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 والسبدست المحبضزة الخبمست

 مقزر االكثبر الذقيق واوخبج بذور وببحبث الشيىت والطبيت والعطزيت 

 مزحلت الذراسبث العليب 

 Growing mediaبيئبث الشراعت   

تٍئةةح زرسعز ةةح لةةً زرهضةةم زرةةهي ذجذةةه وٍةةك زرعةةهنعو نلجةةا  لعتطةةح ل نزع رمةةهز زرهضةةم نلةةً    ةة ز        

طجاؾر زرغهزئٍح زرالز ح رجذه زرجثاخ نزرطذاغ ترمهٌح زرعهنع نذصثٍد زرجثاخ ؼرى زرجثاخ تارذاء نذهوٍر زر

ال ٌطقم لن ٌجعرفو نذطرثر زرصالشح زأل نزع زألنرةى قةرنعٌح ل ةا ذصثٍةد زرجثةاخ وةٍذير ذةهوٍرل تهضةائ  

جثةاخ لخرو  ص  زرؽثال كذا ٌؽ ز وً زرسعز ح زرذائٍحو نذريهن زرررتح زرطا ٌح  ر  ةهز  ؾةةثح ررصثٍةد زر

وةً زرذائةح ن ؽةةهل ٌذة  زرجثةاخ تارذةاء  55نزرطذ  كذخسن رةطجاؾر زرغهزئٍةح نٌضكة  لن ذيةهن تطةثرما 

وةةً زرذائةةح نلةةهزء ٌؽرةةهي  ةةةى كةة  زرغةةاززخ خاؾةةح  55نزرطجاؾةةر زرغهزئٍةةح نٌضكةة  لن ذيةةهن تطةةثرك 

ائةحو نتةه  وةً زرذ 55زألكطعٍر نشاتً لكط  زريرتهن زركرنعٌٍر رجذه زرجثاخ نٌضك  لن ذيهن تطةثرك 

زرثٍئح زرؿةثح له زرهي ٌرؽيم وً كذٍح زرذؽةهل نزرمهزء وذصالً زرطٍر رك ق عج  ةى زؼرهزء كذٍح لكثر  ةر 

تةارطٍرو نلجةا   حً تارر   تٍجذا زرر   رك ق عج  ةى زؼرهزء كذٍح لكثةر  ةر زرمةهزء  قاعتة حً زرذؽةهل  قاعت

 لتهز   خرةضح  ر لهل زرثٍئاخ زرؿةثح  جما 

  نلهل ذؽرهي  ةى زرر   لن زرطةد لن زرطةٍر لن خةةٍم  جمةا نٌطةذى Field soilذرتح زرؽق   -1

زرخةٍم تارطجؿر زرغارة وٍك وذصالً ره كان زرر   له زرطجؿةر زرغارةة  ةةى زرخةةٍم ذطةذى زرررتةح ع ةٍةحو 

 نذرتح زرؽق   ر زعخؽ زرثٍئاخ نريجما شقٍةح زرهزن نذؽراض  رً ذطقٍم  ر زريائجاخ زركاعجو

  نلهل   ا لن ذيهن  كهٌح لن غٍر  كةهٌحو ن ةر للةم Soilless mediaؿجا ٍح زرثٍئاخ زر -5

 زرثٍئاخ زرؿجا ٍح زرطكهٌح  ا ٌةً 

  نلجةا  لتةهز   خرةضةح  جةكو وذجةك  ةا لةه  ؿة عل لؽارةة  صة  زالضةضاظجم Peatmoss) ل ( زرثٍرذهش 

رقؿةة نتٍرذةهش تٍرذهش نزرهي  ؿ عل لؽةة زالضضاظجم ن جك  ةا لةه  ؿة عل تثةاذً  صة  تٍرذةهش ز

وةً زرذائةح  ةر ؼعذةك كذةا وةً  65زرثر ي نغٍرلو  ٌخةسن زرثٍرذةهش كذٍةح كثٍةرج  ةر زرذةاء ذؿة   رةى 

زالضةةضاظجم تٍرذةةهش تٍجذةةا تٍرذةةهش زرقؿةةة نزرثةةر ي ٌخستةةان كذٍةةح لقةة   ةةر زرذةةاءو  عظةةح ؼذهقةةح 

زرقؿةة  نتٍرذةهش 4-3ؼٍس ذررزنغ ؼذهقح زالضضاظجم تٍرذهش  ر  7, 5ن  3زرثٍرذهش ذررزنغ تٍر 

و ٌذراز زرثٍرذهش تخضح زرهزن ن زؼرهزئةك  ةةى ؼةهزرً نزؼة  وةً زرذائةح تٍرةرنظٍر 7, 5-4نزرثر ي  ر 

 نزرخػر  جك ذمهٌرك  ذرازجو

  ٌطةرخ   كثة ٌ  لعخةؽ رةثٍرذةهشو نٌطةرخ   رؽةاء لغةعاع زرخػةة Bark)ب( رؽاء )قةة(( زألغةعاع 

 ص  لغعاع زرؿجهترٌاخ زرهي ٌ ن    ج  زرؿة   ص  لغعاع زرخػة زألؼذر نرؽاء لغعاع زرخػة زررخه

 للهل  ر زرخػة زرؿة و

  نلً كصٍرج ظة زً نريةر زغةمرلا ذةثر زرقذةػر قػةهع زرضةهل Crop by-products)ض( تقاٌا زرذؽاؾٍ  

زرطةةه زتً نزألعزر كٍةةسزن زرةةهعج ن اؾةةح قؿةةة زرطةةيرر تقاٌةةا زلةةهع زرقطةة( نذقةةةٍم زرجثاذةةاخر تػةةاعج 

ع وطر  ع زرغرزب نغٍةر لرة و نلةً ذطةرخ    رؽةةةح لن غٍةر  رؽةةةح زرخػة زرجا ذح نزرخػجحر  رذع

