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 اخخران لٙ اشخِتبح اًخالٚب اًسذؽٚج 
 

سرٖ ًٌَرث األًٕٗ، اشخِتبح اًخالٚب اًسذؽٚج اًسِِٚٚج اًتشرٚج خضح شرٕع          

خضيٍ يَٚٚبئٙ تدُٕ اشخخداٍ َٕاد ذاح َضدر ضٕٚاِٙ، ٕٕٓ أَر ظرٕر٘            

 ُٕٚرح ٓذّ اًعرٚوج َُ هتل تبضذ     ًالشخخداَبح اًشرٚرٚج لٙ اًَشخوتل ع     

َٚيُ أُ خخضٕل اًخالٚب اًسذؽٚج اًسِِٚٚج إًٗ أ٘        .   Karolinskaلٙ َؾٔد 

َِع َُ اًخالٚب لٙ اًسشٍ، ًٕٔب اشخخداَبح َضخٌَج لٙ اًؾالسبح ؽِدَب            

ًٕيُ ِٓبى َشيٌج ٕاضدث، ٕٓٙ     .  خيُٕ ِٓبى ضبسج الشختدال خالٚب َرٚظج     

ضؾٕتج اشخِتبح ٕخعٕٚر اًخالٚب اًسذؽٚج اًسِِٚٚج اًتشرٚج دُٕ خٌٕذٔب لٙ           

خشخِتح ٓذّ اًخالٚب ضبًًٚب تَشبؽدث ترٕخِٚبح ضٕٚاِٚج، ٕاًخٙ        .  ِمس إًهح 

ٕتداًل َُ ذًى َٚيُ اشخِتبح     .  ال ٚشختؾد اشخخدأَب الضوب لٙ َؾبًسج اًتشر      

َُقذٚج، ًٕيُ              اًخالٚب اًسذؽٚج ؽٌٗ خالٚب تشرٚج أخرٖ خؾرك تبًخالٚب اً

خؤد٘ ٓذّ اًعرٚوج إًٗ خضرٚر آالك اًترٕخِٚبح فٚر اًَخضيٍ تٔب ًٕذًى             

ِسص اًتبضذُٕ تبشخِتبح خالٚب    .  خؤد٘ إًٗ ِخبئز تضذٚج فٚر سدٚرث تبًذوج       

         ٕ ٕٓذا .  511-اًالَُِٚٚ:  سذؽٚج ؽٌٗ هبًة َُ ترٕخُٚ تشر٘ ٕاضد ٓ

ٚمخص لرضًب سدٚدث ًخعٕٚر أَِبعًب َخخٌمج َُ اًخالٚب اًخٙ َٚيُ تؾدٓب              

 Harvardٕسِتًب إًٗ سِة َؼ اًتبضذُٚ لٙ َؾٔد      .  اخختبرٓب ًؾالر اًَرط  

، اًذُٚ أغٔرٕا أٍِٔ     (Cambridge, MA, USA)ًٌخالٚب اًسذؽٚج     

تِمس اًعرٚوج ٚشخعٚؾُٕ اشخِتبح َب ٚؾرك تبًخالٚب اًسذؽٚج اًَؾبد             

 511-اًالَُِٚٚ.  ترَسخٔب، اًخٙ ضًٕح َُ خالٚب ِشٚسٚج إًٗ خالٚب سذؽٚج        

ٕٓ سزء َُ أِشسخِب اًظبَج ٕٚوٍٕ لٙ اًسشٍ َوبٍ اًوبًة اًذ٘ َٚيُ               

   ْ ٚخٕاسد ٓذا اًترٕخُٚ لٙ اًسُِٚ اًَخشيل ضدٚذًب،        .  ًٌخالٚب أُ خٌخضن ؽٌٚ

 ُ ظرٕرٚب أٚظًب ًٌضمبغ ؽٌٗ اًخالٚب اًسذؽٚج يخالٚب         511-ٕٚؾختر اًالَِٚٚ

ٕضبًَب ٚتدأ اًسُِٚ تخعٕٚر أَِبعًب َخخٌمج َُ األِشسج، لئُ           .  سذؽٚج

 .أَِبعًب أخرٖ َُ اًالَُِٚٚ خضتص ظرٕرٚج
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َُ ضّرط ايخشبك ؽوبر سدٚد ٚؾٚد اًشَؼ ًسرذاُ تؾد لوداُ شَؼ 
 تبًظسٚز

