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 انمهخص

ج  ُْ، ٝٓقظٍٞ ٗذجص٢ ًة٢ْ٤ ك٢ طٌد٤جصؼو ثُذطجؽِ أْٛ ٓقظٍٞ ؿيثة٢ ؿ٤ٌ فذٞح ك٢ ثُؼج ًٓ ٣ؼضذٌ ػٔٞ

ج دجًهًث ٝٓؼًٌػج دوًؽ ًٔ صؤعٌ هًؽجس ثُقٌثًر ثٌُٔصلؼز ك٢  ز ًذ٤ٌر ُوًؽجس ثُقٌثًر ثٌُٔصلؼزٓقظ٫ًٞ ّٓٞ

ثُذ٤تز ػ٠ِ ٗٔٞ ٗذجصجس ثُذطجؽِ ٝصطًٞٛج ٖٓ م٬ٍ إدطجء ظًٜٞ ثُذٌثػْ، ٝصو٤َِ ػوه ثًٌُٞه، ٝإػجهز دوء 

هًؽجس ٌٕٞ ثُوًٗجس ثُضوًٕ ٛٞ ث٧ٓغَ ك٢ ٓضّٞؾ ثُوًٗجس، ٝصو٤َِ صٌجعٌ ثُوًٗجس، ٝثُضومَ ك٢ دوث٣ز ّ

هًؽز ٓت٣ٞز ٝٓج كٞم ٛيث ثُ٘طجم ٣٘نلغ، ػ٠ِ ثٌُؿْ ٖٓ إٔ هًؽجس  20-15ثُقٌثًر ث٤ٓٞ٤ُز ك٢ ٗطجم 

ثم ثُذطجؽِ ٝطجك٢ ثُضٔغ٤َ هًؽز ٓت٣ٞز هو صؼٍَ ٗٔٞ أًٝ 25-20ثُقٌثًر ثٌُٔصلؼز دشٌَ ٓؼضوٍ ٖٓ 

إ٠ُ ؽجٗخ صو٤َِ ػوه ًٝضِز ثُوًٗجس، ٣ؤعٌ إؽٜجه هًؽجس ثُقٌثًر ثٌُٔصلؼز ػ٠ِ ثُٔقظٍٞ ث٩ؽٔج٢ُ  ثُؼٞة٢

ٝثُوجدَ ُِض٣ْٞن ُِذطجؽِ ٖٓ م٬ٍ ثُضْذخ ك٢ ثػطٌثدجس ثُوًٗجس ٝصـ٤٤ٌ ٓؼجُؾز ثُوًٗجس ٝثُؾٞهر ثُـيثة٤ز 

ػ٤ز دْذخ صـ٤ٌ ثُٔ٘جك ثُؼج٢ُٔ صٌضْخ ٓشٌِز فْج٤ّز ثُذطجؽِ ُِقٌثًر ٣َٓوًث ٖٓ ث٫ٛضٔجّ ك٢ ثُؼوٞه ثُٔج

صْ صٌغ٤ق ؽٜٞه ثٌُٔد٤ٖ ٫مض٤جً أٗٔجؽ ًٝثع٤ز ؽو٣ور ُِذطجؽِ، دج٩ػجكز إ٠ُ صقو٤وجس ػِْ ثُؾ٤ّ٘ٞ 

 ٝثُذٌٝص٤ٓٞ٤جس ٝث٣٧غ ٫ّضؾجدز فٌثًر ثُذطجؽِ.

 : ثُٔؼج٬ٓس ثُقٌث٣ًز، ثُٔٞثه ثُْجٓز ك٢ ثُذطجؽج، صٌثًْ ثُٔٞثه ثُْجٓز.انكهماث انمفتاحيت

Abstract 

Potatoes are the most important non-cereal food crop in the world, and a major 

vegetable crop in Serbia. It is generally considered a cool season crop that is highly 

susceptible to high temperatures. High environmental temperatures affect the 

growth and development of potato plants by slowing down the emergence of 

shoots, decreasing the number of stagnant, impeding the initiation of tubers, 

decreasing tuber propagation, and interfering with the onset of tuber dormancy. 

Above this range it decreases, although moderately high temperatures of 20-25°C 

may promote potato leaf growth and net photosynthesis. Besides reducing the 

number and mass of tubers, high temperature stress affects the overall and 

marketable yield of potatoes by causing tuber disturbances and altering tuber 

processing and nutritional quality. The problem of potato sensitivity to heat is 

gaining more attention in the past decades due to global climate change. Efforts of 

breeders have been intensified to select seed patterns. New potato genetics, plus 

genomics, proteomics and metabolism investigations of potato heat response. 

Keywords: heat treatments, toxic substances in potatoes, accumulation of toxic 

substances. 
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 انمقذمت

صؼو ثُذطجؽِ أفو ثُٔظجهً ثٌُة٤ْ٤ز ُِـيثء ك٢ ؽ٤ٔغ أٗقجء ثُؼجُْ دْذخ ٓقضٞثٛج ثُؼج٢ُ ٖٓ ثُ٘شج )دٔؼوٍ 

٪(، صظ٘ق ثُذطجؽِ ػ٠ِ أٜٗج ٓ٘ضؼ ًٌد٤ٛٞوًثس صؤه١ ثُؼ٤ِٔجس ثُقٌث٣ًز إ٠ُ ُظن ثُ٘شج ثُي١، ك٢ ٛيث 16

ثُشٌَ، ٣ضْ ٛؼٔٚ دٌْػز ٝدشٌَ شذٚ ًجَٓ، ٓٔج ٣ؤه١ إ٠ُ ٣ٍجهر ٣ٌّؼز ك٢ ْٓض٣ٞجس ثُؾًٍِٞٞ ك٢ ثُوّ 

ْٗذز ثُ٘شج ثُٔوجّٝ ك٢ ػ٠ِ ثٌُؿْ ٖٓ إٔ  ٌ ْٗذز ثٌٌُْ ك٢ ثُوّ ك٢ ثُذطجؽ٣ِؤه١ ٛيث إ٠ُ ثًصلجع ٓؤش

ثُوًٗجس ثُٔطذٞمز طـ٤ٌر ْٗذ٤ًج، إ٫ أٜٗج صؼضٔو ػ٠ِ ٓؼجُؾز ثُذطجؽِ صش٤ٌ ثُوًثّجس إ٠ُ إٔ ثُٔؼجُؾز 

ثُقٌث٣ًز ثُض٢ صْجْٛ أًغٌ ك٢ ٌّػز ٛؼْ ثُ٘شج ٢ٛ ثُـ٤ِجٕ ثُضو٤ِو١ ك٢ ثُٔجء ٗض٤ؾز ُِضْن٤ٖ ك٢ ٤ًٔز ًذ٤ٌر 

٣ظذـ أًغٌ ػٌػز ُِضقَِ ث٢ٔ٣َٗ٧. ػ٘و ثّضنوثّ ؽٌم ثُٔؼجُؾز ٖٓ ثُٔجء، ٣ضـ٤ٌ ثُض٤ًٌخ ثُذ١ًِٞ ُِ٘شج ٝ

ثُقٌث٣ًز "ثُؾجكز"، ٓغَ ثُنذَ، ٣ذو٠ ثُ٘شج ث٧ط٢ِ ثُٔوجّٝ ك٢ ثُٔ٘ضؼ صوَ فْج٤ّز ثُ٘شج ُِٜؼْ أع٘جء صن٣َٖ 

ثُذطجؽِ دؼو ثُط٢ٜ ػ٘و ثُضذ٣ٌو، ٣نؼغ ثُ٘شج ُِضوًػ ثٌُؽؼ٢ صضْذخ ٛيٙ ثُؼ٤ِٔز ك٢ إٔ ٣ظذـ ثُ٘شج أًغٌ 

٣ًٞز ٣َ٣ٝو ٖٓ ٓوجٝٓضٚ ُ٪٣َٗٔجس ثُٜجػٔز، ٣ٝشٌؿ ّذخ ثٗنلجع ٓؤشٌ ْٗذز ثٌٌُْ ك٢ ثُوّ ُِذطجؽج دِ

ثُٔطذٞمز ػ٠ِ ثُذجًه ػٖ ثُذطجؽِ ثُٔطذٞمز ػ٠ِ ثُْجمٖ ٣ِْؾ ثُؼو٣و ٖٓ ثُٔؤُل٤ٖ ثُؼٞء ػ٠ِ ث٥عجً 

ٖٓ هثء  2جدز دجُ٘ٞع ثُٔل٤ور ُِ٘شج ثُٔوجّٝ ػ٠ِ ؽْْ ث٩ْٗجٕ ٝصشَٔ ٛيٙ ثُضأع٤ٌثس ثُقو ٖٓ مطٌ ث٩ط

ث١ٌٌُْ، ٝأٌٓثع ثُضٔغ٤َ ثُـيثة٢ ٝثُوِخ ٝث٧ٝػ٤ز ثُو٣ٞٓز، ٝفض٠ فوٝط ٌٓع ثَُٛج٣ٌٔ صشَٔ ثًٌُٔذجس 

، ٝثُذ٤ُٞل٤ٍ٘ٞ، ٝثًٌُٔذجس ثُٔؼو٤ٗز صْضقن ًٌٓذجس Cثُ٘شطز د٤ُٞٞؽ٤ًج ثُٜٔٔز ث٧مٌٟ ك٢ ثُذطجؽِ ك٤ضج٤ٖٓ 

ج مجًطج ٧ٜٗج صظٌٜ مظجةض ٓؼجه ًٓ ر ٨ًُْور، ٝثُض٢ ُٜج أ٤ٔٛز ك٢ ثُٞهج٣ز ٖٓ ثٌُْؽجٕ صشَٔ ثُل٤ٍ٘ٞ ثٛضٔج

ٛيٙ ثُٔؾٔٞػز ٖٓ ثًٌُٔذجس، ٖٓ د٤ٖ ٓؾٔٞػز أمٌٟ، ث٧فٔجع ثُل٤ُٞ٘٤ز )ثًٌُِٞٝؽ٤٘٤ي، ٝثٌُجك٤٤ٖ، 

ٝثٌُٞٓج٣ًي، ٝثُلج٤ِ٤ٗي( ك٢ ثُذطجؽِ ىثس ثُِٕٞ ث٧طلٌ ٝث٧ًؽٞث٢ٗ ٝث٧فٌٔ، صْ ثُؼغًٞ ػ٠ِ ًٌٓذجس 

ٌجصش٤ٖ ٝثٌُٝص٤ٖ ٝث٧ٗغ٤ّٞج٤ٖٗ ًٝيُي ثٌُجًٝص٤٘جس )ًجًٝص٤ٖ، ُٞص٤ٖ، ٤ًْٗٞجٗغ٤ٖ( صنؼغ ثُل٬ك٣ٞٗٞو، ٓغَ ثُ

ٓؼظْ ثًٌُٔذجس ثُ٘شطز د٤ُٞٞؽ٤ًج ُضـ٤٤ٌثس أع٘جء ثُٔؼجُؾز ثُقٌث٣ًز ُِذطجؽِ، ٣ٝضْ صقو٣و ٛيٙ ثُضـ٤٤ٌثس ٖٓ 

 م٬ٍ ٝهش ثُٔؼجُؾز ٝهًؽز ثُقٌثًر دج٩ػجكز إ٠ُ ٝؽٞه ثُٔجء أٝ ثُذنجً.