 كث ٌ  عخٍؽ رةثٍرذهشو ن لز زضرخ  د غٍر  رؽةةح ذغطى تما زرررتح لن ذخةم  طماو

  نله غثٍك تارثٍرذهش ؼٍس لتك رةك قة عج كثٍةرج  ةةى زالؼرضةام تارذةاء Manure)   ( عنز زرؽٍهزتاخ 

و رهر   ر زرجا ع لن ٌؽ ز تقؽ وةً زرطجاؾةر زرؿةغرو نٌؽرهي  ةى  جاؾر غهزئٍح كثرو نؾغرو

 وً زرررب زررً ذطرخ   زررنزو

  نلةهل ذخرةة( وةً  ؽرهٌرمةا  ةر زرطجاؾةر Compost garbage)لـ( تقاٌا زرقذا ح زرطكهٌح زرذرؽةةةح 

ى زرغهزئٍح ؼطة زرذهز  زرذطرخ  ح وٍما ن ا ذاً ذطرخ   كذا ج ذغطٍح نزضرخ ز ما كثٍئح زعز ٍح ٌؽراض  ر

 ذعاعبو
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 ن ر للم زرثٍئاخ زرؿجا ٍح زرغٍر  كهٌح  ا ٌةً 

 عظح  869  له  ثاعج  ر كطر ؾخر تركاتً  ر ضٍةٍيا زألرذجٍه  ٌطخر  رى Perlite) ل ( زرثرالٌد 

 ئهٌح ؼٍس ٌرذ   نٌيهن ظسٌئةاخ تٍكةاء خضٍضةح ذؽرةهي  ةةى ورزغةاخ لهزئٍةح  قضةةحو نلةه خا ة   ةر 

ذقرٌثةةةاً نخةةةارً  ةةةر زرطجاؾةةةر زرغهزئٍةةةح  ال قةٍةةة   ةةةر زألرذجٍةةةه  ؼٍةةةس زرػةةةؽجاخ  ن رطةةةا ل زرؽذهقةةةح 

نزرؿه ٌه  نزرضةهع ٌذرؽ زرذاء  ةى ضطؽك زرخاعظً  نٌ ن  ورةرج لهٌةةح  نن لن ٌريطةر نلةه  طقةم 

وً زرذائح  ةر نزن تضةص  6نال ٌرأشر تارثطررجو نرمهل زرؿضاخ ٌطرثر ت ٌ  خضٍ( رةر   ؼٍس ٌثةغ نزتك 

 ضه  ةى زرذاء نرك غثاعوزرؽعم  ر زرر   ريجك ٌط

 عظةةح  ئهٌةةح  745  لةةه  ثةةاعج  ةةر ضةةٍةٍياخ  جةة  ا ذطةةخر  رةةى Vermiculite)ب( زرضٍر ٍيٍهالٌةةد 

ذرذ   نذيهن لثقةاخ غةثٍمح تارذاٌيةا ذؽةرضل تارذةاء نزرطجاؾةر زرغهزئٍةح خالرمةا نخاعظمةا ت عظةح كثٍةرج 

رةةهي  ةةةى كذٍةةح كثٍةةرج  ةةر ؼٍةةس لن رةةك قةة عج كثٍةةرج  ةةةى ذثةةا ل زرياذٍهتةةاخ نلةةه خضٍةة( زرةةهزن نٌؽ

 زرثهذاضٍه  نزرذغجٍطٍه  زرقاتةٍر رال رؿاؼ نريجك ٌريطر تطمهرحو

 عظةةح  ئهٌةةح رٍيةةهن  685  ؼٍةةس ٌؽةةر  زرطةةٍر وةةً ؼةةرزعج Calcined clay)ض( زرطةةٍر زرذؽةةرن  

وةً زرذائةح رمةا قة عج كثٍةرج  ةةى زررثةا ل زريةاذٍهتً نذؽرةهي  65ؼثٍثاخ ؾةثح لخ(  ر زرر   تؽةهرً 

غاخ كثٍرج وٍذا تٍجما نذطرطٍع لن ذؽذ  كذٍح  ر زرذاء نزرطجاؾر زرغهزئٍح زرذكاوح ؼٍةس لتمةا  ةى ورز

 ال ذؽرهي تضطما  ال  ةى كذٍاخ قئٍةح  ر زرطجاؾر زرغهزئٍحو

  نذطرف تارطةراٌرنوه  نلةً  صة  زرثرالٌةد نرهتمةا لتةٍف Polystyrene foam)   ( وه  زرثهرٍطرر 

 لٌكاًو

ع زرثالضر  نزرذطال نكطر زرضؽم نزرسظاض زرثركاتً نخثس زرثةرزكٍر نغٍرلةا )لـ(  هز  لخرو  ص  قط

  ر زرذهز  زررً ٌذير لن ذؽ   ؽ  زرر  و

نلهل زرذهز  زرطكةهٌح نغٍةر زرطكةهٌح ال ذطةرخ    ا ذةاً تذضر لةا ن تذةا ٌطةرخ   خةةٍم  جمةا ن ةر       

 لغمر لهل زرذخارٍم  ا ٌةً 

 55  نذريهن  ر زرر ة  نزرثٍرذةهش تجطةثح ؾةضر لن U.C. Mixes خارٍم ظا طح كارٍضهعتٍا  -1

وةةً زرذائةةح ٌيةةهن زرر ةة  ؾةةضرو  جةة  ا  155وةةً زرذائةةح وطجةة  ا ٌيةةهن زرثٍرذةةهش  155لن  75لن  55لن 

و  جة  خةةم 7ن ج  ا ٌيهن زرثٍرذهش ؾضر ذيةهن زرؽذهقةح  5, 7ٌيهن زرر   ؾضر ذيهن زرؽذهقح 

نخةةٍم لؾةؽ  ذرةاز  ةر ؼٍةس زرخؿةائؽ  6, 5زرر   نزرثٍرذهش تاررطاني تؽؿة   ةةى ؼذهقةح 

زرضٍسٌائٍةةح نزررمهٌةةح نزرؿةةرف نزرقةة عج  ةةةى ؼضةةل زرذةةاءو ٌكةةاف رمةةهل زرذخةةارٍم زرضطةةضهع نزرطجاؾةةر 