 

لٙ ِٕٚزٚالِدا ؽوبرًا سدٚدًا       Aucklandايخشك تبضذُٕ َُ سبَؾج      

. هبدرًا ؽٌٗ إؽبدث اًشَؼ ًسرذاُ تؾـد لوداُ شَؾٔب خضرٚظًٚب تبًظسٚز         

 ADACَٕـب َٚٚز ٓـذا االيخشبك تأُ ضوُ َرية دؽٙ تبًـ              

Adenosine amine congener       ِٙٚشع َشخوتالح األدِٕٚزُٚ ل

ٚمخص ٓذا االيخشبك اًعرٚن    .  ِشز اًوٕهؾج َشتتًب ؽٕدث ٕغٚمج اًشَؼ      

إذ ٚؾختر  .  أَبٍ اًَؾبًسج فٚر اًسراضٚج إلؽبدث اًشَؼ اًَضرط تبًظسٚز       

َُ ألراد  %  5لوداُ اًشَؼ ٓذا َرط خؾرط َِٔٙ خعر أليذر َُ           

اًَسخَؼ، ٕٕٓ شبئؼ ًدٖ اًؾشيرُٚٚ ٕلٙ َٕاهؼ اًتِبء ٕاًَِبسٍ ٕلٙ           

 ُ ٕاًَؾبًسبح اًَشخؾٌَج ضخٗ خبرٚخْ ٓٙ أدٕاح        .  ضِبؽبح اًعٚرا

ًٍٕ خشخخدٍ َؾبًسبح دٕائٚج ًَؾبًسج     .  َشبؽدث ًٌشَؼ إٔ زرػ اًوٕهؾج    

لوداُ اًشَؼ اًَضرط تبًظسٚز ضخٗ خبرٚخْ، ٕال ٕٚسد لؾًٌٚب َؾبًسج           

أغٔرح اًدراشج هدرث َرية اًـ      .  خشخعٚؼ شمبء لوداُ اًشَؼ ٓذا     

ADAC         ؽٌٗ َشبريج َشخوتل اًـA1 Adenosine    ٙدٕرّ ل

خظؾح اًسرذاُ اًَشخؾٌَج لٙ اًخسرتج      .  َؾبًسج لوداُ اًشَؼ ٓذا    

شبؽج إلضداد أذٖ لٙ اًوٕهؾج       24  -2ًضزَج ظٚوج َُ اًظسٚز ًَدث      

ـ  .  ٕلوداُ شَؼ َشخَر   لٙ سٕك تعُ اًسرذاُ     ADAC ضوُ ؽوبر اً

هبس اًؾٌَبء شَؼ   .  تضوِج ٕاضدث يل شح شبؽبح إٔ ؽدث ضوُ َٕٚٚبً         
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. اًخالٚب، ًٕيِْ ٌٚؾة دٕرًا أشبشًٚب لٙ اًؾدٚد َُ األؽظبء اًَخخٌمج           

