًك انضساعخ: 

 ِْ( . 7تٝ  6ٝتٕ ال٣ٍ٣ه ػٔن تُدىٝي خث١ ـثٍ ٖٓ تالـٞتٍ ػٖ )

 

 انًصبدس:

   -تُؼ٢ِٔ  تُؼث٢ُ ٝتُدفط. ٓفث٤َ٘ تال٤ُثف. ٌٝتيذ تُصؼ٤ِْ 2777ٔثًً، ت٣ثن ِٞؼس. 

 ؼثٓؼر تَُٔٞ٘.         

 . تٗصثغ   3110ٔلٕن ، ٘الؾ تُه٣ٖ ػده تًٌُتم ٝ ػدهتُف٤ٔه ت٤ُّه تُهخثخ٢ . 

 ٓفث٤َ٘ تُفوَ . تُطدؼر تأل٠ُٝ. نتي تُلًٌ تُؼًخ٢ .تُوثًٛذ.          

 ٌٝتيذ    ٓفث٤َ٘ تأل٤ُثف . .2701ػ٢ِ، ـٌٔس ػده ٝٓؽ٤ه ٓفّٖ تالٗٙثي١ .

 ؼثٓؼر خـهتن.  –تُصؼ٤ِْ تُؼث٢ُ ٝتُدفط تُؼ٢ِٔ         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انًحبظشح انحبدَخ عشش:

 عًهُبد خذيخ انًحصىل 

% تٓث 91تلًٟ ٣ٝوهي وُي ج  تُٔوٙٞن ٛ٘ث ٛٞ ـٍٙٞ تالٗدثز ٝال٣صٞهغ خٍٝؽ خثنيتز انتشلُع:

توت ًثٗس تُّ٘در ه٤ِِر ؼهتً كؼ٘هبى شؼثن تٍُيتػر . ٣ؽح تُٔدثنيذ خثُو٤ثّ خثػثنذ ٌيتػر تُؽٞي تُلثِٔر 

%( تٝ تهَ ٝتِصؼٔثٍ خىٝي ؼ٤هذ ٖٝٓ ٗلُ تُٙ٘ق ٣ٝ٘دـ٢ ػهّ 91خؼه ـٍٙٞ تالٗدثز ـٞت٢ُ )

ٝـٍٙٞ ٗٔٞ ؿ٤ً ٓ٘صظْ ُ٘دثشثز تُفوَ  تُصؤل٤ً خؤؼًتء تُؼ٤ِٔر الٕ وُي ٣ئن١ ت٠ُ شؤل٤ً تألٗدثز

 ًٔث ٣ٌٖٔ تٕ شٙدؿ تُدثنيتز تُٔصؤلًذ ػًٜر ُمطً تُفًٕتز تُص٢ شظًٜ ك٢ تٍٝ تُِْٔٞ . 

 ال ػطثءشٍتٍ تُدثنيتز تٍُتبهذ ػٖ تُؼهن تُٔوًي خوثءٙ ك٢ ًَ ؼٞيذ ٝوُي  : انتخصُم أوانخف

ذ شوثّٝ تُظًٝف تُؽ٣ٞر تُوث٤ِر أٝ ػثنذ تُلً٘ر تٌُثك٤ر ُِ٘دثشثز تُدثه٤ر خثُ٘ٔٞ ٝش٣ٌٖٞ ٗدثشثز ؼ٤ه

( أٝيتم ٖٓ تألٝيتم تُهتب٤ٔر ٣ٝؽح ػهّ 7-5شؽ١ً ٛىٙ تُؼ٤ِٔر ػ٘هٓث ٣صٌٕٞ ك٢ تُ٘دثز ٖٓ )

تُصؤل٤ً ك٢ تؼًتء ٛىٙ تُؼ٤ِٔر الٕ وُي ٣ئن١ ت٠ُ ٘ؼٞخر هِغ تُدثنيتز تٍُتبهذ ُصٕثخي ؼىٝيٛث ٓغ 

ث ٣ئن١ وُي ت٠ُ ٜؼق ًثكر تُدثنيتز ُص٘ثكّٜث ؼىٝي تُدثنيتز تُٔؽثٝيذ تُدثه٤ر ك٢ تُؽٞيذ . ًٔ

 ػ٠ِ تُٔثء ٝتُؼ٘ثً٘ تأل٤ُٝر ك٢ تُصًخر . 

ػثنذ ٣صْ تٌتُر تُدثنيتز تُٝؼ٤لر ٝتُٔٙثخر ٝهه شؽ١ً تُؼ٤ِٔر ػ٠ِ ًٓـِص٤ٖ ػ٘هٓث ٣ٌٕٞ ٛ٘ثى 

تـصٔثٍ ت٘ثخر خثُفًٕتز ُـًٚ ٜٔثٕ خوثء تُ٘دثشثز تُٙف٤فر تُو٣ٞر خثُؼهن تُطِٞج ُِؽٞيذ 

 ٣صًى ٗدصص٤ٖ ك٢ ًَ ؼٞيذ .ٝػثنذ 

ال٣مل٠ ٓث ػ٠ِ تألِٔهذ ٖٓ ت٤ٔٛر ػ٠ِ تٗصثؼ٤ر تُٔفث٤َ٘ ػ٠ِ تلصالف :  انتسًُذ واألسًذح

تٗٞتػٜث ٜٝٓ٘ث تُوطٖ ، تال تٗٚ ٝؼه خؤٕ ٓفٍٙٞ تُوطٖ ال٣ّصٍ٘ف تِٔهذ ًع٤ًذ ك٤ٔث ُٞ تػ٤هز ًثكر 

ف شفص١ٞ ػ٠ِ ٤ًٔثز ه٤ِِر ؼهتً ٜٓ٘ث ٓمِلثشٚ ت٠ُ تُصًخر ٝتلىز ٓ٘ٚ تأل٤ُثف ٝتُدىٝي كوٟ الٕ تأل٤ُث

ػثذ وُي ػ٘ه تك٢ ـ٤ٖ ال٣فص١ٞ ٣ٌس تُدىٝي ػ٠ِ ت١ ٤ًٔر ٜٓ٘ث شو٣ًدثً . ُٜٝىت تُّدح ٣٘دـ٢ ًٓ

تٗصثغ ٛىت تُٔفٍٙٞ ٝتػثنذ ٓث ٣ٌٖٔ تػثنشٚ ت٠ُ تُصًخر ُِصو٤َِ ٖٓ ٤ًٔثز تألِٔهذ تُٔطِٞخر . ٣ٝوّٞ 

هطغ ٘ـ٤ًذ ٝلِطٜث ٖٓ تُصًخر خؼه تالٗصٜثء ٖٓ تٍُٔتيػ٤ٖ ك٢ نٍٝ ًع٤ًذ خصوط٤غ تُ٘دثشثز ت٠ُ 

 ػ٤ِٔر تُؽ٢٘ .



ػً٘ٙ ٖٓ تُؼ٘ثً٘ تألِث٤ِر تُٜٔٔر وتز تُصؤظ٤ً تُٔدثًٔ ػ٠ِ تٗصثؼ٤ر  ت٤ُ٘صًٝؼ٤ٖ انُُتشوخٍُ :

تُٔٞؼٞن ك٢ تُصًخر ٣ئن١  ت٤ُ٘صًٝؼ٤ٖتُٔفث٤َ٘ ٖٝٓ ٜٜٔ٘ث تُوطٖ . كوه ٝؼه تٕ تٗملثٚ ٤ًٔر 

تًعً ٖٓ  ٤ٗصًٝؼ٤ٖىُي ٣وَ تُفثَ٘ ، ٝػ٘هٓث شٝثف ٤ًٔثز ت٠ُ ٜؼق تُ٘ٔٞ خٙٞيذ شثٓر ٝخ

ـثؼر تُ٘دثز كؤٕ وُي ٣ئن١ ت٠ُ ـٍٙٞ ٗٔٞ ل١ًٝ ؿ٣ًٍ ػ٠ِ ـّثج تُ٘ٔٞ تُع١ًٔ ك٤ّوَ 

تُفًٕتز  خؤًٜتيتُفثَ٘ ت٣ٝثً تٜثكر ت٠ُ شؤل٤ً تُٝػ ٝت٘ثخر ّٗدر ًد٤ًذ ٖٓ تُؽٌٞتز 

 ٝلث٘ر تُهٝنذ ت٤ًُٕٞر . 

طِٞخر ػ٠ِ تُٙ٘ق كٖٔ تأل٘٘ثف ٓثشٌٕٞ وتز ٗٔٞ ل١ًٝ ه٤َِ تُٔ ت٤ُ٘صًٝؼ٤ٖٝشصٞهق ٤ًٔر 

خطد٤ؼصٜث ٝشفَٔ ؼٌٞتز ًع٤ًذ ٝشٌٕٞ ٓدًٌذ ك٢ تُ٘ٝػ ، ٣ٝفصثغ ٓعَ ٛىٙ تأل٘٘ثف ٤ًٔثز 

تًعً ٖٓ وُي خطد٤ؼصٜث شؼط٢ ٓٞ ل١ًٝ ؿ٣ًٍ ٣ٝصؤلً ٗٝؽٜث . ًٔث شؼصٔه ت٤ٌُٔر  ٤ٗصًٝؼ٤ٖ

ٍيتػر ٝتُظًٝف تُؽ٣ٞر ٝٗٞع تُٔفث٤َ٘ ًىُي ػ٠ِ ظًٝف تُصًخر ٝنيؼر لٙٞخصٜث ٝٓ٘طور تُ

تُهتلِر ك٢ تُهٝيذ تٍُيتػ٤ر ٤ٓٝؼثن تٍُيتػر ٝتٌُعثكر تُ٘دثش٤ر . ٖٓ تُٔلَٝ تِصؼٔثٍ تألِٔهذ 

تُف٤ٞت٤ٗر ك٢ ش٤ّٔه تُوطٖ ػ٘ه شٞكًٛث ٝػثنذ شٝثف ٓغ ٤ٓثٙ ت١ًُ ٝشصًتٝؾ تكَٝ ٤ًٔر ٖٓ 

ج تُمٙدر لٙٞ٘ثً توت ًثٗس ًـْ/نْٝٗ( ٣ٝلَٝ ػهّ ش٤ّٔه تُصً 26-21ٖٓ ) ت٤ُ٘صًٝؼ٢٘٤

 تٍُيتػر ٓصؤلًذ .