ُؼو٣و ٖٓ ث٧دقجط ثُٔٞطٞكز ك٢ ث٧هد٤جس ثُٔضؼِوز دضأع٤ٌ ثُٔؼجُؾز ثُقٌث٣ًز ػ٠ِ ٓقضٟٞ ثًٌُٔذجس ٛ٘جى ث

ثُل٤ُٞ٘٤ز ٝثُ٘شجؽ ثُٔؼجه ٨ًُْور ك٢ ثُذطجؽِ، ٌُٖ ٗضجةؾٜج ٤ُْش ط٣ٌقز ًًَس هًثّجس ه٤ِِز كوؾ ػ٠ِ 

أع٘جء ثُٔؼجُؾز ثُقٌث٣ًز  ثُضـ٤ٌثس ك٢ أفٔجع ث٧ًٌّٞد٤ي ٝ ه٤ٜ٣وًًًٝٞد٤ي ٝثٌُٔٞٗجس ثُٔؼو٤ٗز ثُلٌه٣ز

ُِذطجؽِ ك٢ ث٧هد٤جس ثُٔضجفز، ُْ ٣ضْ ثُؼغًٞ ػ٠ِ ٓؼِٞٓجس فٍٞ ثُٔوجًٗز د٤ٖ صأع٤ٌثس ثُط٢ٜ دجُذنجً ك٢ 

كٌٕ دنجً ٓنضِؾ ٝك٢ ٝػجء ٓنظض ٓغ إهمجٍ ٓغوخ ػ٠ِ ثُ٘شج ٝثًٌُٔذجس ثُل٤ُٞ٘٤ز ٝك٤ضج٤ٖٓ ػ ٝثُٔؼجهٕ 

ج ٩ؽٌثء هًثّز ٝثّؼز صْ ك٤ٜج صطذ٤ن ٓؼوثس ثُط٢ٜ  ٝثُ٘شجؽ ثُٔؼجه ٨ًُْور ك٢ ثُذطجؽِ ُوو ًجٕ ًٔ ظٌكًج ٜٓ

 ثُٔنضِلز ثُْٔضنوٓز ك٢ كٖ ثُطٜٞ ث٤ُّٞ ٝٓؾٔٞػز ٝثّؼز ٖٓ ثُضق٬٤ِس.
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ًجٕ ثُٜوف ٖٓ ثُوًثّز ٛٞ صقو٣و آعجً ثُطٌم ثُٔنضِلز ُِٔؼجُؾز ثُقٌث٣ًز، دٔج ك٢ ىُي ثُقلٌ ثُضطذ٤و٢ ثُ٘جهً، 

ث٢ٌُِ، ثُ٘شج ٣ٌّغ ثُٜؼْ، ثُ٘شج ثُوجدَ ُِٜؼْ دذؾء، ثُ٘شج ثُٔوجّٝ(،  ػ٠ِ ثُضـ٤ٌثس ك٢ ثُ٘شج )ثُ٘شج

ثُذ٤ُٞل٤ٍ٘ٞ، ك٤ضج٤ٖٓ ػ، ثُ٘شجؽ ثُٔؼجه ٨ًُْور، ثُٔؼجهٕ ثًٌُٔذجس ٝثُٔٞثه ثُؾجكز ٖٓ ثُذطجؽِ ٖٓ أؽَ 

ذجًه ُٔور صقو٣و ثُضـ٤ٌثس ك٢ إؽٔج٢ُ ثُ٘شج ٝأؽَثء ثُ٘شج، صْ صن٣َٖ ثُذطجؽِ، دؼو ثُٔؼجُؾز ثُقٌث٣ًز، ػ٠ِ ثُ

 ّجػز ٓ٘شلز ٝصنؼغ ُِؼ٬ؽجس ثُقٌث٣ًز ثُضج٤ُز ٓغ صٌى ثُضوش٤ٌ ػ٤ِٜج: 24

  ّثُـ٤ِجٕ ثُضو٤ِو١ ك٢ ٝػجء ٖٓ ثُل٫ٞى ثُٔوجّٝ ُِظوأ، ٓغ دوء ثُؼ٤ِٔز دجُٔجء ثُٔـ٢ِ، ْٝٗذز ثُٔجء إ٠ُ ثُنج

 هه٤وز(. 35)ثُٞهش  1: 5ثُٔضز 

 ٍهه٤وز(. 50ٓغوٞح )ثُٞهش  صذن٤ٌ ك٢ هوً ٖٓ ثُل٫ٞى ثُٔوجّٝ ُِظوأ ٓغ إهمج 

 ثُضذن٤ٌ ك٢ كٌٕ دنجً فٌث١ً RETIGO (ًٞٓذ٢)  هًؽز  103ؽ٣ًٜٞٔز ثُضش٤ي(، )هًؽز ثُقٌثًر

 هه٤وز(. 40ٓت٣ٞز ، ثُٞهش 

 ث٣ٌٌٝٝ٤ُٔق ك٢ كٌٕ ٣ٌٌٝٝ٤ٓق ٣ٌُٝذٍٞ ٗٞع AMW204   د٤٘ضٕٞ ٛجًدًٞ، ث٣٫ُٞجس ثُٔضقور(

 ههجةن(. 7ٝثؽ، ثُٞهش  750ث٤ٌ٣ٌٓ٧ز( )هٞر 

 ٞ١ ػ٠ِ شٞث٣ز ًٌٜدجة٤ز ثُشSILEX  45هًؽز ٓت٣ٞز، ثُٞهش  250)دٍٞٗجٕ ، دُٞ٘وث( )هًؽز ثُقٌثًر 

 هه٤وز(.

صْ صقو٣و ٝهش ثُٔؼجُؾز  ؽ٣ٌز دوًؽز ًجك٤ز ٤ُضْ ثّض٬ًٜٜجثّضٌٔس ثُٔؼجُؾز ثُقٌث٣ًز فض٠ أطذقش ثُوًٗجس 

 ثُذطجؽِ ػ٠ِ ؽذن ُضذٌه إ٠ُ هًؽز ، صُضٌىث٤ُٝ٧ز دؼو ًَ ٓؼجُؾز فٌث٣ًز ثُقٌث٣ًز صؾ٣ٌذ٤جً ك٢ ث٫مضذجًثس

صوش٤ٌ أفو ث٧ؽَثء ٣و٣ًٝج د٤ٌْٖ، ٝصوط٤ؼٚ ٝؽق٘ٚ دجّضنوثّ ثُن٬ؽ،  صْ فٌثًر ثُـٌكز عْ صوْْ إ٠ُ ه٤ْٖٔ

، صْ ٝػغ ثُذطجؽِ ؿ٤ٌ ثُـٌع، دؼو ثُضذ٣ٌوُنوٓز ٛيث  ْ صن٣َٖ ثُؾَء ثُغج٢ٗ ػ٠ِ ثُذجًهص ٝمؼغ ُِضق٤َِ

ػ٠ِ ثُلًٞ ك٢ ٝػجء ٍؽجؽ٢ دـطجء ٝفلظٜج ك٢ ثُغ٬ؽز ػ٘و هًؽض٤ٖ ثُٔوشٌر ثُٔنظظز ُوًثّز ثُضن٣َٖ 

، عْ إمؼجػٜج ّجػز دؼو ثُضن٣َٖ، صْ صوش٤ٌٛج ٣و٣ًٝج د٤ٌْٖ، ٝصوط٤ؼٜج ٝؽقٜ٘ج دجُن٬ؽ ٣ٞ24ض٤ٖ ُٔور ٓت

 .ُِضق٤َِ
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 انتأثيشاث عهً انىمى وانتطىس 

 

، هًؽز ٓت٣ٞز ٠ِ23 ُ٘ٔٞ ثُذٌػْ ٢ٛ ثُٔغ أظٌٜ ثُضقو٤ن ك٢ ظًٜٞ ٗذش ثُذطجؽِ إٔ هًؽز ثُقٌثًر ثُذ٤ت٤ز

ٗنلجًػج ك٢ هًؽز ٓت٣ٞز صْذخ ث 28هًؽز ٓت٣ٞز ٝ  25ٝفض٠ هًؽجس ثُقٌثًر ثٌُٔصلؼز دشٌَ ٓؼضوٍ ٖٓ 

صجس، دٔج ك٢ ىُي صشضَٔ ٌٓفِز ثُ٘ٔٞ ثُنؼ١ٌ ػ٠ِ ص٣ٌٖٞ ؽ٤ٔغ ث٧ؽَثء ثُ٘ذجص٤ز ُِ٘ذج ٓؼوٍ ثّضطجُز ثُذٌػْ

(، أع٘جء 1س )ثُشٌَ ش ث٧ًع ٝثُض٢ ّضؤه١ ٫فوًج إ٠ُ ظًٜٞ ثُوًٗج، ٤ّٝوجٕ ٓؼوُز صقص٣ٌٖٞ ّضُٞٞٗجس

ج ك٢ ثُؾَء ثُوثم٢ِ ث٧ٍٝ مِق ثُذٌػْ ثُو٢ٔ ثُ٘ٔٞ ثُنؼ١ٌ ًٓ ج ٝصًٞ ًٓ ، ٣ٌٕٞ ثُ٘ٔٞ ثُط٢ُٞ ٌُِةو ٓضًٞ

هًؽز ٓت٣ٞز ٝصؤمٌ  20ثٌُه٤ن ُضش٤ٌَ هًٗز أ٤ُٝز هًؽز ثُقٌثًر ثُٔغ٠ِ ثُٔووًر ُذوء ثُوًٗجس أهَ ٖٓ 

ًشلش ث٫ًضشجكجس ثُقو٣غز إٔ ثًصلجع هًؽز  ز أٝ صؼ٤ن أٝ صٔ٘غ ص٣ٌٖٞ ثُوًٗجسقٌثًر ثٌُٔصلؼهًؽجس ثُ

٣ضْ  StSP6A، ث٠ُْٔٔ ثُضؼذ٤ٌ ػٖ دٌٝص٤ٖ إشجًر ثُضوًٕ ثُقٌثًر ًدٔج ٣ؼ٤ن دوء ثُوًٗجس ػٖ ؽ٣ٌن هٔغ

ك٢ ٗظجّ هًؽز  ف٤ظ ٣ذوأ ثُضوًٕ stolon" ثُٔض٘وِز ٛيٙ ك٢ ث٧ًٝثم ٝص٘ضوَ إ٠ُ ؽٌف tuberinإٗضجػ إشجًر "

ث / ٬ً٤ُ(، ثٗنلؼش ْٓض٣ٞجس ٗض  30/20فٌثًر ٌٓصلؼز دشٌَ ٓؼضوٍ ) ًً ك٢  StSP6Aهًؽز ٓت٣ٞز ، ٜٗج

ّجػز صذوأ ثُوًٗجس ثُٔضؼنٔز  24٪ ك٢ ٓؼظْ ثُ٘وجؽ ث٤َُ٘ٓز م٬ٍ هًٝر  50ث٧ًٝثم دْ٘ذز صظَ إ٠ُ 

إىث ًجٗش ثُظٌٝف ٓغج٤ُز، ص٣َو ثُوًٗجس ٖٓ  ٠ُٝث٧ )ثُٔضؼنٔز( دؼو فٞث٢ُ أّذٞػ٤ٖ ٖٓ ص٣ٌٖٞ ث٧فٌف

ثٍُٕٞ ٝثُقؾْ دط٣ٌوز مط٤ز صو٣ٌذًج ٝصظذـ ٓٞهؼًج ٤ًٜٓٔ٘ج ُضٌّخ ثُ٘شج ٝثُؼ٘جطٌ ثُـيثة٤ز ث٧مٌٟ ٝٓغ ىُي، 

٣ٌٖٔ إٔ صؤه١  ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؤعٌ ث٩ؽٜجه ثُقٌث١ً ػ٠ِ ػ٬هجس ثُٔظوً دجُٞػز د٤ٖ أًٝثم ثُشؾٌ ٝثُوًٗجس

هًؽز ٓت٣ٞز إ٠ُ صؼ٣ََ ٗٔٞ ثُْجم ٝثُضلٌع، ٣ٍٝجهر ػوه ث٧ًٝثم، ٌُٜٝ٘ج  25ص٣َو ػٖ هًؽجس ثُقٌثًر ثُض٢ 

 stolonصْذخ ثٗنلجع ك٢ فؾْ ثًُٞهز ٝإؽٔج٢ُ ْٓجفز ثًُٞهز هًؽز ثُقٌثًر ثُٔغ٠ِ ثُٔووًر ُذوء ٗٔٞ 

ج أٝ ٤ًًِج هًؽز ٓت٣ٞز هو صغذؾ ؽَة٤ً  28≤ ، كئٕ هًؽجس ثُقٌثًر ٝٓغ ىُي هًؽز ٓت٣ٞز 25ٝثُ٘ٔٞ ٝثُضلٌع ٢ٛ 

ث / ٬٤ًُ، ك٢ ثٗنلجع ع٬عز أػؼجف ك٢  30/24ص٣ٌٖٞ ثٌُةو صْذذش ثُٔؼجُؾز دجُقٌثًر ػ٘و  ًً هًؽز ٓت٣ٞز ، ٜٗج

 .ٔ٘ظٔجس ٗٔٞ ثُ٘ذجس ٓغَ ثُؾذ٤ِ٣ٌٖثُٔقضٟٞ ثُوثم٢ِ ُ ػوه ّضُِٞٞٗ ثُض٢ صٌٞٗش دٞثّطز أط٘جف ثُذطجؽِ
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 ٓت٣ٞز  هًؽز 20-15هًؽجس ثُقٌثًر ث٤ٓٞ٤ُز ك٢ ٗطجم ٛٞ ث٧ٓغَ ك٢ ٓضّٞؾ  انتذسن ، ٣ؼضذٌدشٌَ ػجّ