َٕٚيُ ًاليخشبلبح اًسدٚدث ضٕل ؽالهخْ تبًَراضل اًَتيرث ًخشيُّل           

اًخالٚب اًخبئٚج أُ خيُٕ َضٕر االٓخَبٍ األشبشٙ ًؾٌَبء اًَِبؽج             

خ ِؾَخَتر اًخالٚب اًخبئٚج الؽتًب ٓبًَب     ".  ٕاألعتبء اًشرٚرُٚٚ ؽٌٗ ضد شٕاء    

َّٗ اًسٔبز اًَِبؽٙ اًخالؤَٙ، إٔ تودرث اًيبئُ اًضٙ ًخضؾٚد             لٙ َب َُٚش

أًسٍٕ ظد فبٍز سدٚد، ٕاًوظبء ؽٌْٚ خَبًَب ذٍ خشيٚل َِبؽج خبَج إٔ             

لٙ خِغٍٚ اًؾٌَٚج     Ctip2ٚشبؽد اًـ   .  سزئٚج ظدّ لٙ اًَشخوتل    

ٕتبالؽخَبد ؽٌٗ َرضٌج   .  اًَؾودث اًخٙ خِخٔٙ تخشيُّل اًخالٚب اًخبئٚج       

، لئُ اًخالٚب اًخبئٚج هد ال ٚخٍ       Ctip2اًخعٕر اًخٙ ٚخٍ ؽِدٓب إٚوبك اًـ       

خشئٌُّب، إٔ ٚخٍ إِخبر إِٔاػ أخرٖ َُ اًخالٚب؛ األَر اًذ٘ هد ٚيُٕ ذٕ              

أَٓٚج يتٚرث ًٌتبضذُٚ اًذُٚ ٚضبًُٕٕ إؽبدث ترَسج اًخٌٚج ًسؾٌٔب هبدرث          

أشبشًٚب لٙ خخُّن     Ctip2ُِٕٚؾَخَتر اًـ   .  ؽٌٗ اًوٚبٍ تٕغبئك َخخٌمج    

لٙ سَٚؼ    Ctip2ٚخدخل اًـ   .  األشِبُ ٕخشيُّل اًسٌد ٕاًخالٚب اًخبئٚج     

ٓذّ اًخالٚب لٙ ؽٌَٚج خَبٚز َِع َؾُٚ َُ اًخالٚب إًٗ َِع آخر أيذر              

أٚظًب أُ يَٚج اًـ        Oregonٕٕسد اًتبضذُٕ لٙ سبَؾج    .  ِظسًب

Ctip2             ََُٖؾتَّر ؽِٔب َُ هتل تؾط اًخالٚب اًشرعبِٚج خرختع تَد اً

. ختبذج األٕراٍ، األَر اًذ٘ هد ٚيُٕ َشبؽدًا لٙ األَٕر اًخشخٚضٚج           

خضخٕ٘ يل خٌٚج لٙ سشٍ اإلِشبُ إٔ اًِتبح إٔ اًضٕٚاُ ؽٌٗ اًسٍِٕٚ             

َِغَِّبح إًَرذٚج خضغٗ تبٓخَبٍ يتٚر لٙ اًشِٕاح          َُ اًيبَل، ٕأضتضح اً

األخٚرث ألُ ٓذّ اًترٕخِٚبح خضَل اًَمخبش اًذ٘ خُؾتر َُ خالًْ              

إًَرذبح تضٚد خٕسِّْ خٌٚج َؾِٚج ًخضتص خٌٚج دَبفٚج تَِٚب خٕسِّْ            

 .األخرٖ ًخضتص خٌٚج دَٕٚج
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االرختبع تُٚ َوبَٕج األلالخٕيشِٚبح ٕضمبح خضَل اًسمبك ؽِد 
 اًمٕل اًشٕداِٙ

 

أشبرح أتضبد شبتوج إًٗ أِْ َُ اًََيُ اشخخداٍ خضَل اًسمبك ؽِد            

هتل  اًمٕل اًشٕداِٙ يأداث اِخخبة فٚر َتبشرث ًَوبَٕج خٌٕد َب           

 ُ َٕشبؽدّٕ َُ     A. Arunyanarkًذًى هبٍ .  اًضضبد تبأللالخٕيشٚ

شبؽبح َُ    6ٕيبِح اًَؾبًسج اًَتيرث تؾد     .  اًسرذاُ هتل ٕتؾد ضوُ اًؾوبر    

شبؽج   24خضرٚط لوداُ اًشَؼ أِسؼ َُ اًَؾبًسج اًَخأخرث اًخٙ تدأح تؾد            

ٕيبُ ألظل أشٌٕة َؾبًسج ٕٓ ذًى اًذ٘ خظَُ        .  َُ خضرٚط لوداُ اًشَؼ   

خممح ٓذّ اًَؾبًسج   .  ضوًِب َخؾددًا ًَدث خَشج أٚبٍ تؾد خضرٚط لوداُ اًشَؼ        

 .لوداُ اًشَؼ اًَضرط تبًظسٚز ٕزادح توٚب اًخالٚب اًؾضتٚج اًشَؾٚج
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َِغٍِّ إًَرذٙ ٚمخص آلبهًب سدٚدث ضٕل اإلٚدز َُ  .اً
 