ك٢ تُؼًتم ػ٠ِ ٌَٔ ِِلثز تأل٤ٗٞٓث ٝوُي ُٞؼٞن ّٗدر ٖٓ تألٓالؾ  ت٤ُ٘صًٝؼ٣٢٘٤ٝثف تُّٔثن 

ٖٓ تُصًخر ٝهه تلى ك٢ ت٥ٝٗر تالل٤ًذ تِصؼٔثٍ ِٔثن ت٤ُٞي٣ث ٣ؼْٔ ك٢ ًثكر تُٔ٘ثٞن تٍُيتػ٤ر 

 .  ت٤ُ٘صًٝؼ٤ًٖـْ ٖٓ  36 خإٜثكر٠٘ٞ٣ٝ 

ٜثكر ٛىت تُ٘ٞع ٖٓ تألِٔهذ ػ٠ِ نكؼثز ُصو٤َِ تُمّثيذ تُ٘ثشؽر ٖٓ وٝخثٗٚ ت٣ًُّغ ك٢ تُٔثء ٣لَٝ ت

٤ٜٝثػٚ ك٢ خثٖٞ تأليٚ )تُصًخر( لثيغ ٓ٘طور تُؽىٝي شؼط٠ تُهكؼر تال٠ُٝ ػ٘ه تٍُيتػر أٝ 

خهت٣ر خؼهٛث خلصًذ ه٤ِِر ٣ٝلَٝ تػطثبٜث خؼه تالٗصٜثء ٖٓ ػ٤ِٔر تُمق ، تٓث تُهكؼر تُعث٤ٗر كصؼط٠ ك٢ 

تُص٤ًٍٛ ٣ٝوّٞ خؼٛ تٍُٔتيػ٤ٖ ك٢ تُهٍٝ تاللًٟ تٜثكصٚ ػ٠ِ ظالض نكؼثز تال تٕ وُي ٣ٍ٣ه ٖٓ 

 شٌث٤ُق تُؼَٔ .

٣ّٞ(  51-٣41ٔصٙٚ ٗدثز تُوطٖ لالٍ كصًذ ) ت٤ُ٘صًٝؼ٤ٖتٕ ظِط ٤ًٔر  whit) 2077ُوه ٝؼه )

٣ٝٔصٗ تُعِط تُعث٢ٗ تال٠ُٝ ٖٓ تٍُيتػر ، ت١ ٖٓ تٍُيتػر ٝـص٠ ش٣ٌٖٞ تُدًتػْ ت٣ًٍُٛر تال٠ُٝ 



لالٍ تُلصًذ تُص٢ ش٤ِٜث تُدثُـر ًٜٔتً ـص٠ تػطثء تُ٘دثز ًٌٛشٚ تال٠ُٝ . ٝشٔصٗ  ت٤ُ٘صًٝؼ٤ٖٖٓ 

ت٢ٌُِ تُى١ ٣فصثؼٚ ٖٓ تُصًخر لالٍ تُلصًذ تُعثُعر تُص٢ شٔصه  ت٤ُ٘صًٝؼ٤ٖ% ٖٓ 20تُ٘دثشثز ـٞت٢ُ 

ٝـص٠ شلصؿ تٍٝ ؼٌٞذ . ٝٛ٘ثى  ٣ٞٓثً( 71-61ٖٓ خؼه خهت٣ر ًٓـِر تُص٤ًٍٛ )تُلصًذ شصًتٝؾ ٖٓ 

%( 27كصًذ يتخؼر شٔصه ٖٓ ٜٗث٣ر تُلصًذ تُّثخور ٝـص٠ شٔثّ تُ٘ٝػ ٝشٔصٗ تُ٘دثشثز ك٤ٜث ـٞت٢ُ )

 ت٢ٌُِ . ٤ٗصًٝؼ٤٘٤ٜثكوٟ ٖٓ 

تُلّلٞي ػً٘ٙ أِث٢ِ آلً ُ٘ٔٞ ٗدثشثز تُوطٖ ـ٤ط تٗٚ ٣ئظً ػ٠ِ ًثكر تُؼ٤ِٔثز  :انفسفىس

 تُؽىٝي ٝش٣ٌٖٞ تُدًٝش٤ٖ .تُٔصؼِور خثُ٘ٔٞ تُم١ًٝ ٝشطٞي 

٣ئظً تُلّلٞي تُٔٝثف ت٠ُ تُصًج تُلو٤ًذ خٚ شؤظ٤ًتً ٓدثًٔتً ك٣ٍ٤ه تُصد٤ًٌ ك٢ تُ٘ٝػ ٝٗص٤ؽر ُؼهن 

ٖٓ تُصؽثيج تُص٢ تؼ٣ًس ٝؼه تٕ تُص٤ّٔه تٌُثك٢ خثُلّلٞي تػط٠ ٣ٌثنذ ك٢ ػهن تألٌٛثي تُٔدًٌذ 

كوه  (Williams 1937)تٓث .  (Bron and Pope 1939)%( ـّح 51-41خّ٘در شصًتٝؾ ٖٓ )

%( ً٘ص٤ؽر الٜثكر تُلّلٞي .                                      61ٝؼه تٕ ٣ٌثنذ ّٗدر تُفثَ٘ ُِؽ٤٘ر تال٠ُٝ شَٙ ت٠ُ )

٣ٝثف تُّٔثن تُلِٞلثش٢ ػثنذ هدَ تٍُيتػر ، خف٤ط ٣مِٟ ٓغ تُصًخر ػ٘ه تؼًتء تُفًتظر . ٠٘ٞ٣ٝ 

 ٖ لثُٓ ت٤ًّٝه تُلّلٞي ُِهْٝٗ تُٞتـه .( ًـْ 26ٓك٢ تُؼًتم تٜثكر ٤ًٔر )

تُعثُط تُْٜٔ تًُٝٝي١ ُ٘ٔٞ ٗدثز تُوطٖ كٜٞ ٣ّثػه ػ٠ِ  تُدٞشث٤ِّٞ ٛٞ تُؼً٘ٙ : انجىتبسُىو

تِصًٔتي ػ٤ِٔر تُصٔع٤َ تٌُِٞيك٢ِ٤ ُٝىُي كؼ٘هٓث ش٘ملٛ ٤ًٔثشٚ ك٢ تُصًخر ػٖ تُفه تُٔطِٞج شوَ 

ّدح ًلث٣ر ٤ًٔثز تُدٞشث٤ِّٞ ك٢ تُصًخر تٗملثٚ ك٢ تُٔٞتن تٌُثيٝخ٤ٛٞهيتش٤ر تُٔصٌٞٗر ك٢ تُ٘دثز ش

ًِػر تُ٘صؿ ٝٛىت ٣ؼط٢ تُ٘دثز كً٘ر ُألِصلثنذ ٖٓ ت٤ُٔثٙ تُص٢ شٔصٜٙث تُؽىٝي ٖٓ تُصًخر . 

٣ّٝثػه تُدٞشث٤ِّٞ ت٣ٝثً ػ٠ِ ش٣ٌٖٞ ؼىٝي ه٣ٞر ٓ٘صًٕذ تٗصٕثيتً ؼ٤هأ نتلَ تُصًخر ًٔث تٗٚ ٣٘ظْ 

 ٞ خٜىٙ تُفثُر ٣ؼثنٍ شؤظ٤ً تُلّلٞي . ػ٤ِٔر تُ٘ٝػ كال ٣ًّػٜث أٝ ٣ئلًٛث ٝٛ

تٓث توت ٝؼه خٌعًذ ك٢ تُصًخر كؤٕ ت٣ٍُثنذ ٛىٙ شؼَٔ ػ٠ِ ٣ٌثنذ تُصد٤ًٌ ك٢ تُ٘ٝػ ٢ٛٝ ٘لر ؿ٤ً 

ًٓؿٞخر . ٣ٝؼَٔ تُدٞشث٤ِّٞ ك٢ خؼٛ تُفثالز ػ٠ِ ّٓثػهذ تُ٘دثشثز ك٢ ٓوثٝٓصٜث ٜه ًٓٚ 

 , ٣Fusarium sppثز ٓعَ . تُى١ شّددٚ ػهن ٖٓ تُلطً (Damping off Disease)تَُِٕ 

Phythium spp  ٚشظًٜ ػالبْ ٗوٗ ٛىت تُؼً٘ٙ ػ٠ِ ٗدثز تُوطٖ تُ٘ث٤ٓر ك٢ تُصًج تُلو٤ًذ خ .

ٝشؼًف خثًُٔٚ تُلِّؽ٢ )٘هأ تألٝيتم(. ٣صـ٤ً ُٕٞ تٝيتم تُ٘دثشثز تُص٢ شٌٕٞ ٖٓ تُ٘وٗ خٚ 



شٔٞز تُفثكثز ٝشظًٜ  ت٠ُ تأللًٝ تُٔٙلً ٓغ ٝؼٞن خوغ شٔٞز خ٤٘ر تُِٕٞ خ٤ٖ ػًٝهٜث خؼه وُي

ًٝؤٜٗث ٓفصًهر . ٝأل٤ًتً ٣ٙدؿ ُٕٞ تُٞيهر خٌثِٜٓث خ٢٘ ٓفًٔ كصؽق ظْ شّوٟ . ٣ٝئظً وُي ػ٠ِ 

 ٗٝػ تُؽٌٞتز ٝ٘لثز تُص٤ِر ًٔث ٣ٙدؿ تُّثم ٜؼ٤ق هثخَ ُألٜطؽثع .

ْ ش٘ٔٞ ك٢ ـوٍٞ تُوطٖ تٗٞتع ًع٤ًذ ٖٓ تألنؿثٍ ٜٓ٘ث تُٕص٣ٞر ك٢ خهت٣ر تُِٔٞاألدغبل ويكبفحتهب : 

ٜٝٓ٘ث ت٤ُٙل٤ر تُص٢ لالٍ كصًذ ٗٔٞٙ . تْٛ ٛىٙ تألنؿثٍ ٢ٛ : تُف٣ًٞذ ٝتُلؽ٤ِر ٝتًُؿ٤ِر ٝتُف٘ههٞم 

ٝتُوًٞ ٝتًُٜٞٔثٕ تُد١ً ٝأّ تُف٤ِح ٝتُف٤ٔٝر ٝت٤ُِّؽر ٝت٣ٍُِػ ٝػ٤٘ح تُى٣ح ٝل٘ثم تُهؼثغ 

ثز تُوطٖ ػ٠ِ ٝأوتٕ تُٙمِر ٝتُؼ٤ِن ٝتُع٤َ ٝتُّؼه . ٣ؽح ٓوثٝٓر ٛىٙ تألنؿثٍ ألٜٗث ش٘ثكُ ٗدثش

تُٔثء ٝتُؼ٘ثً٘ تأل٤ُٝر تُٔٞؼٞنذ ك٢ تُصًخر ًٔث شئن١ ت٠ُ ٘ؼٞخر تُؽ٢٘ ٝتلصالٞ تٝيتهٜث تُؽثكر 

خٕؼً تُوطٖ لالٍ تًُٔتـَ تألل٤ًذ ٖٓ تُ٘ٝػ كصًن١ تُ٘ٞػ٤ر . خثألٜثكر ت٠ُ وُي كؤٜٗث شٌٕٞ 

 خثُِٞثبَ ت٤ٌُٔث٤ٌ٤ٗر ِٓؽؤ ُدؼٛ تُفًٕتز ًثُٖٔ ٝتُصًخُ ٝتُهٝنذ تُوثيٜر ٝتُفلثي . ٝشٌثكؿ تٝالً 

