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 ػٍ انضساػت انؼعىيت َبزة حبسيخيت

كٞثةو ثُٔجهر ثُؼ٣ٞٞز ك٢ صطًٞ ثُ٘ذجصجس ،ثى أهًى ثإلْٗجٕ ثُوو٣ْ دجُٔالفظز      

الفع ثَُٔثًع أع٘جء صؾُٞٚ د٤ٖ ثُ٘ذجصجس ثُ٘ج٤ٓز ٝؽٞه دوغ ٗذجص٤ز أٌّع ك٢ ٗٔٞٛج 

ٝأؽٞه ك٢ فجِٜٙج ٖٓ دو٤ز ثُ٘ذجصجس ،ٝأع٘جء ثُذقظ ػٖ ثألّذجح ثٌُٔٔ٘ز ُٜيث ثُض٤َٔ 

ػ٠ِ ْٗذز ػج٤ُز ٖٓ  فلٌ ثَُٔثًع ثُضٌدز ثُ٘ج٤ٓز ك٤ٜج صِي ثُ٘ذجصجس كٞؽو ثٜٗج صقض١ٞ

ٓنِلجس ف٤ٞثٗجس ثُن٤ٍٞ ٝثالدوجً ٝثُق٤ٌٔ ثُض٢ ًجٕ ٣ْضؼ٤ٖ دٜج ك٢ أهثء ثُؼو٣و ٖٓ 

 ثُؼ٤ِٔجس ثًَُثػ٤ز ٓغَ ثُقٌثعز ٝٗوَ ثُٔ٘ضؾجس ثًَُثػ٤ز.

 

ثّضٌٔ ٠ٔٗ ثالػضٔجه ػ٠ِ ثُٔٞثًه ثُؼ٣ٞٞز ك٢ ثٗضجػ ثُٔقج٤َٙ ٥الف ٖٓ      

ْذخ ثُضَث٣و ثٌُذ٤ٌ ك٢ ثُ٘ٔٞ ثٌُْج٢ٗ ٝٓج ًثكن ث٤ُْٖ٘ فض٠ ثٝثةَ ثُوٌٕ ثُٔج٢ٝ ثى د

ىُي ٖٓ صَث٣و ٓٞث١ٍ ك٢ ثُطِخ ػ٠ِ ثُـيثء ٝثُي١ ثهٟ ث٠ُ ثٕ ٣طًٞ ثالْٗجٕ ٖٓ 

ثّج٤ُخ ثًَُثػز ٣َُجهر ثالٗضجػ ك٢ ٝفور ثُْٔجفز ٝىُي دجُضن٢ِ ػٖ ٗظجّ ثًَُثػز 

كقز دجُٔذ٤وثس ك٢ ثُوو٣ْ ٝثهمجٍ ث٤ٔ٤ٌُج٣ٝجس ثُٔٚ٘ؼز دٖو٤ٜج ثالّٔور ثُضـي٣ٝز ٝثٌُٔج

ثُ٘ظجّ ثًَُثػ٢ ٝثّض٘ذجٟ ثٙ٘جف ىثس ثٗضجؽ٤ز ػج٤ُز ٝثّضنوثّ صو٤٘جس ث١ٌُ ثُقو٣غز 

)ث١ٌُ دجُض٘و٠٤ ٝث١ٌُ دجٌُٓ(  ثُض٢ صوَِ ٖٓ ثُٜوً ثٌُذ٤ٌ ُِٔجء دج١ٌُ ث٤ُْق٢ ثالٌٓ 

 ثُي١ ثهٟ ث٠ُ دَٝؽ ٗظجّ ؽو٣و ك٢ ثًَُثػز ٛٞ ثًَُثػز ثُضو٤ِو٣ز.

 

ثهٟ ث٠ُ ثّضَ٘ثف   Intensive Agricultureثًَُثػز ثٌُغ٤لز ثٕ ثصذجع ثِّٞح      

 mineralizationٓجهر ثُضٌدز ثُؼ٣ٞٞز ٝىُي دْخ ٣ٍجهر  ٌّػز صقِِٜج ٝٓؼوٗضٜج 

كٞال ػٖ ثُ٘و٘ ثٌُذ٤ٌ ك٢ ٤ًٔز ثُٔجهر ثُؼ٣ٞٞز ثُٔٞجكز ٣ّٞ٘جً ث٠ُ ثُضٌدز ،ثى ثٕ 

دز ثهٟ ث٠ُ صوًٛٞ ثُضٌح ثٝجكز ثالّٔور ث٤ٔ٤ٌُجة٤ز ُضؼ٣ٜٞ ثُ٘و٘ ك٢ ٓـي٣جس ثُضٌ

% ٖٓ صٌح هجًثس ث٤ّج 25ٝصٌه١ ثٗضجؽ٤ضٜج ،ثى ص٤ٌٖ ثالفٚجة٤جس ثُقو٣غز ث٠ُ ثٕ 
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% ٖٓ صٌح هجًر ث٣ٌٌٓج ثُٖٔج٤ُز 5% ٖٓ صٌح هجًر ثًٝدج 20ٝٝثك٣ٌو٤ج صوًٛٞس ٝ

 صوًٛٞس مالٍ ثُن٤ْٖٔ ّ٘ز ثالم٤ٌر.

ث٠ُ صٌه١ ٗٞػ٤ز ثُٔ٘ضؼ  ثهٟ ثالكٌثٟ ك٢ ثٝجكز ثالّٔور ث٤ٔ٤ٌُجة٤ز ثٝ ثُٔذ٤وثس     

ثًَُثػ٢ دًٚٞر ثٝ دجمٌٟ ٓٔج ثعجً ثٛضٔجّ ثُٔؼ٤٤ٖ٘ ث٠ُ ٓنجٌٟ ثالّضٌٔثً ك٢ ٛيث 

ثُ٘ظجّ ثًَُثػ٢ هٕٝ ثالٛضٔجّ دجُؼٞثَٓ ثُذ٤ت٤ز ثالمٌٟ ػ٘وٓج الفظٞث ثالعجً ثُٞجًر 

ُِٔضذو٤جس ثُٔؼو٤ٗز ٖٓ ثالّٔور ٝثُٔذ٤وثس صظٌٜ ػ٠ِ ٙقز ثالْٗجٕ ٓٔج ؽؼَ 

٘ٞػ٤ز ثُٔ٘ضؾجس ثًَُثػ٤ز ثُ٘ذجص٤ز ٝثُق٤ٞث٤ٗز ٣ضَث٣و ُٔج ُٜج ٖٓ ثعٌ ٝجً ثالٛضٔجّ د

ػ٠ِ ثُضٌدز ٝث٤ُٔجٙ ٝصؼٌٛ ٙقز ثالْٗجٕ ث٠ُ ٓنجٌٟ ًذ٤ٌر ُيث صؼجُش ثالٙٞثس 

ٓ٘ي دوث٣ز ثُوٌٕ ثُؼ٣ٌٖٖ ّٞثء ٖٓ فٔجر ثُذ٤تز ثٝ ٖٓ ػِٔجء ثًَُثػز ٝثَُٔثًػ٤ٖ 

ٝثُٜٝج ثُض٢ دوأٛج ثُؼجُْ ثالُٔج٢ٗ ٓقيًر ٖٓ ثّضنوثّ ث٤ٔ٤ٌُج٣ٝجس ك٢ ثًَُثػز 

Rudolf Steiners  ّػٖ ثًَُثػز ثُذج٣ٞه٣٘ج٤ٌ٤ٓز ٢ٛٝ ثفو ثٗٞثع  1924ػج

 Lordثًَُثػز ثُؼ٣ٞٞز ثى هجّ دضج٤ُق ًضجح ػٖ ثًَُثػز ثُْٔضوثٓز  صالٙ ثُؼجُْ 

Northbourne  ّثُي ًّل ٓٚطِـ ثًَُثػز ثُؼ٣ٞٞز دٞٙلٜج ٗظجّ  1940ػج

ٞثٍٕ ك٢ ًضجدٚ ٗظٌر ػ٠ِ ثالًٛ ،ٝك٢ ثُؼجّ ٗلْٚ هجّ ثُؼجُْ ًٍثػ٢ ٢ُٕٞٔ د٤ت٢ ٓض

دضج٤ُق ًضجح دؼ٘ٞثٕ ثًَُثػز ثُؼ٣ٞٞز ٣ٝؼو ٛيث  Albert Howardثُذ٣ٌطج٢ٗ 

 Rachelثُؼجُْ ثالح ثُٔؤِّ  ًَُِثػز ثُؼ٣ٞٞز ثُقو٣غز ًٝجٗش ثال٤ًٌ٤ٓز 

Carson ٌُ٤ٔ٤ج٣ٝجس ٖٓ ثٕو ثُٔ٘ج٤ٖٞٛ ُ٘ظجّ ثًَُثػز ثُضو٤ِو١ ثُي١ ٣ؼضٔو ػ٠ِ ث

دؼ٘ٞثٕ ثٌُد٤غ ثُٚجٓش د٤٘ش ك٤ٚ مطًٞر  1962ثُٔٚ٘ؼز ٝهو ثُلش ًضجدج  ػجّ 

 ثّضؼٔجٍ ثُٔذ٤وثس ػ٠ِ ثُطذ٤ؼز. 

 

ثٕ ثُقوط ثالًذٌ ك٢ صطًٞ ٤ٌْٓر ٗظجّ ثًَُثػز ثُؼ٣ٞٞز ثُقو٣غز ًجٕ ػجّ      

 International Federationدضج٤ِّ ثالصقجه ثُو٢ُٝ ًَُِثػز ثُؼ٣ٞٞز  1972

Organic Agriculture movement (IFOAM)  ٝثُي١ ٣و٣ٌ مِٔ ٓ٘ظٔجس

هُٝز  120ٓ٘ظٔز ك٢ ثًغٌ ٖٓ  150صؼ٠٘ دٜيث ثُٔؾجٍ ثٓج ثالٕ  كٜٞ ٣و٣ٌ ثًغٌ ٖٓ 
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٣ٝؼ٠٘ ٛيث ثالصقجه دٞٝغ ثُٔؼج٤٣ٌ ثالّج٤ّز ٝثالٕضٌثٟجس ثُو٤ُٝز ُٞٔجٕ ثُْالٓز 

٤ج٣ٝجس ثُٔٚ٘ؼز ًجُٔذ٤وثس ُقًٌز ثًَُثػز ثُؼ٣ٞٞز ٝثُض٢ ٖٓ ثٜٛٔج صق٣ٌْ ث٤ٌُٔ

٤ُْٔضٜج ٝثالّٔور ثُض٢ صؼط٢ ٓؼوالس صقَِ ثٌّع دٌغ٤ٌ ٖٓ ٓؼوالس ثٓضٚجٜٙج ٖٓ 

 هذَ ثُ٘ذجس كضقوط صِٞعج ك٢ ثُضٌدز ٝثُؾٞ ٝثُ٘ذجس ٝث٤ُٔجٙ ثُؾٞك٤ز.

 

دوثس ؽٔجػجس ٖٓ ثَُٔثًػ٤ٖ ٝثُْٔض٤ٌِٜٖ دجُٞـ٠ ػ٠ِ  1980ثٓج ك٢ ػجّ      

ًَثػز ثُؼ٣ٞٞز ثهٟ ىُي ث٠ُ ثٙوثً ص٣ٌٖؼجس فٌٞٓجصْٜ الٙوثً هٞث٤ٖٗ ُِ

ٝٓٞثٙلجس ديُي ٝؽٜجس صٔ٘ـ ثُٖٜجهثس ُالٗضجػ ثُؼ١ٞٞ ك٢ دوث٣ز ثُضْؼ٤٘جس ،ث٣ٞجً 

ٙوًٝ هجٕٗٞ ثالصقجه ثالًٝد٢ ُض٘ظ٤ْ ػ٤ِٔجس  1992ٕٜوس ثُضْؼ٤٘٤جس صقو٣وث ػجّ 

ْٞم ثالٗضجػ ٝثُض٤٘ٚغ ٝثُضلض٤ٔ ٝثٙوثً ثُٖٜجهثس ُِٔ٘ضؾجس ثُؼ٣ٞٞز ك٢ هٍٝ ثُ

ثالًٝد٤ز ثُٖٔضًٌز ،ًٔج ثٕضَٔ ثُوجٕٗٞ ػ٠ِ هٞثةْ دجُٔٞثه ثُْٔٔٞؿ دٜج ٝثُٔٞثه 

ثُٔٔ٘ٞع ثّضؼٔجُٜج ك٢ ثًَُثػز ثُؼ٣ٞٞز ٝػ٠ِ ثُؼوٞدجس ثُض٢ صلٌٛ ػ٠ِ ٓنجُل٢ 

د٘ٞه ثُوجٕٗٞ ،ٝصٞثُش دؼو ىُي ثُؼو٣و ٖٓ ثُوٍٝ ك٢ ثٙوثً هٞث٤ٖٗ ثًَُثػز ثُؼ٣ٞٞز 

الػخ ٝىُي دٞٝغ ػالٓز ٤َٔٓر ػ٠ِ ٛيٙ ثُٔ٘ضؾجس ٝفٔج٣ز ٓ٘ضؾجصٜج ٖٓ ثُـٔ ٝثُض

ٝثصنجى ثُضوثد٤ٌ ثُالٍٓز دؼوّ مِطٜج ثٝ ثّضذوثُٜج ٓغ ٓ٘ضؾجس ثًَُثػز ث٤ٔ٤ٌُجة٤ز ٖٝٓ 

د٤ٖ ٛيٙ ثُوٍٝ ثّضٌث٤ُج ،دِـج٣ًج، ً٘وث ،ث٤ُٖٚ، ثُٞال٣جس ثُٔضقور ثال٤ًٌ٤ٓز ،ث٤ُجدجٕ، 

 ٌٓٚ ، صِٞٗ، ث٣طج٤ُج، ثُض٤ٖي.

 

  Organic Farming انضساػت انؼعىيت   

 ص٘ٞػٚ ٝ ثًَُثػ٢ ثُ٘ظجّ ثُذ٤ت٢ ّالٓز دٔج ٣ؼٍَ إلهثًر ثًَُٔػز ٕجَٓ ٗظجّ     

ثُؼ٤ِٔز  ثألِّثُضوجٗز ثًَُثػ٤ز ثُوو٣ٔز ثُقو٣غز ثُضطذ٤ن دجّضنوثّ  ثى صؼو ثُق١ٞ٤،

ٖٓ ٣ٌٟن صج٤ٖٓ ثُٔـي٣جس  الٗضجػ ثُٔقج٤َٙ ثًَُثػ٤ز دجُطٌثةن ثُطذ٤ؼ٤ز ثُنجُٚز

ثُض٢ ٣قضجؽٜج ثُ٘ذجس دجًُٚٞر ثُٔضٞثٍٗز دجٝجكز ثُٔٞثه ثُؼ٣ٞٞز ُْٔضٟٞ ٓؼ٤ٖ ٖٓ 
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ثُضقَِ ٣٘جّخ ظٌٝف ثُضٌدز ٝثُٔ٘جك ٝثُٔقٍٚٞ ٝػوّ ثٝجكز ثألّٔور ٝثُٔذ٤وثس 

ث٤ٔ٤ٌُجة٤ز ،٢ٛٝ ديُي ِِّْز ٖٓ ثُنطٞثس ثٌُة٤ْز ُِضؼجَٓ ٓغ ًَ ٓج ٛٞ هج٢ٗٞٗ ٖٓ 

ٝثُنط٠ الٗضجػ ٓقٍٚٞ ٣قَٔ ٓٞثٙلجس ٝصؼ٤ِٔجس ثُـيثء ثُؼ١ٞٞ ،ُيث ثُضؼ٤ِٔجس 

كجٜٗج ثفو ثْٛ ثالٗظٔز ثًَُثػ٤ز ثُض٢ صؼ٤و ث٠ُ ثُذ٤تز صٞثٍٜٗج ٝصؤٖٓ ثالٗضجػ ثُٚق٢ 

 ثُٔطِٞح ُضـي٣ز ثالْٗجٕ.

ك٢ ثؽضٔجػٜج ثُي١ ػوو  FAOُوو ػٌكش ٓ٘ظٔز ثالؿي٣ز ٝثًَُثػز ثُو٤ُٝز ثُلجٝ       

ُؼ٣ٞٞز ػ٠ِ ثٜٗج ٗظْ ثُنوٓز ٝث٤ُٚجٗز ٝثُٔقجكظز ػ٠ِ ثُٔٚجهً ثًَُثػز ث 1969

ثُطذ٤ؼ٤ز ٓغ ثالّضلجهر ٖٓ صط٣ٞغ ؽ٤ٔغ ثُّٞجةَ ثُضو٤٘ز ٝثُٚ٘جػ٤ز ُضقو٤ن ثفض٤جؽجس 

ثالْٗجٕ ثُقج٤ُز  ُٝالؽ٤جٍ ثُوجهٓز ث٣ٞج ٖٓ ثُـيثء ٝثال٤ُجف ٝثُض٤ٔ٘ز ثُْٔضوثٓز 

ٓغ ثُٔقجكظز ػ٠ِ ثُٔٚجهً  صضٖٞٔ ثُٔقجكظز ػ٠ِ ثُٔٚجهً ثال٤ًٝز ٝثُٔجة٤ز

ثُؾ٤٘٤ز ثُ٘ذجص٤ز ٝثُق٤ٞث٤ٗز ُٞٔجٕ ػوّ صوًٛٞ ثُذ٤تز ٓغ ثالّضلجهر ٖٓ ثُضووّ ثُضو٢٘ 

 ُضقو٤ن ثُٜ٘ٞز ثالهضٚجه٣ز صضٔج٠ٕ ٓغ ثفض٤جؽجس ٝٓضطِذجس ثُٔؾضٔغ.

 

ثًَُثػز ثُؼ٣ٞٞز   IFOAMٝػٌف ثالصقجه ثُؼجّ ُقًٌز ثًَُثػز ثُؼ٣ٞٞز       

٣ٖضَٔ ػ٠ِ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُ٘ظْ ثًَُثػ٤ز ثُض٢ صْضنوّ ُِقٍٚٞ دجٜٗج ٗظجّ ًٍثػ٢ 

ػ٠ِ ثكَٞ ٤ًٔز ٖٓ ثال٤ُجف ٝثالؿي٣ز )ثُ٘ذجص٤ز ٝثُق٤ٞث٤ٗز دٔج ك٤ٜج ثالّٔجى( ثُ٘ظ٤لز 

ك٢ ؽٌٞٛٛج ٝثُض٢ صقجكع ػ٠ِ ٙقز ثالْٗجٕ دّٞجةَ ٤ِّٔز د٤ت٤ج ٝٓؾو٣ز ثهضٚجه٣ج 

١ ٝثُضٞثٍٕ ثُطذ٤ؼ٢ ٝصؼ٠٘ ٝصقون ثُؼوثُز ثالؽضٔجػ٤ز ٝصقجكع ػ٠ِ ثُض٘ٞع ثُق٤ٞ

ٓؾٔٞػز ثُ٘ظْ ٛيٙ دجالٗضجػ ثًَُثػ٢ ثُؼ١ٞٞ ك٢ ٌٓثفِٚ ؽ٤ٔؼٜج دوءث دجًَُٔػز 

ًٌٝٓٝث دجُضو٣ًؼ ٝثُضؼذتز ٝثُضـ٤ِق ٝثُض٤٘ٚغ ٝٙٞال ث٠ُ ٌٓفِز ثُض٣ْٞن ٜٝٓ٘ج ث٠ُ 

ثُْٔضِٜي ،ٝٛيٙ ثالٗظٔز صؤمي مٚٞدز ثُضٌدز ثّجّج ُِووًر ػ٠ِ ثالٗضجػ ػٖ ٣ٌٟن 

ُطذ٤ؼز ثُٔؤِٙز ُؼ٘جٌٙ ثُض٘ٞع ثُق١ٞ٤ ٝثٜٛٔج ثُ٘ذجس ٝثُق٤ٞثٕ ٝثُقلجظ ثفضٌثّ ث

ػ٠ِ ثُضٞثٍٕ ثُذ٤ت٢ ك٢ ثُٔق٠٤ ٝٛ٘جى ثٓغِز ػو٣ور صٞٝـ ػالهز ثُ٘ذجس ٓغ دو٤ز 

ػ٘جٌٙ ثُض٘ٞع ثُق١ٞ٤ ٗيًٌ ٜٓ٘ج ػالهز ثُٔقج٤َٙ ك٤ٔج د٤ٜ٘ج ٖٓ ؽٜز ٝد٤ٖ 
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ُؼالهز ثُٔض٘جؿٔز د٤ٖ ثُٔقج٤َٙ ٝف٤ٞثٗجس ثًَُٔػز ٖٓ ؽٜز ثمٌٟ ،ثى صٌَٖ ث

ثالٗضجػ ثُ٘ذجص٢ ٝثالٗضجػ ثُق٤ٞث٢ٗ ثالّجُ ك٢ ثُضٞثٍٕ ثُذ٤ت٢ ٣ٝضقون ىُي ػٖ ٣ٌٟن 

ث٣ؾجه ثػ٠ِ هًؽز ٖٓ ثالًضلجء ثُيثص٢ ُِْٔجه ثُق٤ٞث٢ٗ ُض٤ْٔو ثُضٌدز ًٝكغ مٚٞدضٜج 

ًٝيُي صٞك٤ٌ ثُؾَء ثالًذٌ ٖٓ ؿيثء ثُق٤ٞثٗجس ٖٓ ٓ٘جٟن ثالٗضجػ ثُ٘ذجص٢ كٞال ػٖ 

 هز ثُٔقج٤َٙ دجُقٌٖثس ٝثُلط٣ٌجس ٝثُو٣وثٕ ثُ٘جكؼز.ػال

 