 زرؿغروو

  نلةةً لعتطةةح  خةةارٍم ل ن ب Peat-Lite Mixes خةةارٍم ظا طةةح كهعتٍةة  رةثٍةةد زرخضٍةة(  -5

ؽرةهي زرذخةةهل ل  ةةى زالضةضاظجم تٍرذةهش ن خةهل تثاذاخ زرسٌجح زرهعقٍح ن خةهل زرجثاذاخ زرمهزئٍةحو ٌ

تٍجذةا ٌؽرةهي زرذخةةهل ب  ةةى زرثرالٌةد تة الً  ةر زرضر ٍيٍهالٌةدو نٌريةهن  1 1زرضر ٍيٍهالٌد تجطثح 

تٍجذةا  5 1 1 خةهل تثاذاخ زرسٌجةح زرهعقٍةح  ةر زالضةضاظجم تٍرذةهش نزرضر ٍيٍهالٌةد نزرثرالٌةد تجطةثح 

و نٌكةاف 1 1 1ظجم تٍرذهش نرؽاء خػةة نترالٌةد تجطةثح ٌريهن  خةهل زرجثاذاخ زرمهزئٍح  ر زالضضا

رعذٍةةع زرذخةةارٍم زرطةةاتقح زرؽعةةر زرعٍةةري نزرطةةهتر وهضةةضاخ نترةةرزخ زرثهذاضةةٍه  نزرطجاؾةةر زرؿةةغرو 

ن ا ةةة   ثةةةة و نزرذخةةةةهلٍر زألخٍةةةرٌر ٌكةةةاف رمذةةةا لٌكةةةاً ضةةةةضاخ زرؽ ٌةةة  نضةةةذا   ركةةةة ذركٍثرةةةك 

 و15 15 15

 

نذريةةهن لةةهل  555ن  355ن  355ن  555رةةرن   ن جمةةا  Metro mixes خةةارٍم  رةةرن  -3

 زرذخارٍم  ر تٍرذهش نرؽاء نترالٌد نور ٍيٍهالٌد نع   نوؽم نظرزتٍد نذكاف رما زألضذ جو

 

  نلةةهل زرذعذةةه رٍر  ةةر Redi Earthن خةةارٍم ع ي ٌةةرز  Jiffy mixes خةةارٍم ظٍضةةً  -4

 زرذخارٍم ذػثك  خارٍم ظا طح كهعتٍ و
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 Fafard Peat-Lightن  Pro Mixثٍ  زرذصال ال زرؽؿر  لجا   خارٍم لخرو كصٍرج  ةى ض -5

Mix  نBall Mix  نChoice Mix  نHeco Plug Mix نغٍرلو 

نالتةة   ةةر ذطقةةٍم زرثٍئةةاخ قثةة  زضةةرخ ز ما لن قثةة  نقةةطما وةةً  ثةةهزخ  قضةةةح ذذا ةةاًو ٌذيةةر ذطقةةٍم زرثٍئةةاخ 

 ؼرزعٌاً لن 

ٍر زرثٍئح لن علثاً نلر  تاضرخ ز  زرذاء زرطةاخر كٍذٍائٍاًو زررطقٍم زرؽرزعي   ا لن ٌيهن ظاف نلر  ترطخ

 عظةح  ئهٌةح  95لن زرثخاعو  ةذاً لتك ٌذير زرقكاء  ةى  طظةم زريائجةاخ زركةاعج  لز ضةخجد زرثٍئةح  رةى 

رذ ج شالشهن  قٍقح نال ذثقى  ال قةٍة   ةر تةهنع زرؽػةائع نزرضٍرنضةاخ زرذقان ةح رةؽةرزعج نزررةً ٌقكةى 

 عظةةح ن طظةةم  48ؼٍةةس ذذةةهخ زرجٍذةةاذه ز نزرطضةةر زرطةةري  جةة    عظةةح  155-83 ةٍمةةا  جةة  ؼةةرزعج

 71 عظةةح نكةة  زرثيررٌةةا زرذذرقةةح ن طظةةم زرضٍرنضةةاخ  جةة   65زرضطرٌةةاخ نزرثيررٌةةا زرذذرقةةح  جةة  

 عظحو ل ا زرذهز  زريٍذٍائٍح زرذطرخ  ح ررطقٍم زرثٍئاخ ومً قاعج تاإلتطان نزرؽٍهزن نزرجثاخ ؼٍةس لتمةا 

كاتد  كهٌح رهر  ٌعة ذمهٌح زرثٍئح   ج كاوٍح قث  زعز رما نزررةً قة  ذؿة   ق  ذطةق تارثٍئح خاؾح  لز

 رى ؼهزرً غمر ؼطة زرذا ج زرذطةرخ  حو  ةر لةهل زريٍذٍائٍةاخ زريةةهعنتيرٌر )زرغةاز زرذطةٍ  رةة  ه ( 

 (وVapamنزرضهع ار لاٌ  نترن ٍ  زرذٍصاٌ  نزرضاتا  )

 . Environmental factors and their controlالعىامل البيئت وسبل الخحكم فيهب 

ضهف تركس  ةى ضث  زررؽيم وً لةهل زرطهز ة   زخة  زرثٍةهخ زرذؽذٍةح نضةهف تة عش ضةث  زرةرؽيم وةً 

 زرؽرزعج نزركهء نزررلهتح نزرغاززخو

 :Temperatureالحزارة 

لجا   عظح ؼرزعج  تٍا ن عظح ؼرزعج  ظذى ن عظح ؼرزعج  صارٍح رجذه زرجثةاخو و عظةح زرؽةرزعج       

ر تٍا لً زر عظح زررً ال ٌؽ ز  نتما تذه ن عظح زرؽرزعج زرطظذى لةً زررةً ال ٌؽة ز وةً ل ةةى  جمةا ز

تذه ل ا  عظح زرؽرزعج زرذصارٍح ومً زر عظةح زررةً ٌؽة ز  جة لا لوكة  تذةهو نذخرةة( زرجثاذةاخ وةً لةهل 

