
  قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة               جامعة المنصورة            
  االدارة العامة للمشروعات البيئية

  
  
  
  

  القوافل
  قافيةالث  - اإلرشادية  –البيطرية  –الطبية 

  جبامعة املنصورة
   ١/٣/٢٠٠٨حىت  ١/١/٢٠٠٧فى الفرتة من 



  بيان احصائى بالقوافل الطبية
  ٣١/٣/٢٠٠٨حتى  ١/١/٢٠٠٧ فى الفترة من

                                                                               
  داخلية ال الطبية  قوافلال:      أوال            
  بمحافظتي الدقهلية ودمياط    

اسم   م
 الكلية

عدد   التاريخ المحافظة  المرآز  القرية
  الحاالت

األقسام 
 المشارآة

الحاالت  عدد
  المحولة
إلى 

  المستشفيات
ة   الطب  ١ مني

  بدواى
ع   حالة ٧١٩  ٨/٢/٢٠٠٧  الدقهلية  المنصورة جمي

ام  أقس
  الكلية

  حالة١٠

ى  الطب  ٢ تم
د  األمدي

من (  ض
ات  فعالي
بوع  األس

  )البيئى 

د    ى األم تم
  دي

 ١٥٠٥  ٢٠/٢/٢٠٠٧ الدقهلية
  حالة

ع  جمي
ام  أقس

  الكلية

  حالة ١٩٢

٣    
 الطب

  
دار 
  ينالمسن

  
  المنصورة

  
 الدقهلية

  
١٠/٥/٢٠٠٧  

  

  
جميع نزالء 

  الدار

  
ن  دد م ع
اتذة  أس
ب  ة الط آلي
والمدرسين 
  والصيادلة 

ض  ل بع تحوي
ى   االت إل الح
فى  المستش
امعى  الج
  والمراآز الطبية

ر   الطب  ٥ آف
  الوآالة

ع   ١٠٩٢  ٩/٨/٢٠٠٧  الدقهلية  شربين جمي
ام  أقس

  الكلية

  حالة  ٥٩

  
  لخارجيةالقوافل الطبية ا: ثانيا 

 
دد   التاريخ  المحافظة  المرآز  القرية  الكلية  م ع

  الحاالت
ام  األقس

  المشارآة
االت   دد الح ع
ى  ة ال المحول
  المستشفيات

ب  الطب  ١ حالي
  وشالتين

البحر   
األحمر

٢٠٥٠  ١٠/٤/٢٠٠٧ -٣ 
  حالة

ام  ع أقس جمي
  الكلية

  حالة ٥٢

يدنا   الطب  ٢ س
  الخضر

  ٣١/٥/٢٠٠٧من  الفيوم  الفيوم
  ٢/٦/٢٠٠٧الى 

١٣٩٢ 
  حالة
  جراحة ١٧

ام  ع أقس جمي
  الكلية

  حالة ١٧
  

ة   المعتمدية  الطب  ٣ المحل
  الكبرى

 ١٠٩٢  ١٢/١٢/٢٠٠٧  الغربية
  حالة

ام  ع أقس جمي
  الكلية

ذآرة  ١٠٠٠ ت
  عالج مجانية

ات   الطب  ٤ الواح
  البحرية

وادى  ال
  الجديد

   ٧/١/٢٠٠٨من   الجيزة
ى  ال

١٣/٢/٢٠٠٨  

ام   حالة ٦١٧ ع أقس جمي
  الكلية

+ ة حال ١٢٣
  تحليل ٥٤٢

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  صور لبعض القوافل الطبية
  

  
  
  

            



  
  

  
  
  



  
  

  
  
  

  
  



  
  



  طب األسنانآلية بيان احصائى بقوافل 
  ٣١/٣/٢٠٠٨حتى  ١/١/٢٠٠٧فى الفترة من 

  داخلية  القوافل ال:  والأ   
  بمحافظتى الدقهلية ودمياط

األقسام   عدد الحاالت  التاريخ  المحافظة  المرآز  القرية  اسم الكلية   م
  المشارآة

الحاالت 
المحولة 

إلى 
  الكلية

ور    طب األسنان  ١ ة الن مؤسس
ة  واأل ل لرعاي م

  المكفوفين

رش     ٢٤/٤٣/٢٠٠٧  الدقهلية  المنصورة ع ف م توزي ت
ومعجون لألطفال ودفع 
م   ة له الغ خاص مب
وتدعيمهم باألدوية من  

  شرآات األدوية

جميع أقسام 
  الكلية

------  

المدرسة   طب األسنان  ٢
  التجريبية للغات

تم حصر الطالب الذين   ٢٦/٤/٢٠٠٧  الدقهلية  المنصورة
ي عن لديهم وعى صح

إمراض الفم واألسنان 
وآذلك توزيع قرش 
األسنان والمعاجين 

  على الطلبة 

جميع أقسام 
  الكلية

------  

جميع أقسام   حالة ١٩٦  ٣٠/٤/٢٠٠٧  الدقهلية  شربين  قرية األلف  طب األسنان  ٣
  الكلية

٢١١ 
  حالة 

 جميع أقسام  حالة ٢٢٢  ٢٠/٢/٢٠٠٨  الدقهلية  المنصورة  تمى االمديد  طب األسنان  ٤
  الكلية

٢٦٩ 
  حالة 

  
  الخارجية األسنان قوافل طب: ثانيا 

  
دد   التاريخ  المحافظة  المرآز  القرية  الكلية  م ع

  الحاالت
ام  األقس

  المشارآة
االت  الح

  المحولة
طب  ١

ألسنان
ب  حالي

  وشالتين
البحر   

األحمر
١٧٢  ١٠/٤/٢٠٠٧ -٣ 

  حالة
ام  ع أقس جمي

  الكلية
-  

طب  ٢
  األسنان

   ٣١/٥/٢٠٠٧من  الفيوم  الفيوم  سيدنا الخضر
  ٢/٦/٢٠٠٧إلى 

ام   حالة ٦٨ ع أقس جمي
  الكلية

-  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  بعض الصورة لقوافل طب االسنان

  

  
  
  
  
  
  



  

  
  
  



  بيان احصائى بالقوافل الطبية البيطرية
  ٣١/٣/٢٠٠٨حتى  ١/١/٢٠٠٧فى الفترة من 

  داخلية القوافل ال: أوال 
  بمحافظتى الدقهلية ودمياط

محافظةال المرآز القرية اسم الكلية م  األقسام المشارآة عدد الحاالت التاريخ 
الطب  ١

 البيطرى
جزيرة 
 القباب

٢٢/٢/٢٠٠٧ الدقهليةدآرنس حالة ٥٥١   جميع أقسام الكلية 

الطب  ٢
 البيطرى

بساط 
آريم 
 الدين

٥/٣/٢٠٠٧ الدقهلية شربين حالة ٧٠٥   جميع أقسام الكلية 

الطب  ٣
البيطرى

١٧/٣/٢٠٠٧ الدقهليةدآرنس نجير حالة ٤٩٢   جميع أقسام الكلية 

الطب  ٤
البيطرى

برمبال 
 القديمة

منية 
 النصر

٣١/٣/٢٠٠٧ الدقهلية حالة ٥٠٣   جميع أقسام الكلية 

الطب  ٥
 البيطرى

آفر 
الحاج 
 شربينى

١٤/٤/٢٠٠٧ الدقهلية شربين حالة ٥٠٢   جميع اقسام الكلية 

الطب  ٦
البيطرى

ميت 
 العامل 

٢٨/٤/٢٠٠٧ الدقهلية أجا ةحال ٦٤٤   جميع أقسام الكلية 

الطب  ٧
البيطرى

ميت أبو 
 غالب

فارسكو
 ر

١/٧/٢٠٠٧ دمياط حالة ٤٠٦   جميع اقسام الكلية 

الطب  ٨
 البيطرى

٢٤/٧/٢٠٠٧ الدقهلية بلقاس بسنديلة حالة ٣٧٦   جميع اقسام الكلية 

الطب  ٩
البيطرى

ديرب 
 بقطارس

حالة ٥٩٢ ١٨/١١/٢٠٠٧ الدقهلية أجا  جميع أقسام الكلية 

الطب ١٠
 البيطرى

آفر 
 المندرة

حالة ١٩/١١/٢٠٠٧٥٥٩ الدقهلية أجا  جميع أقسام الكلية 

الطب ١١
 البيطرى

 -ابو جالل
برج 
 النور

-٣ الدقهلية شربين
٥/١٢/٢٠٠٧  

حالة ٣٣٩  جميع أقسام الكلية 

الطب ١٢
 البيطرى

آفر سليمان 
 -البحرى
 شرباص

آفر 
 سعد

-٢٥ فراسكور
٧/١٢/٢٠٠٧  

١٧٨٧ 
 حالة

أقسام الكليةجميع   

الطب ١٣
 البيطرى

ميت 
 تمامة

منية 
 النصر

٢٠/٢/٢٠٠٨ الدقهلية حالة ٨١٣   جميع اقسام الكلية 

 
الخارجية الطب البيطرىقوافل : ثانيا   

 
  االقسام المشارآة  عدد الحاالت  التاريخ  المحافظة  المرآز  القرية  الكلية  م
ة   سنبارة الطب البيطرى  ١ المحل

  الكبرى
  جميع أقسام الكلية  حالة ١٥٠٤  ٤/٣/٢٠٠٨ الغربية

ة   سندسيس  الطب البيطرى  ٢ المحل
  الكبرى

  جميع أقسام الكلية  حالة ١٨٩٥ ١١/٣/٢٠٠٨  الغربية



ة   آفر حجازى الطب البيطرى  ٣ المحل
  الكبرى

  جميع أقسام الكلية  حالة١٣٤٥ ١٨/٣/٢٠٠٨  الغربية

  جميع أقسام الكلية   حالة ١٢٤٣ ٢٥/٣/٢٠٠٨  الغربية  سمنود  الناوية  الطب البيطرى  ٤

  بعض الصور لقوافل الطب البيطرى

  
  
  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



إلرشاديةابيان احصائى بالقوافل   
  ٣١/٣/٢٠٠٨حتى  ١/١/٢٠٠٧فى الفترة من 

  داخلية القوافل ال: أوال     
  بمحافظتى الدقهلية ودمياط

 
اسم   م

  الكلية
األقسام   التاريخ  المحافظة  المرآز  القرية

  المشارآة
  ماتم إنجازه

ة   آفر الكردى الزراعة  ١ مني
  النصر

ا  ٨/١/٢٠٠٧  الدقهلية ع أقس م جمي
  الكلية

راء   -١ وم الحم اج اللح دواجن  -٢إنت ق ال نيع عالئ تص
  بعض المشاآل واإلمراض التى تتعرض لها العجول -٣

ة  منية النصر الزراعة  ٢ مني
  النصر 

جميع أقسام   ٢٠/٢/٢٠٠٧الدقهلية
 الكلية

ا  -١ ة به طة المختلف ة واألنش ة الزراع ف بكلي التعري
الزراعية التى تستخدم فى محاصيل  استعراض الخطوات  -٢

ات  -٣الحضر  ة الفطري ة مكافح رأة   -٤آيفي ام الم ة قي أهمي
المشاريع الصغير لشباب     -٥الريفية فى التصنيع الزراعى    
  دورات تدريبية  -٦.المزارعين والسيدات الريفيات 

جميع أقسام   ٦/٣/٢٠٠٧الدقهلية  أجا ميت العامل الزراعة  ٣
الكلية

دوير ال -١ ة  ت ات الزراعي ة   -٢مخلف ور وآيفي ونزا الطي أنفل
  .الوقاية منها 

ى   صدقاالزراعة  ٤ تم
  االمديد

جميع أقسام   ٢٠/٣/٢٠٠٧الدقهلية
 الكلية

ة  -١ رأة الريفي ريجين والم باب الخ ا ش وم به اريع يق مش
ذائي  -٢ نيع الغ طح         -٣التص ة األس رض  -٤زراع ع

  .جد بعض المشاريع على الجمهور المتوا
و داود الزراعة  ٥ أب

  العنب
جميع أقسام   ٣/٤/٢٠٠٧الدقهلية  أجا

الكلية
عمل  -٢أهمية الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية   -١

  .ندوات وتوصيات فى نهاية القافلة 
جميع أقسام   ٣/٤/٢٠٠٧  الدقهلية  ميت غمر  دماص الزراعة  ٦

الكلية
منحل مشروع إنشاء  -٢مشروع تربية دودة الحرير  -١

 طرق الوقاية والعالج لسوسة النخيل  - ٣وإنتاج عسل النحل 
جميع أقسام   ٨/٥/٢٠٠٧  الدقهلية  بلقاس  أبو ماض الزراعة  ٧

الكلية
 -٢طرق تصنيع السيالج من عرش بنجر السكر  -١

  المشاآل التى تواجه المزارعين من عميلة التوريد  
ع أقسام جمي  ٦/١١/٢٠٠٧  الدقهلية  ميت غمر  دماص الزراعة  ٨

  الكلية
الصناعات  -٢) زبادى  –جبن –لبن ( تصنيع األلبان  -١

  )مخلالت –مربات ( الغذائية 
جميع أقسام  ٢٠/١١/٢٠٠٧  الدقهلية  شربين  الحصص الزراعة  ٩

الكلية
  زراعة القمح ومقومات سوسة النخيل -١

ر  الزراعة  ١٠ الكف
  الجديد

ت  مي
  سلسيل

جميع أقسام   ٥/٢/٢٠٠٨  الدقهلية
  يةالكل

التعريف  -٢تصنيع األلبان من زبادى وجبن وسمن -١
  .بالقوافل اإلرشادية على مستوى المراآز 

ى   صدقا الزراعة  ١١ تم
  االمديد

جميع أقسام   ٢٠/٢/٢٠٠٨  الدقهلية
  الكلية

  -:ضمن فعاليات األسبوع البيئى 
القيادة المحلية ودورها فى تنمية المجتمعات المحلية   -١
  زراعة األسطح -٣األلبان  عتصني -٢

ة   آفر الكردىالزراعة   ١٢ مني
  النصر

جميع أقسام   ٤/٣/٢٠٠٨  الدقهلية
  الكلية

شروط  - ٢آيفية زراعة البطاطس ووقايتها من اآلفات  -١
  التخزين الجيد واالستخدام األمن للمبيدات وتصنيع األلبان

جميع أقسام   ١٨/٣/٢٠٠٨  الدقهلية   بلقاس  بسنديلة الزراعة  ١٣
  الكلية

  زراعة الذرة -٢تربية وإنتاج الدواجن -١

 



  صور بعض القوافل االرشادية
  

  
  

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  
  



  
  
  
  



  بيان احصائى بالقوافل الثقافية لكلية التربية
  ٣١/٣/٢٠٠٨حتى  ١/١/٢٠٠٧فى الفترة من 

                                                                           
   الثقافية قوافلال: أوال   

  بمحافظتي الدقهلية ودمياط   
اسم م

الكلية
الهدف من القافلةالتاريخ المحافظة المرآزالقرية

منية الرياضالتربية١
 النصر

تأصيل التعاون بين المواطنين والجهات الحكومية فى  -١٤/١/٢٠٠٨١ الدقهلية
  لقضايا البيئية

امل مع الطيور فى حالة إرشاد المواطنين إلى آيفية التع -٢
 المرض

 التعرف على أهم أسس النظافة -٣
التعرف على األعراض الناتجة من سوء تهوية مناخ  -٤

  المنزل 
تأصيل التعاون بين المواطنين والجهات الحكومية فى -٢١/١/٢٠٠٨١ الدقهلية المنزلةالمنزلةالتربية٢

القضايا البيئية
مع الطيور فى حالة إرشاد المواطنين إلى آيفية التعامل -٢

المرض
التعرف على أهم أسس النظافة-٣

التعرف على األعراض الناتجة من سوء تهوية مناخ -٤      
المنزل

آفر التربية٣
الشناوى

تأصيل التعاون بين المواطنين والجهات الحكومية فى -٢٤/١/٢٠٠٨١ الدقهلية شربين
القضايا البيئية

لتعامل مع الطيور فى حالة إرشاد المواطنين إلى آيفية ا-٢
المرض

التعرف على أهم أسس النظافة-٣
التعرف على اإلعراض الناتجة من سوء تهوية مناخ -٤       
المنزل

 



والمعلومات تبيان احصائى بالقوافل الثقافية لكلية الحاسبا  
  ٣١/٣/٢٠٠٨حتى  ١/١/٢٠٠٧فى الفترة من 

                                                                                
   الثقافية قوافلال: أوال                     

  بمحافظتي الدقهلية ودمياط    
 

 الهدف من القافلة التاريخالمحافظة المرآز المدارس القرية اسم الكلية م
بات    ١ الحاس

 والمعلومات
ة  االخياري
 البـــــــــدالة 

 االبتدائية واإلعدادية
     "          "  

المنصورة
المنصورة

  ١٢/٧/٢٠٠٧ الدقهلية
٢٢/٧/٢٠٠٧  

تدريب الطلبة على آيفية  -١
 استخدام شبكات االنترنت

التعريف على الحاسب  -٢ 
 االلى وأجزاؤه 

آيفية االستعانة بالحاسب  -٣
فى عملية المذاآرة وتوظيفه 

 التوظيف األمثل 
تكليف مدرسى الحاسب  -٤

ئى الحواسب بفتح االلى واخصا
القاعات الصيفية واستقبال 

 الطلبة
ضرورة قيام أجهزة  -٥ 

اإلعالم بدور فعال نحو التوعية 
واإلرشاد نحو حسن التعامل مع 

. الحواسب بأنواعها المختلفة   
 



   جامعة المنصورة   
   االدارة العامة للمشروعات البيئية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
א א א א

 

  
 
 

 



جامعة المنصورة                  
قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة         

اإلدارة العامة للمشروعات البيئية            
 

٢٠٠٧إيل  ٢٠٠١بيان بفصول حمو األمية جبامعة املنصورة خالل الفرتة من   
          

 عدد الناجحني عدد املتقدمني عدد الدارسني عدد الفصول مكان الفصل
٣     كلية الطب  ٤٣ ٥١ ٥١ 
٧     كلية التربية  ٧٧ ١٣٣ ١٣٣ 
٧     المدن الجامعية  ٩٢ ١٣٣ ١٣٣ 
٥     كلية الحقوق  ٦١ ١٠٢ ١٠٢ 
٣     المخيم الكشفي  ٢٦ ٥٤ ٥٤ 
 ٢٩٩ ٤٧٣ ٤٧٣ ٢٥ االجمالـــــي

 
 

اونة والحرفيين وقد بدأت في وتوجد حاليا دورة لمحو أمية العاملين بالجامعة من الخدمات المع
 ٥٤وهي عبارة عن ثالث فصول وعدد الدارسين  ٢٠/٤/٢٠٠٨وتنتهي في  ٢١/١٠/٢٠٠٧

  -:دارس وجاري العمل بها وبيانها كالتالي 
 
 

عدد الدارسيــــن  عدد الفصول مكان الفصـــــل  
) مدينة الزهراء( المدن الجامعية  ١٤ ١ 

 ٢٢ ١ كليــــة الطـــب
قـــوقكلية الح  ١٨ ١ 

 ٥٤ ٣ االجمالــــــــــي
 
 

فصول جاري العمل  ٨دارس يف ٢٠٩عدد  واملراكز الطبية وتوجد باملستشفيات اجلامعية
  ٠حملو أميتهم 

مكان الفصل   عدد الفصول     عدد الدارسني        
 ١٤٣ ٦ المستشفيات الجامعية
 ٩ مستشفي الطوارىء
ةمركز جراحة الكلي والمسالك البولي  ٢٧ ١ 

 ٣٠ ١مستشفي االطفــــــــال
 ٢٠٩ ٨ االجمالــــــــــــــي



  
 

   جامعة المنصورة       
     االدارة العامة للمشروعات البيئية  

                                                                                            
  
  
  

  
  

  امعةللطلبة الغري قادرين باجل
  خالل فعاليات االسبوع البيئي االول

  جبامعـــــــة املنصورة
حتي  ١٦/٢/٢٠٠٨خالل الفرتة من 

٢٨/٢/٢٠٠٨  



  
  

 بيان باالصناف المباعة 
  ٢٨/٢/٢٠٠٨حتى  ١٧/٢بالسوق الخيرى للطلبة فى المدة من 

 

 الصنف
 السعر

 
١٧/٢  
 

١٨/٢
 

١٩/٢
 

٢٠/٢
 

٢١/٢  
 

 اإلجمالى
٢١-١٧  

 االجمالى
٢٨-٢٣  

حمالىالا  

 ٧٢ ٢ ٧٠ ١٥١٢١٣٦ ٢٤ ٢٠بدلة كاملة
 ١٠٠ ٧ ٩٣ ٢٤١٧١٨٨ ٢٦ ١٥جاكت بدلة
 ٥ ١ ٤ -٢-١١ ٥عباية
 ٣ - ٣ ١١١-- ٥بجامة
 ٣ - ٣ --١١١ ١٠ترنج
 ٩٣ ٢ ٩١ ٨١٧٤٠١٨٨ ٥تشارت

 ٨٨ ٨ ٨٠ ٢٦١٦٨٣ ٢٧ ١٠بنطلون جينز
 ٦ ١ ٥ -١٢-٢ ١٠بدلة سفارى

 ١٩ ٢ ١٧ -١-٥ ١١ ١زامح
 ١١ ٤ ٧ ١١١١٣ ٢جاليه

 ٢٢٤ ٣٨ ١٨٦ ٥٤٣٨٣٥٢٠ ٣٩ ٥بنطلون عادى
 ٣٧٩ ٤٩ ٣٣٠ ٩٤٦٤٦٥٣٢ ٧٥ ٥قميص
 ١٦٦ ١٠ ١٥٦ ٦٤١٥١٢٥ ٦٠ ٥بلوفر

 ٨ ١ ٧ -٣-٣١ ٥روب رجالى
 ٣٣ ٢ ٣١ ٥٥٦١٤١ ٥بالطو معمل
 ١٨ ١ ١٧ -٨٧١١ ٢حذاء
 ١٩٢ ٢٨ ١٦٤ ٥٥٢٤٢١٢١ ٤٣ ١شراب
 ١٥ - ١٥ ٢٤٣٥١ ٥مسطرة

 ١١ ٢ ٩ -١٢٢٤ ٥رول حافظة
 ١ - ١ ----١ -جاكت ترنج
 ٢ - ٢ ---١١ -بالطو صوف
االجمالىعدد
 القطع

- ١٤٤٩ ١٢٩١١٥٨ ٣٧٧٢٤٢٢٢٤١٠٩ ٣٣٩ 

 ٤٧٥ ٥٢ ٤٢٣ ١٢٦٨٠٧١٣٩ ١٠٧ -عدد المشترين
متوسط عدد 
 القطع

- ٣.٠٥  ٣.٠٥٢ ٢.٩٩٢٣.٠٢٥٣.١٥٥٢.٧٩٤ ٣.١٦٨ 



 



 بيان باالصناف المباعة 
  ٢٨/٢/٢٠٠٨حتى  ١٧/٢بالسوق الخيرى للطالبات فى المدة من 

 
 
 

 السعرالصنف
 

١٧/٢  
 

١٨/٢
 

١٩/٢
 

٢٠/٢
 

٢١/٢  
 

 اإلجمالى
٢١ -١٧ 

 االجمالى
٢٨-٢٣  

 االجمالى
 المدة

 ١٤٣ ٨ ١٣٥ ٣٤٢٦١٩٦ ٥٠ ١٠بلوزة
 ٢٠٣ - ٢٠٣ ٥٠٤١٢٥١٤ ٧٣ ٥وفربل

 ١١٠ ٧ ١٠٣ ١٢--٣٢٣٨ ٢١ ٥جيب
 ٨٢ ٨ ٧٤ ١٩١٥٩٤ ٢٧ ١٠جاكت
 ٨٨ - ٨٨ ٢٧٦٥٢ ٤٨ ١اشارب
 ١٠٦ ٧ ٩٩ ٢١٣١٢١١٠ ١٦ ٥بنطلون
 ٦٠ ٣ ٥٧ ١٦١٨٤٤ ١٥ ٢حذاء
 ٧٣ - ٧٣ ٣٠١٠٤٢ ٢٧ ٣برمودة

 ٣٠ - ٣٠ ١١٢٩٦٢ ٥قميص نوم
 ٢٨ ٢ ٢٦ ٢٥١٢٣٤ ٥ملبالطو مع
 ١١ - ١١ ١٤٣٢١ ٥بيجامة
 ٦١ ٣ ٥٨ ٢٠٧٢١ ٢٨ ٢شنطة
 ٨ ٢ ٦ ٣١١--١ ١٥تايير
 ٣٦ - ٣٦ -- --٩٥ ٢٢ ١٠عباية
 ٢ - ٢ -- ------٢ ٥بوت
 ١ - ١ -- ------١ ١٠روب
 ٢ - ٢ ١--- --١ -- -- مسطرة
 ١٠٤٧ ١٠٠٤٤٣ ٢٨٠٢٢٤١٠١٦٤ ٣٣٥ -- االجمالى

 ٣٦١ ٧١ ٢٩٠ ٦٩٦٣٤١٢٣ ٩٤ -- عدد المشتريين
 ٢.٩٠٠  ٣.٤٦٢ ٢.٧٨٣ ٢.٥٦٢ ٣.٥٥٥ ٤.٠٥٨ ٣.٥٦٤ --  متوسط القطع

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 حصر بعدد الطلبة والطالبات املستفيدين من السوق اخلريى
٢٨/٢/٢٠٠٨حتي  ٢٣/٢خالل املدة من   

 
 عدد الطلبة المشتريين بكل كلية   اسم الكلية

٢٦/٢  ٢٥/٢  ٢٤/٢  ٢٣/٢ 
٢٨/٢  ٢٧/٢  

 عدد الطالبات المشتريات بكل كلية
٢٦/٢ ٢٥/٢ ٢٤/٢ ٢٣/٢ 

٢٨/٢  ٢٧/٢  

احصائية  االجمالى
 بالطلبة 

  ---- -- -- ---------------- -- -- الطب
  ١ -- -- ------------ ١-- -- -- طب اسنان
  ١٧ -- -- ---- ٢---- ٥ ٩-- -- ١ الصيدلة
  ١ -- ١ ---------------- -- -- التمريض

  ١ -- -- ---- ١---------- -- -- الطب البيطرى
  ٥ -- ٢ ---------- ١-- ٢ -- -- الهندسة
م.العلوم   -- -- --------٢ -- -- -- ١-- ١  
م.التجارة   -- ٤ -- -- -------------- ١ ٣  
  ٨ -- -- ---- ٣-- ١ ٢---- ١ ١ الحقوق
م.الزراعة   --  -- --١٠ -- -- ---- ٢-- ٤ ١ ٣  
  ٩ -- -- ------ ٢-- ٥---- -- ٢ التربية
  ٤ -- -- -- ١-- ٢-------- ١ -- االداب

