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ىلع ءارضخلا  تاقريلا  نم  صلختلا  ةيفيك 

اذه نأل  اهعم ،  لماعتت  يتلا  تاقريلا  تاثاعبنا  عون  ديدحت  يرورضلا  نم  تاقريلا ،  نم  صلختلا  لجأ  نم  .ةقيدحلا  يف  ةينبلا  عقبلاو  تيملا  بشعلا  روهظ  ىلإ  يدؤت  نأ  نكميو  ةشيشحلا  روذج  ىلع  ىذغتت  تاقريلا ،  ومنت  امدنع  .ةيبوروألا  ناديدلاو  وينوي  ةينابايلا ،  تارشحلا  لثم  تارشحلا ،  ضعب  تاقري  لثم  ةريغصلا ،  ءاضيبلا  ناديدلا  يه  تاقريلا 
شيشحلا لخاد  رفحت  يتلا  تاييدثلاو  رويطلا  ببسب  ةقيدحلا  يف  بوقث  كلذ : يف  امب  ىرخأ ،  ضارعأ  نع  ثحباف  تاقري ،  كانه  نأ  دقتعت  تنك  اذإ  كلذل  ىرخأ ،  ةفلتخم  لماوع  ةدعل  ةجيتن  اًضيأ  ثدحي  نأ  نكمي  هنكلو  تاقريلل ،  ةيسيئرلا  ضارعألا  دحأ  وه  ةينب  عقب  عم  مظتنملا  ريغ  شيشحلا  .تاقريلا  تامالع  نع  ثحبا  .جالعلا 1  ةطخ  ىلع  رثؤي 

ةعطق 30 رفح  [ 2  ] .تيملا شيشحلا  عقب  نم  نينثا  وأ  دحاو  ىلإ  باهذلاو  سأف  وأ  ةريغص  ةفرجم  ذاختاو  كلذب ،  مايقلاو  تاقريلا  نع  ثحبلا  لجأ  نم  ةقيدحلا  نم  ققحتلا  يه  ةيلاتلا  ةوطخلا  نإف  تاقريلا ،  ىرت  امدنع  .تاقريلا  دوجو  نم  ققحت  .ةئزجتلا 2  لزنم  لوح  يشملا  وأ  سمل  دنع  رطفلا  جيسن  روذج  ال   - .تاقريلا ىلإ  لوصولل  cm ةقيدح نم 
ىلإ جاتحت  دقف ال  ةقيدحلا ،  يف  تاقري  تدجو  ول  ىتح  .هتجلاعم  ىلإ  ةجاحب  تنك  اذإ  ددح  .تاقريلا 3  تاقريب  ةباصم  ةقيدحلا  نإف  تاقريلا ،  هذه  اندجو  اذإ  .سأرلا  نم  برقلاب  مسجلا  نم  يلخادلا  ءزجلا  ىلع  نيمدقلا  عم  رارغ ج  ىلع  تارشحلا  نع  ثحبلا  .مس  قمع 5  ىلإ  رفح  .رضخألا  بشعلا  يقتلي  تيملا  بشعلا  نأ  نيح  يف  مس  لبق 30  نم 
رثكأ اندجو  اذإ  روفلا ،  ىلع  تاقريلا  نم  صلختلل  ىلإ  باهذلل  ةقيدحلل ؛  ةماعلا  ةلاحلا  ىلع  كمكحل  اًقفو  ةقيدحلا  عم  لماعتلا  ىلإ  رطضتيسف  عبرم ،  رتم  لكل  تاقري  رشع  نم  لقأ  نكلو  تاقري  سمخ  نم  رثكأ  تدجو  اذإ  .لقأ  عبرملا  رتملا  يف  تاقريلا  تناك  اذإ  تاقريلا  نم  صلختلل  ءارجإ  يأ  ذاختال  ةجاح  ال  [ 3 [ ؛  اهددع ىلع  ًادامتعا  اهنم ،  صلختلا 
ايريتكب وه  ةيزيلجنإلا  ةغللاب  يملعلا  اهمسا  .تاقريلا  تاقري  يأ  نم  صلختلل  ةديفم  ادوتامينلا  مادختسا  .ةقيدحلا 4  ةلاح  نع  رظنلا  ضغب  عبرم  رتم  لكل  ةرشع  نم   Heterorhabditis ، نم صلختلا  نكميو  اليوط  اتقو  قرغتست  ةقيرطلا  هذه  نأ  ركذتن  نأ  مهملا  نم  .اهلتقت  يتلا  ايريتكبلا  ريثتو  نيعلا  رسكت  يتلا  ةرجملا  تاقري  ىرت  ةيليفط  ةدود  يهو 