َِغٍِّ     Californiaَؾٔدٕ   Oregonايخشك اًتبضذُٕ لٙ سبَؾج     َُ أُ اً

إًَرذٙ أًبٍ سدًا ًٌؾدٚد َُ ٕغبئك اًضٚبث ٌٚؾة أٚظًب دٕرًا أشبشًٚب لٙ               

، ٕٓٙ ِٕؽًب َُ خالٚب اًدٍ اًتٚظبء أًبَج         "Tاًخالٚب  "خشيُّل اًخالٚب اًخبئٚج    

خَٕز لٙ َسٌج     2ٚوخرش االيخشبك اًذ٘ ِ ِشَر لٙ       .  لٙ إًغبئك اًَِبؽٚج  

Science              ٍَِِّغ َُ أُ تؾط أَِبع إًغبئك اًَِبؽٚج هد خخأذر تبًخالؽة تٔذا اً

َٚيُ ًٔذا االيخشبك أُ ٚيُٕ ٓدلًب ًخعٕٚر األدٕٚج، َٕٚيُ أُ ٚمخص           .  إًَرذٙ

اًتبة أَبٍ ؽالسبح سدٚدث َؾخَدث ؽٌٗ اًسٔبز اًَِبؽٙ ًيل شٙء تدءًا َُ              

إًٗ اظعراتبح اًَِبؽج اًذاخٚج    HIV  (AIDS  )أَراط اًخالٚب اًخبئٚج َذل     

ٕخٕسد سٕاِة أخرٖ ًٌتضد َٚيُ أُ خيُٕ ٓبًَج ًٌؾٌَبء اًذُٚ           .  ٕاًضشبشٚج

ٚضبًُٕٕ إؽبدث ترَسج اًخالٚب ٕسؾٌٔب هبدرًث ؽٌٗ إِسبز ٕغبئك َخخٌمج،             

َِغٍِّ إًَرذٙ، إٔ ؽبَل     .  ٕاًخٙ خشيل أشبس أتضبد اًخالٚب اًسذؽٚج      َُ ُٚدؽٗ اً

ـ  ، ٕٕٓ ؽتبرث ؽُ     Bcl11b، يَب ُِٚؾَرك أٚظًب تبًـ        Ctip2اًِشخ، تبً

ترٕخُٚ ٚخضيٍ تـ اًخؾتٚر إًَرذٙ إٔ تأ٘ خؾتٚر خبتؼ ًٌرَٕز إًَرذٚج ًٌخٌٚج            

ُِٕسَد لٙ اًشِٕاح األخٚرث أُ اًـ       .  شٕك َُٚمؾَّل ٕأٚٔب شٕك ُُُْٚخَرى ضبَخبً       

Ctip2       اًذ٘ ايخ شك لٙ ٕالٚجOregon    ٍَِغٍِّ األشبشٙ    2000ؽب َُ ، ٓٙ اً

 ٙ ٕٚخضيٍ تخشيل األِشسج لٙ األؽظبء تشيل َخِٕػ َذل          ,  ًٌخؾتٚر إًَرذ

 Mark Leidٚوٕل  .َِٚبء األشِبُ ٕخالٚب اًدَبؿ ٕاًسٌد ٕاًخالٚب اًخبئٚج        

"Oregonؽَٚد يٌٚج اًضٚدًج لٙ سبَؾج        ٓبٍ سدًا ًٌؾدٚد     Ctip2إُ اًـ   : 

َُ ٕغبئك اًضٚبث، ضخٗ أُ لئراُ اًخسرتج اًخٙ ًدٚٔب ِوص لٙ ٓذّ إًَرذج              

لٙ يل    Ctip2خَٕح خالل شبؽبح هٌٌٚج تؾد إًالدث، ٕال ٚخٍ اًخؾتٚر ؽُ اًـ            
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ؽبئٌج َُ اًمٕل     146لٙ خبٚالِد تخِمٚذ دراشج ًخِٕػ         Khon Kaenسبَؾج