التربية 
 الرياضية

-- ٧ -- -- -------- ١-- ٤ ١ ١  

م.النوعية   ٢ -- -- ------ ١-------- -- ١  
  -- -- -- ---------------- -- -- ميت غمر
  -- -- -- ---------------- -- -- منية النصر
الحاسبات 
 المعلومات

-- -- ---------------- -- -- --  

  -- -- -- ---------------- -- -- تجارة دمياط
السياجة 
 والفنادق

-- -- ---------------- -- -- --  

  -- -- -- ---------------- -- -- اداب دمياط
  -- -- -- ---------------- -- -- نوعية دمياط
  ٧١ -- ٣ -- ٢ ٨ ٦ ١٧١٤٦ ٤ ٦ ٥ االجمالى

 



 
 

 احصاء اجمالىللطالب والطالبات المترددين 
 على السوق الخيرى

   ٢٨/٢/٢٠٠٨حتي  ٢٣/٢ في الفترة من
 

عددالتاريخ
 الطالب

عددالمبلغ
الطالبات

العدد المبلغ
 االجمالى

المبلغ 
 االجمالى

١٣٠ ٧١٦٥٩١١ ٢٣/٢/٢٠٠٨٥ 
٢٤/٢/٢٠٠٨  ٢٢٦ ٧٨٩١٤٨١٥ ٦ 
٢٥/٢/٢٠٠٨  ١١٦ ٦٦٢٥٠٦ ٤ 
٢٦/٢/٢٠٠٨  ٢٨٦ ١٧----٢٨٦ ١٧ 
٢٧/٢/٢٠٠٨  ٢٤٦ ٢٠١٣٤٥١٧ ١٤ 
٢٨/٢/٢٠٠٨  ٧٢ ٦--٧٢ ٦ 

 ١٠٧٦ ٧٧٤٢٠٣٠٢٧٢ ٥٢االجمالى
 



 
 

 بيان باألصناف المباعة بالسوق الخيري للطلبة في المدة 
٢٨/٢/٢٠٠٨حتي  ٢٣/٢  

٢٣/٢ السعر النوع  ٢٤/٢  ٢٥/٢  ٢٦/٢  ٢٧/٢  ٢٨/٢ الرصيد  االجمالى 
المتبقى فى 

٢٨/٢نهاية   
 ٢ -- -- -- -- -- -- -- ٢٠ بدلة كاملة
 ٦ ٧ ١ ٢ ٢ -- ١ ١ ١٥جاكت بدلة
 ١ ١ -- ١ -- -- -- -- ٥جلباب رجالى
 -- -- -- -- -- -- -- -- ٥بيجامة

 -- -- -- -- -- -- -- -- ١٠ترننج
 -- ٢ -- -- -- ١ -- ١ ٥تيشرت

 ١٤ ٨ ٢ ١ ٣ ١ ١ -- ١٠ بنطلون جنيز
 ١ ١ -- -- -- ١ -- -- ١٠ بدلة سفارى
 -- ٢ -- ١ ١ -- -- -- ١ حذاء
 ١ ٤ -- -- ٤ -- -- -- ٢ جالية

 ٢٢٨ ٣٨ ٣ ١٠ ١٤ ٣ ٤ ٤ ٥ بنطلون عادى
 ٣١٣ ٤٩ ٤ ١٤ ١٦ ٤ ٦ ٥ ٥ قميص
 ٩ ١٠ -- ٣ ٦ ١ -- -- ٥ بلوفر

روب صوف 
 رجالى

١ ١ -- -- ١ -- -- -- ٥ 

 ١٦٦ ٢ -- ١ -- -- -- ١ ٥ بالطو معمل
 ٥ -- -- -- -- -- -- -- ٥ بالطو ابيض
-- ١ -- ١ -- -- -- -- ٢ حذاء  
 ٦٩ ٢٨ ٢ ٨ ١٠ ١ ٣ ٤ ١ شراب
 ١٠ -- -- -- -- -- -- -- ٥ مسطرة

 ١١ ٢ -- ١ -- -- -- ١ ٥ رول حافظة
 -- -- -- -- -- -- -- -- ٥ جاكت ترننج
 -- -- -- -- -- -- -- -- ١٠ بالطو صوف

 ٢ -- -- -- -- -- -- -- ٥جاكت بدلة سفارى
 ١١ -- -- -- -- -- -- -- -- بدلة معمل زرقاء

 ٨٨٨ ١٥٦ ١٢ ٤٣ ٥٧ ١٢ ١٥ ١٧ -- االجمالى 
  ٥٢ ٦ ١٤ ١٧ ٤ ٦ ٥  عدد المشترين

      ١.٤٠٠٢.٥٠٠٣ متوسط عدد القطع
 
 
 
 



 بيان باألصناف المباعة بالسوق الخيري للطالبات في المدة من 
   ٢٨/٢/٢٠٠٨حتي  ٢٣/٢

٢٣/٢ السعرالنوع  ٢٤/٢  ٢٥/٢  ٢٦/٢٢٧/٢  ٢٨/٢ الجمالىا  الرصيد  
متبقى فى ال

نهاية 
٢٨/٢  

 ١٤٤ ٨ --  ١ --  ١ ٥ ١ ١٠ بلوزة
- ٠ ٥بلوفر  - - - - - - ١٠ 
 ١٩٥ ٧ - - - ١ ٣ ٣ ٥جيبة

 ٥١ ٨ - ١ - - ٦ ١ ١٠جاكت

 ٦ - - - - - - - ١ايشارب
 ١٢ ٧ - ٢ - ٢ ٢ ١ ٥بنطلون
 ٢٣ ٣ - - - - ٢ ١ ٢ حذاء
 - - - - - - - - ٣ برمودة

 ٢ - - - - - - - ٥ قميص نوم
 ٢٨ ٢ - ١ - - ١ - ٥ بالطو معممل
 - - - - - - - - ٥ بيجامة
 ١٢ ٣ - - - - ٢ ١ ٢ شنطة
 ٤٧ ٢ - - - ١ - ١ ١٥ تايير

فستان 
 حريمى

٣٩ ٣ - ١ - ١ ١ - ١٠ 

 - - - - - - - - ٥ بوت
 ١ - - - - - - - ١٠ جاليه اطفال
 - - - - - - - - ٥ روب
 ١٠ - - - - - - - - مسطرة

ص اطفالقمي  - - - - - -  - ١٢ 
 ٥٩٢ ٤٣ - ٦ - ٦ ٢٢ ٩ - االجمالى
عدد 
 المشترين

- ٣ - ٢ ٩ ٦ -   

متوسط القطع 
 لفرد

-    -  -   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



٢٨/٢/٢٠٠٨حتي  ١٧/٢/٢٠٠٨إيرادات السوق اخلريي يف املده من    
 
 

 
 النوع

 المبالغ العددالمــــــدة

 
 الطلبــــه
 
 

 
٢١/٢/٢٠٠٨الي  ١٧/٢/٢٠٠٨من   

 
٤٢٣ 

 
٨١٧٣ 

 
٢٨/٢/٢٠٠٨الي  ٢٣/٢/١٠٠٨من   

 
٥٢ 

 
٧٧٤ 

 

 الطالبات
 
 

 
٢١/٢/٢٠٠٨الي  ١٧/٢/٢٠٠٨من   

 
٢٠ 

 
٣٠٢ 

 
٢٨/٢/٢٠٠٨الي  ٢٣/٢/١٠٠٨من   

 

 
٢٩٠ 

 
٥٥٧٠ 

 
 االجمالـــــي

  
٧٨٥ 

 
١٤٨١٩ 

 
 
 
 
 



  

  ٢٨/٢/٢٠٠٨ايل  ١٧/٢/٢٠٠٨إيرادات السوق اخلريي عن املدة من  
  

  
  يخالتار

  االجمالي  المبلغ   العدد  النوع  البلغ  العدد  النوع

١٧/٢/٢٠٠٨  
  

  ٤٠٣٧  ١٨٠٥  ٩٤ طالبات  ٢٢٣٢  ١٠٧  طالب

١٨/٢/٢٠٠٨  
  

  ٣٧٠٥  ١٤٤٥  ٦٩ طالبات  ٢٢٦٠  ١٢٦  طالب

١٩/٢/٢٠٠٨  
  

  ٢٨٥١  ١٢٥٨  ٦٣ طالبات  ١٥٩٣  ٨٠  طالب

٢٠/٢/٢٠٠٨  
  

  ٢١٥٨  ٧١٤  ٤١ طالبات  ١٤٤٤  ٧١  طالب

٢١/٢/٢٠٠٨  
  

  ٩٩٢  ٣٤٨  ٢٣ الباتط  ٦٤٤  ٣٩  طالب

  
٢٢/٢/٢٠٠٨  

  الجمعــــــــــــــــة الجمعــــــة

  
٢٣/٢/٢٠٠٨  

  ١٣٠  ٥٩  ٦ طالبات ٧١ ٥  طالب

  
٢٤/٢/٢٠٠٨  

  ٢٢٦  ١٤٨  ٩ طالبات ٧٨ ٦  طالب

٢٥/٢/٢٠٠٨  
  

  ١١٦  ٥٠  ٢ طالبات ٦٦ ٤  طالب

  
٢٦/٢/٢٠٠٨  

  ٢٨٦  ---   --  طالبات ٢٨٦ ١٧  طالب

  
٢٧/٢/٢٠٠٨  

  ٢٤٦  ٤٥  ٣ طالبات ٢٠١ ١٤  طالب

  
٢٨/٢/٢٠٠٨  

  ٧٢ ----  ---    طالبات ٧٢ ٦  طالب

  االجمالـــــي
  

  ١٤٨١٩ ٥٨٧٢  ٣١٠   ٨٩٤٧ ٤٧٥  

  
  

 
 
 
 

  



  جامعة المنصور            
      االدارة العامة للمشروعات البيئية     

   

  

  
  

  

  مشـــــــروع الفـــــريق
  

ــــــــــيالبيئــ  

 
  
  
  
  

 
 



אא :א
نشر الوعى البيئ على مستوى واسع بجميع القرى بغرض رفع مستوى التنمية  -١

  .بها

 .فرق العمل اللتعود الشباب على العمل الجماعى من خ -٢

 .الشعور باالنتماء وزيادةارتباط الشباب بمجتمعهم وبيئتهم  - ٣ 

 .الخروج بالجامعة الى بيئتها المحيطه لتكون مركز أشعاع وتوجيه- ٤

تنمية المجتمع ورفع مستوى المعيشة لالفراد بالقرى وتشغيل الشباب بما هو  -٥

 .نافع فى المشروعات التى تقام بالقرى والقضاء على مشكلة البطالة بين الشباب

تجميع قاعدة بيانات كاملة عن كل قرية من حيث عدد السكان والمشروعات -٦

  القرية واالمكانيات هذهميز به المقامة ومشاكل كل قرية والخدمات المتوفرة وما تت

 .المجاالت المتاحة والموارد البيئية المتوفرة فى كل قرية وأحتياجات القرية فى جميع

توظيف إمكانيات الفرق البيئية فى مواجهة الكوارث الطارئة بأسلوب علمى منظم  -٧      

ثة وأثناء تواجدها نتاج دراسة وتخطيط مسبق لوقوع الكارثة ودور كل فرد للتعامل مع الكار

   )االوبئة  -التلوث على نطاق أوسع   –الحرائق (

  اخلطوات املتبعة يف تكوين الفريق البيئي   
تم مخاطبة جميع مراكز الشباب في قري محافظة الدقهلية لتكوين فريق بيئي في كل  -١

   .قرية مكون من خمس أفراد برئاسة مدير المركز 

الفرق البيئية في كل قرية وأصبح لدينا قاعدة  تم رد مراكز الشباب بإرسال أسماء -٢

 .بيانات كاملة علي مستوي قري محافظة الدقهلية لكل فريق بيئي 
  طرق تثقيف الفريق البيئي بيئيــــــا    

  نظرا للتواصل الدائم بين الجامعة والمجتمع والبيئة المحيطة به تم إرسال مطويات - ١

نظيفة بدون تدخين ، ال للمخدرات نعم لصحة جيدة  نعم لصحة جيدة وبيئة نال للتدخي(  

ومستقبل أفضل بدون مخدرات ، غش االلبان بماء األكسجين ومادة الفورمالين جريمة في 

  ) حق المجتمع 

أنفلونزا الطيور الخطر القادم ، االلتهاب الكبدي الوبائي ( تم إرسال كتيبات عن  -٢

  .) فيروس سى الوقاية خير من العالج 

  .م إرسال نبذة عن التعريف بالبيئة ت -٣

تم إرسال خطابات دعوة لكل فرد من أفراد الفريق البيئي في كل قرية من قري  – ٤

حتي  ١٦/٢/٢٠٠٨محافظة الدقهلية لحضور االسبوع البيئي االول بجامعة المنصورة من 

٢١/٢/٢٠٠٨ .  



 

 
  بيان إحصائي بالفريق البيئي علي مستوي أحياء وقري      

  فظة الدقهلية واملكون من مخس أفرادحما
عدد القــري املكون بها   إسم املركـــــــــــز م

  الفريق البيئي
إمجايل عدد الفريق البيئي 

  علي مستوي املركز
  ٩٠  ١٨  املنصـــــــورة  ١
  ٤٥  ٩  أجـــــــــــــا  ٢
  ٨٥  ١٧  السنبالويني  ٣
  ١٠٠  ٢٠  شربيــــــن  ٤
  ٤٥  ٩  طلخــــــــــا  ٥
  ٤٠  ٨  ميت غمـــــــر  ٦
  ٢٥  ٥  بلقــــــــاس  ٧
  ٣٠  ٦  متي االمديـــــد  ٨
  ٢٠  ٤                 ميت سلسيـــل  ٩
  ١٥  ٣                املنزلة ـ اجلمالية  ١٠
  ٤٩٥  ٩٩              االمجالــــــــــي  

  
  
  
  
 



  
  



  قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                                جامعة المنصورة    

  اإلدارة العامة للمشروعات البيئية
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٢٠٠٧السادس  إلصدارا  

  
  
 
 
 

 
 
 



@آلمــــــة
@‡îÛaaŠìn×‡Ûa@ˆbnþ@@Oåí‡Ûa@lbè’@óßìîi@‡¼c@ @

 رئيس الجامعة 

      

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

I‡iÛa@bßdÏ@@Šþa@óÏ@sØàîÏ@‘bäÛa@ÉÐäí@bß@bßcë@õbÐu@kç‰îÏH @ @

@ @
  

ة    وادر علمي تعد جامعة المنصورة من القالع الحاضنه لمراآز البحث العلمى بما تمتلكه من آ

ة قطاعات        ئولية البحث العلمى التطبيقى لخدم ومعامل ومختبرات وأجهزة علمية تؤهلها لحمل مس

دا فى      المجتمع وتطويرها ومن هذا المنطلق فإن  ألوا جه ة الت ة البيئ قيادة قطاع خدمة المجتمع وتنمي

اعى         ادى واالجتم ابع االقتص روعات ذات الط ات والمش ى بالمؤسس ال البحث ام واالتص االلتح

ه         ول العلمي ديم الحل ك لتق دافها وذل ا وتحقيق أه والصحى للتعرف على المعوقات التى تعوق خططه

  .إلزاله هذه المعوقات 

تسير بخطى ثابته لدعم وتعظيم دور هذا القطاع آرائد لمعالجة المشاآل    إن جامعه المنصورة

د من              ه العدي ة فى وقت تفشت في ة الصحة العام ة فى حماي ة المتمثل البيئية وتحقيق األهداف القومي

وعى             ة ونشر ال م عناصر التنمي اره أحد أه ه باعتب د طاقات وى اإلنسان وتبدي األمراض التى تنهك ق

ى تحقيق           البيئى بعقد العد دوات وإصدار النشرات والمطبوعات والعمل عل ؤتمرات والن د من الم ي

  .التنمية المستدامة للنهوض باقتصادنا الوطنى لتحقيق الرخاء والرفاهيه ألبناء الوطن 

دآتور        تاذ ال يد األس دير للس دم بخالص التق ى أن اتق ة لشئون     / أنه ليطيب ل يس الجامع نائب رئ

ة البي  ع وتنمي ة المجتم ذ       خدم داد وتنفي ى إع ه ف ود المخلص ى الجه اع عل املين بالقط رة الع ة واس ئ



ع             ى أرض الواق ى األنشطة واإلنجازات التى تحققت عل ذى يلقى الضوء عل دليل ال وإصدار هذا ال

  .لهذا القطاع

ة          ة والقومي ايانا المحلي ة قض ا لخدم ار جامعتن دم وإزده و تق ا نح ا جميع أل أن يوفقن واهللا أس

  .عزيزة للنهوض بمصرنا ال

  

  ...والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته 

    

@îöŠ

òÈßb§a@@

@ @@ @

@óßìîi@‡¼c

åí‡Ûa@lbè’@ @

 



@آلمــــــة                                     @

@‡îÛaaŠìn×‡Ûa@ˆbnþ@@OôŠìib“Ûa@ó×Œ@‡ßby@‡à«@ @

 نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع  وتنمية البيئة

      

  الرحيمبسم اهللا الرحمن 

IŠþa@óÏ@sØàîÏ@‘bäÛa@ÉÐäí@bß@bßcë@õbÐu@kç‰îÏ@‡iÛa@bßdÏ@H @ @
@ @

  

ذه االبحاث فى           ة ووضع ه ة التطبيقي دعم المشروعات البحثي ة ل فى إطار إستراتيجية الجامع

ا من مشاآل       . خدمة المجتمع وتنمية البيئة  ا يطرأ عليه ة وم من خالل حل مشكالت المجتمع الحالي

  .مجاالته المختلفة  تعوق نموه وتقدمه فى

ن          ادس م دار الس ى اإلص ث العلم ين بالبح دى المهتم ين أي ع ب عدنى أن أض ل " يس دلي

  "٢٠٠٦/٢٠٠٧المشروعات البحثية التطبيقية للعام الجامعى 

م           ة العل ه من أجل خدم ه وطاقات ة يضع آل إمكانات إن قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئ

ع  والعلماء وذلك من خالل تفعيل تل ك األبحاث واالتصال بالجهات المعنية لتطبيقها على أرض الواق

  . لتحقيق الهدف المنشود منها فى معالجة قضايا ومشكالت البيئة وللنهوض بالمجتمع وتنميته 

الى    خالص شكرى وتقديرى لكل من ساهم فى هذه البحوث فيما يحقق النفع لوطننا الحبيب الغ

.  

  ...اته والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآ

  

c@N @†@ONôŠìib“Ûa@ó×Œ@‡ßby@‡à«@ @
 
 

@@@@@@@@@@@köbãòÈßb§a@îöŠ@@

@ @@ @‚@Éàna@òß‡

ò÷îjÛa@òîàämë@ @





@ñŠì—ä¾a@òÈßbuRPPVORPPW@ @

@ @

امخ            ى ش رح تعليم ى ص أة وه ث النش ن حي ر م ات مص ادس جامع ورة س ة المنص جامع

جاالت  ية والتطبيقية فى الم بمحافظة الدقهلية يبث خدماته فى نشر المعرفة وإجراء البحوث العلم

ا      مالتى تضمها آليات الجامعة  ز بمراآزه ما يخدم مجتمع المحافظة والمحافظات المجاورة وتتمي

  .ومستشفياتها الطبية المتخصصة التى تقدم الخدمة الطبية على أعلى مستوى 

ذى          ة الساطع وال ى شعاع شمس المعرف ة إل ه سنابل     ينبعث ويرمز شعار الجامع من خالل

ة           ال ة فى خدم ى دور الجامع دًا عل ك تأآي ة وذل ه محافظة الدقهلي قمح الذهبية التى تشتهر بزراعت

  .المجتمع والنهوض به 

@òÈßb§a@ñd“ãZ@ @

اهرة     ١٩٦٢بدأت الدراسة بالجامعة مع نشأة آلية الطب عام  ة الق ة لجامع والتى آانت تابع

ا   بإنشاء ٤٩صدر القرار الجمهورى بقانون رقم  ١٩٧٢وفى عام  جامعة شرق الدلتا وآان مقره

  .١٩٧٣مدينة المنصورة ثم عدل مسمى الجامعة ليصبح جامعة المنصورة عام 

@ÞìjÔÛa@Âë‹’Z@ @

  .الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها  -١

 .الترشيح عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد  -٢

ئون العربية برئاسة الجمهورية الترشيح عن طريق اإلدارة العامة للوافدين ومكتب الش -٣

 .للطالب الوافدين 

 :التقدم مباشر لاللتحاق بأى من الكليات لكل من  -٤

ون فى االنتساب         –أ  ذين يرغب الوريوس ال الحاصلين على درجة اليسانس أو البك

  ).حقوق -تجارة –آداب ( الحدى الكليات النظرية 



ات   المفصولين من الكليات غير مناظرة آطالب منتسبين  -ب ارة  –آداب ( بكلي  -تج

  ).حقوق

ـ   ة       -ج الحية الطبي دم الص كرية لع ات العس ن الكلي ولين م ين ( المفص منتظم

ة          ) ومنتسبين  ه الكلي ذى قبلت ى المجموع ال ات بشرط حصوله عل بإحدى الكلي

  .سنة حصوله على الثانوية العامة 

@éÈßb§a@bèzä¸@ónÛa@òîàÜÈÛa@pbuŠ‡ÛaZ@ @

 سنوات ٦طب و الجراحة مدة الدراسة درجة البكالوريوس فى ال -

ى الهندسة  - الوريوس ف ة البك نان / الطب البيطرى / الصيدلة / درج عبة  /طب االس ش

  سنوات ٥التشريح والفسيولوجى بكلية العلوم  مدة الدراسة 

ة   –التجارة  –الزراعة  –درجة البكالوريوس فى العلوم  - دائى   /علمى  (التربي يم ابت / تعل

ناعية عبة ص ية الت) ش ة الرياض ريض  –ربي ة  –التم ة النوعي بات  –التربي الحاس

 .سنوات ٤والمعلومات  مدة الدراسة 

@óÏ@ãbîÜÛa@éuŠ†Z@ @

 .سنوات  ٤تعليم ابتدائى مدة الدراسة  –أدبى ( التربية / اآلداب / الحقوق  -

@éÈßb§a@bèzä¸@ónÛa@bîÜÈÛa@òîàÜÈÛa@pbuŠ‡ÛaZ@ @

 . سنة )  ٢:  ١ من (دبلوم فى التخصصات المختلفة درجة ال -

 .درجة الماجستير فى التخصصات بحد أدنى سنتين وإعداد رسالة  -

 .خصصات بحد أدنى سنتين وإعداد رسالة تدرجة الدآتوراه فى ال -

ÌÛaŠ‡Ûa@ò@òZ@ @

١- @òîi‹ÈÛa@òÌÜÛaZ فى معظم آليات الجامعة .  



٢- ÛaÜ@@pbîÜ×@óÏ@òíîÜ−üa@òÌZ   طب بيطرى   –طب االسنان    –الصيدلة   –الطب 

 .الحقوق  –التجارة  –التربية  –وفى بعض االقسام بكليات اآلداب 

٣- @òîã‹ÐÛa@òÌÜÛaZ  الحقوق  –فى بعض األقسام بكليات التربية واآلداب. 

