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Ê ≠ ≤∞ ≠

á```eó≤ŸG

وعيوب الكبد، أورام الكبد تليف مثل املتدهور الكبد ملرضى فعاًال عالجًا الكبد زراعة تعتبر
األخرى. األمراض من وعديد الكبد خلقية فى

إجراء قبل والتحضيرات الفحوصات من لعديد الكبد لزراعة املؤهل املريض ويخضع
لهذه العملية. مثالية نتائج على اجلراحة. للحصول

١٩٦٣ فإن  استارزل توماس اجلراح بواسطة كانت الكبد لزراعة محاولة أول أن من بالرغم
املناعة. املثبطات عقاقير ظهور مع وذلك ١٩٨٤ عام فى حاليا ظهر التطور احلقيقى

وكانت التوقعات جدًا محدودة املجال هذا فى الوقت هذا فى العالم فى اجلراحية خبرة كانت
الكبد أصبحت زراعة الوقت مرور مع لكن أسابيع تتعدى ال العملية إجراء بعد املريض حلياة

واألمريكية. املراكز األوربية العديد من فى تؤدى روتينية جراحة
٨٤ حالة ١٩٨٠ إلى ٤٢٧٤٠ حالة  السنة من خالل أوربا فى جترى التى احلاالت عدد زاد

عام ٢٠٠٦. العدد فى ١٩٩٠ وتضاعف هذا عام
 ٥ اجلراحة هذه بعد احلياة معدل احتمالية وزاد اجلراحات هذه فى إجراء النجاح ارتفع معدل
النسبة إلى  هذه وصلت ١٩٩٠ إلى أن عام ١٩٨٠ إلى ٧٥٪ عام ٪٥٣ من األقل على سنوات

.٢٠٠٤ عام ٪٩٥
اجليد والفهم العملية هذه بها تؤدى التى اجلراحية التقنيات امللحوظ فى التقدم هذا يرجع
إلى أيضا الفضل يرجع  كما التشخيص وسائل فى والتطور للكبد اجلزئى للتشريح والدقيق
رفض اجلزء احتمالية وقلت األعضاء زراعة عالم فى طفرة أحدثت التى املناعية مثبطات أدوية

جهاز املناعة. املزروع بواسطة

ó`````ÑµdG á``YGQR ≈```a ó`````jó÷G

حسن محمد عثمان جمال
الزقازيق جامعة - البشرى كليــة الطب - العامة اجلراحة قسم

٢٠٠٧م عام ماچستير
:±Gô```°TE’G

أحمد حمره العظيم نبيل عبد Ø œÆ√ 
دعـــاء عمر رفعت Ø œ √Ø œÆعلى حلمى الشيوى      

التي التغذية فى وبروتوكوالت وعالجات املكثفة للعناية املريض يخضع اجلراحة إجراء بعد
املرأة املختلفة وحتى نشاطاته بحياته وميارس يعود ليستمتع أن ذلك بعد وميكن حالته تستقر

الكبد لها. إجراء زراعة حتمل بعد أن لها ميكن
ملرضى وفعال قوى  لعالج الوصول نحو لألمام قوية دفعة الكبد زراعة تعتبر النهاية وفى 
قابلة حلدوث جراحة كأى وهى هؤالء أمام الشفاء فى وأمل جديد عالم تفتح فهى املتدهور الكبد

املجال. هذا فى واجلديد اجلديد انتظار فى ومازلنا مضاعفات

Y���« s� ·bN�«
إلجراء والدواعى الكبد لزراعة التاريخى التطور على الضوء إلقاء إلى البحث هذا يهدف
التقنيات فى واجلديد اجلراحة إجراء  بعد والرعاية اجلراحة قبل والتحضيرات اجلراحة هذه

املستخدمة. والعقاقير واملضاعفات تؤدى بها اجلراحية التى
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á```eó``≤ŸG

احطاب وعروش  (مابني سنويا طن مليون ٣٤ بحوالى النباتية احملاصيل  ١-تقدر مخلفات
االشجار) تقليم ونواجت واتبان وقش

فقط كسماد  و ٤ مليون طن حليوانات املزرعة كعلف طن ١٢ مليون حوالى استخدام يتم -٢
االسمدة صنع او ذلك بعد االرض به تسميد ثم حتت املاشية باستخدامه كفرشة عضوى سواء

الصناعية. العضوية
الى: معظمها يكون مصير مخلفات نباتية طن مليون ١٨ حوالى يتبقى -٣

املجاورة. واالماكن القرى هواء فتلوث احلريق أ)
غير كمية املنازل اى فوق اسطح توضع أو اجلسور أو على حواف احلقول على تركها ب)

اقتصاديا. مستغلة
نحو ٤ مليون  به يستفاد ما سنويا طن ١٥ مليون احليوانية حوالى املخلفات كمية تبلغ -٤
القرية وتسبب  بيئة فى تنتشر الزراع حيث منها يستفيد ال طن مليون ١١ حوالى يتبقى و طن
نباتية  مخلفات طن ١٨ مليون يفقد حوالى القومى االقتصاد أن  جند بسيطة وبحسبه تلوثها
املخلفات  ترك عن الناجمة وميكن حساب االضرار حيوانية مخلفات مليون طن ١١ وحوالى

يلى: ما والتى تتضمن منها بدون استفادة الزراعية
مبا  طن سنويا مليون ٢٩ كميتها الزراعية املخلفات محتوى من جنيه مليار حوالى فقد -

استفادة. عضوية بدون ومادة غذائية عناصر من حتتويه
الزراعية للمخلفات احلرق عن الصحية التى تنشأ االمراض عالج نتيجة جنيه مليار من فقد اكثر -

من تكاثر  النباتية املخلفات تسببها التى االضرار نتيجة جنيه مليون حوالى ٦٠٠ - فقد
والفئران. للحشرات

املخلفات حرق فيها يتم التى خواص االرض الزراعية تدهور نتيجة يقدر مبلغ كبير ال فقد -
صماء معدنية مادة الى الزراعية وحتويل التربة الزراعية جميع الكائنات بالتربة من موت النباتية
اضرار سياحية واجتماعية من عنه ينجم وما للبيئة تلوث خصوبة التربة بالتالىحدوث وفقد

املجتمع. على وصحية

á«bô°ûdG á¶aÉ iôb ióME’ á«YGQõdG äÉØ∏îŸG ôjhóJ

اجلندى خورشيد مصطفى خورشيد أ.د/
الزقازيق جامعة - اإلنتاجية الكفاية معهد - احليوانى اإلنتاج قسم

والبحوث العليا الدراسات

á``°UÓ`ÿG

من الدريس بدال عليه الشعير املنبت أن إضافة قش األرز األولى التجربة نتائج أوضحت -
قش أرز ٪٤٠ بـ الدريس استبدال وكان النمو معدالت حتسني إلى أدى النامية األرانب عالئق في
النتائج إلى تشير كما اآلتى اجلدول في هى موضحة كما املعامالت أفضل هى الشعير عليه منبت
التجارية. الكنترول عليقة من اقتصاديا أفضل كان الشعير عليه املنبت األرز قش استخدام أن

الغراب لعليقة عيش مخلفات إضافة أن الثانية) (التجربة األغنام جتربة نتائج أوضحت -
بينما إضافة لنفس العليقة معامل الغير األرز قش أضافة أفضل من كانت ٪٨٠ األساسية األغنام

.٪٨٠ االساسية العليقة من أقل كانت ٪٦٠ األساسية للعليقة الغراب عيش مخلفات
فى عالئق الدريس من بدال الفاصوليا أن إضافة عرش الثالثة نتائج التجربة أوضحت كما -
الفاصوليا عروش ٪٤٠ بـ الدريس استبدال معدالت النمو وكان حتسني إلى األرانب النامية أدى
استخدام ان إلى النتائج تشير كما اآلتى اجلدول فى موضحة  هى كما  املعامالت أفضل  هي

التجارية. عليقة الكنترول من اقتصاديا كان أفضل الفاصوليا عروش
:≈∏j Éªc ≈JÉÑædG êÉàfE’Gh â°SƒÑªµdG áHôŒ èFÉàf ºgCG âfÉch 

وكانت  أذرة اردب اعطت ٢٦٫٤  للفدان ١٠ طن مبعدل احليوانى الكمبوست إضافة - أ
. ٪٨٫٧ البروتني نسبة

وكانت  أذرة اردب اعطت ٢٢٫٠  للفدان ١٠ طن مبعدل النباتي الكمبوست إضافة - ب
. ٪٧٫٩ البروتني نسبة

 ٢٣٫٧ اعطت للفدان ١٠طن مبعدل احليوانى) + اخلليط (النباتى الكمبوست - إضافة ج
. ٪٨٫٢ البروتني نسبة وكانت أذرة اردب

وكانت  أذرة ١٨٫٥ اردب اعطت السمادية لألحتياجات طبقا الكيماوية األسمدة - إضافة د
. ٪٧٫٠ البروتني نسبة

باإلضافة إلى الكيماوية األسمدة كمية من ٪٤٠ توفير أدت إلى إضافة الكمبوست - هـ
الكيماوية. استخدام األسمدة الضار من األثر تقليل

iOÉ°üàb’G OhOôŸG

:(≈ãëÑdG ≥jôØdG IOÉØà°SG)≈ãëÑdG ≥jôØdÉH á°UÉÿG ±GógC’G :’hCG 

عالئق حيوانية إلى املخلفات تصنيع خالل فى تدوير املخلفات من خبرات عملية اكتساب -١
الكمبوست. العلف ومصانع مصانع مع املباشر التواصل خالل من وذلك كمبوست وعمل
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عني جامعة الزراعة كلية فى عقدت التى العلمية الندوة البحثي الفريق أعضاء حضور -٢
األرز  قش حتويل تقنيات " عنوان حتت  ٢٠٠٧ /١١/ ٢٥ املوافق األحد يوم  وذلك شمس
معاملة والتطبيقية فى العلمية التطورات أحدث على للوقوف وذلك اقتصادية" منتجات  إلى

الزراعية. املخلفات
السويس أقليم قناة فى البيئية للتنمية األول العلمى البحثى املؤمتر الفريق أعضاء حضور -٣
محافظة بلبيس - - العالى التعليم لوزارة التابع الصناعية للمنشآت العالى املعهد نظمه الذى

٣٠ ابريل ٢٠٠٩م . -٢٨ من الفترة خالل الشرقية
املشروع. خالل من تنشر سوف العلمية والتى االشتراك فى األبحاث -٤

:(ó¡©ŸG IOÉØà°SG) ó¡©ŸÉH á°UÉÿG ±GógC’G :É«fÉK

باآلتى: باملعهد األرانب أبحاث وحدة تزويد مت أ-
أمهات عيون وثــالث خلفـــات عيــــون  (أربعـــة أرانب بطاريـــــات  خمسة عــــدد -١

جنيه). ٢٠٥٠ بسعر
مبا يعادل ١٥٠٠ جنيه)  األولى التجربة من أم ٢٥) أرانب أم وأربعون خمسة ٤٥ عدد -٢
التعليمية  العملية خلدمة وذلك جنيه) ١٠٠٠ يعادل  مبـــا الثانية التجربــــة مـــن أم ٢٠ و

باملعهد. والبحثية
أغنام قطيع لتكوين كنواة ثالثة نعاج بعدد اخليس غزالة بقرية املعهد مزرعة تزويد مت -٣

جنيه. ٣٠٠٠ مبلغ بأجمالى باملعهد
وكذلك  عليها التجارب بعد إنهاء األرانب بيع جنيه نظير ٣٤٤٨ وقدرة مبلغ توريد مت -٤
املشروع. ميزانية حساب وذلك فى العينات وأخذ التجارب بعد انتهاء الشامية الذرة محصول
غزالة بقرية املعهد مبزرعة وتستخدم للتربة الكمبوست إضافة آلة تطوير وتصنيع  مت  -٥

جنيه. ٦٠٠٠ يعادل مبا اخليس وذلك
فى  واستخدمت جنيه  ٦٠٠ وقدره مبلغ تعادل وقيمتها كمبوست كومة تصنيع مت -٦

املعهد. مبزرعة التسميد
:(á¶aÉëŸG IOÉØà°SG) á¶aÉëŸÉH á°UÉÿG ±GógC’G :ÉãdÉK

واملخلفات األرز قش التخلص من خالل من البيئى التلوث من التخلص فى  املساهمة -١
ونافعة. آمنة بطريقة الزراعية

من األرانب أنــــواع وبعض باملعلومــــات باحملافظـة األرانب مربـــى بعض إمــــداد مت -٢
املشروع. خالل

وخليط وحيوانى نباتى فى عمل كمبوست اإلرشاد قسم مديرية الزراعة مع ٣-االشتراك
التقليدية. باألسمدة الكيماوية مقارنة التربة خصوبة رفع فى واستخدامها بينهما

صورة قش األرز فى عن كبس القمح السعديني مركز منيا قرية فى عمل ورشة عمل مت -٤
ورد حسن محمد إبراهيم األستاذ الدكتور وقام احليوانات تغذية فى ذلك بعد تستخدم باالت

الورشة. تلك بإدارة البحثى الفريق عضو
املستثمرين وبعض الشرقية مبحافظة الزراعة مديريات عمل دورة تدريبية ملهندسي مت -٥
قطاع البيئة ومهندسى احمللية التنمية صندوق املربيني وممثلى وصغار احليوانى اإلنتاج مجال فى

باحملافظة. النظافة اخلاصة وشركات
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á``eó≤ŸG

الناحية  من سوية تنشئة تنشئتهم أجل من للرضع غذاء أفضل الطبيعية الرضاعة تعتبر  
الضرورية الغذائية العناصر جميع  على يحتوى األم لنب أن  حيث ، والنفسية الفسيولوجية
من األولى شهور إلى الستة األربعة فترة خالل أجسامهم لنمو الالزمة وبالنسب لتغذية الرضع
طبيعية رضاعة تتبعها الوالدة بعد األولى الساعة خالل املبكرة الطبيعية الرضاعة إن  العمر.
بكمية اللنب واستمرارة إفراز على احلفاظ مع العمر من شهور األولى ستة إلى األربعة في مطلقة

للطفل. العامة احلالة حتسن الى يؤدى ، وفيرة
يحدث وعندما ... وافراغه األمهات لنب بني إنتاج املوازنة على الطبيعية الرضاعة وتعتمد
أو العالج بغرض املستشفى فى الرضع،كإحتجازهم وأطفالهن األمهات بني مؤقت  انفصال 
مرور ومع افراز اللنب، مما يعيق األمهات ثدى فى يتراكم اللنب فإن منوهم، اكتمال بسبب عدم
غير عمل تفريغ للثدى بطرق الضرورى اللنب. لذلك فمن عن افراز يتوقف الثدى فإن الوقت
اللنب افراز ملواصلة وأيضا باللنب االمتالء بسبب التضخم من الثدى حماية أجل من الرضاعة 
الغرض كان لذا باملستشفى. الرضع األطفال احتجاز فترة تنتهي حتى بشكل مستمر وسريانه
الوالدة حديثى األطفال أمهات تستخدمها التى املمارسات على التعرف هو الرسالة هذه من

الثدى. لنب سريان على للحفاظ احلرجة باملستشفى احلاالت ذوى
لألطفال اجلامعى الزقازيق مبستشفى املبتسرين األطفال وحدة فى الدراسة هذه وقد أجريت
حديثى أطفالهن عن املنفصلة من األمهات (١٠٠) على العينة وإشتملت مبارك)، (مستشفى
استمارة مقابلة استخدمت وقد أيام. ثالثة عن تقل ال ملدة املستشفى داخل احملتجزين الوالدة
األجتماعية احلالة  عن بيانات  االستمارة وتضمنت األمهات، من البيانات جلمع شخصية

óLGƒJ AÉæKCG ióãdG Íd ¿Éjô°S ≈∏Y ®ÉØë∏d äÉ¡eC’G äÉ°SQÉ‡
≈Ø°ûà°ùŸÉH áLô◊G ä’É◊G ihP IO’ƒdG ≈ãjóM ø¡dÉØWCG

حجازى السيد على عزة
الزقازيق جامعة - التمريض األطفال-كلية متريض قسم

٢٠٠٨م عام ماچستير
:±Gô```°TE’G

الدخاخنى محمد محمد يوسف          أ.د/أمل السيد محمد أ.د/ماجدة

على للحفاظ وممارستهن االم عن لنب ومعلوماتهن لهن، ومواليدهن، والتاريخ الطبى لألمهات
للنب. الطبيعى السريان

مئوية.وقد نسب فى شكل جداول فى وضعها عليها ومت احلصول مت املعلومات التى حتليل مت
وطرق اللنب افراز وزيادة األمهات عن الرضاعة الطبيعية معلومات لتقييم درجات وضع أيضا مت
جيد" وضع تقدير" مت وقد باملستشفى. تواجد أطفالهن حديثى الوالدة أثناء سريانه على احملافظة
درجات على حصلن "مقبول" الالتى الدرجات، و أكثر من أو ٪٧٠ على حصلن الالتى لألمهات
من أقل درجات على حصلن الالتى لألمهات و"ضعيف" ،٪٧٠ من ألقل ٪٤٠ بني تتراوح ما

ممارساتهن. أو معلوماتهن فى سواء ،٪٤٠
è```FÉ`àædG

من ٢٥ عاما  ألقل بني ٢٠ ما أعمارهن تتراوح لالتى األمهات ألعمار نسبة أعلى * كانت
. ٥٫٢٣ ± ٢٣٫٦ أعمارهن متوسط وكان (٪٣٩)

منهن و٣٢٪ الثانوى، تعليمهن أكملن قد (٪٥٢) بقليل األمهات نصف من أكثر * كان
أميات.

العامالت األمهات أرباع ثالثة من أقل بينما ، منازل ربات األمهات من أن ٨٥٪ وجد * ولقد
(٪٤٦) بقليل نصفهن اليوم، وأن أقل من فى ساعات ٦-٨ ملدة يعملن كن (٪٧٣٫٣) بقليل

لديهن دخل كافى.
ما بني  أعمارهم تتراوح كانت  بقليل الوالدة حديثى األطفال عدد نصف مــن أكثر إن *

ذكورا. األطفال من هؤالء ٪٥٢ وأن ،٢٫٣٢ أعمارهم ١٠٫٦ ± متوسط وكان ١١-١٥ يوم.
ترتيبهم األطفال كان من ٪٤٥ بينما الدراسة، أطفال من ميثل ٤٠٪ كان األول الطفل *

فى األسرة. الثاني والثالث
الطبيعية. بالطريقة ولدوا قد الدراسة عليهم متت اللذين األطفال من * وكان ٧٤٪

األمهات  من العظمى الغالبية اليه الرئيسى الذى تلجأ املصدر املستشفى الطبيب/ كان *
أطفالهن باألمراض. أثناء اصابة (٪٩٢)

أكثر ، وأن فترة احلمل بالثدى اثناء أعتنني ُخمسني األمهات (٤٠٪) أن الدراسة أظهرت *
،(٪٨٢٫٥) فقط وصابـون مبــاء الثدى نظفن بالثدى الالتى اعتنني األمهات أخماس أربعة من

اليومى. احلمام أثناء اليوم فى واحدة مرة الثدى منهن نظفن ٪٥٠ و
فى احللمة متارين عملن متارين احللمة، و٧١٫٤٪ منهن األمهات من فقط * عملت ٢١٪

احلمل. من األخيرة شهور الثالث
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ارتفاع  كان معظمها الوالدة، بعد صحية مشاكل من عانني األمهات من املائة فى عشرون *
التوالى. على ٪٢٥ ٣٥٪، و بنسبة ونزيف احلرارة درجة فى

طبيعيا. أوالدهن يرضعن أن احلمل الدافع أثناء لديهن كان (٪٩٧) تقريبا األمهات * كل
دخولهم قبل  ألطفالهن الطبيعية الرضاعة بدأن (٪٤٣) األمهات ُخمسني  من أكثر *

الوالدة . بعد األول اليوم فى الطبيعية بدأن الرضاعة منهن ٪٨١٫٨ بينما املستشفى،
لألم فوائد لها الطبيعية الرضاعة أن (٪٩٣) األمهات من العظمى الغالبية ذكرت  *

والطفل.
بينما األم، وقت توفر الطبيعية أن الرضاعة األمهات(٤٠٫٩٪) ُخمسني من أكثر ذكرت *

والطفل. بني األم العاطفية الرابطة تقوى أنها ذكرن منهن ٪٣٠٫١
األمهات من للطفل، فإن ٥٦٫١٪ بالنسبة بفوائد الرضاعة الطبيعية األمهات معرفة عن *أما
سهلة أنها ذكرن ٪٧٫١ و مغذية، أنها ذكرن و٣٦٫٧٪ من األمراض، الطفل حتمى أنها ذكرن

الهضم.
األمهات. من بواسطة ٣٤٪ ذكر قد يشبع حتى الطفل * ارضاع

بأنفسهم،  ينهني الرضعة حتى أطفالهن يتركن كن األمهات من املائة وثمانون في سبعة *
الطفل. نوم الرضعة عند ينهني ٪٥٤ بينما،

أن منهن ٪٥٦٫٣ وذكرت مهمة، الطفل جتشؤ عملية أن ذكرن (٪٨٠) األمهات * معظم
.(٪١٧٫٥) البطن انتفاخ من الطفل يحمي أنه يليه القئ التجشؤ مينع

رفع ذكرن عدد األمهات (٤٩٪) نصف من فأقل التجشؤ، أثناء الطفل عن أوضاع أما -
وضع اجللوس. منهن ذكرن و٤٦٪ األم، كتف على الطفل

وبينما الرضعة، ونهاية وسط فى الطفل يجب جتشؤ أنه  ذكرن األمهات من فقط ٨٪  *
األمهات (٥١٪) نصف وحوالى فقط نهاية الرضعة فى الطفل جتشؤ يجب منهن ٪٤٠ ذكرت

الطفل. متى يقمن بتجشؤ يعرفن لم
الرضاعة، و٣٥٪ بعد األمين اجلانب على الطفل يضعن أنهن األمهات من فقط ٪٢٥ ذكرت -

الرضاعة. على ظهره بعد األمهات يضعن الطفل من ٪٣٧ و وضع، أى على أطفالهن يضعن
السوائل كعوامل تناول زيادة  ٪٩٧ األطعمة، و ذكرن تقريبا(٩٩٪) جميع األمهات *
زيادة أن ذكرن األمهات من الثدى، و٦٥٪ تعصير ٩٣٪ ذكرن بينما اللنب، سريان على تؤثر

الراحة. من كافى أخذ األم قسط عن ناجت اللنب افراز
األمهات ذكرن  من ٪ اللنب،فان ٧٣٫٧ انتاج فى زيادة تساعد األطعمة التى أنواع عن أما *

،٪٢٧٫٢ بنسبة ثم احللوى ،٪٣٣٫٣ بنسبة اخلضروات الطازجة تليها بالبروتني، الغنية األطعمة
األطعمة. أنواع األمهات ذكرن كل من فقط ٪١٥٫٢ بينما

فى يساعد سوف اليوم في مرات أربعة الطعام تناول أن األمهات من اعتقدت٦٨٫٧٪ *
اليوم. فى مرات خمسة ذكرن األمهات من ٪١٢٫١ وأيضا اللنب، زيادة افراز

٪٤٥ و العصائر، ذكرن األمهات اللنب، فان ٥٣٪ من افراز تزيد التى السوائل عن أما *
التوالى. األمهات على من ٪٢٠ و ٪٣٤ بواسطة ُذكرا فقد واحللبة اللنب أما ذكرن املاء

العطش. عند يشربن أنهن ذكرن (٪٦٧) االمهات * ثلثى
سريان اللنب. على يؤثران والنوم أن الراحة (٪٦٥) األمهات ثلثى * ذكرت

ما تتراوح املرضعة االم حتتاجها التى ساعات الراحة عدد أن االمهات(٦٦٪) ثلثى ذكر *
ساعات. ٦-٩ بني

هذا ويتمثل اللنب، افراز على يؤثر أن القلق ذكرن (٪٩٢) األمهات من العظمى * الغالبية
.٪٣٢٫٦ بنسبة سوف يقل اللنب أن ٣٥٫٩٪؛يليها بنسبة الطفل على يؤثر أنه فى التأثير

مهمة للحفاظ الثدى تعصير عملية ذكرن أن (٪٧٥٫٣) األمهات من العظمى * الغالبية
األخرى املشاكل او الثدى  تضخم مينع أنه ذكرن األمهات و١٦٫١٪من  ، اللنب  سريان على

بالثدى. اخلاصة
الثدى،و٢٥٪ تعصير لعدم كمضاعفات اللنب انتاج فشل األمهات  من ٪٧٥ ذكرت   *

الثدى. تضخم ذكرن األمهات من احلرارة،و١٥٪ درجة ارتفاع ذكرن
سريان على للمحافظة الثدى تعصير عملية ميارسن األمهات(٩٣٪) من العظمى الغالبية *
الثدى. تدليك عملية ميارسن للثدى،و٦٪ دافئ ماء كمادات يستخدمن منهن و١١٪فقط اللنب،

فى  مرات  ٣-٦ من الثدى تعصير  ميارسن عملية   (٪٣٩٫٨) األمهات ُخمسني حوالي *
الشفاط. يستخدمن ٪٣٥٫٥ و اليدوى. التعصير يستخدمن و٤٩٫٥٪ اليوم،

للطفل. ولم يعطهن التعصير بعد اللنب من يتخلصن األمهات (٩٤٫٦٪) من العظمى الغالبية  *
٪١٨٫٣ بينما الثدى، تعصير عن األمهات معلومات مصدر األقارب (٥١٫٦٪) كانت  *

.٪١٢٫٩ بنسبة الطبيب، واملمرضة معلوماتهن كان مصدر األمهات من
اليوم،  في ٣-٤ مرات من للثدى دافئ ماء كمادات يستخدمن (٪٧٢٫٧) االمهات * معظم
يضعن األمهات من  دقائق. و٩٠٫٩٪ ملدة خمسة الدافئ املاء يضعن كمادات ٪٨١٫٨ منهن

كله. الثدى على الكمادات
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اليوم، و٨٣٫٣٪ فى مرات ثالثة الثدى تدليك عملية ميارسن األمهات من أن ٦٦٫٧٪  *
دقائق. ملدة خمسة باليد يدلكن ثديهن

لألمهات الثدى وتدليك الدافئة بالكمادات اخلاصة للمعلومات مصدر  األقارب كانت -
املمرضة، معلوماتهن كان أن مصدر ذكرن الالتى األمهات من ٪٢٣٫٥ (٦٤٫٨٪)، مقارنة مع

الطبيب. و١١٫٨٪
الطبيعية  الرضاعة عن  األمهات معلومات  يوثر على  ال الطفل نوع أن الدراسة أظهرت *
للرضاعة األمهات عدا بداية فيما اللنب سريان على للحفاظ ممارساتهن أو سريان اللنب وزيادة

وفوائد الرضاعة الطبيعية بالنسبة للطفل.
األمهات  ممارسة مدى على لم تؤثر الطفل تغذية أن طريقة أيضا الدراسة أوضحت وقد *
الثدى، حيث تعصير  عن معلوماتهن ما يخص مصادر ماعدا اللنب سريان على احلفاظ لطرق
واملمرضات األقارب من معلوماتهن على يحصلن أوالدهن يرضعن لم األمهات الالتى أن وجد

أرضعن أوالدهن. الالتى االمهات من أكثر
حصلن  األمهات من ثلثى فأن أكثر الطبيعية، الرضاعة األمهات عن ملعلومات بالنسبة *
على احداهن حتصل ولم تقدير"متوسط" على  حصلن "ضعيف"(٦٨٪)،و٣٢٪ تقدير على

األطالق. على "جيد" تقدير
من فأن ٨٤٪ اللنب، افراز زيادة تؤدى إلى التى العوامل األمهات عن ملعلومات وبالنسبة *

"جيد". تقدير األمهات حصلن على فقط من و١٠٪ "ضعيف"، تقدير على حصلن األمهات
علىتقدير  حصلن فقط)  واحدة  أم (ماعدا األمهات  جميع  أن أيضا النتائج أظهرت *
على حصلت األم هذه اللنب، سريان  على للحفاظ العملية  ممارساتهن في (٪٩٩) "ضعيف"

ممارساتها. فى تقدير"جيد" على أم أى حتصل "متوسط".ولم تقدير
عليها  حصلت التي الدرجات معدل على تأثير اى األم لعمر وال الطفل لنوع يكن لم *
تقدير على األمهات حصلن معظم أن وجد حيث ممارساتهن، أو معلوماتهن في سواء األمهات

"ضعيف"
الرضاعة  عن كانت سواء معلومات األمهات على لم توثر الطفل رضاعة أن طريقة وجد *
أرضعن الالتى فاألمهات اللنب، سريان على للحفاظ ممارساتهن زيادتها او عوامل او الطبيعية
أن أوالدهن، حيث وجد يرضعن لم  الالتى األمهات من  أكثر معلومات لديهن  كان اوالدهن
من ٪٧٥ مع مقارنة "ضعيف" تقدير على حصلن أوالدهن لم يرضعن الالتى األمهات من ٪٩٠

أرضعن أوالدهن. الالتى األمهات

تقدير  على الترتيب فى والثالث الثانى أو األول أوالدهن كان الالتى األمهات حصلت *
٪١٣٫٣ ب ٣٥٪و٣٥٫٦٪ باملقارنة مثلت الطبيعية التى الرضاعة عن املعلومات فى "مقبول"

الترتيب. فى أكثر الرابع أو أوالدهن الالتى األمهات لتلك
الترتيب  فى والثالث  الثانى  أو  األول أوالدهن كان الالتى األمهات جميع حصلت *
على أكثر  أو الرابع  أطفالهن  ترتيب كان الالتى  األمهات من و٩٣٫٣٪ ،(٪١٠٠)

اللنب. سريان على للحفاظ ممارساتهن تقدير"ضعيف"فى
فلقد وممارساتهن، األمهات  معلومات  بني عالقة  وجود عدم عن الدراسة أسفرت  -
فقط أم واحدة وأن املمارسات. أو املعلومات فى "جيد" تقدير على أم أنه لم حتصل أى وجد
األمهات من ٪٤٧ حصلت وبينما وممارساتها، معلوماتها فى "مقبول" تقدير على حصلت 
نصف من أكثر ان باإلضافة إلى ممارساتهن، فى ضعيف" و" معلوماتهن فى تقدير"مقبول" على
على فى معلوماتهن حصلن أيضا تقدير "ضعيف" الالتى حصلن على (٪٥٢) قليال األمهات

ممارساتهن. فى تقدير"ضعيف"
äÉ```«°Uƒ`àdG

حيث باملستشفى احملتجزين الوالدة حديثى األطفال ألمهات متكررة توعية فصول عمل -١
سريانه. احلفاظ على وطرق أهمية لألطفال،وأيضا األم لنب عن أهمية يتم تثقيفهن

وبخاصة الثدى، شفاطات استخدام كيفية عن لألمهات مكتوبة معلومات توفير يجب -٢
منها. احلديثة األنواع

جميع فى معها التعامل وكيفية ومشاكلها، الطبيعية الرضاعة حول كتيبات توزيع -٣
العامالت احلوامل، السيدات عليها تتردد التى وبخاصة االماكن ودور الصحة، املستشفيات

باملجال الصحى وأيضا لألمهات.
وارشادهن الطبيعية أهمية الرضاعة عن لألمهات احلوامل صحية تثقيفية اعداد برامج -٤

تغذية أطفالهن. فى الرضاعة الطبيعية اتباع وتشجيعهن على
عن املؤثرة والراديو التليفزيون برامج خالل  من الشعب عامة وعى مستوى حتسني -٥
احلرجة احلاالت ذوى الوالدة حديثى اثناء تواجد األطفال الثدى لنب سريان على احلفاظ طرق

وسلوكياتهم. اجتاهاتهم يغير رمبا باملستشفى وهذا
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الثدى. لنب سريان على طرق احلفاظ عن وممارساتهن معلومات املمرضات أ- دراسة
اثناء لنب الثدى سريان على للحفاظ األمهات عن ممارسات ب- تقييم مدى دراية املمرضات

باملستشفى. احلرجة احلاالت ذوى الوالدة حديثى تواجد أطفالهن
ممارسات األمهات للحفاظ فى املؤثرة العوامل عن ودراسات أبحاث أخرى عمل من البد ج-

الثدى. سريان لنب على
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دولة  أية ذلك فى يختلف وال متعددة جوانب ذات عاملية اإلدمان مشكلة تعتبر مشكلة
توثر ألنها بشرية وإقتصادية كبيرة خسائر الدولة تكلف نامية، حيث متقدمة أو سواء كانت
نفسيا حياته أوجه معظم في تدهور إلى وتؤدى النفسية وحالته املدمن اإلنسان  سلوك على
على هذا املرض عن الناجتة الفعلية األضرار حساب الصعب عضويا، ومن وكذلك وإجتماعيا
بعد تظهر إال ال السلبية آثاره من بعض كما أن املتعددة املتشعبة وأسبابه لطبيعته ونظرا املجتمع

متعددة. أجيال
األعوام فى خاصة  كبير بشكل املشكلة بهذه واإلقليمية  الدولية الهيئات  إهتمت لذلك
اآلونة فى حتول اإلجتاه حيث اإلدمان مرض والعالج من األموال للوقاية ورصدت املاضية القليلة
إلى املؤدية األسباب إلى والوصول املواد املخدرة على احلصول األخيرة للتركيز على مكافحة
من للتخلص وذويهم املرضى ملساعدة عالجية برامج إستحداث  مت  كما املرض ذلك حدوث

اإلدمان. مرض مشاكل
iƒ°†Yh ≈°ùØf Úª°ùb ¤EG ¿ÉeOE’G º°ù≤æjh

سنة (١٩٧٤) وفى وسيفرز تاتوم (١٩١٣) بواسطة سنة "إدمان" كلمة إستخدام مت حيث
ناجت وهو معا، الفرد واملجتمع يتلف املزمن التسمم الدورى أو بأنه حالة من العاملية عرفته الهيئة

باآلتى: ويتميز صناعى" أو طبيعى عقار" إستعمال عن
بأى وسيلة. عليه واحلصول عقار أخذ فى لإلستمرار "التقاوم" ملحة حاجة أو رغبة -١

اجلرعة. زيادة إلى ميل -٢
العقار. على تأثير بدنى إعتماد نفسى وأحيانا إعتماد -٣

OGƒŸG ¢†©H ΩGóîà°SG Aƒ°ùd á«£«°ûæàdG á«°ùØædG ÖfGƒ÷G
É¡«∏Y OÉªàY’Gh IQóîŸG

أمني ابراهيم شيماء
جامعة الزقازيق - البشرى  الطب - كلية الطب النفسى قسم

٢٠٠٧م عام ماچستير
:±Gô```°TE’G

خشبة الشافى عبد / أ.د
املصرى محمد د/جندة عبد اللطيف                    أ.د/رفيق رضا

:≈°ùØædG ¿ÉeOE’G

ملا تعاطى العقار فى اإلستمرار نحو اللهفة عن الناجم القهرى وصفه بالسلوك ميكن والذى
رفع احلالة املزاجية. أو إسترخاء تنبيه أو من يحدثه

:iƒ°†©dG ¿ÉeOE’G

إختالالت عن ذلك وينشأ اجلسم داخل ما بعينه عقار لوجود اجلسم تكيف من حالة فهى
العقار. تعاطى عن التوقف عند إنسحاب أعراض أو عضوية

:πª°ûàa ¿ÉeOE’G äÉeRÓàe ÉeCG

يتصف بني التعود واإلدمان حيث فرق الذى هو (١٩٣١) وزمالئه ثاتون Oƒ©àdG: كان -1

النفسى باألعتماد الثانى يتصف حني فى ، الفسيولوجى دون النفسى  باإلعتماد  األول
والفسيولوجى.

تنتج عن التفاعل  البدنى، وأحيانا ، النفسى اإلعتماد من حالة هى :ÒbÉ≤©dG ≈∏Y OÉªàYE’G -2

دائما يشتمل وغيرها مما بإستجابات سلوكية تتصف حالة ما، وهى عقار وبني احلى بني الكائن
إعتاد ما ليحقن قوى أو مستمر بشكل العقار تعاطى إلى الفرد يدفع امللزم، القهر من نوع على

هذا العقار. نتيجة لتأثير من خبرة عليه
يستدعى  مما أقل، يحدث تأثيرا اجلرعة نفس إستعمال تكرار أن تعنى حالة هى :πªëàdG -3

قبل من حتدثه كانت  الذى الفارماكولوجى، التأثير درجة نفس على للحصول اجلرعة  زيادة 
اجلرعة األصغر.

يتعاطيها  التى املواد من أو إنقاص تعاطى مادة عن اإلنقطاع تتبع حالة هى :ÜÉë°ùfE’G ádÉM -4

للحياة مهددة مضاعفات، وقد تكون بها يلحق تشنجات، منتظمة حيث يسبقها بصفة ما فرد
فيما بعد.

مميزة  صفات ذات وهى املواد إلحدى حديث تناول للزوال نتيجة هى قابلة :OÉ◊G ºª°ùàdG -5

دائما تعكس ال التسمم وأن أعراض املتناولة اجلرعة على تعتمد أنها كما حدة، لكل مادة على
عن ينتج قد كما التهيج من نوعا املثبطة ينتج عن املواد قد فمثال للمادة املعنية األولى التأثير

واإلنطوائى. اإلنسحابى السلوك من نوعا العقارير املنشطة
عليه  يترتب ومما التوقف، من مدة أخرى بعد مرة التعاطى إلى العودة مبعنى :á°SÉµàfE’G -6

سلبيا يؤثر تأثيرا والتى مشكالت مرض اإلدمان أهم ومن ومادية، واجتماعية صحية خسائر من
اإلمان. من مرض فى التخلص األمل وذويه هو األحيان بعض فى وتفقده على املريض

أنه يتمثل إضافة إلى الكثير ملواجهتها التى تتطلب املزمنة األمراض من يعد إن مرض اإلدمان
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التى السلوكية العادات اإلعتبار فى األخذ يجب اخلسائر حتديد وعند وأسلوب احلياة العادات فى
األمراض نقل من يترتب عليه وما للسرجنات كمشاركة املرضى املشاكل، الكثير من ينجم عنها
والتعرض آمنة غير جنسية  ممارسات إلى أيضا  ويؤدى  ، الوبائى الكبدى واإللتهاب كاإليدز

جنسيا. تنقل التى لألمراض
ألهمية يشير مما الدين، ورجال بني األطباء السابقة الفترات فى العالجى الدور إنحصر وقد
اخلمور، تناول عن النهى اإلجنيل والقرآن من كال ذكر فى حيث املرض هذا ملواجهة اجلهود تضافر

اإلدمان. مرضى فى الوقاية والعالج أساليب يعد من فالوازع الدينى إذا
عوامل وغياب القدوة نحو املادة واإلجتاه الروحانية القيم وضعف األسرة تكوين يعد كما
التجربة وحب الرفاق إضافة إلى تأثير املراهقني وخاصة الشباب بني تساعد على إنتشار العقاقير
بني الشباب اإلدمان مرض فنسبة اإلدمان، فى االنغماس على يساعدهم الشباب والفضول لدى
بشكل العشرين سن بعد النسبة تقل ولكن إلى ٨٩٫٦٪ تصل ١٨-٢٠ عاما البالغ من العمر
من ٪١٥٫٤ أن الدراسات بعض أظهرت حيث العاطلة الطبقة اإلدمان بني ينتشر كما ، ملحوظ
يفشلون الذين من الشباب الهيروين مدمنى معظم وأن املخدرة العقاقير العاملني يتعاطون غير

ومهنيا. دراسيا
املدارس الثانوية وطالبات طالب بني التعاطى ونوعية مدى لتوضيح متت مصرية دراسة وفى
الدين، تعليم عدم تعارضه مع وإدعاء عليه احلصول لسهولة احلشيش يتعاطون ٪٨٫٩ وجد أن

.٪١٫٤ إلى وإدمان الهيروين وصل ٪١١٫٤ إلى أيضا العمال بني يرتفع أنه كما وجد
وفى الهيروين إدمان ٪٠٫٨ ، ٪٥٫٥ طالب املدارس بني احلشيش تعاطى نسبة أن وجد كما

للهيروين. ٪٠٫٤ و ٪٨٫٨ احلشيش نسبة كانت اجلامعات طلبة
عند اإلدمان مرض وراثية حلدوث إحتمالية املجتمع فى فرد لكل أن الدراسات تشير كما
الذى العوامل أهم هذه الفردى من السلوك ويعد املرض ظهور وإلى األخرى بالعوامل إجتماعها
املستخدمة، املواد نوعية إختيار فيه وحتى واإلستمرار التعاطى لبدء إختبارات  خالله من يتم
وإستخدامها جتنبها على والعمل حتديد منبئات اإلنتكاسة ميكن دراسة هذه العوامل طريق وعن

املرض. هذا مواجهة خطة إلجناح والعالجية الوقائية فى البرامج
á``°UÓ`ÿG

:≈`a πeGƒ©dG √òg ¢üî∏àJh

الدينى  اإللتزام أن حيث اإلدمان مشكلة ضد الواقى الدرع الدينى هو الوعظ يعد :øjódG -1

اإلدمان. بئر فى الوقوع من الفرد يغنى

بني  العالقة طبيعة على األخيرة الزمنية الفترة فى اإلهتمام تركز  :á«°ùØædG  ¢VGôeC’G  -2

إنتشار اإلضطرابات معدل أظهرت اإلحصاءات أن العقاقير حيث وتعاطى النفسية اإلضطرابات
والوظائف اإلجتماعية، الوظائف على مما يوثر طرديا تزايدا يزداد اإلدمان مرضى بني النفسية
املادة طبيعة  إختالف مع األعراض  هذه وتتغير للفرد الشخصية العالقة وطبيعة الصحية
املتبادلة العالقة  أن  لنا يتضح كما التعاطى هذا  تكرار ومعدل التعاطى وجرعات  املستخدمة
تعاطى إلى تؤدى قد النفسية األمراض بعض أن حيث اإلدمان ومرض النفسية بني اإلضطرابات

الذاتى. للعالج كوسيلة العقاقير
ويزيد املرضى تؤدى إلى تدهور التى النفسية اإلضطرابات بعض التعاطى كذلك يصاحب

املزدوج. عليه التشخيص نطلق ما وهو معا املرضى مواجهة صعوبة من
إضطرابات من يعانون يوجد ٥-١٠٪ املجتمع بني أفراد أن الدراسات أثبتت :á«°üî°ûdG äÉHGô£°VEG -3

اإلجتماعية). والشخصية ضد احلدية (الشخصية لإلدمان املصاحبة األنواع أهم الشخصية ومن فى
جتربة  خوضه إلى الفرد لها يتعرض التى النفسية الضغوط تؤدى قد :á«°ùØædG •ƒ¨°†dG -4

إلى يؤدى مما الضغوط هذه ملواجهة الالزمة املهارات فقدانه مع  حدوثها وإستمرارية اإلدمان
بد وأن ال األساسى الذى العمود يعتبر اإلدمان فى مرض اإلنتكاسة وجتنب حدوث اإلنتكاسة

العالجية. البرامج جميع عليه ترتكز
:ájÉbƒdG èeGôH á«ªgCG

من  واحدة اإلدمان مشكلة تعتبر نسمة مليون ٦٥ يبلغ السكان الذى ومع عدد مصر فى
سنوات أثناء الشباب يؤثر على انه حيث الشعب واحلكومة، من كل التى تقلق املشكالت أخطر

اإلنتاج.
احلالية السابقة،واألبحاث فاألبحاث لذا مؤثرة تكلفة ذات تكون أن ميكن الوقاية برامج إن
الكحوليات إدمان  معاجلة فى ١٠دوالرات نحو يوفر  الوقاية فى ينفق دوالر كل أن تظهر

والعقاقير.
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إدراكهم  ومدى الوالدية الرعاية ومنط ألسلوب تبعا لألبناء  النفسى التوافق يختلف 
الدراسة وتتضح مشكلة عليهم، ذلك املناسبة وتأثير وأساليب الرعاية الزواجى التوافق ملستوى

التالية: التساؤالت عن اإلجابة خالل من
لألزواج الزواجى التوافق درجات متوسطى بني  إحصائية داللة ذات فروق توجد هل -١

عينة الدراسة؟ والزوجات من
للزوجني الزواجي التوافق  درجات بني إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة توجد هل  -٢

أبنائهم؟ يدركها كما الوالديه الرعاية أساليب ودرجات
للزوجني الزواجى التوافق درجات  بني إحصائية داللة ذات  ارتباطية عالقة توجد ٣-هل

املراهقة؟ فى مرحلة ألبنائهم النفسى التوافق ودرجات
التى الرعاية الوالدية أساليب درجات متوسطى بني إحصائية داللة ذات فروق توجد هل -٤

األمهات؟ تتبعها التي الوالديه الرعاية وأساليب يتبعها اآلباء
النفسى بالتوافق لألبناء الوالدية الرعاية وأساليب الزواجي، التوافق أبعاد بعض تنبئ هل -٥

اآلباء؟ يدركه كما لألبناء
منخفضة درجات على يحصلون الذين واألمهات الشخصية لآلباء الديناميات تختلف ٦-هل

املستخدم؟ املقياس على
á°SGQódG ±GógCG

:¤EG á«dÉ◊G á°SGQódG ±ó¡J

الوالديه لألبناء. الرعاية وأساليب الزواجى لآلباء التوافق بني العالقة عن الكشف -١

ájódGƒdG ájÉYôdG Ö«dÉ°SCÉH ¬àbÓYh ≈LGhõdG ≥aGƒàdG

≈°ùØædG º¡≤aGƒJh AÉæHCÓd 

غنيمي الشيخ املنعم محمد عبد أماني
الزقازيق جامعة - كلية التربية - النفسية الصحة قسم

٢٠٠٤م عام ماچستير

:±Gô```°TE’G

خضر متولى أ.د/عبد الباسط حسن   بيومى على أ.د/محمد

النفسى لألبناء. والتوافق لآلباء الزواجى بني التوافق العالقة عن الكشف -٢
املتغيرات الثالثة. بني التفاعلية العالقة عن الكشف -٣

األخرى. املتغيرات عن املتغيرات لبعض التنبؤية املعادلة عن الكشف -٤
الطرفية من العينة. احلاالت لبعض بعض املؤشرات اإلكلينيكية عن الكشف -٥

á°SGQódG á«ªgCG

:á«dÉàdG •É≤ædG ∫ÓN øe á«dÉ◊G á°SGQódG á«ªgCG ™ÑæJ

لألبناء. النفسى البناء فى ١-أهمية البناء األسرى
والبناء األسرى البناء في الوالديه الرعاية أساليب وسالمة الزواجى  التوافق أهمية -٢

لألبناء. النفسي واالجتماعى
سريع في عالم الدراسة الدينامية ملتغيرات والعالقات  العالقة االرتباطية عن ٣- الكشف

احلديثة. اآلونة التغير في
è```FÉ`àædG

لألزواج الزواجى التوافق  درجات متوسطى  بني إحصائية داللة ذات فروق وجود -١
عينة الدراسة. والزوجات من

للزوجني الزواجى التوافق درجات بني إحصائية داللة ذات موجبة ارتباطية عالقة ٢-وجود
األبناء. يدركها كما الوالديه الرعاية أساليب ودرجات

للزوجني الزواجى التوافق درجات بني إحصائية ارتباطية موجبة ذات داللة عالقة وجود -٣
املراهقة. في مرحلة لألبناء النفسى التوافق ودرجات

التى الرعاية الوالديه أساليب درجات متوسطى بني إحصائية داللة ذات فروق وجود ٤-عدم
األمهات. تتبعها التي الوالديه الرعاية وأساليب يتبعها اآلباء

بالتوافق النفسى لألبناء الوالديه الرعاية وأساليب الزواجى، التوافق أبعاد بعض تنبأت -٥
اآلباء. يدركه كما لألبناء

على درجات يحصلون الذين واألمهات لآلباء الشخصية الديناميات فى اختالف وجود -٦
املستخدم. املقياس على منخفضة

äÉ`«°Uƒ`àdG

التي العوائق إزالة  ومحاولة  الزواجى بالتوافق  اخلاصة  الدراسات إجراء على التركيز -١
بشكل األسرة استقرار منه ينبع الذى املصدر أنه حيث الدرجات، أعلى إلى به للوصول تعترضه

خاص. بشكل األبناء عام واستقرار
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برامج إنتاج فى ذلك واستغالل املختلفة اإلعالم على وسائل اجلماهير من إقبال االستفادة -٢
على املرفوضة لألساليب السلبى واألثر املقبولة لألساليب اإليجابى األثر تظهر لألسرة إرشادية

سلوكيات وتصرفات األبناء.
علماء من وإستقرارها األسرة بشئون املعنية األطراف كل إليها يُدعى ندوات إقامة -٣
ملناقشة الشباب وكذلك األمور، وأولياء الدين، وعلماء النفسية، الصحة وعلماء ، اإلجتماع

لها. حلول إيجاد ومحاولة واألبناء اآلباء مشاكل
الطب النفسى عيادات الطرفية مثل احلاالت عالج عن املسئولة اجلهات العالجية ٤-مخاطبة
وتقصى احلاالت عالج هذه ملتابعة وذلك واملستشفيات اجلامعية، الصحة لوزارة واملراكز التابعة

لها. عالج إيجاد ومحاولة املرض أسباب
áMÎ≤e çƒëH

التى البحوث من املزيد بإجراء الباحثة تنصح ونتائجها احلالية الدراسة إجراءات ضوء فى
ما يلى: البحوث هذه ومن املجتمع بناء كخلية أساسية فى األسرة بتدعيم االهتمام تركز على

التربوية األساليب اتباع أنسب على اجلدد لتدريب اآلباء واألمهات برامج إرشادية فعالية -١
املشاكل املستقبلية. لتجنب الصغر منذ األبناء مع السليمة

به الذى يقوم الدور االجتماعى اجلنسني لتوضيح من للمراهقني إرشادى برنامج فعالية -٢
جتاه أسرته وجتاه مجتمعه. املراهق

واملتزوجني الزواج على املقبلني اجلنسني) (من الشباب لتوعية إرشادية برامج فعالية -٣
كمحاولة بحكمة الزواج من األولى السنوات فى الزوجية املشكالت مع حديثا بخصوص التعامل

الزواجى. من التوافق درجات مقبولة إلى للوصول
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دور  إن واألسر، املجتمعات فى واملعقدة السيئة االجتماعية الظواهر من الطالق ظاهرة إن
لتوفير ميتد ولكنه للطفل واملسكن والطعام املال  توفير على فقط يقتصر ال واألمهات اآلباء
وعلى ، األسرى التماسك إلى تؤدى الزوجية والصحية).فالسعادة (النفسية احلب و الرعاية
االبناء على قد يؤثر الذى الطالق إلى تقود الزوجية املستمرة الصراعات فأن ذلك العكس من
معاملتهم أسلوب فى مباشرا األطفال على ذلك وينعكس التوازن، وفى  ، األسرة داخل
من ذلك وغير التحصيلى مستواهم وضغوط نفسية، ويقل اضطرابات إلى فيؤدى وتربيتهم

االثار السلبية للطالق.
±Gó``gC’G

الطالق أبنــاء األمهـــات طالبات علــى الواقعـــة النفسية مستوى الضغوط بني املقارنـــة -١
اخللع. أو

املتغيرات التالية: من وكل النفسية الضغوط بني طبيعة العالقة على التعرف -٢
األبناء. جنس أ-

الزمنى. العمر ب-
املستوى الثقافى واألقتصادى. ج-

املتغيرات الدميوجرافية. بعض حلجم الضغوط مبعرفة معادلة تنبؤية إلى التوصل -٣
طالبات األمهات  أبناء مـــن الطرفية احلاالت بعض شخصية ديناميات عن الكشف -٤

اخللع. أو الطالق

¥Ó£dG äÉÑdÉW äÉ¡eC’G AÉæHC’ á«°ùØædG •ƒ¨°†dG

(á«µ«æ«∏c -ájÎeƒµ«°S)á°SGQO

نبيه متولى أميره شعبان
الزقازيق جامعة - كلية التربية - النفسية الصحة قسم

٢٠٠٩م عام ماچستير

:±Gô```°TE’G

سعفان إبراهيم أحمد أ.د/محمد خضر  متولي الباسط أ.د/عبد

è```FÉ`àædG

:¤EG á°SGQódG èFÉàf º°ù≤æJ

ájÎeƒµ«°S èFÉàf -1

العاديني  مجموعة درجات متوسطى بني ٠٫٠١) عند مستوى إحصائيا دالة توجد فروق أ-
العاديني. لصالح ومجموعة ابناء طالبات الطالق

طالبات ألبناء النفسية الضغوط درجات  متوسطى بني إحصائيا دالة  فروق يوجد ال  ب-
واملراهقة. في مرحلتى الطفولة و اخللع الطالق

األمهات ألبناء النفسية الضغوط درجات  متوسطى بني إحصائيا دالة  فروق يوجد ال  ج-
احلجم. صغيرة واالسر احلجم كبيرة االسر الطالق واخللع بني طالبات

العاديني مجموعتى درجات متوسطى بني (٠٫٠٥) إحصائيا عند مستوى يوجد فرق دال د-
مع العالقة ابعاد: ثالث فى واملرتفع الثقافى املستوى منخفضى حيث من وأبناء طالبات الطالق
االسرة حلساب وهذه الفروق الدراسي، بالتحصيل والعالقة مع اآلخرين، والعالقة الوالدين،

الكلية. والدرجة بقية االبعاد فى دالة فروق يوجد ال بينما الثقافى املستوى منخفضة
á«µ«æ«∏cEG èFÉàf -2

بالعالقة يتعلق فيما مرتفعة ضغوطا أن لديهم الطالق وأبناء طالبات العاديني أبناء أظهرأن أ-
وعالقته الصحية، واحلالة الدراسى، بالتحصيل وعالقته باآلخرين،  وعالقته  الوالدين، مع

املستقبلية. والضغوط ، احملكمة بالتواجد داخل
نحو رؤساء االجتاه فى اضطرابات مرتفعة الطالق طالبات وأبناء أبناء العاديني ب- كما أظهر

ونحو املستقبل. املخاوف ونحو الدراسة أو العمل
العاديني. أبناء اإلناث من أعلى ضغوطًا الطالق طالبات أبناء أظهر اإلناث كما ج-

العاديني.. أبناء الذكور من أعلى ضغوطًا الطالق أبناء طالبات الذكور أظهر كما د-
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يتبعــــه أن يجــب العاملـــني وتعليــم وبعناية. دقيــق تدريب هنـــــــاك يكـــون أن يجــب
مسبقا اإلعالن سنوي دون بشكل عملية محاكاة بعمل ذلك ويتم كل فترة. عملية تدريبات

مفاجئًا. ليكون
الكافى التخطيط فبــدون الوقــت واجلهــد، مــن تتطلــب الكثير مهمة املستشفى إخــالء إن
إخالء عملية جيدًا على باملستشفى العاملني تدريب وجب بفشل. لذا اإلخالء سينتهى واملالئم

املستشفى.

á``eó≤ŸG

اآلتية: إلى اإلضطرابات اإلضطرابات السلوكية تتميز
الشارد العناد إضطرابات أ-

السلوك -إضطرابات ب
مكان أخر فى إضطراب السلوك غير املصنف - جـ

œ—UA�« œUMF�« »«dD{≈ ∫ ôË√
أن دون واملدرسني الوالدين ضد ما يتوجه غالبًا العدائى الذى والسلوك السلبية من منط هو

اآلخرين. خطيرة حلقوق مصحوبًا بإنتهاكات يكون
يفقدون ما وكثيرًا للكبار مجادلون بأنهم اإلضطراب بهذا املصابون األطفال ويتصف
كذلك ومشاكلهم أخطائهم على اآلخرين ويلومون بل اآلخرين إستفزاز ويتعمدون هدوءهم

اآلخرين. بسهولة من ويتضايقون أوامرهم ويرفضون الكبار يتحدون قواعد فهم
∫WOJOMOK�ù« …—uB�«

خارج البيت، قد تظهر أو املدرسة، فى وتختفى البيت فى اإلضطراب هذا مالمح تظهر قد
خارج الطفل سلوك ليشمل ميتد البيت ثم اإلضطراب فى يبدأ ظهور هذا بعض احلاالت وفى

البيت.
أو مع الرفاق الكبار مع التعامل وضوحًا فى اإلضطراب أكثر هذا أعراض تكون ما وغالبًا
هؤالء فحص  عند اإلضطراب هذا عالمات  تظهر ال  قد لذلك  جيدًا، الطفل يعرفهم الذين

إكلينيكيًا. األطفال
الكبار من مقامهم فى من أو الوالدين ضد والعدائية السلبية هو االضطراب ظواهر هذا أهم

Ú≤gGôŸGh ∫ÉØWC’G óæY á«cƒ∏°ùdG äÉHGô£°VE’G

مختار منصور نادية أحمد
الزقازيق - جامعة البشرى الطب النفسى -كليــة الطب قسم

٢٠٠٨م عام ماچستير
:±Gô```°TE’G

إميان رشدى الصافى ØœÆ√ √Ø œÆماهر مصطفى املغربى        
سليم محمد فوزى ناجى Ø œ
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العمر املقاربني من لألفراد يالحظ مما السلوك يحدث أكثر هذا إذا كان الدالالت هذه تنطبق
ومستوى النمو.

واضحًا. دراسيًا أو إجتماعيًا إكلينيكيًا أو خلال السلوك فى اإلضطراب هذا يحدث - ب
وجدانى. إضطراب أو ذهانى إضطراب وجود أثناء اإلضطراب ال يحدث جـ-

أكثر  أو ١٨ عامًا الشخص عمره وإذا كان السلوك، إضطراب ودالالت شروط توجد د- ال
غير موجودة. للمجتمع املضادة الشخصية فمعايير

∫œ—UA�« œUMF�« »«dD{≈ »U��√
العمر (فى من الثانية السنة حوالى إحداهما النفسى، النمو من مرحلتني فى العناد يحدث
الطبيعى  من املرحلة هذه والذاتية، فى باإلستقالل الطفل شعور لتنمية شهرًا) ١٨-٢٤ عمر
كتعبير املراهقة مرحلة فى وثانيهما اإلستقاللية عن كتعبير سلبية بطريقة األطفال يتصرف أن
التصرفات هذه عندما تستمر فيحدث أما العناد املرضى الوالدين" "عن إقرار ذات مستقلة عن
نفس من األطفال فى معتاد هو مما كثيرًا أكثر حتدث أو النفسى من النمو املراحل هذه غير فى

العقلى. والتطور العمر
اآلتى: أهمها املستقلة تأكيد الذات غير أخرى ألسباب يحدث املرضى العناد أن غير

األم. على الزائد اإلعتماد ضد دفاعًا يكون أن - ١
هؤالء األطفال. لدى مضطربة مزاجية تكوينية وجود - ٢

ضد  كدفاع يحدث العناد وهنا مزمنة إعاقات أو املتأخرة الطفولة فى صدمات - وجود ٣
ونقص إعتبار الذات. الشعور بالعجز والقلق

∫Ãö?????????????F�«
الوالدين مهارات التعامل مع إكساب بهدف والعائلى الفردى العالج النفسى خالل من يتم

فيه. املرغوب غير السلوك وإهمال املناسب السلوك على بتشجيعه العنيد الطفل
„uK��« »«dD{≈ ∫ ÎUO�U�

∫ n?????�dF��«
العدوانى غير أو العدوانى السلوك واملتكرر من الثابت النمط بأنه السلوك إضراب يعرف
فى املناسبة لسن الطفل، أو قوانينه األساسية املجتمع قيم أو حقوق اآلخرين تنتهك فيه الذى

املجتمع. وفى ومع الرفاق واملدرسة البيت

واإلستفزاز للكبار العدائى اجلدال فى السلوك هذا ويظهر اآلخرين حلقوق خطيرة إنتهاكات دون
كالهما. أو املدرسة أو البيت عليها فى املتعارف السلوك قواعد لآلخرين مع رفض املتعمد

اإلنفجارات  - الذات إعتبار نقص مثل أخرى أعراض اإلكلينيكية الصورة  هذه وتالزم
وغالبًا التبغ أو احلشيش التأثير النفسى مثل ذات املواد بتعاطى مصحوبة أو قد تكون املزاجية،

احلركة. مفرط اإلنتباه نقص بإضطراب أيضًا مصحوبة تكون ما
∫Á—U��Ë »«dD{ù« ¡b�

مسارات وهناك املراهقة، سن ظهوره عن وال يتأخر املبكرة فى الطفولة اإلضطراب هذا يبدأ
هذا اإلضطراب: إليها قد ينحو أربعة

سلوكية  أعراض أية لديهم يكون لن اإلضطراب بهذا املصابون  األطفال عدد  نصف - ١
الثامنة. سن يبلغون عندما

اإلنتباه مفرط  نقص إضطراب مثل أخر، شىء إلى الشارد العناد إضطراب يتحول قد - ٢
إضطراب إلى يتحول قد أخرى أحيان وفى الشارد، العناد مظاهر إلضطراب احلركة دون أى

أربع سنوات). ثالث أو (خالل هذا التحول مبكرًا يكون احلالة هذه وفى السلوك،
دون أية أعراض أخرى. للطفل مالزمًا اإلضطراب وحده هذا يستمر قد - ٣

إضطراب  مثل: أخرى إضطرابات إلى باإلضافة هذا اإلضطراب أعراض تستمر أو قد - ٤
اإلكتئاب. وإضطرابات مفرط احلركة اإلنتباه نقص

∫hO�A��«
اآلتية: بالدالالت احلالة هذه تشخص

يلى: مما أو أكثر أربع يسود خاللها األقل على ستة شهور ملدة اإلضطراب يستمر (أ) أن
أعصابه. ما يفقد كثيرًا - ١

الكبار. مع يجادل ما كثيرًا - ٢
الكبار. طلبات أو قواعد يرفض أو يتحدى ما كثيرًا - ٣

اآلخرين. مضايقة يتعمد ما كثيرًا - ٤
سلوكه. سوء أو أخطائه على األخرين كثيرًا ما يلوم - ٥

اإلثارة. حساسًا وسهل ما يكون كثيرًا - ٦
ويتذمر. ما يغضب كثيرًا - ٧
اآلخرين. ما يغيظ كثيرًا - ٨
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∫WOJOMOK�ù« …—uB�«
إضطراب ظهور فيكثر البلوغ بعد أما الذكور، فى البلوغ سن قبل السلوك إضطراب يبدأ عادة
احلاالت، كثير من مبرور الوقت فى حتسنًا منه البسيطة األشكال وتظهر اإلناث، السلوك لدى
إلى تستمر ما كثيرًا فإن البداية املبكرة وكذلك تصبح مزمنة الشديدة فكثيرًا ما األشكال أما

للمجتمع. شخصية مضادة إضطراب صورة البالغة فى احلياة
∫vK� ULO� WOJOMOK�ù« …—uB�« h�K��Ë

الركل أو  العض أو الضرب مثل األشخاص ضد العنف فيه يستخدم عدوانى  سلوك ٭
حتت أو واإلبتزاز حاالت اخلطف فى كما الضحية مواجهة تتضمن التى السرقة أو

اجلنسى. واإلغتصاب السالح تهديد
املدرسة أو البيت  من والهروب السرقة مثل العنف فيه يغيب عدوانى غير  سلوك ٭
احلرائق. وتعمد إشعال اآلخرين ممتلكات وتخريب املواد وتعاطى املتكرر والكذب

الدراسى. اإلجناز ضعف ٭
اإلرتباط مع ضعف الوالدين بني إنسجام وجود وعدم أفرادها عدد وكثرة األسرة فقر ٭
القوة من  الوالدين موقف يتفاوت وقد داخلها العالقات إستقرار وعدم األسرى
واإلنضباط، املالحظة  غياب  إلى  باإلضافة التخطيط وعدم التسيب إلى والشدة

عن واجباته. متخليًا األب يكون ما وعادة
له. والديه برفض شديد وإحساس الغرباء مع التعامل وصعوبة اإلجتماعى النضوج ٭عدم

متأخرة. سن حتى األطفال هؤالء لدى التبول يكثر ٭
األكلينيكية. املقابلة أثناء متعاون وغير إستفزازيًا يكون ٭
الذين ميثلون السلطة. للبالغني محدود غير بعداء يتميز ٭

اآلخرين. ورغبات مبشاعر يهتم ال ٭
الغير. ومضايقة اآلخرين مع والشجار املزاجية التقلبات ٭

الغش واخلداع. بقصد املتعمد الكذب ٭
 ∫ hO�A��«

اإلحصائى الدليل فى وردت  التى التشخيصية للدالالت طبقًا السلوك إضطراب يشخص
وهى: املراجع الرابع التشخيصى

قيم املجتمع أو األخرين حقوق تنتهك فيه الذى املضطرب السلوك من ثابت ومتكرر منط - أ
خالل اآلتية املواصفات من أكثر ثالثة أو بوجود ويتميز الطفل، وقوانينه املناسبة لسن الرئيسية

املاضية: الستة الشهور ثابتة خالل األقل منها على واحدة صفة تكون أن على املاضى العام
∫ U�«uO(«Ë dA��« b{ Ê«ËbF�«

اآلخرين وتهددهم. إرهاب - ١
اجلسدى. العراك كثرة - ٢

لآلخرين. جسديًا أذى تسبب أن ممكن أسلحة إستخدام - ٣
وقسوة. بوحشية اآلخرين معاملة - ٤
وقسوة بوحشية احليوانات معاملة - ٥

الضحايا. مواجهة فى السرقة - ٦
جنسيًا. مواقعته على اآلخرين إكراه - ٧

∫ UJK�L*« dO�b�
حريق. بإشعال - ٨

احلريق. غير إشعال بطريقة أخرى أو - ٩
∫W�d��« Ë√ VBM�«

أو سياراتهم. اآلخرين منازل إقتحام - ١٠
تخصه. ال أشياء على للحصول واخلداع الكذب - ١١

الضحية. مع مواجهة بدون السرقة - ١٢
∫5�«uIK� dOD)« „UN��ù«

ألوامر الوالدين. إعتبار ليًال دون خارج البيت التأخر - ١٣

الوالدين. رفض رغم مرتني البيت خارج املبيت تكرار - ١٤
املدرسة. من الهروب - ١٥

الدراسى. أو الوظيفى املجال اإلجتماعى أو فى خلًال يسبب السلوك إضطراب - ب
إضطراب  مع املواصفات تتفق أال فيشترط أكثر أو عامًا ١٨ عمره الفرد كان إذا - جـ

للمجتمع. الشخصية املضادة
∫„uK��« »«dD{≈ »U��√

∫WOÇu�uO��« q�«uF�« ∫ôË√
والسلوكيـــة  والعقليــة اجلسمــانية الناحية مــن آباءهــم يشبهون فاألطفــال الـــوراثة: - ١

والعاطفية.
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الكروموسومات. شذوذ - ٢
أخرى: بيولوچية عوامل - ٣

فى حماية األسرة إهمال (مما يعكس واإلصابات احلوادث لكثير من الطفل تعرض بسبب -
الطفل).

عدوانية. أكثر يجعله مما جسمانيًا يعيقه مبرض اإلصابة أو -
∫WO�UL��ù« q�«uF�« ∫ ÎUO�U�

كشجار حياة الطفل، األولى من األربع أو الثالث السنوات خالل األسرى اجلو  إضطراب -
النفسى. مرضه أو أو كالهما أحدهما أو إدمان األسرة، تفكك أو الطالق أو الوالدين

عدوانية. أكثر يجعلهم مما ألطفالهم البدنى فى عقابهم قسوة الوالدين -
بعمله. كالهما إلنشغال والرعاية اإلشراف نقص -

التليفزيونى. العنف مشاهدة وإدمان السائدة األخالقية املفاهيم وحتطيم القدوة غياب -
∫WO�HM�« q�«uF�« ∫ ÎU��U�

عنها. ينوب من أو باألم الطفل إضطراب عالقة -
الذكاء. مستوى نقص -

األب. غياب أو األم شخصية سيطرة -
الشعور بالتعاسة واإلحباط. -

للعقاب. الالشعورية واحلاجة بالذنب الشعور -
∫„uK��« »«dD{≈ Ãö�

∫W�U�u�« ∫ ÎôË√
أو إجتماعية أو بيولوچية كانت إضطراب السلوك سواء إلى تؤدى التى األسباب بتجنب
العبادة ودور مدارس من الدولة مؤسسات مع دورها وتكامل األسرة تكاتف - وأهمها نفسية

وأجهزة اإلعالم.
∫ÃöF�« ∫ ÎUO�U�

∫v�UL��ù«Ë v�HM�« ÃöF�« ≠ √
فردى فى إطار املراهق سلوك الطفل أو فى لتغيير عالجية مؤثرة ومحدثة إقامة عالقة يهدف

عالجية. إطار مجموعة أو فى املعالج مع
السلوكية التى األعراض وتقليل األسرة نظام تغيير لألسرة بهدف العالج يوجه أن وميكن

منتظمة إلعطائهم بجلسات الوالدين إحلاق ذلك وقد يستلزم إضطرابه، الطفل عن بها يعبر
أو كل بيئته من الطفل بأخذ العالج يكون أن وميكن عن سلوك الطفل ومالحظات معلومات
بهدف من العالجات التبصيرية مكثفة وتعريضه جلرعات مناسبة بيئة فى ووضعه بعض الوقت

على النفس. لإلعتماد وتوجيهه السوء رفاق عن وإبعاده اإلجتماعى القبول مهارات إكتساب
∫dO�UIF�U� ÃöF�« ≠ »

أو اإلنتباه نقص إضطرابات  مثل املصاحبة اإلضطرابات  على يقتصر العالج هذا  ودور
اإلكتئاب.

∫d�¬ ÊUJ� v� nMB*« dO� „uK��« ÁuA� »«dD{≈ ∫ ÎU��U�
أى السابقة مع اإلضطرابات تتفق التى ال العناد أو  السلوك  إضطرابات مجموعة وتشمل
إضطراب أو السلوك من إضطرابات أى  مواصفات تستوفى ال  ولكن متثل التى احلاالت تلك 

واضحًا. تكيفًا خلًال حتدث ولكنها العناد
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فى العصر  واألمم مختلف املجتمعات تواجه التى املشكالت أخطر من التدخني مشكلة  تعتبر
سواء امليادين شتى فى وعواقب وخيمة، جسيمة، مخاطر عليه من يترتب ملا نظرا  احلديث؛
للقضاء على اجلهود من بذلت كثير ولذا  اقتصادية. أو أو صحية  اجتماعية أو نفسية  كانت
البرامج وتصميم بناء املجال ذلك  بذلت فى التى اجلهود العلمية بني ومن اخلطيرة. العادة تلك
بني عالقة وثيقة هناك أن على الدراسات أكدت كثير من وقد التدخني. عن لإلقالع اإلرشادية
عن اإلقالع على القدرة فى زيادة تسهم الذات فعالية تنمية التدخني وأن الذات وسلوك فعالية

منه. احلد أو التدخني
á°SGQódG á∏µ°ûe

من وغيرهم الثانوية املرحلة بطالب واحتكاكه التدريس، مبهنة الباحث عمل خالل  من
أخذة املراهقني بني املدخنني أعداد السجائر،وأن يدخنون منهم كبيرا عددا أن له تبني املراهقني،

الثابتة. احلقيقة الدراسات هذه من كثير أكدت باضطراد. ولقد الزيادة في
á°SGQódG ±GógCG

املراهقني املدخنني. لدى الذاتى الذات والضبط فعالة لتنمية برنامج إعداد -١
التطبيق بعد  املدخنني املراهقني لدى  الـذات فعالية تنمية فـى  البرنامج أثــر اختبار  -٢
التدخني سلوك  خفض على مستقل كمتغير الذات فعالية تنمية اثر انعكاس على والتعرف 

تابع. كمتغير
البرنامج. أثر استمرارية من التأكد -٣

óë∏d ≈JGòdG §Ñ°†dGh äGòdG á«dÉ©a á«ªæàd iOÉ°TQG èeÉfôH

Ú≤gGôŸG øe áæ«Y iód ÚNóàdG ∑ƒ∏°S øe

على إبراهيم اهللا عبد على
الزقازيق جامعة - كلية التربية - النفسية الصحة قسم

٢٠٠٠م عام ماچستير

:±Gô```°TE’G

رضوان احلميد عبد حسن د/فوقية الرحمن   عبد السيد أ.د/محمد

á°SGQódG á«ªgCG

الفرد. حياة فى حتول كمرحلة املراهقة مرحلة أهمية -١
وامتداد واقتصادية وصحية واجتماعية نفسية أضرار من له ملا التدخني؛ سلوك خطورة -٢

املدخنني. غير من للمدخن املخالطني إلى أثره
الدراسات كثرة من الرغم فعلى بالعالج التدخني مشكلة تناولت الدراسات التي ندرة -٣
بيئتنا فى السيما بالعالج الذي تناولها هو اليسير منها أن النذر إال املشكلة، هذه تناولت التي
في ملحوظا جناحا قد أحرزت املماثلة أن البرامج كما الباحث. علم حدود فى العربية، وهذا

املصرية. البيئة تتالئم مع برامج ذلك بتصميم االستفادة من يدعو إلى مما الغربى العالم
è```FÉ`àædG

إلــى الدراســـة توصلـت  اإلحصائية، التحاليل وإجـــــراء الدراســة أدوات تطبيق بعــد 
التالية: النتائج

املراهقني لدى الذات فعالية درجات متوسطى بني إحصائية داللة ذات فروق توجد  -١
البعدى. القياس لصالح اإلرشادى البرنامج تطبيق وبعد قبل املدخنني

املراهقني لدى الذاتى الضبط درجات متوسطى بني إحصائية داللة ذات فروق توجد  -٢
القبلى. القياس لصالح اإلرشادى البرنامج تطبيق وبعد قبل املدخنني

قبل املراهقني املدخنني لدى التدخني معدل متوسطى داللة إحصائية بني ذات توجد فروق -٣
البعدى. القياس لصالح البرنامج اإلرشادى تطبيق وبعد

املراهقني لدى فعالية الذات درجات متوسطى بني داللة إحصائية ذات فروق توجد ال -٤
اشهر. ثالثة مرور وبعد اإلرشادى البرنامج نهاية عند املدخنني

املراهقني لدى الذاتى الضبط درجات متوسطى بني داللة إحصائية ذات فروق توجد ال -٥
أشهر. ثالثة مرور وبعد اإلرشادى البرنامج نهاية عند املدخنني

املدخنني املراهقني لدى التدخني معدل متوسطى بني إحصائية داللة ذات فروق توجد ٦- ال
أشهر. ثالثة مرور وبعد اإلرشادي عند نهاية البرنامج
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التالية املجموعة وضع ميكن نتائج من توصل إليه الباحث وما احلالية، إجراءات الدراسة ضوء فى
واإلرشادات: التوصيات من

واالهتمام التدخني سلوك تعديل تستهدف التى اإلرشادية البرامج من املزيد إعداد -١
البرامج. هذه بتطبيق

البرامج. لتنفيذ املناسبة وتوفير األماكن الباحثني، مع املدارس إدرات تعاون ضرورة -٢
من وسائل معينة. يحتاجونه وتزويدهم مبا الباحثني مع العلمية تعاون اجلهات ٣-ضرورة
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الطفولة  مرحلة فى بالغضب لألبناء وعالقتها الوالدية املعاملة إساءة احلالية تتناول الدراسة
التالية: التساؤالت فى الدراسة مشكلة وتتحدد املتأخرة،

لديهم؟ الغضب واستجابة الوالدية لألطفال املعاملة إساءة بني ارتباطية عالقة توجد هل -١
املشترك تأثيرهما والتفاعل بينهما فى اإلساءة وشدة اجلنس لعاملى دال تأثير يوجد هل -٢

الغضب؟ انفعال على
املعاملة الوالدية؟ إساءة فى واألمهات اآلباء درجات متوسطى فروق بني توجد هل -٣

الغضب لدى باستجابات دون غيرها - املعاملة - إساءة أبعاد بعض تتنبأ ميكن أن هل -٤
األطفال؟

مستوى فى  إرتفاعًا األكثر معاملتهم  املُساء لألطفال  املميزة الدينامية العوامل  ماهى -٥
الغضب؟

á°SGQódG ±GógG

يلي: فيما احلالية الدراسة أهداف تتمثل
لديهم. لألطفال وبني استجابة الغضب الوالدية إساءة املعاملة بني العالقة على ١- التعرف

الغضب. إنفعال على اإلساءة وشدة اجلنس املشترك لعاملى التأثير على التعرف -٢
لألبناء. الوالدية املعاملة فى إساءة واألمهات اآلباء بني على الفروق التعرف -٣

لألطفال. الوالدية املعاملة بعض أبعاد إساءة من الغضب باستجابة التنبؤ -٤
واألكثر والديهم من معاملتهم املُساء لألطفال املميزة الدينامية العوامل على  التعرف -٥

الغضب. مستوى في إرتفاعًا

IôNCÉàŸG ádƒØ£dG á∏Môe ≈`a Ö°†¨dÉH É¡àbÓYh AÉæHCÓd ájódGƒdG á∏eÉ©ŸG IAÉ°SEG
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السيد مصيلحى سعيد هانى
الزقازيق جامعة - التربية -كلية النفسية الصحة قسم

٢٠٠٦م عام ماچستير
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خضر الباسط متولى عاشور املعطى          أ.د/عبد عبد مصطفى أ.د/حسن

è```FÉ`àædG

التالية: النتائج إلى التوصل الدراسة مت فروض ضوء اإلحصائية فى التحليالت إجراء بعد
وبني لألطفال الوالدية املعاملة إساءة بني إحصائية دالة موجبة  ارتباطية عالقة وجود -١

حتقق. األول قد الفرض ان أى لديهم، الغضب استجابة
إحصائيا بني(اإلساءة دالة ارتباطية موجبة عالقة وجدت األب من املعاملة إلساءة فبالنسبة -

األطفال. لدى الغضب واستجابة الكلية) والدرجة ، اإلساءة النفسية، اإلهمال البدنية،
(اإلساءة بني إحصائيا دالة موجبة عالقة ارتباطية وجدت األم من املعاملة إلساءة فبالنسبة -

األطفال. لدى الغضب واستجابة اإلساءة النفسية، اإلهمال، والدرجة الكلية) البدنية،
اجلنس  الترتيب لعاملى على ٠٫٠١ ، ٠٫٠٠٠١ عند مستوى إحصائيا دال يوجد تأثير -٢
للتفاعل إحصائيا يوجد تأثير دال ال بينما الغضب، على انفعال واألم األب من وشدة اإلساءة

حتقق جزئيا. قد الثانى أن الفرض أى الغضب، انفعال املشترك على في تأثيرهما بينهما
اآلباء  درجات متوسطى بني ٠٫٠٥ مستوى عند إحصائية  داللة ذات فروق ٣-وجود 

حتقق. قد الثالث الفرض أن أى ، الوالدية املعاملة إلساءة الدرجة الكلية فى واألمهات
بعد فى واألمهات اآلباء  درجات متوسطى بني إحصائية  داللة ذات  فروق وجود عدم -

البدنية. اإلساءة
بعد فى واألمهات اآلباء  درجات متوسطى بني إحصائية  داللة ذات  فروق وجود عدم -

النفسية. اإلساءة
واألمهات  األباء درجات متوسطى بني ٠٫٠١ عند مستوى إحصائية داللة ذات فروق وجود -

اإلهمال. بعد فى
األطفال  لدى الغضب باستجابات - غيرها دون الوالدية- املعاملة إساءة أبعاد بعض تنبئ -٤

حتقق. قد الرابع الفرض أن أى
بنسب الغضب باستجابات واإلهمال اإلساءة النفسية تنبئ من األب املعاملة إلساءة فبالنسبة
مجتمعني واإلهمال النفسية اإلساءة بعدى  وينبئ ، ٪٠٫٨ ، ٪١٧٫١ التوالي على مساهمة

. ٪١٧٫٩ قدرها إيجابية بنسبة مساهمة الغضب باستجابات
بنسب الغضب باستجابــات النفسية األم تنبئ اإلســاءة مــن املعاملــة إلســاءة - فبالنسبة

. ٪٢١٫١ مساهمة
مستوى مرتفعى من معاملته املساء الطفل لشخصية النفسى البناء ديناميات ٥-تتسم 
الالشعورى، املستوى على والصراعات واإلحباطات، ، السلبية الصور بانتشار الغضب
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الدفاعية امليكانزمات استخدام فى فضال عن اإلسراف والدونية بالنقص شعور ويسيطر عليها
النفسية احلاجات من لكثير اإلشباع عدم من معاناتهم جانب واإلسقاط،إلى كالتوحد
سبق كما لديهم الغضب ارتفاع إلى أدى مما بالطفل احمليطة  البيئة واالجتماعية،واضطراب

حتقق. قد اخلامس الفرض أن أى اإلكلينيكية، بالدراسة توضيحه
äÉ`«°Uƒ`àdG
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مع التفاعل النفسية أثناء أو البدنية سواء الطفل معاملة إساءة يتجنب اآلباء أساليب أن -١
السوية. املعاملة أساليب واستخدام اإلمكان الطفل بقدر

األخطاء. أقل على وإذالله والسخرية للطفل النبذ االبتعاد عن -٢
البيت. فى واحلنان واحلب الرعاية من بجو وأحاطته النفسية الطفل إشباع حاجات -٣

النفسية الصحة  على بالسلبية ال تؤثر حتى املنزل فى األسرية املشاكل عالج محاولة -٤
لألطفال. والدفء احلب من للطفل، وتوفير جو

عند الزائدة العصبية عن  واالبتعاد الوالدين قبل من النفس وضبط التحكم محاولة -٥
العصبية. من التخلص على الطفل ومساعدة الطفل معاملة

السوى والنموذج القدوة وتوفير األسريـــة للعالقات  سويــة مناذج أمــام الطفل ٦-وضع
األطفال. ليقلده

السوى. النموذج تقدمي مع اخلاطئ السلوك لتفسير الفرصة الطفل إعطاء -٧
، اخلطأ لنوع املناسب املعنوى العقاب إلى نلجأ أن يجب خاطئ لسلوك عند عقاب الطفل -٨

اإلمكان. بقدر للذات املسئ العقاب البدنى لفعله وجتنب عقوبة هذه أن الطفل تفهم وضرورة
:¿ÓYC’G πFÉ°SƒH á°UÉN äÉ«°UƒJ *

اآلباء مجالس خالل من الطفل حقوق اتفاقية ببنود  واملجتمع األسرة واملدرسة توعية -٩
اإلعالم املختلفة. ووسائل واألمهات

أجهزة خالل من لألطفال واملعاملة  اإلساءة أشكال وكافة العنف مكافحة ضرورة  -١٠
أن ينبغى التى احلقوق الدراسية املناهج وتضمني التدريس أساليب وتطوير املختلفة اإلعالم

وضرورة احترامها. األطفال بها يتمتع
ومراعاة باألطفال اخلاصة األفالم والبرامج بفحص اإلعالمية املؤسسات قيام ١١- ضرورة

لألطفال. واإلساءة العنف من خلوها

:™ªàéŸÉH á°UÉN äÉ«°UƒJ *

واإلســـاءة العنف مكافحة فـى والتوعوى التثقيفى الدينيـة املؤسسات دور تفعيـل -١٢
األطفال. ضد

األمهات وتثقيف توعية فى الكبير بالدور النسائية  واجلمعيات املنظمات تقوم أن -١٣
النفسية. الصحة على وتأثيرها وأضرارها وأشكالها للطفل اإلساءة مبعنى

، معاملتهم ُيساء الذين األطفال حماية على تساعد وتشريعات قوانني إصدار ضرورة -١٤
التربية. فى سوية غير أساليب واستخدام لألطفال اإلساءة من واألمهات األباء ومتنع

مشكالت معاجلة فى للتدخل االبتدائية فى املدارس التربويني املرشدين االهتمام بتعيني -١٥
إليهم. املُساء األطفال

:á«ãëÑdGh á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒŸÉH á°UÉN äÉ«°UƒJ *

فيها الغضب يتعلمون ذوى انفعال األطفال من وأمهات آلباء تربوية برامج تنظيم -١٦
التعلم. فى تامة معاونة املدرسة يستطيعون معاونة معاملة األطفال وبذلك أساليب

الرتباطه نظرا الغضب النفعال باألطفال اخلاصة اإلرشادية البرامج بتدريس االهتمام -١٧
. املشكالت السلوكية من بالعديد

والتعليمية االجتماعية املستويات من لآلباء واألمهات إرشادية وتوعية برامج ١٨-وضع
األطفال. مع التربوية والنفسية أساليب التعامل حول املختلفة

الطفل معاملة إساءة عن الناجتة النفسية واالضطرابات باملخاطر واألمهات اآلباء ١٩- توعية
للطفل. النفسية الصحة على خطيرة آثار من لها وما

العالج ومراكز واملدارس النفسية العيادات فى اإلساءة حاالت بتسجيل االهتمام  -٢٠
أمكن. أن املجتمع فى نسبتها وحتديد والباحثات للباحثني البيانات هذه وإتاحة
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مت املتزوجات السيدات ٩٧٪ من مصر .ففـى الصحية املجتمع مشكالت من أهم اخلتان يعتبر
التى تؤدى للتمسك األسباب يحتاج ملعرفة فانه ختان اإلناث مع الفعال التعامل وعند ختانهن.
توجد فـى العملية التناسلية. هذه األعضاء قطع هو العملية لهذه وصف إن أفضل العملية. بهذه
عملية الهجرة. طريق عن تقليدية املجتمعات الغير فى وانتشرت بعيد زمن املجتمعات من بعض
اآلباء يصرون من ذلك فإن بالرغم دينى برأى متعلقة غير ألنها ونفسى صحى تأثير لها اخلتان
االحتفاظ مع للمرأة اجلنسية الرغبة هو تقليل اخلتان مبرر انتشار أن لبناتهم. بها القيام على
عليها القانون. ويعاقب العملية هذه يجرم اآلن واملجتمع للعائلة. احلسنة والسمعة بخصوبتها
األمهات ومعلومات وأسبابه اإلناث ختان انتشار معدل هو قياس الدراسة هذه من الهدف

االنثى. بصحة املتعلقة
:á°SGQódG AGôLEGh åëÑdG ¥ôW

الزقازيق. شملت جامعة مبستشفيات اخلارجية العيادات فـى وصفية متت مقطعية  دراسة
استبيان  استمارة طريق عن املعلومات جمع ومت الدراسة. على االشتراك فـى وافقن أم ١٥٠ على

مقابلة األمهات. استخدمت أثناء
è``FÉ`àædG

وفـى كانت٨٣٫٣٪ فـى األمهات اإلناث انتشار ختان أن نسبة على الدراسة نتائج أسفرت
وما الطهارة معنى عن معلومات لديهن العينة ثلثى أن أيضا وجد كما كانت٣٨٫٠٪. بناتهن

باألسرة. عادة أنها أفكار لديهن العينة نصف وحوالى تقطع. التى األجزاء هى
واملسجلة اإلناث ختان عن والناجتة املنتشرة الصحية املشكالت وصفت  الدراسة نتائج

≥jRÉbõdG áæjóe ≈`a çÉfE’G ¿ÉàN QÉ°ûàfG ∫ó©e

إبراهيم الرجال عز إميان
الزقازيق جامعة - التمريض صحة املجتمع-كلية قسم

٢٠٠٨م عام ماچستير
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علـى حسن عباس سلوى أ.د /
جنيد سعد أ.د/أمينة عبد احلميد                    صادق أ.د/هويدا

التبول، فـى صعوبة لهن حدث ٣٩٫٧٪ نزيف ،٢٠٫٧٪ األمهات محل الدراسة فكانت بواسطة
٪٤٠٫٠ أن الدراسة سجلت من االلتهابات. وأيضا املش» ،٦٫٩٪ عانني فـى صعوبة ٪١٧٫٢

اجلماع. جنسيا عند يستمتعن ال ختانهن مت الالتى من األمهات
äÉ`«°UƒàdG

عن طبية خدمات تقدم التى األماكن جميع فـى والبنات صحى لألمهات تثقيف ١- تطبيق
البنات. طهارة خطورة

الصحى. الطهارة وتأثيرها عملية عن خطورة املدارس لتلميذات الصحى التثقيف -٢
البنات  صحة  على الطهارة خطورة عن حوار وإجراء والطب الدين رجال مشاركة   -٣

عليهن. ألسئلة البنات واإلجابة والسماع
ختان البنات. عملية خطورة عن معلوماتهن ورفع باملجتمع التى تعمل الداية وتثقيف تدريب -٤
عملية عن واملكتوبة املرئية واملسموعة اإلعالم وسائل طريق عن املجتمع وعى زيادة -٥

وأضرارها. اخلتان
األمهات ومعلومات اخلتان انتشار معدل لقياس أخرى أماكن فى أخرى دراسات عمل -٦

تلك العادة. عن اجتاهاتهن وكذلك األماكن تلك فـى

<062F><0644><064A><0644> <0627><0644><0628><064A><0626><0629> <0627><0644><0633><0627><0628><0639>2011   1 6/30/12   10:05:00 AM



Ê ≠ ≤µ ≠

á``eó≤ŸG

بعد مرور احلمل على القدرة عدم عن عبارة وهو الثقافات، مختلف عبر مشكلة العقم يعتبر
للسيدات  بالنسبة أشهر ستة وملدة سنة ٣٥ حتت سن للسيدات بالنسبة الزواج من كامل عام
حمل،  موانع أى استخدام وعدم العالقة الزوجية فى االنتظام بالرغم من أكثر فما سنة ٣٥ من
انتشار إن معدل املتكرر). (اإلجهاض نهايتة إلى احلمل استكمال على القدرة إلى عدم باإلضافة
االنتشار يزداد معدل بينما األمريكية، املتحدة الواليات فى ٪٨ - ١٤ بني ما يتراوح العقم نسبة

.٪٣٠ - ٤٠ إلى ليصل أفريقيا فى
احلياة نواحى من العديد فى  العقيمات السيدات على واضح بشكل  املشكلة هذه وتؤثر 
األسرى املستوى وعلى بل فقط الفردى املستوى على ليس واملادية، االجتماعية  النفسية،
مما من العقم يعانون الذين ملساعدة األزواج متطورة طرق األخيرة اآلونة فى ظهرت أيضا. وقد
املختلفة والعالج وسائل التشخيص واستخدام قبول وكذلك األزواج هؤالء زيادة وعى إلى أدى

املشكلة. لهذه السلبية التأثيرات من حد مما
W�«—b�« s� ·bN�«

تقدم التى اخلدمات السيدات من وانتفاع وعى مدى على التعرف احلالية إلى الدراسة تهدف
السيدات واملادية على واالجتماعية النفسية الناحية من املشكلة هذه تأثير كذلك لعالج العقم،

خالل: من وذلك العقم من الالتى يعانني
العقم. تقدم لعالج التى اخلدمات عن وعى السيدات مدى تقييم -

استخدام موانع وكذلك لعالج العقم تقدم التى اخلدمات من انتفاع السيدات مدى تقييم -
اخلدمات. هذه

º≤©dG êÓ©d Ωó≤J ≈àdG äÉeóÿG øe äGó«°ùdG ´ÉØàfGh ≈Yh ióe

العظيم عبد منصور فاطمة
الزقازيق جامعة - التمريض كلية - والرضيع صحة األم قسم

٢٠٠٨م عام ماچستير
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سناء على نور الدين Ø œÆ√
اهللا طلبة عبد ØÆœمحمود              Øœ خالد جالل أحمد         

الالتى السيدات على النفسية واالجتماعية الناحية املشكلة من هذه تأثير مدى تقييم -
يعانني من العقم.