رزعج  زخةمةا زرؽ ن  زرؽرزعٌحو نزرغرـ زألضاضً  ر  تػاء زرثٍهخ زرذؽذٍةح لةه زرةرؽيم وةً  عظةح زرؽة

رةؽؿهل  ةى زرؽرزعج زرذصارٍح رجذه زرجثاخو زعذضا  زرؽرزعج  زخ  زرثٍهخ زرذؽذٍح ٌجرط  ر ذؽهل لغطح 

زرػذص  رى لاقح ؼرزعٌح وً ؾهعذٍرو ؾهعج  ثاغةرج نلرة  ترطةخٍر زرثٍةد زرذؽذةً ن ةا ت زخةةك  ةر 

رةة  ترؽةةهل زرطاقةةح لغةةٍاء  صةة  زألعقةةٍح نزرطةةانالخ نزرجثاذةةاخ نغٍةةر لرةة  نؾةةهعج غٍةةر  ثاغةةرج نل

زإلغةةطا ٍح  رةةى لاقةةح ؼرزعٌةةحو ن ا ذةةاً ذيةةهن  عظةةح زرؽةةرزعج  زخةة  زرثٍةةد زرذؽذةةً ل ةةةى  ةةر  عظةةح 

 عظةةح  ئهٌةةح ؼرةةى  ةةع وةةرػ زرمهزٌةةاخ نلرةة  رهظةةه  مةةالرج زالؼرثةةاش  11زرؽةةرزعج زرخاعظٍةةح تؽةةهرً 

ٌح نزؼرثاضما نلً مالرج ذؽهل زرطاقح زإلغطا ٍح  رى لاقح ؼرزع (Greenhouse effect)زرؽرزعي 

 زخ  زرثٍد زرذؽذً ترٍعح     نظه  لهزء  رؽر   زخ  زرثٍةد زرذؽذةًو ل ةا زتخضةاـ زرؽةرزعج  زخة  

زرثٍد زرذؽذً ٌجرط  ر زتخضاـ  عظح زرؽرزعج خاعض زرثٍد زرذؽذًو رمهز ضهف تة عش لةر  زررمهٌةح 

 نزررثرٌ  نزرر وئحو

 طزق الخهىيت والخبزيذ:

ثٍح   ر زرذطةرنف لن زرمةهزء زرطةاخر ٌؿةط   رةى ل ةةى وٍخةرض تهزضطح زرمهزٌاخ زرقذٍح نزرعات -1

 ةر زرمهزٌةةاخ زرقذٍةةح نٌؽةة   ؽةةةك لةةهزء تةةاع  ٌةة خ   ةر زرمهزٌةةاخ زرعاتثٍةةحو وةةً زرػةةراء ٌعةةة  ةة   وةةرػ 

زرمهزٌةةاخ زرذهزظمةةح رمثةةهب زررٌةةاغ نزالكرضةةاء تارمهزٌةةاخ تارمهزٌةةاخ زرذطاكطةةح رمثةةهب ررٌةةاغ  ةةع تقةةاء 

زررمهٌح تمهل زرطرٌقح قطٍضح وً زرثٍهخ زرذرؿةح نلر  رقةةح زرمهزٌةاخ زرعاتثٍةح زرمهزٌاخ زرعاتثٍح  غةقحو 

 نلً غٍر  ع ٌح  ج  ا ذيهن  عظح زرؽرزعج زر زخةٍح نزرخاعظٍح نزؼ ج نال ذهظ  عٌاغو

  نذرةخؽ زرضيرج وةً  رنؼةح ذطةؽة زرمةهزء  ةر زرخةاعض (Fan-Jet)تهزضطح زرذرنؼح نزألتثهب  -5

 (و 1 ٌصٍةٍر تك ورؽاخ  ةى ظاتثٍك ررهزٌع زرمهزء تؿهعج  رعاتطح )غي  نذكخك وً لذثهب  ر زرثهرً 

تهزضطح زرذرنؼح نزرةثا   نذرةخؽ زرضيرج وً نظه   رنؼةح لن لكصةر وةً ظمةح  ةر زرثٍةد زرذؽذةً  -3

ذطذةة   ةةةى ضةةؽة زرمةةهزء  ةةر  زخةة  زرثٍةةد زرذؽذةةً نرثةةا  ٌرخةةةةك زرمةةهزء نٌطةةقم  ةٍةةك  ةةاء وةةً زرعمةةح 

لتهز   ةر زرةثةا و )ل( رثةا  زرقةع نلةهز لؾةثػ غٍةر غةائع نلرة  ررذسقةك نزتطة ز ل زرذطاكطحو نلجا  شالشح 

تاأل الغ نزرطؽارةةو )ب( رثةا  خالٌةا زرةهع  نلةهز لؾةثػ غةائع زالضةرطذال رقهذةك نوطارٍرةك نلةهل  ة ج 
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ؾالؼٍرك  قاعتح تةثا  زرقع عغم لتةك ٌجطة  تةاأل الغ نزرطؽارةةو )ض( رثةا  خالٌةا زألرذجٍةه  نلةهز زرجةه  

ضةجح( لكثةر  ةر خالٌةا  55ر  طرنف وً زرذذةيح زرطرتٍح زرططه ٌح عغةم لن وطارٍرةك ن ة ج ؾةالؼٍرك)غٍ

زرهع  نذررزكم  ةٍك زأل الغ نزرطؽارة تؿهعل لق   ر زرجه ٍر زرطاتقٍر نٌذير ويةك نغطةةك نذركٍثةك 

 تطمهرح نال ٌرأشر تاررلهتح نزرؽذهقحو

زرذرنؼةةح نزرةثةةا  ؼٍةةس ٌطةةرطاـ  ةةر زرةثةةا   تهزضةةطح زرذرنؼةةح نزرةةرززز  ويةةرج لةةهل زرطرٌقةةح  صةة  -4

ترززز  قٍقو  ر  ٍهب لهل زرطرٌقح زتط ز  زرجظا  تاأل الغ نزررلهتح ذيهن  ارٍح  زخ  زرثٍد زرذؽذً 