 يُبغق اَخشبس انضساػت انؼعىيت

دوثس ثٌُغ٤ٌ ٖٓ ثُٔقجٝالس ُضطذ٤ن ٗظجّ ثًَُثػز ثُؼ٣ٞٞز ك٢ ثٌُغ٤ٌ ٖٓ      

ثُض٢ ثؽ٣ٌش ك٤ٜج ثٌُغ٤ٌ ٖٓ ثُوًثّجس فٍٞ  ثُوجًثس ٝثٍٝ صٞؽٚ ًجٕ ك٢ هجًر ثًٝدج

 MAFFٛيث ثُٔٞٝٞع دْٔجػور ٍٝثًر ثًَُثػز ٝثُـيثء ٝثُغٌٝر ث٤ٌُْٔز ثُذ٣ٌطج٤ٗز 

Ministry of Agriculture ,Food and Fisheries   ُِقلجظ ػ٠ِ صٞثٍٕ د٤ت٢

ز ك٢ ثالٗظٔز ثُؼ٣ٞٞز ٝفَ ثُٖٔجًَ ثُٔضؼِوز دٜج ،ُوو ًجٗش هٞث٤ٖٗ ٝٓقوهثس ثًَُثػ

ثُؼ٣ٞٞز صوضٌٚ ػ٠ِ ٓؾجٍ ٤ٝن ثٓج ثالٕ كجٕ ًغ٤ٌث ٖٓ دِوثٕ ثالصقجه ثالًٝد٢ 

صومَ هٞثػو ٝثِّ ثًَُثػز ثُؼ٣ٞٞز ٖٝٔ ثُٔ٘جٛؼ ثُوًث٤ّز ٝثالًٕجه٣ز ثالٌٓ 

ثُي١ ثهٟ ث٠ُ ٣ٍجهر ػوه ثَُٔثًػ٤ٖ ثُٔطذو٤ٖ ُٜيٙ ثُضوجٗز ك٢ ثالصقجه ثالًٝد٢ د٤ٖ 

 3230َٓثًع ك٢ ثُٔج٤ٗج ٝفوٛج ٝ 4974َٓثًع ْٜٓ٘  9500 1993ٝ 1987ػج٢ٓ 

 َٓثًع ك٢ ثّذج٤ٗج. 562َٓثًع ك٢ د٣ٌطج٤ٗج ٝ 737َٓثًع ك٢ كٌْٗج ٝ

 

ُضٌصلغ  1987ٌٛضجً ك٢ ػجّ  102682ثٓج ْٓجفجس ثًَُثػز ثُؼ٣ٞٞز كوو ًجٗش      

ٍٓٞػز د٤ٖ هٍٝ ثالصقجه ثالًٝد٢ ٝفْخ ثُضَِْْ  1992ٌٛضجً ػجّ  402500ث٠ُ 

 .8500ٝثّذج٤ٗج  30000ٝد٣ٌطج٤ٗج  90000 ٝكٌْٗج 228000ثُٔج٤ٗج 
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ثٓج ك٢ ثُوجًر ثال٣ٞ٤ّز كوو ظٌٜس ثُقجؽز ثُِٔقز الّضنوثّ ٛيث ثُ٘ظجّ ك٢ ثُٜ٘و       

دؼو ثٕ صلجهٔش ٌِٖٓز ثالكجس ثًَُثػ٤ز ػ٠ِ ٓقٍٚٞ ثُوطٖ ٝٝؼق ؽوٟٝ ثُٔوجٝٓز 

ز ثُؼ٣ٞٞز دجُٔذ٤وثس دؼو ظًٜٞ ثؽ٤جٍ ٖٓ ثالكجس ٓوجٝٓز ُٜج ُيث كوو دوثس ثًَُثػ

% ٖٓ ثالًث٢ٝ ثًَُٔٝػز ثُض٢ 10ُضَٚ ث٠ُ   1994ػ٠ِ ْٓجفز ٤ٝوز ك٢ ػجّ 

ٌٛضجً  4039ثٓج ك٢ ث٤ُجدجٕ كوو دِـش ثُْٔجفز  2000ٌٛضجً ك٢ ػجّ  6000دِـش 

  .1996ػجّ 

 نهفالحيٍ وانًضاسػيٍ انبشيطبَييٍ MAAFششوغ وقىاَيٍ وصاسة انضساػت انبشيطبَيت 

٤ُضٜج ثُق٣ٞ٤ز ٝثُٔقجكظز ػ٤ِٜج دًَثػز ثُ٘ذجصجس ثُذو٤ُٞز ص٤ْٔو ثُضٌدز ٣ٍٝجهر كؼج .1

ٝثّضؼٔجٍ ثالّٔور ثُنٌٞثء ٝٓنِلجس ثُـجدجس ثٝ ثُ٘ذجصجس ٖٓ ٣ٌٟن دٌثٓؼ 

 ٓقٌٔز ُوًٝثس ًٍثػ٤ز ٤ّٔٞٓز.

ثٗضجػ ثُٔنِلجس ثُؼ٣ٞٞز ٖٝٔ ٓقوهثس ٝهٞث٤ٖٗ ٗظْ ثًَُثػز ثُؼ٣ٞٞز ٤ُِٝ   .2

ٖٝٔ ٗظْ ثًَُثػز ثُضو٤ِو٣ز ٝىُي دئػجهر ثُضٞثٍٕ ثُطذ٤ؼ٢ ُِضٌدز ٖٓ ٣ٌٟن 

 ثالٝجكجس ثُؼ٣ٞٞز ثُ٘ظ٤لز ثُنج٤ُز ٖٓ ثُِٔٞعجس.

َٛج ثٕ ثّضنوثّ ثُوًٝثس ثًَُثػ٤ز ال صٖٞٔ ثُضـي٣ز ثُٔضٌجِٓز ُِضٌدز ُيث ٣ؾخ صؾ٤ٜ .3

 دذؼٜ ثٗٞثع ثالّٔور ثُؼ٣ٞٞز ٝثالّٔور ىثس ثالَٙ ثُطذ٤ؼ٢ ؿ٤ٌ ثُٔٚ٘غ.

ثَُٔثًع ْٓؤٍٝ ػٖ فٔج٣ز ثُضٌدز ٖٓ ٜٓجؽٔز ث٥كجس ثًَُثػ٤ز ٝثُقٌٖثس  .4

ٝثالٌٓثٛ ٝثالهؿجٍ  ،ُيث ٣ؾخ صؾ٘خ ثُٔذ٤وثس ىثس ثالَٙ ثُٔؼو٢ٗ ٝصلجه١ 

ّضؼجٗز دذٌٗجٓؼ ٗظجّ ص٤ٜتز ثُظٌٝف ثُٔالةٔز ُ٘ٔٞ ٝصطًٞ ثُْٔذذجس ث٤ٌُٝٔز  دجال

ثُي١ ٣ضٖٞٔ   IPM integrated pest managementثٌُٔجكقز ثُٔضٌجِٓز 

 ثِّٞح ثٌُٔجكقز ثُطذ٤ؼ٤ز ٝثًَُثػ٤ز ٝث٤ٌُٔج٤ٌ٤ٗز ٝثُذ٤ُٞٞؽ٤ز.
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 انًحبظشاث انُظشيت
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ثُقٍٚٞ ػ٠ِ ثُـيثء ثُؼ١ٞٞ ٝىُي دضق٣َٞ ثُضٌح ٖٓ ثالٗضجػ ثُضو٤ِو١ ث٠ُ  .5

ِٓٞعز ُِـيثء ثُٔ٘ضؼ ٖٓ ٣ٌٟن  ثالٗضجػ ثُؼ١ٞٞ ٝص٘و٤ز ٛيٙ ثُضٌح ٖٓ ث١ صٌّذجس

ًٍثػز ثٗٞثع ػور ٖٓ ثُ٘ذجصجس ثُق٤ُٞز  ُٔور ٓؼ٤٘ز ُِضؤًو ٖٓ مِٞٛج ٖٓ ثُِٔٞعجس 

 ثُٔؼو٤ٗز.

 

 يقبسَت بيٍ انضساػت انؼعىيت وانضساػت انكيًيبئيت )انخقهيذيت(

 (انخقهيذيت)انضساػت انكيًيبئيت  انضساػت انؼعىيت 

 صقْٖ ثُؼالهز د٤ٖ ثالْٗجٕ ٝثُق٤ٞثٕ  .1

 ٝثُ٘ذجس ٝثالًٛ.

ال صقْٖ ثُؼالهز دَ صْْٜ ك٢  .1

 صو٤ٌٓٛج.

 صٜضْ دجالدؼجه ثُغالعز ال١ ٗظجّ  .2

 ٝثُض٢ صٖضَٔ ثُ٘ظجّ ثُذ٤ت٢ 

 ٝثالؽضٔجػ٢ ٝثالهضٚجه١ 

 صٜضْ دجُٔذوأ ثالهضٚجه١ ثُذقش .2

 )ًدـ ٝك٤ٌ ك٢ ٝهش ه٤ٌٚ( 

 ٓؼجِٓز ثُضٌدز ً٘ظجّ ف١ٞ٤ .3

 ٣ؾخ ثُٔقجكظز ػ٤ِٚ ٝػ٠ِ ٓوٞٓجس  

 ثُق٤جر ٌَُ ًجةٖ ف٢ ك٢ ٛيث ثُ٘ظجّ 

 ثُضٌدز ٌٓصغ ٤ٔ٤ٌُِجة٤جس .3

 ثُِٔٞعز ٝثُٔوٌٓر الف٤جةٜج 

 ُٝوٞثٜٓج ٝص٤ًٌذٜج  

 ثؿ٘جء ثُضٌدز دجُٔٞثه ثُؼ٣ٞٞز ٖٓ .4

 ٕض٠ ثُٔٚجهً ُضِذ٤ز ثفض٤جؽجس 

 ثُ٘ذجس. 

 ثؿ٘جء ثُضٌدز دج٤ٔ٤ٌُجة٤جس  .4

 ٣ٌّؼزثُٔٚ٘ؼز ِّٜز ثالىثدز 

 ثالٓضٚجٗ ُضِذ٤ز ثفض٤جؽجس ثُ٘ذجس.   

 ثػطجء ثالٙ٘جف ثُٔق٤ِز ث٤ٔٛز .5

 ثًذٌ ًٜٞٗج صضٔضغ دٔ٘جػز ٟذ٤ؼ٤ز 

 صـ٢٘ ػٖ ثّضنوثّ ثُٔذ٤وثس ث٤ٔ٤ٌُجة٤ز. 

 ثالػضٔجه ػ٠ِ ثُٜؾٖ ثُْٔضًٞهر  .5

 ك٢ ثالٗضجػ ثًَُثػ٢ ثُض٢ صقضجػ 

 ث٠ُ ثّضنوثّ ٓذ٤وثس ًٜٞٗج ؿ٤ٌ 

 ٓضؤهِٔز ٓق٤ِج. 

 ال ٣ٞؽو ث١ ٝٞثد٠ ُالٗضجػ .6 دجٗظٔز ٝهٞث٤ٖٗ ٓقٌٞٓز  .6
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 انًحبظشاث انُظشيت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣ٍٝجًثس صلض٤ٖ٤ز ٝثؽٌثء كقٞٗ

 ٓنضذ٣ٌز ٝثٙوثً ٕٜجهثس ُِٔ٘ضؼ ثُؼ١ٞٞ. 

 ٝثّضؼٔجٍ ث٤ٔ٤ٌُجة٤جس. 

 ثُـيثء ثُؼج٢ُٔ ٓقٌّٞ دضطذ٤ن .7

 ٛيث ثُ٘ظجّ ُٔج ٣ضٔضغ دٚ ٖٓ ثّضوثٓز ثُٔٚجهً 

 ثُوٓجً ثُْٔضوذ٢ِ ُِؼجُْ ٣ٌٖٔ ك٢ .7

 ٛيث ث٠ُٔ٘ ُٔج ٣ْذذٚ ٖٓ ثّضَ٘ثف 

 ٓن٤ق ُِٔٞثًه ثُٔضجفز.

 صؼضٔو ػ٠ِ ثُٔٚجهً ثُٔق٤ِز هٕٝ .8

 ٛوً ُِٔٞثًه ٣ؾؼِٜج صقلع ثالّضوٌثً  

 ث٤ُْج٢ّ ُِوٍٝ ثُٔطذوز ُٜيث ثُ٘ظجّ.

 ثػضٔجهٛج ػ٠ِ ثُٔٚجهً .8

 ثُْٔضًٞهر  دجُـز ثُضٌج٤ُق ٓٔج ٣ٜوه 

 ثُوٍٝ ثُٔطذوز ُٜيث ث٠ُٔ٘ ٣ٝؾؼِٜج  

 صقش ٝـٟٞجس ٤ّجّجس مجًؽ٤ز 

 ثالٗضجػ ثُؼ١ٞٞ ٣ذوث ه٤ِال ٣ٝضَث٣و .9

 دٌَٖ صو٣ًؾ٢ ٌُٖٝ دغذجس فض٠ ٣ذِؾ  

 ثُيًٝر ثُٔؼٍَر دجالّضٌٔث٣ًز.

 ثالٗضجػ ثُضو٤ِو١ ٣ظٌٜ هلَثس .9

 ثٗضجؽ٤ز ٣ٌّؼز ك٢ ٝهش ه٤ٌٚ عْ 

 ٣جمي دجُضٌثؽغ ثُٞثٝـ ٗظٌث  

 الّضَ٘ثف ثُٔٚجهً ٤ُٚذـ دال 

 ؽوٟٝ ثهضٚجه٣ز.

 ثُٔقجكظز ػ٠ِ هٞثّ ثُضٌدز ٝف٣ٞ٤ضٜج .10

 ٖٓ ٣ٌٟن صطذ٤ن ثُقو ثاله٠ٗ ٖٓ 

 ثُقٌثعز ثُْطق٤ز ٝثُذؼو ػٖ هِخ 

 ثُضٌدز دجُقٌثعز ثُؼ٤ٔوز. 

 صضؼٌٛ ثُضٌدز ٌَُ ثٗٞثع ثُقٌثعز .10

 دٔج ك٤ٜج ثُؼ٤ٔوز ٝفض٠ ثّضذوثٍ ثُضٌدز. 

 صو٣ٖٝ ًجكز ثُٖ٘جٟجس ثًَُثػ٤ز .11

 ك٢ ّؾالس ثًَُٔػز   

 ثؽٌثء ىُي٤ُِ ٣ًٌٝٝج ً .11

 

 

 



 صساػت ػعىيت :. انًبدة                  وصاسة انخؼهيى انؼبني وانبحث انؼهًي                         

 :. د. كبظى ديهي حسٍيذسط انًبدة                                               كهيت انضساػت      –خبيؼت بغذاد     

   2016/2017:.  انؼبو انذساسي                                                  انحذائق وهُذست انبسخُت قسى   

                                                             : انثبَيتانًشحهت          

 

 انًحبظشاث انُظشيت
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 the sustainability conceptيفهىو االسخذايت  

ٓوٟ ص٘ٞػٜج دًٌٔٝ ثَُٖٓ، ٝثُ٘ظْ ثُق٣ٞ٤ز  ٣ؼ٠٘ دجُٔقجكظز ػ٠ِٓٚطِـ د٤ت٢     

ثُقلجظ ػ٠ِ ٗٞع ثُق٤جر ثُض٢ ٣ؼ٤ٔ ك٤ٜج ُلضٌر ٣ِٟٞز ٢ٛٝ صؼضٔو  ٝهًٝ ثالْٗجٕ ك٢

، ٝٛيث ثُٔٚطِـ ٝػوّ ثّضَ٘ثكٜج ػ٠ِ فلع ثُؼجُْ ُِٔٞثًه ثُض٢ فذجٗج هللا صؼج٠ُ دٜج

ػ٠ِ ّطـ ثألًٛ دوث٣زً ٖٓ  رٝؽٞٙ ثُق٤ج َأٗٚ ٣ضؼِن دٌ ثىثصني ٗطجم ٝثّغ 

،ًٔج صْ صؼ٣ٌق ثالّضوثٓز  ثُْٔض٣ٞجس ثُٔق٤ِز ٝٝٙٞالً دجُْٔض٣ٞجس ثُو٤ُٝز ٝثُؼج٤ُٔز

ػ٠ِ ثٜٗج ثُض٤ٔ٘ز ثُض٢ صِذ٢ ثفض٤جؽجس ثُؾ٤َ ثُقجٌٝ هٕٝ ثالٌٝثً دووًر ثالؽ٤جٍ 

ثُوجهٓز ػ٠ِ صج٤ٖٓ ثفض٤جؽجصٜج، أ١ دؼذجًر ثمٌٟ "صقو٤ن ثُقو ثالػ٠ِ ٖٓ ثٌُلجءر 

ثالهضٚجه٣ز ُِٖ٘جٟ ثإلْٗج٢ٗ ٖٝٔ فوٝه ٓج ٓضجؿ ٖٓ ثُٔٞثًه ثُٔضؾوهر ٝهوًر 

 ٣ٞ٤ز ثُطذ٤ؼ٤ز ػ٠ِ ثّض٤ؼجدٚ". ثالٗظٔز ثُق

 يصبدس انطبقت انًخدذدة

   Geothermal energy   انطبقت انحشاسيت االسظيت  .1

 Hydroelectric powerانطبقت انكهشويبئيت  .2

 Solar energyانطبقت انشًسيت  .3

 Wind powerغبقت انشيبذ  .4

 Biomass energyغبقت انكخهت انحيىيت  .5

 Sustainable agricultureانضساػت انًسخذايت 

صؼٌف ػ٠ِ ثٜٗج ٠ٔٗ ثًَُثػز ثُٜجهف ث٠ُ ثٗضجػ ٝك٤ٌ ٖٓ هٕٝ ثّضَ٘ثف ُٔٞثًه      

ثُذ٤تز ثٝ ص٣ِٞغٜج  ،ث١ ثٜٗج صضذغ هٞث٤ٖٗ ثُطذ٤ؼز ُضط٣ٌٞ ثُٔٞثًه ٖٓ ٣ٌٟن هػٜٔج 

ٝفٔج٣ز ثُضٌدز  recyclingٝثػجه ثُضو٣ٌٝ   biodiversityُٔذجها ثُض٘ٞع ثُق١ٞ٤ 

 ثُذ٤تز. ػِْ ٓذجها دجّضنوثّ ثًَُثػز ٖٓ ثُضٚقٌ ٝفٔج٣ز ث٤ُٔجٙ ،ك٢ٜ ثىٕ ٓٔجًّز
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 انًحبظشاث انُظشيت
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 االهذاف انشئيست الحببع ًَػ انضساػت انًسخذايت
       

 صج٤ٖٓ ثفض٤جؽجس ثُذٌٖ ٖٓ ثُطؼجّ ٝثال٤ُجف. .1

صق٤ْٖ ٗٞػ٤ز ثُذ٤تز ٖٓ ٣ٌٟن ثالّضلجهر ثُوٟٚٞ ٖٓ ٓٚجهً ثُطجهز  .2

 كٞال ػٖ ثػضٔجه ٓذوأ ثػجهر ثُضو٣ٌٝثُٔضؾوهر 

ٝؿ٤ٌٛج ٖٓ  ث٤ُٔجٙ ٝٗٞػ٤ز ثُذ٣ٌز ثُق٤جر ػ٠ِ ثُِْذ٤ز ث٥عجً ٖٓ ثُضو٤َِ .3

 .ثُذ٤ت٤ز ثُٔٞثًه

 صو٣ٞز ثهضٚجه ثًَُٔػز ٖٓ ٣ٌٟن صقو٤ن ثًدجؿ ٓؾ٣َز. .4

 صق٤ْٖ ٠ٔٗ ف٤جر ثُٔؾضٔغ ثًَُثػ٢ دٌَٖ مجٗ ٝثُٔؾضٔغ ػٔٞٓج. .5

 انضساػت انًسخذايتاداسة انًىاسد انطبيؼيت ححج َظبو 

 ٝثُضٌدز ٝثُٜٞثء ًٍثػ٢ ثُِٖٔ ٓٞهغ ٌَُ صٞثكٌٛج ثُالٍّ ثُؼٞثَٓ ثٕ أْٛ     

 ثألًغٌ ٤ًٔٝضٜج ثُضٌدز ٝٗٞػ٤ز ث٤ُٔجٙ صٌٕٞ ثألًدؼز، ثُؼٞثَٓ ٛيٙ د٤ٖ ٖٝٓ. ٝث٤ُٔجٙ

 .ثَُٖٓ ػذٌ ثُذ١ٌٖ ُِضومَ ُػٌٝز

 انخشبت .1

. ثُؼجُْ ْٓضٟٞ ػ٠ِ ثٌُذٌٟ ثُٖٔجًَ ٖٓ ثْٛ  Soil erosionثُضٌدز صؼ٣ٌز ثٕ      

٣ًّٞ٘ج ك٢  ُِضؼ٣ٌز ثُضٌدز ٖٓ ٟٖ ٤ِٕٓٞ أُق ٖٓ أًغٌ ٣ضؼٌٛ" ُِضوو٣ٌثس، ٝٝكوًج

ثىث ٓج ثّضٌٔ  ثُ٘ٚق إ٠ُ ثُٔقج٤َٙ ك٢ ثٗضجػ ثٗنلجٛ ثُنذٌثء ٣ٝضٞهغ هجًر ثك٣ٌو٤ج"

 ثُـيثة٤ز ُِؼ٘جٌٙ ًَُِثػز ثُٚجُقز ثُضٌدز كوو ػٖ ثُٞٝغ ػ٠ِ ٓج ٛٞ ػ٤ِٚ ،كٞال

 ثَُٔثًػٕٞ ٣وّٞ ،كؼ٘وٓج intensive agriculture ثٌُغ٤لز ثًَُثػز دْذخ

ج ٣َ٣ِٕٞ كئْٜٗ ٝفٚجهٛج، ثُٔقج٤َٙ دًَثػز ًٞ  ٝإىث ُِضٌدز ثُٔـي٣ز ثُؼ٘جٌٙ ٖٓ دؼ

 صؼٌٛ ،ثى ثُٔـي٣ز ثُؼ٘جٌٙ ثّضَ٘ثف ٖٓ ثألًٛ ثُضٌدز كْضؼج٢ٗ صؾو٣و ٣ضْ ُْ

 ك٢ ُِنطٌ ثُـيثة٤ز ثُٔقج٤َٙ ثُقج٤ُز ثُ٘طجم ٝثّؼز ثُٚ٘جػ٤ز ثًَُثػز أّج٤ُخ
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 انًحبظشاث انُظشيت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ك٤ْٚذـ ثُضٌدز، إهثًر ٓٔجًّجس ُضق٤ْٖ ٓؾٜٞه ديٍ ٣ضْ ُْ ٝإىث. ٝثُْٔضوذَ ثُقجٌٝ