@ @

@òîÈßb§a@pbjnØ¾aZ@ @

ة وعدد       ة المرآزي ة من المكتب ة آلي   ٢١تتكون مكتبات الجامع المراآز    ٤ة ومكتب ات ب مكتب

  .خصصة تالطبية الم

Ûa@pbß‡©aòîiýİ@ @

@òîÈßb§a@æ‡¾a@I@òjÜİÛa@æ‡ß–@pbjÜİÛa@æ‡ßZ@H@ @

ة     ة المنصورة   توفر الجامعة سبل اإلقامة للطالب المغتربين من خالل المدن الجامعي بجامع

  :وتشمل ثالث مدن رئيسية بالمنصورة وهى 

  .طالب  ٢٦٠٠مدينة االمل للطالب وسعتها  -

 طالبة  ٤٧٠٠ا الكلية مدينة فاطمة الزهراء ومدينة جيهان للطالبات وسعته -

ة  - الث وحدات سكنية خارجي دة الشناوى ( ث دة الجالء -وح ة ) وح  ٣٢٠بسعة إجمالي

 .طالبة  ١٢٠طالبا ووحدةالتنمية للطالبات وسعتها 

دة           - اط الجدي ة دمي ة بمدين رع الجامع كنيتين بف دتين س ة وح دن الجامعي م الم ا تض آم

 .فرد  ٢٨٨إحداهما للطلبة واالخرى للطالبات سعة آل منهما 

  

  

  

  



@lýİÛa@òíbÇŠZ@ @

ة    –رياضى  –ثقافى  –فنى (تتم من خالل ممارسة االنشطة الطالبية المختلفة  ة وخدم جوال

ة و     ) اجتماعى ورحالت نشاط  –عامة  ديم المساعدات العيني تم تق ا ي ة لتحقيق التضامن    الآم نقدي

  .االجتماعى للطالب 

@òîjİÛa@òíbÇ‹ÛaZ@ @

ة         وطب   -وتنقسم إلى طب وقائى  ة ومستشفى الطلب دم من خالل اإلدارة الطبي عالجى ويق

وليرا   –التيفود ( حيث تقوم اإلدارة الطبية بالتحصين ضد أمراض  ة  ) الحمى الشوآية   –الك للطلب

المرشحين بالمدن الجامعية وتقوم مستشفى الطلبة بالكشف على الطالب وصرف األدوية وإجراء 

  .العمليات الجراحية إذا تطلب األمر 

@ò——ƒn¾a@òîjİÛa@×a‹¾aë@òîÈßb§a@pbîÐ“n¾aZ@ @

دم من      ى تق تضم جامعة المنصورة العديد من المستشفيات والمراآز الطبية المتخصصة الت

  :وباقى محافظات الجمهورية حيث تضمخاللها الرعاية الطبية والصحية ألبناء محافظة الدقهلية 

Q@M @óÈßb§a@ñŠì—ä¾a@óÐ“nßZ 

دد   ه ع مًا تض  ٣٨وب ى      ١٥١٢م قس ان لمرض ة بالمج ة العالجي دم الخدم ث تق ريرًا حي س

  .فى مختلف التخصصات) عالج بأجر (التأمين الصحى 

R@M òîÛìjÛa@ÙÛb¾a@ë@óÜØÛa@a‹ßc@×‹ßZ 

ى        االت الكل ى مج ة ف ط المتخصص رق األوس ى الش ة ف ة والعلمي ز الطبي ر المراآ أول وأآب

ى وجراحة األورام السرطانية    ة ويضم عدد      الصناعية وزراعة الكل سرير   ١٩٠بالمسالك البولي

  ).أسرة بمنية سمنود ٩أسرة بعيادة جيهان ،  ١٠باإلضافة إلى (

S@M @óà›a@Œbè§a@òya‹u@×‹ßZ 

ة    –البنكرياس  –يقدم المرآز خدماته لمرضى الكبد  دة    –دوالى المرئ النازف ى المع  –دوال

  .سريرًا ١١٠عدد  القنوات الصفراوية والمرارة ويضم المرآز –أمراض القولون



T@M @æìîÈÛa@òya‹uë@k @×‹ßZ 

ة      ا الطبي ف أنواعه ون بمختل ة العي ال طب وجراح ى مج ة الصحية ف ديم الخدم وم بتق ويق

  . سرير ١٥٦ويحتوى على 

U@M @ùŠaìİÛa@óÐ“nßZ 

ادة        ة الصحية للحاالت الح وفر الرعاي هو أول مستشفى متخصص لحاالت الطوارئ حيث ي

  .سرير ١٨٧ع المستشفى لعدد ساعة ويتس ٢٤والحرجة على مدى 

V@M @ÞbÐ üa@óÐ“nßZ 

ال         ب األطف روع ط ى ف زة ف ة المتمي ة والعالجي دمات الطبي دم الخ د  يق ذا    وق اء ه م إنش ت

فى           م المستش ال ويض ب االطف ال ط ى مج ة ف ة الطبي تكمال الرعاي فى الس رير  ٢٩٥المستش س

  . حضانة ٣٠باإلضافة إلى  

W@M Ûa@òä bjÛa@óÐ“nß@@ó——ƒnZ 

ى تق  دف ال ة     ويه ة الدقيق راض الباطن ال أم ى مج ة ف دمات الطبي د( ديم الخ ب / الكب / القل

  . سرير ١٦٤ويضم ) السكر وأمراض الدم والشيخوخة / الشريان التاجى

X@M @âaŠëþa@xýÇ@×‹ßZ 

ة        االت الحرج ى االورام وذوى الح ة لمرض ة المتخصص دمات الطبي ز الخ ؤدى المرآ ي

  . سرير ٥٠٠وحدات مختلفة ويضم  ٩يشمل المرآز لمحافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة و

  

Y@M @ñ‡í‡u@×a‹ßZ 

ية   ة الخمس ى الخط ز     ٢٠٠٢ – ١٩٩٧أدرج ف ى مرآ دة ه ة جدي ز طبي الث مراآ اء ث إنش

  . جراحة العظام ، مرآز جراحة المخ واألعصاب ، مرآز أمراض النساء والتوليد

@ @



@òîÔîjİnÛa@òîrzjÛa@pbÇë‹“¾aZ@ @

ة        وتخدم هذه المشروعات محافظة ل دور الجامع ة والمحافظات المجاورة وهى تمث الدقهلي

ة      افظتى الدقهلي ة بمح ة البيئ ة المجتمع وتنمي ع البحث العلمى التطبيقى فى مجال خدم فى تطوي

ة   ودمياط وحل جميع المشاآل التى تقع بهما وتتم هذه البحوث فى آليات الجامعة  المختلفة العلمي

توى الصحى اء بالمس ة لالرتق ذه المشروعات عن   والنظري ل ه تم تموي اعى وي ى واالجتم والبيئ

  : طريق 

 .الصندوق المرآزى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة  -١

 .صندوق البحوث بالجامعة  -٢

@™b©a@ÉibİÛa@paˆ@pa‡yìÛaZ@ @

يم الطالب           ة المجتمع سواء فى تعل ة فى أداء رسالتها لخدم ة الجامع أنشئت بهدف معاون

راء البحوث اله دريبهم وإج زت   وت د تمي اج وق ات اإلنت ا قطاع ى تواجهه ل المشكالت الت ة لح ادف

ى عشر صندوقا خاصًا      ٧٢جامعة المنصورة بوحداتها ذات الطابع الخاص التى بلغت  وحدة واثن

 .بالجامعة 



@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

@@@@@ò÷îjÛa@pbÇë‹“àÜÛ@éßbÈÛa@ñŠa†üa 

  

  

  

tb¢c@ @

@òîÜ×òÛ‡î—Ûa@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @@ @



  ثتقرير موجز عن نتائج مشروع حب
@ @

@üëc@ZÊë‹“¾a@pbãbîi 

@Êë‹“¾a@æaìäÇ@ @Z@المثبطات الطبيعية إليقاف تليف الكبد 

@ÝíìànÛa@ávy@ @Z عشرون ألف جنيه مصرى الغير@ @

‡ÔÈÛa@ÉîÓìm@„íŠbm@ @Zم٢٤/٨/٢٠٠٣  

@Êë‹“¾a@ñ‡ß@ @Zعــامان  

@bîãbq@ZæëbÈ¾a@órzjÛa@Õí‹ÐÛaë@óîö‹Ûa@sybjÛa@pbãbîi 

@óîö‹Ûa@sybjÛa@ @Z@فريد عبد الرحيم بدريه/ د.أ 

@énÐîÃë@ @Z استاذ@ @

órzjÛa@Õí‹ÐÛa@ @Zعلى على حسن الجمل./ د  

  منى فاروق متولى النقيطى / ص

  وآخرون

@brÛbq@Z@Êë‹“¾a@åß@ê‡îÐn¾a@pbè§aZ@منظمة الصحة  - شرآات الدواء  - وزارة الصحة والسكان

@اليونسكو - لعالميةا – @

@bÈiaŠ@Zpbî–ìnÛaë@wöbnäÛa@ @

  باط المشروع بالمجتمع ارت •

د • روع واح اول المش ى   يتن ع المصرى وه كالت الصحيه للمجتم ر المش ن أخط " ه م

دى  وث وتشكل  " التليف الكب يا أو الفيروسات أو التل ن االصابه بالبلهارس اتج م الن

هذه المشكله عبئًا على االنتاج والصحه والدخل القومى وما يترتب عليه من عواقب   

  .وخيمه



ك سوف   محاوله اآتش • اف دواء إليقاف التليف اصبح ضرورة ملحه خاصه اذا آان ذل

  :يوفر المتطلبات االساسيه اآلتية 

  .طبيعى ومتوافر فى مصر أو يسهل الحصول عليه  –مصدر الدواء  )١(

 .درجة االمان للدواء  )٢(

 .الفعاليه والدقه فى ايقاف التليف فى الكبد  )٣(

@bßb‚@Z@óÜàÈÛa@ÕîjİnÜÛ@òîÜibÔÛa@ô‡ßZ@ @

ه الطب والصيدله         يمكن ين آلي االستفاده من هذا البحث من خالل مشروع تطبيقى ب

  .وإحدى شرآات األدويه إلنتاج دواء إليقاف التليف المبكر 

@b†b@Z@szjÛa@wöbnã@Õíìm@éîãbØß⁄@é–b©a@pbyÔ¾aZ@ @

ات ذات       عرض البحوث فى ندوات ذات طابع عملى وتطبيقى من خالل شرآات وهيئ

  . صفه تنفيذيه

@bÈib@Z@pbÄyýßZ@ @

دعم        اء المشروع ضعف ال ى سرعه إنه البطء الشديد للساده المحكمين مما يؤثر عل

  .المالى

òîi‹ÈÛa@òÌÜÛbi@Êë‹“¾a@˜ƒÜß@ @

"@‡jØÛa@ÑîÜm@ÒbÔíü@òîÈîjİÛa@pbİjr¾a"@ @

ى تشمع أو    التليف الكبدى ينتج من الخلل الجسيم فى وظائف وخاليا الكبد والتى قد تؤدى إل

ى تحسن نسيج           . جر الكبد تح ؤدى إل ى يمكن أن ت د الت ولقد وجد العديد من المثبطات لتليف الكب

اف    . الكبد ووظيفته  ولكن تبين من الدراسات لمثل هذه األدوية أنها سامة وليست متخصصة اليق

  .التليف الكبدى فقط بل توقف تخليق الكوالجين فى أجزاء الجسم المختلفة 

والجين  لذا فأن الحاجة ملحة  لمثل هذه األدوية التى تتميز بخصوصيتها فى ايقاف تخليق الك

  .فى الكبد فقط بدون اثار جانبية على أجزاء الجسم األخرى 



ز      ى تتمي ى الت ة والخالصات ذات المصدر الطبيع واد النقي ة الم ا بتجرب ذا البحث قمن ى ه ف

والجين و      راآم الك ى ت ؤدى ال ى ت اعالت الت اف التف ى ايق درتها عل ات  بق تخدامها آمثبط ك باس ذل

ة الخاصة    النقسام الخلية والكوالجين ومضادات الشوادر ومضادات االلتهاب والمنشطات المناعي

دى وهى           . بزيادة انتاج األنترفيرون  م استخدام نموذجين الحداث التليف الكب ذه الدراسة ت فى ه

ات التجار        ا أنسجة حيوان ون والبلهارسيا فى خالي ة    رباعى آلوريد الكرب واد الطبيعي يم الم ب وتق

المستخدمة بناء على مستوى زيادة األنترفيرون وأنزيمات الكبد ومدى سالمة أنسجة الكبد وعدد 

  .التليفات البؤرية فيها 

يط         ى تثب رة عل ة الكبي ات والفعالي ائى للمرآب ب البن ين الترآي ة ب اك عالق د أن هن د وج ولق

  ) .ليبان ، يرسان ، أولينان(آانت مرآبات .  الكوالجين وايقاف التليف فى مراحلة المتعددة

@òîmŁa@õauþa@óÜÇ@óÜî—ÐnÛa@Ñ–ìÛa@Ýà“íZ@ @

 .تحضير المواد الداخلة فى مكونات آل نبات طبى فى هذه الدراسة  •

 .الطريقة والظروف الخاصة لتحضير آل مرآب  •

 .تقييم آل مكون آيميائيا وحيويا  •

 .تقييم المكونات على األنسجة الحيوانية  •

 .قييم المكونات على حيوانات التجارب ت •

 ) :HSC-Hepatic Stellate Cells(تقييم المرآبات ضد خاليا الكبد النجمية  •

د  • ا الكب ق من خالي تم تحضير معل ز ) HSC5(ي ة  ٤)١٠( ×٤بترآي وى / خلي ل وتحت مل

 ) .Calf Serum(من % ١٠على 

ين       • ا ب راوح م دة تت ا لم ه    ساعة داخل ح   ٧٢-٤٨يتم تنمية الخالي  ٣٧ضان درجة حرارت

 % .٥درجة مئوية ونسبة ثانى أآسيد الكربون به 



ا  %) ٠.٠٥(يتم الحصول على الخاليا بإضافة محلول من إنزيم التربسين  • ويتم عد الخالي

 .بإستخدام الهيموسيتوميتر للحصول على ترآيز الخاليا المطلوب 

ة  خل ٤)١٠( ×٤ميكروليتر من الخاليا ذات ترآيز  ١٠٠يتم إضافة  • ل عين     / ي ى آ ل إل مل

ـ   د درجة حرارة         ٩٦فى الشريحة البالستيكية ذات الـ ا وتوضع فى الحضان عن  ٣٧عين

 .ساعة فقط  ٢٤ثانى أآسيد الكربون ولمدة % ٥درجة مئوية و 

ـ      • ول     ١٠٠يتم إستبدال محتويات آل عين فى الشريحة البالستيكية ب ر من محل ميكروليت

 ) .Calf Serum(الــ % ٠.٠٤

د  • ادة          ٤٨بع افة م تم إض انة ي ى الحض ا ف ع الخالي ن وض اعة م ين   PDGFس ل ع لك

ى  ل  ١٠٠للحصول عل ى مل رام ف ل . ميكروج ث يوضع آ ات المستحضر حي تضاف عين

ائى    ز نه انومول   ٥٠ترآيز ثالث مرات للحصول على ترآي ل  / ن دون    . مل ون ب توضع عي

 . PDGFالمواد وأخرى بدون مادة الــ 

تخلص         ساعة من وضع ال ٢٤بعد  • تم ال ا ي ذآرة آنف خاليا فى الحضانة  تحت الظروف الم

ا بإستخدام   ك تثبيت الخالي د ذل تم بع م ي ة بالشريحة البالستيكية ث ل السوائل العالق من آ

دة   % ١٠ رك لم ح ويت ى مل الين ف ول فورم ن محل ول    ٣٠م ن محل تلخص م م ي ة ث دقيق

 .محلول آريستال تيوآيب % ٠.٠٥الفورمالين وتصبغ بــ 

 .زالة وغسل الصبغة الزائدة من الشرائح البالستيكية بالماء يتم إ •

ر  ٢٠٠( DMSOتذاب الصبغة فى محلول الــ  • ز       ) ميكروليت اس ترآي تم قي م ي ل عين ث لك

 .نانوميتر  ٥٩٥الخاليا بإستخدام سبكتروفوتومتر بذلك عند 

ى       ا إل ا للحد من تحويله ع    زراعة انسجة خاليا الكبد النجمية وتجربة أدوية عليه ة ومن ا ليفي خالي

  .التليف المبكر للكبد 

@ómŁb×@wöbnäÛa@oãb×ëZ@ @

@ @

@ @



@Þë‡uIQ@H@ @

@‹›zn¾a@pbãìØß@qdmIŠ‡äØÛa@pbÔn“ß@L@åíç‹îÜ§a@L@á×‹ØÛaH@ @

@‡jØÜÛ@òîàväÛa@bíý©a@óÜÇ@ @

@ @k×‹¾a@ @@òîÛbÈÐÛa@ @@òîàÛaI@âa‹uë‹ØîßOÝÜßH@ @

ز  % ٨٦.٣  الكرآم د ترآي  ٢٠عن

  ملل/ميكروجرام 

ن  ر م  ٢٠٠أآث

  ملل/ميروجرام

ز % ٩١.٢  الجليسرهزين د ترآي عن

  ملل/ميكرجرام٤٠

  ملل/ميكروجرام١٦٠

ز % ٦٠.٤  خالصة الكندر الكحولية د ترآي  ٨٠عن

  ملل/ميكروجرام

  ملل/ميكروجرام ٩٠

ز  % ٣٨.٧  خالصة الكندر المتعادلة د ترآي  ١٢٠عن

  ملل/ميكروجرام

  ملل/ميكروجرام ١٢٠

ز  % ٩٣.٦  خالصة الكندر الحامضية د ترآي  ٢٠عن

  ملل/ميكروجرام

  ملل/ميكروجرام ١٢٠

ز  % ١٠٠  حمض البوزويلك د ترآي  ٢٠عن

  ملل/ميكروجرام

  ملل/ميكروجرام ١٢٠

ز % ٩٥  المستحضر د ترآي  ٢٠عن

  ملل/ميكروجرام

  ملل/ميكروجرام ٢٠٠أآثر من 

  



@Þë‡uIR@H@ @

@‹›zn¾a@pbãìØß@qdmIŠ‡äØÛa@pbÔn“ß@L@åíç‹îÜ§a@L@á×‹ØÛaH@ @

a@óÜÇ@i‹a@‘ëÐi@òib—¾a@‹›‚þa@†‹ÔÜÛ@óÜØÛa@bíý©–@Q@@ @

@ @

@ @k×‹¾a@ @@@‘ëÐÛa@‡š@qdnÛaIµg/mlH@ @@âbÛa@qdnÛaIµg/mlH@ @

ز % ٥٠  الكرآم د ترآي  ٨٠عن
  ملل/ميكروجرام 

ن  ر م  ٢٠٠أآث
  ملل/ميروجرام

ز % ٢٥  الجليسرهزين د ترآي عن
  ملل/ميكرجرام٢٠٠

ن  ر م  ٢٠٠أآث
  ملل/ميروجرام

د % ٥٠  ندر الكحوليةخالصة الك  ٤٠عن
  ملل/ميكروجرام

  ملل/ميكروجرام ٨٠

ز % ٧٥  خالصة الكندر المتعادلة د ترآي  ٨٠عن
  ملل/ميكروجرام

  ملل/ميكروجرام ١٢٠

ز  % ١٠٠  خالصة الكندر الحامضية د ترآي  ٢٠عن
  ملل/ميكروجرام

  ملل/ميكروجرام ١٢٠

ز % ٧٥  حمض البوزويلك د ترآي  ٨٠عن
  ملل/ميكروجرام

  ملل/جرامميكرو ١٦٠

ز % ٨٠  المستحضر د ترآي  ٤٠عن
  ملل/ميكروجرام

  ملل/ميكروجرام ٢٠٠أآثر من 

  :جاما  –تقييم المستحضر على زيادة إنتاج اإلنترفيرون  )١

 ) .من الطحال والغدة الثيمونية( الحصول على الخاليا الليمفاوية  ) أ

  :بجرعات فى العضل آاآلتى   BALB/c miceيتم ذلك بحقن جرزان من 

  جرزان ٥لعدد )   ملل/ ميكروجرام ٥٠مادة الكورآومين بــ ( آم الكر

  أيام متتالية ٧لمدة   جرزان ٥لعدد   ملل / ميكروجرام  ١٠٠الجليسروهزين 

  جرزان ٥لعدد   ملل / ميكروجرام ١٠٠البوزويلك 

 MEMيتم الحصول على الطحال والغدة الثيموتية من آل الجرزان ووضعها فى محلول من  

دة  ارد من وغسلها ع ول ب رات بمحل تخلص من األنسجة  MEMم د ال ا . بع د الخالي تم ع ي

  .الحية والتأآد من حيويتها 

; 



 :زراعة الخاليا الليمفاوية ) ب

ط        ى وس ا ف ول عليه م الحص ى ت ة الت ا الليمفاوي ة الخالي تم  زراع    RPM1 – 1640ي

ـ  زودة بـ ة  FBS% ١٠والم زات  . ومضادات حيوي ا بترآي ة الخالي تم زراع  ٦) ١٠( × ٤ي

ة  ان     /خلي ى الحض عها ف م وض ات ث افة المرآب دون إض افة أو ب ل بإض يد % ٥(مل انى أآس ث

  ) .درجة مئوية ٣٧الكربون ، 

 :تقييم المرآبات على زيادة إفراز اإلنترفيرون  ) ت

فات   • ول فوس ى محل ات ف ة المرآب تم إذاب زه ) PBS(ي ة  ٠.٠١ Mترآي ع ضبط درج م

 . هيروآسيد صوديوم  INبواسطة  ٧.٢األيون الهيدروجينى عند 

ى        • درة السيرم عل ين ق يتم فصل الدم من آل مجموعة من الجرزان وفصل السيرم وتعي

 .على خاليا الفيرو ) أوستوماتيس – ربساله(تثبيط نمو الفيروس 

ى     • ين ساعتين إل ساعة   ٤٨يتم حساب مستوى اإلنترفيرون بعد فترات زمنية تتراوح ب

د      ى تعتم ة الت ك بإستخدام الطريق ا     وذل اس جام ى قي ةو    –عل رون بواسطة طريق إنترفي

 :اإلنزيمات واألجسام المضادة فى خطوتين 

  .إنترفيرون فى ميكرتيتربليت  –اعل مع األجسام المضادة لــ جاما بالتف: األولى 

ـ        ادة لـ ام المض ة لألجس ادة الثاني ام المض افة األجس ة بإض ا " الثاني رون  –جام " إنترفي

  ) .دين بيروآسيدسترتافي(المتصلة بــ 

 –ويترك ميكرتيتربليت فى الحضان ويتم قياس اللون والذى يتناسب مع ترآيز الجاما 

  . ٣إنترفيرون آما هو مبين بالجدول 
@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @



@Þë‡uIS@H@ @

@‹›zn¾a@pbãìØß@qdmIŠ‡äØÛa@pbÔn“ß@L@åíç‹îÜ§a@L@á×‹ØÛaH@ @

@æëÏã⁄a@Œa‹Ïg@ñ†bíŒ@óÜÇ–@Ûa@óÏ@†ìuì¾a@bßbuâ@ @
@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @

k×‹¾a@ @pýßbÈ¾a@ @
@æëÏã⁄a@Þ‡ÈßIbßbu@H

Iñ‡yëOÝÜßH@ @

  )ملل،ساعتين/ميكروجرام ٢٠٠(تربسين   الكرآم
  )دقيقة٣٠درجة ،  ٥٦(الحرارة 
  )ساعة ١٨درجة مئوية،  ٤، pH2.0(الحمض 

١٨٠  
  ٢٠أقل من 
  ٢٠أقل من 
  ٢٠أقل من 

  )ملل،ساعتين/ميكروجرام ٢٠٠(تربسين   الجليسرهزين
  )دقيقة٣٠درجة ،  ٥٦(حرارة ال

  )ساعة ١٨درجة مئوية،  ٤، pH2.0(الحمض 

٢٢٠  
  ٢٠أقل من 
  ٢٠أقل من 
  ٢٠أقل من 

  )ملل،ساعتين/ميكروجرام ٢٠٠(تربسين   خالصة اللبان الكحولية
  )دقيقة٣٠درجة ،  ٥٦(الحرارة 
  )ساعة ١٨درجة مئوية،  ٤، pH2.0(الحمض 

 ٢٠أقل من 

١٦٠  
  ٢٠أقل من 
  
  
  ٢٠أقل من 

  )ملل،ساعتين/ميكروجرام ٢٠٠(تربسين  خالصة اللبان المتعادلة
  )دقيقة٣٠درجة ،  ٥٦(الحرارة 
  )ساعة ١٨درجة مئوية،  ٤، pH2.0(الحمض 

١٨٠  
  ٢٠أقل من 
  ٢٠أقل من 
  ٢٠أقل من 

ان  ة اللب خالص
  الحامضية

  )ملل،ساعتين/ميكروجرام ٢٠٠(تربسين 
  )دقيقة٣٠درجة ،  ٥٦(الحرارة 
  )ساعة ١٨درجة مئوية،  ٤، pH2.0(الحمض 

٢٣٠  
  ٢٠أقل من 
  ٢٠أقل من 
  ٢٠أقل من 

  )ملل،ساعتين/ميكروجرام ٢٠٠(تربسين   حمض البوزويلك
  )دقيقة٣٠درجة ،  ٥٦(الحرارة 
  )ساعة ١٨درجة مئوية،  ٤، pH2.0(الحمض 

٢٢٠  
  ٢٠أقل من 
  ٢٠أقل من 
  ٢٠أقل من 

  )ملل،ساعتين/ميكروجرام ٢٠٠(تربسين   المستحضر
  )دقيقة٣٠درجة ،  ٥٦(الحرارة 
  )ساعة ١٨درجة مئوية،  ٤، pH2.0(الحمض 

٢٣٠  
  ٢٠أقل من 
  ٢٠أقل من 
  ٢٠أقل من 

@ @

@ @

@ @

@ @



@Þë‡uIT@H@ @

@‹›zn¾a@pbãìØß@qdmIŠ‡äØÛa@pbÔn“ß@L@åíç‹îÜ§a@L@á×‹ØÛaH@ @

óÇbä¾a@Œbè§a@paˆ@æaŒ‹§a@óÏ@@æëÏã⁄a@Œa‹Ïg@ñ†bíŒ@sy@óÜÇ@Ájr¾a@ @
@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @

pbj×‹¾a@ @@pýßbÈ¾aIòÇ‹§a@HŒ‹u@ÝØÛ@ @
@æëÏã⁄a@Þ‡Èß

Iñ‡yëOÝÜßH@ @

  الكرآم+محلول فوسفات 

  الكرآم

  الكرآم

  

  )مجم ٢.٥(هيدروآورتيزون 

  )مجم ٢.٥(تريبان بلو         

١٨٠  

  ٢٠أقل من 

  ٢٠أقل من 

  الجليسرهزين+ محلول فوسفات 

  الجليسرهزين

  الجليسرهزين

  

  )مجم ٢.٥(هيدروآورتيزون 

)مجم ٢.٥(        تريبان بلو

٢٢٠  

  ٢٠أقل من 

  ٢٠أقل من 

  خالصة الكندر الكحولية+ محلول فوسفات 

  خالصة الكندر الكحولية

  خالصة الكندر الكحولية

  

  )مجم ٢.٥(هيدروآورتيزون 

)مجم ٢.٥(تريبان بلو        

١٦٠  

  ٢٠أقل من 

  ٢٠أقل من 

  خالصة الكندر المتعادلة+ محلول فوسفات 

  تعادلةخالصة الكندر الم

  خالصة الكندر المتعادلة

  

  )مجم ٢.٥(هيدروآورتيزون 

)مجم ٢.٥(تريبان بلو        

١٨٠  

  ٢٠أقل من 

  ٢٠أقل من 

 خالصة الكندر الحامضية+ محلول فوسفات 

  خالصة الكندر الحامضية

  خالصة الكندر الحامضية

  

  )مجم ٢.٥(هيدروآورتيزون 

)مجم ٢.٥(تريبان بلو        

٢٣٠  

  ٢٠أقل من 

  ٢٠أقل من 

  حمض البوزويلك+ محلول فوسفات 

  حمض البوزويلك

  حمض البوزويلك

  

  )مجم ٢.٥(هيدروآورتيزون 

)مجم ٢.٥(تريبان بلو        

٢٢٠  

  ٢٠أقل من 

  ٢٠أقل من 

  المستحضر+ محلول فوسفات  

  المستحضر

  المستحضر

  

  )مجم ٢.٥(هيدروآورتيزون 

)مجم ٢.٥(تريبان بلو        

٢٣٠  

  ٢٠أقل من 

  ٢٠أقل من 

  :تقييم المستحضر ومكونات على حيوانات التجارب 

  .جرام ٢٠٠ – ١٨٠تمت هذه التجارب على فئران ذآور تتراوح أوزانها مابين 



@@¶ëþa@òÇìàaZ@

@ @

ام   ١٠ اول الطع ية أى تتن ة قياس تخدامها آمجموع م إس ران ت فئ

  .والماء فقط 

òîãbrÛa@òÇìàaZ@

@ @@ @

ن طر   ١٠ ا ع م إعطاؤه ران ت د    فئ ور الكلوري ع آل م راب ق الف ي

ى   ٠.١٦،  ٠.٠٨،  ٠.٠٤بجرعات متدرجة من  ملل لكل فأر عل

م   مدار أسبوعين إلحداث تسمم آبدى بطئ يعقبه تليفا ثم تشمع ث

  .إستسقاء 

òrÛbrÛa@òÇìàaZ@

 

ومين بجرعة      ١٠ ادة الكرآ م م فئران تم إعطاؤها عن طريق الف

  .آجم ثالث مرات أسبوعيا / مجم  ١٠٠

aòÈia‹Ûa@òÇìàZ@

 