 ، ػ٠ِ ثٌُؿْ ٖٓ إٔ هًؽجس ثُقٌثًر ثٌُٔصلؼز دشٌَ ٓؼضوٍ ٝكٞم ٛيث ثُ٘طجم ث٫ٗنلجع

ثًر إ٠ُ ؽجٗخ هًؽجس ثُقٌ ثم ثُذطجؽِ ٝطجك٢ ثُضٔغ٤َ ثُؼٞة٢هًؽز ٓت٣ٞز هو صؼٍَ ٗٔٞ أًٝ 20-25ٖٓ 

ٌّٖ ثُْٔضوِذجس ثُض٢ ٣ضْ إٗضجؽٜج أع٘جء  ، صؼضٔوأع٘جء ثُٜ٘جً ثُوًٗجس ػ٠ِ هًؽجس فٌثًر ٤ِ٤ُز ٓ٘نلؼز ػجهر ٓج صٔ

جك ثُٔؼضوٍ ك٢ ٗظق ثٌٌُر ثُشٔج٢ُ، دٔج ك٢ ىُي ك٢ ثُٔ٘جؽن ىثس ثُٔ٘ ٖ ثُضٌثًْ ك٢ ثُوًٗز أع٘جء ث٤َُِثُٜ٘جً ٓ

 جه ثُقٌث١ً ث٠ُٝ٧ ، صؼو ثُذطجؽِ ٓقظ٫ًٞ ط٤ل٤ًج ، ٝػجهر ٓج صقوط أفوثط ث٩ؽٜأًثػ٢ طٌد٤ج

أظٌٜس هًثّز أؽ٣ٌش ػ٠ِ ّضز أط٘جف ٖٓ ثُذطجؽج إٔ ث٩ؽٜجه  ٤ٗٞ٣ٞ م٬ٍ ٌٓفِز صٌجعٌ ثُوًٗجس ك٢ شٌٜ

ج( ثُي١ صْ كٌػٚ ك٢ ثُ٘ظق ثُغج٢ٗ ٖٓ شٌٜ  15هًؽز ٓت٣ٞز ك٢ ثُٜ٘جً / ث٤َُِ ،  35/25ثُقٌث١ً ) ًٓ ٞ٣

ػ٘وٓج صْ  ٪ ك٢ إؽٔج٢ُ ثُٔقظ12ٍٞدْ٘ذز  لجع٤ٗٞ٣ٞ ك٢ ظَ ظٌٝف ًؽٞدز ثُضٌدز ث٬ُٔةٔز صْذخ ك٢ ثٗن

دوث٣ز ٌٓفِز ثُ٘ؼؼ ، ًجٗش  ،ؼز ك٢ ثُ٘ظق ثُغج٢ٗ ٖٓ شٌٜ ٤ُٞ٣ٞصـ٤٤ٌ ٝهش ثُٔؼجُؾز دوًؽز ثُقٌثًر ثٌُٔصل

٪ ك٢  13صأع٤ٌثس ث٩ؽٜجه ثُقٌث١ً ػ٠ِ إؽٔج٢ُ ٓقظٍٞ ثُوًٗجس ؽل٤لز ٌُٜٝ٘ج صْذذش ك٢ ثٗنلجع دْ٘ذز 

، ثٗنلغ ٓقظٍٞ ك٢ أٝٗضج٣ًٞ، ً٘وث َ ثُقظجه ك٢ ثُضٌدزذش ثُوًٗز هذثُؼجةو ثُوجدَ ُِض٣ْٞن دْذخ ص٘

 ث٩ؽٜجه ثُقٌث١ً ثُشو٣و ك٢ ثُظ٤قٗض٤ؾز  2015ٓوجًٗز دئٗضجػ ػجّ  2016٪ ك٢ ػجّ 17.2ثُذطجؽِ دْ٘ذز 

ٓؼٌع دشٌَ  Russet Burbankًشلش ثُضقو٤وجس ث٬ُفوز إٔ ثُظ٘ق ث٧ّج٢ّ ثًَُٔٝع ٝث٧ًغٌ ش٤ًٞػج 

٪ ك٢ ثُؼجّ ثُوثكب 26-24، صْ صْؾ٤َ ثٗنلجع فجه ك٢ ٓقظٍٞ ثُذطجؽِ دْ٘ذز ثّضغ٘جة٢ ُِقٌثًر ك٢ طٌد٤ج

ثُِْذ٢ ػ٠ِ إؽٔج٢ُ دج٩ػجكز إ٠ُ ثُضأع٤ٌ  2013ٓوجًٗز دجُؼجّ ثُٔؼضوٍ  2012ٝثُؼجّ ثُوثكب ٝثُؾجف  2011

ثػطٌثدجس ٝصـ٤٤ٌ ٓؼجُؾز ثُوًٗجس  ًٗجسل٤ُْٞٞؽ٤ز ُِو، كئٕ ث٩ؽٜجه ثُقٌث١ً ٣ْذخ ثُٓقظٍٞ ثُذطجؽِ

، ةو ثُوجدَ ُِض٣ْٞن ًدق٤ز ثُذطجؽ٣ِقوه ثُؼج ٖٓ ْٗذز ثُوًٗجس ثُوجدِز ُِض٣ْٞنٝثُؾٞهر ثُـيثة٤ز ٓٔج ٣وَِ 

 ٣ٝؾخ إٔ صٔضِي ثُوًٗجس ثُوجدِز ُِذ٤غ ثُقؾْ ثُٔ٘جّخ ٝثُؾٔج٤ُز ٝثُٔؼجُؾز ٝثُظلجس ثُـيثة٤ز.
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 اضطشاباث انذسواث

ثُقٌث١ً ش٬ًٌ ؿ٤ٌ ٓ٘ضظْ ُِوًٗجس ػٖ ؽ٣ٌن ٓوجؽؼز ٗٔٞٛج ثُط٢ُٞ ٝثُوط١ٌ أع٘جء ٌٓفِز  ٣ْذخ ث٩ؽٜجه

ث٫ٗضلجك ثػضٔجهًث ػ٠ِ فوٝط أفوثط هًؽجس ثُقٌثًر ثٌُٔصلؼز، ٣ٌٖٔ إػجهز ٗٔٞ ثُوًٗجس ك٢ دوث٣ز ث٫ٗضلجك 

ػ٘ن ثَُؽجؽز،  هًٗجس ػ٠ِ شٌَ ًٔغٌٟ أٝ هًٗجس -)ٓٔج ٣ضْذخ ك٢ ثٗوذجع ك٢ ٜٗج٣ز ثُوًٗجس ثُوجػو٣ز 

ػ(، أٝ ك٢ ٜٗج٣ز ثُقودز ػ٘وٓج  2أ، ح(، ك٢ ٓ٘ضظق ثُوًٗز صش٤ٌَ )هًٗز ػ٠ِ شٌَ هٓذَ، ثُشٌَ  2ثُشٌَ 

صضطًٞ ثُ٘ضٞءثس ػ٘و ثُطٌف ثُو٢ٔ أٝ ثًُٞه٣ز )ثُوًٗز ثُؼوو٣ز( هو صؤه١ هًؽجس ثُقٌثًر ثٌُٔصلؼز أ٣ًؼج إ٠ُ 

ه(، ًٝيُي ػٞهر ظًٜٞ ٗٔٞ  2هًٗز ثُِِْْز )ثُشٌَ  ثّضطجُز ٓلٌؽز ك٢ ثٌُةو ٝثُضلٌع ٓٔج ٣ؤه١ إ٠ُ فوٝط

ًةو ٖٓ ثُوًٗز ك٢ ػ٤ِٔز صؼٌف دجّْ ص٘ذش ثُقٌثًر إىث ثٗنلؼش هًؽز ثُقٌثًر دؼو ثٗضشجً ثُقٌثًر، كْضذوأ 

ٝ( ك٢ دؼغ ث٧ف٤جٕ، صضطًٞ ثُوًٗز ثُغج٣ٞٗز ٓذجشٌر  2هًٗز عج٣ٞٗز ؽو٣ور ك٢ ثُضٌٕٞ ػ٘و ؽٌف ًةو )ثُشٌَ 

ٛـ(، دؼغ أط٘جف ثُذطجؽِ ػٌػز ُِ٘ٔٞ هذَ ثُقظجه دْذخ ثًصلجع  2)ثُؼ٤ٖ( )ثُشٌَ ٖٓ دٌػْ ثُؼوور 

صؤه١ هًؽجس ثُقٌثًر ثٌُٔصلؼز ك٢ ثُضٌدز إ٠ُ ث٩ؽٜجه  ٍ(، 2ك٢ ٜٗج٣ز ّْٓٞ ثُ٘ٔٞ )ثُشٌَ هًؽجس ثُقٌثًر 

٨ُٗجد٤خ ثُوه٤وز (، ًشلش ثٌُٔثهذز ث٤ٌٌٌُّٔٝٞد٤ز H  ،I 2ثُقٌث١ً )ثُنشٞٗز( ٝشذي ؽِو ثُذطجؽِ )ثُشٌَ 

ثُٔؼٌػز ُوًؽجس فٌثًر ػج٤ُز ػٖ صطًٞ ٓؼٍَ دجُقٌثًر ٝصٌثًْ ُطذوجس م٣٬ج ثُؾِو ثُْٞد٣ٌز ُنِن ؿطجء 

ٝثه٢ ٤ّٔي ٖٓ ثُٔقضَٔ إٔ ٣ٌٕٞ صٌهن ثُؾِو ٗجصًؾج ػٖ ثُضّٞغ ثُْٔضٌٔ ُِوًٗجس ٝصشون ثُؾِو ؿ٤ٌ ثٌُٕٔ 

 ف٤ظ ٣ضْ إٗضجػ ؽذوجس ؽو٣ور صقضٜج.

أفو ٛيٙ ث٫ػطٌثدجس ٛٞ ٗنٌ ثُقٌثًر  ٫ػطٌثدجس ثُل٤ُْٞٞؽ٤ز ٖٓ ثُنجًػدؼغ ثهو ٫ صظٌٜ أػٌثع 

ػ٠ِ أٗٚ دوغ ٗن٣ٌز فٌٔثء د٤٘ز ثُِٕٞ ٖٓ ٤ْٗؼ ٓض٢٘ صقوط ػ٠ِ ؽٍٞ  ٣IHNٌٖٔ ٝطق  (IHNثُوثم٢ِ )

 ، ٣ذوٝ إٔ ثُؾٔغ د٤ٖىُي ؛ ٝٓغه٤و ثُٔ٘جهشز ٫IHN صَثٍ أّذجح  ُقِوز ثُٞػجة٤ز ُِوًٗجس ثُٔقظٞهرٝهثمَ ث

ج ك٢ ظًٜٞ ث٧ػٌثعثُؼٞثَٓ ثُذ٤ت٤ز ٝثُضـي٣ٝز ٝثًُٞثع٤ز ٣ ًٔ ث ٜٓ ًً أفو ٛيٙ ثُض٤ًٌذجس ٛٞ ٗوض  ِؼخ هٝ

 ٬ٓز ثُـشجء ٝدجُضج٢ُ ٣ْذخ ثُ٘نٌثٌُج٤ُّْٞ ك٢ م٣٬ج ثُوًٗجس صقش ثُؼـؾ ثُقٌث١ً ٓٔج ٣ؤه١ إ٠ُ كووثٕ ّ

، ْٔٔجر دٜ٘ج٣جس ثٌٌُْح ثُوًٗجس ثُهو ٣ضْذخ ث٩ؽٜجه ثُقٌث١ً ثُٔظقٞح د٘وض ثُٔجء ك٢ ثػطٌث

٣ض٤َٔ دوِز ثُ٘شج ْٗذ٤ًج  ٜج٣جس ثَُؽجؽ٤ز أٝ ٜٗج٣جس ث٬ُّٜٝثُٔؼٌٝف أ٣ًؼج دجّْ ث٧ؽٌثف ثُشلجكز أٝ ثُ٘

، ٝك٢ ٌٓفِز جهر ك٢ ثُٜ٘ج٣ز ثُوجػو٣ز ُِوًٗجس، ٓٔج ٣ؤه١ إ٠ُ ٓظٌٜ أًغٌ شلجك٤زٝٓقضٟٞ ػج٢ُ ٖٓ ثٌٌُْ ػ

ج، ص٣ٌٖٞ ثُقٔز ثُشذ٤ٜز د ًٓ ، ٣ٌؽغ إ٠ُ دشٌَ أّج٢ّ، ثُؾًٍِٞٞ صٌثًْ ث٣ٌٌُْجس ثُٔنضَُزج٬ُّٜ أًغٌ صوو

ػ٠ِ ثٌُؿْ ٖٓ إٔ  َ ثُـيثة٢ ٌٌُِد٤ٛٞوًثس ثٌُة٤ْ٤زثُضـ٤ٌثس ثُض٢ صْذذٜج ثُقٌثًر ك٢ أٗشطز إ٣َٗٔجس ثُضٔغ٤

 ثُ٘ذجصجس ث٩ؽٜجه ثُقٌث١ً دٌٝ.
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ثُوًٗجس ٖٓ ٗشج ٣ظ٘غ إ٠ُ صؼذتز د٤ٌٔجس ًجك٤ز ٖٓ ث٫ّض٤ؼجح ُوػْ صٌّخ ثُ٘شج ٝٗٔٞ ثُوًٗجس، صضقٍٞ م٣٬ج 

، ٓٔج ٣ؼٌ ثُ٘شج ٣ٌٖٔ إٔ صؤعٌ ث٫ػطٌثدجس ثُل٤ُْٞٞؽ٤ز ثُوثم٤ِز ػ٠ِ أؽَثء ًذ٤ٌر ٖٓ ث٧ْٗؾز ثُٔض٢٘

، ٣ٝـ٤ٌ ثُنظجةض ىثس ثُظِز دجُٔؼجُؾز )ثُغوَ ثُ٘ٞػ٢، ٝٗٞػ٤ز ثُو٢ِ(، ٣َ٣ٝو هجد٤ِز دجُٔظٌٜ ٝثُٔيثم

 ثُوًٗجس ُ٪طجدز دجُلط٣ٌجس ٝثُذٌض٣ٌ٤ج.