Y??????���« ‚d???�
السالم) (مستشفى اجلامعى الزقازيق مبستشفى الوراثة وحدة فى الدراسة هذه أجريت 
سيدة (١٠٠٠) على العينة واشتملت اجلامعى احلسني  مبستشفى اإلخصاب مساعدة وحدة
املقابلة الشخصية طريق عن البيانات جلمع استبيان استمارة استخدمت العقم. وقد من تعانى
العقم وتاريخ للسيدات، االجتماعية حالتهن عن بيانات االستمارة السيدات، وتضمنت مع
هذا والعالج، الفحص بطرق معرفتهن وأنواعه وكذلك مدى أسبابه عن ومعلوماتهن لديهن،
التأثيرات وموانع استخدامها وكذلك والعالج الفحص طرق استخدامهن مدى إلى باإلضافة

عليهن. املشكلة لهذه واالجتماعية النفسية
Z?????????zU??�M�«

أقــــل  ٢٠ حتى مـــن العمرية املرحلـــة فى كـــن السيدات مـــن نسبــة (٤٩٫٧٪) أكبر - إن
سنة. ٣٠ من

حضرية من مناطق نصفهن أكثر من تعليم متوسط، السيدات لديهن من ٪٣٨٫٧ وكان -
منزل). (ربات يعملن ال (٪٧٤٫٣) السيدات من العظمى الغالبية وكانت

فى تزوجن قد السيدات أكثر من نصف (٥٦٫٦٪) أن لوحظ فقد العقم - أما عن تاريخ
تصل ملدة العقم من ثلثيهن ٦٥٫٦يعانني من وأكثر من ٣٠ سنة. أقل ٢٠ إلى من العمرية املرحلة

سنوات. ١٠ إلى أقل من
احلالى. سبب العقم هو الزوج السيدات أن من فقد ذكر (٥١٫١٪) العقم أسباب - أما عن

الزوجية. للعالقة مصاحبة من آالم معاناتهن (٪١٨٫١) ذكر كذلك
كاملة غير ولكن صحيحة معرفة لديهن السيدات من ٨٣٫٦٪ و٦٩٫٨٪ ٥٦٫٤٪ و كان -
فحصه يجب ومن الرجال لدى تشخيص العقم السيدات وطرق لدى العقم تشخيص طرق عن

التوالى. حاالت العقم على فى جميع أوال
العالج، وسائل من للعديد  النجاح مبعدل  معرفتهن عدم السيدات  من ٪٣٨٫٢ ذكر -

التشخيص والعالج. لطلب املناسب معرفتهن بالوقت عدم ذكرن (٪٢٨٫٩)
ذهب وقد العقم، مرور سنة من قبل للعالج السيدات (٥٧٫١٪) من نصف أكثر - ذهب
للعالج ذهب أزواجهن منهن فقط ٪٠٫٣ وعند خاصة، عيادات فى للعالج منهن (٪٦٥٫٠)
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ملشكلة العقم. البحث عن حل فى سنوات ٥ إلى ١٠ منهن ٪٥٥٫١ استمر كما أوال،
وحتليل ،(٪٩٧٫٢) التليفزيونية  األشعة لهن أجرى قد أنه السيدات غالبية  ذكرت -
آخر ذكرت الغالبية العظمى على صعيد .(٪٧٣٫٠) بالصبغة وأشعة (٪٨٨٫٦) الهرمونات

حتليل السائل املنوى ألزواجهن. اجراء (٪٩٨٫٤) السيدات من
(٪٨٨٫٩) للعقم وكرر كعالج األدوية بعض - استخدمت أغلبية السيدات (٨٠٫٨٪)
هذا وحدث (٪٥٫٥) تتعدى ال كانت جناحها إن نسبة من األدوية، بالرغم منهن استخدام هذه

الصناعى. تنشيط التبويض والتلقيح أمثلة من والعالج التشخيص طرق ملعظم بالنسبة
لعالج تقدم التى اخلدمات عن رضائهن عدم السيدات (٦٨٫٠٪) من كبيرة نسبة - ذكرت
استخدم كما املمرضات، من  العقم  عن  معلوماتهن  منهن  فقط ٪١٧٫٤ تلقى حيث  العقم 
اجتماعية موانع وجود للعالج، وذكر٩٨٫٦٪ كوسيلة طبية غير طرق السيدات من ٪٨٥٫٠

ونفسية ومادية للعالج.
عانني قد أنهن ٪٢٩٫٤ و ٪٥٦٫٤ ذكر للعقم فقد واالجتماعية النفسية التأثيرات عن أما -
وشعر العقم بسبب من اآلخرين سيئة بنظرة ٪٧٦٫٤ شعر كما التوالى. على وقلق اكتئاب من
معنى لها ليس إن احلياة وشعر٩٠٫٣٪ املشكلة ، بهذه أحد علم إذا باإلحراج منهن ٪٧١٫١

أطفال. بدون
 U???????????O?�u��«

أكثر معلومـــات لتحتوى علـــى التمريض مدارس فــــى مناهج التدريـــــس حتديـــث -يجــــب
العقم. عن

فى يعملن الالتى للممرضات ومؤمترات تنشيطية وندوات تدريبية دورات - ضرورة عمل
أكثر بشكل دورهن  آداء على ملساعدتهن والعملية النظرية معلوماتهن لتحسني العقم مجال

فاعلية.
إعطاء مثل  االعتبار فى املمرضة تأخذها أن  يجب التى  الهامة النقاط من العديد هناك -

الزوجية. العالقة عن لألزواج الصحى التثقيف
الطبية الفحوصات فى الرجال الحتواء املستويات كل الطبى على الفريق يجب تدريب -

العقم. انتشار من للحد الوعى ورفع
يتجهن أين كيف وإلى (متى، مبعنى عالجهن خطة معرفة إلى العقيمات السيدات حتتاج -

فشلها. أو اخلدمات تكرار لتجنب وذلك العالج) حالة طلب فى

حياة فى هاما دورا تلعب أن الطبى  الفريق فى هاما عضوا  بوصفها للممرضة ميكن -
أسبابه، العقم، عن املناسب الصحى التثقيف إعطائهن طريق عن وذلك العقيمات السيدات 

الفحص والعالج. أنواعة، طرق
تغطى بحيـث العقم مشكلـــة مجال فــى من األبحــاث بالعديد االهتمام والقيام ضرورة -
علـــى ومدى تأثيرها عــــام للمشكلة تقييم علــــى وذلك للحصــــول محافظـــات مصــــر معظم

األزواج. حياة
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احلركات باستخدام الشعبية للحكايات برنامج تأثير على التعرف إلى البحث يهدف
خالل: من وذلك املدرسة قبل لطفل ما بعض املشكالت السلوكية التعبيرية على

ما  مرحلة لطفل التعبيرية احلركات باستخدام الشعبية للحكايات برنامج مقترح - وضع ١
املدرسة. قبل

النشاط  ، العدوانية، والتمرد (العناد تعديل على البرنامج املقترح تأثير مدى معرفة - ٢
ما قبل املدرسة. لطفل السلوكية املشكالت بعض الزائد)

åëÑdG è¡æe

القياسات بطريقة التجريبى املنهج الباحثة استخدمت وفروضه البحث ألهداف حتقيقًا 
هذا لطبيعة ملناسبته نظرًا ضابطة واألخرى مجموعتني إحداهما جتريبية القبلية والبعدية على

البحث.
åëÑdG áæ«Y

مدرسة حضانة أطفال من وطفلة طفل (٣٠) قوامها عينة على البحث بتطبيق الباحثة قامت
مت سنوات من (٤ - ٦) أعمارهم طنطا ويتراوح ملركز التابعة دفرة بقرية املجمعة (١) الوحدة

ضابطة. واألخرى إلى مجموعتني إحداهما جتريبية تقسيمهم
وطفلة. طفل على (١٥) املجموعة التجريبية وتشتمل - أ

وطفلة. طفل على (١٥) املجموعة الضابطة وتشتمل - ب
خارج من أطفال (١٠) قوامها عينة على االستطالعية الدراسات الباحثة بتطبيق قامت ثم

األساسية. البحث عينة

√ÒKCÉJh ájÒÑ©àdG äÉcô◊G ΩGóîà°SÉH á«Ñ©°ûdG äÉjÉµë∏d èeÉfôH
á°SQóŸG πÑb Ée πØ£d á«cƒ∏°ùdG äÓµ°ûŸG ¢†©H ≈∏Y

نصار صديق فاروق فاطمة
الزقازيق  جامعة - التربية الرياضية - كلية التدريس وطرق املناهج  قسم

٢٠٠٨م عام ماچستير
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محمدعفيفى عفيفى √ØœÆهناء
Ø œحنــان حلمـــى اجلمــل √ØœÆعزة شوقى الوسيمى       

åëÑdG äGhOCG

األطفال رياض  لها التابعة  املدرسة سجالت من  بالسنة  حسابه مت وقد : الزمنى العمر -
البحث. مجتمع

البحث. الذكاء لعينة لقياس رسم الرجل اختبار -
منسى) محمود (إعداد واالجتماعى االقتصادى املستوى استمارة -

الصاوى). هشام (إعداد السلوكية املشكالت مالحظة قائمة -
املدرسة. قبل ما مرحلة ألطفال املقدمة الشعبية احلكايات حول استطالع رأى استمارة -

أطفال   لدى األكثر انتشارًا السلوكية املشكالت حول أهم اخلبراء رأى استطالع - استمارة
املدرسة. ما قبل مرحلة

è`eÉfÈdG

على: اشتملت البرنامج بناء خطوات
من البرنامج. الهدف العام - أ

العام. الهدف من املنبثقة الفرعية األهداف - حتديد ب
البرنامج. وضع أسس - ج

إلى: وينقسم البرنامج محتوى - د
السنية. املرحلة لهذه التعبيرية املناسبة احلركات اختيار - ١
السنية. املرحلة لهذه املناسبة احلكايات الشعبية اختيار - ٢

البرنامج وتنظيمه. حتديد محتوى - ٣
احملتوى. ضبط -٤

á«YÓ£à°S’G á°SGQódG

خارج من أطفال (١٠) قوامها عينة على البرنامج وحدات إحدى بتجريب الباحثة قامت
إلى   ٢٠٠٦/١٠/١ من الفترة فى وذلك األساسية البحث عينة وخارج األصلى املجتمع
مدة وحتديد األطفال يقابلها التى والصعوبات التطبيق صالحية من للتأكد ٢٠٠٦/١٠/٧م.

البرنامج.
èeÉfÈdG ò«ØæJh ≥«Ñ£J

 ٢٠٠٦/١٠/١٢ من الفترة فى وذلك التجريبية املجموعة على املقترح تطبيق البرنامج مت
على البرنامج واشتمل أسبوعيا يومني بواقع شهور  ثالثة (٣) وملدة  ٢٠٠٧/١/١٢ حتى

دروس. ثمانية (٨) تضم وحدات وكل وحدة ثالث
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البعدى القياس الباحثة بإجراء قامت البحث قيد املقترح البرنامج تطبيق من االنتهاء بعد
٢٠٠٧/١/١٤م. يوم فى ذلك مت املجموعتني وقد من لكل للمشكالت السلوكية

äÉ``«°UƒàdG

على  املدرسة قبل ما  مرحلة فى الرياضية  التربية برامج  محتوى يتضمن  أن يجب - ١
السلوكيات السليمة. بعض تعمل على غرس التى احلكايات الشعبية

وإدخالها  املدرسة قبل ما مرحلة فى التعبيرية احلركات باستخدام االهتمام ضرورة - ٢
احلركية. واألنشطة الرياضية التربية دروس ضمن

مختلفة. تعليم مراحل وفى عينات أخرى على البحث هذا إجراء - ٣
برامج  طريق عن البحث يتناولها لم التى السلوكية املشكالت بتعديل ضرورة االهتمام - ٤

حركية أخرى.
قبل  ما ملرحلة التعبيرية واحلركات للحكايات الشعبية برامج إعداد فى التوسع - ضرورة ٥

تعديلها. على والعمل السلوكية األطفال مشكالت مالحظة يخدم عملية مبا املدرسة
املرحلة. لهذه األخرى املناسبة األنشطة بعض فى الشعبية احلكاية استخدام برامج ضرورة أعداد - ٦

احلالى  البحث يتناولها لم التى السلوكية املشكالت ملالحظة  أخرى قوائم إعداد   - ٧
مقننة. علمية بأساليب

. سلوكية مشكالت بوجود املتميزين األطفال متابعة - ٨

á``eó≤ŸG

عالية بدرجة التعليمية العملية من والغاية  الهدف حتقيق  إلى التعليمية املؤسسات تسعى 
تساعد للتدريس جديدة أساليب عن بالبحث املتعلم، بالفرد  واالهتمام  واإلتقان الكفاءة من
فى والتطوير التجديد هذا حيث يهدف التعليمية، العملية على املشاركة اإليجابية فى الطالب

املنشودة. األهداف وحتقيق العالية الكفاءة إلى باملتعلم الوصول إلى التدريس أساليب
للتالميذ، البدنية اللياقة حتقيق  فى القيمة ذات املداخل أحد  الرياضية التربية درس ويعد
إحداث ميكن خاصة البدنى بصفة بصفة عامة وجزء اإلعداد ومكوناته أجزاء الدرس طريق فعن
للمرحلة الرياضية التربية اإلعداد البدنى بدرس جزء أن حيث البدنية، اللياقة من مناسب تطور
بخمسة املقدر الكلى الدرس زمن من دقيقة  عشر خمسة قدرها  زمنية فترة يشغل اإلعدادية
من اجلزء هذا أهمية ما يوضح وهذا الدرس، زمن إجمالى من بنسبة الثلث أى دقيقة، وأربعون
املرحلة لتالميذ املقرر املنهاج فى موضح هو كما احملدد ضوء الوقت فى أجله من وضع ملا الدرس

اإلعدادية.
Y?���« W?KJA�

∫v�ü« k�ô rOKF��« ŸUD� v� WO{U�d�« WO�d��« f�—b� ‰U�0 Y�U��« qL� ‰ö� s�
الرياضية  التربية بدرس البدنى اإلعداد جزء على تالميذ املرحلة اإلعدادية إقبال عدم - ١
كما التعليم، قطاع فى الرياضية التربية أهداف من هدف هى التى البدنية لياقتهم على يؤثر مما
أجزاء باقى عن أهمية يقل ال البدنى اإلعداد وجزء الدرس، أجزاء باقى فى  اآلداء على  يؤثر

بالدرس. احلركية نستطيع تعليم املهارات وبدونه ال الدرس
مملة  بتمرينات التقيد دون  واللعب االنطالق إلى مييلون املرحلة اإلعدادية تالميذ أن - ٢

املطور. املنهاج قبل محددة من

OGóY’G AõL ¢übGƒf ¢†jƒ©àd Üƒ∏°SCÉc á«dõæŸG ájƒHÎdG äÉØ«∏µàdG
ájOGóY’G á∏MôŸG ò«eÓàd á«°VÉjôdG á«HÎdG ¢SQóH ≈fóÑdG

حسن أحمد هانى محمود
الزقازيق  جامعة - للبنني الرياضية التربية كلية - وطرق التدريس املناهج قسم

٢٠٠٧م عام ماچستير
:±Gô```°TE’G 

Øœمحمود محمد أحمد عيسى √ØœÆرشيد عامر محمد عامر                 
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حياة فى املعوق  الشخص حق للدفاع عن إنسانية نزعة املجتمعات  من كثير  لقد شهدت
أيضًا يشمل بل فقط األسوياء األطفال على يقتصر بالطفولة ال واالهتمام املجتمع. فى كرمية
كان يتركهم املجتمع الذى هامش تعيش على وتركها جتاهلها ميكن ال فهم فئة املعاقني األطفال

بهم. مؤسسات خاصة أو مالجىء فى على إيداعهم يعمل أو وشأنهم
اجتماعية وأثار نتائج من يتركه  ملا نظرًا  خطيرة  اجتماعية  مشكلة العقلى التخلف وألن
مع التوافق املقدرة على عدم إلى يؤدى مما املهارات االجتماعية فى القصور فى اآلثار تلك تظهر

املجتمع.
وفى اجتماعيا االتكيفية السلوكيات  بعض  ظهور إلى  أيضًا العقلى  التخلف يؤدى كما 
عندما وذلك االنسحاب إلى عقليا املتخلف الطفل مييل حيث األنسحابى السلوك مقدمتها 

االجتماعية. بيئته التوافق مع مطالب فى بالفشل يشعر
لدى االجتماعية املهارات تنمية بأهمية الباحثة شعور إلى احلالية الدراسة مشكلة وتعود
مرات لعدة الفكرية التربية ملدرسة خالل زياراتها من الباحثة الحظت إذ عقليًا املتخلفني األطفال
بفاعلية يتواصل لكى إنسان كل وهى مهارات يحتاجها االجتماعية املهارات انخفاض مستوى
تكيفية أال السلوكيات بعض بظهور حد كبير إلى املهارات يرتبط هذه نقص وأن به احمليطية مع

االنسحابى. السلوك ومنها
بعض تنمية من البد التوافق االجتماعى من مناسب قدر حتقيق على وملساعدة هؤالء األطفال
على والقدرة فى األنشطة واملشاركة والتعاون االجتماعى كالتفاعل لديهم املهارات االجتماعية
بطريقة مشاعرهم عن االنفعالية واملتغيرات والتعليمات  القواعد  وإتباع صداقات تكوين 

á«YÉªàL’G äGQÉ¡ŸG ¢†©H á«ªæJ ≈∏Y á«côM á£°ûfCG èeÉfôH ÒKCÉJ
∫ÉØWCÓd ≈HÉë°ùf’G ∑ƒ∏°ùdG≈∏Y ÉgôKCGh 

º`∏©à∏d Ú∏HÉ≤dG (kÉ«∏≤Y) á°UÉÿG äÉLÉ«àM’G ihP

حسن السيد السيد أكرام
الزقازيق  جامعة - للبنات الرياضية التربية كلية - واالجتماعية التربوية العلوم  قسم

٢٠٠٨م عام دكتوراه
:±Gô```°TE’G 

ØÆœهــــــدى عبد احلميــــد  √ØœÆكرميان عبد املنعم سرور   

ومن البسيطة املشكالت االجتماعية مواجهه قدراتهم على زيادة إلى يؤدى مما للموقف مناسبة
الغير سلوكيات تقل وبذلك االجتماعى والتوافق النجاح من مناسب حتقيق قدر يستطيعوا ثم

االنسحابى. السلوك مقدمتها وفى اجتماعيا مرغوبة
أنشطة بإعداد برنامج القيام إلى ضرورة حاجة حقيقية تستشعر جعل الباحثة سبق ما كل
السلوكيات وخفض االجتماعية تنمية مهاراتهم يعمل على عقليا املتخلفني لألطفال حركية

االنسحابى. السلوك ومنها تكيفية الال

å`ëÑdG ±GógCG

(القابلني عقليًا  اخلاصة االحتياجات ذوى األطفال لدى االجتماعية املهارات تنمية - ١
للتعلم).

(القابلني عقليًا اخلاصة االحتياجات ذوى األطفال  لدى االنسحابى السلوك خفض - ٢
للتعلم).

: خالل من وذلك
(القابلني للتعلم). عقليًا املعاقني لألطفال أنشطة حركية برنامج تصميم أ-

å`ëÑdG è`¡æe

إحداهما املجموعتني ذو التجريبى التصميم باستخدام التجريبى املنهج الباحثة استخدمت
جتريبية. واألخرى ضابطة
:åëÑdG á`æ«Yh ™ªà›

للتعليم القابلني ذهنيا املعاقني األطفال وهم الشامل احلصر بطريقة البحث مجتمع اختيار مت
سنة (٩ - ١٢) أعمارهم يتراوح والذين بالزقازيق الداخلى القسم الفكرية التربية مبدرسة

تلميذ. (١٥) عددهم والبالغ (٪٥٠ - ٧٠) ذكائهم ومستوى
إلى: تصنيفهم مت

تالميذ. وعددها (٥) استطالعية عينة ٭
جتريبية مجموعة مجموعتني إلى تقسيمهم مت تالميذ (١٠) وعددها  أساسية عينة ٭ 

تالميذ. وعددها (٥) ضابطة ومجموعة (٥) أطفال وعددها
- املستوى - الذكاء السن - - الوزن (الطول متغيرات املجموعتني فى بني املجانسة متت وقد

االنسحابى). السلوك - االجتماعية املهارات - واالقتصادى االجتماعى

»Í∆...†Ã†±†Ê2011   14 6/30/12   9:53:59 AM



Ê ≠ ±µ ≠

 U????O�u��«
لتنمية البحث هذا  فى تطبيقه مت الذى احلركية لألنشطة املقترح بالبرنامج  االستعانة  - ١

مستوى على عقليا املعاقني مدارس االنسحابى فى السلوك وتعديل االجتماعية   املهارات
العربية. مصر جمهورية

الفئات اخلاصة ملا مع للعمل يصلحن خريجان بإعداد الكلية أهداف ضمن إدراج هدف - ٢
احلركية وذلك األنشطة خالل برامج املتزن من الطفل منو فى دور من  للتربية الرياضية

هذا املجال. تخدم التى الدراسية باملقررات التعليمية األقسام خطط بدعم  
مع العمل  بكيفية  وتبصرهن إلعــدادهــن للخريجات وتدريب صقل  دورات إعــداد  -  ٣

األطفال. هؤالء الحتياجات األساسية املتطلبات  
على أن محددا امليدانى والتدريب خطة التربية العملية فى الفكرية التربية مدارس إدراج - ٤

هذه الفئة. مع للعمل إلعدادهن والرابعة والثالثة الثانية الفرقة لطالبات يكون ذلك  
ذوى مع التعامل عن كيفية  للمجتمع وإرشادية توجيهية إعالنية نشرات إعداد - ضرورة ٥
والشفقة أو العطف أساليب من خالية بواقعية - عقليًا اخلاصة ومنهم املعاقني  االحتياجات

ثقته بنفسه. وزيادة املعاق على معنوية اإلنسان حفاظا أحيانا السخرية  
والتى السهلة البسيطة املبتكرة األلعاب وضع بضرورة الكتب  مؤلفى اهتمام توجيه - ٦

وباألخص املعاقني عقليًا. اخلاصة الفئات مع تتناسب  
بخاصية وتتميز اآللى على احلاسب تعتمد حركية أنشطة االهتمام بإعداد برامج ضرورة - ٧
على أنشطة البرامج تلك بحيث حتتوى فى كل املدارس وتوفيرها والصوتى املرئى العرض  
املجتمع فى العيش على تساعدهم التى املهارات بعض تعلم على هؤالء األطفال تساعد  

أنفسهم. وخدمة

á`eó≤ŸG

الثقافةالرياضيةلهادوركبيرفىغرسالعادات الصحيةوالقواميةالسليمةللوقايةمنالعادات
اخلاطئة كماأنهاتعمل علىتنميةالصفاتالبدنيةواملهارات الطبيعيةلتحقيقمستوى اللياقةالبدنية
يسهل اكتشاف القدرات الفردية اخلاصة مما احلركية للمهارات األولى التوافق واكتساب العامة
السليم. من التوجيه إطار فى واالحتياجات للميول إشباع ذلك املمتازين ففى ورعاية وتوجيهها
خالل من احلركى باجلمال اإلحساس ينعكس بشكل فعال على الرياضية الثقافة تنمية إن
الصحة دروب من مؤثر درب عام  بوجه الرياضة وممارسة الرياضى  للنشاط الفعلية املمارسة
والتحمل والرشاقة والسرعة القوة الفرد يكسب حيث للفرد كبيرة فائدة من له ملا العامة
من اجلسم خلو  على الرياضة  تساعد كما اليومية الواجبات أقصى ألداء الكافية واملهارة
العقلى والتكيف  والروحية واألخالقية العالية باملفاهيم  الفرد وتزود واالنحرافات األمراض

احليوية. طاقته وتزيد من واالنفعالى
لزيادة ثقافته الرياضية من حتسني البد العامة للفرد الصحة لتحسني أنه الباحث وجد ولذلك

للفرد. الرياضى واإلدراك مستوى الوعى
وأثرها الرياضية الثقافة على أهمية ودور كونها ستقوم بالتعرف من الدراسة أهمية وتنبثق
ملمارسة الرياضة. لدفع الفرد ضرورية الثقافة الرياضية أن حيث العامة للفرد الصحة حتسني فى

W?????�«—b�« ·«b?????�√
الرياضية الثقافة مستوى على التعرف خالله من ميكن والذى الرياضية للثقافة مقياس بناء -

فرع بورسعيد. السويس قناة للعاملني بجامعة

áeÉ©dG áë°üdÉH É¡àbÓYh á«°VÉjôdG áaÉ≤ãdG

أحمد حمزة وليد ابراهيم
بنها  جامعة - للبنني  كلية التربية الرياضية

٢٠٠٧م عام ماچستير
±Gô```°TE’G 

 
نــــــدا خليــــل √ØœÆنبيــــل √ØœÆمحمود يحيى سعد        
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:ió`©ÑdG ¢SÉ«≤dG

البعدى القياس الباحثة بإجراء قامت البحث قيد املقترح البرنامج تطبيق من االنتهاء بعد
٢٠٠٧/١/١٤م. يوم فى ذلك مت املجموعتني وقد من لكل للمشكالت السلوكية

äÉ``«°UƒàdG

على  املدرسة قبل ما  مرحلة فى الرياضية  التربية برامج  محتوى يتضمن  أن يجب - ١
السلوكيات السليمة. بعض تعمل على غرس التى احلكايات الشعبية

وإدخالها  املدرسة قبل ما مرحلة فى التعبيرية احلركات باستخدام االهتمام ضرورة - ٢
احلركية. واألنشطة الرياضية التربية دروس ضمن

مختلفة. تعليم مراحل وفى عينات أخرى على البحث هذا إجراء - ٣
برامج  طريق عن البحث يتناولها لم التى السلوكية املشكالت بتعديل ضرورة االهتمام - ٤

حركية أخرى.
قبل  ما ملرحلة التعبيرية واحلركات للحكايات الشعبية برامج إعداد فى التوسع - ضرورة ٥

تعديلها. على والعمل السلوكية األطفال مشكالت مالحظة يخدم عملية مبا املدرسة
املرحلة. لهذه األخرى املناسبة األنشطة بعض فى الشعبية احلكاية استخدام برامج ضرورة أعداد - ٦

احلالى  البحث يتناولها لم التى السلوكية املشكالت ملالحظة  أخرى قوائم إعداد   - ٧
مقننة. علمية بأساليب

. سلوكية مشكالت بوجود املتميزين األطفال متابعة - ٨

á``eó≤ŸG

عالية بدرجة التعليمية العملية من والغاية  الهدف حتقيق  إلى التعليمية املؤسسات تسعى 
تساعد للتدريس جديدة أساليب عن بالبحث املتعلم، بالفرد  واالهتمام  واإلتقان الكفاءة من
فى والتطوير التجديد هذا حيث يهدف التعليمية، العملية على املشاركة اإليجابية فى الطالب

املنشودة. األهداف وحتقيق العالية الكفاءة إلى باملتعلم الوصول إلى التدريس أساليب
للتالميذ، البدنية اللياقة حتقيق  فى القيمة ذات املداخل أحد  الرياضية التربية درس ويعد
إحداث ميكن خاصة البدنى بصفة بصفة عامة وجزء اإلعداد ومكوناته أجزاء الدرس طريق فعن
للمرحلة الرياضية التربية اإلعداد البدنى بدرس جزء أن حيث البدنية، اللياقة من مناسب تطور
بخمسة املقدر الكلى الدرس زمن من دقيقة  عشر خمسة قدرها  زمنية فترة يشغل اإلعدادية
من اجلزء هذا أهمية ما يوضح وهذا الدرس، زمن إجمالى من بنسبة الثلث أى دقيقة، وأربعون
املرحلة لتالميذ املقرر املنهاج فى موضح هو كما احملدد ضوء الوقت فى أجله من وضع ملا الدرس

اإلعدادية.
Y?���« W?KJA�

∫v�ü« k�ô rOKF��« ŸUD� v� WO{U�d�« WO�d��« f�—b� ‰U�0 Y�U��« qL� ‰ö� s�
الرياضية  التربية بدرس البدنى اإلعداد جزء على تالميذ املرحلة اإلعدادية إقبال عدم - ١
كما التعليم، قطاع فى الرياضية التربية أهداف من هدف هى التى البدنية لياقتهم على يؤثر مما
أجزاء باقى عن أهمية يقل ال البدنى اإلعداد وجزء الدرس، أجزاء باقى فى  اآلداء على  يؤثر

بالدرس. احلركية نستطيع تعليم املهارات وبدونه ال الدرس
مملة  بتمرينات التقيد دون  واللعب االنطالق إلى مييلون املرحلة اإلعدادية تالميذ أن - ٢

املطور. املنهاج قبل محددة من

OGóY’G AõL ¢übGƒf ¢†jƒ©àd Üƒ∏°SCÉc á«dõæŸG ájƒHÎdG äÉØ«∏µàdG
ájOGóY’G á∏MôŸG ò«eÓàd á«°VÉjôdG á«HÎdG ¢SQóH ≈fóÑdG

حسن أحمد هانى محمود
الزقازيق  جامعة - للبنني الرياضية التربية كلية - وطرق التدريس املناهج قسم

٢٠٠٧م عام ماچستير
:±Gô```°TE’G 

Øœمحمود محمد أحمد عيسى √ØœÆرشيد عامر محمد عامر                 
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توفر حيث الذاتى التعلم  أساليب إلى االجتاه  هو التدريس أساليب فى املعاصر واالجتاه
حتى املناسبة وبالسرعة واستعداداته وإمكانياته قدراته حسب طالب كل يتعلم لكى الفرص
املعلومات للحصول على يسعى إيجابيًا املسئولية وأن يكون ويتحمل نفسه على يعتمد أن ميكن

بنفسه.
مستوى فى انخفاضًا هناك أن لنا يتبني الباحث ومالحظات السابقة الدراسات خالل ومن 
أسلوب عن ضرورة البحث الباحث رأى هنا ومن اإلعدادية، تالميذ املرحلة لدى البدنية اللياقة
اإلعداد زمن فى سواء البدنية الصفات وتنمية البدنى اإلعداد جزء نواقص لتعويض طريقة أو
النهاية فى وصوًال الواحد، األسبوع فى الرياضية التربية دروس عدد فى أو  بالدرس البدنى 
أسلوب  باستخدام وذلك بدنيًا. (١٢ - ١٥ سنة) املرحلة العمرية هذه احتياجات تلبية إلى
املنزل فى ذاتيًا  ممارستها يسهل والتى البدنى اإلعداد لتمرينات املنزلية التربوية التكليفات
الرياضية، وهذا ما التربية مدرس ومتابعة إشراف وحتت التلميذ بواسطة األسبوع أيام مدار على
كأسلوب لتعويض نواقص التربوية املنزلية التكليفات ملعرفة تأثير للتجريب الباحث سيخضعه

الرياضية. التربية بدرس البدنى اإلعداد جزء
Y???????���« ·b??????????�

≠∫vK� ·dF��« v�≈ Y���« ·bN�
البدنى اإلعداد جزء نواقص لتعويض املنزلية التربوية التكليفات أسلوب استخدام  تأثير 
القدرة العضلية - التحمل - التوازن - الدقة - التوافق - القوة - الرشاقة املرونة - - (السرعة

اإلعدادية. الرياضية لتالميذ املرحلة التربية بدرس التحمل العضلى) - التنفسى الدورى
Y??????���« Z????????NM�

والبعدى  القبلى القياس ذو التجريبى التصميم باستخدام التجريبى استخدم الباحث املنهج
الدراسة. هذه لطبيعة ملناسبته واألخرى ضابطة جتريبية ملجموعتني إحداهما

Z?????????zU�M�«
الرياضية للتربية حصة عدد ٢ ألن املدرسى املنهاج فى التكليفات املنزلية يوضع أن - ١

بدنيًا. اإلعدادية املرحلة احتياجات تالميذ ال يفى األسبوع فى املدرسية  
منزلية تكليفات يوضع اإلعدادية املرحلة تالميذ  لدى البدنية الصفات وتطوير  لتنمية - ٢
دقيقة تتجاوز مدته (١٥) ال والتى الرياضية بدرس التربية البدنى اإلعداد لتدعيم جزء  

التالميذ. البدنية لهؤالء الصفات وتطوير بتنمية ال يسمح مبا  

درس فى بها يستعان مختلفة بدنية تدريبات على  يحتوى املنزلية التكليفات برنامج   - ٣
للتربية  الدراسى املقرر مدار املنهج على للتالميذ الكفاءة البدنية لرفع الرياضية التربية  

الرياضية.

البدنى باملستوى االرتقاء فى وفعاًال إيجابيًا تأثيرًا لها كان املنزلية التربوية التكليفات  - ٤
باألسلوب مقارنة وذلك البحث، قيد حتسني الصفات البدنية من خالل البحث عينة ألفراد  
البدنية قيد الصفات مبستوى االرتقاء فى تأثيرًا بسيطًا له فكان الدرس من خالل املتبع

 البحث.

 U????O�u��«
ال وبشكـل والبساطة السهولة مـــن معينة درجة على التربوية املنزلية" "التكليفات تكون أن - ١
لهذه توضع وأن  املصرية، لألسرة واالقتصادية االجتماعية الظروف مع يتعارض   
بدنيًا األستفادة من ممكن قدر أكبر بتحقيق تسمح التى الضمانات كل التكليفات

واجتماعيًا. وصحيًا
درس أجزاء كل يشمل حتى تعميمه املنزلية" كأسلوب إبداعى يجب التربوية - "التكليفات ٢
بعض أجزائه نواقص لعالج وليس الدرس نواقص كل عالج ميكن الرياضية وحتى   التربية

    فقط.
مدرس وعلى الدراسى املنهاج وسائل من وأساسية هامة وسيلة الرياضية التربية درس - ٣
أجزائه. مبحتوى واالرتقاء لتطويره وفعالة مبتكرة أساليب عن يبحث أن الرياضية التربية  
التربية الرياضية بدرس لالرتقاء ومبتكرة جديدة أفكار عن دراسات أخرى تبحث إجراء - ٤

الرياضية. التربية لدرس احلالى النمطى الشكل على التغلب ميكن أجزائه حتى وتطوير
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األجل  القومى فى لالقتصاد التوازنى الوضع لوصف للبطالة الطبيعى فكرة املعدل  تأتى
معدلها"الطبيعي" عند تستقر الطويلة التى املدة فى البطالة على أثر أى ال ميارس فالتضخم الطويل،
العام املستوى فى االرتفاع يكون حينما املدة الطويلة االقتصاد فى إليه يتجه املعدل الذى وهو

متاما. توقعة قد مت لألسعار
التضخم،وقبول لتخفيض معدل املجتمع يدفعه أن يجب الثمن الذى هى البطالة تعد ولم
الركود سيطرة بعد خاصة االقتصادى الوضع لتفسير مجدية تعد لم فيلبس  منحنى فكرة
من والثمانينيات السبعينيات عقدى فى الصناعية الدول على (Stagflation) التضخمى
فكر أمام الكينزية األفكار تتراجع وبدأت محنة فى الكينزية النظرية وأوقعت املاضى القرن
معدالت فى (إرتفاع اجلديد الوضع تفسير عن لديها التحليل آليات وعجزت مدرسة شيكاغو؛
املعدل فكرة قبول إلى أدى الذى األمر األزمة؛  تلك وجتاوز واحد) آن  فى والتضخم البطالة

مستوى العالم. على االقتصاديني الكثير من جانب للبطالة من الطبيعى
إنه حيث لألسعار، العام معدل إرتفاع املستوى مستقال عن يتطور للبطالة الطبيعى واملعدل
منشآت وإلى من واالنتقال التحرك على قدرة العمال مثل فى االقتصاد، بعوامل هيكلية يتحدد
االقتصادية السياسة تنشغل ال أن ينبغى العمل، ولذلك سوق فى التى حتدث األعمال، التغيرات
ال وأيضا الطبيعى،  كانت عندمعدلها إذا ما حالة فى من حدتها، للتقليل تسعى أو بالبطالة 
إلى تلقائيا ستنجذب البطالة ألن وذلك االقتصادية تصحيح الدورات أو تعديل حتاول أن ينبغى

أخرى. مرة الطبيعى معدلها
حاول القومى وإذا االقتصاد فى التوازن حلدوث املناسب الوضع هو البطالة من املعدل هذا

iô°üŸG OÉ°üàb’G ≈`a ádÉ£Ñ∏d ≈©«Ñ£dG ∫ó©ŸG ôjó≤J

أحمد سيد محمد السيد هبه
الزقازيق - جامعة التجارة - كلية اإلقتصاد قسم

٢٠٠٨م عام ماچستير

:±Gô```°TE’G

محبوب احلميد أ.د/عبد العقاد محمد أ.د/مدحت

النتيجـــة- فستكون الكلى، الطلب سياسات طريق عــــن املعدل هــذا القرار تخفيض صانع
يـــؤدى الذى  األمر ؛ الطويل األجل فى لألسعار  العام املستوى فـــى إرتفاع  للنظرية- وفقا
قيمة (تدهور مثل حدوث التضخم جراء على االقتصاد القومى من اآلثار السلبية إلى حدوث
، وتباطؤ الســوق للخـــــروج من احملليــة الصناعة تعرض املدفوعات، فى ميزان عجز العملة،
عـــن تنتج قد التـــى اآلثار جانب إلـــى عام بشكل القومى االقتصاد فى النمو معدالت  فى
فــــى البحث  مشكلــــة تكمــــن  هنا من ، التضخم معدل ارتفاع استمرار  توقـــع حـــدوث 

للتضخم مسارع الغير معدل البطالة املعدل الطبيعى للبطالة، أو قياس حتديد أو كيفية
"The Non Accelerating Inflationary Rate of Unemployment "

التوازن عنده يتحقق  والذى (NAIRU) بالكلمة اختصاره  اإلقتصاديون إعتاد وقد
ألداء بالنسبة زاوية حجر أنه إذ  القرار لصانع بالنسبه بالغة أهمية  من له وملا األجل طويل
تعديل يتم حتــى اإلقتصادى القرار صانع بصفتها املركزية البنوك وقرارات النقدية السياسة

املقدر. للبطالة الطبيعى املعدل ضوء فى اإلقتصادية أداء السياسات
á``°SGQódG á``«ªgCG

أساسية ركيزة أنه فى القومية االقتصادات فى للبطالة الطبيعى املعدل تقدير أهمية تكمن
السياسات بشأن املركزية البنوك وقرارات االقتصادية السياسة ألداء بالنسبة زاوية وحجر
إتساع من فعلى الرغم الطبيعى احلالى؛ ضوء املعدل الراهن فى الوضع تناسب التى االقتصادية
الكثير على الدراسات من االقتصادى فى العديد التحليل فى الطبيعى" البطالة معدل إستخدام"
الظواهر واملشكالت وحتليل تفسير فى عليه واإلعتماد االقتصادية؛ النماذج فى ودمجة الدول من
أن إال من املشكالت، وغيرها التضخم معدالت وإرتفاع البطالة معدالت تفاقم مثل االقتصادية
تأخذه االهتمام الذى هذا مثل املصرى لم تأخذ اإلقتصاد فى الطبيعى البطالة معدل تقدير عملية
فى للبطالة الطبيعى املعدل دراسات عن ال توجد إذ املتقدمة الدول خاصة ، األخرى الدول فى
الدراسة أهمية تأتى ومن هنا املصرى. لالقتصاد معلن للبطالة يوجد معدل طبيعى وال مصر؛
املعدل نظريا؛ وقياس وحتليلها للناجت والتوظف الطبيعى املعدل نظرية على الضوء تلقى أنها فى
اإلقتصادى كما يتطرق البحث إلى دراسة نظرية التوقعات فى الفكر للبطالة فى مصر؛ الطبيعى
الفترات الزمنية للبطالة عبر الطبيعى املعدل سلوك فيلبس؛ ودراسة منحنيات على وتأثيرها

الزمن. عبر يتغير أنه أم ثابتا كان إذا ما على التعرف وكذلك املختلفة
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التاليني: السؤالني على اإلجابة إلى الدراسة تهدف
املصرى؟ فى االقتصاد طويل األجل الطبيعى للبطالة املعدل هو ما -

فى (Time-Varying NAIRU) املعدل الطبيعى للبطالة قيمة فى تغير هناك هل -
الزمن؟ مرور مع املصرى االقتصاد

å```ëÑdG è```¡æe

هما: على جانبني الدراسة هذه فى منهج البحث يرتكز
والتحليل؛ فى الدراسة واالستنباط االستقراء منهجى على الباحثة إعتمدت :iô¶ædG ÖfÉ÷G

فى مراحل منها لالستفادة توصلت إليها التى النتائج السابقة وإستقراء الدراسات حتليل حيث مت
الطبيعى للمعدل النظرية األبعاد اإلستنباطى وذلك الستنباط املنهج إستخدام وأيضا البحث.
إلى باإلضافة هذا والتوظف. للناجت الطبيعى  املعدل بنظرية  اخلاصة املفاهيم خالل للبطالة من

التجارب. تلك املستفادة من الدروس الستنباط الدول بعض دراسة جتارب
للبطالة  الطبيعى املعدل لتقدير إقتياسى منوذج إستخدام على االعتماد فتم :≈≤«Ñ£àdG ÖfÉ÷G

قد التى اإلنحرافات على والتعرف حتدث فيه عبر الزمن قد التى التغيرات ودراسة مصر، فى
املشترك. التكامل ملنهج الطبيعى وفقا عن املعدل املتحقق أو البطالة الفعلى ملعدل حتدث
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لتنمية البحث هذا  فى تطبيقه مت الذى احلركية لألنشطة املقترح بالبرنامج  االستعانة  - ١

مستوى على عقليا املعاقني مدارس االنسحابى فى السلوك وتعديل االجتماعية   املهارات
العربية. مصر جمهورية

الفئات اخلاصة ملا مع للعمل يصلحن خريجان بإعداد الكلية أهداف ضمن إدراج هدف - ٢
احلركية وذلك األنشطة خالل برامج املتزن من الطفل منو فى دور من  للتربية الرياضية

هذا املجال. تخدم التى الدراسية باملقررات التعليمية األقسام خطط بدعم  
مع العمل  بكيفية  وتبصرهن إلعــدادهــن للخريجات وتدريب صقل  دورات إعــداد  -  ٣

األطفال. هؤالء الحتياجات األساسية املتطلبات  
على أن محددا امليدانى والتدريب خطة التربية العملية فى الفكرية التربية مدارس إدراج - ٤

هذه الفئة. مع للعمل إلعدادهن والرابعة والثالثة الثانية الفرقة لطالبات يكون ذلك  
ذوى مع التعامل عن كيفية  للمجتمع وإرشادية توجيهية إعالنية نشرات إعداد - ضرورة ٥
والشفقة أو العطف أساليب من خالية بواقعية - عقليًا اخلاصة ومنهم املعاقني  االحتياجات

ثقته بنفسه. وزيادة املعاق على معنوية اإلنسان حفاظا أحيانا السخرية  
والتى السهلة البسيطة املبتكرة األلعاب وضع بضرورة الكتب  مؤلفى اهتمام توجيه - ٦

وباألخص املعاقني عقليًا. اخلاصة الفئات مع تتناسب  
بخاصية وتتميز اآللى على احلاسب تعتمد حركية أنشطة االهتمام بإعداد برامج ضرورة - ٧
على أنشطة البرامج تلك بحيث حتتوى فى كل املدارس وتوفيرها والصوتى املرئى العرض  
املجتمع فى العيش على تساعدهم التى املهارات بعض تعلم على هؤالء األطفال تساعد  

أنفسهم. وخدمة

á`eó≤ŸG

الثقافةالرياضيةلهادوركبيرفىغرسالعادات الصحيةوالقواميةالسليمةللوقايةمنالعادات
اخلاطئة كماأنهاتعمل علىتنميةالصفاتالبدنيةواملهارات الطبيعيةلتحقيقمستوى اللياقةالبدنية
يسهل اكتشاف القدرات الفردية اخلاصة مما احلركية للمهارات األولى التوافق واكتساب العامة
السليم. من التوجيه إطار فى واالحتياجات للميول إشباع ذلك املمتازين ففى ورعاية وتوجيهها
خالل من احلركى باجلمال اإلحساس ينعكس بشكل فعال على الرياضية الثقافة تنمية إن
الصحة دروب من مؤثر درب عام  بوجه الرياضة وممارسة الرياضى  للنشاط الفعلية املمارسة
والتحمل والرشاقة والسرعة القوة الفرد يكسب حيث للفرد كبيرة فائدة من له ملا العامة
من اجلسم خلو  على الرياضة  تساعد كما اليومية الواجبات أقصى ألداء الكافية واملهارة
العقلى والتكيف  والروحية واألخالقية العالية باملفاهيم  الفرد وتزود واالنحرافات األمراض

احليوية. طاقته وتزيد من واالنفعالى
لزيادة ثقافته الرياضية من حتسني البد العامة للفرد الصحة لتحسني أنه الباحث وجد ولذلك

للفرد. الرياضى واإلدراك مستوى الوعى
وأثرها الرياضية الثقافة على أهمية ودور كونها ستقوم بالتعرف من الدراسة أهمية وتنبثق
ملمارسة الرياضة. لدفع الفرد ضرورية الثقافة الرياضية أن حيث العامة للفرد الصحة حتسني فى

W?????�«—b�« ·«b?????�√
الرياضية الثقافة مستوى على التعرف خالله من ميكن والذى الرياضية للثقافة مقياس بناء -

فرع بورسعيد. السويس قناة للعاملني بجامعة

áeÉ©dG áë°üdÉH É¡àbÓYh á«°VÉjôdG áaÉ≤ãdG

أحمد حمزة وليد ابراهيم
بنها  جامعة - للبنني  كلية التربية الرياضية

٢٠٠٧م عام ماچستير
±Gô```°TE’G 
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العامة الصحة مستوى على التعرف خالله من ميكن والذى العامة للصحة مقياس بناء -
فرع بورسعيد. السويس قناة للعاملني بجامعة

بورسعيــد فــرع السويس للعاملــني بجامعــــة قنـــاة الرياضيــة الثقافـــــة العالقـــــة بني -
العامة. وصحتهم

W???????�«—b�« Z???????NM�
طبيعة مع  ملالءمته وذلك املسحى األسلوب  باستخدام الوصفى املنهج الباحث  استخدم

الدراسة. إجراءات
W???????�«—b�« W??MO�

∫W�«—b�« lL���
٢٠٠٥م/٢٠٠٦م عام بورسعيد فرع السويس  قناة بجامعة  العاملني  من العينة اختيار مت
مجموعتني  إلى تقسيمهم ومت سنة) ٢١ : ٦٠) بني ما أعمارهم تتراوح ١٣٥٤ فرد، وعددهم
األصلى  املجتمع من فرد اختيار ٨٤٣ وقد مت سنة) ٤٠ : ٦٠) سنة) ومن ٢١ : ٤٠) من

سنة). ٤٥ : ٥٥) سنة) ومن ٢٥ : ٣٥) من أعمارهم وتراوحت الدراسة إلجراءات واخلاضعني

∫ WO�U�_« W???????�«—b�«
الرياضى واالستبيان الثقافى على املستوى اخلاص بالتعرف االستبيان بتطبيق الباحث قام
على عينة فرع بورسعيد السويس قناة للعاملني بجامعة الصحى املستوى على بالتعرف اخلاص

٢٠٠٦/٧/١٦م. إلى ٢٠٠٦/٧/١م من الفترة فى البحث
Z????????????zU�M�«

وتفسيرها، حتليل النتائج ومن خالل املستخدم، املنهج إطار وفى البحث ضوء أهداف فى
التالية: االستخالصات إلى التوصل من الباحث متكن

∫WO{U�d�« W�UI��« —ËU��  U�ö���« ∫ ÎôË√
∫W�UF�« W�B�«Ë W{U�d�« ∫ ‰Ë_« —u;« ≠ ±

املختلفة. اإلصابة باألمراض من حتد الرياضة -
احليوية. كفاءة األجهزة رفع تعمل على الرياضة -

النمو. عملية تساعد فى الرياضة -
للفرد. والصحة اليومية اجلسم طاقة من تزيد الرياضة -

الزوجني. بني فى العالقة اجلنسية هام دور لها الرياضة -
الرياضة. ممارسة قبل طبيب بواسطة كامل طبى كشف إجراء يجب -

دائم. وشباب حيوية متنح الرياضة -
متخصص. مدرب مع الرياضية التمارين تؤدى أن يجب -

قوى. مناعى جهاز اجلسم إكساب الرياضة على تعمل -
الصحى. اإلنسان عمر تطيل الرياضة -

من األرق. يزيد الرياضة ممارسة عدم -
التوتر من التخفيف على يساعد أسبوعيا أكثر أو مرات ثالث متارين االيروبك ممارسة -

الدم. ضغط وارتفاع العصبى
الدموية. الدورة كفاءة حتسني علي الرياضية تعمل التمارين -

املغامرة واملخاطرة. الرغبة فى إشباع للفرد فرصة تتيح الرياضة -
النضج العاطفى للممارس. ممارسة الرياضة تنمى -

≠∫WOLM��«Ë W{U�d�« ∫v�U��« —u;« ≠ ≤
البلوغ بعد سن أصحاء يبقون الرياضة ميارسون الذين األطفال -

البيئة. احلفاظ على تضمن اخلارجية للرياضة املنتظمة املمارسات -
الشباب. التصدى النحرافات فى الناجحة الوسائل الرياضة أهم ممارسة -

االجتماعى.  على االندماج الرياضة تساعد -
الرياضية. األحداث الرياضة وتنظيم طريق الشديد واملجاعة عن الفقر على القضاء ميكن -

بالرياضة. االهتمام طريق عن الفيروسات من وغيرها اإليدز واملالريا مكافحة ميكن -
متنوعة. بخبرات الفرد تزود الرياضة ممارسة -
الدولية. الشراكة تطوير فى دور لها الرياضة -

الفرد. لدى واإلبداعية اإلبتكارية النواحى تنمى ممارسة الرياضة -
بني اجلنسني. املساواة الرياضة تعزز -

قدرة الطالب لتنمية منتظمة رياضية أنشطة مبمارسة املصرية اجلامعات تهتم ما حد إلى -
األكادميية. الدراسة فى االستيعابية

املدارس. فى البدنية بالتربية الدولة تهتم ما حد إلى -
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الدولية. العالقات فى هام دور لها الرياضة -

والديانات. األعراف املتعدد األمريكى املجتمع فى االجتماعى االندماج على ساعدت الرياضة -
الرياضية. بالكفاءات األجنبية الغرب دول تهتم -

إيجابية. ظاهرة إلى الغرب العربية الرياضية املواهب والكفاءات ظاهرة هجرة -
وبعضها. بني الدول العالقات السياسية فى كبير دور لها الرياضة -

اجتماعيًا. نظامًا تعتبر الرياضة -
الدولة. على اإلنسان حقوق من حق الرياضة -

العالم. أنحاء بالء مروع سائد فى الرياضى التعصب -
واملناصب الرياضية. األنظمة لبعض دعاية وسيلة الرياضة -

مؤثرة. وطنية ملهام للشباب وجتهيز سالم الرياضة عامل -
السياسة والرياضة. بني الفصل ميكن ال -

وأعرافهم ومناطقهم. ولغتهم ودخولهم أنواعهم حسب الناس تفرق الرياضة ال -
احلكومى. والدعم احلكومات على كليًا الرياضة تعتمد ال -

بالكفاءات الرياضية. العربية تهتم الدول ال -
≠∫WO��—b��« Z�«d��«Ë W{U�d�« ∫l�«d�« —u;« ≠ ¥

للممارسني. السنية املرحلة البرنامج الرياضى خصائص وحدات أن تناسب يجب -
الفردية. الفروق يراعى الذى هو اجليد الرياضى البرنامج -

الرياضية. األنشطة فى والسالمة عوامل األمن توفير يجب -
للبيئة واملجتمع. مناسبة أنشطته تكون أن الرياضى البرنامج تصميم عند أن يراعى يجب -

للممارسة. األفراد تثير دافعية فقرات البرنامج الرياضى أن يتضمن يجب -
-يجبأنيتضمنالبرنامجالرياضىوحداتتعليميةتساعدعلىتكوينميولرياضيةجديدة.
تسمح باالختيار ومتنوعة ومتعددة أنشطة متباينة الرياضى البرنامج أن يتضمن يجب -

التغيير. فرصة وتتيح
للممارس. جديدة دوافع خلق على يعمل الرياضية األنشطة والتجديد فى االبتكار -

له. احملبب الرياضى للنشاط املمارس إلى درجة إجادة الرياضة ممارسة على يرجع اإلقبال -
مباشرة. أدائه وتقومي قياس من املمارس الرياضى النشاط ميكن أن يفضل -

الفرد. لدى املجهولة األنشطة عن ممارسة املعروفة الرياضية األنشطة ممارسة يفضل ما حد إلى -
≠∫v{U�d�« nOI���«Ë W{U�d�« ∫ f�U)« —u;« ≠ µ

الرياضة. مجال فى املعلومات من يزيد الرياضية الثقافة تنشره ما -
الرياضى. املجال داخل التعامل فى الفرد سلوك تنظم الرياضية الثقافة -
الرياضى. فى املجال ملصر التاريخية باإلجنازات الثقافة الرياضية تهتم -

إقامتها. احمللية والدولية ومكان املباريات مبواعيد الفرد بتعريف الرياضية الثقافة تقوم -
األفراد. بني والكراهية ونبذ التعصب الرياضية الروح على نشر الرياضية تعمل الثقافة -

رياضيا. ميول األفراد تشبع الثقافة الرياضية -
فى تساهم التى السائدة الرياضية القيم األفراد تعريف على الرياضية الثقافة تعمل  -

القادمة. لألجيال االجتماعية التنشئة
الرياضى. فى املجال على كشف االنحرافات الرياضية تعمل الثقافة -

للرياضة. املصاحب الصحى السلوك نشر على الرياضية الثقافة تعمل -
الذين الرياضيني األبطال  إلى مستوى للوصول  الغيرة  إلى خلق  الرياضية الثقافة تؤدى -

الرياضية. الصحف تتناولهم
املجال فى والناشئني املوهوبني عن رياضية وأخبار معلومات بتقدمي الثقافة الرياضية - تقوم

الرياضى.
املمارسة. إلى للرياضة املمارسني غير على دفع األفراد الرياضية الثقافة تعمل -

اإلدراكية. العمليات تنظيم على الرياضية الثقافة تعمل -
وإدراكها. الرياضية األخبار داللة على فهم مساعدة الفرد على الرياضية الثقافة تعمل -

لأللعاب املختلفة والقوانني بالقواعد بالتعريف الرياضية الثقافة تقوم ما حد إلى -
الرياضية.

نشاط كل فى والسالمة األمن بعوامل الفرد بتعريف الرياضية الثفافة تقوم إلى حد ما -
اإلصابة. لتجنب رياضى

≠∫Âö�ù«Ë W{U�d�«  ∫”œU��« —u;« ≠ ∂
األنشطة ممارسة نحو األفراد  دافعية الستثارة  انتشارا  اإلعالم وسائل أكثر التلفزيون  -

الرياضية.
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يخاطب املتعلمني ألنه نشر الثقافة الرياضية فى اإلعالم أهمية وسائل الراديو أكثر يعتبر -
واألميني.

ووافية متكاملة خبرات تقدم والدوريات) واملجالت (الكتب املقروءة اإلعالم وسائل  -
اإلعالم. وسائل جلميع ال يتوافر مبا الرياضية  للثقافة

استخدامها األخرى للوسائل ميكن ال أوقات فى الرياضية الثقافة من اإلذاعة تزيد -
واالسترخاء). بالسيارة االنتقال (فترات

بالرياضات ترتبط  والتى التليفزيون يقدمها  التى واالستعراضية  التعليمية البرامج -
املجتمع. واجلرمية فى العنف انتشار إلى أن تؤدى ميكن احملترفني مصارعة مثل العنيفة  

لتنوع وذلك والثقافية والتعليمية االجتماعية واملستويات امليول مختلف اإلذاعة - تناسب
العامية. للغة والستخدامها برامجها

تفوق ذلك فى وهى الساعة ترتبط بأحداث التى اجلديدة الرياضية الثقافة الصحف تقدم -
اإلعالم. وسائل جميع

تعليمية أشكال فى الرياضى بالنشاط ترتبط رياضية ثقافية خبرات يقدم التليفزيون -
استيعابها. يسهل

∫rOI�«Ë W{U�d�« ∫ l�U��« —u;« ≠ ∑
للتنافس. شريف مجال الرياضة -

والشباب. للنشىء ومثال قدوة الرياضيني األبطال -
بثبات. الصعبة املواقف مواجهه على والقدرة والتحمل الصبر االنسان تعود الرياضة -

املخدرات. جتار ومروجى أمام األبواب ويسد مينع ميدان الرياضة -
والكبير. الصغير بني املتبادل االحترام تضفى الرياضة -

القومي. اخللق من دروب درب الرياضة -
األخالق احلميدة. ذات السوية الشخصية لبناء خصوبة احلياة ميادين اشد الرياضة ميدان -

واخلسارة. االقتناع بالفوز على تساعد الرياضة -
وحتقيق الذات. التفوق إلى الرياضة تدفع -

الواقع. من الهروب على عدم تعود الفرد الرياضة ممارسة -
≠∫W�UO��«Ë W{U�d�« ∫ s�U��« —u;« ≠ ∏

مصر. فى مستوى السياحة فى رفع يسهم ترويحيا نشاطا املاء تعتبر على االنزالق - رياضة

مصر. فى السياحة مستوى فى رفع تهتم أن للرياضة ميكن -
الرياضة. ممارسة بزيادة إيجابيا تتأثر السياحة -

والرياضة. السياحة أهمية اكتشافها فى العالم دول أوائل من مصر تعتبر -

مصر. فى مستوى السياحة رفع فى يسهم رياضيا يعتبر نشاطًا التجديف -
املصرية. األثرية املعالم مشاهدة على السياحة تقتصر أن يجب ال -

عالقة ضعيفة. الرياضة بني السياحة وممارسة العالقة ليست -
يفوق بشكل الرياضية السياحة تنشيط  كاهلها على يقع  اخلاصة السياحة شركات -

احلكومية. مثيالتها
∫W�UF�« W�B�« —ËU�� Z???????zU�� ∫ ÎUO�U�

≠∫WO�b��« W�B�« ∫ ‰Ë_« —u;« ≠ ±
األطراف ودفء منتظمة بصور العرق  وظهور والصداع السريع  التعب ظهور عدم -

للرياضة. املنتظمة واملمارسة
البدنية املناسبة. والقوة واملرونة املعدة وقوة املبكر النهوض -

الدائمني. واحليوية النشاط ظهور -
≠∫WO�HM�« W�B�« ∫v�U��« —u;« ≠ ≤

بالفشل واإلحباط. الشعور وعدم املرح وحب النفس على املواجهة والسيطرة على القدرة -
التصرف. على والقدرة والشجاعة بسهولة العقبات تخطى -

≠∫WOKIF�« W�B�« ∫ Y�U��« —u;« ≠ ≥
آلخر عمل من واالنتقال  األفكار تكوين على والقدرة  التشتت وعدم اجليد االنتباه -

بسرعة.
اجليد. واالستيعاب والفهم اجليدة والذاكرة بذكاء للمستقبل التخطيط -

≠∫WO�UL��ô« W�B�« ∫l�«d�« —u;« ≠ ¥
اآلخرين. مع والصدق اجلميع مع والتصرفات احلسنة حب الزمالء -

الفائدة. واألفكار بالغيرة قدرة اإلحساس -
االندماج حب من النابعة اجلماعية األلعاب وحب  الرياضة  فى  والهزمية بالفوز اإلميان -

اآلخرين. مع املعاملة وحسن االجتماعى
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والنفسية البدنية  النواحى جميع من العامة الفرد بصحة الرياضية الثقافة تهتم أن  يجب -

واالجتماعية. والعقلية
املجتمع. فى تنمية الرياضة بدور الرياضية تهتم الثقافة أن يجب -

دفع فى اجلامعات فى والرياضة املدرسية الرياضة باهمية الرياضية الثقافة تهتم  أن يجب  -
والتطوير. التنمية عجلة

بني املواطنني. الرياضى القومى الوعى نشر على الرياضية الثقافة تعمل أن يجب -
بني الدول وبعضها. العالقات فى والرياضة الرياضية الثقافة أثر معرفة ينبغى -

الدولة العربية. في الرياضية بالكفاءات يزداد االهتمام أن يجب -
التدريبية. الرياضية بالبرامج الرياضة الثقافة تهتم أن يجب -

الرياضية. الثقافة من كبيرة درجة على الفرد يكون أن ينبغى -
املجتمع. أفراد بني الرياضية الثقافة بنشر اإلعالم املختلفة االهتمام وسائل على يجب -

الرياضية. الثقافة فى نشر األول الدور لإلعالم يكون أن يجب -
واضحة وسريعة. ما يخصها بصورة نشر كل على اإلعالم إظهار مزايا الرياضة وفى ينبغى -

به يتمتع الذى والسلوك واملبادىء القيم خالل من للفرد الرياضية الثقافة تظهر أن ينبغى -
الرياضى السليم. السلوك عليه وما نطلق

وكيفية ممارستها. ومزاياها السياحية الرياضة أهمية الرياضة الثقافة أن تنشر يجب -
وغيرها الرياضات املائية ملمارسة السائحني وغير السائحني الرياضية الثقافة جتذب أن - يجب

وغيرها. واجلرى والرالى كالتسلق السياحية من الرياضات
البدنية. صحته يراعى أن الفرد على ينبغى -

البدنية. حالته على كبير أثر من لها ملا بالرياضة يهتم ينبغى أن -
ودرجة النفسية  حالته  على  إيجابية آثار من لها  ملا  الرياضة  مبمارسة الفرد يهتم أن يجب -

وقلقه. انتباهه
ودرجة االستيعاب الفهم تقوية على تساعده ألنها بالرياضة وممارستها الفرد يهتم أن يجب -

اجليد. واإلدراك
املجتمع. االجتماعى داخل االندماج فى دور من لها ملا بها واالهتمام الرياضة ممارسة يجب -

á``eó≤ŸG

≠∫v�ü« ‰ö� s� Y���« WOL�√ l�M�
موضوع توصيف وتقومي  التى تتناول - الباحثة علم حدود - فى البحوث أنه يعتبر أول - ١

.FLDP اجلامعية والقيادات التدريس هيئة أعضاء قدرات تنمية ملشروع اإلدارية اجلوانب
السلبيات تدارك بهدف ،FLDP مشروع لتنفيذ تقوميًا مرحليا يشكل البحث إن هذا - ٢
فى ترشيد إليها يتم التوصل التى سوف النتائج تسهم ثم ميكن أن ومن اإليجابيات، وتدعيم
املراحل التالية للتنفيذ. خاصة خالل جامعة الزقازيق بصفة عامة، وفى بصفة املشروع هذا أداء

املراحل  أثناء حتليلية وتقوميية تتبعية أخرى لبحوث نواة يكون أن ميكن البحث هذا إن - ٣
ذاته. FLDP مشروع لتنفيذ التالية

جانب  من محاولة ميثل بجامعة الزقازيق، FLDP مشروع على البحث هذا تطبيق إن - ٤
التنمية خلدمة التجارة بكلية - األعمال - إدارة العلمية التخصصات فروع أحد لتوظيف الباحثة

ككل. للجامعة الذاتية البشرية
Y?????���« ·«b?????�√

والقيادات  التدريس هيئة أعضاء قدرات تنمية ملشروع اإلدارية اجلوانب  توصيف - ١
الزقازيق. بجامعة

والقيادات  ومعاونيهم هيئة التدريس أعضاء من - املشروع يستهدفها التى الفئات حتليل اجتاهات - ٢
الزقازيق. بجامعة  FLDP ملشروع املختلفة اإلدارية حول اجلوانب األكادميية واإلدارية باجلامعة -

ومعاونيهم  التدريس أعضاء هيئة من - املشروع التى يستهدفها الفئات حتليل اجتاهات - ٣

  FLDP äGOÉ«≤dGh ¢ùjQóàdG áÄ«g AÉ°†YCG äGQób á«ªæJ ´hô°ûe Ëƒ≤J

≥jRÉbõdG á©eÉL ≈∏Y á«≤«Ñ£J á°SGQO

إدريس أبو أحمد العزازى محمد عال
جامعة الزقازيق  التجارة - كلية - األعمال  إدارة  قسم

٢٠٠٩م عام ماچستير
±Gô```°TE’G 

 
محمود صبرى Øœمحمد جنيب مصطفى    √ØœÆأسامه عبد احلليم
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التعليمية العملية جوانب من الهامة اجلوانب إحدى املدرسية الرياضية  التربية تعتبر
تخص كثيرة مسئوليات تقع  املدرسية الرياضية التربية عاتق وعلى عام، بشكل والتربوية 
املهنة النبيلة هذه يجعل أبناء الذى املختلفة، األمر التعليم  مراحل جميع والطالب فى التالميذ
ميول يشبع الذى الطبيعى املجال  باعتبارها املدرسية بالرياضة االرتقاء جاهدين يحاولون 

والتربوية. التعليمية والنظم القيم من يحكمه إطار واإلنطالق، فى اللعب التالميذ وحاجات
حيث واملناهج الدراسية، واملعلم التلميذ هى أساسية محاور على التعليمية العملية وترتكز
لنا يبني ثم ومن املستقبلية، للحياة التلميذ إلعداد الوحيدة الوسيلة الدراسى املنهج يعتبر 

للمنهاج. البالغة األهمية
التربية وأن أجيالها، بناء  فى طموحاتها أهم أحد هو دولة ألى التربوى النظام ويعتبر
يحقق الذى والتطوير التغير إحداث فى فاعلية أكثره ومن النظام هذا من جزء هى الرياضية
لإلنسان املنشودة الشخصية لتكوين وهى أيضا وسيلته القادمة، املرحلة فى املجتمع حاجات
التعليمية املختلفة، املراحل فى مبناهجها االهتمام زيادة املصرى عن طريق املجتمع فى اجلديد
شامل بشكل وتنميته النشء تربية فى الرياضية التربية مناهج أهداف بتحقيق واهتمامها

ومتزن.
للقياس مختلفة وطرق للتعلم وأساليب محتوى وطرق من تشمله مبا ويقصد بتطوير املناهج
حتديد ميكن بل ، املناهج هذه من املرجوة األهداف كافة لتحقيق محاولة والتقومي واملتابعة، هو
السياسى املستوى على كان ذلك سواء املتغيرة املجتمع لظروف وفقا تغيرها نفسها أو األهداف

االجتماعى. االقتصادى أو أو

ôjƒ£J Qƒ¶æe øe ájOGóYE’G á∏Môª∏d á«°VÉjôdG á«HÎ∏d ìÎ≤e è¡æe
á«YÉª÷G ÜÉ©dCÓd iƒHÎdGh ≈ª«∏©àdG ÚjƒàëŸG

القادر عبد عبد اهللا أشرف محمد
الزقازيق  جامعة - للبنني الرياضية التربية كلية - املضرب رياضات وتطبيقات النظريات قسم

م ٢٠٠٨ عام دكتوراه
:±Gô```°TE’G 

محمود الشحات محمد  √ØœÆمحمد
متولى  صالح إبراهيم Øœعالء الدين ابراهيم  اهللا عبد √ØœÆمحمد أحمد   

»Í∆...†Ã†±†Ê2011   3 6/30/12   9:53:57 AM



Ê ≠ ¥ ≠

Y???????���« ·«b?????????????�√
تطوير منظور من اإلعدادية للمرحلة الرياضية للتربية مقترح منهج إلى وضع البحث يهدف

خالل: من وذلك اجلماعية والتربوى لأللعاب التعليمى احملتويني
خالل: من بنني اإلعدادية للمرحلة الرياضية للتربية احلالى - تقومي املنهج ١

≠∫YO� s� WO�U(« ·«b�_« WF�«d� ≠ √
للمرحلة. مناسبتها مدى ٭

حتقيقها. مدى ٭
النسبية. أهميتها ٭

الوجدانية). - حركية النفس - األهداف (املعرفية جلوانب التكامل ٭
≠∫Y���« bO� WO�UL'« »UF�ú� v�U(« Èu�;« WLzö� Èb� ≠ »

املختلفة. وجوانبها لألهداف ٭
هذه األلعاب. فى التالميذ أداء مستوى .a

احلالى. تقومي املنهج ضوء فى البحث قيد اجلماعية لأللعاب مقترح منهج - بناء ٢
البحث. قيد اجلماعية األلعاب فى التالميذ أداء مستوى على املنهج املقترح تأثير على التعرف - ٣

Y????????????���«  «¡«d???????????�≈
∫Y���« ZNM�

املنهج الدراسة، استخدم  هذه  لطبيعة طبقا والتجريبى الوصفى املنهجني  الباحث استخدم
املنهج واستخدم  املقترح، املنهج إلى والتوصل قائم هو ما لوصف أولى كمرحلة الوصفى
التصميم مستخدما  الدراسة عينة على املقترح املنهج لتجريب ثانية كمرحلة التجريبى

جتريبية. واألخرى ضابطة إحداهما ملجموعتني التجريبى
 UO�u��«

يوصى هذا البحث من خالل الباحث إليها توصل التى واالستخالصات النتائج إلى استنادا
يلى: مبا الباحث

فى األلعاب اجلماعية. بنني للمرحلة اإلعدادية للتربية الرياضية املنهج املقترح تطبيق - ١
القوى ألعاب فى بنني اإلعدادية للمرحلة الرياضية التربية منهج تطوير استكمال - ٢

واجلمباز.
التعليم ملراحل التربوية واألهداف الرياضية للتربية العامة األهداف فى النظر إعادة - ٣

املختلفة.

(االبتدائية األخرى التعليم مراحل  فى  الرياضية التربية مناهج  تطوير  بعملية االهتمام - ٤
الثانوية). -

بجمهورية مصر العربية  املدرسية الرياضية للتربية متكاملة استراتيجية وضع على العمل - ٥
التربية مناهج تطوير عمليات فى اخلبراء مع واملوجهني والطالب املدرسني اشتراك ضرورة - ٦

الرياضية.
اجلغرافى للحراك طبقا  املناهج هذه وأقلمة الرياضية املناهج مركزية ال  نحو التوجيه - ٧

 وطبيعة املجتمع.
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تنمية على يعمل حيث النشء، تكوين  فى األساس حجر الرياضية التربية درس  يعتبر 
السليمة الصحية والعادات احلركية املهارات وتعلم البدنية الصفات الشخصية وتنمية جوانب

واملعلومات. املعارف بجانب اكتساب هذا
بالطالب عالقته فى مثالية أدوارا يحقق الذى الشخص هو والرياضة البدنية التربية ومدرس
مدرس بصيرة على هذا والرياضة، ويتوقف البدنية التربية واملدرسة ومجال واملجتمع والثقافة
التربوية السياقات على يتوقف كما ومهنته األكادميى نظامه نحو ونظرته الرياضية  التربية 

واملناخ التربوى املدرسى.
التربية الرياضية درس الرياضية أن ملادة التربية مدرسا عمله من خالل الباحث الحظ ولقد
بشكل وأداءه نظرا لرتابته التعليم مختلف مراحل التالميذ فى من العديد اهتمام يالقى ال أصبح

وحتديثه. بتجديده الرياضية التربية مدرسى اهتمام ولعدم تقليدى
إلى وجمالية وذهنية تهدف وحركية وتربوية بدنية أهمية من ملا للعروض الرياضية ونظرا
التذوق وتربية الوظيفية واللياقة البدنية بالقدرات االرتقاء وإلى اجليد القوام الفرد  اكتساب

فيها. للمشاركني الفنى واالحساس اجلمالى
واإلعداد البدنى اإلحماء جزىء فى الرياضية العروض استخدام ميكن أنه الباحث يرى لذا
املبهج بشكلها  الرياضية العروض أن حيث الرياضية، التربية درس لتطوير مقترح كإجراء 
اهتمامهم ويجذب جتاهها التالميذ يثير املميز اجلماعى أدائها وإلسلوب اجلذابة وتشكيالتها

بدنيا ومهاريا ونفسيا. النشىء تربية فى حجر األساس هو الذى الرياضية التربية درس نحو

≈a ájOGóYE’G á∏MôŸÉH á«°VÉjôdG á«HÎdG ¢SQO ôjƒ£àd áMÎ≤e äGAGôLEG
≈°VÉjQ ¢Vô©d πeÉµàe èeÉfôH QÉWEG

إسماعيل عبده محمد ياسر
الزقازيق  جامعة - كلية التربية للبنني - وطرق التدريس  املناهج قسم

عام ٢٠٠٨م  ماچستير
:±Gô```°TE’G 

سالـــــــم العظيــم عبـــد √ØœÆياســــر
الفتوح أبو محمد Øœياسر بالطه     Øœعبد العزيز عبد احلكيم

åëÑdG ±óg

اإلعدادية املرحلة لطالب لعرض رياضى متكامل وإعداد برنامج تصميم إلى البحث يهدف
على: املقترح البرنامج هذا تأثير من خالل والتعرف

البحث. قيد اإلعدادية لتالميذ املرحلة البدنية املتغيرات - تنمية ١
البحث. قيد اإلعدادية لتالميذ املرحلة البدنية الذات وصف تنمية - ٢

قيد  البدنية الذات وصف مقياس ومحاور البدنية  املتغيرات  بني االرتباطية العالقة -  ٣
البحث.

åëÑdG äGAGôLEG

-:åëÑdG è¡æe

جتريبية إحداهما ملجموعتني البعدى - القبلى التصميم التجريبى املنهج الباحث استخدم
الدراسة. هذه لطبيعة وذلك ملناسبة واألخرى ضابطة

:åëÑdG áæ«Y

شيبة مبدرسة اإلعدادى الثانى الصف العمدية من تالميذ بالطريقة البحث مت اختيار عينة
(٦٠) البحث عينة حجم بلغ وقد التعليمية، الزقازيق غرب إلدارة التابعة  بنني،  اإلعدادية

تلميذا. (٣٠) منهما كل قوام متساويتني مجموعتني إلى قسموا تلميذا
åëÑdG äGhOCG

الرياضى. املقترح للعرض البرنامج حول اخلبراء رأى استطالع - ١
الطول. قياس - ٢
الوزن. قياس - ٣

وهى: البدنية االختبارات من على مجموعة تشتمل األمريكى والتى الشباب اختبار - بطارية ٤
الركبتني. ثنى الرقود. وضع من اختبار اجللوس -

ياردة. (٣٠ االرتدادى (٤ * اجلرى اختبار -
الثبات. من الوثب العريض اختبار -

ياردة. العدو (٥٠) اختبار - 
ياردة. اجلرى (٦٠٠) اختبار -  

املصور. الذكاء اختبار - ٥
الذات البدنية. مقياس وصف - ٦

الرياضى) العرض ) املقترح البرنامج - ٧
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االستخالصات إلى واستنادا اإلحصائى التحليل ونتائج وفروضه البحث مشكلة ضوء فى

يلى: مبا الباحث البحث يوصى عينة وفى حدود
ونفسية  وعقلية واجتماعية وحركية تربوية قيم من لها ملا الرياضية العروض استخدام - ١
البدنية الصفات وتنمية النشء وإعداد تربية فى هامة كوسيلة التربوية جميع املؤسسات فى

البدنية. الذات ومفهوم
الرياضية  بدرس التربية واإلعداد البدنى اإلحماء جزىء فى الرياضية العروض استخدام - ٢
البدنية الذات وصف البدنية ومفهوم الصفات وتطوير مبتكر لتنمية وأسلوب مقترح كإجراء

اإلعدادية. املرحلة تالميذ لدى
مادة  مناهج وضع على للقائمني الدراسة قيد الرياضى للعرض البرنامج املتكامل - تقدمي ٣
كنموذج تعليمى الرياضية التربية كليات ولطالب الرياضية التربية وملدرسى الرياضية التربية

الرياضية. العروض وتنفيذ وتصميم إلعداد
á``eó≤ŸG

لدخول العشرين القرن من الثانى النصف فى األهمية  بالغة انتقالية مبرحلة العالم مر
كان وثقافية، واجتماعية واقتصادية سياسية دولية حتوالت وسط والعشرين  احلادى القرن
ظهور فى التحوالت هذه متثلت املختلفة، املجتمعات  فى احلياة جوانب على انعكاساتها لها 
هذه شكلت والعوملة، املعلومات وثورة االقتصادية والتكتالت اجلديد العاملى بالنظام يسمى ما
نحو واسعة خطوات اتخاذ إلى العالم دول حكومات دفعت جديدة عاملية ظاهرة التحوالت
إصالح عملية على يفرض اجلديد العاملى والنظام والتعليمى والسياسى الدميوقراطى اإلصالح
التطوير من متكنه كما على التحديات العاملية من التغلب متكنه جديدة تربوية التعليم اجتاهات

وثورة املعلومات. التكنولوچية العاملية مالحقة التطورات العاملية والثورة ميكن لكى أبعاده فى
لها يكون سوف اجلديد  العاملى النظام  ظل فى التربوية االجتاهات  أن  الدارس ويعتقد
والرياضة البدنية التربية وإصالح تطوير فى التربوية القرارات اتخاذ فعالية فى مباشر تأثير

املدرسية.
W�«—b�« WKJA�

التحديات من مجموعة أوجدت اجلديد العاملى النظام عن الناجتة اجلديدة العاملية التغيرات إن
لدى خبراء التربية جديدة تربوية اجتاهات التحديات خلقت مصر، هذه فى التعليم تواجه العاملية
النظام ظل فى التربوية لالجتاهات تعريف أو محدد مفهوم إيجاد محاولة خالل من وذلك مصر فى
بشكل التعليم وإصالح لتطوير القرار التربوى اتخاذ فعاليتها فى مدى وكذلك اجلديد، العاملى
العربية مصر جمهورية فى خاص بشكل املدرسية والرياضة البدنية التربية وتطوير وإصالح عام

É¡à«dÉ©a ióeh ójó÷G ≈ŸÉ©dG ΩÉ¶ædG πX ≈a ájƒHÎdG äÉgÉŒ’G
á«°SQóŸG á°VÉjôdGh á«fóÑdG á«HÎdG ôjƒ£àd iƒHÎdG QGô≤dG PÉîJEG ≈a

á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL ≈a 

فتحى محمد رفعت محمد
الزقازيق جامعة - للبنني الرياضية التربية - كلية واإلجتماعية والنفسية التربوية العلوم قسم

٢٠١٠م ماچستيرعام
:±Gô```°TE’G 

إسماعيل عبد احلميد   √ØœÆكمال
الكومى حامد محمد حامد Øœ اجلمسى    √ØœÆجمال السيد أحمد رمضان
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األعضاء أقل أنه األسبوع الثالث وأظهر الكبد عند الشفاء مرحلة بدأت حيث اخلياشيم ذلك
تأثرًا.

يلى: ما لوحظ فقد وأنسجة السمك املاء املبيد فى متبقيات سلوك - بالنسبة لدراسة ٥
حتطمه من أسرع بالسمك احمليط املاء فى احلشائش اجلليفوسات مبيد حتطم معدل أ- كان
العمر نصف فترة وكانت أسماك. بدون املاء فى ثباتًا أكثر وكان اخلياشيم  ثم بالعضالت 

على التوالي. يوم و٣٫٤٠١٠ و ٤٫٠١١٨ و ١٣٫٥٩٨ ٠٫٩٨٨
نقل األسماك إلى  من يوم ١٤ بعد ٪٩٩٫٢٨ إلى املبيد متبقيات من الفقد نسبة - بلغت ب

يوم. ٢١ بعد ٪١٠٠ و األستشفاء) فترة (خالل معامل غير ماء
السلق مثل احلرارية املعامالت بعض بعد اجراء ملتبقيات املبيد وذلك كلى اختفاء لوحظ - جـ
فيها وصل قد والتي املتكررة املعاملة فترات جميع خالل وذلك الزيت فى والقلى والشواء
تناول  ميكن لهذا املتكررة املعاملة بداية  من يوم بعد ٢١  (8.475ppm) أقصاه الى املتبقى
أو السلق عمليات أجراء بعد وذلك مبيد اجلليفوسات مبتبقيات النيلى امللوثة البلطى أسماك

الشواء أو القلى فى الزيت.
٤ جزء  بأستخدام به امللوث املاء املبيد فى متبقى من ٪٩٠ من أكثر ازالة ميكن د- لوحظ أنه
احلديديك،  كلوريد من جـ/م ١٢٠ الطفلة، من ٨٠جـ/م النشط، الفحم من (جـ/م) املليون فى
الى  املعامالت هذه أدت كما الشبة. من جـ/م الطميية، ٢٠٠ الطينية التربة من ١٥٠ جـ/م

املعاملة.  لألسماك اجلليفوسات متبقيات سمية انخفاض

á```eó≤ŸG

امليكروبيولوچية و الصحية  احلالة مقارنة يشمل األول جزئني. من الدراسة هذه تتكون
واملثلوجات الزبادى الطرى، األبيض (اجلنب الصنع واحمللية املستوردة األلبان  منتجات  لبعض
الشديدة امليكروبات بعض خطورة من محاولة للحد عبارة عن فهو الثانى اجلزء أما اللبنية).

املنتجات. تلك طريق عن الضراوة املنتقلة
∫v�ü« s� W�«—b�«  dH�√ b�Ë

عاليتني وجودة صحية حالة ذات كانت فحصت التى املستوردة األلبان منتجات  جميع
والتخزين املختلفة لتلك االنتاج مراحل جميع فى الصحية الشروط مراعاة إلي ذلك ويعزى

املنتجات.
الغريبة املواد تواجد عن النتائج أسفرت فقد الصنع  احمللية األلبان ملنتجات بالنسبة أما 
عينات  فى للحموضة املئوية النسبة اما .%68.5 بنسبة الطرى األبيض اجلنب فى والشوائب
اختبار أختزال وبناء على قيمته 0.78. مبتوسط 0.60 و 1.3 بني تراوحت احمللى فقد الزبادى
املختبرة  العينات من %65 حوالى أن وجد فقد اللبنية، املثلوجات لعينات االزرق امليثيلني صبغة

متدنية. حالة صحية يعنى مما والرابعة الثالثة الفئتني تتبع
ميكروبى. تلوث أى من املستوردة املنتجات جميع خلو هذه الدراسة أثبتت ولقد

عينات فى للبكتريا الكلى العدد متوسط بلغ فقد الصنع احمللية للمنتجات بالنسبة أما
2.3 و 106*0.71± 106*1.8 على كرمي 106 * 1.7 ± 106* وااليس الطرى االبيض اجلنب

التوالى.
محلى االبيض الطرى اجلنب عينات فى فقد تراوح عددها القولونية للميكروبات بالنسبة أما

êQÉÿG øe IOQƒà°ùŸGh É«∏ á©æ°üŸG ¿ÉÑdC’G äÉéàæe ¢†©Ñd á«ë°üdG ádÉ◊G

كمال محمد كمال محمد رانيا
الزقازيق جامعة - البيطرى الطب كلية - األغذية مراقبة قسم

٢٠٠٩م عام دكتوراه
:±Gô```°TE’G

عامـــــــر حســــن إبراهيـــــم ØœÆ√
منصور أحمد حسن √ØœÆمحمد السيــــد شــــرف    √ØœÆمجـــدى
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(السمان) املهاجرة  الطيور  فى  الطيور انفلونزا مرض  عن الدراسة  هذه اجريت
هذا ونقل العالم بلدان بني املرض هذا انتشار فى الطيور هذه مساهمة مدى ملعرفة

مت عمل اآلتى: الدور هذا وملعرفة الهجرة موسم اثناء مصر الى املرض
القصبة  من و٧٨ مسحة شرجية مسحة فحص ٧٨ الدراسة فى هذه  مت لقد - ١
باضافة  العينات  هذه معاملة مت  حيث ٢٠٠٥ واكتوبر سبتمبر  شهرى فى الهوائية 
سلفات  دولية، وحدة  ١٠٠٠ (البنيسللني كاآلتى احليوية  املضادات من  مخلوط
ميكروجرام،   ١٠٠٠ اجلنتاميسني  سلفات دولية، وحدة ٢٠٠٠ االستربتوميسني
مللى.  لكل فطرى)  كمضاد ب االمفوتيرسني من ميكروجرام إلي٢٠ باالضافة
املخصب  الدجاج بيض اجنة من ٣٠٠٠ حوالى فى احلقن لهذه العينات مت وبعد ذلك
ايجابية  عزل ١١ معزولة مت حيث ايام االجنة ملدة ٧ هذه متابعة ومت يوم ٩-١١ عمر

الدموى. التالزن اختبار باستخدام
النيوكاسل  ملرض سيرم قياسى باستخدام الدموى التالزن منع اختبار عمل مت - ٢
النيوكاسل وبتكرار  ملرض معزوالت كانت املعزوالت هذه من معزوالت ٧ ان وتبني
التعرف مت الطيور ملرض انفلونزا قياسى سيرم باستخدام الدموى التالزن منع اختبار
اجسام باستخدام (H5N1)اتش ٥ إن ١ انفلونزا الطيور من نوع معزوالت ٤ على

الدموى. التالزن منع اختبار باستخدام ٥ أتش النوع وحيدة مضادة
وتبني  يوم عمر ٩ - ١١ الدجاج بيض اجنة فى االربعة املعزوالت معايرة هذه مت - ٣

التوالى. على انها 108.8 و 108.2 و 107.5 و 107.7
عمر ٦  (الدجاج والبط) املنزلية الطيور على املعزوالت هذه وبائية دراسة مت - ٤

اآلتى: تبني حيث اسابيع

ÉàdódG ¥ô°T ≈a Qƒ«£dG Gõfƒ∏ØfCG øY äÉ°SGQO

العزيز موسى عبد عادل محمد
الزقازيق -جامعة البيطرى الطب كلية  - واألرانب الطيور طب قسم

٢٠٠٨م عام دكتوراه
:±Gô```°TE’G

√ØœÆ آمال أنيس مهدى عيد   حجازى  الصادق √Ø œÆأحمد محمد             

عينات وفى ،5.4 *  106  ±3.1 *106 قدره  مبتوسط  8.6*107 إلى   4.0 *102 من الصنع
قدره   مبتوسط 1.1 *  107 إلى    3.0 *102 من عــددها تـــراوح الصنع احمللــــى كرمي االيس

 .7.2 الصنع 106* محلى الزبادى لعينات بالنسبة عددها متوسط بلغ 8.8 كما *105

الطرى االبيض اجلنب فى عينات عددها متوسط بلغ فقد لاليشريكية القولونية بالنسبة أما
التوالى. على 3.4 و 105*7.0 105 *4.0 و 105 * الصنع محلية كرمي وااليس والزبادى

و 3و 2  2 عدد O157 : H7 من ذو العترة القولونى االيشريكى امليكروب عزل ولقد مت
على التوالى. الصنع احمللية كرمي وااليس الطرى والزبادى االبيض اجلنب عينات من

متفاوتة بنسب الصنع احمللية العينات جميع من عزلها مت فلقد العنقودية املكورات أما
مختلفة. وأعداد

اجلنب  عينات من عينة 12 من عزله مت  فقد الذهبى العنقودى املكور مليكروب وبالنسبة 
فحصها التى مت كرمي االيس عينات من 8 عينات وكذلك الزبادى عينات 5 من و الطرى األبيض

ومبتوسط أعداد مختلفة.
بنسب الصنع احملليـــــة املنتجات جميع فـــــى واخلمائر الفطريــات تواجـــــدت هــــذا وقـــد

وبأعداد مختلفة.
االيشريكى ميكروب خطورة من للحد محاولة وهو الرسالة هذه من الثانى للجزء وبالنسبة
بكتيريا باستخدام الذهبى العنقودى املكور وميكروب   O157 : H7 العترة ذو القولونى
عالية ذات قدرة البروبيوتيك بكتيريا أن وجد فلقد بالنتارم)، (الكتوباسيالس البروبيوتيك
من األول اليوم خالل انخفض عددهما حيث املمرضني امليكروبيني هذين على فى القضاء وفعالة
الرابع  اليوم بعد إختفائهما إلى التوالى باالضافة على 5.0 و 103 * 5.0 *102 إلى التحضيني
اخلامس للمكور  واليوم O157 : H7 العترة ذو القولونى االيشريكى بالنسبة للميكروب

العنقودى الذهبى.
املنتجات، من تلك املعزولة للميكروباوت واالقتصادية الصحية نوقشت األهمية وقد هذا

حماية للمستهلك. تداولها و فى انتاجها الواجب مراعاتها التوصيات تضمنت الرسالة كما
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وحاالت الضرع التهاب حاالت  عالج فـى  تستخدم التى العقاقير  هى احليوية املضادات
بالدواء. امللحقة النشرة إتباع املشكلة بعدم وتزيد األلبان حليوانات البكتيرية العدوى

أحيانا اللنب تأكيد أن احليوية ومت املضادات بقايا وجود للكشف عن ومنتجاته اللنب مت اختبار
حيث للمستهلك هذه األلبان غير آمنه يجعل مما حيوية مضادات على يحتوى ألخر وقت ومن
الصعوبات التى تسببها جانب إلى وذلك اللنب لهذا املتناولة لألفراد حساسية تسبب أنها قد
األخرى اللبنية املنتجات أو اجلنب فى صناعة املستخدمة البادئات مع تتداخل حيث التصنيع أثناء

اقتصادية. خسائر يسبب اللنب فـى ووجودها
-:á«JB’G AGõLC’G á°SGQód πª©dG Gòg ìÎbCGh

á¶aÉ ≈`a Í∏dG äÉéàæe ¢†©Hh ΩÉÿG Í∏dG ≈`a ájƒ«◊G äGOÉ°†ŸG  ÉjÉ≤H øY ∞°ûµdG -’hCG

äQƒZƒ«dG áYQõe QÉÑàNGh ƒØ∏jódG QÉÑàNG ΩGóîà°SÉH á«bô°ûdG

العينات وهذه  الشرقية محافظة من مختلفة مناطق من اخلام اللنب  عينات جتميع مت
الكشف ومت اخلام) اجلاموسى اللنب من ٣٠عينة اخلام، البقرى اللنب  من عن(٣٠عينة عبارة
مع موجبة نتيجة االختبار الديلفو.أعطى اختبار بواسطة احليوية املضادات متبقيات عن
إجراء التوالى.وعند على البقرى واجلاموسى اللنب مع (٪١٠) عينات ٥عينات(١٦٫٦٦٪)،٣
مع نتيجة موجبة االختبار أعطى السابقة العينات نفس على (YCT)اليوغورت مزرعة اختبار

التوالى. على واجلاموسى اللنب البقرى مع و٣عينات(١٠٪) (٪٢٠) عينات ٦
مزرعة واستطاعت احليوية املضادات لبعض اليوغورت مزرعة اختبار  حساسية قياس مت
تركيز عند التحضني من ونصف ساعتني بعد البنسيلني إليه  املضاف اللنب  أن جتنب  اليوغورت

™«æ°üJ ≈∏Y ÉgÒKCÉJh Í∏dG ≈`a ájƒ«◊G äGOÉ°†ŸG ÉjÉ≤H øY ∞°ûµdG
á«bô°ûdG á¶aÉ ≈`a Í∏dG äÉéàæe ¢†©H

محمد السيد الستار السيد عبد
الزقازيق جامعة - الزراعة كلية األغذية- قسم

٢٠٠٨م عام ماچستير
:±Gô```°TE’G

محمد مغاورى عمر أ.د /
العباسى محمد مجدى زكى زينهم عاشور  أ.د/محمد أ.د/مصطفى

بعد ٤ ساعات عند تركيز ١ وحدة  اليه البنسلني املضاف اللنب وجتنب مل دولية/ وحدة ٠٫٠٦
تركيز عند التحضني من ونصف ساعتني بعد إليه االمبيسيلني وجتنب اللنب املضاف /مل دولية
 ٠٫٢ تركيز  عند  ساعات   ٤ بعد  االمبيسيلني إليه  املضاف  اللنب  جتنب /مل ميكروجرام  ٠٫١
عند التحضني من ونصف ساعتني بعد اجلنتاميسني إليه املضاف اللنب جتنب ميكروجرام/مل.
بعد ٤ ساعات عند تركيز  اللنب املضاف اليه اجلنتاميسني جتنب ميكروجرام/مل. ٠٫٤ تركيز
التحضني  من ونصف ساعتني اإلستربتوميسني بعد إليه املضاف اللنب جتنب ١ ميكروجرام/مل.
عند  بعد ٤ ساعات اإلستربتوميسني إليه املضاف اللنب جتنب ميكروجرام/مل. ١٠ تركيز عند

ميكروجرام/مل. تركيز١٥
اللنب من عينات عشرة فـى احليوية املضادات متبقيات عن للكشف اختبار الديلفو استخدام مت
والتى  سريع الذوبان املجفف الدسم الكامل اللنب من عينة ١٥ و (UHT) الفائقة باحلرارة املعامل

الشرقية. محافظة من مختلفة أماكن من جتميعها مت
احليوية املضادات متبقيات من خال (UHT) املعامل باحلرارة الفائقة اللنب أن èFÉàædG âë°VhCG 
١٥ عينة  فقط من واحدة عينة مع موجبة نتيجة أعطى الذوبان سريع املجفف الدسم الكامل اللنب أما

.(٪٦٫٧٧) بنسبة مختبرة
á«æÑ∏dG äÉéàæŸG ¢†©H ™«æ°üJ ≈a É¡≤«Ñ£Jh äÉFOÉÑdG ´QGõe õ«Ø– -É«fÉK

اإلستربتوميسني  وهما احليوية املضادات من ألثنني YC-١١ بادئ حساسية قياس مت
علي مضاد متدرجة من كل تركيزات فى بتنميته وذلك البادئ هذا حتفيز مت ثم واجلنتاميسني

محفز. YC -١١ بادئ إلى الوصول حتى مرات عدة التحفيز عملية تكرار ومت حدة
:õØëŸG ÇOÉÑdG ΩGóîà°SEÉ`H ¢ûjôb ÍL ™«æ°üJ

معاملــة املقارنة بجانــب وذلــك معامــالت أربــع عمــل ومت جاموســى باســتخدام لــنب فــرز
وهى كالتالى:- ( تقليدى بادئ املضادات احليوية + من خالى (لنب

تقليدى) بادئ + حيوى مضاد إليه مضاف األولى:(لنب
محفز) بادئ + حيوى مضاد إليه مضاف (لنب الثانية:

( مباشر حتميض + تقليدى بادئ مضاد حيوى + إليه مضاف لنب الثالثة:(
( مباشر + حتميض محفز بادئ + حيوى مضاد إليه :(لنب مضاف الرابعة

على حدة مضاد لكل املعامالت هذه إجراء ومت
وكذلك طازجة وهى اجلنب  لعينات والكيميائى وامليكروبيولوجى احلسى التحليل مت 
أن النتائج وأثبتت ٧ْم حرارة درجة عند الثالجة فـى  التخزين من أسبوعني  وبعد أسبوع  بعد
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وامليكروبيولوجى احلسى التحليل سواء فـى املقارنة عينة من العينات هى أقرب الرابعة املعاملة
واجلنتاميسني. اإلستربتوميسني القريش مع للجنب التخزينية األعمار جميع فـى والكيميائى

:õØëŸG ÇOÉÑdG ΩGóîà°SEÉH äQƒZƒ«dG ™«æ°üJ

اللنب  إلى بإضافته وذلك واحملفز العادى  YC -١١ بادئ بإستخدام اليورغورت تصنيع مت
القريش. اجلنب حالة متت فـى التى املعامالت بنفس دهن ٪٣ البقرى

 ٣ وبعد وهى طازجة اليوغورت لعينات والكيميائى واحلسى امليكروبيولوجى ومت التحليل
حرارة ٧ْم. درجة على الثالجة فـى التخزين أيام من ٧ وبعد أيام

حتكيمها  عند منخفضة درجات سجلت عدا عينة املقارنة ما العينات جميع أن èFÉàædG âàÑKCG 
املقارنة لكال عينة من العينات أقرب هى الرابعة املعاملة أن إال والقوام. التركيب ناحية من حسيا
املوجودة أعلى من اليوغورت فى املوجودة للبكتريا الكلى العدد أن املالحظ ومن املضادين من

كبيرة. بأعداد القريش اجلنب فـى
á``°UÓ`ÿG

 YCT-Yoghurt Culture Test  - اليوغورت مزرعة اختبار على االعتماد  ميكن
طريقة بسيطة وهى اخلام اللنب فى احليوية املضادات بقايا عن فـى الكشف الدليل بإضافة املعدل
اجلنب تصنيع فـى احملفزة البادئات استخدام تطبيق أمكن كذلك مكلفة، وغير اإلجراء وسهلة
التحميض فيها إستخدم التى فـى املعامالت أفضل النتائج وكانت بنجاح القريش واليوغورت

جانب البادئات احملفزة. املباشر إلى

<062F><0644><064A><0644> <0627><0644><0628><064A><0626><0629> <0627><0644><0633><0627><0628><0639>2011   3 6/30/12   10:05:00 AM



البابالثالث
á`````Ä«ÑdG äÉ`Kƒ`∏`e

<0627><0644><062F><0631><0627><0633><0627><062A> <0627><0644><0628><064A><0626><064A><0629> <0635><0641><062D><0627><062A>2011i   276/30/12   10:32:25 AM



Ê ≠ ±∏ ≠

á```eó≤ŸG

أجهزة سواء من املنبعثة الراديويه املوجات التعرض خلطر تأثير بالدراسة يتناول هذا البحث
الدراسة ولهذه اإلنسان. صحة بها على اخلاصة القاعدية احملطات أو من نفسها اجلوالة التليفونات
وكذلك كبيرة بصورة اجلوال التليفون مستخدمى عدد ازدياد مع احلاضر الوقت كبرى فى أهمية
أثبتت الدراسات بعض أن فنجد اجلوال بالتليفون اخلاصة القاعدية احملطات تلك انتشار مع 
اإلنسان تصرفات وعلى املركزى العصبى اجلهاز  على تأثيرها لها  املوجات تلك أن بالبحث
البيضاء واملياه اجللد فى تسبب احلروق قد تلك املوجات عن الناجتة احلرارة وكذلك الشخصية
تلك محطات من الناجتة الطاقة ألن نظرا أنه كما املخ. سرطان من معني نوع وحدوث العني فى

خالف. محل مازال اإلنسان صحة على تأثيرها فإن فلذلك جدا ضعيفة التليفونات
Y���« ·b�

املنبعثة الراديويه للموجات التعرض لتأثير تعرضت التى السابقة الدراسات على الضوء إلقاء
اإلنسان، صحة على وذلك اجلوال بالتليفون اخلاصة القاعدية احملطات ومن التليفون اجلوال من