رهزين      ١٠ ادة الجليس م م ق الف ن طري ا ع م إعطاؤه ران ت فئ

  .آجم ثالث مرات أسبوعيا / مجم ٥٠بجرعة 

@òßb©a@òÇìàaZ@

 

دآر       ١٠ ان ال ة اللب م خالص ق الف ن طري ا ع م إعطاؤه ران ت فئ

  .آجم ثالث مرات أسبوعيا / مجم  ١٠٠الحامضية بجرعة 

@ò†bÛa@òÇìàaZ@

 

ران  ١٠ ومين   فئ ا الكرآ م إعطاؤه ة  (ت ة الثالث ل المجموع ) مث

مرات   ٣ولكن بعد أسبوع من إعطاؤها رابع آلور الكلوريد ذلك 

  .أشهر  ٥أسبوعيا لمدة 

òÈibÛa@òÇìàaZ@

 

ة   (فئران تم إعطاؤها الجليسرهزين  ١٠ ل المجموعة الرابع ) مث

يستمر ذلك  –ولكن بعد أسبوع من إعطاؤها رابع آلور الكلوريد 

  .مرات أسبوعيا لمدة شهر  ٣

òäßbrÛa@òÇìàaZ@

 

ية       ١٠ ان الحامض ة اللب ا خالص م إعطاؤه ران ت ل (فئ مث

ور  ) المجموعة الخامسة  ولكن بعد أسبوع من إعطاؤها رابع آل

  .مرات أسبوعيا لمدة شهر  ٣يستمر ذلك  –الكلوريد 

òÈbnÛa@òÇìàaZ@

 

م      ١٠ ق الف ن طري ر ع ا المستحض م إعطاؤه ران ت رات  ٣فئ م

  .آجم / مجم ١٠٠أسبوعيا بجرعة 

ñ‹’bÈÛa@òÇìàaZ@

 

م      ١٠ ق الف ن طري ر ع ا المستحض م إعطاؤه ران ت ل (فئ مث

ور       ) المجموعة التاسعة ع آل ا راب د أسبوع من إعطاؤه ولكن بع



  .مرات أسبوعيا لمدة شهر  ٣يستمر ذلك  –الكلوريد 

@@ñ‹“Ç@òí†b¨a@òÇìàaZ@

 

آجم  / مجم   ٥٠بجرعة " رين سيالما" فئران تم إعطاؤها  ١٠

ع      ٣عن طريق الفم  ا راب مرات أسبوعيا لمدة شهر من إعطاؤه

  .آلور الكلوريد 

@lŠbvnÛa@pbãaìîy@óÜÇ@émbãìØßë@‹›zn¾a@áîîÔm@wöbnãZ@ @

@Þë‡uIUH@ @

@‹›zn¾a@qdmIŠ‡äØÛa@pbÔn“ß@L@åíç‹îÜ§a@L@á×‹ØÛaH@ @

‡jØÛa@ÑöbÃë@óÜÇ@ @

pbj×‹¾@ @
@áíãgALT@

Iñ‡yëOÝÜßH@ @

g@áíãAP@

Iñ‡yë%H@ @

µië‹Üîi@ @

I@áªHE@ @
@µßìjÛcIg%H@ @

  ٣.٦  ٠.٢٢  ٢١.٥  ٣٣.٥  المجموعة الضابطة

  ٣.٥ ٠.٧٢ ٥١.٤ ١٢٩.٥  رابع آلور الكربون

  ٣.٦ ٠.١٨ ٢٠.٤ ٣٢.٥  الكرآم

رآم  ور + الك اعى آل رب

  الكربون

٣.٥ ٠.٢٤ ٢٢.٢ ٣٨.٧  

  ٣.٤ ٠.٤١ ٣٧.٨ ٢٩.٨  الجليسرهزين

روهزين  اعى + الجليس رب

  الكربونآلور 

٣.٦ ٠.٨٢ ٢٧.٤ ٦٣.٦  

  ٣.٢ ٠.٣٨ ٣٣.١ ٣٥.٣  خالصة الكندر الحامضية

+ خالصة الكندر الحامضية  

  رباعى آلور الكربون

٣.٤ ٠.٤٣ ٢٩.٦ ٤٣  

  ٣.٦ ٠.٣٨ ٢٦.٥ ٢٨.٧  المستحضر

ا      ابى والخالي د الب ا الوري تبين األشكال المرفقة قطاعات مختلفة فى أنسجة الكبد موضحا به

ة وتوزي   م      الكبدي ذى ت والجين ومدى التليف ال ون      إع الك ور الكرب اعى آل ه بواسطة رب م . حداث وت



ل       د من الصبغات مث ك    " هيموتوآسلين واأليوسين   " صباغة األنسجة بالعدي لتوضيح مدى تهت

ة       " الماسون ترايكروم "خاليا الكبد ، و  د المختلف ه فى أنسجة الكب . لتوضيح مدى التليف ومكان

ذه الد  ل ه د أوضحت آ ات لق درةراس ك    ق ن التهت د م ا الكب ة خالي ى حماي يطالمستحضر عل  وتثب

  .األلياف داخل خاليا الكبد وخاصة حول الوريد البابى آما هو مبين باألشكال المرفقة 

‡jØÛa@ÑîÜm@ÒbÔí⁄@òîÈîjİÛa@pbİjr¾a 
@szjÛa@pbÔîjİm@Z مستحضر طبيعى آمن يؤخذ فى حاالت يمكن تطبيق المشروع على المستوى قبل االآلينيكى ثم االآلينيكى لعمل

  .لمنع تدهور الكبد وإيقاف التليف ) الفيروسية والكيميائية و المتشحم(اإللتهاب الكبدى 



@ @
@ @
@ @
@ @

ò÷îjÛa@pbÇë‹“àÜÛ@éßbÈÛa@ñŠa†üa 

  

  

  

  

@ @@@@@tb¢c@ @

@òîÜ×í‹ànÛa@ @



@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

ò÷îjÛa@pbÇë‹“àÜÛ@éßbÈÛa@ñŠa†üa 

  روعلبيانات الرئيسية اخلاصة باملشا
 

@Êë‹“¾a@ág@ @Z@Perception of the hospital disasters 

management in mansoura university 

hospitals: Drill study 

دراسة مدى االستعداد للكوارث والتدريب على مواجهة 

  الكوارث بمستشفيات جامعة المنصورة 

@@óîö‹Ûa@sybjÛa

@énÐîÃëë@Êë‹“àÜÛ@ @

Zنعمات محمد السيد/ د .أ  

  جيهان محمد أحمد مصطفى/ د .أ

ريض   ة التم ريض بكلي م إدارة التم وارث قس تاذ إدارة الك أس

@بالمنصورة   @

@Êë‹“¾a@ñ‡ß@ @@Zشهر ١٢  

@ @



  ملخص املشروع 
  

رت فى   . مليون شخص ٤تسببت الكوارث خالل الثالثين عامًا السابقة فى وفاة أآثر من  واث

در ب        الى يق د م ى فق ون شخص وأدت إل ون دوالر   صحة حوالى بلي ة بلي اك     . مائ إن هن ك ف ومع ذل

نفس أسلوب        ا ب ا نستطيع التعامل معه إعتقاد خاطئ بأن الكوارث لن تحدث أو أنها إن حدثت فإنن

ة    تعداد لمواجه ة االس نا أن تكلف ادة وإذا افترض وارئ المعت االت الط ع ح ل م ات التعام وامكان

رية وم  وارد بش ى م اج إل ارب افتراضية تحت ل تج وارث بعم ى  الك ة ف اليف باهظ تكلفنا تك ة س ادي

وارث    % ١٠٠التدريب على مواجهة الكوارث على سبيل المثال  فان عدم االستعداد لمواجهة الك

ة       . هذه الخسارة المالية خالف الخسارة البشرية  % ٥٠٠يكلفنا  ى توعي ذا البحث إل ذا يهدف ه ل

ذ      ل ه ع مث ل م ة التعام ية بكيفي وادر التمريض فى والك املين بالمستش ط  الع ل خط وارث بعم ه الك

مواجهة الكوارث فى مستشفيات البحث وتصميم وتنفيذ برنامج تدريبى للكوادر التمريضية بعمل   

ة             ة والخارجي وارث الداخلي واع الك ع أن ى جمي دريبى عل امج الت ذا البرن يم ه تجارب افتراضية وتق

  . التى من المحتمل تحدث فى المستشفيات 

n the last 30 years the disasters caused death for more than 4 millions 

victims and effected on the health of billion humans and loosed financial 

budget approximately on ehundred billion dollar. Although there are the 

concept that the disasters don't occurs and when strike of disasters we can 

deal with it as same in the emergency situation. If the cost of the disasters 

drills and the preparedness of disasters are cost about 100% for developing 

the disasters drills in this time. We should remember that when the 

disasters strike and without training nurses in our hospital the cost equal 

about 500% means five times more than what it cost in coping in proper 

way with the disaster, besides losing the victims. So the aim of this 

research to aware the nursing personnel and workers in our hospitals how 



they deal with the disasters and mass causality of the victims by designing 

nursing disasters management plans, developing nursing disasters drills 

and evaluating the training program in the hospitals research. 

òß‡Ô¾a@ @

زالزل         ل ال ة مث ا الطبيعي وارث منه ازدادت فى السنوات األخيرة تعرض مصر لألزمات والك

ى         ١٩٩٢واشهرها زلزال  ازل وتعرضت ال ار المن ر من األشخاص وانهي الذى راح ضحيته الكثي

ن  ر م ى    ٢٥أآث ى االن وتعرضت ال يناء حت ة وس رقيه والغربي يول بالصحراء الش ن الس يل م س

ر       ٢٠٠٤هابية مثل انفجار بفندق طابا انفجارات ار دان التحري وانفجار بحى الحسين وانفجار مي

ا تعرضت      ٢٠٠٥وانفجار شرم الشيخ يوليو ٢٠٠٥بالقاهرة  اء آم اس أبري والذى راح ضحيته ن

عيد    ار الص ق قط هرها حري ق وأش وادث الحرائ ويف    ٢٠٠٢لح ى س ه ببن رح الثقاف ق مس وحري

ر من  ٢٠٠٥ وفى أآث د ت ين من % ٣٥وق دائرى ب ق ال ى الطري روع ف ادث م الضحايا وايضا ح

وم الخميس       اهرة ي ذى راح   ٢٢/٩/٢٠٠٥مدينة نصر ومصر الجديدة بشارع صالح سالم بالق ال

ة مصر              وارث فى مستشفيات جمهوري ذه الك ل ه ضحيته زهرة شبابنا نتيجة عدم االستعداد لمث

اذ عدد    فالكوارث آتية و ال يستطيع أحد منعها ولكن من. العربية  الممكن الحد من أضرارها و انق

رد          ل ف وب من آ د المطل ا وتحدي آبير من ضحايًا الكوارث باالستعداد لمواجهاتها و عمل خطط له

  .من الفريق الصحى لذا فان فن ادارة الكوارث يحتاج الى رؤية واضحة للتنفيذ 

وادر التمريض     املين بالمستشفى والك ة التعامل   لذا يهدف هذا البحث إلى توعية الع ية بكيفي

ارب  ل تج ية بعم وادر التمريض دريبى للك امج ت ذ برن ميم وتنفي وارث وتص ذه الك ل ه ع مث م

ى من     ة الت افتراضية وتقيم هذا البرنامج التدريبى على جميع أنواع الكوارث الداخلية والخارجي

وادر   ود آ ى وج ة ال ة ماس ورة إن الحاج ة المنص فيات جامع ى مستش دث ف ل أن تح المحتم

ى      مت ؤدى إل وف ي وارث س تعداد للك دم االس ث إن ع وارئ حي وارث والط م الك ى عل ة ف خصص

 -:خسارة غير محتملة فى االرواح واالموال خاصة فى العقود القادمة والتى يتوقع فيها 

 .زيادة عدد السكان وتكدسهم فى أماآن معرضة للمخاطر مثل الزالزل والسيول   -



لحة ح  - ات المس بة النزاع ادة نس ع زي بب   توق روب آس دم الح ى تق ائيات ال ير االحص ث تش ي

ة    ة العربي ى المنطق ون ف ذه الحروب سوف تك م ه ار إن معظ ى اعتب ن المنطق ات وم لالزم

 .وليس خارجها  

 .زيادة آثافة المرور وسرعة وزيادة وسائل المواصالت  -

 .ال توجد ابحاث متخصصة فى طب االزمات -

 .صابات المتعددة ال يوجد تسجيل دقيق طبى لحاالت الكوارث واال -

ام          ة من خالل قي رة عملي ولكلية التمريض بجامعة المنصورة وخاصة قسم إدارة التمريض خب

ة التمريض بمستشفى الطوارئ        وارث لهيئ الباحث الرئيسى بتصميم خطة الدارة األزمات والك

ع جامعة المنصورة فى رسالة الدآتوراه وهذه أول رسالة دآتوراه بمصر تتعرض لهذا الموضو

ذه          ذ وه ة وادوات ومستلزمات للتنفي وارد مادي دم وجود م ولكن ال نستطيع تنفيذ هذه الخطة لع

ة الن        ذه الخط ذ ه فيات وتنفي اقى المستش ة لب ط التالي ميم الخط ى تص اعد ف وف تس رة س الخب

  .تصميم خطة بدون التنفيذ ليس لها اى فائدة 

أمين الصحى   مستشفى ا  –مستشفى الطوارئ   / مستشفيات جامعة المنصورة   المستشفى   –لت

  .الدولى 

@Êë‹“¾a@Òa‡çcZ@ @

  .تقييم معلومات العضاء هيئة التمريض عن الكوارث  -١

 .وضع خطط إدارة الكوارث لمستشفيات البحث  -٢

ى      -٣ ارة عل فيات المخت ى المستش ريض ف وادر التم ية للك ة افتراض ل دورات تدريبي عم

ابا وارث واالص ة الك ة مواجه ى آيفي ية ف ارات األساس ة المه الن حال ددة واع ت المتع

 .الطوارئ لتقيم اداء المتدربين آل ثالث شهور  



ن    -٤ زم م ا يل ز م فيات البحث وتجهي وارث بمستش ة الك داد خطط لمواجه ة الع كيل لجن تش

وارد   ى مستشفيات البحث من الم وارث ف ذ خطة الطوارئ والك زات لتنفي دات وتجهي مع

 .وبة المتاحة لدى المستشفى وتحديد االحتياجات المطل

 .تنسيق ورش عمل للعاملين بالمستشفى لرفع آفاءة آدائهم فى أوقات الكوارث -٥

ل عضو          -٦ ة لك وارث بتصميم الكروت الوظيفي اء الك تحديد دور آل عضو من األعضاء أثن

 .بالمستشفى 

òîrzjÛa@òİ©a@Z@ @

ن           -١ ريض ع وادر التم ن آ فيات م املين بالمستش دى أدراك الع اس م تمارة لقي داد اس إع

  .الكوارث 

 .اعداد خطط مواجهة الكوارث لمستشفيات البحث  -٢

ة   -٣ وارث الداخلي ارب االفتراضية للك ل للتج ق العم ار فري دريبى الختي امج الت تصميم البرن

 .والخارجية   

 تجهيز ما يلزم من معدات وتجهيزات لتنفيذ التجارب االفتراضية للكوارث -٤

 تنفيذ البرنامج التدريبى والتجارب االفتراضية للكوارث -٥

 )للتجارب االفتراضية( مل استمارات التقيم االولى للتدريب ع -٦

 )للتجارب االفتراضية(عمل استمارات التقييم المرحلى والنهائى  -٧

 آتابة التقرير والتوصيات لجميع مراحل البحث -٨

Êë‹“¾aòîàçc@Z@ @

ة  • ة      : التطبيقي ى آيفي ريض عل ة التم ن هيئ ال الصحى م ى المج املين ف دريب الع ام بت القي

 االستعداد للكوارث الداخلية وآيفية استقبال ضحايا الكوارث الخارجيةمواجهة 

 البحث التطبيقى األول فى مجال التمريض عن مواجهة الكوارث: بالنسبة للقسم  •



ى         ) : الجامعة(بالنسبة للكلية أو  • دريب عل ا فى حاجة للت ات آله ل الجامع ة ب الكلية والجامع

وى     آيفية االستعداد لمواجهة والتصرف أثناء ذا المجال الحي الكوارث ويوجد فجوة فى ه

 الهام فى المجال الصحى

Êë‹“¾a@åß@ñ‡îÐn¾a@pbè§a@Z@ @

تفادة   وع اإلس م ون ذآر اإلس ورة  : ي ة المنص فيات جامع وارئ / مستش فى الط –مستش

  المستشفى الدولى –مستشفى التأمين الصحى 

يات على االستعداد والمواجهة تدريب الكوادر التمريضية فى هذه المستشف: نوع اإلستفادة 

م     د ت دريب ق أثناء الكوارث وآيفية تصنيف واستقبال الضحايا أثناء الكوارث وال يوجد مثل هذا الت

  .فى الفترات الزمنية السابقة لتكلفة هذا النوع من التدريب 



Êë‹“àÜÛ@óäßÛa@wßbãÛa@ @

  

@áÓŠ

òÜy‹¾a@ @
òÜy‹¾a@ág@ @

‹è’þbi@‰îÐänÜÛ@âŒýÛa@åßÛa@ @
  خرجاتالم

Q@R@S@T@U@VW@XY@QP@QQ@QR@

٢، ١  
المرحلة 

  التحضيرية
x x                    

اعداد استمارة قياس مدى ادراك 

العاملين للكوارث وأنواعها وآيفية 

التصرف لمواجهتها وتصميم خطط 

  لمواجهة الكوارث بناء على النتائج

٤، ٣  

تصميم البرنامج 

وتجهيز المعدات 

  وأدوات البحث

    x x                
آتابة وتصميم التجارب االفتراضية 

  للكوارث بأنواعها

٥  

تدريب الكوادر 

التمريضية 

  بتنفيذ البرنامج

        x xx xx x     
تنفيذ البرنامج فى المستشفيات 

  المختارة

٦  

عمل استمارات 

التقييم األولى 

  للتدريب

                    x   التقييم األولى للبرنامج التدريبى  

٨، ٧  
ائى التقييم النه

  للمشروع
                      x 

التقييم النهائى وآتابة التقارير 

  والتوصيات

@يتم تكرارها لتتماشى مع فترة المشروع المقترح @

óäßÛa@Þë‡§a@ky@paìİ©a@‹’@Z@ @

 .المرحلة التحضيرية  -١

 .تصميم البرنامج وتجهيز المعدات وأدوات البحث  -٢

 .تدريب الكوادر التمريضية بتنفيذ البرنامج  -٣

 .ستمارات التقييم األولى للتدريب عمل ا -٤

 .تقييم المشروع  -٥

Êë‹“¾a@‰îÐänÛ@òiìÜİ¾a@pbãbØß⁄a@Z@ @



ا المشروع    • دات بالقسم     : أجهزة ومعدات موجودة بالقسم ويحتاج اليه ال توجد أجهزة ومع

 ولكن توجد بالكلية

 
â@ @Œbè§a@ág@ @éäß@‹ÌÛa@ @

١  

٢  

٣  

٤  

  جهاز آمبيوتر وطباعة

  

  دمية أحجام مختلفة

  ة اسعافات أوليةشنط

  لكتابة الخطط الكوارث ولكتابة االستمارات

  عمل الخطط للمستشفيات

  تستخدم أثناء التدريب

  تستخدم أثناء التدريب

  
bçúa‹’@lìÜİß@pa‡Èßë@ñèuc@ @

@ @

â@Œbè§a@ág@ @‹ÌÛa@ @
@óÏ@Œbè§a@âa‡ƒna@òjã

Êë‹“¾a@ @
òí‹í‡ÔnÛa@òÐÜØnÛa@

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

٦  

٧  

٨  

  جهاز عرض داتا شو

  أحجام مختلفة ٤دد دمية ع

شنطة اسعافات أولية مجهزة 

  بمحتويات من أدوية ومستلزمات

  ٣حامل محاليل عدد 

  )بالستيك(تقاالت يد فيبر 

  آبير وواحد صغير ٢أمبو باج عدد 

  مقاسات ٢منظار حنجرى عدد 

لعرض الخطط والمحاضرات العلمية الخاصة بالتدريب وورش 

  العمل

  االفتراضيةيتم إستخدامها لتنفيذ التجارب 

  تستخدم فى التجارب والتدريب

  تستخدم فى التجارب والتدريب

  تستخدم فى التجارب والتدريب

  تستخدم فى التجارب والتدريب

  تستخدم فى التجارب والتدريب

  آل فترة المشروع

  شهور التدريب ٦

  شهور التدريب ٦

  شهور التدريب ٦

  شهور التدريب ٦

  شهور التدريب ٦

  شهور التدريب ٦

  

¾a@òØÜèn¾a@†aìZ@ @

 )أسود –أخضر  –أصفر  –أحمر (حواجز بالستيك وموآيت أربعة ألوان  •

 ٥٠شريط تصنيف المرضى عدد  •

 لمبات ملونة لتجارب االستدعاء •

 رزمة ٥جرام عدد  ٨٠ A4ورق  •

  

  

  

  



Êë‹“àÜÛ@òîÛb¾a@òİ©a 

  

Ñä—Ûa@ @òÐÜØnÛa@ @

  %)٥٠(األجهزة بحد أقصى 

  %)٢٥(ة وجمع المادة العلمية واالستبيان واالحصاء بحد أقصى المواد المستهلكة واألدوات الكتابي

  %)٥(سفريات داخلية بحد أقصى 

  %)٥(آتب ومجالت بحد أقصى 

  %)٢٠(مستشارين بحد أقصى  –مؤتمرات ولقاءات  –تقارير  –تكلفة النشر 

  %)٥(نثريات بحد أقصى 

  %)٣٠(مكافأت الفريق البحثى بحد أقصى 

  %)٥(جور وأعمال أخرى السكرتارية والفنيين واأل

  جنيه ١٤٠٠٠

  جنيه ٢٠٠٠

  جنيه ١٠٠٠

  جنيه ١٠٠٠

  جنيه ٣٠٠

  جنيه ١٧٠٠

  جنيه ٨٠٠٠

  جنيه ١٥٠٠

¶b»⁄a@ @  

  يكتب تفاصيل آل بند •

دة        • ى األشخاص خالل م آت موزعة عل بالنسبة لمكافآت الفريق البحثى يرفق جدول بالمكاف

  المشروع

Êë‹“àÜÛ@órzjÛa@Õí‹ÐÜÛ@òîma‰Ûa@ñÛa  

Ûa@óîö‹Ûa@sybjZ@ @

@á⁄aZ جيهان محمد أحمد مصطفى  

@òÐîÃìÛaZ مدرس  

@âbÈÛa@˜—ƒnÛaZ إدارة التمريض  

ام الباحث الرئيسى بتصميم خطة       : أعمال منشورة فى مجال المشروع البحثى المقدم  د ق ق

الة         ى رس ورة ف ة المنص وارئ جامع فى الط ريض بمستش ة التم وارث لهيئ ات والك الدارة االزم

دآتوراه و ع          ال ث م د بح ا يوج وع وأيض ذا الموض رض له ر تتع وراه بمص الة دآت ذه أول رس ه

  .مشترآين فى هذا المجال لم يكتمل ولم ينشر حتى األن 

@æëbÈ¾a@sybjÛaZ@ @



@á⁄aZ وفاء اسماعيل شريف  

@òÐîÃìÛaZ مدرس  

@âbÈÛa@˜—ƒnÛaZ تمريض البالغين  

@ÕîÓ‡Ûa@˜—ƒnÛaZ تمريض البالغين  

@æëbÈ¾a@sybjÛaZ@ @

á⁄a@Z هاله جبر محمود  

@òÐîÃìÛaZ مدرس  

@âbÈÛa@˜—ƒnÛaZ إدارة التمريض  

@ÕîÓ‡Ûa@˜—ƒnÛaZ إدارة التمريض  

@Êë‹“¾a@Þbª@óÏ@ñŠì“äß@ÞbàÇcZ@ @

íŠ‡nÛa@ò÷îç@õb›Çc@ìãëbÈß@Z@ @

@á⁄aZ سحر محمد يونس  

@òÐîÃìÛaZ مدرس مساعد تمريض حاالت حرجة  

òíŠbm‹Øë@òíŠa†g@ÞbàÇc@Z@ @

@á⁄aZ م شحاتهأميره ابراهي  

@òÐîÃìÛaZ سكرتارية  

@á⁄aZ خالد شوقى  

@òÐîÃìÛaZ فنى آمبيوتر  

òîÛb¾a@ÞbàÇþa@Z@ @

@á⁄aZ مجدى عبد الحميد الزينى  



@òÐîÃìÛaZ محاسب  

óîö‹Ûa@sybjÛbi@ò–b©a@ñŠì“ä¾a@tb¢þa@òàöbÓ@Z@ @

  يوجد بحث مع مشترآين فى هذا المجال وفى أبحاث أخرى لم تكتمل وستنشر قريبًا

yýßòßbç@pbÄ@Z@ @

 يتم إعداد النموذج بواسطة الكمبيوتر .١

 اليشترط التقيد بالمسافات البينية لبنود النموذج .٢

  يمكن إرفاق صفحات إضافية فى حالة الضرورة .٣

szjÛa@òäîÇ@Z@ @

ورة        ة المنص فيات جامع ى مستش ودين ف ال الموج ريض والعم ة التم اء هيئ ع أعض / جمي

اء    –شفى التأمين الصحى مست –المستشفى الجامعى  –مستشفى الطوارئ  دولى أثن المستشفى ال

  مراحل وتنفيذ البحث

szjÛa@æbØß@Z@ @

مستشفى  (مستشفيات جامعة المنصورة المسؤولة عن استقبال حاالت الكوارث والطوارئ  

  )المستشفى الدولى –مستشفى التأمين الصحى  –مستشفى الجامعى  –الطوارئ 

szjÛa@paë†c@Z@ @

دى   .١ اس م تبيان لقي تمارة اس ن  اس ريض ع وادر التم ن آ فيات م املين بالمستش إدراك الع

 الكوارث

 تصميم خطط االستعداد لمواجهة الكوارث لمستشفيات البحث .٢

ارب      .٣ ل تج ث بعم فيات البح املين بمستش ريض والع وادر التم دريبى لك امج ت ميم برن تص

 افتراضية أو وهمية للكوارث الداخلية والخارجية

 ريب على التجارب االفتراضيةعمل استمارات التقييم األولى للتد .٤



 عمل استمارات التقييم المرحلى والنهائى للتدريب على التجارب االفتراضية .٥

  آتابة تقرير وتوصيات البحث .٦

@ @

òîrzjÛa@òİ©a@Z@ @

ن           .١ ريض ع وادر التم ن آ فيات م املين بالمستش دى إدراك الع اس م تمارة لقي داد اس إع