لا وأ  ةقيرط  اذه  نم  لامعتسإ  لا  نيب  رّرقي  نأ  ّةيرورض  وه  رثاكتل , تاقريلا  ماسجألا  لخاد  تلمرأ  تنك  يغبني  ةديفم  دوتامين ]  ] ّنأ امب  [ 5  ] .جئاتنلا لضفأ  ىلع  تعضو  نأ  دعب  روفلا  ىلع  ةقلغم  ةقيدحلاو  ةيطيخلا  ناديدلا  ةجلاعمل  قبط  رهظلا  دعب  رخأتم  تقو  يف  [ 4  ] .ناديدلا تاقري  ةلكشم  ىلع  ةلماكلا  ةرطيسلل  تاونس  ثالث  ةدمل  ناديدلا 
ةينابايلا راجشألا  عوذج  نم  صلختلل  ميثارجلا  مادختسا  .تنرتنإلا 5  ربع  وأ  تاجولاتك )  ) ةنتسبلا ةلدأو  ةعارزلاو  ةنتسبلا  يف  اهؤارش  نكميو  ةيطيخلا  ناديدلا  مسا  تحت  ناديدلا  هذه  عيب  نكميو  .ّةيئايميك  تاديبم  لمعتسي  . Bacillus كنكمي رابغ  لكش  يف  يتأت  اهنإف  ابروألا ،  نم  اهنألو  ينابايلا ،  نولطنبلا  تاقري  لتقل  اهمادختسا  نكمي  ايريتكب  يه 

 ، ةيئايميكلا ةيرشحلا  تاديبملا  وأ  ةيريتكبلا  ميثارجلا  مادختسا  نيب  رايتخالا  كيلع  نوكيس  .بشعلا  ىلع  فاج  قوحسم  شر  وأ  ءاملاب  ةقيدحلا  يف  مهل  شر  كنكمي  عرزلا ، ايريتكبلا  مادختسال  .عيرسلا  جالعلاب  ةنراقم  ةيطيخلا ،  ناديدلا  لثم  لجألا ،  ةليوط  ةقيرط  وه  تاقريلا  نم  صلختلل  عارصلا  مادختسا  .تاقريلا  نم  صلختلل  ةقيدحلا  لوح  هتيتشت 
عضت .راطمألا ال  مسوم  يف  دامس  ةيتابن  ةقيدح  .دلجلا 6  نم  ةعطق  ىلع  يوتحي  ينابايلا  لجسلاو  لكشلا ، ةريدتسم  ناديدلا  تاقري  فارطأ  مظعم  نأ  نيح  يف  ةيقبتملا ، تاقريلا  نع  مسجلا  ةياهن  لثم  ةينابايلا  عوذجلا  تاقري  فلتخت  نأ  نكمي  [ 6  ] .ةديفملا ةيطيخلا  ناديدلا  ةقيرط  لثم  ناديدلا ،  تاقري  نم  ريبك  ددع  نودب  لمعت  نل  ميثارجلا  نأل 