 انتأثيشاث عهً انجىدة انغزائيت 

صؼضذٌ هًٗجس ثُذطجؽِ ٖٓ أْٛ ثُٔظجهً ثُـيثة٤ز ٌٌُِد٤ٛٞوًثس ػ٠ِ ثٌُؿْ ٖٓ إٔ ٓقضٟٞ ثُذٌٝص٤ٖ ٤ُِ 

٪ ػ٠ِ أّجُ ثٍُٕٞ ثُطجٍػ(، كئٕ دٌٝص٤٘جس ثُذطجؽِ ىثس "ه٤ٔز د٤ُٞٞؽ٤ز" ػج٤ُز ْٗذ٤ًج 2-1ٌٓصلؼًج )

صضٞثكن ٓغ  ٤ْ٤ز ث٧مٌٟ، ٝدض٤ًٌخ أفٔجع أ٤٘٤ٓز ؽ٤و(، ٓوجًٗز دٔظجهً ثُذٌٝص٤ٖ ثُ٘ذجص٢ ثٌُة90)

ث ؽ٤وًث ُِل٤ضج٤ٓ٘جس ٝثُٔؼجهٕ، ٓغَ ثُل٤ضج٤ٓ٘جس  ثُٔضطِذجس ثُذش٣ٌز ًً  C  ٝB6صؼضذٌ هًٗجس ثُذطجؽِ ٓظو

ٝثُذٞصج٤ّّٞ ٝثُٔـ٤ْ٤ّ٘ٞ ٝثُقو٣و صقض١ٞ ثُذطجؽِ أ٣ًؼج ػ٠ِ ك٤ضج٤ٓ٘جس ح ث٣ٌُذٞك٬ك٤ٖ ٝثُغ٤ج٤ٖٓ ٝثُل٫ٞس 

ج٩ػجكز إ٠ُ ثُلّٞلًٞ ٝثَُٗي ٖٓ ثُٔلج٤ْٛ ثُنجؽتز ثُشجةؼز، دْذخ ثُٔ٘ضؾجس ثُٔو٤ِز، إٔ ٝث٤ُ٘ج٤ّٖ، د

ثُذطجؽِ ؿ٤٘ز دجُْؼٌثس ثُقٌث٣ًز صقض١ٞ ثُوًٗز ػ٠ِ ٤ًٔز ػت٤ِز ٖٓ ثُوٕٛٞ ًٝغجكز ؽجهز ٓ٘نلؼز ٓٔجعِز 

 ؽٌثّ. ١ً100 ٌَُ ٤ًِٞ ًجُٞ 75ُِذو٤ُٞجس؛ صذِؾ ه٤ٔز ثُطجهز ك٢ ثُذطجؽِ ثُِْٔٞهز أٝ ثُِْٔٞهز فٞث٢ُ 

، ثُض٢ ٓـي٣جس ثُوًٗجس ػ٠ِ ثٌٌُد٤ٛٞوًثسًًَس ٓؼظْ ثُوًثّجس ثُْجدوز فٍٞ صأع٤ٌ ث٩ؽٜجه ثُقٌث١ً ػ٠ِ 

ٝثُي١ ٪ ٖٓ إؽٔج٢ُ ٓجهصٜج ثُؾجكز ثُ٘شج أٝ ثُ٘شجء ٛٞ ثٌٌُد٤ٛٞوًثس ثُْجةو ك٢ ثُوًٗجس 75صشٌَ فٞث٢ُ 

ؽًٍِٞٞ ْٓضو٤ٔز  -α-D، أ٤ٍِٓٞ )د٤ٌُٞٔ ث٣ٌٌُْجس٣ؼَٔ ًجفض٤جؽ٢ ؽجهز ُِ٘ذجس ٝٛٞ ٣ضأُق ٖٓ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ 

٣ضْ صؼذتز ثُ٘شج دٌغجكز ك٢ فذ٤ذجس صقض١ٞ ػجهر ػ٠ِ  ؽًٍِٞٞ ٓضلٌع( -α-Dثُِِْْز( ٝأ٤ِٓٞدٌض٤ٖ )د٤ٌُٞٔ 

ثٌٌٍُْٝ  أًٝٓجس ث٤ٓ٧ِٞد٬ّش -س ثُن٣ِٞز ٝصوغ ثُقذ٤ذجس ك٢ ثُؼؼ٤ج 3: 1ث٤ٓ٧ٍِٞ ٝث٤ٓ٧ِٞدٌض٤ٖ دْ٘ذز 

ٛٔج ث٣ٌٌُْجس ث٧فجه٣ز  ٢ ُِوًٗجس د٤٘ٔج ثُؾًٍِٞٞ ٝثُلًٌضٍٞ )ث٣ٌٌُْجس ثُٔنضَُز(ٛٞ ثٌُْج٣ًو ثٌُة٤ْ

 هو ٣ؤه١ ث٩ؽٜجه ثُقٌث١ً إ٠ُ صق٣َٞ ثّضو٬ح ثٌٌُد٤ٛٞوًثس دؼ٤وًث ػٖ صن٤ِن ثُ٘شج ٗقٞ صؼذتز ثُ٘شج ثٌُة٤ْ٤ز

 ٝصٌثًْ ثٌٌٍُْٝ ٝصو٤َِ ث٣ٌٌُْجس، 
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أدِـش هًثّز فو٣غز ػٖ  ؽٌثف ثُوجػو٣ز )ٜٗج٣جس ثٌٌُْ(ث٧، ؿجُذًج ك٢ ٓٔج ٣ضْذخ ك٢ "صق٤ِز" ثُوًٗجس

٪ 35.88٪ ٝ 7.85٪ ٝ 33.70ثٗنلجع ك٢ ٓقضٟٞ ثُ٘شج ث٢ٌُِ ٝث٤ٓ٧ِٞدٌض٤ٖ ٝث٤ٓ٧ٍِٞ ك٢ ثُوًٗجس دْ٘ذز 

ًجٕ ٛيث ث٫ٗنلجع ٗجصًؾج ػٖ  هًؽز ٓت٣ٞز أع٘جء ثُضوًٕ 35إ٠ُ  ، دؼو صؼٌع ٗذجصجس ثُذطجؽ٢ُِػ٠ِ ثُضٞث

 -ADPٔجس ثٌُة٤ْ٤ز ُِضن٤ِن ثُق١ٞ٤ ُِ٘شج ك٢ م٣٬ج ثُوًٗز، د٤ٌٝكّٞل٬٣ًٍٞ ثٗنلجع ٗشجؽ ث٣َٗ٩

ع، ًٝيُي إ٣َٗٝص٤ًٌذجس ثُ٘شج ثُوجدِز ُِيٝدجٕ ،٤ْ٘٤َّ ثُ٘شج ثٌُٔصذؾ دجُقذ٤ذجس ،ثُؾًٍِٞٞ ٌّ ٖٓ  ْ ثُ٘شج ثُٔضل

ٌٌٍُْٝ دٞثّطز ، ٖٓ ثُٔقضَٔ إٔ ٣ٌٕٞ صٌثًْ ث٣ٌٌُْجس ثُٔنضَُز ٗجصًؾج ػٖ ٣ٍجهر ك٢ ص٤ٌٌْ ثٗجف٤ز أمٌٟ

 ، صضلجػَ ث٣ٌٌُْجس ثُٔنضَُز ٓغ ث٧فٔجع ث٤٘٤ٓ٧ز ٝثًٌُجةَثُلٌثؽ أع٘جء ه٢ِ مطٞؽ ثُوًٗجس إٗلٌص٤َ فٔغ

ث "ٓقضٌهًج" ٌٜٝٗز  ثُن٣ِٞز ث٧مٌٟ ك٢ صلجػَ ٬٤ًٓه ًٌ صؼط٢ ٓ٘ضؾجس صلجػَ ٬٤ًٓه ىثس ثُِٕٞ ثُوثًٖ ٓظٜ

ث ك٢ ٓ٘ضؾجسٓضـ٤ٌر ٧ؽٌثف ثٌٌُْ ٝثُض٢ ٣ٌٖٔ ثػضذجًٛج ػ٤ذًج مط٤ ، إٔ ثُذطجؽِ ثُٔو٤ِز ٝث٧ْٛ ٖٓ ىُي ًٌ

، ٢ٛٝ ٓجهر ٤٘ز ثُقٌر ٣٘ضؼ ٓجهر ث٤ٓ٬٣ًٌ٧وصلجػَ ملغ ث٣ٌٌُْجس ٓغ ث٧ّذجًثؽ٤ٖ ٖٓ ث٧فٔجع ث٤ٓ٧

 ٌْٓؽ٘ز ٓشضذٚ دٜج ك٢ ثُذشٌ.

٤ج٤ٖٗ، صقض١ٞ هًٗجس ثُذطجؽِ أ٣ًؼج ػ٠ِ ْٓضوِذجس عج٣ٞٗز ٜٓٔز ُظقز ث٩ْٗجٕ، ٓغَ ثٌُجًٝص٤٘جس ٝث٧ٗغّٞ

دج٩ػجكز إ٠ُ ؽ٤ٌِٞثٌُج٣ُٞوُ ثُْض٣ٌٝ٤و ثُْجّ ٣ٞؽو ث٧ٗغ٤ّٞج٤ٖٗ دشٌَ ًة٢ْ٤ ك٢ ؽذوجس ثُن٣٬ج ثُٔٞؽٞهر 

أّلَ ؽِو ثُوًٗجس، ؽذوز ثُؾِو، ك٢ ثُذطجؽِ ثُقٌٔثء صضٌثًْ ثٌُجًٝص٤٘جس ك٢ ثُـجُخ ك٢ ُقْ ثُوًٗجس؛ ٣٘ضؼ 

أط٘جف هًٗز ثُِقْ ثُذٌصوج٤ُز ثُ٘جهًر ك٢ ثُـجُخ ثُِقْ ث٧طلٌ ػٖ صٌثًْ ثُِٞص٤ٖ ثُْجةو، د٤٘ٔج صضٌثًْ 

ث٣َُجًْجٗغ٤ٖ ٫ صؤعٌ هًؽجس ثُقٌثًر ثٌُٔصلؼز ػ٠ِ ٓقضٟٞ ثٌُجًٝص٤ٖ ث٢ٌُِ ك٢ ثُوًٗجس، ٌُٖٝ ػ٠ِ ص٣ٌٜٞ٘ج 

أ٣جّ  10، صْذذش ثُٔؼجُؾز ثُقٌث٣ًز ُٔور Desirée  ٝMelrose  ٝDaiflaك٢ ع٬عز أط٘جف ٖٓ ثُذطجؽِ، 

ثٌُجًٝص٤ٖ، ٓٔج صْذخ ك٢ ٣ٍجهر ْٓضٟٞ ث٣َُجًْجٗغ٤ٖ، ٓغ صو٤َِ ْٓض٣ٞجس ثُل٫ٞ٤ًْجٗغ٤ٖ ك٢ صـ٤٤ٌ شٌَ 

ٝث٧ٗغ٤ٌثًْجٗغ٤ٖ ٝٓغ ىُي، ظِش ْٓض٣ٞجس ث٧ٗغ٤ّٞج٤ٖٗ د٬٤ًؽ٤ٗٞو٣ٖ ٝد٤ٗٞ٤و٣ٖ هٕٝ صـ٤٤ٌ دْذخ ثُٔؼجُؾز 