 ثُٚؼٞدز. ٓضَث٣ور ٌِٖٓز ًَُِثػز ٙجُقز صٌدز صٞكٌ

 انخشبت إداسة أسبنيب بؼط

 فٌثعز هٕٝ ثًَُثػز No till farming  

 ٣ٌُِجؿ  ٓٚوثس ًٍثػزwind breaks  ثُضٌدز صٔجّي ػ٠ِ ُِقلجظ 

 ث٤ٔ٤ٌُجة٤ز ثألّٔور ثّضنوثّ إ٣وجف  

 صٖؾ٤غ ثُض٘ٞع ثُق١ٞ٤ ك٢ د٤تز ثُضٌدز 

 ثالمٌٞ ٝثُض٤ْٔو ثًَُثػ٤ز ثُوًٝثس  

 ثُقوٍٞ إ٠ُ ثُؼ٣ٞٞز ثُٔٞثه ثٝجكز 

 اداسة يىسد انخشبت

 حشاثت دوٌ انضساػت No till farming 

 أفو ػ٠ِ ثُضؼو١ ػٞثَٓ ثفوٟ أْٛ soil erosionصؼو ٌِٖٓز صؼ٣ٌز ثُضٌدز           

 ثُْطق٤ز )ثُطذوز ثُضٌدز صضآًَ ك٤ٜج ٝثُض٢ دجُضٌدز ثُٔضٔغَ ثُذ٣ٌز ثُذ٤تز ػ٘جٌٙ

 ثُضٌدز إٔ صْ ثعذجس ثى ٝث٣ٌُجؿ، ًج٤ُٔجٙ ثُٔ٘جم٤ز ثُؼٞثَٓ دلؼَ ثُ٘ذجس( ُ٘ٔٞ ثُالٍٓز

ٕ صقضجػ ّٞ  ٝأًغٌ هٌٕٝ 4 هوًٛج ٓور ىُي ٣ضطِخ ّْ 3 ٌّٜٔج مٚذز صٌثد٤ز ٟذوز ُضٌ

 ثُضٌدز ػ٠ِ ثُٔقجكظز ٣ؾخ ُيُي ثُؾـٌثك٢، ٝثُٔٞهغ ثُ٘ذجص٢ ٝثُـطجء ثُضٌدز ُ٘ٞع ٝكوجً 

 ثالٗؾٌثف ثُٔضطًٞر ،ثى ثٕ ٛيث ث٤ُِْٔز دجُطٌم ًٍٝثػضٜج ٤ٙٝجٗضٜج ثُّٞجةَ دٖض٠

 ٝثُ٘ضٌٝؽ٤ٖ ثُؼ٣ٞٞز ثُٔٞثه ٖٓ ثُضٌدز ٣قٌّ ثى ٝثُق٤ٞث٤ٗز، ثُ٘ذجص٤ز ثُق٤جر ٣ٜوه

 .ثُـيثة٤ز ثُؼ٘جٌٙ ٖٓ ٝؿ٤ٌٛج ٝثُلّٞلًٞ ٝثُذٞصج٤ّّٞ ٝثٌُج٤ُّْٞ

 هًؽجس ىثس ثٌُٟذز ثُٔ٘جٟن ك٢ ال٤ّٔج ٝثٌُٔغلز ثُٔضًٌٌر ثُقٌثعز صؤه١      

 ث٠ُ ثُؼ٣ٞٞز ثُٔجهر ك٢ ٣ٌّغ صقٍٞ ث٠ُ( ثُٔوث٣ًز ٕٝذٚ ثُٔوث٣ًز) ثٌُٔصلؼز ثُقٌثًر

 ثًذٌ ثُؼ٣ٞٞز ثُٔجهر كوو ٓؼوٍ ٣ٝٚذـ، Mineralization ٓـي٣ز ٓؼو٤ٗز ػ٘جٌٙ
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 انًحبظشاث انُظشيت
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 ثُٔجهر ٖٓ ثُضٌدز ٓقضٟٞ ك٢ ٣ٌّغ صٌثؽغ فوٝط ث٠ُ ٣ؤه١ ٓٔج ثٝجكضٜج ٓؼوٍ ٖٓ

 ثُذؼ٤و ،ًٔج ٣ؤه١ ثُٔوٟ ػ٠ِ ثًَُٔٝػز ثُ٘ذجص٤ز ثالٗٞثع إٗضجؽ٤ز ٝصو٢ٗ ثُؼ٣ٞٞز

 ثُضو٤ِو٣ز ثًَُثػز ٗظجّ ك٢ ث٣ٌُجؿ ٌّٝػز ٝؿَثًصٜج ثالٓطجً ٛطٍٞ ٓؼوالس ثًصلجع

 ٣ٌٕٞ ٓج ٝػجهر، ٝث٣ٌُق٢ ثُٔجة٢ ثالٗؾٌثف دْذخ ثُضٌدز كوو ٓؼوالس ثًصلجع ث٠ُ

 ثُٔـي٣جس كوو ث٠ُ ٣وٞه ثُي١ ثالٌٓ ثُطذ٤ؼ٢ صٌِٖٜج ٓؼوٍ ٖٓ ثًذٌ ثُضٌدز كوو ٓؼوٍ

 ثٕ،كٞال ػٖ  ثُٔقٍٚٞ إٗضجؽ٤ز ثٗنلجٛ عْ ٖٝٓ،  ثُؼ٣ٞٞز ٝثُٔجهر ثُٔؼو٤ٗز

 ٤ٛتز ػ٠ِ ٜٓ٘ج ثٌُجًدٕٞ كوو صؤه١ ث٠ُ ُِضٌدز ٝثُٔضًٌٌر ثٌُٔغلز ثُقٌثعز ػ٤ِٔجس

CO2 ص٤ًٌَ ثًصلجع ث٠ُ ٣ؤه١ ،ٓٔج ثُؾ١ٞ ثُـالف ث٠ُ CO2  ٞ٣ٍٝجهر ك٢ ثُؾ 

 ٖٓ ثٌُجًدٕٞ ًٔج ٣ْذخ كوو ،Global warmingثُقٌث١ً  ثالفضذجُ ْٓضٟٞ

 دْذخ ثُٔق٢ِ ثًَُثػ٢ ثالٗضجػ ٤ّضوًٛٞ، ٗض٤ؾز ُيُي مٚٞدضٜج صوًٛٞ ث٠ُ ثُضٌدز

 دْذخ ثًَُثػ٢ ثالّضغٔجً ٗطجم ٖٓ ثًَُثػ٤ز ثالًث٢ٝ ٖٓ ًذ٤ٌر ْٗذز مٌٝػ

 ثّضَ٘ثف دْذخ ٌٖٓٔ ؿ٤ٌ ُِضٌدز ثُْٔضوثّ ثالّضنوثّ ٣ؾؼَ ٓٔج ثالٗؾٌثف

 ٓٚجهًٛج.

ثٝ  ٣conservative agricultureٌٖٔ صؼ٣ٌق ٗظجّ ثًَُثػز ثُقجكظز        

 ؿ٤ٌ صٌدز ك٢ ثُٔقج٤َٙ ًٍثػز ك٤ٚ ٣ضْ ثِّٞح ثًَُثػز هٕٝ فٌثعز ػ٠ِ ثٗٚ

 ٝػٔن دؼٌٛ ٠٣ٌٕ ثٝ م٘وم ٌَٕ ػ٠ِ ٤ٝن ٕن كضـ ٣ٌٟن ْٓذوج ٖٓ ٓقٌٞر

 صذو٠ ثُضٌدز ثٕ ثُقجكظز ثًَُثػز ٖٓ ٣ٝلْٜ. ٓالةْ دٌَٖ ثُذيًٝ ٝصـط٤ز ُٞٝغ ًجك٤٤ٖ

 ثُٔقٍٚٞ ٓنِلجس ٖٓ ّٞثء Crop residues ثُْجدن ثُٔقٍٚٞ دذوج٣ج ٓـطجر

 ثٌُة٤ِثُٜوف  ثُضٌدز ثٗؾٌثف ٖٓ ثُقو ٣ٝؼو، ثُنٌٞثء ثُضـط٤ز ٓقج٤َٙ ثٝ ثُْجدن

 ٝصقو٤ن ثُقجكظز ثًَُثػز دجِّٞح فٌثعز( دوٕٝ )ثًَُثػز ثُٔذجٌٕ ثُذيثً صوجٗز ُضذ٢٘

 ثُقجكظز ثًَُثػز ك٤ٜج ٟذوش ثُض٢ ثالًث٢ٝ ْٓجفجس ٝصووً ثُْٔضوثّ، ثُـيثة٢ ثالٗضجػ

 ثُؼجُْ. ك٢ ٌٛضجً 106ٕٞ٤ِٓ ٗقٞ( Zero tillage فٌثعز دوٕٝ ثًَُثػز)



 صساػت ػعىيت :. انًبدة                  وصاسة انخؼهيى انؼبني وانبحث انؼهًي                         

 :. د. كبظى ديهي حسٍيذسط انًبدة                                               كهيت انضساػت      –خبيؼت بغذاد     

   2016/2017:.  انؼبو انذساسي                                                  انحذائق وهُذست انبسخُت قسى   

                                                             : انثبَيتانًشحهت          

 

 انًحبظشاث انُظشيت
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 ثُ٘ذجص٤ز ثُٔنِلجس ٖٓ ٤ٌّٔز دطذوز هثةْ دٌَٖ ثُضٌدز ّطـ صـط٤ز صؼو ػ٤ِٔز     

 ّطـ ثُضٌدز ٖٓ %30 صٌى إٕ دوٕٝ فٌثعز، إى ثًَُثػز ٗظجّ ُ٘ؾجؿ ثّج٤ّجً  ػجٓالً 

 50 ٝصٌى. ؿ٤ٌ ثُٔـطجر دجُضٌدز ٓوجًٗز ثُ٘ٚق ثُضؼ٣ٌز إ٠ُ ٣نلٜ دجُذوج٣ج ٓـط٠

ًٔج  ًذ٤ٌ،فو  إ٠ُ ثُضٌدز صؼ٣ٌز ٣نلٜ ُؼجّ ًجَٓ ٓـط٠ ثُْطـ ٖٓ %100 إ٠ُ

 ػج٢ُ ًٟٞد٢ ٓقضٟٞ ػ٠ِ ٝثُٔقجكظز ثالهؿجٍ ٗٔٞ صغذ٠٤ ػ٠ِ ثُٔنِلجس ٛيٙ صْجػو

َ   ثُٔؼٌٛ ثُضٌدز ّطـ ْٓجفز صو٤َِ دْذخ ثُضٌدز ك٢  ٓٔج ثُِٖٔ الٕؼز ٓذجٌٕ دٌٖ

 ثُضٌدز مٞثٗ صق٤ْٖ ػٖ كٞالً  ثُٔجء، ٝكوو ثُضٌدز فٌثًر هًؽز ثًصلجع هٕٝ ٣قٍٞ

 ثُذوج٣ج صٍٞع ثٕ ٣ٝ٘ذـ٢. ثُضٌدز مٚٞدز عْ ٖٝٓ ٝثُق٣ٞ٤ز ٝث٤ٔ٤ٌُجة٤ز ثُل٣َ٤جة٤ز

َ   ثُ٘ذجص٤ز  ثُضٌدز ٓقضٟٞ ك٢ ثُضذج٣ٖ ٣ؼَٟ ػٔٞٓجً، ثُضٌدز ، ّطـ كٞم ٓضؾجِٗ دٌٖ

 ثُق٤ز ثٌُضِز ٤ًٔز ك٢ ثُضذج٣ٖ إ٠ُ ثًَُثػز ثُقجكظز ٗظجّ صقش ثُؼ٣ٞٞز ثُٔجهر ٖٓ

 .ثُقٚجه دؼو ثُضٌدز ّطـ كٞم ثُٔقٍٚٞ ثُٔضًٌٝز دوج٣ج ٤ًٔٝز ثُٔ٘ضؾز

 انحبفظت )يٍ دوٌ حشاثت(؟ حى انهدىء انى انضساػت نًبرا

أهَ دْذخ ػوّ ثُقجؽز ث٠ُ ث٥الس ثًَُثػ٤ز  ػٔجُز ٝٝهش ًِٝلز صضطِخ .1

 .ٝثُٞهٞه

 .Erosion control ُِضٌدز ٝث٣ٌُق٢ ثُٔجة٢ ثالٗؾٌثف ٖٓ ثُقو .2

 ٝٓ٘غ ًٜٙج  ثُٔجة٢ ثُضٌدز ٓقضٟٞ ٣ٍجهر .3

  ثُضٌدز ك٢ ثُق٤ز ثٌُجة٘جس ٖٝٗجٟ أػوثه صق٤ْٖ .4

 Reduced release of carbon gases ثٌُجًدٕٞ  ؿجٍثس ثٗذؼجط ٖٓ ثُقو .5

 ثالفضذجُ ٖٓ ثُقو ك٢ ث٣ؾجدج صٞعٌ دْذخ ثفضؾجٍ ثٌُجًدٕٞ ك٢ ثُضٌدز  ٝديُي

 .global warming ثُقٌث١ً

 ٖٓ ثُؼ٣ٞٞز ثُٔجهر ٖٓ ثُضٌدز ٓقضٟٞ ٖٓ ثُقجكظز ثًَُثػز ٗظجّ صطذ٤ن ٣َ٣و .6

 .ثُٔضقِِز ثُ٘ذجصجس ثُضٌدز ٝؽيًٝ ّطـ كٞم ثُٔضًٌٝز ثُٔقٍٚٞ ٣ٌٟن دوج٣ج
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 صساػت يصذاث انشيبذ 

ث٣ٌُجؿ  ٜٝٓ٘ج ثُٔنضِلز، ثُٔ٘جٟن ك٢ ثُذ٤ت٤ز ثُضقو٣جس ُضٞثؽٚ ث٣ٌُجؿ ٓٚوثس صوجّ      

 دجمضالٍ ُِ٘ذجصجس ٓغَ ثالٌٝثً ثُلِْؾ٤ز ثُٔضٔغِز  ًغ٤ٌر أٌٝثً ك٢ ثُض٢ صضْذخ

 ٖٓ ثُٔجء كوو ثُ٘ضـ،  ثى ٣َهثه ػ٤ِٔز ك٢ ثُطذ٤ؼ٤ز ؿ٤ٌ ٣َُِجهر ٗض٤ؾز ثُٔجة٢ ثُضٞثٍٕ

 ىُي ػٖ ٣ٝ٘ؾْ فٌثًصٜج، ٝثًصلؼش ث٣ٌُجؿ ٌّػز ٍثهس ًِٔج ثُن١ٌٞ ثُٔؾٔٞع

 ثُٔنضِلز، ثُق٣ٞ٤ز ثُؼ٤ِٔجس ُض٘ظ٤ْ ثُالٍّ ٝٛٞ ُِ٘ذجصجس ثُٔجة٢ ثُٔقضٟٞ ك٢ ٗو٘

 ًٔج ٝثألٍٛجً، ثُٚـ٤ٌر ٝثُلٌٝع ثألًٝثم ػ٠ِ ثُيدٍٞ ػالٓجس ىُي دؼو ٝصظٌٜ

 ًٌٓٝ ػ٘و ًٝيُي ثالهضٚجه٣ز، أ٤ٔٛضٜج ٝصوَ ثُ٘ذجصجس ٝصٞؼق ٓؼظٜٔج ٣ضْجه٠

 ًذ٤ٌ ؽَء صقٍٞ إ٠ُ صؤه١ كئٜٗج دجٌُٟٞدز ثُٖٔذغ ثُضٌدز ّطـ ػ٠ِ ثُٜٞثة٤ز ثُض٤جًثس

 ثٌُٟٞدز ك٢ ًذ٤ٌ كوو ىُي ػٖ ٣ٝ٘ضؼ دنجً، إ٠ُ دجُضٌدز ثُٔٞؽٞه ثُٔجء ٛيث ٖٓ

 ثُ٘ذجصجس. ٜٓ٘ج صْضل٤و إٔ هٕٝ ثأل٤ًٝز

 ث٣ٌُجؿ ٌّػز صٌٕٞ ػ٘وٓج ُِ٘ذجصجس صقوط ك٢ٜ ث٤ٌُٔج٤ٌ٤ٗز ثٓج دجُْ٘ذز ُألٌٝثً     

 أٌٝثً ٝٛ٘جى ٝثألٍٛجً، ٝثُغٔجً ثألًٝثم ّٝوٟٞ ثُلٌٝع ك٢ ًٌْثً  كضْذخ ػج٤ُز،

 إ٠ُ ص٘ضوَ ٝديُي ُِضٌدز، ثُٜٞثة٢ ثالٗؾٌثف ك٢ صضْذخ ث٣ٌُجؿ ألٕ دجُضٌدز، صِقن

 ػج٤ُز ث٣ٌُجؿ ٛيٙ صٌٕٞ ػ٘وٓج مجٙز ثٌُٓجٍ، فًٌز ك٢ صضْذخ ًٔج أمٌٟ، أٓجًٖ

 ٓ٘نلٞز. ثأل٤ًٝز ٝثٌُٟٞدز

 إ٠ُ ثٌُٔصلغ ثُٞـ٠ ٓ٘جٟن ٖٓ ثُٜٞثء ُقًٌز ٗض٤ؾز ثُطذ٤ؼز ث٣ٌُجؿ ك٢ صٖ٘ؤ       

 أٝ ثُقٞثؽَ أٜٛٔج صقو ٖٓ ثٌٝثًٛج ػٞثَٓ ٝٛ٘جى ثُٔ٘نلٜ، ثُٞـ٠ ٓ٘جٟن

ثُض٢ صٌٕٞ ػذجًر  wind breaksٝثُض٢ ٣طِن ػ٤ِٜج ٓٚوثس ث٣ٌُجؿ  ثُطذ٤ؼ٤ز ثُٔٞثٗغ

ػٖ فجؽَ ٗذجص٢ ٓؤُق ٖٓ ٙق ٝثفو ثٝ ٙلٞف ػور ٖٓ ثالٕؾجً صضٚوٟ ٣ٌُِجؿ 

ٝصنلق ٖٓ فوصٜج ٝصؤع٤ٌٛج ثُٞجً ػ٠ِ ثُضٌدز ٝثُ٘ذجس ،ٖٓ ثٓغِضٜج ث٤ًُٞج٤ُذضٍٞ 

 ثُنٌٞر ْٓضو٣ٔز ثألٕؾجً ثّضنوثّ ٣ٝلَٞٝثٌُْٝ ٝثُٚ٘ٞدٌ ٝثُٚلٚجف ٝثالعَ ،

 .ثُٔٚو إٖٗجء ٖٓ ثألّجُ ثُٜوف ٢ٌُ صقون
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 إنى: َىػهب حسب انشيبذ يصذاث حقسى

 يؤقخت يصذاث .1

 ىثس ثُ٘ٔٞ ٣ٌّؼز ٗذجصجس ٖٓ ػجهر ٝصًَع ْٗذ٤ج ه٤ٌٚر ُلضٌر صؼ٤ٔ ٓٚوثس     

 ثُٔقج٤َٙ دؼٜ فٔج٣ز ُـٌٛ ثُيًرٝ ثُنٌٝع ٓغَ ٓ٘جّخ م١ٌٞ ٓؾٔٞع

 ثُوثةٔز. ثُٔٚوثس ٗٔٞ ف٤ٖ ٝإ٠ُ ٝثإلٗضجػ ثُ٘ٔٞ ٖٓ صضٌٖٔ فض٠ ٝثألٕؾجً

 دائًت سيبذ يصذاث .2

 ٝػجهر ػج٢ُ ؽوث إًصلجع إ٠ُ صَٚ ٓؼٌٔر هثةٔز ثُنٌٞر ٗذجصجس ك٤ٜج صْضؼَٔ     

 ٝىُي ثُٔؤهضز ثُٔٚوثس صٌج٤ُق ٖٓ أًغٌ ثُوثةٔز ثُٔٚوثس إٖٗجء صٌج٤ُق إٗضٖجً

 ٝثُٚ٘ٞدٌ ٝثٌُْٝ ث٤ًُٞج٤ُذضٍٞمن امثلتها ، أًغٌ ًٍثػ٤ز ٝموٓز ػ٘ج٣ز إ٠ُ ُقجؽضٜج

 .ٝثالعَ ٝثُٚلٚجف

 كًصذاث حضسع انخي األشدبس في حىافشهب انىاخب انششوغ

 ثُي١ ثٌُٔجٕ ك٢  ثُْجةور ثُٔ٘جك ٝثُضٌدز ظٌٝف صقش ثُ٘ٔٞ ؽ٤ور صٌٕٞ إٔ .1

 .ك٤ٚ ّضًَع

 ٣ٌُِجؿ ث٤ٌُٔج٤ٌ٤ٗز ثألٌٝثً ٝ ثٌُجِٓز ثالٝجءر صقَٔ ػ٠ِ هجهًر صٌٕٞ إٔ .2

 .ثُٔٚو ثٓضوثه ػ٠ِ ًجِٓز فٔج٣ز ٓؼط٤ز

 ثُووًر ٝ ث٣ٌُجؿ ٝـ٠ ُٔوجٝٓز ػ٤ٔن ٝ ه١ٞ ثُؾي١ً ٓؾٔٞػٜج ٣ٌٕٞ إٔ .3

 .ثُٔؾجًٝر ثُٔقج٤َٙ ٓ٘جكْز ػ٠ِ

 .ؽ٤ور مٖذ٤ز ٓجهر صؼط٢ ٝ ثُ٘ٔٞ ٣ٌّؼز هجةٔز صٌٕٞ إٔ .4

 .دجُٔ٘طوز ثُٔ٘ضٌٖر ثُقٌٖثس ٝ ُألٌٓثٛ ٓوجٝٓز صٌٕٞ إٔ .5

 .ثٌُٔثػ٢ فٍٞ ًٍثػضٜج ػ٘و دجُق٤ٞثٗجس ٝجًر ٓٞثه ػ٠ِ صقض١ٞ ثٕ ال .6
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 وانًبيذاث انكيًيبئيت االسًذة اسخخذاو ايقبف 

 اظشاس االسًذة انكيًيبئيت وانًبيذاث ػهى صحت االَسبٌ

 ثألًٝثم ٝصطًٞ ُ٘ٔٞٙ ٣ًٌٝٝٝجً  ثُ٘ذجس صـي٣ز ك٢ أّج٤ّجً  ثُ٘ضٌٝؽ٤ٖ ػٌ٘ٚ ٣ؼو      

 ثُٔج٢ٝ، ثُوٌٕ دوث٣جس ك٢ ٝٗٔٞٙ ثُ٘ذجس صـي٣ز ك٢ أ٤ٔٛضٚ ظٌٜس ٝهو مجٗ، دٌَٖ

 هٍٝ ٓنضِق ك٢ ثُ٘ضٌٝؽ٢٘٤ ثُْٔجه ٓؼجَٓ أه٤ٔش أكَٞ ًٍثػز أؽَ ٖٝٓ ُيُي صذؼجً 

 ّٝو ثإلٗضجػ ٣ٍجهر أؽَ ٖٓ دجُ٘ضٌٝؽ٤ٖ ثُضٌح ُض٤ْٔو ثُوػٞثس ٝثٗضٌٖس ثُؼجُْ،

ثُلالؿ ،ثال ثٗٚ ُٞفع ثٕ ٣ٍجهر صٌثًْ ثّٔور  همَ ْٓضٟٞ ًٝكغ آٗيثى ثُـيثة٤ز ثُلؾٞر

ثُ٘ضٌٝؽ٤ٖ ك٢ ثُ٘ذجصجس ثُْٔٔور دجالّٔور ث٤ٔ٤ٌُجة٤ز ثهٟ ث٠ُ ٖٓجًَ ٙق٤ز ُْٔض٢ٌِٜ 

 ٛيٙ ثُٔ٘ضؾجس ٓغَ صٌثًْ ثُ٘ضٌثس.