منه. احلد لها أو التعرض لتجنب طرق مناسبة وإليجاد
Z????zU�M�«

التصرفات على التأثير مثل  األضرار بعض حدوث إمكانية الدراسات بعض  أثبتت  قد
اجللد باحلروق إصابة وكذلك البيضاء، باملياه العني اإلصابة بالصداع، إصابة للفرد، الشخصية

املنبعثة. الطاقة تلك عن الناجتة احلرارة بسبب هذا وكل
بحث عمل خالل من وذلك السرطان حدوث بعض أنواع أثبتت أخرى دراسات هناك كما أن
التليفونات مستخدمى فى أكثر الورم ذلك ووجد أن املخ سرطان معني من نوع كحدوث ميدانى

سنوات. عشر ألكثر من اجلوالة

ádGƒ÷G äÉfƒØ«∏àdG øe ≈µ∏°SÓdG OOôJ ábÉW ÒKCÉJ
¿É°ùfE’G áë°U ≈∏Y ájóYÉ≤dG É¡JÉ£h

احلميد محمد يوسف عبد دعاء
الزقازيق جامعة - البشرى الطب كليــة - واألجنة التشريح قسم

٢٠٠٨م عام ماچستير
:±Gô```°TE’G

زين العابدين Øجمال œÆ√
مختار لطفى السيد حنان Ø œ               Øœأشرف صابر حجاب     

حدوث على الطاقة املنبعثة تلك أثر تنفى التى الدراسات بعض اآلخر هناك اجلانب وعلى
التليفونات من املنبعثة الطاقة تلك املختلفة، وبالنسبة لتأثير اجلسم أجهزة فى األورام اخلبيثة
التأثيرات هذه ومن طويلة. لفترات لها للتعرض نتيجة يكون تأثيرها أن جند األطفال على اجلوالة
حدوث بعض املمكن من أن كما التصرفات الشخصية للطفل فى االضطرابات بعض حدوث
حدوث تسبب التى الطاقة تلك من للمستويات احلامل األم تعرض عند  اخللقية التشوهات

األنسجة. فى عالية حرارة
 U???O�u��«

األذن. سماعات واستخدام بصفة مستمرة وليس اجلوال للتليفون املناسب االستخدام -
باستخدام وذلك مستوى  أقل عند اجلوال التليفون من املنبعثة الطاقة أن من التأكد -

مثال. كاحلوائط العوائق عن بعيدا مفتوحة أماكن في التليفون
الطاقة وجتنب زيادة احلوادث القيادة لتجنب خطر أثناء  اجلوال  التليفون استخدام عدم -

األماكن املغلقة. فى وذلك منه الناجتة
التأثير من خوفا باستمرار لها التعرض أو التليفونات لتلك األطفال استخدام عدم -

التعرض. لذلك التراكمى
تعرضهم لتقليل إتباع اآلتى يجب فإنه اجلوالة محطات التليفونات فى للعاملني وبالنسبة -
بني املناسبة املسافة على عليها واحلفاظ العمل قبل جميع الهوائيات فصل عنها: الناجتة للطاقة

أقدام. ٤ -٣ األقل على الهوائيات تلك وبني العامل
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على حرارية وغير أثار حرارية احملمول لها التليفون من املنبعثة الكهرومغناطيسية املوجات
من املوجات هذه وتزيد األدراكية.  الوظائف على ضارة آثار لديها أن كما احليوية. األنسجة
من مجموعة وتسبب الدماغى الدموى واحلاجز األذن أعصاب  فى تلفا وتسبب املخ نشاط
د.ن.أ. ال  النووى احلمض تكثير من وتزيد والغثيان.  الدوخة مثل الشخصية:  األعراض
سرطان حدوث من األشعة وتزيد هذه السرطان. حدوث مؤدية الى وشذوذ الكروموسومات
احمليطة األغشية سرطان منها يستخدمونه: ال بالذين مقارنة احملمول مستخدمى التليفون بني املخ
وأورام السمعى، العصبى والورم اللعابية، الغدة سرطان ازدياد فى خطورة يوجد ال ولكن باملخ
متوسطة الدرجة فى احليوانات وتؤدى جلدية تغيرات الى تؤدى املمكن أن من أنها كما العني.
لهذه يوجد وال  احملمول. التليفون استخدام عند  واالنقباضى  االنبساطى الضغط ارتفاع إلى
أن تكون نتيجة من املمكن ولكنها صرع نوبات تسجل ولم املناعى اجلهاز على آثار ضارة األشعة
حول السخونة الصمم، الى تؤدى املمكن أن أنها من كما احملمول. التليفون حملطات التعرض
للذكور، االجنابية من الوظيفة تغير كما أنها الدموع. وزيادة فى العني الزغللة، التهابات األذن،
للتليفون التعرض عند البالغني من تأثرا أكثر األطفال أن سلبية. اجنابية نتائج فى وتسبب
حدوث الى احملمول التليفون استخدام يؤدى أن املمكن ومن التراكمى. للتعرض نتيجة احملمول
أن بالطائرات. اإللكترونية واألجهزة  القلب،  ضربات منظم  مع والتداخل املرورية احلوادث
لالشتعال من الغازات القابلة أو بالقرب البنزين من محطات احملمول بالقرب التليفون استخدام
وانفجارات حرائق إلى تؤدى ساكنة، كهرومغناطيسية شحنات انبعاث الى يؤدى أن املمكن من

∫ƒªëŸG ¿ƒØ«∏àdG ΩGóîà°SE’ áÑMÉ°üŸG á«ë°üdG ôWÉîŸG

الصادق اخلير أبو محمد منى
الزقازيق جامعة - بشرى الطب كليــة - املهنية والصحة الصناعات قسم

٢٠٠٨م عام ماچستير
:±Gô```°TE’G

الغفار رفعت عبد أحمد Ø œÆ√
سليمان الليثى نعيمة Ø œÆ√               √ØœÆصفاء عبد املعز النجار   

مجموعة إلى وتؤدى السلوكى األداء العصبى على تؤثر احملمول التليفون محطات أن كبيرة.
الوكالة وضعت ولقد مع حدوث السرطان. تالزما تسجل لم ولكن الشخصية، األعراض من
التعرض من للحد إرشادية معايير (ICNIRP) متأين الغير اإلشعاع من للحماية الدولية
10  جرام لكل ك / 2و هو النوعى االمتصاص فاحلد األدنى ملعدل لألشعة الكهرومغناطيسية،

اجلسم. أنسجة من

œ‰Í‰†«‰»Í∆...†ÃœÍœ2.11   17 6/30/12   9:58:39 AM



Q - 9 -

á``eó≤ŸG

فى  الطبيعى اإلستروجني تشابه وهى املصدر نباتية مركبات اإلستروجينية تعتبر املركبات
والتأثير. التركيب

وبرينيل وكوميستان أيزوفالفينويد مجموعات:  أربع إلى  اإلستروجينية النباتات تنقسم
أعشاب على والذى يشتمل اليومى غذائنا فى املركبات ويتم التعرض لهذه وجلنان فالفينويد
وفواكه والبطاطس) وخضروات(اجلزر والقمح) واألرز الصويا (فول وحبوب (اجلنجل)

(القهوة). ومشروبات والتفاح) والكريز والرمان (البلح
التأثير نفس لها التركيب ولهذا فإن اإلستروجني الطبيعى فى تشابه النباتات هذه ألن نظرا
باإلستروجني باملقارنة جدا ضئيل التأثير هذا ولكن اإلستروجني مبستقبالت  ترتبط عندما 
هذه اخلاصية وتسمى لإلستروجني كمضادات تعمل أن تستطيع فإنها هذا إلى باإلضافة الطبيعي

اإلستروجني(سيرمز). ملستقبالت الطبيعية باحملفزات
كعالج أنواع عديدة مجاالت فى مفيدة جعلتها اإلستروجينية للنباتات اخلاصية هذه أن وجد
سن وأمراض ، العظام الدموية وهشاشة األوعية الثدى) وأمراض السرطانات (كسرطان من معينة
اإلستروجني مستقبالت ونوع وعدد النسيج عوامل مثل نوع عدة على التأثير هذا ويتوقف اليأس
هذه وكل له التعرض ووقت وكميته املستخدم النبات ونوع باجلسم اإلستروجني وتركيز به

فمثال: ضارة إلى أخرى نافعة من مركبات اإلستروجينية تغير املركبات أن العوامل تستطيع
يعمل ولكنه الثدى فى لإلستروجني كمضاد يعمل قد الصويا فول فى املوجودة األيزوفالفينويد
له التعرض ووقت األيزوفالفينويد كمية على يعتمد التأثير هذا ولكن العظم فى كإستروجني
تعمل كمضادات أنها حيث الثدى السرطانية فى اخلاليا تكاثر مينع لأليزوفالفينويد فالتركيز العالى

?¿É°ùfEÓd AGóYCG ΩCG AÉbó°UCG á«æ«LhÎ°SE’G äÉJÉÑædG πg

أباظة احلميد عبد مروة توفيق
جامعة الزقازيق - البشرى الطب كلية - والسموم الطب الشرعى قسم

٢٠٠٧م عام ماچستير
:±Gô```°TE’G

/ هانى عزيز مليكة أ.د
أحمد الرشيد عبد د/سحر اخلشن                       الراضى عبد د/إميان

من التركيز املنخفض ولكن البلوغ قبل املراهقة فترة فى مت تناولها إذا وقتها خصوصا لإلستروجني
كإستروجني. وقتها يعمل ألنه السرطانية اخلاليا تكاثر أنه يحفز وجد األيزوفالينويد

ألن معا وضار نافع تأثير لها األعشاب منها خصوصا اإلستروجينية هذه النباتات فإن لهذا
مناسب الغير االستخدام ولهذا فإن اخللية وشكل وظيفة تغير قد كثيرة منها أو ضئيلة كميات
األطفال اجلينات وخصوصا فى وخلل معينة أماكن فى واألورام كثيرة كالعقم مخاطر إلى يؤدي

النمو. من حرجة أوقات فى الصويا للنب تناوال أكثر ألنهم
±Gó```gC’G

ومصادرها. وطبيعتها الفيتوإستروجينية املركبات هى ملعرفة ما -
مفعولها. على والعوامل املؤثرة اجلسم داخل املركبات هذه عمل لتحديد طريقة -

وعالجية. وقائية كوسيلة واستخدامها هذه املركبات فاعلية لتوضيح -
املركبات. هذه استخدام سوء الناجتة عن األضرار على الضوء اللقاء -

äÉ```«°Uƒ`àdG

اآلثار من أنفسنا نحمى أن نستطيع فأننا الرسالة هذه فى لدينا املتوفرة املعلومات بناء على
طريق. عن به الشبيهة املركبات أو لإلستروجني الضارة

:≈eƒ«dG ÉæJÉ«M §‰ (1)

اإلستروجني إنتاج من تقلل أنها حيث أجسامنا حتمى اليومية الرياضة  على  املواظبة -١
على وتساعد والكبد الدموية الدورة أنها تنشط إلى هذا الدم باإلضافة وركود العصبى والتوتر

السموم. من التخلص
على ويساعد الدموية األوعية يوسع أنه حيث االسترخاء على أنفسنا نعود أن يجب -٢

اجلسم. أعضاء استرخاء
أدائه الوظيفى. على للمحافظة الكبد تضعف التى األدوية نقلل استخدام أن يجب -٣

:(≈Ä«ÑdG ÚLhÎ°SE’G) ≈©«Ñ£dG ÚLhÎ°SE’G ÒKCÉJ É¡d ≈àdG á«YÉæ°üdG äÉéàæŸG (2)

والتى يتحول "الكوليفينول مادة من املصنعة البالستيكية العبوات عدم استخدام يفضل -١
لدرجات تتعرض عندما وخصوصا " اإلستروجني تأثير لها ومركبات أخرى النونيلفينول إلى
استخدام يفضل ولهذا بداخلها املوجودة إلى األطعمة بسهولة تنفذ وقتها أنها عالية حيث حرارة

واملشروبات. األطعمة حلفظ الزجاج من األدوات املصنعة
من عالية نسب على حتتوى التى واملنظفات املبيضات استخدام عدم مراعاة يجب -٢
بيروكسيد الهيدروجني مثل التركيب البسيطة املنظفات استخدام يفضل ولهذا الكيماويات
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يرتدى ان املنتجات لهذه املستخدم على ايضا  ويجب  وأوكسجني ماء  إلى ينحل أنه حيث 
معها. التعامل قبل اجلوانتى

لتنقية أخرى بدائل عن نبحث ويفضل أن املياه لتنقية الكلور استخدام نتجنب أن يجب -٣
قبل استخدامها. املياه غلى أو الفالتر مثل املياه

اإلستروجني من عالية نسب على حتتوى التى الشامبوهات استخدام  بعــدم يوصى -٤
األقل الشامبوهات أو العادى  الصابون استخدام يفضل ولهذا املشيمة خالصة من احملضرة أو
مكواناتها املنتج لهذه العبوات ان يكتب على ايضا ويجب األطفال مع كيماويات وخصوصا

هرمونات. حتتوى على كانت اذا وخصوصا ونسبها عليها
موسيالت  هو مثل"٣ كيماويات من املصنعة واملكياجات مرطبات اجللد نتجنب أن ٥- يجب
اإلستروجني تأثير نفس لها ألن البارابني مثل حافظة مواد على حتتوى التى أو  والبنزوفينون"
حافظة مواد على حتتوى ال التى الطبيعية الزنك واملنتجات أكسيد استخدام مادة يفضل ولهذا

نستطيع تفاديها. حتى عليها املركبات هذه مكونات تكتب ان يفضل كما
استعمالها الضرورى من كان وإن احلشرية املبيدات  استخدام  من  نقلل  أن يستحسن  -٦
على ايضا ويجب  منها واملسرطنة اخلطيرة األنواع ونتجنب ضئيلة بتركيزات فنستخدمها
وتغيير واالستحمام خاص زى بارتداء الرش اثناء نفسه يحمى ان املبيدات لهذه املستخدم

بعد استخدامها. مالبسه
هذه تتوفر لم وإذا مبيدات بدون تنمو التى العضوية الزراعية املنتجات شراء يفضل -٧
 ٢٠ من تتراوح واخلل ملدة املاء من خليط فى والفواكه اخلضروات أن تغمس فيفضل املنتجات

تناولها. قبل دقيقة ٣٠ إلى
:á«æ«LhÎ°SE’G äÉJÉÑædG (3)

عالية تركيزات على حتتوى التى النباتات استخدام فى اإلفراط عدم  مراعاة  يجب -١
(اجلنجل) الدينار وحشيشة الكتان مثل الفيتوإستروجينية األطعمة وهى اإلستروجني من
ويؤدوا الكبد يضعفوا ألنهم األسود واملشمش العرقسوس مثل الفيتوإستروجينية واألعشاب

التركيز. اإلستروجني بنفس تأثير يعادل تأثيرهم أن حيث اجلسم وظائف اضطراب فى إلى
دوائية كمنتجات وعرضها وتركيزها النباتات من اإلستروجني فصل نتجنب يجب أن -٢

للهرمونات. اخلطير لها نفس التأثير تصبح ألن وقتها للبيع
غير اجلسم عملها داخل طريقة ألن بحذر مع الفيتوإستروجني نتعامل أن علينا ٣- يجب

تناولها. وطريقة الدم فى بقائها ومدة الغذائى تركيبها الكيميائى ومتثيلها بسبب متوقعة

كاآلتى: اجلسم على تأثيرها يحدد الفيتوإستروجني نوع -٤
والسيجموإسترول  الكوميسترول مثل الفيتوإستروجني من  معينة أنواع جتنب يراعى *
مدى إلثبات دراسات عليهما جترى أن يجب ولهذا البروستاتا أورام من نسبة يرفعان ألنهما

اجلسم. على سائر أعضاء أمانهما
استخدام  املبكر وجتنب أورام األمعاء لعالج النقى واللجنني والكتان النب استخدام يفضل *

األمعاء. أورام حدوث نسبة يزيد ألنه اجلينستني
للدورة  املصاحبة األعراض لتجنب واجلنجل والعرقسوس الصويا والكتان استخدام يراعى *

اجلسم. حرارة ارتفاع وخصوصا الشهرية
اجلرعات فمثال عكسية نتائج لها الفيتوإستروجني من محسوبة الغير الكميات -٥
أنسجة احملافظة على فى برميارين تأثير يشابه العظم على جيد تأثير اجلنستني لها من الصغيرة
حيث أنها تزيد العظم مضاد على له تأثير اجلنستني من الكبيرة اجلرعات العكس وعلى العظم
التى املركبات هذه املناسبة من اجلرعات حلساب أبحاث إجراء يجب الكسور ولهذا معدل من

اجلانبية لها. اآلثار لتفادى نتائج أحسن حتقق
الرضع: فى تأثيرها وخصوصا فى حرجا دورا تلعب الكميات تناول هذه ومدة وقت -٦

ألبان  فإن  الصويا ولهذا أللبان تناولهم بسبب املركبات عرضة لهذه األكثر هم الرضع -
وألبان الطبيعية الرضاعة الستثناء سبب هناك كان إذا إال األول االختيار تكون أال يجب الصويا
حتى الطفل حياة االولى من الشهور الستة فى الصويا لنب استخدام عدم يراعى ولكن األبقار
بينما املركبات  لهذه الضارة اآلثار أيضا  ونتفادى بروتني  للصويا حساسية حدوث نتفادى
شئ وأى اختيارنا األول يكون أن يجب األم لنب فإن ولهذا حتت التكوين زالت ما الطفل أعضاء

سلبياته. له بعده
واستخدامها فهذه أدائها فى مهما دورا يلعب السيدات فى املركبات هذه  تناول وقت -
لإلستروجني كمضادات ألنها(تعمل اليأس سن ما قبل فترة فى اإلستروجني معدل تقلل املركبات
فترة فى اإلستروجني معدل ترفع أنها وجد الثدى. بينما أورام لعالج تصلح فإنها ولهذا وقتها)
العظام هشاشة لعالج تصلح ولهذا فإنها وقتها) كاستروجني ضعيف النها(تعمل اليأس سن

وأعراض سن اليأس.
من اجلنني تنتقل ألنها املركبات هذه إستخدام من يقللن أن السيدات احلوامل يجب على -٧

املناعى. اجلهاز وخلل سرطان الدم واألورام آثار ضارة مثل وتؤدى إلى املشيمة عبر
وزيت عباد الشمس زيت مثل النباتات بعض بذور من املستخلصة الزيوت جتنب يفضل -٨
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تناسلية مشاكل إلى تؤدى والتى اإلستروجني من عالية كميات على يحتويان القطن ألنهما 
فول مثل أيضا نباتات من مستخلصة أخرى زيوت وعلى عليهما دراسات عمل ويجب خطيرة

التأثير. لهما نفس ليس ولكن وبذور الكتان الصويا
بني والروابط العالقات لنحدد املركبات هذه على والتجارب األبحاث تستمر أن يجب -٩
سوء الناجتة عن الضارة اآلثار لتفادى لها املعاجلة تناولها واألمراض وأوقات وجرعاتها أنواعها

لها. األمثل إلى االستخدام استخدامها ولنصل
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á``eó≤ŸG

الهواء  إلى تلوث التطور هذا أدى وقد ونوعا كما صناعياوزراعيا تطورا العالم بأكمله  يشهد
هذه تصل وقد عنها ناجتة ثانوية كملوثات أو بشكلها االصلى امللوثات أما واملاء ببعض والتربة
الهواء فتلوث الصحى التدهور إلى  به منتهية  مباشرة أو مباشرة  بطريقة  االنسان إلى  امللوثات
املنتجات الزراعية والسيارات وحرق مثل دخان املصانع الرئة وأمراض التنفس مشاكل فـى يتسبب
على البيئة خطرا يشكل املاء تلوث وأيضا الهواء. تلوث إلى تؤدى الدخان االنواع من هذه فكل
واحليوان واالنسـان البيئة تضــر مضرة كلها والبحار االنهار املصانع فـى تلقيها التى فالنفايات
الصحية اآلثار  إلى ستطرق  الدراسة هذه  فان  البيئة من جزء  هو  االنسان أن ومبا أيضا والنبات

عليها. مراقبتها والسيطرة لم يتم ان البيئة ملوثات جراء بعض من قد تنجم التى السلبية
املتصاعد من إلى الدخان التعرض من الناجتة والسلبية السمية االثار استبيان الدراسة مت هذه فـى
التى التجارب بعض اجراء طريق عن فاثالت بيوتيل الداى مركب إلى االرز والتعرض حرق قش
بني ١٥٠-٢٥٠جرام. ما اجلنسني يتراوح أوزانهم كال من بالغ ابيض ٨٠ فار عدد فيها استخدم

RQ’G ¢ûb ¥ôM øe óYÉ°üàŸG ¿ÉNódG ¤EG ¢Vô©àdG ÒKCÉJ á°SGQO :¤hC’G áHôéàdG

من االرز حرق قش من املتصاعد الدخان إلى التعرض تأثير دراسة التجربة أستهدفت هذه
النتائج هذه ومقارنة الشريانى الدم غازات وحتليل البيوكيميائية املعدالت قياس بعض خالل
ابيض  ٣٠ فأر عدد التجربة هذه فى أستخدم الداخلية. الهستوباثولوجية لألعضاء بالتغيرات
كمجموعة أعتبرت أحدهما عشوائيا مجموعتني الى تقسيم الفئران كال اجلنسني. مت من بالغ

 ١٠ على حتتوى مجموعة مجموعتني كل إلى قسمت واألخرى (١٠فئران) للتجربة ضابطة
الثانية  واملجموعة يوم ١٥ ملدة األرز قش حرق دخان مت تعريضها إلى األولى فئران، املجموعة

ساعات يوميا. يوم ملدة ٥ ٣٠ ملدة

á«bô°ûdG á¶aÉ ≈`a áÄ«ÑdG äÉKƒ∏e ¢†©H øY áªLÉædG ôWÉîŸG ôjó≤J

سماح رمضان السيد خليل
جامعة الزقازيق - البيطرى الطب والسموم-كلية الطب الشرعى قسم

٢٠٠٨م عام دكتوراه
:±Gô```°TE’G

مصطفى القلش أ.د/القلش عبدالرحمن أبو حديد   حيدر / على أ.د

:≈∏j Ée É«FÉ°üMG É¡∏«∏– ó©H èFÉàædG âë°V hCG óbh

الفم. طريق عن مع التنفس التنفس فـى صعوبة ووجود فـى التنفس انخفاض حدوث لوحظ
مت حدوث كما األرز. قش لدخان حرق املعرضة املجموعات فـى  أنفية افرازات  وجود وأيضا

فئران. ٦ لعدد نفوق
:≈fÉjô°ûdG ΩódG äGRÉZ π«∏– -

معنوى غير انخفاض الضابطة  باملجموعة  باملقارنة احصائيا  حتليلها بعد النتائج أوضحت
املجموعة  فـى يوم.بينما ١٥ ملدة األرز قش لدخان املعرضة فـى املجموعة الهيدروجينى األس فـى
اجلزئى الضغط إلى وباالشارة معنوية . داللة انخفاض ذو النتائج أظهرت ٣٠يوم ملدة املعرضة
فـى معنوية داللة  ذات زيادة حدوث النتائج اوضحت  الشريانى الدم الكربون اكسيد لثانى
الكسجني اجلزئى الضغط فـى معنوى الننتائج وجود انخفاض أظهرت كما املجموعتني. كلتا
هناك  أن وجد االخرى املجموعة بينما فـى يوم ١٥ املعرضة ملدة املجموعة فـى الشريانى الدم
نسبة أن أيضا النتائج وأوضحت الضابطة. باملجموعة مقارنتها عند معنوى ملحوظ انخفاض
بينما  ١٥ يوم. ملدة املعرضة املجموعة فـى اختالف معنوى أى تظهر البيكربونات لم أيونات

. معنوية داللة ذو انخفاض النتائج أظهرت ٣٠ يوم ملدة املعرضة املجموعة فـى
iƒà°ùeh (õ«dÉàµdG ,õ«Jƒ«ª°ùjO ó«°ùchG ôHƒ°S)Ió°ùcCÓd IOÉ°†ŸG äÉÁõf’G •É°ûf ¢SÉ«b  -

.áFôdG è«°ùf ≈`a ∫õàîŸG ¿ƒ«KÉJƒ∏÷G

زيادة النتائج و الكتاليز أظهرت اوكسيد ديسميوتيز انزمي سوبر من كال نشاط إلى بالنسبة
 ١٥ ملدة قش األرز لدخان املعرضة فـى املجموعة االنزميني نشاط فـى معنوية احصائية ذات داللة
الكتاليز انزمي نشاط فـى معنوية داللة وجد زيادة ذو ٣٠يوم ملدة املعرضة املجموعة فـى بينما يوم
باملجموعة مقارنته عند نشاطه فـى معنوى غير تثبيط اظهر ديسميوتيز اوكسيد السوبر لكن و
فـى تغيير أحدث االرز قش حرق لدخان الفئران تعريض أن النتائج أوضحت .كما الضابطة
فـى أحصائية معنوية داللة ذات أظهر زيادة حيث نسيج الرئة فـى اجللوتاثيون املختزل مستوى
قش  لدخان فـى املجموعة املعرضة الزيادة أيضا هذه واستمرت يوم ١٥ ملدة املعرضة املجموعة

١٥يوم. ملدة األرز
:áFôdG è«°ùf ≈`a ó«gódG iGOƒdÉŸG iƒà°ùe ¢SÉ«b 

ذات داللة زيادة حدوث إلى أدى االرز لدخان حرق قش الفئران تعريض أن النتائج أوضحت
مقارنتهم عدد للدخان املعرضتان املجموعتني كلتا فـى الدهيد املالوداى مستوى  فـى معنوية

الضابطة. باملجموعة
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االرز أظهر حرق قش من الدخان املتصاعد إلى املعرضة للفئران املرضى النسيجى التأثير دراسة
ملدة املعرضة املجموعة القلب فـى عضالت ألياف فـى حدوث تضخم للقلب امليكرسكوبى الفحص
املجموعة املعرضة ملدة٣٠ يوم  بينما فـى الدموية االوعية جدار فـى تغيرات وجود عدم مع ١٥يوم

الدموية للقلب. االوعية جدار تزجج مع مضمحلة تبدو التى القلب عضالت أللياف كسر وجد
ظهرت الرغام  عصابات  غضاريف ولكن  للظهارة فصل حدوث  الهوائية القصبة  أظهرت 
٣٠ يوم وجد فصل  املعرضة ملدة املجموعة وفـى ١٥يوم. ملدة املعرضة املجموعة فـى طبيعية بصورة
على عالوة الغضرو فـى. الرغام فـى املرنة األلياف وتكثف املخاطى الغشاء وجود عدم مع للظهارة

الغضروفى للعصابات(للحلقات). بالهيكل اخلاصة للكندروسيت تدمير هناك كان ذلك
وتدمير الدموية  لألوعية احتقان وجود أظهرت  للحنجرة،  املجهرى الفحص إلى بالنسبة
تفاعل أظهر ولكن  الزجاجى الغضروف تأثر مع عدم  املخاطى بالغشاء اخلاصة الظهارة بعض
املجموعة فـى بينما ١٥يوم. ملدة املعرضة املجموعة فـى بلو األلشني صبغة مع قوى ايجابى
تظهر  ولم املرنة الصفيحة سمك زيادة مع املخاطى للغشاء كامل فصل وجد يوم ٣٠ ملدة املعرضة

شيف. اسد برايودك و األلشني بلو كل من مع تفاعل ايجابى أى الغضروفى مصفوفة الهيكل
بينما فى احلمرة إلى ضارب ولونها منتفخه ١٥يوم املعرضة ملدة املجموعة الرئة فـى ظهرت
بيضاء  حمراء و بقع وجود صلب وداكن مع الرئوى ظهر النسيج ٣٠ يوم ملدة املعرضة املجموعة
املعرضة فى املجموعة للرئة املجهرى وبالفحص املعتاد. اصغر من الرئة حجم ان إلى باالضافة
طبيعية الهوائية احلويصالت أغلب ، الدموية فى األوعية طفيف وجود احتقان لوحظ ملد١٥يوم
املعرضة املجموعة فى بينما رقيقة واقل اصبحت املرنة األلياف أن متمددة،باإلضافة إلى ولكنها
الرئة انسجة فى النواه أحادية للخاليا خلوية ارتشاحات متناثرة من مناطق وجد ٣٠يوم ملدة
احلويصالت الهوائية. وحجم عدد انخفاض إلى أدى الدموية مما اقل لالوعية احتقان مع اخللوية
أللياف الكوالجني أخضر كلون ظهرت االوعية الدموية التى حول تليف وجود إلى باالضافة
الهوائية احلويصالت من أماكن وجود عن املناطق كشفت كما ترايكروم. كروسمان بصبغة
الدموية األوعية حول خصوصا املرنة األلياف إنتشار زيادة فارغة مع ظهرت كأماكن التي املدمرة

الهوائية. اخلاصة بالشعب والشعيبات الظهارة وحتت
:äÓKÉa π«Jƒ«H iGódG ÖcôŸ ≈ª°ùdG ÒKCÉàdG á°SGQO:á«fÉãdG áHôéàdG

على تأثيره دراسة  خالل من املركب لهذا السام التأثير دراسة التجرية هذه أستهدفت
هذه التأثيرات البيضاء.ومقارنة الفئران ذكور خصوبة على أيضا وتأثيره اجلنينى النمو تطور

لألعضاء الداخلية. الهستوباثولوجية بالتغيرات

:≈æ«æ÷G ƒªædG Qƒ£J äÓKÉa π«Jƒ«H iGódG ÖcôŸ ≈ª°ùdG ÒKCÉàdG á°SGQO -1

ثالث  إلى عشوائيا  قسمت  احلوامل الفئران أناث من  ٣٠ عدد الغرض لهذا أستخدم
الثانية: املجموعة كمجموعة ضابطة. أعتبرت األولى: املجموعة متساوية كالتالى، مجموعات
من ٨٠٠ملجرام/كجم بجرعة املعدى اللى انبوب بواسطة الفم طريق عن الفئران هذه جرعت
اليوم إلى السادس اليوم وذلك يوميا من مميتة اجلرعة النصف يعادل١٠/١من ما أى اجلسم وزن
الفم بواسطة انبوب طريق عن الفئران الثالثة: جرعت هذه املجموعة احلمل. من عشر اخلامس
النصف  اجلرعة من يعادل ٢٠/١ ما أى اجلسم وزن ملجرام/كجم من ٤٠٠ بجرعة املعدى اللى

من احلمل. عشر اخلامس اليوم إلى السادس اليوم من يوميا وذلك مميتة
الرحم أستخراج ومت املجموعات  كل  فى  االناث ذبح مت احلمل من العشرون اليوم  وفى
إلى مجموعة كل فى األجنة وقسمت ظاهريًا فحصها ليتم الفئران من واألجنة  واملبايض
كما العظمى. والهيكل الداخلية األعضاء للمركب على التشوهى التأثير ألستبيان مجموعتني
بها الباثولوجية التغيرات لدراسة باألمهات واملشيمة اخلاصة الرحم واملبايض عينات من أخذ مت

املجموعات. كل فى
:≈JB’G á°SGQódG âàÑKGh

األمهات أرحام فى األجنة امتصاص معدل ازدياد لوحظ واألجنة واملبايض الرحم  بفحص 
الكبيرة(٨٠٠  باجلرعة املعاجلة املجموعة  فى األجنة وأطوال أوزان فى املعنوى االنخفاض مع
املجموعة  بينما مميتة) النصف اجلرعة من ١٠/١ يعادل ما أى وزن اجلسم من ملجرام/كجم
اجلرعة  من ٢٠/١ يعادل ما اجلسم أى وزن من ملجرام/كجم )٤٠٠ األقل باجلرعة املعاجلة
األجنة احلية من كبير عدد وجود مع تقلص األجنة قد امتصاص معدل أن فوجد مميتة) النصف
وبفحص الضابطة. باملجموعة مقارنتها عند األجنة وأطوال أوزان فى معنوى انخفاض ووجود
وقطع الذيلية الفقرات اختفاء اجلمجمة، عظام التحام عدم لوحظ  لألجنة العظمية الهياكل

واخللفية. االمامية لالطراف السالميات اختفاء القص، وغضروفة القص
: ¿GôÄØdG QƒcP ≈`a áHƒ°üÿG ≈∏Y äÓKÉa π«Jƒ«H iGódG ÖcôŸ ≈ª°ùdG ÒKCÉàdG á°SGQO -CG.2

على مجموعتني  قسمت البالغة البيضاء الفئران ذكور  من ٢٠ عدد الغرض لهذا أستخدم
عن جتريعها مت الثانية واملجموعة ضابطة. كمجموعة اعتبرت االولى متساويتني.املجموعة 
اجلرعة  من يعادل ٢٠/١ ما أى اجلسم وزن ملجرام/كجم من ٤٠٠ بجرعة يوميا الفم طريق

يوم. ٦٥ ملدة مميتة النصف
:óÑµdGh á«∏°SÉæàdG AÉ°†Y’G ¿Rh ≈∏Y äÓKÉa π«Jƒ«H iGódG Öcôe ÒKCÉJ á°SGQO 

وقد البربخ. و املنوية واحلويصلة اخلصية وزن فى معنوى نقص حدوث الدراسة أوضحت
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باملجموعة مقارنتها عند املعاجلة املجموعة فى الكبد  وزن فى معنوية داللة ذات  زيادة لوحظ
الضابطة.

:á«îHÈdG ájƒæŸG IQƒ°üdG ≈∏Y äÓKÉa π«Jƒ«H iGódG Öcôe ÒKCÉJ á°SGQO

التغيرات بعض أحدثت  قد اجلرعة بهذه  البالغة الفئران ذكور  معاجلة أن النتائج أظهرت
وحركة عدد فى معنوى نقص وجود فى متثلت والتى البربخية املنوية الصورة فى  امللحوظة 
باملقارنة باملجموعة بها التشوهات نسبة فى معنوية زيادة وجود إلى املنوية باالضافة احليوانات

الضابطة.
:π°SÉæàdG äÉfƒeôg ≈∏Y äÓKÉa π«Jƒ«H iGódG Öcôe ÒKCÉJ á°SGQO 

هناك أن وجد احليوان. بتكاثر املرتبطة التناسل هرمونات بعض مستوى إلى بالنسبة
أحد مستوى فى معنوى بارتفاع مصحوبا (التستوستيرون) الذكورة هرمون فى معنوى نقص
فى مبستواهم عند املقارنة املعاملة باحليوانات اخلاص الدم مصل فى (LH) الهرمونات املنسلية

املجموعة الضابطة.
:≈ª¶©dG ´ÉîædG ÉjÓN äÉeƒ°Sƒehôc ≈∏Y äÓKÉa π«Jƒ«H iGódG ÖcôŸ ≈ª°ùdG ÒKCÉàdG á°SGQO -Ü.2

التشوهات من احداث عدد فى تسبب فاثالت بيوتيل الداى مركب  أن النتائج أوضحت
فى فجوة السنترومير، فى ضعف  صورة فى اجلسدية اخلاليا  كروموسومات فى التركيبية
فكان العددية التغيرات عن أما حلقى. كروموسوم إلى باالضافة ناقصة أجزاء الكروماتيد،

العدد. نقصا فى هناك
:äÓKÉa π«Jƒ«H iGódG ÖcôÃ á∏eÉ©ŸG ¿GôÄØ∏d ≈°VôŸG ≈é«°ùædG ÒKCÉàdG á°SGQO

فاثالت بيوتيل بالداى املعاجلة الفئران اناث لرحم امليكروسكوبى الفحص  أظهر
تكوين  وجود مميتة) اجلرعة النصف من يعادل١٠/١ ما أى اجلسم وزن (٨٠٠ملجرام/كجم من
اظهرت املشيمة كما الرحم. لبطانة مزمن مثانى التهاب ووجود الرحم بطانة حويصالت فى
املعاجلة املجموعة تنكس للبويضة بينما مع جرافني حويصلة به ظهر فقد املبيض .أما وجود نزيف
زيادة  وجود اجلرعة النصف مميتة من يعادل ٢٠/١ ما أى اجلسم وزن ملجرام/كجم من ٤٠٠ بـ
ظاهريا الداخلية االعضاء فحص عند الدراسة الرحم.وأوضحت املبطنة جلدار اخلاليا فى عدد
املنوية والبربخ.ووجود احتقان فى احلويصلة املنوية واحلويصلة اخلصية فى كل من ضمور وجود
فاثالت بيوتيل مت معاجلتها مبركب الداى التى البالغة الفئران ذكور تضخم للكبد فى وحدوث
ملدة  مميتة النصف اجلرعة من يعادل ٢٠/١ ما أى اجلسم وزن ملجرام/كجم من ٤٠٠ بجرعة

يوميا. الفم طريق عن يوم ٦٥

أظهرت اخلصية أن فنجد املجهرية التغيرات بعض وجود امليكروسكوبى الفحص كما أظهر
اضطراب املنوية ووجود االنابيب بني وزمة وجود إلى املنوية باالضافة االنابيب فى ونخر تنكسا
وجود املجهرى الفحص اظهر قد املنوية احلويصلة .أما املنوية  احليوانات تخليق  عملية  فى
ارتشاح إلى باالضافة ايضا احتقان هناك ان فنجد البروستاتا الدموية.أما فى االوعية احتقان
خاليا في تخثرى ونخر شديدا تنكسا الكبد أظهر كما البينية. فى االنسجة للخاليا البيضاء
الصفراوية. للقناة املبطنة عدد اخلاليا األوعية الدموية البابية ووجود زيادة فى الكبد. واحتقان
انتفاخ مع احتقان ووجود الرئوى النسيج فى البيضاء للخاليا ارتشاح وجود الرئة اوضحت أما

الهوائية. احلويصالت فى
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احلشرات الزراعية، وكذلك مكافحة اآلفات مجاالت فى للمبيدات الواسع االستخدام أدى
وبالتالى املائية املجارى الى السامة املركبات هذه وصول الى املائية،  واحلشائش والقواقع
األسماك هذه الكائنات هى وأهم املائية، البيئة هذه فى تعيش التى احلية الكائنات الى الوصول
تأثير دراسة إلى الباحثني العديد من اجتاه إلى أدى مما االنسان. مباشر لغذاء مصدر تعتبر التى
مميتة الغير التركيزات عند مستويات السمية القاتلة وتأثيرات األسماك على السموم هذه مثل

ذلك باالنسان. وعالقة السموم لألسماك هذه تسببها واألعراض واآلثار اجلانبية التى
فى مصر فى االستخدام شائعة احلشائش مبيدات من أب) (راوند  اجلليفوسات ويعتبر
كما الصويا. فول مثل احملاصيل وبعض والعنب واملوالح الفاكهة بحدائق احلشائش مكافحة
وصول يسهل مما واملصارف الترع حواف على متعمقة اجلذور احلشائش مكافحة يستخدم فى

املائية. إلى البيئة املبيد هذا
∫÷dG� W�«—b�« Ác� X�d�√ «cN�

اصبعيات  fingerlings                     والطـــور  علــــى اجلليفوســــات سمية دراســــــة - ١
.Oreochromis niloticus النيلى البلطى adults                 لسمك الكامل

القاتل  النصفى التركيز قيمة 1/10 من مميت غير تركيز بتأثير الدراسة اهتمت كما -٢
ساعة على:- ٤٨ تعريض لفترة

من  كل ومستويات  AChE ،GOT&GPT (انزميات  الدم سيرم مكونات بعض أ-
وكذلك الكبد والكلية من وظائف كل متثل والتى والكرياتينني) واأللبيومني الكلى البروتني

البدنى. باالجهاد املرتبطة احليوية املعايير متثل والتى الكلية والدهون اجللوكوز مستوى

»FÉŸG »Ä«ÑdG ΩÉ¶ædG ≈a äÉaB’G äGó«Ñe óMCG äÉ«≤Ñàe Ò°üe

شلبى على عطا علي
الزقازيق جامعة كلية الزراعة - - النبات  وقاية قسم

٢٠٠٧م عام ماچستير
:±Gô```°TE’G

أحمــــــد السيـــــد عمـــــــر ØœÆ√ جمعة أحمد Ø العدروسى œÆ√  
√ØœÆساميةمحمدعبداملنعمالقباني عاشــــور                √ØœÆمحمـــد باســــم

اخلياشيم، الطحال، القلب، الكلية،  الكبد، مثل األعضاء  بعض  أوزان نسب ب-
.(GSI ، HSI،K)مثل األخرى الفسيولوچية املعايير بعض وكذلك اخلصية،املبيض

والكبد. واخلياشيم الكلية مثل األعضاء لبعض النسيجى التركيب جـ-
الغير بالتركيز بعد معاملتها األسماك وعضالت واخلياشيم فى املاء املبيد متبقى تقدير د-

مميت.
اجلليفوسات سمية على االدمصاص  مواد بعض  تأثير  بتقييم الدراسة اهتمت كما -٣

املبيد. متبقيات من املعامل وتخلية املاء لألسماك.
 Z????????zU�M�« 

حيث السمك حجم باختالف كثيرا تختلف اجلليفوسات ملركب احلادة السمية أن وجد -١
النصفى القاتل التركيز قيم الكبيرة وكانت االحجام من أكثر حساسية الصغيرة االحجام كانت
الكبير للحجم 1.72,1.85 أما LC90 فكانت 2.81,2.97 وبالنسبة الصغير LC50 للحجم

قيم          9.78 , 6.90 أما LC90   فكانت 12.72,18.18 بعد ٤٨ و ٩٦ ساعة  فكانت
التوالى. على

 (GOT or AST & ALT or GPT انزميات(  نشاط فى ملحوظة  زيادة املبيد  أظهر - ٢
تثبيط احدث بينما  الكلية والدهون واجللوكوز والكرياتينني االلبيومني من كل ومستويات
أكثر كانت التأثيرات هذه أن كما لوحظ الكلى. البروتني مستوى وانخفاض AChE النزمي
وصل وقد  (ppm 0.98) املستخدم مميت الغير بالتركيز األسماك معاملة تكرار عند حدة
واجللوكوز  لاللبيومني أيام وخمسة GOT&GPT النزميات أيام  ثالثة بعد القصاه التأثير
التأثير  تناقص ثم الكلي والكرياتينني والبروتني AChE حالة في أيام وسبعة الكلية والدهون
والتي استمرت ٢٨  االستشفاء فترة خالل وكذلك املعاملة) يوم من ٢٨) نهاية التجربة حتى
بالتركيز املعاملة تكرار بعد وذلك املبيد من اخلالى النظيف للماء السمك نقل من بداية يوم

معامل. الغير للسمك الطبيعى املستوى الى املكونات هذه مستوى يصل ولم حتت املميت.
املبيض  اخلياشيم، اخلصية، ، الطحال القلب ، الكلية ، الكبد، أوزان نسب تناقصت - ٣
ميثل  والذى GSI دليل وقيم اجلسم ووزن الكبد وزن العالقة بني والذى ميثل  HSI دليل وقيم
العالقة  والذى ميثل  k دليل قيم وارتفعت اجلسم لوزن واملبيض اخلصية من كل وزن بني العالقة
السمك مستويات الى عادت تدريجيا ثم ٢٨ يوم خالل املعاملة تكرار نتيجة والطول بني الوزن

األستشفاء. فترة خالل معامل الغير
وكانت  والكبد واخلياشيم أنسجة الكلية فى املرضية النسيجية بعض التغيرات لوحظ - ٤
تلى األستشفاء فترة من الرابع األسبوع إلى الكلية شفاء تأخر تأثرًا. وقد أكثر األعضاء الكلية

LC50

(1.5 ±  0.2)

(45 ± 4.38)
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األعضاء أقل أنه األسبوع الثالث وأظهر الكبد عند الشفاء مرحلة بدأت حيث اخلياشيم ذلك
تأثرًا.

يلى: ما لوحظ فقد وأنسجة السمك املاء املبيد فى متبقيات سلوك - بالنسبة لدراسة ٥
حتطمه من أسرع بالسمك احمليط املاء فى احلشائش اجلليفوسات مبيد حتطم معدل أ- كان
العمر نصف فترة وكانت أسماك. بدون املاء فى ثباتًا أكثر وكان اخلياشيم  ثم بالعضالت 

على التوالي. يوم و٣٫٤٠١٠ و ٤٫٠١١٨ و ١٣٫٥٩٨ ٠٫٩٨٨
نقل األسماك إلى  من يوم ١٤ بعد ٪٩٩٫٢٨ إلى املبيد متبقيات من الفقد نسبة - بلغت ب

يوم. ٢١ بعد ٪١٠٠ و األستشفاء) فترة (خالل معامل غير ماء
السلق مثل احلرارية املعامالت بعض بعد اجراء ملتبقيات املبيد وذلك كلى اختفاء لوحظ - جـ
فيها وصل قد والتي املتكررة املعاملة فترات جميع خالل وذلك الزيت فى والقلى والشواء
تناول  ميكن لهذا املتكررة املعاملة بداية  من يوم بعد ٢١  (8.475ppm) أقصاه الى املتبقى
أو السلق عمليات أجراء بعد وذلك مبيد اجلليفوسات مبتبقيات النيلى امللوثة البلطى أسماك

الشواء أو القلى فى الزيت.
٤ جزء  بأستخدام به امللوث املاء املبيد فى متبقى من ٪٩٠ من أكثر ازالة ميكن د- لوحظ أنه
احلديديك،  كلوريد من جـ/م ١٢٠ الطفلة، من ٨٠جـ/م النشط، الفحم من (جـ/م) املليون فى
الى  املعامالت هذه أدت كما الشبة. من جـ/م الطميية، ٢٠٠ الطينية التربة من ١٥٠ جـ/م

املعاملة.  لألسماك اجلليفوسات متبقيات سمية انخفاض

á```eó≤ŸG

امليكروبيولوچية و الصحية  احلالة مقارنة يشمل األول جزئني. من الدراسة هذه تتكون
واملثلوجات الزبادى الطرى، األبيض (اجلنب الصنع واحمللية املستوردة األلبان  منتجات  لبعض
الشديدة امليكروبات بعض خطورة من محاولة للحد عبارة عن فهو الثانى اجلزء أما اللبنية).

املنتجات. تلك طريق عن الضراوة املنتقلة
∫v�ü« s� W�«—b�«  dH�√ b�Ë

عاليتني وجودة صحية حالة ذات كانت فحصت التى املستوردة األلبان منتجات  جميع
والتخزين املختلفة لتلك االنتاج مراحل جميع فى الصحية الشروط مراعاة إلي ذلك ويعزى

املنتجات.
الغريبة املواد تواجد عن النتائج أسفرت فقد الصنع  احمللية األلبان ملنتجات بالنسبة أما 
عينات  فى للحموضة املئوية النسبة اما .%68.5 بنسبة الطرى األبيض اجلنب فى والشوائب
اختبار أختزال وبناء على قيمته 0.78. مبتوسط 0.60 و 1.3 بني تراوحت احمللى فقد الزبادى
املختبرة  العينات من %65 حوالى أن وجد فقد اللبنية، املثلوجات لعينات االزرق امليثيلني صبغة

متدنية. حالة صحية يعنى مما والرابعة الثالثة الفئتني تتبع
ميكروبى. تلوث أى من املستوردة املنتجات جميع خلو هذه الدراسة أثبتت ولقد

عينات فى للبكتريا الكلى العدد متوسط بلغ فقد الصنع احمللية للمنتجات بالنسبة أما
2.3 و 106*0.71± 106*1.8 على كرمي 106 * 1.7 ± 106* وااليس الطرى االبيض اجلنب

التوالى.
محلى االبيض الطرى اجلنب عينات فى فقد تراوح عددها القولونية للميكروبات بالنسبة أما

êQÉÿG øe IOQƒà°ùŸGh É«∏ á©æ°üŸG ¿ÉÑdC’G äÉéàæe ¢†©Ñd á«ë°üdG ádÉ◊G

كمال محمد كمال محمد رانيا
الزقازيق جامعة - البيطرى الطب كلية - األغذية مراقبة قسم

٢٠٠٩م عام دكتوراه
:±Gô```°TE’G

عامـــــــر حســــن إبراهيـــــم ØœÆ√
منصور أحمد حسن √ØœÆمحمد السيــــد شــــرف    √ØœÆمجـــدى
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وغرف األطفال حاضنات  تلوث التى املجهرية احلية  الكائنات على  البحث هذا تركيز مت 
صقر كفر بلبيس، ومستشفيات اجلامعى، الزقازيق مستشفى العينات من جمع مت العمليات،
أسبيرجيلس تيريس، أسبيرجيلس البينيسيليوم، هى املعزولة الفطريات وكانت وههيا.
ايريجينوزا، بسيودوموناس كليبسيال، هى  املعزولة البكتيريا وكانت الترناريا. و نيجر
سيراتيا، إنتيروباكتر بروتيوس، سيتروباكتر، كوالى، ايشرشيا ابيدرميدس، ستافيلوكوكوس
ملطهرات، تأثيرا دراسة مت لذلك املستشفيات، فى شيوعا األكثر هى ايريس وستافيلوكوكوس

البكتيريا. على هذه بنفسجية الفوق واألشعة جاما والليزر وأشعة الطيارة الزيوت
Z???????????zU�M�«

عينات  وتلتها بكتيرية  أعداد أعلى ههيا مستشفى أطفال حاضنات عينات  أعطت -  ١
حاضنات فى كان أكثر البكتيريا عدد أن أتضح صقر. كفر وأخيرا بلبيس الزقازيق ثم مستشفى
صقر عد بكتيرى كفر عينات أظهرت بينما وههيا، وبلبيس الزقازيق األطفال فى مستشفيات
غرف فى  األرضية  عينات فى البكتيرى العدد كان  العمليات. غرفة من احلضانات فى أكثر
وأخيرا العمليات طاولة سطوح ثم الهواء عينات تلتها ثم أعلى املستشفيات كل عمليات 
عينات  فى البكتيريا عدد كان حيث بلبيس، مستشفى ٢ فى غرفة رقم ماعدا آالالت، سطوح

العينات. باقى العدد فى أعلى من اآلالت سطوح
األطفال وحضانات  العمليات غرف عينات فى شيوعا األكثر البكتيريا أن وأتضح -٢
كوالى ايشرشيا ايريس، ستافيلوكوكوس هى الشرقية محافظة فى مستشفيات ثالث من
 ١٥٫٤ ،  ٢٣٫١٤ هى لتواجدهم املئوية  النسب أن أتضح حيث ايريجينوزا وبسيودوموناس

±ôZh ∫ÉØWC’G äÉfÉ°†◊ áKƒ∏ŸG äÉHhôµ«ŸG ≈∏Y äÉ°SGQO
á«MGô÷G äÉ«∏ª©dG

حفنى ابراهيم محمد اهللا هبة
الزقازيق - جامعة العلوم - كلية النبات قسم

٢٠٠٦م عام ماچستير
:±Gô```°TE’G

غالــــى فاروق Øمحمـــد œÆ√
بكــر رمضــــــان √ØœÆأبــو √ØœÆسعيد محمــد عزت    

ابيدرميدس ستافيلوكوكوس ، (٪١٠٫٨) كليبسيال  وتلتها التوالى.  على ، ٪١٣٫٩٢ و
سيتروباكتر (٪٦٫٩) سيريتا ،(٪٧٫١١) إنتيروباكتر ،(٪٧٫٨٤) بروتيوس ،(٪٨٫٤٣)

.(٪٤٫٩)
البينيسيليوم،  وتلتها تواجدا األكثر كانت نيجر أسبيرجيلس فطرة أن أتضح - ٣

والترناريا. تيريس، اسبيرجيلس
األكثر  آلت العز ملعرفة البكتيرية الت العز كل على والفنيك السافلون اختبار تأثير - مت ٤
املطهران، كلتا إلى األكثر حساسية كانت بروتيوس عزلت أن وأتضح للمطهرات. مقاومة
كانت سيتروباكتر  وعزالت السافلون إلى املقاومة  األكثر كانت إنتيروباكتر عزالت بينما

للفنيك. األكثر املقاومة
من  املختلفة التركيزات املطهرين لدراسة تأثير لهذين مقاومة االكثر العزالت اختيار مت - ٥
سكارب بيتادين ، ٪١٠ سيبتافون، بيتادين الكانول، ، سيدكس ، اآلثيلى الكحول الفينول،
(ديتول)، زيلينول كلوروكسى  ، جنرال كلوروكس، سيتراميد، سيتافلون  يود، ، ٪٧٫٥

البكتيرية. على العزالت والفورمالدهيد
وستافيلوكوكوس  كليسيال هى للفينول مقاومة البكتيرية العزالت أكثر  كانت - ٦
حساسية  األكثر العزالت وكانت ١ : ٢٠ من األعلى التخفيفات كل قاومت فقد لذلك ايريس،
 ٥٠ :١ بحــدود املجربة حساسة لكل التخفيفات وايشرشياكوالى، حيث كانت سيراتيا هى
،٣٠ :١ لتخفيف حتــى حساســـة ابيدرميدس وستافيلوكوكوس بروتيوس عزالت وكانت
حساسة ايريجينوزا وبسيودوموناس إنتيروباكتر سيتروباكتر، البكترية العزالت بينما كانت

.١ : ٤٠ حتى للتخفيفات
قيم  تلتها ثم جنرال، التجارى املنظف حالة  فى  األقل الفينول معامل قيم  سجلت  - ٧
فى أعلى قيم على ومت احلصول الصحيح. الواحد من أقل كانت حيث األثيلى للكحول الفينول

وكلوروكس. سيدكس حالة
قيم ألدنى  أقل عموما أعطى فقد نشاطا، ملطهرات أكثرا كان سيدكس الواضح أن من - ٨
ثم  املجربة، البكتيرية العزالت ضد مليلتر) ميكروجرام لكل ٣ - ٥٫٤) تركيزات مثبطة
 ١٥٥ -  ٥٠) سييبتافون ثم مليلتر).  لكل  ميكروجرام ٧٥- ٤٥) الكلوركس بعده ياتى
أقل  وكان لكل/مليلتر). (١٦٠ - ٢٠٠ ميكروجرام ثم الكانول مليلتر) ميكروجرام لكل
 ٤٥٠٠ بلغت مثبطة تركيزات ألدنى قيم  أعطى فقد أثيلى، الكحول  هو نشاطا املطهرات
مليلتر). لكل ميكروجرام ٢٩٠٠ - ٦٢٠٠) اجلنرال ثم مليلتر لكل ٦٩٥٠ ميكروجرام -
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العزالت كل منو فى أى تثبيط إلى لم يؤدى االثيلى الكحول من التركيز ٥٠٪ أن لوحظ - ٩
نشاط له كان االيثانول أن بالذكر اجلدير ومن ايشرشيا كوالى. ضد ، ماعدا املجربة البكتيرية
قطر ولوحظ أن ٪٧٠ - ٩٠ املستخدمة عند التركيزات البكتيرية العزالت كـل على تثبيطى

التركيز. بإزدياد زادت قد النمو منع مناطق
ماعدا التأثير البكتيرية املجربة، العزالت كل على مثبطا تأثيرا سديكس املطهر اظهر - ١٠
ايريس. وستافيلوكوكوس بروتيوس كليبسيال، على ٪٠٫٤٤ التركيز حالة في السلبى املالحظ
النمو منع مناطق و ٢٥٪) و ١٨  لاللكانول (١٤٫٨  الدنيا التركيزات تعطى لم -١١
حساسية األخرى العزالت أظهرت بينما وبروتيوس،  ايريجينوزا  بسيودوموناس للبكتيريا

مقاومة. العزالت البكتيرية أكثر بأنها يعنى وهذا الكانول عند واضحة
العزالت  بني  الوحيدة احلساسة هى ابيدرميدس ستافيلوكوكوس بكتيرة كانت - ١٢
أى تعطى لم األخرى العزالت بينما ، (٪٠٫٣) سيبتافون املطهر من األقل للتركيز البكتيرية
سيتروباكتر، البكتيريا عزلت فان سيبتافون، ٪٠٫٥٧ التركيز عند ولوحظ منو. منع مناطق
األكثر العزلتان فان وعموما التركيز. هذا  تقاوم وإنتروباكتر  ايريجينوزا. بسيودوموناس
مناطق أوسع  االثنتان أعطيا حيث وكليبسيال، ابيدرميدس ستافيلوكوكوس هما حساسية

السبتافون. من املجربة التركيزات عند النمو من خالية
البكتيرية العزالت كل على تأثير اى (٪١٠) بيتادين   ٪٦٠ التركيز  يعطى لم -  ١٣
األكثر كانت ابيدرميدس ستافيلوكوكوس بكتيرة عزلة فان ٪٠٫٢ حالة التركيز املجربة. وفى
التأثير التركيز٣٫٣٣٪ األقل حساسية. وأعطى  كانتا وكليبسيال بروتيوس بينما حساسية،
أقصى ٪٥٫٠ للتركيز وكان  ابيدرميدس. وستافيلوكوكوس سيراتيا ضد األقصى التثبيطى
تثبيطى تأثير أقصى ولوحظ ابيدرميدس. ستافيلوكوكوس بكتيرية عزلة حالة في تثبيطى تأثير

ايشرشيا كوالى. بكتيرة ضد عزلة (٪١٠) للتركيز األعلى
يكون مصحوبا بزيادة (٪٧٫٥) بيتادين سكارب تركيزات في زيادة أى لوحظ أن - ١٤
تثبيطى للتركيز تأثير أقصى أن ولوحظ البكتيرية. التثبيطى ضد العزالت التأثير فى واضحة
ضد تثبيطى تأثير أقل كان بينما ابيدرميدس، ستافيلوكوكوس ضد كان (٥ر٧٪) األعلى

ايريجينوزاوإنتيروباكتر. بسيودوموناس
بسيودوموناس في إحداث أى تثبيط لنمو لوجول يود من التركيزات ٣-٥٪ أخفقت - ١٥
العزالت مع باملقارنة عليها تثبيطية أقل  (٪٧ و   ٦) األعلى للتركيزات وكان ايريجينوزا،
األقصى التثبيطى عملها لليود التركيزات املجربة أظهرت كل الناحية األخرى ، ومن األخرى.

ايشرشياكوالى. على بكتيرة عزلة على

عزلتان بينما اظهرتا ، فنيك للتركيز ١٫٠٪ حساسية العزالت البكتيرية أى تظهر لم - ١٦
كوالى. وايشرشيا سيتروباكتر كانتا العزلتان وهاتان ، ٪٢٫٠ التركيز نحو تثبيطية استجابة
وبسيودوموناس ايريس ستافيلوكوكوس العزلتان فان الفنيك، من ٪٣ التركيز حالة  وفى
واضحة العزالت األخرى حساسية أظهرت بينما تثبيطية، استجابة أى يظهرا لم ايريجينوزا

٤٪ و٥٪. للتركيزات
التركيز ٠٫٢٥٪ نحو باملالحظة جديرة حساسية البكتيرية العزالت لكل أن أتضح - ١٧
وايشرشيا ابيدرميدس ستافيلوكوكوس ضد تثبيطى تأثير أقصى كان حيث كلوروكس،

كلوركس. كوالى،
السافلون  مــن القليلــة للتركيزات البكتيرية للعــزالت حساسية  أى يالحــظ  لم - ١٨
٪٠٫٥ للتركيز واضحة حساسية أظهرت حيث  كوالى ايشرشيا ماعدا ،(٪٠٫٠٢٥ ٠٫٥)
بسيودوموناس ابيدرميدس، ستافيلوكوكوس البكتيرية العزالت فان األثناء، هذه وفى

.٪١٫٠ للتركيز حساسية أى تظهر لم ايريس ستافيلوكووس و ايريجينوزا
على تأثير له يكن لم جنرال املطهر من نسبيا (٠٫٠٠٠٥٪) جدا املنخفض التركيز -١٩
هى بكتيرية عزالت ثالثة فان ،٪٣٫٠ التركيز حالة ففى حال أية وعلى البكتيرية. العزالت
زيادة أى أن ولوحظ التركيز. نحو هذا حساسية قد أظهرت وبروتيوس سيراتيا سيتروباكتر،
املجربة. البكتيرية العزالت منع منو مناطق واضحة فى روفقت بزيادة هذا املطهر تركيزات فى
وبروتيوس كوالى عزالت بكتيريا ايشرشيا فان الديتول من ٪٥ التركيز٠، حالة في - ٢٠
األخرى، الناحية من حساسية أى تظهر لم االخرى العزالت الديتول، بينما إلى حساسة كانت
لم ايريس بسيودوموناس ايريجينوزا وستافيلوكوكوس عزالت فان ٪١٫٠ حالة التركيز ففى
ازدياد أن الواضح من حساسة. كانت األخرى العزالت بينما  ، الديتول إلى  حساسية تظهر

العزلتني. منو منع يكون مصحوب بزيادة واضحة فى الديتول تركيز
ترشيح ورق قرص تبخير من طريق الفورمالدهيد عن من تركيز٩٫٢٥٪ اختبار أن لوحظ - ٢١
بسيودوموناس  ايشرشيا كوالى، سيتروباكتر، منو تثبيط فى قد أخفق مليلتر ٠٫١ بكمية مشبع
ستافيلوكوكوس منو منع بينما ايريس، وستافيلوكوكوس إنتيروباكتر بروتيوس ايريجينوزا،
األخريني  التحضني. ومنع التركيزين من ساعة ٢٤ أو ٤٨ بعد وكليبسيال سيراتيا ابيدرميدس،

البكتيرية األخرى. العزالت أغلب منو (٪٣٧٫٠ (١٨٫٥و الفورمالدهيد من
بسيودوموناس بكتيرية منو والفل والياسمني للبابوجن العطرية الزيوت متنع  لم -٢٢
فاعلية حصا لبان األكثر لنبات الزيت العطرى بالزيوت، وكان خالل التبخير من ايريجينوزا
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ستافيلوكوكوس  بكتيريا على قرص) لكل و٥٠ ميكروليتر ١٠ ، ٢٠) مجربة كميات بأى
عند تأثير ما للياسمني والفل العطرية للزيوت كان بينما ايريجينوزا، بسيودوموناس و ايريس

ايريس. ستافيلوكوكوس بكتيرية على التركيزات هذه
البالزما،  غشاء على تأثيره له كان  العطرى لبان حصا  نبات زيت أن الواضح من - ٢٣
خاليا سيتوبالزم فى الكثافة قليلة مناطق تكوين وسبب السطحية الزوائد ومنع البيلني وبروتني
منت التى اخلاليا من أخذت التى القياسية بالعينة  مقارنة  ايريجينوزا بسيودوموناس بكتيرة 

متجانس. سيتوبالزم واضحة سطحية زوائد بها ظهر حيث عطرى، الزيت بدون
كمية أقل ميرسني  - ألفا بينما ،(٪٤٣٫٥٦) كمية أقصى بلغ االيكاليبتول ان  -  ٢٤ 

رئيسى. كيميائى مكونا عشر اثنى على العطرى الزيت هذا يحتوى (٠٫٤٤٪)و
تقتل  التى (اجلرعة ايريس ستافيلوكوكوس بكتيرة خلاليا دى ١٠ أن املالحظ من - ٢٥
ثوان وعدة واحدة دقيقة قدرها فترة  فى  اإلشعاع جرعة بلغت قد اجلرثومية) اخلاليا  ٪٩٠
ولوحظ  ٢٠ سنتيمتر. مسافة املوجة على البنفسجية قصيرة فوق إلى أشعة التعرض من تقريبا.
نتج  البنفسجية الفوق لألشعة دقائق و٩ ٨ ملدة ايريس ستافيلوكوكوس بكتيرة خاليا تعرض أن
البكتيرية  اخلاليا جميـــع موت إلـــى تؤدى دقائق ١٠ فترة وان احلية اخلاليا كبير من موت عنه
ايريجينوزا كـــان بسيودوموناس خاليا جلميــع القاتــــل الوقت أن حني وفى لإلشعاع، املعرضة
من  واحدة دقيقة فترة من أقل تقريبا كان ايريجينوزا بسيودوموناس بكتيرة خلاليا ٧ دقائق ١٠

الفوق البنفسجية. األشعة إلى التعرض
الناجية  البكتيرية للخاليا الكلى العدد  نقص إلى  جاما أشعة جرعة  زيادة أدى - ٢٦
اخلاليا  جراى فان عدد كيلو ٢٫٠ و ٢٫٥ جرعات إلى تعرضها حالة في ايريس. للستافيلوكو
ايريس ستافيلوكوكوس بكتيرة  خلاليا القاتلة اجلرعة وكانت  جدا. منخفضة يكون الناجية
الناجية  األعداد خفض إلى جراى كيلو اجلرعات ١٫٥ و ٢٫٠ أدت وقد كيلوجراى ٠ر٣ هى
هى املعرضة لكل اخلاليا القاتلة اجلرعة ايريجينوزا وكانت لبسيودوموناس الكلية البكتيرية

. جراى ٢٫٥كيلو
من  املئوية النسب فان الليزر إلى ستافيلوكوكوس ايريس بكتيرة خاليا تعرض عند - ٢٧
،٩٩٫٩٩٩٥ ،٩٩٫٩٩١ ،٩٩٫٨٩ إلى٨٣٫٧٨ ، ٩٨٫٤٩، يصل الناجية للخاليا الكلى العدد
التوالى،  على و١٥ دقيقة، ١٠ ،٨ ،٦ ،٤ ،٢ لفترة التعرض بعد ٩٩٫٩٩٩٩ و ١٠٠٫٠٪
 ١٥ ايريس ستافيلوكوكوس خاليا تعرض لليزر هى اجلرعة القاتلة أن ولوحظ املعرضة. اخلاليا

ايريس ستافيلوكوكوس خلاليا املعرضة) للخاليا قتل ٪٩٠) ١٠ دى قيمة وبلغت دقيقة.
خلاليا  القاتلة اجلرعة فان اآلخر، اجلانب  وفى دقيقة. ٤ من  وأقل  ٢ من أكثر فترة بعد ما
دى ١٠ تكون  قيمة وإن ١٤ دقيقة ملدة اخلاليا تعرض عند تكون ايريجينوزا بسيودوموناس

دقيقتني. ملدة لليزر تعرض اخلاليا
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فإننا اجلانبية للتدخني، اآلثار إدراك الرغم من أنه على إلى أثارت االنتباه الدراسة قد هذه
بداية منع أردنا إذا أما التدخني. عن اإلقالع إلى  للوصول واملعتقدات  السلوك لتغيير  بحاجة

العمر. من مبكرة مرحلة فى الصحى التثقيف برامج بدء إلى بحاجة فإننا التدخني

á``eó≤ŸG

إلى املريض وقت. ويصل أى وفى مكان، أى فى لإلنسان حتدث والطارئة العارضة احلاالت
هناك أن مع أكثر، الصحى  باجلانب املمرضة وتعتنى إعياء. حالة فى وهو الطوارىء وحدة
لها تقدم لم إذا التى واالجتماعية، النفسية، االحتياجات مثل للمريض أخرى احتياجات

الرضا. بعدم املريض يشعر الالزمة الرعاية
احتياجاتهم املتوقعة، معرفة طريق عن لهم املقدمة عن اخلدمات املرضى رضاء مدى ويعرف

لها. وإدراكهم
Y���« ·«b�√

الطوارىء. قسم مريض منظور من املريض احتياجات معرفة -١
املريض. الحتياجات إدراك املمرضات معرفة - ٢

املريض  إدراك وجهات بني واالختالف  التشابه مدى لتحديد النتائج هذه مقارنة  - ٣
قسم الطوارىء مريض الحتياجات واملمرضة

Y?????????????���«  «Ëœ√
الزقازيق،  جامعة مبستشفيات الطوارىء بأقسام تعملن ممرضة ٨٠ من مكونة عينة دراسة مت -
البحث، وتنطبق عليهم شروط  إجراء فترة أثناء ألقسام الطوارىء دخلوا مريض ٢٠٠ وكذلك

العينة.
بعد   ١٩٩٩ هوستلر بالعالم مسترشدة استبيان استمارة على البحث أداة واشتملت -

AiQGƒ``£dG º``°ùb ≈``a ¢†`jôŸG äÉ````LÉ«àMG
≈°VôŸGh äÉ°VôªŸG ∑GQOEG

محمد الشاذلى إيناس
- جامعة الزقازيق - كلية التمريض إدارة خدمات التمريض قسم

٢٠٠٧م عام ماچستير
:±Gô```°TE’G

على عباس سلوى Ø œÆ√
Øœ إجالل أحمد عبد الوهاب     احلميد    √ØœÆالسيد حسن عبد

œ‰Í‰†«‰»Í∆...†ÃœÍœ2.11   22 6/30/12   9:58:40 AM



Ê ≠ ≤≥ ≠

الالزمة التعديالت وعمل إلجازتها، متخصصني على وعرضها صياغتها، وإعادة ترجمتها،
املجتمع املصرى. لتطابق

املرضى من كل وإدراك معلومات لتقيم سؤاًال (٣٠) على  االستمارة هذه واشتملت -
قسم الطوارىء. مريض احتياجات واملمرضات عن

Z???????????????zU�M�«
بقسم املريض الحتياجات بالنسبة واملرضى املمرضات إدراك بني اختالف وجود - ١

الطوارىء.
املختلفة. الحتياجاتهم وإدراكهم املرضى أعمار بني إحصائية دالالت وجود - ٢

لالحتياجات وإدراكهم للمرضى املستشفى دخول مرات عدد بني إحصائية دالالت وجود - ٣
االجتماعية. النفسية

وإدراكهن املمرضات وأعمار واملؤهالت الوظيفى املستوى بني إحصائية دالالت وجود - ٤
الحتياجات املريض.  

لالحتياجات النفسية وإدراكهن املمرضات اخلبرة لدى سنوات بني ارتباط إيجابى وجود - ٥
اخلدمات املتاحة. سهولة واحتياجات االجتماعية  

ÃU�M��ô«
الوظيفى باملستوى يتأثر الطوارىء بقسم  املريض الحتياجات املمرضات إدراك إن - ١

املمرضات. اخلبرة وأعمار سنوات وعدد التعليمى  واملستوى
عدا املريض فيما الحتياجات إدراك املمرضات من كان أكثر الحتياجاتهم املرضى إدراك - ٢

املعرفية. االحتياجات
ال بينما أعمارهم وكذلك الدخول للمستشفى مرات الحتياجاتهم بعدد املرضى ويتأثر إدارك

الحتياجاته. إدراكه على املريض نوع يؤثر
 U????O�u��«

وعيهم، درجة ليزيد من الطوارىء، ملمرضات أقسام الطبى املستمر التعليم برامج تقدمي - ١
احتياجات املريض. بإدراك  

لقسم املمرضات من الكافى بالعدد التمريض إدارة مع بالتعاون املستشفى إدارة  إمدار  - ٢

واملرضى. بني املمرضات اجليد والتفاعل االتصال فرصة ليعطى الطوارىء  
أوقات طوال دائمة بصفة الطوارىء  بقسم  يتواجد أن الطوارىء  قسم  فريق على ينبغى - ٣

 العمل.

وذلك التمريض، مهنة كفاءة رفع  فى فعاًال دورًا تأخذ أن  التمريض نقابة على يجب - ٤
باالشتراك التخصصية واملهارات والكمبيوتر باللغات اخلاصة التدريبية الدورات  بتوفير

املستشفيات. مع والتنسيق التمريضية واملعاهد مع الكليات
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انسداد ملجرى فيها يحدث التى املزمنة األمراض من املزمن الرئوى االنسداد مرض يعتبر
والوفاة وحدوث لإلعاقة الرئيسية األسباب من فهو ثم من فيها. رجعة متقدمة ال بصورة التنفس
على والقدرة واإلحساس بالسعادة باحلياة االستمتاع تعنى والتى الصحية احلياة فى نوعية اخللل
أعراض مرضية يعانون من املرضى هؤالء أن وحيث ألم. بدون املختلفة اليومية باألنشطة القيام
أنشطة أداء وصعوبة بالصدر وآالم وتزييق  النفس وضيق والبلغم  الكحة مثل وكثيرة مزمنة 
وكذلك نتيجة مصيرهم من واخلوف واالكتئاب، الفزع نفسية مثل ومشاكل اليومية حياتهم
احلياة نوعية فإن بهذا املرض. لذا نتيجة لتأثر وظيفتهم األسرى دورهم وفقد أنشطتهم احلد من

تتأثر بدرجة كبيرة. الصحية لديهم قد
W�«—b�« ·«b�√

وكذلك مرضهم عن املزمن الرئوى االنسداد مرضى معلومات إلى تقييم الدراسة تهدف هذه
لديهم. الصحية احلياة تقييم نوعية

W???�«—b�« ÊU??J�
وقسم اخلارجية الصدر عيادة بوحدتى الزقازيق  جامعة  مبستشفيات الدراسة هذه نفذت
ممن  املزمن الرئوى باالنسداد مصاب مريض ١٠٠ على الدراسة واشتملت الصدرية األمراض

للعالج. أو للمتابعة إما األماكن هذه على يترددون
Y???????���«  «Ëœ√

لتجميع السابقة الدراسات مراجعة بعد أعدت استبيان استمارة على البحث أداة تضمنت
الفهم. سوء ملنع العربية صياغتها باللغة مت وقد الدراسة هذه أهداف لتحقيق الالزمة البيانات

≈°Vôe iód áë°üdÉH á£ÑJôŸG IÉ«◊G á«Yƒf º««≤J
≥jRÉbõdG á©eÉL äÉ«Ø°ûà°ùÃ øeõŸG iƒFôdG OGó°ùf’G

على عبد النبى حامد ليلى
الزقازيق جامعة - التمريض كلية - والباطنى اجلراحى التمريض قسم

٢٠٠٥م عام ماچستير
:±Gô```°TE’G

صوان حامد زينب Ø œÆ√
ØÆœفتحية عطية محمد               √ØœÆ عادل حسن غنيم          

Z?????????zU??�M�«
مرضهم. عن الصحيحة معلومات املرضى انخفاض إجمالى ٭

التنفس متارين وممارسة لوزنهم األسبوعية املتابعة ضرورة  جتاه املرضى  معلومات انخفاض ٭
املرض. هذا وتعريف

ملرضهم. املناسبة الغذائية الوجبة  جتاه  الصحيحة املرضى معلومات إجمالى انخفاض ٭
بعض النقاط جتاه تعلمهم ومستوى بني معلومات املرضى إحصائية داللة ذات عالقة ٭ توجد

املرض. هذا ومضاعفات التنفس متابعة وزنهم متارين ، العالج باستراتيچية املتعلقة  
على اعتمادهم فى  متثلت والتى اليومية واحلياة الصحية احلالة على للمرض  تأثير  يوجد ٭
اإلعاقة. هذه نتيجة نفسية مشاكل من ومعاناتهم اليومية باألنشطة القيام أسرتهم فى أفراد
ممارسة على املقدرة فى  واخللل السيئة املرضية احلالة بني إحصائية داللة  ذات عالقة توجد ٭

اليومية. األنشطة
اليومية باألنشطة القيام عن  والعجز النفسية احلالة بني إحصائية  داللة ذات عالقة  توجد ٭

املختلفة.
اليومية األنشطة  ممارسة على القدرة وفقد  التدخني بني  إحصائية داللة ذات  عالقة توجد ٭

املختلفة.
 U????????????O�u��«

احلالة تقييم على يشتمل (للصدر) اخلارجية بالعيادة للتنفس تأهيلى  برنامج تنفيذ ٭
البدنية والتمارين  التنفس متارين على  وتدريبهم لديهم التنفس  ضيق  درجة وتقييم الغذائية

والنفسى. االجتماعى إلى التأهيل إضافة حالتهم الصحية حتسني بهدف العادية
عيادة الصدر لتصحيح خالل من الكتيبات املصورة مثل  تثقيفية تعليمية وسائل تقدمي ٭
املرض لهذا الفسيولوچية بالتغيرات اخلاصة باملعلومات وتزويدهم املرضى  هؤالء معلومات

املزمن. املرض هذا مع التكيف التداوى وكيفية وطريقة وأسبابه ومضاعفاته
نوعية على للتدخني السلبى التأثير عن املجتمع قطاعات جميع من زيادة التركيز واالنتباه ٭

الصحية. احلياة
املبكر العالج لتقدمي املرض لهذا املبكر االكتشاف بهدف للمجتمع شامل مسح ٭ إجراء

املرض. هذا نتيجة اليومية األنشطة وأداء الصحية احلياة والتدهور فى اإلعاقة حجم تقليل وبالتالى
عن الصدرية األمراض وعيادة بقسم يعملن  الالتى للممرضات تثقيفى برنامج تنفيذ ٭ 

بها. الرئوى املزمن وكيفية االرتقاء االنسداد ملرضى الصحية احلياة نوعية
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رهيب يعيق مانع كما أنه أجمع العالم الصحة العامة فى مشاكل أهم واحدا من التدخني يعتبر
الشباب. بني كبيرة خاصة بسرعة التدخني فيها يزداد التى النامية الدول من الكثير التقدم فى
باملائة تسعني أن اإلحصائيات فسنجد إلى نظرنا وإذا املراهقة، فترة فى يبدأ عادة ما فالتدخني

العشرين. سن قبل التدخني بدأوا من املدخنني قد (٪٩٠)
إدمانه قوة زادت كلما صغيرة، فى سن التدخني املدخن بدأ كلما أنه أثبتت الدراسات وقد

للنيكوتني.
الغير أقرانهم من عرضة املدخنني أكثر هؤالء أن وجد املراهقة، سن فى التدخني آثار ومبتابعة

القدرة البدنية عموما. وضعف التنفس فى أزيز والبلغم، الكحة لإلصابة بالنهجان، مدخنني
أهمية الشباب لها التدخني فى مكافحة فان التدخني، من خالى مجتمع نحو الطريق وفى

قصوى.
W??????????�«—b�«

العام خالل الزقازيق فى مركز والثانوية املدارس اإلعدادية بعض فى الدراسة هذه وقد أجريت
مرحلتني: على ٢٠٠٤ - ٢٠٠٥ الدراسى

مبلئها  الطالب استبيان قام استمارة فيها استخدمت مقطعية وصفية دراسة هى ∫ v�Ë_« WK�d*«
أسمائهم. بدون ذكر بأنفسهم

للطالب املشاركني. صحى تثقيف رسالة بث خاللها من تداخليه مت دراسة هى ∫ WO�U��« WK�d*«
فى  و٧٠٠ طالب اإلعدادية املرحلة فى طالب ٧٥٠ ١٤٥٠طالب، شملت هذه الدراسة وقد

الثانوية. املرحلة

≈a ÜÉÑ°ûdG ÚH ÚNóàdG á∏µ°ûe á°SGQO
(á«FÉHh á°SGQO) á«bô°ûdG á¶aÉ - ≥jRÉbõdG õcôe

مروة محمود فهمى
الزقازيق جامعة - البشرى كليــة الطب - العامة الصحــة قسم

٢٠٠٦م عام دكتوراة
:±Gô```°TE’G

Øمحمد عادل فودة œÆ√ 
سليمان الليثى نعيمة Ø œ Øناهد عبد اهللا شريف    œÆ√

∫WO�ü«  UH�dF��« Â«b���« - b�Ë
نهائيا (والحتى السجائر جتربة له لم يسبق وهو الذى التدخني يسبق له الذى لم الشخص ٭

أو اثنني). نفس
عن أقلع ثم جرب والذى احلالى املدخن  يشمل وهو التدخني له سبق الذى  الشخص ٭

التدخني.
يدخن ولم منتظمة بصورة لم يدخن ولكنه التدخني جرب الذى الشخص املجرب وهو ٭

املاضى. الشهر
لالستبيان. السابق الشهر فى أكثر دخن يوم أو الذى الشخص وهو احلالى ٭املدخن

Z???????????????????zU�M�«
ذكر حاليني وقد مدخنني ٪٣٦٫١ منهم الطالب كان ٩٫٢٪ هؤالء فى التدخني معدل  أن
التدخني أماكن أكثر وكانت الفضول و األقران ضغوط هو التدخني أسباب أهم أن املدخنني هؤالء
تدخني جربوا قد أنهم التدخني لهم سبق هؤالء الذين من ٪٣٣٫٨ وأشار العامة، األماكن هى

أيضا. الشيشة
ووسائل املنزل السلبى فى للتدخني فى احلضر أكثر عرضة الطالب أن الدراسة وأوضحت -

الريف. الطالب فى من املواصالت
وارتبطت املاضى  العام فى التدخني عن اإلقالع احلاليني املدخنني نصف تقريبا حاول وقد

أبنائهم. لتدخني اآلباء بادراك هذه اإلقالع محاوالت
أن حني فى املنزل، فى آخرين مدخنني ووجود الطالب تدخني بني عالقة وجود استنتج كما -

التدخني. من حماية عامل كان أبنائهم مع العائلة آلثار التدخني مناقشة
هذه الفتوى، يعرفون الطالب معظم كان بتحرمي التدخني الشرعية الفتوى عن وبسؤالهم

حرام. أن التدخني مدركون (٪٩٣٫٤) معظمهم وكان
ونساءا) أشخاص (رجاال املدخنني أن الطالب معظم فقد اعتبر املدخنني فى آرائهم عن أما

أكثر. أصدقاء له املدخن أن منهم ٪٣٠٫٤ ذكر حني فى سيئني،
التدخني من كال أن الطالب معظم اتفق بينما إدمان، التدخني أن الطالب من ٪١٩٫٢ وذكر

مضر لإلنسان. املباشر والسلبى
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فإننا اجلانبية للتدخني، اآلثار إدراك الرغم من أنه على إلى أثارت االنتباه الدراسة قد هذه
بداية منع أردنا إذا أما التدخني. عن اإلقالع إلى  للوصول واملعتقدات  السلوك لتغيير  بحاجة

العمر. من مبكرة مرحلة فى الصحى التثقيف برامج بدء إلى بحاجة فإننا التدخني

á``eó≤ŸG

إلى املريض وقت. ويصل أى وفى مكان، أى فى لإلنسان حتدث والطارئة العارضة احلاالت
هناك أن مع أكثر، الصحى  باجلانب املمرضة وتعتنى إعياء. حالة فى وهو الطوارىء وحدة
لها تقدم لم إذا التى واالجتماعية، النفسية، االحتياجات مثل للمريض أخرى احتياجات

الرضا. بعدم املريض يشعر الالزمة الرعاية
احتياجاتهم املتوقعة، معرفة طريق عن لهم املقدمة عن اخلدمات املرضى رضاء مدى ويعرف

لها. وإدراكهم
Y���« ·«b�√

الطوارىء. قسم مريض منظور من املريض احتياجات معرفة -١
املريض. الحتياجات إدراك املمرضات معرفة - ٢

املريض  إدراك وجهات بني واالختالف  التشابه مدى لتحديد النتائج هذه مقارنة  - ٣
قسم الطوارىء مريض الحتياجات واملمرضة

Y?????????????���«  «Ëœ√
الزقازيق،  جامعة مبستشفيات الطوارىء بأقسام تعملن ممرضة ٨٠ من مكونة عينة دراسة مت -
البحث، وتنطبق عليهم شروط  إجراء فترة أثناء ألقسام الطوارىء دخلوا مريض ٢٠٠ وكذلك

العينة.
بعد   ١٩٩٩ هوستلر بالعالم مسترشدة استبيان استمارة على البحث أداة واشتملت -

AiQGƒ``£dG º``°ùb ≈``a ¢†`jôŸG äÉ````LÉ«àMG
≈°VôŸGh äÉ°VôªŸG ∑GQOEG

محمد الشاذلى إيناس
- جامعة الزقازيق - كلية التمريض إدارة خدمات التمريض قسم

٢٠٠٧م عام ماچستير
:±Gô```°TE’G

على عباس سلوى Ø œÆ√
Øœ إجالل أحمد عبد الوهاب     احلميد    √ØœÆالسيد حسن عبد
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قد باملنطقة النطاق واسعة  الكوارث خالل  باملستشفى العامة بالنظم يطرأ الذى اخللل إن
طارئة تفوق حالة تتحول إلى ما سريعا والتى واملشاكل العوارض من الكثير حدوث فى يتسبب
التى مثل تلك واملتطورة األساسية الطبية الرعاية تقدمي يعوق مما املتوفرة باملستشفى، اإلمكانات
باملستشفيات داخلية أزمات قد تسبب التى األحداث أمثلة ومن املركزة. العناية وحدة فى تقدم
وقت حتدث التى مثل البشرية واالعتداءات والزالزل الفيضانات مثل الطبيعية الكوارث
واخلدمات االتصاالت أنظمة فيها مبا احليوية لألنظمة شامل فقدان ينتج عنه قد وهذا احلرب.
وأنظمة املياه املراقبة الصناعى وأنظمة التنفس وأجهزة الدم واملعامل وبنك الصيدلية مثل العامة

والصرف.
يعرض مما باملنشأة العمل سير يعطل من مفاجىء حدث الداخلية هى األزمة أن القول ميكن
على خدمة قائمة كجهة املكان سالمة من ويقلل والزائرين، والعاملني من املرضى للخطر كل
يؤدى مما السيطرة عن خرجت قد أزمة هى الداخلية الكارثة فإن العكس وعلى العامة. السالمة

معًا. يؤدى لكليهما قد أو خطير تدمير إلى يؤدى قد أو والضحايا اإلصابات من العديد إلى
العاملني يفضل وهذا الضحايا، موضع بها والعاملني املستشفى الداخلية الكارثة  تضع
للمخاوف إثارة مجرد أن يكن يجب ال الوضع هذا بعيد احلدوث. وعالج كاحتمال به التفكير

حقيقة. ولكن يجب اعتباره داعي بدون
∫ UOHA��*« jD� iF�

واملقاومة. للمرونة مناذج (١
ملختلف املخاطر. أمثلة (٢

á«∏NGódG çQGƒµdG á¡LGƒŸ äÉ«Ø°ûà°ùŸG §£N ≈a ójó÷G

ابراهيم محمد سعيد أمين
الزقازيق جامعة - الطب كلية والعناية املركزة - التخدير قسم

٢٠٠٧م عام ماچستير
:±Gô```°TE’G

بطـــــرس رزق عـــادل Ø œÆ√
Øدعاء محمد فريد œÆ√ Ø عاطف محمد عبد الفتاح     œÆ√   

استجابة مستشفى صاى لكارثة توسينامى. (٣
السيون. االستوائية العاصفة ملواجهة مستشفى هيرمان استجابة (٤

وتعثيدات). (إجراءات املستشفى إخالء (٥
ونبض الدم ضغط احلرجة: احلاالت ذوى املرضى  نقل وبعد قبل  اآلتية البيانات جمع مت
اللبنيك حمض ومصل بالشرايني وغازات الدم األكسجني وتشبع للجسم احلرارة ودرجة القلب
لرفع مواد عالج واستخدام الصناعى التنفس وإعدادات الدم وجلوكوز الهيموجلوبني وتركيز
استمارات بعمل اإلسعاف بسيارات العاملني قام شريانية. أو وريدية قسطرة ووجود الضغط
بيانات مت تدوين الوصول ومبجرد نقلهم. أثناء وذلك احليوية والعالمات التنفس حالة عن كاملة
العالج إكمال فى البدء وقبل  اإلسعاف، سيارة نقالة على مازالوا وهم للمرضى الدم عينات 

الطريق. تلقوه فى الذى
التنفس. بأجهزة وتوصيلهم املركزة" العناية  إلى "وحدة املرضى نقل مت مباشرة ذلك بعد

واضحة. في استمارات البيانات وتسجيل بجمع املمرضات قامت الفور وعلى
والزالزل اخلدمات وتعطل النيران اندالع هى املستشفى إخالء تستدعى التى  املخاطر
يجب لكل إدارة املمطرة. األعاصير أو والطقس البشرى والتهديد اخلطرة والفيضانات واملواد
يكون هناك تصرفات أن يجب بصفة خاصة األزمات أوقات فى وقيادة. تنظيم هناك يكون أن

وفورى. سريع بشكل تتخذ أن يجب والقرارات فورية
عند مبكرًا يطلق وأن عليه، ويعتمد سريعا اإلنذار يكون أن يجب الطوارىء في حاالت
الميكن األفراد لتجميع  املتأخر االستعداد أن حيث ضار، حادث حدوث  في الشك مجرد

بعد. فيما إصالحه
ومــاذا جتمـــع) نقطة (حتديــد تذهــب أيــن إلــى تعلم أن األشخاص احملتشدة يجب علـــى

يفعلوا. أن عليهم
أن ويجب والكوارث، احلوادث حاالت فى الرئيسية املشكالت إحدى هى االتصاالت

الضرورية. البيانات أهم إلى املعلومات تختصر
نظام لتكون متكاملة أن تكون يجب املراسالت إلى والالسلكى باإلضافة االتصال السلكى

اتصال كامل.
بالهواتف العمل  يتوقف ما  عادة  يتعطل. قد منهم نظام أى أن  االعتبار  فى األخذ يجب

وانتهاء شحنتها. لتكلفتها نتيجة املواقف بتلك اخللوية
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يتبعــــه أن يجــب العاملـــني وتعليــم وبعناية. دقيــق تدريب هنـــــــاك يكـــون أن يجــب
مسبقا اإلعالن سنوي دون بشكل عملية محاكاة بعمل ذلك ويتم كل فترة. عملية تدريبات

مفاجئًا. ليكون
الكافى التخطيط فبــدون الوقــت واجلهــد، مــن تتطلــب الكثير مهمة املستشفى إخــالء إن
إخالء عملية جيدًا على باملستشفى العاملني تدريب وجب بفشل. لذا اإلخالء سينتهى واملالئم

املستشفى.