 .Desiréeثُقٌث٣ًز ك٢ ط٘ق ثُذطجؽج ثُقٌٔثء 

-α-chaconine  ٝα( ك٢ أط٘جف ثُذطجؽج ثُضؾج٣ًز ٢ٛ ٤SGAsز )ثُؾ٤ٌِٞثٌُج٣ُٞوثس ثُْض٣ٌٝ٤و٣ز ثٌُة٤ْ

solanine  ٛيٙ ثُْٔضوِذجس ثُغج٣ٞٗز ٜٓٔز ُٔوجٝٓز ثُ٘ذجس ٦ُكجس ْٝٓذذجس ث٧ٌٓثع ٌُٜٝ٘ج ّجٓز ُ٪ْٗجٕ ػ٘و

ث ٧ٕ أط٘جف ثُذطجؽِ صْ صٌد٤ضٜج ٫فضٞثء ْٓض٣ٞجس ٓ٘نلؼز ٖٓ  ًٌ ، كئٕ ٓقضٞثٛج SGAsْٓض٣ٞجس ػج٤ُز ٗظ

ك٢ ث٧هٓز  SGAsؽٌثّ ٖٓ ثٍُٕٞ ثُطجٍػ ث٧ؿ٠٘ ك٢  100ٓؾْ ٌَُ  20جس ٫ ٣ضؾجٍٝ ػجهر ك٢ ثُوًٗ

ثُٔق٤طز، ٝٛٞ ٤ْٗؼ ٝثه٢ ٣ضؼٖٔ ؽِو ثُوًٗز ٝثُؼو٣و ٖٓ ؽذوجس ثُن٣٬ج ثٌُجٓ٘ز ٣ٌٖٔ إٔ صؤه١ ث٩شجًثس 

صْ ث٩د٬ؽ ػٖ ُِوًٗجس ك٢ ثُْجدن،  SGAثُذ٤ت٤ز، دٔج ك٢ ىُي هًؽز ثُقٌثًر ثٌُٔصلؼز، إ٠ُ صـ٤٤ٌ ٓقضٟٞ 

ثّضؾجدز ُ٪ؽٜجه ثُقٌث١ً، ٓٔج أعجً ٓنجٝف صضؼِن دج٫ّض٬ٜى ثُذش١ٌ ٝٓغ ىُي، صش٤ٌ ثُ٘ضجةؼ  SGAsصٌثًْ 

ثُقو٣غز إ٠ُ ثٗنلجع ْٓضٟٞ ث٤ٗ٫ُْٖٞ ٝثُشج٤ًٖٗٞ ك٢ ؽِو ثُوًٗجس ٝصو٤َِ ص٘ظ٤ْ ْٓجً ثُضن٤ِن ثُق١ٞ٤ 

SGA  هًؽز ٓت٣ٞز. 35-33أ٣جّ ٖٓ ثُؼ٬ػ دوًؽز فٌثًر ػج٤ُز ػ٘و  10-7دؼو 
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 وجهاث وظش -تىقعاث 

٣ؤعٌ ث٩ؽٜجه ثُقٌث١ً ػ٠ِ ثُٔقظٍٞ ث٩ؽٔج٢ُ ٝثُوجدَ ُِض٣ْٞن ُِذطجؽِ ػٖ ؽ٣ٌن صو٤َِ ػوه ثُوًٗجس 

صٌضْخ ٓشٌِز  ثُـيثة٤زًٝضِضٜج، ٓٔج ٣ضْذخ ك٢ ثػطٌثدجس ثُوًٗجس، ٝصـ٤٤ٌ ٓؼجُؾز ثُوًٗجس ٝثُؾٞهر 

فْج٤ّز ثُذطجؽِ ُِقٌثًر ٣َٓوًث ٖٓ ث٫ٛضٔجّ ك٢ ثُؼوٞه ثُٔجػ٤ز دْذخ صـ٤ٌ ثُٔ٘جك ثُؼج٢ُٔ فض٠ ث٥ٕ، صْ 

ثُضؼٌف ػ٠ِ ػوه طـ٤ٌ ْٗذ٤ًج ٖٓ أط٘جف ثُذطجؽِ ثُٔوجٝٓز ُِقٌثًر دجُ٘ظٌ إ٠ُ إٔ ٛيٙ ث٧ط٘جف ػجهرً ٓج 

ثُضٌد٤ز ثُضو٤ِو٣ز ٖٓ أؽَ ص٘ٞع أًذٌ ك٢ ث٧ٗٔجؽ ثُؾ٤٘٤ز ٣ضْ صٌد٤ضٜج ُظٌٝف ٓجة٤ز ٓقوهر، كوو صْ صٌغ٤ق ؽٜٞه 

ثُؾو٣ور ثُٔضْجٓقز دْذخ ثُو٤ٞه ك٢ صؾٔغ ؽ٤٘جس ثُذطجؽِ ثًَُٔٝػز ُظلجس صقَٔ ثُقٌثًر، صْ ديٍ ؽٜو 

ُضقو٣و ٝثّضنوثّ ثُؾ٤٘جس / ث٬٤ُ٧س ٖٓ ث٧طٍٞ ثًُٞثع٤ز ٧ٗٞثع ثُذطجؽِ ث٧ٗو٣َ ٝثُذطجؽِ ثُذ٣ٌز ثُض٢ 

٣ٌٌض٤ٖ ٝثُض٢ صض٤ٌق دشٌَ أكؼَ ٓغ ث٬ُأف٤جة٤ز ػـؾ ػظذ٠ إ٠ُ ؽجٗخ ىُي، كئٕ ٗضجةؼ صقوط ك٢ ث٧ٓ

أدقجط ثُؾ٤ٓٞ٘٤جس ٝثُذٌٝص٤ٓٞ٤جس ٝث٣٧غ ثُؾج٣ًز فٍٞ ث٫ّضؾجدز ثُقٌث٣ًز ُِذطجؽِ هو صْجػو دشٌَ ًذ٤ٌ 

٬ً ٗقٞ صط٣ٌٞ ك٢ ثّضٌثص٤ؾ٤جس ثُضٌد٤ز ثُضو٤ِو٣ز، ك٢ ف٤ٖ إٔ ؽٜٞه ثُٜ٘وّز ثُق٣ٞ٤ز هو صؼط٢ ؽ٣ٌوًج دو٣

 دطجؽِ صضقَٔ ث٩ؽٜجه ثُقٌث١ً.

 انمىاد انغامت انمىجىدة في انبطاطا

ًَ ش٢ء طق٤ـ ٝثفو ٖٓ ث٧ؽؼٔز ثُٔلؼِز ُو٣٘ج ٣ٌٖٔ إٔ صْْٔ ُ٘ج صْ ثُؼغًٞ ػ٠ِ ٤ًٔجس طـ٤ٌر ٖٓ ثُِقْ 

ثس آكجس ثُٔقلٞظ ك٢ ث٧ًٝثم، هًٗجس ثُذطجؽج، ٝأػ٤ْٜ٘ ثُِقْ ثُٔقلٞظ ػذجًر ػٖ ٓؼجه ُِلط٣ٌجس ٝٓذ٤و

ؽذ٤ؼ٤ز ٣ق٤ٜٔج ثُ٘ذجس دًٌٔٝ ثُٞهش، ٣ضٌثًْ ثُِقْ ثُٔقلٞظ ك٢ ثُوًٗجس، ٓٔج هو ٣ضْذخ ك٢ صقُٞٚ إ٠ُ ثُِٕٞ 

ِٓؾ صٌل٢ ُضْْٔ  200ِٓؾ ٖٓ ث٤ٗ٫ُْٖٞ، ٝفٞث٢ُ  13-8ث٧مؼٌ صقض١ٞ دطجؽِ ٝثفور ػ٠ِ فٞث٢ُ 

ثُ٘ذجس ٣ٌٖٔ إٔ ٣ْذخ ثُِّٜٞز ثُشنض ثّضنوثّ ثُذطجؽج ثُوو٣ٔز د٤ٌٔجس ًذ٤ٌر أٝ ثُشج١ ٖٓ أًٝثم ٛيث 

ٝثٗنلجع فٌثًر ثُؾْْ ٝثُـغ٤جٕ ٣ْٝذخ ٓشجًَ ػظذ٤ز ٛيث ٓيَٛ، ٌُٖ ٫ صَثٍ ٛ٘جى ٝك٤جس ك٢ ثُؼجُْ 

 دْذخ مطأ ثُذطجؽِ.
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 انىتائج انفغيىنىجيت نألكم انبطاطظ

دط٣ٌوز ٓنضِلز ذؾ ؽ٣َتجصٚ ، ٌُٖٝ صٌصثُي١ ٛٞ ك٢ ث٧ّجُ ٗلِ ثُؾًٍِٞٞ ،ثُذطجؽج ك٢ ٓؼظٜٔج ٢ٛ ثُ٘شج

٣ٌٖٔ صق٣َٞ ثُ٘شج إ٠ُ ٣ٌٌّجس د٤ْطز كوؾ صقش صأع٤ٌ دؼغ ث٣َٗ٩ٔجس ثُٔٞؽٞهر ك٢ هشٌ ثُذطجؽِ  ه٬٤ًِ 

 .ٝك٢ ؽذوز ّطق٤ز ًه٤وز صقش ؽِو ثُوًٗز ٓذجشٌر

، دٔج ك٢ ىُي آ٤ُز "ثُٜؼْ ثُيثص٢" دوطغ ثُوشٌر ثُٜؼ٢ٔ كوؾ إ٣َٗٔجس ثُٔ٘ضؼ ثُق٢ صغ٤ٌ إ٣َٗٔجس ثُؾٜجٍ

 .، ٗؾؼِٜج ؿ٤ٌ هجدِز ُِٜؼْ أٝ طؼذز ثُٜؼْجس ثُض٢ صقٍٞ ثُ٘شج دٜيٙ ثُط٣ٌوزٖ ث٣َٗ٩ٔٝفٌٓجٜٗج ٓ

ز ُضق٣َٞ ، ُٜٝيث ٣ؾخ إؽٌثء ػوه ًذ٤ٌ ٖٓ ثُضلجػ٬س ث٤ٔ٤ٌُجة٤ؼٌف ثُؾْْ ٤ًل٤ز ثٓضظجص ثُ٘ش٣ٞجس٫ ٣

 .، ٝثُض٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٔضظٜج ثُؾْْثُ٘شج إ٠ُ ٣ٌٌّجس د٤ْطز

ر ٝصْضـٌم ٣َٞ ثُ٘شج إ٠ُ ٣ٌٌّجس د٤ْطز ٣ْضٞػذٜج ثُؾْْ ٤ُْش كوؾ ٓؼوو، كئٕ صٌُ٘ٞٞؽ٤ج صقػ٬ٝر ػ٠ِ ىُي

ّجػجس(. ٣ضطِخ إٗلجم ًذ٤ٌ ٖٓ ثُطجهز  4إ٠ُ  2، ٌُٜٝ٘ج صٔضو أ٣ًؼج دشٌَ ًذ٤ٌ ك٢ ثُٞهش )ٖٓ ٝهضًج ؽ٬ً٣ٞ 

٤٘جس ز ًجك٤ز ٖٓ ثُل٤ضجٓ، إُل( دوٕٝ ٤ًٔ B1  ،B2  ،B3  ،PP  ،C ٝثُٔٞثه ثُلؼجُز د٤ُٞٞؽ٤ج )ثُل٤ضج٤ٓ٘جس

 .، ٫ ٣ضْ ثٓضظجص ثُ٘شج ػ٤ِٔجٝثُٔؼجهٕ

ث٤ِ٤ٓ٧َ  ثُِي٣ٖ ٣نضِلجٕ دقور ك٢ ثُنظجةض ،٣ٌٌُْجس: ث٤ِ٤ٓ٧َ ٝث٤ٓ٧ِٞدٌض٣ٖ٤قض١ٞ ثُ٘شج ػ٠ِ ؽَة٤ٖ ٖٓ ث

 .، ٝصش٤ٌَ ٓقٍِٞ ؿٌٝث٢ٗ شلجفهًؽز ٓت٣ٞز( 80ك٢ ثُٔجء ثُْجمٖ )٪. ٣يٝح  25-15ك٢ ثُ٘شج ٢ٛ 

ُ٘شج، ٣ضْ صش٤ٌَ ، ػ٘و ثُضؼٌع ُِٔجء ثُْجمٖ ػ٠ِ ثثُقذٞح ثُ٘شج ٝدجُضج٢ُ٪ ٖٓ  85-٣75شٌَ ث٤ٓ٧ِٞدٌض٤ٖ 

، ز ث٤ٌُْٔز ٝثَُِؽز ثُ٘جصؾز ػؾ٤٘ز، ٝثُي١ ٣ضٌغق دشور ٓغ ث٤ٓ٧ِٞدٌض٤ٖ ثُٔضًّٞ ٝص٠ْٔ ثٌُضِٓقٍِٞ ث٤ِ٤ٓ٧َ