 الكوارث

 عدد الكوارث لمستشفيات البحث .٢

ميم البر .٣ ة    تص وارث الداخلي ية للك ارب االفتراض ل للتج ق العم ار فري دريبى اختي امج الت ن

 والخارجية

 تجهيز ما يلزم من معدات وتجهيزات لتنفيذ التجارب االفتراضية للكوارث .٤

 تنفيذ البرنامج التدريبى والتجارب االفتراضية للكوارث .٥

 )للتجارب االفتراضية(عمل استمارات التقييم األولى للتدريب  .٦

 )للتجارب االفتراضية(استمارات التقييم المرحلى والنهائى  عمل .٧

 آتابة التقرير والتوصيات لجميع مراحل البحث .٨



@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@@@@ò÷îjÛa@pbÇë‹“àÜÛ@éßbÈÛa@ñŠa†üa 

  

  

  

  

tb¢c@ @

@òîÜ×òÇaŠÛa@ @



@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@@@ò÷îjÛa@pbÇë‹“àÜÛ@éßbÈÛa@ñŠa†üa 

  البيانات الرئيسية اخلاصة باملشروع
 

‹“¾a@ág@Êë@ @Z@Biocontrol of heavy metals pollution from 

wastewater 

السيطرة البيولوجية على تلوث المخلفات الصناعية 

  بالمعادن الثقيلة 

@@óîö‹Ûa@sybjÛa

@énÐîÃëë@Êë‹“àÜÛ@ @

Zخليفة عبد المقصود زايد/ د .أ  

ة   أستاذ الوراثة الميكروبية ورئيس مجلس قسم الوراثة بكلي

@رة  الزراعة بالمنصو @

Êë‹“¾a@åß@Ò‡a@ @Z إستخدام التقنيات الوراثية فى إنتاج سالالت من البكتيريا

والخميرة تتميز بكفاءة مرتفعة فى التخلص من المعادن 

الثقيلة الموجودة بالمخلفات الصناعية السائلة الناتجة عن 

  مصانع األسمدة الكيميائية 

@òÛìà¾a@òè§a@ @@Zتكنولوجيا بدولة اإلمارات المؤسسة العربية للعلوم وال

  العربية المتحدة

@Êë‹“¾a@ñ‡ß@ @@Zعــامان  

@ @



  ملخص املشروع 

اه الشرب،        وث مي ى تل ة عل تؤثر المخلفات الصناعية الناتجة عن مصانع األسمدة الكيميائي

اء األرضى ، الهواء الجوى        ة المحيطة ، الم ادن      تلوث الترب ل من النيتريت ، النيتريت والمع بك

ة  اطق الصناعية فى           الثقيل ى تواجه المدن والمن ر واحدة من المشاآل الرئيسية الت ذه تعتب ، وه

واع         ى أن ل إل ن أن تتحل ى يمك وية الت ات العض ن الملوث يض م ى النق ك عل ر، وذل ت الحاض الوق

تحطم         ا أن ت ة ال يمكن له ادن الثقيل ة ضارة إال أن المع ة     . آيميائي ات الدقيق ة إستخدام الكائن عملي

يم أ  ة  لتحط ة الحيوي ا المعالج وث عليه ع المل ى الموق ارة ف ات الض زات المخلف ض ترآي و لخف

bioremediation            ات ن البيئ د م ى العدي ة ف ة معالج تخدمت آتقني ة إس ة الحيوي ، والمعالج

ة   biosorptionفعملية اإلمتصاص الحيوى . الملوثة فى العالم  التى تتم بواسطة الكائنات الدقيق

واع         إستخدمت بنجاح فى ا ة ، ويوجد ثالث أن ة مختلف ة بأنظم ة الثقيل ات المعدني لتعامل مع الملوث

ة،        ة الميكروبي ى الكتل ة إل ادن الثقيل ى إمتصاص المع رض ه ذا الغ ى ه تخدم ف ات تس ن التقني م

إن التلوث الناتج عن مصانع األسمدة    . ترسيب األيونات ، والتحول اإلنزيمى للمعادن ومشتقاتها 

دالت القياسية          الكيميائية يؤثر عل ر من المع ل بكثي ا أق اه بالمدن الصناعية ويجعله . ى جودة المي

ان ومن وقت ألخر حتى فى            ان لمك رة من مك وعلى أية حال فإن جودة المياه تختلف بدرجة آبي

ذا    نفس النظام النهرى ، فهو يعتمد على عدة عوامل آالهما طبيعية وآنتيجة لألنشطة البشرية ول

صافيا على اإلطالق لهذا السبب ، وبينما يحاول هذا المقترح حل هذه المشكلة  فإن ماء النيل ليس

ا    ود أهميته ، إال أن جودة المياه يمكن إعتبارها نقية من الناحية الكيميائية والبيولوجية ، حيث تع

يحتاج جسم اإلنسان إلى أثار بسيطة من  . الحقيقية من ناحية اإلستعماالت التى يوضع فيها الماء 

ل الرصاص ، الزئبق ،     ١٢معدن ثقيل من العناصر الثقيلة لكن هناك  ٧٠ معدن ثقيل سام أخر مث

ل     ادميوم ، النيك زرنيخ ، الك وم ، ال ة     .... األلوموني دخل سام مع األنظم ا بت ى يكون فعله خ والت إل

ة فى الجسم وتكون         . اإلنزيمية والتمثيل الحيوى فى الجسم    ادن توجد بصورة طبيعي بعض المع

دم   ضر ر ال ا (ورية لصحة اإلنسان ، فالحديد على سبيل المثال يقى الجسم من اإلصابة بفق ) األنيمي

ة تفاعل إنزيمى     ة أو السامة    . ، الزنك يعتبر عامل إنزيمى مساعد فى أآثر من مائ ادن الثقيل المع

اء خمس مرات ، وهى عناصر       هى المعادن التى توجد بنسبة بسيطة وتكون آثافتها أآبر من الم



تقرة  م (مس طة الجس ا بواس تم تمثيله ى ال ي ا ) وه ع حيوي ى  (وتتجم ة إل لة الغذائي رورا بالسلس م

ان وم ، ) اإلنس ادميوم ، األلوموني زرنيخ ، الك اص ، ال ل، الرص ق ، النيك من الزئب ى تتض ، وه

ونى       ( البالتينيوم والنحاس  ل الشكل األي ة تقاب ا أشكال معدني ة ليست    ) . وهى له ادن الثقيل والمع

المعادن الثقيلة يحصل عليها الجسم عن طريق . لها وظيفة فى الجسم ويمكن أن تكون سامة جدا 

د  ع ، إمتصاص الجل ة . اإلستنشاق ، البل ى البيئ زات الموجودة ف ل الترآي ادن السامة هى آ المع

دول           د من ال ذلك وضعت العدي اآن ، ول اس فى بعض األم والتى تعتبر ضارة على األقل لبعض الن

ول         المع ر التعرض اإلنسانى المقب ين الحكومات لتقري ا ب ايير والتعليمات بواسطة عدة منظمات م

ى       . لتعرض اإلنسان لبعض الملوثات البيئية فى مياه الشرب  ذى يهدف إل رح ال ذا المقت ان ه لذا آ

اء  اه الشرب والم وث مي ى تل ات الصناعية السائلة الت ات من المخلف ة الملوث اءة إزال تحسين آف

ا           األرض ة للخالي ادة الحي تخدام الم الل إس ن خ يتم م ك س ة وذل ادن الثقيل ن المع ا م ى بمحتواه

تخلص من        ا فى ال ادة آفاءته ة بزي البكتيرية وخاليا خميرة الخباز المعدل وراثيا بجينات لها عالق

وقد أوضحت دراسات سابقة من قبل أن . المعادن الثقيلة الموجودة فى األوساط والبيئات الملوثة 

ا إستطاعت بنجاح أن        ال ة الناتجة عنه ة والمتحوالت التزاوجي كتلة الميكروبية للسالالت البكتيري

زرنيخ        د ال ن أن يؤآس ها يمك ل ، فبعض ن المحالي ة م ادن الثقيل ن المع ة م زات مرتفع ل ترآي تزي

arsenic  ى د      arsenateإل طة الحدي وث بواس اء المل ن الم هولة م يبه بس ن ترس ر يمك واألخي

Feال مقارن +٣ ات   arseniteة ب ى السمية وبمعالجة المخلف ك حدوث إنخفاض ف ويصاحب ذل

ة  ى . المائي اءة ف ر آف ة لتصبح أآث ؤقلم سالالت ميكروبي ة يمكن أن ت إن الهندسة الوراثي ذلك ف ل

ا        ة ، مم ة الحدثي ات الصناعية الناتجة عن الصناعات الكيميائي ة من المخلف ادن الثقيل ة المع إزال

احثين خ  وث          يدعو الب ى التل ا إلستخدامها فى السيطرة عل وارثيين أن يطوروا التكنولوجي اصة ال

وث       اآل التل ل مش ة لح ذه الدراس ى ه نفعل ف ا س رب ، آم اه الش ة وبمي ارة بالبيئ ات الض بالمخلف

د   ى تع اء األرضى ، والت اه الشرب ، الم ى جودة مي ؤثر عل ذى ي الناتجة عن مصانع األسمدة ال

علما بأن مشكلة تلوث مياه الشرب تؤثر على جودة . لم الصناعى اليوم مشكلة رئيسية تواجه العا

اه    ودة المي ة ، وج مدة الكيميائي انع األس ة بمص أثرة والمحيط ة المت اه بالمنطق  waterالمي

Quality           ة ات الطبيعي أثر بالعملي ا يت اه آم د يتعلق بترآيب المي ر محاي أو نوعية المياه هى تعبي



ى الوضع           واألنشطة البشرية ، والي د عل اه ولكن أيضا يعتم ة للمي ة الكيميائي ى الحال عتمد فقط عل

البيولوجى والطبيعى والكيميائى ، تتعلق جودة المياه بإستعمالها المعين وعادة تقاس فيما يخص  

ا   ز مكوناته فات      . ترآي يم الص ى تقي د عل ات يعتم ا بالملوث بء حمله اه أو ع ودة المي توى ج مس

ا إل  م مقارنته ة ث ية  المدروس ايير القياس ة المع ة تؤسس   . ى مجموع اه الحدي ودة المي ايير ج مع

ى الصحة     health-based risksوتفرض تحت القانون ، وهى تعتمد على األخطار المؤثرة عل

وة التطبيق       ا ق هدف جودة المياه هو هدف يؤسس عادة من قبل بعض السلطات ، ألن السلطة له

وال المن  ذا الهدف     وإجراءات السيطرة وتخصيص األم اه هى     . اسبة لتحقيق ه ايير جودة المي مع

ات  ل الكمي دود تحمي زات أو ح ارة عن الترآي د   quantity loading limitsعب ايير ق ، المع

ى          ة عل ات المختلف ة للمرآب ادة أو المزمن مية الح من الس ل تتض دة عوام ى ع دة عل ون معتم تك

ا  ه   A pollutantوالملوث . اإلنسان أو الحياه المائية  و أى مادة تدخل إلى مصدر المياه طبيعي

ين        تخدام المع در لإلس ة المص ى نوعي أثير عل ة للت ات آافي رية بكمي طة البش طة األنش . أو بواس

ة         بح إمكاني دها تص ى عن ة الت ى النقط اه إل ة المي ى حال روه ف ر مك ى تغي اه إل وث المي ير تل ويش

ب  . إستخدام المياه لغرض معين محدودة أو ضعيفة  دما ته ل       عن ى أق اه فى المصدر إل ط جودة المي

ا         ذ يصنف ملوث اء حينئ إن الم ين ف  classified as pollutedمن مستوى مقبول إلستعمال مع

or contaminated    وث دا فى      Pollution and contaminationآلمات التل ة ج متماثل

اء ع      واء الم ى إحت ود إل اء يع واد سامة    المعنى وعادة تستعمل بشكل متبادل تاريخ تلوث الم ى م ل

تسبب األمراض والتى تمنع أو تخفض من إمكانية إستعمال هذا الماء ، فى األوقات الحدثية تعبير 

وث  اه     contaminationالتل دادات المي ودة إم دم ج ف ه تخدم لتعري  degrading theيس

quality of a water supply        ، ة واد آيميائي ى م وى عل ة وتحت أو جعل إمدادات المياه ملوث

  .رواسب أو شوائب بكتريولوجية 

@ómŁa@óÜÇ@ÝàÈn@Êë‹“¾a@a‰ç@pbu‹¬@æhÏ@ÙÛ‰ÛëZ@ @

خفض معدالت التلوث المائى من خالل السيطرة البيولوجية على الملوثات البيئية بإستعمال  -

 .سالالت معدلة وراثيا من البكتيريا وخميرة الخباز 



مصادر تلوث المياه وهى المخلفات تحسين جودة مياه الرى بالسيطرة البيولوجية على أحد  -

 .الصناعية الناتجة عن مصانع األسمدة الكيميائية 

ا      - ات الصناعية السائلة ، مم إزالة السمية المحتملة والمعادن والنويدات المشعة من المخلف

 .سيعمل على تخلص بيئى آمن من هذه الملوثات البيئية الناتجة عن المخلفات الصناعية 

 .ماء الألرضى وتحسين جودة المياه خفض معدل تلوث ال -

@Êë‹“¾a@Òa‡çcZ@ @

ة           -٧ ادن الثقيل ن المع وى م راآم حي ى ت داث أقص رض إح ة بغ ا الحيوي ق التكنولوجي تطبي

ا والسالالت           ة وراثي رة المعدل ات الصناعية بواسطة سالالت الخمي الموجودة فى المخلف

اطق    ى توجد     البكتيرية المحورة وراثيا لتحسين جودة مياه الشرب فى المن الصناعية الت

  .بها لألسمدة الكيميائية 

 .خفض معدالت األخطار البيئية والتلوث الناتج عن المخلفات الصناعية  -٨

 .تحسين جودة المياه المعالجة  -٩

 .العمل على اإلنتشار الموسع للتكنولوجيا الجديدة فى عالج المخلفات المائية  -١٠

ة   -١١ ا     تعزيز عملية اإلمتصاص الحيوى للمعادن الثقيل بواسطة سالالت من البكتيري

ات             ة الناتجة عن الملوث اء البيئي ه خفض األعب ا سيترتب علي ا مم دل وراثي والخميرة مع

 .وخفض معدل تلوث الماء األرضى 

 .حماية جودة الماء األرضى وإمدادات مياه الشرب  -١٢
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Arab Science & Technology Foundation  

Project Code Number : WA 062083 

ASTF Research Proposal Application Form 

A. Title of Research Project concise & descriptive title 

BIOCONTROL OF HEAVY METAL POLLUTION FROM WASTEWATER 

B.Organization to Administer Grant 
 

Organization's Name Faculty of Agriculture, Mansoura University , Egypt 

Division or Department Department of Genetics 
Title&Name of Head/Chairman 
 in chare of Authorizing this 
 Arrangement  

Prof. Dr. Maher Mohamed Ibraheim Abd El Aal 
Dean of Faculty of Agriculture, Mansoura University, 
El- Mansoura , Egypt 
Prof. Dr. Khalifa Abd El Maksoud Zaied 
Head of Genetic Department, Faculty of Agriculture, 
Mansoura University, El- Mansoura , Egypt 

Town/ City Mansoura 
Country Egypt 

Postal Code: Mansoura University postal code No. 35516 
Post box No. 89 

Phone : 
Fax :  
Web : 

002-050-2245268 
002-050-2245274&002–050–2221688&002–050- 2245268
www. mans.edu.eg 

C. Principal&Co–Investigators Give details of the principal&co-investigators below. 
 

Principal Investigator (P) Details 

Title and Position  Prof. Dr. Khalifa Abd El Maksoud Zaied 

Prof. Of Genetics and Head of Genetic Department, Egypt

First Name Khalifa 

Last Name Abd El-Maksoud Zaied 

Organization Faculty of Agriculture, Mansoura University, Egypt 

Division or Department Department Genetics 

How Many hours a week will the 

investigator work on the project? 

30 hours / week (5 h / day) 

 



Address Prof. Dr. Khalifa Abd El- Maksoud Zaied 

Mansoura University, Faculty of Agriculture,  Dept. of 

Genetics El- Mansoura, Egypt 

Post Box No. 89 

Phone : 
Fax : 
  
Email and Web : 

002-050-22265517 & 002-050-2245274(inside-office 151) & 
Mobile : 002 – 010 - 7130396 
002-050- 2245268 & 002–050–2221688& 002–050- 
2247900 
Khalazaid@yahoo.com 

www. mans.edu.eg 
 

Co-Investigator 1 Details 

Title and Position  Prof. Dr. El-Sayed Abd El-Megeed Fayzalla 
Prof. Of Plant Pathology and Previous Head of Plant 
Pathology  Department 

First Name El-Sayed 
Last Name Abd El-Megeed Fayzalla 

Organization Faculty of Agriculture, Mansoura University, El-
Mansoura,  Egypt 

Division or Department Plant Pathology 

How Many hours a week will the 
investigator work on the 
project? 

30 hours / week (5 h / day) 
 

Address Prof. Dr. El-Sayed Abd El-Megeed Fayzalla 
Mansoura University, Faculty of Agriculture,  Dept. of 
Plant Pathology,  El- Mansoura, Egypt 

Phone : 
Fax : 
  
Email and Web : 

002-050-2245274(inside-office 173)  
002-050- 2245268 & 002–050–2221688& 002–050- 
2247900 
Fayzalla@mans.edu.eg 
www. mans.edu.eg 

 
Co-Investigator 2 Details 

Title and Position  Prof. Dr. Ali El-Saied Sharief, 
Prof. of Agronomy and the Director of Agronomy 
Research Unit, Agric. Res. Station 

First Name Ali 
Last Name El-Saied Sharief 

Organization Faculty of Agriculture, Mansoura University, Egypt 

Division or Department Department of Agronomy 



How Many hours a week will the 
investigator work on the project? 

30 hours / week (5 h / day) 
 

Address Prof. Dr. Ali El-Saied Sharief 
Mansoura University, Faculty of Agriculture,  Dept. of 
Agronomy,  El- Mansoura, Egypt 

Phone : 
 
Fax : 
  
Email and Web : 

002- 040 – 2380512 
002- 012- 2986347 
002-050-2245268 & 002-050- 2221688 &  
002-050-2247900 
Sharief 2005 @yahoo. com 
www. mans.edu.eg 

 
Co-Investigator 3 Details 

Title and Position  Dr. Abd El- Gahny Abd El-Gahny Zehry 
Agric. Engneering in the Ministry of Agriculture 

First Name Abd El-Gahny 
Last Name Abd El-Gahny Zehry 

Organization Ministry of Agriculture, Dakhlia Governorate  

Division or Department Agric. Extention 

How Many hours a week will the 
investigator work on the project? 

42 hours at  least  / week (7 h / day) 
 

Address Dr. Abd El- Gahny Zehry 
Mansoura University, Faculty of Agriculture,  Dept. of 
Genetics El-Mansoura, Egypt, Dr. Abd El-Gahny Abd 
El-Gahny Zahry  

Phone : 
 
Fax : 
  
Email and Web : 

002- 010 – 2353638 
002-050-2245268 & 002-050- 2221688 &  
002-050-2247900 
 
Zehry_al @yahoo. com 

C. Start Date and Duration 
 

- Proposed Start Date August, 2007 

- Duration of the Project (Months) 24 Months 

D. Type of Research Program 

Refer to Guidelines for definition of funding programs 
 

 a. ARP – Advanced Research Program 

√ b. ATP – Advanced Technology Program 

 c. TTP – Technology Transfer Program 



 

  البيانات الرئيسية اخلاصة باملشروع
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   .أنظم التحسين وتدوير المخلفات المائية 
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Zفاطمة ابراهيم الهوارى / د .أ  

Email : fatma_ elhawary@yahoo.com 

  جامعة المنصورة –آلية الزراعة  –قسم الميكروبيولوجى 

  محمد إبراهيم خليل. د.أ

  جامعة  طنطا –آلية الزراعة  –قسم النبات 

  احالم مصطفى محيسن ./ د

  الجيزة  -مرآز البحوث الزراعية 
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  خص املشروع مل

  

ات    ة ألن المخلف معالجة المخلفات المائية يمثل مشكلة صعبة تواجه جميع المجتمعات النامي

ادن        روائح الكريهة والمع ا مصدر لل ى انه المائية تعتبر مصدر للميكروبات الممرضة باألضافة إل

  .الثقيلة السامة 

ى وحدات صناعية  اه ف د تمت دراسة معالجة المي رك(وق وذج) ب ون  والنم رح أن تك المقت

ا الوحدات    ٢م١٠٠ – ٨٠سم ومساحة سطحية  ٦٠-٣٠بعمق  ويمكن تغليف قنوات التى تحتويه

  .بمواد رخيصة الثمن مثل األسمنت أو األسفلت أو البالستيك أو االسبستوس أو الخشب 

دوره من     / سم  ٥٠٠ومعدل إنسياب المياه داخل الوحدات حوالى    ة وتستمر ال  ٨ – ٢دقيق

  .الظروف المناخية يوم حسب 

ة           راء البيئ ث اث ن حي ام م ذا النظ ى ه اه ف ة المي ى معالج ى ف ب دور أساس ب الطحال وتلع

ة    ة خفيف باألآسجين وإختزال الروائح الكريهة من سطح الوحدات عن طريق تخليق ظروف قاعدي

ـ   تفادة بـ ة اإلس ع     Co2نتيج اوى م ل الكيم ق التفاع ن طري روائح ع يده لل ل مص  H2Sوعم

ة           واألحما ة التغذي ة للضوء ذاتي أنواع من الطحالب الممثل ة وتلقح الوحدات ب ض الدهنية العطري

   Scenedesmus sp, phytoconls sp. Ooaystis sp.مثل 

ا       ل االزوالانابين د من السيانوبكتريا مث وأظهر     Azolla anabaenaآذلك تستخدم العدي

  .التلقيح بهذه الكائنات الدقيقة فوائد آثيرة 

ة        استخدا -١ ل الطاق ل الضوئى عن طريق تقلي ة التمثي م الطاقة الشمسية الناتجة من عملي

  .الالزمة لتحليل المواد العضوية الموجودة فى البقايا العضوية 

 .تقليل التكاليف عن استخدام طرق المعالجة الميكانيكية للمخلفات المائية  -٢

انوى (استخدام البروتين الطحلبى  -٣ ات   ) آناتج ث ام الحيوان ه بجزء من     إلطع ك بإحالل وذل

 .الغذاء الحيوانى لتقليل التكلفة الكلية  



من الطعام التجارى  % ٨٥وتستخدم الطحالب المجففة آطعام لألسماك حيث يتم استبدال  -

ه أن وزن     % ٣٠المستخدم لألسماك بــ  ذه التجرب د ه من الطحالب المجففة حيث وجد بع

  .التغذية التجارية  األسماك لم يتغير تقريبًا بالمقارنة بإستخدام

ت    - ة الكتاآي ى تغذي ة ف ب المجفف تخدام الطحال ن إس ذلك يمك ن (آ بوع  ٨-١م نفس ) أس ب

 .النسب السابقةوبدون أى آثار ضارة على الوزن 

روجين    - ويعتبر الدور األساسى للسيانوبكتريا هو تثبيت النتروجين مما يزيد من نسبه النت

ا     . ستخدامها فى الرى الذائب فى المياه المعالجة وبذلك يمكن ا دور البكتيري ا بالنسبة ل أم

ـ          ا بالـ ر عنه ى يعب واد العضوية الت وى للم ل الحي وم بالتحلي ة للضوء فتق    BODالممثل

 .وآذلك تحليل البقايا الضارة 

بعد الفصل  % ٣٠ – ٢٥مواد صلبة تصل إلى نسبه % ١٠ – ٥وتحتوى الطحالب على  -

عند انتاج الجرام الواحد من الطحالب ينتج حوالى بالطرد المرآزى لفصل آتلة الطحالب و

 .ملجم فوسفور  ١٢ملجم نتروجين ،  ٨٦جم من األآسجين و  ١.٦

البروتين فى    % ٧٠عند مقارنة استخدام البروتين الحيوى المحتوى على  - من الطحالب ب

اوى     ه يس د أن ويا وج ول الص ى      ١٥٠ف دات ف ام الوح تخدام نظ رى بإس ه مص ف جني أل

  .لمدة سنه مساحة فدان 

  البيانات الرئيسية اخلاصة باملشروع
 

@Êë‹“¾a@ág@ @Z@ مقاومة أمراض بعض نباتات الخضر بطرق غير آيماوية  
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Z محمد الششتاوى محمد عبد ربه./ د  

  جامعة المنصورة –آلية الزراعة  –أستاذ أمراض النبات 
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د  / د . أ .١ د  الششتاوى  محم د  محم ه  عب ة آ - الرئيسي  الباحث   - رب ة  - الزراعة  لي  جامع

 المنصورة

ـ ع مدـــأح / د . أ .٢ ـ البسي وضـــــــ د  – بحوث  ورئيس  أستاذ   - ونىـــــــ  أمراض  بحوث  معه

 النباتات

ـ ع / د . أ .٣ ـ ع اهللا بدــــــــــــ ـ المنع بدــــ د م – بحوث  ورئيس  أستاذ   - مـــــ  أمراض  بحوث  عه

 النباتات

ة  الميكروبيولوجى أستاذ  -م قاس ورــــــــــــــــمنص مدـــــــمح / د . أ .٤ ة  - الزراعة  بكلي  جامع

 المنصورة

ين  / د .٥ ى  أم ات  أمراض  مساعد  أستاذ   - المغربي  مصطفى  عل د  – النب  أمراض  بحوث  معه

 النباتات

 المنصورة جامعة - الزراعة آلية نبات أمراض توراةآد دارس مسعد محمد محمد / م .٦

ات  أمراض  مساعد  مدرس  الشربينى المنعم عبد الشربينى / م .٧ ة  - النب ة  - الزراعة  آلي  جامع

 المنصورة

 المنصورة جامعة - الزراعة آلية - نبات أمراض توراهآد دارس محمد محمد عبداهللا / م .٨

د  طاهر  ماجد  / م .٩ ات  أمراض  مساعد  مدرس  الكحكى  احم ة  - النب ة  - الزراعة  آلي  جامع

 المنصورة
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ول المكشوفة أو      نظرُا لألهمية االقتصادية القصوى إلنتاج محاصيل الخضر سواء فى الحق

اة    ات المغط ى الزراع ات        –ف ات والباذنجاني ا القرعي ا وأهمه ية منه يل الرئيس ة المحاص خاص

ى    دير والت ذاتى والتص اء ال ة باالآتف ة والمرتبط ن الخضر الهام ا م ا وغيره تخدم به لألسف تس