á``eó≤ŸG

اآلتية: إلى اإلضطرابات اإلضطرابات السلوكية تتميز
الشارد العناد إضطرابات أ-

السلوك -إضطرابات ب
مكان أخر فى إضطراب السلوك غير املصنف - جـ

œ—UA�« œUMF�« »«dD{≈ ∫ ôË√
أن دون واملدرسني الوالدين ضد ما يتوجه غالبًا العدائى الذى والسلوك السلبية من منط هو

اآلخرين. خطيرة حلقوق مصحوبًا بإنتهاكات يكون
يفقدون ما وكثيرًا للكبار مجادلون بأنهم اإلضطراب بهذا املصابون األطفال ويتصف
كذلك ومشاكلهم أخطائهم على اآلخرين ويلومون بل اآلخرين إستفزاز ويتعمدون هدوءهم

اآلخرين. بسهولة من ويتضايقون أوامرهم ويرفضون الكبار يتحدون قواعد فهم
∫WOJOMOK�ù« …—uB�«

خارج البيت، قد تظهر أو املدرسة، فى وتختفى البيت فى اإلضطراب هذا مالمح تظهر قد
خارج الطفل سلوك ليشمل ميتد البيت ثم اإلضطراب فى يبدأ ظهور هذا بعض احلاالت وفى

البيت.
أو مع الرفاق الكبار مع التعامل وضوحًا فى اإلضطراب أكثر هذا أعراض تكون ما وغالبًا
هؤالء فحص  عند اإلضطراب هذا عالمات  تظهر ال  قد لذلك  جيدًا، الطفل يعرفهم الذين

إكلينيكيًا. األطفال
الكبار من مقامهم فى من أو الوالدين ضد والعدائية السلبية هو االضطراب ظواهر هذا أهم

Ú≤gGôŸGh ∫ÉØWC’G óæY á«cƒ∏°ùdG äÉHGô£°VE’G

مختار منصور نادية أحمد
الزقازيق - جامعة البشرى الطب النفسى -كليــة الطب قسم

٢٠٠٨م عام ماچستير
:±Gô```°TE’G

إميان رشدى الصافى ØœÆ√ √Ø œÆماهر مصطفى املغربى        
سليم محمد فوزى ناجى Ø œ
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غياب فى حتدث التى البيولوچية العمليات من واحدة الالهوائية املعاجلة عمليات تعد
املواد حتويل على تعمل والتى الهوائية  بكتريا  طريق  عن العمليات هذه وتتم األكسجني
كبريتات إلى باإلضافة الكربون وثانى أكسيد امليثان غاز منها الغازات من مجموعة إلى العضوية
فى حتدث التى الهوائية بالعمليات باملقارنة  عديدة مميزات الالهوائية وللمعاجلة الهيدروجني
مساحات إلى حتتاج كما أنها اإلنشاء والصيانة تكلفة قلة املميزات هذه ومن األكسجني وجود
باملقارنة املعاجلة هذه تتكون من التى احلمأة وحجم كمية صغر إلى األرض باإلضافة من صغيرة
يقلل مما الهوائية) املعاجلة من ينتج ما عشر (تقريبا الهوائية العمليات فى املتكونة بحجم احلمأة

منها. والتخلص ونقلها احلمأة معاجلة مشاكل من

è```FÉàædG

فإن املراد معاجلتها باملياه تغذيته قبل الدراسة محل اخلزان فى قاع الهوائية حمأة وضع عند
أى معاجلة  والتى تسبق (start-up) فى املرحلة التمهيدية أسابيع استغرق ثمانية اخلزان هذا
اخلزان هذا من اخلارجة املياه خصائص فى والثبات االستقرار حلالة من وصولها حتى الهوائية
اآلخر اخلزان إن  فنجد معاجلتها املراد  باملياه مباشرة تغذيته مت بآخر اخلزان هذا مقارنة وعند
الصرف الصحى مياه الن وذلك النتائج فى حلالة االستقرار للوصول أسبوعا عشر اثنى استغرق
لغذاء هذه الكائنات الالزمة العضوية واملواد الدقيقة احلية الكائنات من كبير قدر على حتتوى

الالهوائية. املعاجلة عملية إمتام ثم ومن

IÒ¨°üdG äÉ©ªàéŸG ≈a ≈ë°üdG ±ô°üdG √É«e á÷É©Ÿ á°SGQO
á«FGƒgÓdG á÷É©ŸG ΩGóîà°SÉH

الدين السيد داليا سعد
الزقازيق جامعة - الهندسة كلية - البيئة هندسة قسم

٢٠٠٧م عام دكتوراه
:±Gô```°TE’G

بيومــى Øœصـــالح  √ØœÆكمال طلبة عويضة         

فترة عند كانت العضوية املواد ألزاله أن أعلى نسبة إليها التوصل مت التى النتائج أهم ومن
اليوم  املكعب/ الكميائى/متر األكسجني من كجم ٢٠ ساعة وحمل عضوى ٠٫٧٢ مكث

متر/ساعة. ٠٫١٠ للماء رأسية وسرعة
خلط نسبة أفضل بينما ٪٨٠ كانت بالنسبة للكولوينيت خلط أفضل نسبة إن تبني كما
الكيميائى األكسجني إزالة نسبة كانت حيث .٪٦٠ كانت للمونتموريلونيت بالنسبة
حالة فى ٪٨٣٫٣ كانت النسبة هذه احلمأة بالكولونيت أما خلط فى حالة ٪٨٦٫٢ املطلوب
فى املوجودة احلمأة الطني إلى إضافة معادن فاعلية جند هنا ومن للحمأة املونتمورولونيت إضافة
املوجودة فى العضوية املواد متتص إنها كما للتفاعل حفز بعمل بدورها تقوم والتى اخلزان قاع

أصغر فاصغر. إلى مركبات احلمأة وتكسرها
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كواحدة قويسنا منطقة فى اجلوفية املياه تلوث خطورة وتقييم دراسة الظروف الهيدرولوچية
حيث النيل نهر دلتا من كجزء الصناعية مبارك منطقة بها توجد والتى اجلديدة من املجتمعات
متتد التى السطحية الطني طبقة وجود لعدم للتلوث عالية قابلية ذات منطقة قويسنا منطقة تعتبر
بظهر املعروف التكوين الشهير املنطقة بسبب هذه فى ماعدا الدلتا كل فى اخلزان الرباعى أعلى

اجلوفى. اخلزان إلى امللوثات تسرب معدل يزيد ونتيجة لذلك السلحفاة
الناجتة امللوثات إنتقال وحملاكاة املنطقة فى اخلزان اجلوفى لتمثيل عددى منوذج إستخدام مت
أساسيني مصدرين حتديد مت اجلوفى فقد اخلزان تلوث إحتمالية وبدراسة الصناعى التلوث عن

كالتالى: وهما للتلوث
فى تسريب  وجود عن يعبر والذى  ككل الصناعية املنطقة على موزع تلوث  مصدر  (أ)
بنقل تقوم والتى الرئيسية املاسورة إلى املصانع من الصرف مياه نقل ومواسير الصرف خزانات
اخلضراوية مصرف الصناعية إلى مبارك منطقة فى املوجودة املصانع من الصناعى الصرف مياه

الصناعى. الصرف مبياه امللوث
هذا دراسة اخلضراوية ومت مصرف من امللوث اجلزء ميثل  والذى خطى تلوث مصدر (ب)

حالتني: خالل املصدر من
املصرف. أسفل الطني املوجودة طبقة على املصرف تلوث تطبيق (١)

خطورة. احلالة األكثر وهى مباشرة طبقةالرمل على املصدر تلوث تطبيق (٢)

√É«ŸG ≈∏Y Iójó÷G äÉ©ªàéª∏d »Ä«ÑdG ÒKCÉàdG
ÉàdódÉH á≤£æÃ á«aƒ÷G

حسني محمد العربى محمد محمود
الزقازيق جامعة - الهندسة كلية - املائية واملنشآت املياه هندسة قسم

٢٠٠٧م عام ماچستير
:±Gô```°TE’G

العربى السيد √ØœÆناهد  √ØœÆمجدى حسن موافى     

è```FÉàædG

أو  داخل التى تقع اإلنتاجية اآلبار جلميع اجلوفية املياة نوعية تدهور فى يوجد بوجة عام - ١
واحلديد الذائبة الكلية األمالح تركيزات فى وجه اخلصوص وعلى الصناعية املنطقة من بالقرب
الصناعى الصرف آبار اجلوفية نوعية املياه فى التدهور األسباب املمكنة لهذا ومن واأللومنيوم،
الصرف مياه نقل ومواسير الصناعى الصرف مياه خزانات من والتسرب اجلوفى اخلزان فى
اخلزان إلى التلوث شديدة اخلضراوية مصرف ملياه والتسرب اخلضراوية مصرف الصناعى إلى

اجلوفى.
املنجنيز  ماعدا عنصر الصناعية املنطقة عن بعيدا اجلوفية املياه لتلوث مؤشر ال يوجد أى - ٢
أعلى املنجنيز بتركيزات وجود عنصر على تدل اجلوفية املياه عينات حتاليل نتائج أغلب فإن
الرباعى اخلزان رسوبيات من املنجنيز ذوبان وهو طبيعى سبب إلى يرجع به وذلك املسموح من

وهيدروكسيد املنجنيز. منجنيز أكسيد هيئة يوجد على حيث
تلوث  وجود أوضحت واجلوفية السطحية املياه  لعينات البكتريولوجية التحاليل - ٣
آبار من العديد فى ميكروبيولوچى تلوث ووجود واملصارف الترع أغلب عينات فى بكتيرى

اجلوفية. املياه
التلوث  إنتشار وسيناريوهات متثيله وإمكانية السريان لنظام محاكاة عمل مت - ٤
النظام فهم  على ساعد  عددى منوذج بإستخدام  الصناعية  مبارك  مدينة  عن والناجت الصناعى
مبنطقة اجلوفى اخلزان إلى املتوقعة املصادر من التلوث إنتشار وكيفية الهيدروجيولوجى

الدراسة.
امللحوظ  ومن املعايرة إختبار حساسية لهذه عمل مت ثم العددى للنموذج مت عمل معايرة - ٥
مياه الزراعة السطحية الناجتة عن مياه التغذية كمية للحالة املعايرة أن املائى التوازن نتائج من
كمية املياه وأن اإلنتاجية اآلبار اخلزان.بواسطة من سحبها يتم التى املياه لكمية تقريبا مساويا
من اخلزان من اخلارجة املياه تقريبا كمية تساوى النيل بواسطة نهر للخزان تغذيتها يتم التى

الشمالى. احلد خالل
(أ)  هما للتلوث أساسيني حتديد مصدرين مبنطقة الدراسة مت اجلوفية املياه - لدراسة تلوث ٦
خزانات فى تسريب وجود عن يعبر والذى الصناعية ككل  املنطقة على موزع تلوث  مصدر
مياه بنقل  تقوم والتى الرئيسية املاسورة إلى املصانع الصرف من مياه نقل ومواسير  الصرف
اخلضراوية مصرف إلى الصناعية مبارك منطقة  فى املوجودة  املصانع من  الصناعى الصرف
مصرف من امللوث اجلزء ميثل والذى خطى تلوث مصدر مبياه الصرف الصناعى،(ب) امللوث
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الطني طبقة على املصرف تلوث تطبيق (١) حالتني: خالل من املصدر هذا دراسة ومت اخلضراوية
األكثر وهى احلالة الرمل مباشرة على طبقة املصدر تلوث تطبيق (٢) املوجودة أسفل املصرف،
حماية فى السطحية  الطني طبقة أهمية إتضح السيناريوهات هذه تطبيق خالل ومن خطورة

إليه. امللوثات السطحية إنتشار ومنع اجلوفى اخلزان
بنسبة احلالية السحب  معدالت بزيادة مستقبلية سحب سيناريوهات ثالث عمل مت -٧
تأثير هذه مت دراسة الرئيسية وقد احلالة احلالية هى حالة السحب إعتبار ٦٠٪ مع و ٪٤٠ و ٪٢٠
لوحظ وقد اجلوفى وحاالت إنتشار امللوثات للخزان املائى التوازن كل من السيناريوهات على

اإلنتاجية. اآلبار مصافى إلى امللوث وإنتقال إنتشار يقل السحب معدالت بزيادة أنه
 U???O�u��«

املصرف  تلوث تأثير وحتديد ملراقبة اخلضراوية مصرف بعد مراقبة آبار نظام تصميم وتنفيذ - ١
اجلوفية. املياه نوعية على

صرفها  قبل عن مدينة مبارك الصناعية الناجتة الصناعى الصرف ملياه الكاملة - املعاجلة ٢
املصرف. هذا تلوث اخلضراوية للحد من مصرف على

الصرف  خزانات مياه الصناعى وعلى الصرف مواسير على ضغوط املراجعة الدائمة - ٣
اجلوفى. اخلزان إلى تسريب وجود عدم من والتأكد

وإنتقال  إنتشار من للتقليل اخلضراوية مصرف من امللوث اجلزء وتبطني عزل يجب - ٤
اجلوفية. املياه التلوث إلى

ومبارك  كفور الرمل شرب مبحطات واخلاصة اجلوفية الشرب نوعية مياه مراقبة يجب - ٥
التحاليل تدل والتى الصناعية املنطقة من  وبالقرب داخل تقع والتى (٢) ومبارك   (١)

بها. مياه الشرب نوعية فى تدهور وجود الكيميائية على
ومبارك (٢)  (١) ومبارك الرمل  كفور الشرب مياة حملطات آخر بديل عن البحث - ٦
جديدة محطات إنشاء أو غير ملوث ذات مصدر مياه محطات أخرى على اإلعتماد طريق عن

اخلضراوية. مصرف شرق الصناعية أو املنطقة جنوب
بالقرب  خاصة للشرب األرض عموما سطح من القريبة اجلوفية املياه تستخدم اال يجب - ٧
التلوث اجلوفى من اخلزان بحماية تقوم والتى الطني طبقة تتالشى حيث الصناعية من املنطقة

السطحى.
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أسلوب بأستخدام وذلك  بدائية بطريقة مصر قرى فى "النباتى" البلدى الفحم  إنتاج يتم
فى اإلقتصادى الفقد إلى يؤدى ولكنه فحسب الهواء يلوث ال األسلوب األرضية. وهذا القمائن

هذا املجال. علمية فى دراسات إلى نحتاج فإننا اخلام. لذا املواد
اخلشب عينات من عشر لتحليل األنبوبى الفرن بإستخدام املعمل فى البداية نقطة تنفيذ مت

إلنتاج الفحم البلدى "النباتى" محليا. اإلستخدام الشائع
املستخلصة املواد - الرماد محتوى للخشب (الوزن النوعى - اآلتية اخلواص مت تقدير وقد

من اللجنني). واحملتوى البنزين - الكحول مستخلص الكلية -
إلنتاج معمليا األنبوبى الفرن بإستخدام احلرارى التحلل لعملية تعريضها مت العينات جميع
احلجمى اإلنكماش - النوعية (الكثافة مثل حتديد خواصه  مت والذى "النباتى"  البلدى  الفحم

الرماد). ومحتوى األساسى الكربون الطيارة - املواد نسبة - لإلحتراق الكلية احلرارة -
البلدى خواص الفحم على واضح تأثير لها األصلى أن خواص اخلشب إلى أشارت النتائج
البلدى الفحم من مختلفة أنواع ينتجون املجال هذا فى يعملون الذين ووجد أن املنتج. "النباتى"

باخلبرة). ذلك تعظيم (ويتم لألغراض املختلفة "النباتى"
ظاهرية كثافة وأعلى (٪٤٦٫٢) "النباتى" البلدى كمية من الفحم أكبر ينتج الورد خشب
ثابت كربون وأعلى كالورى/سم٣) ٧٧٠٣) إحتراق  حرارة وأعلى (٠٫٦جم/سم٣) 

.(٪٦٨٫٩٨)

ió∏ÑdG ºëØdG êÉàfE’ á«∏ äGóMƒd á«Ä«H á°SGQO

النحال رفعت أحمد طارق
الزقازيق جامعة - الهندسة كلية - البيئة هندسة قسم

٢٠٠٧م عام ماچستير
:±Gô```°TE’G

الدين شهاب كمال √ØœÆحمدى               √ØœÆكمال طلبة عويضة  
املقـــــدم Ø   Æ œسامــــــــح إبراهيم                √ØœÆابراهيم إسماعيل
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إلى زيادة بدورة أدى مما االستهالك املائى فى زيادة السكان عدد فى املطردة الزيادة عن نتج
املصارف حالة تدهور إلى هذا وقد أدى السكنية، عن التجمعات الناجتة الصرف مياه كميات فى
إليها، معاجلة) والغير جزئيا الصرف (املعاجلة مياه  كميات صرف بسبب مصر فى الزراعية
تركيز انخفاض على مما عمل املصارف مياه فى العضوية املواد تركيز زيادة إلى ذلك حيث أدى
وكذلك املصارف مبياه احلية الكائنات على بالسلب يؤثر مما املصارف مبياه  املذاب األكسجني
مياه تستقبل التى بحيرة املنزلة (مثل ملياه املصارف املائية املستقبلة باملسطحات احلية الكائنات
اآلثار هذه بالبحيرة). ولتقليل املوجودة األسماك على سىء تأثير له كان مما البقر بحر مصرف
تأثير دراسة  البحث  هذا  فى مت املصارف ولذلك مياه فى امللوثات تركيز تقليل ينبغى السيئة
تقليل بغرض مصرف بلبيس ملياه البيولوجية املعاجلة فى املغمورة البيولوجية املفاعالت استخدام
استيعابه على ويساعد له الذاتية التنقية قدرة رفع على يعمل مما به املوجودة امللوثات نسب
أخرى مرة املياه هذه إعادة استخدام إمكانية على يساعد به وبالتالى امللقاة العضوية للملوثات

باملياه. احلية على الكائنات السيىء التأثير من ويقلل مباشرة غير أو بصورة مباشرة سواء الزراعة فى
األنواع من اثنان مختلفة استخدام ثالث أوساط جناح مدى الختبار هذه الدراسة أجريت وقد
على مرشحه، كوسائط لتعمل والزلط (pall rings and star shape) البالستيكية
تستقبل مكشوفة قنوات أربع من يتكون منوذج فى املصارف مبياه العضوية املواد إزالة معدالت
 ٩ -٣ - ٥ - ٧) التصرفات املختلفة من عدد تأثير حتت املفاعالت اختبار مت بلبيس. مصرف مياه
تغير احلمل تأثير دراسة مت كما ٣١ هم إلى ١٥هم من حرارة مختلفة درجات -١١لتر/ثانية) وفى

العضوى. احلمل إزالة املفاعالت فى هذه على كفاءة  العضوى

äÓYÉØŸG á£°SGƒH ±QÉ°üŸG √É«Ÿ á«Lƒdƒ«ÑdG á÷É©ŸG
IQƒª¨ŸG á«Lƒdƒ«ÑdG

الفتوح سالم أبو أحمد محمود
الزقازيق جامعة كلية الهندسة - - البيئة  هندسة قسم

٢٠٠٧م عام ماچستير
:±Gô```°TE’G

املنيرى الدين √œÆ/ضياء صالح   
املقـــــدم œ/سامــــــح      Øœنبيل ناجى عطا             

Z???????zU�M�«
التصرفات مع  الدراسة مدة إجمالى خالل عليها احلصول مت التى النتائج  أظهرت  وقد
بواسطــة  املستهلك) الكيميائـــى (األكسجني COD املواد العضوية إزالة كفاءة أن املختلفة
مرشح بواسطة اإلزالة وكفاءة إلى٦٣٫٤٪، ما بني ٤٣٫٥ قد تراوحت pall rings مرشــح
من الزلطى املرشح بواسطة اإلزالة بلغت كما star shape قد بلغت من ٤٠٫٢إلى٦٠٫٢٧٪،

١١٫٠ إلى ١٨٫٠٪. من املرجعية القناة اإلزالة الطبيعية فى بلغت بينما ٢٤٫٦ إلى ٤٥٫٤٪،
بواسطة  املستهلك) احليوى (األكسجني BOD العضوية املواد إزالة كفاءة تراوحت كما
مرشح بواسطة اإلزالة وكفاءة إلى٣٩٫٢٥٪، بني١٦٫٨٧ ما تراوحت قد pall rings مرشح
من املرشح الزلطى بواسطة اإلزالة بلغت ٤٢٪ كما إلى star shape  قد بلغت من ١٩٫٦٦٪
٥٫٩٨ إلى ١٢٫٢٪. من املرجعية القناة اإلزالة الطبيعية فى بلغت بينما إلى٢٨٫٤٪، ١٣٫٩٥
أعلى يقيم العضوى احلمل قيمة تقليل فى جنحت املستخدمة البيولوچية املفاعالت أن يعنى مما
كما يتضح للمصرف التنقية الذاتية قدرة زيادة على تعمل من القناة املرجعية وبالتالى بكثير
 Star shape, Pall rings البالستيكية املواد من  املتكونان املرشحان أن النتائج هذه من
املساحة لزيادة نظرا وذلك الزلطى، باملرشح مقارنة العضوية للمواد إزالة كفاء يحققان أعلى
لل السطحية املساحة أن حيث (املسامية) الفراغات نسبة زيادة مع للوسطني النوعية السطحية
مقارنة (٧١٫٢م٢/م٣) تبلغ Pall rings السطحية واملساحة Star shape(١٥٢م٢/م٣)
املساحة زيادة عن وينتج (٥٧٫٥م٢/م٣)، السطحية مساحته تبلغ الذى الزلطى باملرشح
وإزالة  أكسدة عن املسئول Biofilm أو البكتريا من احليوى الغشاء كثافة فى زيادة السطحية
مرشح (٨٣٫٠٪) ومسامية Star shape تبلغ مرشح مسامية نسبة أن كما العضوية، املواد
نسبة فان وبالتالى ،(٪٤٣٫٠) املرشح الزلطى مسامية بينما (٪٨٣٫٠) تبلغ  pall rings
املارة تلك من أعلى احليوى - الغشاء بواسطة للمعاجلة واملعرضة املرشح من خالل املارة املاء
املرشحان بواسطة نسبة اإلزالة زيادة النهاية إلى فى  يؤدى ما املرشح الزلطى، وهو خالل من

الزلطى. املرشح عن البالستيكيان
املواد إزالة كفاءة أن  املختلفة  احلرارة درجات مع عليها احلصول  مت التى النتائج أظهرت
(ل/ث)   ٥ االختبارية  القنوات فــــى املار التصرف قيمة كــانت عندمـــا  BOD العضوية
مرشح بواسطة اإلزالة وكفاءة pall rings  قد زادت من ٢٠٫١ إلى ٣٥٪، مرشح بواسطة
املرشح بواسطة  اإلزالة نسبة زادت كما ،٪٤٠٫٩ إلى   ٢٢٫٢ من  زادت  قد   Star shape
 ٨٫٥ من املرجعية القناة فى الطبيعية  اإلزالة  زادت بينما إلى ٢٧٫٧٢٪، من١٩٫١٥  الزلطى
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التصرف قيمة كانت عندما بينما ٢٥ هم. إلى ١٥هم من احلرارة درجة لزيادة وذلك إلى١٠٫٠٪
مرشح  العضوية BOD بواسطة املواد إزالة كفاءة زادت (ل/ث) ٧ االختبارية القنوات فى املار
زادت   star shape مرشح بواسطة اإلزالة وكفاء ،٪٣١٫١٩ إلى   ٢٠٫١ من   pall rings
من١٨٫٢٠ إلى  الزلطى املرشح بواسطة اإلزالة نسبة كما زادت ، ٢٠٫٧٨ إلى ٣٥٫٧٩٪ من
لزيادة وذلك ٧٫٧٥ إلى ٩٫٠٪ من املرجعية القناة اإلزالة الطبيعية فى زادت بينما ،٪٢٦٫٢١

٢٦هم. إلى ١٨ هم من احلرارة درجة
العضوية COD تزداد بزيادة درجات  املواد إزالة كفاءة أن كذلك النتائج أظهرت كما -
درجة  وزادت ٥ (ل/ث) االختبارية القنوات فى املار التصرف قيمة عندما كانت حيث احلرارة
pall rings  مــن ٣٤٫٧٥  مرشـــح بواسطــة اإلزالة كفاءة زادت ٢٥ هم إلى ١٥هم من احلرارة
إلى٥٦٫١٢٪، star shape  قد زادت من ١٨ر٢٦٪ مرشح بواسطة اإلزالة وكفاءة ،٪٦١ إلى
اإلزالة زادت بينما من٢٥٫١٥ إلى ٤١٫٧٣٪، الزلطى املرشح بواسطة اإلزالة نسبة زادت كما
فى التصرف املار قيمة كانت ١٣٫٠ إلى ١٦٫٣٪. بينما عندما من فى القناة املرجعية الطبيعية
مرشـــح  COD بواسطــــة العضوية  املواد إزالة كفاءة زادت (ل/ث) ٧ االختبارية القنوات
زادت    star shape مرشح بواسطة اإلزالة وكفاءة إلى ٥٦٫٥٪، من ٣٧٫٥   pall rings
إلى   ٢٨٫٦٠ من الزلطى املرشح بواسطة  اإلزالة نسبة زادت كما إلى٥٣٫٧٢٪، من٣٣٫٨٥
وذلك إلى١٤٫١٠٪ ١١٫٢٥ من املرجعية القناة فى الطبيعية  اإلزالة  زادت بينما ،٪٣٨٫٧١
إزالة معدل  أن جليا  يتضح السابقة النتائج  ومن  ٢٦هم. إلى هم  ١٨ من احلرارة درجة لزيادة
البكتريا  لزيادة قدرة نظرا وذلك درجات احلرارة مع زيادة يزيد COD,BOD العضوية املواد
تعتبر حيث العضوية املواد أكسدة على امللتصق حول حبيبات املرشح للغشاء احليوى املكونة
مع طرديا تناسب التفاعل هذا معدل يتناسب بيولوجى - كيميائى تفاعل األكسدة عمليات

درجات احلرارة. الزيادة فى
العضوية املواد إزالة كفاءة زيادة على تعمل املفاعل طول زيادة أن من النتائج أتضح كما -

العضوية. املواد كفاءة إزالة من تقلل العضوية املواد حتميل معدل وزيادة بصورة متناقصة
املفاعالت تصميم فى استخدامها ميكن التى الرياضية املعادالت من عدد استنتاج  ومت

املصارف. مياه ملعاجلة املغمورة
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فى اآلتى: البحث تتمثل أهمية
املدخالت من يتكون منوذج  شكل  فى االلكترونية للحكومة نظام وضع إلى التوصل  -
على للتطبيق قابل عملى منوذج شكل فى وذلك املستهدفة، والعمليات التشغيلية واملخرجات

العالى. التعليم وزارة خدمات
للفوائد نظرًا اإللكترونية باحلكومة األخذ نحو  االستمرار وضرورة أهمية على التأكيد
ت املتحدة األمريكية، واجنلترا، وإمارة الواليا وهى هذا املجال فى رائدة دول جتارب فى احملققة
اهدار وعدم اخلدمات احلكومية، مع اجلمهور تعامل تبسيط إجراءات الفوائد ومن هذه دبى.
مستوى مع ارتفاع ساعة، والعشرين األربع مدار على احلكومية اخلدمة واجلهد، وتوفير الوقت

بهذه الدول(١). املتعاملني من اجلمهور لدى والتقنى املعلوماتى الوعى
من وذلك - توفيرها من البد سمات جديدة املعاصرة احلكومية لإلدارة أن  على التأكيد
التعامل على احلكومية قادرة اإلدارة حتى تصبح اإلكترونية - احلكومية بعناصر خالل الوفاء

متالحقة(٢). متغيرات من يسوده وما العصر معطيات مع

á«fhÎµdE’G áeƒµ◊G Ωƒ¡Øe ≥«Ñ£àd ìÎ≤e êPƒ‰
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اهللا عطا العزيز عبد عثمان عبير
الزقازيق جامعة - التجارة كلية - األعمال إدارة قسم

٢٠١٠م عام دكتوراه
:±Gô```°TE’G

الدين زين الفتاح عبد شوقى         √ØœÆفريد أحمد شوقى                 √ØœÆمحمد

يلى: إلى ما الرجوع يرجى ، التفاصيل ملزيد من (١)
MIT: Minister for innovation and technologies, Italy:2005.from:google (on:1/8/2005)
- Reinermann, Heinrich. “Electronic Governance and Electronic Government:Do politicians and in-
ternet need each other?” Journal of informatics of the Slovanian informaties society. jan/feb/march 
2001, pp5-11.from:google (on:14/3/2005).
(2) Karacapilids, Nikos et al. “Computer-Supported GZG Colloboration for public policy and deci-
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مراعاة مع السطحية واملياه اجلوفية املياه من كال استخدام طريق عن وذلك مصر املتاحة فى املياه
القرار. وصناع املزارعني متطلبات الهيدرولوجية، الطبيعية، املنطقة ظروف اآلمن، السحب

اختيار اجلوفية، صلة باملياه لها التى السابقة األبحاث مت مراجعة املرجوة األهداف لتحقيق
عمل ومن ثم واملنطقة، للمشكلة محاكاة عمل عليها، الدراسة عمل سيتم التى املناسبة املنطقة
من السيناريوهات عدد فرض منهما، لكل املطلوبة جتميع املعلومات واملشكلة، للمنطقة منذجة

وتقييمها. النتائج هذه ومت حتليل املطلوبة األهداف لتحقيق واملستقبلية احلالية
متطلبات من ٪٣٠ بسحب املتعلق الفرض أن السابقة السيناريوهات نتائج أهم وكان من
أفضل حتديد من النتائج كان وأيضا بأمان. تطبيقه القرار لصناع ميكن عام عشرون ملدة الزراعة
األحوال. من حال باى ٣٠٠م عن تقل أال البد متجاورين أى بئرين فاملسافة بني بئر. لكل موقع
بئر املسافة بني اى ان كما ١كم. عن أال تقل منها البد بالقرب يقع ترعة وأى اى بئر بني املسافة

١كم. إلى ٥٠٠م تقل عن أال البد منها بالقرب يقع ترعة اى وفم
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النيل نهر على احملدودة، حيث تنحصر مصادر املياه املائية املوارد ذات الدول من تعتبر مصر
فقد املعيشة، مستوى وارتفاع السكان، تعداد فى املطردة الزيادة نتيجة اجلوفية. واملياه وفروعه

والصناعة. الزراعة فى كافة األغراض خاصة املياه فى من احتياجات السكان ازدادت
مع املائية املوارد في احلادث النقص سد مواجهة فى حقيقيا حتديا تواجه  مصر أصبحت
املياه غير التقليدية من املوارد عن للبحث احلكومة اجتهت لذلك باستمرار. املتزايدة املتطلبات
ومياه املعاجلة الصحى الصرف مياه البحر احملالة ومياه مثل إمكانية استخدامها، مدى وبحث

معاجلتها. بعد الصاحلة املصارف الزراعية
النباتات حاجة عن الزائدة الرى  مياه من للتخلص األساس فى أنشأت الزراعية  املصارف
إعادة يهدد ما أخطر إن الزائدة معها. الرى مياه حتملها التى األمالح من التربة غسيل وكذلك
حيث معاجلة، الغير والصناعى الصرف الصحى مبياه تلوثها هو الزراعية املصارف مياه استخدام
واملخلفات الفضالت من للتخلص سهال مجاال يجعلها وطبيعتها املكشوفة املصارف طول أن
على أثر مما والصناعية، السكانية التجمعات مبناطق مرورها عند خاصة  والصلبة، السائلة
كبيرا خطرا ميثل امللوثة املياه لهذه املباشر االستخدام أن كما املصارف، هذه فى البيئى التوازن

معها وخاصة الفالحني. املتعاملني وحياة صحة على
املائية باملجارى التلوث نسب خلفض وسريعة اقتصادية طريقة إليجاد تهدف الدراسة هذه
باستخدام للمجرى  الذاتية التنقية  قدرة  وتنشيط رفع طريق  - عن املصارف خاصة - امللوثة

املجال. هذا فى الباحثني من وهو ما أوصى به العديد املغمورة البيولوجية املرشحات

Ú°ù– ≈a É«∏≤M äÉë°TôŸG ΩGóîà°SG
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اجلوهرى فتحى حمدى عماد
الزقازيق جامعة - الهندسة كلية - البيئة هندسة قسم
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من مرور املياه عند املياه، فى مسامى وسط وضع على تعتمد البيولوجى املرشح عمل طريقة
تنمو التى - البكتريا كما تقوم بداخله، العالقة املواد من كبير جزء حجز يتم الوسط خالل هذا

العضوية. املواد جزء من -بأكسدة الوسط اخلارجى لهذا السطح على
التأثيرات دراسة مت األول االجتاه  خالل متوازيني، اجتاهني فى العمل مت  البحث هذا خالل
املار التصرف نسبة  مثل السريان، مجرى فى املفاعالت هذه وضع عن الناجتة الهيدروليكية
االجتاه أما اخللف. عن  األمام فى املائى للضفط النسبى االرتفاع ومقدار  املرشح،  خالل، من
ودراسة باملياه العضوية املواد تركيز خفض فى املفاعالت هذه كفاءة ببحث فيهتم الثانى
التحميل ومعدالت املستخدم،  الوسط نوع (مثل املفاعالت  هذه كفاءة على املؤثرة العوامل

املقترحة). املرشحات هذه على والعضوى الهيدروليكى
ويسمى البالستيك من األول الوسط األوساط، من أنواع استخدم ثالثة البحث هذا خالل
الوسط أما ،Star shape عليه أطلق أيضا وقد البالستيك من الثانى الوسط ،Pall rings
التكلفة، كمادة منخفضة  (٣٫٠ - ٤٫٠سم) الزلط مقاس من ليكون اختياره  مت فقد الثالث
نسبة - النوعية السطحية املساحة الشكل - حيث الثالثة من األوساط خصائص هذه وتختلف

السطح اخلارجى). خشونة - الهيدروليكى التوصيل معامل الفراغات -
بلبيس، مصرف مياه علي األولى  املرحلة نفذت  مرحلتني،  على  احلقلى العمل تقسيم  مت
من  بالقرب  ٣٥٫٠ الكيلو عن املصرف على التجريبية  القنوات من  منوذج بناء مت حيث
وعرض ٠ر٤٠م، خرسانية بطول قنوات عدد أربع من هذا النموذج يتكون كوبرى الصحافة.
منها فى كل يتم دورات، أربعة على املرحلة هذه قسمت ٧٥٫٠سم. حائط وارتفاع ٣٨٫٠سم،
حيث القليوبية، مصرف مياه على الثانية املرحلة نفذت بالقنوات. بينما املار التصرف تغيير
كفر  من كوبرى بالقرب  ١٢٫٠ الكليو عند  القليوبية على مصرف آخر بحثى منوذج بناء مت
على األول التجريبى النموذج أبعاد بنفس فقط قناتني على الثانى النموذج واشتمل اجلندى،

بلبيس. مصرف
بحيث قنوات ثالث فى أوساط الثالث رص مت بلبيس مصرف على األولى املرحلة  خالل
الطول فى تختلف بينما (١٣٠م٢)، السطحية املساحة إجمالى فى األوساط هذه تتساوى
اإلزالة متثل مرجعية كقناة للعمل أوساط أى بدون الرابعة القناة تشغيل ومت السريان اجتاه فى

للمصرف. الطبيعية
 (star shape) هو واحد مت استخدام وسط القليوبية مصرف على الثانية املرحلة خالل
كقناة مرجعية للعمل أوساط أى بدون الثانية القناة تشغيل بينما مت أحد القناتني، فى ووضع

للمصرف. الطبيعية اإلزالة متثل

حتت نفس األربعة القنوات تشغيل مت األولى، باملرحلة الدراسة اخلاصة فترة إجمالى خالل
تراوحت  بحيث آلخر، يوم من املياه خصائص تغيرت  حيث ساعة/يوم،  ٢٤ ملدة التصرف
من  العضوى التحميل معدالت وتراوحت مئوية، درجة و٣١ ١٦ بني املاء حرارة درجة متوسط
جرام  إلى٠٫٧١ كيلوم من٠٫١٧ أو ما يعادل يوم، ١٢٫٠ إلى ١٢١٫٧ كيلو جرام COD/م٣

يوم. COD/م٢
Z?????????zU?�M�«

هيدروليكية توصيلية أعلى Pall rings له وسط أن الهيدروليكية الدراسة نتائج أظهرت
الزلطى والوسط (٤٠٣ر٢م/ث)، star shape الثانى بالوسط مقارنة (٥٫٥٤٦م/ث)
املفاعل خالل من املار النسبى للتصرف نسبة pall rings أعلى حقق (١٫٥١٤م/ث).كما
أدنى الزلط حقق بينما star shape (٦ر٨ - ١٨٪)، يليه (٪٠٫٨-١٩) بني تراوحت والتى

.(٪٥ -٢٫٦) نسبة
العضوية  املواد كفاءة إزالة من يزيد املرشحات البيولوجية استخدام أن COD نتائج أظهرت
التى فيها فى القنوات (٪١٤٫٨ - ٥٨) املرجعية إلى القناة فى (٪١٫٤ - ١٨٫٤) من COD

اإلزالة  معدل ضعف مرة ١٫٢ إلى ١٤٫٥ من تراوحت زيادة بنسبة وذلك املغمورة، املرشحات
الطبيعية.

للمواد  إزالة  نسبة متوسط  أعلى حقق  قد  pall sings مرشح أن  أيضا النتائج  أظهرت 
 star shape الثانى البالستيكى بالوسط مقارنة ٢٤٫٩ إلى ٥٥٪ من تراوحت والتى العضوية
تراوحت والتى نسبه إزالة أقل حقق املرشح الزلطى بينما إلى٥١٫٦٪، ٢٢٫٦ من حقق الذى
والتى اآلخر عن مرشح كل ومواصفات خصائص تغير إلى ذلك ويرجع إلى٤٦٫٢٪، ٢٠٫٥ من
كثيرا تتأثر البيولوچى املرشح كفاءة أن أيضا النتائج أظهرت الوقت. مرور مع أيضا تتغير 

العضوية. التحميل ومعدالت مبعدالت التحميل الهيدروليكية،
املرشح أن أيضا النتائج أظهرت القليوبية، مصرف على الثانية املرحلة نتائج  خالل من
التى أقل من تلك بنسب كان وإن العضوية، تركيز املواد خفض على عالية قدرة له البيولوجى
حيث من املصرفني كال املياه فى خصائص  تغير إلى ويرجع ذلك بلبيس، مصرف فى حتققت

الوقت. مرور وكذلك مع األكسجني الذائب تركيز
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الطني طبقة على املصرف تلوث تطبيق (١) حالتني: خالل من املصدر هذا دراسة ومت اخلضراوية
األكثر وهى احلالة الرمل مباشرة على طبقة املصدر تلوث تطبيق (٢) املوجودة أسفل املصرف،
حماية فى السطحية  الطني طبقة أهمية إتضح السيناريوهات هذه تطبيق خالل ومن خطورة

إليه. امللوثات السطحية إنتشار ومنع اجلوفى اخلزان
بنسبة احلالية السحب  معدالت بزيادة مستقبلية سحب سيناريوهات ثالث عمل مت -٧
تأثير هذه مت دراسة الرئيسية وقد احلالة احلالية هى حالة السحب إعتبار ٦٠٪ مع و ٪٤٠ و ٪٢٠
لوحظ وقد اجلوفى وحاالت إنتشار امللوثات للخزان املائى التوازن كل من السيناريوهات على

اإلنتاجية. اآلبار مصافى إلى امللوث وإنتقال إنتشار يقل السحب معدالت بزيادة أنه
 U???O�u��«

املصرف  تلوث تأثير وحتديد ملراقبة اخلضراوية مصرف بعد مراقبة آبار نظام تصميم وتنفيذ - ١
اجلوفية. املياه نوعية على

صرفها  قبل عن مدينة مبارك الصناعية الناجتة الصناعى الصرف ملياه الكاملة - املعاجلة ٢
املصرف. هذا تلوث اخلضراوية للحد من مصرف على

الصرف  خزانات مياه الصناعى وعلى الصرف مواسير على ضغوط املراجعة الدائمة - ٣
اجلوفى. اخلزان إلى تسريب وجود عدم من والتأكد

وإنتقال  إنتشار من للتقليل اخلضراوية مصرف من امللوث اجلزء وتبطني عزل يجب - ٤
اجلوفية. املياه التلوث إلى

ومبارك  كفور الرمل شرب مبحطات واخلاصة اجلوفية الشرب نوعية مياه مراقبة يجب - ٥
التحاليل تدل والتى الصناعية املنطقة من  وبالقرب داخل تقع والتى (٢) ومبارك   (١)

بها. مياه الشرب نوعية فى تدهور وجود الكيميائية على
ومبارك (٢)  (١) ومبارك الرمل  كفور الشرب مياة حملطات آخر بديل عن البحث - ٦
جديدة محطات إنشاء أو غير ملوث ذات مصدر مياه محطات أخرى على اإلعتماد طريق عن

اخلضراوية. مصرف شرق الصناعية أو املنطقة جنوب
بالقرب  خاصة للشرب األرض عموما سطح من القريبة اجلوفية املياه تستخدم اال يجب - ٧
التلوث اجلوفى من اخلزان بحماية تقوم والتى الطني طبقة تتالشى حيث الصناعية من املنطقة

السطحى.
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أسلوب بأستخدام وذلك  بدائية بطريقة مصر قرى فى "النباتى" البلدى الفحم  إنتاج يتم
فى اإلقتصادى الفقد إلى يؤدى ولكنه فحسب الهواء يلوث ال األسلوب األرضية. وهذا القمائن

هذا املجال. علمية فى دراسات إلى نحتاج فإننا اخلام. لذا املواد
اخلشب عينات من عشر لتحليل األنبوبى الفرن بإستخدام املعمل فى البداية نقطة تنفيذ مت

إلنتاج الفحم البلدى "النباتى" محليا. اإلستخدام الشائع
املستخلصة املواد - الرماد محتوى للخشب (الوزن النوعى - اآلتية اخلواص مت تقدير وقد

من اللجنني). واحملتوى البنزين - الكحول مستخلص الكلية -
إلنتاج معمليا األنبوبى الفرن بإستخدام احلرارى التحلل لعملية تعريضها مت العينات جميع
احلجمى اإلنكماش - النوعية (الكثافة مثل حتديد خواصه  مت والذى "النباتى"  البلدى  الفحم

الرماد). ومحتوى األساسى الكربون الطيارة - املواد نسبة - لإلحتراق الكلية احلرارة -
البلدى خواص الفحم على واضح تأثير لها األصلى أن خواص اخلشب إلى أشارت النتائج
البلدى الفحم من مختلفة أنواع ينتجون املجال هذا فى يعملون الذين ووجد أن املنتج. "النباتى"

باخلبرة). ذلك تعظيم (ويتم لألغراض املختلفة "النباتى"
ظاهرية كثافة وأعلى (٪٤٦٫٢) "النباتى" البلدى كمية من الفحم أكبر ينتج الورد خشب
ثابت كربون وأعلى كالورى/سم٣) ٧٧٠٣) إحتراق  حرارة وأعلى (٠٫٦جم/سم٣) 

.(٪٦٨٫٩٨)
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النحال رفعت أحمد طارق
الزقازيق جامعة - الهندسة كلية - البيئة هندسة قسم
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أنواع خلط  يتم ما عادة فإنه اخلط الدراسة ولكن لسوء موضع العينات نفس تتبع مت وقد
املعملية. الدراسات مع إلى عدم القدرة على املقارنة اخلشب مما يؤدى من مختلفة

Z????????zU�M�«
األرضية القمائن بإسلوب محليا املنتج الفحم على مت تنفيذها التى الدراسات فإن وعموما

أشار إلى:
احلفر  من  املختلفة األجزاء فى احلرارة درجة تتبع بواسطة عليها املتحصل النتائج  إن - ١
من القمة) يكون مرتفعا حوالى ٤٠٠  (٢٥ سم العلوى اجلزء عند احلرارة درجة أن إلى األرضية
ويستهلك احلرارى التأثير من يزيد ألنه مفيد وهذا جزئيا. األكسدة حتدث حيث درجة مئوية
يؤدى القامينة مما من األخرى األجزاء فى احلرارى التحلل حدوث إلى يؤدى وذلك األكسجني

عالية. جودة ذو "نباتى" بلدى فحم إنتاج إلى
فى  الكربون أكسيد أول احمليطة أن مكونات املنطقة الغازات فى حتليل نتائج أوضحت - ٢
وهذا مستمرة التحلل احلرارى عملية أن تعنى والتى الكربون أكسيد من ثانى تكون أعلى الهواء

عالية. بجودة إنتاجه ميكن "النباتى" البلدى الفحم أن يثبت
باملنطقة  امللوث الهواء فى للتحكم طريقة نقترح لكى الدراسة مجال إستمرار وقد مت - ٣

باحلفر األرضية احمليطة
 U??O�u��«

مزودة مبروحة شفط. احلفرة غرفة حول بناء أ -
الكيماويات بواسطة معاجلتها وتتم فى املاء غسلها املروحة يتم بواسطة املتجمعة الغازات - ب
إلى إنخفضت وقد ٣٠٨مجم/لتر كانت   (COD) ل  املقاسة  املتوسطة والقيمة  

املياه امللوثة. من لتر إلى كل ١ الشبة ١ جم من بإضافة /لتر         ٥٢مجم
فى األخشاب من طن واحد لكل الناجتة الغازات من التخلص مت حساب تكلفة هذا وقد - ج

الشبة. إستخدام من جنيهات) الفحم ب ( ٦ إنتاج    
إستخدام احلجر ونتجنب البوتاسيوم عن برمنجانات ثمنها لرخص الشبة بإستخدام - نــوصى د

إلى إزالة. حتتاج رواسب له ألن اجليرى  

á`eó≤ŸG

االستخدام الشائعة األنظمة أحد هو (belt filter press) الكابس السير ذو املرشح
(chemical conditioning) الكميائية تكلفة التهيئة تعد امليكانيكى للحمأة. للتجفيف
الكلية التشغيل تكلفة من ٪٢٠ حوالى الى  وتصل  عالية النظام بهذا جتفيفها قبل للحمأة
وكفاءة  شيوعا األكثر الكميائى املهيىء هى (polymers) البوليمرات تعد املعاجلة. حملطات
ارتفاع من بالرغم الكابس السير ذو املرشح باستخدام للحمأة امليكانيكى عملية التجفيف فى
كلوريد احلديديك مثل استخدامها يتم الكميائية من املهيئات اخرى وهناك أنواع تكلفتها،
كأحد للبوليمرات باإلضافة  البوليمرات. وتكلفة عن كفاءة تقل والتى الكالسيوم واكسيد
خصائص أيضا متثل الكابس، السير  ذو املرشح باستخدام احلمأة لتجفيف العالية التكاليف 

الكابس. السير فى كفاءة املرشح ذو عامال مهمًا يؤثر املرشح مادة نسيج
وذلك باقتراح الكابس، ذو السير للمرشح التشغيل من تكلفة التقليل هذه الدراسة تهدف
للبوليمرات، بديل كمهيىء تقل كفاءة وذات تكلفة اقتصادية ال محلية مواد استخدام امكانية
ان املرشح. ملادة كنسيج الصنع محلية نسيج مادة استخدام مناسبة مدى دراسة إلى باالضافة
مادة ميثل فانه ذلك عالوة على كالسيوم، اكسيد ٪٥٠ من اكثر من يتكون االسمنت تراب
التكلفة. عالية للبوليمرات بديال للحمأة كمهيىء الدراسة هذه اختبارها فى التكلفة مت قليلة
الشعيرات  متعددة (yarns) البوليستر من خيوط محليا مصنعة املقترحة املرشح نسيج ومادة
قصوى شد متانة  وكذلك  ٠٫٠٤سم/ثانية  يساوى  نفاذية معامل لها  (multifilament)

نيوتن/متر. كيلو الى١١٧٫٢١ وصلت

≈µ«fÉµ«ŸG ∞«ØéàdG ≈a á«∏ OGƒe ΩGóîà°SG
≈ë°üdG ±ô°üdG √É«e ICÉª◊ 

على ابراهيم حمدى محمد عماد
الزقازيق جامعة - الهندسة كلية - البيئة هندسة قسم

٢٠٠٧م عام ماچستير
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طلبة عويضــــة √ØœÆكمال
القرمــــــــــــانى هشـــــام Ø Æœ Øœصــــــالح بيومــــــى      
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بالضغط، الكبس ومرحلة باجلاذبية التصفية  مرحلة من كل  حملاكاة معملى منوذج بناء مت
املنشطة باحلمأة صحى صرف محطة معاجلة من املركزة الثانوية باحلمأة النموذج تغذية مت حيث
اشكال باختبار الدراسة واهتمت .(thickened secondary activated sludge)
االسمنت تراب من املهيىء حتضير وعوامل مختلفة بجرعات االسمنت تراب الضافة مختلفة
الى دراسة اخلليط. باالضافة فى األسمنت تراب ونسبة خلليط التحضير اخللط وسرعة زمن من
امتام التصفية وزمن احلمأة، مع للمهيىء التفاعل وزمن للمرشح، التحميل معدل من كل تأثير
منطقة فى املساعد السالب والضغط احلمأة،  وتركيز  املرشح، مادة وخصائص باجلاذبية،
التجفيف ونسبة حلجم احلمأة، باجلاذبية التصفية حجم نسبة كل من على باجلاذبية التصفية

املواد الصلبة للمرشح. التقاط وكفاءة للحمأة،
الشكل اجلاف االسمنت يفوق معلق تراب من السطحى اضافة اجلزء  ان الدراسة اظهرت
(من ٠٫٢٤جرام/جرام هى حوالى لالضافة املثلى اجلرعة لالضافة، وكانت الرطب والشكل
مع وذلك ٪١٥ تقريبا وصلت للحمأة جتفيف نسبة إلى باالضافة احلمأة)، فى  الصلبة املادة
واخيرا احلمأة ٣٫٤٪. فى مادة صلبة لتر/دقيقة/متر بتركيز ٢٥ للمرشح وصل حتميل معدل
سالب ضغط بتطبيق وذلك ٪١٦٫٦٣ حوالى للحمأة وصلت جتفيف نسبة الى الوصول امكن

دقائق. أربع وصلت ملدة بار ٠٫٠٥ ــ مقداره للتصفية مساعد

á``eó≤ŸG

فى واالتساع السكنية للزيادة نتيجة املياه فى مصادر نقص العربية مصر جمهورية تواجه
كمية أن كما ١٠مم. عن يزيد ال األمطار السنوى ملياه التساقط إن متوسط حيث الزراعية الرقعة
النيل مياه من تبعا حلصة مصر السنة م٣ فى بليون ٥٥ تتعدى ال  النيل نهر  املتاحة من املياه

باالتفاق مع السودان.
تركيز األمالح على تؤثر إن ميكن الزراعى الصرف مياه استخدام فى االستمرار إن حني فى
املشكلة هذه وحلل املدى الطويل على الصرف مياه جودة وأيضا للنبات منطقة اجلذر بالنسبة فى

االحتياجات. يوفى إن إيجاد مصدر مياه بديل ميكن من البد كان
والصناعة للزراعة بالنسبة السطحية املياه بجانب هام بديل اجلوفية أصبحت املياه وبالتالى
يعنى حيث هام مصطلح اجلوفية املياه إدارة مصطلح أصبح عليه وبناءا املنزلى االستخدام وحتى

اجلوفية. املياه من االستفادة من تعظم التى األوجه كل على بالتركيز
وبهذا يصبح الرى ملياه الغير متكافىء التوزيع  نتيجة  غالبا  يحدث الرى مياه فى النقص
احلالة هذه حيوى. وفى بديل املياه من نقص تعانى التى املناطق  داخل اجلوفية املياه استخدام
كثير فى احلل هذا تطبيق يتم احلقيقة وفى املياه السطحية بإعادة توزيع اجلوفية املياه إدارة تقوم
مما واملوارد املائية الرى وزارة إلشراف تخضع املزارعني بطريقة عشوائية ال بواسطة املناطق من

طريق: عن هذه اآلبار جلفاف األحيان بعض فى قد يؤدى
اآلمن السحب جتاوز - ١

اآلبار. سحب تداخل - ٢
متكاملة ملصادر بتحقيق إدارة العشوائية اآلبار على البحث بالقضاء اهتم فقد لذلك ونتيجة

ÉàdódÉH á«aƒ÷G √É«ŸG ó«°TôJ

سمك على محمد العزيز عبد شرين
الزقازيق جامعة - الهندسة كلية - املياه هندسة قسم

٢٠٠٧م عام ماچستير
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العظيم غنيم √ØœÆغنيم عبد               √ØœÆأحمد رشاد خاطر  
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مراعاة مع السطحية واملياه اجلوفية املياه من كال استخدام طريق عن وذلك مصر املتاحة فى املياه
القرار. وصناع املزارعني متطلبات الهيدرولوجية، الطبيعية، املنطقة ظروف اآلمن، السحب

اختيار اجلوفية، صلة باملياه لها التى السابقة األبحاث مت مراجعة املرجوة األهداف لتحقيق
عمل ومن ثم واملنطقة، للمشكلة محاكاة عمل عليها، الدراسة عمل سيتم التى املناسبة املنطقة
من السيناريوهات عدد فرض منهما، لكل املطلوبة جتميع املعلومات واملشكلة، للمنطقة منذجة

وتقييمها. النتائج هذه ومت حتليل املطلوبة األهداف لتحقيق واملستقبلية احلالية
متطلبات من ٪٣٠ بسحب املتعلق الفرض أن السابقة السيناريوهات نتائج أهم وكان من
أفضل حتديد من النتائج كان وأيضا بأمان. تطبيقه القرار لصناع ميكن عام عشرون ملدة الزراعة
األحوال. من حال باى ٣٠٠م عن تقل أال البد متجاورين أى بئرين فاملسافة بني بئر. لكل موقع
بئر املسافة بني اى ان كما ١كم. عن أال تقل منها البد بالقرب يقع ترعة وأى اى بئر بني املسافة

١كم. إلى ٥٠٠م تقل عن أال البد منها بالقرب يقع ترعة اى وفم
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النيل نهر على احملدودة، حيث تنحصر مصادر املياه املائية املوارد ذات الدول من تعتبر مصر
فقد املعيشة، مستوى وارتفاع السكان، تعداد فى املطردة الزيادة نتيجة اجلوفية. واملياه وفروعه

والصناعة. الزراعة فى كافة األغراض خاصة املياه فى من احتياجات السكان ازدادت
مع املائية املوارد في احلادث النقص سد مواجهة فى حقيقيا حتديا تواجه  مصر أصبحت
املياه غير التقليدية من املوارد عن للبحث احلكومة اجتهت لذلك باستمرار. املتزايدة املتطلبات
ومياه املعاجلة الصحى الصرف مياه البحر احملالة ومياه مثل إمكانية استخدامها، مدى وبحث

معاجلتها. بعد الصاحلة املصارف الزراعية
النباتات حاجة عن الزائدة الرى  مياه من للتخلص األساس فى أنشأت الزراعية  املصارف
إعادة يهدد ما أخطر إن الزائدة معها. الرى مياه حتملها التى األمالح من التربة غسيل وكذلك
حيث معاجلة، الغير والصناعى الصرف الصحى مبياه تلوثها هو الزراعية املصارف مياه استخدام
واملخلفات الفضالت من للتخلص سهال مجاال يجعلها وطبيعتها املكشوفة املصارف طول أن
على أثر مما والصناعية، السكانية التجمعات مبناطق مرورها عند خاصة  والصلبة، السائلة
كبيرا خطرا ميثل امللوثة املياه لهذه املباشر االستخدام أن كما املصارف، هذه فى البيئى التوازن

معها وخاصة الفالحني. املتعاملني وحياة صحة على
املائية باملجارى التلوث نسب خلفض وسريعة اقتصادية طريقة إليجاد تهدف الدراسة هذه
باستخدام للمجرى  الذاتية التنقية  قدرة  وتنشيط رفع طريق  - عن املصارف خاصة - امللوثة

املجال. هذا فى الباحثني من وهو ما أوصى به العديد املغمورة البيولوجية املرشحات

Ú°ù– ≈a É«∏≤M äÉë°TôŸG ΩGóîà°SG
á«FÉŸG iQÉéŸG √É«e á«Yƒf

اجلوهرى فتحى حمدى عماد
الزقازيق جامعة - الهندسة كلية - البيئة هندسة قسم

٢٠٠٧م عام ماچستير
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املنيــــرى  √ØœÆضيــــاء
املقــــــدم سامــــــح /œ Øœنبيل ناجى عطا           
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الفلفل، نبات مخلف على اشتملت حتويل مخلفات نباتية الدراسة مت هذه من إلبراز الهدف
إلى أضافه  الكمبوست من  مختلفة مصادر إلى الباذجنان نبات مخلف األرز، قش مخلف
دراسة مت إجراء ثم ومن الكمبوست. من املختلفة باألنواع اخلاصة الكيميائية الصفات توصيف
أرضى  تسميد عن ٤ مستويات عبارة هذه املعامالت معاملة وكانت ٢٠ على اشتملت مقارنة
منها  معامالت رئيسية ومنبثق وتعتبر كجم ن/فدان) ١٢٠، ٦٠ ،٣٠ (صفر، بالنيتروجني
كمبوست، (بدون مبعدل ٥م٣/فدان بالكمبوست األرضى  التسميد من مختلفة معامالت ٥
الباذجنان، نبات مخلفات كمبوست األرز، قش كمبوست الفلفل، نبات مخلفات كمبوست
لنبات املختلفة  الصفات على  تأثيرها  ومالحظه بالوزن) (١:١:١) بنسبة خليط كمبوست

البلدى. الثوم
البساتني بحوث محطة مبزرعة وذلك حديثًا مستصلحة طمية رملية تربه روعى استخدام وقد
الرى  نظام  حتت وذلك ٢٠٠٦/٢٠٠٥ املوسم خالل اإلسماعيلية، مبحافظة بالقصاصني

بالتنقيط.
كجم    ٦٠ مبعدل للفسفور كمصدر فو٢أ٥) ٪١٥٫٥ الكالسيوم فوسفات سوبر استخدم
وسلفات للنيتروجني كمصدر ( ن ٪٢١٫٦) على احملتوية  النشادر سلفات فو٢أ٥/فدان

بو٢أ. كجم ٤٨ مبعدل للبوتاسيوم كمصدر بو٢أ) البوتاسيوم  (٤٨٪
وقطر طول تقدير وتشمل النمو صفات لتقدير النباتية العينات جمع مت احلصاد عند 
فصوص/الرأس العشر الفصوص/الرأس (جرام)ووزن (جرام)، وزن الرأس وزن الرأس(سم)،
لتقدير احملتوى أيضا الثوم عينات وأخذت (طن/الفدان) التسويقى احملصول وانتاجية (جرام)
ومستوى البوتاسيوم(٪)  ،(٪) الفسفور ،(٪) النيتروجني تقدير يشمل والذى املعدنى

É¡dÓ¨à°SG á«Ø«ch á«JÉÑædG ÉjÉ≤ÑdG ôjhóJ á«µ«eÉæjO

حجاج أحمد سعيد محمد الشيماء
الزقازيق - جامعة العلوم - كلية النبات قسم

٢٠٠٨م عام ماچستير
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خليـــــل أحمـــد محمــد ØœÆ√ Øياسني محمود العيوطى   œÆ√

البروتني(٪)، تشمل والتى الثوم فى (ملليجرام/الرأس)وتقدير املركبات الفعالة امتصاصهم
.(٪) االمينية األحماض محتوى (ملليجرام/الرأس)، امتصاصه (٪) ومستوى الكبريت

Z???????????zU????�M�«
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صفات عدة على تشتمل الكمبوست من املختلفة للمصادر والكيميائية الفيزيائية الصفات
والنيتروجني الكلى والكربون العضوية املادة من والكثافة ونسبة كل (pH) احلموضة درجة منها
قش األرز كمبوست من كال إن النتائج أوضحت وقد الكربون/النيتروجني. بني واملعدل الكلى
٪٦٤-٦٥ بني ما تتراوح والتى العضوية للمادة جيدة كمصادر يعتبروا الباذجنان وكمبوست
كال  إن الكيميائية التحاليل أظهرت وكذلك ٧ - ٧٫٥ بني ما ودرجه احلموضة التى تتراوح
بينما الكلى الكربون من نسبة على يحتويان الفلفل ومخلف الباذجنان مخلف كمبوست من
من نسبه اعلى األرز قش كمبوست اظهر النقيض على نسبة. اقل األرز كمبوست قش اظهر
الكربون فى األقل نسبة إن على يدل دل إن وهذا الفلفل كمبوست وكذلك النيتروجني الكلى
الكربون/النيتروجني أظهرت معدل إلى وباالشارة  للنيتروجني جيد  كمصدر يعتبر العضوى
> كمبوست قش األرز كاآلتى تنازليا ميكن ترتيبها من الكمبوست املختلفة املصادر إن النتائج

الفلفل. مخلف كمبوست > الباذجنان مخلف كمبوست > (١:١:١) كمبوست اخلليط
النتائج أوضحت الكمبوست من املختلف األنواع فى املتاحة املعدنية األمالح إلى وباالشارة
األمالح (الفسفور لهذه معدل أعلى أظهرت األنواع أكثر الباذجنان هو مخلف كمبوست إن
التى الكمبوست من األخرى املختلفة باألنواع باملقارنة واملاغنسيوم) والكالسيوم والبوتاسيوم

مختلفة. نسب أظهرت
∫t�U�uJ�Ë ‰uB;« ≠ »

الفصوص/ ووزن الرأس/نبات الرأس ولوزن وقطر قيم لطول أعلى أن النتائج أوضحت لقد
عليها من مت احلصول (طن/فدان) للثوم التسويقى رأس واحملصول العشرة فصوص/ ووزن رأس
احلصول مت لهذه الصفات القيم أقل بينما النيتروجينى األرضى، للتسميد معدل أعلى إضافة
احلصول لهذه الصفات مت أعلى قيم أيضا مسمدة). الغير عليها من معاملة الكنترول (النباتات
بني ما للتفاعل وبالنسبة  للكمبوست. املختلفة باملصادر التسميد معامالت إضافة من عليها
فإن الكمبوست من املختلفة باملصادر التسميد ومستويات النيتروجينى التسميد مستويات
فصوص/ العشرة الفصوص/رأس ووزن ووزن الرأس/نبات لوزن معنوية بالنسبة زيادة هناك
معدل إضافة عند وخاصتا (طن/فدان) للثوم التسويقى واحملصول الفصوص/رأس رأس وعدد

الباذجنان. مع كمبوست مخلفات ن/الفدان كجم ١٢٠ تسميد نيتروجينى ارضى
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الطبيعية املصادر من الناجتة الهواء ملوثات تصبح والتصنيع التحضر السريعة فى الزيادة مع
اخلصوص. وجه على وفى مصر العالم مستوى البيئية على املشاكل أخطر من والصناعية واحدة
املعادن تركيزات قياس الدراسة فى هذه االنسان. وكذلك والنبات احليوان صحة على تؤثر فهى
من عينات فى والنيكل والكروميوم والنحاس والزنك والكادميوم الرصاص مثل الثقيلة
انتشار تفسير فى ساعد البول) وعينات الشرب  و مياه الشوارع وأتربة املتساقطة (االتربة

واتربتها. الزقازيق مدينة اجواء فى املعادن هذه
≠∫ WD�U��*« W�d�_«

مثل الثقيلة املعادن من ومكوناتها املتساقطة األتربة معدالت بقياس احلالية الدراسة اختصت
لسنة شهريا العينات جتميع مت وقد والنيكل) والكروم والنحاس والزنك والكادميوم (الرصاص
النحال،  اجلامعة، منطقة من كل على املتساقطة السنوية لألتربة املعدالت أن وقد وجد ٢٠٠٨
لكل شهر املربع املتر فى 15.22,17.03,22.99 ) جرام هى ( 16.05, والقومية احلكمة،
لكل  املربع املتر فى جرام (19.33) الريفية هو على املنطقة السنوى املعدل بينما التوالي. على
املعدالت تعدى واحلضر قد الريف من على كل أن املعدل السنوى الدراسة هذه وأوضحت شهر.
فى فصل الشتاء قيمه لها أعلى هذه املعدالت سجلت أن وجد وقد ومحليا بها عامليا املسموح
املعادن تركيزات االتربة ملعرفة هذه وحللت الصيف. فصل فى سجلت قد املعدالت أقل بينما
وذلك والنحال اجلامعة منطقتى من كل فى سجلت قد للتركيزات قيم أعلى أن واتضح بها
قد سجلت للتركيزات قيم أقل بينما الصغيرة. العمل وورش واملصانع املسابك لوجود نتيجة

الريفية. املنطقة فى
بقياس اختص قد الدراسة هذه من الثانى اجلزء فأن احمليطة البيئة فى الثقيلة املعادن مع انتشار

الشرب. مياه من وعينات الشوارع أتربة من عينات فى املعادن تلك تركيزات

ÉgôWÉ º««≤Jh á«FGƒ¡dG äÉKƒ∏ŸG ¢†©H ≈∏Y á«Ä«H äÉ°SGQO
ájô°†◊Gh á«ØjôdG ≥WÉæŸG ≈a á«ë°üdG

موسى نصار إبراهيم صفاء عزت
الزقازيق جامعة - كلية العلوم - علم احليوان قسم

٢٠١٠م عام ماچستير
:±Gô```°TE’G

السيد على السيد Ø œÆ√
رجب محمد حسنية ØœÆ√ رسمى بولس جرجس                       ØœÆ√              
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مع  ن/الفدان ١٢٠ كجم نيتروجينى ارضى تسميد إضافة معدل عند إن النتائج أظهرت 
لكل امتصاص معدل وأعلى النيتروجني نسبه لعنصر أعلى أعطى الباذجنان مخلفات كمبوست
كانت الفسفور لعنصر  نسبه أعلى بينما الرأس داخل والبوتاسيوم النيتروجني والفسفور من
تسميد معدل كل من والباذجنان مع الفلفل مخلفات كمبوست من كال تسميد إضافة معدل عند
عند إضافة  وكانت نسبة لعنصر البوتاسيوم أعلى وكان ن /فدان و١٢٠ كجم ٦٠ نيتروجينى
ن / فدان.  ١٢٠ كجم تسميد نيتروجينى معدل والباذجنان مع الفلفل من كال تسميد معدل
ومعدل الباذجنان كمبوست تسميد معدل أضافة  عند كان  للبروتني أعلى محتوى كان بينما

ن/فدان. كجم ١٢٠ النيتروجني تسميد
∫W�UFH�« œ«u*« Èu��� ≠œ

∫5�Ëd��« Èu���
كمبوست مخلف تسميد معدل أضافة عند كان للبروتني محتوى أعلى إن النتائج أظهرت

ن/فدان. كجم ١٢٠ الباذجنان ومعدل تسميد النيتروجني
∫©”√—ØÂ«d�OKK�® t�UB��« UC�√Ë Âu��« ”Ëƒ— v� ©•® X�d�J�« dBM� eO�d�

أضافة وعند معاملة غير  النباتات عند كان الكبريت لعنصر محتوى  أعلى أن لوحظ
كمبوست أضافة عند كان الكبريت لعنصر امتصاص محتوى أعلى بينما كمبوست الباذجنان

ن/فدان. كجم ١٢٠ معدل أضافه عند أو الباذجنان
∫WOMO�_« ÷UL�_« Èu���

أن أعلى ولوحظ الثوم نبات داخل االمينية األحماض محتوى على املختلف التأثير أوضحت النتائج
 Leucineو  phenylalanine tryptophan و  و  isolucine االمينية األحماض حملتوى نسبة
االمينى  والذى يعتبر احلمض methionine االمينى احلمض بينما ن/فدان كجم ١٢٠ أضافة عند
بكمبوست املعاملة  النباتات  فى كانت نسبه أعلى أن لوحظ الثوم نبات داخل الرئيسى  الكبريتى

.٪٩٣٫٩٤ الباذجنان
 ornithinine lysineو و  valine االمينية لألحماض نسبة أعلى أن لوحظ أيضا
نسبة في ملحوظ انخفاض أظهرت التى املعامالت ببقية  باملقارنة الغير مسمدة  النباتات عند
أضافة  عند histadine لوحظ االمينى للحمض محتوى أعلى بينما االمينية األحماض هذه

. ن/فدان كجم ١٢٠ مع الباذجنان كمبوست
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الطبيعية املصادر من الناجتة الهواء ملوثات تصبح والتصنيع التحضر السريعة فى الزيادة مع
اخلصوص. وجه على وفى مصر العالم مستوى البيئية على املشاكل أخطر من والصناعية واحدة
املعادن تركيزات قياس الدراسة فى هذه االنسان. وكذلك والنبات احليوان صحة على تؤثر فهى
من عينات فى والنيكل والكروميوم والنحاس والزنك والكادميوم الرصاص مثل الثقيلة
انتشار تفسير فى ساعد البول) وعينات الشرب  و مياه الشوارع وأتربة املتساقطة (االتربة

واتربتها. الزقازيق مدينة اجواء فى املعادن هذه
≠∫ WD�U��*« W�d�_«

مثل الثقيلة املعادن من ومكوناتها املتساقطة األتربة معدالت بقياس احلالية الدراسة اختصت
لسنة شهريا العينات جتميع مت وقد والنيكل) والكروم والنحاس والزنك والكادميوم (الرصاص
النحال،  اجلامعة، منطقة من كل على املتساقطة السنوية لألتربة املعدالت أن وقد وجد ٢٠٠٨
لكل شهر املربع املتر فى 15.22,17.03,22.99 ) جرام هى ( 16.05, والقومية احلكمة،
لكل  املربع املتر فى جرام (19.33) الريفية هو على املنطقة السنوى املعدل بينما التوالي. على
املعدالت تعدى واحلضر قد الريف من على كل أن املعدل السنوى الدراسة هذه وأوضحت شهر.
فى فصل الشتاء قيمه لها أعلى هذه املعدالت سجلت أن وجد وقد ومحليا بها عامليا املسموح
املعادن تركيزات االتربة ملعرفة هذه وحللت الصيف. فصل فى سجلت قد املعدالت أقل بينما
وذلك والنحال اجلامعة منطقتى من كل فى سجلت قد للتركيزات قيم أعلى أن واتضح بها
قد سجلت للتركيزات قيم أقل بينما الصغيرة. العمل وورش واملصانع املسابك لوجود نتيجة

الريفية. املنطقة فى
بقياس اختص قد الدراسة هذه من الثانى اجلزء فأن احمليطة البيئة فى الثقيلة املعادن مع انتشار

الشرب. مياه من وعينات الشوارع أتربة من عينات فى املعادن تلك تركيزات

ÉgôWÉ º««≤Jh á«FGƒ¡dG äÉKƒ∏ŸG ¢†©H ≈∏Y á«Ä«H äÉ°SGQO
ájô°†◊Gh á«ØjôdG ≥WÉæŸG ≈a á«ë°üdG

موسى نصار إبراهيم صفاء عزت
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مع  ن/الفدان ١٢٠ كجم نيتروجينى ارضى تسميد إضافة معدل عند إن النتائج أظهرت 
لكل امتصاص معدل وأعلى النيتروجني نسبه لعنصر أعلى أعطى الباذجنان مخلفات كمبوست
كانت الفسفور لعنصر  نسبه أعلى بينما الرأس داخل والبوتاسيوم النيتروجني والفسفور من
تسميد معدل كل من والباذجنان مع الفلفل مخلفات كمبوست من كال تسميد إضافة معدل عند
عند إضافة  وكانت نسبة لعنصر البوتاسيوم أعلى وكان ن /فدان و١٢٠ كجم ٦٠ نيتروجينى
ن / فدان.  ١٢٠ كجم تسميد نيتروجينى معدل والباذجنان مع الفلفل من كال تسميد معدل
ومعدل الباذجنان كمبوست تسميد معدل أضافة  عند كان  للبروتني أعلى محتوى كان بينما

ن/فدان. كجم ١٢٠ النيتروجني تسميد
∫W�UFH�« œ«u*« Èu��� ≠œ

∫5�Ëd��« Èu���
كمبوست مخلف تسميد معدل أضافة عند كان للبروتني محتوى أعلى إن النتائج أظهرت

ن/فدان. كجم ١٢٠ الباذجنان ومعدل تسميد النيتروجني
∫©”√—ØÂ«d�OKK�® t�UB��« UC�√Ë Âu��« ”Ëƒ— v� ©•® X�d�J�« dBM� eO�d�

أضافة وعند معاملة غير  النباتات عند كان الكبريت لعنصر محتوى  أعلى أن لوحظ
كمبوست أضافة عند كان الكبريت لعنصر امتصاص محتوى أعلى بينما كمبوست الباذجنان

ن/فدان. كجم ١٢٠ معدل أضافه عند أو الباذجنان
∫WOMO�_« ÷UL�_« Èu���

أن أعلى ولوحظ الثوم نبات داخل االمينية األحماض محتوى على املختلف التأثير أوضحت النتائج
 Leucineو  phenylalanine tryptophan و  و  isolucine االمينية األحماض حملتوى نسبة
االمينى  والذى يعتبر احلمض methionine االمينى احلمض بينما ن/فدان كجم ١٢٠ أضافة عند
بكمبوست املعاملة  النباتات  فى كانت نسبه أعلى أن لوحظ الثوم نبات داخل الرئيسى  الكبريتى

.٪٩٣٫٩٤ الباذجنان
 ornithinine lysineو و  valine االمينية لألحماض نسبة أعلى أن لوحظ أيضا
نسبة في ملحوظ انخفاض أظهرت التى املعامالت ببقية  باملقارنة الغير مسمدة  النباتات عند
أضافة  عند histadine لوحظ االمينى للحمض محتوى أعلى بينما االمينية األحماض هذه

. ن/فدان كجم ١٢٠ مع الباذجنان كمبوست
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هذه تركيزات أن  وجد ذكرها وحتليلها السابق االماكن نفس من األتربة عينات  بتجميع
 ٠٫٧٥  -  ٠٫٤٣ و  للرصاص جرام ميكروجرام/  ١٨٫٢٨ -٥٫٣٩ بني ما يتراوح  املعادن 
 ٦٫٤٩-١٣ و للزنك -٢٩٫٠ميكروجرام/جرام ١٦٫٨٣ للكادميوم ميكروجرام/جرام
 ٢٫١٩- و٠٫٥٥ للكروم ميكروجرام/جرام ٢٨٫٨٦- ٢٧٫٧٥ و للنحاس ميكروجرام/جرام
منطقة فى سجل قد  للعناصر تركيز بأن أعلى النتائج أيضا أظهرت ميكروجرام/جرام للنيكل.
فى املعادن تلك أن تركيزات من وبالرغم الريفية. املنطقة فى سجل تركيز أقل بينما النحال
احلد تتعدى أنها لم اال الريفية املنطقة فى تركيزاتها من أعلى احلضرية باملنطقة الشوارع أتربة
العناصر بعض بني تركيز ضعيفة توجد عالقة االرتباط أنه عامليا. أوضحت معامالت املسموح به

املتساقطة. األتربة فى الشوارع ونظيراتها أتربة والنيكل فى الكروم الكادميوم مثل
≠∫©—u�MB�« ÁUO�® »dA�« ÁUO�

أن ووجد  الذرى الطيف امتصاص جهاز باستخدام  الشرب  مياه من عينات حتليل مت لقد
و 1.5- للرصاص 14.08-27.17 ميكروجرام/لتر بني ما تراوحت قد املعادن تلك تركيزات
و 4.67- للزنك 311.75 ميكروجرام/لتر -268.75 و للكادميوم 1.83 ميكروجرام/لتر
و 3.25-2.08  للكروم لتر و 56.17-88.17 ميكروجرام/ للنحاس /لتر 7.85 ميكروجرام
بواسطة به املسموح تتعد احلد لم التركيزات ان وجد أن لوحظ للنيكل. وقد ميكروجرام/لتر
أنه االرتباط معامالت والكروم. أوضحت الرصاص عنصرى فيما عدا العاملية الصحة منظمة
الشرب مياه فى والنيكل النحاس والكروم مثل بعض العناصر تركيز بني توجد عالقة ضعيفة

الشوارع. أتربة فى ونظيراتها
≠∫W�UF�« W�B�« vK� ÊœUF*« dO�Q�

الثالث اختص اجلزء فقد األطفال على صحة الثقيلة املعادن تسببها التى السلبية لألثار نتيجة
األطفال الذين من جتميعها مت البول التى عينات فى املعادن تلك تركيز بقياس الدراسة من هذه
تأثروا قد األطفال هؤالء كان إذا ما معرفة من أجل واحلضرية الريفية املنطقة من كل يقيمون فى

بهم. احمليطة واملياه التربة لتلوث تعرضوا باملعادن الثقيلة ألنهم
من كل فى األطفال تركيز العناصر بني فى أختالف اى يوجد ال أنه الدراسة أوضحت (١)
تلك تركيزات بني ما تربط عالقة ال توجد بأنه أوضحت االرتباط معامالت أن كما املنطقتني
الشرب. مياه وعينات الشوارع أتربة عينات من كل فى وتركيزاتها البول عينات فى العناصر

األطفال صحة على لهذه العناصر املبدئية الدراسات وجد من الصحية املخاطر بتقييم (٢)

وأتربة الشرب مياه تناول طريق عن كبيرة بنسبة نتج املعادن لهذه املسرطن غير التأثير أن
واألنف الفم خالل من االتربة استنشاق بينما اجللد. طريق عن االتربة تناول الشوراع ويليهم
التأثير قيمة األخرى. ومبعرفة بطرق التعرض (مهملة) مقارنة صغيرة قيمة أنه ميثل وجد قد
(الواحد اآلمن املستوى من أقل  نتيجة أعطت العناصر كل ان وجد  للعناصر املسرطن غير
صحية مخاطر قد يسبب مما الصحيح الواحد تعدى الذى الكروم عنصر عدا فيما الصحيح)
كنتيجة والنيكل والكروم الكادميوم من لكل املسرطن للتأثر وبالنسبة واخيرا مستقبلية.
يوجد ال انه يعنى ال هذا املليون. فى الواحد أقل من النتيجة وجد فقد فى األتربة ، الستنشاقهم

الدراسة. محل األطفال صحة على سلبيا تأثيرا لهذا املصدر دائما

 U???????O�u��«
بني العالقة إيجاد  تفيد التى املستقبلية  الدراسات إجراء فى باالستمرار نوصى النهاية فى

والبيئية. العامة الصحة على وتأثيرها امللوثات ارتفاع
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األخرى  واألمراض الكبد اللتهاب أهم الفيروسات املسببة سى أحد الكبدى الفيروس يعتبر
أن العاملية منظمة الصحة أثبتت إحصاءات وقد الكبد، الكبدى وأورام مثل التليف عليه املترتبة
فى عام العالم من سكان متثل ٣٪ والتى نسمه مليون ١٧٠ تعدت الفيروس هذا انتشار نسبة
سى بالفيروس االصابة فيها تنتشر التى من أكبر املناطق مصر العربية جمهورية ٢٠٠١. وتعد

السكان. من ٪٢٠ بحوالى اإلصابة نسبة الدراسات آخر سجلت وقد
لاللتهاب املصاحبة املختلفة الهستوباثولوجية التغيرات لتحديد الدراسة هذه أجريت وقد
جانب إلى املصابة، احلاالت من حالة املختلفة لكل املراحل (سى) وحتديد الفيروسى الكبدى
وكذلك املختلفة الهستوكيميائية الصبغات باستخدام  نسيج كل فى التليف نسبة حتديد 
املناعية الهستوكيميائية التغيرات بعض و الهستوباثولوجية التغيرات هذه بني العالقة حتديد
الدى النووى احلامض كمية فى دراسة التغيرات متت ثم أورام الكبد، بحدوث أيضا وعالقتها
املختلفة وأطوارها اخللية وحتديد دورة حياة نسيج كل فى خلية لكل (DNA) ريبوزى أكسى
أن  ميكن التى التغيرات مدى على للوقوف  ( DNA) (S-Phase) تخليق ال خاصة طور
محافظة لألورام من املبكر التشخيص وحدة على املترددين الكبد للمرضى أورام حلدوث تؤدى
أنهم  ثبت فعليا ١٩٩٨ حتى عام ٢٠٠٢ والذين عام الفترة من لها في املجاورة املناطق و الشرقية
عليها احلصول مت العينات وهذه ،(PCR)باستخدام سى الكبدى بالفيروس قبل مـن مصابون

الوحدة. أرشيف من

≈°VôŸG óÑc ≈∏Y á«YÉæe á«FÉ«ª«cƒà°ùgh á«LƒdƒKÉHƒà°ùg äÉ°SGQO

óÑµdG ¿ÉWô°Sh ≈°S ≈FÉHƒdG ióÑµdG ¢ShÒØdÉH ÚHÉ°üŸG

á«bô°ûdG á¶aÉ »`a ¤hC’G

عبد الواحد محمود محمود صابر
الزقازيق جامعة - العلوم كلية - علم احليوان قسم

٢٠٠٤م عام دكتوراه

مثبتة  شرائح ، ١٥ حالة الشمعية البلوكات حاله(٦٠ من على(٧٥) هذه الدراسة تطبيق مت
مصبوغة). وغير

:äÉæ«©dG √òg ≠Ñ°Uh Ò°†ëàd á«JB’G ¥ô£dG â©ÑJG óbh

وفحصها واأليوسني بالهيماتوكسلني  صبغها ومت حالة لكل شمعية قطاعات اخذ مت -١
الضوئى. بامليكروسكوب

تراى كروم وجوردون ماسون الشمع بصبغة املنزوعة الشمعية القطاعات جميع صبغ مت -٢
النسيج تركيب في والتغير التليف نسبة لتحديد والريتكيولني الكوالجني ألياف سويت لصبغ

سى. بالفيروس االصابة نتيجة املختلفة احلاالت فى الكبدى
املناعية الهستوكيميائية الدراسة فى  استخدمت فقد  الشمعية القطاعات باقى أما -٣
املضادة األصباغ ذلك  فى مستخدمني املركبة بيروكسيداز بيوتني اآلفيدين طريقة  باستخدام
بهدف السرطانى  اجلنينى املضاد ومولد الفا؛ الطفلي  البروتني من لكل املستعمرات وحيدة
وامكانية لها املصاحبة اخللوية والتغيرات سى الكبدى بااللتهاب احلاالت املصابة على التعرف

بسرطان الكبد. واالصابة سرطانية خاليا الى حتولها
فى  واملثبته األولى الكبد لورم الدقيقة (٣ حاالت) باالبرة املسحوبة الشرائح تؤخذ -٤
حالة   ٤٠ من سمكها ٥٠ميكرون الشمعية القطاعات من  ٦ وكذلك ،٪٩٥ إيثيلى كحول
سى املزمن الوبائى الكبدى باإللتهاب املصابة  احلاالت  من (٢٠حالة الشمعية البلوكات من
والتى األولى) الكبد اخللوي أورام حاالت عالية وكل تليف وبها نسبة املصابة احلاالت وكل
بصبغة صبغها يتم ثم زجاجية خلوي يتم فرده على شرائح معلق على للحصول حتضيرها يتم
بقياس نقوم ثم أنوية اخلاليا فى ريبوزى دى أوكسى النووى تصبغ احلامض التى األزرق الفوجلني
باستخدام احلامض هذا تخليق طور وبخاصة املختلفة األطوار وحتديد احلامض هذا فى التغير مدي

النووى. للحامض التصويرى التحليل جهاز
è```FÉ`àædG

من حالة ان (٥٢) واآليوسني بالهيماتوكسولني احلاالت املصبوغة فحص بعد لوحظ لقد -١
لكن واملراحل االطوار فى الرغم من اختالفها على املزمن سى الكبدى بااللتهاب مصابة احلاالت

مرحلة التليف. الى دخولها بدء على تغيرات متقدمة تدل على حتتوى احلاالت هذه كثير من
و احلاالت هذه من حالة (١٢) تشخيص مت فقد فحصها مت التي احلاالت لباقى أما بالنسبة
مقدمة والتى تعتبر التدميرى التليف مرحلة فى أنها على الشمعية من القطاعات كلها كانت
حالة مصابة (١١) هناك أن أيضا لوحظ تنتهى بالوفاة. وقد وعادة ما الكبد سرطان حلدوث
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املأخوذة  احلاالت من و٣ من القطاعات الشمعية (٨ حاالت كبدية خلوية أولية سرطانية بأورام
عن النساء الرجال انتشارا فى االورام أكثر هذه أن وجدنا الدراسة خالل ومن الدقيقة) باالبرة
املرضى هؤالء يعيش خاللها والتى احمليطة البيئة طبيعة الى هذا ويرجع سنا، االكبر وخاصة
قد والذين الفالحني من  املرضى هؤالء معظم أن  وجدنا  الدراسة خالل ومن  العمل. وطبيعة
اخللوية الكبدية األولية بأن السرطانات االعتقاد يدعم وهذا بالبلهارسيا مرارا لالصابة تعرضوا
طويلة فترة يحتاج إلى سى الكبدى األلتهاب فيروس ألن إما السن. كبار األشخاص فى حتدث
بالفيروس سى االصابة اكتسبوا قد املرضى هؤالء  ألن أو الورم، هذا نشوء على يساعد حتى
وبسهولة مهيئا  الكبد يجعل  بالبلهارسيا االصابة تعدد بأن يعتقد كما حياتهم. فى مؤخرا
وجود لوحظ أيضا السرطانى، بهذا الورم األصابة فرصة من تزيد ثم ومن سى بالفيروس لالصابة

منها. متميز الغير عدا النوع جميع درجات الورم األولى ما
حاالت من ٪٩٥ فان املناعية  الهستوكيميائية للدراسات بالنسبة أخرى ناحية من -٢
فقط منها و٥٪ الفا الطفلى البروتينى ظهرت سالبة الصبغ باملضاد املزمن سى الكبدى االلتهاب
وحاالت املزمن الكبدى االلتهاب حاالت بني موجبة عالقة الحظنا وقد الصبغ. موجبة كانت
البروتينى باملضاد الصبغ درجة و  األولى اخللوي الكبدى  الورم  وحاالت التدميرى التليف 
من الكبدى؛٣٣٫٣٪ األلتهاب حاالت من في٥٪ موجبة الصبغة كانت  الفا.حيث  الطفلي
درجة مع سالبة العالقة كانت بينما  الكبدى.  السرطان حاالت من التليف؛٨٧٫٥٪ حاالت

اخللوى. الكبدى السرطان
الصبغ سالبة كانت املضاد اجلنينى مولد باستخدام دراستها متت التى للحاالت بالنسبة أما
حاالت و(٦) التدميرى الكبدى التليف من حاالت (حالتان) فقط هناك املضاد.وكانت لهذا
منطني وجود لوحظ قد وأيضا . الصبغ موجبة الكبدية االولية اخللوية السرطانية  االورام من
حاالت من حاالت (٥) وجد فى والذى الكبدية اخللية جدار يصبغ األول ، النمط الصبغ لهذا
والذى الثانى النمط أما اخللوية وحالتا التليف الكبدى التدميرى. الكبدية األولية السرطانات
من حالة وهى دراستها مت التى جميع احلاالت من حالة واحدة وجد في اخللية سيتوبالزم يصبغ

الثالثة. الدرجة حاالت
للحامض التصويرى التحليل  جهاز باستخدام  حياتها ودورة  اخللية لدراسة بالنسبة -٣
سى املزمن الفيروسى الكبدى جميع حاالت االلتهاب أن أظهرت ريبوزى أوكسى الدى النووى
حاالت التليف الكبدى أما العادية. احلاالت عن حلياة اخللية املختلفة فى االطوار خلل بها أى ليس
تخليق طور فى وزيادة طبيعية غير تغيرات أظهرت واحدة حالة عدا طبيعية فكلها التدميرى

ريبوزى. أكسى الدى النووى احلامض

السرطان حاالت فى جميع اخللية  حياة لدورة املختلفة  االطوار أن الدراسة  أظهرت  أيضا 
جميع فى طبيعيا كان الذى (DI1)ال معامل ما عدا طبيعية غير كانت األولى اخللوى الكبدى
املختلفة، املرضية النسيجية التغيرات  مع  سالبة عالقة أظهر وقد ، دراستها مت  التى احلاالت

األخرى. لألطوار بالنسبة موجبة العالقة كانت بينما
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شيوعا" املزمن أكثر (سى) الفيروسى الكبدى وخاصة االلتهاب الكبد بأمراض أن االصابة -١
للحقن تعرضوا قد الذين أى الرجال األربعني عاما" وخاصة أعمارهم تتعدى الذين املرضى فى

الفيروس. هذا اكتشاف قبل نقل دم متت لهم عمليات الذين أيضا و املستدمي الزجاجى باحملقن
الكبد تليف حاالت من كثير  انتشارا"فى أكثر األولى اخللوى الكبدى السرطان أن -٢

سى. الوبائى الكبدى بالفيروس لألصابة املصاحبة
املختلفة األنظمة تطبيق مع اخللوى والنسيجى الباثولوجى الفحص بني الربط أن محاوالت -٣
بااللتهاب املصابني للمرضى املختلفة الهستوباثولوجية التغيرات ومراحل درجات لتصنيف 

املرضية. مرحلته مريض حسب لكل املناسب العالج حتديد إلى يؤدى املزمن الكبدى
أوكسى دى النووى للحامض التصويرى التحليل  استخدام  مثل احلديثة التقنيات ٤-أن
للمرض وخاصة الدقيق والتشخيص التقييم تساعد فى قد األورام دالالت واستخدام ريبوزى

له. املصاحبة األورام حاالت
هو مازال الكبد عينات وأخذ  التقليدية الهستوباثولوجية بالطرق  التشخيص أيضا -٥

الدم. عينات فى املختلفة الدالالت استخدام عنه يغنى وال التشخيص فى األساس
بني درجات التمييز فى املناعية الكيميائية اخللوية الصبغات استعمال أن أيضا وظهر -٦
بالفحص للمهتمني  العملية  اخلبرة  أن يتضح  لذلك كثيرة، قيود  لها األولية الكبدية األورام

وتصنيفها. تشخيص األورام فى أهمية قصوى ذات اخللوى
á``°UÓ`ÿG

أن يؤدى ميكن والذى الكبد اللتهاب املسببة الفيروسات أهم سى الكبدى يعتبر الفيروس
سكان من ٪٣ بحوالى العاملى املستوى  على انتشاره نسب وتقدر الكبد سرطان حدوث إلى

السكان. من ٪٢٠ يصيب حوالى مصر العالم وفى
قبل مبكرا املريض تشخيص حالة بها يتم دقيقة طريقة إليجاد الدراسة هذه أجريت وقد
هؤالء املرضى لكبد الهستوباثولوجية التغيرات حتديد طريق عن املرض هذا ملضاعفات التعرض
الهستوباثولوجية التغيرات هذه بني العالقة حتديد وكذلك نسيج كل فى التليف نسبة وحتديد
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دى النووى احلامض كمية فى التغيرات املناعية. وأيضا حتديد الهستوكيميائية التغيرات وبعض
خاصة طور املختلفة اخللية وأطوارها حياة دورة نسيج وحتديد كل فى لكل خلية ريبوزى أكسى

احلامض. هذا تخليق
التشخيص املبكر وحدة للمرضى املترددين على حالة (٧٥) على الدراسة هذه تطبيق مت وقد

محافظة الشرقية. ويقطنون الزقازيق جامعة الطب لألورام، كلية
لدراسة واأليوسني بالهيماتوكسلني  صبغها ومت حالة لكل شمعية قطاعات أخذت وقد 
كروم تراى ماسون بصبغة والريتكيولني الكوالجني صبغ الياف ومت الهستوباثولوجية التغيرات
الهستوكيميائية الدراسة فى استخدمت فقد الشمعية القطاعات باقى أما سويت. وجوردون
األصباغ ذلك فى مستخدمني املركبة بيراوكسيداز بيوتني اآلفيدين طريقة باستخدام املناعية
السرطانى. اجلنينى املضاد ومولد الفا، الطفلى البروتني من  لكل النسيلة وحيدة املضادة 
دى النووى احلامض فى التغير مدى  لقياس األزرق الفوجلني  بصبغة احلاالت صبغ مت وكذلك

التصويرى. القياس باستخدام جهاز ريبوزى أوكسى
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هذا  إستهدف لذلك اليوم العالم إهتمام بؤرة فى جودتها وضمان املياه مصادر أصبحت
مبحافظة الكبرى اإلقتصادية األهمية ذات املائية  البيئات بعض جودة وتقييم دراسة  البحث
وعالقة للمياه والكيميائية الطبيعية  التغيرات البحث تابع حيث  البحرى والوجه الشرقية
بعض إستخدام وأهمية كيفية مع تبيان ونوعًا النباتية (الطحالب)كمًا الهائمات بعشائر تغيرها
امللوثات بعض إزالة فى إستخدامها ثم التلوث وجود على حيوية بيولوجية الطحالب كدالئل
والشرب. الرى مجاالت فى الكبرى وحادوس ألهميتهما مويس أختير بحرى تقليلها. وقد أو
طوله حوالى ويبلغ إجمالى القصبى قناطر وينتهى عند التوفيقى من الرياح مويس ويتفرع بحر
حادوس بحر مياه ويستقبل ٤٫٥م حوالي عمق ومتوسط حوالى ٢٣٫٥م مبتوسط عرض كم ٨٣
الفترة  خالل العينات جلمع أماكن ثمانية أختيرت وقد مدينة حانوت. بعد ٦٣٫٥ الكيلو عند

١٩٩٩م. وربيع ١٩٩٨م صيف بني ما
-:≈∏j Éª«a èFÉàædG RÉéjG øµÁ

والكيميائية الطبيعية اخلصائص فى كبيرة وموسمية بيئية تغيرات هناك واضحا أن بدا -١
(ملليجرام/لتر): كالتالى وهى الدراسة محل للمياه

(٧-٨)،الــكــلــوريــدات الهيدروجينى (١٧٫٥-٣١٫٥م)،الــــرقــــم ــاء امل حــرارة ــة  درج
املستهلك احليوى األوكسجني ،(١١٫١- ٣٫٢٥) الذائب األكسجني ،(٦٫٥-٥٣٫١)
أكســيد ثانــي  ،(٣٫٢٥-١٠٩٫٤) املســتهلك الكيميائــى األوكســجني  ،(٧٫٦-٨٥٫٦)
النيتروجــني ،(٠٫٠٣ - ٣٫٧٦) الكربــون(١٫١-٢) ، النيتــرات (٠٫٠٣-١٫٢)، األمونيــا
النيتروجني ،(٦٫١٢ الكلى (١٫٢٥- النيتروجني (٤٫٤ املذاب(٠٫١٧- الكلى العضوى غير

ôKCÉJ ≈∏Y á«Lƒdƒ«°ùa á«Ä«H äÉ°SGQO
çƒ∏àdÉH áHò©dG √É«ŸG ÖdÉëW ¢†©H

الدين عبد املنعم سعيد عالء
الزقازيق جامعة كلية العلوم - النبات- قسم

٢٠٠٤م عام دكتوراه
:±Gô```°TE’G

أ.د/يحيى أحمد الظواهرى
العيوطى محمود أ.د/ياسني دسوقى شعبان أحمد أ.د/سامى

النيتروجــني (٠٫٠٢-٤٫٥٤)،نســبة الفوســفور ،(٥٫١٥  -  ٠٫٤٤) الكلــى العضــوى
الكالسيوم(١٨٫٤٤-٤٥٫٦)، (٢٢٫٥ -٣٫٩٩) الســيليكا للفوسفور(٠٫٢٧-٣٣٫١١)،
املـــــاغنسيوم عسر املــــــاغنسيوم(٢٫٧٢-١٩٫٦٦) الكالسيـــوم(٤٦٫١١-١١٤)، عســر
معامل املذابة(١٢٦-٨٧٢)، الكلية األمالح الكلى(٨٠٫٢١-١٨٢)، العسر ،(١١٫٢-٨١)
،(٠٫٢٣-١٫١٤) احلديد النحاس(٠٫٠٥٥-٢٫٥٦)، ،(١٤٠٤ الكهربي(٢١١- التوصيل

(١٫٢٥-٢٫٣١) والكادميوم (٠٫٠-٢٫١). الزنك ،(١٫١٣ -٠٫٠) الرصاص
(١٥نوع) الطحالب اخلضراء حيث كانت طحلبى(٣٢جنس) ٤٠كائن مت التعرف على -٢
الطحالب من ٪٣٠ حوالى مثلت الدياتومات (١٢نوع) كما الطحالب الكلية ٣٨٪ من حوالى متثل
بينما الكلية الطحالب من ٪٢٥ (١٠أنواع) حوالى املزرقة كانت الطحالب اخلضراء وقد الكلية

واحد فقط. بنوع (النارية) الدينوفالجيلية والطحالب اليوجلينية بنوعان الطحالب مثلت
السينيدرا، البيدياستروم،  الكلوريلال،  السينيدزمس، شيوعا األجناس أكثر كانت -٣
واضحةجدا اليوجلينا سيادة وكانت واألوسيالتوريا. امليكروسيتس املريزموبيديا، ، امليلوزيرا

بحر حادوس. فى
واالزدهار التوزيع حيث كبيرة من بيئية وموسمية لتغيرات الطحلبية  األقسام تعرضت -٤
خالل معظم املزرقة اخلضراء للطحالب ثم اخلضراء للدياتومات والطحالب دائما السيادة وكانت

ضئيلة. بنسب الدينوفالجيلية والطحالب اليوجلينية الطحالب تواجدت السنة بينما فصول
هذه  أظهرت وقد لتر ٣٫٢٥ و ٩٫٢٣ ميكروجرام/ بني ما الكلوروفيل"أ" نسب تراوحت -٥

وانتشارها. الطحالب منو زيادة على تساعد التى بالعناصر الدراسة محل املياه غنى عدم النسب
إلىمتوسطة)وذلكبتطبيقبعضاملقاييس التلوثللمياه(بسيطة ٦-أمكنالتعرفعلىحالة
 saprobic, diversity, trophic state, species richness and مثل: البيولوجية
املياه ذات  من طحالب  عديدة أنواع على الدراسة منطقة  إحتوت  حيث palmer indices

ودرجات تلوث متباينة. (B-mesosaprobic)البسيط العضوى التلوث
اخلواص بإستخدام  املياه جودة إختبار نتائج بني  كبيرا متاثال هناك أن الدراسة أكدت -٧
موكدة صورة يعطى مما البيولوجية املقاييس باستخدام االختبارات وتلك الطبيعية والكيميائية

ومتوسطة. التلوث بني بسيطة نسب تراوحت حيث املياه جوده عن وتطبيقية دقيقة
العاملى اإلختبارى الطحلب باستخدام (AGPT)السمية الختبار معملية جتربة فى -٨

. Selenastrum capricornutum كابريكورنومت سليناسترم
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كان حيث أنه أضعاف أربعة إلى من ثالثة الطحلب منو زيادة على تساعد الفوسفور أ- إضافة
يأتى ثم (التالى) الثانوى العامل هو النيتروجني وكان للنمو احملدد (األساسى) اإلبتدائى العامل

الحقا. العناصر سمية دور
النيتروجني استخدام على كابريكورنومت سليناسترم طحلب قدرة  التجارب أثبتت ب-

باملياه. املتاح احليوى عضوى الغير للنيتروجني الشديد النقص ظروف في العضوى
فى  النسب أعلى أعطت والنيتروجني  الفوسفور من كل مع Na2-EDTA إضافة ج-
العناصر سمية تقليل فى دورها أهمية يوضح مما عنها عندما أضيفا منفردين الطحلب منو حتفيز

العناصر. املتاحة لباقى القيم احليوية وزيادة الثقيلة
أكبر  تعطى مجتمعني Na2-EDTAو والنيتروجني الفوسفور  من كل إضافة  د-كانت

خاصة صيفا. الطحلب منو لتحفيز تأثير وأوضح
القيم نقص أوضحت بها املتاحة احليوية بالتركيزات للمياه التحاليل الكيميائية هـ- عالقة

الدراسة. محل والنيتروجني باملياه الفوسفور عنصرى من لكل املتاحة احليوية
محل املياه من عزلهم (مت خضراء طحالب ثالثة استخدمنا أخرى معملية جتربة  وفى -٩
وأخرى مقيدة) (غير صورة حرة بتنميتهم فى تنميتهم معمليا) وسرعة  لسيادتهم الدراسة
امللوثات  تقليل إزالة أو كفاءتهم فى لدراسة ( immobilized) الصوديوم باجلينات مقيدة

امللوثات. من أكبر قدر على الذى يحتوى حادوس ببحر
:≈∏j Éª«a èFÉàædG RÉéjG øµÁh 

مواد باستخدام (immobilized) مقيدة صورة فى املنزرعة الطحالب استخدام  أ-  
املقيدة). (غير احلرة فى الصورة عنها امللوثات معظم تقليل فى كفاءتها يزيد األجلينات

تقليل  فى كفاءة Chlorella vulgaris أعلى فوجلاريس الكلوريلال أظهر طحلب ب-
٦ أيام كانت أعلى  ملدة تنميته عند الكفاءة هذه ان أيضا لوحظ .كما باملياه العناصر نسب معظم

أيام. ٨ ملدة تنميتهما األخرين عند الطحلبني من كفاءة
فى  كفاءة أعلى  Chlorella ellipsoida اليبسويدا الكلوريلال طحلب أظهر وقد ج-
النيتروجني وكذلك األمونيا والفوسفور املستهلك،النيترات، احليوى األوكسجني تقليل نسب

الكلى نوعا.
  Scenedesmus quadricauda كوادريكودا السيندزمس طحلب أظهر بينما د-

الكلى. والنيتروجني املستهلك الكيميائى نسب األوكسجني تقليل فى كفاءة أعلى

الكلوريلال طحلب كفاءة فقد فاقت للخاليا، النمو احلر حالة فى األخرى، اجلهة وعلى هـ-
الطحلبني كفاءة  عن  - دراستها متت التى  - امللوثات  جميع نسب تقليل  فى فوجلاريس

اآلخرين.
العناصر نسب تقليل فى كوادريكودا السيندزمس طحلب كفاءة كانت عامة وكحالة و-

اآلخرين. بالطحلبني مقارنة األدنى املقيدة هى وغير املقيدة احلالتني فى
سطح مساحة لصغر فوجلاريس الكلوريلال لطحلب  اإلزالة  كفاءة إرتفاع يعزي وقد ز-

اآلخرين. بالطحلبني مقارنة الطحلب خاليا وحجم
الصناعية والزراعية امللوثات من للعديد الدراسة منطقة إستقبال النتائج أوضحت فقد وأخيرا
املصب. من القريبة فى املناطق خاصة املياه على جودة سلبيا يوثر مما اخلاطئة البيئية والعادات
للنفايات كبير مخزن إلى الدراسة محل املنطقة حتول إلمكانية الشديد األمر الذى ينذر باخلطر
حتسينها باستمرار والعمل على املياه جودة لتقييم شامل دورى برنامج عمل مت اذا إال وامللوثات

والقليوبية. الشرقية ملياه الشرب والرى مبحافظتى رئيسى كمصدر الكبرى ألهميتها
املقيدة) احلرة أو صورتها فى وقدرتها(سواء الطحالب دور أهمية إستنتاج فيمكن وعليه
الطحالب إستخدام يساعد كما املياه. مصادر من وإزالة امللوثات الثقيلة العناصر جتميع على
إلى التقييم إضافة وحتسني صفاتها املياه بدقة جودة على تقييم تطبيقية بيولوجية كمدلوالت
وبتكاليف (للمتخصصني) معمليا الطحالب وزراعة منو وسرعة لسهولة ونظرا الكيميائى.
املياه. ملصادر البيئ التلوث مشكالت حلل العملى التطبيق فى نوعا فيمكن إستخدامها زهيدة
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بني  تتـراوح أعمارهم الذكــور األشخاص مـن مجموعات ثالثــة على اجراؤه مت البحث هذا  
٢٠ إلى ٤٠ سنة. 