اًشٕداِٙ َأخٕذث َُ أرتؼ هعبؽبح لٙ خسبرة ضوٌٚج خضح شرٕع سمبك           

إٔ ؽدٍ سمبك، ٕذًى تقٚج خودٚر إَيبِٚج خٕرٚد ضمبح َوبَٕج                

األلالخٕيشُٚ تبإلظبلج إًٗ اًؾالهج إًراذٚج تُٚ ضمبح َوبَٕج              

األلالخٕيشُٚ ٕخضَل اًسمبك، ٕهد سَؼ اًتبضذُٕ َؾعٚبح ذاح ؽالهج            

  Aspergillus flavusتبًَٕظٕػ َذل إضبتج اًتذٕر تمعر اًؾمُ األضمر      

ٕاًخٌٕد تبأللالخٕيشُٚ ٕاًيخٌج اًضٕٚٚج ٕفٌج اًورُٕ ٕدًٚل خضَل اًسمبك         

ًٌيٌٕرلٚل    SPADاًخبص تبًيخٌج اًضٕٚٚج ٕفٌج اًورُٕ ٕهراءاح َوٚبس      

ٕتِبّء ؽٌٗ اًِخبئز اًخٙ ضضٌٕا ؽٌٚٔب، ِٓبى        .  ٕاًَشبضج ااًدهٚوج ًٌٕرهج  

هبتٌٚج خٕرٚد َِخمظج اًٗ َؾخدًج إلضبتج اًتذٕر ٕخٌٕذٔب تبأللالخٕيشتُ،          

ََب ٚؾِٙ أِْ شٚيُٕ َُ اًضؾة خضشُٚ ٓذّ اًضمبح، ًٕيُ اًعرز              

إًراذٚج إلضبتج اًتذٕر تبًمعر ٕخٌى اًَخؾٌوج تبًخٌٕد تبأللالخٕيشُٚ ختد٘         

ارختبعًب شٌتًٚب ؽِدَب خيُٕ ضمبح خضَل اًسمبك خضح خأذٚر غرٕك              

ٓذا ٚؾِٙ أُ اِخخبة اًعرز إًراذٚج َُ أسل خضَل اًسمبك هد            .  اًسمبك

   ُ إُ هٚبشبح َشبضج إًرهج ٕاًيٌٕرٕلٚل     .  ٚضشُ َُ َوبَٕج األلالخٕيشٚ

ٓٙ َؤشراح فٚر َتبشرث ًَوبَٕج األلالخٕيشُٚ، ًذًى َُ اًََيُ             

 .اشخخداٍ ٓذّ اًوٚبشبح اًتشٚعج لٙ تراَز خرتٚج ِتبح ٕاشؾج اًِعبن
CropBiotech May 28, 2010 

 

ؽٌٗ اًضشراح اًَشخٔدلج   Bollgard ٕBollgard IIخأذٚر اًوعُ 
 ٕفٚر اًَشخٔدلج

 