ن         ببة ع راض المتس ة األم ددة وبصفةخاص ها المتع الج أمراض ة لع ة الكيماوي دات الفطري المبي

ةوالتى تسبب خسائر جسيمة  ة فى الترب ات المحمول ة الممرضة وخاصة الفطري ات الدقيق الكائن

الوب والبطيخ موضوع دراستن      ا لمحاصيل الخضر مثل أمراض الذبول فى القرعيات خاصة الكنت

ذه    ه ه وما يترتب عليه من اإلضرار بصحة اإلنسان وتلوث البيئة وتعويق التصدير نظرًا لما تحمل

ى      ذا المشروع ترمى إل المحاصيل وغيرها من أثار متبقية للمبيدات لذلك فإن األهداف النهائية له

ة المتكامل           لوب المكافح تخدام أس ا اس تم فيه ى ي ة والت ة النظيف لوب الزراع ر بأس اج خض ة إنت

اد     لألمراض النباتية بتقليل أو منع استخدام المبيدات الفطرية الكيماوية من خالل استخدام أو إيج

ة   ر آيماوي ة غي رى بديل رق أخ ة(ط ة   ) طبيعي ان والبيئ ى صحة اإلنس ة عل دفها المحافظ ة ه أمن

ى المصادر         ك بالتوجه إل وإيجاد منتج خضر نظيف خالى الكيماويات الضارة صالح للتصدير وذل

ادة        ا ة المض ات النافع ا والفطري ل البكتري ة مث ر الهام راض الخض ببات أم ة مس ة لمقاوم لطبيعي

ى      ل عل ة للتحاي واستخدام أساليب التطعيم على أصول مقاومة لألمراض وآذلك األساليب الزراعي

عدم إيجاد اإلصابة أو انتشارها مثل األصناف المقاومة وطرق ومواعيد الزراعة وآذلك استخدام  

ة الشمسية       محسنا ى استخدام الطاق ة إضافة إل ت التربة الطبيعية والزيوت والمستخلصات النباتي

ا  ...  د فاعليته ا المشروع لتأآي ى يهدف إليه ائل المبشرة الت د من الوس اك العدي خ حيث أن هن ال

  .وأقلمتها بعد اختبارها تحت ظروفنا المحلية بمحافظة الدقهلية 

òß‡Ô¾a@ @

  

وم ،       تعتبر الفطريات المم ل الفيوزاري بعض األجناس مث ة ل ة التابع رضة المحمولة فى الترب

ا  يم وفوم ا والبيث اجئ ...... الريزوآتوني ذبول المف ل ال ة مث خ مسئولة عن إحداث أمراض هام ال

الوب محاصيل الخضر األخرى فى المشتل والزراعات         حيث تهدد إنتاج محصولى البطيخ والكنت

ذه  ) ١٩٩٦مارتن وميللر ( ة نقصًا فى أعداد وجودة النباتات المحمية والحقول المكشوفة مسبب ه



الوب والبطيخ تتسبب فى إحداث            ذبول خاصة فى الكنت ادرات وال المسببات الممرضة لسقوط الب

رة         ة فى أطوار النمو المبك عفنا للبذور المنزرعة وسقوط البادرات قبل أو بعد الخروج من الترب

ر فى      ات األآب أثر النبات ى          بينما تت ذا عل نعكس ه ار وي ر واإلثم ذبول خالل مراحل التزهي العمر بال

  ) .١٩٩٢باو وأخرين (النمو الخضرى والمحصول الناتج بالنقصان فى الكم والكيف 

ر        ى خض ذبول ف ادرات وال قوط الب اهرتى س ى ظ ًا عل ل أساس ى العم امج عل دف البرن ويه

الوب والبطيخ ومن المعروف أن استخدام      ة أو     القرعيات خاصة الكنت ة الجهازي دات الفطري المبي

ى        بالمالمسة فى مقاومة مثل هذه المسببات الممرضة تعتبر ضارة بشدة فى المدى القصير وعل

ل السرطان              د تتسبب فى إحداث أمراض مث ة وق ى صحة اإلنسان والبيئ المدى الطويل أيضا عل

ام    ونظرًا ألهمية هذا الموضوع) ١٩٩٢منصور (وأمراض الكلى والكبد وغيرها  فأننا نحاول القي

ة        دائل آمن اد ب بتنفيذ هذا البرنامج البحثى التطبيقى لمواجهة هذه المشكلة من خالل التوصل إليج

ذه   ة ه ى مقاوم ة ف ة الكيماوي دات الفطري ذه األمراض من خالل تجنب استخدام المبي ة ه لمقاوم

ة وذ   دائل    األمراض االقتصادية وبصفة خاصة الفطريات الممرضة المحمول بالترب ك باستعمال ب ل

ا     ة ومنه اد النافع ات التض ل فطري ة مث ر آيماوي ة غي ادر طبيعي ن مص ة م ة وآمن ر آيماوي غي

وثيرم    وم وآوني ا وجليكوالدي ورين  (تريكوديرم ونى ول رون   ١٩٩٨آ ارتى وآخ أو ) ١٩٨٨وش

يدوموناس      ن وس ليس واستربتوميستس ل باس ة مث اد النافع ا التض و (بكتري أو ) ١٩٨٩بوتش

افور  مستخلصات  ر والبصل والك ة والجرجي وم والحلب ة والث ل القرف ات مث وت بعض النبات أو زي

ون  اع والكم ل والنعن و و (والقرنف را تك ربينى  ١٩٩٤جي مدة ) 2001الش تخدام بعض الس أو اس

ذلك باستخدام   ) ١٩٩٤دوفور وتيلينز (الحيوية بجانب استخدام أصناف مقاومة من القرعيات  وآ

ة الممرضة لمحاصيل الخضر بصفة          الطاقة الشمسية نحت ال  ات الترب ة ضد فطري ظروف الحقلي

@óç@Êë‹“¾a@a‰ç@óÏ@órzjÛa@ÝàÈÛa@pbíìnßëZM@.خاصة  @

ل  ببات المرضية  –مستوى المعم دوى الصناعية بالمس ع استخدام الع مستوى الصوبة م

  .المحمولة فى التربة وأخيرا تجارب الحقل تحت الظروف الطبيعية 

  

 



a‹Èna Éua‹¾a 

اء  أسماء  شاملة المستخدمة المراجع بيانات اوين  والسنوات  العلم  المراجع  وأسماء  والعن

  .اإلنجليزية باللغة المكتوب الجزء في تفصيًال موضحة والصفحات

†aì¾a Ö‹İÛaë òß‡ƒn¾a 

Q- paŠbjn‚⁄a òîÜàÈ¾a 

c. Q- ÞÇ Ñí‹Èmë pbí‹İÐÛa òš‹à¾a lìÛbnäØÜÛ . 

م  ات  مجموعة  عزل  ت الوب  لمحصول  Pathogenic لممرضة  ا الفطري اطق  من  الكنت  من

زل  تم حيث الدقهلية  بمحافظة متعددة ات  من  الع ة  عين  ومن  الجذري  المجموع  فى  مصابة  نباتي

ات  ة  عين ا  سبق  مصابة  ترب ات  زراعته م  حيث  القرعي زل  ت ى  الع ة  عل  ستروز آالد أجار  بيئ

 -:األتي هالوج على المعزولة الفطريات بيان آان وقد (PDA) والبطاطس

 الممرضة الفطريات* 

1) R. solani 

2) F.solani 

3) F.moniliforme 

4) S.sclerotiorum 

5) F.oxysporum f .sp .melonis 

د  المنصورة  جامعة العلوم ليةآو الزراعة بكلية الفطريات هذه تعريف تم وقد  بحوث  ومعه

ة  بحوث  معهد من وحيد رفط استجالب تم بأنه علمًا بالمجر بودابست في المزروعات وقاية  وقاي

  Coniothyrium minitans الفطر وهو بالمجر الفطرية النبات أمراض قسم المزروعات

c. R - paŠbjn‚a ÞÈÛa Ñí‹ÈnÛaë pbí‹İÐÜÛ òš‹à¾a òÛìàa À òiÛa òš‹à¾a òjj¾a Þìi‰ÜÛ À „îİjÛa@  

ذه  اشتملت . ارات  ه ي  اإلختب ات  عل Isolation  العزل  عملي  Identification عريف والت 

الممرضةللفطريات  ات  جذور  من  عينات جمع بعد أنه حيث البطيخ في للذبول والمسببة   نبات



اآن  من  مصابة  بطيخ  م  أم دها  ت تحدي ة  محافظتي  في   (الدقهلي ان  قالبشو   اط   )وزي  أم ( ودمي

مت ) الرآابية وقرية جمصة , الرضا ارات  إجراء   اإلختب ة   العزل  الخاصة  المعملي ريف والتع ب  

 -: األتي الوجه علي

ÞÈÛa åß Šë‰§a : 

داً  غسالً  الجذور  غسل  تم اء  جي دة  الجاري  الصنبور  بم تخلص  ساعات  ٣ لم ات  من  لل  حبيب

 . بها العالقة@والشوائب التربة

ى  الجذور تقطيع تم م  ٥-٣ حوالي  صغيرة  قطع  إل م م   م  ث ا  ت راً  تطهيره دة  سطحياً  تطهي  ٥ لم

ولمحل في دقائق لوريتآهيبو  ديومالصو  يزآبتر  اء  في  النقع ثم % ١  م  مقطر  م دة  معق ائق  ٥ لم  دق

.نشاف معقم ألمتصاص الماء الزائد  ورق إلى الجذور نقل ثم  

م  اق  تحضير  ت ري  أطب ة  بت ي  محتوي ة  عل ة   PDA ستروز آالدو البطاطس  أجار  بيئ المحتوي  

الحيوي المضاد علي  Streptomycin يزآبتر  . المليون في جزء ١٠٠   

ة  سطح علي سطحيًا المعقمة المصابة الجذور من قطع ٥ وضع تم ة  البيئ م  المغذي  التحضين  ث

ة  المالحظة  مع مئوية (٢٥+ ٢) درجة حرارة درجة أيام على ٧ لمدة ة  تمت  .اليومي ات  تنقي  الفطري

ق  عن  الناتجة ردة     طري ة مف ل جرثوم ا  طرف  أو Single spore technique نق  Hyphal   هيف

tip ى     جديدة أجار أطباق على ا عل حتى الحصول على مزارع نقية من آل فطر معزول تم حفظه

األجارمزارع  .  المائل   

د  ي  الحصول  بع زارع  عل ة  م ات  من  نقي ة  الفطري م  المعزول ا  ت  أمراض  قسم  بواسطة  تعريفه

الزراعة ليةآ – النبات زآمر & المنصورة جامعة –   قسم  & أسيوط  جامعة العلوم بكلية الفطريات 

يم  د بم – الفطر  تقس بحوث  عه ات  أمراض   اهرة  - النبات انت آو . بالق ات  التعريف  نتيجة    للفطري

لآ من المعزولة الممرضة والتربة الجذور من  التاليآ   : 

1. Fusarium oxysporum F. sp. niveum 

2. Fusarium solani 



3. Fusarium moniliforme 

4. Fusarium semitectum 

5. Rhizoctonia solani 

6. Cylindrocrpon proliferum 

7. Alternaria alternata 

د  ار  وبع درة  اختب ذه  المرضية  الق ات  له م  الفطري ار  ت ات  اختي ة  الفطري ديدة  التالي ة  ش  العدواني

الغير المقاومة تجارب إلجراء يماويةآ   : عليها 

1. Fusarium oxysporum f. sp. niveum 

2. Fusarium solani 

3. Rhizoctonia solani 

c. S- qdm Èi  pbí‹İÏ †b›nÛa óÜÇ ìàäÛa óÇbÈ“Ûa pbí‹İÐÛ òiÛa òš‹à¾a lìÛbnäØÜÛ. 

ة  وفطريات التضاد فطريات بين لقاءات إجراء تم االختبار هذا فى ى  الممرضة  الترب ة  عل  بيئ

ستروز آالد أجار اق  في  ( PDA )  والبطاطس   رى  أطب م  و بت اس  ت و  متوسطات  قي ات  النم  للفطري

ئةالناش التضاد معدالت وتقدير . التضاد بفطريات معامل الغير بالكنترول مقارنة   

c- T. qdm Èi pb—Üƒn¾a òîmbjäÛa óÜÇ ìàäÛa óÇbÈ“Ûa pbí‹İÐÛ òiÛa òš‹à¾a lìÛbnäØÜÛ. 

وم  القرفة من لكل النباتية المستخلصات تأثير قياس تم االختبار هذا في ة  والث افور  والحلب  والك

على والجرجير ات لفطر الشعاعى النمو  ي ة   رة  الممرضة  الترب اء  خالل  من  المختب ذه  أقراص  إنم  ه

ات  ي  الفطري ة  عل ستروز آالد أجار  بيئ اتي  مستخلص  بكل  المختلطة  والبطاطس   ي  نب دة  عل م  ح  وت

بالكنترول مقارنتها مع الفطرى النمو متوسطات قياس . معامل الغير   

c. U. qdm Èi pìíÛa ñŠbîİÛa óÜÇ ìàäÛa óÇbÈ“Ûa pbí‹İÐÛ iÛaò  òš‹à¾a lìÛbnäØÜÛ . 



ار  هذا في م  االختب اس  ت أثير  قي وت  ت ارة  الزي افور  للبصل  الطي ة  والك ةآ البر وحب ى   و  عل  النم

ات  الشعاعى  لفطري ة   رة  الممرضة  الترب اء  خالل  من  المختب ذه  أقراص  إنم ات  ه ي  الفطري ة  عل  بيئ

ستروزآالد أجار المختلطة والبطاطس  اس  وتم حدة علي زيت بكل  والنم  متوسطات  قي  مع  الفطرى  

 .معامل الغير بالكنترول مقارنتها

c. V. Šbjn‚a ñŠ‡ÔÛa òîİîjrnÛa ÈjÛ pìíÛa òí‹İÈÛa ñŠbîİÛa ïÜÇ ì¹ Èi pbí‹İÐÛa @òš‹à¾a @òjj¾a@

Þìi‰Û „îİjÛa . 

 زيت , القرفة زيت , القرنفل زيت ,النعناع زيت ( هي عطرية زيوت أربع تأثير اختبار تم •

 : التاليآ اإلختبار وتم رهاآذ السابق الممرضة فطريات الثالث نمو تثبيط على )الثوم

وت  من زيت لكل يزاتآتر ثالث باستخدام الفطري للنمو المثبط التأثير قياس • ابقة  الزي  الس

 .مكررات من آل ترآيز  ٥مع عمل %)  ١.٥و  ١.٠و  ٠.٥( الترآيزات آانت  وهذه

 . (PDA) روزستآوالد البطاطس أجار بيئة علي اإلختبار هذا ريج •

د  • زات آالتر عمل  عن ادة  إضافة  تمت  ي وين  م ى   (Tween80)٨٠ ت ة  إل د  البيئ ا  بع  تعقيمه

ة  درجة ٤٥ درجة إلى وتبريدها المزج فاءةآ لزيادة اً  مئوي م  تقريب ز آتر يضاف  ث  الزيت  ي

 المختبرة المكونات على المحتوية للفالسكات الرحوية ةآبالحر الجيد المزج ويتم المطلوب

 البيئة تتصلب حتي األطباق وترك الصب ثم البيئة في المواد جانست يتم حتي

 أي إضافة دون البيئة إلى فقط التوين مادة اضافة يتم انآ معامل الغير الكونترول حالة في •

 . زيت

 قطر Cork Borer الفلين قاطعة بواسطة مأخوذه) ديسكات(  بأقراص التلقيح يتم ذلك بعد •

ا  السابق النقية الفطر بيئات من مم ٥ ار  وتوصيفها  عزله م .  لإلختب ي  تحضينها  ت  درجة  عل

 . مئوية درجة) ٢ + ٢٥(

ام  ٤ بعد للفطريات القطري النمو بقياس القراءات أخذ تم • ة  في  أي  Rhizoctonia فطر  حال

 -:وتم حساب نسب التثبيط آالتالى  Fusariumآًال من جنسى  حالة في أيام ٧ و



اً  معامل يرالغ للكنترول القطري النمو ناتج( • ه  مطروح و  من  مقسوما  للمعامل  القطري  النم

 ) ١٠٠ & يضرب والناتج الغيرمعامل للكنترول القطري النمو على

c- W- @õa‹ua @paŠbjn‚a @†b›nÛa@ Antagonism @@µi  @Èi @Êaìãc @pbí‹İÐÛa @ñ†b›¾a@ Antagonistic 

Bacteria @pbí‹İÐÛaë  òš‹à¾a@ Fungal Pathogens @òjj¾a  ‹¾ Þìi‰Ûa À „îİjÛa@

Trichoderma لجنس تابعة أنواع لثالث التضادي اختبارالتأثير تم ونوعان  ان    للجنس  تابع

Gliocladium وهم  :  

1. Trichoderma viride 

2. Trichoderma harzianum 

3. Trichoderma hamatum 

4. Gliocladium virens 

5. Gliocladium roseum 

ضةالممر الثالثة البطيخ ذبول فطريات ضد رهاآذ السابق   

o¸ òi‹vnÛa òîmŁa : 

ر  كديس (الممرضة الفطريات بين لقاء عمل • ر  ٥ قطره  )ص ق ول  ملليميت  مزرعة  من  منق

ول  ملليميتر ٥ قطره ديسك (المضادة الفطريات و )أيام ٧ عمرها ا  مزرعة  من  منق  عمره

ي  يةمحتو بتري أطباق في التجربة وتمت الفطر لديسك المقابلة الجهة في ) أيام ٧ ة  عل  بيئ

  (PDA) .ستروزآوالد البطاطس آجار

م  • ي  الممرض  الفطر  ديسك  وضع  ت د  عل ة  من  سم  ٢ بع  الفطر  ديسك  ذلكآ و الطبق  حاف

 .  الطبق حافة من سم ٢ بعد علي المقابلة الجهة في الممرض

 . المضاد الفطر دون فقط الممرض الفطر من ديسك بوضع الكونترول عمل تم •

ة  في أيام ٤ بعد للفطريات القطري النمو بقياس القراءات أخذ تم •  Rhizoctonia فطر  حال

  . Fusarium الفطر حالة في أيام ٧ و



c- X- @õa‹ua @paŠbjn‚a @†b›nÛa@ Antagonism @@µi  @Èi @Êaìãc @bíØjÛa @ñ†b›¾a@ Antagonistic 

Bacteria @pbí‹İÐÛaë  òš‹à¾a@ Fungal Pathogen @òjj¾a  ‹¾ Þìi‰Ûa À „îİjÛa@

رالتأثيراختبا تم  وهي المضادة البكتريا من أجناس لثالث التضادي 

1. Bacillus subtilis 

2. Pseudomonas fluorescens 

3. Streptomyces griseoviridis (Mycostop® ) 

رهاآذ السابق الممرضة الثالثة البطيخ ذبول فطريات ضد  

األتيآ التجربة تمت  : 

هقطر ديسك ( الممرضة الفطريات بين لقاء عمل  أيام ٧ عمرها مزرعة من منقول ملليمتر ٥ 

المضادة والبكتريا )  (NA) مغذى أجار بيئة علي تنميتها السابق البكتريا تخطيط طريق عن 

Nutrient Agar  في  علي محتوية بتري أطباق في التجربة وتمت الفطر لديسك المقابلة الجهة 

  (PDA) ستروزآوالد البطاطس آجار بيئة

 .  Pseudomonas fluorescens بكترياو Bacillus subtilis بكتريا حالة في •

ا  زراعة  تم ي  البكتري ة  عل ل  المغذي  األجار  بيئ ة  قب دة  التجرب ا  ساعة  ٢٤ بم ة  في  بينم  حال

ا  Streptomyces griseoviridis البكتري م   ت ق  عمل    تحت  توجد  التي  الجراثيم  من  معل

®Mycostop التجاري اإلسم وتم  راألجا سطح على التخطيط    . المعلق بهذا 

ة  من  سم ٢ بعد علي الديسك وضع تم • ا  ذلكآ و الطبق  حاف م  البكتري ا  ت ة  في  تخطيطه  الجه

 . الطبق حافة من سم٢ بعد علي المقابلة

 البكتريا تخطيط دون فقط الممرض الفطر من ديسك بوضع المقارنة معاملة عمل تم •

ام  ٤ بعد للفطريات القطري النمو بقياس القراءات أخذ تم • ة  في  أي   Rhizoctoniaفطر  حال

 . Fusarium الفطر حالة في أيام ٧ و

l. lŠb¤ lì—Ûa 



l- Q paŠbjn‚a ñŠ‡ÔÛa òîš‹¾a . 

م اس ت درة قي دد المرضية الق ات من ٢ لع ة فطري ات الممرضة الترب    وهى للقرعي

F.solani وF.oxysporum. f.sp. melonis من  ليوم  جراثيم  من محاليل عمل خالل  ذه  وميس  ه

فطرياتال دوى  وأجريت سائلة بيئات على  ى  الصناعية  الع ة  عل ة  الترب ار  أعدت  التى  المعقم  لإلختب

ل  األصص  في  ذور  الزراعة  قب الوب  بب الكنت ذرى  البطيخ  أو  ات  أصول  أو الالب م  القرعي اس  وت  قي

يوم٤٥،٣٠،١٥ بعد والذبول البادرات سقوط معدالت  . 

l- R qdm òÜßbÈß Šë‰i lìÛbnäØÛa pbí‹İÐi Ûa†b›n  óÜÇ pbí‹İÏ Šë‰jÛa ë pbí‹İÏ òiÛa òš‹à¾a . 

م  ة  ت ذور  معامل الوب  ب ك  الكنت ة  خالل  من  وذل ذور  تغطي الوب  ب ة  الكنت م  الموالس  من  بطبق  ث

سطح على تمريرها ى  آال التضاد فطريات لنموات الحاملة البيئات  دة  عل ى  ح تم  حت ة  ي  أسطح  تغطي

تهازراع تمت ثم الفطريات بهذه البذور ماآ وتقييمها  . ١-٤-٣ في مبين هو   

l- S- qdm ÉÔã Šë‰i lìÛbnäØÛa À pb—Üƒn¾a òîmbjäÛa óÜÇ ‹ß ÂìÔ paŠ†bjÛa . 

الوب  هجن بذور بنقع المعامالت أجريت ًالآ  الكنت ى   دة  عل ات  مستخلصات  في  ح ة  نبات  القرف

باعتبارهم والكافور ا  المتحصل النتائج أفضل  ارات  من  عليه ة  اإلختب م  حيث  المعملي ع  ت دة  النق  ٤ لم

الزراعة أجريت ثم ساعات ا  أجريت قصارى في  دوى  به ات  الصناعية  الع ة  بفطري  الممرضة  الترب

ماآ والتقييم . ١-٤-٣ في   

 

l- T qdm òÜßbÈß Šë‰i lìÛbnäØÛa pìíÛbi ñŠbîİÛa óÜÇ pbí‹İÏ Šë‰jÛa pbí‹İÏë òiÛa òš‹à¾a . 

ة  -الكافور – البصل لنباتات الطيارة الزيوت في الكنتالوب هجن بذور نقع تم ةآ البر حب دة    لم

ًالآ دقيقة ٣٠ ماآ والتقييم والعدوى الزراعة إجراء وتم حدة على  . ١-٤-٣ في هو   

l- U qdm Èi ñ‡þa òíìî¨a óÜÇ pbí‹İÐÛa òš‹à¾a òÛìàa òiÛbi 



ًالآ الكنتالوب هجن بذور زراعة تم دو  إجراء تم التى القصارى في حدة على  ىالع  الصناعي  

بفطريات بها  واألسمدة  التربة من مخلوط على منها العليا الطبقة في احتوت والتي الممرضة التربة 

فوسفورين الحيوية ترينآريزوبا ،  ًالآ وميكروبين ،  ماآ التقييم إجراء وتم حدة على  . ١-٤-٣ في   

l- V qdm âa‡ƒna áîÈİnÛa óÜÇ òßëbÔß pbí‹İÏ òiÛa òš‹à¾a. 