ك٢ تٍٝ تنٝتي ٗٔٞ تُٔفٍٙٞ خثُؼٍم ت٤ُه١ٝ تٝ ت٤ٌُٔث٢ٌ٤ٗ ٝشّصؼَٔ تُؼثٌهثز تُعالظ٤ر تٝ تُهٝتيذ 

ٝـّح ٣ًٞور تٍُيتػر ٝٓٞػه تٌُٔثكفر تٝ شٌثكؿ خثُٔد٤هتز ك٢ تالنٝتي تُٔصوهٓر ُ٘ٔٞ تُ٘دثشثز 

ٖٓ شوطغ تُؽىٝي تُص٢ ش٘صًٕ ك٢ تُصًخر  ٝوُي ُصؼىي ًٞم تشدثع تُطًم ت٤ٌُٔث٤ٌ٤ٗر تٝ ت٤ُه٣ٝر لٞكثً 

 ٝ٘ؼٞخر تُهلٍٞ ك٢ تُفوَ ُصٕثخي تُلًٝع تُم٣ًٝر .                                       

( ػٍهثز لالٍ تُِْٔٞ ٣ٝؼصٔه وُي ػ٠ِ ًعثكر ٝتٗٞتع تألنؿثٍ 4-٣ٝ3فصثغ ـوَ تُوطٖ ٖٓ ) 

خٔؼهٍ  (Trifluralin)٢ٛ تُص٣ًلِٞيت٤ُٖ  تُ٘ث٤ٓر ٓؼٚ . تٕ أكَٝ تُٔد٤هتز تُّٔصؼِٔر هدَ تٍُيتػر

 ٤ًِٞ ؿًتّ( ُِهْٝٗ .  3خٔؼهٍ ) (DPCA)( ؿْ ُِهْٝٗ تُٞتـه ٝتُٔد٤ه 226-341)

ٝشّصؼَٔ ٕٓصوثز ت٤ُٞي٣ث ك٢ ٌٓثكفر تألنؿثٍ تُص٢ شظًٜ خؼه تٗدثز تُوطٖ ٓعَ ٓد٤ه   

(Monuron)  ٝتُـ(Divron) ( ٖٓ ٍؿْ ُِهْٝٗ ٝشًْ ػ٠ِ تألنؿثٍ ػ٘هٓث 561-341خٔؼه )

 ِْ( شو٣ًدثً .  41شٌٕٞ ٗدثشثز تُوطٖ ػ٠ِ تيشلثع )

  انذوساد انضساعُخ:                                                                             

ث٤َ٘ تُفو٤ِر تأللًٟ ٝوُي ٖٓ تٌُٖٔٔ تنلثٍ تُوطٖ ك٢ نٝيتز ٌيتػ٤ر ٓمصِلر ٓغ ٓؼظْ تُٔف  

 ُألِدثج تُصث٤ُر: 
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 ت٠ُ تُصًخر ٝتلى كوٟ تأل٤ُثف ٝت٣ٍُس. 

تٗٚ ٓفٍٙٞ ٣٘ظق تُفوَ ٖٓ تألنؿثٍ خّدح تؼًتء ػ٤ِٔثز تُؼٍم تُٔصًٌيذ ٝتِصؼٔثٍ  -3

 تُٔد٤هتز.                   

 ٣وَِ ٖٓ شؽ٤ٔغ تألًٓتٚ تُص٢ ش٤ٙح تُٔفث٤َ٘ تُص٢ شؼودٚ .                                                                    -4

 ص٢ شؤش٢ خؼهٙ . ٤ُُ ُٚ شؤظ٤ً ٜثي ػ٠ِ تُٔفث٤َ٘ تُ -5

٣ؼصدً تُوطٖ ٗدثز تِصٞتب٢ ٓؼًٔ خطد٤ؼصٚ . كؼ٘هٓث شّٞن ظًٝف يٞدر ٝشًخر لٙدر كؤٗٚ انـشٌ: 

٣صؽٚ ٗفٞ تُ٘ٔٞ تُم١ًٝ خهالً ٖٓ تُ٘ٔٞ تُع١ًٔ . تٓث هِر ٤ٓثٙ ت١ًُ أٝ تُؽلثف كؤٕ وُي ٣ؽؼِٚ ٣صؽٚ 

ٜدٟ ٤ًٔثز ٤ٓثٙ ت١ًُ ٓغ  ٗفٞ تُ٘ٔٞ تُع١ًٔ تُٔدًٌ خهال ٖٓ تُ٘ٔٞ تُم١ًٝ . ُٜٝىت تُّدح كؤٕ

شٞك٤ً ػٞتَٓ تُ٘ٔٞ تاللًٟ ٝخٙٞيذ ٓصٞتٌٗر ٣فون تػ٠ِ تٗصثغ ٖٓ تأل٤ُثف . ٣ظًٜ شؤظ٤ً تُٔو٘٘ثز 

٣ٞٓثً( ، كوه ٝؼه تٕ هِر  01-91تُٔثب٤ر تُٔمصِلر ُِوطٖ ػ٠ِ تٔهٙ ػ٘هٓث ٣صًتٝؾ ػًٔ تُ٘دثز ٖٓ )

طثء ٤ٓثٙ ًع٤ًذ خؼه ٛىٙ تُلصًذ كؤٗٚ ٣هكغ ت٤ُٔثٙ لالٍ ٛىت تُهٝي شئن١ ت٠ُ شؤل٤ً ك٢ تُ٘ٔٞ ٝػ٘ه تػ

تُ٘دثز ُِ٘ٔٞ تُم١ًٝ ك٤٘ملٛ تإلٗصثغ خثُٔوثيٗر ٓغ تُ٘دثز تُى١ ٣ؤلى ـثؼصٚ ٖٓ تُٔثء ك٢ ٗلُ 

تُلصًذ. تٕ تُّدح تُٔدثًٔ ُِصد٤ًٌ ك٢ تُ٘ٝػ ك٢ ـثُر تُؽلثف أٝ تٗملثٚ تًُٞٞخر ٛٞ شو٤ًٙ كصًذ 

ٞ ٝتُ٘ٝػ . ُألٝيتم تُوثخ٤ِر ػ٠ِ ِفح تُٔثء ٖٓ ش٣ٌٖٞ ٝٗٝػ تُؽٌٞذ ٤ُّٝس تٌن٣ثن ًِػر تُ٘ٔ

تؼٍتء تُ٘دثز تاللًٟ ٖٝٓ ٜٜٔ٘ث تُؽٌٞ ػ٘هٓث ٣ٌٕٞ تُٔفصٟٞ تُٔثب٢ ُِ٘دثز ه٤َِ ت١ ك٢ ـثُر 

تُىخٍٞ تُٔئهس كؼ٘ه وخٍٞ تُ٘دثز ألًعً ٖٓ ظالظر ت٣ثّ شدهأ تألٝيتم خّفح ت٤ُٔثٙ ٖٓ تُؽٌٞتز تُص٢ 

توت تِصًٔز ظثًٛذ تُىخٍٞ ألًعً ٖٓ وُي كؤٗٚ ٣ئن١ ت٠ُ  ٣وَ ـؽٜٔث تشدثػثً ٝخٙٞيذ ٝتٜفر تٓث

 ِوٞٞ تُؽٌٞ . 

 انًصبدس:

   -تُؼ٢ِٔ  . ٓفث٤َ٘ تال٤ُثف. ٌٝتيذ تُصؼ٤ِْ تُؼث٢ُ ٝتُدفط2777ٔثًً، ت٣ثن ِٞؼس. 

 ؼثٓؼر تَُٔٞ٘.         

 . تٗصثغ   3110ٔلٕن ، ٘الؾ تُه٣ٖ ػده تًٌُتم ٝ ػدهتُف٤ٔه ت٤ُّه تُهخثخ٢ . 

 ٓفث٤َ٘ تُفوَ . تُطدؼر تأل٠ُٝ. نتي تُلًٌ تُؼًخ٢ .تُوثًٛذ.          



 ٌٝتيذ    ٓفث٤َ٘ تأل٤ُثف . .2701ػ٢ِ، ـٌٔس ػده ٝٓؽ٤ه ٓفّٖ تالٗٙثي١ .

 ؼثٓؼر خـهتن.  –تُصؼ٤ِْ تُؼث٢ُ ٝتُدفط تُؼ٢ِٔ         

 

Hearn, A. B. (1981). Cotton  nutrition. Field Crop Abstracts. 34 (1)1-33. 

 

Sing,  R,  Virk,  J.  S.,  Brar,  A.  S. and Tiwana U. S. (1988). 
Response of cotton to N and P in cotton wheat rotation. J. Ind. 

Soc. Cot. Improvement 13:154-8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انًحبظشح انثبَُخ عشش:

شىٛح ّٗدر ػث٤ُر ٖٓ شٌث٤ُق تٗصثغ تُوطٖ ت٠ُ ػ٤ِٔر تُؽ٢٘ ِٞتء تًثٗس ٣ه٣ٝر :  Pickingاندٍُ  

ت٤ٌٓٝث٤ٌ٤ٗر . ػثنذ ش٘لصؿ تُؽٌٞتز خٙٞيذ شهي٣ؽ٤ر ٝشّصـًم تُؼ٤ِٔر ٓ٘ى شلصؿ تٍٝ ؼٌٞذ ٝـص٠ 

تلً ؼٌٞذ ٖٓ ٣ًٜٖٔ ت٠ُ ظالظر تًٜٔ ُٝىُي كؤٕ شؤل٤ً ؼ٢٘ تُوطٖ ُٜىٙ تُلصًذ ٣ؼصدً ؿ٤ً 

ٞٞ ّٗدر ًد٤ًذ ٓ٘ٚ ت٠ُ تأليٚ ٝتشّثق تُوطٖ تُدثه٢ ػ٠ِ تُ٘دثشثز خثُـدثي تهصٙثن١ خثُ٘ظً ُّو

 ( ؼ٤٘ثز . 4-3ٝت٘ثخصٚ خثُفًٕتز ُٜٝىت تُّدح شصْ ػ٤ِٔر تُؽ٢٘ ػ٠ِ نكؼثز ٖٓ )

%( 01-61ال٣ٍتٍ ؼ٢٘ تُوطٖ خث٤ُه ٛٞ تُّثبه ك٢ تُؼثُْ ٝشٌَٕ شٌث٤ُلٚ ـٞت٢ُ )اندٍُ انُذوٌ : 

ٞتَٓ تُص٢ شئظًػ٠ِ ًلثءذ تُؽ٢٘ ت٤ُه١ٝ خثألٜثكر ت٠ُ لدًذ تُؼثَٓ ٖٓ شٌث٤ُق تألٗصثغ . ٖٝٓ تُؼ

ٛٞ ّٓصٟٞ تالٗصثغ ّٝٗدر تُؽٌٞ تُٔصلصؿ ٝٓٞهؼٚ ػ٠ِ تُ٘دثشثز ّٝٗدر تُ٘ٔٞ تُم١ًٝ ـ٤ط تٕ 

 ًعًذ تألٝيتم شؼًهَ ٤ًِ ػ٤ِٔر تُؽ٢٘ ًٝىُي تُظًٝف تُؽ٣ٞر تُّثبهذ لالٍ تؼًتء تُؼ٤ِٔر . 