 ؽْْ إ٠ُ صَٚ ثُض٢ ثُ٘ضٌثس ٓٚجهً ٖٓ أّج٤ّجً  ٓٚوًثً  ثُنٌٞٝثس صؼو      

 ، إ٤ُٚ صَٚ ثُض٢ ثُ٘ضٌثس ٓٚجهً ٖٓ% 80 – 70 ْٗذضٚ ٓج صٌَٖ ك٢ٜ ثإلْٗجٕ

 ٣ٌٖٔ ثُي١ ٗض٣ٌش إ٠ُ ثإلْٗجٕ ؽْْ ك٢ صقُٜٞج إٌٓج٤ٗز ك٢ ثُ٘ضٌثس مطًٞر ٝصٌٖٔ

 ًٌٓذجس ٌٓٞٗجً  ثُؾْْ هثمَ( ٝثال٤ٓوثس ثأل٤ٓ٘جس) ثُذٌٝص٤٘جس ٖٓضوجس ٓغ ٣ضقو إٔ

 ثُ٘ضٌثس ،صومَ ثٌُْٟج٤ٗز ُألٌٓثٛ ثألّج٤ّز ثُْٔذذجس ٖٓ صؼو ٝثُض٢ ثُ٘ضٌٍٝأ٤ٖٓ

 ُضنض٠ِ ُإلْٗجٕ ث٢ُٜٔٞ ثُؾٜجٍ ٝصومَ ثُ٘ذجص٤ز، ثألؿي٣ز ٖٓ ثإلْٗجٕ ؽْْ ث٠ُ ػجهر

 إ٠ُ ُضَٚ صٔض٘ عْ ٗض٣ٌش، إ٠ُ ثُ٘ضٌثس صضقٍٞ ف٤ظ، ثُٔؼور ّٝٞثةَ ثُِؼجح ٓغ

 ثُ٘ض٣ٌش إ٠ُ صقُٜٞج ػ٘و ٤ّٔجً  صؤع٤ٌثً  ْٓذذز ثّضٜالًٜج، ٖٓ ّجػجس دٞغ دؼو ثُوّ

 إ٠ُ ثُِٕٞ أفٌٔ ث٤ُٜٔٞؿِٞد٤ٖ ك٤ضقٍٞ ثُقٌٔثء ثُوّ د٣ٌٌجس ٣ٌصذ٠ ثُي١

 ثُؾْْ ك٢ فجهثً  ٝظ٤ل٤جً  مِالً  ثًٌُٔخ ٛيث ٣ْذخ   .ثُـجٓن ثُذ٢٘ ثُِٕٞ ى١ ٤ٓغجٓٞؿِٞد٤ٖ

 ػٖ ثُ٘جصؼ ثُل٤ُْٞٞؽ٢ ثُضْْٔ ٣ٝظٌٜ. ثُْٖ ًٝذجً ثألٟلجٍ ُوٟ ٝمجٙز ثُذ١ٌٖ

 ٛيٙ صضٌثكن. ثُذ٘لْؾ٢ إ٠ُ أٝ ثُـجٓن ثألًٍم إ٠ُ ثُؾِو ُٕٞ دضـ٤ٌ ثُ٘ضٌثس ثًصلجع

 ُيُي إٝجكز   .ثُض٘لِ ٝٝؼق ثُوِخ فًٌز ٝصذجٟؤ ثُوّ ٝـ٠ ثٗنلجٛ ٓغ ثألػٌثٛ

 ّٕ  ٝجًر ٗضٌٝؽ٤٘٤ز ًٌٓذجس إ٠ُ ثإلْٗجٕ ؽْْ ك٢ ثُ٘ضٌثس صقٍٞ ٛٞ ثألًذٌ ثُنطٌ كئ
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 ث٤ُّٞ ك٢ دض٘جُٜٝج ثُْٔٔٞؿ ث٤ٌُٔز صقو٣و صْ كوو ُيُي  ثُٚقز ك٢ ِّذجً  صؤعٌ ثٕ ٌٖٓٔ

  .ثإلْٗجٕ ؽْْ  ٍٕٝ ٖٓ ٝثفو ؿٌثّ ٤ًِٞ ٌَُ ِٓـْ 5 ٝٛٞ ثُٞثفو

ثٓج ػٖ ثٌٝثً ثُٔذ٤وثس ث٤ٔ٤ٌُجة٤ز كٜ٘جُي ٤ٟق ٝثّغ ٖٓ ثُٔذ٤وثس ث٤ٔ٤ٌُجة٤ز       

ثُْجٓز ُالْٗجٕ ٝثُق٤ٞثٕ ػ٠ِ فو ّٞثء ٖٓ ٜٝٔ٘ج ثُٔذ٤وثس ثُق٣ٌٖز  

ثُٜج٣وًًٝجًد٤ٗٞز ثًٌُِٔٞر ٓغَ ثُو٣ًٖ ٝثُضًْٞجك٤ٖ ٝثُٜذضجًًِٞ ٝثًٌُِٞه٣ٖ 

ِٔذ٤وثس ثُٔيًًٞر ثٗلج ثُووًر ػ٠ِ ثُيٝدجٕ ك٢ ثالْٗؾز ثُو٤٘ٛز ُالْٗجٕ ٝف٤ِخ ،ُ

ثالٜٓجس  ٝٓقلَر ُالًٝثّ ثٌُْٟج٤ٗز ٝصٖٞٙ ثالؽ٘ز )ًٜٞٗج ص٘ضوَ ػذٌ ث٤ُٖٔٔز 

ٝثُقذَ ث١ٌُْ ُالّ( ٝثُطلٌثس ،صْ فظٌ ثّضنوثّ ٛيٙ ثالّٔور ك٢ ثُوٍٝ ثُٔضووٓز 

ف٤ٖ ٌٗثٛج ٓضٞثؽور ك٢ ثالّٞثم ُق٤ٖ ٝهض٘ج ػجّ ُْٔجّٜج دق٤جر ثالٟلجٍ ك٢  25ٓ٘ي 

 ثُقجٌٝ دقؾز ًم٘ عٜٔ٘ج ٝٓلؼُٜٞج ثُو١ٞ ٝث٣ٌُْغ!!

ث٣ٞج صض٤َٔ ثُٔذ٤وثس ثٌُجًدجٓجة٤ز د٤ْٔضٜج ثُؼج٤ُز ُالْٗجٕ ٜٓ٘ج ث٤ُْل٤ٖ ٝثُذج٣ؾٕٞ      

،كٞال ػٖ ٓذ٤وثس  ٝثُض٤ٔي ٝث٣ٞج صض٤َٔ ديٝدجٜٗج ثُؼج٢ُ ك٢ ثالْٗؾز ثُو٤٘ٛز ُالْٗجٕ

ثُوٞثًٛ ٓغَ كّٞل٤و ثَُٗي ٝٓجٗؼجس ثُضؾ٠ِ ثُض٢ صْذخ ثًٝثٓج ه٣ٞٓز ٝثُضٜجدج ك٢ 

 ثُؾٜجٍ ثُض٘ل٢ْ ُالْٗجٕ.

 اظشاس االسًذة انكيًيبئيت وانًبيذاث ػهى انُببث وانخشبت وانبيئت

ثٕ ثٝجكز ثالّٔور ث٤ٔ٤ٌُجة٤ز د٤ٌٔجس ٓذجُؾ ك٤ٜج ٣ؤه١ ث٠ُ ظًٜٞ ثػٌثٛ ثُضْْٔ      

ػ٠ِ ثُ٘ذجس دْذخ ٣ٍجهر ثالٓضٚجٗ ،ٓغجٍ ػ٠ِ ىُي ثٙلٌثً ثالًٝثم ٝصٞهق ثُ٘ٔٞ 

ك٢ ثُ٘ذجس دْذخ ثُضْْٔ دجال٤ٗٞٓج ٗض٤ؾز ثالكٌثٟ ك٢ ثُض٤ْٔو ثُ٘ضٌٝؽ٢٘٤ ثُي١ ٣ق١ٞ 

ْٗذز ػج٤ُز ٜٓ٘ج ،كٞال ػٖ ٣ٍجهر ثُلؼَ ثُضٞجه١ د٤ٖ ثُؼ٘جٌٙ ٝثُي١ ٣قوط ٗض٤ؾز 

ح ثٓضٚجٗ ػ٘جٌٙ ثمٌٟ ٝدجُضج٢ُ ٣ٍجهر ثٓضٚجٗ دؼٜ ثُؼ٘جٌٙ ػ٠ِ فْج

ظًٜٞ ثػٌثٛ ٗوٜٚج ػ٠ِ ثُ٘ذجس ،ٓغجٍ ػ٠ِ ىُي ٣ٍجهر ثٓضٚجٗ ثُقو٣و ٣ؤعٌ ػ٠ِ 

ثٓضٚجٗ ثُٔ٘ـ٤َ٘ ٝث٤ٌَُ٘ ٝثَُٗي ، ًٔج صْذخ ثالّٔور ث٤ٔ٤ٌُجة٤ز ٣ٍجهر ك٢ ِٓٞفز 



 صساػت ػعىيت :. انًبدة                  وصاسة انخؼهيى انؼبني وانبحث انؼهًي                         

 :. د. كبظى ديهي حسٍيذسط انًبدة                                               كهيت انضساػت      –خبيؼت بغذاد     

   2016/2017:.  انؼبو انذساسي                                                  انحذائق وهُذست انبسخُت قسى   

                                                             : انثبَيتانًشحهت          

 

 انًحبظشاث انُظشيت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُوًؽز ٣ٚؼخ ػ٠ِ ثٗٞثع ػور ٖٓ ثُ٘ذجصجس صقِٜٔج، ثى صؼو  soil salinityثُضٌدز 

ُ٘ضٌٝؽ٤ٖ ٖٓ ثًغٌ ثالٓالؿ ثّٜجٓج ك٢ ًكغ ٓؼ٤جً ِٓٞفز ثُضٌدز ص٤ِٜج ثٓالؿ ثٓالؿ ث

 ثُذٞصج٤ّّٞ.  

ًٔج ٣ْذخ ثُض٤ْٔو ث٤ٔ٤ٌُجة٢ ثًدجًجً ٝمِالً ك٢ ٌٓثفَ صطًٞ ثُ٘ذجس ثُٔنضِلز      

ال٤ّٔج ػ٘و ثُؾَٜ ك٢ ٤ًل٤ز ثّضنوثٜٓج ٝثُي١ ٣ؤه١ ث٠ُ ػٞثهخ ٝم٤ٔز ػ٠ِ ثُ٘ذجس 

٠ِ ىُي ٝكٌر ثُ٘ضٌٝؽ٤ٖ ٣ٖؾغ ثُ٘ٔٞ ثُن١ٌٞ ٣ٝؤمٌ ٖٝٓ عْ ثُقجَٙ ،ٓغجٍ ػ

ٌٓفِز ثُضقٍٞ ث٠ُ ثالٍٛجً ٖٝٓ ػوه ثالٍٛجً دؼو ثُض٤ٌَٛ ٝدجُضج٢ُ صؤمٌ ك٢ ٗٞؼ 

ثُقجَٙ ثٝ ثُذيًٝ ،ٝػ٠ِ ثُؼٌِ ٖٓ ىُي كجٕ ٝكٌر ثُلْلًٞ صْذخ صقٞال ٣ٌّؼج 

دْذخ ػوّ ُِ٘ذجس ث٠ُ ٌٓفِز ثالٍٛجً ٓٔج ٣ؤه١ ث٠ُ ٗو٘ ٤ًٔز ثالٗضجػ ػٖ ثُٔضٞهغ 

 ص٣ٌٖٞ ٓؾٔٞع م١ٌٞ ؽ٤و هذَ ثُض٤ٌَٛ.

صضؼٌٛ ثُضٌدز ث٠ُ ثُضِٞط دجُؼ٘جٌٙ ثُغو٤ِز ثٌُٔثكوز الٝجكز ثالّٔور ثُٔؼو٤ٗز      

،ًٔج ٣ٝ٘وَ ثُِؾٞء ث٠ُ ؿَْ ثُضٌدز )٣ِؾج ث٤ُٚ ثَُٔثًػٕٞ ُِقو ٖٓ ٛيٙ ثٌُِٖٔز( 

ثُطذوجس ثُْل٠ِ ٌِٖٓز ثُضِٞط دجُؼ٘جٌٙ ثُغو٤ِز ٖٓ ثُطذوز ثُْطق٤ز ُِضٌدز ث٠ُ 

٣ِٝٞط ث٤ُٔجٙ ثُؾٞك٤ز ٣ٝوَِ ٖٓ ؽوٝثٛج ثالهضٚجه٣ز ،ك٢ ف٤ٖ ٝؽو ثٕ ثُٔنِلجس 

ثُؼ٣ٞٞز ثُٔضقِِز صق١ٞ ػ٠ِ ٤ًٔجس ال صيًٌ ٖٓ ٓؼظْ ثُؼ٘جٌٙ ثُغو٤ِز ثىث ٓج 

هًٞٗش دجألّٔور ٖٓ ثَٙ ؿ٤ٌ ػ١ٞٞ ،ثى ٝؽو ثٕ ثالّٔور ثُؼ٣ٞٞز ثُٔضقِِز 

ثَُةذن د٤٘ٔج ٣ق١ٞ ث٤ٌُِٞؿٌثّ ثُٞثفو ٖٓ ِٓـْ/ًـْ ّٔجه ٖٓ  0.36صق١ٞ ػ٠ِ 

ثُلّٞلجص٤ز ػ٠ِ  ثالّٔور ٖٓ ثُٞثفو ث٤ٌُِٞؿٌثّ ِٓـْ ٝ 2.9ثالّٔور ثُ٘ضٌٝؽ٤٘٤ز ػ٠ِ  

 ِٓـْ ٓ٘ٚ. 1.2

٣ْذخ ثّضنوثّ ثُٔذ٤وثس ثًَُثػ٤ز صطًٞث ُ٘ظجّ ثُٔ٘جػز ُوٟ ثالؽ٤جٍ ثُٔضؼجهذز ٖٓ      

ث٥كجس ثُق٣ٌٖز ُٔذ٤و ٓؼ٤ٖ ٗض٤ؾز صٌٌثً ثٌُٓ ُِٔذ٤و ٗلْٚ ثٝ ٓذ٤و ثمٌ ٣ٔضِي ثُٔجهر 

ثُلؼجُز ىثصٜج ،ثى صلٌٛ ٛيٙ ثُظجٌٛر ػ٠ِ ثَُٔثًع ثٕ ٣ـ٤ٌ ثُٔذ٤وثس د٤ٖ ٓور ٝثمٌٟ 

وثس ٝصؼوهس ثٌٕجُٜج ًِٔج صلجهٔش ثُٖٔجًَ ثُٚق٤ز ٝثُضِٞط ،ٓغجٍ ًِٝٔج صـ٤ٌس ثُٔذ٤
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ػ٠ِ ىُي ٓذ٤و ثُذ٤ِ٘ش ثُلط١ٌ ثُي١ ثٕضٌٜ ثّضنوثٓٚ ك٢ ثُؼٌثم ك٢ ثُؼوٞه ثُْجدوز 

ٝو ثالٌٓثٛ ثُلط٣ٌز ثُ٘ذجص٤ز ٝثُي١ ثهٟ ث٠ُ ظًٜٞ ٙلز ثُٔوجٝٓز ُألؽ٤جٍ 

ّضؼٔجٍ ثُٔذ٤وثس صطًٞ ثُٔضؼجهذز ٖٓ ثُْٔذذجس ث٤ٌُٝٔز ثُلط٣ٌز ،ًٔج ٣٘ضؼ ػٖ ث

ثالٙجدز دآكز ٓؼ٤٘ز ث٠ُ ثٌُٔفِز ثُٞدجة٤ز ٗض٤ؾز ُض٘ج٢ٓ هوًصٜج ػ٠ِ ثُضٌجعٌ دْذخ 

ؿ٤جح ثالػوثء ثُطذ٤ؼ٤٤ٖ ُٜج ثٝ صو٢ٗ ٓووًصْٜ ػ٠ِ ٌٓجكقز ٝٓ٘جكْز ثُْٔذخ ث٢ٌُٝٔ   

،ثى صْذخ ثُٔذ٤وثس ٛالى ثٌُجة٘جس ثُق٤ز ثُٔٞؽٞهر ك٢ ثُضٌدز ٓغَ ثَُ٘ٔ ٝثُو٣وثٕ 

ف٤جء ثُٔؾ٣ٌٜز ،ث٣ٞج ٣ْذخ ًٓ ثُٔذ٤وثس ٛالًجس دجُقٌٖثس ثُ٘جكؼز ك٢ ثُذ٤تز ٝثال

ٓغَ ٗقَ ثُؼَْ ٝه٣وثٕ ثُوَ ٝثُقٌٖثس ثُِٔوقز  ٝثُض٢ ُٜج ٕجٕ ًذ٤ٌ ك٢ فلع ثُض٘ٞع 

ثُق١ٞ٤ ك٢ ثُذ٤تز دْذخ صؼٌٜٝج الدنٌر ثُٔذ٤وثس ٝهطٌثصٜج ثُْجٓز ٗض٤ؾز ثٌُٓ 

 ٝثٌُٔجكقز ال٤ّٔج دجُطجةٌثس.

ٌٛ ثُضٌدز ُِضِٞط ث٣ٞج دجُٔذ٤وثس ٝثُض٢ ؿجُذج ٓج صٌٕٞ فِو٤ز ثُض٤ًٌخ صضؼ     

ٝدط٤تز ثُضقَِ ٝفج٣ٝز ػ٠ِ ثُؼ٘جٌٙ ثُغو٤ِز ثُض٢ صقوط ٤ّٔز ُِ٘ذجصجس ،ػ٘و صٌٌْ 

ثًٌُٔذجس ثُقِو٤ز ٣٘ضؼ ػٜ٘ج صٌثًْ ٓٞثه ِٓٞعز ُِضٌدز ٝث٤ُٔجٙ ثُؾٞك٤ز ٓؤعٌر ديُي 

ثُ٘ذجس كٞم ث٤ُجدْز ػ٠ِ فو ّٞثء ،كٞال دٌَٖ ِّذ٢ ػ٠ِ ف٤جر ثالْٗجٕ ٝثُق٤ٞثٕ ٝ

ػٖ صِٞط ثالّٔجى دجُٔذ٤وثس ك٢ ثالٜٗجً ،ثى هُش ثالدقجط ػ٠ِ ٤َٓ ثالّٔجى ُضن٣َٖ 

ْٓض٣ٞجس ػج٤ُز ك٢ ثْٗؾضٜج، ٝػ٤ِٚ ٣ؼو  ثُِؾٞء ث٠ُ ٗظجّ ثًَُثػز ثُؼ٣ٞٞز ثّضوثٓز 

 ُِضٌدز ٝد٤تضٜج ٟٝذ٤ؼضٜج ُِٝق٤جر دٌَٖ ػجّ.

 ٌد االخضرالدورات الزراعٌة والتسم 

صضْذخ ثػجهر ًٍثػز ٓقٍٚٞ ٓؼ٤ٖ ك٢ ثُٔٞهغ ٗلْٚ ك٢ ٣ٍجهر ث٥كجس ك٢ ىُي      

ثُٔٞهغ ال٤ّٔج ث٥كجس ثُض٢ ص٤ٚخ ثٙ٘جكج ثٝ ثٗٞثػج ٓقوهر ٖٓ ثُٔقج٤َٙ ثًَُثػ٤ز 

،كٞال ػٖ ثّضَ٘ثف ثُضٌدز ثىث ًجٕ ثُٔقٍٚٞ ثًَُٔٝع ٖٓ ثُٔقج٤َٙ ثُٔؾٜور 

ٌِٖٔز دضؾ٘خ ًٍثػز ثُٔقٍٚٞ ٗلْٚ ثُي١ ٣ٚجح ُِضٌدز  ،٣ٌٖٝٔ ثُضـِخ ػ٠ِ ٛيٙ ثُ

دج٥كز ٗلْٜج ك٢ هطؼز ثًٛ ٓؼ٤٘ز ُٔور ّ٘ض٤ٖ ثٝ عالط ،ثى صؼو ٛيٙ ثُٔور ًجك٤ز 
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ُِوٞجء ػ٠ِ ٓؼظْ ْٓذذجس ثالٌٓثٛ  ٗظٌث ُـ٤جح ػجةِٜج )ثُٔقٍٚٞ ثالهضٚجه١( 

 ًٍٝثػز ٓقج٤َٙ ثُْٔجه ثالمٌٞ دجُضؼجهخ ٓغ ثُٔقج٤َٙ ثُٔؾٜور إلػجهر ثُضٞثٍٕ

 ث٠ُ ثُضٌدز.