ة  عن  بحوث  من نشر ما علي بناءًا يم  استخدام  أهمي الوب  لهجن  التطع ى  الكنت  من  أصول  عل

الجذري المجموع ذات القرعيات اربيتاآيوآو العسلي والقرع الخشابى الكوسة مثل القوى   فيسيفوليا 

مستجلب محلى صنف ( رقيبة أبو وقرع يناء  شمال من  ك  ) س ى  للتغلب  وذل  حجم  صغر  مشكلة  عل

يف الجذرى المجموع والتي التجارية الكنتالوب هجن  دة  لإلصابة  تتعرض  ذبول  بش ه  وحيث  لل م  أن  ل

ذه  في  فرصة هناك تكن ة  ه ات  إلجراء  المرحل يم  عملي تجارب  في  التطع د  موسعة   ا آإ فق تفين  بعمل  

ارات  درة  اختب ى  الق ة  عل ذه  المقاوم ات  ضد  األصول  له ة  الممرضة  الفطري في  المحمول ة    الترب

دوى  باستخدام  ات  الصناعية  الع ا  الممرضة  بالفطري في ونأمل   -٤-٣ في  موضح  هو  آم  إجراء  

يم  تجارب  تطع ة  في  أوسع  شكل  في   ة  المرحل ة  اهللا شاء  إن المشروع  من  القادم ة  لألهمي  العلمي

تحت الموضوع لهذا والتطبيقية  . مستقبال المصرية ظروفنا 

l– W- Šbjn‚a ñŠ‡ÔÛa òîš‹¾a pbí‹İÐÜÛ òjj¾a Þìi‰ÜÛ À „îİjÛa 

ة  الممرضة للفطريات اللقاح دادإع تم • ك  بتنمي ات  تل ة  الفطري ة  المعزول  دوارق في  والمعرف

م  أسبوعين لمدة PDB سائلة بيئة علي محتوية ملليتر ٥٠٠ سعة مخروطية م  ث  الحصول  ت

ي  فطر  لآ  من ق  عل ليوم  الجراثيم  من  معل ق  عن  الميس ط  طري ليومية  الحصيرة  خل  الميس

 .الخالط بواسطة طرمق ماء مل ٢٠٠ مع فطر لكل المتكونة

م  حيث سنتيمتر ٢٥ قطر بالستيكية زراعة ياسآأ استخدام تم • ئ  ت ذه  مل اس آاأل ه ة  ي  بالترب

 .)ى طم % ٥٠ + رمل%٥٠ (المعقمة

دوي  تمت  • ق  بواسطة  الصناعية  الع ليوم  معل ليوم  أو الميس  الطازجة  والجراثيم  الميس

ة  وزنمن %  ٥-٣ بمعدل أسبوعين لمدة PDB بيئة في المنمي الممرضة للفطريات  الترب



اس آاأل بكل  ك  ي ل  وذل ك  الزراعة  من  أسبوع  قب ذه  انتشار  من  دآ للتأ وذل ات  ه  الفطري

 .بالتربة الممرضة

ر  يسآ لآ في ١ جيزة البطيخ هجين من بذور ٨ زراعة تم • ررة آ يسآ  لآ  واعتب م  مك  وت

ر  مراعاة مع معاملة لكل مكررات٦استخدام ذور  تطهي بقا  سطحياً  الب  ولمحل  باستخدام  مس

ائق  خمس لمدة % ١الصوديوم هيبوآلوريت لها  دق اء  وغس  لضمان  والمقطر  الجاري  بالم

 .المطهر المحلول بقايا من التخلص

ة  في ١ جيزة البطيخ هجين من بذور ٨ زراعة طريق عن المقارنة معاملة استخدام تم •  ترب

 ةالمعامل لهذه فقط معقمة بيئة إضافة تم أنه غير صناعية عدوي عمل دون معقمة

م  • ات  عدد  تسجيل  ت ة  النبات ات  الموت  نسبة  وحساب  الحي ليمة  والنبات ة  لكل  الس د  معامل  بع

  . الزراعة من يوم ٤٥، ١٥،٣٠

l- X- Šbjn‚a qdm pbí‹İÐÛa ñ†b›¾a@ Antagonistic Fungi @ïÜÇ  të‡y ‹¾a o¥ Òë‹Ã@òiì—Ûa@  :@

م  • اس  ت أثير  قي ي  Trichoderma & Gliocladiumالجنسين   من  ًالآ  ت ثالث  عل  ال

ات  ببة  الممرضة   فطري ذبول  المس ة  البطيخ  في  لل ابقاً  المعزول ذ  س ابقاً  ورةآوالم ك  س  وذل

 -: التاليآ التربة ومعاملة البذرة معاملة هي المعاملة من نوعين باستخدام

م  حيث سنتيمتر ٢٥ قطر بالستيكية زراعة ياسآأ استخدام تم • ئ  ت ذه  مل اس آاأل ه ة  ي  بالترب

  ).ىطم % ٥٠ + رمل %٥٠ ( المعقمة

دوي  تمت  • ق  بواسطة  الصناعية  الع ليوم  معل ليوم  أو الميس  الطازجة  والجراثيم  الميس

دل  أسبوعين لمدة PDB بيئة في المنمي الممرضة للفطريات ة  وزن من % ٥-٣ بمع  الترب

اس آاأل بكل  ك  ي ل  وذل ك  الزراعة  من  أسبوع  قب ذه  انتشار  من  دآ للتأ وذل ات  ه  الفطري

 . بالتربة الممرضة

د  • دوي  من  عأسبو  بع امالت  تمت  الصناعية  الع ة  تضمنت  حيث  المع ذرة  معامل د  الب  بع

ا  يلها  سطحياً  تطهيره اء  وغس اء  الجاري  بالم تخلص  من  دآ للتأ المقطر  والم ا  من  ال  بقاي

ول  في غمسها بعد المضادة الفطريات بجراثيم البذور تغطية المطهر المحلول  الصمغ  محل



ز آبتر العربي  ر  ١٠٠/ جرام  ٤ (حجم  / وزن % ٤ ي اء  ملليت  جراثيم  لصق  لضمان  ) م

ات  ي  المضادة  الفطري ذور  أسطح  عل م  الب ذه  زراعة  تمت  ث ذور  ه ة  في  مباشرة  الب  الترب

 .الممرضة بالفطريات مسبقًا صناعيًا المعداة

 من ملليتر ٥٠ بحوالي مباشرة الزراعة قبل التربة سقي طريق عن فتمت التربة معاملة أما •

  مل/ جرثومة  ٦ ١٠   &١ علي محتوي ادةالمض الفطريات لجراثيم معلق

ر  يسآ لآ في ١ جيزة البطيخ هجين من بذور ٨ زراعة تم • ررة آ يسآ  لآ  واعتب م  مك  وت

 .معاملة لكل مكررات ٦ استخدام

ات  دون فقط بيبئة التربة سقى طريق عن المقارنة معاملة استخدام تم • ا آ المضادة  الفطري  م

م  املتين  استخدام  ت ة  مع ة  ةبالمقاوم  للمقارن م  حيث  الكيماوي ة  ت ذور  تغطي ة  في  الب  المعامل

 سقي فتم الثانية المعاملة أما العربي بالصمغ البذور معاملة بعد ٧٠ -م توبسين بمبيد األولي

 . لتر / جرام ١ يزآوبتر يسآ لكل مل ٥٠ بمعدل المبيد بنفس التربة

م  • ات  عدد  تسجيل  ت ة  النبات يط  ونسبة  الموت  نسبة  وحساب  الحي  المرض  ثلحدو  التثب

 . الزراعة من يوم ٤٠،  ٣٠،  ١٥ بعد معاملة لكل السليمة والنباتات

l- Y- Šbjn‚a qdm ‘bäuc bíØjÛa ñ†b›¾a@ Antagonistic Bacteria @ïÜÇ  të‡y ‹¾a 

 البكتريا أجناس من لكل البطيخ في الذبول مرض لحدوث التثبيطي التأثير قياس تم

4. Bacillus subtilis 

5. Pseudomonas fluorescens 

6. Streptomyces griseoviridis (Mycostop® ) 

ذبول  المسببة الممرضة فطريات الثالث علي ة  البطيخ  في  لل ابقاً  المعزول ذ  س ورةآوالم ابقاً    س

نوعين باستخدام وذلك التاليآ التربة ومعاملة البذرة معاملة هي المعاملة من   :- 

ذه  ملء  تم حيث سنتيمتر ٢٥ قطر بالستيكية زراعة ياسآأ استخدام تم • اس آاأل ه ة  ي  بالترب

 .) ى طم % ٥٠ + رمل %٥٠ ( المعقمة



دوي  تمت  • ق  بواسطة  الصناعية  الع ليوم  معل ليوم  أو الميس  الطازجة  والجراثيم  الميس

ات  ة  في  المنمي  الممرضة  للفطري دة  PDB بيئ دل  أسبوعين  لم من وزن  % ٥ – ٣ بمع

 الفطريات هذه انتشار من دآللتأ وذلك لزراعةا من - أسبوع قبل وذلك ياسآاأل بكل التربة

 . بالتربة الممرضة

د  • دوي  من  أسبوع  بع امالت  تمت  الصناعية  الع ة  تضمنت  حيث  المع ذرة  معامل ة  الب  تغطي

 من  التخلص من دآللتأ المقطر والماء الجاري بالماء وغسيلها سطحيًا تطهيرها بعد البذور

ق  في  البذور نقع تم حيث المطهر المحلول بقايا ا  من  معل ا  خالي  Pseudomonas البكتري

fluorescens ا  مل  / مستعمرة  تكوين وحدة ٦ ١٠   &١  حوالي علي يحتوي  بالنسبة  أم

ين آ التجاري  المنتج صورة في فاستخدمت Bacillus subtilis للبكتريا  clean رووت ل

root بذرة جرام ١٠٠ / جرام ٠٫٤ بمعدل .(  

ذور  تغطية فتم ببالميكوستو للمعاملة بالنسبة أما • وي  التجاري  بالمستحضر  الب ي  المحت  عل

ا  جراثيم  دل  البكتري ه  الموصي  بالمع ذرة  جرام  ١٠٠ لكل  جرام  ٠٫٥ وهو  ب ك  ب د  وذل  بع

ا  جراثيم  لصق  لضمان  العربي  الصمغ  محلول في البذور غمس ا  وخالي  المضادة  البكتري

ذه  زراعة  تمت ثم البذور أسطح علي ذور  ه ة  في  مباشرة  الب داة ال الترب بقاً  صناعياً  مع  مس

 .الممرضة بالفطريات

 من ملليتر ٥٠ بحوالي مباشرة الزراعة قبل التربة سقي طريق عن فتمت التربة معاملة أما •

  . مل / مستعمرة تكوين وحدة ٦ ١٠   ١X علي محتوي المضادة البكتريا خاليا معلق

ر  يسآ لآ في ١ جيزة البطيخ هجين من بذور ٨ زراعة تم • ررة آ يسآ  لآ  واعتب م  مك  وت

 .معاملة لكل مكررات٦ استخدام

ا آ المضادة البكتريا دون فقط بيبئة التربة سقى طريق عن المقارنة معاملة استخدام تم • م  م  ت

ذور  تغطية تم حيث الكيماوية بالمقاومة للمقارنة معاملتين استخدام ة  في  الب ي  المعامل  األول

 التربة سقي فتم الثانية المعاملة أما ربيالع بالصمغ البذور معاملة بعد ٧٠ -م توبسين بمبيد

 .لتر / جرام ١ يزآوبتر يسآ لكل مل ٥٠ بمعدل المبيد بنفس



م  • ات  عدد  تسجيل  ت ة  النبات يط  ونسبة  الموت  نسبة  وحساب  الحي  المرض  لحدوث  التثب

  . الزراعة من يوم ٤٥، ٣٠،  ١٥ بعد معاملة لكل السليمة والنباتات

l- QP - Šbjn‚a qdm Èi íÛapì  ñŠbîİÛa@ Essential oils @ïÜÇ  të‡y ‹ß Þìi‰Ûa À „îİjÛa .@

اع  زيوت من لكل البطيخ في الذبول مرض لحدوث التثبيطي التأثير قياس تم • ة  النعن  والقرف

ل  اليطهم  والقرنف ا  حيث  ومخ وت  أنه اءة آ أثبتت  التي  الزي ي  ف ي  المستوي  عل ي  المعمل  عل

ثالث  ات  ال ببة  الممرضة  فطري ذبول  المس ة  بطيخ ال في  لل ذ  المعزول ابقاً  ورةآوالم ك  س  وذل

 -: التاليآ

م  حيث سنتيمتر ٢٥ قطر بالستيكية زراعة ياسآأ استخدام تم • ئ  ت ذه  مل اس آاأل ه ة  ي  بالترب

 ).ىطم % ٥٠ + رمل %٥٠ ) المعقمة

دوي  تمت  • ق  بواسطة  الصناعية  الع ليوم  معل ليوم  أو الميس  الطازجة  والجراثيم  الميس

ة  في  المنمي  الممرضة للفطريات دة  PDB بيئ دل  أسبوعين  لم  ١٠٠ حوالي % (٥-٣ بمع

 من  دآ للتأ وذلك الزراعة من أسبوع قبل وذلك ياسآاأل بكلمن وزن التربة ) يسآ / مللي

  . بالتربة الممرضة الفطريات هذه انتشار

ل  زيت منفردًا، القرفة زيت منفردًا، النعناع زيت من لآ اختبار تم • ردًا،  القرنف وط  منف  مخل

ا  زيت  ة،  وزيت  عالنعن وط  القرف اع  زيت  مخل ل،  وزيت  النعن وط  القرنف ة  زيت  مخل  القرف

 التاليآ تطبيقية طرق بثالث منها ًالآ استخدام تم حيث والقرنفل

- ÉÔã Šë‰jÛa@ Seed soakingN@ @

م  حيث  ع  ت ذور  نق زة  البطيخ  هجين  ب ول  في  ١ جي زه آتر محل ي لن آ م  % ٠٫٥   زيت  

وعند منفردًا انآ المخاليط استخدام  يزآتر  لآ  ك  % ٠٫٢٥ المخلوط في زيت  دة  وذل  لم

ل  ساعة  ١٢ قب اة  مع  مباشرة  الزراعة   ادة  إضافة  مراع وين  م ادة آ ٨٠ الت م  مستحلبة  

 . للزيوت

- òîİÌm ñŠ‰jÛa @Seed dressing 



د  وذلك التلك وبودرة الطيارة الزيوت محاليل من مخلوط مع البذور تغطية تم حيث  بع

ة  ذور  معامل ول  الب يالعرب  الصمغ  من  بمحل د   اف  وبع يط  جف وت  من  الخل ودرة  الزي  وب

علي التلك  .صناعيًا المعداة التربة في مباشرة البذور هذه زراعة تم . البذور أسطح 

- ïÔ òiÛa@ Soil drenching 

م  حيث  ة  سقي  ت داة  الترب ل  صناعياً  المع وت  من  بمحالي ارة  الزي  المستخدمة  الطي

ورةآالمذ يزاتآبالتر ًاسابق النقع خطوة في سابقًا  يسآ لكل ملليتر ٥٠ بمعدل   . 

ر  يسآ لآ في ١ جيزة البطيخ هجين من بذور ٨ زراعة تم • ررة آ يسآ  لآ  واعتب م  مك  وت

 .معاملة لكل مكررات٦ استخدام

م  • ة  استخدام  ت ة  معامل ق  عن  المقارن ة  استخدام  طري داة  ترب  إضافة  دون فقط  صناعية  مع

ا آ معاملة غير بذور وزراعة زيوت م  م املتين  استخدام  ت ة  مع ة  للمقارن ة  بالمقاوم  الكيماوي

 بالصمغ البذور معاملة بعد ٧٠ -م توبسين بمبيد األولي المعاملة في البذور تغطية تم حيث

 ١ يزآوبتر يسآ لكل مل ٥٠ بمعدل المبيد بنفس التربة سقي فتم الثانية المعاملة أما العربي

 .لتر / جرام

م  • ات  عدد  تسجيل  ت ة  النبات يط  نسبة و الموت  نسبة  وحساب  الحي  المرض  لحدوث  التثب

   . الزراعة من يوم ٤٥، ٣٠، ١٥ بعد معاملة لكل السليمة والنباتات

l - QP - Šbjn‚a qdm Èi ñ‡þa òíìî¨a@ Bio fertilizers @ïÜÇ  të‡y ‹ß Þìi‰Ûa À@„îİjÛa . 

م  • أثير  دراسة  ت ة  األسمدة  بعض  ت ي  الحيوي ببات  عل ول  أمراض  مس  باستخدام  البطيخ  ذب

 العدوي

ات  الصناعية  • ة  الممرضة  بالفطري بقاً  المعزول د  في  مس  األسمدة  انت آ حيث  ) أ ( البن

 من استحضارها تم والتي ) بيوجين -نتروبين – ميكروبين – فوسفورين(  ىه المستخدمة

زة  البطيخ  صنف  علي التجربة وأجريت بالقاهرة الزراعية البحوث زآمر  باستخدام  ١ جي

 : األتيآ مختبر حيوي سماد لكل معاملتين

- òÜßbÈß ë‰jÛaŠ seed coating @ @



م  حيث ة  ت ذور  تغطي األنواع  الب ة  ب ة  األسمدة  من  المستخدمة  المختلف د  الحيوي  غمس  بع

الصمغ محلول في البذور  في  مباشرة زراعتها يتم ثم لتجف البذور هذه وتترك العربي 

ماآ صناعيًا المعداة التربة ويتم سبق   .مباشرة الزراعة بعد الري 

- ÁÜ©a Éß òiÛa soil mixing  

لآ محتويات خلط تم حيث يسآ  ياسآأ من  و آ ١٠ حوالي  مع  الحيوي السماد  يل  جرام  

ة  من  ة  الترب م  المعقم ث م   ط  ت ذه  خل ي  األسمدة  ه ة  عل اس آلأل السطحية  الطبق ي داة    المع

مباشرة اإلضافة بعد البذور زراعة ثم صناعيًا  .والري 

 فى تمت والتي بأسبوع الزراعة قبل مختبر فطر لآ بمعلق بالتربة الصناعية العدوي تمت •

اس آأ تيكية  ي دل  سم  ٢٥ قطر  سوداء  بالس ذور  ٨ بمع وت  بالستيك  يسآ  لكل  ب  لآ  وإحت

 . مكررةآ يسآ لآ واعتبر ياسآأ ٦ على معاملة

م  • ات  عدد  تسجيل  ت ة  النبات يط  ونسبة  الموت  نسبة  وحساب  الحي  المرض  لحدوث  التثب

  . الزراعة من يوم ٤٥،  ٣٠،  ١٥ عدب معاملة لكل السليمة والنباتات

x. lŠb¤ òîÜÔy :- 

x. Q- qdm òÓbİÛa òîà“Ûa Éß ‡îßë‹i Ýîrî¾a óÜÇ òßëbÔß pbí‹İÐÛa òš‹à¾a òiÛbi 

ة  الزراعات  قسم  الخضر  بحوث شعبة مع بالتعاون التجربة هذه أجريت اهرة  المحمي  في  بالق

اة  غرب اإلسماعيلية ستخدام با٢٠٠١-٢٠٠٠السويس موسم     قن امالت  ٤  ل  في  مع  المكشوف  الحق

ة  الظروف  تحت  ة  األرض في  الطبيعي دة  الرملي الوب  محصول  لزراعة  المع  الزراعة  بنظام  الكنت

حيث بريمال هجين بالتنقيط والري المنخفضة األنفاق تحت  -: األتية المعامالت أجريت 

ة  )١ ة  ( فقط  شمسية  طاق ة  تغطي دة  بالبالستيك  الترب ابيع  ١٠ لم اً  أس ل  ) تقريب  في  الزراعة  قب

  ).س أغسط / يوليو/ يونيو( الصيف فصل

 .٢ م / جم ٣٥ الميثيل بروميد + شمسية طاقة )٢

 .٢ م / جم ٣٥ الميثيل بروميد )٣



 .٢ م / جم ٧٠ الميثيل بروميد )٤

 .التجربة فترة طول للمحصول والثمرى الخضري النمو على متعددة قياسات أخذت حيث

x- R- Šbjn‚a pbuŠ† Ýà¥ Òbä–c Ûa„îİj  òib–fiÛ pbí‹İÐi Þìi‰Ûa o¥ Òë‹ÄÛa òîÈîjİÛa 

 الذبول بأمراض لإلصابة البطيخ هجن بعض تحمل درجات على مالحظة اختبار اجراء تم •

ان  ببة  الجذور  وأعف ات  عن  المتس ة  فطري ة  الظروف  تحت  الترب ل  في  الطبيعي ك  الحق  وذل

ة آ بمزرعة  ة  في  بقالبشو  الزراعة  لي ا  سبق  ترب البطيخ  زراعته م  حيث  ب ار  ت ع  اختب  أرب

 : هي البطيخ هجن من أصناف

 Giza-1 ١ جيزة - ١

 Delasora ديالزورا  -٢

 Panther بانثر  -٣

شوجر  -٤  Sugar Baby بيبي 

لآ من مكررات أربع زراعة تم حيث لآ هجين  منزرع واحد خط على تحتوي مكررة  دد    بع

ات  ٢٠ م  نب ع  وت المكررات  توزي ام  عشوائي  بشكل   م  ت خذ أ وت راءة   دد  الخاصة  الق ات  عدد  بع  النبات

.يوم  ٤٥،  ٣٠،  ١٥ بعد الحية  

** òÃìzÜß : هعلي  ظهرت  الذى بالبطيخ التجربة أرض زراعة سبق ذبول  أعراض   م الموس  فى  ال

. ٢٠٠٢ – ٢٠٠١السابق   

 -:األتية التقييم بعناصر الخاصة القراءات أخذ تم

% Post emergence اإلنبات نسبة .١ بعد  . يوم ١٥ بفترة الزراعة   

% Living plants الحية النباتات نسبة .٢ بعد  .يوم  ٤٥و  ٣٠ الزراعة   

% Mortality الموت نسبة .٣ بعد  . ٤٥و  ٣٠بفترة  الزراعة   



 المجال هذا في السابقة الدراسات مع والمناقشة النتائج استعراض

 

üëc: wöbnã paŠbjn‚⁄a òîÜàÈ¾a :- 

Q- wöbnã paŠbjn‚⁄a òîÜàÈ¾a ïÜÇ pbí‹İÐÛa òš‹à¾a òÛìàa À òiÛa òš‹à¾aë lìÛbnäØÜÛ 

c. qdm pbí‹İÏ †b›nÛa óÜÇ ìàäÛa óÇbÈ“Ûa ÈjÛ pbí‹İÏ òiÛa òš‹à¾a 

 * qdnÛa óÜÇ @‹İÐÛaF.oxysporum f.sp melonis@

ر   ى أن الفط ائج عل ت النت T.virideدل ة     ر الممرض مقارن و الفط يط لنم ة تثب أعطى درج

يلية الفطر % ٧٠.٤غير معامل بنسبة بالكنترول ال   G.virens و   C.minitans  .  

 * qdnÛa óÜÇ ‹İÏ@  R.solani 

T.virideدلت النتائج على أن الفطر  أعطى  يط  درجة   و  تثب ة  الفطرى  للنم الكنترول ب  مقارن

ر معامل بنسبة     ه  % ٦٥.٥الغي C.minitans الفطر يلي نسبة ب  م % ٦٢٫٦  ر الفط  ث   G.virens 

. ٣٩.٢بنسبة   

 * qdnÛa óÜÇ ‹İÏ@ F.moniliforme@

T.virideدلت النتائج على أن الفطر  أعطى  يط  درجة   و  تثب ة  الفطرى  للنم الكنترول ب  مقارن

الفطر يليه % ٥٤.٨الغير معامل بنسبة    G.virens و   C.minitans  .  

 * qdnÛa óÜÇ ‹İÏ@ S.sclerotiorum@

ائج  (الجدول  في  النت  ٣( دل   C.minitans الفطر  أن ت أعطى   يط  درجة   و  تثب  الفطرى  للنم

يليه الفطر % ٧٢.٦بنسبة  معامل الغير بالكنترول مقارنة T.viride و   G.virens  .  

 

 * qdnÛa óÜÇ ‹İÏ@ F.solani@



T.virideدلت النتائج على أن الفطر  أعطى  يط  درجة   و  تثب ة  الفطرى  للنم الكنترول ب  مقارن

الفطر يليه % ٦٢.٤الغير معامل بنسبة    G.virens و   C.minitans  .  

 

 من آًال من عليها المتحصل النتائج معظم مع يتفق النتائج هذه مجمل

(Antal, et a.l 2000; Cooney and Lauren, 1998;Jiang Dao Hang, et al; 

1997, 1998 and 2000; Singh and Sidhartha, 2000 ) 

l - qdm Èi pb—Üƒn¾a òîmbjäÛa óÜÇ ìàäÛa óÇbÈ“Ûa í‹İÐÛpb  òiÛa òš‹à¾a 

 * qdnÛa óÜÇ ‹İÐÛa F.oxysporum f.sp melonis@

(دلت النتائج على أن مستخلص نبات القرفة  C.zeylanicum ر  / جم ٢و٣و٤بترآيزاته )  لت

ة أجار      ًا مع بيئ ستروز آالدخلط ى  أدى والبطاطس   يط  إل و  تثب  و ٤٤٫١ و ٥٠ بنسب  الفطري  النم

لغيرا بكنترول مقارنة الترتيب على ٣٨٫٨ يليه تأثير مستخلص نبات الثوم  معامل  ( A.sativum ) 

(E.globulus)نبات الكافور  ز  % ٤١.٥و  ٤٣عمال على تخفيض النمو بنسب   / جم   ٤عند ترآي

ر      ات الجرجي ا أعطى مستخلص نب ( E.sativa )لتر بينم ة      ذور الحلب ومستخلص ب (T.foenum-

graceaum ) درجات  ل  بدرجة  للنمو تثبيط  انت آ أق ابع  ٣٣٫٢ و ٣٨٫٨  د  بالتت زآي تر عن  / جم  ٤ 

  . لتر

 *qdnÛa óÜÇ ‹İÏ@  R.solani@

(دلت النتائج على أن مستخلص نبات القرفة  C.zeylanicum ر  / جم ٢و٣و٤بترآيزاته )  لت

ستروزآالدخلطًا مع بيئة أجار  ى  أدى والبطاطس  يط  إل و  تثب و  ٤٣.٧و  ٧٥.٣ بنسب  الفطري  النم

كنترولالب مقارنة الترتيب على ٣٩.٤ وم    معامل الغير  ات الث يليه تأثير مستخلص نب ( A.sativum 

) نبات الكافور   ( E.globulus) و الفطرى بنسب          ى تخفيض النم % ٤١.٨و  ٤٦حيث عمال عل

ز    د ترآي ر      / جم   ٤عن ات الجرجي ا أعطى مستخلص نب ر بينم لت ( E.sativa ) ذور     ومستخلص ب

( T.foenum-graceaum)الحلبة  درجات  طتثبي  ل  بدرجة  للنمو  انت آ أق ٤٣.٥و  ٤٢.٨  ابع    بالتت

زآيتر عند   . لتر / جم ٤ 



 * qdnÛa óÜÇ ‹İÏ@ F.moniliforme@

لم يالحظ فروق معنوية بين أنواع المستخلصات المستخدمة والتى تراوحت نسبة التثبيط فيها 

مستخلصفى حالة % ٢١.١بين  يزآتر عند الكافور حالة في ٢٣٫٥ إلى القرفة نبات   . لتر / جم ٤ 

 * qdnÛa óÜÇ ‹İÏ@ S.sclerotiorum@

ا  نبات مستخلص أن النتائج أوضحت ورف  الك ات  ومستخلص   ة  نب ا  القرف ى  أدي يط  إل و  تثب  النم

يزآتر عند للفطر الميسليومى ر بنسب   / م ج ٤  و      % ٤٣.٨و  ٤٧.٨لت بط النم ا ث ى الترتيب بينم عل

ات    % ٢٣الميسليومى بنسبة  ر البينما أعطى مستخلص نب جرجي ذور  ومستخلص   ة  ب  درجات  الحلب

جم٤بالتتابع عند ترآيز % ١٥.١و  ١٣.٦ة أقل آانت بدرج الفطرى للنمو تثبيط  . لتر /

 * qdnÛa óÜÇ ‹İÏ F.solani@

ة  مستخلص  أن النتائج أظهرت د  أعطى  القرف ز آتر عن ي يط    /مج  ٤  ر نسبة تثب ا   ٤٢.١لت بينم

أعطتاألربعة مستخلصات األخرى  فضةمنخ تثبيط نسب  ين  تراوحت   ة  في  ١٩٫٣ ب ر  حال  الجرجي

يزآتر عند الثوم حالة في ٣٢٫٨ إلى . لتر / جم ٤   

 

 

x - qdm Èi pìíÛa ñŠbîİÛa óÜÇ ìàäÛa óÇbÈ“Ûa pbí‹İÐÛ òiÛa òš‹à¾a 

 * qdnÛa óÜÇ ‹İÐÛa@ F.oxysporum f.sp melonis@

آبر فى تثبيط النمو الشعاعى آان له التأثير األ ( A.cepa) دلت النتائج على أن زيت البصل

معطيًالفطريات التربة المختبرة  ز آتر حالة في % ١٠٠ تثبيط درجة  ي اً  % ١٫٥ و ١  ة  مع  خلط  بيئ

ستروزآالد أجار زات     الك  زيت  تأثير يليه والبطاطس  د ترآي ذى أعطى عن ٠٫٥افور ال  ١٫٥ و ١ و 

يط  درجات  % ة  % ٧٨٫٣ و ٦٣ و ٣٩٫٥ تثب الكنترول  مقارن م  ب ة    ه زيلي  ث ة البرآ يت حب

(N.sativa) ذي   وال يط  درجة  أعطى   ى  محدودة  تثب و  عل زات آالتر في  الفطر  نم ي ة   ابقة  الثالث  الس

و ٢٣.١و  ٢.٦ب بنس  . بالتتابع ٣٦٫٩ 



 * qdnÛa óÜÇ ‹İÐÛa@ R.solani@

يط  عل النتائج دلت ى أن يوضح أن زيت البصل وزيت الكافور آان لهما التأثير األآبر فى تثب

التربةى لفطريات النمو الشعاع يط  درجة  بإعطاء  المختبرة  ة  في  % ١٠٠ تثب ز آتر حال ي  ١٫٥ و ١ 

ة  مع خلطًا % ذى أعطى درجة             بيئ ة وال ة البرآ أثير زيت حب ه ت أجار الدآستروز والبطاطس يلي

ابقة بنسب            ة الس زات الثالث و الفطر فى الترآي ى نم يط محدودة عل ٤٣٫٣،٤٧٫٥تثب  % ٥٤٫٣ و 

 . بالتتابع

 * qdnÛa óÜÇ ‹İÏ@ F.moniliforme@

ائج  دلت و            عل  النت يط النم ر فى تثب أثير األآب ا الت ان لهم افور آ ى أن زيت البصل وزيت الك

التربةالشعاعى لفطريات  يط  درجة  بإعطاء المختبرة  ا  % ١٠٠ تثب فيلكليهم ة   ز آتر حال ي   ١٫٥ % 

يط    أجار الدآستروز والبطاطس يليهم تأثير زيت حبة البرآة والذ بيئة مع خلطًا ى أعطى درجة تثب

يزآترمحدودة على نمو الفطر عند   . تثبيط % ١٢ معطيًا % ١٫٥ 

 

 * qdnÛa óÜÇ ‹İÏ@ S.sclerotiorum@

ائج  أظهرت  افور  زيت  أن النت انآ  الك ه   أثير  ل ر آاأل الت ب يط  في   و الشعاعى للفطر   النم  تثب

في% ١٠٠المختبر معطيا درجة تثبيط  ز آتر حالة  ي اً  % ١٫٥ و ١  ةبيئ  مع  خلط ستروز آالد أجار    

ةآربال حبة زيت يليه والبطاطس درجاتث أ عطيا حي البصل وزيت  ى  معتدلة تثبيط  و  عل  الفطر  نم

يزآتر عند )على الترتيب ٧٢.٢و  ٧١.٥% (١٫٥   

 * qdnÛa óÜÇ ‹İÏ@ F.solani@

ائج  دلت و            عل  النت يط النم ر فى تثب أثير األآب ا الت ان لهم افور آ ى أن زيت البصل وزيت الك

التربةعى لفطريات الشعا في لكليهما  % ١٠٠ تثبيط درجة بإعطاء المختبرة  ة   ز آتر حال ي   ١٫٥ % 

ذى أعطى درجة       بيئة مع خلطًا ة وال ة البرآ أجار الدآستروز والبطاطس يليهم تأثير بينما زيت حب

يزآترتثبيط محدودة على نمو الفطر عند  % . ٢٧.٢ معطيًا % ١٫٥   



×Ý  ê‰ç wöbnäÛa Ý—zn¾a bèîÜÇ aoÔÐm  Éß ×ý  åß 

(Dubey and Dwivedi, 1991; Ismail, 1998; and Patel; El- Maraghy 

1995 and Wilson et a.l; 1997; Patel, 1999,Dubey and Dwivedi, 1991; 

Ismail, 1998; and Patel and Patel, 1999). 