 نزررً ق  ذطثة زترػاع زأل رزـو

تهزضطح زررظةٍ   ؼٍس ذطرخ   لغطٍح  ر زرقذةاظ لن زرثالضةر  ذظةة  تجطةة  طٍجةح لن ذطةرخ    -5

 ةاء  55لن  15لن  15 ص  زرعٍر نزرطالء زرهي ٌخةةم  ةع زرذةاء تذطة ل نزؼة  لةالء  رةى  هز  كٍذٍائٍح 

وةً تماٌةح ؼطة تطثح زررظةٍ  زرذطةهتح نذطال تما  ا ج زررغطٍح نٌسزل زرطالء  ج      زرؽاظح رةرظةٍة  

زرذهضمو نذرذٍس زألغطٍح  ر زرطالء تإ ياتٍةح تطةطما نعوطمةا لذه اذٍيٍةاً ؼطةة زرؽاظةح نٌذيةر عتطمةا 

 تثرتا ط كذثٍهذري ٌقه  تثططما نعوطما ؼطة غ ج زإلقاءجو

 طزق الخذفئت:

زرثخاع  ؼٍس ٌؽر  زرهقه  ررؽهٌ  زرذاء  رى تخاع وً غالٌاخ خاؾةح نٌخخةه وةً لتاتٍةة كثٍةرج -1     

( نوً زرثٍد زرذؽذً ٌهز  وً لتاتٍةة لؾةغر ذطةذى خطةهل زرر وئةحو نخطةهل زرر وئةح لةهل قة  حعئٍطٍ)

 عظح  ئهٌح نٌذير تقةةك تضطارٍةح نخطةهل  155(و  عظح ؼرزعج زرثخاع  3ذيهن  ا ٌح لن ترٌع )غي  

 زرر وئح ٌذير ذ وئرما نذثرٌ لا تطر حو كذا ٌذير زضرخ ز  زرثخاع وً ذطقٍم زرررتحو

اء زرطةةاخر  تضةةص لرٌقةةح زرثخةةاع  ال لتةةك ٌطةةرطاـ  ةةر زرثخةةاع وةةً زألتاتٍةةة تذةةاء ضةةاخر  عظةةح زرذةة -5

 عظح  ئهٌحو زرذاء ٌذير زررؽيم وً  عظح ؼرزعذك ؼطة زرؽاظح  ةى  يةص زرثخةاع  95ؼرزعذك  ا ذاً 

ب زرهي ذيهن  عظح ؼرزعذك شاترحو ال تؽراض  رةى  قةاوح  ةاء  رةى زرغالٌةاخ كذةا وةً زرثخةاع زرةهي ٌرطةر

خةةالل زررهؾةةٍالخو ذ وئةةح خطةةهل زرر وئةةح تارذةةاء ذيةةهن لكصةةر ذعاتطةةاً  ةةر زرثخةةاع نريةةر ال ٌذيةةر تقةةةك 

رذطاواخ لهٌةح قث  لن ٌثر   قاعتراً تارثخاع, كذا لن خطهل زرر وئح ال ٌذيةر ذة وئرما نذثرٌة لا زرطةر ح 

 وٍذا ره زضرخ  جا زرثخاعو

 Fan-Jet لةا لن  ةع تظةا  زرذرنؼةح ن زألتثةهب زضرخ ز  نؼ زخ زرر وئح زرصاترح نزرذرجقةح تذضر  -3

 ( 4)غي  

 زضرخ ز  زرذ زوئ زريمرتائٍح  نتمهل زرطرٌقح ٌذير زررؽيم وً لظمسج زرر وئح زذه اذٍيٍاً تطمهرحو  -4

زألغطح وه  زرؽذرزء  ؼٍس ذهظ   ؿاتٍػ ذطةق لهل زألغطح نتمهل زرطرٌقح ٌذير عوع  عظةح   -5

ح لهل زرطرٌقح له  ٌؿال زألغةطح رعذٍةع لظةسزء زرجثةاخ نؾةطهتح ؼرزعج زرجثاخ  نن زرمهزء نرير  ػية

 قٍاش  عظح ؼرزعج زرجثاخو

 زضرخ ز  زرػذص    ا تطرٌقح  ثاغرج لن ترؽهٌةما  رى لاقح غذطٍح ذطرخ   رةر وئحو   -6

 الضىء:

 ٌخشر زركهء  ةى تذه زرجثاخ تطرٌقرٍرو زرطرٌقح زألنرى لً غ ج زإلقاءج وةي  تثةاخ غة ج  قةاءج      

 صارٍةح وطةةةى ضةثٍ  زرذصةةال زرجثاذةاخ زر زخةٍةةح ذؽرةةاض  رةى غةة ج  قةاءج  جخضكةةح تٍجذةا زرجثاذةةاخ زرخاعظٍةةح 

ذؽراض  رى غ ج  قةاءج  ارٍةحو نزرطرٌقةح زألخةرو لةً لةهل زرضرةرج زركةهئٍحو نذجقطةم زرجثاذةاخ تارجطةثح 

اخ ذؽرةةاض  رةةى ورةةرج رةضرةةرج زركةةهئٍح  رةةى خذطةةح لقطةةا و زرقطةةم زألنل تثاذةةاخ زرجمةةاع زرقؿةةٍر نلةةً تثاذةة

قهئٍح لقؿر  ر ؼ   طٍر كً ذسلر  ص  تثاخ تجد زرقجؿ و زرقطم زرصاتً تثاذاخ زرطهٌ  نلةً تثاذةاخ 

 ذؽراض  رى وررج قهئٍح للهل  ر ؼ   طٍر كً ذسلر  ص  تثاخ زرطثاتخو

م زرقطم زرصارس تثاذاخ ذؽراض  رى تماع قؿٍر شم تماع لهٌة  كةً ذسلةر  صة  تطةف لؾةجاف زرقذةػو زرقطة

زررزتع تثاذاخ ذؽرةاض  رةى تمةاع لهٌة  شةم تمةاع قؿةٍر كةً ذسلةر  صة  زرٍاضةذٍر زرةٍةةًو زرقطةم زرخةا ص 