تبخختبر أضِبك     Floridaٕزَالؤّ َُ سبَؾج    R.S. Mannهبٍ اًتبضد   

، اًَضٕرث ٕراذًٚب ًَؾرلج لؾبًٚخٔب لٙ      Bollgard    ٕBollgard IIاًوعُ  

اًضد َُ اإلضبتج تدٕدث ًٕز اًوعُ األَٚريٚج، تبإلظبلج إًٗ خأذٚراخٔب ؽٌٗ           

. 2005-2004اًضشراح فٚر اًَشخٔدلج خالل َٕاشٍ اًضضبد َب تُٚ          

سرٖ خؾرٚط األضِبك ًغرٕك اًضول اًَؾبٌَج تبًَتٚد اًضشر٘ ًٌدٕدث           

ٕفٚر اًَؾبٌَج تبًَتٚد ٕلٙ يٌخب اًضبًخُٚ، ًٍ خ غٔر أضِبك اًـ                

Bollgard           أٚج ؽالَبح خدل ؽٌٗ إضبتخٔب تبًدٕدث األَٚريٚج ٕضخٗ تضٌٕل

َُ ِبضٚج أخرٖ، أضٚتح األضِبك تدٕدث اًوعُ اًَِوعج         .  َٕشٍ اًضضبد 

          ٕ . فٚر اًَشخٔدلج ٕتٚرهبح دٕدث اًوعُ اًشبئيج خالل لخرث اًِظز َُ اًَِ

تَِٚب ًٍ خخخٌك يذبلج اًيبئِبح األخرٖ فٚر اًَشخٔدلج َذل اًضشراح             

ٕأضِبك اًوعُ    Bollgardاًَبضج ٕآيالح األٕران تُٚ أضِبك اًـ         

 .اًخوٌٚدٚج
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 لٙ اًؤٕث Carotenoidلضص اًخؾتٚر ؽُ إًَرذبح اًَرَزث ًٌـ 
 

خٌَى اًؤٕث اًَضَضج َسَٕؽج َؾودث َُ اًَريتبح اًؾظٕٚج اًعٚبرث           

VOCs          َُضَرث ِ شة .  اًَشؤًٕج ؽُ َٚزخٙ اًِئج ٕاًرائضج ًٌؤٕث اً

يَرية   beta- damascenoneاًَرية اًؾعر٘ اًوٕ٘ ًٌؤٕث َذل        

ًخضٌٚل اًؾالهج اًَضخٌَج ًَريتبح    .  Carotenoidَشخن َُ أشالك اًـ     

َُ   Andrew Simkinَِٕبذر رائضج اًؤٕث، هبٍ       Carotenoidاًـ  

ًضتٕة   Carotenoidٕزَالؤّ توٚبس َضخٕٖ اًـ       Nestleَريز أتضبد   

لٙ اًضتٕة،    Luteinأيدح ِخبئز دراشخٍٔ ٕسٕد اًـ      .  اًؤٕث اًَخعٕرث 

ٕأُ ضتٕة اًؤٕث فٚر اًِبظسج خضخٕ٘ ؽٌٗ يَٚبح يتٚرث َُ َريتبح             

يَب أغٔر  .  Carotene    ٕViolaxanthin    ٕNeoxanthinتٚخب ٕأًمب   

اًخضٌٚل اًيَٙ اًَخٍَ ًٌخؾتٚر إًَرذٙ أٚظًب أُ سَٚؼ إًَرذبح اًَشؤًٕج           

َُؾتر ؽِٔب لٙ اًضتٕة ٕأُ        Carotenoidؽُ اًخضِٚؼ اًضٕٚ٘ ًٌـ      

َؼ اهخراة ِظز اًضتٕة،    .  َشخٕٚبح اًخؾتٚر خؾخَد ؽٌٗ إًَرد ٕاًَرضٌج     

َٕشخٕٚبح اًِشخ، ٕتبًِخٚسج لود      Carotenoidخخِبهص َشخٕٚبح اًـ    

اًضمراء ٕٓٙ  -ُٕسدح اًَشخٕٚبح األؽٌٗ ًٌِشخ لٙ اًَراضل اًخظراء        

 .Carotenoidاًَرضٌج ذاخٔب اًخٙ خضخٕ٘ ؽٌٗ اضعِبػ أؽغَٙ ًٌـ 
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ؽالهج ااًضشبشٚج ًإلسٔبد اًٌَضٙ َٕٕرد اإلسٔبد اًَضرط ؽِد 
 اًترشٍٚ اًَضر٘ 

 

ُٚؾختر خٌَص اًخرتج َُ اًؾٕاَل اًخٙ خضد َُ َِٕ اًِتبح ٕاإلِخبر اًزراؽٙ             

َُ َشبضج األراظٙ اًَرٕٚج لٙ اًؾبًٍ       %  20خؾبِٙ ضٕاًٙ   .  ًٌَضبضٚل



 

 