 



 

 نهمطٍعًهُخ اندٍُ انُذوٌ 

 Strippers: ـ٤ط تٕ ٛ٘ثى ٗٞػ٤ٖ ٜٓ٘ث تألٍٝ ٣ؽٔغ تُؽٌٞتز خؤًِٜٔث ٝش٠ّٔ اندٍُ انًُكبَُكٍ 

 . (Pickers)ٝتُعث٤ٗر شوّٞ خّفح هطٖ تًٍُٛ كوٟ ٝشؼًف خثُـ 

 



خ٤ٖ تُؽٌٞتز تُٔصلصفر ٝؿ٤ً تُٔصلصفر  شوّٞ خؽٔغ تُؽٌٞتز خثًِٜٔث ٢ٛٝ الش٤ٍٔخبيعبد اندىص: 

ٝخؼه وُي ٣صْ تِصمًتغ تأل٤ُثف خٞتِطر ٌٓثبٖ لث٘ر تلًٟ. ٝك٢ ٛىٙ تُفثُر ال ٣مِٞ تُوطٖ 

 تُٔؽٔٞع خٜىٙ تُط٣ًور ٖٓ تُٕٞتبح ٝتألِٝثق.

شؼصدً ؼث٤ٗثز تُوطٖ ٓؼوهذ تُص٤ًًح ٝ٘ؼدر تُصٕـ٤َ تال تٜٗث وتز ًلثءذ ػث٤ُر ك٢ خبَُبد انمطٍ : 

 وطٖ ٖٓ تُؽٌٞ تُصلصؿ ٖٓ نٕٝ ـهٝض أ١ ًٜي ُِ٘دثشثز أٝ تُؽٌٞ ؿ٤ً تُٔصلصؿ.ِفح تُ

 أهى األيشاض انتٍ تصُت انمطٍ 

: ٣ص٤ٍٔ ٛىت تًُٔٚ خٔٞز تُدثنيتز تُلؽثب٢   Damping-offًٓٚ ٓٞز تُدثنيتز )تُم٘ثم(  -2

تُهتًٖ  ٝشِٕٞ ٓ٘طور تُؽىٝي ٝتُّثم لث٘ر تُؽٍء تُٔالُٓ ُِصًخر خثُِٕٞ تالـًٔ تٝ تألًِٔ

 ٣ٌٝثكؿ ٛىت تًُٔٚ خؤشدثع تُهٝيتز تٍُيتػ٤ر ٝتُؼ٘ث٣ر خمهٓر تأليٚ ٝش٘ؼ٤ٜٔث هدَ تٍُيتػر . 

: ٣ص٤ٍٔ ٛىت تًُٔٚ خث٘لًتي تألٝيتم ُِ٘دثز  Fusarium Wiltًٓٚ تُىخٍٞ تُل٤ٌٞتي٢ٓ  -3

ثكؿ ٛىت تُٔٙثج ظْ وخُِٞٚ ٝٓٞشٚ ًٔث شصِٕٞ ٓ٘طور تُمٕح ك٢ تُؽىٝي ٝت٤ُّوثٕ خثُِٕٞ تألًِٔ . ٣ٌ

 تًُٔٚ خؤشدثع تُهٝيتز تٍُيتػ٤ر ٝتِصؼٔثٍ خىٝي أل٘٘ثف ٓوثٝٓر ًُِٔٚ . 

: ٣ص٤ٍٔ ٛىت تًُٔٚ خظٜٞي خوغ ٘ـ٤ًذ ـًٔتء  Cotton Anthracnoseًٓٚ تالٗعًتًٌ٘ٞ  -4

تُِٕٞ أٝ ٝين٣ر ػ٠ِ تُّثم ٝتألٝيتم ٝشِٕٞ تُؽٌٞ ك٤ٔث خؼه خثُِٕٞ تألًِٔ ٣ٌٝثكؿ خؤشدثع تُهٝيتز 

 ثِٓر تُدىٝي هدَ تٍُيتػر خثُٔد٤هتز تُلط٣ًر ٓعَ تٌُثخصثٕ تٝ ت٤ًُِّثٕ .تٍُيتػ٤ر ٝٓؼ

ٝٛٞ أْٛ تألًٓتٚ تُص٢ ش٤ٙح تُوطٖ       Verticillium Wiltًٓٚ تُىخٍٞ تُلًش٢ٔ٤ِّ   -5

ك٢ تُؼًتم . ٣ٝصًًٍ ك٢ تُٔ٘طور تُٕٔث٤ُر ٝك٢ ٓ٘ثٞن ٖٓ ٓفثكظر تالٗدثي . ٣ؼ٤ٓ ٛىت تًُٔٚ ك٢ 

ء ُؼهذ ٤ِٖ٘ ُٝٚ تُوثخ٤ِر ػ٠ِ ٜٓثؼٔر ٗدثز تُوطٖ ك٢ ًثكر تنٝتي ٗٔٞٙ . ٣ٌٖٔ تُصًخر ٣ٌٝٔ٘ٚ تُدوث

ش٤ٍٔ ٛىت تًُٔٚ ػٖ ٣ًٞن هطغ تُّثم ٕٝٓثٛهذ شِٞٗٚ خِٕٞ خ٢٘ ٝالشئن١ تال٘ثخر خٜىت تًُٔٚ 

تُ٘دثز ٌُٝ٘ٚ ٣ئن١ ت٠ُ وخٍٞ تألٝيتم ٝٓٞشٜث ِٝوٞٞ تألٝيتم هدَ ٓٞػهٛث ُٜٝىت كؤٕ تأل٤ُثف 

٤فر .                                                                                              الش٘ٝػ خٙٞيذ ٘ف

الشٞؼه ٣ًٞور كؼثُر ُٔوثٝٓر ٛىت تًُٔٚ تال ػٖ ٣ًٞن ـًم خوث٣ث ٗدثشثز تُوطٖ خؼه تالٗصٜثء ٖٓ 

 تُؽ٢٘ ٓدثًٔذ .



 انًصبدس:

              -تُؼ٢ِٔ  تُصؼ٤ِْ تُؼث٢ُ ٝتُدفط. ٓفث٤َ٘ تال٤ُثف. ٌٝتيذ 2777ٔثًً، ت٣ثن ِٞؼس. 

 ؼثٓؼر تَُٔٞ٘.         

 ٌٝتيذ    ٓفث٤َ٘ تأل٤ُثف . .2701ػ٢ِ، ـٌٔس ػده ٝٓؽ٤ه ٓفّٖ تالٗٙثي١ .

 ؼثٓؼر خـهتن.  –تُصؼ٤ِْ تُؼث٢ُ ٝتُدفط تُؼ٢ِٔ         

 

P. S. Rathore.2000. Techniques And Management Of Field Crop 

Production, pp 341-360. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انًحبظشح انثبنثخ عشش:

 Flaxانكتبٌ   

                Linum usitatissimum L.      َتجع انعبئهخ انكتبَُخLinaceae      

٣ؼصدً تٌُصثٕ ٖٓ ٓفث٤َ٘ تأل٤ُثف تُؼثٓر ٣ٍٝيع ت٣ٝثً ًٔفٍٙٞ ٣ٌص٢ ٝهه ٣ٍيع ألـه تُـ٤ًٜٖ 

أٝ ٤ًِٜٔث ٓؼثً . ٣ٝؼصدً تٌُصثٕ ظثُط ٓفث٤َ٘ تأل٤ُثف ك٢ تُؼثُْ خؼه تُوطٖ ٝتُؽٞز ٖٓ ـ٤ط 

تألٗصثغ تُؼث٢ُٔ ُأل٤ُثف ٝتُّثـر تٍُٔيٝػر . شهلَ أ٤ُثف تٌُصثٕ ك٢ ًع٤ً ٖٓ تالِصؼٔثالز 

ؿًتٚ ٝلث٘ر ٘٘ثػر تُـٍٍ ٝت٤ُّ٘ػ ـ٤ط تٕ تأل٤ُثف تُ٘ثػٔر ٝتُط٣ِٞر وتز تًُشح تُؼث٤ُر ٝأال

شّصؼَٔ ك٢ ٘٘ثػر تألهٕٔر تٌُصث٤ٗر ٝل٤ٞٞ تُف٤ثًر ٝؿ٤ًٛث . ٝٛ٘ثى ٗٞتشػ ظث٣ٞٗر تلًٟ 

٣ّصفَٙ ٓؼظٜٔث ٖٓ تُدىيذ ـ٤ط ٣ّصؼَٔ ت٣ٍُس تُ٘ثشػ ك٢ ٘٘ثػر تٗٞتع تُد٣ٞثز ٝتُٞي٤ٗٓ 

ٕهذ ؼلثكر ـثٍ شؼًٜٚ ُِؽٞ تُمثيؼ٢ ٝهه ٣ّصؼَٔ ت٣ٍُس ت٠ُّٔٔ خث٣ٍُس تُفثي ٝـدً تُطدثػر ُ

(Linseed oil)  ك٢ ٓؽثالز ٘٘ثػ٤ر ٓصؼهنذ ًٔث ٣ّصؼَٔ تٌُّح تُ٘ثشػ ك٢ شـى٣ر تُٔٞت٢ٔ ٝوُي

 خؤٜثكصٚ ُِؼ٤ِور ٗظًتً الـصٞتبٚ ػ٠ِ ّٗدر ػث٤ُر ٖٓ تُدًٝش٤ٖ .

ِْ ٝشٔصه ٓ٘ٚ ؼىٝي ؼثٗد٤ر لث٘ر ػ٘ه تُؽٍء  231 – 71تُؽىي ٝشه١ ٣َٙ ٗفٞ ـٞت٢ُ اندزس : 

 تُؼ١ِٞ ه٣ًدث ٖٓ ِطؿ تُصًخر.