تثاذاخ ال ذرأشر تطهل زرضررج زركهئٍح  ص  زرطذالمو نذخرة( زرجثاذاخ وً  ة   زألٌةا  زررةً ذؽراظمةا  ةر 

زرجمةاع لهٌة  خةةالل زرجمةاع زرطهٌة  ن لن زرقؿةٍر كةً ذسلةرو وةً زرطثٍطةح ذيةهن غة ج زإلقةاءج  ارٍةح ن
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زرؿٍ( نوً زرػراء ذيهن غ ج زإلقاءج  جخضكح نزرجماع قؿٍرو رةسعز ح خاعض زرذهزضم زرطثٍطٍح التة  

  ر لر  رةرؽيم وً غ ج زإلقاءج نلهل زرضررج زركهئٍحو 

غ ج زإلقاءج ذرأشر ترؿذٍم زرثٍد زرذؽذةً نته ةك نزذعالةك ن ةا ج زرمٍية  نزررغطٍةح زرذطةرخ  رٍر       

 ا ج زررغطٍح ن طاواخ زرسعز حو نرخضف غ ج زإلقاءج تةعأ رطذةٍةح زررظةٍة  )ضةثق لكرلةا  جة   نتظاوح

زررؽ ز  ةر لةر  خضةف  عظةح زرؽةرزعج(و نرسٌةا ج غة ج زإلقةاءج تةعةأ رنقةاءج زرؿةجا ٍح تاضةرخ ز  

 زرذؿاتٍػ زريمرتائٍح  ص  

وً زرذائةح  ةر  7تما ذطرمة  زرذؿاتٍػ زرطا ٌح  لهل زرذؿاتٍػ ذطثة زعذضا   عظح زرؽرزعج نلر  أل -1

زرطاقح وً ؾهعج قهء نتقٍح زرطاقح ذرؽهل  رى ؼرزعج رهر  ال ٌذير زضرطذال     كثٍر  جما  لز   د 

زركرنعج رهر و كذا زتك ٌجثطس  جما زركهء زألؼذر نوه  زألؼذر زرهي ٌطةثة زضةرطارح نلةرزنج تطةف 

 زرجثاذاخو

غةةطا اخ  خرةضةةح وذةةصالً زرذؿةةاتٍػ زرضةهعنضةةجد  ؿةةاتٍػ زرضةهعنضةةجد  ٌهظةة  لتةةهز   جمةةا ذثطةةس    -5

زرثٍكاء زرثاع ج ذثطس تؿهعج عئٍطٍح  غطا  لزع  ن ؿاتٍػ تذه زرجثاخ ل ذثطةس  غةطا  لؼذةر نذهظة  

 ؿةةاتٍػ ذثطةةس زإلغةةطا  زرةةهي ٌؽراظةةك زرجثةةاخ رطذةٍةةح زررذصٍةة  زركةةهئًو  ةةر  ٍةةهب لةةهل زرذؿةةاتٍػ لن 

 ماو قاءذما  جخضكح رهر  تؽراض  رى     كثٍر  ج

 ؿةةاتٍػ لزخ زررضرٌةةغ زرطةةارً زريصاوةةح   جمةةا  ؿةةاتٍػ ذضرٌةةغ زرسئثةةق زرطةةارً زركةةغم نلةةهل ذػةةثك   -3

 ؿاتٍػ زرضةهعنضجد نذهظ  تما تةه عج وةهعنضةجد وةً زرطةطػ زرة زخةً رةسظةاض نزررةً ذؽةهل زألغةطح 

زرضةةه  تجضطةةعٍح  رةةى غةةطا   رئةةً خاؾةةح زألؼذةةرو ن جمةةا  ؿةةاتٍػ زرؿةةه ٌه  زرطارٍةةح لن زرذجخضكةةح 

زركغمو زإلغطا  وً  ؿاتٍػ زرؿه ٌه  زرطارٍح زركغم وً تطا  زرذهظاخ زرطهٌةح لعنذك وةً زركةهء 

تةةاته رر( ل ةةا  ؿةةاتٍػ  955-755زألؾةةضر نٌذرةة   ةةر زركةةهء زرذرئةةً  رةةى زركةةهء زرغٍةةر  رئةةً )

 زرؿه ٌه  زرذجخضكح زركغم وذطظم  غطا ما وً زرذجطقح زرؿضرزءو

ئٍح تهزضطح ضرائر  ر زرثالضر  لن زرقذةاظ زألضةه  زرةهي ٌذجةع  خةهل ٌذير زررؽيم وً زرضررج زركه      

زركهء نذهظ  ضرائر ؼ ٌصح  ر زألره جٍه  زرذرن ذقه  تجضص زرغرـ ؼٍس ذغطً زرجثاذاخ تمهل زرطةرائر 

 ر زرطا ح زررزتطح  ؿرزً نؼرى زرطا ح زرصا جح ؾثاؼاً ررقؿٍر زرضررج زركهئٍحو نٌضك  زضةرخ ز   جً  ا 

ه   طا اخ ذطا    ةى ته   ر زررمهٌح زرثطٍطح ذقة   ر زرؽرزعج زررً ق  ذرذضع ذؽةد لةهل زرقذاظ رهظ

زرطرائرو نرخضف لةهل زرؽةرزعج  ٌذيةر لٌكةاً ذغطٍةح زرجثاذةاخ تطة  زرطةا ح زررزتطةح نكػةضما قثة  زرطةا ح 

رطةرائر  ةع زرصا جح  لز كان لر  ال ٌخشر  ةى زرضررج زركهئٍح زرذطةهتح كذا ٌذير ضؽة زرمهزء  ر ذؽد ز

 زرؽرؼ  ةى      خهل زركهء لشجاء  ذةٍح زرطؽةو

نإللارح زرضررج زركهئٍح ٌذير زضرخ ز  زإلقاءج زرؿجا ٍح رطا اخ  ؽ  ج نتػ ج  طٍجح ؼطة ته        