٣وٚو دجُوًٝر ثًَُثػ٤ز ًٍثػز ثُٔقج٤َٙ دٌَٖ صؼجهذ٢ ٓذ٢٘ ػ٠ِ ثِّ ػ٤ِٔز      

ًٍثػ٤ز ،ثى ٣ضؼجهخ ػ٠ِ ًٍثػز هطؼز ٝثفور ٖٓ ثالًٛ ٓقج٤َٙ ػور دٜوف 

ثُضنِ٘ ٖٓ ث٥كجس ٝثػجهر ثُضٞثٍٕ ك٢ ٓنَٕٝ ثُضٌدز ،ُٝضقو٤ن ثُ٘ؾجؿ ك٢ ثُوًٝثس 

ثًَُثػ٤ز صنضِق ٖٓ ف٤ظ ثّضَ٘ثكٜج ُِؼ٘جٌٙ ثًَُثػ٤ز ٣ؾخ ثهًثى ثٕ ثُٔقج٤َٙ 

 ثُـيثة٤ز ،ُيُي صْ صو٤ْٜٔج ػ٠ِ ثُ٘قٞ ثُضج٢ُ:

 َببحبث شذيذة االسخُضاف نهخشبت .1

صَٖٔ ٓؼظْ ثُ٘ذجصجس ىثس ثُٔقج٤َٙ ثًُٞه٤ز ٓغَ ثُْذجٗؾ ٝثُذَٚ ٝثُنِ ،ثى      

 صْضَ٘ف ٛيٙ ثُٔقج٤َٙ ٓـي٣جس ثُضٌدز ثًغٌ ٖٓ ؿ٤ٌٛج ،ثى ثٕ ٓؼظْ ٓج ٣ٔضٚٚ

ثُ٘ذجس ٖٓ ػ٘جٌٙ ٓـي٣ز ٣ضًٌَ ك٢ ثالًٝثم ٝثُض٢ صَثٍ ٝصوطق ٤ًِج ٝصذجع ك٢ 

ثالّٞثم ثىث ٓج هًٞٗش دٔقٍٚٞ ثُيًر ثُي١ صذجع ثًٞثٍٙ كو٠ ثُض٢ صٔغَ ؽَء ٤ْ٣ٌ 

 ٖٓ ثُقؾْ ثُ٘ذجص٢ ُ٘ذجس ثُيًر ثُي١ ٣ؼجه ث٠ُ ثُضٌدز دؼو ثٗضٜجء ثُّْٔٞ ثًَُثػ٢.

 َببحبث يخىسطت االسخُضاف نهخشبت  .2

صَٖٔ ٓؼظْ ثُنٌٞٝثس ثُغ٣ٌٔز ٓغَ ثُطٔجٟز ٝثُلِلَ ٝثُن٤جً ٝثُض٢ صقضجػ ث٠ُ      

٤ًٔجس ٓضّٞطز ٖٓ ثُٔـي٣جس الٕ عٔجًٛج كو٠ ثُض٢ ٣ضْ ؽ٤ٜ٘ج ٝدجه٢ ثؽَثء ثُ٘ذجس ٣ضْ 

 ثػجهر صو٣ٌٝٛج.

 َببحبث قهيهت االسخُضاف نهخشبت  .3

ٝصَٖٔ ثُنٌٞٝثس ثُؾي٣ًز ٝثُض٢ صقضجػ ث٠ُ ٤ًٔجس ٓقوٝهر ٖٓ ثُٔـي٣جس ٓغَ      

 ثُؾًَ ٝثُِٖـْ ٝثُلؾَ.
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 انًحبظشاث انُظشيت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انُببحبث انبقىنيت .4

ثهًؽش ٗذجصجس ٛيٙ ثُؼجةِز دٔؾٔٞػز ٓ٘لِٚز الٜٗج صؼو ٓـي٣ز ُِضٌدز ٌُٕٞ      

ٝثُض٢  Rhizobia bacteriaؽيًٝٛج ٓـؤٟٝ ُذٌض٣ٌج صغذ٤ش ثُ٘ضٌٝؽ٤ٖ ثُؼوو٣ز 

صضـيٟ ػ٠ِ ٓج ص٘ضؾٚ ثُذو٤ُٞجس )ثُؼجةَ( ٖٓ ؿيثء ٝصوّٞ دجّضوطجح ثُ٘ضٌٝؽ٤ٖ ٖٓ 

ثُؾٞ ٝصغذضٚ ك٢ ثُضٌدز ٓٔج ٣ٌكغ ٖٓ مٚٞدضٜج ،ٖٝٓ ٗجف٤ز ثمٌٟ صؼو عٔجً ٓقج٤َٙ 

ثُؼجةِز ثُذو٤ُٞز ؽ٤ٔؼٜج ٖٓ ثُ٘ٞع ثُو٢ٌٗ ،ثى صٌَٖ ثُوٌٗجس ؽَءثً ٤ْ٣ٌث ٖٓ ثُٔؾٔٞع 

 جه صو٣ٌٝٙ ٝثّضـالُٚ.ث٢ٌُِ ُِ٘ذجس ٝثُي١ ٣ؼ

 يحبصيم انسًبد االخعش .5

٢ٛ ثُٔقج٤َٙ ثُض٢ صًَع ك٢ ثُضٌدز ُـٌٛ فٌعٜج ٝهِذٜج ٓؼٜج ٌٓٞٗز ٓج ٣ؼٌف      

ثُضٌدز  إ٠ُ ثُؼ٤ِٔز ثُٔـي٣جس ٛيٙ ،صؼ٤و  green manureدجُض٤ْٔو ثالمٌٞ 

ٝثألٓطجً  ث٣ٌُجؿ دلؼَ ثالٗؾٌثف ٖٓ ثُضٌدز ٝصق٢ٔ ػ٣ٞٞز ٓٞثهث إ٤ُٜج ٝص٤ٞق

 ثُـ٣ٌَر ٓغَ ٗذجصجس ثُؾش ٝثُذ٤ٌّْ ٝثُومٖ ٝثُنٌهٍ.

ٛ٘جُي ػوه ٖٓ ثالِّ ثُض٢ ٣ؾخ ٌٓثػجصٜج هذَ ثُذوء دجُوًٝر ثًَُثػ٤ز ٜٓ٘ج      

ًٍثػز ثُٔقج٤َٙ ثُذو٤ُٞز دؼو ثُ٘ذجصجس ٕو٣ور ثالّضَ٘ثف ُِضٌدز ،ثى صوّٞ ثُ٘ذجصجس 

ك٢ ثُّْٔٞ ثُْجدن ،ٗوطز  ثُذو٤ُٞز دضغذ٤ش ثُ٘ضٌٝؽ٤ٖ ٝدجُضج٢ُ ثػجهر ؽَء ٓٔج ثّضَ٘ف

ثمٌٟ ٣ؾخ ثٕ صؤمي د٘ظٌ ثالػضذجً ػ٘و ثؽٌثء ثُوًٝر ثًَُثػ٤ز ٢ٛٝ ًٍثػز ٗذجصجس 

ثُؾيًٝ ثُْطق٤ز دؼو ّْٓٞ ًٍثػز ٗذجصجس ثُؾيًٝ ثُؼ٤ٔوز ُِض٣ٞ٘غ ك٢ ٓؼوٍ 

ثٓضٚجٗ ثُؼ٘جٌٙ ثُـيثة٤ز د٤ٖ ٟذوجس ثُضٌدز ثُٔنضِلز ًٝكغ ثُٔـي٣جس ٖٓ ثُطذوجس 

٤ِج ُِضٌدز ٖٓ ٣ٌٟن ثٓضٚجٜٙج دّٞجٟز ثُٖؼ٤ٌثس ثُؾي٣ًز ُِ٘ذجصجس ثُؼ٤ٔوز ث٠ُ ثُؼ

ػ٤ٔوز ثُؾيًٝ ٝصٌْدٜج ث٠ُ ثُطذوجس ثُؼ٤ِج ،ًٔج ٣ٌثػ٠ ثٕ صًَع ثُٔقج٤َٙ ثُض٢ 

صؼج٢ٗ ٖٓ ٝؼق ك٢ ٓ٘جكْز ثالهؿجٍ ٓغَ ثُذَٚ دؼو ٓقج٤َٙ صْْٜ ٖٓ ٣ٌٟن 

س ىثس ثُ٘ٔٞ ثُٔلضٌٓ ثِّٞح ًٍثػضٜج ٟٝذ٤ؼز ٗٔٞٛج ك٢ ثُقو ٖٓ ثالهؿجٍ ٓغَ ثُ٘ذجصج

 ٝثُض٢ صًَع ػ٠ِ ْٓجٟخ. 
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 اًَىرج نذوسة صساػيت سببػيت َبخحت

 انًىسى انشابغ انًىسى انثبنث انًىسى انثبَي انًىسى االول

ٓقٍٚٞ ًٝه٢ ٓغ ٤ًٔز ؽ٤ور 

 ٖٓ ثُْٔجه ثُٔضقَِ

ٓقٍٚٞ دو٢ُٞ ٓغ ثٝجكز ٤ًٔز 

 ه٤ِِز ٖٓ ثُْٔجه ثُٔضقَِ

ٓقٍٚٞ ع١ٌٔ ٓغ ثٝجكز ؽ٤ور 

 ثُْٔجه ثُٔضقَِٖٓ 

ٓقٍٚٞ ؽي١ً دوٕٝ ثٝجكز 

 ّٔجه

 ؽ٤ور ثٝجكز ٓغ ع١ٌٔ ٓقٍٚٞ

 ثُٔضقَِ ثُْٔجه ٖٓ

 ثٝجكز دوٕٝ ؽي١ً ٓقٍٚٞ

 ّٔجه

 ؽ٤ور ٤ًٔز ٓغ ًٝه٢ ٓقٍٚٞ

 ثُٔضقَِ ثُْٔجه ٖٓ

 ٤ًٔز ثٝجكز ٓغ دو٢ُٞ ٓقٍٚٞ

 ثُٔضقَِ ثُْٔجه ٖٓ ه٤ِِز

 ٤ًٔز ثٝجكز ٓغ دو٢ُٞ ٓقٍٚٞ

 ثُٔضقَِ ثُْٔجه ٖٓ ه٤ِِز

 ؽ٤ور ثٝجكز ٓغ ع١ٌٔ ٓقٍٚٞ

 ثُٔضقَِ ثُْٔجه ٖٓ

 ثٝجكز دوٕٝ ؽي١ً ٓقٍٚٞ

 ّٔجه

 ؽ٤ور ٤ًٔز ٓغ ًٝه٢ ٓقٍٚٞ

 ثُٔضقَِ ثُْٔجه ٖٓ

 ثٝجكز دوٕٝ ؽي١ً ٓقٍٚٞ

 ّٔجه

 ؽ٤ور ٤ًٔز ٓغ ًٝه٢ ٓقٍٚٞ

 ثُٔضقَِ ثُْٔجه ٖٓ

 ٤ًٔز ثٝجكز ٓغ دو٢ُٞ ٓقٍٚٞ

 ثُٔضقَِ ثُْٔجه ٖٓ ه٤ِِز

 ؽ٤ور ثٝجكز ٓغ ع١ٌٔ ٓقٍٚٞ

 ثُٔضقَِ ثُْٔجه ٖٓ

 

ك٢ ثُوطؼز ثال٠ُٝ ػ٠ِ ّذ٤َ ثُٔغجٍ ًَٗع ك٢ ثُّْٔٞ ثالٍٝ ثفو ثُٔقج٤َٙ ىثس       

ًـْ/ّ 10ث٠ُ  7ثالفض٤جؽجس ثُؼج٤ُز ُِٔـي٣جس ٓغ ٤ًٔز ؽ٤ور ٖٓ ثُْٔجه ثُٔضقَِ )
2

 )

ثع٘جء صق٤ٌٞ ثُضٌدز ،ثٓج ك٢ ثُّْٔٞ ثُغج٢ٗ كضٞجف ٤ًٔز ه٤ِِز ٖٓ ثُْٔجه ٓغ صق٤ٌٞ 

ّ/ًـْ 2)دز ثُضٌ
2
 ٤ًٔز ٖٝٓ عْ صًَع دٔقٍٚٞ دو٢ُٞ ،ك٢ ثُّْٔٞ ثُغجُظ صٞجف (

ًـْ/ّ 10ث٠ُ  7) ثُضٌدز صق٤ٌٞ ٓغ ثُْٔجه ٖٓ ؽ٤ور 
2

 دٔقٍٚٞ صًَع عْ ٖٝٓ( 

ع١ٌٔ ،ثٓج ك٢ ثُّْٔٞ ثٌُثدغ ك٤ضْ ًٍثػز ثفو ثُٔقج٤َٙ ثُؾي٣ًز ٝدوٕٝ ثٝجكز ّٔجه 

 ٌٓثػجر صـ٤٤ٌ ثُضٌص٤خ.ٓضقَِ ،٣طذن ٗلِ ثُ٘ظجّ ػ٠ِ ثُوطغ ثالمٌٟ ٓغ 

 انحقىل إنى انؼعىيت انًىاد اظبفت 

 Organic Matterانًبدة انؼعىيت 

ٓؾٔٞع ثُٔٞثه ثُؼ٣ٞٞز ثُٖٔضوز ف٣ٞ٤جً، ثُطذ٤ؼ٤ز ؼٌف ثُٔجهر ثُؼ٣ٞٞز ػ٠ِ إٜٗج ص     

ثٝ ثُٔضـ٤ٌر دلؼَ ثُقٌثًر ثُٔضٞثؽور دجُضٌدز دـٜ ثُ٘ظٌ ػٖ ثُٔٚوً ثٝ ثىث ًجٗش 

إٔ ُِٔجهر ف٤ز ثٝ ٤ٓضز ثٝ هًؽز ثُضقَِ ٓغ ثّضذؼجه ُِ٘ذجصجس ثُق٤ز كٞم ّطـ ثُضٌدز، 

 ثُؼ٣ٞٞز ٤ٌٖٗٞٓ ًة٤٤ْ٤ٖ ٛٔج:
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 انًحبظشاث انُظشيت
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٢ٛٝ دوج٣اج ثُٔاٞثه ثُٔضقِِاز  (Non humified substancesثُٔٞثه ؿ٤ٌ ثُودج٤ُز ) .1

ٝثُض٢ ٓج ٍثٍ ٌٓٔ٘اجً ص٤٤ٔاَ ٙالجصٜج ثُل٣َ٤جة٤از ٝث٤ٔ٤ٌُجة٤از ٝصٖأَ ثٌُجًد٤ٛٞاوًثس 

ٝثُذٌٝص٤٘اااجس ٝثألفٔاااجٛ ثال٤٘٤ٓاااز ٝثُاااوٕٛٞ ٝثُٚاااذـجس ٝثألفٔاااجٛ ثُؼٞااا٣ٞز 

ٝؿ٤ٌٛااج ٓااٖ ثُٔاااٞثه ىثس ثألٍٝثٕ ثُؾ٣َت٤ااز ثُٔ٘نلٞاااز ٝصٖااٌَ ْٗاااذز ه٤ِِااز ٓاااٖ 

 % ٖٓ ثُٔاجهر ثُؼٞا٣ٞز ثإلؽٔج٤ُاز35-20ثُٔجهر ثُؼ٣ٞٞز إى صٌَٖ ٓج د٤ٖ  ٓؾٔٞع

ٝثؿِااخ ٛاايٙ ثًٌُٔذااجس صٜجؽٜٔااج ثألف٤ااجء ثُوه٤وااز كاا٢ ثُضٌدااز ُاايُي صٔضِااي ٓااور دوااجء 

 ه٤ٌٚر.  

( ٝصٖضَٔ ػ٠ِ م٠٤ِ ٖٓ ثُٔٞثه ؿ٤ٌ humified substancesثُٔٞثه ثُودج٤ُز ) .2

ٍُٕٞ ثُؾ٣َت٢ ثٌُٔصلغ  صوْْ ٛيٙ ثُٔضؾجْٗز ٝؿ٤ٌ ثُٔضذًِٞر ٖٓ ثُٔٞثه ىثس ث

ثُٔٞثه فْخ ٍٜٝٗج ثُؾ٣َت٢ ٝمٞثٜٙج ٝهًؽز صقِِٜج إ٠ُ فجٜٓ ثُلُٞل٤ي 

(Fulvic acid( ٝفجٜٓ ث٤ٓٞ٤ُٜي )Humic acid( ٖٝث٤ٓٞ٤ُٜ )Humin )

% ٖٓ 80-65ٝصٌَٖ ثُْ٘ذز ثألًذٌ ٖٓ ٓؾٔٞع ثُٔجهر ثُؼ٣ٞٞز إى صٌَٖ ٓج د٤ٖ 

 ثُٔجهر ثُؼ٣ٞٞز ثإلؽٔج٤ُز.

 صو٤ْْ آمٌ ُِٔجهر ثُؼ٣ٞٞز ٝكوجً ُِض٤ًٌخ ث٤ٔ٤ٌُجة٢ ُٜج: ٘جُيٛ     

 ًٌٓذجس ػ٣ٞٞز الصقض١ٞ ػ٠ِ ػٌ٘ٚ ثُ٘ضٌٝؽ٤ٖ ٝصٖضَٔ ػ٠ِ: .1

  ثٌُجًد٤ٛٞوًثس صوغ ٜٝٔ٘ج ث٣ٌٌُْجس ثألفجه٣ز ٝثُغ٘جة٤ز ٝثُغالع٤ز ٝثُٔضؼوهر

 )ٓغَ ث٤ٍُِِْٞ ٝث٤ِْ٤ٔ٤ٍُِٜٞ ٝثُذٌض٤ٖ ٝثالٙٔجؽ(.

  ٖث٤ٌُِ٘Legnin. 

  ثألفٔجٛ ثُؼ٣ٞٞز ٝأٓالفٜج ٓغَ فجٜٓ ثُن٤ِي ٝثُالًض٤ي ٝثُذ٤ٞصج٣ًي

 ٝثالًَٝث٤ُي ٝثُْض٣ٌي.

 ثُوٕٛٞ ٝث٣َُٞس 
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 انًحبظشاث انُظشيت
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ًٌٓذجس ػ٣ٞٞز ٗضٌٝؽ٤٘٤ز ٝثُض٢ صوغ ٜٝٔ٘ج ثُذٌٝص٤٘جس ٝثُذٌٝص٤٘جس  .2

ث٣ُٝٞ٘ز ٝثُذذض٤وثس ثُٔضؼوهر ٝثألفٔجٛ ثال٤٘٤ٓز ٝثُذ٣ًٞ٤٘جس ٝثألفٔجٛ 

 ث٣ُٝٞ٘ز.

 انؼعىيتيصبدس انًبدة 

 دوج٣ج ثُٔقج٤َٙ ثًَُثػ٤ز ٖٓ ؽيًٝ ٤ّٝوجٕ ٝأًٝثم. .1

ٓقج٤َٙ ثُْٔجه ثألمٌٞ ٝثُض٢ صًَع ُـٌٛ فٌعٜج ك٢ ثُضٌدز ٢ٛٝ  .2

 مٌٞثء ٓغَ ثُؾش ٝثُذ٤ٌّْ.

ثألّٔور ثُؼ٣ٞٞز ثُض٢ صٞجف إ٠ُ ثُضٌدز ٓغَ ثُْٔجه ثُق٤ٞث٢ٗ ٝثُوّ ثُٔؾلق  .3

 ٝدوج٣ج ثألّٔجى.

 ٘غ ٖٓ ٓنِلجس ثُٔقج٤َٙ.ثألّٔور ثُؼ٣ٞٞز ثُٚ٘جػ٤ز ٝثُض٢ صٚ .4

 ثُنال٣ج ث٤ُٔضز ٌُِجة٘جس ثُق٤ز ثُوه٤وز ٝثٌُثه٤ز. .5

 ثُٔنٚذجس ثُؼ٣ٞٞز. .6

 

 أهًيت انًبدة انؼعىيت في انخشبت

ثُنٚجة٘ ثُل٣َ٤جة٤ز  ك٢صْْٜ ثُٔجهر ثُؼ٣ٞٞز إّٜجٓجً ًذ٤ٌثً ك٢ ثُضؤع٤ٌ      

ص٢ دٔووثً ٓج صق٣ٞٚ ٣ؤ Soil qualityز ثُضٌد ٗٞػ٤زٝث٤ٔ٤ٌُجة٤ز ُِضٌدز، ُيث كؤٕ صو٤٤ْ 

ُضق٤ْٖ مٞثٗ ثُٔجهر ثُؼ٣ٞٞز ٓٚوًثً ؽ٤وثً  إى صؼو، زٖٓ م٣َٖ ٖٓ ثُٔجهر ثُؼ٣ٞٞ

صق٤ْٜ٘ج ْٓج٤ٓز ثُضٌدز ٝص٘ظ٤ٜٔج ُقًٌز ثُٔجء ٝثُٜٞثء ٝصذجهٍ  ثُضٌدز ثُل٣َ٤جة٤ز ٓغَ

،ثى صؤعٌ ٛيٙ ثُٚلجس ك٢ ػ٤ِٔجس ثٗذجس ثُذيًٝ ٝٗٔٞ ٝصـِـَ ثُؾيًٝ ثُـجٍثس 

 ًيُيػالٝر ػ٠ِ ىُي كجٕ ثُٔجهر ثُؼ٣ٞٞز ص٣َو ٖٓ هجد٤ِز ثُضٌدز ُالفضلجظ دجُٔجء ،

 صؾٔؼجس ٝص٣ٌٖٞ عذجس ػٖ آمٌ ػجَٓ أ١ ٖٓ أًغٌ ْٓؤُٝز ثُؼ٣ٞٞز ثُٔجهر إٕ ٝؽو

 ثى ثٜٗج صؼَٔ ػ٠ِ ًد٠ ههجةن ثُضٌدز ٓغ دؼٜٞج ثُذؼٜ (Soil aggregates) ثُضٌدز

ثُذًِٞثس ثٝ صـِق ههجةن ثُضٌدز دـ٣ٌٝجس  دجٝثٌٙ هطذ٤ز ثٝ صٌٕٞ ؽًْٞ ًثدطز د٤ٖ
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 ثٓضٚجٗ ك٢ ػَٔ ثُؼ٣ٞٞز ُِٔجهر إٕ صذ٤ٖ ًٔج ؿ٤ٌ ٓجة٤ز ٓغَ ث٤ٌُِْج ٝث٤ُٜٞٓجس ،

 ٣ٍٝجهر ثُذيًٝ إٗذجس ك٢ ثإلٌّثع عْ ٖٝٓ ثُـجٓن ُٜٞٗج دْذخ ٓق٤طٜج ٖٓ ثُقٌثًر

 .ٖٓ ٣ٌٟن صوكتضٜج ُِؾيًٝ ثُ٘ذجصجس ٗٔٞ

ٌكغ ثُْؼز ثُضذجه٤ُز ُال٣ٞٗجس ثٓج ػٖ صق٤ْٖ ثُنٞثٗ ث٤ٔ٤ٌُجة٤ز ُِضٌدز ك٤ضٔغَ د      

 ٖٓ ٣ٌٟن ٣ٍجهر ثُضٌدز pHٝملٜ  Cation Exchange Capacityثُٔٞؽذز 

 ٣ؤص٢  ًٔجثُوجػو٣ز ، إ٠ُ ٝال ثُقج٤ٞٓز إ٠ُ ص٤َٔ صؾؼِٜج كال ُِضٌدز ثُض٘ظ٤ٔ٤ز ثُٔووًر