: تُّثم هثبْ ٓصلًع ت٠ُ ػهن ٖٓ تُلًٝع تُص٢ شفَٔ ك٢ ٜٗث٣ثشٜث تألٌٛثي. ٝتُّثم ك٢ ًصثٕ انسبق 

تأل٤ُثف يك٤غ ٣َٞٞ ؿ٤ً ٓصلًع تال ػ٘ه تُؤر ٝك٢ تُ٘ثني ٣صلًع ػ٘ه تُوثػهذ ُٝطٍٞ تُّثم ٖٓ 

ٍ كًع أ٤ٔٛر لث٘ر ك٢ شوه٣ً ه٤ٔر تال٤ُثف كثٕ تُصلًع ٣ّدح شوطغ تأل٤ُثف ػ٘ه هثػهشٚ ت٠ُ تٝ

شف٤ًٝٛث كصلوه خىُي ه٤ٔصٜث تُصؽثي٣ر أٓث تُّثم ك٢ ًصثٕ تُدىٝي كٜٞ ك٢ تُؼثنذ ه٤ًٙ ًع٤ً تُصلًع 

لٙٞ٘ث ُهٟ تُوثػهذ. ٝهه ٝؼه إٔ ٛ٘ثى ػالهر ِثُدر خ٤ٖ تيشلثع تُ٘دثز ٍٝٞٞ ِْٓٞ تُ٘ٔٞ كثوت 

ذ تُ٘ٔٞ ٣ٙدؿ تُّثم ه٤ًٙ ًع٤ًت ك٤ٔ٤َ ت٠ُ ًصثٕ تُدىٝي ٝتوت هًٙز ٓهذ تُ٘ٔٞ تُم١ًٝ ٞثُس ٓه

٣ٙدؿ تُّثم ٣ٞٞال ه٤َِ تُصلًع ك٤ٔ٤َ خىُي ت٠ُ ًصثٕ تأل٤ُثف. ٗص٤ؽر ُىُي تأل٘٘ثف تُٔدًٌذ ٣ِٞٞر 

ٓهذ تُّٞم تُص٢ ش٘صػ ت٤ُثكث ٣ِٞٞر ) ًصثٕ تأل٤ُثف ( شًًٍز ك٢ تُٔ٘ثٞن تُٕٔث٤ُر ٖٓ تُؼثُْ ـ٤ط 



تُ٘ٔٞ تُم١ًٝ ه٤ًٙذ خ٤٘ٔث شًًٍز تأل٘٘ثف ه٤ًٙذ تُّٞم ًع٤ًذ تُصلًع ٝتُص٢ ش٘صػ خىٝيت 

 خ٤ٌٔر ًد٤ًذ ٝشٞتكوٜث ٓهذ ٗٔٞ ٣ِٞٞر ) ًصثٕ تُدىٝي ( ك٢ تُٔ٘ثٞن تُؽ٘ٞخ٤ر.

 ش٤ًًح تُّثم: ٣صًًح ِثم تٌُصثٕ تُ٘ثٜػ ٖٓ تالؼٍتء تُصث٤ُر :

أن٣ْ ٝتٜؿ ٝشصمِِٜث ظـٞي شٞؼه ك٢ تُدًٕذ: ٝلال٣ثٛث ًد٤ًذ ٤ٌِٔر تُؽهيتٕ وتز  -2

 ٘لٞف ٣ِٞٞر.

تُوًٕذ: ٢ٛٝ ٓ٘طور ٤ٜور شصٌٕٞ ٖٓ ػهذ ٞدوثز ٖٓ تُمال٣ث تُطدور تُمثيؼ٤ر ٜٓ٘ث  -3

)ٞدور شفس تُدًٕذ ( شصٌٕٞ ٖٓ لال٣ث ٓفٌٔر تُصًش٤ح شٕدٚ ُفه ٓث لال٣ث تُدًٕذ تال 

تُدًٕذ  تٜٗث أ٘ـً ًع٤ًت ٝؼهيٛث يه٤ور ٢ٛٝ شفص١ٞ ػ٠ِ ًِٞيٝك٤َ. ٢ِ٣ٝ شفس

أيخغ أٝ لُٔ ٞدوثز ٖٓ لال٣ث ًِٞي٤ٔ٤ٌٗر شصمِِٜث ّٓثكثز خ٤٘٤ر ٘ـ٤ًذ ٝشٙدؿ 

ٛىٙ تُمال٣ث ػ٘ه ٗٝػ تُّثم ٓٝـٞٞر ؿ٤ً ٓ٘صظٔر. ٝتلً ٞدوثز تُوًٕذ ٞدور 

تالٗهٝنيّ ٝشصٌٕٞ ٖٓ لال٣ث ًد٤ًذ خ٤ٝ٤ر ٣ٌٖٔ ش٤٤ٍٔٛث خُّٜٞر ك٢ تُّثم تُٙـ٤ً 

 ٌُعثكر تُّث٣صٞخالٌّ ك٤ٜث.

فثء: ٢ٛٝ ٓ٘طور ػ٣ًٝر ٗٞػث ٓث شفص١ٞ ػ٠ِ تُفٍّ ت٤ُِل٤ر ٝت٠ُ نتلِٜث ٓ٘طور تُِ -4

تُِفثء ٝشصٌٕٞ تُفٍّ ت٤ُِل٤ر ك٢ ٓ٘طور تُد٤ّ٣ًٌَ. ٝتُد٤ّ٣ًٌَ ٛٞ أٍٝ ٞدوثز 

تألِطٞتٗر تُٞػثب٤ر تُص٢ ش٢ِ تألٗهٝنيّ ٓدثًٔذ ٣ٝصٌٕٞ ك٢ تُٔدهأ ٖٓ ٞدور ٝتـهذ 

ور ٖٓ ػهذ ٞدوثز ٖٓ لال٣ث ًد٤ًذ ٖٓ تُمال٣ث تُص٢ ش٘وّْ خصوهّ تُ٘ٔٞ كصٌٕٞ ٓ٘ط

ّٓصط٤ِر يه٤ور تُؽهيتٕ شوغ خ٤ٖ تالٗهٝنيّ ٝتُِفثء ٝك٢ ٛىٙ تُٔ٘طور شصٌٕٞ 

 تأل٤ُثف.

 تٌُثٓد٤ّٞ: ٢ٛٝ تُٔ٘طور ت٤ُٝور تًُِٔص٤ٔ٤ر تُص٢ شلَٙ تُِفثء ػٖ تُمٕح. -5

تُمٕح: ٣ٌٕٝٞ تُٔ٘طور تُهتل٤ِر ٖٓ تُّثم تُ٘ثٜػ. ٝشلَٙ تُفٍّ تُٞػثب٤ر خؼٜٝث  -6

ؼٛ تألٔؼر تُ٘مثػ٤ر. ٣ٝصٌٕٞ تُ٘مثع تُى١ ٣فصَ تًًٍُٔ تُِٞط٢ ٖٓ تُّثم ػٖ خ

ٖٓ لال٣ث ًد٤ًذ يه٤ور تُؽهيتٕ. ػ٠ِ إٔ ٛىٙ تُمال٣ث ال شِدط خصوهّ تُ٘ٔٞ ـص٠ 

 شٝٔفَ ٝشٍٍٝ ك٤ٙدؿ تُّثم ك٢ ٜٓٞغ تُ٘مثع أؼٞكث. 



تُ٘ٔٞ نٝيتً خٙٞيذ ػثٓر شِؼح تُظًٝف تُؽ٣ٞر ٝلث٘ر تُفًتيذ ٝتُٝٞء لالٍ كصًذ انًُبخ: 

ٛثٓثً ك٢ ٗٞػ٤ر تأل٤ُثف تُٔ٘صؽر ُٜىت شؼصدً ظًٝف تُٔ٘ثق تُؽ٤ه ٝتُٔالبْ تًعً ت٤ٔٛر ٖٓ ظًٝف 

تُصًخر . شصطِح ٌيتػر تٌُصثٕ ظًٝف ٓ٘ثل٤ر ٓؼصهُر ٓثبِر ت٠ُ تُدًٝنذ لث٤ُر ٖٓ تُٔطً تُٕه٣ه 

ك٢ ش٣ٌٖٞ تالٌٛثي ٝتألٗؽٔثن ـ٤ط شئن١ تُفًتيذ تًُٔشلؼر ت٠ُ ٣ٌثنذ شلًع تُ٘دثشثز ٝتالًِتع 

٣ٌٝثنذ ك٢ ـثَ٘ تُدىٝي ٓغ لٕٞٗر ٜٝؼق ٝهًٙ تأل٤ُثف . تٓث نيؼثز تُفًتيذ ٝتًُٞٞخر 

تُٔؼصهُر ك٢ كَٙ ت٤ُٙق كص٘صػ أ٤ُثكثً يه٤ور ه٣ٞر ٝـ٣ً٣ًر . تٓث ِْٓٞ تُؽلثف ك٤ّثػه ك٢ ػ٤ِٔر 

ُدثين تُى١ ٣صدؼٚ تُصؼط٤ٖ . تٕ تـّٖ تُٔٞتِْ تُٔالبٔر الٗصثغ ٗٞػ٤ر ؼ٤هذ ٖٓ تأل٤ُثف ٛٞ كَٙ ت

 كٙالً نتكةثً . 

شٍيع تُدىٝي تٓث ٗعًتً تٝ خٞتِطر آالز تُصّط٤ً )تُدثويتز( . شٜٞغ تُدىٝي ػ٠ِ غشَمخ انضساعخ:  

ِْ خ٤ٖ تُمطٞٞ تٝ تُّطٞي ك٢ ـثُر ٌيتػر ًصثٕ  26ِْ ٝػ٠ِ ّٓثكر  4-3ٓفٞي ٣صًتٝؾ خ٤ٖ 

ر تُٔفٍٙٞ . تٓث تٍُيتػر ٗعًتً ك٤ٍيع أ٤ُثف ٝشؼصدً ٛىت تُّٔثكر ٢ٛ تُٔلِٝر ُص٤َّٜ ػ٤ِٔثز لهٓ

تٌُصثٕ خ٘لُ تُط٣ًور تُٔصدؼر ك٢ ٌيتػر تُف٘طر ٝتُٕؼ٤ً ٓغ ًٓتػثز ش٣ٌٞغ تُدىٝي ش٣ٌٞؼثً 

 ٓ٘صظٔثً. 

 



شصٞهق ٤ًٔر تُصوث١ٝ ٌُِصثٕ ـّح تُـًٚ ٖٓ تٍُيتػر ـ٤ط شٍنتن ت٤ٌُٔر تُالٌٓر كًُخ انجزاس: 

ٍُِيتػر توت ًثٕ تُٜهف ُِفٍٙٞ ػ٠ِ تأل٤ُثف ٝوُي ٢ٌُ ٣وَ شلًع تُ٘دثشثز ًٔث ٝتٜٗث شمصِق ػٖ 

 ٞد٤ؼر تاليٚ ٝتُٙ٘ق تٍُٔ٘يع ٣ًٞٝور تٍُيتػر ِٞتء ًثٗس أيٝتب٤ر أٝ ن٤ٔ٣ر . 

ٓٞػه تٍُيتػر ـ٤ط شٍنتن ٤ًٔر تُصوث١ٝ ك٢ تٍُيتػر تُه٤ٔ٣ر ٝك٢ تٜثكر ت٠ُ أٜٗث شصٞهق ػ٠ِ 

تُصًج تُٝؼ٤لر ٝٓٞػه تٍُيتػر تُٔصؤلً ٝوُي خٜهف تُفٍٙٞ ػ٠ِ ٗدثشثز ًد٤ًذ ٗث٤ٓر ك٢ تُفوَ . 