غةذطحقق   تٍجذةا ٌؽرةاض تثةاخ  5زرذؽؿهل ؼٍس نظ  لن تثاخ تجةد زرقجؿة  ٌرةأشر تػة ج  قةاءج قة علا 

غةذطحقق  و نلجةا  لرٌقةح لخةرو نلةً قطةع زرةٍة  زرطهٌة  تاإلقةاءج  15ا زإلعزنال رػ ج  قةاءج قة عل

 وً زرذائح  ر زرطاقح زريمرتائٍحو 95 قٍقح نتمهل زرطرٌقح تهور  35 قائق ك   6تذط ل 

 الزطىبت الىسبيت:

زررلهتح زرجطثٍح لً زرجطثح تٍر نزن زرذاء زرذهظةه ج وطةالً وةً ؼعةم  طةٍر  ةر زرمةهزء نتةٍر كذٍةح       

ٌذير لن ٌؽذةما لهز زرؽعم  ر زرمهزء وً  عظح ؼرزعج نقغم  طٍجٍر, نٌطثر  جما تجطثح  ئهٌةحو  زررً

نزررلهتح زرجطةثٍح رمةا  القةح تاترػةاع زأل ةرزـ نزرجةرػ وةً لتطةعح زرجثةاخو وةإلز ضةخر ؼعةم  طةٍر  ةر 

 زرمةةهزء  نن ذغٍٍةةر وةةً  ؽرةةهزل زررلةةهتً وةةأن ق عذةةك  ةةةى ؼذةة  كذٍةةح  قةةاوٍح  ةةر زررلهتةةح ذةةس ز 

نزررلهتح زرجطثٍح رك ذجقؽو نق  نظ  لن زعذضا  زرؽرزعج تذقة زع  عظةح نزؼة ج ومرتماٌةد ذطةثة تقةؽ 

وً زرذائحو ن لز تر  تضص زرؽعم  ر زرمهزء تق ع كاوً وةأن تطةثح زررلهتةح ذؿةثػ  5وً زررلهتح تذق زع 

ؽةةرزعج زررةةً وةً زرذائةةح ن لز تةر  لكصةةر وةةأن زررلهتةح ذريصةة( نذرؽةةهل  رةى قطةةرزخ  ةةاء نذطةذى زر 155

(و رهر  وأن خضف زررلهتح زرجطثٍح وً زرثٍد زرذؽذً dew pointذريص(  ج لا زررلهتح تجقطح زرج و )

ٌذيةةر لن ٌةةرم ترطةةخٍر زرمةةهزء وٍةةك لن ترمهٌةةح زرثٍةةد زرذؽذةةً تمةةهزء لقةة  وةةً  ؽرةةهزل زررلةةهتًو نرسٌةةا ج 

 ذؽد قغم  ارًو زررلهتح زرجطثٍح وً زرثٍد زرذؽذً ٌذير ذثرٌ  زرمهزء لن زضرخ ز  عززز
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 طظم زرذؽاؾٍ  زررً ذسع  وً زرثٍهخ زرذؽذٍح ذجذه وً ؼرزعج تمةاع ل ةةى  ةر زرةٍة , رةهر   جة        

زتخضاـ زرؽرزعج وً زرةٍ  وأن تطةثح زررلهتةح ذةس ز   طةثثح  زترػةاع زأل ةرزـ ن ػةاك  لخةروو نلةهل 

ح رةهر  ٌعةة زاللرذةا  تخضةف زرذػاك  ذس ز   ج  ا ذيهن زررلهتةح زرجطةثٍح خةاعض زرثٍةد زرذؽذةً  ارٍة

 علهتح زرثٍد زرذؽذً خاؾح وً  ص  لهل زرظرنفو

 الغبساث:

ٌؽرهي زرمهزء  ةى زألكطعٍر نشاتً لكطٍ  زريرتهن نزرجٍررنظٍر نزألعظهن نتخاع  ةاء نغةاززخ       

 كهٌح نغٍر  كهٌح  رجه ح  ص  زإلٌصٍةٍر نشاتً لكطةٍ  زريثرٌةد ن ركثةاخ كٍذهقةهئٍح تاذعةح  ةر 

  لغطح زرػذص ن جرعاخ  ؽررقحو تطف لهل زرغاززخ قة  ذيةهن  هظةه ج تيذٍةح قةئٍةح ظة زً ذؿة  ذضا 

 رهزؼ  ظسء وً زرذةٍهن ريجما ذطٍق زرجذه زرطثٍطً رجثاذاخ زرثٍهخ زرذؽذٍحو

 األكسجيه: 

زرجثاخ زألخكر كائر لهزئً ٌجذه نٌرطهع وً نظه  زألكطعٍرو نق  نظ  لن تقؽ زألكطعٍر ٌخشر      

 ةً لهل نضذ  نرةهن نزترػةاع زرعةهنع ن ة   زرػةطٍرزخ زرعهعٌةح نز رؿةاؼ زرذةاء نزرطجاؾةر  ضةثاً 

زرغهزئٍح نق  ٌهت  زرجثاخو  ؽرهو زرررتح  ر زألكطعٍر  ا ذاً لق   ر زرمةهزء تقةٍة  نٌرجاضةة  يطةٍاً  ةع 

رتةح زرطٍجٍةح كذٍح زرذاء نلر ٌاً  ع زرؿرف زرعٍ  نورزغاخ زرررتح  رةهر  زرررتةح زرر ةٍةح لوكة   ةر زرر

زرةهي ٌة ور وةً  Platinum microelectrodeوً  ؽرهزلا  ر زألكطعٍرو ذقاش كذٍح زألكطةعٍر تارةـ 

 زرررتحو زرجثاخ ٌؽراض زألكطعٍر لٌكاً وً  ذةٍح زإلتثاخ نذعهٌر زرطق و

 ثبوي أكسيذ الكزبىن: 

مهٌح زرغٍر ظٍ ج نريجةك قرنعي رطذةٍح زررذصٍ  زركهئً نله ٌق  وً لهزء زرثٍهخ زرذؽذٍح لزخ زرر     