ثُٔوجؽغ ، صْو ثُٔؾ٣ٌٜز ثُٔٔضظز ٬ُع٢٘ ػشٌ ٝإٜٗج ٓجهر ٫طوز ٝثُض٢ صضشٌَ ك٢ ثُؾٜجٍ ثُٜؼ٢ٔ ثُذش١ٌ

 .، عْ صو٣ٌذًج دجٌُجَٓػٖ ثُٜؼْ، ؽَة٤ًج، ٝصُذؼوْٛ ثُْل٤ِز ٨ُٓؼجء ثُوه٤وز

ٛيث ٛٞ ثُْذخ ك٢ ّٞء ثٓضظجص ثُل٤ضج٤ٓ٘جس ٝثُؼ٘جطٌ ثًَُ٘ر ٝثُٔٞثه ثُٔـي٣ز ٖٓ ثُطؼجّ ػوّ ًلج٣ز 

 ٛيٙ ٣٢ٛو ٖٓ ث٧ٌٓثع )صظَ إ٠ُ ث٧ًٝثّ(، ٌُٖٝ هظًٞ ثُـور ثُوًه٤ز، ٝثٓضظجص ث٤ُٞه ٣ؤه١ إ٠ُ ثُؼو

ؿ٤ٌٛج "ؿٌٔ" ثُ٘شج ٝ -، ٛٞ ثٌُٔع ث٧ًغٌ صقو٣وث ٝثُْذخ ٫ ٣َثٍ ٛٞ ٗلْٚ زٝظ٤لز ثُـور ثُوًه٤ز ؿ٤ٌ ًجك٤

 .، ٝٗٔٞ ثُـور ثُوًه٤ز ٗلْٜجٖٓ ثُّْٔٞ ٖٓ ث٤ُْ٘ؼ ثُؼجّ

، ٝصشٌَ فؾجًر دٌث٣ٍز صؼَٔ ٛيٙ ثٌُٝثّخ ك٢ ث٧ٓؼجء ثُـ٤ِظز، صِضظن ثُ٘شج، ثُٔؾللز، دؾوًثٕ ثُوُٕٞٞ

، ٩ْٗجٕ ٖٓ صٞك٤ٌ ثُٔٞثه ثُـيثة٤ز، ٝصٔ٘غ ؽْْ ثُٔوجدِز ٖٓ ث٧ٓؼجء فٌك٤ًجةٔز ػ٠ِ إ٣وجف ػَٔ ث٧ؽَثء ثثُوث

ومَ ٓؾٌٟ ثُوّ، ، صْو أطـٌ ؽ٣َتجس ثُ٘شج، ثُض٢ صن ث٧هثء ثُطذ٤ؼ٢ ُِؾٜجٍ ثُٔ٘جػ٢ ٝك٢ ثُٞهش ٗلْٚٝصؼ٤

 .ْٔضٟٞ ثُن١ِٞ، ٓٔج ٣ٔ٘غ ٗوَ ٝثّض٤ؼجح ثُؼ٘جطٌ ثُـيثة٤ز ػ٠ِ ثُث٧ٝػ٤ز ثُشؼ٣ٌز
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، ٝثُض٢ ٣ضْ ُض٢ ٢ٛ ٓؼٌٝكز ؽ٤وث ٌَُ ٝثفو ٓ٘ج، ٣٘ذـ٢ إ٬٣ء ث٫ٛضٔجّ ُِوذِز ، ٝثؼِن دٔج ىًٌ أػ٬ٙك٤ٔج ٣ض

ثُْجمٖ، صضشٌَ ػؾ٤٘ز  إػوثهٛج ػ٠ِ أّجُ ثُ٘شج ٓغ إػجكز ثُضٞس ثُٔنضِلز أع٘جء صقؼ٤ٌ ٤ْ٤ًَ ك٢ ثُٔجء

، ثُٔوجؽغ ثُْل٤ِز ٨ُٓؼجء ثُوه٤وز٣ز ثُشلط٤ز ك٢ ث٫ع٢٘ ػشٌ ٝ، صْو ثُٔؾٌٜػ٠ِ ثُلًٞ، ٝثُض٢، ًٔج ٗؼِْ دجُلؼَ

، ٝثٌُٞٓذٞس، ط أدوًث ػ٘و شٌح ٓشٌٝدجس ثُلجًٜزٝدجُضج٢ُ صضوثمَ ٓغ ث٧هثء ثُطذ٤ؼ٢ ٨ُٓؼجء ٛيث ٫ ٣قو

 .ٝثُظذـجس ثُؼشذ٤ز ثُٔنضِلز

ؽج، ٝٓ٘ضؾجس جةن ثُذطج، ًٝهُٔو٤ِز، ٝأٝػ٤ز ثُذطجؽج ثُٔو٤ِز، أع٘جء صقؼ٤ٌ ثُذطجؽج ثدج٩ػجكز إ٠ُ ىُي

، ٣ضْ ص٤ٌٌْ ٓغ ث٣ٌٌُْجس أع٘جء ػ٤ِٔز ثُٜؼْ ، ٣قوط ٣َٓؼ ٤ٔ٤ًجة٢ ٖٓ ثُوٕٛٞثُٔنجدَ، ٝٓج إ٠ُ ىُي

، كئٕ ػظجًثس ثُؾٜجٍ ثُٜؼ٢ٔ ك٢ ثُٔؼور ؿ٤ٌ ك٢ ثُٔؼور ٝثُوٕٛٞ ك٢ ث٫ع٢٘ ػشٌ، ٝدجُضج٢ُث٣ٌٌُْجس 

، كئٜٗج صشٌَ ًٌٓذجس ّجٓز ٓغ ٢ ث٧ٓؼجءكهجهًر ػ٠ِ صقط٤ْ ث٣ٌٌُْجس ثًٌُٔذز ٓغ ثُوٕٛٞ ٌٓر ٝثفور 

 .ػٞثهخ ٝم٤ٔز ػ٠ِ ثُٜؼْ ٝثُظقز دشٌَ ػجّ

٣َٓؼ ٖٓ ثُ٘شج ثًٌَُٔ ٓغ ثُوٕٛٞ ٝثٌٌُْ ٝثُِٔـ ٛٞ "ه٘ذِز ى٣ًز" فو٤و٤ز هثمَ ؽْْ ث٩ْٗجٕ، ٓٔج ٣ؤه١ إ٠ُ 

، ثُل ٛيث ٛٞ ٝثفو ٖٓ ٝثٌُدٞ ٝأٌٓثع أػؼجء ص٣ٌٖٞ ثُوّ، ٝٗظجّ ثُـوه ثُظٔجء ثُْٔ٘ز ٌٝٓع ث١ٌٌُْ

، ّٞثء ثُق٤ٔور ٝثُنذ٤غز ُيُي، إىث أطذـ ؽْٔي ؿ٤ٌ ْٓضوٌ، ٓض٤ٜؼ أٝ ث٧ّذجح ثٌُة٤ْ٤ز ُضش٤ٌَ ث٧ًٝثّ

ٓضٌَٛ، ٣ؾخ إٔ صؼِْ أٗي هو هٌٓس أْٗؾزى ثُؼجٓز ٝطقضي ٗض٤ؾز ٫ّض٬ٜى ٗشج أٝك٤ًًٌٞ٤و أٝ ٓط٤ٜز 

ثُ٘شج ٓٞؽٞه أ٣ًؼج ك٢ ثُؼو٣و ٖٓ ثُٔ٘ضؾجس ثُـيثة٤ز ُْٞء ثُقع، ك٢ ثُٞهش ثُقجػٌ، دج٩ػجكز إ٠ُ ثُذطجؽِ، 

 ك٢ ثُ٘وجٗن ٝثٌُؼي ٝثُؾذٖ، إُل. -ث٧مٌٟ 

 

 حىل صيادة انىصن

صقض١ٞ ثُذطجؽِ ػ٠ِ ْٗذز ػج٤ُز ٖٓ ثٌٌُْ ك٢ ثُوّ )ٓؤشٌ ْٗذز ثٌٌُْ ك٢ ثُوّ ٛٞ هوًر ثٌٌُد٤ٛٞوًثس 

ِ ثُض٢ ٣ضْ ص٘جُٜٝج ص٣َو دٌْػز ْٗذز ثٌٌُْ ػ٠ِ ثُضْذخ ك٢ ٣ٍجهر ْٗذز ثٌٌُْ ك٢ ثُوّ( ٛيث ٣ؼ٢٘ إٔ ثُذطجؽ

ك٢ ثُوّ ٛيث ٣ْجْٛ ك٢ إؽ٬م ث٤ُْٞٗ٧ٖ ك٢ ثُوّ، ٝصضٔغَ ٜٓٔضٚ ثٌُة٤ْ٤ز ك٢ ملغ ْٓض٣ٞجس ثٌٌُْ، ًٝيُي 

 .إٗضجػ ثُن٣٬ج ثُو٤٘ٛز ٖٓ ثُؾًٍِٞٞ ؿ٤ٌ ثُْٔضنوّ ٩ٗضجػ ثُطجهز

شٌَ أٌّع دؼو ٓؾٜٞه دو٢ٗ ًذ٤ٌ، ٌُٖٝ إىث ُٜيث ثُْذخ، ٣ٌٖٔ ُِذطجؽِ إٔ صْجػو ث٣ٌُجػ٤٤ٖ ػ٠ِ ثُضؼجك٢ د

ج، ك٤ْضْ ٓؼجُؾز ثُؾًٍِٞٞ ك٢ طًٞر هٕٛٞ، ٣ضْ صٌّذٜج ك٢ شٌَ  ًٓ ًجٕ ثُ٘شجؽ ثُذو٢ٗ ٓ٘نلًؼج أٝ ؿجةذًج صٔج

 .ؽذوجس صقش ثُؾِو، ًٝيُي ثُوٕٛٞ ثُقش٣ٞز ػ٠ِ ث٧ػؼجء ثُوثم٤ِز
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ثُٔل٤ور ٫فض٤جؽ٢ ثُطجهز ٝثُـشجء ثُٞثه٢ ك٢ ٤ًٔجس طـ٤ٌر، ثُوٕٛٞ ػ٣ًٌٝز ُِؾْْ ٝصؤه١ ثُٞظ٤لز 

٨ُػؼجء ثُوثم٤ِز ٌُٖٝ ٓغ ثٍه٣جه ػوهٛج، صضطًٞ ثُْٔ٘ز، ٣َ٣ٝو ػـؾ ثُوّ، ٝٛ٘جى مطٌ ث٩طجدز دٌٔع 

ثُش٣ٌجٕ ثُضجؽ٢، ٝثفضشجء ػؼِز ثُوِخ، ٝثٌُْضز ثُوٓجؿ٤ز، ٝث١ٌٌُْ ، كؼ٬ً ػٖ ػؼق أهثء ؽ٤ٔغ أؽَٜر 

 .ثُؾْْ ثُذش١ٌ

ٌر ٖٓ ث٤ُْٞٗ٧ٖ ك٢ ثُوّ ٣ؤه١ أ٣ًؼج إ٠ُ ثُؾٞع ث٣ٌُْغ، ثُي١ ٣ٔ٘ؼي ٖٓ ثُشؼًٞ دجُشذغ إٕ إؽ٬م ٤ًٔجس ًذ٤

٣ٝؤه١ ٓذجشٌر إ٠ُ ث٩كٌثؽ ك٢ ص٘جٍٝ ثُطؼجّ، ف٤ظ إٔ ثُشؼًٞ دجُؾٞع ْٓضٌٔ ك٢ إًّجٍ إشجًثس إ٠ُ ثُوٓجؽ 

 .ثٍُٕٞ صقضجػ إ٠ُ ص٘جٍٝ ث٣َُٔو ٜٓ٘ج ُيُي، صضًٌٌ هًٝر ص٘جٍٝ ثُذطجؽج، ٓٔج ٣ْضَِّ ٣ٍجهر ك٢

ُٜيث ثُْذخ، ُٖ صضن٠ِ شًٌجس ثُٞؽذجس ث٣ٌُْؼز ػٖ ٓذ٤ؼجس ثُذطجؽِ، ٧ٕ ٛيث ٤ّؼ٢٘ ثٗنلجًػج ك٢ 

 ث٧ًدجؿ.