 ًـْ ُِهْٝٗ . 51-46شصًتٝؾ ٤ًٔر تُصوث١ٝ ك٢ ـثُر ٌيتػر تٌُصثٕ ُِفٍٙٞ ػ٠ِ تأل٤ُثف خ٤ٖ 

يػر تٌُصثٕ ٖٓ ٓ٘طور ت٠ُ تلًٟ ٖٓ ٓ٘ثٞن ٌيتػصٚ ك٢ تُؼثُْ . ٣مصِق ٓٞػه ٌ يىعذ انضساعخ: 

كل٢ تُهٍٝ تأليٝتب٤ر ٓعالً ٣ٍيع ًصثٕ تأل٤ُثف ك٢ كَٙ تًُخ٤غ ك٢ تُلصًذ تُٞتهؼر خ٤ٖ ٓ٘صٙق توتي 

ت٠ُ ٓ٘صٙق ٤ّٗثٕ . تٓث ك٢ تُٔ٘طور تُؼًخ٤ر )ك٢ تُؼًتم( لث٘ر ك٤ٍيع ًٔفٍٙٞ ٔص١ٞ لالٍ 

٘طور تُٕٔث٤ُر ٖٝٓ ٓ٘صٙق ش٣ًٕٖ تألٍٝ ت٠ُ ٓ٘صٙق ش٣ًٕٖ تُعث٢ٗ ًٜٔ ش٣ًٕٖ تألٍٝ خثُّ٘در ُِٔ

 ك٢ تُٔ٘طوص٤ٖ تُِٞط٠ ٝتُؽ٘ٞخ٤ر .  

 

 انًصبدس:

 . تٗصثغ   3110ٔلٕن ، ٘الؾ تُه٣ٖ ػده تًٌُتم ٝ ػدهتُف٤ٔه ت٤ُّه تُهخثخ٢ . 

 ٓفث٤َ٘ تُفوَ . تُطدؼر تأل٠ُٝ. نتي تُلًٌ تُؼًخ٢ .تُوثًٛذ.          

 . تُٔفث٤َ٘ ت٣ٍُص٤ر ، نتي   ٤ٞ2771لٞي ، ـ٤ّٖ ػ٢ٗٞ ٝيًٌثي ـٔه١ ي٤ٔه . 

 تٌُصح ُِطدثػر ٝتًُٕ٘ ، ؼثٓؼر تَُٔٞ٘.         

 ٌٝتيذ    ٓفث٤َ٘ تأل٤ُثف . .2701ػ٢ِ، ـٌٔس ػده ٝٓؽ٤ه ٓفّٖ تالٗٙثي١ .

 ؼثٓؼر خـهتن.  –تُصؼ٤ِْ تُؼث٢ُ ٝتُدفط تُؼ٢ِٔ         

 
 

 

 



 انًحبظشح انشاثعخ عشش:   

ٓوثيٗر ٓغ تُٔفث٤َ٘ تأللًٟ ٣فصثغ تٌُصثٕ ت٠ُ ٤ًٔثز ه٤ِِر ّٗد٤ثً ٖٓ تُؼ٘ثً٘ تُـىتب٤ر. انتسًُذ : 

٣ؼٞن ِدح وُي ت٠ُ تٕ ٓؽٔٞػصٚ تُؽىي٣ر ؿ٤ً ٓصطٞيذ خهيؼر ًد٤ًذ .  كِْٔٞ ٗٔٞ ًصثٕ تأل٤ُثف 

٘صػ لالٍ كصًذ ٓفهٝنذ ؼهتً ُٜىت ٣ٞٓثً ُٜىت كؤٕ تُفثَ٘ ٣ؽح تٕ ٣ 231-71ه٤ًٙ ٣صًتٝؾ خ٤ٖ 

تُّدح ٣ؽح تٕ شصٞكً ٤ًٔثز ٓ٘ثِدر ٖٓ تُؼ٘ثً٘ تُـىتب٤ر تُص٢ ٣ٌٖٔ شٔع٤ِٜث ٖٓ هدَ تُ٘دثز خٜىٙ 

 تُلصًذ تُو٤ًٙذ ٖٓ تُ٘ٔٞ .                                                                           

ث٤ُثً تال تٕ وُي ٣ٙثـدٚ ػثنذ تٗملثٚ ك٢ ٗٞػ٤ر تأل٤ُثف تٕ تُص٤ّٔه تٌُع٤ً هه ٣ؼط٢ ـث٘الً ػ 

تُ٘ثشؽر . ُوه ٝؼه تٕ ٗٞػ٤ر تأل٤ُثف شصفّٖ ًع٤ًتً ػ٘ه تِصمهتّ ت٤ٌُٔثز تُٔؼصهُر ٖٓ تألِٔهذ ٌُٖٝ 

ش٘ملٛ نيؼر تُ٘ٞػ٤ر ًع٤ًتً ػ٘ه تِصمهتّ تُٔؼهالز تُِٞط٤ر ٝتُؼث٤ُر لٙٞ٘ثً ػ٘ه تِصمهتّ 

ّ٘ح ؿ٤ً ٓصٞتٌٗر ٖٓ تُؼ٘ثً٘ تُـىتب٤ر .  ش٤ًٕ تُ٘صثبػ ت٠ُ تٕ تالِٔهذ خٌَٕ ؿ٤ً ٓ٘ثِح تٝ خ

ًـْ / ُِهْٝٗ ػ٠ِ ٌَٔ ٣ٞي٣ث خّ٘در ٗصًٝؼ٤ٖ شصًتٝؾ  36أّٗح ٤ًٔر ٖٓ تألِٔهذ تُ٘صًٝؼ٤٘٤ر ٢ٛ 

% ًـْ/نْٝٗ ٖٓ تُّٞخً كِٞلثز تُعالظ٢ . ػ٠ِ تٕ شٝثف تألِٔهذ تُلِٞلثش٤ر %61 53-57ٖٝٓ 

ًـْ/نْٝٗ ػ٘ه تٍُيتػر  ٣36صًٝؼ٤٘٤ر كصٝثف ػ٠ِ نكؼص٤ٖ تأل٠ُٝ ػ٘ه تٍُيتػر تٓث تألِٔهذ تُ٘ث

ٝتُهكؼر تُعث٤ٗر خؼه تٍُيتػر خ٣ًٜٕٖ ُـًٚ شٕؽ٤غ تُ٘ٔٞ تُم١ًٝ . ٝشمصِق ٛىٙ ت٤ٌُٔثز ٖٓ 

        تالِٔهذ ٖٓ ٓ٘طور ت٠ُ تلًٟ ٝشصٞهق ت٣ٝثً ػ٠ِ تُصف٤ِالز ت٤ٔ٤ٌُث٣ٝر ُِصًخر ك٢ ٓ٘ثٞن ٌيتػصٚ .                           

( خؤٕ تُص٤ّٔه ت٥ٌٝخ٢ ٣ٍ٣ه ٓفٍٙٞ تُوًٕ ٌُٝ٘ٚ ال٣ئظً ػ٠ِ 2751ػثّ ) Robinsonُوه وًً  

 ٓفٍٙٞ تأل٤ُثف ٣ٝؽؼَ تأل٤ُثف لٕ٘ر ٜٝؼ٤لر تُٔصثٗر . 

٣مصِق شؤظ٤ً تِصمهتّ تُلّلٞي ك٢ ًصثٕ تأل٤ُثف ٖٓ ـثُر ت٠ُ تلًٟ . كل٢ تُصًج تُلو٤ًذ خثُلّلٞي 

تُم١ًٝ خفٞت٢ُ تِدٞػ٤ٖ ٌُٝ٘ٚ خ٘لُ تُٞهس ٣ًّع ك٢ تُ٘ٝػ ٣ٍ٣ٝه  ًٟٗ تٗٚ ٣مصٍٍ كصًذ تُ٘ٔٞ

( خؤٕ تُلّلٞي ٣فّٖ ٗٞػ٤ر تأل٤ُثف ٣ًٍثنذ 2754) Klitschُوه الـع  (Opitz 1941)تُفثَ٘ 

 ك٢ تُطٍٞ ٝتُّٔي )ِٔي ت٤ُّوثٕ( ٝك٢ ػهن ـٍّ تأل٤ُثف .

ً ك٢ ٔدثٞ ٝآوتي ٣ٝ٘ٝػ ٣ؼصدً تٌُصثٕ ٖٓ تُٔفث٤َ٘ تُٔدًٌذ تُ٘ٝػ ـ٤ط ٣ٍٛ انُعح وانحصبد: 

ك٢ ٤ّٗثٕ ٣ٝفٙه ك٢ ٓث٣ُ أٝ أٝتبَ ـ٣ًٍتٕ . ٣ؽح ٓالـظر ػهّ شًى ٗدثز تٌُصثٕ خهٕٝ هِغ 



شؽق ظٔثي توت تٕ وُي ٣ّدح كوهتٕ ٤ًٔثز ًد٤ًذ ٖٓ تُدىٝي. تٓث تأل٤ُثف كؤٜٗث ِ٘در ٝلٕ٘ر ٝػ٘ه 

ًٔث ٣الـع ت٣ٝثً تهصالع تُٔفٍٙٞ ٝظٔثيٙ ٓث ٌتُس لًٝتء كؤٗٚ ٣ؼط٢ أ٤ُثف ٜؼ٤لر ؼهتً . 

ًٜٝيذ هِغ تٌُصثٕ هدَ تٕ ٣صْ ٗٝؽٚ ـ٤ط ٣وصِغ خؼه ت٘لًتي تًعً ٖٓ ٗٙق تُ٘دثز تُّل٢ِ 

 ِٝوٞٞ ٓؼظْ تألٝيتم . 

٤ٖ٘ ٝشلوه تأل٤ُثف ٗؼٞٓصٜث ُٝٔؼثٜٗث . ًٔث تٕ  ٌَ تٕ شؤل٤ً ٓٞػه تُفٙثن ٣ئن١ ت٠ُ تيشلثع ّٗدر تُ

 تُصؤل٤ً ك٢ تُفٙثن ٣ٍ٣ه ٖٓ ٓفٍٙٞ تُوٓ ٝتُدىٝي. 

  Rettingانتعطٍُ  

ٕ ٣ئن١ ػهّ تُو٤ثّ خٜىٙ تُؼ٤ِٔر أْٛ تُؼ٤ِٔثز ك٢ تٗصثغ تأل٤ُثف ـ٤ط ٣ٌٖٔ أ٣ؼصدً تُصؼط٤ٖ ٖٓ 

ٕ تُـًٚ تالِث٢ِ ٖٓ تُو٤ثّ خؼ٤ِٔر تُصؼط٤ٖ أخٌَٕ ؼ٤ه ت٠ُ شفط٤ْ تأل٤ُثف أٝ تٗصثغ أ٤ُثف ين٣ةر . 