ثُي١ ٣ضٔغَ دضؾ٤َٜٛج ثُٔ٘جّخ ُِؼ٘جٌٙ  ثُضٌدز ك٢ ثُؼ٣ٞٞز ُِٔجهر ثُْٜٔ ثُؼَٔ

 ثُؼ٣ٞٞز ثُٔجهر كجٕ ،ُيث صقِِٜج ٗٞثصؼ ثُٔـي٣ز ثُالٍٓز ُ٘ٔٞ ثُ٘ذجس ٖٓ ٣ٌٟن

 ثُ٘ذجس ًٔنَٕٝ ؿيثة٢ ُٔور ٣ِٟٞز  ٜٓ٘ج ٣ْضلجه  ثُٔضقِِز ثُٔٞجكز ثُ٘ذجص٤ز أٝ ثُق٤ٞث٤ٗز

 صضؾوه إٔ ٣ؾخ ثُض٢ ُِضٌدز ثالٗضوج٤ُز ثٌُٔٞٗجس ثفوٟ ثُؼ٣ٞٞز ثُٔجهر صٚذـ ،ُيث

 ثُل٣َ٤جة٤ز ثُضٌدز مٞثٗ ػ٠ِ ُِقلجظ ثُؼ٣ٞٞز ثُٔنِلجس دئٝجكز ٝدجّضٌٔثً

 ٣ٌٟن ٖٓ ًلٞء ًٍثػ٢ إٗضجػ ك٢ ُٝضْْٜ ٓ٘جّذز فجُز ك٢ ٝث٤ٔ٤ٌُجة٤ز ٝثُنٚٞد٤ز

 ثُؼ٣ٞٞز ثُٔنِلجس إٝجكز إٕ صذ٤ٖ ،ثى ُ٘ٔٞٙ ثُالٍٓز ثُٔـي٣ز دجُؼ٘جٌٙ ثُ٘ذجس إٓوثه

 ك٢ ثُضٌدز ك٢ ثُؾجَٛ ثُ٘ضٌٝؽ٤ٖ صقًٌ ٣ٍجهر إ٠ُ أهس ثُٔ٘نلٞز N/C ْٗذز ىثس

 ٣ٍجهر ثُضٌدز إ٠ُ ػ٣ٞٞز ٓنِلجس ثٝجكز ػ٘و ٝؽو ثى ، ثإلٝجكز ٖٓ ثأل٠ُٝ ثٌُٔثفَ

 .ثُٔنِلجس دضِي ثُٔؼجِٓز ثُضٌدز ك٢ ثُؾجَٛ ثُ٘ضٌٝؽ٤ٖ ٤ًٔز ك٢ ٝثٝقز

 حأثيش األسًذة انؼعىيت في ًَى وحبصم انُببث

ضؤع٤ٌثس ثألّٔور ثُؼ٣ٞٞز ك٢ ٗٔٞ د ػِٔجء ثُضٌدز ٝكِْؾز ثُ٘ذجس ػ٠ِ ثصلجم     

 ثٕ ٛ٘جُي صجع٤ٌثس ؿ٤ٌ ٓذجٌٕر ُٜج ػ٠ِ ٗٔٞٙ ٝصجع٤ٌثس ٓذجٌٕر  إى،  ثُ٘ذجس ٝفجَٙ

صؾ٤ٌٜ ثُ٘ذجس دجُؼ٘جٌٙ ثُٔـي٣ز ثُض٢  ٔجهر ثُؼ٣ٞٞز،ٖٓ ثُضجع٤ٌثس ؿ٤ٌ ثُٔذجٌٕر ُِ

 ثُؼ٘جٌٙ ثُٔـي٣زك٢ ؽج٣َٛز  ٞال ػٖ صجع٤ٌٛج٣قضجؽٜج ٖٓ ٣ٌٟن ٓنَٜٝٗج ثُـيثة٢ ك

 ٖٓ ثُؼ٘جٌٙ ثُٔـي٣ز ُِضٌدزُِ٘ذجس دْذخ مٚجةٜٚج ثُض٢ صؤعٌ دٜج ػ٠ِ ثُٔقضٟٞ 

ٖٝٓ عْ ؽؼِٜج ؽجَٛر ُالٓضٚجٗ ٖٓ هذَ ثُ٘ذجس ٖٝٓ عْ صؤعٌ إ٣ؾجدجً ك٢ ٗٔٞ ٝصطًٞ 
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يًٝ ًٔج صقْٖ ْٗذز ثُٔجء ث٠ُ ثُٜٞثء ك٢ ثُضٌدز ٝديُي صقْٖ ٓق٠٤ ثُؾ ،ثُ٘ذجس

rhizosphere  . 

ثٓج ػٖ ثُضجع٤ٌثس ثُٔذجٌٕر كضضٔغَ دـجٓضٚجٗ ثُ٘ذجس ُِؾ٣َتجس ثُؼ٣ٞٞز ثٌُذ٤ٌر      

ثُض٢ صْذخ صجع٤ٌثس ٤ًٔٞف٣ٞ٤ز ٓنضِلز  humic substancesٓغَ ثُٔٞثه ث٤ٓٞ٤ُٜز 

ُنال٣ج ثُ٘ذجس ،ثى صؼَٔ ٛيٙ  ك٢ ثُؾوثً ثُن١ِٞ ٝثُـٖجء ثُذال٢ٍٓ ٝثُْج٣ضٞدالٍّ

دؼِٜٔج ػ٠ِ  auximonesثُٔٞثه ػَٔ ثٌُٜٓٞٗجس ثُ٘ذجص٤ز هثمَ ثُ٘ذجس ٤ّٔٝش دـ 

٣ٍجهر ىٝدج٤ٗز ثٌُغ٤ٌ ٖٓ ثُٔؼجهٕ ك٢ ثُْ٘ؾ ثُٚجػو ُِ٘ذجس ٓغَ ثُقو٣و ٝؿ٤ٌٙ ،ثى صوّٞ 

دض٣ٌٖٞ ٓؼووثس ٓغ ث٣ٞٗجس ثُٔؼجهٕ ٖٓ ثّضذوثٍ ؽ٣َتجس ثُٔجء ثُض٢ صق٠٤ دجال٣ٕٞ 

ؾ٣َتز ػ٣ٞٞز ٌٓٞٗز ًٌٓخ ػ١ٞٞ ٌٓصذ٠ دجٝثٌٙ ص٘جّو٤ز ٝثُي١ ُٚ صجع٤ٌ ػ٠ِ د

 pHهًٝر ثُؼ٘جٌٙ ثُٚـٌٟ ك٢ ثُضٌدز ،كٜ٘جُي ػ٘جٌٙ ٙـٌٟ ػور صضٌّخ ػ٘و 

ثُْجةو ك٢ ٓؼظْ ثُضٌح ٓغَ ثُقو٣و ،ثٓج ك٢ فجُز ثصقجهٛج ٓغ ثُٔٞثه ث٤ٓٞ٤ُٜز ك٤ْذو٠ 

ك٢ ٗوَ ثال٣ٕٞ ثُٔؼو٢ٗ دجٓجٕ ث٠ُ ٛيث ثُٔؼوو ػجُن ك٢ ٓقٍِٞ ثُضٌدز ٤ّْْٜٝ ىُي 

ؽوثً ثُ٘ذجس ،ًٔج صْْٜ ٛيٙ ثُؼ٤ِٔز ك٢ ٣ٍجهر ؽج٣َٛز ثُلّٞلجس ؿ٤ٌ ثُيثةذز ٖٓ 

٣ٌٟن مِخ ثُقو٣و ثُٔيًًٞ ثٗلج ك٢ ثُضٌح ثُقج٤ٞٓز ٝمِخ ثٌُج٤ُّْٞ ك٢ ثُضٌح 

 weatheringث٤ٌُِْز ،ث٣ٞج ُؼ٤ِٔز ثُنِخ ٛيٙ ثّٜجٓج ًذ٤ٌث ك٢ صؾ٣ٞز ثُٚنًٞ 

 ثُلضجس ٗوَ هٕٝ ثألًٛ ّطـ ػ٠ِ ٝثُٔؼجهٕ ٝثُضٌدز ثُٚنًٞ صقَِ ٝ لض٤شص )ػ٤ِٔز

 ٌٓجٗٚ(.  ٖٓ

ًٔج ثٝٝقش ٗضجةؼ ثدقجط ػور ثُضجع٤ٌثس ثال٣ؾجد٤ز ًٌُِٔذجس ث٤ٓٞ٤ُٜز ك٢ ٗٔٞ       

ثُؾيًٝ ٝثُٔؾٔٞع ثُن١ٌٞ ُِ٘ذجس ،ثى ص٤ٌٖ ٗضجةؼ صؾٌدز ثؽ٣ٌش ػ٠ِ ٗذجس ثُن٤جً 

ك٢ ٓقٍِٞ ٓـي١ ًجٕ هو ثٍهثه دجٝجكز صٌث٤ًَ ٓضَث٣ور ٖٓ ثفٔجٛ ثُلُٞل٤ي  ث٠ُٔ٘ٔ

ٝ  N P ٝk  ٝMg  ٝCu  ٝFe ٝZnٝٙجفخ ىُي ٣ٍجهر ك٢ ثٓضٚجٗ ػ٘جٌٙ 

Mn .ك٢ ثُ٘ٔٞ ثُن١ٌٞ ُِ٘ذجس 
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 حبصم انُببثَىػيت حأثيش األسًذة انؼعىيت في        

ص٤ْٔو ثُضٌدز  كوو ٝؽو ثٕك٢ ٗٞػ٤ز ثُقجَٙ ثألّٔور ثُؼ٣ٞٞز صؤع٤ٌ ثٓج ػٖ      

دجألّٔور ثُؼ٣ٞٞز ثُؾ٤ور ّٞثء ًجٗش ٓنِلجس ف٤ٞثٗجس أٝ دوج٣ج ٗذجصجس ػ٠ِ إٔ صٌٕٞ 

هو ٣ٌكغ ثُي١  فالً ٌُِٖٔز ثُضٌّذجس ثُْجٓز ُالّٔور ث٤ٔ٤ٌُجة٤ز صؼو ٓضنٌٔر ؽ٤وثً 

ٗلوجس ثًَُٔػز ه٤ِالً ٌُٖ ؽٞهر ثُلجًٜز ٝثُنٞجً ثُ٘جصؾز ّضؼٞٛ ٛيٙ ثُ٘لوجس، ف٤ظ 

إٕ ٓقضٟٞ ثُ٘ضٌثس ك٢ ثُنٌٞ  ،ثى صذ٤ٖ ٌٕٞ دطؼْ ٤َٔٓ ٝٓٞثٙلجس ص٣ْٞو٤ز ؽ٤ورص

ؿْ.ًـْ  14.1ثًَُٔٝػز دجُ٘ظجّ ثُضو٤ِو١ هو دِؾ 
-1

ٓوجًٗز دجُ٘ظجّ ثُؼ١ٞٞ ثُي١ دِؾ  

ؿْ.ًـْ 11.84
-1

ثٗنلجٝجً ِٓقٞظجً ك٢ ص٤ًٌَ  هًثّز ثمٌٟأٝٝقش ٗضجةؼ  ًٔج، 

دئٍه٣جه ثُْٔض٣ٞجس ثُٔٞجكز ٖٓ  %50َٝٙ ث٠ُ  ثُ٘ضٌثس ك٢ عٔجً ٗذجس ثُن٤جً

 %(20،  10،  5،  2.5،  1،  0) ثُٔجهر ثُؼ٣ٞٞز )ًٞثُـ ثُيًر ثُٚلٌثء ثُٔضنٌٔ(

ػ٠ِ أّجُ ٍٕٝ ثُضٌدز، ًٔج ٝؽو إٕ إٝجكز ٓنِلجس ثُوٝثؽٖ أٝ ٓنِلجس ثألدوجً 

ًؤّٔور ػ٣ٞٞز ُ٘ذجس أهٟ إ٠ُ ثٗنلجٛ ًذ٤ٌ ك٢ ثُْ٘ذز ثُٔت٣ٞز ُِ٘ضٌثس ك٢ ثُوًٗجس 

، كٞال ػٖ مِٞ ثُٔ٘ضؼ ثُؼ١ٞٞ ٖٓ ث١ ٌَٕ ٖٓ ٓوجًٗز دٔؼجِٓز ثُض٤ْٔو ث٤ٔ٤ٌُجة٢

 ثٌٕجٍ ثُٔذ٤وثس ث٤ٔ٤ٌُجة٤ز ثُٞجًر.

٣ضٞـ ٓٔج صواوّ ثٗاٚ ػِا٠ ثُاٌؿْ ٓاٖ ثماضالف ٓٚاجهً ثألّأور ثُؼٞا٣ٞز إال أٜٗاج      

 صٖضٌى ؽ٤ٔؼجً كا٢ إػطاجء صـ٤٤اٌ ث٣ؾاجد٢ آٓاٖ كا٢ ثُٔقٚاٍٞ ٝٛايث ٣ذا٤ٖ ثُاوًٝ ثُلؼاجٍ

ٝٛيث  ٔٞثه ثُؼ٣ٞٞز ك٢ ص٘ظ٤ْ ثٓضٚجٗ ثُ٘ذجس ُِٔـي٣جس ثُٔنضِلز ٖٓ ٓقٍِٞ ثُضٌدزُِ

ٗض٤ؾز ثفضٞثء ثالّٔور ثُؼ٣ٞٞز ػ٠ِ ثُٔـي٣جس د٤ٌٔجس ٓضٞثٍٗاز ٝدضقاًٌ دطا٢ء ْٗاذ٤جً 

 .ه٤جّجً دجُْٔجه ث٤ٔ٤ٌُجة٢

 اَىاع انًشكببث انؼعىيت انًىخىدة في انًبدة انؼعىيت وغشيقت ححهههب

 عىيت وفقب نخشكيبهب انكيًيبئي انى:حقسى انًىاد انؼ

 ٍيىاد ػعىيت ال يذخم في حشكيبهب انُخشوخي 
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 انكبسبىهيذساث .1

 ٣ومَ ك٢ ص٤ًٌذٜج ًَ ٖٓ ثالًْٝؾ٤ٖ ٝثٌُجًدٕٞ ٝث٤ُٜوًٝؽ٤ٖ ٝصَٖٔ ثالص٢:     

A.  انسكشيبث االحبديتmonosaccharaides  ٢ٛٝ ثالًغٌ ٤ٕٞػج ك٢ :

 .ٝثُٔجٍٗٞثُضٌدز ٓغَ ثًٌٍُِٞٞ ٝثٌُجالًضٍٞ 

B.  انسكشيبث انثُبئيتdisaccharidesٍٞثٓغِضٜج ثٌٌٍُْٝ ٝثُٔجُض ٖٓ :. 

C. انسكشيبث انثالثيت trisaccharides.ٍٞ٘ٓغَ ثٌُثك٤ : 

D.  انسكشيبث انًخؼذدةpolysaccharides:ٝصٖضَٔ ػ٠ِ عالط ثٗٞثع ٢ٛ : 

  انُشبstarchًٌٍُِٞٞ٣ضٌٕٞ ٖٓ ِِّْز ٣ِٟٞز ٖٓ ؽ٣َتجس ث : 

  انسهيهىصcellulose  وانهيًيسهيهىصhemicellulose:  ٖٓ ٌٕٞث٤ٍُِِْٞ ٣ض

ٗٞع ٝثفو ٖٓ ث٣ٌٌُْجس ثال ٝٛٞ ٌٌّ ثًٌٍُِٞٞ ٣ٝضٌٕٞ ٖٓ ّالَّ ْٓضو٤ٔز 

ٝث٤ِْ٤ٔ٤ٍُِٜٞ ٣ضٌٕٞ ٖٓ ثٗٞثع ػور ٖٓ ث٣ٌٌُْجس ٓغَ ثًٌٍُِٞٞ ٝثُٔجٍٗٞ 

 ٝثٌُالًضٍٞ ٣ٝضٌٕٞ ٖٓ ّالَّ ٓضلٌػز.

  ٍانبكخيpectin:  ّٞ٣ٌٌّجس ٓضؼوهر ٓؼوور صضٌٕٞ ٖٓ ثًصذجٟ ث٣ٞٗجس ثٌُج٤ْ٤ُ

ٓغ فجٜٓ ثُذٌض٤ي، ٝصٌٕٞ ػ٠ِ عالعز ثٗٞثع ٢ٛ ثُذٌٝصٞدٌض٤ٖ 

protopectin  ٖثُي١ ٣ٌٕٞ ؿ٤ٌ ىٝثح ك٢ ثُٔجء  ٝثُذٌض٤pectin  ىثةخ ك٢(

١ ٣ٌٕٞ هجدَ ُِيٝدجٕ ك٢ ثُٔجء يثُ  pactic acidثُٔجء( ٝفجٜٓ ثُذٌض٤ي

 ث٣ٞج.

  ٍاالَيىنيinulin:  ًٌٓذجس ًجًد٤ٛٞوًثص٤ز صنَٜٗج دؼٜ ثالؽ٘جُ ثُ٘ذجص٤ز ك٢

ؽيًٝٛج ثٝ ٤ّوجٜٗج ثٝ هًٗجصٜج ثٝ ثًٝثهٜج دوال ٖٓ ثُٖ٘ج ،٣ضٌٕٞ ثال٤ُٞ٤ٖٗ ٖٓ 

ٓجهر ٣ٌٌّز ٓؼوور صضؤُق ٖٓ ٝفوثس ٌٌّ ثُلًٌضٍٞ، ثى ٣ق١ٞ ؽَا ثال٤ُٞ٤ٖٗ 

 ٝفور كًٌضٍٞ. 28ث٠ُ  25ثُٞثفو ٖٓ 

 ligninانهكُيٍ  .2
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ذجًر ػٖ ًٌٓذجس ك٤ُٞ٘٤ز صضٌٕٞ ث٣ٞج ٖٓ ثالًْٝؾ٤ٖ ٝثُٜج٣وًٝؽ٤ٖ ٝثٌُجًدٕٞ ػ     

،ٝث٤ٌُِٖ٘ ٓجهر  shikmic acidثال ثٕ ص٤ًٌذٜج فِو٢ ص٘ضؼ ٖٓ ْٓجً فجٜٓ ث٤ٌُٖٔي 

ؿ٤ٌ ٓضؾجْٗز ثُض٤ًٌخ ث٤ٔ٤ٌُجة٢ ٤ُِٝ ُٜج ص٤ًٌخ ٝثفو ٝٛٞ ٓوجّٝ ُِيٝدجٕ ك٢ ثُٔجء 

ال ثٗٚ ٣يٝح ك٢ ثُو٣ِٞوثس، ٖٓ ثٓغِضٚ فجٜٓ ٝك٢ ثالفٔجٛ ثُٔؼو٤ٗز ثًٌَُٔر ث٣ٞج ث

ث٤ُْ٘ج٤ٓي ٝثٌُجك٤ي ٝث٤ٌُٞٓج٣ًي ٝثًٌُِٞٝؽ٤٘٤ي ، ٝهو ٣ضقو ث٤ٌُِٖ٘ ٓغ ث٤ٍُِِْٞ ثٝ 

 ث٢ٔ٤ُٜ ٤ٍِِّٞ ك٤طِن ػ٤ِٚ ٤ٌٍُِِّٞ٘ٞ ثٝ ثُذٌٝص٤ٖ ك٤طِن ػ٤ِٚ ٌُ٘ٞدٌٝص٤ٖ.

 االحًبض انؼعىيت وايالحهب .3

ك٢ٜ  -COOHٖٓ ثُٔؼٌٝف ثٕ ث١ ٓجهر ٤ٔ٤ًجة٤ز صق١ٞ ؽيً ثٌُجًد٤ًَْٞ      

فجٜٓ، ٛ٘جُي ثفٔجٛ ك٢ ثُٔجهر ثُؼ٣ٞٞز صق١ٞ ؽيً ٝثفو ٓغَ ثٌُجًد٤ًَْٞ ٓغَ 

ٝٛ٘جُي فٞثٜٓ صق١ٞ ثع٤ٖ٘ ٝٛ٘جُي عالعز، هو صضقو  CH3COOHفجٜٓ ثُن٤ِي 

ثُْض٣ٌي ٓغ  ٛيٙ ثالفٔجٛ ٓغ دؼٜ ثُوٞثػو ُضٌٕٞ ثٓالؿ ٓغَ ثصقجه فجٜٓ

ثُٚٞه٣ّٞ ُض٣ٌٖٞ ِٓـ ّضٌثس ثُٚٞه٣ّٞ ثٝ ثصقجه فجٜٓ ثالًَٝث٤ُي ٓغ ثٌُج٤ُّْٞ 

٤ُؼط٤جٕ ثًَٝثالس ثٌُج٤ُّْٞ ثٝ فجٜٓ ثُن٤ِي ٓغ ثٌُٙجٗ ٤ٌُٞٗجٕ مالس 

 ثٌُٙجٗ.

 Oils and lipidsانذهىٌ وانضيىث  .4

ومَ ٢ٛٝ ثًٌُٔذجس ثُض٢ صضٌٕٞ ٖٓ فجٜٓ ه٢٘ٛ ٤ًٌٍِْٝٝ ثٝ ًقٞالس ،ٝهو ٣     

دؼٜ ثُؼ٘جٌٙ ك٢ ص٣ٌٖٞ ثُوٕٛٞ ٓغَ ثُلْلًٞ ك٤ضٌٕٞ ثُلّٞلُٞذ٤و  ثُي١ ٣ومَ ك٢ 

 .sulfolipidsص٤ًٌخ ؿٖجء ثُن٤ِز ،ًيُي ٣ضقو ثٌُذ٣ٌش ٓغ ثُِذ٤وثس ٤ٌُٕٞ 

 ٍيىاد ػعىيت يذخم في حشكيبهب انُخشوخي 

٢ٛٝ ثًٌُٔذجس ثُض٢ ٣ومَ ك٢ ص٤ًٌذٜج ثُ٘ضٌٝؽ٤ٖ كٞال ػٖ ثٌُجًدٕٞ      

 ٝثالًْٝؾ٤ٖ ٝصٖضَٔ ػ٠ِ:
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 ًٌٓذجس :Nucleoproteinsوانبشوحيُبث انُىويت  proteins انبشوحيُبث .1

 أ٤٘٤ٓز أفٔجٛ ٖٓ صضٌٕٞ ػج٢ُ ؽ٣َت٢ ٍٕٝ ىثس ثُض٤ًٌخ ٓؼوّور ػ٣ٞٞز

 أ١ دذض٤و٣ز، ثٓج ثُذٌٝص٤ٖ ث١ُٝٞ٘ كٜٞ ٛٞ ًثدطز دٞثّطز دؼٜٞج ٓغ ٌٓصذطز

 .RNAثٝ  DNAّٞثء ًجٕ  ث١ُٝٞ٘ ثُقٜٔ ٓغ ٤ٌِ٤ٛج ٣ٌصذ٠ دٌٝص٤ٖ

: ٢ٛٝ ػذجًر ػٖ فجٜٓ ث٢٘٤ٓ ٌٓصذ٠ polypeptidesانببخيذاث انًخؼذدة  .2

 دقجٜٓ ث٢٘٤ٓ ثمٌ دجٌٙر دذض٤و٣ز.