على  األورجانوكلورين مبيد برش يقومون  شخص ثالثني من وتتكون ¤hC’G áYƒªéŸG

هذه تأثير مدى لدراسة سنوات وخمس أربع بني ملدد تتراوح خضراوات وفواكه النباتات من
اإلنسان. الدرقية فى الغدة على مكونات املادة

اختيار مت وقد تسعون شخص. وعددهم املخالطني وهى مجموعة األشخاص á«fÉãdG áYƒªéŸGh

جنم وديرب كبير وأبو بلبيس مركز من املقيمني األشخاص من والثانية األولى املجموعتني أفراد
الشرقية. محافظة فى

مقيمني  شخص ثالثــــون أفرادهــا وعــدد  الضابطة) (املجموعة وهى  áãdÉãdG áYƒªéŸG

الزقازيق. مبدينة
املجموعات الثالثة ألفراد الدرقية الغدة هرمونات لقياس العملية الدراسة اجراء متت وقد
مبعمل وذلك ثيروتروبني هرمون الثيروكسني وهرمون أيودوثيرونني تراى هرمون وهى
وقد االشعاعية القدرات املناعية طريقة استخدام الصناعية الكلى امللحق بوحدة املشعة النظائر
بدرجة املبيدات برش يقومون الذين األشخاص فى الدرقية الغده تأثر البحث هذا من استخلصنا
التى يتم الزراعية املناطق هذه من القريبة فى املناطق املقيمني (املخالطني) األشخاص من أكبر
الزقازيق مبدينة امليقيمني األشخاص الغدة الدرقية تأثرا فى أقلهم بينما كان املبيدات فيها رش
األشخاص أن إلى يعزو  الزراعية)وهذا املبيدات رش  (أماكن الزراعية املناطق عن بعدا األكثر
عن وهى طرق ثالث خالل من الضارة آلثارها عرضة يكونون املبيدات برش يقومون  الذين

( äGó«ÑŸG) ≈Ä«ÑdG çƒ∏àdG ÒKCÉJ á°SGQO
á«bô°ûdG á¶aÉ ≈`a á«fƒeô¡dG äÉjƒà°ùŸG ≈∏Y

الهادى متولى إميان عبد
الزقازيق جامعة - - كلية العلوم العضوية الكيمياء قسم

٢٠٠٧م عام دكتوراه
:±Gô```°TE’G

واصف محمد أ.د/أسامه مجاهد العرش أ.د/ياقوت
البهائى الفتاح عبد أ.د/سعيد القاضى يوسف أ.د/محمد

املالبس خالل من اجلسم تلوث طريق عن وثالثها األبخرة استنشاق طريق وعن التغذية طريق
فقط طريقتني خالل يتأثرون من املخالطني). الثانية(مجموعة املجموعة بينما باملبيدات. امللوثة
بنسب أقل ولكن املبيدات أبخرة استنشاق طريق وعن املرشوشة باملواد التغذية طريقة وهما
من التأثر حيث يتم مسافة وأبعد عرضه أقل وهم الضابطة) (املجموعة الثالثة املجموعة بينما
ودواجن وحبوب خضراوات وفاكهة من باملبيدات رشها يتم التى الغذائية باملواد التغذية خالل

الغذائية). (السلسلة وماشية
á``°UÓ`ÿG

والزراعة (الفاو) األغذية منظمة قواعد اتباع يجب أن إلى والبحث الدراسة هذه بعد ننصح
االنسان صحة على احملافظة أجل من وذلك الزراعية األراضى قرب والسكن البناء  بتجنب

املنزرعة. املساحة وحماية
مستوى فحص دورى سنوى لقياس إلى الزراعية رش املبيدات عمال يخضع بأن ننصح كما
هام ملتابعة مؤشر باعتباره تقدير أقل على هرمون الثيروكسني وبخاصة الدرقية الغدة هرمونات
من املبيدات الزراعية أخرى على أنواع الدراسة من والى مزيد وسالمتهم األشخاص هؤالء صحة

لإلنسانية. وأنفع أفضل حياة أجل من وذلك االنسان صحة وتأثير على ضرر أقل
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(262 ± 47.17)بينما كانت املناعية لالجسام الهندسى املتوسط وكان (٠٫٣مللى) االنفلونزا
.(٪١٠٠) التحدى اختبار اجراء بعد احلماية نسبة

٢-مت حتصــني الدجـــاج مرتنيعمــــر ١٢ ثم ١٩يـــومباستخــــدامحتصنيغيرمتطابق لفيروس 
236)بينما  ±  38.22) املناعية لالجسام الهندسى املتوسط وكان (٠٫٥مللى) االنفلونزا

.(٪١٠٠) التحدى اختبار بعد اجراء احلماية نسبة كانت

á``eó≤ŸG
خالل العاملية  والتجارة الدواجن صناعة تهدد عاملية كارثة الطيور انفلونزا مرض أصبح
فيها تسبب  التى الكبيرة االقتصادية اخلسائر  بعد خاصة املاضية، األخيرة سنوات  العشر
كان والتى العالم أنحاء مختلف فى سجلت التى البشرية احلاالت عدد فى التزايد وكذلك
صحيا و أقتصاديا املرض أهمية تعظيم إلى أدى مما الطيور، هو فيروس أنفلونزا فيها األول املتهم
من العاملى اخلوف تزايد خاصة مع اإلنسان تصيب التى املشتركة األمراض أخطر من وأعتباره
في عاملى وباء فى ليتسبب آلخر إنسان من انتقاله السهل من ويصبح حتور الفيروس أمكانية

املاليني. بحياة يؤدي سوف البشرى املجتمع
املرض مبصر. هذا وانتشار تواجد مدى على للوقوف دراسة عمل الضرورى من كان لذلك

الدراسة  شملت ٢٠٠٣/٦/٣٠ إلى ٢٠٠٦/٤/٣٠ وقد منذ فى هذه الدراسة العمل بدأ
والتى ظاهريا السليمة والريفى التجارى اإلنتاج لقطعان والفيرولوچى  السيرولوچى املسح 

الطيور. أنفلونزا أعراض مرض مع تتشابه مرضية قد اعراض من تعانى
Z?????zU�M�«

∫≤∞∞∂Ø≤Ø±∞ v�≈ ≤∞∞≥Ø∂Ø≥∞ s� …d�H�« v� vH�d�«Ë È—U���« ÃU�M�« ÊUFD� h�� ZzU�� ≠ ±
(مجمع  و ٨٥٦١ مسحة سيرم ١٢٧٧٢ عينة لعدد وفيرولوچى سيرولوچى مسح عمل مت
قطعان من (١٦٧ ، ١٨ ، ٨ ، ١٢ ، ٤ ،٣٤ ، ٢٠٦) قطيع ٤٤٩ عدد من هوائية) وقصبة

على التوالى. والسمان احلمام ، النعام، ، الرومى التسمني ، التسمني أمهات ، اجلدود
هى: محافظة ١٩ الدراسة فى متت هذه

اإلسماعيلية، دمياط، املنوفية، القليوبية، الدقهلية، الغربية، القاهرة، اجليزة، الشرقية، البحيرة،
مطروح، مرسى بورسعيد، اإلسكندرية، سيناء، جنوب سيناء، شمال السويس، الشيخ، كفر

املرحلة. هذه خالل املرض من القطعان خلو هذه إلى النتائج تشير كانت جميع وأسوان. الفيوم،

ô°üÃ Qƒ«£dG Gõfƒ∏ØfCG ¢Vôe øY á°SGQO

حسن حمدى كيالنى وليد
الزقازيق جامعة - - كلية الطب البيطرى الطيور واألرانب طب قسم

٢٠٠٦م عام ماچستير
:±Gô```°TE’G

إسماعيـــل الشكـــــور Øعبـد œÆ√
علـــــــــي محــــــرز √Ø œÆمنـــــــى لبدة  العزيز عبد محمد ØœÆ√
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كالتالى: النتائج وكانت
∫vÇu�ËdO��« `�*« ZzU�� ©√

فى الترسيبى واالجار االليزا اختبار من كال  استخدام على السيرولوچى املسح اعتمد ٭
الطيور. املضادة ألنفلونزا األجسام عن الكشف

وكانت  باالليزا جتارى ورومى دجاج قطيع من ٤٢٣ سيرم ١٢٧٧٢ عينة مت فحص عدد ٭
و ٢ قطيع  امهات (١١ قطيع قطيع عدد ١٣ من ايجابية فقط ٩٠ عينة عدا ما سلبية جميعها
باختبار الفحص نتائج جميع أن من الرغم على (٪١٠-٤٠) بني تتراوح ما تسمني)، بنسبة
االليزا نتائج على فقط  االعتماد عدم ضرورة يؤكد مما القطعان، لهذه سلبية كانت  االجار
لتأكيد وذلك الفيروس) وجود عن (للكشف آخر باختبار النتائج هذه تأكيد يجب لكن و
عن للكشف عامليا املعتمد االختبار األول هو الترسيبى االجار اختبار وأن وجود العدوى خاصة

للمرض. املناعية األجسام
وكانت  الترسيبى االجار باختبار والنعام السمان قطعان من عينة سيرم ٨٠ مت فحص عدد ٭

جميعها سلبية.
∫v�U��U� —uODK� ÈdO�J��« ‰eF�«Ë v�ËdOH�« `�*« ZzU�� ©»

يوم. ٩ - ١١ عمر املرضية املسببات من مخصب خالى اجنة بيض باحلقــن فـــى محـــاوالت العـــزل متــت ٭
تلك حتى الطيور انفلونزا فيروسات لعزل سلبيتها الفيروسى العزل نتائج أكدت ٭

بها. للمرض أجسام مناعية وجود إلى كانت تشير التى القطعان
الشعبى وااللتهاب واجلمبورو النيوكاسل مثل  األخرى  الفيروسات من العديد عزل مت  ٭
مت  احلاالت التى من ٣ والريو والباراميكسو النيمو وفيروس الهوائية والقصبة احلنجرة والتهاب

مرضية). اعراض وجود من تعانى كانت التى (القطعان فحصها
البكتريا مثل: من العديد عزل مت كذلك

الفحص وحدات مبساعدة وامليكوبالزما  والباستريلال والساملونيال القولونى امليكروب ٭
االنتاج الداجنى. على البيطرية للرقابة املركزى باملعمل وامليكوبالزما البكتيرى

∫WOH�d�«Ë WO�eM*« WO�d��« v� ¡U�u�« ZzU�� ≠ ≤
والتى  مصر ٥ أن ١ (H5N1) فى أتش أنفلونزا الطيور لوباء تسجيل أول الدراسة هى هذه
مدينة  فى احلية الطيور اسواق ومن املنزلية القطعان من ٢٠٠٦/٢/١٧ بتاريخ عنه اإلعالن مت

والقليوبية. واملنيا والقاهرة اجليزة

الطيور وكذلك املنزلية للطيور والسريع املفاجىء للموت بظهور شكوى احلاالت بدأت ٭
بالوجه والداليات وورم العرف فى اآلتية، احتقان الظاهرية األعراض ظهور مع احملالت داخل
وجود كذلك دم إلى مائية سوائل من تتراوح والعني األنف من واجليوب االنفية وارتشاحات

ومعوية. عصبية واضطرابات األرجل على أنزفة
∫w�U��U� ÊUFDI�« ÁcN� WO��dA��« WHB�« X�U�Ë

التنفسى واجلهاز البنكرياس فيها مبا الداخلية عضالت اجلسم واألحشاء على كافة أنزفة ٭
أعضاء اجلسم. وكافة الكبد واحتقان باألمعاء تقرحات ووجود

طريق عن الفيروس عن الكشف فى التقليدية الطرق باستخدام املعملي التشخيص مت  ٭
للطرق  طبقا يوم  ١١  -  ٩ عمر املرضية املسببات من خالى  مخصب  بيض اجنة فى العزل

عامليا. املتبعة املعملية القياسية
عن تكشف التى االليزا واستخدام الدم تالزن ومانع الدم تالزن اختبار استخدام ثم ٭

األنفلونزا. فيروس عن للكشف االنتيجني
اجلزئية للكشف عن احلامض للبيولوچية احلديثة باستخدام الطرق النتائج تأكيد كذلك مت ٭
بادىء  (Rt-PCR) باستخدام العكسي التسلسلي اإلنزميى التتابع باختبار النووى (ر.ن.ا)

أ. النوع األنفلونزا ملجموعة املشترك الچني يكشف عن
(H15 النوع (H1 إلى H5 ومتعددة النوع مضادة وحيدة أجسام التصنيف باستخدام مت ٭
 (RT-PCR) العكسى التسلسلى اإلنزميى التتابع باختبار  واستخدام  الدم تالزن مانع باختبار
املعملية  التشخيص نتائج وكانت الفيروس عن الكشف فى H5 عن باستخدام بادىء يكشف
٥ إن ١   إتش هــو الطيـــور أنفلونزا اآلن مـــن فيــروس واحد حتى وجود نوع وتؤكد ايجابية

.(H5N1)
ايجابية  حالة وكانت ١٣١  الوباء اثناء الريفى الدجـاج من حالة  ٢٨٤ عدد فحص  مت  ٭
خــالل الفتــرة (٪٣٩ و ٩ر٦٠٪ و (٤ر٤٠٪ من النسبة هذه اختلفت وقد ١ر٤٦٪. بنسبة
إبريل ٢٠٠٦ على  شهر خالل مارس، شهر خالل مارس، إلى أول شهر ٢٠٠٦/٢/١٦ مــــن

املصرى. الريف في الفيروس انتشار مدى مما يبني التوالى
مصر محافظات معظم قليلة ليشمل ايام خالل للمرض السريع االنتشار توضح النتائج ٭
على خطورته ومدى الناس باملرض لدى الصحى الوعى نقص الى السريع االنتشار هذا يرجع و
وجود عدم مع احملافظات ومخلفاتها بني الطيور ونقل حركة التحكم في وضعف االنسان صحة
مع وجود املصرية املزارع  فى العشوائية  انتشار وأيضا املختلفة احملافظات بني واضحة فواصل
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املزارع. فى احليوى االمان اشتراطات شديد فى نقص
فقد باكملها صناعة الدواجن يهدد الريفى خطر الدجاج  قطاع املرض في انتشار يعتبر ٭
توجيه فلذلك يجب يصاب املزيد من البشر يتحور الفيروس أو أو آلخر من حني املرض يظهر

االنتاجى. القطاع هذا الطيور داخل مرض انفلونزا فى للتحكم خاص اهتمام

á``eó`≤ŸG
التسمني  لبدارى مزرعة و ٢٤ بياض مزرعة  ٢٥ عدد على الدراسة هذه أجريت
املصدر الرئيسى  من عينة ٤٩) املزارع هذه من مياه ١٠٠ عينة عدد جتميع مت حيث
فحص  مت وقد باملزرعة). املوجودة السقايات من مياه عينة ٥١ وعدد باملزرعة للمياه
السيرولوچي التصنيف  مت ذلك إلى باإلضافة وبكتريولوچيا كيميائيا  العينات هذه
املاحى لهذه  الالصق الچني دراسة وكذلك كوالي االشريشيا مليكروب عزلة ١٥ لعدد

العزالت.
Z????????zU�M�«

∫vzUOLOJ�« h�H�« ∫ôË√
∫WHK��*« Ÿ—«e*U�  U�UI��«Ë ÁUO*« —œUB* vzUOLOJ�« h�H�« ≠√

املصدر  مياه فى الهيدروچينى االس متوسط  أن وجد ∫wMOÇË—bON�« ”_«  -  ١
توزيع اوضح كما هو ٧٫١٦. السقايات مياه فى ٧٫٣٢ بينما هو الرئيسى
من احلد أعلى السقايات من مياه ٪١١٫٨ أن للعينات الهيدروچينى األس

به. املسموح االقصى
ومياه  الرئيسى املصدر مياه عينات  في االمونيا  تركيز قياس اسفر ∫UO�u�ô« -٢
٠٫٦٥مليجم/لتر و   ٠٫١٤ هو االمونيا تركيزات  متوسط أن  السقايات
ومياه الرئيسى املصدر مياه عينات من ١٦٫٣ و ٧٢٫٥٪ وان التوالى على

القياسية. املعدالت من اعلى امونيا بهما السقايات
في  مليجم/لتر  ٠٫٠٣ هو  النيتريتات تركيز متوسط أن وجد  ∫ U��d�OM�« -٣

á«bô°ûdG á¶aÉëÃ øLGhó∏d Üô°ûdG √É«Ÿ á«ë°üdG ádÉ◊G

أميرة سمير عطية عطية حسانني
الزقازيق جامعة - البيطرى  الطب -كلية العامة البيطرية الصحة قسم

٢٠٠٩م عام ماچستير
:±Gô```°TE’G

مــرزوق  حسـني انـور محمـد Ø œÆ√
العال محمد محمد عبد ØÆœعمرو عبد القادر  اجلواد عبد √ØœÆ مهدى
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á``eó≤ŸG
(السمان) املهاجرة  الطيور  فى  الطيور انفلونزا مرض  عن الدراسة  هذه اجريت
هذا ونقل العالم بلدان بني املرض هذا انتشار فى الطيور هذه مساهمة مدى ملعرفة

مت عمل اآلتى: الدور هذا وملعرفة الهجرة موسم اثناء مصر الى املرض
القصبة  من و٧٨ مسحة شرجية مسحة فحص ٧٨ الدراسة فى هذه  مت لقد - ١
باضافة  العينات  هذه معاملة مت  حيث ٢٠٠٥ واكتوبر سبتمبر  شهرى فى الهوائية 
سلفات  دولية، وحدة  ١٠٠٠ (البنيسللني كاآلتى احليوية  املضادات من  مخلوط
ميكروجرام،   ١٠٠٠ اجلنتاميسني  سلفات دولية، وحدة ٢٠٠٠ االستربتوميسني
مللى.  لكل فطرى)  كمضاد ب االمفوتيرسني من ميكروجرام إلي٢٠ باالضافة
املخصب  الدجاج بيض اجنة من ٣٠٠٠ حوالى فى احلقن لهذه العينات مت وبعد ذلك
ايجابية  عزل ١١ معزولة مت حيث ايام االجنة ملدة ٧ هذه متابعة ومت يوم ٩-١١ عمر

الدموى. التالزن اختبار باستخدام
النيوكاسل  ملرض سيرم قياسى باستخدام الدموى التالزن منع اختبار عمل مت - ٢
النيوكاسل وبتكرار  ملرض معزوالت كانت املعزوالت هذه من معزوالت ٧ ان وتبني
التعرف مت الطيور ملرض انفلونزا قياسى سيرم باستخدام الدموى التالزن منع اختبار
اجسام باستخدام (H5N1)اتش ٥ إن ١ انفلونزا الطيور من نوع معزوالت ٤ على

الدموى. التالزن منع اختبار باستخدام ٥ أتش النوع وحيدة مضادة
وتبني  يوم عمر ٩ - ١١ الدجاج بيض اجنة فى االربعة املعزوالت معايرة هذه مت - ٣

التوالى. على انها 108.8 و 108.2 و 107.5 و 107.7
عمر ٦  (الدجاج والبط) املنزلية الطيور على املعزوالت هذه وبائية دراسة مت - ٤

اآلتى: تبني حيث اسابيع

ÉàdódG ¥ô°T ≈a Qƒ«£dG Gõfƒ∏ØfCG øY äÉ°SGQO

العزيز موسى عبد عادل محمد
الزقازيق -جامعة البيطرى الطب كلية  - واألرانب الطيور طب قسم

٢٠٠٨م عام دكتوراه
:±Gô```°TE’G

√ØœÆ آمال أنيس مهدى عيد   حجازى  الصادق √Ø œÆأحمد محمد             

عينات وفى ،5.4 *  106  ±3.1 *106 قدره  مبتوسط  8.6*107 إلى   4.0 *102 من الصنع
قدره   مبتوسط 1.1 *  107 إلى    3.0 *102 من عــددها تـــراوح الصنع احمللــــى كرمي االيس

 .7.2 الصنع 106* محلى الزبادى لعينات بالنسبة عددها متوسط بلغ 8.8 كما *105

الطرى االبيض اجلنب فى عينات عددها متوسط بلغ فقد لاليشريكية القولونية بالنسبة أما
التوالى. على 3.4 و 105*7.0 105 *4.0 و 105 * الصنع محلية كرمي وااليس والزبادى

و 3و 2  2 عدد O157 : H7 من ذو العترة القولونى االيشريكى امليكروب عزل ولقد مت
على التوالى. الصنع احمللية كرمي وااليس الطرى والزبادى االبيض اجلنب عينات من

متفاوتة بنسب الصنع احمللية العينات جميع من عزلها مت فلقد العنقودية املكورات أما
مختلفة. وأعداد

اجلنب  عينات من عينة 12 من عزله مت  فقد الذهبى العنقودى املكور مليكروب وبالنسبة 
فحصها التى مت كرمي االيس عينات من 8 عينات وكذلك الزبادى عينات 5 من و الطرى األبيض

ومبتوسط أعداد مختلفة.
بنسب الصنع احملليـــــة املنتجات جميع فـــــى واخلمائر الفطريــات تواجـــــدت هــــذا وقـــد

وبأعداد مختلفة.
االيشريكى ميكروب خطورة من للحد محاولة وهو الرسالة هذه من الثانى للجزء وبالنسبة
بكتيريا باستخدام الذهبى العنقودى املكور وميكروب   O157 : H7 العترة ذو القولونى
عالية ذات قدرة البروبيوتيك بكتيريا أن وجد فلقد بالنتارم)، (الكتوباسيالس البروبيوتيك
من األول اليوم خالل انخفض عددهما حيث املمرضني امليكروبيني هذين على فى القضاء وفعالة
الرابع  اليوم بعد إختفائهما إلى التوالى باالضافة على 5.0 و 103 * 5.0 *102 إلى التحضيني
اخلامس للمكور  واليوم O157 : H7 العترة ذو القولونى االيشريكى بالنسبة للميكروب

العنقودى الذهبى.
املنتجات، من تلك املعزولة للميكروباوت واالقتصادية الصحية نوقشت األهمية وقد هذا

حماية للمستهلك. تداولها و فى انتاجها الواجب مراعاتها التوصيات تضمنت الرسالة كما
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≠∫lO�U�« ∂ dL� j��« vK�  ôËeF*« Ác� WOzU�Ë W�«—b� v�Ë_« W�d���«
الفيروس عن  ١٠ -٦ من هذا * باستخدام ٠٫٢مللى بلدى بطات عشر حقن مت ∫ôË√
 ٧ نفوق ادى الى انه الضراوة حيث شديد كان الفيروس هذا وتبني ان االنف فتحة طريق
فتحة  عن طريق الفيروس افراز مع استمرار الفيروس بهذا احملقونة من الطيور ١٠ من

يوم. ملدة الهوائية والقصبة املجمع
الفيروس عن  ١٠-٨ من هذا باستخدام ٠٫٢ مللى * بلدى بطات عشر حقن مت ∫UO�U�
فى ونقص وفقدان للشهية حدوث اعراض عصبية مختلفة الى االنف فأدى فتحة طريق
مع استمرار  الفيروس بهذا احملقون البط من ٤ من ١٠ نفوق اجلسم كما ادى إلى وزن

يوم. ملدة الهوائية والقصبة املجمع فتحة عن طريق الفيروس افراز
من   ١٠-٨ باستخدام ٠٫٢ مللى * البكينى من البط عشرة حقن ادى �U��U∫ بينما
هذه على مرضية اعراض  اى حدوث عدم الى االنف فتحة طريق  عن الفيروس هذا 
فتحة  من ٢١ يوم ملدة هذا الفيروس افراز استمرار مع ظاهريا وكانت سليمة الطيور

الهوائية. والقصبة املجمع
هذا  من   ١٠-١٠ * مللى   ٠٫٢ باستخدام  البلدى البط من  (١٠) وبحقن ∫UF�«—
على مختلفة ومعوية عصبية ظهور اعراض ادى إلى االنف فتحة عن طريق الفيروس
وصلت  نفوق نسبة مع ١٥ يوم ملدة الفيروس افــــراز هـــذا مـــع استمرار الطيور هـــذه

٣ من ١٠. إلى
∫lO�U�« ∂ dL� ÃU�b�« vK�  ôËeF*« Ác� WOzU�Ë W�«—b� WO�U��« W�d���«

عن  الفيروس هذا من  ١٠-٦ باستخدام ٠٫٢ مللى * حقن ١٠ دجاجات مت ∫ôË√
الوفيات نسبة ان حيث شديد الضراوة كان هذا الفيروس ان االنف وتبني فتحة طريق
مع الضارى املطابقة لفيروس انفلونزا الطيور االعراض ظهور ١٠٠٪ مع وصلت الى

يوم. ملدة الهوائية والقصبة املجمع فتحة عن طريق الفيروس استمرار افراز
عن  الفيروس هذا من  ١٠-٨ باستخدام ٠٫٢ مللى * ١٠ دجاجات مت حقن :UO�U�
الوفيات نسبة ان حيث شديد الضراوة كان هذا الفيروس ان االنف وتبني فتحة طريق
والقصبة املجمع فتحة طريق عن الفيروس افراز استمرار مع ٪١٠٠ إلى وصلت 

يوم. الهوائية ملدة
الفيروس  هذا من  ١٠-١٠ * مللى   ٠٫٢ باستخدام  دجاجات  ١٠ حقن  مت ∫U��U�

مع ٪١٠٠ بلغت الوفيات ان حيث انه شديد الضراوة وتبني االنف فتحة طريق عن
يوم. ملدة الهوائية والقصبة املجمع فتحة عن طريق الفيروس استمرار افراز

احملصن بنوعني املناعية للدجاج لتقييم االستجابة دراسة على الرسالة هذه اشتملت
جتارب  ٤ اجراء مت االنفلونزا. حيث لفيروس املتطابقة املتطابقة وغير من التحصينات

يلى: ما الدراسة هذه وتبني من التسمني بدارى طائر من ١٦٠ باستخدام مختلفة
∫v�Ë_« W�d���«

االنفلونزا  لفيروس متطابق حتصني باستخدام يوم عمر  الدجاج حتصني مت - ١
بينما   (54.4 ± 13.32) املناعية لالجسام الهندسى املتوسط وكان (٠٫٢٥مللى)

.(٪٨٦٫٦٦) التحدى اختبار بعد اجراء احلماية نسبة كانت
االنفلونــزا  لفيروس متطابــــق غير حتصني يــوم باستخدام عمر الدجاج حتصني مت - ٢
بينما (55.2 ± 13.82) املناعية لالجسام الهندسى املتوسط وكان (٠٫٢٥مللى)

.(٪٨٦٫٦٦) التحدى اختبار بعد اجراء احلماية نسبة كانت
∫WO�U��« W�d���«

لفيروس  متطابق حتصني  باستخدام أيام  عمر ٧ ثم يوم عمر  مرتني الدجاج حتصني مت - ١
كانت  (27.4± 160) بينما املناعية لالجسام الهندسى املتوسط وكان (٠٫٣مللى) االنفلونزا

.(٪١٠٠) التحدى اختبار اجراء بعد احلماية نسبة
متطابق  غير حتصني باستخدام ايام  يــــوم وعمر ٧ عمـــر مرتني الدجــــاج حتصني مت - ٢
 (153 ±28.93) املناعية لالجسـام الهندسى املتوسط وكان (٠٫٥مللى) االنفلونزا لفيروس

.(٪١٠٠) التحدى اجراء اختبار بعد احلماية نسبة كانت بينما
∫W��U��« W�d���«

(٠٫٣مللى)  االنفلونزا لفيروس متطابق حتصني باستخدام يوم عمر ١٢ حتصني الدجاج مت - ١
اجراء احلماية بعد نسبة بينما كانت (80 ±10.93) املناعية لالجسام الهندسى املتوسط وكان

.(٪٩٣٫٣٣) التحدى اختبار
االنفلونزا  لفيروس متطابق غير حتصني باستخدام يوم ١٢ عمر  الدجاج حتصني  مت - ٢
نسبة كانت  بينما   (89  ±21.23) املناعية لالجسام الهندسى املتوسط وكان (٠٫٥مللى)

.(٪١٠٠) التحدى اختبار اجراء بعد احلماية
∫WF�«d�« W�d���«

١-متحتصنيالدجـــــــــاجمرتني عمـــــــر ١٢ ثم ١٩يــــومباستخــــدام حتصـــنيمتطابقلفيروس 

œ‰Í‰†«‰»Í∆...†ÃœÍœ2.11   4 6/30/12   9:58:36 AM



Ê ≠ µ ≠

(262 ± 47.17)بينما كانت املناعية لالجسام الهندسى املتوسط وكان (٠٫٣مللى) االنفلونزا
.(٪١٠٠) التحدى اختبار اجراء بعد احلماية نسبة

٢-مت حتصــني الدجـــاج مرتنيعمــــر ١٢ ثم ١٩يـــومباستخــــدامحتصنيغيرمتطابق لفيروس 
236)بينما  ±  38.22) املناعية لالجسام الهندسى املتوسط وكان (٠٫٥مللى) االنفلونزا

.(٪١٠٠) التحدى اختبار بعد اجراء احلماية نسبة كانت

á``eó≤ŸG
خالل العاملية  والتجارة الدواجن صناعة تهدد عاملية كارثة الطيور انفلونزا مرض أصبح
فيها تسبب  التى الكبيرة االقتصادية اخلسائر  بعد خاصة املاضية، األخيرة سنوات  العشر
كان والتى العالم أنحاء مختلف فى سجلت التى البشرية احلاالت عدد فى التزايد وكذلك
صحيا و أقتصاديا املرض أهمية تعظيم إلى أدى مما الطيور، هو فيروس أنفلونزا فيها األول املتهم
من العاملى اخلوف تزايد خاصة مع اإلنسان تصيب التى املشتركة األمراض أخطر من وأعتباره
في عاملى وباء فى ليتسبب آلخر إنسان من انتقاله السهل من ويصبح حتور الفيروس أمكانية

املاليني. بحياة يؤدي سوف البشرى املجتمع
املرض مبصر. هذا وانتشار تواجد مدى على للوقوف دراسة عمل الضرورى من كان لذلك

الدراسة  شملت ٢٠٠٣/٦/٣٠ إلى ٢٠٠٦/٤/٣٠ وقد منذ فى هذه الدراسة العمل بدأ
والتى ظاهريا السليمة والريفى التجارى اإلنتاج لقطعان والفيرولوچى  السيرولوچى املسح 

الطيور. أنفلونزا أعراض مرض مع تتشابه مرضية قد اعراض من تعانى
Z?????zU�M�«

∫≤∞∞∂Ø≤Ø±∞ v�≈ ≤∞∞≥Ø∂Ø≥∞ s� …d�H�« v� vH�d�«Ë È—U���« ÃU�M�« ÊUFD� h�� ZzU�� ≠ ±
(مجمع  و ٨٥٦١ مسحة سيرم ١٢٧٧٢ عينة لعدد وفيرولوچى سيرولوچى مسح عمل مت
قطعان من (١٦٧ ، ١٨ ، ٨ ، ١٢ ، ٤ ،٣٤ ، ٢٠٦) قطيع ٤٤٩ عدد من هوائية) وقصبة

على التوالى. والسمان احلمام ، النعام، ، الرومى التسمني ، التسمني أمهات ، اجلدود
هى: محافظة ١٩ الدراسة فى متت هذه

اإلسماعيلية، دمياط، املنوفية، القليوبية، الدقهلية، الغربية، القاهرة، اجليزة، الشرقية، البحيرة،
مطروح، مرسى بورسعيد، اإلسكندرية، سيناء، جنوب سيناء، شمال السويس، الشيخ، كفر

املرحلة. هذه خالل املرض من القطعان خلو هذه إلى النتائج تشير كانت جميع وأسوان. الفيوم،

ô°üÃ Qƒ«£dG Gõfƒ∏ØfCG ¢Vôe øY á°SGQO

حسن حمدى كيالنى وليد
الزقازيق جامعة - - كلية الطب البيطرى الطيور واألرانب طب قسم

٢٠٠٦م عام ماچستير
:±Gô```°TE’G

إسماعيـــل الشكـــــور Øعبـد œÆ√
علـــــــــي محــــــرز √Ø œÆمنـــــــى لبدة  العزيز عبد محمد ØœÆ√
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أكبر  وأعطى البكتيريا على مضادًا تأثيرًا البلدى الشيح لنباتات الطيار الزيت أعطى - ١٨
فى النامية النباتات زيت  تثبيط مناطق  أقطار وكانت .(٨ (املعاملة باستخدام تثبيط مناطق
التوالى  ,fluorescens. على E. coli Ps .بكتريا من كل ضد مم ٢٧ ، مم ٢١ الرملية التربة
اجليرية.  التربة فى النامية النباتات زيت من مم و ٢٨ مم ١٩ كانت بينما جلرام) سالبة (بكتريا
أكبر  أعطت    B.megatheriwm. B.Subtilis املوجبة جلرام  البكتيريا  اختبرت  عندما
  B.megatheriwm البكتريا ضد تأثير أعلى الزيت وأعطى .(٨) املعاملة مع تثبيط مناطق
احليوية باألسمدة اجليرية واملعاملة التربة النامية فى النباتات من الزيت املستخلص وهو ٣٥مم
النيتروجني جرعة نصف + وبوتاسى فوسفورى معدنى سماد + أزوسبيريللم) + (أزوتوباكتر

.(٧ (معاملة
ضد  ٢١مم ٢٣مم، تثبيط  مناطق  أظهرت   ٨ مبعاملة  البلدى الشيح نباتات معاملة - ١٩
الرملية  النامية فى التربة املستخلص من النباتات للزيت Saccharomyces cerevisiae
  Fusarium oxysporum ضد الزيت لتأثير بالنسبة القيم وكانت التوالى. على واجليرية

، ٢٣مم. مم ٢٧
النباتات  معاملة الناجت من البردقوش زيت بواسطة أعطيت بكتيرى تثبيط مناطق أعلى - ٢٠
النباتات من كل من املســتخلص مم ضد Ps. fluorescens من الزيت ٨ وكانت ٣٧ باملعاملة
فى النامية النباتات زيت من الناجتة اجليرية وكانــت مناطق التثبيط أو الرملية التربة فى الناميــة

التوالى. على ٢٨مم  ٢٧مم، بكتريا   ضد التربة الرملية واجليرية
ضد   تثبيط مناطق أعلى أعطى جلرام  املوجبة البكتيريا على البردقوش زيت تأثير - ٢١
من  مم  ٢٥  ، مم ٢٦ وكانت   B.megatherium وضد ٢٦مم ، ٢٧مم  وكانت    B.subtilis

التوالى. واجليرية على الرملية التربة فى والنامية ٨ باملعاملة املعاملة النباتات من الناجت الزيت
إلى   Saccharomyces cerevisiae على   للبردقوش الطيار  الزيت تأثير  يرجع -  ٢٢
 Fusarium oxysporum  ضد تأثيره عن وضوحًا أكثر تأثيره ٨ وكان باملعاملة النباتات معاملة
النامية فى التربة الرملية الناجت عن النباتات للزيت ، ٣٩مم مم ٣٤ تثبيط مناطق أعطى حيث

التوالى. على واجليرية

 

á``eó≤ŸG

مكوناتها وتعتبر ، باإلنسان حتيط  التى احلياة عناصر جميع العام مبفهومها البيئة متثل
بتطويرها أمره كما لإلنسان، وتعالى سبحانه اهللا سخرها ونعم خيرات الطبيعية وعناصرها

والفائدة. بالنفع كله عليه وعلى املجتمع يعود مبا واحلفاظ عليها
الضروري وأنه من األول، املقام سلوكية في بأنها مشكلة البيئي التلوث مشكلة وتوصف
من بالعديد  تتعلق سلوكية مشكلة أنها  على إليها النظر البيئى  التلوث قضايا مناقشة عند 
في السلوكية األمناط سوء عن تنجم البيئية  املشاكل معظم ألن ونظرًا اإلجتماعية. اجلوانب 
عن البحث فإن البيئى، الوعى مستوى إنخفاض إلى بدورها تعزى والتي البيئة مع التعامل
في السلوك وتعديل واجلماعات األفراد سلوك تغيير من خالل البيئة على احلفاظ إستراتيجيات
تبلورت مشكلة وقد املشكالت. هذه حدة أريد التخفيف من إذا مغزاه له عمل اليومية احلياة
فى الزراعية البيئة قضايا بعض جتاه للريفيني البيئى الوعى  درجة على التعرف  فى  الدراسة

الشرقية. محافظة
املبحوثني، واألهمية النسبية للزراع بعض اخلصائص العامة على التعرف الدراسة واستهدفت
املبحوثني الزراع معرفة ودرجة املبحوثني، الزراع نظر وجهة من الزراعية البيئة قضايا لبعض
الزراع إجتاه الزراعية املدروسة، ودرجة البيئية القضايا عن الناجتة الزراعية البيئة تلوث ألضرار
للتوصيات املبحوثني  الزراع معرفة ودرجة املدروسة، الزراعية  البيئة قضايا نحو املبحوثني
للتوصيات املبحوثني  الزراع تنفيذ ودرجة املدروسة، الزراعية البيئة بقضايا املتعلقة اإلرشادية
الزراع منها التي يستقى ومصادر املعلومات املدروسة، الزراعية البيئة بقضايا اإلرشادية املتعلقة

á«YGQõdG áÄ«ÑdG ÉjÉ°†b ¢†©H √ÉŒ Ú«Øjô∏d ≈Ä«ÑdG ≈YƒdG
á«bô°ûdG á¶aÉ ≈a

يحيى محمد سليم حازم محمد أبو
الزقازيق جامعة - الزراعة كلية - الزراعى اإلقتصاد قسم

٢٠٠٧م عام ماچستير
:±Gô```°TE’G

الشحات أبو زكى محمد الشحات Ø œÆ√
نويصر شلبى محمد  √ØœÆ محمد أمني مصيلحى      Øœإبراهيم

E.coli
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املبحوثني الزراع تعود من التلوث، ودرجة الزراعية البيئة باحلفاظ على املتعلقة معارفهم املبحوثني
على املبحوثني الزراع تعود وأسباب الزراعية،  بالبيئة تضر التى  اخلاطئة املمارسات  أداء على
باحلفاظ على املتعلقة اإلرشادية واجلهود الزراعية، البيئة بقضايا اخلاصة اخلاطئة املمارسات أداء
بشأن احلفاظ املبحوثني تواجه الزراع التى واملعوقات املشكالت وأهم التلوث، من البيئة الزراعية
الزراعية البيئة على قضايا للتغلب املبحوثني الزراع ومقترحات التلوث، من الزراعية البيئة على

املدروسة.
الزقازيق، هى: مراكز خمسة منها وأختير الشرقية محافظة فى الدراسة هذه أجريت وقد
من مركز كل من واحدة قرية إختيار ومت السوق، ومشتول القمح، منيا أوالد صقر، ، فاقوس
مركز من الصاحلية وقرية الزقازيق، من مركز بنى عامر قرية هى القرى وهذه اخلمسة املراكز
القمح، وقرية مركز مينا من العزيزية وقرية صقر ، أوالد مركز األمير من منشأة وقرية فاقوس،
من  منتظمة عشوائية بطريقة قرية كل من ٦٠ مزارع إختيار ومت السوق مشتول مركز من دهمشا
إجمالى أفراد  ليكون املختارة، الزراعية بقرى العينة التعاونية باجلمعيات خدمات ٢ سجالت
اإلستبيان  طريقة إستخدام البيانات على فى جمع الباحث اعتمد وقد مبحوث. ٣٠٠ العينة
جمع  ومت مزارعًا ٣٠ على لها مبدئي إختبار إجراء بعد وذلك املبحوثني للزراع الشخصية باملقابلة
الدراسة أهداف لتحقيق وتبويبها البيانات تفريغ ومت .٢٠٠٦ ،٢٠٠٥ عامى خالل البيانات
النسب التالية: اإلحصائية  الطرق البيانات  حتليل  فى الباحث واستخدم  فروضها، وإختبار
وشدة البسيط، ومعامل اإلرتباط كاى، مربع وإختبار احلسابى، واملتوسط والتكرارات ، املئوية،

الذاتى. الصدق ومعامل كرونباخ)، (ألفا الثبات ومعامل التوافق، ومعامل العالقة،
للدراسة،  التمهيدى اإلطار يتضمن ∫ ‰Ë_« »U��« خمسة أبواب، على الدراسة وإشتملت هذه
يشتمل الذى  النظرى اإلطار  ∫ôË√ ويتضمن السابقة والدراسات  النظرى  اإلطار :v�U��«  »U��«Ë
والقضايا  البيئى التلوث  ∫v�U��« qBH�«Ë البيئة،  ماهية  ∫ ‰Ë_« qBH�« ∫r� ‰uB� W�ö� على
Y�U��« »U��«Ë∫ يتضمن  ، الدراسات السابقة ∫ ÎUO�U� البيئى الوعى ∫ Y�U��« qBH�«Ë الزراعية، البيئية

∫f�U)« »U��«Ë ومناقشتها،  امليدانية الدراسة نتائج ∫l�«d�« »U��«Ë للدراسة، املنهجية  اإلجراءات
تشتمل على التى واملالحق العربية واألجنبية، املراجع إلى باإلضافة وتوصياتها، الدراسة ملخص
املدروسة والقرى للمراكز واخلرائط الدراسة، وجداول للدراسة، امليدانية اإلستبيان إستمارة

الشرقية. مبحافظة

á``eó≤ŸG

الريفيات احتياجات  حتديد  على ركزت التى الزراعية  اإلرشادية الدراسات لقلة نظرا
على الوقوف يتطلب األمر فإن الداجنى. اإلنتاج لتطوير الضرورية واملهارات املعارف من
املنزلى. الدجاج وانتاج بتربية للنهوض قدراتها تنمية بغرض الريفية للمرأة املعرفية االحتياجات
لبناء السليمة والقاعدة األساس العلمى للريفيات املعرفية االحتياجات تلك حتديد يعتبر حيث
املعرفية لتلبية احتياجاتهن اإلنتاج من بهذا النوع القائمات للريفيات موجهة إرشادية برامج

املنزلى. للدجاج اإلنتاجية بقدراتهن والنهوض واملهارية
املبحوثات باملمارسات للريفيات املعرفي االحتياج حتديد مستوى البحث هذا استهدف وقد
املعرفى االحتياج درجات بني العالقة وحتديد املنزلى، الدجاج وإنتاج تربية بعمليات اخلاصة
من وكل املنزلى الدجاج وإنتاج تربية بعمليات اخلاصة باملمارسات املبحوثات للريفيات الكلية
واملقترحات ، واملعوقات املعلومات، ومصادر اإلرشادية، اخلدمات وحتديد املستقلة، املتغيرات

الدجاج املنزلى. وإنتاج مجال تربية فى
وقرية الزقازيق، مبركز وقرية طاروط بلبيس، حفنا مبركز قرية فى البحث هذا إجراء ومت
النشاط حجم في املراكز والقرى هذه لتميز نظرا الشرقية مبحافظة جنم ديرب مبركز بهنباى
الشاملة من ٪٧٫١ ميثلون مبحوثة ٣٥٧ريفية البحث عينة وبلغ حجم الفعلى للدجاج. اإلنتاجى
يلى:  البحث كما وتوزعت عينة البحث. وقت إجراء زوجات الزراع ٤٩٩٣ من البالغ عددها
و ١٥٤ ريفية مبحوثة بقرية  طاروط مبحوثة بقرية ريفية و ٨٨  حفنا، بقرية مبحوثة ١١٥ ريفية
املبحوثات للريفيات الشخصية باملقابلة االستبيان  بواسطة البحث بيانات جمع ومت بهنباى.

¢Vƒ¡æ∏d á«ØjôdG ICGôª∏d ájOÉ°TQE’G äÉLÉ«àM’G
á«bô°ûdG á¶aÉëÃ øLGhódG êÉàfEGh á«HÎH

السباعي محمد السيد شيماء
الزقازيق جامعة - الزراعة كلية - الزراعي اإلقتصاد قسم

٢٠٠٦م عام ماچستير
:±Gô```°TE’G

أبو العز مصطفى على صالح Ø œÆ√
إسماعيل محمد احلكيم               √ØœÆ محمد حامد زكى شاكر    √ØœÆعبد
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الكمية  يحوى عادة ما األم ولنب العصور للرضع على مر الكامل هو الغذاء األم لنب تعتبر
النمو. على ومساعدته الرضيع لبناء جسم الالزم البروتني من واملثالية املالئمة

العمل قد هذا فان وبالتالى األم، لنب إلى إضافة إضافى غذاء يحتاج إلى أن الرضيع لوحظ وقد
واحلسى. بالتحليل الكيماوى وذلك األطفال أغذية أنواعًا من لتقييم ونفذ خطط

األطفال أغــذيــة فــى تصنيع القمح حبة الستعمال جنني محــاوالت عــــدة أجريت وقـــــد
مختلفة.   بنسب

:≈JB’G á°SGQO ” åëÑdG Gòg ≈`a

:á«∏ëŸG ∫ÉØWC’G ájòZCG øY á«ë°ùe á°SGQO*

مت املجمعة العينات هذه احمللية. األطفال أغــذيــة مــــن عينة وأربعــون خمسة تـــم جتميع
كيماويا. حتليلها

:≈∏j Éª«a èFÉàædG ¢ü«î∏J øµÁh

٪٩٫٠٢ وهي الدهن من نسبة أعلى بها باحلبوب والفواكه واخلضر ١- سيريالك
البروتني. من نسبة أعلى به كان ريري -٢

.٪٨٤٫٦٨ وهى الكربوهيدرات من نسبة أعلى بها كان بالقمح نستلة -٣
.٪٣ وهى األلياف من نسبة أعلى فيه كان باخلضراوات سيريالك ٤- نستلة

بالفواكه. وريرى بالفواكه جربر من كال فى ٪٣٫٢٠ كانت الرماد من نسبة أعلى -٥
.٪٤٫٣٥ وهى الرطوبة نسبة من أعلى به بالفاكهة كان جربر -٦

بالفاكهة سيريالك باحلبوب، ونستلة سيريالك من ناجتة كانت الصوديوم من نسبة أعلى -٧
الترتيب). على مجم/١٠٠جم ١٤٥ و (١٤٠مجم

∫ÉØWC’G ájòZCG ≈∏Y äÉ°SGQO

محمد أحمد آينت إسماعيل
جامعة الزقازيق الزراعة - األغذية -كلية علوم قسم

٢٠٠٦م عام ماچستير
:±Gô```°TE’G

عاشور أ.د/مصطفى زينهم محمد
عبد اجلليل على الرحمن عبد د/على العباسى زكى مجدى أ.د/محمد  

بــالــفــاكــهــة ــالك ــري ــي س نــســتــلــة فـــى ــى ــال ــوم كـــان ع ــي ــاس ــوت ــب ــن ال ـــ ٨- احملـــتـــوى م
(٦٨٢مجم/١٠٠جم).

بالفواكه (١٠٠٩مجم/١٠٠جم). محتوى من الكالسيوم فى جربر أعلى -  ٩
مجم/١٠٠جم). ريرى بالفواكه (٥٠١ فى وجد فقد الفسفور من أعلى محتوى ١٠- أما

/١٠٠جم) مجم بالقمح (١٤٫٨٥ نستلة من كل فى وجد احلديد من محتوى أعلى -١١
وجربر  باخلضراوات جربر مع ريرى من كل وجدت فى A فيتامني من نسبة أعلى -١٢

التوالى. على ،٨٩٠مجم/١٠٠جم) ٨١١) بالفواكه
وريرى  اللنب و ريرى باحلبوب الناجتة من دولية) وحدة د (٤٠٠ فيتامني من كمية أعلى -١٣

باخلضراوات وجربر باخلضراوات. وريرى الفاكهة مع
هى  بالفاكهة وجربر ريـــرى من كــل فــي املوجودة E لفيتامني الدوليـة الوحـــدات -١٤

وحدات دولية. ٤
ريرى مع فى موجودة هى (١٠٣مجم/١٠٠جم) وكانت جـ فيتامني من معدل أعلى -١٥

على حبوب. احملتوى اللنب
سيريالك نستلة فى املوجودة مجم/١٠٠جم) ٠٫٨) هى فيتامني ب١ نسبة من أعلى -١٦

واخلضراوات. بالفواكه،
باحلبوب واللنب ريرى فى مجم/١٠٠جم) ٠٫٨) فيتامني ب٢كانت نسبة من أعلى -١٧

بالفواكه. وريرى
البانتوثينيك. من حمض الكمية العينات حتوى نفس كل -١٨

:íª≤dG áÑM ÚæL øe áfƒµŸG ∫ÉØWC’G ájòZCG*

بالنسب اآلتية: األطفال أغذية تصنيع فى القمح حبة جنني استعمل
كمواد وفانيليا جاف فرز لنب من سكر والباقى ٪٥ مع إضافة . ٪٩٠ ،٨٥ ،٨٠ ،٧٥ ،٧٠

وحسيا. كيماويا العينات حتليل مت وقد للنكهة. مكسبه
:≈∏j Éª«a É¡«∏Y π°üëàŸG èFÉàædG ¢üî∏àJh

القمح. جنني بزيادة قليلة زيادة الرطوبة من احملتوى زيادة -١
القمح. جنني بزيادة الدهن من احملتوى زيادة -٢

القمح. حبة جنني نسبة بزيادة والكربوهيدرات البروتني احملتوى من نقص -٣
القمح. حبة جنني بزيادة األلياف من احملتوى زيادة -٤

القمح. حبة جنني بزيادة خفيفًا نقصًا الرماد من احملتوى نقص -٥
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حبة القمح. جنني بزيادة الكالسيوم محتوى نقص - ٦
القمح. حبة جنني بزيادة احلديد من احملتوى - زيادة ٧
القمح. حبة جنني بزيادة الفوسفور نقص محتوى -٨ 

حبة القمح. جنني بزيادة الصوديوم محتوى وزيادة البوتاسيوم، محتوى نقص - ٩
القمح. حبة جنني بزيادة ،ب١،ب٢،ب٦ أ،د،جـ فيتامني ١٠- زيادة

لنب فــرز مجفف القمح،١٠٪ حبة جنني من على ٨٥٪ احملتوية ٤ رقم املعاملة حصلت -١١
احلسية. االختبارات فى الدرجات أعلى سكر على ٪٥ و

حبة القمح. جنني بزيادة الطاقة كثافة زادت -١٢
:äÉ¡eCÓd á¡LƒŸG ¿É«Ñà°S’G IQÉªà°SG*

املستوى االقتصادية، احلالة الوالدة، مرات وعدد األمهات، عمر االستبيان استمارة أوضحت
إحصائيا. هذه النتائج مت حتليل ولقد ووزنه. املولود وسن والوسط املعيشى، التعليمى،

:‹ÉàdÉc èFÉàædG ¢ü«î∏J øµÁh

فى نسبتهم ٢٢٪ وكانت ٢٠-٢٥ سنة من أعمارهم تتراوح األمهات من العالية النسبة -١
الريفية. املناطق

ويعملون بيوت ربات إلى٢٨٪ ربات بيوت ،٩٪ الريفية املناطق فى األمهات عمل تقسيم مت -٢
حكومية. وظائف ولهن بيوت ربات مختلفة و١١٪ مبهن ويعملون بيوت ربات و٢٪ باحلقول

الريفية. املناطق فى ٪١٧ ١٥٪، و احلضرية فى املناطق الثالثة للمرة الوالدة مرات بلغ عدد -٣

للمولود. السنتني فى عمر أقصاه إلى تصل حتى املولود عمر بزيادة الفطام  وقت زيادة -٤
األطفال. أغذية فى التنوع يفضلن معظم األمهات -٥

بعد الفطام. حتى األطفال بصحة جيدة معظم يتمتع -٦

٧٫٥كجم. من ٦- ٦ أشهر بعد وزن األطفال تراوح -٧
-٩كجم. من ٧٫٧٥ ٩ أشهر بعد وزن األطفال تراوح -٨

-١٠كجم. من ٨٫٥ ١٢ شهر بعد وزن األطفال تراوح -٩
كجم. ١٢- من ٩٫٥ ١٨ شهر بعد وزن األطفال تراوح -١٠
من ١١ - ١٣كجم. ٢٤ شهر بعد وزن األطفال تراوح -١١

املختلفة. السنية للمراحل بالنسبة العاملية الهيئات توصى به مع ما تتماشى األوزان وهذه
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الصحراوية األراضى فى النباتات الطبية انتشار بعض هو دراسة من الدراسة احلالية الهدف
باألسمدة التلقيح تأثير ودراسة النباتات هذه ريزوسفير فى لقياس احملتوى امليكروبى املصرية
وجود فـــى للفوسفـــات) املذيبـــة والبكتــريا الالتكافلية للنيتروچـــني املثبتة احليوية (البكتريا
النبات ومحتوى إنتاجية على واملعدنية العضوية األسمدة من وجرعات مختلفة أشكال غياب أو
ومعرفة جلرام والسالبة املوجبة  البكتريا على وتأثيره الطيار للزيت املئوية والنسبة الزيت
اخلطاطبة ملنطقة اجليرية التربة فى النامية البلدى والشيح البردقوش لنباتات مكونات الزيت
ولزيادة الدراسة حتت الطبية النمو للنباتات حتسني بغرض النطرون وادى ملنطقة الرملية والتربة

املواد الطبية. من محتواها
Z?????????????zU??�M�«

النامية  املختلفـــة والنباتات الطبية املراعــى نباتات وريزوسفير تربة فـــى البكتريا أعـــداد - ١
سجل الزيرس نبات ريزوسفير فى األعداد أن أظهرت حجول ملنطقة وادى الصحراوية التربة فى
أقل  كانت بينما جافة، للمستعمرة/جرام تربة مكونة ١٠ه وحدة * ٢٧٢ وكانت أعداد أعلى

تربة جافة. للمستعمرة/جرام وحدة مكونة ١٠ه * ٢٨ البانيكم ريزوسفير فى األعداد
١٠ ٢ خلية/جرام  وكانت ١٤٠ * الالفندر فى نبات لألزوتوباكتر أعلى أعداد لوحظت - ٢
بينما  جافة.  تربة جرام خلية/   ٢  ١٠*  ٩ األعداد أقل الشيح نبات أظهر بينما جافة. تربة
منطقة  فى جافة تربة ١٠ ٢ خلية/جرام ٤ *١٠ ٢ إلى ٢٢ * بني األزوسبيريللم اعداد تراوحت
أعلى للفوسفات املذيبة البكتريا وأظهرت التوالي. على والشيح الالزيرس لنباتات الريزوسفير
البعيدة عن اجلذور. التربة فى النامية عنها الطبية واملراعى معظم النباتات ريزوسفير فى األعداد

á«Ñ£dG äÉJÉÑædG ¢†©H ≈∏Y iƒ«◊G ó«ª°ùàdG ÒKCÉJ ≈∏Y äÉ°SGQO
ájhGôë°üdG ≈°VGQC’G ≈a á«eÉædG

سهام حماد سالم عودة
الزقازيق جامعة - الزراعة كلية  - الزراعية امليكروبيولوچيا قسم

٢٠٠٦م عام دكتوراه
:±Gô```°TE’G

الزامـــــك ابراهيــم فاطمـــة ØœÆ√ جويلى محمود الدين Ø عصام œÆ√  
الفتاح ابراهيم عبد Øحسن     œ احلـــديــــدى توفيـــــق               √ØœÆمتاضـــــر

بني  (R/S) اجلذور عن البعيدة التربة فى الريزوسفير إلى نسبتها فى األعداد نسبة وتراوحت
١٫٧ إلى ٥.

أعلى ثبتت الشيح نبات ريزوسفير من املعزولة (14R1) رقم  األزوتوباكتر عزلة - ٣
املعزولة (11S1) األزوتوباكتر رقم عزلة بينما املليون)، في جزء ٤٥٫٥) نيتروجني كميات
املليون، فى ٤٠٫٢جزء للنيتروجني قيمة البانكيم أظهر أعلى عن جذور نبات البعيدة التربة من
إيثيلني/لتر/ساعة  ميكرولتر ١٥ إلى ٢١٤ من املختلفة للعزالت نشاط النيتروجينيز تراوح

التوالى. على (14R1) و (7S1) للعزالت
الشيح  نبات جذور التربة البعيدة عن من املعزولة (11S1) األزوسبيريللم عزلة أعطت - ٤
لنشاط  قيمة أعلى أيضا وأعطت  املليون فى جزء ٤٥٫٥ وهى املثبت  للنيتروجني قيم أعلى

إيثيلني/لتر/ساعة. ميكرولتر ٦٥٢ النيتروجينيز
نباتات  جذور عن البعيدة التربة من املعزولة للفوسفات املذيبة البكتريا عزالت - ٥
٥ سم  وهى ٧سم ، قيم أعلى من الشيح (13S) أعطت املعزولة وأيضا (1S) الكرتوالريا
األزوسبيريللم 11S1  والبكتيريا  ،14R1 عزالت األزوتوباكتر أختيرت وقد التوالى. على

الدراسة. في الستخدامها كفاءة كأفضل العزالت 1S1 للفوسفات املذيبة
الكلية  للميكروبات أعداد أعلى أن وجد البلدى الشيح نباتات لزراعة صص جتربة فى - ٦
١/٤ جرعة إليها مضافًا احليوية باألسمدة امللقحة البلدى الشيح نباتات ريزوسفير فى سجلت
وكانت (٨ رقـــم (معاملة الغنم وسماد الفوسفات وصخـــــر بوتاســــى وسمـــاد النيتروجني
اخلطاطبة  تربة من للمستعمرة جرام تربة جافة مكونة وحدة ١٠ ٤ ١٠ ٤ و ١٨٠ * * ١٩٥

التوالى. على الرملية النطرون وادى وتربة اجليرية
بخليط  وامللقحة اجليرية التربة فى النامية البلدى الشيح نباتات ريزوسفير أعطى - ٧
إضافة مع للفوسفات) املذيبة البكتريا + األزوسبيريللم + (األزوتوباكتر احليوية األسمدة
أعلى أعداد (معاملة ٨) الغنم وسماد الفوسفات وصخر والبوتاسيوم النيتروجني جرعة ١/٤
جافــــــة تربــة ٣١٠  خليــــة/جــرام * ٢٤ *٣١٠ ، ٣٥ ، ٣١٠ * ١٨ وكانت لألزوتوباكتر
 ،٣١٠ * ٥٤ األزوسبيريللـــم التوالى. بينمـــا سجلـــت والثانية والثالثة علـــى األولى احلشة فى
فى احلشة بينما على التوالى، األولى والثانية احلشة فى جافة تربة جرام ٣١٠ خلية/ *  ٩٢
بقش (٨) السابقة املعاملة فى الغنم سماد استبدل عندما سجلت قد أعداد أعلى أن وجد الثالثة
البكتريا أعطت أيضا جافة. تربة جرام / ٣١٠ خلية * ١٦٠ وكانت األعداد (٩ (معاملة األرز
٤١٠وحدة *  ٩٥  ،  ٤١٠ *  ٩٦ وكانت األعداد  أعلى الريزوسفير  فى  للفوسفات املذيبة

التوالى. على والثالثة الثانية احلشة فى جافة للمستعمرة/جرام تربة مكونة
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مع/أو استخدام املادة  والبردقوش الشيح نباتات فى احليوى التسميد استخدام أدى - ١٢
النيتروجينى والفسفورى احملتوى اخلضرى، النمو زيادة إلى واجليرية الرملية التربة فى العضوية

النباتني. فى والزيت
وامللقحة  البلدى نباتات الشيح فيها النامى التربة فى النتروجني الكلى كانت قيم - ١٣
النيتروجني  وقيم نيتروجني/كجم تربة رملية جافة ، مجم ٨ ) ٧٠٧ ، ٨٤٩ ، ٧٨٠ (باملعاملة
احلشات  فى جيرية تربة نيتروجني/كجم مجم ٨٥٠ ،٨٥٥ ،٧٣٥ كانت اجليرية التربة فى
الناجتة لتلك تقريبًا مساوية كانت سابقًا املذكورة والقيم التوالى. على والثالثة األولى والثانية

الكامل. والسماد الكيماوى بسماد الغنم املعاملة (٢) املعاملة من
(٨) وامللقحة باملعاملة البردقوش نباتات فيها النامية التربة فى النيتروجينى احملتوى - ١٤
فى القيم أعلى معطيًا واجليرية الرملية التربة من كل فى الكلى للنيتروجني عالية قيمًا أعطى
،١٥٤٠ بالقيم ١٣٣، مقارنة رملية تربة ٩١٠ ، ١٣٣٠ ، ٢٣٣٠ مجم/كجم وكانت األخيرة

التوالى. على الثالثة احلشات جيرية فى تربة نيتروجني/كجم مجم ٢٥٤٠
باألسمدة احليوية  وامللقحة اجليرية التربة فى النامية البلدى الشيح نباتات أعطت - ١٥
 + النيتروجني جرعة ١/٤ + للفوسفات) املذيبة البكتريا + األزوسبيريللم + (األزوتوباكتر
للزيت وكانت مئوية أعلى نسبة (٨ (املعاملة الغنم سماد + الفوسفات صخر + البوتاسيوم
واملعاملة الرملية التربة فى النامية النباتات فى القيم بينما ٪١٫١٤ ، ٪١٫٥١ ، ٪١٫٤٦
على والثالثة  والثانية األولى احلشة فى ٪١٫٢٥ ،٪١٫٣٦ ،٪١٫٣١ كانت (٧) باملعاملة
التربة الرملية فى البردقوش النامية نباتات عن الناجت املئوية للزيت النسبة كانت بينما التوالى.
وهى اجليرية التربة فى النامية النباتات من الناجتة القيم من أعلى ٪٢٫٢٥ ، ٪٢٫٣٣ ، ٪٢٫٣٠

التوالى. على والثالثة والثانية األولى احلشة فى ٪١٫٧٤ ، ٪١٫٨١ ، ٪١٫٧٧
أن  البلدى الشيح نباتات من املستخلص للزيت الكروماتوجرافى الغازى التحليل بني - ١٦
التربة الرملية كل من النامية فى الشيح نباتات من الطيار املستخلص للزيت الرئيسيني املركبني
باملقارنة ٪٤٥٫٥٢ معاملة فى أفضل سينيول تركيز وكان وميريسني. سينيول هما واجليرية
فى التركيز٥٤٫٢٨٪ كان بينما الرملية التربة فى النامية النباتات من ٪٤٠٫٩ بالكنترول

اجليرية. التربة فى النامية النباتات من الناجت الزيت
١٧ -يحتـــوىالزيـــتالطيـــارلنباتــــاتالبـــردقوشعلـــى ١١ مركبـــًا وأظهـــــر البورنيول 
منهما لكل ٪١٩٫٣ إلى وصلت البردقوش والتى زيت ملكونات مئوية نسبة أعلى واألوسيمني
للبورنيول ٪٥٫٢٦ وهى الكنترول املعاملة الزيت الناجت من عليها من املتحصل بالقيم باملقارنة

لألوسيمني. ٪١٢٫٧٩ و

ريزوسفير  كانت فى الكلية للميكروبات أعداد أعلى أن لوحظ نباتات البردقوش فى - ٨
للمستعمرة/جرام تربة  ٤١٠ وحدة مكونة * ٢٨١ وكانت اجليرية التربة فى النامية النباتات
للمستعمرة/ جرام  ٤١٠ وحدة مكونة * ٢٦٧ الرملية التربة فى األعداد كانت بينما جافة،
نباتات فى ريزوسفير كانت لألزوتوباكتر أعداد أعلى أن لوحظ بينما ،(٨ جافة (املعاملة تربة
مــن  كل فى جافة تربة ٣١٠ خلية/جرام *  ٩٢ وكانت اجليرية التربة فى النامية البردقوش
،٣١٠ *  ٩٢ وكانت قيمها أعلى األزوسبيريللم أعداد أعطت بينما والثالثة، الثانية احلشة 
على والثالثة والثانية األولى  احلشة  فى جافة تربة ٣١٠خلية/جرام *  ٣١٠ ، ١٦٠ *  ١٦٠
الناميـــة نباتات البردقوش ريــزوسفير فــــى للفوسفـــات املذيبة البكتريا أعداد وزادت التوالى.
وكانت (٨) التربة باملعاملـــة عوملت عندمـــا قيمها أعلـــى إلـــى ووصلـــت اجليرية التربة فــــى
احلشة فى جافة تربة للمستعمرة/جرام مكونة ١٢١ *٤١٠وحدة ،٤١٠ * ٨٢ *٤١٠ ، ٩٣

التوالى. على والثالثة والثانية األولى
بخليط  املعاملة اجليرية التربة فى النامية البلدى  الشيح لنباتات الطازجة األوزان - ٩
 ١/٤ + للفوسفات) املذيبة البكتريا + األزوسبيريللم + (األزوتوباكتر  احليوية األسمدة
كانت (٨ (معاملة رقم الغنم سماد + الفوسفات صخر  + البوتاسيوم + النيتروجني جرعة
القيم  وهذه التوالى، على والثالثة والثانية احلشات األولى جم/ نبات فى ٦٠ ، ٦٥٫٩ ،٣١٫٣
نباتات فى  تقريبًا الضعف  إلى وتصل الرملية التربة فى النامية النباتات من  الناجتة عن أعلى
املعاملة (٢) تليها ،٨ املعاملة فى  الطازجة لألوزان قيم أعلى على احلصول أمكن البردقوش
سماد إلى باإلضافة والفوسفاتى والبوتاسى النيتروجينى الكامل املعدنى التسميد عند استخدام
للنباتات الطازجة لألوزان قيم أعلى وكانت والرملية اجليرية التربة فى عضوى كسماد الغنم

التوالى. واجليرية على الرملية التربة فى الثالثة احلشة فى ٤٦٫٢جرام/نبات ،٣٨٫٩
فى اجلافة لألوزان قيم أعلى كانت البلدى الشيح نباتات (٨) فى املعاملة باستخدام - ١٠
الثالث احلشات فى نبات ١٢٫٥ ، ٢٣ ، ٢٦٫٣جم/ وكانت اجليرية التربة فى النامية النباتات
 ١٨٫٧ ،١٢٫١ ،٥ وكانت لألوزان اجلافة قيم أعلى أعطت البردقوش نباتات بينما التوالى، على

التوالى. على والثالثة والثانية األولى فى احلشة جم/نبات
نتائج  أفضل أعطت  ٨ باملعاملة  وامللقحة  اجليرية التربة فى البلدى الشيح نباتات - ١١
بإضافة (٢) املعاملة يليها الثالثة احلشة جم/نبات فى ٢١٫٦ وكانت للجذور الطازجة لألوزان
والفوسفورى. والبوتاسى النتروجينى الكيماوى السماد من الكاملة واجلرعة الغنم سماد

السابقة. واملعامالت التربة االجتاه بإستخدام نفس البردقوش نباتات اتبعت
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أكبر  وأعطى البكتيريا على مضادًا تأثيرًا البلدى الشيح لنباتات الطيار الزيت أعطى - ١٨
فى النامية النباتات زيت  تثبيط مناطق  أقطار وكانت .(٨ (املعاملة باستخدام تثبيط مناطق
التوالى  ,fluorescens. على E. coli Ps .بكتريا من كل ضد مم ٢٧ ، مم ٢١ الرملية التربة
اجليرية.  التربة فى النامية النباتات زيت من مم و ٢٨ مم ١٩ كانت بينما جلرام) سالبة (بكتريا
أكبر  أعطت    B.megatheriwm. B.Subtilis املوجبة جلرام  البكتيريا  اختبرت  عندما
  B.megatheriwm البكتريا ضد تأثير أعلى الزيت وأعطى .(٨) املعاملة مع تثبيط مناطق
احليوية باألسمدة اجليرية واملعاملة التربة النامية فى النباتات من الزيت املستخلص وهو ٣٥مم
النيتروجني جرعة نصف + وبوتاسى فوسفورى معدنى سماد + أزوسبيريللم) + (أزوتوباكتر

.(٧ (معاملة
ضد  ٢١مم ٢٣مم، تثبيط  مناطق  أظهرت   ٨ مبعاملة  البلدى الشيح نباتات معاملة - ١٩
الرملية  النامية فى التربة املستخلص من النباتات للزيت Saccharomyces cerevisiae
  Fusarium oxysporum ضد الزيت لتأثير بالنسبة القيم وكانت التوالى. على واجليرية

، ٢٣مم. مم ٢٧
النباتات  معاملة الناجت من البردقوش زيت بواسطة أعطيت بكتيرى تثبيط مناطق أعلى - ٢٠
النباتات من كل من املســتخلص مم ضد Ps. fluorescens من الزيت ٨ وكانت ٣٧ باملعاملة
فى النامية النباتات زيت من الناجتة اجليرية وكانــت مناطق التثبيط أو الرملية التربة فى الناميــة

التوالى. على ٢٨مم  ٢٧مم، بكتريا   ضد التربة الرملية واجليرية
ضد   تثبيط مناطق أعلى أعطى جلرام  املوجبة البكتيريا على البردقوش زيت تأثير - ٢١
من  مم  ٢٥  ، مم ٢٦ وكانت   B.megatherium وضد ٢٦مم ، ٢٧مم  وكانت    B.subtilis

التوالى. واجليرية على الرملية التربة فى والنامية ٨ باملعاملة املعاملة النباتات من الناجت الزيت
إلى   Saccharomyces cerevisiae على   للبردقوش الطيار  الزيت تأثير  يرجع -  ٢٢
 Fusarium oxysporum  ضد تأثيره عن وضوحًا أكثر تأثيره ٨ وكان باملعاملة النباتات معاملة
النامية فى التربة الرملية الناجت عن النباتات للزيت ، ٣٩مم مم ٣٤ تثبيط مناطق أعطى حيث

التوالى. على واجليرية

 

á``eó≤ŸG

مكوناتها وتعتبر ، باإلنسان حتيط  التى احلياة عناصر جميع العام مبفهومها البيئة متثل
بتطويرها أمره كما لإلنسان، وتعالى سبحانه اهللا سخرها ونعم خيرات الطبيعية وعناصرها

والفائدة. بالنفع كله عليه وعلى املجتمع يعود مبا واحلفاظ عليها
الضروري وأنه من األول، املقام سلوكية في بأنها مشكلة البيئي التلوث مشكلة وتوصف
من بالعديد  تتعلق سلوكية مشكلة أنها  على إليها النظر البيئى  التلوث قضايا مناقشة عند 
في السلوكية األمناط سوء عن تنجم البيئية  املشاكل معظم ألن ونظرًا اإلجتماعية. اجلوانب 
عن البحث فإن البيئى، الوعى مستوى إنخفاض إلى بدورها تعزى والتي البيئة مع التعامل
في السلوك وتعديل واجلماعات األفراد سلوك تغيير من خالل البيئة على احلفاظ إستراتيجيات
تبلورت مشكلة وقد املشكالت. هذه حدة أريد التخفيف من إذا مغزاه له عمل اليومية احلياة
فى الزراعية البيئة قضايا بعض جتاه للريفيني البيئى الوعى  درجة على التعرف  فى  الدراسة

الشرقية. محافظة
املبحوثني، واألهمية النسبية للزراع بعض اخلصائص العامة على التعرف الدراسة واستهدفت
املبحوثني الزراع معرفة ودرجة املبحوثني، الزراع نظر وجهة من الزراعية البيئة قضايا لبعض
الزراع إجتاه الزراعية املدروسة، ودرجة البيئية القضايا عن الناجتة الزراعية البيئة تلوث ألضرار
للتوصيات املبحوثني  الزراع معرفة ودرجة املدروسة، الزراعية  البيئة قضايا نحو املبحوثني
للتوصيات املبحوثني  الزراع تنفيذ ودرجة املدروسة، الزراعية البيئة بقضايا املتعلقة اإلرشادية
الزراع منها التي يستقى ومصادر املعلومات املدروسة، الزراعية البيئة بقضايا اإلرشادية املتعلقة

á«YGQõdG áÄ«ÑdG ÉjÉ°†b ¢†©H √ÉŒ Ú«Øjô∏d ≈Ä«ÑdG ≈YƒdG
á«bô°ûdG á¶aÉ ≈a

يحيى محمد سليم حازم محمد أبو
الزقازيق جامعة - الزراعة كلية - الزراعى اإلقتصاد قسم

٢٠٠٧م عام ماچستير
:±Gô```°TE’G

الشحات أبو زكى محمد الشحات Ø œÆ√
نويصر شلبى محمد  √ØœÆ محمد أمني مصيلحى      Øœإبراهيم

E.coli
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فى  تؤثر لم أنها إال الترويحية األنشطة بعض نحو ميول الطالب إزدياد من الرغم على - ٨
امليول نحو األنشطة الترويحية. على مجملها

الترويحية. األنشطة نحو الشباب اجلامعى معارف فى زيادة العوملة الثقافية ساهمت - ٩
الترويحية. األنشطة ممارسة إضعاف فى الثقافية ساهمت العوملة -١٠

الترويحية. باألنشطة املرتبطة اإلجتماعية القيم إضعاف العوملة الثقافية فى ساهمت - ١١

 U??????O�u��«
الشباب  توعية فى اإلعالم ووسائل واملدرسة املنزل مثل اإلجتماعية املؤسسات تعاون - ١

احلديثة. اإلعالمية الوسائل عبر تنشر والتى السلبية البرامج بأضرار
احلديثة  اإلعالمية الوسائل وإستخدام  مشاهدة  فى ألبناءهم  األمور أولياء مشاركة - ٢

هادفة. غير لبرامج وإختيارهم الشباب إنعزال لتجنب
الفراغ. أوقات خالل اإلعالمية احلديثة الوسائل إستخدام - تقنني ٣

الثقافى  التحصني حتقيق على تعمل والتى اإلجتماعية املؤسسات أهم من اجلامعة تعد - ٤
املجال باجلامعة خارج اإلهتمام باألنشطة الترويحية يجب لذا اخلارجية الثقافية التيارات ضد 

اإلجتماعية السليمة. لغرس القيم متخصصني إشراف حتت تكون أن على التنافسى
هذه  عمل يقتصر وال الدراسة أوقات بعد الطالب أمام اجلامعة داخل النشاط مراكز فتح - ٥

الرسمية. العمل أوقات على املراكز
احلديثة  اإلعالمية الوسائل تبثه جتاه ما اجلامعى الشباب لدى لزيادة الوعى ندوات إقامة - ٦

والتنوية عن أخطارها.
اإلجتماعية  القيم وتدعيم بث فى تساهم هادفة إعالمية برامج بتقدمي اإلهتمام - ٧

الصحيحة.
تبث  التى الكمبيوترية األلعاب تصميم على  الكمبيوتر برامج  مصممى تشجيع  - ٨

السليمة. اإلجتماعية والقيم احلقائق والعادات

á`eó≤ŸG

جانبيها فى املجتمعات رقى على الدالالت من أبرز اخلاصة االحتياجات بذوى يعتبر االهتمام
واإلجتماعى. اإلنسانى

ذوى  لتربية  اجلديدة والصالحيات األدوار أحد mainstreaming الدمج ويعد
سياسة تطبق املتقدمة الدول فى احلديثة العاملية االجتاهات معظم وأن اخلاصة، االحتياجات
واخلطيرة اآلثار املدمرة يقلل من الدمج لهذه الفلسفة أن املؤيدين الباحثني بعض ويرى الدمج،
كما منهم  والتعلم العاديني  أقرانه مع للتفاعل الفرصة له ويتيح املعاق بالطفل تقترن التى

األكادميى واالجتماعى. اجلانب منو يساعده على
املساعدات فى توزيع لرسالتها حني تأديتها اخلير قوافل مع ميدانيًا الباحثة مقابلة خالل ومن
من وكذلك اخلاصة  االحتياجات ذوى من كبيرة نسبة  ضمنهم ومن احملتاجني على اإلنسانية

الفكرية. التربية ملدارس امليدانية الباحثة زيارات 
متالزمة لألطفال ذوى سيئة مظاهر اجتماعية ونفسية حظته من ما ال خالل من الباحثة ترى
اجلماعة من واالنسحاب (كاألنطواء والعزلة السنية املراحل هذه مثل فى للتعلم القابلني داون

والقلق والتوتر الدائم) األمان وعدم بالوحدة والشعور
علم حد وعلى أنه حيث األسوياء األطفال مع  األطفال  هؤالء دمج ضرورة الباحثة ترى 
بالشبكة واالسترشاد النظرية والقراءات  الدراسات  من  العديد على  لإلطالع ونتيجة الباحثة
الشعبية لأللعاب برنامج تناولت دراسة أى على اإلطالق الباحثة جتد لم للمعلومات القومية
البدنية اللياقة عناصر وبعض التفاعالت االجتماعية على تأثيره ومعرفة والعزل بنظامى الدمج

للتعلم. القابلني داون متالزمة أطفال لدى
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تأثيره والعزل ومعرفة بنظامى الدمج الشعبية األلعاب لبعض تصميم برنامج إلى البحث يهدف

على:
التواصل  - االجتماعى االنشغال - االجتماعى (اإلقبال االجتماعية التفاعالت  - ١

للتعلم. القابلني متالزمة داون لدى أطفال االجتماعى)
لدى  - السرعة) التوازن - املرونة - التوافق - (الرشاقة البدنية اللياقة عناصر بعض - ٢

للتعلم. القابلني داون أطفال متالزمة

 U????O�u��«
فصل  توفير ومحاولة ذهنيًا املعاقني  للتالميذ املدارس فى املقترح البرنامج تطبيق - ١

املدارس العادية. داخل الذهنية االحتياجات ذوى للتالميذ
تكون  بحيث املعاقني ذهنيًا للتالميذ تقدم التى والبرامج املناهج حتليل فى النظر إعادة - ٢

الذكاء. ومستوى احلركية مناسبة لقدراتهم
يلتقى  بدايته أسبوعني فى على للدمج الرياضية برنامج لألنشطة أى يحتوى أن يفضل - ٣

بينهم. الرهبة وكسر للتعارف العاديني املعاقني مع التالميذ خاللهما
من  والتأكد ذهنيًا املعاقني بالتالميذ املتعلقة باملعلومات العاديني التالميذ تثقيف يتم أن - ٤

عملية الدمج. فى االشتراك فى رغبتهم
برنامج  تطبيق داخل ذهنيًا من عدد التالميذ املعاقني أكثر العاديني التالميذ عدد يكون - أن ٥

بشكل أكبر. العادى التلميذ مع التفاعل على ذهنيًا التلميذ املعاق يساعد ألن ذلك الدمج
البرنامج. تطبيق أثناء املتخصص واالجتماعى النفسى األخصائى وجود ضرورة - ٦

التلميذ  مع  ذهنيًا املعاق  التلميذ دمج بفكرة  املرتبطة  الدراسات من املزيد إجراء  - ٧
العادى.

املختلفة  باخلصائص وملم الدمج بأهمية متامًا مقتنع الرياضية مدرس التربية يكون أن - ٨
على السواء. العاديني كًال والتالميذ ذهنيًا املعاقني للتالميذ العمرية للمرحلة

والتواصل  التكلم على ذهنيًا املعاق التلميذ تساعد مختلفة وأساليب تقنيات استخدام - ٩
الغير. مع

من  املدارس لهذه تدريب برامج وضع مع محافظة كل فى بالدمج خاصة مدارس - توفير ١٠
الدمج. سياسة مجال فى متخصصة جلان قبل
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املعرفية اجلوانب غرس على والعمل  والترويحية البدنية بالثقافة  املجتمعات تهتم
املنطلق هذا والوطنية اإليجابية، ومن اإلجتماعية اإلجتاهات منو تساعد على والترويحية التى
الشباب وهم الشعب فئات من عمرية فئة أهم لدى السائدة الترويحية الثقافة أهمية حتليل تأتى
الثقافة تلك تقومي من نتمكن كى الثقافة هذه على اجلديدة آثرالظواهراإلجتماعية وكذلك معرفة
الظواهر أهم من الثقافية العوملة أن شك وال القومية، والعادات  القيم مع يتفق مبا  الترويحية 

خاصة. بصفة لهم الترويحية والثقافة عامة بصفة الشباب ثقافة فى وأخطرها العاملية
املتاحة البيانات أسهمت كما اجلامعى، للشباب الترويحية الثقافة حتليل فى البحث أسهم
الثقافة على العناصر املؤثرة حتديد فإن وكذلك تقوميها وإمكانية الترويحية الثقافة هذه تفهم فى

إيجابياتها ومواجهة سلبياتها. من اإلستفادة فى يساعدنا الترويحية

Y?????���« ·«b?????????�√
vK� WO�UI��« W*uF�« d�¬ W�dF�

اجلامعى الشباب لدى الترويح وفلسفة مفهوم - ١
الترويحية األنشطة نحو اجلامعى ميول الشباب - ٢

الترويحية باألنشطة املرتبطة الشباب اجلامعى معارف - ٣
الترويحية. لألنشطة الشباب اجلامعى ممارسه - ٤

اجلامعى الشباب لدى الترويحى بالنشاط املرتبطة اإلجتماعية القيم - ٥

á«ëjhÎdG áaÉ≤ãdG ≈∏Y ÉgôKBGh á«aÉ≤ãdG áŸƒ©dG
≈©eÉ÷G ÜÉÑ°û∏d

حسن حسن عبده سامح
بنها  جامعة للبنني- الرياضية كلية التربية والترويح - الرياضية التربية قسم أصول

٢٠٠٧م عام ماچستير
:±Gô```°TE’G 

صــالح فـــؤاد Øœأسامــة  √ØœÆنبيل خليل ندا            

Z??????????NM*«
الدراسة لطبيعة ملالءمته الوصفى املنهج الباحث إستخدم

البيانات جمع وسائل
الثقافية. العوملة نشر لوسائل اخلبراء إلستطالع رأى إستبيان - ١

الثقافة  على وآثرها الثقافية العوملة إستبيان حملاور اخلبراء رأى إلستطالع -إستبيان ٢
اجلامعى للشباب الترويحية

الترويحية الثقافة على وآثرها الثقافية العوملة إلستبيان اخلبراء رأى إلستطالع إستبيان - ٣
على  تطبيقه ثم اجلامعى للشباب على الثقافة الترويحية وآثرها الثقافية العوملة - إستبيان ٤

الدراسة. عينة
Z????????????zU�M�«

إذا  خطورتها وتزداد الشباب فراغ وسائل شفل من أهم احلديثة اإلعالمية الوسائل تعد - ١
إرشاد. أو توجيه دون أستخدمت ما

للشباب. املادى ارتفع املستوى كلما تلك الوسائل إستعمال يزداد - ٢
اجلامعى  الشباب ومعارف ميول زيادة فى تأثيرًا اإلعالمية الوسائل أكثر اإلنترنت يعد - ٣

بالفضائيات والكمبيوتر. الترويحية باملقارنة األنشطة نحو
والثقافية  الرياضية األنشطة  نحو  اجلامعى الشباب ميول إزدياد فى اإلنترنت ساهم  - ٤
واإلجتماعية والفنية والثقافية  الرياضية األنشطة  نحو املعارف وزيادة واإلجتماعية والفنية
الصداقة قيم فى تدعيم اإلنترنت ساهم كما واإلجتماعية الثقافية ممارسة األنشطة زيادة وكذلك

واملرونة. واحلرية اإلجناز على والقدرة
الرياضية والفنية  األنشطة اجلامعى نحو الشباب ميول إزدياد فى الفضائيات ساهمت - ٥
الفنية األنشطة إزدياد ممارسة وكذلك الرياضية والفنية األنشطة نحو املعارف إزدياد وكذلك

اجلامعى. للشباب املرونة قيم تدعيم فى الفضائيات ساهمت كما
والثقافية  الرياضية األنشطة نحو  اجلامعى الشباب ميول زيادة فى الكمبيوتر  ساهم - ٦
ممارسة وكذلك إزدياد والفنية والثقافية الرياضية األنشطة نحو املعارف إزدياد وكذلك والفنية
واإللتزام الوقت وتقدير قيم األمانة تدعيم فى الكمبيوتر كما ساهم والفنية، الثقافية األنشطة

والتواضع. والقيادة والتبعية اإلجناز على واملرونة والقدرة واحلرية
اجلامعى. الشباب لدى الترويح وفلسفة مفهوم إزدياد فى الثقافية العوملة ساهمت - ٧
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فى  تؤثر لم أنها إال الترويحية األنشطة بعض نحو ميول الطالب إزدياد من الرغم على - ٨
امليول نحو األنشطة الترويحية. على مجملها

الترويحية. األنشطة نحو الشباب اجلامعى معارف فى زيادة العوملة الثقافية ساهمت - ٩
الترويحية. األنشطة ممارسة إضعاف فى الثقافية ساهمت العوملة -١٠

الترويحية. باألنشطة املرتبطة اإلجتماعية القيم إضعاف العوملة الثقافية فى ساهمت - ١١

 U??????O�u��«
الشباب  توعية فى اإلعالم ووسائل واملدرسة املنزل مثل اإلجتماعية املؤسسات تعاون - ١

احلديثة. اإلعالمية الوسائل عبر تنشر والتى السلبية البرامج بأضرار
احلديثة  اإلعالمية الوسائل وإستخدام  مشاهدة  فى ألبناءهم  األمور أولياء مشاركة - ٢

هادفة. غير لبرامج وإختيارهم الشباب إنعزال لتجنب
الفراغ. أوقات خالل اإلعالمية احلديثة الوسائل إستخدام - تقنني ٣

الثقافى  التحصني حتقيق على تعمل والتى اإلجتماعية املؤسسات أهم من اجلامعة تعد - ٤
املجال باجلامعة خارج اإلهتمام باألنشطة الترويحية يجب لذا اخلارجية الثقافية التيارات ضد 

اإلجتماعية السليمة. لغرس القيم متخصصني إشراف حتت تكون أن على التنافسى
هذه  عمل يقتصر وال الدراسة أوقات بعد الطالب أمام اجلامعة داخل النشاط مراكز فتح - ٥

الرسمية. العمل أوقات على املراكز
احلديثة  اإلعالمية الوسائل تبثه جتاه ما اجلامعى الشباب لدى لزيادة الوعى ندوات إقامة - ٦

والتنوية عن أخطارها.
اإلجتماعية  القيم وتدعيم بث فى تساهم هادفة إعالمية برامج بتقدمي اإلهتمام - ٧

الصحيحة.
تبث  التى الكمبيوترية األلعاب تصميم على  الكمبيوتر برامج  مصممى تشجيع  - ٨

السليمة. اإلجتماعية والقيم احلقائق والعادات

á`eó≤ŸG

جانبيها فى املجتمعات رقى على الدالالت من أبرز اخلاصة االحتياجات بذوى يعتبر االهتمام
واإلجتماعى. اإلنسانى

ذوى  لتربية  اجلديدة والصالحيات األدوار أحد mainstreaming الدمج ويعد
سياسة تطبق املتقدمة الدول فى احلديثة العاملية االجتاهات معظم وأن اخلاصة، االحتياجات
واخلطيرة اآلثار املدمرة يقلل من الدمج لهذه الفلسفة أن املؤيدين الباحثني بعض ويرى الدمج،
كما منهم  والتعلم العاديني  أقرانه مع للتفاعل الفرصة له ويتيح املعاق بالطفل تقترن التى

األكادميى واالجتماعى. اجلانب منو يساعده على
املساعدات فى توزيع لرسالتها حني تأديتها اخلير قوافل مع ميدانيًا الباحثة مقابلة خالل ومن
من وكذلك اخلاصة  االحتياجات ذوى من كبيرة نسبة  ضمنهم ومن احملتاجني على اإلنسانية

الفكرية. التربية ملدارس امليدانية الباحثة زيارات 
متالزمة لألطفال ذوى سيئة مظاهر اجتماعية ونفسية حظته من ما ال خالل من الباحثة ترى
اجلماعة من واالنسحاب (كاألنطواء والعزلة السنية املراحل هذه مثل فى للتعلم القابلني داون

والقلق والتوتر الدائم) األمان وعدم بالوحدة والشعور
علم حد وعلى أنه حيث األسوياء األطفال مع  األطفال  هؤالء دمج ضرورة الباحثة ترى 
بالشبكة واالسترشاد النظرية والقراءات  الدراسات  من  العديد على  لإلطالع ونتيجة الباحثة
الشعبية لأللعاب برنامج تناولت دراسة أى على اإلطالق الباحثة جتد لم للمعلومات القومية
البدنية اللياقة عناصر وبعض التفاعالت االجتماعية على تأثيره ومعرفة والعزل بنظامى الدمج

للتعلم. القابلني داون متالزمة أطفال لدى
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االستخالصات إلى واستنادا اإلحصائى التحليل ونتائج وفروضه البحث مشكلة ضوء فى

يلى: مبا الباحث البحث يوصى عينة وفى حدود
ونفسية  وعقلية واجتماعية وحركية تربوية قيم من لها ملا الرياضية العروض استخدام - ١
البدنية الصفات وتنمية النشء وإعداد تربية فى هامة كوسيلة التربوية جميع املؤسسات فى

البدنية. الذات ومفهوم
الرياضية  بدرس التربية واإلعداد البدنى اإلحماء جزىء فى الرياضية العروض استخدام - ٢
البدنية الذات وصف البدنية ومفهوم الصفات وتطوير مبتكر لتنمية وأسلوب مقترح كإجراء

اإلعدادية. املرحلة تالميذ لدى
مادة  مناهج وضع على للقائمني الدراسة قيد الرياضى للعرض البرنامج املتكامل - تقدمي ٣
كنموذج تعليمى الرياضية التربية كليات ولطالب الرياضية التربية وملدرسى الرياضية التربية

الرياضية. العروض وتنفيذ وتصميم إلعداد
á``eó≤ŸG

لدخول العشرين القرن من الثانى النصف فى األهمية  بالغة انتقالية مبرحلة العالم مر
كان وثقافية، واجتماعية واقتصادية سياسية دولية حتوالت وسط والعشرين  احلادى القرن
ظهور فى التحوالت هذه متثلت املختلفة، املجتمعات  فى احلياة جوانب على انعكاساتها لها 
هذه شكلت والعوملة، املعلومات وثورة االقتصادية والتكتالت اجلديد العاملى بالنظام يسمى ما
نحو واسعة خطوات اتخاذ إلى العالم دول حكومات دفعت جديدة عاملية ظاهرة التحوالت
إصالح عملية على يفرض اجلديد العاملى والنظام والتعليمى والسياسى الدميوقراطى اإلصالح
التطوير من متكنه كما على التحديات العاملية من التغلب متكنه جديدة تربوية التعليم اجتاهات

وثورة املعلومات. التكنولوچية العاملية مالحقة التطورات العاملية والثورة ميكن لكى أبعاده فى
لها يكون سوف اجلديد  العاملى النظام  ظل فى التربوية االجتاهات  أن  الدارس ويعتقد
والرياضة البدنية التربية وإصالح تطوير فى التربوية القرارات اتخاذ فعالية فى مباشر تأثير

املدرسية.
W�«—b�« WKJA�

التحديات من مجموعة أوجدت اجلديد العاملى النظام عن الناجتة اجلديدة العاملية التغيرات إن
لدى خبراء التربية جديدة تربوية اجتاهات التحديات خلقت مصر، هذه فى التعليم تواجه العاملية
النظام ظل فى التربوية لالجتاهات تعريف أو محدد مفهوم إيجاد محاولة خالل من وذلك مصر فى
بشكل التعليم وإصالح لتطوير القرار التربوى اتخاذ فعاليتها فى مدى وكذلك اجلديد، العاملى
العربية مصر جمهورية فى خاص بشكل املدرسية والرياضة البدنية التربية وتطوير وإصالح عام

É¡à«dÉ©a ióeh ójó÷G ≈ŸÉ©dG ΩÉ¶ædG πX ≈a ájƒHÎdG äÉgÉŒ’G
á«°SQóŸG á°VÉjôdGh á«fóÑdG á«HÎdG ôjƒ£àd iƒHÎdG QGô≤dG PÉîJEG ≈a

á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL ≈a 

فتحى محمد رفعت محمد
الزقازيق جامعة - للبنني الرياضية التربية - كلية واإلجتماعية والنفسية التربوية العلوم قسم

٢٠١٠م ماچستيرعام
:±Gô```°TE’G 

إسماعيل عبد احلميد   √ØœÆكمال
الكومى حامد محمد حامد Øœ اجلمسى    √ØœÆجمال السيد أحمد رمضان
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يفقد قد شعوب العالم فى حتوالت تؤدى إلى تغييرات عاملية من يحمله مبا العاملى اجلديد والنظام
تختلف وتعاليم دينية ومبادىء وتقاليد وعادات قيم من عليه يحتوى مبا هويته مصر فى التعليم

يلى: فيما البحث وتتلخص مشكلة مصرية ومبادىء دينية وتقاليد وتعاليم وعادات قيم عن
املعاصر املفهوم وغياب اجلديد، النظام العاملى ظل التربوية فى لالجتاهات يوجد حتديد ال ٭

العربية. مصر فى جمهورية والتعليم على التربية لدى القائمني لها
فى املدرسية والرياضة البدنية التربية وإصالح لتطوير ذات فعالية تربوية قرارات يوجد ال ٭

اجلديد. العاملى النظام ظل فى العربية مصر جمهورية
W???�«—b�« W???OL�√

≠∫WO�U��«  «œb;« v� Y���« WOL�√ sLJ�
خبراء منظور من العاملية والتحديات العاملى اجلديد النظام ظل فى التربوية حتديد االجتاهات ٭

مصر العربية جمهورية فى والرياضية التربية البدنية
التربية وعلماء خبراء منظور من اجلديد العاملى النظام ظل فى التربوية االجتاهات حتديد ٭

مقترح. قياس وسيلة خالل من العربية مصر جمهورية والرياضة فى البدنية
فعاليتها ومدى العاملى اجلديد ظل النظام فى االجتاهات التربوية بني العالقة التعرف على ٭
رؤية خالل من املدرسية والرياضة البدنية التربية وإصالح لتطوير التربوية القرارات فى اتخاذ

مصر العربية. جمهورية والرياضة فى التربية البدنية خلبراء مستقبلية
W?????????�«—b�«  «¡«d??????????�≈

≠∫W??????�«—b?????�« Z?????NM�
الدراسة املسحى ملالئمتة ملوضوع متبعا األسلوب الوصفى املنهج الدارس استخدم

≠ ∫Y????���« W?????MO�
التربية كليات (أساتذة  أكادمييون  خبراء  من العشوائية بالطريقة  الدراسة عينة اختيار مت
مجال التربية  فى الرياضية خبراء التربية من عينة اختيار ومت أستاذًا ٣٧ عددهم بلغ الرياضية)
عينة  ضمن بالتربية العاملني من خبيرًا ١٩ الرياضيةعددهم موجهى التربية من وعدد والتعليم
وحتى ٢٠٠٧/٧/٥م من الفتــرة فــــى استطالعيـــة ثانية دراســـة كما أجــرى الدارس الدراسة
سحبهم  مت الدراسة مجتمع من الرياضية التربية موجهى من ٥ عدد على ٢٠٠٧/٧/٣٠م

عينة الدراسة. ضمن بالطريقة العشوائية

 U????O�u��«
يلى: يوصى مبا إليه الدارس توصل الدراسة وما من خالل هذه

بدراسات التعليم العالى ووزارة ووزارة التربية التعليم التربوية مراكز البحوث تقوم أن ٭
من يحمله وما اجلديد العاملى النظام ظل فى التربوية لالجتاهات أكبر حتديد فى أكثر شمولية

األصعدة. كل تطورات وحتديات ومتغيرات على
التطور ملواكبة  للتربية  رئيسى كمنبع التعليم مجال فى ومحددة قرارات سريعة اتخاذ ٭
التعليم وإصالح تطوير فى واسعة خالل خطوات من وذلك على هويته املصرية واحملافظة العاملى

التعليم). من املدرسية جزء والرياضة (التربية البدنية
أى اتخاذ فــي الشـــروع قبـــل التربويــة) (املســارات التربوية االجتاهــات حتـــديد يجـــب ٭

تربـوى. قــرار
التربية إصالح  لتطوير و جديدة  نظم تتبنى فعالية ذات تربوية قرارات  التخاذ  التوجه ٭
ضوء فى اجلديد  العاملى النظام ملواكبة العربية مصر جمهورية فى املدرسية والرياضة البدنية

العام. التعليم تطويرواصالح
جمهورية فى املدرسية والرياضة البدنية التربية وحتديث لتطوير جديدة خطة  وضع ٭
املادة تشمل معلم أن يجب والتى املعاصرة العاملية واملتطلبات التطورات ضوء فى مصر العربية

اإلمكانيات. التدريس، طرائق املنهج، العلمية،
والتعليم عامة اإلدارى لوزارة التربية والعمل اإلدارة وحتديث لتطوير جديدة خطة وضع ٭

فيها. املعلم وأشراك خاصة املدرسية واإلدارة
يعيش كيــف مفهـــوم إلــى للحياه األفــراد إعـــداد التعليـم مـــن سياســة مفهــوم تطوير ٭
اجتاهـــات دراســـة خـــالل مــن وذلك والصعوبات، التحديــات علــى والتغلب احلياة؟ األفراد

العمل. سوق ومتطلبات
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á``eó≤ŸG

اآلداء  على ٩٠٠٠ األيزو العاملية اجلودة نظام إدارة تطبيق معرفة أثر الدراسة هذه إستهدفت
األوراق بورصة فى اسهمها  واملسجل املصرية، البيئة فى العاملة للمنشآت والتشغيلى املالى
كل  ٩٠٠١ على األيزو شهادة املنشأة على حصول أثر دراسة خالل من وذلك املصرية، املالية
واآلداء واملديونية، والربحية، السيولة، عنه مبؤشرات التعبير مت والذى املالى األداء من مؤشرات
املالية القوائم من املستخرجة التشغيل وكفاءة النشاط مبؤشرات عنه مت التعبير الذى التشغيلى

الشركات. لتلك
الشركات. من مجموعتني على الدراسة إعتمدت هذه وقد

املعاجلة:- املجموعـــــة ∫ v�Ë_« W�uL�*«
املجموعة الضابطة:- ∫WO�U��« W�uL�*«

.٩٠٠١ شهادة األيزو احلاصلة على الشركات غير من مجموعة فى وتتمثل
Y???���« W?????KJA�

حظيت  التى البحثية املجاالت من  (ISO 9000) العاملية اجلودة  مواصفات مجال يعد
فى امللحوظ اإلرتفاع فى اإلهتمام وراء هذا السر األخير، ويكمن العقد فى  الباحثني  بإهتمام
اجلودة مقومات ونظم إلى تطوير تسعى التى نشاطاتها - مجاالت إختالف على - عدد املنشآت
تدعم لكى  القياسية، للمواصفات الدولية املنظمة شهادة على للحصول بالتأهيل لتحظى

اخلارجية. األسواق وغزو بل وإختراق ، محليًا التنافسية قدرتها

9000 hõjC’G ΩÉ¶f ≥«Ñ£J ÚH ábÓ©dG
ICÉ°ûæª∏d ≈∏«¨°ûàdGh ¤ÉŸG AGOB’Gh

(ájô°üŸG áÄ«ÑdG ≈a ájQÉÑàNG á°SGQO)

أحمد أحمد فكرى هيـــام
الزقازيق  جامعة - التجارة كلية - احملاسبة قسم

٢٠١٠م عام ماچستير
:±Gô```°TE’G 

جندية حسينى أحمد ØÆœهشام الشافعى   احلكيم         √ØœÆجالل الدين عبد

WO*UF�« …œu'« dO�UF� oO�D� W�O�� …QAM*« UNOK� qB% b� v��« l�UM*« Ê√ v�≈   U�«—b�« dOA�  YO�
∫vK� ULO� l�UM*« pK� q�L��Ë ©±®UN�dB� ô ©π∞∞∞ Ëe�_«®

ومستثمرين  عمالء من (Stakeholders) املصالح  بأصحاب املنشأة  عالقة حتسني - ١
ومقرضني.