hjušča عرز دعب  ةقيدحلا  ميمست  مت  .ةتيم  وأ  ةقيقر  قطانم  يأ  يف  ديدجلا  يبشعلا  رحبلا  رشتنت  مث  ةقيدحلا  هايملا  .راطمألا  مسومو  عيبرلا  لصف  يف  ينبلا  عقب  عيمج  نم  تيملا  بشعلا  لسغ  .كتقيدح  بيصختو  ةعارز  قيرط  نع  ديدجلا  ضيبلا  عضو  متيو  تاقريلا  هببست  ررض  يأ  حالصإ  نكمي  .كيمس  ليوط  اشاب  يف  ضيبلا   seme يف ةدعاسملل 
ىلع راهدزالاو  ةتيملا  عقبلا  ديدجت   semer [8  ] .بشعلا عطق  متيس  يتلا  لوط  ةدايزل  بشعلا  ةزازج  شير  عفر  .لوطلا  يف  تاصوب  سمخ  ىتح  ومني  بشعلا  عد  .ىرخأ  ةرم  ومنلا  يف  تاقريلا  تأدب  ول  امم  لوطأ  ةرتفل  بشعلا  ومني  نأ  بجي  ةليوطلا ،  باشعألا  ىلإ  ىرثمكلا  بلج  يف  ةبغر  دوجو  مدع  ببسب  .لوطأ  ةرتفل  ومنت  ةقيدحلا  عد  .ةديدج 7 
ويلوي يف  ةقيدحلا  ىلع  ظافحلا  بجي  كلذل  ويلوي ،  يف  ضيبلا  لمحت  تاقريلا  مظعم  .امامت  ةلكشملا  بنجت  يلاتلابو  تاقريلا ، يف  سقفلا  لبق  ضيبلا  لتقي  ريثكلا  نم  هايملا  عنم  .ءام  نودب  ضيبلا  تومي  ثيحب  ناكمإلا  ردق  ءام  وأ  ةفاج  اهكرت  تاقريلل : ةبصخ  اضرأ  حبصت  نأ  نم  كب  ةصاخلا  ةقيدحلا  عنمل  ةلهس  ةقيرط  كانه  .ةياغلل  ةجعزم  تسيل 
اهيدل ناك  اذإ  ام  رايتخا  الوأ  جالع ، ىلإ  جاتحت  اهلمكأب  ةقيدحلا  نأ  نامضل  .ةريطخو  ام  دح  ىلإ  ةيوق  نوكت  نأ  نكمي  ةيعانطصالا  تاديبملا  مادختسا  .يعانطصا  تافآ  ديبم  ىلإ  ةجاح  كانه  ناك  اذإ  ددح  .وينوي 1  رهش  نم  ريخألا  عوبسألا  يف  ةقيدحلا  عقن  يف  ركفت  اذل ال  ةفاج ، ةقيدح  يف  ضيبلا  جرحدت  فويضلا  بنجتي  [ 9  ] .صاخ لكشب  سطسغأو 

شيشحلا 30 نم  ةعطق  رفح  .ةجنفسا  اهنأكو  ودبت  عقبو  ةينب  عقب  روذج ،  ال  بوقثلا ،  لثم  ةقيدحلا ،  يف  تاقريلا  ضارعأ  نع  ثحبا  .بولطم  ةيرشحلا  تاديبملا  جالعلا  نأ  يفكي  امب  ةريبك  ةلكشملا  تناك  اذإ  ام  ررقت  مث  نمو  تاقري  cm اذإ ةقيدحلا  عم  لماعتلا  متي  .قيقد ال  تاقريلا  دوجو  ىدم  .تاقريلا  نع  ثحبلاو  مس  قمع 5  ىلإ  مس  لبق 30  نم 
يه اهمادختسا  كنكمي  يتلا  ةيجالعلا  تاديبملا  عاونأ  .روفلا  ىلع  اهلمكأب  تاقريلا  لتقي  يجالع  تافآ  ديبم  مادختسا  كنكميف  جالع ،  ىلإ  جاتحتو  اهنع  ثحبتو  تاقريلا  نع  ثحبت  تنك  اذإ  .تاقريلا  عيمجل  يعانطصا  تافآ  ديبم  مادختسا  لواح   2 نم 10 . لقأ  كانهو  ةديج  ةلاح  يف  ةقيدحلا  تناك  اذإ  جالعلا  بنجتن  نحنو  سمخ  نم  لقأ  تاقريلا  ددع  ناك 