 

 انغم في انمقالة

، مجطز هًٗجس ثُذطجؽج ، كئٕ ىُي هو ٣ؤى١ ثُؾِْْ ٧ًغٌ ٖٓ ع٬عز إ٠ُ أًدؼز أشٌٜإىث هٔش دقلع ثُذطجؽ

٤ٗ٫ّٖٞ ٛ٘جى ثٌُغ٤ٌ  -، ك٢ٜ صضٌثًْ أهٟٞ ثُْْ ٠ ثُِٕٞ ث٧مؼٌثُؼٞء، صضقٍٞ إُ صِي ثُض٢ ًجٗش ْٓضِو٤ز ك٢

، ٣وٌٓ ث٤ٗ٫ُْٖٞ م٣٬ج ثُوّ ثُقٌٔثء ٣ٝٔ٘غ ثُؾٜجٍ ك٢ ثُؾٌػجس ثٌُذ٤ٌر ٖٓ ث٤ٗ٫ُْٖٞ ك٢ ثُذطجؽج ثُض٢ ص٘ذش

، ٝثُضش٘ؾجس ٝؿ٤ٌٛج ٝمز، ٝػ٤ن ثُض٘لِ، ٝثُـغ٤جٕ، ٝثُوص٘جٍٝ ٤ٗ٫ّٖٞ ٣ْذخ ثُظوثع ثُؼظذ٢ ث١ًٌَُٔ

، ًَ ٛيث ٣ٌٖٔ إٔ ٣ضقٍٞ إ٠ُ ٗض٤ؾز ٤ٔٓضز َٗع ؼ٤ن. دجُْ٘ذز ٌُِجةٖ ثُق٢ ثُؼؼ٤قػ٬ٓجس ثُشؼًٞ دجُٖٓ 

ثُذطجؽج ٤ٗ٫ّٖٞ  ؿٌثّ ٖٓ 100، ك٢ ك٢ كظَ ثُن٣ٌق كض٤َ ٓغَ ٛيث ثُْْ ٫ ٣ْجػو أ١ ػ٬ػ فٌث١ً

ف ث٤ٌُٔز، ػ٬ٝر ػ٠ِ عز أػؼج، هو ٣ضقٍٞ إ٠ُ ع٤ِِٓ٬ـٌثّ ك٢ ثٌُد٤غ 10أًغٌ ٖٓ  ، ٫ ٣ٞؽوثُٔقلًٞر ؽجٍؽز

، ػجهر ٓج صٌٕٞ ٛيٙ ُِِٔ ، ٣ضًٌَ دشٌَ أّج٢ّ ك٢ ثُٔ٘جؽن ثُنؼٌثء ٖٓ ثُوًٗز ٝأهٌح ٖٓ ثُوشٌرىُي

 .ثُذطجؽج دط٤تز ٤ُْٝش هج٤ّز

، ٧ٕ ث٤ٗ٫ُْٖٞ ٛٞ ٝثفو ٖٓ أهٟٞ ث٣َٓؾخ إ٬٣ء ثٛضٔجّ مجص ٫ّضنوثّ ثُذطجؽج ٖٓ هذَ ث٧ٜٓجس ثُقٞ

 ثُٔٞثه ثُض٢ ٣ٌٖٔ إٔ صْذخ صطًٞ ثُضشٞٛجس ثُنِو٤ز ك٢ ثُؾ٤ٖ٘.ثُْٔن٘جس ٣ٝ٘ض٢ٔ إ٠ُ ٓؾٔٞػز 
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 عه انتفكيش واإلسادة اإلوغاويت

ً ػ٠ِ طقز ث٩ْٗجٕ ٣ٌٖٔ ثُضو٤َِ ٖٓ ٛيث  ًٔج ثًضشل٘ج دجُلؼَ، كئٕ ثّضنوثّ ثُذطجؽِ ٣شٌَ مطٌثً ٓؼ٤٘ج

ج. فض٠ ٓغ ٝؽٞه ثُذطجؽج ثُظـ٤ٌر  ًٓ ثُٔطذٞمز دشٌَ طق٤ـ "ك٢ ثُنطٌ، ٌُٖ ٫ ٣ٌٖٔ ثُوؼجء ػ٤ِٚ صٔج

، ٤ّضقٍٞ فضٔج إ٠ُ ص٘جُٝٚ ثُـ٬ف"، كئٕ ثُ٘شج ثُٔٞؽٞه ك٢ ثُوًٗجس ٫ ٣نضل٢ ك٢ أ١ ٌٓجٕ، ٝدجُضج٢ُ، ػ٘و

، ٣ؤه١ ٛيث إ٠ُ ثػطٌثدجس ك٢ ثُضٔغ٤َ ث٧ٓؼجء ٝثُؾْْ ًٌَ ٝٗض٤ؾز ُيُيػؾ٤٘ز، ث٧ٌٓ ثُي١ ٣ْضَِّ صؼط٤َ 

، ُي١ ٣ظذـ ًَٓٓ٘ج ك٢ ٜٗج٣ز ثُٔطجف، ثثُذش٣ٌز، ٣ٝظٌٜ ثُؼؼق ُطذ٤ؼ٢ ٨ُػؼجء ٝث٧ٗظٔزثُـيثة٢ ٝث٧هثء ث

، ٓؼًج ، ٣َٝهثه ّٞء ثُقجُز ثَُٔثؽ٤ز ٝث٬ُٓذج٫ر ٝػوّ ثٌُؿذز ك٢ كؼَ أ١ ش٢ءث٫مضلجء٣ذوأ ث٫ٛضٔجّ دجُق٤جر ك٢ 

 .٣ذوأ ٛيث ك٢ ثُضأع٤ٌ ِّذًج ػ٠ِ ثُقجُز ثُذو٤ٗز ٝثُؼجؽل٤ز ُِشنض

كئٗٚ ٣غذؾ ثُؾٜجٍ ، فض٠ د٤ٌٔجس طـ٤ٌر ض٬ع أهٟٞ ٤ٗ٫ّٖٞ ثُْْمطٌ آمٌ ػ٘و ص٘جٍٝ ثُذطجؽِ ٛٞ ثد

٣ظٌٜ ػوّ ث٤ُو٤ٖ ، ٌٝ، ٣ضوِض ٝػٞؿ ث٩هًثى ُٔج ٣قوط، ٝٗض٤ؾز ُيُي صذجؽأ ٌّػز ثُضل٤ٌثُؼظذ٢ ث١ًٌَُٔ

 .، ٝصؼؼق إًثهر ث٩ْٗجٕووًر ػ٠ِ ثصنجى ثُوٌثًثس ثُظق٤قز، ٝصؼؼق ثُك٢ صظٌكجس ثُشنض

، ٓٔج ٣ذوأ ك٢ ٤ٗ٫ُْٖٞ ك٢ ثُوًٗجس ٣ٍجهر ًذ٤ٌر، صَهثه ٤ًٔز ثثُٔوٟ ثُط٣َُٞضن٣َٖ ثُذطجؽِ ػ٠ِ ٗض٤ؾز 

، ٣ؤه١ ظقز ثُذو٤ٗز ك٢ ثُؾٌػجس ثٌُذ٤ٌر، ٌُٖٝ أ٣ًؼج ػ٠ِ ثًُذ٤ٌ ٤ُِ كوؾ ػ٠ِ ثُظقز ثُؼو٤ِز صش٤ٌَ مطٌ

٠ ، ف٤ظ ٣ُقٌّ ثُشنض ٖٓ ثُووًر ػِمط٤ٌر ك٢ ثُؾٜجٍ ثُؼظذ٢ ث١ًٌَُٔ ث٤ٗ٫ُْٖٞ إ٠ُ ثػطٌثدجس

ٍَ ٝثٍف ُٔج ٣قوط، ٝهو صقوط ثُوٝثٓجس، ٝثُضش٘ؾجس، ٝث٩ؿٔجءث٫ّ  ، ٝؿ٤ٌٛج ٖٓ ػ٬ٓجس ثُضْْٔضؾجدز دشٌ

 .، ص٣َو ٓنجؽٌ ظًٜٞ ثُضشٞٛجس ثُنِو٤ز ُِؾ٤ٖ٘ دشٌَ ًذ٤ٌ أع٘جء ثُقَٔدج٩ػجكز إ٠ُ ىُي

٣ْضَِّ ظًٜٞ ، كئٕ ثُضـ٤٤ٌ ثُي١ ٣ذوٝ ػت٬ً٤ ك٢ ثُ٘ظجّ ثُـيثة٢ ػٖ ؽ٣ٌن إػجكز ثُذطجؽِ إ٤ُٚ ٝدجُضج٢ُ

، ٣ٝؤه١ ف ٓٞثص٤ز ُضطًٞ ث٧ٌٓثع ثُٔنضِلز، ٝمِن ظٌٝإػؼجف طقز ث٩ْٗجٕ -جةؼ ثُِْذ٤ز ثُؼو٣و ٖٓ ثُ٘ض

، ٝهٔغ طلجصٚ ثُضطٞػ٤ز، ٓٔج ٣نِن ٢ ثُقجُز ثُ٘ل٤ْز ثُؼجؽل٤ز ُِشنضأ٣ًؼج إ٠ُ ظًٜٞ صـ٤٤ٌثس ِّذ٤ز ك

 .نض ٣ٌٓغ ٝػؼق ث٩ًثهر َّٜ ث٩هثًر، ًشُض٬ػخ ثٌُؽَ ٝإهثًصٚ، ٝدجُضج٢ُ ثّضؼذجهٙظٌٝكًج ٓٞثص٤ز 

ُضـ٤٤ٌثس هو ثٓضوس ٓغ ، ٌُٜ٘ج ٫ صطجم ٝدٔج إٔ ٓغَ ٛيٙ ثثُضـ٤٤ٌثس ك٢ شنض ٫ صقوط دٌْػز ٓغَ ٛيٙ

، كئٕ ثُشنض ٤ُِ ُو٣ٚ إفْجُ دٞؽٞه طِز ٓذجشٌر ٝثػقز د٤ٖ ثّضنوثّ ثُذطجؽِ "ؿ٤ٌ ًٌٓٝ ثُٞهش

٤ٌثس ثُِْذ٤ز ثُض٢ صقوط دٜيٙ ثُط٣ٌوز ك٢ ثُظقز ٝثَُٔثػ ثُٔؤى٣ز" ثُض٢ أطذقش ٓأُٞكز ُوٟ ثٌُغ٣ٌ٤ٖ ٝثُضـ

 ٝثُق٤جر دشٌَ ػجّ.
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 حىل طىل انعمش وانتغزيت راث مغضي

إىث ً٘ش صْؼ٠ ؽجٛور ٤ُِ كوؾ ُِقلجظ ػ٠ِ طقضي ٝصؼ٣ََٛج، ٌُٖٝ أ٣ؼج ثُضل٤ٌٌ ك٢ ؽٍٞ ثُؼٌٔ ثُ٘شؾ، 

ثُذطجؽج ًٔج صؼِٕٔٞ، كئٕ ثُووًر ػ٠ِ إؽجُز ثُؼٌٔ كٖٔ ثُٔل٤و ك٢ ٛيث ثُظوه ثُضل٤ٌٌ ك٢ ٓوٟ ٬ٓءٓز ص٘جٍٝ 

٢ٛ، أ٫ًٝ ٝهذَ ًَ ش٢ء، ثُووًر ػ٠ِ ػوّ صوظ٤ٌٛج، أ١ ػوّ صوظ٤ٌ ثُق٤جر ٖٓ م٬ٍ ثصذجع أ١ ٓؼضووثس 

مجؽتز ، ٝثُؼجهثس ث٤ُْتز ٝأ١ إؽٌثءثس أمٌٟ صؤه١ إ٠ُ ػٞثهخ طق٤ز ِّذ٤ز، ٓٔج ٣ؤه١ إ٠ُ ثٗنلجع ف٤جر 

ضجؿ ف٤جر ؽ٣ِٞز ٝطق٤ز ّٝؼ٤ور ٛٞ ثُقجؽز إ٠ُ ثُضؼوَ، ٓٔج ٣ؾؼَ ٖٓ ثٌُٖٔٔ ثمض٤جً ث٩ْٗجٕ ٝدجُضج٢ُ، كئٕ ٓل

 .ٝصش٤ٌَ أٗٔجؽ هجدِز ُِضطذ٤ن ٖٓ ثُِْٞى ٝثُؼجهثس

ٖٓ م٬ٍ ث٫ٗضوجٍ إ٠ُ ثُق٤جر دط٣ٌوز ٓؾو٣ز، ٖٓ ثُْٜٔ ٤ُِ كوؾ إٔ صضؼِْ إٔ صْأٍ ٗلْي ث٧ّتِز "ٓجىث أكؼَ 

جىث أكؼَ ٛيث دٜيٙ ثُط٣ٌوز؟" ٝٓج إ٠ُ ىُي، ٌُٖٝ صؼِْ أ٣ًؼج إٔ صٌٕٞ ث٥ٕ؟"، "١٧ ؿٌع أهّٞ ديُي؟"، "ُٔ