املنشأة. صورة حتسني - ٢ 
عليهم. واحملافظة العمالء احلاليني رضاء زيادة - ٣

جدد. عمالء جذب - ٤
حدة  وزيادة التحديات الراهنة ظل فى التنافسية قدرتها تدعم ميزه تنافسيه املنشأة منح - ٥

املنافسة.
اآلداء. جودة حتسني خالل واخلدمات من املنتجات جودة حتسني - ٦

نظام  الصناعية، ألن العملية وحتسني العمل فى واإلنحرافات األخطاء معدل تخفيض - ٧
فى  توافرها املتطلبات الواجب من األدنى احلد للمنشأة ٩٠٠٠ يضمن فى األيزو املتمثل اجلودة

املطلوب. اجلودة مستوى لعمالئها لتضمن نظام اجلودة
تخفيض مردودات املبيعات. - ٨

طلبياتهم. حجم وزيادة العمالء تخفيض عدد شكاوى - ٩
وتخفيض  الضمان، تكاليف  وتخفيض املعيب  اإلنتاج إصالح تكاليف تخفيض - ١٠

التكاليف اإلدارية.
للقيمة. املضيفة غير التخلص من األنشطة خالل من التصنيع وقت معدل - حتسني ١١

التى  والعطاءات األسواق من  اإلستفادة خالل من  للمنشأة السوقية احلصة زيادة - ١٢
.٩٠٠٠ األيزو املنشأة على تشترط حصول

املنشأة. جودة منتجات الثقة فى زيادة - ١٣
رضاء العاملني. العاملني وزيادة بني التفاهم زيادة - ١٤

إلى الرجوع ميكن من التفاصيل (١)ملزيد
٥٥ ص.ص.٥٤، ذكره، سبق مرجع محمد، على جيالق، -

تظرية دراسة - مبعايير اجلودة واإللتزام التأهل تكاليف عن احملاسبى والتقرير القياس "تطوير السيد، نبيل محمد أحمد - الرشيدى،
.٨ ص ،٢٠٠٦ ، الزقازيق جامعة التجارة، كلية ، احملاسبة ماجستير فى رسالة ، تطبيقية"

-Arauz, Rita & Suzuki, Hideo, “ISO 9000 Performance in Japanese Industries” Total Quality         
Management, Vol.15, No. 1,2004 P.14.
- Ivanauskiene, Laima & Vrbonavicius, Sigitas. Op. cit, p.244.
- Hurng, Fenghueih; Horng, Ching & Chen, Cleve, Op. cit, P. 1015.
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بقضية  العاملني وعى زيادة خالل من باملنشأة ثقافة العاملني فى ايجابى تغيير - حدوث ١٥
اجلودة.

أسرع. بشكل للسوق اجلديدة  - تقدمي املنتجات ١٦
Y????���« ·b??????�

على (٩٠٠٠ (األيزو العاملية اجلودة معايير تطبيق أثر على التعرف البحث إلى هذا يهدف
املصرية. للشركات والتشغيلى اآلداء املالى

≠∫v�ü« ‰ö� s� p�– r��Ë
الشركات. ربحية على ٩٠٠٠ األيزو تطبيق أثر وحتليل دراسة ٭

الشركات. مديونية على ٩٠٠٠ األيزو تطبيق أثر وحتليل دراسة ٭
الشركات. فى السيولة مستوى على األيزو ٩٠٠٠ تطبيق أثر وحتليل دراسة ٭

الشركات. فى التشغيل كفاءة على ٩٠٠٠ األيزو تطبيق أثر وحتليل دراسة ٭
Y??????���« W???OL�√

الوقت  فى  العالم جتتاح التى واإلدارية اإلقتصادية التغيرات من أهميته  البحث يستمد 
اإلستفادة فى مصر خاصة وبصفة العربية مجتمعاتنا فى الشركات على والتى تفرض الراهن،
واإلنتاجية والوصول اجلودة مستوى من حتسني تتمكن احلديثة لكى اإلدارية املفاهيم تطبيق من
واخلدمات للمنتجات على امليزة التنافسية التركيز وبروز أهمية وفعالية، بكفاءة أهدافها إلى

املنافسة. على قادرة تكون حتى احمللية
يكون  يتوقع أن التى األساليب أحد أهم (ISO 9000) العاملية مواصفات اجلودة وتعتبر
املنشأت على كبيرة وهناك ضغوط سواء، حد على واخلاصة احلكومية املؤسسات على تأثير لها
مثل  املصالح أصحاب قبل من خاصة (ISO 9000) العاملية اجلودة معايير شهادة على للحصول

والعمالء. واملقرضني املستثمرين
Y?????���« Z??????NM�

≠∫Y���« « ÷d� ≠ ±
أساسيني: فرضني على البحث يشتمل

للمنشأة. املالى اآلداء حتسن إلى األيزو ٩٠٠٠ تطبيق يؤدى ∫ ‰Ë_« ÷dH�« ٭
للمنشأة. التشغيلى اآلداء حتسن إلى األيزو ٩٠٠٠ تطبيق يؤدى ∫ v�U��« ÷dH�« ٭

≠∫W�«—b�« WMO� ≠ ≤
الشركات: من مجموعتني فى عينة الدراسة تتمثل

:Treatment Group W'UF� W�uL�� ∫ v�Ë_« W�uL�*«
أعوام ٢٠٠٢، خالل ٩٠٠٠ شهادة األيزو احلاصلة على الشركات من مجموعة فى وتتمثل
فى  الباحثة إستطاعت والتى املالية، األوراق بورصة أسهمها فى واملسجل ، ٢٠٠٣ ، ٢٠٠٤

. شركة ٢٠ اخلاصة بها وتبلغ املالية البيانات على احلصول
:Control Group  WD�U{ W�uL�� ∫WO�U��« W�uL�*«

أسهمها  ومسجل ، ٩٠٠٠ األيزو شهادة على حتصل لم التى الشركات من مجموعة وهى
شركة. ٢٠ وتبلغ املالية األوراق بورصة فى

: حيث والضابطة من املجموعة املعاجلة بني اإلمكان قدر التشابه الباحثة وقد راعت
الصناعة. نوع ٭

احلجم. ٭
عامل عدا فيما كل العوامل فى املجموعتني بني التشابة ألن بينهما، املقارنة حتى ميكن وذلك
من  ميكن األخرى، إحدى املجموعتني دون على تأثيره ينصب والذى ٩٠٠٠ األيزو هو وحيد
وهو حصول العامل ذلك إلى والتشغيلى املالى اآلداء نتائج فى يحدث التغير الذى إرجاع خالله

.٩٠٠١ األيزو على املنشأة
≠∫ U�UO�K� v�U�_« —bB*« ≠ ≥

هى: سالسل زمنية ثالث عن املالية القوائم خالل من الالزمة البيانات على احلصول مت
عام ٢٠٠٢  خالل األيزو ٩٠٠١ شهادة على احلاصلة الشركات وتخص  ∫ v�Ë_« WK�K��«

عام ٢٠٠٦. إلى - ١٩٩٨ عام من ومتتد
عام ٢٠٠٣  خالل األيزو ٩٠٠١ شهادة على احلاصلة الشركات وتخص  ∫WO�U��« WK�K��«

عام ٢٠٠٧. إلى - ١٩٩٩ عام من ومتتد
عام ٢٠٠٤  خالل األيزو ٩٠٠١ شهادة على احلاصلة الشركات وتخص  ∫ W��U��« WK�K��«

عام ٢٠٠٨. إلى - ٢٠٠٠ عام من ومتتمد

»Í∆...†Ã†±†Ê2011   2 6/30/12   9:53:57 AM



Ê ≠ ¥∏ ≠

á```eó≤ŸG

السابقة، عنها الدراسات كشفت رمبا البحثية، للفجوة تغطيتها مدى فى الدراسة أهمية تأتى
الدراسة، من املزيد إلى حتتاج التى - الباحث نظر وجهة من - النقاط بعض إن هناك تبني  إذ

وتتمثل فى اآلتى:-
ومن  عام النامية بشكل الدول من بعض األموال تدفقات رؤوس ظاهرة حجم - تقدير ١
  1977 من املفهوم الواسع للظاهرة خالل الفترة على (١)، اعتمادًا خاص بوجه االقتصاد املصرى
السياسية أو األوضاع االقتصادية السياسات فيها تباينت رمبا فترة ممتدة، باعتبارها ،2004 إلى

التدفقات. تلك على سلوك التعرف املصرى، وكذلك االقتصاد فى الفترة هذه خالل
الفترة من  خالل املصرى االقتصاد من  األموال رؤوس تدفقات ظاهرة أسباب دراسة - ٢
الدراسات تتناولها لم التى االقتصادية املتغيرات بعض  وتفسير وحتليل ،2004 إلى :1978

اجلارى. ورصيد احلساب املالية، األوراق لسوق الرأسمالية األرباح مثل: السابقة
النمو االقتصادى  االقتصاد املصرى على األموال من رؤوس تدفقا ظاهرة آثار قياس دراسة - ٣

1977 إلى  2004. من املمتدة الفترة تلك خالل الطويل األجل فى
تدفقات  حجم احلد من إلى تؤدى والتى املناسبة، االقتصادية السياسات على الوقوف - ٤

التدفقات. لتلك عكسى ارتداد إحداث إلى أو اخلارج، إلى األموال رؤوس

¢ShDhQ äÉ≤aóJ IôgÉ¶d ájOÉ°üàb’G OÉ©HC’G
á«eÉædG ∫hódG øe ∫GƒeC’G

ziô°üŸG OÉ°üàb’G ≈∏Y ≥«Ñ£àdÉH {

سيد أحمد السيد أشرف محمد
الزقازيق - جامعة التجارة - كلية االقتصاد قسم

٢٠٠٨م عام دكتوراه
:±Gô```°TE’G

عامر محمد محمد طوبار √ØœÆجمعة سمير Ø محمود œÆ√  

Y?????????���« ·«b???????�√
النامية. الدول من األموال رؤوس تدفقات بظاهرة املرتبطة املفاهيم والتعاريف تأصيل  ≠ ±

تلك على سلوك النامية، والتعرف بعض الدول من األموال رؤوس تدفقات حجم ≥ ≠ تقدير
التدفقات.

االقتصاد املصرى. من األموال رؤوس تدفقات ظاهرة أسباب حتديد   ≠ ≥
االقتصادى النمو على آثارها دراسة خالل املصرى، من االقتصاد على الظاهرة آثار ¥ ≠ حتديد

الطويل. األجل فى
مصر. من األموال تدفقات رؤوس ظاهرة ملواجهة االقتصادية السياسات بعض µ ≠ اقتراح

Y���« œËb�
رؤوس تدفقات  على النامية  الدول من األموال رؤوس تدفقات  مفهوم فى الدراسة تعتمد
تدفقات رؤوس أن إلى الدولى البنك حيث أشار املقيمني(١)، قبل من اخلارج إلى اخلاصة األموال
شرق جنوب دول أزمة رئيسيًا فى دورًا لعبت قد إلى اخلارج، احملليني املستثمرين من األموال

اخلارج. إلى وحتويلها استثماراتهم لتسييل املقيمني غير تدفع أنها كما آسيا،
Y���«  UO{d�

واالختبار، التحليل فى فرض منهجية لكل وضع أساسيتني، فرضيتني باختبار الدراسة تقوم
فى اآلتى:- البحث وتتمثل فرضيتا

ظاهرة  تفسر التى الكلية) (املتغيرات احملددات من العديد هناك  إن  ∫v�Ë_« WO{dH�« - ١
الفرعيتني الفرضيتني الفرضية إلى هذه وتنقسم املصرى، االقتصاد من األموال رؤوس تدفقات

التاليتني:
باملتغيرات إيجابيًا املصرى االقتصاد من األموال رؤوس تدفقات حجم تتأثر - (أ)

التالية: االقتصادية

رؤوس تدفقات مع اجلغرافية واملناطق النامية الدول األموال من رؤوس تدفقات التقلبات فى ومستوى تزامن على التعرف بهدف (١)
املصرى. االقتصاد من اخلارجة األموال

تربطهم الذين املعنويني أو الطبيعني األشخاص املدفوعات: هم موازين إحصاءات فى بها املعمول العملية للمفاهيم طبقًا باملقيمني املقصود (١)
أن لدولة ما بالنسبة مقيمًا الشخص يكون لكى يشترط وال اللزوم، وقت بحمايتها ويتمتعون لقوانينها الدولة، ويخضعون قوية بإقليم عالقات
الدولة حدود داخل املرابطة األجنبية والقوات والقنصلى السلك الدبلوماسى، وأعضاء والسائحون فاملسافرون دائمة. بصفة الدولة، يقطن هذه
بني الداخل واخلارج تتم اقتصادية معامالت واملقيمني تعتبر هؤالء بني تتم التى االقتصادية املعامالت فإن عليه وبناء املقيمني، غير حكم يعتبروا في

.( شندى1975 /  68:1976 ،68:1991 (حامت،

œ‰Í‰†«‰»Í∆...†ÃœÍœ2.11   48 6/30/12   9:58:46 AM



Ê ≠ ¥π ≠

السابقة. الفترة عن املصرى االقتصاد من األموال حجم تدفقات رؤوس ٭
احلالية. الفترة عن املديونية اخلارجية قيمة ٭

احلالية. الفترة عن لألسهم الرأسمالية األرباح ٭
احلالية. الفترة عن احمللى الصرف معدل املغاالة فى درجة ٭

احلالية. الفترة عن التضخم معدل ٭
احلساب اجلارى. رصيد ٭

السياسى. االستقرار وعدم االقتصادية األزمات ٭
احمللى بالناجت  سلبيًا املصرى االقتصاد من األموال رؤوس تدفقات حجم تتأثر - (ب)

اإلجمالى.
سلبية  آثار حدوث إلى املصرى االقتصاد رؤوس األموال من تدفقات تؤدى ∫WO�U��« WO{dH�« ≠ ≤

الطويل. األجل فى النمو االقتصادى معدل على

Y????���« Z????NM�
 ≠∫Y���« »uK�√ 

االقتصاد مستخدمًا أدوات االستقرائى املنهج باستخدام البحث فروض صحة اختبار يتم
اآلتى: خالل من تناوله يتم وسوف القياسى،

≠∫qOK���« VO�U�√
ظاهرة بتقدير حجم القيام بعد وذلك الدراسة، فرضيتى صحة اختبار إلى البحث  يهدف

التالى:- النحو على وذلك النامية، الدول من األموال رؤوس تدفقات
:2004 v�≈ 1977 …d�H�« ‰ö� WO�UM�« ‰Ëb�« s� ‰«u�_« ”Ëƒ—  UI�b� r�� d�bI� ≠√

فإن ولذا إحصائيًا، متوافر  غير النامية الدول من األموال رؤوس تدفقات تقدير حجم إن
من األموال رؤوس تدفقات حجم مختلفة لتقدير قدمت مناهج التطبيقية من األدبيات العديد
وطريقة الساخنة، رؤوس األموال وطريقة (الفروق)، البواقى طريقة فى : تتمثل النامية، الدول
 Trade Misinvoicing اخلارجية  التجارة فواتير فى (التزوير) األخطاء وطريق دوولى
الواسع، املفهوم على الظاهرة في تقدير االعتماد يتم سوف أنه البنكية، إال اإليداعات وطريقة
طرق كافة  وحتليل عرض بعد وذلك التدفقات، تلك لتقدير أسلوبًا الدراسة تتبنى وسوف

التقدير.

ويتمثل النامية، الدول دولة من من حوالى عشرين األموال رؤوس تدفقات حجم تقدير يتم
حجم لتقدير البيانات الالزمة واتساق توافر مدى على النامية الدول فى اختيار األساسى املعيار
تنتمى التى املناطق كبير إلى حلد الدول ممثلة تلك وأن تكون الدراسة، فترة خالل التدفقات تلك
أمريكا الالتينية، منطقة فى: متثلت إقليمية مناطق أربع إلى النامية تقسيم الدول  ومت إليها،
جنوب أفريقيا ومنطقة أفريقيا  وشمال األوسط الشرق  ومنطقة  آسيا شرق جنوب ومنطقة
الفترة خالل املصرى االقتصاد من األموال رؤوس تدفقات بقيمة التنبؤ يتم كما الصحراء. 
 CRYSTAL برنامج خالل من احملاكاه 2015وذلك باستخدام عام وحتى ،2004 لعام التالية

.BALL7.2
≠∫v�Ë_« WO{dH�« W�� —U���« ≠ »

هذه  الختبار صحة An Econometric Model قياسى اقتصاد منوذج استخدام يتم
ظاهرة على تؤثر التى االقتصادية احملددات من العديد هناك إن إلى تشير والتى الفرضية،

.(STATA8) البرامج حزمة املصرى" باستخدام االقتصاد من األموال رؤوس تدفقات
≠∫WO�U��« WO{dH�« W��—U���« ≠ ?�

األموال رؤوس تدفقات ظاهرة إن إلى: تشير والتى الثانية، الفرضية صحة اختبار يتم
باستخدام الطويل، األجل فى االقتصادى النمو  على معدل سلبيًا تؤثر املصرى االقتصاد من
مبا - االقتصادية املتغيرات على للتعرف Cointegeretion، وذلك املشترك التكامل اختبار
الطويل، األجل االقتصادى فى النمو تؤثر على التى اخلارج - األموال إلى رؤوس فيها تدفقات

النموذج. وتقدير

œ‰Í‰†«‰»Í∆...†ÃœÍœ2.11   49 6/30/12   9:58:47 AM



Ê ≠ ¥∂ ≠

التصرف قيمة كانت عندما بينما ٢٥ هم. إلى ١٥هم من احلرارة درجة لزيادة وذلك إلى١٠٫٠٪
مرشح  العضوية BOD بواسطة املواد إزالة كفاءة زادت (ل/ث) ٧ االختبارية القنوات فى املار
زادت   star shape مرشح بواسطة اإلزالة وكفاء ،٪٣١٫١٩ إلى   ٢٠٫١ من   pall rings
من١٨٫٢٠ إلى  الزلطى املرشح بواسطة اإلزالة نسبة كما زادت ، ٢٠٫٧٨ إلى ٣٥٫٧٩٪ من
لزيادة وذلك ٧٫٧٥ إلى ٩٫٠٪ من املرجعية القناة اإلزالة الطبيعية فى زادت بينما ،٪٢٦٫٢١

٢٦هم. إلى ١٨ هم من احلرارة درجة
العضوية COD تزداد بزيادة درجات  املواد إزالة كفاءة أن كذلك النتائج أظهرت كما -
درجة  وزادت ٥ (ل/ث) االختبارية القنوات فى املار التصرف قيمة عندما كانت حيث احلرارة
pall rings  مــن ٣٤٫٧٥  مرشـــح بواسطــة اإلزالة كفاءة زادت ٢٥ هم إلى ١٥هم من احلرارة
إلى٥٦٫١٢٪، star shape  قد زادت من ١٨ر٢٦٪ مرشح بواسطة اإلزالة وكفاءة ،٪٦١ إلى
اإلزالة زادت بينما من٢٥٫١٥ إلى ٤١٫٧٣٪، الزلطى املرشح بواسطة اإلزالة نسبة زادت كما
فى التصرف املار قيمة كانت ١٣٫٠ إلى ١٦٫٣٪. بينما عندما من فى القناة املرجعية الطبيعية
مرشـــح  COD بواسطــــة العضوية  املواد إزالة كفاءة زادت (ل/ث) ٧ االختبارية القنوات
زادت    star shape مرشح بواسطة اإلزالة وكفاءة إلى ٥٦٫٥٪، من ٣٧٫٥   pall rings
إلى   ٢٨٫٦٠ من الزلطى املرشح بواسطة  اإلزالة نسبة زادت كما إلى٥٣٫٧٢٪، من٣٣٫٨٥
وذلك إلى١٤٫١٠٪ ١١٫٢٥ من املرجعية القناة فى الطبيعية  اإلزالة  زادت بينما ،٪٣٨٫٧١
إزالة معدل  أن جليا  يتضح السابقة النتائج  ومن  ٢٦هم. إلى هم  ١٨ من احلرارة درجة لزيادة
البكتريا  لزيادة قدرة نظرا وذلك درجات احلرارة مع زيادة يزيد COD,BOD العضوية املواد
تعتبر حيث العضوية املواد أكسدة على امللتصق حول حبيبات املرشح للغشاء احليوى املكونة
مع طرديا تناسب التفاعل هذا معدل يتناسب بيولوجى - كيميائى تفاعل األكسدة عمليات

درجات احلرارة. الزيادة فى
العضوية املواد إزالة كفاءة زيادة على تعمل املفاعل طول زيادة أن من النتائج أتضح كما -

العضوية. املواد كفاءة إزالة من تقلل العضوية املواد حتميل معدل وزيادة بصورة متناقصة
املفاعالت تصميم فى استخدامها ميكن التى الرياضية املعادالت من عدد استنتاج  ومت

املصارف. مياه ملعاجلة املغمورة
   

á``eó≤ŸG

فى اآلتى: البحث تتمثل أهمية
املدخالت من يتكون منوذج  شكل  فى االلكترونية للحكومة نظام وضع إلى التوصل  -
على للتطبيق قابل عملى منوذج شكل فى وذلك املستهدفة، والعمليات التشغيلية واملخرجات

العالى. التعليم وزارة خدمات
للفوائد نظرًا اإللكترونية باحلكومة األخذ نحو  االستمرار وضرورة أهمية على التأكيد
ت املتحدة األمريكية، واجنلترا، وإمارة الواليا وهى هذا املجال فى رائدة دول جتارب فى احملققة
اهدار وعدم اخلدمات احلكومية، مع اجلمهور تعامل تبسيط إجراءات الفوائد ومن هذه دبى.
مستوى مع ارتفاع ساعة، والعشرين األربع مدار على احلكومية اخلدمة واجلهد، وتوفير الوقت

بهذه الدول(١). املتعاملني من اجلمهور لدى والتقنى املعلوماتى الوعى
من وذلك - توفيرها من البد سمات جديدة املعاصرة احلكومية لإلدارة أن  على التأكيد
التعامل على احلكومية قادرة اإلدارة حتى تصبح اإلكترونية - احلكومية بعناصر خالل الوفاء

متالحقة(٢). متغيرات من يسوده وما العصر معطيات مع

á«fhÎµdE’G áeƒµ◊G Ωƒ¡Øe ≥«Ñ£àd ìÎ≤e êPƒ‰
¤É©dG º«∏©àdG IQGRh ≈∏Y

اهللا عطا العزيز عبد عثمان عبير
الزقازيق جامعة - التجارة كلية - األعمال إدارة قسم

٢٠١٠م عام دكتوراه
:±Gô```°TE’G

الدين زين الفتاح عبد شوقى         √ØœÆفريد أحمد شوقى                 √ØœÆمحمد

يلى: إلى ما الرجوع يرجى ، التفاصيل ملزيد من (١)
MIT: Minister for innovation and technologies, Italy:2005.from:google (on:1/8/2005)
- Reinermann, Heinrich. “Electronic Governance and Electronic Government:Do politicians and in-
ternet need each other?” Journal of informatics of the Slovanian informaties society. jan/feb/march 
2001, pp5-11.from:google (on:14/3/2005).
(2) Karacapilids, Nikos et al. “Computer-Supported GZG Colloboration for public policy and deci-
sion-making “The journal of Enterprie information
Management. vol.18, No. 5,2005 from:www.Emeraldinsight. com (on:14/8/2005).
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ملشروع وفقًا احملدد اجلودة  مبستوى  املختلفة اجلامعية اخلدمات تقدمي على ضرورة التأكيد
واإلدارية األكادميية اجلودة لضمان العالى، التعليم وزارة تدعمه والذى واالعتماد ضمان اجلودة
بشكل املشروع  ويعتمد عاملية، معايير  ضوء فى اجلامعية واخلدمات البحوث جودة وضمان
مع السنوى الذاتى والتقييم اجلودة بنظامى اخلاصة واملعلومات البيانات ميكنة على رئيسى
على اإللكترونية وتؤكد احلكومة معها، واملتعاملني العاملني باجلامعة بني اتصاالت شبكة تكوين

املشروع(١). جناح لضمان التقنيات توفير هذه
·«b???????�_«

∫WO�U��« ·«b�_« oOI% u�� Y���« vF��
البحث  من النظرى اجلانب لتغطية WO�Ëd�J�ù« W�uJ�K� vH�KH�«Ë ÈdJH�« —U�ù«  ÷«dF��« ≠
جناحها، ومقومات وفوائدها، وخصائصها، اإللكترونية، احلكومة مفهوم يتناول والذى 
مجال فى اإللكترونية احلكومة تطبيق مجال فى  الرائدة  الدول وجتارب تطبيقها، ومعوقات

العالى. التعليم خدمات
ومدى أهميتها. البحث بيئة مجتمع فى WO�Ëd�J�ù« W�uJ(« d�UM� d�«u� Èb� vK� ·u�u�« ≠

من  البد التحديات من مجموعة مبثابة والتى تعد ¨WO�Ëd�J�ù« W�uJ(« oO�D�  U�uF� b�b% ≠
العالى. التعليم وزارة فى احلكومية مبستوى أداء اخلدمة لالرتقاء عليها والتغلب مواجهتها

العالى. التعليم وزارة على WO�Ëd�J�ù« W�uJ(« oO�D�� Õd�I� Ã–u/ ¡UM� ≠
Y????���« ÷Ëd????�

W�uL�� QD� Ë√ W��  Èb� —U���« u��  Y���« vF�� ¨Y���«  ·«b�_ UIOI%Ë Y���«  WKJA� ¡u{ v�
∫WO�U��« ÷ËdH�«

النموذج  ملدخالت احلالى بشكلها مواتية البحث جهة خصائص املنظمات تعتبر ∫‰Ë_« ÷dH�«
اإللكترونية. احلكومة مفهوم لتطبيق املقترح

مدخالت  توافر متوسطات درجة بني إحصائية داللة ذات اختالفات ال توجد ∫v�U��« ÷dH�«
اإللكترونية. احلكومة مفهوم لتطبيق املقترح النموذج

مدخالت  أهمية مدى متوسطات داللة إحصائية بني ذات اختالفات ال توجد ∫Y�U��« ÷dH�«
اإللكترونية. احلكومة مفهوم لتطبيق املقترح النموذج

اجراءات  على  االلكترونية  احلكومة لتطبيق احصائية داللة ذو أثر يوجد ال ∫l�«d�« ÷dH�«
اجلامعية. اخلدمات تقدمي

١٣ -٢٠ ص ص مرجع سابق ، ،QAPP واالعتماد اجلودة ضمان (١)مشروع

احلكومة  تطبيق ظل فى جامعية أفضل خدمة احلصول على املستفيدون يتوقع ∫f�U)« ÷dH�«
االلكترونية.

رضا  على االلكترونية  احلكومة لتطبيق احصائية داللة ذو أثر يوجد ال  ∫”œU��« ÷dH�«
اجلامعية. اخلدمات من املستفيدين

وزارة  فى االلكترونية احلكومة مفهوم لتطبيق املقترح النموذج عناصر تتوافر ∫l�U��« ÷dH�«
التعليم العالى.
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 U???O�u��«
والنفسية البدنية  النواحى جميع من العامة الفرد بصحة الرياضية الثقافة تهتم أن  يجب -

واالجتماعية. والعقلية
املجتمع. فى تنمية الرياضة بدور الرياضية تهتم الثقافة أن يجب -

دفع فى اجلامعات فى والرياضة املدرسية الرياضة باهمية الرياضية الثقافة تهتم  أن يجب  -
والتطوير. التنمية عجلة

بني املواطنني. الرياضى القومى الوعى نشر على الرياضية الثقافة تعمل أن يجب -
بني الدول وبعضها. العالقات فى والرياضة الرياضية الثقافة أثر معرفة ينبغى -

الدولة العربية. في الرياضية بالكفاءات يزداد االهتمام أن يجب -
التدريبية. الرياضية بالبرامج الرياضة الثقافة تهتم أن يجب -

الرياضية. الثقافة من كبيرة درجة على الفرد يكون أن ينبغى -
املجتمع. أفراد بني الرياضية الثقافة بنشر اإلعالم املختلفة االهتمام وسائل على يجب -

الرياضية. الثقافة فى نشر األول الدور لإلعالم يكون أن يجب -
واضحة وسريعة. ما يخصها بصورة نشر كل على اإلعالم إظهار مزايا الرياضة وفى ينبغى -

به يتمتع الذى والسلوك واملبادىء القيم خالل من للفرد الرياضية الثقافة تظهر أن ينبغى -
الرياضى السليم. السلوك عليه وما نطلق

وكيفية ممارستها. ومزاياها السياحية الرياضة أهمية الرياضة الثقافة أن تنشر يجب -
وغيرها الرياضات املائية ملمارسة السائحني وغير السائحني الرياضية الثقافة جتذب أن - يجب

وغيرها. واجلرى والرالى كالتسلق السياحية من الرياضات
البدنية. صحته يراعى أن الفرد على ينبغى -

البدنية. حالته على كبير أثر من لها ملا بالرياضة يهتم ينبغى أن -
ودرجة النفسية  حالته  على  إيجابية آثار من لها  ملا  الرياضة  مبمارسة الفرد يهتم أن يجب -

وقلقه. انتباهه
ودرجة االستيعاب الفهم تقوية على تساعده ألنها بالرياضة وممارستها الفرد يهتم أن يجب -

اجليد. واإلدراك
املجتمع. االجتماعى داخل االندماج فى دور من لها ملا بها واالهتمام الرياضة ممارسة يجب -

á``eó≤ŸG

≠∫v�ü« ‰ö� s� Y���« WOL�√ l�M�
موضوع توصيف وتقومي  التى تتناول - الباحثة علم حدود - فى البحوث أنه يعتبر أول - ١

.FLDP اجلامعية والقيادات التدريس هيئة أعضاء قدرات تنمية ملشروع اإلدارية اجلوانب
السلبيات تدارك بهدف ،FLDP مشروع لتنفيذ تقوميًا مرحليا يشكل البحث إن هذا - ٢
فى ترشيد إليها يتم التوصل التى سوف النتائج تسهم ثم ميكن أن ومن اإليجابيات، وتدعيم
املراحل التالية للتنفيذ. خاصة خالل جامعة الزقازيق بصفة عامة، وفى بصفة املشروع هذا أداء

املراحل  أثناء حتليلية وتقوميية تتبعية أخرى لبحوث نواة يكون أن ميكن البحث هذا إن - ٣
ذاته. FLDP مشروع لتنفيذ التالية

جانب  من محاولة ميثل بجامعة الزقازيق، FLDP مشروع على البحث هذا تطبيق إن - ٤
التنمية خلدمة التجارة بكلية - األعمال - إدارة العلمية التخصصات فروع أحد لتوظيف الباحثة

ككل. للجامعة الذاتية البشرية
Y?????���« ·«b?????�√

والقيادات  التدريس هيئة أعضاء قدرات تنمية ملشروع اإلدارية اجلوانب  توصيف - ١
الزقازيق. بجامعة

والقيادات  ومعاونيهم هيئة التدريس أعضاء من - املشروع يستهدفها التى الفئات حتليل اجتاهات - ٢
الزقازيق. بجامعة  FLDP ملشروع املختلفة اإلدارية حول اجلوانب األكادميية واإلدارية باجلامعة -

ومعاونيهم  التدريس أعضاء هيئة من - املشروع التى يستهدفها الفئات حتليل اجتاهات - ٣

  FLDP äGOÉ«≤dGh ¢ùjQóàdG áÄ«g AÉ°†YCG äGQób á«ªæJ ´hô°ûe Ëƒ≤J

≥jRÉbõdG á©eÉL ≈∏Y á«≤«Ñ£J á°SGQO

إدريس أبو أحمد العزازى محمد عال
جامعة الزقازيق  التجارة - كلية - األعمال  إدارة  قسم

٢٠٠٩م عام ماچستير
±Gô```°TE’G 

 
محمود صبرى Øœمحمد جنيب مصطفى    √ØœÆأسامه عبد احلليم
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هذا فى إطار لهم املقدمة التدريبية اخلدمة مستوى حول - باجلامعة األكادمييةواإلدارية والقيادات
املشروع.

اجلوانب  مختلف حول - الزقازيق بجامعة - به والعاملني املشروع قيادات اجتاهات حتليل - ٤
والقيادات. التدريس هيئة أعضاء قدرات تنمية مبشروع اإلدارية

من  املرحلة األولى تنفيذ عنه ما أسفر وأوجه القصور فى ضوء القوة مواطن على الوقوف - ٥
الزقازيق. بجامعة املشروع تنفيذ

على  التغلب فى تسهم أن ميكن التى واملقترحات التوصيات إلى بعض - محاولة التوصل ٦
فعاليته درجة زيادة إمكانية وبالتالى ،FLDP مشروع فى القوة مواطن وتدعيم القصور، أوجه

التالية لتنفيذه. املراحل خالل مستقبًال
∫Y���« ÷Ëd�

≠∫WO�U��« ÷ËdH�« QD� Ë√ W�� Èb� —U���≈ v�≈ Y���« «c� ·bN�
التخطيطية  املمارسات  من كل فعالية بني معنوية فروض توجد ∫‰Ë_«  v�Ozd�«  ÷dH�«

الزقازيق. بجامعة FLDP مشروع فى التوجيه بوظيفة املتعلقة وتلك والرقابية والتنظيمية
∫WO�U��« WO�dH�« ÷ËdH�« v�Ozd�« ÷dH�« «c� s� o��M�Ë

بجامعة ،FLDP مبشروع  التخطيط وظيفة ممارسة فى القصور جوانب بعض توجد - ١
أهدافه. فى حتقيق املشروع جناح على سلبًا يؤثر مبا الزقازيق

الزقازيق  مبشروع  FLDP بجامعـة التنظيم وظيفة ممارسة فى القصور جوانب بعض توجد - ٢
أهدافه.. حتقيق فى املشروع جناح على سلبًا يؤثر مبا

بجامعة   FLDP مبشروع   التوجيه وظيفة ممارسة فى القصور جوانب بعض توجد - ٣
أهدافه. فى حتقيق املشروع جناح على سلبًا يؤثر مبا الزقازيق

الزقازيق  مبشروع FLDP بجامعة الرقابة وظيفة ممارسة فى القصور جوانب بعض توجد - ٤
أهدافه. حتقيق فى املشروع جناح على سلبًا يؤثر مبا

بالعملية  املرتبطة  الفنية اجلوانب  فى القصور أوجه بعض توجد ∫v�U��« v�Ozd�« ÷dH�«
أهدافه،  حتقيق املشروع فى جناح سلبًا على يؤثر مبا الزقازيق بجامعة FLDP مبشروع التدريبية

باملشروع. املتدربني واملدربني نظر وجهة وذلك من
Y���« œËb�

∫v� ¨WO�U�√ V�«u� W�ö� Y���« œËb� sLC��
وكذلك ،FLDP ملشروع   اإلدارية اجلوانب ∫WOBB���« الناحية  من البحث يُحد -  ١

احملاسبية، اجلوانب أو  القانونية اجلوانب دون باملشروع، التدريبية  بالعملية املتعلقة اجلوانب
أعمال). (إدارة الباحثة تخصص لطبيعة نظرًا

والقيادات التدريس أعضاء هيذة قدرات تنمية مشروع ∫WO�UJ*« الناحية من البحث يُحد - ٢
كل موحدة فى لعمل املشروع احلاكمة القواعد ألن األخرى، اجلامعات الزقازيق دون بجامعة
فضًال مبرر، دون والتكلفة للجهد تكرار يعتبر جامعة من أكثر على فالتطبيق لذلك اجلامعات،

باجلامعة. املشروع ملعايشة أكبر فرصة لها يتيح مما الزقازيق بجامعة أن الباحثة تعمل عن
قدرات  تنمية األولى ملشروع الست التنفيذية الدورات ∫WOM�e�« من الناحية يُحد البحث - ٣
ألن ،(٢٠٠٨ يونيه  -  ٢٠٠٤ (سبتمبر الزقازيق بجامعة والقيادات التدريس هيئة أعضاء
العالى، التعليم مشروع تطوير يتم من خالل صندوق كان املرحلة هذه املشروع خالل متويل
الرابعة التنفيذية  الدورة حتى املشروع بداية  منذ كليًا  املشروع متويل الصندوق تولى حيث
قرار على الرابعة بناءًا التنفيذية الدورة خالل املشروع متويل فى باملشاركة اجلامعات بدأت ثم
هذه زيادة تقرر وقد ،٪٢٥ بنسبة (٢٠٠٥/١١/٢١) بتاريخ للجامعات األعلى املجلس
الدورة من ابتداءًا للمشروع  الكامل  التمويل تتولى  اجلامعات بدأت أن إلى تدريجيًا النسبة 

.(٢٠٠٨ (يوليو السابعة التنفيذية
Y????���« »u???K�√

اآلتى: فى البحث مجتمع يتمثل ∫Y���« lL��� ©√
ومحليًا. مركزيًا تنفيذه والقائمني على للمشروع اإلدارية القيادات -

من كانوا سواء بدايته، منذ املشروع نظمها التى الدورات شاركوا فى الذين املتدربني -
اإلدارية. القيادات من أو ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاء

املشروع. هذا فى بالتدريب القائمني املعتمدين املدربني -
يلى: ما البحث عينة تشمل ∫Y���« WMO� ©»

شامل). (حصر الزقازيق بجامعة تنفيذه على والقائمني املشروع قيادات -
منذ - الزقازيق بجامعة - املشروع هذا فى التدريب تلقوا الذين املتدربني من عينة -

بدايته.
بجامعة الزقازيق. املشروع هذا فى بالتدريب والقائمني املعتمدين املدربني من عينة -

∫UNOK� ‰uB(« Â“ö�«  U�uKF*«Ë  U�UO��« WO�u� ©Ã
ضمن FLDP والقيادات التدريس هيئة أعضاء قدرات تنمية مشروع أهداف - ١

مصر. فى اجلامعى التعليم تطوير منظومة
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. الزقازيق بجامعة FLDP ملشروع التنظيمى الهيكل - ٢ 
. وخبراتهم مؤهالتهم باملشروع FLDP ونوعية العاملني عدد إجمالى - ٣

. الزقازيق بجامعة FLDP املشروع فى للعاملني الوظائف بطاقات وصف - ٤
الزقازيق بجامعة املشروع وإدارة بالقاهرة FLDP إدارة املشروع بني االتصاالت -طبيعة ٥

. ذاتها اجلامعة وكليات وإدارات باجلامعة FLDP املشروع إدارة بني االتصاالت طبيعة - ٦
. الزقازيق جامعة فى FLDP باملشروع املعلومات نظم - ٧

. الزقازيق جامعة فى FLDP باملشروع العمل وبرامج خطط - ٨
الزقازيق. بجامعة FLDP املشروع بها يقوم التى األنشطة األخرى - ٩

. FLDP ملشروع املخصص التمويل وحجم طبيعة - ١٠
ومدى كفايتها، ، ومدى الزقازيق بجامعة FLDP املخصصة ملشروع املوازنة حجم - ١١

املخصصات املالية . صرف سهولة  
إدارة جانب من باجلامعة FLDP  مشروع تقييم أداء فى املستخدمة املعايير - ١٢

املشروع بالقاهرة.  
ذاتيًا. باجلامعة FLDP مشروع إدارة أداء تقييم فى املعايير املستخدمة - ١٣

باجلامعة. ذات الطابع اخلاص والوحدات FLDP مشروع إدارة بني العالقة طبيعة - ١٤
املدربني  من كل من وجهة نظر املشرع أداء فى القصور أوجه وأهم االيجابيات أهم - ١٥
اقتراحاتهم وكذلك الزقازيق، جامعة فى باملشروع  والعاملني املشروع وقيادات واملتدربني

باجلامعة. املشروع أداء لتطوير
≠∫ U�uKF*«Ë  U�UO��« lL� —œUB� ©œ

اإلطار  وتأصيل لبلورة الالزمة الثانوية  البيانات  توفير خاللها  ويتم ∫ W�dEM�« W�«—b�« ≠ ±
إلى: باإلستناد لتطوير التعليم اجلامعى النظرى

واألجنبية. العربية واملراجع الكتب -
واملقاالت. والنشرات الدوريات -
املؤمترات والندوات. مطبوعات -

(اإلنترنت) الدولية املعلومات شبكة -
على اآلتى: باالعتماد الالزمة واملعلومات البيانات على احلصول خاللها »*WO�«bO∫ ويتم W�«—b�« ≠ ≤

واملدربني. املتدربني وبعض املشروع فى بعض املسئولني مع الشحصية - املقابالت
واملتدربني. املدربني من عينة إلى املوجهة االستقصاءات -

.FLDP وسجالت املشروع وثائق -
الدورات بعض فى - كمتدربة   - اشتراكها خالل من للباحثة الشخصية املالحظات  -

الزقازيق. املشروع FLDP بجامعة التىنظمها
. Content Analysis حتليل املضمون -

Z???????????zU�M�«
ذاتى  بتطوير يقوم أن املشروع للباحثة، الشخصية واملالحظة النظرية الدراسة - أظهرت ١
التدريبى، ساعات اليوم عدد تقليل للمشروع، مت التنفيذية الست املراحل مدار فعلى مستمر،
تطوير وكذلك التدريبية مصفوفة البرامج ومت تطوير للبرامج، التدريبية األيام عدد تقليل ومت

باجلامعات. هيكل تنظيمى للمشروع مت وضع كما التدريبية، املواد
يعكس  احلالى ال بوضعه املشروع اسم أن للباحثة الشخصية املالحظة خالل من تبني - ٢
مهارات تنمية إلى يهدف والتدريب بالتدريب، قائم فاملشروع املشروع، بصورة كافية نشاط
تنمية فى املشروع نشاط هذا املسمى اختصر بينما اجتاهات وتغيير وإكساب معارف وقدرات،
التدريس هيئة من أعضاء باجلامعة العاملني جميع بتدريب يقوم كما أن املشروع فقط، القدرات
التدريس هيئة أعضاء على املستهدفة الفئات املشروع اسم اقتصر بينما واإلداريني  واملعاونني

فقط. اإلدارية والقيادات
ميزة  يعتبر الزقازيق مركز FLDP بجامعة اعتماد امليدانية، أن الدراسة من خالل - تبني ٣
هذا إطار فى املتدرب عليه يحصل الذى التدريب يكون أن يعنى الدولى مفعلة، فاالعتماد غير
يقم ما لم وهو اخلارجية وزارة مع محدد إجراءات يتطلب ذلك ولكن دوليًا، معترف به املشروع

اآلن. حتى الزقازيق بجامعة املركز به
وأعضاء  املعاونني بإعفاء الكليات بعض  قيام  عدم  امليدانية  الدراسة أوضحت كما - ٤
على عبء  التدريب يجعل  مما التدريب، فترة أثناء الوظيفية مهامهم من بها التدريس هيئة
أثناء الوظيفية مهامها من يتم إعفاءها اإلدارية التى فئة القيادات عكس على وذلك كاهلهم،
من عودتهم بعد تقييم لهم بإجراء للمتدربني املباشرين الرؤساء يقوم ال كذلك التدريب، فترة
كنتيجة الوظيفى وأدائه املتدرب سلوك على الذى طرأ التحسن مقدار ملعرفة التدريبى البرنامج

التدريبى. البرنامج فى للمشاركة
ميثل  بالترقيات التدريبية البرامج فى املشاركة ربط أن امليدانية الدراسة خالل من تبني - ٥
ضعف ثقافة يعكس مما باملشروع، التدريبية البرامج فى املتدربني معظم ملشاركة الوحيد احلافز

الزقازيق. العاملني بجامعة معظم لدى والتطوير التدريب
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يقوم  والقيادات التدريس هيئة أعضاء قدرات تنمية مشروع أن امليدانية الدراسة أظهرت - ٦
عن رضاءهم درجة ملعرفة املتدربني إلى توجه آراء استقصاء استمارات خالل من بتقومي التدريب
للمتدربني حتريرى اختبار إجراء خالل من التدريب تقييم يتم كذلك التدريبية، العملية عناصر
مقدار قياس إغفال ويتم املتدربني، لدى التعلم مقدار لقياس التدريبى البرنامج انتهاء عقب
التدريبى، فى البرنامج مشاركته نتيجة الوظيفى وأداءه املتدرب سلوك على طرأ الذى التحسن
بعدى يوجد قياس ال التدريب، حيث مناذج تقييم كل التقييم تتضمنه من املستوى هذا أن رغم
والذى املباشرين رؤسائهم من جانب عملهم أماكن إلى بعد عودتهم املتدربني وسلوكيات ألداء

به. التدريبية العملية عناصر تطوير فى املشروع بها يسترشد فاعلة ميثل أداة أن ميكن
من يعانى الزقازيق  بجامعة املشروع أن للباحثة، الشخصية املالحظة خالل من تبني -٧
صور وجود ذلك ويؤكد املشروع، على السياسية الصبغة إدخال أى التنظيمى، التسييس
مختلفة، وبأحجام املشروع واجهة على اجلامعة ولقيادات باجلامعة  املشروع ملفوض شخصية

للمبنى. والزائرين املتدربني حفيظة مما يثير فيه، مبالغ بشكل مجسمات وعلى هيئة
بعض  هناك أن الزقازيق بجامعة املشروعات  إدارة وحدة مطبوعات خالل من  تبني  - ٨
وحدة مختص مسئوليات من أنه حيث مفعلة، غير باملشروع للعاملني ومهام اختصاصات 
نصف التدريبية البرامج جدول اإلعالن عن املفعلة، غير التدريبية البرامج وتخطيط تسجيل
وحدة مختص مسئوليات من كذلك اإلنترنت، على املشروع صفحة وعلى بالكليات الشهرية
بتقييمات للمدربني اإللكترونى البريد طريق عن اخلطابات مفعلة، إرسال الغير البرامج تقومي
مبالحظاتهم اخلطابات للمتدربني إرسال برنامج أوًال بأول، كذلك كل عن املتدربني ومالحظات

عالجها. فى سبيل املركز اتخذها التى واخلطوات واملدربني البرامج على
التدريس  هيئة أعضاء قدرات تنمية  مشروع عن  املنشورة املعلومات خالل من  تبني - ٩
تطوير مشروع لصندوق اإللكترونى املوقع للمشروع، وعلى اإللكترونى املوقع على والقيادات
التى وضعتها العمل ضوابط ببعض تلتزم ال الزقازيق بجامعة املشروع إدارة أن العالى التعليم
الورش حضور من املتدربني إعفاء ضرورة مقدمتها فى يأتى والتى للمشروع املركزية اإلدارة
املرتبة ذات من األقل على املدرب يكون أن ضرورة كذلك تخصصهم، مجال فى  التدريبية 

للمشاركني. األكادميية
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اجلــوانب مــــن مجموعة  إلـــــى وتطبيقية نظريــــة كدراســــة البحث  أهمية ترجع
التالية:- واالعتبارات

أهمية تتبع لذا متميز، وفكرى إدارى حديث له بناء علمى مفهوم يتناول البحث هذا إن -١
ومبادئه وأبعاده. املفهوم ركائز تقدمي من البحث

تقوم والذى اجلماهيرية اخلدمات تطوير  موضوع  أهمية  من أهميته البحث ٢-يكتسب
أنظار لفت الباحث فى محاولة وتأتى منذ سنوات، والتخطيط له باإلعداد اإلدارية التنمية وزارة

الشامل. للتطوير كمنهج الهندسة إعادة مفهوم إلى املسئولني
املشكالت لهذه جذرى عالج الضرورة تقتضى حيث اجلهاز املشكالت التى تواجه تعدد -٣

العمليات. هندسة إعادة مفهوم يوفره ما وهو
االستفادة حاولت مصرية دراسات وجود قلة الباحث به قام الذي املكتبى البحث أظهر -٤
وحدات خدمات أو عام بشكل اخلدمات احلكومية تطوير في العمليات هندسة إعادة مفهوم من

خاص. بشكل اإلدارة احمللية
å`ëÑdG ±Gó``gCG

التالية:- األهداف حتقيق على البحث هذا يقوم
هندسة العمليات. إعادة ملفهوم األساسية للمالمح مركز ١-عرض

حيث البحث، من مجال اخلدمات فى تقدمي املتبعة احلالية اإلجراءات  طبيعة توصيف -٢
احلالية. ومشاكلها إجراء، وعددها وزمن كل اإلجراءات هذه طبيعة

لها. النسبية األهمية البحث، والتعرف على اخلدمات مجال جودة أداء أبعاد تقييم -٣

äÉ«∏ª©dG á°Sóæg IOÉYEG Ωƒ¡Øe ΩGóîà°SÉH á«∏ëŸG IQGOE’G äGóMh äÉeóN ôjƒ£J

≥jRÉbõdG áæjóe ¢ù∏› ≈∏Y á«≤«Ñ£J á°SGQO

خضر عبد العليم محمد محمد
الزقازيق جامعة - كلية التجارة - األعمال إدارة قسم

٢٠٠٧م عام ماچستير
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عطااهللا  منصور السيد أ.د/محمد

لهذه النسبية األهمية مع حتديد الهندسة إعادة إمكانية تطبيق متطلبات مدى  معرفة -٤
. املتطلبات

البحث، اخلدمات مجال املسئولني عن تقدمي بني االختالف أو االتفاق على مدى الوقوف -٥
ووفقا اخلدمة على احلصول جلهة وفقا الهندسة، إعادة متطلبات إمكانية تطبيق حول فى اآلراء

للمسئولني. اإلدارى للمستوى
إعادة الهندسة. مفهوم تطبيق لكيفية مقترح إطار التوصل إلى -٦

:äÉfÉ«ÑdG π«∏–

اآلتية:- باألساليب املقاييس اإلحصائية حلساب Spss برنامج على الباحث اعتمد
نحو وذلك واملسئولني، املواطنني من البحث عينة مفردات اجتاهات متوسطات حساب -١
لكل النسبية األهمية معرفة ميكن حتى منهم، لكل املوجه باالستقصاء الرئيسية الواردة األبعاد

منه. املستقصي نظر وجهة من بعد وترتيبه
الرئيسية األبعاد جتاه املوافقة وعدم املجتمعة للموافقة،  التكرارات ونسب عدد حساب -٢
ونسب عدد وكذلك حساب مستوى اآلداء، على للحكم اخلدمات وذلك أداء جلودة والفرعية
ملعرفة وذلك عدمه، من العمليات هندسة متطلبات إعادة تطبيق إلمكانية التكرارات املتجمعة

ومعوقاتها. التطبيق ممكنة غير واألخرى تطبيقها ميكن األبعاد التى
حدة على استقصاء قائمة لكل الرئيسية بني األبعاد بيرسون االرتباط معامالت حساب -٣
االستفادة وكذلك املقياس املستخدم، صدق عن واملعبر الداخلى االتساق وذلك ملعرفة درجة
ارتباطها درجة معرفة خالل من األداء جلودة الرئيسية األبعاد ترتيب فى االرتباط معامالت من

مجتمعة. الرئيسية للجودة األبعاد محصلة وهو للجودة العام باملستوى
كل  ثبات على للوقوف  وعباراتها، الرئيسية األبعاد  بني Alpha معامالت حساب -٤

مستخدم. مقياس
وذلك (One Way ANOVA) االجتاه  أحادى التباين حتليل  أسلوب استخدام -٥
طبقا واملسئولني املواطنني من البحث عينة مفــردات لــــدى االختالف او االتفاق مدى ملعرفة

اآلتية: للعوامل
ثان). أول- حى حى - املركز ) وتشمل البحث) مجال اخلدمات (أماكن تقدمي اجلهة أ-

املرافق). بدخول التصريح البناء- تراخيص (إصدار وتشمل نوع اخلدمة املقدمة ب-
اخلدمة. تقدمي عن للمسئولني اإلدارى ج- املستوى

اخلدمة تقدمي عن اإلدارة املسئولة د-
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من  البحث بني مفردات عينتى الفروق الختبار معنوية T.TEST أسلوب استخدام -٦
املقدمة. اخلدمة أداء نحو جودة املرافق، بدخول التصريح البناء، تراخيص إصدار طالبى خدمة

معنوى. فرق أقل لتحديد Lsd أسلوب استخدام -٧
عن املسئولني ومعنويته لدى االختالف مدى لتحديد وذلك االجتاه ثنائى حتليل التباين -٨

وهما:- معا طبقالعاملني اخلدمات تقدمي
عن تقدميها. للمسئولني اإلدارى ) واملستوى (اجلهة اخلدمة على احلصول مكان أ-

اخلدمة. عن املسئولة (اجلهة) واإلدارة اخلدمة احلصول على مكان ب-
(X2)كا٢ مربع خالل من االستقاللية قياس -٩

åëÑdG á£N

التالى: يوضحها الشكل التى خالل خريطة التدفق البحث من خلطة تصور وضع ميكن

á«é¡æeh åëÑdG á∏µ°ûe RGôHE’ á°SGQódG ™ªàéŸ á«YÓ£à°S’G á°SGQódG(1

É¡©e πeÉ©àdG

á≤HÉ°ùdG äÉ°SGQódG ¢VôY (2

πª°ûJh

RÉ¡÷G πcÉ°ûÃ á°UÉN äÉ°SGQO(CG

É¡LÓY Ö«dÉ°SCGh iQGOE’G

Ωƒ¡ØŸ á«≤«Ñ£J ÜQÉŒh äÉ°SGQO-Ü

äÉ«∏ª©dG á°Sóæg IOÉYEG

π«°UÉJ ∫ÓN øe ∂dPh åëÑ∏d iô¶ædG QÉWE’G (3

äÉ«∏ª©dG á°Sóæg IOÉYEG Ωƒ¡Øe

≈∏Y ∫ƒ°üë∏d áeRÓdG äGAGôLE’G á°SQÉ‡ Ö«dÉ°SCG ∞«°UƒJ (4

á°Sóæ¡dG IOÉYE’ áLÉ◊G ójóëàd åëÑdG ∫É› á«∏ëŸG IQGOE’G äÉeóN

äÉeóÿG AGOCG øY ádƒÄ°ùŸGh áªà¡ŸG ±GôWC’G iCGQ AÉ°ü≤à°SG(5

á«ãëÑdG á∏Ä°SC’G ≈∏Y áHÉLEÓd äÉfÉ«Ñ∏d ≈FÉ°üME’G π«∏ëàdG AGôLGh

IOƒL √ÉŒ º¡FGQBG áaô©Ÿ ¿ƒæWGƒŸG (CG

É¡«∏Y ¿ƒ∏°üëj ≈àdG äÉeóÿG AGOBG

áaô©Ÿ äÉeóÿG Ëó≤J øY ¿ƒdƒÄ°ùŸG (Ü

á°Sóæ¡dG IOÉYEG ≥«Ñ£J á«fÉµeEG ƒëf º¡JÉgÉŒG

IOÉYG ≥«Ñ£J á«Ø«µd ìÎ≤ŸG QÉW’G (6

äÉ«∏ª©dG á°Sóæg

á°UÉÿG äÉ«°UƒàdGh èFÉàædG ºgCG(7

åëÑdÉH
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التالية: واألبعاد اجلوانب مجموعة نظرية وتطبيقية فى كدراسة البحث هذا أهمية تبدو
وفلسفى بناء علمى له - اإللكترونية - اإلدارة حديثًا إداريا مدخال البحث هذا يتناول -١
تتبع واملمارسني، لذلك الباحثني جانب من الكافي االهتمام مصر فى اآلن حتى يلق ولم متميز،
من وإضافة املزيد األساسية ومبادئه املدخل ركائز هذا أن يقدم يحاول أنه من البحث هذا أهمية

إليها. كبير حد إلى تفتقر التى العربية املكتبة حول هذا املدخل إلى الدراسات
لطبيعة فهم أفضل من منها يتحقق ملا ومرغوبة مجدية عملية تعتبر الدراسة هذه مثل إن -٢
فإن أخرى ناحية ومن والتنظيمية، اإلدارية املعرفة إثراء فى وبالتالى تسهم اإللكترونية، اإلدارة
باملنظمات اإللكترونية اإلدارة تطبيق متطلبات أهم إلى ترشدنا إذ عملية فائدة الدراسة هذه ملثل

خاصة. بصفة الزقازيق عامة وجامعة بصفة املصرية احلكومية
متطلبات فى البحث تناولت دراسة توجد ال أنه الباحث قام به الذى املكتبى املسح أظهر -٣
للتطبيق مجاال الزقازيق جامعة اتخاذ ولعل املصرية، بيئة اجلامعات فى اإللكترونية اإلدارة تطبيق
فى األخرى اجلامعات وتواجه اجلامعة ذاتها، تواجه التى التحديات بعض على فى التغلب يسهم

عامة. بصفة مصر
åëÑdG ±GógCG

على بلورتها للباحث ميكن التى الرئيسية النقاط من مجموعة في البحث أهداف هذا تتمثل
التالى: النحو

يهدف إدارى كمدخل اإللكترونية لإلدارة  والفلسفي الفكري اإلطار وحتليل  دراسة   -١
تتناول والذى للبحث النظرية التغطية خالل  من وذلك ككل، املنظمات فعالية حتسني إلى 

á«fhÎµdE’G IQGOE’G ≥«Ñ£J äÉÑ∏£àe

ájô°üŸG á«eƒµ◊G äÉª¶æŸG á«dÉ©a Ú°ùëàd πNóªc

≥jRÉbõdG á©eÉL ≈∏Y á«≤«Ñ£J á°SGQO

محمد حمدى الدين حامت سعد
الزقازيق جامعة - كلية التجارة - األعمال إدارة قسم

٢٠٠٧م عام ماچستير
:±Gô```°TE’G

جودة يوسف أ.د/يسري السيد محمود جنيب صبرى أ.د/محمد

ومجاالت وتوجهاتها، آلياتها وأهدافها، أهميتها وخصائصها، اإللكترونية اإلدارة مفهوم 
يتطرق ذلك على عـــالوة باإلدارة اإللكترونية، ترتبط التى السابقة الدراسات تطبيقها وبعض
انعكاس ومـــدى املصرية، احلكومية املنظمات بيئة فى اإللكترونية اإلدارة تطور إلى البحث
بيئة فـــى اإللكترونية اإلدارة تطبيق متطلبات وأخيـــرا املنظمات، تلك فعاليــة علـــى تطبيقها

احلكومية. املنظمـــات
أبعادها ومختلف كافة من امليدانية الدراسة محل الزقازيق وتقييم بيئة جامعة توصيف -٢
قياس بغرض اإللكترونية، تطبيق اإلدارة مبتطلبات الصلة ذات أو املتعلقة تلك وخاصة عناصرها
أى مدى وإلى البحث الزقازيق محل جامعة إدارات فى املتطلبات هذه توافر ودرجة أهمية درجة

البحث. عينة مفردات نظر وجهة من وذلك اإلدارات تلك داخل تلك املتطلبات تختلف
جامعة إدارات اإلدارة اإللكترونية فى متطلبات تطبيق فى التفاوت مدى على الوقوف -٣
من تطبيقًا وأقلها ناحية من تطبيقا بهدف معرفة أكثرها وذلك امليدانية، الدراسة محل الزقازيق
مع تتفق التى الدافعة واملمارسات اإليجابية النواحى على التعرف ثم ميكن ومن ناحية أخرى،

املتطلبات. هذه تتوافق مع التى ال املعوقة السلبية واملمارسات والنواحى التطبيق، متطلبات
موضع وضعت ما إذا تساهم أن  ميكن التى االقتراحات بعض إلى التوصل  محاولة  -٤
الدراسة محل الزقازيق جامعة وفى عامة  بصفة احلكومية املنظمات بيئة فى العملى التطبيق
متميزة خدمات تقدمي قدرتها على وتدعيم املنظمات األداء بهذه حتسني فى بصفة خاصة امليدانية

اجلودة. عالية أو
å``ëÑdG ¢Vhô`a

من عددا البحث هذا يتناول ألهدافه، وحتقيقا  البحث ملشكلة السابق العرض خالل من
التالى: النحو على الفروض

أهمية  درجات متوسطات بني إحصائية داللة ذات اختالفات توجد ال  :∫hC’G ¢VôØdG

لدى: البحث عينة مفردات تدركها تطبيق اإلدارة اإللكترونية كما متطلبات
الثالثة). اإلدارية البحث(املستويات عينة ١-مفردات

البحث). امليدانية(عينة الدراسة محل اإلدارات -٢
توافر  درجات متوسطات بني إحصائية داللة ذات اختالفات توجد ال  :≈fÉãdG ¢VôØdG

لدى:- البحث عينة مفردات تدركها كما اإللكترونية اإلدارة تطبيق متطلبات
اإلدارية الثالثة). البحث(املستويات عينة مفردات -١

البحث). امليدانية(عينة الدراسة محل اإلدارات -٢
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اإلدارة  متطلبات تطبيق مدى  نحو إحصائية داللة ذات اختالفات توجد ال :ådÉãdG ¢VôØdG

امليدانية. الدراسة محل الزقازيق جامعة في إدارات البحث عينة مفردات تدركها كما اإللكترونية
á≤HÉ°ùdG äÉ°SGQódG ≈∏Y ΩÉY ≥«∏©J 

العالقة ذات واألجنبية) والبحوث(العربية السابقة  الدراسات من العديد الباحث  عرض
املعلومات تقنية تناولت التي الدراسات هي: محاور ثالثة على موزعة احلالية، الدراسة مبوضوع
الدراسات وأخيرا اإللكترونية، احلكومة تناولت التي والدراسات العامة، في اإلدارة وتطبيقاتها
األعوام بني الباحث عرضها التي الدراسات هذه إعداد وقد مت اإللكترونية، اإلدارة تناولت التي
األقدم من زمني ترتيب وفق  الدراسات  هذه وعرضت ٢٠٠٥م عام حتى ١٩٩٧م عام من

من احملاور الثالثة. كل محور في فاألحدث
è```FÉ`àædG

اإلدارة مبوضوع العالقة ذات والبحوث السابقة الدراسات ألهم السابق العرض وبعد 
اآلن املناسب من أنه الباحث يجد  كل دراسة، إليها توصلت  التي النتائج  وأهم اإللكترونية،
تهتم لم التي النقاط ألهم الوصول بهدف وذلك الدراسات، هذه على العام بالتعليق التعرض
العوامل بعض بني والعالقة التطبيق ومجاالت متطلبات حيث وذلك من الدراسات، هذه بها

يلي: ما السابقة الدراسات استعراض من خالل الباحث يري هنا ومن املوقفية،
الدراسة موضوع من مختلفة جــوانب إلــــى السابقـــة  الدراســـــات تطرقت قـــــد -١
بتحسني منها يتعلق ما وخاصة العامة، اإلدارة في  احلديثة التقنية تطبيق أهمية أبرزها ومن
(Gilmore -Elizabeth -Lee,1998)-ودراسة كدراسة األداء واإلجراءات اإلدارية،
 ( Marakos, et al , 2001) ودراسة - ( Idrees, Mohammad S. , 1999)
ودراسة - (٢٠٠١ الفضلي، ودراسة(عباس، - ٢٠٠٠م) الزهراني، اخلالق (عبد دراسة -
السدرة، اهللا -ودراسة(عبد ٢٠٠٢م) بامفلح، -ودراسة(فاتن ٢٠٠٢م) نظيف، (أحمد

فوائد. اإلدارى من احلديثة للعمل التقنية حتققه عما الدراسات هذه وكشف ، ٢٠٠٤م)
اإللكترونية احلكومة تطبيقات إلى السابقة الدراســـات بعض تطرقت كمــــا -٢
٢٠٠٢م أبوسديرة ،٢٠٠٢ كدراسة(درويش الدول، من العديد في العامة اإلدارة ومستقبل
وفي ٢٠٠١م)، دراسة(العواملة، قطر دولة وفي العربية، مصر جمهورية النجار٢٠٠٤)في ،
وبعض (قاسم،٢٠٠٣م)، دولة السعودية دراسة وفي ٢٠٠٣م)، (العتيبي، دراسة األردن دولة
ديلوت (مؤسسة ودراسة ،(J.B MC Craw. et al, 1999)كدراسة األجنبية الدراسات
مطلبا لإلدارات اإللكترونية أن احلكومة هذه الدراسات وكشفت ،(Deloitte lese arch

على وزيادة الطلب املوارد محدودية ظل فى أعمالها تنفيذ فى والفعالية الكفاءة عن الباحثة
اخلدمات.

إلى الدراسات تلك تطرقت فقد اإللكترونية، اإلدارة التى تناولت وباستعراض الدراسات -٣
٢٠٠٢م)، (الشربيني، كدراسة التنظيمى للمنظمة الهيكل وأثرها على اإللكترونية اإلدارة
للموانى بالسعودية العامة املؤسسة اإللكترونية فى اإلدارة لتطبيق واألمنية اإلدارية واملتطلبات
دمياط لتقدمي اخلدمة مبيناء اإللكترونية اإلدارة تطبيق ومتطلبات ٢٠٠٣م)، كدراسة(العمري،
بيئة فى توافرها ينبغى التى واملتطلبات ٢٠٠٤م)، كدراسة(املغربى، العربية مصر بجمهورية
(رضوان، كدراسة  اإللكترونية اإلدارة تطبيق فى  الشروع قبل املصرية  احلكومية املنظمات
الوزراء مبجلس القرار اتخاذ ودعم املعلومات مبركز اإللكترونية اإلدارة وطبيعة ٢٠٠٤م)، 
اإللكترونية اإلدارة تطبيق إلى الدافعة واملبررات ٢٠٠٤م)، (العجماوي، كدراسة املصرى
اإلدارة تطبيق أيوب،٢٠٠٤م)،وإمكانية (نادية كدراسة السعودية اإلدارية املنظمات  فى
وأتضح ٢٠٠٥م)، (السبيعى، كدراسة بالسعودية للمرور العامة اإلدارة في اإللكترونية
لهذه عامة، رغم احلاجة بصفة املصرية املنظمات احلكومية بيئة فى الدراسات هذه ندرة للباحث

يلى: الدراسات األخرى ما بقية عن احلالية الدراسة ما مييز وأن منها، النوعية
بيئة املنظمات فى اإللكترونية اإلدارة تطبيق متطلبات تناولت والتى الدراسات تلك إن -
عامة، اجلامعات بصفة بيئة عن واإلمكانيات الظروف مختلفة منظمات معظمها فى احلكومية مت

خاصة. بصفة واجلامعات املصرية
نظرة اإللكترونية اإلدارة تطبيق متطلبات إلى تنظر الدراسات تلك إن ذلك إلى باإلضافة -
من أهمية أكثر األبعاد هذه أن باعتبار التطبيق، متطلبات أبعاد بعض على ركزت حيث جزئية،
(عناصر املناخ التنظيمى اختالف إلى أساسا ذلك على فعالية املنظمة،ويرجع التأثير فى غيرها

الدراسات. هذه أتبعتها التى املنظمات فى التنظيمية) والثقافة الداخلية البيئة
والداخلية، اخلارجية املتغيرات بني  التبادلية العالقات جتاهلت الدراسات تلك معظم -أن
ال وهذا املنظمة، فعالية على وأثرها اإللكترونية اإلدارة تطبيق مبتطلبات املتغيرات هذه وعالقة
كيان متكامل إنها على املنظمة إلى التي تنظر ونظرية النظم للمنظمة املفهوم احلديث يتفق مع

ومتفاعل.
محور باعتبارها املنظمة أهداف طبيعة  اعتبارها فى تأخذ  لم الدراسات تلك إن -كما 
بها، اإللكترونية اإلدارة لتطبيق الالزمة واالستراتيجيات السياسات بناء وأساس دافعيتها،
حيث احلقيقة، يخالف وترتيبها وهذا علي نوعية األهداف متاما متفقة املنظمات أن واعتبرت

أخرى. إلى منظمة من املنظمات سلوك يختلف ثم األهداف، ومن تختلف قد
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شاملة نظرة وضع  فى السابقة  الدراسات على  إطالعه  من الباحث  استفاد فقد ثم، ومن
هذه أبعاد جميع حتديد على احلالية،تقوم الدراسة في اإللكترونية اإلدارة  تطبيق ملتطلبات
إثراء فى الدراسات تلك استفاد الباحث من كما املنظمة، فعالية تؤثر على قد املتطلبات التى
عنها كشفت التى النتائج على والتعقيب الدراســـة،  أداة  وبنـــاء للدراسة، النظرى اإلطار

الدراسة احلالية.
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á``eó≤ŸG

اهللا، ٢٠٠٢، ص٤) (فضل ألخرى دولة من الزراعة لقطاع النسبية األهمية تتفاوت  
الفترة عن القومى الناجت إجمالى من ٪١٤٫٧١ الناجت الزراعى نسبة بلغت فقد ملصر وبالنسبة
إجمالى االستثمارات من ٪١٠٫٧٤ الزراعية االستثمارات وبلغت نسبة ،(٢٠٠٥ -٢٠٠١)
من ٪١٢٫٨٩ أجور بنسبة الفترة نفس عن ٪٢٥٫٧٩ الزراعية العمالة ومثلت الفترة نفس عن
إلجمالى بالنسبة املصرية الزراعية الصادرات نسبة بلغت وقد املصرية، العمالة أجور إجمالى
تغطية نسبة بلغت حني فى الفترة(٢٠٠٠-٢٠٠٤) عن ٪١٢٫١٨ املصرية الصادرات
الزراعة دور قطاع  ما يوضح تراجع وهو الفترة (٢) نفس  ٢٨٫٠٢٪ عن الزراعية الصادرات
التجارة فى بالنسبة ملساهمته أو القومى، فى الناجت ملساهمته بالنسبة سواء املصرى فى االقتصاد
من تواجهه ما إلى إجمالى الصادرات فى الزراعية نصيب الصادرات تضاؤل ويرجع اخلارجية،
واملنافسة الشديدة، والسياسى االقتصادى بالتكتل تتميز العاملية والتى األسواق فى صعوبات
فيها  تباينت سنة  ٥٠ من يقرب  ما العاملية  التجارة حترير مفاوضات جوالت أستغرقت وقد
١٩٧٠ بعد  سنة منذ جوالت عدة فى مصر شاركت وقد االتفاقية، مصالح الدول األعضاء فى
التوصل  مت ١٥ ديسمبر ١٩٩٣ في أورجواى وبانتهاء جولة االتفاقية، فى عضوا أن أصبحت
تعوق التى احلواجز جميع إزالة بهدف وذلك التجارية اجلمركية للتعريفات عامة  اتفاقية إلى 
أن  والشك نامية، دولة بينها ٩٠ من ١١٧ دولة االتفاقية هذه على وقعت وقد الدولية التجارة
بصفة ومصر عامة النامية الدول قدرة لعدم نتيجة املخاطر بعض هناك أن الفرص كما هناك بعض
التنافسية زيادة القدرة أهمية تأتى وهنا الزراعية، السلع عن الدعم املنافسة ورفع على خاصة
األسواق اخلارجية طلب يتالءم مع ومبا التصدير أجل من اإلنتاج يكون بحيث الزراعية للصادرات

اآلن. حيوية فى الوقت املالئم ضرورة

ájô°üŸG á«YGQõdG äGQOÉ°üdG ºgC’ á«°ùaÉæàdG IQó≤dG IOÉjR πFÉ°Sh

ريهام أحمد جمال محمد محمود
الزقازيق - جامعة التجارة - كلية اإلقتصاد قسم

٢٠٠٨م عام ماچستير

:±Gô```°TE’G

محبوب اللطيف احلميد عبد أ.د/عبد

åëÑdG ±GógCG

املصرى. االقتصاد فى الزراعة لقطاع النسبية األهمية حتديد -١
مبيزة مصر فيها تتميز التى السلع أهم ملعرفة املصرية الزراعية حتليل هيكل الصادرات -٢
فى لنظيره بالنسبة املصرى الزراعة قطاع تنافسية قياس مؤشرات دراسة خالل من وذلك تنافسية
صادراتها تشكل التى السلع الزراعية بعض تنافسية ومؤشرات قياس األخرى، الدول من عدد

الزراعية الصادرات من الغالبة النسبة
عالجها وسائل وإقتراح  الزراعية، الصادرات  تنافسية  ضعف أسباب على  التعرف -٣

املشكلة. هذه على للتغلب
åëÑdG ¢Vhôa

التنافسية. زيادة إلى تؤدى للسلعة الظاهرة النسبية امليزة زيادة -١
إلى تؤدى السلعة تصدير فى ملصر املنافسة للدول للسلعة بالنسبة السعرية ٢-زيادة امليزة

التنافسية. زيادة
التنافسية. زيادة تؤدى إلى السلعة من إلى العاملى املصرى اإلنتاج زيادة نسبة -٣

التنافسية. زيادة إلى تؤدى للسلعة االختراق معدل زيادة -٤
التنافسية. زيادة إلى تؤدى السلعة من مصر صادرات نسبة زيادة -٥

زيادة إلى تؤدى للسلعة  املستوردة الرئيسية األسواق داخل  مصر حصة زيادة -٦
التنافسية.
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املبحوثني الزراع تعود من التلوث، ودرجة الزراعية البيئة باحلفاظ على املتعلقة معارفهم املبحوثني
على املبحوثني الزراع تعود وأسباب الزراعية،  بالبيئة تضر التى  اخلاطئة املمارسات  أداء على
باحلفاظ على املتعلقة اإلرشادية واجلهود الزراعية، البيئة بقضايا اخلاصة اخلاطئة املمارسات أداء
بشأن احلفاظ املبحوثني تواجه الزراع التى واملعوقات املشكالت وأهم التلوث، من البيئة الزراعية
الزراعية البيئة على قضايا للتغلب املبحوثني الزراع ومقترحات التلوث، من الزراعية البيئة على

املدروسة.
الزقازيق، هى: مراكز خمسة منها وأختير الشرقية محافظة فى الدراسة هذه أجريت وقد
من مركز كل من واحدة قرية إختيار ومت السوق، ومشتول القمح، منيا أوالد صقر، ، فاقوس
مركز من الصاحلية وقرية الزقازيق، من مركز بنى عامر قرية هى القرى وهذه اخلمسة املراكز
القمح، وقرية مركز مينا من العزيزية وقرية صقر ، أوالد مركز األمير من منشأة وقرية فاقوس،
من  منتظمة عشوائية بطريقة قرية كل من ٦٠ مزارع إختيار ومت السوق مشتول مركز من دهمشا
إجمالى أفراد  ليكون املختارة، الزراعية بقرى العينة التعاونية باجلمعيات خدمات ٢ سجالت
اإلستبيان  طريقة إستخدام البيانات على فى جمع الباحث اعتمد وقد مبحوث. ٣٠٠ العينة
جمع  ومت مزارعًا ٣٠ على لها مبدئي إختبار إجراء بعد وذلك املبحوثني للزراع الشخصية باملقابلة
الدراسة أهداف لتحقيق وتبويبها البيانات تفريغ ومت .٢٠٠٦ ،٢٠٠٥ عامى خالل البيانات
النسب التالية: اإلحصائية  الطرق البيانات  حتليل  فى الباحث واستخدم  فروضها، وإختبار
وشدة البسيط، ومعامل اإلرتباط كاى، مربع وإختبار احلسابى، واملتوسط والتكرارات ، املئوية،

الذاتى. الصدق ومعامل كرونباخ)، (ألفا الثبات ومعامل التوافق، ومعامل العالقة،
للدراسة،  التمهيدى اإلطار يتضمن ∫ ‰Ë_« »U��« خمسة أبواب، على الدراسة وإشتملت هذه
يشتمل الذى  النظرى اإلطار  ∫ôË√ ويتضمن السابقة والدراسات  النظرى  اإلطار :v�U��«  »U��«Ë
والقضايا  البيئى التلوث  ∫v�U��« qBH�«Ë البيئة،  ماهية  ∫ ‰Ë_« qBH�« ∫r� ‰uB� W�ö� على
Y�U��« »U��«Ë∫ يتضمن  ، الدراسات السابقة ∫ ÎUO�U� البيئى الوعى ∫ Y�U��« qBH�«Ë الزراعية، البيئية

∫f�U)« »U��«Ë ومناقشتها،  امليدانية الدراسة نتائج ∫l�«d�« »U��«Ë للدراسة، املنهجية  اإلجراءات
تشتمل على التى واملالحق العربية واألجنبية، املراجع إلى باإلضافة وتوصياتها، الدراسة ملخص
املدروسة والقرى للمراكز واخلرائط الدراسة، وجداول للدراسة، امليدانية اإلستبيان إستمارة

الشرقية. مبحافظة

á``eó≤ŸG

الريفيات احتياجات  حتديد  على ركزت التى الزراعية  اإلرشادية الدراسات لقلة نظرا
على الوقوف يتطلب األمر فإن الداجنى. اإلنتاج لتطوير الضرورية واملهارات املعارف من
املنزلى. الدجاج وانتاج بتربية للنهوض قدراتها تنمية بغرض الريفية للمرأة املعرفية االحتياجات
لبناء السليمة والقاعدة األساس العلمى للريفيات املعرفية االحتياجات تلك حتديد يعتبر حيث
املعرفية لتلبية احتياجاتهن اإلنتاج من بهذا النوع القائمات للريفيات موجهة إرشادية برامج

املنزلى. للدجاج اإلنتاجية بقدراتهن والنهوض واملهارية
املبحوثات باملمارسات للريفيات املعرفي االحتياج حتديد مستوى البحث هذا استهدف وقد
املعرفى االحتياج درجات بني العالقة وحتديد املنزلى، الدجاج وإنتاج تربية بعمليات اخلاصة
من وكل املنزلى الدجاج وإنتاج تربية بعمليات اخلاصة باملمارسات املبحوثات للريفيات الكلية
واملقترحات ، واملعوقات املعلومات، ومصادر اإلرشادية، اخلدمات وحتديد املستقلة، املتغيرات

الدجاج املنزلى. وإنتاج مجال تربية فى
وقرية الزقازيق، مبركز وقرية طاروط بلبيس، حفنا مبركز قرية فى البحث هذا إجراء ومت
النشاط حجم في املراكز والقرى هذه لتميز نظرا الشرقية مبحافظة جنم ديرب مبركز بهنباى
الشاملة من ٪٧٫١ ميثلون مبحوثة ٣٥٧ريفية البحث عينة وبلغ حجم الفعلى للدجاج. اإلنتاجى
يلى:  البحث كما وتوزعت عينة البحث. وقت إجراء زوجات الزراع ٤٩٩٣ من البالغ عددها
و ١٥٤ ريفية مبحوثة بقرية  طاروط مبحوثة بقرية ريفية و ٨٨  حفنا، بقرية مبحوثة ١١٥ ريفية
املبحوثات للريفيات الشخصية باملقابلة االستبيان  بواسطة البحث بيانات جمع ومت بهنباى.

¢Vƒ¡æ∏d á«ØjôdG ICGôª∏d ájOÉ°TQE’G äÉLÉ«àM’G
á«bô°ûdG á¶aÉëÃ øLGhódG êÉàfEGh á«HÎH

السباعي محمد السيد شيماء
الزقازيق جامعة - الزراعة كلية - الزراعي اإلقتصاد قسم

٢٠٠٦م عام ماچستير
:±Gô```°TE’G

أبو العز مصطفى على صالح Ø œÆ√
إسماعيل محمد احلكيم               √ØœÆ محمد حامد زكى شاكر    √ØœÆعبد
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مبقابلة املبدئى االختبار إجراء بعد وذلك ،٢٠٠٥ شهر أغسطس عام خالل الثالث البحث بقرى
الشرقية. محافظة فى حماد أبو العزازى مبركز نزلة بقرية مبحوثة ريفية ٣٤

Z????????????????zU????�M�«
اخلاصة باملمارسات مرتفعا يعتبر املبحوثات للريفيات املعرفى االحتياج مستوى  أن تبني
يوم من أكثر وضعه لم ميض على والذى األمراض، ضد محصن دجاج من البيض الناجت باستخدام
٢ - ٤ ساعات  قبل بالعليقة املعالف وتزويد العفن، من حتميها الفرشة اجلديدة مبواد وخلط واحد،
ونقل  عمرها، من األيام الثالثة األولى فى سم ٢ عن ارتفاعها يزيد الكتاكيت على أال من وصول
وذلك ، مساءا اجلو برودة أو نهارا الشمس تعريضها حلرارة الباكر دون فى الصباح الكتاكيت
وضرورة واحدة، مرة إال تستخدم ال كرتون صناديق أو نظيفة بالستيك صناديق  باستخدام
أثناء بإحكام النوافذ إغالق وعدم النعومة، ومتوسطة الرطوبة من خالية فرشة نظيفة استخدام
ثالث أو وجبتني على الغذائية، وتوزيعها باملواد غنية عليقة وتقدمي األمونيا، ملنع تراكم الليل
غسل وضرورة الكتكوت، الرتفاع مساوى املستخدمة املعالف ارتفاع يكون وأن يوميا، وجبات
الكتكوت، ظهر الرتفاع موازيا يكون ارتفاعها استعمالها، وأن قبل جيدا وتطهيرها املساقى
فى األيام نظيف رمل ناعم وتقدمي مملحة، جبنة قريش غير أو رايب لنب فى مبسوسة وتقدمي عليقة
كشرط اساسى يوميا املنزلى الدجاج لشرب الالزمة املياه وتغيير الكتاكيت، عمر من األولى
أو الضعيفة الكتاكيت واستبعاد الرعاية،  فترة فى املنزلى للدجاج السليمة التغذية من شروط
املطهرات مع األدوية إضافة وعدم عمرها، األول من األسبوع فى وحتصينها املشوهة، أو الغريبة

الشرب. مياه فى التحصينات أو
باملمارسات املبحوثات للريفيات الكلية املعرفى االحتياج بني درجة معنوية عالقة وجود تبني
التالية: مستوى املدروسة املستقلة املتغيرات من وكل الدجاج وإنتاج تربية بعمليات اخلاصة
الذهنية التحديث، ومستوى املرونة نحو الريفيات واجتاه القيادية، ومستوى تعليم املبحوثة،
االتصال لطرق التعرض  ومستوى املزرعية، احليازة حجم  واجمالي املبحوثة، وسن للريفيات
تلك بني معنوية العالقة غير كانت حني فى الزراعى. اإلرشاد نحو الريفيات واجتاه اجلماهيرية،

املدروسة. املستقلة املتغيرات الدرجة وباقى
فى إرشادية خدمات أية  على  حصولهن بعدم ٪١٠٠ بنسبة املبحوثات الريفيات أفادت 
األهل املجال: ذلك فى معلوماتهن مصادر أهم وكانت  املنزلى. الدجاج وإنتاج تربية مجال
،(٪١٫٤) الدجاج تربية ومحطات ،(٪٤٠٫٣) واجليران واألصدقاء ،(٪٩٨) واألقارب

.(٪٠٫٨) التليفزيونية الزراعية والبرامج

وإنتاج تربية  في البحث مبنطقة املبحوثات الريفيات تواجه التي املعوقات  أهم أن تبني 
أسعار وارتفاع ،(٪٩٥٫٢) والتحصينات األدوية أسعار ارتفاع يلى: كما هي املنزلي الدجاج
وانتشار ،(٪٩٣٫٨) الكتاكيت معظم ونفوق ،(٪٩٤٫٧) توفرها وعدم املصنعة األعالف 
ونقص ،(٪٨٧٫١) املعرفة بطرق الوقاية والعالج وعدم ،(٪٩٠٫٥) باألمراض الدجاج إصابة
اجليدة الكتاكيت توفر سالالت وعدم (٢ر٧٤٪)، الدجاج تربية مجال فى اخلدمات اإلرشادية

.(٪٤٠٫٩) التفريخ توفر بيض وعدم ،(٪٤٩٫٩) فيها موثوق مصادر من
يلى: كما هي املنزلي الدجاج وإنتاج معوقات تربية على للتغلب املقترحات أن أهم اتضح
مناسبة بأسعار احملسنة الكتاكيت (٩٧٫٥٪). وتوفير سالالت مناسبة بأسعار العالئق توفير
التربية بأساليب الريفيات بتوعية  الزراعي  اإلرشاد وقيام ،(٪٩١٫٦) الزراعية باجلمعيات
الرعاية توفير و ،(٪٧٦٫٨) مناسبة بأسعار والتحصينات األدوية وتوفير ،(٪٨٩٫٦) احلديثة
وتوفير ،(٪٦٥) فيها موثوق مصادر من التفريخ بيض وتوفير ،(٪٧٤٫٨) بالقرية البيطرية
للنهوض للريفيات القروض وتوفير ،(٪٣٦٫١) املنزلي الدجاج تربية عن النشرات اإلرشادية
باملمارسات الريفيات  إلعالم األرض سر لبرنامج  حلقة وإعداد ،(٪٣٣٫٦) الدجاج بإنتاج

.(٪٣٠٫٣) املنزلي الدجاج ورعاية لتربية بها املوصى
 U???O�u��«

فى الشرقية مبحافظة املبحوثات الريفيات عن البحث بينها التى االحتياجات أخذ ضرورة
تطوير تستهدف إرشادية وتنفيذ برامج تخطيط عند االعتبار فى الدجاج املنزلى وإنتاج تربية
فى الزراعيات للمرشدات الفعال التدريب فرص وتوفير لديهن، واملهارى املعرفى. البنيان
تربية فى ملساعدتهن للريفيات تقدم التى اخلدمات اإلرشادية وتكثيف الداجنى، اإلنتاج مجال
لإلرشاد املركزية باإلدارة األرض" "سر التليفزيونى البرنامج واهتمام املنزلى الدجاج وإنتاج
الشرقية محافظة فى الريفيات لتزويد املنزلى الدجاج وإنتاج تربية عن الزراعي بإنتاج حلقات
اهتمام اجلهاز وضرورة الداجنى، اإلنتاج في مجال الصحيحة باملعلومات من احملافظات وغيرها
تواجه التى للمعوقات احللول إليجاد أنسب الالزمة التدابير الشرقية باتخاذ مبحافظة اإلرشادى

املنزلى. الدجاج وإنتاج تربية فى الريفيات
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املزارع. فى احليوى االمان اشتراطات شديد فى نقص
فقد باكملها صناعة الدواجن يهدد الريفى خطر الدجاج  قطاع املرض في انتشار يعتبر ٭
توجيه فلذلك يجب يصاب املزيد من البشر يتحور الفيروس أو أو آلخر من حني املرض يظهر

االنتاجى. القطاع هذا الطيور داخل مرض انفلونزا فى للتحكم خاص اهتمام

á``eó`≤ŸG
التسمني  لبدارى مزرعة و ٢٤ بياض مزرعة  ٢٥ عدد على الدراسة هذه أجريت
املصدر الرئيسى  من عينة ٤٩) املزارع هذه من مياه ١٠٠ عينة عدد جتميع مت حيث
فحص  مت وقد باملزرعة). املوجودة السقايات من مياه عينة ٥١ وعدد باملزرعة للمياه
السيرولوچي التصنيف  مت ذلك إلى باإلضافة وبكتريولوچيا كيميائيا  العينات هذه
املاحى لهذه  الالصق الچني دراسة وكذلك كوالي االشريشيا مليكروب عزلة ١٥ لعدد

العزالت.
Z????????zU�M�«

∫vzUOLOJ�« h�H�« ∫ôË√
∫WHK��*« Ÿ—«e*U�  U�UI��«Ë ÁUO*« —œUB* vzUOLOJ�« h�H�« ≠√

املصدر  مياه فى الهيدروچينى االس متوسط  أن وجد ∫wMOÇË—bON�« ”_«  -  ١
توزيع اوضح كما هو ٧٫١٦. السقايات مياه فى ٧٫٣٢ بينما هو الرئيسى
من احلد أعلى السقايات من مياه ٪١١٫٨ أن للعينات الهيدروچينى األس

به. املسموح االقصى
ومياه  الرئيسى املصدر مياه عينات  في االمونيا  تركيز قياس اسفر ∫UO�u�ô« -٢
٠٫٦٥مليجم/لتر و   ٠٫١٤ هو االمونيا تركيزات  متوسط أن  السقايات
ومياه الرئيسى املصدر مياه عينات من ١٦٫٣ و ٧٢٫٥٪ وان التوالى على

القياسية. املعدالت من اعلى امونيا بهما السقايات
في  مليجم/لتر  ٠٫٠٣ هو  النيتريتات تركيز متوسط أن وجد  ∫ U��d�OM�« -٣

á«bô°ûdG á¶aÉëÃ øLGhó∏d Üô°ûdG √É«Ÿ á«ë°üdG ádÉ◊G

أميرة سمير عطية عطية حسانني
الزقازيق جامعة - البيطرى  الطب -كلية العامة البيطرية الصحة قسم

٢٠٠٩م عام ماچستير
:±Gô```°TE’G

مــرزوق  حسـني انـور محمـد Ø œÆ√
العال محمد محمد عبد ØÆœعمرو عبد القادر  اجلواد عبد √ØœÆ مهدى
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مليجم/لتر على  ٠٫١٢ هو السقايات فى مياه بينما املصدر الرئيسى مياه عينات
بنسبة نيتريتات على السقايات مياه من ٪١٧٫٦ ان لوحظ وقد  التوالى. 