4 

ًيُ ال ٕٚسد أ٘ تضد ؽُ َدٖ خأذر ِتبخبح األرز اًَزرٕؽج تخقٚر            .  األرز

َُ يٌٚج اًزراؽج   َٕشبؽدّٕ     Huifeng Ningآخٍ.  يَٚج ٓذا اًؾِضر  

أضِبك َُ األرز اًٚبتبِٙ اًَزرٕػ ٕاًَختبِٚج لٙ         6اًضُٚ تئخختبر   لٙ  

خضبئضٔب اًزراؽٚج ٕذًى َُ خالل إخظبؽٔب ًَؾبَالح َخخٌمج َُ            

اًخشَٚد اًِخرٕضِٚٙ تٔدك خضدٚد َدٖ خأذٚر ؽِضر اًِخرٕسُٚ ؽٌٗ خٕزػ          

          ٙ ٕيذًى يشك  .  اًترٕخُٚ لٙ ضتٕة األرز تِٕؽْٚ اًَوشٕر ٕاًتِ

االخخاللبح تُٚ اًعرز إًراذٚج لٙ َدٖ اشخسبتج َضخٕآب اًترٕخِٚٙ            

    ُ أغٔرح ِخبئز ٓذّ اًدراشج ًيال      .  يِخٚسج ًَؾبٌَخٔب تؾِضر اًِخرٕسٚ

ِٕؽٙ األرز اًَوشٕر ٕاًتِٙ، أُ ترٕخِٚبح األًتَُٕٚ ٕاًقٌٕتًُٕٚ يبِح           

تشيل رئٚشٙ َرختعج تبًعراز إًراذٙ اًَؾِٙ ٕتدُٕ أ٘ ارختبع تؾِضر           

تَِٚب خأذر تشيل يتٚر يل َُ اًترٕالَُٚ           .  اًِخرٕسُٚ اًَخبش ًٔب   

تبإلظبلج اًٗ ذًى، ًٕضغ أُ ِٓبى       .  ٕاًقٌٕخٌُٚٚ ِخٚسج خشَٚدٓب آزٕخٚبً   

لرٕهبح َؾِٕٚج لٙ َضخٕٖ اًترٕخُٚ لٙ ِشتج األرز اًَوشٕر إًٗ األرز            

أغٔرح أضِبك األرز ذاح اًشِبتل اًضقٚرث ؽٌٗ       .  اًتِٙ تؾد ٓذّ اًَؾبٌَج   

يَب ٚتدٕ  .  خالك أضِبك اًشِبتل اًيتٚرث لرٕهبح ظئٌٚج لٙ ٓذّ اًَؾبٌَج        

أُ خًٕٚمج اًترٕخِٚبح َُ األضَبط األَِٚٚج إزدادح خِٕؽًب تزٚبدث ِشتج            

اًِخرٕسُٚ لٙ اًَؾبٌَج ٕلٙ يال ِٕؽٙ األرز اًَوشٕر ٕاًتِٙ، تبشخذِبء           

يل َُ اًَذُِٕٚٚ ٕاًشٚشخُٚ ٕاًالٚشُٚ ٕيذًى ًٍ ٚغٔر اًِخرٕسُٚ أ٘            

ٍٍ ؽٌٗ اًِشتج اًَوشٕر  .اًتِٙ لٙ أفٌتٚج األضَبط األَِٚٚج/خأذٍٚر ٓب
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َُ إًٌَضج، ٕؽٌْٚ لئُ ٕسٕد آًٚج ًخضَل إًٌَضج إظبلج ًخرتٚج               