طجههًج ٓغ ٗلْي فض٠ ٫ صضِو٠ "إملجء ًأّي ك٢ ثٌُٓجٍ" ػ٘وٓج صضِو٠ إؽجدجس، ُضذ٣ٌٌ صظٌكجصي أٝ ػوّ 

صظٌكي دوُٞي "ثُؾ٤ٔغ ٣لؼَ ىُي"، ٌُٖ دو٫ً ٖٓ ىُي صقضجػ إ٠ُ ٓؼٌكز ٤ًل٤ز ثّضن٬ص ث٫ّض٘ضجؽجس 

ٝصْضٌشو دٜج ػ٘وٓج صضقٌى ك٢ ثُق٤جر ُيُي، إىث ًجٕ ثُؼوَ ٣وٍٞ إٔ ثٌُقٍٞ ٛٞ ثُْْ، ٝثُضوم٤ٖ ٛٞ ثُظق٤قز 

ثُْْ، ٝثُطؼجّ دجُٔٞثه ثُقجكظز ٛٞ ثُْْ، ٝٓج إ٠ُ ىُي، ٣ٝؤًو ثُؾْْ ٛيث ٖٓ م٬ٍ ثٌُٔع، عْ ٤ٌّٕٞ ٖٓ 

 .إٔ صذ٢٘ ف٤جصي ك٢ ثُْٔضوذَثُٔ٘طو٢ ثُضل٤ٌٌ ك٢ ٓج ٣قوط ٝثّضن٬ص ث٫ّض٘ضجؽجس ث٬ٍُٓز، ٝكوج ثُي١ ٣ؾخ 

٣ٝ٘طذن ثُش٢ء ٗلْٚ ػ٠ِ ثُذطجؽج ثُٔؼٌٝكز ك٢ ٓٔجًّض٘ج ؽ٣ِٞز ث٧ؽَ، صٌثًٔش ثُؼو٣و ٖٓ ث٧ٓغِز ػ٘وٓج، 

ُضق٤ْٖ ثُظقز، ثصؼـ أٜٗج ًجك٤ز ٫ّضذؼجه ثُذطجؽِ ٖٓ ثُ٘ظجّ ثُـيثة٢، دْذخ ٝؽٞه شلجء صو٣ًؾ٢ ُِؾْْ 

 أّجد٤غ كوؾ ٛيٙ ٢ٛ ثُقوجةن. 3-2ك٢ ؿؼٕٞ  ٝصق٤ْٖ ًذ٤ٌ ك٢ ثٌُكجٙ ٝثَُٔثػ ُوٟ ثُشنض

 

 أعشاض تغمم انبطاطظ

ثُِقْ ثُٔقلٞظ ػذجًر ػٖ ٓجهر ّجٓز صؤعٌ أ٫ًٝ ػ٠ِ ثُؾٜجٍ ثُٜؼ٢ٔ إىث أًِش عٔجً ثُذطجؽج ثُٔ٘ذضز، كذؼو 

 دؼغ ّجػجس ٤ّذوأ ثُْْ ك٢ ثمضٌثم ثُوّ ّٞف صقوط ث٧ػٌثع ثُضج٤ُز:

 ثُـغ٤جٕ ٝثُو٢ء. 

 ثُض٤ٓ٬ي ثُٔضّٞؼز. 

 ِػ٤ن شو٣و ك٢ ثُض٘ل. 

 ْْثًصلجع هًؽز فٌثًر ثُؾ. 

 ٌْٓثًر ك٢ ثُل. 

 .ٖثُضش٘ؼ ك٢ ثُذط 
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 اإلععافاث األونيت نهتغمم

َٛ ص٘جٍٝ ثُشنض ثُلٞثًٚ ثُٔ٘ذضز ٝشؼٌ دأٍٝ أػٌثع ثُضْْٔ؟ دجها ى١ دوء، ٖٓ ثُؼ١ًٌٝ ْٓـ ث٧ٓؼجء 

ج ٝكوًج ُِضؼ٤ِٔجس فض٠ ٫ صؤى١ ثُؾْْ عْ ٣ضْ ىُي دُْٜٞز دجّضنوثّ ٓقٍِٞ دٌٓ٘ؾ٘جس ثُذٞصج٤ّّٞ ٌُٖ هْ دنِطٜ

 .صشٌح ٝصق٤و ثُّْٔٞ هثمَ ث٧ٓؼجء ّٞف صظٌٜ ثُو٢ء، ٝثُض٢ ّٞف صط٤ٌٜ ثُؾْْ دشٌَ أكؼَ

دؼو ىُي، صقضجػ إ٠ُ ص٘جٍٝ ثُو٤َِ ٖٓ ثٌٌُدٕٞ ثُٔ٘شؾ أٝ أ١ ٤ِّٝز أمٌٟ ُِضْْٔ ٖٓ ثُؼ١ًٌٝ أ٣ًؼج شٌح 

ث٣ٌُٔغ دشٌح ث٬ُّٜ أٝ ثُق٤ِخ، ٝٛٞ ٓشٌٝح ٓـِق  ٤ِٖٓ ُِضنِض دٌْػز ٖٓ ّْ ثُِقْ ثُٔقلٞظ ٣٘ظـ

 .ؽ٤وًث

ثُطٌم ثُٔيًًٞر أػ٬ٙ ٣ٌٖٔ ثّضنوثٜٓج كوؾ ُِضْْٔ ثُنل٤ق ك٢ أ١ فجٍ، ٣ؾخ ػ٤ِي ثّضوػجء ٤ّجًر ث٩ّؼجف 

 .إىث َُّ ث٧ٌٓ، ٤ّضْ ٗوَ ث٣ٌُٔغ إ٠ُ ثُْٔضشل٠

ْ: صـَْ ثُٔؼور، ٝصؼغ كؼ٬س ، إىث ك٢ ثُْٔضشل٠، ٤ّضْ ثّضنوثّ أ١ ٤ِّٝز ٓضجفز ٩ٍثُز ثُّْٔٞ ٖٓ ثُؾْ

َُّ ث٧ٌٓ، ؿ٤َْ ث٠ٌُِ ٣ٞطق ثُؼ٬ػ ث٬ُفن، ٝثُض٢ ّٞف صٜوف إ٠ُ صطذ٤غ ػَٔ ث٠ٌُِ ٝثُوِخ ثّضنوثّ 

 .ثُٔؼجهثس ثُق٣ٞ٤ز ػ٠ِ ثُٔوٟ ثُوظ٤ٌ أٌٓ ٌٖٓٔ

 صيًٌ إٔ ثُؼ٬ػ ثُيثص٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؼٌ ؽْٔي.مالحظت: 

 

 انخاتمت

ؽٌم ثُٔؼجُؾز ثُقٌث٣ًز ُوًٗجس ثُذطجؽِ، ثُٔطذوز ك٢ ثُوًثّز، ًجٕ ُٜج صأع٤ٌثس ٓنضِلز ػ٠ِ ثُ٘شج 

ٝثٌُٔٞٗجس ثُ٘شطز د٤ُٞٞؽ٤ًج ٓغَ ك٤ضج٤ٖٓ ٢ّ، ص٢ د٢، ثًٌُٔذجس ثُٔؼو٤ٗز، ٝمظجةض ٓؼجهثس ث٧ًْور 

ث٣ٌٌٝٝ٤ُٔق ٝثُش١ٞ  ٣ٌشق صق٤َِ ثُضـ٤٤ٌثس ك٢ ثٌُٔٞٗجس ثُض٢ صْ كقظٜج أٗٚ ٣ؾخ ث٩شجًر إ٠ُ ثّضنوثّ

 Cٝك٤ضج٤ٖٓ  RS  ٝTPًطٌم ػ٬ػ ٓٞثص٤ز ص٤َٔس ثُوًٗجس ثُض٢ مؼؼش ُٜيٙ ثُٔؼجُؾجس دض٤ًٌَ أػ٠ِ ٖٓ 

ٝثٌُٔٞٗجس ثُٔؼو٤ٗز ٓوجًٗز دجُؼ٤٘جس ثُٔـ٤ِز ك٢ ثُٔجء أٝ ثُٔطذٞمز ػ٠ِ ثُذنجً أٝ ثُٔطذٞمز ك٢ كٌٕ ٓنضِؾ 

جّضنوثّ ٓجهر ع٘جة٢ ثُل٤٘٤َ ٓضؼوه ثًٌُِٞ أهٟ ًٔج أظٌٜٝث مظجةض ٓؼجهثس أًْور أهٟٞ صْ صقو٣وٛج د

ّجػز( ُِذطجؽِ دؼو ٓؼجُؾضٜج ثُقٌث٣ًز، ثُٔطذوز ك٢ ث٧ٓجًٖ  24هًؽز ٓت٣ٞز،  2ثُضن٣َٖ ثُذجًه )+

 .RSثُٔنظظز ٩ٗضجػ ِّطجس ثُنؼجً، إ٠ُ ٣َٓو ٖٓ ثُضـ٤٤ٌثس ك٢ ثُ٘شج ٣ٍٝجهر إ٣ؾجد٤ز ك٢ ْٗذز ؽَء 
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 التوصيات

 

اع مختلفة من فٌما ٌتعلق بالسموم الطبٌعٌة من األهمٌة بمكان مالحظة إمكانٌة وجودها فً أنو

  :واألغذٌةالمحاصٌل 

 عدم افتراض أن كل ما هو "طبٌعً" ٌتسم تلقائٌاً بالمأمونٌة. 

 ونها باهتاً واألغذٌة التً التخلص من األغذٌة التً تعرضت للتكّدم والضرر أو التً أصبح ل

 .أصابها العفن على وجه الخصوص

 التخلص من أي أغذٌة لم تعد رائحتها أو مذاقها طازجاً، أو تغٌّر مذاقها عن المعتاد. 

 .عدم تناول أنواع الفطر البري أو أي نباتات برٌة إال تلك التً تأكد أنها غٌر سامة 
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 انمصادس وانمشاجع

 

(. آعجً ث٩ؽٜجه ثُقٌث١ً ػ٠ِ إٗضجؽ٤ز ثُذطجؽِ ٝؽٞهصٜج ثُـيثة٤ز. فٌثٗج ػشٌثٗج ٤ْٓٞٓ2019ِٞك٤ضش ، آ١. )

 ،60 (2 ، )43-48. 

 .Y(. ثُٔؼجُؾز ثُقٌث٣ًز ًٍٝثػز ث٧ْٗؾز ٤ًِّٞز ُضن٤ِض ثُذطجؽِ ٖٓ ك٤ٌُٝ 1956ؽْٕٞٓٞ ، أ.ه )

Nature ،177 (4511) ،709-709. 

ه١ ، ّجُؾجهٝ ، إُ إّ ، ٤ُل٤ٌث ، إ٣ٚ ك٢ إُ ، أٗوًث٣و ، إُ إ٣ٚ ٢ّ ه١ ، أ٤ُٝل٤ٌث كج٤ٌُِّْٗٞٞ ، إٕ ٢ّ إّ 

(. صأع٤ٌ ثُٔؼجُؾز ثُقٌث٣ًز ػ٠ِ ثُنظجةض ثُق٤ْز ٝثُل٣َ٤جة٤ز 2015، إّ ؽ٢ ه١ ، ّٝضجٓلًٞه ، ص٢ إٍ إّ )

 35ؿي٣ز ، .(. ػِّٞ ٝصٌُ٘ٞٞؽ٤ج ثSolanum tuberosum L٧ٝأؽَثء ثٌٌُد٤ٛٞوًثس ٖٓ ثُذطجؽِ ثُٔو٤ِز )

 ،561-569. 

(. صوؼ٢ ثُٔؼجُؾز ثُقٌث٣ًز ػ٠ِ ك٤ٌُٝ ثُوَّ ث٧طلٌ ٖٓ ٤ٛ1960ِودٌثٗو ، إ١ إّ ، ٝد٢ٌُ٣ٌ ، ح. )

 (.9) 44ثُذطجؽج ثُقِٞر. ٌٓثَّ أٌٓثع ثُ٘ذجس ، 

 (. صأع٤ٌ ثُٔؼجُؾجس ثُقٌث٣ًز ثُٔؼضوُز ٝثُ٘ذؼ٤ز٤ُ2004ذٞكٌج ، إٕ آ١ ، دٌثدًّٞي ، آ١ ، ٝكًٞٝد٤٤ق ، إ١ )

ك٢ ثُٔؾجٍ ثٌٌُٜدجة٢ ػ٠ِ ثُنٞثص ثُض٤ًٌذ٤ز ُِؾًَ ٝثُذطجؽِ ٝثُضلجؿ. ػِّٞ ث٧ؿي٣ز ثُٔذضٌٌر ٝثُضو٤٘جس 

 .16-9( ، 1) 5ثُ٘جشتز ، 
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