به. املسموح احلد من اعلى
اذا  لتر) (٢٤٫٥ مليجم/ السقايات مياه تركيز النترات فى ارتفاع لوحظ ∫ «d�M�« - ٤
مياه السقايات من ٪٤٧ وان (٥٫٠٩مليجم/لتر) الرئيسى املصدر مبياه قورنت ما

به. املسموح احلد من اعلى بنسبة على نترات حتتوى
الرئيسى  املصدر مياه عينات فى الكلوريدات تركيزات ان متوسط وجد ∫ «b�—uKJ�« - ٥
على  مليجم/لتر هو١٩٣٫١  السقايات مياه فى  بينما  مليجم/لتر ١١٣٫٣٥ هو
به. املسموح احلد من بها كلوريدات اعلى مياه السقايات ١٧٫٦٪ من وأن التوالى.

املصدر  مياه عينات فى الكبريتات تركيزات متوسط إلى باالشارة ∫ U��d�J�« - ٦
على  مليجم/لتر  ٢٠٠٫٥٨ و   ٩٨٫١ فكانت السقايات ومياه الرئيسى
ومياه الرئيسى املصدر من مياه ١٤٫٣١ و ٣١٫٤٪ أن وجد وقد التوالى.

به. املسموح االقصى من احلد كبريتات اعلى السقايات بها
(١١٢٫٨ مليجم/لتر)  الرئيسى املصدر مياه في الكلي العسر أن »�wKJ∫ وجد d�F�« ≠ ∑
من أن ١٠٠٪ وجد (٤٢٠٫١١ مليجم/لتر). أيضا مياه السقايات كانت في بينما
عسر كلي نسبة الرئيسي املياه مصدر عينات من ٪٤ و بالسقايات الشرب عينات

به. املسموح احلد من أعلى
املياه  مصدر فى والكادميوم الرصاص من كال متوسط تركيز كان ∫ÂuO�œUJ�«Ë ’U�d�« - ٨
تركيز متوسط كان بينما التوالي علي ٠٫٢٧ و ٠٫٠٠٠٤مليجم/لتر هو الرئيسى
مليجم/لترعلى  و٠٫٠٠٥  ٠٫٣٤ السقايات هو مياه في العنصرين نفس كال من
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املسموح به. احلد من أعلى رصاص نسبة بها التوالى على
∫WHK��*« Ÿ—«eLK� ÁUO*« —œUB� WO�u� v�≈ …—U�ùU�Ë ≠ »

من مرتفعة  تركيزات على  اجلوفية املياه مصادر احتواء النتائج إحصائيات أوضحت فقد
السطحية املياه مبصادر متواجد هو عما الكلى والعسر والكلوريدات والنترات النيتريتات
املياه السطحية اجلوفية ومصادر املياه مصادر من كل فى التركيز تقارب فقد االمونيا أما املعاجلة
بتركيز الكبريتات أمالح على املعاجلة السطحية  املياه احتوت فقد أخرى  ناحية من املعاجلة.
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∫s�«Ëb�« Ÿ—«e0 ÃU��ù« WO�uM� UN��ö�Ë  U�UI��« ÁUO� v�≈ …—U�ùU�Ë ≠Ã
بدارى دجاج مبزارع السقايات مياه  احتواء إلى النتائج  إحصائيات أشارت فقد
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للمياه. الرئيسية املصادر فى
≠∫v�u�u�d�J��« h�H�« ∫UO�U�

∫ WHK��*« Ÿ—«e*U�  U�UI��«Ë ÁUO*« —œUB0 WO�u�uI�«  U�ËdJO*«Ë U�d�J�K� vKJ�« œbF�« ≠√
ملليتر  لكــــل واحد للبكتريا الكلــــى متوسط العــــدد �U�d�J�K∫ كــان vKJ�« œbF�«-١
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إحصائيات  أوضحت فقد  ∫W�u�H*« Ÿ—«e*« w� ÁUO*« —œUB� WO�u� v�≈ …—U�ùU�Ë ≠ ≥
للبكتريا الكلى العدد من اقل اجلوفية املياه فى مصادر الكلى للبكتريا العدد النتائج أن
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البياض. مياه سقايات للبكتريا فى الكلى
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∫WHK��*« Ÿ—«e*U�  U�UI��« ÁUO� v� WO�u�uI�«  U�ËdJO*« nOMB�Ë ‰e� ≠ »

٪٣٤٫٠٩ بنسبة كوالى االشيريشيا ميكـــروب تواجد عــــن النتائـــج أسفــــرت
معدل وكان  (١٨عزلة)   ٪٤٠٫٩١ بنسبة الكلبسيال وميكروب (١٥عزلة) 
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أما التسمني، بدارى مبزارع السقايات مياه منهما في لكل ٪٣٦٫٣٦ بنسبة تواجدهما
لكل و٤٥٫٤٥٪ ٣١٫٨١ هو تواجدهما معدل فكان البياض السقايات مبزارع في مياه

التوالى. على والكلبسيال ميكروب االشريشياكوالى من
Èôu�UOA�dO�« »ËdJO� v� v�U*« o�ö�« 5â�« b�«u� vK� nAJ�«Ë vÇu�ËdO��« nOMB��« ≠Ã

∫WHK��*« Ÿ—«e*U�  U�UI��« ÁUO� s� ‰ËeF*«
كــــوالى  ١ -أوضحالتصنيفالسيرولوچـــــىلعدد ١٥عزلةمليكــــروب اشريشيا
انتشـــارا  االكثــــر العترات همــا  O و ١٦٤ O ٨٦ أن العتـــرة مياه السقايات مـــن
 O و١١١ O ٢٦ , O ,١٢٨ العتــــرات التوالـــــى يليهــــا علـــى ٣و٣٣و٢٠٪ بنسبة
عزل عترة مت وقد العترات. من باقى لكل ٤٤ O  وبنسبة ٦٫٦٧٪ ٧٨ O و و٥٥ Oو
االشريشيا عترات ان وجــــد فقد أخرى ناحية ومن .( ٪٦٫٦٧) مصنفة غير واحدة
يليها (٪٥٠) O ٨٦ هى التسمني بدارى مزارع سقايات فى انتشارا األكثر كـــوالى
كانت بينمـــا منهــم لكـــل ٪١٢٫٥ ١٢٨ O  ٧٨ O و١١١ O بنسبة ١٦٤ O و
هـــى١٦٤      (٢٨٫٥٦٪) يليها البياض مـــزارع سقايات فـــى انتشارا االكثر العتــرات
منهم لكل ٪١٤٫٢٩ بنسبة مصنفة غير و ٤٤ O وعترة O و٥٥ O و ٢٦ O ٨٦

العينات. عدد اختالف الى يرجع وهذا
عترات  فى املتسلسل البلمرة تفاعل بواسطة املاحى الالصق الچني تواجد وبدراسة  - ٢
التي كوالى االشريشيا ان مجموعات وجد الطيور سقايات من مياه املعزولة كوالى االشريشيا
,O ١٦٤ ,O ٤٤, O و ٨٦ O  ٥٥ العترات هي املاحي الالصق الچني حتتوي على
لم بينما التوالى. على ٥٠و١٠٠و٥٠و١٠٠ و ١٠٠٪ ١١١ O  بنسبة ١٠٠و ١٢٨ O و

.O ٧٨ ٢٦ Oو العترة الچني فى هذا على العثور يتم

á`eó``≤ŸG

الغذاء أسعار أرتفاع من العاملى الوضع مع خاصة اآلن السمكى األستزراع يعتبر
العالم تعداد سكان الكبيرة في للزيادة نظرا يوميا املتزايد الطلب عن املعروض وقلة
عالية بأسعار غذائية قيمة ذو طعام على توفير قدره واألكثر واألرخص األمثل احلل هو

منخفضة نسبيا.
القرموط وأسماك النيلى البلطى أسماك من كل على ست جتارب أجريت ولذلك
التى تواجه البيئية التغيرات بعض  تأثير مدى ملعرفه الشائع املبروك وأسماك النيلى

التالى. في وهى تتلخص األسماك، هذه ورعاية تربية
∫vKOM�« vDK��« „UL�√ …UO�Ë W�� vK� W�uK*« W��� v� ¡v�UH*« ŸUH�—_« dO�Q�

كل مجموعة تتكون خمس مجموعات األسماك الى تقسيم مت التجربة هذه وفي
جرام)   ٥  ±  ٢٠) األسماك كل وزن متوسط يتراوح بتكرارتها سمكات  ١٠ من
املجموعة أما . ٪٢٠ و ٪١٥ ، ٪١٠ ،٪٥ كالتالى امللوحة  من  نسب إلى عرضت
العذبة (وهى املياه ملوحة نسبة وهي ٪٠٫٣ درجة ملوحة فى األحتفاظ بها مت األولى

يوم. ١٥ ملدة التجربة أستمرت وقد الضابطة). املجموعة
∫v�U��U� ZzU�M�« X�U�Ë

درجة  الى املفاجىء التعرض حتمل على قادرة كانت النيلى البلطى أسماك - ١
ملوحة كانت نسبة النفوق ٪١٥ عند درجة و نفوق ، بال أى ٪١٠ إلى تصل ملوحة
بعد مرور ٪٢٠ ملوحة درجة عند ٪١٠٠ الى النفوق نسبة وصلت بينما فقط، ٪٥

ساعة. ٢٤

´QGõŸG ∑Éª°SCG ¢†©H ≈a á«Ä«ÑdG ¢VGôeC’G ¢†©H ≈∏Y äÉ°SGQO

العزوني سليم عثمان السيد أسماء

الزقازيق جامعة الطب البيطرى - كلية األسماك - ورعاية أمراض قسم
٢٠٠٩م عام ماچستير

:±Gô```°TE’G
إبراهيم  على صالح √Ø œÆجمال الدين البوهى   السالم عبد √Ø œÆزينب مصطفى             
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يوم. ١٥ ملدة التجربة أستمرت وقد الضابطة). املجموعة
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النهائى الوزن وصل حيث ٪٠٫١٦ إلى تصل ملوحة نسبة إلى تعرضت التى االسماك
ونسبة (١٠٫٠٢جم) إلى يصل الوزن فى زيادة ومبعدل ٣٫٤جم) ±  ٣١٫٩٣) إلى

.(٪٤٥٫٧٣)
∫vKOM�« vDK��« „UL�√  u/Ë W�� vK� —uKJK� s�e*«Ë œU(« dO�Q��«

ذلك في جتربتني: مت
:(áà«‡ ∞°üf áYô÷G hCG ∑Éª°SC’G OóY øe %50 ¥ƒØf ¤EG …ODƒJ »àdG áYô÷G ójó–)Qƒ∏µ∏d OÉ◊G ÒKCÉàdG QÉÑàNCG - CG

إلى  تؤدى ال التى اجلرعات لتحديد مجموعة بتكراراتها ١٦ إلى األسماك تقسيم مت
الضابطة عدا املجموعة فيما أن جميع املجموعات حيث األسماك من ٪١٠٠ نفوق

الكلور. من املختلفة للجرعات تعرضت
∫v�U��U� ZzU�M�« X�U�Ë

من ٪١٠٠ كانت بينما ١٫٣٥مجم/لتر في تركيز كان النفوق من ٪ أن صفر وجد
من ٪٥٠ نفوق إلى التي تؤدي اجلرعة تركيز١٫٨٥مجم/لتر. وحددت عند النفوق

٩٦ ساعة ١٫٦٠٥مجم/لتر. عند األسماك
∫vDK��« „UL�√ u/Ë W�� vK� ÁdO�Q�Ë s�e*« rL���« ≠ »

مجموعات   ٣ إلى  األسماك تقسيم  ومت  أسابيع ٨ مدار على التجربة هذه متت
اجلرعة  من ٢٠/١ إلى الثانية تعرضت األولى ضابطة، املجموعة املجموعة بتكراراتها
من   ١٠/١ إلى  تعرضت الثالثة  واملجموعة ( مجم/لتر ٠٫٠٨٠٢٥) مميتة نصف

(٠٫١٦٠٥مجم/لتر). اجلرعة نصف مميتة
∫v�U��U� ZzU�M�« X�U�Ë

ملحوظ بشكل النمو معدل بها قل التركيزات بهذه للكلور تعرضت التي األسماك
(٪٤٨٫٣) نسبة و (١٢٫٥١جم) زيادة ومبعدل (٣٨٫٤٢ ± ٣٫٩١جم) وزنها وكان
معدل واضح على تأثير الكلور الضابطة. وكان لتركيز املجموعة بأسماك مبقارنتها
تعرضت التى املجموعات فى كبيرة زيادة نسبتة زادت حيث الدم فى الكورتيزول 

الضابطة. باملجموعة مقارنة للكلور
∫lzUA�« „Ëd�*« „UL�« v� X�d�OM�« s� WHK���  «eO�d� vK� `K*« W�U{« dO�Q� W�«—œ

حيث  الشائع املبروك اسماك من سمكة ١٣٢ على التجربة هذه أجريت وقد
الضابطة  املجموعة  كالتالى هى بتكرارتها مجموعات ٦ الى االسماك  هذه قسمت
التركيز حتتوى على الثانية واملجموعة والنيتريت امللح من  كال على حتتوى ال وهى

∫lzUA�« „Ëd�*« „UL�√ …UO�Ë W�� vK� W�uK*« W�—œ v� ¡v�UH*« ŸUH�—_« dO�Q�
مجموعة من كل تتكون مجموعات خمس إلى األسماك مت تقسيم التجربة هذه وفى
(١٠٠ ± ٢٥ جرام).  الى املتوسط فى سمكة يتراوح وزن كل بتكرارتها ١٠ سمكات
،٪٨ ،٪٤ الضابطة)، املجموعة (وهى ٪٠٫٣ ملوحة كالتالى نسبة عرضت الى وقد

يوما. ١٥ ملدة التجربة أستمرت وقد . ٪١٦ و ٪١٢
∫v�U��U� ZzU�M�« X�U�Ë

تصل  ملوحة نسبة إلى املفاجىء التعرض حتمل على الشائع املبروك قدرة أسماك - ١
٪١٦ ملوحة درجة عند ٪١٠٠ إلى النفوق نسبة وصلت بينما نفوق، أي بال ٪١٢ إلى

ساعة. ٢٤ مرور بعد
∫vKOM�« ◊u�dI�« „UL�« …UO�Ë W�� vK� W�uK*« W��� v� ¡v�UH*« ŸUH�—_« dO�Q�

كل مجموعة تتكون خمس مجموعات األسماك إلى تقسيم مت التجربة هذه وفي
(١٥٠ ± ٢٠ جرام).  السمك كل وزن متوسط يتراوح بتكرارتها سمكات ١٠ من
،٪٨  ٪٤ الضابطة)، املجموعة (وهي ٪٠٫٣ ملوحة كالتالى نسب عرضت إلى وقد

يوما. ١٥ ملدة التجربة أستمرت وقد .٪١٦ و ٪١٢
∫v�U��U� ZzU�M�« X�U�Ë

ملوحة  نسبة إلى املفاجىء التعرض حتمل على النيلى القرموط أسماك  قدرة - ١
ملوحة درجة عند ٪١٠٠ إلى النفوق نسبة بينما وصلت ، نفوق أى بال ٪٨ إلى تصل

ساعة. ٤٨ بعد مرور ملوحة ١٢٪ درجة وعند ٢٤ ساعة بعد مرور ٪١٦
∫wDK��« „UL�√ u/ vK� WHK��*« W�uK*«  U�—œ v�≈ ¡v�UH*« ÷dF��« «dO�Q�

أسماك   ١٠ من  تتكون مجموعة كل مجموعات  ٥ تكوين مت التجربة هذه وفي
٪٠٫٣ ملوحة في درجات األسماك هذه وضع ومت البلطي النيلي أسماك من بتكرارتها
التي درجات امللوحة وهى ٪١٦ و ٪١٢ ،٪٨ ،٪٤ ، الضابطة) املجموعة (وهى
التجربة وهذه نفوق. ميكنها حتملها بال أى البلطي أسماك أن السابقة التجربة من ثبت

أسابيع. كـــل ٣ حدى علــى مجموعة كل وزن مت خاللها أسابيع ٩ مدة أستمرت
∫v�U��U� ZzU�M�« X�U�Ë

معدالته أفضل الى النمو بها وصل ٪٨ ملوحة لنسبة تعرضت  التي  األسماك
يصل الوزن فى زيادة ± ١٫٣٢جم) مبعدل  ٨٥٫٨٢) إلى النهائى الوزن  وصل حيث
ممكن فى حد أقل الى النمو معدل قل بينما (٤٠٫٧٣) وبنسبة (٩٠٫٣٧٪). إلى
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(٥ر٧٢  ب سابقة دراسات فى قدرت التي النيتريت ملادة  Lc50 مميت النصف
ملادة مميت النصف التركيز على احتوت والرابعة الثالثة واملجموعة ملىجرام/لتر)
فقد والسادســـة اخلامســـة املجموعتان امـــا ملوحة ٣٪ نسبة ١٫٥و باضافة النيتريت
ملىجرام/ ١٠٠) ب قدرت والتى Lc100 النيتريت ملادة املميت التركيز على احتوتا

نسبة ملوحة. واضافة١٫٥و٣٪ لتر)
∫v�U��U� ZzU�M�« X�U�Ë

التى عن املجموعات نسبة النفوق قد قلت بها امللح على أحتوت التى املجموعات
درجة على أحتوت التى املجموعات أن النتائج أوضحت وايضا امللح على لم حتتوى
ملوحة درجة على املجموعات التى أحتوت عن النفوق نسبة بها قلت ملوحة أعلى قد

املاء. فى أمتصاص النيتريت املوجود على أثر قد املاء فى امللح وجود أن أى أقل.
بعض ظهرت أن النتائج فكانت التشريحية والصفة الظاهرية إلى األعراض بالنسبة
املياه سطح على  احلوض ركن فى االسماك وجتمع والتنفسية العصبية االضطرابات
حشوى احتقان وجود جدا، بطيئة اخليشومى الغطاء حركة وكانت التوازن وفقدان
الهوائية للمثانة  الشديد واالمتالء البنى اللون إلى اخلياشيم لون تغير  وكذلك عام

بالغازات.
حيث الكوتيزول هرمون على بالنيتريت التسمم تأثير النتائج اوضحت وأيضا
مقارنة بالنيتريت للتسمم تعرضت التى املجموعات  فى بدرجة كبيرة نسبته زادت

الضابطة. باملجموعة
زيادة النتائج  فكانت الدم قياسات بعض على بالنيتريت التسمم تأثير عن  أما
الدم كرات عدد من كال معنوى فى وانخفاض البيضاء الدم  فى عدد كرات معنوية

ونسبة الهيماتوكريت. احلمراء
∫WOÇu�u�U�u��N�«  «dOG��«

املأخوذة من عينات اخلياشيم فى هستوباثولوچية وجود تغيرات الفحص أظهر وقد
األختبار. حتت األسماك

∫W�uK*« W�d& ≠ ±
∫vDK��« „UL�√ ٭

البيضاء الدم وتسرب خلاليا الدموية األوعية فى وأحتقان انزفه ظهور ثبت حيث
∫lzUA�« „Ëd�*« „UL�√ ٭

االلتهابات بعض وجود مع للخياشيم الرقيقة الصفائح فى تآكل وجود ثبت
احلدة متوسطة

∫vKOM�« ◊u�dI�« „UL�√ ٭
وأحتقان في التهاب شديد وجود مع اخلياشيم سطح على للمخاط تراكم وجد

الدموية. األوعية
∫—uKJ�U� rL���« ≠ ≤

الدموية في األوعية الدم البيضاء وأحتقان خاليا من وجدت جتمعات
∫X�d�OM�U� rL���« ≠ ≥

البيضاء. الدم خلاليا وتسرب أنزفة وجود مع حاد تضخم أظهرت اخلياشيم
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يضم الذى املصرية اجلامعات ملثلث الثالث الضلع البيئة وتنمية خدمة املجتمع قطاع يعد
من اجلامعات تتمكن حتى أنشىء والذى والبحوث، العليا الدراسات وقطاع التعليم، قطاع

البيئة احمللية. وتنمية املجتمع فى خدمة فعال بدور القيام
وجامعة العموم وجه  على املصرية  اجلامعات  فى البيئة وتنمية املجتمع خدمة قطاع ولعل 

وهما: محورين أساسيني من خالل دوره ميارس وجه اخلصوص على الزقازيق
والتشجير  النظافة، نشاطات مثل للجامعة: الداخلى املجتمع خدمة فى يتمثل ∫‰Ë_« —u;«
من مداخلها وتنسيق طرقاتها، وتشجير الكلية،  مبانى  جتميل تستهدف والتى والتجميل،
فيها يتنافس حول قضايا البيئة ثقافية مسابقات عدة خالل مشاركة الطالب، وكذلك تطرح
فى املشاركة أو الثقافى، الدورى أو  احلائط، ومجالت كالبحوث مختلفة فى أشكال الطالب
خدمة (قطاع الزقازيق تبنت جامعة ولقد البيئة، بقضايا املتعلقة والتشكيلية الفنية، األعمال

احملور. هذا لتحقيق مجتمع أكثر جماال" البيئة) شعار "نحو وتنمية املجتمع
جميع  فى الشرقية" محافظة "إقليم للجامعة اخلارجى املجتمع خدمة يتمثل فى ∫v�U��« —u;«
والزراعية الهندسية، واالستشارات والبيطرية، والطبية، والتربوية، االجتماعية،  النواحى
والبيئة احمللى املجتمع تنمية  فى تسهم التى النشاطات  من وغيرها والبشرية،  واإلنتاجية
وقوافل وغيرها،  وهندسية، وطبية،  اجتماعية، مسوح خالل من وذلك الشرقية، مبحافظة

الخ. .... بيئية وندوات تدريبية، ودورات وبيطرية، طبية،
إجرائيا:  الباحث التعريف اآلتى ويتبنى ∫vK;« lL��*« WOLM�

وجماعة قرية محدد يطلق عليه اجتماعى بناء إطار فى العمل بروح الفريق من أسلوب هى
واالقتصادية، االجتماعية، املشكالت جذور إلى التوصل بغرض مدينة من جزء أو  محلية،
احمللية، ثم تكتمل اجلهود ومن احمللية، البيئة هذه مكان يواجهها التى  عامة، بصفة واخلدمية

á«bô°ûdG á¶aÉ ≈a á«Ä«ÑdGh á«∏ëŸG á«ªæàdGh ≥jRÉbõdG á©eÉL
áÄ«ÑdG á«ªæJh ™ªàéŸG áeóN ´É£b ≈∏Y á«fGó«e á°SGQO

عـــودة ابراهيم Øœ .CG

الزقازيق جامعة اآلداب - كلية - االجتماع علم قسم
والبحوث العليا الدراسات

الدولة. جانب من الضرورية واملعونة املتاحة، باإلمكانيات املشكالت هذه على عالج للعمل
∫ W?????????????????????????????????�O��«

البشرية املادية،  وغير املادية اجلوانب كافة يشمل والذى باإلنسان، احمليط الوسط هى 
من به يحيط ما وكل اإلنسان، كيان عن هو خارج ما كل تعنى البشرية، فالبيئة وغير فيها
هذا الباحث ويتبنى حياتهم أنشطة فيه البشر مختلف ميارس الذى ذلك احليز وهى موجودات،

إجرائيا. التعريف
∫ W????????O??�O��« W?????OLM��«

املجتمع منظمات أو واألهلية احلكومية  اجلهود توحيد يتم خاللها من التى العملية  هى
والثقافية االجتماعية العوامل معاجلة أو ودراسة  البيئى،  التلوث ملشكالت للتصدى املدنى،
على واحلث التلوث، مبخاطر البيئى  الوعى نشر  خالل  من وذلك البيئة، تلوث  فى املؤثرة 

البيئية الواعية. واإلدارة للتنمية، السليم والتخطيط البيئية، بعملية التنشئة االهتمام
∫W�O��« WOLM�Ë lL��*« W�b� ŸUD�Ë WI�U��« Àu���«Ë  U�«—b�«

كليات مبختلف والتنمية قضايا البيئة فى مجال الدراسات والبحوث من العديد إجريت لقد
على - منها ونذكر الشرقاوية، البيئة خدمة املجتمع وتنمية فى منها إسهاما جامعة الزقازيق

اآلتية: والبحوث الدراسات - احلصر وليس سبيل املثال
≠∫v????????????�Ë_« W???�«—b�«

البحث ويهدف ،v�b��« œuN�*« ¡UM�√ r��K� È—«d(« rOEM��« vK� WO�O��«  «dOG�*« dO�Q� : بعنوان
البدنى. املجهود أثناء الرياضى جلسم احلرارى التنظيم التغيرات البيئية على معرفة إلى

التحكم وأهمية مجهود بدنى أداء عند خفيفة قطنية مالبس إرتداء بضرورة الباحث ويوصى
عنيف. بدنى بجهد القيام وخاصة احلرارى،

≠∫W?????????O�U��« W???�«—b�«
علىأدوار  التعرف  واستهدفت   W�O��«Ë  vF�U'« »U�A�« WOLM�Ë WO�öD�« WDA�_« : بعنوان

تنمية البيئة. الطالبية فى األنشطة
والتى اجلامعى، الشباب بني البيئية التنشئة بعملية االهتمام بضرورة الدراسة وتوصى

البيئــة. نحو إيجابية وسلوكيات واجتاهات، قيم، اكتساب على تساعده
∫ W?????????��U��« W???�«—b�«

فى التلوث عوامل  على التعرف واستهدفت  ،WO�dA�« WE�U��  v� ¡«uN�« ÀuK� : بعنوان
الشرقية. محافظة
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التركيز من مناطق نقلها أو املصانع مداخن هذه على مرشحات تركيب الدراسة وتقترح
اإلنسان نفايات من والتخلص  األشجار وزراعة اخلضراء، املساحات من واإلكثار السكانى،
املدارس مختلف فى  ندوات بعمل حرقها  من بدال القمامة  من واالستفادة سليمة، بطريقة

البيئة. على احلفاظ الطلبة والطالبات على حلث واجلامعات،
≠∫ W??????????F�«d�« W???�«—b�«

مبحافظة الشرقية  الشبرواين بقرية استطالعية دراسة - WO�O��« W�Q�*«Ë WOH�d�« W�UI��« بعنوان:
بكوادرها اجلامعة خروج خالل من احمللى خدمة املجتمع دور اجلامعة فى تأكيد إلى واستهدفت -
لدور به يحتذى  تقدمي منوذج أجل من واإلنطالق أسوارها، خارج املادية وإمكاناتها البشرية،

احمللى. املجتمع وتنمية تطوير فى اجلامعة
التعليم  فى اإلناث وتهميش بالقرية، األميني أعداد ارتفاع ∫s� WO�öD��ô« W�«—b�« XHA�Ë
وحدة بالقرية يوجد ال - عالقات التعاون القرية سكان بني العالقات االجتماعية على يغلب -
املصرف يعتبر  - الطيور انفلونزا بأزمة  القرى سكان وعى  - والطيور للحيوانات بيطرية 
فى املجارى وظاهرة طفح نظيفة، غير القرية شوارع - بالقرية للتلوث الكبير مصدرا الزراعى
العيون، الدم، وأمراض وضغط السكرى، البول فى بالقرية البشرية األمراض متثلت - الشوارع

الصحية. اخلدمات نقل - والكبد وأمراض الصدر
واستكمال القمامة، لتجميع بصناديق القرية شوارع نواصى تزويد الدراسة وتقترح

بيطرية، وتشجير شوارع القرية. وحدة مشروعات الصرف الصحى، وإنشاء
≠∫ W??????��U)« W???�«—b�«

تسعى  الغار على قرية اجتماعى »��ÊUJ مسح  U�UO��«Ë l�U��« W�O��« ÊU�dN�  UO�UF� : بعنوان
مهرجان حاجة إلى فى الشرقية الغار مبحافظة قرية " هل وهو أال مهم عن تساؤل اإلجابة إلى
اجتماعى مسح مت إجراء التساؤل هذا ولإلجابة عن ٢٠٠٧/٢٠٠٦م" عام للبيئة السابع اجلامعة
االجتماعية وأهم املشكالت الغار، لقرية االجتماعى واالقتصادى الواقع على للقرية للتعرف
كليات به تقوم أن ميكن الذى والدور فيها، املطلوبة الضرورية واالحتياجات منها، تعانى التى

٢٠٠٧/٢٠٠٦م. الدراسى السابع للعام البيئة مهرجان فعاليات الزقازيق ضمن جامعة
والتى الغار، لقرية  واخلدمات النشاطات كثيرا من قدم املهرجان أن إلى  الدراسة توصلت
واملشروعات األولية، واإلسعافات اآللى احلاسب فى دورات وبيطرية، قوافل طبيه أهمها: من
السياسية واملشاركة واملخدرات، التدخني،  عن وندوات للطفل، حديقة وإنشاء الصغيرة،

وغيرها. الريفية للمرأة
≠∫ W???????????�œU???��« W???�«—b�«

ومؤشراتها  التعريف بظاهرة التصحر »�ÆWO�Ëb واستهدفت  U�b���«Ë dB� v� d�B��«: بعنوان
الصامت". االغتيال "ظاهرة التصحر على مصر، ويطلق فى

عليها وهى يستلزم التصحر، ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية فى عضو مصر الدراسة أن وتؤكد
الوطنى تنفيذ برنامجها من الدولية، للتمكن املنظمات من املتاحة التمويل فرص عن االستفادة

املوارد. خطط التنمية، وإدارة املنهج العلمى فى إتباع مع ملكافحة التصحر،
≠∫W???F�U???��« W???�«—b�«

من مجموعة أن هناك إلى وتوصلت ،v{«—ú� È—«d(« ”U���ù« …d�UE� WO�O��« —U�ü« : بعنوان
الكائنات جميع على بل فحسب اإلنسان على تأثيرها يقتصر ال التى والهدامة الضارة اآلثار

األرض. سطح على احلية
≠∫W????????M�U?????��« W???�«—b�«

وقد الدموية"، واألوعية القلب على تأثيرا للبئية "هل وهو أال سؤال عن اإلجابة استهدفت
لها والغذاء واملاء، بالهواء، امللوثة والبئية الدورى، واجلهاز القلب على تأثيرا للبيئة أن رأت

مثل: الدورى واجلهاز القلب على سلبيًا تأثيرا
الصالح،  املاء فيها يتوافر والتى ال الصحية، غير املساكن أو باالزدحام البيئة تلوث - ١

والغذاء الصالح.
املختلفة. بأنواعه التدخني - ٢

بأنواعها. املخدرات - ٣
الصناعية. والسكريات الدهون، وخاصة الغذاء، تناول فى واإلفراط تلوث املاء - ٤

وقائى. وطب وتعليم، صحى، وصرف وهواء، ماء، من البنية األساسية بتحسني الدراسة وتوصى
≠∫W???F�U???��« W???�«—b�«

على ميدانية دراسة -  UOz«uAF�« ÊUJ�� W�œUB��ô«Ë WO�UI��«Ë WO�UL��ô« hzUB)« : بعنوان
الزقازيق. مبارك مبدينة حى

≠∫WO�ü« U�UCI�« X�bN��«Ë
كمنطقة عشوائية. مبارك حى لسكان والثقافية االجتماعية اخلصائص دراسة - ١

مبارك. حى لسكان االقتصادية اخلصائص دراسة - ٢
مبارك، وأهم احتياجاته اخلدمية واإلنتاجية. مشكالت حى أهم رصد - ٣
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حلى مبارك. احمللية االحتياجات وتلبية املشكالت، مواجهة أجل من مقترحة خطة وضع - ٤
تفتقر الشرقية مبحافظة الزقازيق مدينة عشوائية فى كمنطقة مبارك حى أن الدراسة ورأت
مظاهر فيها وينتشر والرياضية، والثقافية،  والتعليمية، الصحية،  اخلدمات من العديد  إلى
إلى باحلى، الشعبيني السكان وخاصة بني والفقر، كاألمية، واالقتصادى االجتماعى، التخلف

واجلرمية. للفساد، بؤرة العشوائية دائما املناطق وإن متدنية، مهنة فى العمل جانب
وتوجيه مبارك، بحى  العامة واملرافق األساسية، اخلدمات توفير ضرورة الدراسة وتقترح
الهابطة السلوكية والقيم السلوك، أمناط تغيير أجل من احلى حمالت إرشادية، وتوعية ألهالى

بينهم. السائدة
≠∫W�O��« WOLM�Ë lL��*« W�b� ŸUD� —Ëœ W�«—œË vHO�u�« vzUM��« q�b*«

املجتمع خدمة قطاع  أن باعتبار دراسته، فى الوظيفى البنائى االجتاه على الباحث اعتمد 
بجامعة والبحوث العليا والدراسات والطالب، التعليم قطاعى عن يتجزأ ال البيئة جزء وتنمية
(قطاع اجلزء إسهام عن مدى وللكشف ناحية هذا من األدوار متكامل اجتماعى كنسق الزقازيق

أخرى. ناحية من (اجلامعة) الكل وتطوير تنمية املجتمع) فى خدمة
∫W????�«—bK� WO�NM*«  «¡«d�ù«

∫v�ü« vK� eJ�d�Ë
∫Z???????????NM*« ©√®

املجتمع قطاع خدمة حول أدوار البيانات وجمع دراسة فى على املنهج العلمى الباحث اعتمد
وتفسيرها. حتليلها ثم الزقازيق، جامعة بكليات البيئة وتنمية

والطرق األساليب  استخدم الباحث فإن دراسته، فى العلمى للمنهج وتطبيقا
اآلتية: البحثية السيوسيولوجية

≠∫v???H�u�« »uK�_« ≠ ±
على للوقوف  الزقازيق  بجامعة البيئة  وتنمية املجتمع خدمة قطاع أدوار وحتليل لرصد
الشرقية، مبحافظة والبيئية احمللية التنمية قضايا فى القطاع لهذا واملستقبلية الفعلية، النشاطات

االجتماع. علم مجال فى الوصفية الدراسات إحدى تعد الدراسة فإن بالذكر واجلدير
∫W�—UA*U� WE�ö*« WI�d� ≠ ≤

من العينة وأفراد البيئة وتنمية قطاع خدمة املجتمع ألدوار الباحث معايشة من خالل وذلك
اآلتية:- املصادر خالل

البيئة باجلامعة. املجتمع وتنمية خدمة قطاع شئون مجالس فى احلضور ٭

وتنمية املجتمع خدمة لقطاع السنوى البيئة ملهرجان املنظمة اللجنة اجتماعات حضور ٭
باجلامعة. البيئة

مستوى على  السنوى البيئة  مهرجان  نشاطات مبناقشة اخلاصة االجتماعات حضور ٭
جامعى كامل. دراسى عام خالل اجلامعة كليات

البيئة فعاليات مهرجان إطار فى برامجها تنفيذ الزقازيق خالل جامعة كليات معايشة ٭
وخاصة قرية الغار. احملافظة، بقرى السنوى

مهرجان عن وخاصة املهرجان السنوى، ونشاطات ، القطاع أدوار الباحث فى مشاركة ٭
عن اآلداب لكلية وكيًال ٢٠٠٨م بصفته الثامن البيئة مهرجان وعن ٢٠٠٧م، السابع البيئة

البيئة. وتنمية املجتمع خدمة شئون
وإسهاماتها الكليات، وأدوار القطاع نشاطات يعايش أن الباحث يجعل الذى الطبيعى األمر
موضوعية، أكثر جمع بيانات ثم ومن الشرقاوية، احمللية والبيئة املجتمع تنمية نطاق فى الفعلية

وصادقة، وموثقة.
∫W??????K�UI*« q????????????O�œ ≠ ≥

الفعلية لنشاطات اإلسهامات اآلتية: باجلوانب التى تتعلق األسئلة من مجموعة الذى يضم
لنشاطات املستقبلية اإلسهامات - بكليات جامعة الزقازيق البيئة املجتمع وتنمية خدمة قطاع
ومقترحات والبيئية، التنموية بأدواره  القيام في القطاع تواجه  التى املعوقات  - القطاع

املواجهة.
∫W???O�U??L'«Ë W???�œdH�«  ö�UI*« ≠ ¥

وأجريت اجلماعية، املقابالت من أكبر  بشكل الفردية املقابالت  الباحث استخدم حيث
كليات مبختلف التدريس هيئة  وأعضاء البيئة، لشئون  الكليات وكالء مع الفردية املقابالت
وتنمية خدمة املجتمع بقطاع اإلداريني العاملني مع اجلماعية املقابالت أجريت اجلامعة، بينما

الزقازيق. جامعة بإدارة البيئة
≠∫ÊU�dN*«Ë ŸUDI�« —Ëœ X�ËUM� WO�ö�≈Ë WO�O� ozU�u� Y�U��« ÊUF��« ≠ µ

دراسات بيئية مجالت - الكليات دليل مثل: ٢٠٠٨م اآلن حتى ٢٠٠١م عام بداية منذ
فعاليات البرنامج الزمنى لتنفيذ - السنوى البيئة مهرجان مجالت بيئية، إعالمية نشرات -

الشرقية. مبحافظة والغار الشبراوين قريتى فى البرامج التنموية
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∫W?????�«—b�«  ôU�� ≠ »
∫v????????????�«dG'« ‰U???????????????????�*«

الشرقية. مبحافظة الزقازيق جامعة فى جغرافيا الدراسة جترى
∫Èd??????????A��« ‰U??????�*«

جامعة كليات وكالء جميع على  مفرادتها  اشتملت عينة على  املقابلة  دليل تطبيق مت
وعلى الشامل، املسح بأسلوب مت اختيارها وقد البيئة، وتنمية املجتمع خدمة لشئون الزقازيق
البيئة بقطاع اإلداريني وبعض اجلامعة، بكليات التدريس أعضاء هيئة بعض على عينة اشتملت

العشوائية. العينة بأسلوب اختيارها مت وقد اجلامعة. بإدارة
≠ ∫W�«—b�«  UBK����

∫WO�ü« ozUI(U� W�«—b�«  U�UO� s� Ãd��
نشاطات خدمة إطار فى الزقازيق جامعة كليات تنفذها التى املساهمات تشابه صور يالحظ

فى: تتحدد الشرقية التى احمللية فى محافظة البيئة املجتمع وتنمية
الزقازيق. جلامعة السنوى البيئة مهرجان فى املشاركة ٭

امليدانية. واملسوح والبحوث الدراسات التدريبية/إجراء الدورات إجراء ٭
البيئية. واملؤمترات الندوات عقد ٭

اخلاص. الطابع ذات والوحدات املراكز، أدوار تفعيل ٭
والبيئى الدور التنموى تنفيذ فى واآلليات األولويات، بني اختالفا هناك أن النتائج أضافت

اآلتى: فنالحظ الزقازيق، جامعة لكليات
الشرقاوية البيئة وتنمية املجتمع أولويات تنفيذ نشاطات من البشرية الطبية القوافل إن ٭

كلية الطب البشرى. فى
فى الشرقاوية التنموية تنفيذ النشاطات آليات من أولويات البيطرية الطبية القوافل إن ٭

البيطرى. الطب كلية
الشرقاوية والبيئية املجتمعية النشاطات تنفيذ آليات أولويات من التدريبية الدورات إن ٭

التربية. كلية فى
فى الشرقاوية والبيئية التنموية النشاطات تنفيذ آليات أولويات من الشرب مياه عينات ٭

العلوم. كلية
كلية نشاطات تنفيذ آليات أولويات من البيئية الزراعية والبحوث الدراسات إجراء إن ٭

احمللية الشرقاوية. والبيئة املجتمع مجال تنمية الزراعة فى

مجال فى اآلداب نشاطات تنفيذ أولويات من امليدانية والدراسات االجتماعية ٭ إن املسوح
باحملافظة. والبيئية احمللية التنمية

من األزمات إدارة فى التمريض ودور البيئية األزمات عن البيئية العلمية املؤمترات إن ٭
الشرقاوى. واملجتمع البيئة تنمية مجال فى التمريض كلية نشاطات تنفيذ أولويات

نشاطات آليات تنفيذ أولويات من بالقرى الزراعية وحصر اآلفات امليدانية، الزيارات إن ٭
اإلنتاجية. الكفاية معهد فى الشرقاوية البيئة وتنمية املجتمع خدمة

تنفيذ آليات أولويات من والعمرانية املعمارية والفنية  الهندسية اإلستشارات تعد ٭
بيئته احمللية. الشرقاوى، وتنمية املجتمع خدمة مجال فى كلية الهندسة نشاطات

كلية تنفيذ نشاطات أولويات اآللى من احلاسب فى املهارات لتنمية التدريبية الدورات إن ٭
الشرقاوية. والبيئة املجتمع تنمية مجال فى احلاسبات واملعلومات

الدراسات إعداد فى اخلاص الطابع ذات التجارية والدراسات البحوث دور مركز تفعيل إن ٭
الشرقية مبحافظة والبيئى النشاط التنموى تنفيذ أولويات واإلنتاجية من التجارية واالستشارات

التجارة. كلية فى
مبحافظة والبيئى التنموى النشاط تنفيذ آليات أولويات من القانونية اإلستشارات تعد ٭

احلقوق. كلية فى الشرقية
فى مجال النوعية التربية كلية نشاطات تنفيذ أولويات من التشكيلية الفنون تعد معارض ٭

الشرقاوية. البيئة وتنمية املجتمع خدمة
آليات أولويات من (للبنات) فى التربية البدنية والرياضية والبحوث الدراسات إجراء إن ٭

الشرقاوية. وتنمية البيئة املجتمع خدمة للبنات فى مجال الرياضية التربية كلية نشاطات تنفيذ
الرياضية التربية كلية نشاطات من أولويات تنفيذ الرياضية والنشاطات الندوات تعد ٭

احمللية. والبيئة الشرقاوى املجتمع مجال خدمة (بنني) فى
Z????????????zU???�M�«

وتنمية املجتمع قطاع خدمة تواجه أن ميكن التى الصعوبات أهم عن الدراسة وكشفت نتائج
والبيئة املجتمع تنمية مجال املتميز فى دوره تعرقل قد والتى الزقازيق، جامعة البيئة بكليات

اآلتية: املعوقات فى أفراد العينة والتى حددتها الشرقاوية، احمللية
اإلدارية والهيكلية. املعوقات ٭

املادية. املعوقات ٭
الكلية. داخل من معوقات ٭
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البيئة. لشئون الكليات وكالء جانب من معوقات ٭
الطالب. من جانب معوقات ٭

نفسية. معوقات ٭
أو مجتمعية. معوقات محلية ٭

إعالمية. معوقات ٭
 U???????O�u��«

والتنظيمى لقطاع  اإلدارى الهيكل تفعيل متكني على العمل الزقازيق جامعة كليات على - ١
والبيئة. احمللية التنمية فى مجال دوره البيئة، لتنشيط وتنمية املجتمع خدمة

العموم،  على وجه املصرية باجلامعات البيئة وتنمية املجتمع خدمة قطاع ثقافة نشر - ٢
الكليات مختلف فى والطالب التدريس هيئة أعضاء بني اخلصوص وجه على الزقازيق وجامعة
من وذلك والبيئية، املجتمعية وأدواره نشاطاته، فى املشاركة دائرة لتوسيع والعملية، العلمية

السنوية. العلمية املؤمترات تنظيم خالل
الزقازيق  جامعة كليات وعمداء العموم، وجه على اجلامعات املصرية كليات عمداء على - ٣
اإلمكانيات بتقدمي القطاع، وذلك نشاطات تفعيل فى البيئة وكالء مساعدة وجه اخلصوص على

واملادية الالزمة. البشرية
مختلف  فى البيئة وتنمية املجتمع خدمة قطاع لنشاطات املادى املناسب الدعم توفير - ٤

اخلصوص. وجه على الزقازيق وجامعة مصر، جامعات كليات
لقطاع  املدنى املجتمع وكذا احلكومية،  واملنظمات واملؤسسات احمللية اإلدارة تدعيم - ٥
التنمية مجال فى بإيجابية بأدواره القيام من للتمكني باجلامعات، البيئة وتنمية املجتمع خدمة

والبشرية. البيئية
من  العديد إقامة فى التوسع اإلعالم الشرقية، وخاصة مراكز مبحافظة اإلعالم احمللى على - ٦
بجامعة الزقازيق وتنمية البيئة تتعلق بنشاطات قطاع خدمة املجتمع التى والندوات احملاضرات
أهدافه تفعيل فى واألهالى القيادات مشاركة على  وللحث التنمية مجال فى أدوارها إلبراز 

املجتمعية والبيئية.
املزيد  من أجل الشرقية ومحافظة الزقازيق جامعة بني والعملى العلمى املستمر التواصل - ٧

والبيئية. التنموية تقدمي اخلدمات من
التنفيذى  اجلهاز التى يقوم واخلطط البرامج وضع فى الزقازيق إشراك جامعة ضرورة - ٨

فيها. اجلامعة أدوار حتديد مع بتنفيذها، باحملافظة

بجامعة  البيئة وتنمية املجتمع خدمة قطاع دورية جلميع العاملني فى تدريبية دورات عقد - ٩
فى والبيئية احمللية، التنمية برامج مع التعامل كيفية فى وقدراتهم مهارتهم، لتنمية الزقازيق،

وجودة. حداثة أكثر وآليات معايير، ضوء
أن على والتدريبية،  والبيئية، التنموية، البرامج لتنفيذ صندوق إنشاء على العمل  -١٠

باحملافظة. التنفيذى اخلاص واجلهاز الطابع ذات اجلامعة والوحدات من ميول
القيادات بني التالقى لتحقيق املجتمعية املشاركة حول برنامج سنوية عمل عقد ورشة -١١
والبيئية املجتمعية االحتياجات وحتديد  املدنى املجتمع ومنظمات والتنفيذية واحمللية اجلامعية

ومجتمعى. جماعى بشكل حتقيقها على والعمل
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الزقازيق. جامعة - اإلنتاجية الكفاية معهد - اإلنتاج احليوانى -قسم ١
الزقازيق. جامعة - اإلنتاجية الكفاية - معهد احملاصيل) (فرع اإلنتاج النباتى قسم - ٢

الزقازيق. جامعة - اإلنتاجية الكفاية معهد - واملياه قسم األراضى - ٣
الزقازيق. - جامعة اإلنتاجية - معهد الكفاية الزراعى قسم االقتصاد واإلرشاد - ٤

الزقازيق. جامعة - اإلنتاجية الكفاية معهد - واأللبان األغذية قسم تكنولوچيا - ٥ 

á``eó≤ŸG
الدولة اجتهت  حيث وغذائه وصحته  باملواطن الدولة  اهتمام األخيرة السنوات فى لوحظ 
الغذائية املصانع  ومخلفات الزراعية املخلفات  حرق نتيجة البيئة تلوث تقليل  على للعمل
وأوجدت حقيقية ثروة لكانت استغاللها أحسن لو املخلفات جدًا من كميات كبيرة وإهدار
يسمى باملخلفات ما مع األمثل التعامل فإن وبالتالى الريفى املجتمع لكثير من أبناء عماله فرص

على:- يساعد الزراعية
الريفى. املجتمع أبناء حقيقية لكثير من عمل فرص إيجاد - ١

السواء. حد على واحلضر الريف فى للمواطنني آمن تقدمي غذاء - ٢

الشرقية. محافظة فى احلد من التلوث البيئى فى قرى املساهمة - ٣

اجلديدة. األراضى فى خاصة التربة خواص على حتسني املساعدة - ٤
v�«uO(« ÃU��û� ‰Ë_«  ÈuM��« d9R*« مثل املجال هذا فى متت عديدة دراسات وهناك
إمكانية املؤمتر هذا تناول  ≤∞∞≤ d�L��� ≤µ ≠ ≤¥ s� …d�H�« v� …—uBM*« WF�U� W�«—e�« WOKJ� vJL��«Ë
لها االقتصادى واالستثمار التلوث من البيئة حلماية احلقلية كوسيلة املخلفات  من االستفادة 
تقليدية غير ومخلفات خامات  من  أعالف إنتاج مشروع جدوى ودراسة (شكرى٢٠٠٢)،
واخلضروات والذرة القطن مخلفات مشروع جدوى دراسة أيضا للمرأة). القومى (املجلس

املشروعات الصغيرة. القومى للسكان) وجدوى (املجلس والفاكهة

á«bô°ûdG á¶aÉ iôb ióME’ á«YGQõdG äÉØ∏îŸG ôjhóJ

اجلندى خورشيد مصطفى خورشيد Øœ Æ√

الزقازيق جامعة - الكفاية اإلنتاجية معهد
والبحوث العليا الدراسات

٢٠٠٧ عام

املجترات فى بيولوجيا  املعاملة الزراعية املخلفات استخدام على غذائية  دراسات أيضا
وآخرون العزيز احليوان (عبد تغذية فى األتبان على بيولوجية ومعامالت (١٩٩٧ (يسرى
والبيولوجى الكيماوى للتأثير (٢٠٠١) وآخرون للعشرى  دراسة هناك وأيضا  ١٩٩٧م)
(١٩٩٧) وآخرون للعشرى دراسة وأيضا الغذائية. وقيمتها احملاصيل مخلفات بعض على
عالئق فى واستخدامها احملاصيل ملخلفات والبيولوجى والكيماوى امليكانيكى التأثير عن

املجترات.
حديثا املستصلحة الرملية لألراضى العضوية األسمدة إضافة فإن  أخرى نظر وجهة ومن 
حتسني الشامية باإلضافة إلى والذرة القمح محصولى وخاصة احلقلية احملاصيل إنتاجية زيادة فى
سليم دراسات أوضحت كما  املعدنى النيتروجينى التسميد جرعات وتقليل التربة  خواص 
والذى الثامن احملاصيل مؤمتر مبجلد (١٩٩٨) وياقوت وآخرون (١٩٩٨) واملنشورة وآخرون
مبجلة واملنشورة (٢٠٠١) وسليم احلميد عبد وجدى ودراسة  السويس  قناة بجامعة عقد
املصرية باملجلة واملنشورة (٢٠٠٣) سليم وهنيار نوفل فاطمة  ودراسة واإلنتاجية  التنمية

التطبيقية. للعلوم
—u???????????????EM*«

الكيماوية واألسمدة احليوانية األعالف أسعار ارتفاع من األخيرة السنوات فى تعانى مصر
واحليوانى. النباتى املنتج على سعر تنعكس والتى النباتى اإلنتاج  مجال فى تستخدم والتى
العلف مكونات الثمن واستبداله مكان رخيص كبديل باملخلفات الزراعية االهتمام بدأ ولهذا
الغير االستخدام عن الناجت التلوث من البيئة احملافظة على باإلضافة إلى الثمن الغالية املستوردة

لهذه املخلفات. آمن
والفاكهة اخلضر صناعة ومخلفات احلقلية الزراعية املخلفات من هذه التخلص يتم أيضا
الكربون أكسيد أول مثل العامة بالصحة لألضرار تؤدى كثيرة ينتج عنه غازات والذى وغيرها
الصدر بحساسية اإلصابة نسبة ارتفاع إلى األخيرة فى اآلونة أكسيد الكربون وأدى ذلك وثانى

والتأثيرات السرطانية.
واستخدامها املثلى بالطرق اآلمنة الزراعية املخلفات هذه مبعاجلة االهتمام نولى كل هذا من
والتى واحلبوب الذرة مكان حتل أن ميكن للطاقة جيد مصدر حيث تعتبر احليوانات فى تغذية
البرسيم املزروعة مساحة لتقليل البرسيم الدريس محل وكذلك غذائها فى احليوانات تتناولها

ثمنها. وارتفاع
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رخيصة غير التقليدية األعالف إنتاج التوسع فى العملية هو هذه ألهمية األساسى واملردود
الشعب. عامة متناول  فى الثمن  رخيصة حيوانية منتجات على احلصول  فى لتساهم الثمن
وتساهم لألسمدة الكيماوية املفرط االستخدام من حتد رخيصة عضوية أسمدة تكوين وكذلك
الشرقية. مبحافظة اجلديدة األراضى فى احلقلية احملاصيل وتعظيم إنتاجية التربة خواص حتسني فى

املخلفات. السيىء لهذه االستخدام عن والناجت التلوث البيئى من احلد فى أيضا املساهمة

ŸËdA*« ·«b�√
≠∫v�ü« v� ŸËdA*« ·«b�√ h�K��

العربية  مصر جمهورية فى الزراعية للمخلفات احلقيقية الكميات على الوقوف - ١
الشرقية. محافظة وخاصة

سواء  مخلف لكل املناسبة بالطرق الغذائية لها ورفع القيمة املخلفات هذه إغناء وإثراء - ٢
يؤدى مما عالئق احليوانات استخدامها فى إلمكان بيولوجية أو كيماوية أو ميكانيكية كانت

اخلارج. بعض اخلامات من شراء فى املستخدمة الصعبة العملة توفير إلى
رخيصة  غير تقليدية حيوانية أعالف عمل فى معاجلتها بعد املخلفات هذه استخدام - ٣
احليوانىوتوفيره املنتج سعر لتقليل بالسوق واملوجودة العادية التقليدية كبديل لألعالف الثمن

مبحافظة الشرقية باألعالف اخلاصة املصانع أحد مع وذلك باالشتراك الدخل حملدودى
لتحسني  الثمن رخيصة عضوية أسمدة إنتاج فى تدويرها بعد املخلفات هذه استخدام - ٤
إنتاجية وزيادة الكيماوية األسمدة إضافة معدالت تقليل فى كفاءتها وتقييم التربة خصوبة

الشرقية. محافظة فى وصيفية) (شتوية احلقل محاصيل بعض
احليوانات وكذلك  تغذية فى  األعالف هذه استخدام وجدوى اقتصادية دراسة عمل - ٥

احملاصيل احلقلية. إنتاجية بعض فى رفع األسمدة استخدام
املخلفات. لهذه االستخدام السيء البيئة نتيجة تلوث من احلد املساهمة فى - ٦

وعاملية. متخصصة مجالت علمية فى نتائج املشروع نشر - ٧
∫ŸËdA*«  U�d��

املزرعة. بعض حيوانات عالئق تكوين فى تدخل حيوانية أعالف مكونات - ١
الرملية). األراضى فى (خاصة للتربة العضوية األسمدة إضافة آلة - ٢

الشرقية. مبحافظة األراضى اجلديدة لتسميد (كمبوست) العضوية األسمدة بعض - ٣

(إنتاج  النباتى واإلنتاج وامليكنة الزراعية احليوانى اإلنتاج مجاالت فى علمية - أبحاث ٤
الزراعى. واالقتصاد احملاصيل)

∫ŸËdA*« s� s�bOH��*«
الزقازيق. بجامعة اإلنتاجية الكفاية معهد من املشاركة العلمية األقسام - ١

بها. املشروع واملزمع تطبيق الشرقية قرى محافظة - بعض ٢
الشرقية. مبحافظة املجتمع البيئة وتنمية جهاز - ٣

ŸËdA*« ·«b�√
≠∫v�ü« v� ŸËdA*« ·«b�√ h�K��

الثمن. رخيص تقليدى غير حيوانى علف إلى الزراعية املخلفات تدوير - ١
(كمبوست). عضوى سماد إلى الزراعية تدوير املخلفات - ٢

احلقلية. احملاصيل بعض إنتاجية لتعظيم بإضافتها للتربة كمخصبات املخلفات استخدام - ٣
∫ŸËdA*«  U�d��

املزرعة. حيوانات بعض لتغذية الثمن رخيصة تقليدية غير حيوانية أعالف - ١
الرملية). األراضى فى (خاصة للتربة العضوية األسمدة إضافة آلة - ٢

الشرقية. مبحافظة األراضى اجلديدة لتسميد (كمبوست) العضوية األسمدة بعض - ٣
(إنتاج واإلنتاج النباتى الزراعية وامليكنة احليوانى اإلنتاج مجاالت فى علمية ابحاث - ٤

الزراعى. احملاصيل) واالقتصاد  
∫W�b���*« œ«u*«Ë qLF�« WI�d�

∫5�U&« v� ŸËdA*« «c� v� qLF�« WD� r��
وتغذية  احليوانية األعالف  تصنيع فى القرية مخلفات استخدام مجال فى ∫ ‰Ë_« ÁU&ô«
وتتم اقتصاديا منها املناسب واختيار التقليدية باألعالف مقارنتها مع عليها احليوانات

كاآلتى:
(١٠٥ يوم)  اخلضراء الذرة سيقان على وأيضا وعروشها البسلة قشور على بحث إجراء يتم

كاألتى: وذلك األرز وقش
أرنب حدود ٩٠ فى والفالندر والبوسكات النيوزيلندى األرانب من عدد يتم شراء - ١

نوع). كل من ٣٠)       
أوسيمى. أو رحمانى نامى حمل عدد ٢٠ شراء يتم - ٢
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هذه وإدخال تدويرها املراد املختلفة الزراعية  للمخلفات  كيماوى  بتحليل  القيام - ٣
املصنعة. كيماوى لألعالف عمل حتليل ثم واألغنام األرانب عالئق فى مختلفة بنسب املخلفات  
على: للوقوف التسويق إلى عمر بها والوصول واألغنام األرانب من كل على منو جتارب عمل - ٤

املأكولة منها. والكميات املصنعة األعالف - استساغة أ  
التحويلية. الكفاءة وكذلك النهائى والوزن النمو معدالت - حساب ب

لها والقيم معامالت الهضم على للوقوف التجربة نهاية فى هضم جتارب عمل - ٥
خام مهضوم. وبروتني مهضومة كلية مركبات من الغذائية  

األعالف هذه تأثير  مدى  على للوقوف النمو من مختلفة فترات عند دم عينات  أخـــذ  - ٦
 Thyroid function . مثل كفاءة بعض األعضاء مكونات الدم (CBC) وكذلك على   
بالتالى هذا وتأثير وجد أن تأثيرها ومدى  Kidney function, liver function

احليوان. على
الذبيحة مواصفات على العالئق هذه على التغذية تأثير جتارب ذبح ودراسة إجراء - ٧

وجودته. اللحم مذاق على العالئق هذه تأثير ودراسة للحم عمليات طبخ إجراء وكذلك
التجارية بالعالئق املصنعة العالئق ومقارنة العالئق اقتصادية لهذه كفاءة عمل - ٨

باألسواق. التقليدية املوجودة
واستخدامها  العضوية األسمدة تصنيع فى القرية مخلفات استخدام مجال فى ∫v�U��« ÁU&ô«

الزراعية: احملاصيل تسميد فى
تصنيع فى للحيوان عالئق لعمل الصاحلة  غير املخلفات استخدام يتم االجتاه هذا وفى
(الشتوية الزراعية احملاصيل بعض تسميد فى  الستخدامها  (كمبوست)  العضوية  األسمدة

كاآلتى: وتتم الكيماوية باألسمدة ومقارنتها والقمح الذرة مثل والصيفية)
الزراعية. املخلفات كميات حصر - ١

املالئمة. بالنسب املخلفات هذه طحن وخلط - ٢
نوع. املالئمة لكل بالطرق (كمبوست) عضوية أسمد إلى املخلفات هذه حتويل - ٣

باملنتج. العناصر نسب وتقدير الكمبوست حتليل - ٤
كمحسنات الستخدامها املناسبة بالكميات الزراعية األراضى إلى املنتج هذا إضافة - ٥
اآلتية:  بالتجارب موضح كما هو الكيماوية باألسمدة ومقارنتها عضوية وأسمدة للتربة
القمح على محاصيل (الرملية) حديثا املستصلحة األراضى حقلية فى جتارب عمل - أ  
ومقارنتها بعدة املشروع من املنتجة األسمدة من متزايدة جرعات إليها والذرة وتضاف  

املقارنة. ملعاملة باإلضافة أخرى عضوية أسمدة
من السماد واحد معدل إضافة السابقة مع احملاصيل نفس على حقلية جتارب عمل ب -  
(صفر، ٢٥، النيتروچينى السماد من متزايدة إضافات ثم العضوى (١٠ طن/فدان)  

النيتروجينى للسماد احملاصيل استجابة ملعرفة االحتياجات) من ٧٥ و ١٠٠٪ ،٥٠     
املعدنى. السماد العضوى من السماد إضافة توفره نسبة ما وتقدير

التسميد (حتت التربة من ثقيلة امتصاص لعناصر لبيان أى وحتليلها نباتية عينات أخذ - ٦
والكيماوى). العضوى

يوم وبعد ٩٠ زراعة الذرة الشامية من بعد ٧٠ يوم صفات النمو عن أخذ البيانات يتم - ٧
زراعة القمح.  من

احلصاد وقبيل النضج متام عند احملصولني ومكوناته لكال قراءات احملصول تسجيل يتم - ٨
جودة احملصول. صفات وقياس  

للتربة. الكمبوست إلضافة املصرية الزراعات تناسب معدة وتصنيع تصميم - ٩

†»Í∆...†Ã≤2011   17 6/30/12   9:59:59 AM



Ê ≠ ±∏ ≠

á«≤£æŸG πª©dG áaƒØ°üe

OƒµdGêô``````îŸG ±ó¡dGá``````£°ûfC’G

علف إلى الزراعية املخلفات تدوير
حيوانى.

احليوانات عالئق فى  تدخل مكونات
غير عالئق  وتكوين مختلفة بنسب

تقليدية.

احليوانات. عالئق فى إلدخالها تصلح والتى الزراعية املخلفات حصر وجمع - ١
احليوانات.  عالئق فى مختلفة بنسب املخلفات إدخال هذه - ٢

عليها. احليوانات وتغذية اجلديدة العالئق تصنيع - ٣
وحتليلها. البيانات جمع - ٤

مجالت فى علمية ومقاالت أبحاث صورة فى وضعها بعد البيانات هذه  نشر
علمية متخصصة. مؤمترات أو ودوريات

١

سماد عضوى املخلفات إلى تدوير
(كمبوست)

الكمبوست - الزراعية.١ املخلفات كميات حصر - ١
املالئمة. بالنسب املخلفات هذه طحن وخلط - ٢

بالطــرق  (كمبوست) عضـوية  أسمـــدة إلـــى  املخلفات هـــذه حتويـــل - ٣
نوع. املالئمة لكل

باملنتج. العناصر نسب وتقدير الكمبوست حتليل - ٤

٢

كمخصبات املخلفات استخدام 
إنتاجية لتعظيم بإضافتها  للتربة

احلقلية احملاصيل بعض

الكمبوست للتربة آلة إضافة - للتربة٢ الكمبوست إلضافة وتصنيع آلة تصميم -١

باستخدام ٣ (الرملية) املستصلحة حديثا األراضى فى الشامية الذرة زراعة - ١
عضوية أسمدة بعدة ومقارنتها املشروع من املنتجة األسمدة من متزايدة جرعات

املقارنة. ملعاملة باإلضافة أخرى
العضوى  السماد من واحد معدل إضافة  مع السابق  احملصول نفس  زراعة - ٢
(صفر،  املعدنى النيتروجينى السماد من متزايدة إضافات ثم طن/فدان) ١٠)

االحتياجات). من و١٠٠٪ ٧٥،٥٠،٢٥
التربة  من ثقيلة لعناصر امتصاص أى لبيان وحتليلها نباتية عينات أخذ  - ٣

والكيماوى). العضوى التسميد (حتت
قراءات احملصول  صفات النمو للمحصول وتسجيل البيانات عن يتم أخذ - ٤

احملصول. جودة صفات وقياس احلصاد وقبيل النضج متام عند ومكوناته

صيفى)  (محصول الذرة محصول - ١
متتاليني موسمني فى

شتوى)  (محصول القمح محصول - ٢
متتاليني موسمني فى

متزايدة  جرعات  باستخدام  (الرملية) حديثا املستصلحة األراضى فى القمح زراعة - ١
ملعاملة باإلضافة أخرى عضوية أسمدة بعدة ومقارنتها املشروع من املنتجة األسمدة من

املقارنة.
العضوى  السماد من واحد معدل إضافة  مع السابق  احملصول نفس  زراعة - ٢
، (صفر املعدنى النيتروجينى السماد  من متزايدة  إضافات ثم (١٠طن/فدان)

االحتياجات). من ٧٥ و ١٠٠٪ ،٥٠ ،٢٥
التسميد  من التربة (حتت لعناصر ثقيلة امتصاص أى وحتليلها لبيان نباتية أخذ عينات - ٣

والكيماوى). العضوى
ومكوناته  احملصول وتسجيل قراءات للمحصول النمو عن صفات البيانات أخذ يتم - ٤

احملصول. جودة صفات وقياس احلصاد وقبيل النضج متام عند

:Ú«LQÉÿG ÚªgÉ°ùŸG äÉcô°ûdGh äÉ«∏µdGh á«ª∏©dG ΩÉ°ùbC’G AÉª°SCG
الزقازيق. جامعة - اإلنتاجية الكفاية معهد - اإلنتاج احليوانى -قسم ١

الزقازيق. جامعة - اإلنتاجية معهد الكفاية واأللبان - األغذية قسم تكنولوچيا - ٢
الزقازيق. جامعة - العلوم كلية - احليوان علم قسم - ٣

الزقازيق. - جامعة اإلنتاجية - معهد الكفاية الزراعى قسم االقتصاد واإلرشاد - ٤
á`eó≤ŸG

∫ŸËdA*« WOHK�
كارثة حدوث وبعد وغذائه وصحته  باملواطن الدولة  اهتمام األخيرة السنوات فى لوحظ 
املزارع وبعض هائلة خلسائر تعرضت حيث الدواجن مزارع من كثير توقفت الطيور أنفلونزا
ألسباب اإلنتاج فى مستمرة ولكنها كبيرة استمرت فى اإلنتاج مازالت تتعرض خلسائر التى
أخـــرى أنشطة ملزاولة اجتــه بعـض املربني حيث نشاطها أوجه املزارع بعض غيرت كما مختلفة

األرانب. تربية منها
االصطناعى التلقيح والقى السنوات األخيرة األرانب فى  صناعة بتنمية االهتمام زاد لقد
البحث مستوى على عظمى سواء أهمية له من ملا كبيرًا Artificial  اهتماما insemination
الكثير لدى االصطناعى التلقيح استخدام والهدف من نشر العملى. التطبيق مجال فى العلمى أو
على:- يساعد مما احليوانى البروتني إنتاج لتفادى وقوع أزمة فى االنتاج هو حتسني األرانب مربى من
طريق  وذلك عن املجتمع أبناء اخلريجني من شباب من لكثير حقيقية عمل فرص - إيجاد ١

مال كبير. لرأس حتتاج مشاريع صغيرة ال تقدمي
السواء. حد على واحلضر الريف فى للمواطنني من الكوليسترول خالى آمن تقدمي غذاء - ٢

الشرقية. محافظة فى الطيور أنفلونزا مشكلة من فى احلد املساهمة - ٣
احليوانى  البروتني نقص على للتغلب فعالة كوسيلة األرانب صناعة انتشار على -املساعدة ٤

احلمراء. اللحوم أسعار تثبيت على والعمل
لعلوم األرانب املصرية اجلمعية ندوة منها كثيرة علمية ندوات عقدت عدة املجال هذا وفى

á«LÉàfE’G IAÉØµdG Ú°ùëàd ≈YÉæ£°U’G í«≤∏àdG ΩGóîà°SG
á«bô°ûdG á¶aÉëÃ ÖfGQC’G ≈a á«∏°SÉæàdGh 

توفيق إبراهيم مصطفى ØœÆ√

الزقازيق جامعة - الكفاية اإلنتاجية معهد
والبحوث العليا الدراسات

٢٠٠٨ -٢٠٠٧ عام

†»Í∆...†Ã≤2011   18 6/30/12   10:00:00 AM



Q - 1 -

åëÑdG ±GógCG

الشرقية. محافظة فى حتديد مسببات احلساسية -
الدم. فى الذائبة ومستقبالتهم ١٣ ١٠و االنترلوكني مستويات معرفة -

الدم. فى االنترفيرون جاما معرفة مستوى -
فى التشخيص وأهميتها للحساسية القابلية زيادة فى دور لها التي اجلينات فى التغير حتديد -

املرض. ومتابعة
è``FÉ`àædG

 S138G اجلينى والتحور لالنترلوكني ١٠ C592A اجليني التحور أن النتائج أظهرت -١
اجلينى  والتحور جاما االنترفيرون جلني  T874A اجلينى والتحور االنترلوكني جني ملستقبل
لزيادة  كمؤشر يستخدم ان ميكن A1398G اجلينى  والتحور لإلنترلوكني ١٣ G4257A

الوراثية. باحلساسية لإلصابة القابلية
الكلى املناعى هـ جلوبيولني مستوى فى معنوية ذات داللة زيادة أيضا النتائج اظهرت -٢
فى  املرضى عنهم مجموعات فى انترفيرون اجلاما مستوى فى وانخفاض ١٣ - واإلنترلوكني
املرضى  مجموعات فى ١٠ االنترلوكني فى مستوى اختالف وجود وعدم الضابطة املجموعة

الضابطة. املجموعة عند
åëÑdG øe óFÉ©dG

الشرقية. مبحافظة مسببات احلساسية معرفة -١
جاما  واالنترفيرون ومستقبالتهم ١٣ ١٠و االنترلوكني مستوى فـــــى التغيـر حتديــد -٢

الدم. فى
الدم  فى جاما ومستقبالتهم واالنترفيرون ١٠ و ١٣ االنترلوكني جينات فى التغير حتديد -٣

محافظة الشرقية. فى. الوراثية احلساسية بتطور أمراض وعالقتهم

 á«æ«÷G äGôØ£dG ójóëàd á«jõL á«LƒdƒæµJƒ«H á°SGQO 

 ΩódÉH É¡JÉjƒà°ùeh ÉeÉL ¿hÒaÎf’Gh ¬JÓÑ≤à°ùeh 10 ÚcƒdÎf’G øe πµd

≈Ä«ÑdG çƒ∏àdG πeGƒ©H áÑÑ°ùàŸG á«KGQƒdG á«°SÉ°ù◊G ≈°VôŸ á«FÉ«ª«c á«YÉæe ä’’óc

مصطفى يسرى أ.د/
الزقازيق جامعة - الطب كلية - احليوية الكيمياء قسم

والبحوث العليا الدراسات

احلساسية أمراض  لتشخيص  تكلفة وأقلها للحساسية الدالالت ألفضل التوصل -٤
املرض. ومتابعة العالج فى للمساعدة الوراثية احلساسية وخصوصا

احليوية. الكيمياء مجال فى دكتوراه رسالتني ماجستير ورسالتني من االنتهاء مت -٥
مجالت علمية عاملية. فى الرابع البحث نشر وجارى أبحاث ٣ مت نشر -٦

áÄ«ÑdGh ™ªàéŸÉH ≈ãëÑdG ´hô°ûŸG ábÓY

فى اجلديد من  والباطنة والعيون  واجللدية واألنف الصدر  حساسية مرضى استفادة -١
التشخيص والعالج.

فى التشخيص الصحة ووزارة والتعليمية مبستشفيات اجلامعة مساعدة أطباء احلساسية -٢
والعالج. واملتابعة

ألمراض والعالج للتشخيص جديدة  وسائل الستحداث وخطة إستراتيجية وضع -٣
الوراثية. احلساسية
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á```eó```≤ŸG

والتى املشروعات البحثيه احد متويل كلية الهندسة على مع اجلامعه إدارة تعاقد على بناء
تقييم وتدعيم احد بدراسه خاص بحثى مشروع على االختبار وضع فقد الشرقاويه البيئه تخدم
بالغه اهميه من ملا متثله اجلسور القدميه احد ووقع االختبار على باحملافظة املنشآت االستراتيجيه

واحلرب. السلم زمن فى للمجتمع
≈ãëÑdG ´hô°ûŸG ∫É›

انواع اشهر من الكالل احمال بفعل املعدنيه الوصالت فى احلادثه  االنهيارات تعتبر
املعدنيه الكبارى مثل عاليه  تردديه احمال  من  تعانى  التى  املنشات فى وبخاصة اإلنهيارات
مت قد مصر فــى الكبارى هـــذه مـــن كبير عــدد هناك الرئيسية، الطرق على املوجودة القدمية
كان املعدنيه املنشآت تصنيع فى السائد النظام أن حيث املاضى وسط القرن أو أوائل فــى انشائه
يتم حيث من الصلب الواح وزوايا عادة من هذه العناصر املبرشمة، تكون والعناصر الوصالت
هذه تبسيط ميكن ولذلك القص، لقوى معرض البرشام يكون حيث بالبرشام ووصلها ثقبها

دراستها. لتسهيل تداخلية وذلك وصالت شكل على والوصالت العناصر
±Gó``````g’G

وهو كوبرى املنسترلى  الشرقية مبحافظة استراتيجى ملنشأ كامله انشائية لوحات عمل مت - ١
بيانات. اى عنه تتوفر وال قدمي املنشأ ان حيث

من  خالى املعدنى املنشأ ان حيث وجد املنسترلى لكوبرى االنشائية احلالة دراسة  مت  - ٢
واحمال الكالل. االستاتيكيه االحمال عن الناجته واالنهيارات الشروخ

التفاصيل االنشائيه. كامل يحتوى على املنسترلى لكوبرى رقمى منوذج عمل مت - ٣
تأثير مرور  حتت االنفعاالت وقياس بالكوبرى انفعال قياس اجهزة القيام بتركيب مت - ٤

طن. ٤٩ تزن شاحنة

á«é«JGÎ°SC’G á«ªgC’G äGP Iôª©ŸG äCÉ°ûæª∏d á«ª««≤J äÉ°SGQO

á«bô°ûdG á¶aÉëª`H

احلسينى محمد أ.د/اسامة
الزقازيق جامعة - الهندسة كلية - اإلنشائية الهندسة قسم

والبحوث العليا الدراسات

التطابق. من درجة مقبوله وقد وجد النظرى النموذج االختبار بنتائج نتائج مقارنة مت - ٥
جيده  الكوبرى حالة وان الكالل إجهادات ناحية من آمنه ان القطاعات وجد قد أيضا - ٦

الصدأ. من عليه سنة فى حالة احملافظة ٢٢ حوالى للكوبرى املتبقى العمر وان
على  دائما عمودى يكون الشرخ اجتاه ان مت مالحظة قد للوصالت التداخلية بالنسبة - ٧
املسمار ان عن ناجتا يكون قد انحراف ضئيل وهذا االنحراف مع حدوث احملورى اجتاه احلمل
املسامير ثقوب ان مالحظة قد مت وايضا الشرخ به املوجود الثقب افقيه على مركبة ضغط يسبب
املسمار االول، وعند زيادة وبخاصة الى مكان احلمل، االقرب هى الشرخ حلدوث االكثر عرضة
كان ان التأثير للنتائج حيث ملحوظ حتسني حدوث يتم الظاهره لم هذه لتقليل املسامير عدد

جدا. ضئيال
املنطقة  المتداد انتقالى سلوك مالحظة مت فقد الشروخ لرؤوس اللدن للسلوك وبالنسبة - ٨
الشروخ سلوك الى املسمار بثقب املتأثرة املنطقة فى وذلك الشروخ القصيرة من سلوك اللدنة
والتستمر تبدأ التى لظاهرة الشروخ سببا قد يكون وهذا املنطقة، هذه الطويلة وذلك فيما يلى

املعدنية. الوصالت فى أحيانا حتدث والتى
يحدث  لم التى انه فى الوصالت مالحظة مت فقد املسمار فى قوة شد وجود حالة وفى - ٩
االجهادات معامل تركيز ملحوظ فى نقص الى املسمار فى العالية الشد قوة تسبب الشرخ فيها
الشرخ لفتح إعاقة حدوث سببت الشد قوة فان  الشروخ  على احملتوية للوصالت وبالنسبة 

فى عمر الوصله. يؤدى الى زيادة وبالتالى فان هذا
´hô°ûª∏d iOÉ°üàb’Gh ≈Ä«ÑdGh ≈ª∏©dG OhOôŸG

:≈ª∏©dG OhOôŸG
شقني : عن عباره الهندسة االنشائية وهى فى مجال بحثية باعمال مت القيام -

احملددة. العناصر طريقة باستخدام رقمية دراسه -١
املعمره من املنشأت منشأ حقلى على اختبار -٢

حتديد عدد ومت االنشائية الهندسه مجال فى النتائج املفيده من مجموعه الى التوصل مت -
تقريبا. سنه ٢٢ حوالى وهى الكوبرى عمر من املتبقيه السنوات

:≈Ä«ÑdG OhOôŸG
االحمال تزداد الكبارى على متر التى املركبات عدد وازدياد  السكان تعداد زيادة  نتيجه 
فمن لذلك كوارث. وحدوث الكالل نتيجه وانهيارات شروخ لتكون يعرضها عليها مما املروريه
حتمل على املنشأ قدرة الثقه فى من درجه واعطاء وتقييمها. املنشآت دراسة حالة هذه االهميه

الكوارث. هذه حدوث لتجنب االحمال
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انه وجد وقد تقييمه ومت الشرقية محافظة فى استراتيجى منشأ اختيار مت فى هذه الدراسه
له املتبقى العمر  ان وجــد وقـــد املتبقى  للعمر  تقييم  عمـــل  ومت االنشائية الناحية مــن آمــن

سنه. ٢٢ حوالى
: iOÉ°üàb’G OhOôŸG

حتديد حاله االهميه من بات التحتيه البنيه منشآت فى وبخاصه االنشاء اسعار ارتفاع نتيجة
مرور نتيجة بها املوجود الضرر ومقدار حتملها قدرة حيث  من املعمره  االستراتيجه املنشآت 
هذه الدراسه فى السكانى. التعداد زيادة  نتيجة املروريه االحمال وزيادة االستخدام سنوات من
الناحية االنشائية من إنه آمن وجد وقد تقييمه الشرقيه ومت فى محافظة استراتيجى منشأ اختيار مت

ترميم. انشاء او إعادة يحتاج إلى وال
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احالل المكانية وذلك: البيطرى الطب بكلية بوحدة بحوث االسماك املشروع هذا مت اجراء
غير علف الصفراء) مبواد (كالذرة األسماك تغذية فى املستخدمة التقليدية العلف مواد بعض
- ولتحسني املكرونة كسر - املطاحن مخلفات اجلزر - - عرش البسلة مخلفات - مثل تقليدية
االخرى النمو  ومنشطات الهاضمة  اإلنزميات مخلوط إضافة يتم املواد لهذه الغذائية القيمة
النمو معدالت من كال على تأثيرها وقياس املختلفة العالئق إلى النادرة العناصر االرضية مثل
ومحتوى البروتني من االستفادة ومدى الغذائية للعناصر الهضم معدالت الصحية-  احلالة -

النيلى. البلطى ألسماك اجلسم
±Gó```g’G

á≤≤ëŸG ±GógC’G
- اجلزر  عرش - البسلة مخلفات مثل تقليدية غير علف مبواد الصفراء الذرة إحالل -

املكرونة. كسر املطاحن - مخلفات
إلى النادرة االرضية العناصر مثل االخرى النمو ومنشطات الهاضمة  اإلنزميات  اضافة  -

هذه املخلفات. على واحملتوية املختلفة العالئق
الثمن. الغذائية ورخيصة القيمة عالية تقليدية غير عالئق صناعية تكوين -

عالية. غذائية قيمة ذات عالية واسماك منو معدالت على احلصول -
Iƒ```LôŸG ±Gó```g’G

على مواد محتوية متزنة صناعية عالئق بتصنيع التقليدية العلف نقص مواد مشكلة حل -
اآلمنة. النمو منشطات واضافة تقليدية غير علف

عليقة وإنتاج االعالف  انتاج لشركـــات نتائج من املشـــروع هــــذا توصل  مـــا تقدمي -
الثمن. رخيصة

االنتاجية. وزيادة منو عالية لألسماك معدالت على احلصول -
الثمن. عالية ورخيصة جودة اسماك ذات انتاج -

∞∏©dG OGƒe ¢†©Ñd á«FGò¨dG áª«≤dG Ú°ùëàd äÉ°SGQO

∑Éª°SC’G ≥FÓY ≈a ájó«∏≤àdG ÒZ

á«bô°ûdG á¶aÉ ≈`a

العراقى احلميد عبد أ.د/وفاء
الزقازيق جامعة - البيطرى الطب كلية - التغذية قسم

والبحوث العليا الدراسات

è``FÉ`àædG

∫hC’G åëÑdG

-:≈JB’G ≈∏Y á°SGQódG √òg èFÉàf âë°VhCG óbh

لألسماك الغذائى التحويل معامـــل فى وحتسني النمو معـدالت فـــى ملحــوظ ارتفــــــاع -
التى العالئق أو الضابطة للعليقة األنزميات سواء على احتوت التى العالئق  غذيت على التى

املكرونة. كسر أو املخابز مخلفات على احتوت
عالمات أى يوجد وال مرتفع اإلعاشة ومعــدل  جيدة كانت  الصحية األسماك حالــــة -

الهروب. وأهمها املختبرة االنعكاسات جلميع استجابت وجميعها األسماك فى مرضية
غذيت التى األسماك حالـــة زادت فى قــــد البروتني  من االستفادة معــدالت - لوحظ أن

األنزميات. أضيف إليها عالئق على
مع املكرونة وكسر املخابز الصفراء مبخلفات الذرة أحالل  ميكن انه استخالص وميكن -
الكفاءة وحتسني لزيادة نظرا وذلك النيلى البلطى اسماك عليقة فى الهاضمة األنزميات إضافة

العائد االقتصادى. إلى باإلضافة اإلنتاجية
≈fÉãdG åëÑdG

-:≈JB’G á°SGQódG √òg èFÉàf âë°VhCG óbh

التى  لألسماك الغذائى التحويل معامل فى وحتسني النمو معدالت فى ارتفاع ملحوظ - ١
العالئق أو الضابطة سواء للعليقة النادرة على العناصر األرضية احتوت التى على العالئق غذيت

اجلزر. عرش أو البسلة مخلفات علي احتوت التى
عالمات  أى يوجد وال مرتفع اإلعاشة ومعدل جيدة كانت الصحية  األسماك حالة - ٢

الهروب. وأهمها املختبرة جلميع االنعكاسات استجابت وجميعها األسماك فى مرضية
على  غذيت التى األسماك حالة فى زادت قد البروتني من االستفادة أن معدالت لوحظ - ٣

النادرة. األرضية العناصر إليها أضيف عالئق
مع  عرش اجلزر أو البسلة مبخلفات الذرة الصفراء إحالل ميكن انه وميكن استخالص - ٤
وحتسني لزيادة  نظرا وذلك النيلى البلطى  اسماك عليقة فى النادرة  األرضية العناصر إضافة

االقتصادى. العائد إلى باإلضافة الكفاءة اإلنتاجية
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-:iOÉ°üàb’Gh ≈Ä«ÑdGh ≈ª∏©dG OhOôŸG

-:á«ª∏©dG IOÉØà°S’G : ’hCG

من واحد وعدد الدكتوراه املسجلني لدرجة من اثنني لعدد املشروع هذا من االستفادة مت -
وقسم التغذية االسماك امراض احليوانية وقسم الثروة تنمية قسم من املاجستير لدرجة املسجلني
وأيضا العالئق وتكوين االسماك مياه جودة بتحليل اخلاصة االجهزة  استخـــدام من وذلك
من شراؤها مت التى واالدوات االجهــــزة جميع واستخـــدام لتربية االسماك املستخدمة الشباك

املشروع. خالل
السمكى واالستزراع املصايد لبحوث باملؤمتر العاملى العلمية االبحاث من اثنني عدد نشر مت -

االبحاث. طبع وجارى ٢٤ - ٢٦ اكتوبر ٢٠٠٩ من الفترة فى
:≈```Ä«ÑdG OhOô```ŸG : É```«fÉK

القيمة االسماك وحتسني تغذية فى مستخدمة والغير التقليدية غير العلف مواد من االستفادة
ضارة وغير احليوان صحة على اآلمن النمو منشطات بعض باضافة املــــواد لهـــذه الغذائية

االنسان. بصحة
:iOÉ°üàb’G OhOô```ŸG : É``ãdÉK

الثمن. ورخيصة الغذائية القيمة عالية تقليدية غير صناعية عالئق تكوين - ١
عالية. قيمة غذائية ذات واسماك عالية منو معدالت على احلصول - ٢

األنزميات  إضافة املكرونة مع وكسر املخابز مبخلفات الذرة الصفراء أحالل ميكن انه - ٣
باإلضافة اإلنتاجية الكفاءة وحتسني لزيادة نظرا وذلك النيلى البلطى اسماك عليقه فى الهاضمة

العليقة. تكلفة سعر وتقليل االقتصادى العائد إلى
العناصر  إضافة مع اجلزر عرش أو البسلة مبخلفات ايضا الصفراء الذرة إحالل ميكن وانه - ٤
اإلنتاجية الكفاءة وحتسني لزيادة نظرا وذلك النيلى البلطى اسماك عليقه األرضية النادرة فى

تكلفة العليقة. سعر وتقليل االقتصادى العائد إلى باإلضافة
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á```eó```≤ŸG

فى:- املهاجرة الطيور نظرا ألهمية الشرقية محافظة فى من نوعها األولى الدراسة هذه تعد
الطيور إلى وبدورها األسمــــاك إلــــى حتملها التــى الطفيليات مــــن العديـــد نقـــل -١

واإلنسان. املستأنسة
اليافعة واألسماك األسماك زريعة من ضخمة كميات وإستهالك السمكية الثروة تقلص -٢

لألسماك. هذه الطيور املهاجرة لشراهة نظرا
مصر. إلى هجرتها خالل رحلة األسماك من كثيرة أطنان الطيور وتستهلك

منطقة العباسة فى طيور البلشون األبيض أحد املشروع وبتشريح هذا فى دراستنا خالل ومن
الطائر ويلتهم جرام حدود(٢٠٠) فى الواحدة تزن البلطى أسماك من سمكة (١٢) به وجد
رحلتها طوال الفيروسات حتمل املهاجرة والطيور رحلته خالل جرامات كيلو (٩٠) نحو الواحد

ببعيد. ليست الطيور وإنفلونزا وفيروسات أوبئة من الغد لنا سيحمل ماذا أحد يعلم وال
´hô°ûŸG ≈`a ¬∏ªY ” Ée á«Ø∏N

:Ú≤°T ≈∏Y á°SGQódG â“

:á«fGó«e á«∏≤M á°SGQO :∫h’G ≥°ûdG

القرموط - - بانواعه انواع (البلطى من  العباسة اسماك بحيرة  من عينات جتميع فيها مت
بأنواعه). املبروك البوري-

الطيور اليها هذه هجرة فترة فى العباسة منطقة من املهاجرة من الطيور جتميع عينات كما مت
شرق من قادمة الطيور وهذه وطيور الغر الرمادى االبيض- البلشون البلشون عن عبارة وكانت

افريقيا. من واجزاء واوروبا واستراليا اسيا
:á«∏ª©e äÉ°SGQO :ÊÉãdG ≥°ûdG

جديدين نوعني تسجيل مت وقد املهاجرة الطيور تصيب التى الطفيليات عزل مت الدراسة هذه فى
والطيور االنسان على صحة  أهمية ولها مصر، فى مرة الول الطيور هذه فى الطفيليات من

 Iaminosioptes cysticole يسمى (mite (احللم اجلرب من نوعني وهى  املستانسة

∑Éª°SCÓd äÉ«∏«Ø£dG π≤f ≈`a IôLÉ¡ŸG Qƒ«£dG QhO

á«bô°ûdG á¶aÉ ≈`a

العال عبد سليم السيد العابدين زين أ.د/
الزقازيق جامعة - العلوم كلية - الطفيليات قسم

والبحوث العليا الدراسات

الفحص مت وكذلك للعضالت الضام النسيج حتت اجللد وعلى الكبير االبيض البلشون طائر فى
به. املوجودة التغيرات الباثولوجية املصاب ووصف الباثولوجى للجلد

-:á°SGQódG √òg øe ¢Vô¨dG

الطفيليات. النتشار املالئمة الطبيعية معرفة الظروف -
والطفيليات واالسماك. املهاجرة الطيور بني البيئى التفاعل تأثير دراسة -

مصر فى مرة والول هذه الطيور عضالت فى من السركاريا ايضا جديد مت عزل نوع -
وهى: العائل ثنائية املثقبات ديدان من انواع عزل اربعة - مت

وستريجيا كورنو افرينجوستريجيا كميالنيتم، كلينوستومم هتروستومم، ايكينوستومم
اكوارياو كنتراسيتم، (نيماتودا) وهـى االسطوانية الديدان مـن ثالثة انواع كذلك فالكونس.