اًَضبضٚل اًَخضٌَج ًٌٌَٕضج شَٚيُ َُ اًَضبلغج ؽٌٗ األَُ اًقذائٙ            

 Trifolium alexandrinum)ٚؾختر ِتبح اًترشٍٚ اًَضر٘      .  اًؾبًَٙ

L.)             اًتوًٕٚبح أًبَج إهخضبدًٚب ًيُ ًٚس ِٓبى شٕٖ دراشبح هٌٌٚج لَٚب َُ

     ٙ ًٕٕ أغٔرح ٓذّ اًدراشبح    .  ٚخؾٌن تئشخسبتج ٓذا اًَضضٕل ًإلسٔبد اًٌَض

إشخسبتج اًترشٍٚ اًَضر٘ ًإلسٔبد اًٌَضٙ ٕإِخمبط إًَِ تشتة اإلسٔبد          

اًٌَضٙ، لئُ ٓذا شَٚيُ َُ خعٕٚرتراَز خرتٚج سزٚئٚج لؾبًج، ٕؽٌْٚ لود            

  New Damiettaلٙ هشٍ ؽٌٍ اًِتبح     Gaber M. Abogadallahهبٍ  

تدراشج ًخوضٙ تؾط اًؾٕٚة اًمٚزًٕٕٚسٚج ٕاًسزٚئٚج اًَشؤًٕج ؽُ خمط         

     ٙ ُرٕٚح ذالذج َسَٕؽبح َُ اًترشٍٚ      .  إًَِ لٙ غرٕك اإلسٔبد اًٌَض

ٍٕٚ   12اًَضر٘ اًَخضٌَج ًٌٌَٕضج تخرايٚز ٌَضٚج َخخٌمج، ضظِح ًَدث          

. سرٖ هٚبس األٕزاُ اًسبلج ٕاًَضخٕٖ اًَبئٙ لٙ اًِتبخبح       .  َُٕ ذٍ سممح  

أغٔرح اًِخبئز اُ اًِتبح ؽبًٙ اًخضَل ًٌَضخٕٖ اإلشَٕز٘ ًإلسٔبد             

يَب ًٕضغ أٚظًب إِخمبظًب لٙ ؽٌَٚج اًخَذٚل اًظٕئٙ ٕاًذ٘ َٚيُ           .  اًٌَضٙ

اُ ٚؾٕد إًٗ اًخؾبغٍ اًتبًـ ألِٕٚبح اًضٕدٍٕٚ لٙ األٕران َؼ إِخمبط             

ٓذا َب أدٖ تبًِخٚسج إًٗ ؽدٍ       .  إشخسبتج َٕرذبح عرش إِٔٚبح اًضٕدٍٕٚ    

لؾبًٚج عرش إِٔٚبح اًضٕدٍٕٚ ؽتر اًمسٕاح ٕٓذا َب أدٖ لٙ ِٔبٚج               

 .اًَعبك إًٗ خظرر آًٚج اًخَذٚل اًظٕئٙ
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ؽٌَبء ٚتضذُٕ لٙ خأذٚر اًِخرٕسُٚ ٕاًعراز إًراذٙ ؽٌٗ خٕزػ 
 اًترٕخُٚ ٕاألضَبط األَِٚٚج لٙ ضتٕة األرز

 

ٚؾد األرز َُ إًستبح اًقذائٚج أًََج ِغرًا ًَب ٚودَْ َُ عبهج ٕترٕخُٚ             

ضٚد خودر ِشتج اًترٕخُٚ    .  ٕؽِبضر فذائٚج أخرٖ ًَشخٌٔيْٚ لٙ اًؾبًٍ      

َُ إًزُ اًسبك ًضتٕة األرز، ٕٓٙ ِشتج َِخمظج َوبرِج         %  9تضٕاًٙ  

       ٖ ٓذا ٕٚؾختر اًترٕخُٚ    .  َؼ اًَضخٕٖ اًترٕخِٚٙ لٙ اًِسٌٚٚبح األخر

        ُ يَب خشبٍٓ  .  إًَسٕد لٙ األرز لوٚرًا تبًضَط األَِٚٙ األشبشٙ اًالٚشٚ

َُ سٔج  .  أٚظًب ؽٌَٚبح خضظٚر ضتٕة األرز لٙ لود ِشتج َُ ترٕخِٚبخٔب          

أخرٖ، هد ٚشبؽد ؽِضر اًِخرٕسُٚ ؽٌٗ زٚبدث خخزُٚ اًترٕخِٚبح لٙ ضتج            

 :ساهن في هذا العدد

ؽدِبُ اخخٚـبر،  .  ًٕٚد األشور ، د.  تشبٍ اًضمد٘، د.  ِزار َٚر ؽٌٙ، د.  د
تـبشـل   .  اِعِٕٕٚس اًدإد، د.  ؽَبد اًزُٚ، د.  ؽتد اًشَٚؼ ِٓبِٕ، د.  د

ٍ َضَـد  . رِب اًٌٚبس، ٍ.  ِٚرَُٚ ضبر َضَٕد، ٍ.  ِبدٚب ضٚدر، ٍ.  ضبًص، د
 . شٌَٚبُ اًؾٌٙ
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