 ٌَُ ٖٓ ٝفوثس ثُذ٘جء ثٌُة٤ْز  ٢ٛ :Amino acidsاالحًبض االييُيت  .3

 ثُؼ٣ٞٞز ثًٌُٔذجس ٖٓ ٓؾٔٞػز ٢ٛ ثأل٤٘٤ٓز كجألفٔجٛ ٝثُذذض٤و، ثُذٌٝص٤ٖ

 ٓؾٔٞػز ٓغ ٌٓصذطز ثألهَ ػ٠ِ( NH2–) أ٤ٖٓ ٓؾٔٞػز ٖٓ ٓضٌٞٗز

 .ٓغَ ثالّذجًؽ٤ٖ ٝثٌُِٞصج٤ٖٓ ٝثالًؽ٤ٖ٘ (COOH–) ًٌد٤ًَْٞ

ٝثُذ٤ٔ٣ٌو٣٘جس  purines: صضٔغَ دجُذ٣ًٞ٤٘جس DNA انقىاػذ انُخشوخيُيت في .4

Pyrimidines 

 DNAٓغَ فجٜٓ ثٌُث٣ذ٤ًِٗٞٞي ثُي١ ٣ذ٠٘ ٓ٘ٚ  االحًبض انُىويت: .5

ٝRNA. 

ٖٓ أًغٌ ث٣ٌٌُْجس ثُؼو٣ور ٤ٕٞػجً ٣قض١ٞ ك٢ ص٤ًٌذٚ ػ٠ِ  Chitin :يخيٍبانك .6

ٝٛٞ ٌٕٓٞ د٘جة٢ ٣ؼط٢ ثُوٞر ث٤ٌُٔج٤ٌ٤ٗز  Amino sugar ثال٤٘٤ٓز ث٣ٌٌُْجس

ُألف٤جء ثُوثمَ ك٢ ص٤ًٌذٜج ٝٛٞ ػو٣ْ ثُيٝدجٕ ك٢ ثُٔجء 

ٝثُو٣ِٞجس ثًٌَُٔر أٝ ثألفٔجٛ ثُٔؼو٤ٗز ثًٌَُٔر.  ثُؼ٣ٞٞز ٝثُٔي٣ذجس

 .-N  ٣ِٟٞز ٖٓ ٝفوثس ْٓضو٤ٔز ٣ض٤ٖ ٖٓ ّالَّج٣ٝضًٌخ ثٌُ

 ححهم انًىاد انؼعىيت

http://www.malak-rouhi.com/vb/showthread.php?t=3148
http://www.malak-rouhi.com/vb/showthread.php?t=3148
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ثٕ ثُض٤ًٌخ ث٤ٔ٤ٌُجة٢ ُِٔجهر ثُؼ٣ٞٞز ٓؼوو ؽوث ،ثى صؼو م٠٤ِ ٓضذج٣ٖ ٖٓ      

ثًٌُٔذجس ثُٔض٘ٞػز ك٢ مٞثٜٙج ثُل٣َ٤جة٤ز ٝث٤ٔ٤ٌُجة٤ز، ٛ٘جُي ظٌٝف د٤ت٤ز ٓؼ٤٘ز 

صٌٕٞ ٓ٘جّذز ُالف٤جء ثُٔؾ٣ٌٜز ثُض٢ صوّٞ دؼ٤ِٔز ثُضقَِ ٓغال ثًصلجع هًؽجس ثُقٌثًر 

 ؾ٤ور.ٝثٌُٟٞدز ثُٔ٘جّذز ٝثُض٣ٜٞز ثُ

 اوال/ححهم انًىاد انؼعىيت غيش انُخشوخيُيت

 ٣ٌٖٔ صو٤ْٜٔج ث٠ُ ٓؾٔٞػض٤ٖ ًة٤ْ٤ض٤ٖ ٛٔج:     

 يشكببث سشيؼت انخحهم: يثم انسكشيبث وانُشب وانسهيهىص وانهًي سهيهىص. .1

 يشكببث بطيئت انخحهم: يثم انهكُيٍ وانذهىٌ واالصًبؽ. .2

ٌٝؽ٤٘٤ز دٌٔفِض٤ٖ ًة٤ْ٤ض٤ٖ ٛٔج صٌٔ ػ٤ِٔز ثُضقَِ ًٌُِٔذجس ثُؼ٣ٞٞز ؿ٤ٌ ثُ٘ض     

ثُي١ ٣ضْ دٞثّطز ثالف٤جء ثُٔؾ٣ٌٜز ثُض٢ صوّٞ دلٌٍ   hydrolysisثُضقَِ ثُٔجة٢ 

ث٣َٗٔجس صق٤َِ ًٌُٔذجس ثُٔجهر ثُؼ٣ٞٞز ثُٔؼوور ،ك٢ فجُز ثُظٌٝف ثُالٛٞثة٤ز 

ُِضق٤َِ )ػوّ ٝؽٞه ص٣ٜٞز ؽ٤ور( صوّٞ دؼ٤ِٔز ثُضق٤َِ دٌض٣ٌج ٓؼ٤٘ز الٛٞثة٤ز 

anaerobic  ٝصٌٕٞ ٗٞثصؼ ػ٤ِٔز ثُضقَِ ثُٔجة٢ ثًغٌ دْجٟز ٖٓ ثًٌُٔذجس ثُض٢،

ؽٌٟ ػ٤ِٜج ثُضقَِ، ثٓج ثٌُٔفِز ثُغج٤ٗز ٖٓ ثُضقَِ كضضٖٞٔ ثّضؼٔجٍ ٗٞثصؼ ثُضقَِ 

ثُٔجة٢ ٖٓ هذَ ثالف٤جء ثُٔؾ٣ٌٜز ًٔٚوً ُِطجهز ُٜج ُذ٘جء مال٣جٛج، صٌٕٞ ٗٞثصؼ 

ثٓج ك٢ ثُظٌٝف ثُالٛٞثة٤ز ٣ٌٕٞ    +CO2+H2Oٟجهز )فٌثًر( ثُظٌٝف ثُٜٞثة٤ز 

 .CH4ثُ٘جصؼ ثُٜ٘جة٢ ٓجء ٝؿجٍ ث٤ُٔغجٕ 

 َىاحح ححهم انًشكببث انؼعىيت غيش انُخشوخيُيت

  decomposition of celluloseححهم انسهيهىص 

د٤ضج  4-1 ٣ضٌٕٞ ث٤ٍُِِْٞ ٖٓ ٝفوثس ٖٓ ثًٌٍُِٞٞ ٌٓصذطز ٓغ دؼٜٞج دجٝثٌٙ     

 10000ث٠ُ  ٣ٝ،1400ضٌثٝؿ ػوه ىًثس ثًٌٍُِٞٞ ثُوثمِز ك٢ ص٤ًٌخ ث٤ٍُِِْٞ ٖٓ 
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ٝفور ًًٍِٞٞ، ػٔٞٓج، صق١ٞ ثُٔنِلجس ثُ٘ذجص٤ز ْٗذز ثػ٠ِ ٖٓ ث٤ٍُِِْٞ ٖٓ ثُٔنِلجس 

% ٖٓ 50ثُق٤ٞث٤ٗز ٝصٌٕٞ ْٗذز ث٤ٍُِِْٞ ثػ٠ِ ك٢ ٓنِلجس ثُ٘ذجصجس ثُنٖذ٤ز )فٞث٢ُ 

% ٖٓ 15ك٢ ٓنِلجس ثُ٘ذجصجس ثُؼٚج٣ًز ٝثُقٖجةٔ )  ثٍُٕٞ ثُؾجف( ٓٔج ٓٞؽٞه

ثٍُٕٞ ثُؾجف(، ٣ضْ صق٤َِ ث٤ٍُِِْٞ ٛٞثة٤ج دٞثّطز ثالف٤جء ثُٔؾ٣ٌٜز ثُض٢ ٣ٌٜٔ٘ج 

ثكٌثٍ ث٣َٗٔجس مجًؽ٤ز ٌٓٞٗز ٖٓ ٓؾٔٞػز ٓؼوور ٖٓ ثال٣َٗٔجس ٣طِن ػ٤ِٜج 

ثد٠ د٤ٖ ٝفوثس ثُض٢ ُٜج ثُووًر ػ٠ِ ثُو٤جّ دجُضقَِ ثُٔجة٢ ٌُِٝ cellolaseث٤ُِٞ٤َُْ 

ثًٌٍُِٞٞ ُؾ٣َتز ث٤ٍُِِْٞ ٝصؾَةضٜج ث٠ُ ٝفوثس ثٙـٌ ٝٙٞال ث٠ُ ثٌٌُْ ثُغ٘جة٢ 

cellobiose .ًٌٍُِٞٞعْ ث٠ُ ٌٌّ ث  

Cellulose      cellobiose  glucose 

2 pyruvic acid                               acetyl co enzyme A  

 Oxalic acid  H2O +CO2  

 ثٓج ثُضقَِ ثُالٛٞثة٢ ٤ٍُِِِْٞ ك٤ٌٕٞ ًجالص٢:     

Cellulose              cellobiose                        glucose 

  2 pyruvic acid  ethanol              

acetic acid 

CH4 +2H2O   

ث٤ٍُِِْٞ  ٖٓ ثُٔالفع ػ٘و ثُٔوجًٗز د٤ٖ ٗٞثصؼ ثُٔؼجهُض٤ٖ ثٕ ثُ٘جصؼ ثُٜ٘جة٢ ُضقَِ     

ٛٞثة٤ج ٓجء ٝعج٢ٗ ث٤ًْٝو ثٌُجًدٕٞ ك٢ ف٤ٖ ثُ٘جصؼ ثُٜ٘جة٢ ُضقَِ ث٤ٍُِِْٞ الٛٞثة٤ج 

 ٣ٌٕٞ ؿجٍ ث٤ُٔغجٕ ٝٓجء.

 Hemi cellulose decompositionححهم انهيًيسهيهىص 
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 انًحبظشاث انُظشيت
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صضٚق ػ٤ِٔز صقَِ ث٤ِْ٤ٔ٤ٍُِٜٞ دٌٜٞٗج ثٌّع ٖٓ صقَِ ث٤ٍُِِْٞ ًٝٔج ٓٞٝـ      

 ك٢ ثُٔؼجهُز ثُضج٤ُز:

hemicellulose +H2O             sugars +uronic acid 

                H2O +CO2                   

 

  starch decompositionححهم انُشب 

ًٔج ىًٌٗج ّجدوج، ٣ضٌٕٞ ثُٖ٘ج ٖٓ ّالَّ ٣ِٟٞز ٖٓ ٌٌّ ثًٌٍُِٞٞ ٌٓصذطز ٓغ دؼٜٞج 

 1,6ّٝالَّ ٓضلٌػز ٌٓصذطز دؤٝثٌٙ  glucoside bonding 1,4دؤٝثٌٙ 

glucoside bonding  ، ثال٤ٍِٓٞ د٤ٜ٘ج ٖٓ ػور ًٌٓذجس ثُٖ٘ج ٣ق١ٞ amylose دْ٘ذز 

 ٖٓ ثُٔضذو٢ ثُوْْ amylopectin ثال٤ِٓٞدٌض٤ٖ ٣ٌَٖ ف٤ٖ ،ك٢ ثُٖ٘ج ٖٓ %23 فٞث٢ُ

،٣ٝؼو ثُٖ٘ج ٖٓ ثٍٝ ثًٌُٔذجس ثُض٢ ٣طجُٜج ثُضقَِ ،ٝصؼو ثالف٤جء ثُوه٤وز ثُٔقِِز ُِٖ٘ج  ثُٖ٘ج

ثالًغٌ ػوهث ٖٓ د٤ٖ ثالف٤جء ثُض٢ صوّٞ دضق٤َِ ثُٔٞثه ثٌُجًد٤ٛٞوًثص٤ز، ٝصلٌٍ ٛيٙ ثالف٤جء 

 ٗٞػ٤ٖ ٖٓ ثال٣َٗٔجس ٛٔج:

: ٣ؼَٔ ػ٠ِ ص٤ٌٌْ ثٌُٝثد٠ ك٢ ثُْالَّ ثُْٔضو٤ٔز ٌَُ ٖٓ α-amylaseثالُلج ث٤ِ٤َٓ  .1

٣ٌٕٝٞ ثُ٘جصؼ ػذجًر ػٖ هًْض٣ٌٖ ٝه٤َِ ٖٓ ًٌٓذ٢ ثال٤ٍِٓٞ ٝثال٤ِٓٞدٌض٤ٖ دًٚٞر ػٖٞثة٤ز  

َُِز.   ث٣ٌٌُْجس ثُٔنض

: ٣ؼَٔ ػ٠ِ كي ثٌُثدطز ثُغج٤ٗز د٤ٖ ٝفوثس ثًٌٍُِٞٞ ك٢ β-amylaseثُذ٤ضج ث٤ِ٤َٓ  .2

 ثًٌُٔخ ٤ُ٘ضؼ ػوه ٖٓ ٝفوثس ثٌٌُْ ثُغ٘جة٢ ٓجُضٍٞ. 
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 انًحبظشاث انُظشيت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

كض٘ضؼ ثفٔجٛ  fermentationك٢ فجُز ثُظٌٝف ثُالٛٞثة٤ز ٣قَٚ ُِٖ٘ج ػ٤ِٔز صنٌٔ      

 ثُذ٤ٞصج٣ًي ٝثُالًض٤ي ثُض٢ ُٜج ًٌٝ ًذ٤ٌ ػ٠ِ ثُ٘ذجس.

  pectin decompositionححهم انبكخيٍ 

٢ٛٝ ث٣َٗٔجس صؼَٔ ػ٠ِ صو٤ْْ  ٣pectinasesطِن ػ٠ِ ثال٣َٗٔجس ثُٔقِِز ُِذٌض٤ٖ دجُـ      

 ؽَا ثُذٌض٤ٖ ث٠ُ ٝفوثس ثٙـٌ ًٔج ك٢ ثُٔؼجهُز ثُضج٤ُز:

 

 

   lignin decompositionححهم انهكُيٍ 

صقِال ُيُي صٌصلغ ْٗذضٚ ٓغ صووّ ػ٤ِٔز  ٣ؼو ث٤ٌُِٖ٘ ٖٓ ثدطؤ ثُٔٞثه ثٌُجًد٤ٛٞوًثص٤ز     

ثُضقَِ ٝىُي ٗض٤ؾز ٌُِْػز ثُض٢ ٣ضْ دٜج صقَِ ثُٔٞثه ثالمٌٟ ٓوجًٗز دج٤ٌُِٖ٘، ٣ٌٝغٌ 
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ث٤ٌُِٖ٘ ك٢ ثُٔنِلجس ثُ٘ذجص٤ز ثُنٖذ٤ز ثًغٌ ٖٓ ٓنِلجس ثُ٘ذجصجس ثُؼٖذ٤ز ٝثُؼٚج٣ًز ،ثى 

٢ ف٤ٖ صٌٕٞ ْٗذضٚ ٖٓ % ٖٓ ثٍُٕٞ ثُؾجف ك٣35َٚ ٓقضٟٞ ثُٔنِلجس ثُنٖذ٤ز ٓ٘ٚ ث٠ُ 

% ٖٓ ثٍُٕٞ ثُؾجف ك٢ ثُ٘ذجصجس ثُؼٖذ٤ز ٝثُؼٚج٣ًز، ًٔج صَهثه ٤ًٔز ث٤ٌُِٖ٘ ك٢ 6ث٠ُ  3

دضق٤ِِٚ ،٣ٝ٘ضؼ  legninaseثالؽَثء ثُْٔ٘ز ٖٓ ثُ٘ذجس ،صوّٞ ٓؾٔٞػز ث٣َٗٔجس ٣طِن ػ٤ِٜج 

 ػٖ صقَِ ث٤ٌُِٖ٘ ػوه ٖٓ ثُٔؾج٤ٓغ ثٌُجًد٤ِ٤ًْٞز ٝثُل٤ُٞ٘٤ز

    inulin decompositionححهم االَيىنيٍ 

ٝثُض٢  ٣inulinasesضقَِ ثال٤ُٞ٤ٖٗ دلؼَ ثالف٤جء ثُوه٤وز ثُوجهًر ػ٠ِ ثكٌثٍ ث٣َٗٔجس      

ٝفوثس ٖٓ ثُلًٌضٍٞ عْ ٣ْضٌٔ ثُضقَِ فض٠  3ث٠ُ  ٣1٘ضؼ ػٜ٘ج ٝفوثس ثٙـٌ صضٌٕٞ ٖٓ 

 ثٍُٞٙٞ ث٠ُ ثُ٘جصؼ ثُٜ٘جة٢ ٖٓ ث٣ٌٌُْجس ثُذ٤ْطز.

 وخيُيتححهم انًىاد انؼعىيت انُخش

   protein decompositionححهم انبشوحيٍ      

صٌٕٞ ْٗذز ثُذٌٝص٤٘جس ك٢ ثُٔنِلجس ثُق٤ٞث٤ٗز ثًغٌ دٌغ٤ٌ ٖٓ ثُٔنِلجس ثُ٘ذجص٤ز ، ثى           

صضٌثٝؿ ْٗذز ثُذٌٝص٤٘جس ك٢ ثًٌُٔذجس ثُؼ٣ٞٞز ثُق٤ٞث٤ٗز صذؼج ُٔٚوً ٛيٙ ثُٔنِلجس ث٠ُ 

 ٤ٖ ػ٠ِ عالط ٌٓثفَ:%، ٣ٝضْ صق٤َِ ثُذٌٝص60ث٠ُ  30فٞث٢ُ 

  aminizationانًشحهت االييُيت  .1

٢ٛٝ ثُنطٞر ثال٠ُٝ ثُض٢ ٣ضْ ثع٘جءٛج صلٌي ثًٌُٔذجس ثُذٌٝص٤٘٤ز ث٠ُ ثالفٔجٛ ثال٤٘٤ٓز      

 heterotrophicثٌُٔٞٗز ُٜج ،ص٘ؾَ ٛيٙ ثُؼ٤ِٔز ٖٓ هذَ ثف٤جء هه٤وز ؿ٤ٌ ىثص٤ز ثُضـي٣ز 

microorganisms  ٢ٌُ صقَٚ ٖٓ ٣ٌٟن ٛيٙ ثُؼ٤ِٔز ػ٠ِ ثُطجهز ثُالٍٓز ُذ٘جء

   ثؽْجٜٓج.

Protein compounds                                        R-NH2 +CO2+Energy 

  ammonificationيشحهت انُشذسة  .2

heterotrophic organisms 
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ٝص٠ْٔ ث٣ٞج دٌٔفِز صٌٕٞ ث٣ٕٞ ثال٤ّٗٞٓٞ، صوّٞ دٜيٙ ثُؼ٤ِٔز ثف٤جء هه٤وز ٓضؼوهر      

ث٣ٞج ٌُٜ٘ج  Heterotrophic microorganismsٓٚجهً ثُضـي٣ز )ؿ٤ٌ ىثص٤ز ثُضـي٣ز( 

صنضِق ػٖ ثالف٤جء ك٢ ثٌُٔفِز ثال٤٘٤ٓز دو٤جٜٓج دضق٣َٞ ثُ٘ضٌٝؽ٤ٖ ثال٢٘٤ٓ ث٠ُ ث٤ٗٞٓج 

ؽٞه ثُٔجء إلصٔجّ ثُضلجػَ ثُٔيًًٞ، ثال٤ٗٞٓج ثُٔ٘ضؾز ٖٓ ٛيٙ ثُؼ٤ِٔز ،ٝصضطِخ ٛيٙ ثُنطٞر ٝ

ثٓج ثٕ صْضِٜي ٖٓ هذَ ثُ٘ذجس ثٝ ٖٓ هذَ ثالف٤جء ثُوه٤وز ثٝ صغذش ػ٠ِ ؿ٣ٌٝجس ثُط٤ٖ ٝثال 

كئٜٗج ّٞف صضقٍٞ ث٠ُ ث٤ّٗٞٓٞ ٝثُي١ دوًٝٙ ثٓج ثٕ ٣ٔض٘ ٖٓ هذَ ثُ٘ذجس ثٝ ٣ْضِٜي ٖٓ 

  ػ٠ِ ثّطـ ؿ٣ٌٝجس ثُط٤ٖ ّجُذز ثُٖق٘ز. adsorbed هذَ ثالف٤جء ثُوه٤وز ثٝ ٣وٓ٘

 

R-NH2 +H2O                                        NH3 +R-OH +Energy 

 Nitrificationيشحهت انُخشخت   .3

٣ضْ ك٢ ٛيٙ ثٌُٔفِز ثًْور ث٣ٕٞ ثال٤ّٗٞٓٞ ث٠ُ ث٣ٕٞ ثُ٘ضٌثس صقش ثُظٌٝف ثُٜٞثة٤ز،      

، ثى ثٜٗج Autotrophicٝصوّٞ دٜيٙ ثُؼ٤ِٔز ًجة٘جس ف٤ز هه٤وز ٓضنٚٚز ىثص٤ز ثُضـي٣ز 

صْضٔو ٟجهضٜج ٖٓ ٓٚجهً ؿ٤ٌ ػ٣ٞٞز ث١ ٖٓ ثًْور ثالٓالؿ ثُالػ٣ٞٞز ك٢ ثُضٌدز ٝصضْ 

 :ك٢ مطٞص٤ٖ ًٝٔج ٢ِ٣

 

2NH4
+
 +3O2                                        2NO2 +2H2O +4H

+
 

 

2NO2 +O2                                         NO3 +Energy  

الًدغ ث٣ٞٗجس ٣ؾخ ثٕ ٗوًى ثٕ ػ٤ِٔز ثُ٘ضٌؽز ص٣َو ٖٓ فج٤ٞٓز ث٠ُّٞ دْذخ ثٗضجؽٜج      

ٖٓ ث٤ُٜوًٝؽ٤ٖ ٌَُ ث٤ٗٞ٣ٖ ٖٓ ثال٤ّٗٞٓٞ كٞال ػٖ ثٗضجػ دؼٜ ثالفٔجٛ ثُّٞط٤ز ٓغَ 

heterotrophic organisms 

Nitroseomones  

Nitrosococcu

s 

Nitrobacter  
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HNO3 ٝ HNO2 ّٞثى ك٢ دؼٜ ثُضٌح ثُقج٤ٞٓز ٣ضْ ثٝجكز ًجًدٞٗجس ثٌُج٤ُْ،

CaCO3 .ك٢ ٌٓفِز ثًْور ثُ٘ضٌثس ث٠ُ ٗض٣ٌش 

دجُوًؽز ثال٠ُٝ دجُٖ٘جٟ  ٣ٌصذ٠ ٓؼوٍ ثّضلجهر ثُ٘ذجس ٖٓ ثُ٘ضٌٝؽ٤ٖ ثُٔٞؽٞه ك٢ ثُضٌدز     

ثالف٤جة٢ ٝثُض٢ ٣ٌصذ٠ ٖٗجٟٜج ْٝٓؤ٤ُٝضٜج ك٢ صق٣َٞ ثُ٘ضٌٝؽ٤ٖ ك٢ ثُٔجهر ثُؼ٣ٞٞز ٖٓ 

 pHٌِٕٚ ثُؼ١ٞٞ ث٠ُ ثٌَُٖ ثُٔؼو٢ٗ دٌٖٟٝ ثُض٣ٜٞز ٝثٌُٟٞدز ٝثُقٌثًر كٞال ػٖ 

 ثُضٌدز، ًٔج صؼو ْٗذز ثٌُجًدٕٞ ث٠ُ ثُ٘ضٌٝؽ٤ٖ ث٣ٞج ٖٓ ثُؼٞثَٓ ثُٔقوهر.