carbarel تاديبملا مادختسا  دنع  .لزنملا  عدوتسم  عم  ةيراجتلا  تالحملا  يف  ةيرشحلا  تاديبملا  نم  عاونألا  هذه  ىلع  عالطالا  نكميو  .ويام  لبقو  عيبرلاو  راطمألا  مسوم  يف  ةقيدحلل  ةيجالعلا  تافآلل  ديبم  عضو  .تاقريلا  عقت  ثيح  ةبرتلا  ىلإ  برهت  ةيئايميكلا  ةداملا  نأ  نم  دكأتلل  ديبملا  عضو  دعبو  لبق  ةقيدحلا  يقس  متي  [ 10  ] .نوفورولكلا يثالث  و 
تاديبملاب ةقيدحلا  شر  لعفلاب  مت  نأ  دعب  ويلوي  وأ  وينوي  يف  ديبملا  مدختسي  ام  ةداعو  .ةمداقلا  لايجألا  لتقل  ةممصملا  ةيئاقولا  تاديبملا  وه  تاقريلا  ىلع  ةرطيسلا  يف  دعاست  نأ  نكمي  يتلا  ةيرشحلا  تاديبملا  نم  رخآ  عون  .ةيلاتلا  ةنسلل  ةيقاو  تافآ  ديبم  مادختسا  .ةيقاولا 3  سبالملا  نم  اهريغو  ةيامحلا  عانقو  تازافقلا  ءادترا  نم  دكأت  ةيرشحلا ،

ىلإ ىرخألا  تاتابنلاو  باشعألا  ةفاضإ  شامو 2 . تريم  لثم  ةيراجت  تامالع  تحت  ةيقاولا  تاديبملا  ضعب  عابتو  .رانلا  قارحإ  عنمل  ةيرشحلا  تاديبملا  مادختسا  دعب  فيص  لك  ةيانعب  يقست  ةقيدحلا  تناك  [ 11  ] .ةيرشحلا تاديبملا  نم  لحنلا ،  لثم : حيقلتلا ،  ةيامحل  ةرهزملا  ةسيرفلا  ةلازإل  ةقيدحلا  ةسيرف  عطقب  مق  جتنملا ،  اذه  ةرادإ  لبق  .ةيجالعلا 
.روفلا ىلع  كسبالمو  كهجوو  كدي  لسغا  .ىرخألا  تاتابنلا  نع  اديعب  تافآلا  هذه  ىلع  ظافحلل  ةقيدحلا  ةفاح  ىلع  دقع  تابنلا ،  اذه  ةعارزل  .تاقريلاو  ليصاحملا  نم  ةددحم  ًاعاونأ  رجنخلا  تابن  مجاهي  نأ  نكمي  .تاقريلا  لثم  تافآلا  نم  ةقيدحلل  ةيعيبط  ةيامح  ةباثمب  ةحرضألاو ، ةيلمخملا  روهزلاو  موثلاو  عانعنلاو  درولا  تالتب  لثم  ةقيدحلا ،

لبق ةيانعب  تاريذحتلاو  تاقصلملا  نم  ققحت  ًامئاد  .مادختسالل  تاميلعتلا  يف  ةيقاولا  ةيصخشلا  تادعملا  عيمج  ءادترا  نم  دكأت  يعانطصالا ، سفنتلاو  ةليوطلا  ةيذحألاو  تاراظنلاو  تازافقلاو  مامكألاو  ةليوطلا  ليوارسلا  كلذ  يف  امب  ةيرشحلا ، تاديبملا  مادختسا  دنع  .لسغي  كيدل  نوكي  ىتح  مادختسالا  ءانثأ  برشت  وأ  لكأت  ةيرشحلا ال  تاديبملا 
امدنع .تارم  ةنتسبلا 1,546  ةدهاشم  تمت  دقو  تاظحالم : .تارم / ةلاقملا 1,546  هذه  ىلع  عالطالا  مت  دقو  .ةيكيرمألا  ةدحتملا  تايالولا  اينافلسنب ، يف  ةنتسبلا  يف  ةريبخ  ناروم  يغام  ً.احابص  ةعاسلا 11:30  يف  ًالصأ  ةلاقملا  هذه  ترُشن  .مادختسالا  تاينقتو  اهب  ىصوملا  تاعرجلا  ةبقارمو  ةقيدحلا  يف  تاديبملا  مادختسا  .
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