تتراميريس.
-:≈g á°SÉÑ©dG ∑Éª°SG øe É¡«∏Y ∫ƒ°ü◊G ” ≈àdG äÉ«∏«Ø£dGh 

البورى. - القرموط - اسماك البلطى سركاريا متحوصلة فى -
االوليات. من اجللد واخلياشيم على طفيليات خارجية -

االسماك. نفس فى العائل وحيدة الترمياتودا -

املبروك. اسماك جلد على خارجية طفيليات -
على  á«ÑjôŒ للحصول ihóY عمل مت (ÉjQÉcô°SÉà«ŸG) á∏°UƒëàŸG á«bÒdG QGƒWÓd وبالنسبة
كل فى السركاريا املتحوصلة هذه على ومت التعرف والبط الصغيرة اجلرذان فى البالغة الديدان

(٣ أنواع).  - القرموط واحد) (نوع - البورى انواع) ٦) البلطى من
á````°UÓÿG

العباسة. فى املستزرعة االسماك انواع تعريف -
نوعني واكتشاف واالسماك املهاجرة الطيور  من كل فى  املعزولة الطفيليات تعريف -

مصر. فى جديدين الول مرة
التى النتائج خالل من املهاجرة والطيور االسماك طفيليات بني وثيقة عالقة هناك ان اثبات -

املنشور. البحث واقع ومن عليها احلصول مت
مبحافظة الشرقية. العباسة منطقة الى تـأتى التى الطيور واسماء انواع الى الوصول -

äÉ`«°Uƒ`àdG

ما على للتعرف العباسة منطقة فى املهاجرة الطيور انواع على  الدراسة من باملزيد نوصى
مصر. فى واالسماك وسالمة االنسان صحة على خطرا تشكل طفيليات من حتتويه
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الكلية مصر مساحة جملة من ٪٣ نحو متثل محدودة حيث مصر فى الرقعة الزراعية أن -
املصدر األساسى متثل أنها حيث  الرقعة هذه على واحليوان اإلنسان بني تنافس يوجد أنه كما
بالفجوة العلفية الذى يعرف احليوانات لتغذية الالزمة العلفية املوارد فى نقص يسبب مما ، للغذاء
فى  املتزايد االرتفاع إلى باإلضافة كلية. مهضومة غذائية طن مواد ٤ مليون بحوالى تقدر والتى

واالكساب. احلبوب خاصة العلف املصنع وبصفة مكونات أسعار
- االرز (قش مثل احلقلية احملاصيل مخلفات مــــن االستفــادة محاولــــة إلـــى ادى مما -
 ١٣ نحو سنويا تبلغ انها معاجلتها. حيث بعد منها االستفادة وتعظيم وغيرها) - االحطاب
عنه مما ينتج حرقه يتم والباقى ٪٣٠ بحوالى اال احليوان منها فى تغذية يستفاد طن ال مليون

املتاحة. للطاقات وإهدار للبيئة تلوث
أهل القرى معظم أحجم أن بعد خاصة أعوام تقريبا عشرة منذ احلرق عمليات زادت فلقد -
البوتاجاز والكيروسني فى استخدام والتوسع املنازل فى كوقود املخلفات الزراعية استخدام عن

ونظافة. كفاءة األكثر
لهذه املواد الغذائية القيمة لتحسني طرق عدة على الضوء إلقاء البحث هذا استهدف لذلك -
وامليكانيكية الطبيعية املعامالت الطرق استخدام ومن هذه الغذائية قيمتها فى الفقيرة اخلشنة
من محتواها وزيادة األعالف اخلشنة أثراء شأنها من التى املختلفة اإلضافات أو الكيماوية أو

العلف. تكلفة والطاقة وكذلك تقليل سعر البروتني
±Gó```gC’G

االستفادة وتعظيم وغيرها) - االحطاب - االرز مثل (قش احلقلية احملاصيل مخلفات معاجلة -

البروتينية مثل غير  اآلزوتية باملواد اخلام وذلك بدعمها البروتني من رفع محتواها بواسطة  منها
ورفع املعدنى اتزانها على والعمل والفيتامينات، املوالس مثل السهلة الطاقة ومصادر اليوريا
املجترة. احليوانات من عليقه جزء محل ميكن إحاللها بحيث منها وزيادة املأكول الغذائية قيمتها

á«YGQõdG äÉØ∏îŸG ôjhóJ

اخلولى حسن السعيد أ.د/مجدى
الزقازيق جامعة - الزراعة كلية - التغذية قسم

والبحوث العليا الدراسات

تبلغ والتى الشرقية  محافظة  فى  الناجتة  األرز قش من الضخمة الكميات من التخلص -
أنحاء احملافظة. جميع فى طن منها ألف حوالى ٦٨٦ حرق ويتم طن، ٨٥٨ ألف حوالى

الذى القش أكوام من املتصاعد الدخان من والتخلص الهواء نوعية حتسني  فى االسهام  -
ما يقرب الدلتا ووسط شمال فى سبع محافظات معظمها تنتج حيث بعيدة مسافات ينتقل إلى
مليون طن سنويا. ٤ر٣ احملروق فى احلقول نحو القش كمية وتبلغ مصر فى األرز من ٪٩٩ من
ارتفاع مشكلة وكذلك العلف نقص مواد مشكلة فى حل تلك املخلفات من االستفادة -

واالكساب. احلبوب من العلف مكونات اسعار
العديد حتويل اللجوسليلوزية بعد للمخلفات الغذائية القيمة حتسني إلى هذا البحث يهدف -
من يزيد واللجنني مما السيليلوز حتليل نواجت الى السليلوز على حتتوى التى الزراعية من املخلفات

للمخلف. الغذائية القيمة
معدالت الهضم ومعدالت االنتاج. حتسني -

لهذه املواد الغذائية القيمة لتحسني طرق عدة على الضوء إلقاء البحث هذا استهدف لذلك -
وامليكانيكية الطبيعية املعامالت الطرق استخدام ومن هذه الغذائية قيمتها فى الفقيرة اخلشنة
من محتواها وزيادة األعالف اخلشنة أثراء شأنها من التى املختلفة اإلضافات أو الكيماوية أو

العلف. تكلفة والطاقة وكذلك تقليل سعر البروتني
´hô°ûŸG äÉLô

األخرى. الزراعية واملخلفات االرز قش تراكم من التخلص -١
احلقلية. للمخلفات الغذائية القيمة برفع للمخلفات احلقلية الغذائية ٢-حتسني القيمة

العلف وأستخدامها مواد نقص مشكلة حلل أعالف فى انتاج املخلفات من تلك االستفادة -٣
للمجترات. كعالئق

حيث املخلفات تراكم من وكذلك االرز قش حرق من الناجت التلوث من البيئة ٤- حماية
فى تسبب احلرائق التى قد املزارع مخلفات باستخدام وغيرها. والثعابني للقوارض مراكز تصبح

واألحطاب. القش من طن مليون ٣٠ إلى تصل والتي الريف،
املجترات. فى االنتاجى اآلداء حتسني -٥

´hô°ûŸG øe øjó«Øà°ùŸG

البيئة علي للمحافظة العامة الهيئة -١
العامة. الصحة قطاع -٢

البيطرى والقطاع الزراعة هيئة -٣
املعالف. واصحاب مربى املجترات -٤
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املوالس. مع أو مبفرده يوريا ٪٤ باستخدام من أحطاب الذرة املعالج عليقة تكوين -١
٪٤ باستخدام املعالج األرز قش إليه مضـــاف الــذرة سيـــالج عليقـــة مـــن تكويــــن -٢

خميرة. ٪٢ أو يوريا
املوالس. مع أو مبفرده يوريا ٪٤ باستخدام األرز املعالج قش من تكوين عليقة -٣

املعالج األرز قــش إليـــه مضــاف الطمــاطم تفـــل سيـــالج مـــن عليقـــة ٤-تكوين
خميرة. ٪٢ باستخدام

≈ãëÑdG ´hô°ûŸG ∫É›

االستفادة وتعظيم - االحطاب- وغيرها) االرز قش ) مثل احلقلية احملاصيل مخلفات معاجلة -
غير البروتينية مثل اآلزوتية باملواد اخلام وذلك بدعمها البروتني من بواسطة رفع محتواها منها
ورفع املعدنى اتزانها على والعمل والفيتامينات، املوالس مثل السهلة الطاقة ومصادر اليوريا
ميكن بحيث منها املأكول وزيادة االنتاج ومعدالت الهضم معدالت حتسني ، الغذائية قيمتها

املجترة. احليوانات عليقة من جزء إحاللها محل
الذي  القش أكوام من املتصاعد الدخان من والتخلص الهواء نوعية حتسني فى اإلسهام -
ما يقرب الدلتا ووسط شمال فى سبع محافظات معظمها تنتج حيث بعيدة مسافات ينتقل الى
مليون طن سنويا. ٣٫٤ احملروق فى احلقول نحو القش كمية وتبلغ مصر فى األرز من ٪٩٩ من

ارتفاع مشكلة وكذلك العلف نقص مواد مشكلة فى حل تلك املخلفات من اإلستفادة -
واالكساب. احلبوب من العلف مكونات اسعار

:πª©dG á£N

الذرة كيميائيا وميكروبيولوجيا وقصبات االرز مثل قش املخلفات الزراعية وتدوير معاجلة -
ودراسة تغذية احلمالن املعاجلة فى الزراعية هذه املخلفات استخدام ثم الغذائية قيمتها لتحسني
الصحية واحلالة النمو ومعدالت الغذائية للعناصر الهضم معدالت علي استخدامها تأثير

للحمالن.
٦ حمل  الدراسة عدد تلك  فى استخدم بحثية-  ب  جتار ست فى الدراسة هذه عمل مت -
ثم لهم الالزمة التحصينات  اعطاء  مع  عليهم واملعملى  الطبى الفحص ومت االوزان متقاربة
فى  جتارب الجراء ثالث استخدمت ٦ حمل عدد استبدل التجارب. الجراء وجتهيزهم حتضيرهم

. االولى التجارب فى سبق كما اخلاصة لهم الترتيبات عمل العام الثانى. مت

±Gó```gC’G

á≤≤ëŸG ±GógC’G

الغذائية. القيمة وعالية الثمن رخيصة تقليدية غير عالئق تكوين -
الشتاء. شهور خالل اجلافة(االتبان) املالئة املواد نقص مشكلة حل -

البروتني . نقص ومشكلة العلفية بالفجوة يعرف جزء مما سد -
عالية. ومنو هضم معدالت على احلصول -

عالية. هضم معدالت على واحلصول للمجترات اآلداء االنتاجى حتسني -
IƒLôŸG ±GógC’G

منها. العائد وتعظيم الزراعية املتبقيات أضرار لتقليل احللول املقترحة بعض تقدمي -
تدويرها عمليـة يسهــل ممــا املنبع فــى املخلفات فــرز  فــى للمساهمة املواطنني توعية -

منها. واالستفادة
املرحلة املقبلة. فى الشرقية محافظة قوى فى عمليا التدوير عملية تطبيق -

مشكلة حلل تقليدية الغير األعالف انتاج مجال فى نتائج من اليه التوصل مت ما تطبيق -
محافظة الشرقية. قرى فى عمليا للمجترات كعالئق العلف وأستخدامها مواد نقص

الدخان املتصاعد من الزراعية والتخلص املخلفات حرق أو مشاكل تراكم من التخلص -
القش. أكوام من

≈ª∏©dG OhOôŸG

املشروع لهذا  سجل شمولية أكثر  وجعلـــه البحث موضــــوع مـــن  األستفادة ولتعظيم
رسالتني: البحثي

بالقسم (أجيزت) املعيدة ابراهيم دعاء ط.ب. السيدة باسم ماجستير رسالة -
(فى املرحلة بالقسم املساعد املدرس محمد السيد . ط.ب السيد باسم دكتوراه رسالة -

للمشروع. البحثي الفريق أعضاء ضمن من وهما النهائية)
(Pakistan Journal of Nutrition) مجالت عاملية فى بحث ٢ مت نشر عدد -

. عاملية مجالت فى أبحاث اخرى ٣ نشر وجارى
(≈Ä«ÑdG) »YÉªàLC’G OhOôŸG

حوالى تبلغ والتى  الشرقية محافظة فى  األرز قش من الضخمة الكميات من التخلص -
كمية  وتبلغ احملافظة. أنحاء جميع فى منها طن ألف حوالى ٦٨٦ حرق ويتم طن، ٨٥٨ الف

مليون طن سنويا. ٣٫٤ احلقول نحو فى احملروق القش
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الذى القش أكوام من املتصاعد الدخان الهـواء والتخلص من نوعيـة حتسني فـــى االسهــام
مسافات بعيدة. إلى ينتقل

iOÉ°üàbE’G OhOôŸG

التجارب فى اخلراف املستخدمة حيث ظهرت اجلترات فى واألداء الهضم معدالت حتسنت -
جيدة. صحية حالة فى

حوالى ١٤٠  الدريس من ١٠٠ كجم : تكلفة كل (control)الضابطة املجموعة فى -
مصرى. جنيه

قش. كجم لكل ١٠٠ مصرى ٤٨ جنيه حوالي باليوريا املعالج القش تكلفة بينما -
لكل ١٠٠  مصرى ٥١ جنيه حوالى موالس ٪٥ اليه باليوريا واملضاف املعالج القش تكلفة -

كجم قش.
كجم. لكل ١٠٠ مصرى ٥٠ جنيه الذرة املعالج تكلفة حطب -

لكل ١٠٠ كجم  ٥٣ جنيه موالس ٪٥ اليه واملضاف املعالج حطب الذرة تكلفة -
٪٧٥ -٩٥ بني تتراوح بنسبة يقل العلف تكلفة سعر أن يتضح وبذلك -
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á«≤£æŸG πª©dG áaƒØ°üe
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علف إلى الزراعية املخلفات تدوير
حيوانى.

احليوانات عالئق فى  تدخل مكونات
غير عالئق  وتكوين مختلفة بنسب

تقليدية.

احليوانات. عالئق فى إلدخالها تصلح والتى الزراعية املخلفات حصر وجمع - ١
احليوانات.  عالئق فى مختلفة بنسب املخلفات إدخال هذه - ٢

عليها. احليوانات وتغذية اجلديدة العالئق تصنيع - ٣
وحتليلها. البيانات جمع - ٤

مجالت فى علمية ومقاالت أبحاث صورة فى وضعها بعد البيانات هذه  نشر
علمية متخصصة. مؤمترات أو ودوريات

١

سماد عضوى املخلفات إلى تدوير
(كمبوست)

الكمبوست - الزراعية.١ املخلفات كميات حصر - ١
املالئمة. بالنسب املخلفات هذه طحن وخلط - ٢

بالطــرق  (كمبوست) عضـوية  أسمـــدة إلـــى  املخلفات هـــذه حتويـــل - ٣
نوع. املالئمة لكل

باملنتج. العناصر نسب وتقدير الكمبوست حتليل - ٤

٢

كمخصبات املخلفات استخدام 
إنتاجية لتعظيم بإضافتها  للتربة

احلقلية احملاصيل بعض

الكمبوست للتربة آلة إضافة - للتربة٢ الكمبوست إلضافة وتصنيع آلة تصميم -١

باستخدام ٣ (الرملية) املستصلحة حديثا األراضى فى الشامية الذرة زراعة - ١
عضوية أسمدة بعدة ومقارنتها املشروع من املنتجة األسمدة من متزايدة جرعات

املقارنة. ملعاملة باإلضافة أخرى
العضوى  السماد من واحد معدل إضافة  مع السابق  احملصول نفس  زراعة - ٢
(صفر،  املعدنى النيتروجينى السماد من متزايدة إضافات ثم طن/فدان) ١٠)

االحتياجات). من و١٠٠٪ ٧٥،٥٠،٢٥
التربة  من ثقيلة لعناصر امتصاص أى لبيان وحتليلها نباتية عينات أخذ  - ٣

والكيماوى). العضوى التسميد (حتت
قراءات احملصول  صفات النمو للمحصول وتسجيل البيانات عن يتم أخذ - ٤

احملصول. جودة صفات وقياس احلصاد وقبيل النضج متام عند ومكوناته

صيفى)  (محصول الذرة محصول - ١
متتاليني موسمني فى

شتوى)  (محصول القمح محصول - ٢
متتاليني موسمني فى

متزايدة  جرعات  باستخدام  (الرملية) حديثا املستصلحة األراضى فى القمح زراعة - ١
ملعاملة باإلضافة أخرى عضوية أسمدة بعدة ومقارنتها املشروع من املنتجة األسمدة من

املقارنة.
العضوى  السماد من واحد معدل إضافة  مع السابق  احملصول نفس  زراعة - ٢
، (صفر املعدنى النيتروجينى السماد  من متزايدة  إضافات ثم (١٠طن/فدان)

االحتياجات). من ٧٥ و ١٠٠٪ ،٥٠ ،٢٥
التسميد  من التربة (حتت لعناصر ثقيلة امتصاص أى وحتليلها لبيان نباتية أخذ عينات - ٣

والكيماوى). العضوى
ومكوناته  احملصول وتسجيل قراءات للمحصول النمو عن صفات البيانات أخذ يتم - ٤

احملصول. جودة صفات وقياس احلصاد وقبيل النضج متام عند

:Ú«LQÉÿG ÚªgÉ°ùŸG äÉcô°ûdGh äÉ«∏µdGh á«ª∏©dG ΩÉ°ùbC’G AÉª°SCG
الزقازيق. جامعة - اإلنتاجية الكفاية معهد - اإلنتاج احليوانى -قسم ١

الزقازيق. جامعة - اإلنتاجية معهد الكفاية واأللبان - األغذية قسم تكنولوچيا - ٢
الزقازيق. جامعة - العلوم كلية - احليوان علم قسم - ٣

الزقازيق. - جامعة اإلنتاجية - معهد الكفاية الزراعى قسم االقتصاد واإلرشاد - ٤
á`eó≤ŸG

∫ŸËdA*« WOHK�
كارثة حدوث وبعد وغذائه وصحته  باملواطن الدولة  اهتمام األخيرة السنوات فى لوحظ 
املزارع وبعض هائلة خلسائر تعرضت حيث الدواجن مزارع من كثير توقفت الطيور أنفلونزا
ألسباب اإلنتاج فى مستمرة ولكنها كبيرة استمرت فى اإلنتاج مازالت تتعرض خلسائر التى
أخـــرى أنشطة ملزاولة اجتــه بعـض املربني حيث نشاطها أوجه املزارع بعض غيرت كما مختلفة

األرانب. تربية منها
االصطناعى التلقيح والقى السنوات األخيرة األرانب فى  صناعة بتنمية االهتمام زاد لقد
البحث مستوى على عظمى سواء أهمية له من ملا كبيرًا Artificial  اهتماما insemination
الكثير لدى االصطناعى التلقيح استخدام والهدف من نشر العملى. التطبيق مجال فى العلمى أو
على:- يساعد مما احليوانى البروتني إنتاج لتفادى وقوع أزمة فى االنتاج هو حتسني األرانب مربى من
طريق  وذلك عن املجتمع أبناء اخلريجني من شباب من لكثير حقيقية عمل فرص - إيجاد ١

مال كبير. لرأس حتتاج مشاريع صغيرة ال تقدمي
السواء. حد على واحلضر الريف فى للمواطنني من الكوليسترول خالى آمن تقدمي غذاء - ٢

الشرقية. محافظة فى الطيور أنفلونزا مشكلة من فى احلد املساهمة - ٣
احليوانى  البروتني نقص على للتغلب فعالة كوسيلة األرانب صناعة انتشار على -املساعدة ٤

احلمراء. اللحوم أسعار تثبيت على والعمل
لعلوم األرانب املصرية اجلمعية ندوة منها كثيرة علمية ندوات عقدت عدة املجال هذا وفى

á«LÉàfE’G IAÉØµdG Ú°ùëàd ≈YÉæ£°U’G í«≤∏àdG ΩGóîà°SG
á«bô°ûdG á¶aÉëÃ ÖfGQC’G ≈a á«∏°SÉæàdGh 

توفيق إبراهيم مصطفى ØœÆ√

الزقازيق جامعة - الكفاية اإلنتاجية معهد
والبحوث العليا الدراسات

٢٠٠٨ -٢٠٠٧ عام

†»Í∆...†Ã≤2011   18 6/30/12   10:00:00 AM



Ê ≠ ±π ≠

لتشمل األرانب صناعة بتنمية االهتمام نولى هذا كل من األخيرة. اآلونة فى الصناعة هذه
برامج فى االصطناعى التلقيح على واالعتماد املربني صغار وقطعان الكبيرة التجارية القطعان
واملساهمة اإلنتاج تكاليف وتقليل والتناسلية اإلنتاجية الكفاءة لتحسني كوسيلة فعالة التلقيح

احليوانى. البروتني أسعار ارتفاع مشكلة حل فى
∫v����« Õd�I*« WOL�√

فى للمساهمة األرانب إنتاج فى هو التوسع هذا املقترح البحثى ألهمية واملردود األساسى
التغلب وكذلك الشعب. متناول عامة فى الثمن رخيصة احليوانى للبروتني مصادر على احلصول
الطيور مرض أنفلونزا انتشار بعد خاصة والدواجن احلمراء اللحوم أسعار ارتفاع مشكلة على

احليوانى. البروتني نقص بسبب أزمة وقوع تفادى فى واملساهمة
ŸËdA*« ·«b�√

∫v�ü« v� ŸËdA*« ·«b�√ h�K��
عالية. وراثية كفاءة ذات أرانب ذكور من نقية سالالت وتربية إنتاج - ١

الكفاءة الشرقية لتحسني فى محافظة املزارع مختلف على الذكور هذه سالالت نشر - ٢
قطعانها سنويا. دم وجتديد لألرانب الوراثية  

أمهات إنتاجية الوراثى لرفع التحسني فى فعالة كوسيلة االصطناعى التلقيح استخدام - ٣
األرانب.

قطعانهم  طريق تلقيح عن اخلريجني وشباب صغار املربني بني االصطناعى التلقيح - نشر ٤
متكنهم من ذلك. التى والتدريبات باملعلومات أو إمدادهم صناعيا   

الكفاءة اإلنتاجية حتسني فى تكنيك التلقيح االصطناعى استخدام اقتصاديات دراسة - ٥
األرانب. لقطعان والتناسلية

احليوانى. البروتني نقص فى حدوث وتفادى أنفلونزا الطيور مشكلة أثار احلد من فى املساهمة - ٦

املشاريع. هذه مثل فى عمل فرص بتوافير وذلك البطالة مشكلة على التغلب فى املساهمة - ٧
وعاملية. متخصصة مجالت علمية فى نتائج املشروع نشر - ٨

∫ŸËdA*«  U�d��
عالية. وراثية كفاءة ذات األرانب وإناث ذكور من نقية سالالت - ١
واملختبرة. املرباة النقية الذكور من سالالت منوى سائل عبوات - ٢

واأللبان واالقتصاد الزراعى. وتكنولوچيا األغذية احليوانى اإلنتاج مجاالت فى علمية - أبحاث ٣
∫ŸËdA*« s� s�bOH��*«

الزقازيق. بجامعة العلوم وكلية اإلنتاجية الكفاية معهد من املشاركة العلمية األقسام - ١
معها. باالشتراك املشروع تطبيق واملزمع الشرقية مبحافظة األرانب مزارع بعض - ٢

(٢٠٠٦) اإلسكندرية جامعة الزراعة فى كلية األرانب منتجى ومربى جمعية مع باالشتراك
مناقشات نتائج األرانب" ومن بصناعة النهوض وكيفية الطيور أنفلونزا "تداعيات عنوان حتت
الكفاءة وضعف رعايتها وكيفية األرانب بأنواع املتعلقة املشاكل بعض وجود الندوة  هذه
ذكور فى وضعف اخلصوبة بأنخفاض املتعلقة املشاكل بعض وكذلك حتسينها اإلنتاجية وكيفية
بصفة احمللية  لألرانب والتناسلية اإلنتاجية الكفاءة وحتسني عالجها وكيفية األرانب وإناث 
وكذلك عالية وراثية صفات أجنبية ذات بذكور أو اصطناعيا طبيعيا بتلقيحها وذلك خاصة
إلى باإلضافة التسويق فى املشكالت بعض االعتبار فى األخذ مع والتغذية الرعاية مشاكل بعض
الدراسات من إلى االستفادة باإلضافة للدواجن. ممتاز كبديل األرانب بصناعة االهتمام ضرورة
الكفاءة لتحسني فعالة كوسيلة االصطناعى التلقيح مجال استخدام فى أجريت التى العديدة
والرابع   ٢٠٠٣ والثالث   ١٩٩٩ الثانى العاملى املؤمتر (أبحاث  لألرانب والتناسلية اإلنتاجية

األرانب). إلنتاج ٢٠٠٥
—uEM*«

ينعكس أثره مما احليوانى االنتاج مدخالت أسعار ارتفاع األخيرة من السنوات فى مصر تعانى
غداء االنسان فى املستخدمة البيضاء واللحوم احلمراء اللحوم من احليوانية املنتجات على سعر

واحليوانى. النباتى املنتج سعر على تنعكس والتى
من ١٧  طن ٥ر٧٥٤ ألف املتخصصة فى املزارع والبياض التسمني دجاج حلوم وتقدر كمية
طن  ٥ر٤٠ ألف األرانب حلوم كمية وتقدر اجلمهورية. مستوى على مزرعة دجاج تسمني ألف
املنزلى  والدجـــاج والبـــط احلمـــام مــــع كمية حلوم تقريبا متساوية جتارية مزرعة ٩٩٥ حوالى من
التجارى والريفى  القطاعني مستوى على سنويا بيضة مليارات ٧ إلى باإلضافة هذا مصر، فى
بارتفاع حيث تتميز األرانب بلحوم االهتمام أهمية تأتى هنا ومن (٢٠٠٧ ضيف أبو على (د.
نسبة وانخفاض ٪٣ - ٦ من الدهون نسبة وانخفاض ٪٢٢ - ٢٥ حوالى إلى البروتني نسبة
٥ر٣  الى ١كجم حلم التحويلية الكفاءة ارتفاع مع حلم ٢٥ ملجم/ ١٠٠جم إلى الكلسترول
اللحوم استهالك فى الغذائية الفجوة سد فى تساهم األرانب حلوم فان ثم  ومن  علف، كجم

خاصة. بصفة البيضاء واللحوم عامة بصفة احلمراء
فى  االستثمار إلى باإلضافة تقريبا  حلم كجم  ٨٠ يعطى األرانب من واحد  زوج أن حيث
فى االنتاج األخرى باملشروعات ما قورنت إذا املال رأس بقلة يتميز تربية األرانب مشروعات

.(٢٠٠٧ والى جنالء د. - نصار (د.سعد احليوانى
استثماراتها وبلغت األخيرة السنوات خالل تقدمت وتطورت قد الداجنة الصناعة أن ورغم
قد  ذلك الصناعة ومع واجهت تلك قد الصعوبات من هناك عددا أن إال مليار جنيه ٢٠ حوالى
أضرت قد الطيور أزمة أنفلونزا غير أن مصر، فى اللحوم الداجنة والبيض من االحتياجات غطت
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الشرقية. مبحافظة املجتمع البيئة وتنمية جهاز - ٣
احلر. العمل فكر جتربة خوض فى الراغبني اخلريجني شباب - ٤

∫ŸËdA*« ·«b�√
∫v�ü« v� ŸËdA*« ·«b�√ h�K��

الوراثية العالية. الكفاءة ذات واألجنبية األرانب احمللية ذكور  من نقية سالالت وتربية - إنتاج ١
وشباب اخلريجني املنتجني لصغار املزارع مختلف على الذكور سالالت هذه أفضل نشر - ٢

سنويا. قطعانها دم هذه املزارع وجتديد ألرانب الوراثية الكفاءة لتحسني الشرقية محافظة فى  
ونشرها ذكور سالالت نقية ومختبرة من ومجمعة منوى طازجة سائل عينات جتهيز - ٣

والصغيرة. الكبيرة التجارية القطعان بني
لشباب الصغيرة على املزارع املختبرة وهجنها واحمللية السالالت األجنبية نشر أفضل - ٤

الشرقية. مبحافظة اخلريجني  
الشرقية. محافظة فى احلمراء اللحوم أسعار ارتفاع فى حل مشاكل املساهمة - ٥

احلمراء. من اللحوم بدال األرانب حلوم من الصحى اآلمن البديل إيجاد فى - املساهمة ٦
∫ŸËdA*«  U�d��

عالية. وراثية كفاءة ذات أرانب وإناث ذكور من نقية سالالت - ١
واملختبرة. املرباة النقية الذكور من سالالت منوى سائل عبوات - ٢

الزراعى. واالقتصاد األغذية واأللبان وتكنولوجيا احليوانى اإلنتاج مجاالت فى علمية أبحاث - ٣
∫W�b���*« œ«u*«Ë qLF�« WI�d�

كاآلتى: هذا املشروع العمل فى خطة تتم
-V- line -  بلدى  -فالندر بوسكات (نيوزيلندى - نقية سالالت من أرانب إنتاج ذكور

كاآلتى: وتتم اقتصاديا منها املناسب واختيار لها املنوى السائل وتقييم أحمر)
-V- line- والــــ والفالندر والبوسكات النيوزيلندى األرانب ذكور من عدد شراء يتم - ١

نوع). كل من ١٥) أرنب فى حدود ٧٥ األحمر   والبلدى
صفات رديئة الذكور واستبعاد وتقييمها السابقة الذكور من املنوى السائل جمع - ٢

 السائل املنوى.
انسبها. لتحديد مختلفة تخفيف ومعدالت مخففات باستخدام املنوى السائل تخفيف - ٣

املنوى وفى السائل الدم فى لتقدير بعض املكونات الذكور دم من عينات أخذ - ٤
بخصوبة الذكور. بينهما وربطها عالقة إيجاد ومحاولة  

كل  (١٠ أمهات من أم عدد ٥٠ جتارب خصوبة Fertility trials باستخدام عمل - ٥
الطبيعى. بالتلقيح الصناعى التلقيح ومقارنة نوع)

لنشره.  أفضلها واختيار وخلطانها واحمللية األجنبية السالالت  من منو جتارب عمل -  ٦
واملذاق. اللحم وجودة الذبيحة صفات واختبار ذبح عمل جتارب - ٧

اختيار وكذلك  الطبيعى  بالتلقيح الصناعى  التلقيح  ملقارنة  اقتصادية دراسة عمل - ٨
اقتصاديا. وخلطانها السالالت  أفضل

 

á«≤£æŸG πª©dG áaƒØ°üe

OƒµdGêô`````îŸG ±ó¡dGá£°ûfC’G

سالالت وتربية  إنتاج 
أرانب ذكور من نقية
عالية وراثية كفاءة ذات

النيوزيلندى أرانب ذكور
والبلدى والبوسكات والفالندر

- V- line-والـ األحمر

عمر  فى متخصصة مزارع من الذكور وإنتخاب اختيار - ١
اجلنسى. النضج حتى وتربيتها ٢-٣شهور

لها املنوى السائل صفات على بناء الذكور هذه - تقييم ٢
وحتليها. البيانات جمع - ٣

ومقاالت  أبحاث صورة فى وضعها بعد البيانات هذه نشر - ٤
متخصصة. علمية مؤمترات أو ودوريات مجالت علمية فى

١

إنتاج عينات سائل
سالالت من منوى

الذكور النقية املربة
واملختبرة

من منوى سائل عينات
الذكور سالالت أفضل
واملختبرة. املرباة النقية

الذكور. من املنوى جمع السائل - ١
املنوى السائل تقييم - ٢

املنوى. السائل تخفيف - ٣

٢

سالالت وتربية  إنتاج 
أرانب إناث من نقية

ومرباة نقية

إناثأرانبالنيوزيلندى
والفالندر والبوسكات 
والــ األحمر والبلدى

- V- line-

مع  املذكورة اإلناث على اخلصوبة جتارب عمل - ١
بالطبيعى. الصناعى التلقيح مقارنة

واحمللية  األجنبية السالالت من جتارب منو - عمل ٢
املنتجني صغار على لنشره أفضلها واختيار وهجنها

رمزية. بأسعار الشرقية حملافظة اخلريجني لشباب
الذبيحة  صفات واختبار ذبح جتارب عمل - ٣

واملذاق. اللحم وجودة
صورة  فى وضعها بعد البيانات هذه نشر -  ٤
أو ودوريات مجالت فى علمية  ومقاالت أبحاث

مؤمترات علمية متخصصة.

٣
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الزقازيق. جامعة - اإلنتاجية الكفاية معهد - األراضي واملياه -قسم ١
الزقازيق. جامعة - اإلنتاجية الكفاية - معهد احملاصيل) (فرع اإلنتاج النباتى قسم - ٢

الزقازيق. - جامعة اإلنتاجية - معهد الكفاية الزراعى قسم االقتصاد واإلرشاد - ٣
طنطا. جامعة - الزراعة كلية - الزراعية الهندسة قسم - ٤

الزراعية البحوث مركز - الزراعية الهندسة بحوث معهد - التصميم قسم - ٥
- القاهرة. الزراعة - بوزارة

á`eó≤ŸG

مائة منها أكثر من تعانى مشكلة عاملية إنتاجيتها الزراعية وتدهور األراضى متلح إن ظاهرة
من املنتجة، و١٠٪ األراضى من ٪٦٠ املتأثرة باألمالح األراضى متثل عامليًا القارات. كل فى دولة

باألمالح  املتأثرة األراضى وتتواجد (Silvertooth. 2005) للزراعة. القابلة الكلية املساحة
وتقع  مم/سنة)، ٢٥٠ من أقل املطر سقوط (معدل اجلافة وشبه اجلافة البيئية النظم مناطق فى

املناطق. هذه ضمن حدودها بكامل مصر
وقلوية التربة ملوحة هما: رئيستني مشكلتني إلى باألمالح متأثرة أراضى تعبير ويشير
تأثيرًا إلى مستوى يؤثر فيها الكلية الذائبة األمالح التربة ارتفاع تركيز ملوحة وتعنى التربة،
الصوديوم مثل  امللحية  املكونات لبعض الضار النوعى التأثير وهناك النبات. منو على ضارًا
يزيد  ما (pH) إلى اإليدروجينى الرقم ارتفاع بها فيقصد التربة قلوية أما والبورون، والكلوريد
لقدرتها  جزئى أو كلى فقد إلى ما أوإحداهما فى تربة معًا ويؤدى وجود املشكلتني ٥ر٨ على

(Bhon وآخرون، ٢٠٠٢). البشرية احلياة واحليوانى ودعم النباتى اإلنتاج على
للتنمية معوقًا  عنصرًا بها األراضى متلح مشاكل تعتبر التى الدول مقدمة فى مصر وتعد

الزراعية  األراضى من فدان مليون ٧٦ر٤ أن حصر أحدث أظهر  فقد بعيد.  إلى حد الزراعية
محافظات فى أساسًا األراضى تتركز هذه والقلوية، امللوحة من مختلفة درجات تعانى املصرية

≈°VGQC’G Ú°ù–h ìÓ°üà°S’ πeÉµàe èeÉfôH ôjƒ£J
á«bô°ûdG á¶aÉ ≈a ìÓeC’ÉH IôKCÉàŸG

ورد حسن إبراهيم ØÆœمحمد

الزقازيق جامعة - الكفاية اإلنتاجية معهد
والبحوث العليا الدراسات

 ٢٠٠٨ عام

والفيوم النيل، دلتا وغرب شرق ووسط محافظات فى مساحات منها تتناثر كما الدلتا، شمال
محافظة وتعتبر .(٢٠٠٦ والتكنولوجيا، العلمى البحث النطرون والواحات(أكادميية ووادى

الزراعية. األراضى متلح مشاكل بها تظهر التى مصر فى الزراعية احملافظات أكبر من الشرقية
ما إذا الغذاء توفير فى باألمالح املتأثرة  األراضى تلعبه أن ميكن الذى الدور لعظم ونظرًا
العلمية البحثية املؤسسات من العديد الدول من وكثيرًا مصر أنشأت استغاللها،  أحسن
اجلامعات من كثير وجهت كما األراضى، تلك إدارة ممارسات تطوير املتخصصة فى والتنفيذية
العديد تولى وكذلك الغرض. نفس حتقيق نحو البحثية والداخل جهودها وأنشطتها اخلارج فى
التجريبية البرامج  وتقوية بتدعيم كبيرا اهتماما الدولية واملنظمات األجنبية الهيئات من

النامية. فى البالد واملياه التربة ملوارد بتطبيق اإلدارة املتكاملة اخلاصة الوطنية
∫—u?????????EM*«

تبلغ  مصر فى املستخدمة املساحة فإن الوزراء مجلس معلومات ملركز ٢٠٠٧ لبيانات طبقا
عمرانية  مناطق فدان و ٧ر٤ مليون زراعية، أراضى فدان ٣ر١٣ مليون فدان (منها ٦ر٨ مليون
لهذا  نسمة. ٧٢ مليون نحو ويقطنها الكلية املساحة من فقط ٪٥ متثل وهى بالسكان) مأهولة
الدول بعض  فى احلال هو فحسب كما اقتصاديًا نشاطا فى مصر األراضى استصالح يعد لم
الغذاء من  املزيد  إنتاج منها: وسياسية اجتماعية  أبعادا  له ملحة ضرورة أصبح بل األخرى،
السكانية، اخلريطة تركيب وإعادة عام ٢٠٠٦، جنية ٤ر١٥ مليار بلغ الذى استيراده لتقليل

البطالة. حل مشكلة فى للمساعدة جديدة مجتمعات عمرانية وإنشاء
نتيجة باألمالح األراضى املتأثرة إنتاجية تدنى استمرار إلى مصر فى الوضع الراهن ويشير
تالئم ال متوارثة زراعية ألساليب واملزارعني املنتفعني إلتباع واملياه، األرض إدارة ممارسات لسوء
أساسى كعنصر الزمن  على واالعتماد لإلنتاج ومحدداتها باألمالح  املتأثرة األراضى صفات
إلى بالنظر األراضى لتلك اإلنتاجية للطاقة وإهدار التخلف من نوعًا يعتبر لتحسينها. وهذا

الزراعى. اإلنتاج عناصر تكاليف وارتفاع الزراعة أساليب تقدم
املتاحة فى مصر (مواردنا األراضى الستصالح األساسية الركائز أحد املاء وهو إن محدودية
استخدام املورد النادر، وكذلك إعادة هذا استخدام كفاءة رفع يحتم م٣/سنة) مليار ٧٠ حاليًا
إلدارة الالزمة والتدابير التقنيات اتخاذ مع املعالج الصحى  والصرف الزراعى الصرف مياه 

املختلفة. األراضى املياه فى هذه استخدام
 ٤٠٠ (نحو الشرقية محافظة فى واسع نطاق على املتأثرة باألمالح األراضى النتشار ونظرًا
١٩٥٠ مثل مشروع صان  منذ بدأت عمالقة استصالح مشروعات فيها فقد نفذت فدان)، ألف
كما احلسينية. سهل وشمال جنوب مشروع وحديثًا البقر، بحر ومشروع والقصبى، احلجر
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ترعة  مشروع ضمن احملافظة زمام فى باألمالح املتأثرة األراضى فدان من ألف ٨٢ مساحة تدخل
امللحية البور. األرض من كبيرة مساحة توجد باحملافظة ولآلن القومى. السالم

سريع مبعدل تنميتها من حتد مشاكل عدة امللحية استصالح األراضى تعانى مناطق تزال وما
وعدم  االقتصادية، الزراعة ملرحلة للوصول سنة ١٠ - ١٥ يستغرق فقد منها: بطء االستصالح
وارتداد نسبة املستصلحة، األراضى إنتاجية تدنى واستمرار األمالح، لغسيل الالزم املاء كفاية

مرة أخرى. ملحية أراضى إلى املستصلحة األراضى من كبيرة
تطبيق تتبنى  متعمقة علمية بحثية  دراسات املشاكل تلك حلل الواضحة الرؤية وتتطلب
وصفات  لطبيعة املالئمة والتقنيات Integrated Management املتكاملة اإلدارة أسلوب

األخرى. الناحية القومية من ومشاكلنا لواقعنا املصرى أيضا واملالئمة ناحية، من األراضى
∫v����« Õd�I*« WOL�√

للمزارع واملستثمر" منظور تطبيقى علمى "منوذج توفير إمكانية من املشروع هذا أهمية تنبع
إلعادة واملياه التربة إلدارة متكامل فى إطار برنامج مستحدثة زراعية أساليب إدخال على يعتمد
أهداف حتقيق فى ثم املساهمة ومن إنتاجيتها، ورفع وتطوير باألمالح املتأثرة األراضى تأهيل

وحتسني األراضى: استصالح مشروعات وأنشطة من املرجوة التنمية
الصعبة. العملة لتوفير الغذاء استيراد وتقليل للمصريني الغذائى األمن حتقيق نحو السعى - ١
عليها. العمران زحف نتيجة اخلصبة املنتجة األراضى من تقتطع التى املساحات - تعويض ٢

القدمية. السكانية مراكز الكثافة على الضغط تخفيف - ٣
املزمنة. البطالة عالج مشكلة فى للمساعدة عمل حقيقية خلق فرص - ٤

واخلدمات. والصناعة والنقل كالتجارة العالقة ذات االقتصادية األنشطة رواج - ٥
ŸËd???????????A*« ·«b????�√
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محافظة فى  والبور املستصلحة باألمالح املتأثرة لألراضى  الفعلية املساحات حصر -  ١

والقلوية بها. امللوحة لنشأة املختلفة والعوامل األسباب ودراسة الشرقية،  
وحتديدها األراضى تلك مشكالت طبيعة على للوقوف الالزمة والدراسات البحوث إجراء - ٢

وصان احلجر. مركزى احلسينية األساسية وهما انتشارها خاصة مناطق وافى، بشكل  
وكيميائية فى استصالح ميكانيكية مستحدثة وهيدروليكية ومعامالت أساليب إدخال - ٣

إنتاجيتها. ورفع عيوبها وعالج األراضى خواص تلك لتحسني  إطار برنامج متكامل
املتأثرة األراضى استصالح فى  الزراعى الصرف مياه استخدام إدارة  أساليب تطوير - ٤

املستصلحة. باألمالح ورى األراضى  

األساليب إدخال بأهمية األراضى تلك مع املتعاملة الفئات وإقناع وإرشاد إعالم - ٥
إرشادية). حقول زيارات ، ندوات ، عمل، (ورش األراضى امللحية وحتسني الستصالح املستحدثة  

املقترح. البرنامج الستخدام االقتصادية على اجلدوى الوقوف - ٦ 
∫ ŸËd?????A*«  U??�d???��

امللحية. لألراضى واملياه للتربة املتكاملة لإلدارة املمارسات الفنية من حزمة تقدمي - ١
االستصالح. كفاء لرفع طبيعية إلضافة محسنات الصنع محلية جديدة مستحدثة آلة - ٢

املالئمة. املتكاملة أساليب اإلدارة األراضى بأهمية تطبيق بتلك املستفيدين وعى زيادة - ٣

واحملاصيل واالقتصاد الزراعى. الزراعية والهندسة مجاالت األراضى فى علمية أبحاث - ٤
∫ ŸËd?????A*« s???� ÊËb???OH��*«

البحوث. ومراكز بالكليات املناظرة العملية واألقسام من املعهد املشاركة العملية -األقسام ١
امللحية. األراضى استصالح مجال واخلاصة العاملة فى احلكومية - الهيئات واملؤسسات ٢

األراضى. واملنتفعني بتلك ذوى الصلة واملستثمرين وشباب اخلريجني املزارعني - ٣
∫ ŸËd?????A*« ·«b?????????????�√

على والهيدروليكية والكيماوية امليكانيكية  للممارسات املتداخلة التأثيرات تقييم - ١
باألمالح. املتأثرة األراضى وحتسني خواص مشاكل امللوحة معاجلة  

بأعماق للتربة محسنات حقن فى  تستخدم احمللية الظروف تناسب مطورة  آلة تصميم - ٢
األراضى. متلح مشاكل على للمساعدة  مختلفة

احملاصيل إنتاجية ملعظم متكامل نظام تكون أن  ميكن التى املمارسات أفضل حتديد  - ٣
الشرقية. مبحافظة باألمالح املتأثرة األراضى حتت ظروف الرئيسية  

املناطق أراضى لرى الزراعى الصرف مياه الستخدام املمكنة املمارسات أفضل  حتديد  - ٤
هذه املناطق. فى املياه نقص مشكلة على للتغلب باألمالح   املتأثرة

∫ ŸËd?????A*«  U??�d???��
امللحية. لألراضى واملياه للتربة املتكاملة لإلدارة املمارسات الفنية من حزمة تقدمي - ١

االستصالح. كفاء لرفع طبيعية إلضافة محسنات الصنع محلية جديدة مستحدثة آلة - ٢
املالئمة. املتكاملة أساليب اإلدارة األراضى بأهمية تطبيق بتلك املستفيدين وعى زيادة - ٣
واحملاصيل واالقتصاد الزراعى. الزراعية والهندسة مجاالت األراضى فى علمية أبحاث - ٤

∫W�b���*« œ«u*«Ë qLF�« WI�d�
رئيسية: محاور ألعلى ثالثة يتم العمل البحثى هذا املقترح لتنفيذ
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فى التربة الثقيلة، املياه الزائدة صرف محسنات حلقن تستخدم زراعية آلة لتطوير تصميم وضع
البساطة فى التصميم ويراعى متلحها. أسباب أهم من التربة داخل املياه هذه أن تراكم حيث

املصرية. حتت الظروف العمل يناسب وأن وسهولة التشغيل
التربة فى باطن للتحلل قابلة وغير عضوية غير محلية مواد حقن فى املطورة اآللة تستخدم
للمساعدة  الزراعية التربة نفاذية من تزيد هذه املواد سم، ٤٠ - ١٠٠ مختلفة من على أعماق

ملوحتها. نسبة وتقليل التربة غسيل سرعة وبالتالى املتراكمة صرف املياه معدل زيادة على
لتحديد احلقلية العملية التجارب من مجموعة إجراء السابقة والتصنيع لآللة التصميم يتبع
املناسب اجلرار وحجم الــالزمة لتشغيلها القدرة حتديد وكــذا اآللة، هذه حاالت تشغيل أمثل

اآللة. لهذه
∫v�U��« —u;«

لتقييم:- واملعملية احلقلية التجارب مجموعة من تصميم يتم
محراث  واستخدام للتربة  مختلفة إعداد آالت  مثل  املمكنة امليكانيكية  املمارسات كل  - ١
مواد خشنة حقن فى السابقة استخدام اآللة مع ٤٠ - ١٠٠سم من محددة أعماق على التربة
سطحى شبكة صرف تصميم وكذلك املزروعة. باألراضى الصرف عملية لتحسني عضوية غير
تساعد املعامالت التى على أنسب للوقوف النتائج وحتليل دراسة ثم للمقارنة. مغطاة وأخرى

االقتصادى للمعامالت. ضوء التحليل فى اإلنتاجية زيادة على
معينة.  مبعدالت والكبريت الزراعى اجلبس إضافة مثل املمكنة الكيماوية املمارسات - كل ٢
احملاصيل زيادة إنتاجية على تساعد التى املعامالت على أنسب النتائج للوقوف وحتليل دراسة ثم

للمعامالت. االقتصادى التحليل ضوء فى
وضواغط  مختلفة مبعدالت باملياه الغمر مثل املمكنة الهيدروليكية املمارسات كل  - ٣

املعامالت. أنسب للوقوف على النتائج وحتليل دراسة ثم الصرف. ثم مختلفة هيدروليكية
- الهيدروليكية)  الكيماوية (امليكانيكية - السابقة املختلفة املمارسات بني التداخل أثر - ٤

التربة. خواص احملاصيل وحتسني إنتاجية على زيادة
∫Y�U��« —u;«
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املياه. الناجتة ونوعية الزراعى الصرف مياه كميات - ١

والقطن و.... والبرسيم واألرز كالقمح املنطقة الرئيسية فى املائية للمحاصيل االحتياجات - ٢
اجلوفية. املياه من أو كالترع مصادر الرى وكمياتها من الرى مياه مدى توافر - ٣

الصرف  مياه استخدام إمكانية لدراسة واحلقلية املعملية التجارب من مجموعة إجراء - ٤
هذه استخدام املختلفة من كل التداخالت املعتادة. وتقييم الرى مبياه خلطها وكمياتها وطريقة

الثانى. احملور فى السابقة املمارسات مع املياه
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مستحدثة جــديــدة ــة آل تصميم 
محسنات إلضافة الصنع محلية
مختلفة بأعماق للتربة طبيعية

االستصالح. كفاءة لرفع

الصنع محلية مستحدثة جــديــد ــة  آل
بأعماق للتربة طبيعية محسنات إلضافة

مختلفة.

املقترحة  لآللة التصميم  وضع - ١
اآللة  وتصنيع التصميم تنفيذ - ٢

ظروف  احلقل حتت فى اآللة أداء لتقييم الكافية مجموعة التجارب - إعداد ٣
املطلوبة والقدرة التشغيل وسرعات احلقن وأعماق التربة طبيعة حيث مختلفة من

البيانات. وجمع التجارب تنفيذ - ٤
اآللة لتشغيل الظروف وحتديد أمثل النتائج دراسة - ٥

I

املــتــداخــلــة ــرات ــي ــأث ــت ال تقييم 
والكيماوية امليكانيكية للممارسات
معاجلة عــلــى والــهــيــدرولــيــكــيــة
خواص وحتسني  امللوحة مشاكل

باألمالح املتأثرة األراضى

أثر عن والنتائج البيانات من مجموعة
املمارسات ملجموعة العملى التطبيق
األراضى من النوعية هذه املقترحة ملعاجلة

الشرقية. محافظة فى

الشرقية. محافظة فى باألمالح املتأثرة املناطق حصر - ١
بكل منطقة. اخلاصة املشاكل طبيعة حتديد ٢-

املنطقة. مع طبيعة للتعامل املمارسات املمكنة كافة تصميم - ٣
حقليا ومعمليا. التطبيقية التجارب تنفيذ مجموعة - ٤

للتجارب. والنتائج البيانات كافة وتسجيل جمع - ٥

II

ميكن التى املمارسات أفضل حتديد
ملعظم متكامل نظام  تكون أن
حتت الرئيسية احملاصيل إنتاجية
باألمالح املتأثرة األراضى ظروف

الشرقية. مبحافظة

مشاكل ملعاجلة متكامل برنامج - أ
إنتاجية ورفع باألمالح املتأثرة األراضى
االقتصادى البعد يراعى األراضــى هذه

السائد واالجتماعى

حتليل النتائج إحصائيا. - ١
املمارسات  أفضل إلى للوصول النتائج دراسة - ٢

البعد  مراعاة مع األراضى من النوعية  هذه  مع للتعامل  متكامل  فنى برنامج  إعداد - ٣
املمكنة. احللول لكافة االقتصادى

البرنامج  أهمية لشرح واملستثمرين املزارعني من املهتمني لكافة وزيارات ندوات إعداد - ٤
تطبيقه. وكيفية

III

وحتديد  طبقت التى للممارسات العملية التطبيقات نتائج أهم استخالص - ١
واقتصاديا. فنيا أنسبها

مجال الزراعة  فى املزارعني واملستثمرين لكافة تداوله يسهل بشكل الفنية النشرة تصميم - ٢
املتخصصة. اجلهات لكل وصولها ومتابعة وتوزيعها النشرة طبع - ٣

أفضل عن إرشــاديــة فنية نشرة   -- ب 
مشاكل ملعاجلة الــزراعــيــة املــمــارســات
األراضى إنتاجية ومعظم األراضــى متلح

باألمالح املتأثرة

اآللة تصنيع كيفية عن فنى دليل - ج
املطورة.

يسهل تداولها. مناسبة فى صورة ووضعة جتهيز التصميم - ١
والورش  الزراعية لآلالت مصانع من لكافة املهتمني وزيارات ندوات إعداد - ٢

وتصنيعها. تشغيلها وكيفية اآللة أهمية وشرح واملستثمرين واملزارعني

املمكنة املمارسات أفضل حتديد
الزراعى الصرف  مياه الستخدام 
باألمالح املتأثرة املناطق أراضى فى
املياه نقص  مشكلة  على  للتغلب 

هذه املناطق فى

عن والنتائج  البيانات من مجموعة  - أ
املمارسات ملجموعة العملى التطبيق أثر
مياه استخدام مجال فى الهيدروليكية

الزراعى الصرف

باألمالح  املتاثرة األراضى مناطق فى الزراعى الصرف من الناجتة املياه كمية حصر - ١
. احملافظة فى

. املناطق هذه فى الرئيسية للمحاصيل املائية حصر االحتياجات - ٢
. باملنطقة املتاحة الرى مياه كميات حصر - ٣

. ( الناقصة املياه حتديد كمية ) املشكلة حتديد حجم - ٤
. للحل املمكنة املمارسات كافة استنتاج - ٥

. املقترحة احللول صحة من للتأكد واملعملية احلقلية التجارب تنفيذ - ٦
وترتيبها وحتليها للتجارب البيانات جمع كافة - ٧

IV

. تصميم بنود النشرة - ١
. النشرة واملعلومات فى البيانات كافة وضع - ٢

اآلراء ومناقشة النشرة محتويات لشرح علمية ندوة عقد - ٣

استخدام كيفية عن  فنية  نشرة -- ب
الزراعى الصرف مياه

إمكانية عن متكامل برنامج - ج
ضوء الزراعى فى الصرف استخدام مياه
األراضى متلح مشاكل معاجلة برنامج

الثالث فى الهدف واملستنتج

. ( مؤمترات - ندوات - فنية نشرة ) املتكامل البرنامج بنود إعداد - ١
. للنشر املالئمة بالصورة وجتهيزها البرنامج بنود كافة استكمال - ٢

إليهم  البرنامج وتوصيل الصلة ذات واألجهزة الهيئات بكافة االتصال - ٣
. واملؤمترات الندوات حلضور ودعوة املمارسني واملختصني

كافة  ونشر ملناقشة األقل على مؤمتر إلى باإلضافة أو أكثر عقد ندوة - ٤
. البيانات

. بها ومعترف متخصصة مجالت كافة البحوث فى نشر - ٥
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الزقازيق. - جامعة اإلنتاجية - معهد الكفاية واأللبان األغذية تكنولوچيا -قسم ١
الزقازيق. جامعة - اإلنتاجية الكفاية معهد - احليوانى قسم اإلنتاج - ٢

- دقهلية. بلقاس - السكر شركة صناعة - ٣
الزراعة. - وزارة البحوث الزراعية مركز - ٤
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فى عالية وزيادة  الناجت  لقلة  نظرًا العربية  مصر جمهورية  فى كبيرة  غذائية فجوة توجد
الناجتة الهائلة املخلفات من باالستفادة الغذائية الفجوة تلك سد على العمل يجب لذا السكان
أهمية ذات كيميائية مركبات إنتاج فى وذلك واأللبان) الغذائى (األغذية مصانع التصنيع من
األغذية إنتاج فى املركبات هذه واستخدام واملصنع، املخلفات نوع  حسب عالية اقتصادية
لرغبات وذلك تلبية الوظيفية"، األغذية طب " عليه يطلق اجلديد العملى الفرع وذلك الوظيفية
جتديد فى رغبة  وهى العلمية، التخصصات تزاوج زمن فى األخيرة اآلونة تلك  فى  اجلماهير
والتى يحتاجها طلبا األعلى األغذية نوعيات لتحديد الوظيفية األغذية إنتاجية لهذه خطة معلم
املشاكل أولويات  وحتديد املنطقة دول فى الصحية  للخريطة  طبقا والعربى املصرى املجتمع
التسويقية األهمية معرفة  مع الوظيفية،  باألغذية منها الوقاية املستهدف الغذائية واإلمراض
اإلنتاج خطوط تطوير مع لها االقتصادية اجلدوى ودراسة الغذائية الكيميائية لتلك املركبات
فى التفكير لذا كان حديث. عاملى اجتاه وهو الدواء قبل لتوفير العالج بالغذاء للمصانع املتاحة

اآلتى: حتقيق حملاولة املمول البحثى املشروع هذا
قصب  من السكر إنتاج مصانع مخلفات من لالستفادة طرق بسيطة واقتصادية إيجاد - ١

بها. الغذائية املميزة املركبات إلنتاج السكر وبنجر السكر

äÉØ∏ øe ájƒ«M á«FGòZ äÉfƒµe êÉàfEG
¿ÉÑdC’Gh ájòZC’G ™«æ°üJ

سليمان محمد أحمد √Øœ Æمحمد

الزقازيق جامعة - الكفاية اإلنتاجية معهد
والبحوث العليا الدراسات

٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ عام

إلنتاج  ومنتجاتها األلبان مصانع مخلفات من واقتصادية لالستفادة بسيطة طرق إيجاد - ٢
بها. املميزة الغذائية املركبات

الزيوت  ومعاصر مصانع مخلفات من لالستفادة واقتصادية بسيطة طرق إيجاد - ٣
بها. املميزة الغذائية املركبات إلنتاج والدهون

املاشية. عمل عالئق فى املخلفات تلك من باقى االستفادة - ٤
"املشروم" عيش الغراب إنتاج فى املخلفات باقى من االستفادة - ٥

∫—u????????EM*«
فى سواء املجاالت تلك فى املنتجة احملافظات أكبر من والشرقية الدقهلية محافظة  تعتبر
مصانع من الكثير الشرقية مبحافظة رمضان من العاشر مدينة ففى واأللبان، األغذية مجال
بالوسائل منها التخلص يؤدى التى املخلفات من كبيرة كمية منها وينتج واأللبان األغذية 
مبحافظة الدقهلية مثل مصنع بنجر السكر أغذية البيئة. كذلك يوجد مصانع تلوث التقليدية
مشاكل من متثله وما واأللبان مصانع األغذية فإن مخلفات وعموما املخلفات. بعض منه ينتج
فى األفراد منه يعانى وما املشاكل، تلك حلل الالزمة االقتصادية والنواحى البيئة، لتلوث
مصانع األغذية مخلفات من االستفادة لتطوير منظور فاألمل املخلفات. لتلك الصحية النواحى
سواء خصائصها وحتسني األغذية تركيب فى تستخدم والتى الغذائية املركبات واأللبان إلنتاج
املنطقة تلك فى والعربى املصرى املستهلك السواء لدى على والصحية البيولوجية الناحية من

الدواء". قبل "الغذاء الوظائف أغذية فى منظور العوملة من واالستفادة
∫v����« Õd�I*« WOL�√

األغذية ملصانع املخلفات الثانوية االستفادة من تعظيم محاولة إلى ترجع املقترح هذا أهمية
مع منها، خاصة االستيراد وتقليل مهدرة حقيقة ثروة إليجاد متكامل برنامج بوضع واأللبان
مثل الغذائية املركبات وإنتاج استخدامها وتعيد املخلفات من تستورد اآلسيوية الدول أن العلم
املثال سبيل على امللونة النكهة، واملواد مواد البروتينات، الكربوهيدرات، البكتني، األلياف،
الثانوية املخلفات هذه من واضحة لالستفادة دالالت حاليا مصر فى يوجد وال احلصر. وليس
االقتصادية الناحية من هامة غذائية مركبات إنتاج  على نعمل ونحن خاصة اقتصاديا الهامة

أو الدوائية. األغذية الوظيفية تكوين فى وإدخالها والغذائية
ŸËd???????????A*« ·«b�√

∫v�ü« v� ŸËdA*« ·«b�√ h�K��
واأللبان األغذية ملصانع الثانوية املخلفات فى حتويل آمنة بسيطة واقتصادية طريقة إيجاد -١

األغذية. صناعة فى تستخدم هامة غذائية مركبات إلى
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الهامة. احليوية املركبات إلنتاج مبسط تكنيك على تصميم العمل - ٢
الثانوية  املخلفات تدوير إلعادة واأللبان األغذية مصانع جلميع متكامل برنامج حتديد - ٣

النهائى. واملنتج اإلنتاج خطوط حتسني فى استخدامها إعادة من واالستفادة
نشرة  عمل مع  املتخصصة، العلمية  الدوريات فى والنتائج البحوث  بنشر القيام - ٤
من كيفية تعظيم االستفادة على واملتخصصني القائمني تساعد أو سنوية شهرية إرشادية فنية

الغذائية. احليوية املركبات الكيماوية
واأللبان. األغذية مصانع مخلفات وغير تقليدية من للطاقة بديلة -إيجاد مصادر ٥

∫ŸËdA*«  U�d��
∫WN�UH�«Ë dC)« l�UB�  UHK�� s� ≠ ±
واأللياف. البكتني إنتاج مادة -

امللونة. إنتاج املواد -
املواد املكسبة للنكهة. إنتاج -

الستريك. حامض إنتاج -
اإلنزميات. إنتاج -

العديدة. السكريات إنتاج -
البروتينات. إنتاج -

∫ÊU��_« l�UB�  UHK�� s� ≠ ≤
البروتني. إنتاج معزوالت -

الالكتوز. سكر إنتاج -
الفيتامينات. إنتاج -

إنزميات املنفحة. إنتاج -
والكحوالت. الطاقة مشروبات إنتاج -

∫dJ��« d�M�Ë VB� l�UB�  UHK�� s� ≠≥
الستريك. حامض إنتاج -

اجللوتاميك. حامض إنتاج -
البلمرة). طريق عن ) اإلتاكونيك حامض إنتاج -

إنتاج البكتني. -
البروبيونك. حامض إنتاج -

واملذيبات. الكحوالت إنتاج -
األمينية. إنتاج األحماض -

∫Êu�b�«Ë  u�e�« l�UB�  UHK�� s� ≠¥
إنتاج مضادات األكسدة. -

الفيتامينات. إنتاج -
الليبيز. إنتاج إنزميات -

الكون. زيت رجيع إنتاج -
واجللسرين. الصابون إنتاج -

الغذائية. احملاصيل لبعض األخرى الثانوية املخلفات الغراب من عيش إنتاج - ٥
باستخدام  املزارع حليوانات اإلنتاجية والتناسلية القدرة من تزيد عالئق جديدة إنتاج - ٦

املصانع. ومخلفات احلقلية للمحاصيل الثانوية املخلفات
ŸËdA*« s� s�bOH��*«

اجلامعة  املشروع فى فى املشتركة العلمية األقسام - ١
اخلطة. واأللبان املشاركة فى األغذية - مصانع ٢

الفئات  - - للمسنني للشباب - (لألطفال الوظيفية األغذية تنتج األدوية التى شركات - ٣
احلساسة).

بها. املعنية واألجهزة البيئة - وزارة ٤
املنزلى. االقتصاد وكليات األطعمة وعلوم للتغذية البحثية املراكز - ٥

والداجنى. احليوانى اإلنتاج مزارع - ٦

ŸËdA*« n�Ë
∫ŸËdA*« ·«b�√

األغذية واأللبان. ملصنع مخلفات ثانوية وحدة حيوية لكل إنتاج مركبات زيادة - ١
األمراض  وعالج األمراض من بالوقاية لها عالقة جديدة حيوية مركبات على التعرف - ٢ 

. الدواء قبل بالغذاء
. واأللبان بتطوير خطوط اإلنتاج األغذية مصانع مخلفات فاقد ترشيد - ٣

للمخلفات  الصناعية التخمرات فى الدقيقة احلية الكائنات استخدام نحو االجتاه - ٤
. واأللبان األغذية ملصانع الثانوية
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جودة  وحتسني متكامل بعمل برنامج واأللبان األغذية مبصانع العاملني مهارات تطوير - ٥
. املخلفات وتدوير النهائى، وكيفية معاجلة الناجت

فى   HACCP احلرجة  التحكم نقاط وحتديد املخاطر حتليل برنامج  من  االستفادة  - ٦
. الثانوية لها تدوير املخلفات واأللبان وطرق األغذية مصانع

. واأللبان األغذية مصانع مخلفات من تقليدية وغير للطاقة بديلة مصادر وجود - ٧
∫ŸËdA*«  U�d��

عدمية  الثانوية املخلفات من عالية اقتصادية قيمة لها غذائية حيوية مركبات إنتاج - ١
. املستغلة وغير القيمة

. الوظيفية األغذية مجال احليوية الغذائية فى املركبات تلك وتقنني إضافة توفير - ٢
وزيادة  النهائى الناجت صفات وحتسني الغذائية احليوية املركبات تلك الصادرات من - زيادة ٣

. اإلقتصادى العائد
. الغذائية املخلفات من إنتاج املشروم - ٤

احمللى  املستوى على املتخصصة العلمية املجالت فى منشورة متطورة علمية أبحاث - ٥
. مجاله فى كل مصنع ونشرات حسب والعاملى

∫ W�b���*« œ«u*«Ë qLF�« WI�d�
: يلى كما محاور ثالث على يتم العمل البحثى املقترح هذا لتنفيذ

∫ ‰Ë_« —u;«
لكل  الثانوية املنتجات أهم على والوقوف واأللبان األغذية مصانع جلميع دراسة عمل - ١
العمل استمرارية اخلام املستخدمة توفير املواد مصر للوصول إلى أنحاء جميع فى وكميته مصنع

. السنوى املوسمى، سواء
استفادة  ومدى  مصنع مخلفات كل من املنتجة الغذائية  احليوية املركبات أهم حتديد - ٢

. منها املصنع نفس
∫ v�U��« —u;«

وسهلة  بسيطة بطريقة الغذائية املركبات احليوية إنتاج تقليدية فى غير استخدام طرق - ١
. األغذية واأللبان ملصانع الثانوية املخلفات من واقتصادية

علمية  بطريقة استعمالها كيفية وحتديد كل مصنع من الغذائية احليوية املركبات - جتميع ٢
. صحيًا آمنة

∫ Y�U��« —u;«
واأللبان  األغذية ملصانع ثانوية مخلفات من الناجتة املنتجات احليوية الغذائية استخدام - ١

. الوظيفية األغذية تدعيم فى
الفئات اخلاصة  لتغذية مرضى الناجتة الغذائية على املركبات احليوية حتتوى وجبات - عمل ٢

. (................ مسنني - حوامل - أطفال )
املجاورة  والدول  للمحافظات تصديرها على والعمل اقتصاديا الوجبات تلك تقييم  - ٣

. الصحية اخلريطة حسب منها الوقاية أو املرضية احلاالت ملعاجلة فردية أومختلطة، سواء

á«≤£æŸG πª©dG áaƒØ°üe

OƒµdGêô`````îŸG ±ó¡dGá£°ûfC’G

إنـــتـــاج مــركــبــات
مغذية. حيوية

االقتصادى العائد اإلنتاجزيادة فى اقتصادية مبسطة طرق استخدام ١

املركبات استخدام
فى املغذية احليوية
وإنــتــاج التصنيع
الوظيفية األغــذيــة

حسب غذائية مضافات
القياسية املــواصــفــات 

« برنامج متكامل »

الغذائية املضافات من االستفادة تعظيم ٢

ــــــــواب ــــح أب ــــت ف
جديدة تصديرية

مـــــــطـــــــابـــــــقـــــــة
العاملية للمواصفات

نواجت ثانوية وهى تقليدية غير مصادر من إنتاجها
اقتصادى عائد لها

٣
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من العديد  حدوث إلى اآلفات مكافحة فى للمبيدات واملكثف الواسع االستخدام  أدى
قد بتركيزات اخلضر والفاكهة فى املبيدات متبقيات تواجد أهمها من والتى البيئية املشاكل
واألسماك واالرضى السطحى واملاء التربة إلى تلوث إضافة دوليا بها املسموح احلدود تتعدى

الرش. عمليات تكرار للمبيدات من املقاومة صفة اآلفات اكتساب إلى إضافة املبيدات ببقايا
تقليل متبقيات أو من من شأنها التخلص استخدام وسائل مختلفة إلى احلاجة دعت لذلك
نظيف منتج وتقدمي التلوث باملبيدات كارثة حلماية البيئة من املختلفة البيئية النظم فى املبيدات
زيادة بهدف للخارج نظيف منتج تصدير أو املستهلك حلماية املبيدات متبقيات  من خالى

االستثمار.
العلمى باملبيدات كاملؤمتر البيئى التلوث عن كثيرة ومؤمترات علمية ندوات وقد عقدت
WOKJ� vLKF�« d9R*«Ë للمبيدات، أمثل واستخدام تداول للمبيدات نحو  املركزى باملعمل األول
من العديد إلى إضافة البيئى التلوث عن  …—uBM*« WF�U��Ë  ≤∞∞∑  ¨  ≤∞∞∂ o�“U�e�« WF�U� ≠ ÂuKF�«

العاملية. املؤمترات
∫v����« Õd�I*« WOL�√

باملبيدات التلوث من خالية نظيفة بيئة إيجاد هو البحثى املقترح هذا ألهمية األساسى املردود
البيئة وصحة الزراعى اإلنتاج للحفاظ على كبيرة أهمية قوميا ذو ذلك مطلبا ويعتبر الزراعية

خاص. بوجه املصرى اإلنسان وصحة الشاملة
ŸËd?????A*« ·«b????�√

∫v� ŸËdA*« ·«b�« h�K��
على  القدرة ولها للنباتات احليوى عمليات التسميد فى مفيدة جتهيز سالالت بكتيرية - ١
إدمصاص رخيصة مواد على السالالت حتميل هذه إلى إضافة املبيدات. من متبقيات التخلص

äGó«ÑŸÉH çƒ∏àdG øe áØ∏à á«Ä«H º¶f á÷É©e

رميــح على على O./ أحمد

الزقازيق جامعة - اإلنتاجية الكفاية معهد
والبحوث العليا الدراسات

٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ عام

املبيدات متبقيات بهدف إدمصاص وحتطيم التربة خصوبة بالبيئة ومفيدة فى ضارة غير الثمن
واملاء. التربة فى

فى  وحتطيمها متبقيات املبيدات على جتميع عالية لها قدرة النباتات من أنواع إستخدام - ٢
والتربة. املاء

التى  األمان فترات وحتديد الفاكهة واخلضر ثمار  فى املبيدات  بعض متبقيات تقدير  - ٣
تقليل من أو التخلص فى التكنولوجية بعض الوسائل  واستخدام احملصول جمع عندها يجب

األمان. حدود من أقل إلى الزراعية املنتجات املتبقيات فى تلك
منها. للتخلص مختلفة طرق وإيجاد األسماك املبيدات فى أحد متبقيات تقدير - ٤

ŸËdA*«  U�d��
على    والعمل التسميد احليوى فى إدمصاص مفيدة  على مواد محملة      ١ - سالالت بكتيرية

إنهيار املبيدات.  
واملاء. فى التربة اآلفات مبيدات جتميع على القدرة لها نباتات - ٢

واألسماك. الزراعية املنتجات فى املبيدات تقلل من بقايا تكنولوجية عمليات - ٣
األغذية. وتكنولوجيا البيئى والتلوث اآلفات مجاالت مبيدات فى علمية أبحاث - ٤

∫ŸËdA*« s� s�bOH��*«
الزقازيق. بجامعة الزراعة اإلنتاجية وكلية الكفاية معهد من املشاركة العلمية األقسام - ١ 

الشرقية. مبحافظة املجتمع البيئة وتنمية جهاز - ٢ 
املبيدات- شركات - احلكومات - واملزارع) واملصدر  (املستهلك املصرى املواطن  - ٣ 

والتربة. املياه معاجلة البيئة - محطات وكالة حماية  
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تقـــديـــرمتبقيـــــات
املبيــداتفــــىثمــار
اخلضــرأوالفاكهـــــة
املصنعة ومنتجاتهم

خضر-ثمار-منتجات
من خالية نقية مصنعة

املبيدات. متبقيات

تقدير متبقيات املبيدات. - ١
مختلفة. تصنيعية عمليات - ٢

فى ونشرها  وحتليلها البيانات جمع - ٣
العلمية.  املجالت

١

امليــــاه تنقيــة
والتربــة

لها بكتيرية سالالت
حتطم متبقيات على قدرة
املبيــــــــــدات - مـــــــــــــواد
على قدرة لها ادمصاص
السامة املواد ادمصاص 
قدرة لها مائية نباتات -
علــىالتخلصمــنبقايــا

املبيدات.

محطمة لبقايا املبيدات. سالالت بكتيرية جتهيز - ١
عليها محمل ادمصاص  مواد استخدام  - ٢
السامة . املادة وحتطم ادمصاص بهدف  البكتيريا
املياه من تنقية نباتات مائية فى استخدام - ٣

املبيدات.  بقايا
فى ونشرها  وحتليلها البيانات جمع - ٤

العلمية.  املجالت

٢

تقـــديـــرمتبقيـــــات
املاء فى املبيدات 

واألسماك

خالية ومياة اسماك
املبيدات بقايا من

األعضاء فى املبيدات أحد متبقيات تقدير  - ١
وفى املياه. األسماك فى املختلفة  

تقلل من مختلفة تكنولوچية وسائل - استخدام ٢
األسماك باملبيدات. تلوث متنع أو

املجالت فى وحتليلها ونشرها البيانات جمع - ٣
العلمية.

٣

á©LGôŸG áeƒ¶æe

OƒµdGAÉ¡àfC’G QÉ«©e ±ó¡dGìÉéædG QÉ«©e

تقـــديـــرمتبقيـــــات
ثمار فى املبيدات 
الفاكهة أو  اخلضر
املصنعة ومنتجاتهم

يجب التى الفترة حتديد
احملصول جمع عندها
افضل - حتديد بأمـــان
الوســائـــــلالتصنيعيـــة
تقلل شأنها من التى

امليدات بقايا من

خالية نقية مصنعة منتجات - ثمار - خضر
املبيدات. متبقيات من

١

تنقيـــة امليـــاه
والتربــة

حتديــــد افضـــــل مــــواد
ادمصـــــــاص -افضــــــل
ســـــالالتبكتيــــريــــة
تتخلــــصمــــنبقايــــا

املبيدات.

متبقيات حتطم على قدرة لها بكتيرية سالالت
ادمصاص على قدرة لها ادمصاص مواد - املبيدات
التخلص على قدرة لها مائية نباتات - السامة املواد

املبيدات بقايا من

٢

تقـــديـــرمتبقيـــــات
املاء فى املبيدات 

واألسماك

للبيئة منقية نباتات
املائية

املبيدات بقايا من خالية ومياه اسماك ٣
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الزقازيق. جامعة - االنتاجية الكفاية معهد - االنتاج النباتى قسم - ١
الزقازيق. الصيدلة - جامعة كلية - ٢

á`eó≤ŸG
من العديد  حدوث إلى اآلفات مكافحة فى للمبيدات واملكثف الواسع االستخدام  أدى
املبيدات جتاه املقاومة االكاروسات صفة خاصة اآلفات اكتساب أهمها من والتى البيئية املشاكل
مركبات أخرى إلى استخدام مما دعت احلاجة املركبات هذه بسبب بيئى تلوث إلى إحداث إضافة
باملبيدات وقد مشاكل التلوث البيئى حلل للمبيدات بدائل وتعتبر البيئة على لها ضرر ليس آمنة
d9R*« منها اآلفات مكافحة فى املبيدات بدائل استخدام عن والندوات املؤمترات من العديد عقد

 ≤∞∞∂ tO�u� ±¥ ≠ ±≥ o�“U�e�« WF�U� ≠ ÂuKF�« WOKJ� ©lL��*« vK� Ád�√Ë v�O��« ÀuK��«® W�O�K� ‰Ë_« vLKF�«
العاملية. العديد من املؤمترات إلى إضافة

∫ —uEM*«
وحتل للمبيدات املكثف االستخدام مشاكل حتل التى االقتراحات أحد هو املشروع هذا يعتبر
املبيدات. استخدام البيئى من مشاكل التلوث يحل املبيدات كما لفعل اآلفات مقاومة مشاكل

∫v����« Õd�I*« WOL�√
البيئى. الوسط على بدائل آمنة باستخدام باملبيدات البيئى التلوث مشاكل حل

ŸËd???????A*« ·«b????�√
∫v� ŸËdA*« ·«b�« h�K��

االكاروسات. فى مكافحة والعطرية الطبية بعض النباتات على التعرف - ١
لالكاروسات  والكاملة الناقصة واالطوار  البيض على النباتات هذه  سمية اختبار  - ٢

ومفترساتها.
لالكاروسات. البيولوجية النواحى على النباتات هذه تأثير دراسة - ٣

اآلفات. ملبيدات كبدائل واستخدامها النباتات هذه من الفعالة املواد تعريف - ٤

ájô£©dGh á«Ñ£dG äÉJÉÑædG ¢†©H ΩGóîà°SG
äÉaB’G áëaÉµe ≈a

عمر إبراهيم أحمد اهللا عبد O./نبيل

اإلنتاجية الكفاية معهد
والبحوث العليا الدراسات

٢٠٠٩م عام

∫ŸËdA*«  U�d��
على  والعمل التسميد احليوى فى مفيدة إدمصاص مواد على بكتيرية محملة سالالت - ١

املبيدات. إنهيار
واملاء. فى التربة اآلفات مبيدات جتميع على القدرة لها نباتات - ٢

واألسماك. الزراعية املنتجات فى املبيدات تقلل من بقايا تكنولوجية عمليات - ٣
األغذية. وتكنولوجيا البيئى والتلوث اآلفات مجاالت مبيدات فى علمية أبحاث - ٤

∫ŸËdA*« s� s�bOH��*«
بجامعة  الصيدلة وكلية اإلنتاجية الكفاية  معهد من  املشاركة العلمية األقسام - ١

الزقازيق.
الشرقية. مبحافظة املجتمع البيئة وتنمية جهاز - ٢

الزراعة. وزارات - ٣
املبيدات  شركات - احلكومات - ( واملزارع واملصدر (املستهلك املصرى املواطن  - ٤

وكالة حماية البيئة. -
 á«≤£æŸG πª©dG áaƒØ°üe

OƒµdGêô`````îŸG ±ó¡dGá£°ûfC’G

حصــــرللنبـــاتــــات
الطبيــــةوالعطــــرية
املستخــدمـــــةفــــــــى

مكافحة اآلفات.

والعطرية.نباتات طبية وعطرية الطبية النباتات على التعرف ١

النباتات فعالية تقييم
الدراسة محل

وعطـرية طبيـــة نباتات
اكـــاروســــاتمــــــــربـــاه

ومفترساتها.

بأطوارها ومفترساتها  اكاروسات تربية  - ١
املختلفة .  

كاملة الغير األطوار جتاه الفعالية  تقييم - ٢
ومفترساتها. والكاملة

الفعاله. املواد على التعرف - ٣

٢

املواد تعريف
الفعالة فى مكافحة

االكاروسات

آمنة جديدة مركبات -
حتــليــــل أجهــــــــزة -

مختلفة.
GC Mass

الفعالة املواد التعرف على ٣
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الزقازيق جامعة اإلنتاجية- الكفاية معهد - واملياه قسم األراضى -١ 
الزقازيق جامعة - اإلنتاجية الكفاية - معهد احملاصيل) (فرع اإلنتاج النباتى قسم -٢

الزقازيق - جامعة اإلنتاجية - معهد الكفاية الزراعى قسم اإلقتصاد واإلرشاد -٣
الزقازيق جامعة - الزراعة كلية - امليكروبيولوجى قسم -٤

بوزارة - الزراعية البحوث مركز  - الزراعية الهندسة بحوث  معهد - التصميم قسم -٥
الزراعة - القاهرة

á``eó≤ŸG

ظهور  لتكرار ونظرا السوداء بالسحابة اصطالحا عرف ظهور ما عام من كل مصر تعانى
فان عام كل من  ونوفمبر أكتوبر  شهرى خالل األرز  حصاد  موسم  مع متزامنة السحابة هذه
سريع كأسلوب عون املزار بها يقوم القش التى عمليات حرق إلى ظهورها عزت اآلراء قد أغلب
وغنيًا مصدرًا هامًا القش ميثل هذا كان وملا التالى. زراعة احملصول لسرعة القش من هذا للتخلص
ما تتدهور باألرز عادة تزرع التى األراضى أن كما النباتية، الغذائية والعناصر العضوية باملواد
املائية باالحتياجات وفاءا باملياه تكرار غمر هذه األراضى نتيجة والكيماوية الطبيعية صفاتها
كما املزارع لدخل هام ملصدر إهدارا يعتبر احلرق بأسلوب القش من التخلص فان للمحصول،
أنه ميكن كما تلوث للبيئة. من يسببه فضال عما الغذائية العناصر التربة من حملتوى استنزافا ميثل
كوقود البيوجاز وانتاج امليكروبيولوجية وتخميره العمليات بعض إجراء بعد األرز قش استغالل

الزراعية. خلواص الترب ومحسن كمخصب املخمر من الصلبة النواجت استغالل ثم حيوى
على محافظة ثانى فهى األرز حملصول إنتاجا احملافظات أكبر من الشرقية  محافظة وتعتبر 
فدان  ٢٨٥ الف حوالى بها حيث يزرع أرزا، املنزرعة األرض مساحة حيث من اجلمهورية مستوى
حوالى املساحة هذه عن ينتج .( مستوى مصر على مساحات األرز من جملة ٪٢٠ ما يعادل (أى
 ٨٠ من التخلص ويتم ،(٢٠٠٦ عام املصرية الزراعة وزارة (إحصائية القش من ٦٥٠ألف طن

á«YGQõdG áHÎdG ¢UGƒN Ú°ùëàd RQC’G ¢ûb øe IOÉØà°S’G É«LƒdƒæµJ

حايس صبح محمد أ.د/محمود
الزقازيق جامعة - اإلنتاجية الكفاية معهد

والبحوث العليا الدراسات
٢٠٠٩م عام

هذه .٪٢٠ -١٠ األقل باجلزء يستفاد إال وال املباشر الناجتة باحلرق القش كمية من ٪٩٠ -
العلمية بالطرق مت استغاللها إذا ما حقيقية ثروة متثل أن ميكن الناجتة من القش الضخمة الكمية
من عدد مثل توفير احلرق) (مشكلة حلول لهذه املشكلة إيجاد الدولة حاولت وقد املناسبة.
أن إال القش هذا من لالستفادة وتدويرها نقلها إلمكان باالت صور فى القش لتجميع املكابس
مراعاة ودون استخدام دون طويلة لفترات القش تشوين أن إلى إضافة كافية غير املكابس هذه
محافظة القرين- مدينة فى حدث (كما احلرائق لنشوب السليم يعرضه التخزين احتياطات

الضارة. واآلفات والقوارض للحشرات مأوى يجعلها كما (٢٠٠٧ عام الشرقية
:≈JB’G ≥«≤– ádhÉëŸ ≈ãëÑdG ´hô°ûŸG Gòg ≈`a ÒµØàdG ¿Éc Gòd

إضافته ثم  بتجهيزه الناجت األرز قش  من لإلستفادة واقتصادية بسيطة طريقة إيجاد  -١
له. املنتجة املساحة ذات فى الزراعية التربة خواص لتحسني مباشرة

على تساعد أخرى وتطوير القش تقطيع تساعد على مبسطة زراعية آلة وتصنيع تصميم -٢
خلواص ومحسن كمخصب الكمية هذه من لالستفادة فى التربة الزراعية معاجلته بعد دفن القش

البيئة. احلرق وتلويث من بدال التربة
األنسب الطرق أو الطريقة لتحديد علمية  أسس على  متكامل خدمة برنامج حتديد -٣
املنشطات بعض مخلفات املزرعة أو بعض مع مخلوطا أو منفردًا التربة سواء القش إلى إلضافة
إلى ويدفعه مما يشجعه املصرى للمزارع واإلجتماعى اإلقتصادى البعد في ضوء وذلك البكتيرية

به. املوصى األسلوب إتباع
من يزيد مما واحليوية الطبيعية القش خواص لتحسني املمكنة املعامالت أفضل ٤- حتديد

التربة. فى حتلله على سرعة ويساعد الطبيعية خواصه ويحسن من السمادية قيمته
حيوى. البيوجاز كوقود النتاج أخرى مواد عضوية مع القش لتخمير مبسطة وحدة ٥-تصنيع
املزارعني إقناع ومحاولة تطبيقه وكيفية البرنامج أهمية لشرح عمل وورش ندوات عمل -٦

املنتخب. البرنامج تطبيق بأهمية املجال بهذا املهتمني وكافة واملستثمرين
العضوية للمادة كمصدر األرز قش مع التعامل مجال فى متت التى الدراسات بعض وهناك
فى تدهور مثل القش حرق عن األضرار الناجمة توضيح وكذلك التربة والعناصر الغذائية فى
عن الناجتة اخلطيرة البيئية اآلثار عن فضال هذا والكيميائية واحليوية الطبيعية التربة صفات
تأثير من يزيد القش حرق أن (Dobermann & Fairhurst ٢٠٠٠)ذكر حيث احلرق
الغالف فى الكربون أكسيد ثانى كمية من ويزيد احلرارى) بالصوبة (االحتباس يعرف ما ظاهرة
البوتاسيوم عنصر من وفقد حوالى٢٠٪ النيتروجني لعنصر الكلى الفقد إلى كما يؤدى اجلوى
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 (Singh,Bijay et al ٢٠٠١) ذكر كمـــــا عنصـــــر الكبريت. مــــــــن ٪٥ - ٦٠ ومـــــن
وأوضـــح  العضوية.  املـــــادة مـــن التربــــة محتوى مـــــن يخفـــض األرز قــــش  حــرق أن
قش األرز من املتعاقبة اإلضافات إن (Kozai Kiyohera & Kawada Yoki ٢٠٠٠)
و املائية  اخلواص من ويحسن  الكلى الكربون من التربة محتوى يزيد التربة  فى دمجها  مع

التربة. يضر وال للتربة الهوائية
 (Junelyn S. , De la Rosa ٢٠٠٢ . Chris Van Kessel Willi ٢٠٠٠) حني أوضح فى
املعدنية األسمدة استخدام من ويقلل العناصر الغذائية عودة إلى يؤدي بالتربة القش دمج أن

لها. pH ال من رقم ويعدل قوام التربة وخواصها املائية يحسن من كما للبيئة امللوثة
-:Qƒ¶æŸG

يعادل ما بها يزرع حيث األرز حملصول إنتاجا احملافظات أكبر من  الشرقية محافظة تعتبر
أعلى من باحملافظة اإلنتاجية متوسط ويعتبر العربية مصر بجمهورية لألرز الكلية خمس املساحة
تعتبر احملافظة أراضي من إضافة إلى أن نسبة عالية ال بأس به دخال على املزارعني املتوسطات ويدر
من وأقل األرز محصول من نسبيا مرتفع إنتاجية (متوسط األرز محصول بها يجود ملحية أراضي
تدفع مجتمعة األسباب هذه األرز، الالزمة لزراعة الرى مياه توفر إلى إضافة احملاصيل األخرى)
املساحات هذه عن وينتج زراعته، عن التخلي وعدم األرز فى زراعة التوسع الشرقية إلى مزراعي
حوالى  حرق يتم باحملافظة سنويا ألف طن ٦٥٠ بحوالى األرز تقدر قش من الضخمة كميات

عالية. املوضحة األضرار مسببة الكمية من هذه ٪٨٠-٩٠
ما مشكلة من ونوفمبر أكتوبر شهرى فى سنويا مصر محافظات ومعظم احملافظة وتعانى
األهمية من بالرغم األرز. لقش واملكشوف  املباشر احلرق نتيجة السوداء بالسحابة  يسمي
استغالله ما مت إذا حقيقية ثروة إلى ميكن حتويله فانه أوضحنا كما القش لهذا العالية االقتصادية
وكذلك خلواصها ومحسن الزراعية  التربة مصدرًا خلصوبة يكون  أن ميكن فهو علمية بطرق
العاطلني من للعديد حقيقية عمل فرص إيجــاد إلى إضافة البيوجاز. من اقتصادية كمية انتــاج

املجتمع. فى
:≈ãëÑdG ìÎ≤ŸG á«ªgCG

القش ملعاجلة متكامل برنامج إلى التوصل محاولة هو البحثى املقترح لهذا األساسى املردود
على املجتمع وعبئا مشكلة كونه من حتويله إلمكان الشرقية مبحافظة األرز محصول املتخلف عن
وانتاج الزراعية التربة خلواص ومحسن كمخصب يستخدم حقيقية ثروة احلصاد إلى أوقات فى
على أو  االستغناء  محاولة وبالتالى حاليا تناقصه من نعانى والذى احليوى الوقود من كمية

اإلنسان عالوة صحة على سلبا واملؤثرة للبيئة امللوثه الكيماوية األسمدة استخدام تقليل األقل
املبالغ هذه وحتويل الكيماوية األسمدة هذه الستيراد كانت تستخدم عمالت صعبة على توفير
من للعديد عمل وفـــرص حقيقية استثمار فــرص إيجاد إلى إضافة غذائية، سلع الستيراد

العاطلني.
´hô`°ûŸG ±Gó`gCG

:≈JB’G ≈`a ´hô°ûŸG ±GógCG ¢üî∏àJ

مباشرة للتربة بإضافته جتهيزه بعد األرز قش من لالستفادة بسيطة وآمنه طريقة إيجاد -١
الزراعية. التربة خواص الزراعية لتحسني

التربة إلى  جتهيزه بعد القش تقطيع فى تستخدم مبسطة زراعية آلة وتصنيع تصميم -٢
مت أخرى آلة وتطوير منه. االستفادة وسرعة التربة فى حتلله ليسهل مناسبة بأعماق الزراعية
التعاون اطار الشرقية فى قرى محافظة باحدى املخلفات الزراعية تدوير مشروع تصنيعها فى
التربة إلى تقطيعه بعد القش اضافة على تساعد وهذه الزقازيق، جامعة مشاريع بني والتنسيق

مناسبة. بأعماق
ليحقق التربة إلى األرز قش إلضافة الطرق أنسب لتحديد متكامل خدمة برنامج حتديد -٣

الشرقية. محافظة للمزارع فى واالجتماعي االقتصادي البعد مراعاة مع استفادة ممكنة أعلى
للقش. واحليوية السمادية القيمة لرفع املمكنة أفضل الطرق حتديد -٤

اقتصادية. بكميات كوقود حيوى إلنتاج البيوجاز ومناسبة سهلة وآمنة طرق ٥-ايجاد
الريفى املجتمع  على وأثره املختار للبرنامج واالجتماعية االقتصادية األبعاد  دراسة -٦

املزارع. على العائد ملعظم
عمل نشرة فنية وكذلك العلمية املتخصصة، فى الدوريات والنتائج البحوث كافة نشر -٧

البرنامج. تطبيق كيفية على واملتخصصني املزارعني كافة تساعد إرشادية
:´hô°ûŸG äÉLô

أعماق على الزراعية التربة إلى جتهيزه بعد القش تقطيع بسيطة تستخدم فى آلة زراعية -١
فى مشروع تدوير تصنيعها مت أخرى فى آلة وتطوير وسرعة االستفادة منه. ليسهل حتلله مناسبة
إلى املفروم القش إلضافة استخدمها المكان الشرقية محافظة قرى باحدى الزراعية املخلفات

١٠ - ٤٠سم. من على أعماق مختلفة التربة
كمخصب الزراعيـة التربـــة إلــى إضافتــه ثــم األرز قــش ملعاملــة متكامــل برنامــج -٢

خلواصها. ومحسن
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الصلبة النــواجت واستخـــدام حيــــوى  كوقــــود البيوجــاز النتــــاج  مبسطة وحـــــدة -٣
الزراعية. للتربة كمخصب

احملاصيل وإنتاج  الزراعية والهندسة  األراضى مجاالت فى منشورة علمية أبحاث -٤
الزراعى. واإلرشاد واالقتصاد

:´hô°ûŸG øe ¿hó«Øà°ùŸG

بحوث ومعهد الزقازيق - جامعة اإلنتاجية الكفاية معهد من املشاركة األقسام العلمية -١
. الزراعة الزراعية بوزارة الهندسة

مصر. محافظات وكافة محافظة الشرقية فى الزراعة فى مجال املزارعون واملستثمرون -٢
لها. التابعة العلمية واملعاهد الزراعية البحثية املراكز -٣

لها. التابعة واألجهزة البيئة وزارة -٤
´hô°ûŸG ±GógCG

ألحجام مالئمة بغرض إضافته تقطيعه بغرض األرز قش ملعاجلة املمكنة الطرق كافة ١- تقييم
اقتصادية. بكميات البيوجاز (وقود حيوى) وانتاج للتربة

إلمكانية  جتهيزه بعد القش لتقطيع احمللية تستخدم الظروف بسيطة تناسب آلة تصميم -٢
الزراعية املخلفات تدوير مشروع فى تصنيعها  مت  أخرى آلة فى  وتطوير التربة. إلى إضافته
أعماق على التربة إلى املفروم القش إلضافة استخدامها ألمكان الشرقية محافظة قرى باحدى

سم. ٤٠- ١٠ من مختلفة
اإلضافات لكافة متكامل برنامج تكون أن التى ميكن املمكنة املعامالت أفضل حتديد -٣

الشرقية. مبحافظة للمزارع واالجتماعى االقتصادى البعد فى ضوء والكيماوية العضوية
:´hô°ûŸG äÉLô

املقترحة املمارسات  ملجموعة العملى التطبيق أثر عن والنتائج البيانات من مجموعة -١
لتقطيع القش.

وتطوير للتربة. إضافته بغرض وفرمه لتقطيع القش الصنع محلية مستحدثة جديدة آلة -٢
الشرقية محافظة قرى الزراعية باحدى املخلفات تدوير مشروع فى مت تصنيعها آلة أخرى فى

٤٠سم. -١٠ من مختلفة على أعماق التربة إلى املفروم القش إلضافة استخدامها إلمكان
الصلبــه النواجت واستخـــدام  حيـــوى كـــوقـــود البيوجاز النتـــاج مبسطة وحــــدة -٣

الزراعية. للتربة كمخصب
ومحسن كمخصب الزراعية التربة إلى إضافته  ثم األرز  قش ملعاملة متكامل برنامج -٤

البرنامج. تطبيق كيفية على املزارع تساعد فنية نشرة إلى إضافة خلواصها

:áeóîà°ùŸG OGƒŸGh πª©dG á≤jôW

هما: محورين على العمل البحثي يتم هذا املقترح لتنفيذ
:∫hC’G QƒëŸG

مالئمة صورة إلى وحتويله األرز قش فى تقطيع وفرم تستخدم محلية آللة مبسط وضع تصميم
شرائح على هيئة املفروم القش دفن تساعد على أخرى آلة وتطوير فى الزراعية، التربة إلى إلضافته

التربة. بعض خواص حتسني وأيضا القش حتلل مناسبة ليسهل أعماق وعلى معينة بأسماك
اإلنتاج مزارع مخلفات (مثل العضوية املخصبات بعض إضافة القش تقطيع عملية يتبع
السمادية القيمة  رفع بغرض للتربة إضافته قبل كيماوية) (أسمدة الكيماوية أو احليوانى) 
يتم وضع آخر جانب وعلى إضافات. أية دون التقطيع بعد مباشرة التربة إلى إضافته للقش او
وسيلة وايجاد البيوجاز النتاج أخرى عضوية ومواد األرز قش يستخدم مبسط ملخمر تصميم

لتجميعه وقياس كميته وجودته.
اآللة ظروف تشغيل أنسب على للوقوف احلقلية التجارب مجموعة من إجراء ذلك بعد يتم
حتديد ثم ومن الالزمة والقدرة تلقيم اآللة ومعدالت التقطيع سكاكني دوران سرعة حيث من

اآللة. إنتاجية معدالت
-:≈fÉãdG QƒëŸG

لتقييم: احلقلية واملعملية التجارب من مجموعة تصميم يتم
مزارع مخلفات مثل طبيعية األرز كإضافات قش على تتم أن ميكن املعاجلات التى أهم -١
وحتديد كيماوية) (أسمدة صناعية إضافات أو (Farm yard manure) حيوانى إنتاج

للتربة. اإلضافة قبل للقش السمادية القيمة رفع بغرض وذلك اإلضافة كمية
الزراعية. التربة إلى القش الطرق املمكنة إلضافة دراسة وتقييم كل -٢

في واالستفادة منه حتلله سرعة التربة المكان القش إلى إلضافة العمق املناسب ٣- حتديد
الالحق. احملصول

الى التربة. القش تسبق تنب التى خدمة التربة عمليات حتديد -٤
ومع مراعاة للمعامالت االقتصادى التحليل ضوء فى التوصيات واستنتاج النتائج حتليل -٥

الشرقاوى. للمزارع االجتماعي البعد
-:≈JB’G á°SGQO ±ó¡H á£°ûfC’G øe OóY AGôLEG ºàj ±ƒ°Sh

األولية لتحديد الدراسة احلقلية وإجراء الدراسة عليها جترى التى سوف املساحة حتديد -١
عناصر. من األرز حتديد محتوى قش وكذا خواص التربة،

القش. تقطيع في تستخدم سوف التي اآللة املناسبة لتصنيع اخلامات إعداد -٢
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á«≤£æŸG πª©dG áaƒØ°üe

OƒµdG±ó¡dGêôîŸGá£°ûfC’G

Iالطــرق كافــة تقييــم
األرز قش ملعاجلة املمكنة
مالئمة ألحجام لتقطيعه

للتربة. إضافته بغرض

بســيطة آلــة تصميــم
احمللية الظروف تناســب
القش لتقطيع تســتخدم
للتربة إضافتــه بغــرض
آلة تطوير جتهيــزه. بعد
مســبقا أخــرى مصنعــة
القش إلضافة تســتخدم
مختلفة. بأعماق للتربة

مخمر بسيط تصميم وتصنيع
األرز قش لتخمير يستخدم
مخلفات من بعض اضافة بعد
النتاج احليوانى االنتاج مزارع
النواجت واستخدام البيوجاز
كمخصبات املخمر من الصلبة

الزراعية. للترب
املعامالت أفضل حتديد
أن ميكن التـى  املمكنة 
متكامل برنــامـج تكون
لـــكـــافـــةاإلضـــافـــات
فى العضويةوالكيماوية
اإلقتصادى البعـــد ضوء
للمــزارع واإلجتماعـــي

الشرقية. مبحافظة

البيانــات مــن مجموعــة
التطبيق  عن أثر  والنتائج
الــعــمــلــي لــلــمــمــارســات

القش. لتقطيع املقترحة

مستحدثة جديدة آلة
لتقطيع الصنع محلية

القش.

اقتصادى بســيط مخمــر
البيوجاز. النتاج

ـــج مــتــكــامــل ـــام ـــرن أ-ب
األرز قش من لالستفادة
للتربة ــه ــادت وإع ــنــاجت ال
العضوية للمادة كمصدر

والعناصر املعدنية.

إرشــادية فنية ب-نشــرة
املعامــالت أفضــل عــن 
مشــاكل ملعاجلة  الزراعية
واســتخدامه األرز قــش
التربة لتســميد كمصدر

خواصها. وحتسني

القش. وخواص كمية الدراسات األولية لتحديد ١-إجراء
خواصها. أهم لتحديد للتربة وطبيعية كيماوية حتليالت ٢-إجراء
طبيعة املشكلة. مع للتعامل املمكنة املعامالت كافة تصميم -٣

البيانات. التجارب وجمع ٤-تنفيذ
التجارب. وبيانات نتائج ٥-حتليل

الدفن. آللة املقترح للتطوير تصور املقترحة-وضع لآللة التصميم ١-وضع
املقترح. التطوير اآللة-وكذا تنفيذ ٢-تنفيذ التصميم وتصنيع

ظروف حتت احلقل فى اآللة آداء لتقييم الكافية التجارب ٣- إعداد مجموعة
املطلوبة. والقدرة التشغيل وسرعات التلقيم معدالت حيث من مختلفة

حتت املفروم القش دفن آلة لتقييم الالزمة التجارب مجموعة ٤-إعــداد
املطلوبة. والقدرة اآلداء وسرعات التربة طبيعة حيث من مختلفة ظروف

التطبيقية. التجارب مجموعة ٥-تنفيذ
لتحديد ودراستها للتجارب  والنتائج البيانات كافة  وتسجيل ٦-جمع

التشغيل. ظروف أمثل
الزراعية اآلالت مصنعى من  املهتمني لكافة وزيارات ندوات  ٧-إعداد
وتصنيعها. وكيفية تشغيلها أهمية آاللة واملستثمرين وشرح واملزارعني والورش
املخلفات وبعض األرز قش خواص لتحديد األولية الدراسات ١-إجراء 
البيوجاز. من انتاج املتوقعة الكمية ومعرفة اضافتها واملزمع األخرى الزراعية

بسيط-وتصنيع املخمر. ٢-تصميم مخمر
٣-جتميع الغاز وقياس كميته.

الناجت وحتديد جودته. الغاز ٤-حتليل

إحصائيا. النتائج ١-حتليل
املعامالت. أفضل إلى للوصول النتائج ٢-دراسة

العضوية للمادة كمصدر األرز قش الستخدام متكامل ٣-إعداد برنامج فنى
املمكنة. احللول لكافة االقتصادى البعد مراعاة مع املعدنية والعناصر

املزارعني واملستثمرين من املهتمني لكافة ندوات وزيارات وعقد ٤-إعداد
تطبيقه. وكيفية البرنامج أهمية لشرح

ذات الصلة. واألجهزة الهيئات على املشروع توصيات ٥-تعميم
ومعترف بها. متخصصة مجالت فى البحوث كافة ٦-نشر

طبقت التى للممارسات العملية التطبيقات  نتائج أهم ١-استخالص
وإقتصاديا. فنيا انسبها وحتديد

واملستثمرين املزارعني تداوله لكافة بشكل يسهل الفنية النشرة ٢-تصميم
الزراعة. مجال فى

املتخصصة. اجلهات لكل وصولها ومتابعة وتوزيعها النشرة ٣-طبع

II

III

IV
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