 وخصائصها لدبال ومجامٌع االحماض الدبالٌةتكون ا     

   Formation of Humusحكىٌ انذببل      

صنضِق ٓؾج٤ٓغ ثُٔجهر ثُؼ٣ٞٞز ك٤ٔج د٤ٜ٘ج دوًؽز ًذ٤ٌر ٖٓ ٗجف٤ز ٓوجٝٓضٜج ُِضقَِ، ثى      

٣الفع ثمضلجء ثُٔٞثه ٣ٌّؼز ثُضقَِ ثٝال عْ ٣ذطب ثُضقَِ دؼو ىُي ُضنضل٢ ثالْٗؾز ثُ٘ذجص٤ز 

ثُلض٤ز دؼوٛج ثالْٗؾز ثالًذٌ ػٌٔث، ٌٝٛيث صضذجٟؤ ٌّػز ثُضقَِ ًِٔج ثٍهثه صؼو٤و ص٤ًٌخ 

 جس ثُٔٞثه، صضٌصخ ثًٌُٔذجس فْخ ٌّػز صقِِٜج ًجالص٢:ؽ٣َت

 ٤ٌُٖ٘        ٤ٍِِّٞ    ٌٌّ ًًٍِٞٞ         ٖٗج 

ثى ٣ض٤َٔ ث٤ٌُِٖ٘ ًٔج ىًٌٗج دٔوجٝٓز ًذ٤ٌر ُؼ٤ِٔز ثُضقَِ، ٝك٢ ٜٗج٣ز ثُضقَِ صذو٠ ٓجهر      

٢ٛ ثُودجٍ ىثس ص٤ًٌخ ٓؼوو صٌٕٞ ثًغٌ عذجصج ٝثّضوٌثًث ىثس ُٕٞ ؿجٓن ٟٝذ٤ؼز ؿ٣ٌٝز ٝ

humus . 

ثِّ ثالًصلجع ثُْ٘ذ٢ ٤ٌُِٖ٘ ٝثُذٌٝص٤ٖ ُِٔٞثه ثُٔضقِِز ُظًٜٞ ٓلّٜٞ ثُودجٍ ًٔؼوو      

ثُي١ صٌٕٞ ٗض٤ؾز صلجػَ ث٤ٌُِٖ٘ ثُٔقضلع د٤ٌجٗٚ ثع٘جء ػ٤ِٔز  lingo-proteinدٌٝص٤ٖ ٌِٖٓ٘ 

% 45ث٠ُ  40ثُضقَِ ٓغ ثُذٌٝص٤ٖ ثُؾو٣و ُذالٍٓج ثالف٤جء ثُوه٤وز، ثى ٣ق١ٞ ثُودجٍ ػ٠ِ 

 complex% دٌٝص٤ٖ ، كجُودجٍ ٓجهر د٣ٌ٤ٔ٤ُٞز ٓؼوور ثُض٤ًٌخ 35ث٠ُ  ٤ٌُ٘30ٖ ٝ

polymers  صق١ٞ ػ٠ِ ْٗذز ٝت٤ِز ؽوث ٖٓ ثُٔٞثه ثُوجدِز ُِيٝدجٕ ك٢ ثُٔجء ٓغَ ث٣ٌٌُْجس
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ٝثالفٔجٛ ثال٤٘٤ٓز،  ًٔج ٣ق١ٞ ػ٠ِ ٣ٌٌّجس ٓؼوور ٝٓضؼوهر ٓغَ ث٤ٍُِِْٞ ٝث٣ٞج ٣ق١ٞ 

 ٛ ٣ٝٞٗز ٝثؿِخ ٓٞثهٙ ال صيٝح ك٢ ثُٔجء.ػ٠ِ ثٙٔجؽ ٝثفٔج

صؼو ثًٌُٔذجس ثُؼ٣ٞٞز ثُؼط٣ٌز )ثُقِو٤ز ثُض٢ ٣ومَ ك٢ ص٤ًٌذٜج فِوز د٣َٖ٘( ٖٓ      

ثٌُٔٞٗجس ثالّج٤ّز ُِودجٍ ٝثُض٢ ص٘ضؼ ٖٓ ٣ٌٟن صقَِ ثالْٗؾز ث٤ُٔضز ٓغَ ثُٔٞثه ىثس 

ٝ ٖٓ ثُضذجهٍ ٝثُضٔغ٤َ ثُق١ٞ٤ ثُطذ٤ؼز ثُؼط٣ٌز ثُٔضٌٞٗز ٖٓ صقَِ ث٤ٌُِٖ٘ ٝثُٔٞثه ثُضج٤٘٤ٗز ث

ٝثػجهر ثُض٣ٌٖٞ ٖٓ هذَ ثالف٤جء ثُوه٤وز ثُض٢ صْضؼَٔ ثُذٌٝص٤٘جس ٓٚوًث ُض٣َٝوٛج دجُطجهز 

 ُٝذ٘جء مال٣جٛج ٓغَ ثالفٔجٛ ثال٤٘٤ٓز ٝثُذٌٝص٤٘جس ٝث٣ٌٌُْجس ثال٤٘٤ٓز.

صنضِق ٤ًٔز ٝٗٞػ٤ز ثُودجٍ ثُٔضٌٕٞ دجمضالف ٓٚوً ثُؾ٣َتجس ثُؼ٣ٞٞز ثُٔٞجكز      

كٞال ػٖ ٗٞع ثُضٌدز ٝثٗٞثع ثالف٤جء ثُٔؾ٣ٌٜز ثُٔضٞكٌر ك٢ ثُضٌدز ٝػ٠ِ دؼٜ ثُؼٞثَٓ 

 ثالمٌٟ ٓغَ هًؽز ثُقٌثًر ٝثٌُٟٞدز ٝثُض٣ٜٞز ٝثالُ ث٤ُٜوًٝؽ٢٘٤ ُِضٌدز. 

 غبيؼت وصفبث انذببل     

٣ٌٝز ؿ٤ٌ د٣ًِٞز ُٝٚ ّؼز ثٓضٚجٗ ثًذٌ ٖٓ ثُْؼز ثالٓضٚج٤ٙز ٟذ٤ؼضٚ ؿ .1

 ُٔؼجهٕ ثُط٤ٖ.

% ٖٓ ٍٝٗٚ ك٢ ف٤ٖ ٣ٔض٘ 90-80صَٚ ٤ًٔجس ثُٔجء ثُض٢ ٣ٔضٜٚج ثُودجٍ  .2

 %.20ث٠ُ  15ثُط٤ٖ ٓج ٣وجًح 

 ٓطج٤ٟضٚ ٝهًؽز ٤ُٞٗضٚ ه٤ِِز. .3

صٖجدٚ ٝفوثس ٝٙلجةـ ثُودجٍ ث٠ُ فو ٓج ٝفوثس ٝٙلجةـ ثُط٤ٖ ٖٓ ف٤ظ  .4

ٝص٘ظ٤ٜٔج ًٔج صقض١ٞ ّطٞفٜج ػ٠ِ ٕق٘جس ّجُذز ٌُٜ٘ج ال صضٌٕٞ ٖٓ  ص٣ٍٞؼٜج

٤ٌِّٕٞ ثال٤ُّ٘ٔٞ ٝثالًْٝؾ٤ٖ ٝثُقو٣و، ثى صضٌٕٞ ٖٓ ثٌُجًدٕٞ ٝثالًْٝؾ٤ٖ 

 ٝث٤ُٜوًٝؽ٤ٖ ٓغ ٤ًٔجس ه٤ِِز ٖٓ ثُ٘ضٌٝؽ٤ٖ ٝثٌُذ٣ٌش ٝثُلْلًٞ.

صؤه١ ثُٔجهر ثُودج٤ُز ػٔال ٜٓٔج ك٢ صق٤ْٖ مٞثٗ ثُضٌدز ثُل٣َ٤جة٤ز  .5

٤ٔ٤جة٤ز ًٔج ثٜٗج صؼَٔ ًْٔضٞهع ُؼ٘جٌٙ ؿيثة٤ز ػور ٝثُض٢ صٌٕٞ ٝثٌُ
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   2016/2017:.  انؼبو انذساسي                                                  انحذائق وهُذست انبسخُت قسى   

                                                             : انثبَيتانًشحهت          

 

 انًحبظشاث انُظشيت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣ًٌٝٝز ُ٘ٔٞ ثُ٘ذجس ٝصطًٞٙ كٞال ػٖ ػِٜٔج ك٢ ثُٔقجكظز ػ٠ِ ثُووًر 

 .soil buffering capacityثُض٘ظ٤ٔ٤ز ُِضٌدز 

 

 حشكيب انذببل

دج٤ُز ثٌُٕٔٞ ثالّجُ ُِودجٍ كٞال ػٖ ٓٞثه ػ٣ٞٞز ثمٌٟ، صؼو ثالفٔجٛ ثُو     

ثالفٔجٛ ثُودج٤ُز ػٔال ٛجٓج ك٢ صقو٣و مٞثٗ ثُٔجهر ثُؼ٣ٞٞز ٝصجع٤ٌثصٜج ٝصؤه١ 

ثُل٣َ٤جة٤ز ٝث٤ٔ٤ٌُجة٤ز، ٝصضٌٕٞ ٛيٙ ثالفٔجٛ ٖٓ ٤ٌَٛ ثّجُ ٖٓ ٓؾج٤ٓغ ك٤ُٞ٘٤ز 

، ٝصٌصذ٠ دٜيٙ     oxdatively polymerized phenolic unitsٓذٌِٔر ٝٓؤًْور

ٝٓٞثه ػ٣ٞٞز ثمٌٟ، ٝثػضذٌس  ثُٞفوثس ثُل٤ُٞ٘٤ز ثفٔجٛ ث٤٘٤ٓز ٝدذض٤وثس

ث٤ٌُِ٘٘جس ثُٔٚوً ثٌُة٤ِ ُٜيٙ ثُٞفوثس ثُل٤ُٞ٘٤ز ٝثُض٢ صضنِن ٜٓ٘ج ثالفٔجٛ 

 ثُودج٤ُز.

صضٌٕٞ ثُٔٞثه ثُودج٤ُز ٖٓ ػوه ٖٓ ثًٌُٔذجس ىثس ثالٍٝثٕ ثُؾ٣َت٤ز ثُؼج٤ُز ٝهْْ      

ي كجٕ ًذ٤ٌ ٖٓ ٛيٙ ثُٔٞثه ٣ٌصذ٠ دٔنضِق ثٌُٝثد٠ ٓغ ثُؾَء ثُٔؼو٢ٗ ُِضٌدز ُيُ

كِٜٚج ٝصؾَةضٜج ٣ضطِخ ثّضنوثّ ثُٔي٣ذجس ثُالٍٓز ُضقط٤ْ ٛيٙ ثٌُٝثد٠ ٝصضٖٞٔ 

 ثُٔٞثه ثُودج٤ُز ٓج ٣ؤص٢.  
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 صؼو  ثْٛ ؽَء ك٢ ثُودجٍ ٝصٔغَ ثفٔجٛ ث٤ٓٞ٤ُٜي ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُٔٞثه ثُودج٤ُز      

ثُض٢ ٣ضْ ثّضنالٜٙج دجُٔقج٤َُ ثُو٣ِٞز ثٝ ثُٔي٣ذجس ثالمٌٟ دٌَٖ ٓقج٤َُ هثً٘ز ثُِٕٞ 

ثٝ فذ٤ذجس ٝثُض٢ صضٌٕٞ ٖٓ ٤ٛٞٓجس ثُٚٞه٣ّٞ ٝثال٤ّٗٞٓٞ ٝثُذٞصج٤ّّٞ ٝثُض٢ 

ؿ٤ٌ ٓضذًِٞ، ٣ٝذ٤ٖ ثُؾوٍٝ  gelصضٌّخ دجُٔقج٤َُ ثُقج٤ٞٓز دٌَٖ ًثّخ ٛال٢ٓ 

 جٛ:ثُضج٢ُ ثُض٤ًٌخ ث٤ٔ٤ٌُجة٢ ُٜيٙ ثالفٔ

 



 صساػت ػعىيت :. انًبدة                  وصاسة انخؼهيى انؼبني وانبحث انؼهًي                         

 :. د. كبظى ديهي حسٍيذسط انًبدة                                               كهيت انضساػت      –خبيؼت بغذاد     

   2016/2017:.  انؼبو انذساسي                                                  انحذائق وهُذست انبسخُت قسى   

                                                             : انثبَيتانًشحهت          

 

 انًحبظشاث انُظشيت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثُْ٘ذز ثُٔت٣ٞز % ثُؼٌ٘ٚ

 56.4 ًجًدٕٞ

 5.5 ٤ٛوًٝؽ٤ٖ

 4.1 ٗضٌٝؽ٤ٖ

 1.1 ًذ٣ٌش

 32.9 ثًْٝؾ٤ٖ

 

ًٔج صق١ٞ ٛيٙ ثالفٔجٛ ػ٠ِ كْلًٞ ٤ٌِّٕٝٞ ٝفو٣و كٞال ػٖ ثُؼ٘جٌٙ ثُٔيًًٞر 

 ك٢ ثُؾوٍٝ ثُْجدن.

 خصبئص احًبض انهيىييك 

 ثُض٤ًٌذ٢ ُيُي ٖٓ  ص٘ٞع فؾْ ههجةوٜج ٝػوّ صؾجْٜٗج ٖٓ ف٤ظ صلج٤َٙ د٘جةٜج

 ثُٚؼخ صقو٣و ٍٕٝ ؽ٣َت٢ ُٜيٙ ثالفٔجٛ.

  ّٞثٕ ثٓالؿ فجٜٓ ث٤ٓٞ٤ُٜي ُِؼ٘جٌٙ ثُوجػو٣ز ثفجه٣ز ثُضٌجكؤ ٓغَ ثُذٞصج٤ّ

ٝثُٚٞه٣ّٞ ٝثال٤ّٗٞٓٞ صٌٕٞ ىثةذز ثٝ ػج٤ُز ثالٗضٖجً ،ٝصٌٕٞ ػ٠ِ ٤ٛتز 

٠ُ ٓقج٤َُ ؿ٣ٌٝز ىثس ُٕٞ هثًٖ ٣ضوًػ ٖٓ ثُذ٢٘ ثُلجصـ ث٠ُ ثُذ٢٘ ثُـجٓن ث

 ثالّٞه صو٣ٌذج.

 

  َثٓالؿ ثفٔجٛ ث٤ٓٞ٤ُٜي ٓغ ثال٣ٞٗجس ثُٔٞؽذز ع٘جة٤ز ٝعالع٤ز ثُضٌجكؤ ٓغ

 . gelثٌُج٤ُّْٞ ٝثُٔ٘ـ٤َ٘ صٌٕٞ ؿ٤ٌ ىثةذز ٝصٞؽو ػ٠ِ ٌَٕ ٛالّ 

 

  ٌٕٞٝػ٤ِٚ صؼو ثهَ فج٤ٞٓز ٖٓ  3.7ثالُ ث٤ُٜوًٝؽ٢٘٤ ُٜيٙ ثالفٔجٛ  ٣

 ثفٔجٛ ثُلُٞل٤ي.



 صساػت ػعىيت :. انًبدة                  وصاسة انخؼهيى انؼبني وانبحث انؼهًي                         

 :. د. كبظى ديهي حسٍيذسط انًبدة                                               كهيت انضساػت      –خبيؼت بغذاد     

   2016/2017:.  انؼبو انذساسي                                                  انحذائق وهُذست انبسخُت قسى   

                                                             : انثبَيتانًشحهت          

 

 انًحبظشاث انُظشيت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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٢ٛ ثُٔٞثه ثُودج٤ُز ىثس ثُِٕٞ ثالٙلٌ ثٝ ثالفٌٔ ثُنل٤ق ثُض٢ صذو٠ ك٢ ثُٔقٍِٞ      

دؼو صق٤ٜٔ ثُْٔضنِ٘ ثُوجػو١ ٝص٤ٌّخ ثفٔجٛ ث٤ٓٞ٤ُٜي ٓ٘ٚ، ٝصؼو ثٌٕجال ث٤ُٝز 

الفٔجٛ ث٤ٓٞ٤ُٜي ثٝ ٗٞثصؼ ُضقطٜٔج، ٣ٝذ٤ٖ ثُؾوٍٝ ثُضج٢ُ ثُض٤ًٌخ ث٤ٔ٤ٌُجة٢ ُٜيٙ 

 ثالفٔجٛ:

 

 ت٣ٞز %ثُْ٘ذز ثُٔ ثُؼٌ٘ٚ

 50.9 ًجًدٕٞ

 3.3 ٤ٛوًٝؽ٤ٖ

 0.7 ٗضٌٝؽ٤ٖ

 0.3 ًذ٣ٌش

 44.8 ثًْٝؾ٤ٖ

 

 

 خصبئص احًبض انفىنفيك

  ٌٚ٘صق١ٞ ػ٠ِ ْٗذز ثهَ ٖٓ ثٌُجًدٕٞ ٝثُ٘ضٌٝؽ٤ٖ ْٝٗذز ثًذٌ ٖٓ ػ

 ثالًْٝؾ٤ٖ ٓٔج ػ٤ِٚ ك٢ ثفٔجٛ ث٤ٓٞ٤ُٜي.

 

 ك٢  صؼو ٓؾٔٞػز ٖٓ ثًٌُٔذجس ىثس ثالٍٝثٕ ثُؾ٣َت٤ز ثٌُذ٤ٌر ثُٔضٖجدٜز

 ص٤ًٌذٜج ثُذ٘جة٢.

 



 صساػت ػعىيت :. انًبدة                  وصاسة انخؼهيى انؼبني وانبحث انؼهًي                         

 :. د. كبظى ديهي حسٍيذسط انًبدة                                               كهيت انضساػت      –خبيؼت بغذاد     

   2016/2017:.  انؼبو انذساسي                                                  انحذائق وهُذست انبسخُت قسى   

                                                             : انثبَيتانًشحهت          

 

 انًحبظشاث انُظشيت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  صض٤َٔ ثفٔجٛ ثُلُٞل٤ي دٌٜٞٗج ثًغٌ فذج ُِٔجءhydrophilic  ٛثفٔج ٖٓ

ث٤ٓٞ٤ُٜي دْذخ ٣ٍجهر ثُٔؾج٤ٓغ ثال٤ُلجص٤ز ثُٔقذز ُِٔجء ك٤ٜج ْٗذز ث٠ُ 

 .hydrophobicثُٔؾج٤ٓغ ثُؼط٣ٌز ثُض٢ صٌٕٞ ًجًٛز ُِٔجء 

 

 ٌثٝؿ ثالُ ثٓالؿ فٞثٜٓ ثُلُٞل٤ي ؽ٤ٔؼٜج ىثةذز ك٢ ثُٔجء، ًٔج ٣ض

 ٝػ٤ِٚ صؼو ٖٓ ثالفٔجٛ ثُو٣ٞز. 2.8ث٠ُ  2.6ث٤ُٜوًٝؽ٢٘٤ ُٜج د٤ٖ 
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ٛٞ ىُي ثُؾَء ٖٓ ثُٔٞثه ثُودج٤ُز ثُي١ ال ٣ْضنِ٘ ال دجُٔقج٤َُ ثُوجػو٣ز ٝال      

٢ٌُٝ ٗضٌٖٔ ٖٓ  ٝثُوٞثػو دجُقٞثٜٓ ُيث ٣ؼو ٓضٌّذج دجُٔقج٤َُ ثُقج٤ٞٓز،

ثّضنالٙٚ ٗقضجػ ث٠ُ دٌٗجٓؼ ٓضَِْْ ٖٓ ثُٔؼجٓالس ٌٌُْ ثالٝثٌٙ ث٤ٓٞ٤ُٜٖ ٓغ 

 ثُؼج٢ُ  ثُؾ٣َت٢ ٍٞٗٚث٤ِ٤ٌُْج، ًٔج ٣ٌٕٞ ث٤ٓٞ٤ُٜٖ ؿ٤ٌ ىثةخ ك٢ ثُٔجء، ًٔج ٣ٔضجٍ د

 .ٝث٤ٓٞ٤ُٜي ثُلُٞل٤ي ثؿٔن ًيُي ٖٓ ُٝٞٗٚ ( ثُلُٞل٤ي ٝث٤ٓٞ٤ُٜي )ثػ٠ِ ٖٓ

كِٞ ثميٗج ثُودجٍ ٝثٝل٘ج ُٚ ثُقجٜٓ ّٞف ٣ضٌّخ ًَ ٖٓ ث٤ٓٞ٤ُٜي ٝث٤ٓٞ٤ُٜٖ      

ٝػ٘و ثٝجكز ثُوجػور ث٠ُ ثُؾَء ثُٔضٌّخ ّٞف ٣يٝح ث٤ٓٞ٤ُٜي ٣ٝضٌّخ ث٤ٓٞ٤ُٜٖ 

 ٝديُي ٣ٌٖٔ كَٚ ثالؽَثء ثُغالعز.

 

 

  