ت٤ُِل٤ر ػٖ تُمٕح تُى١ ٣ٌٕٞ ٛٞ كَٙ تأل٤ُثف ػٖ ت٤ُّوثٕ أٝ خٔؼ٠٘ آلً ٛٞ ػ٤ِٔر كَٙ تُفٍّ 

 تُؽٍء تُهتل٢ِ ُِّثم . 

تٕ ػ٤ِٔر تُصؼط٤ٖ شصْ خـًٔ ت٤ُّوثٕ ك٢ تُٔثء ٝخلؼِٚ ٣صْ كَٙ تُٔ٘طور تُمثيؼ٤ر ٖٓ تُّثم ًٔث 

شىٝج ك٤ٚ خؼٛ تُٔٞتن تُوثخِر ُِىٝخثٕ ك٢ تُٔثء ٓعَ تٌُثيخٞٛهيتز ٝتُٔٞتن تُ٘صًٝؼ٤٘٤ر تُِٔٞٗٚ 

ٝ ٓغ تُصًخر تُؼثُور أٌص٣ًث ٝتُلط٣ًثز تُؼثُور خّطٞؾ ت٤ُّوثٕ ٝؿ٤ًٛث ٖٓ تُٙدـثز . شهلَ تُد

ٝ أخثُؽىٝي ػٖ ٣ًٞن تُعـٞي تُٔٞؼٞنذ ػ٠ِ تُّثم ٝشوّٞ خؼ٤ِٔر شفَِ تُٔٞتن تًُتخطر ُأل٤ُثف 

                             .تًُتخطر ُأل٤ُثف ٓغ تُّثم

ٛىٙ تُؼ٤ِٔر ػ٠ِ ػهذ ػٞتَٓ  شؼصدً ػ٤ِٔر تُصؼط٤ٖ ٖٓ تنم ػ٤ِٔثز تِصمًتغ تأل٤ُثف ٝشصٞهق 

ٜٓ٘ث نيؼر تُفًتيذ ٝٞد٤ؼر تُٔثء تُّٔصؼَٔ ٝتُٙ٘ق تٍُٔيٝع . ًٔث ٣ؽح تلى تالـص٤ثٞثز 

تُالٌٓر ُٔ٘غ ٕٟٗ خٌص٣ًث تُصؼلٖ تُص٢ شٌعً ك٢ تُٔثء تًُتًه ٝشصـىٟ ػ٠ِ ٤ٌِِِٞ تأل٤ُثف ٗلّٜث تو 

 تٕ خٌص٣ًث تُصؼلٖ تًِع ٝتٔه شٌثظً ٖٓ خٌص٣ًث تُصؼط٤ٖ . 

                                                                                                           :انتعطٍُ  غشق

شمصِق ًٞم شؼط٤ٖ تٌُصثٕ ٖٓ هطً أللً ٝـّح ّٗدر تًُٞٞخر تُؽ٣ٞر ك٢ ٓ٘ثٞن ٌيتػصٚ 

 تُٔمصِلر ك٢ تُؼثُْ . تٕ تْٛ ًٞم تُصؼط٤ٖ ٢ٛ : 



                                                                                : Dew rettingانتعطٍُ فٍ انُذي  -1

شفصثغ ٛىٙ  شّصؼَٔ ٛىٙ تُط٣ًور ك٢ ٤ِوثٕ تٌُصثٕ وٝ تُ٘ٞػ٤ر تًُن٣ةر ٝتُٔٙثخر خثألًٓتٚ . ال

شؽًٟ ٛىٙ تُط٣ًور ت٠ُ ٓثء ، خَ شصًى ت٤ُّوثٕ ػ٠ِ تأليٚ ُِ٘هٟ ٝتُٔطً ـص٠ ٣صْ تُصؼط٤ٖ 

تُؼ٤ِٔر ك٢ كَٙ تُم٣ًق تٝ تًُخ٤غ تٝ ك٢ كَٙ تُٕصثء تُهتكا ه٤ِالً ٝلث٘ر ك٢ تألهطثي تألٝيخ٤ر 

 9-4ٓؼهٍ تُٞهس تُى١ شّصـًهٚ ٛىٙ تُؼ٤ِٔر ٣صًتٝؾ ٖٓ  وتز تُٔ٘ثق تًُٞح ٝتُٔٔطً ًع٤ًتً .

 تِثخ٤غ .

  Water retting: انتعطٍُ فٍ انًبء -3

ثٕ وٝ تُ٘ٞػ٤ر تُؽ٤هذ ـ٤ط شّصؼَٔ تألٜٗثي ٝتُدًى شّصؼَٔ ٛىٙ تُط٣ًور خثُّ٘در ٌُِص 

ٝتُدف٤ًتز تٝ تُٔٙثني تُٔثب٤ر تأللًٟ ُٜىت تُـًٚ . ٣ؽح ش٤٘ٙق تُ٘دثشثز ت٠ُ ٗدثشثز 

ؼ٤هذ ٝين٣ةر تُ٘ٞػ٤ر هدَ تُدهء ك٢ ػ٤ِٔر تُصؼط٤ٖ . شًخٟ ػ٠ِ ٌَٔ ـٍّ ٝشٜٞغ ك٢ تـهٟ 

                                 ٓٙثني ت٤ُٔثٙ تُٔىًٞيذ .

تِدٞع أٝ أًعً ٝٛىت ٣ؼصٔه ػ٠ِ تُظًٝف تُؽ٣ٞر  4-3هه شفصثغ ٛىٙ تُؼ٤ِٔر ت٠ُ كصًذ ٓثخ٤ٖ 

ّْ ٖٓ تّٗح  27ًِٝػر ؼ٣ًثٕ تُٔثء ٝنيؼر تُفًتيذ . ـ٤ط شؼصدً تُهيؼر تُفًتي٣ر 

 تُهيؼثز تُفًتي٣ر ُٜىت تُ٘ٞع ٖٓ تُصؼط٤ٖ .

                                                   Warm -Water retting انًبء انذافٍء انتعطٍُ فٍ -4

شصْ ٛىٙ تُؼ٤ِٔر تٝالً خلًٌ ٤ِوثٕ تٌُصثٕ تُط٣ِٞر ٝتُو٤ًٙذ ٝت٤ٌُّٔر ٝتًُك٤ؼر خؼ٘ث٣ر شثٓر 

ٝشؼطٖ ت٤ُّوثٕ ًَ ـّح نيؼصٚ . ـ٤ط ٣ٌٖٔ خٜىٙ تُط٣ًور ت٤ُّطًذ ػ٠ِ ًِػر ًٝلثءذ 

تُصؼط٤ٖ . شؼصدً ٛىت تُط٣ًور ٖٓ تـهض ًٞم شؼط٤ٖ تٌُصثٕ . ٣ّصؼَٔ ُٜىت تُـًٚ تُٔثء 

 5-4ٖٓ ت٣ًٌٌُٗٞس تُِّٔؿ . شصْ ٛىٙ تُؼ٤ِٔر خـَّ ت٤ُّوثٕ تٝالً ُٔهذ تُهتكا ٝلٍتٗثز 

ر ِٗثػثز ٖٝٓ ظْ ٣صْ شؽه٣ه تُٔثء ٓفَ تظ٢٘ ػًٕ ِثػر ٝوُي ُِصمِٗ ٖٓ تالـٔثٚ تُٔصٌٞ

تظ٘ثء ػ٤ِٔر تُـَّ . شئظً ٛىٙ تالـٔثٚ ػ٠ِ تُدٌص٣ًث تُص٢ شؼَٔ ػ٠ِ شفَِ تُٔٞتن تُدٌص٤٘٤ر 

 ف.تًُتخطر ُأل٤ُث

 

 



                                                              Chemical rettingٍ انكًُُبوٌ انتعطُ -4

ك٢ ٛىٙ تُؼ٤ِٔر ٣صْ ش٘و٤غ ت٤ُّوثٕ ك٢ ٓفٍِٞ ٓملق ِٝثلٖ ٖٓ ـثٓٛ تٌُد٣ًص٤ي ٖٝٓ ظْ 

شؼثَٓ خٔفٍِٞ تُٙٞنت تٌُث٣ٝر تٝ ًثيخٞٗثز تُٙٞن٣ّٞ أٝ تُٙثخٕٞ ٝوُي الوتخر تُٔثنذ 

. تٕ ػ٤ِٔر تُصؼط٤ٖ ٛىٙ ش٘ؽٍ خٞهس ه٤َِ ال٣صؽثٌٝ تُّثػر تُٞتـهذ . تال تٕ تأل٤ُثف  تُدٌص٤٘٤ر

تُ٘ثشؽر ٖٓ ػ٤ِٔر تُصؼط٤ٖ ت٤ٔ٤ٌُث١ٝ تهَ ؼٞنذ ٖٓ تأل٤ُثف تُص٢ ٣صْ شؼط٤ٜ٘ث خثُطًم 

 تُٔىًٞيذ ِثخوثً . توت ٣ظًٜ تٕ ُٜىٙ ت٤ٔ٤ٌُث٣ٝثز تظً ػ٠ِ ٤ٌِِِٞ تأل٤ُثف .

 

 انًصبدس:

   -تُؼ٢ِٔ  . ٓفث٤َ٘ تال٤ُثف. ٌٝتيذ تُصؼ٤ِْ تُؼث٢ُ ٝتُدفط2777ِٞؼس. ٔثًً، ت٣ثن 

 ؼثٓؼر تَُٔٞ٘.         

 . تٗصثغ   3110ٔلٕن ، ٘الؾ تُه٣ٖ ػده تًٌُتم ٝ ػدهتُف٤ٔه ت٤ُّه تُهخثخ٢ . 

 ٓفث٤َ٘ تُفوَ . تُطدؼر تأل٠ُٝ. نتي تُلًٌ تُؼًخ٢ .تُوثًٛذ.          