 رج ل ةى وً زرررتح  ر زرمهزء نلر  تطثة ذجضص زرعهنع نزريائجةاخ زرؽٍةح  1555 رى  15ٌيهن  ا ذاً 

زر قٍقحو نزٌا ذك وً زرثٍهخ زرذؽذٍح  ر زرذط ل زألضاضً زز   ةر  تراظٍةح نؼطةر ته ٍةح ن عة  تكةط 

عىدذمب أضديث ثدبوي  وةً زرذائةح 55-15 كصٍر  ر زرذؽاؾٍ   صة  زرخٍةاع نزرطذةالم زرةةهٌر زز ز تذقة زع

وةةً زرذائةةح  39ظةةسء وةةً زرذةٍةةهن كذةةا زز خ  تراظٍةةح زرقرتضةة  تذقةة زع  15555لكطةةٍ  زريرتةةهن تذطةة ل 

 ظةسء وةً 555نكاتد لزخ ته ٍح لوك  نتقد وررج للهل تط  زرقط(  ج  ا تذةد وةً تٍةد  ؽذةً تةك 

ظسء وً زرذةٍهنو نكهر  زرهع   555ك زرذةٍهن شاتً لكطٍ  كرتهن  قاعتح تأخرو تذد وً تٍد  ؽذً ت

وً زرذائح نذؽطجد ته ٍرك ؼٍس زز  لهل نضذ  زرطا  نزألزلاع كاتد لكصةر  75زرهي زز خ  تراظٍرك 

 ظسء وً زرذةٍهن وً زرثٍد زرذؽذًو 5555-1555ترالخ ننزن  ج  ا كان شاتً لكطٍ  زريرتهن  

ٍح  ر لرٌق لضطهزتاخ زرغاز زررً ذؽرهي  ةى ٌذير زٌا ج شاتً لكطٍ  زريرتهن وً زرثٍهخ زرذؽذ      

شاتً لكطٍ  زريرتهن لن تؽر  زريٍرنضٍر لن زرضؽم وً لظمسج خاؾةح رةهر  نزؾةثػ  ةر زرذذيةر زرةرؽيم 

 وً لر  زذه اذٍيٍاً لن  ر لرٌق كذثٍهذرو

 اإليثيليه:

ح  صة  زرثجةسٌر  ثاعج  ر لٍ عنكرتهن غٍر  ػثع ٌجرط  ر زالؼررز  زرغٍر ذا  رةذركثةاخ زرطكةهٌ      

نزر ٌسل نؼر  زرقذا ح نزرطعائر  نٌخشر وً تذه زرجثاخ ترركٍةس نزؼة  ظةسء وةً زرذةٍةهن لن لقة   طةثثاً 

زرػٍخهخح نذػهلاخ نذطاقم زألزلاع نزألنعز و نذجرط شذاع زرضاكمح نزرخكةر خاؾةح زررضةاغ زإلٌصٍةةٍر 

 مح نزرخكرورهر  ٌجؿػ ترع ٌ  لهزء غرف زررخسٌر ن    ذخسٌر زرسلهع  ع زرضاك

 ثبوي أكسيذ الكبزيج:

ٌجرط  ر زؼررز  زرهقه  زرذؽرهي  ةةى زريثرٌةد لن ؼةر  زريثرٌةد رذياوؽةح زرؽػةرزخو نذركةرع       

زرجثاذاخ  لز ذطرقد  رى نزؼة  ظةسء وةً زرذةٍةهن  ةر شةاتً لكطةٍ  زريثرٌةد نزألنعز  زرذرهضةطح زكصةر 

 ٍاًوؼطاضٍح  ر زرذطجح نذطرثر زألنعز  زرؿغٍرج  قان ح تطث
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 أكسيذاث الكيمبويبث الضىئيت:

ذجةةرط  ةةر زالؼرةةرز  زرغٍةةر ذةةا  رةمٍةة عنكرتهتاخ  صةة  زرثجةةسٌر نزٌةةد زرهقةةه  زرجةةاذط  ةةر زرطةةٍاعزخ       

"  ر لهل زألكطةٍ زخ smogن طا   زرريرٌر نزرذجػئاخ زرؿجا ٍح  ج  ا ٌخرةم لهز زر خان تاركثاب "

, ظةةسء وةةً 55, ظةةسء وةةً زرذةٍةةهن نٌطرثةةر ذركٍةةس 53زألنزنن زرةةهي ٌهظةة  وةةً زرمةةهزء زرجقةةً ترركٍةةس 

زرذةٍةةةهن  جةةةك ضةةةا و ن جمةةةا لٌكةةةاً ترةةةرزخ زرثٍرنكطةةةً لضةةةرٍ  نلةةةً  ةةةر  جرعةةةاخ زررضا ةةة  تةةةٍر خةةةةٍم 

زرمٍ عنكرتهتاخ زرغٍر  ػثطح نألنزننو نٌذير ذخةةٍؽ زرثٍةهخ زرذؽذٍةح  ةر لةهل زألكطةٍ زخ ترذرٌةر 

 هن زرذجػموزرمهزء زر زخ  رةثٍد زرذؽذً  ثر  رغؽاخ  ر زريرت

نلجا   ةهشاخ لخرو كصٍرج ٌذير لن ذكر تثاذاخ زرثٍهخ زرذؽذٍح  ص  لتخةرج زرسئثةق نزرذركثةاخ       

زرضٍجهرٍةةح نوةهعٌةة زخ زرعةةه ن ثٍةة زخ زرؽػةةائع نكثرٌرٍةة  زرمٍةة نظٍر نزأل هتٍةةا نلنل لكطةةٍ  زريرتةةهن 

 نزريةهعٌر نكةهعٌ  زرذٍصٍ  نزرجٍيهذٍر ن هز  ذثخٍر زرررتحو

 ز  ز  ق                                                    

 زو  وٌاضر  ث  زرضراغ  ث  زرطالً غطاش

 زضجال زرسٌجح نزرجثاذاخ زرطثٍح نزرططرٌح نزعز ك زالتطعح زرذطا                       

 ظا طك تجما -كةٍح زرسعز ك                                          

 

 