 ٌٝتيذ    ٓفث٤َ٘ تأل٤ُثف . .2701ٗٙثي١ .ػ٢ِ، ـٌٔس ػده ٝٓؽ٤ه ٓفّٖ تال

 ؼثٓؼر خـهتن.  –تُصؼ٤ِْ تُؼث٢ُ ٝتُدفط تُؼ٢ِٔ         

 
 

 

 

 

 

 

 



 انًحبظشح انخبيسخ عشش:

 انخىاص انطجُعُخ 

شؼط٤٘ثً ؼ٤هتً خِٕٞ ت٘لً كثشؿ ًٔث ٝتٜٗث شٌٕٞ ٤ُ٘ر ُٔثػر ٝوتز  رشص٤ٍٔ ت٤ُثف تٌُصثٕ تُٔؼط٘

ًٓٝٗر ٝٓطث٤ٞر ٝشٌٕٞ ػثنذ تٓصٖ ٖٓ تُوطٖ ٝتًُت٣ٕٞ ٝتُٙٞف ٝتهَ ًٓٝٗر ٖٓ أ٤ُثف 

تًُت٢ٓ . شلصوً أ٤ُثف تٌُصثٕ ت٠ُ تالِصطثُر ـ٤ط ال٣ٍ٣ه ٓؼهٍ تالِصطثُر ك٤ٜث هدَ تُوطغ ػ٠ِ 

شصفَٔ تُٙهٓثز تُٔلثؼةر تظ٘ثء  ث ٝتٜٗث الًٔ. % ٢ٛٝ ٓدصِر3,3% ٢ٛٝ ؼثكر 2,0ٝ

 تالِصؼٔثٍ .                                                                   

٤ُثكٚ شّصؼَٔ خٌعًذ ك٢ إٔ أٗظًتً ٌُِلثءذ تُؼث٤ُر تُص٢ شصٔصغ خٜث أ٤ُثف تٌُصثٕ ، ًٟٗ 

ْٛ تُٙلثز أِصؼٔثٍ .تٕ ٖٓ ٘ثء تالتُّٔ٘ٞؼثز ُٜٝث تُوهيذ تُؼث٤ُر ػ٠ِ تُصفَٔ ُلصًذ ٣ِٞٞر تظ

٤ُثف تٌُصثٕ ٢ٛ ٓوثٝٓصٜث ُهيؼثز تُفًتيذ تُؼث٤ُر ٌُٜٝ٘ث شدهأ خثُصفَِ ػ٘ه تُطد٤ؼ٤ر تُٜٔٔر أل

 .ّْ تال تٜٗث شصؤظً خفًتيذ تُُٕٔ ٗٞػثً ٓث شوَ ٓصثٗصٜث 231نيؼر 

ٍ ٓٔث ٣ؽؼِٜث % ػ٘ه تالخصال31كوه ٝؼه تٕ تُٔصثٗر ش٣ٍه خّ٘در  ٝٗظًتً اليشلثع ٓصثٗر تأل٤ُثف

شوثيج تُوطٖ خٜىٙ تُمث٤٘ر ًٔث ٝتٕ هِر تالِصطثُر ػ٘ه تُوطغ ًٓؿٞخر ك٢ ػَٔ لًت٤ْٞ 

تُف٣ًن ٝتهٕٔر ًٔتع تًُٔتًح ٝتُّلٖ ٝـدثٍ ٗوَ تُفًًر تُص٢ شصطِح ػهّ شـ٤ً ٌِٜٔث ػ٘ه 

 ٍ.تالِصؼٔث

ذ ػ٠ِ تُّطؿ ْٛ ت٤ٍُٔٔتز تُؼثٓر ُأل٤ُثف تٌُصث٤ٗر ٢ٛ لِٞٛث ٖٓ تُٕؼ٤ًتز تُدثيٌأٛىت ٝتٕ 

ٝشٌٕٞ ػثنذ ِّٓثء ٝؿ٤ً ٝخ٣ًر ُٜٝىٙ تُمث٤٘ر ٍٓت٣ث ػه٣هذ ٝلث٘ر ك٢ ٓؽثٍ ٘٘ثػر 

 -تُـٍٍ ٝت٤ُّ٘ػ تٜٛٔث :

خثألٌٓثٕ تٗصثغ تهٕٔر ِّٓثء شظًٜ خٜٞٞؾ ك٢ تُصًت٤ًح ت٤ُّ٘ؽ٢ ُألهٕٔر .                                   -2

ك٢ ٘٘ثػر تُـٍٍ ٝت٤ُّ٘ػ  شصٙق تألهٕٔر تٌُصث٤ٗر خُِٔٔ خثين ًٝٓؿٞخر -3

          ٝلث٘ر ك٢ ٓؽثٍ تألُدّر تٌُصث٤ٗر ت٤ُٙل٤ر ٝتًُٕتٔق تألػ٤ثن٣ر .                                                                  

ُٜث تُوثخ٤ِر ت٣ًُّؼر ألٓصٙثٖ ت٣ًُٞٞر ُىُي شّصؼَٔ ك٢ ػَٔ تُٔ٘ثٔق  -4

 .  ٝتُٔ٘ثن٣َ تُمث٘ر خصؽل٤ق تٍُؼثغ



 انخىاص انكًُُبوَخ:

% ت٘دثؽ 7.3% ٓثء ٝ 21.3% ٤ٌِِِٞ ، 92شصًًح تأل٤ُثف تٌُصث٤ٗر ٖٓ ـٞت٢ُ   

 % يٓثن .    2.4% ٓٞتن ٔٔؼ٤ر 3.4ٝ% يتش٘ؽثز ٓمصِلر 7ٝٝخٌص٤٘ثز ٝ

تٕ ٓؼظْ ٛىٙ تُٔٞتن شىٝج تٝ شصفٍٞ ػ٘ه تُـ٤ِثٕ تٝ ك٢ ـثُر تؼًتء ػ٤ِٔر شد٤ٛ تأل٤ُثف 

٣ئن١ ت٠ُ شِق تأل٤ُثف ٝ٘الـ٤صٜث ُِٜٝٞر تٌٗٔثٜٔث .                                                   ٌُٖٝ تُـ٤ِثٕ تُٕه٣ه 

شصفَٔ تأل٤ُثف تٌُصث٤ٗر تُفٞتٓٛ تُٔمللر ٌُٜٝ٘ث شصؤظً خثُفٞتٓٛ تُٔمللر تُّثل٘ر تٝ 

أل٤ُثف تًًٍُٔذ تُدثينذ تًعً ٖٓ ٔؼًذ تُوطٖ ًٔث ٝتٜٗث شوثّٝ تُٔٞتن تُو٣ِٞر . ًٔث ٝتٕ ت

ٝ تُٙدـثز خهيؼر ًد٤ًذ ًٔث ٝتٜٗث شؽق خًّػر أتٌُصث٤ٗر شص٤ٍٔ خصًٕج ٝتٓصٙثٖ تُٔثء 

 ُىُي ك٢ٜ تًعً تأل٤ُثف تُ٘دثش٤ر تِصؼٔثالً ٝلث٘ر ك٢ تُظًٝف تُٔ٘ثل٤ر تُفثيذ . 

 األيشاض وانحششاد 

 : األيشاض - أ

                                           Flax Wiltرثىل انكتبٌ   يشض  -1

ٝٛٞ تـه تألًٓتٚ تُٜٔٔر تُص٢ ش٤ٙح تٌُصثٕ ػ٘ه ٌيتػصٚ ُؼهذ ِ٘ٞتز ك٢ ٗلُ تأليٚ . 

تٕ تُؼٞتَٓ تُٜٔٔر تُص٢ شفه ٖٓ تٗصٕثي ٛىت تًُٔٚ ٛٞ تِصؼٔثٍ تُهٝيتز تٍُيتػ٤ر ٓغ ػهّ 

 ٘٘ثف تُٔوثٝٓر . تٌُصثٕ خٙٞيذ ٓصؼثهدر ك٢ ٗلُ تأليٚ ًٝىُي تِصؼٔثٍ تأل ٌيتػس

                                               Flax Rustيشض صذأ انكتبٌ    -2

ٛىت تًُٔٚ ٤ٙ٣ح تأل٤ُثف ٝتُدىٝي ٓؼثً ٣ٝفهض خٙٞيذ لث٘ر ك٢ تُلٍٙٞ تًُٞدر ٖٓ 

ثٍ تأل٘٘ثف تُٔوثٝٓر ٝتشدثع تُهٝيتز تٍُيتػ٤ر ٣وثّٝ ٛىٙ تًُٔٚ ػٖ ٣ًٞن تِصؼٔ  تُّ٘ر .

 ًٝىُي خٔؼثِٓر تُدىٝي خدؼٛ تُٔد٤هتز تُلط٣ًر ٓعَ تُهت٣ع٤ٖ ٝتٌُثخصثٕ . 

       Pasmoيشض انجبصيى  -3

٤ٙ٣ح تٝيتم تٌُصثٕ ٝشظًٜ تأل٘ثخر ػ٠ِ ٌَٔ شدوؼثز خ٤٘ر ؿثٓور ظْ شظًٜ تأل٘ثخر ػ٠ِ 

ثّٝ ٛىٙ تًُٔٚ خصؼل٤ً ٝٓؼثِٓر تُىٝي خدؼٛ تُّثم ٝلث٘ر تالؼٍتء تُم٣ًٝر تُـٝر . ٣و



تُٔد٤هتز تُلط٣ًر ٓعَ تُهت٣ع٤ٖ ٝتٌُثخصثٕ ٝتِصؼٔثٍ تُهٝيتز ٝتأل٘٘ثف تُٔوثٝٓر ًٝىُي 

 ـًم تُ٘دثشثز تُٔٙثخر ًٝٞٔٛث شفس تُصًخر . 

 انحششاد                    - ة

                                   Heliothis armigera Hubn            دودح ثًبس انطًبغخ )انههُُىثس(   -1

                              .Phytomyza atricornis Mg.auctحفبس اوساق انكتبٌ                      -2

تْٛ تألًٜتي تُص٢ شفهظٜث ٓعَ ٛىٙ ت٥كثز خؤٜٗث شفهض تٗلثهثً ل٤ط٤ر ػ٠ِ تألٝيتم ٝشصـىٟ 

ؼ٤ٔغ ٛىٙ تُفًٕتز . تُمًٝتء كصٙدؿ تألٝيتم ٔثـدر ٘لًتء ػ٠ِ تُٔثنذ تٌُِٞيٝك٤ِ٤ر

 خّ٘در ؿْ ٌَُ ؿثُٕٞ ٓثء. % ٣06ٌٖٔ ٌٓثكفصٜث خثُٔد٤هتز ت٤ٔ٤ٌُث٣ٝر ٓعَ ٓثنذ تُّلٖ 

 

 انًصبدس:

   -تُؼ٢ِٔ  . ٓفث٤َ٘ تال٤ُثف. ٌٝتيذ تُصؼ٤ِْ تُؼث٢ُ ٝتُدفط2777ٔثًً، ت٣ثن ِٞؼس. 

 ؼثٓؼر تَُٔٞ٘.         

 . تٗصثغ   3110، ٘الؾ تُه٣ٖ ػده تًٌُتم ٝ ػدهتُف٤ٔه ت٤ُّه تُهخثخ٢ .  ٔلٕن

 ٓفث٤َ٘ تُفوَ . تُطدؼر تأل٠ُٝ. نتي تُلًٌ تُؼًخ٢ .تُوثًٛذ.          

 . تُٔفث٤َ٘ ت٣ٍُص٤ر ، نتي   ٤ٞ2771لٞي ، ـ٤ّٖ ػ٢ٗٞ ٝيًٌثي ـٔه١ ي٤ٔه . 

 تٌُصح ُِطدثػر ٝتًُٕ٘ ، ؼثٓؼر تَُٔٞ٘.         

 ٌٝتيذ    ٓفث٤َ٘ تأل٤ُثف . .2701ـٌٔس ػده ٝٓؽ٤ه ٓفّٖ تالٗٙثي١ .ػ٢ِ، 

 ؼثٓؼر خـهتن.  –تُصؼ٤ِْ تُؼث٢ُ ٝتُدفط تُؼ٢ِٔ         

 

 