R- wöbnã paŠbjn‚⁄a òîÜàÈ¾a ïÜÇ pbí‹İÐÛa òš‹à¾a òÛìàa À òiÛa òš‹à¾aë „îİjÜÛ 

ببة  الفطريات وتعريف عزل تم ذبول  المس ات  من  البطيخ  في  لل ات  جذور  من  عين  بطيخ  نبات

عددة تم جمعها من ترب ومن ة  مناطق من  اط  الدقهلي انآ  حيث  ودمي م   ات  أه ة  الفطري هى   المعزول

F.oxysporum f. sp. niveum & F solani & R. solani. 

 وهي المضادة الفطريات لبعض يةالتضاد القدرة اختبار اجراء تم •

▪ G. virens  ,G. roseum  ،T. hamatum, ، T. harzianum ،  T. viride   ضد

ات     درة الفطري ائج ق يفها وأوضحت النت ا وتوص ابق عزله ات الممرضة الس ثالث فطري ال

بيل      ى س ات الممرضه ، عل و القطرى للفطري يط النم ى تثب ه عل درجات متفاوت اده ب المض

ال أدت ال الفطر المث ة ب رى   T. harzianum معامل و الفط يط النم ى تثب إل

الكونترول  % ٦٧.١٤بنسبة    F.oxysporum f. sp. Niveumللفطر ة ب د    مقارن ا عن بينم

تخدام الفطر يط  F. solaniضد الفطر   T. hamatum اس بة التثب % ٧١.٤٣آانت نس

د اتفقت   % ٥٧.١٤بلغت نسبة التثبيط  R. solaniوعند استخدام نفس الفطر ضد الفطر  وق

  هذه النتائج مع آال من 

 (Durman, 1999; Sanjay Arya and Kaushil,2001; Lewis and 

Lumsden, 2001; Abada and Abbdel Aziz, 2002, and El-sayed, 

2003). 

م • ى     ت ادة وه ا المض واع البكتري بعض أن ادية ل درة التض ار الق  ,B.subtilisاختب

P.fluorescens, S.griseoviridis(Mycostop)  ضد الثالث فطريات الممرضة السابق

فى حالة الفطر  % ٣٥.٧١نسبة تثبيط قدرها  S.griseoviridisذآرها حيث أعطت البكتريا 



F.oxysporum f. sp. Niveum    يط ا    % ٥١.٤٢بينما بلغت نسبة التثب د استخدام بكتري عن

P.fluorescens  ، ضد الفطرF.solani  أما البكترياB.subtilis   فقد ثبطت النمو الفطرى

اغم مع          %  ٧٧.١٤بنسبة  R.solaniللفطر  ائج فى تن ذه النت د آانت ه الكنترول وق ة ب مقارن

 النتائج المتحصل عليه من 

Simon, et al., 1992, Kloepper, et al., 1992; Sticher, et al., 1997 and. 

Van Loon, 1997and Ibrahim, 2002) 

وتالزي بعض قدرة اختبار تم )ةالعطري( الطيارة  يزاتآبتر   القطري  النمو تثبيط علي مختلفة 

رآالذ سابقة الممرضة للفطريات درة  علي المعملية النتائج ودلت  ى   زي  مق ة عل يط ت القرف تثب و    النم

يزاتآالتر وبكل الفطرى لجميع الفطريات الممرضة تثبيط آامل  ك  يلي الزيت من المختبرة  لآ  ذل  

ز    % ١٠٠لنعناع حيث أعطت نتائج وصلت إلى ت ازي و القرنفل زيت من د ترآي يط عن % ١.٥تثب

R. F.oxysporum f. sp. niveum solaniضد آال من   .  

 ولقد اتفقت هذه النتائج فى مجملها مع آل من

Att-Ur-Rahaman, et al., 1999; Ranasinghe, et al., 2002, Bullerman, et 

al., 1977; Montes-Belmont and Carvajal, 1998) 

bîãbq : wöbnã lŠbvnÛa óÏ òiì—Ûa:- 

Q- wöbnã paŠbjn‚g òiì—Ûa ïÜÇ pbí‹İÐÛa òš‹à¾a òÛìàa À òiÛa òš‹à¾aë lìÛbnäØÜÛ 

Q - ‘bîÓ pbuŠ† òîby åvç lìÛbnäØÛa òib–fiÛ a‹ßdi ÂìÔ paŠ†bjÛa Þìi‰Ûaë 

ذبول    وضحت النتائج أن جميع الهجن قد أصيبت بدرجات متفاوتة لسقوط  ذلك ال ادرات وآ الب

ثرآاألإال أن الهجين بريمال آان  ة  وأوسطها بينهم لإلصابة نسبيا تحمًال  انآ  لإلصابة  قابلي  الهجين  

. ايديال  



انآ  لإلصابة  تحمال وأقلها ار  الهجين   ى األصابة      ان آ حيث  – فيك ة عل ائج منطبق ذه النت ت ه

ات       دوى الصناعية فى القصارى بالفطري  F.oxysporum f.sp melonis and F.solaniبالع

F.solaniمع مالحظة أن الفطر  .آان أآثرها عدوانية    

R - ‘bîÓ pbuŠ† òîby åvç „îİjÛa ôŠ‰iýÛa òib–fiÛ a‹ßdi ÂìÔ paŠ†bjÛa Þìi‰Ûaë 

ل الهجن          ان أق ى أن الهجين سكارلت آ ارات دلت عل آانت هناك إصابات متفاوتة ولكن نتائج إختب

ار  حساسية تبعه الهجين ش يفون وآان أآثر الهجن حساسية لإلصابة الهجين آاروسل والهجين بالوم

ة الممرضة   ات الترب ع العدوىالصناعية بفطري ك م  F.oxysporum f.sp niveum andوذل

F.solani   ولوحظ أن الفطر F.solani انآ  ثرهاآأ  . عدوانية   

S- wöbnã Šbjn‚a òîby Èi Þì–c Èi ‹›©a òîÇ‹ÔÛa òib–fiÛ ßdia‹  ÂìÔ paŠ†bjÛa Þìi‰Ûaë. 

ين  اإلختبار هذا من عليها المتحصل النتائج يم  أن تب ذ  تق ت ظروف الصوبة   تح  األصول  ه ه

ة      ات الترب الممرضة تتحمل اإلصابة بفطري رة   انآ  الخشابى  الكوسة  أن أوضحت  المختب ل    أق

ه  حساسية  األصول  ى  األصل  يلي و  المحل ة  أب د إجراء     ث  رقيب ك عن رع العسلى وذل دوى   م الق الع

ات       ات المنزرعة فى األصص بفطري  F.oxysporum f.sp melonis andالصناعية على النبات

F.solani وحظ   ول ر أآ أن  ث ات   ة  الفطري انآ  عدواني ع األصول    F.solani  الفطر   ى جمي عل

.المختبرة   

TM@@@Ûa@ÂìÔ@a‹ßdi@òib–⁄a@óÜÇ@†b›nÛa@pbí‹İÐi@lìÛbnäØÛa@Šë‰i@òÜßbÈß@qdm@Šbjn‚a@wöbnã@@@Þìi‰Ûaë@paŠ†bj

@òš‹à¾a@òiÛa@pbí‹İÏ@åÇ@æbjjn¾aN  

• qdnÛa óÜÇ ‹İÐÛa@F.oxysporum f.sp melonis 

T.virideوجد أن فطر التضاد  و الفطر الممرض بدرجة أعطت نسبة          اوم نم % ٨٨.٨٩ق

رة     ن المختب ة هج ى الثالث ك عل ة وذل ات حي ية (نبات ديد الحساس ط وش ل ومتوس ال  ) فلي ى بريم وه

وفيكار بالتتابع بينما أعطى فطر التضاد وايديال  G.virens  C.minitans نفس النتائج يلية الفطر 

درها  ة ق ات حي بة نبات ى نس ث أعم أثير  % ٧٧.٨ حي ة بت رة وبالمقارن ة هجن المختب ن الثالث ل م لك

إم أعطى درجة تثبيط عالية للفطر الممرض   –المبيدات الفطرية الكيماوية يتضح أن المبيد توبسين 



درها   %  ١٠٠نفس الظروف بنسبة  تحت ة ق % ٨٨.٨٩بينما أعطى المبيد الفطرى ثيرام نباتات حي

. 

• qdnÛa óÜÇ ‹İÐÛa F.solani 

T.virideدلت النتائج على أن فطر التضاد  والفطر   G.virens لهما درجة تأثير عالية على  

ا   ال والهج        % ٨٨.٨٩الفطر حيث أعطي ى الهجين بريم ك عل ة وذل ات حي ا   نسبة نبات ديال بينم ين اي

على الهجين فيكار بالتتابع بينما أعطى الفطر المضاد % ٨٨.٩،  ٧٧.٨أعطيا نسبة  C.minitans 

ديال و   % ٧٧.٨على الهجين فيكار و % ٥٥.٦نسبة   ال     ٨٨.٩على الهجين اي ى الهجين بريم . عل

ا أعطى ا    % ١٠٠إم نسبة  -فى الوقت الذى أعطى فيه المبيد توبسين ة بينم ات حي د الفطرى   نبات لمبي

% .٨٨.٨٩ثيرام   

•  qdnÛa óÜÇ ‹İÐÛa@ R.solani@ @

ة حيث       T.viride أظهرت النتائج أن تأثير الفطر المضاد  على الفطر الممرض آانت عالي

درها   ة ق ات حي بة متوسط % ٨٨.٨٩أعطت نبات ر معامل نس رول الغي ا أعطى الكنت اتبينم النبات  

ة  G.virens التضاد  فطر  وأعطى  % ٥٠ الحي بةنس   ات   ة  نبات درها  حي ى الهجين  عل  % ٧٧٫٨ ق

ة    % ٨٨.٩و % ٨٨.٩فيكار  ات الحي على آًال من البريمال والهجين ايديال ، بينما آانت نسبة النبات

ال  % ٨٨.٩على الهجن فيكار وايديال و % ٧٧.٨   C.minitansلفطر التضاد  على الهجين بريم

د .  درها    -ين الفطريين توبسين  بينما آانت نسبة النباتات الحية باستخدام المبي رام ق و % ١٠٠إم وثي

.بالتتابع % ٨٨.٨٩  

U- qdm òÜßbÈß Šë‰i åvç lìÛbnäØÛa ÉÔäÛbi À pb—Üƒn¾a îmbjäÛa@@@@@òjj¾a@òiÛa@pbí‹İÏ@òßëbÔß@óÜÇ@ò

@‹¾ÂìÔ  paŠ†bjÛa 

• qdnÛa óÜÇ ‹İÐÛa@ F.oxysporum f.sp melonis 

صمستخل في للبذور لنقع ا معاملة أعطت ات  قلف   ة  نب ات  نسبة  القرف ة  نبات درها  حي  ٨٨٫٩ ق

رة الوب الثالثة الكنت هجن على % المختب ا   ى  مستخلص  أعطى  بينم ات  أوراق مغل افور  نب  نسبة  الك

بة  نبات % ٦٦٫٧ ار ونس ين فيك ى الهج ة عل ٨٨٫٩ات حي ة    %  ال بالمقارن ين بريم ى الهج عل



نباتات٤٤.٤بالكنترول الغير معامل حيث أعطى نسبة  وآان التأثير الواقى  ةحي  رام  و للتوبسين   الثي

.نباتات حية على الترتيب على جميع الهجن%  ٨٨.٩،   ١٠٠  نسب إعطاء فى متمثال  

• qdnÛa óÜÇ ‹İÐÛa@ F.solani  

ادرات  سقوط  ضد  الكافور ومستخلص القرفة لمستخلص الواقي التأثير أن وجد بب المتس  الب

ى     ات  نسبة  إعطاء  عن الفطر الممرض أدى إل ة  نبات ى  % ٨٨٫٩ و % ١٠٠ حي لآ  عل  هجن  

الوب  ة  الكنت رة  الثالث رول   بالتت  المختب ا أعطى الكنت ابع بينم ر   ات  نسبة  معامل  الغي ة  نبات درها  حي  ق

ات  متوسط  ة  النبات ذي  الوقت  في  % ٥٠ الحي انت آ ال ه   ات  نسبة  في ة   الحي  النبات د ة فى حال المبي  

% .٨٨٫٩ الثيرام ومبيد % ١٠٠ إم -توبسين  

• qdnÛa óÜÇ ‹İÐÛa@R.solani 

درها           ة ق ات حي ة ضد الفطر الممرض أعطى نسبة نبات دلت النتائج على أن مستخلص القرف

دره     % ٨٨.٩ طًا ق ًا متوس افور معطي تخلص الك ة مس ن     % ٧٧.٨يلي ى هج ك عل ة وذل ات حي نبات

رام  ين والثي أثير التوبس ان ت ا آ ة بينم الوب الثالث ى الوقت% ٨٨.٩و % ١٠٠الكنت ابع ف ذى  بالتت ال

% .٥٠أعطى فيه الكنترول الغير معامل نسبة نباتات حية قدرها متوسط النباتات الحية   

VM  qdm òÜßbÈß Šë‰i åvç lìÛbnäØÛa ÉÔäÛbi À @ñŠbîİÛa@pìíÛa@@@@@‹¾@òjj¾a@òiÛa@pbí‹İÏ@òßëbÔß@óÜÇ

ÂìÔ paŠ†bjÛa 

• qdnÛa óÜÇ ‹İÐÛa@ F.oxysporum f.sp melonis 

أنأوضحت النتائج  يط فعل        نقع  ى تثب أثيرا عل ر ت ان األآث بذور الكنتالوب فى زيت البصل آ

% ١٠٠الفطر الممرض حيث أعطى نسبة نباتات حية قدرها  هجنال على  المختبرةالثالثة   يليه فى  

نسبةالذى أعطى  الكافور التأثير زيت ين  نبات  ى      ٨٨.٩ات حية تراوحت ب ال وإل ى الهجين بريم عل

١٠٠% أثير     على الهجن فيكا  ة بدرجة ت ة البرآ ر والهجين ايديال بينما آان تأثير النقع فى زيت حب

ان   % ٧٧.٨أقل حيث آان متوسط نسبة النباتات الحية فى الهجن الثالثة المختبرة  ذى آ فى الوقت ال

ين    ة بالتوبس ى المعامل ة ف ات الحي بة النبات ه نس رام % ١٠٠في ر  % ٨٨.٩والثي رول الغي ى الكنت وف

% .٥٠نباتات الحية معامل متوسط ال  



• qdnÛa óÜÇ ‹İÐÛa@ F.solani  

أثير  أن تبين  لآ  ت ة  من   افور  وزيت  البصل  زيت  في  المعامل انآ  الك أثير  ذا  ع  ت  حيث  مرتف

انتآ الحالتينآًال  في الحية النباتات نسبة  ة فى   انآ الوقت نفس وفي % ١٠٠  ت نسبة النباتات الحي

المختبرةالثة على الهجن الث% ٧٧.٨حالة زيت حبة البرآة  انآ و  أثير   ات  % ١٠٠ين التوبس  ت نبات

معاملوآانت نسبة النباتات الحية فى الكنترول الغير % ٨٨.٩حية والثيرام   الحية النباتات متوسط 

٥٠. %  

• qdnÛa óÜÇ ‹İÐÛa R.solani 

بط  التأثير درجة أن النتائج أظهرت ة  بفعل  المث افور  وزيت  البصل  زيت  في  المعامل انآ  الك  

الحيةآانت نسبة النباتات  حيث عاليًا ا آانت   وبريم ايديال الهجن على % ١٠٠ الحالتين في  ال بينم

فيكارالنسبة للنباتات الحية فى آال الحالتين على الهجين  انتآ الذي الوقت في % ٧٧٫٨  ه   بة نس  في

انآ% ٥٠النباتات الحية فى الكنترول الغير معامل متوسط النباتات الحية  أثير   رام  التوبسين  ت  والثي

 . حية نباتات % ٨٨٫٩ و % ١٠٠ الثالثة الهجن على

W- qdm âa‡ƒna ÈjÛ ñ‡þa òíìî¨a ïÜÇ pbí‹İÏ òiÛa @òjj¾a @‹¾ @ÂìÔ @paŠ†bjÛa @óÏ @pbjã@

@lìÛbnäØÛa.@

• qdnÛa óÜÇ ‹İÐÛa F.oxysporum f.sp melonis@ @

ائج  بينت أثير  أن النت روبين  سماد  ت وى  الميك يط  في  الحي أثير  تثب انآ  الممرض  الفطر  ت وق    ف

ات    حي  المتوسط  ة ث آانت النبات الحي ى  % ٦٦٫٧  ال  الهجين  عل ى  % ٧٧٫٨ و بريم لآ  عل من   

اآترين         أثير سماد الريزوب ان ت ا آ ديال بينم ار واي اثالً  الهجن فيك ات  نسبة  في  متم ة  نبات درها  حي  ق

ديال  والهجين  فيكار الهجين على % ٦٦٫٧ ا  اي انت آ بينم ات نس   ة مع الهجين     بة النبات ال الحي بريم  

انآ % ٧٧٫٨ أثيرات  أضعف   وى  السماد  من  الت انت آ حيث  فوسفورين  الحي ات  نسبة   ة  النبات  الحي

فيكارن الهج مع % ٥٥٫٦ ا  ايديال والهجين  انت آ بينم ال  الهجين  مع  % ٦٦٫٧ النسبة   ى وف  بريم

بالتوبسيننفس الوقت آانت نسبة النباتات الحية فى حالة المعاملة   هي  ٣ سم  ٢٥ بمعدل للتربة سقيًا 



نت آا الذي الوقت في % ٨٨٫٩ آانت ثيرام المبيد حالة وفي % ١٠٠ نسبة ه في   ات   ة  النبات  في  الحي

% .٥٠ الحية النباتات متوسط معامل الغير الكنترول  

• qdnÛa óÜÇ ‹İÐÛa@ F.solani 

انآ فسفورين الحيوى السماد أن يتضح عليها المتحصل النتائج إلى بالنظر ثرآاأل  ة    في  فاعلي

ة   تثب ة المعامل ن الهجن الثالث ة م ات الحي بة النبات ان متوسط نس ث آ اط الفطر الممرض حي يط نش

درها  % ٨٨.٩ ار ق ين فيك ى الهج ة عل ات حي اآترين نسب نبات وى ريزوب ماد الحي ا أعطى الس بينم

وى ميك  % ٧٧.٨ونسبة % ٥٥.٦ روبين مع الهجين بريمال والهجين ايديال ولقد أعطى السماد الحي

درها      ال ق ذلك  % ٨٨.٩نسبة نباتات حية مع الهجين بريم ار والهجين     % ٦٦.٧وآ مع الهجين فيك

ة       . ايديال  ات الحي ر معامل متوسط النبات رول الغي فى   -% ٥٠وآانت نسبة النباتات الحية فى الكنت

.بالتتابع % ٨٨.٩و  ١٠٠الوقت الذى أعطى فيه التوبسين والثيرام نسب نباتات حيه قدرها   

• qdnÛa óÜÇ ‹İÐÛa R.solani 

وى  السماد  استخدام أن وجد دوى  وجود  في  فوسفورين  الحي الفطر  الصناعية  الع  الممرض  ب

الهجينمع % ٦٦.٧بة نباتات حية قدرها نس إلى أدى ال   ار  والهجين  بريم  مع  % ٧٧٫٨ ونسبة  فيك

ديال  الهجين  ا  – اي انآ  بينم امالت مع     النبات  نسبة  متوسط   ة فى المع وى   ات الحي السماد الحي

ى   رة ه ة المختب الوب الثالث ن الكنت ع هج اآترين م ماد -%  ٦٦.٧ريزوب د أعطى الس وق وى   الحي

تاالنبات نسب تراوحت حيث القيم أقل ميكروبين ار  الهجين  على % ٥٥٫٦ بين الحية  ين والهج  فيك

٦٦٫٦ونسبة  –بريمال  انتآ الذي الوقت في – بريمال الهجين مع %  ة فى   ه نسبة النباتافي  ت الحي

وفى% ٥٠الكنترول متوسط النباتات الحيه  د  % ١٠٠ توبسين الفطرى بالمبيد المعاملة حالة   والمبي

وقد% ٨٨٫٩ ثيرام  مثل الباحثين من الكتير نتائج مع النتائج هذه اتفقت 

O’Gara et al, 1996; El_Ghamy 1996; Koreish et al, 1998 and 

Mahmoud and Mahmoud (1999 (Ansari and Shrivastava, 1991; Purmima, 

et al., 1999 and Farid, et al., 2000 

R- wöbnã paŠbjn‚g òiì—Ûa ïÜÇ pbí‹İÐÛa òš‹à¾a òÛìàa À òiÛa òš‹à¾aë „îİjÜÛ 



م  • ار  ت درة  اختب وت  ق ائج  أفضل  أعطت  التي  الزي ة  النت ي  المعملي ب  عل ات   تث و الفطري ط نم

ذبول البطيخ     ببة ل اع  زيت  وهي المس ل  زيت  و النعن ة  وزيت  القرنف ردين  القرف  أو منف

 :ث تم استخدام ثالث طرق مختلفة هى حي معًا زيتين لآ مخلوطة

ك         -٣نقع البذور      -٢سقى التربة       -١ • ودرة التل وت مع ب وط الزي ذور بمخل ة الب تغطي

د        ة بع ات الحي اس عدد النبات م قي ة       ٤٥،  ٣٠،  ١٥حيث ت وم من الزراعة فى ترب داة  ي مع

 & F.oxysporum f. sp. niveumصناعيًا بالفطريات الممرضة الثالث المختبره 

• F. solani & R. solani   وآانت أفضل النتائج المتحصل عليها من هذه التجربة هى من

ام حيث آانت أفضل الطرق المستخدمة           وت بشكل ع طريقة سقى التربة بمستحلبات الزي

ذور     ع الب ة نق ك طريق د ذل ا بع ين    تاله وى ب رق معن دون ف ك ب ذرة وذل ة الب ة تغطي م طريق ث

ة       ام المعامل امالت بشكل ع طريقتى معاملة البذرة ، وعلى الجانب األخر آانت أفضل المع

بة    اع بنس بة    % ٧٤.١٣. بزيت النعن ل بنس م زيت القرنف ة ث ات حي م زيت  % ٧١.١٣نبات ث

بة  ة بنس ز %  ٧٠.٨٨القرف ى حين أعطى % ٠.٥بترآي ى الترتيب ف ر عل ونترول الغي الك

  . حية نباتات نسبة% ٤٩.١٣معامل 

درة  اختبار تم • ة  الق ين  التثبيطي ات  من  إلثن  T.viride , Glicoladiumهى   التضاد  فطري

spp.   ذبول  مرض ضد حدوث ات  عن  المتسبب  البطيخ  في  ال الفة  الفطري ذ  س ك  رآال  وذل

ق جراثيم      -١م وه  بطريقتين ة بمعل ات سقى الترب ة ت -٢ المضادة  الفطري ذرة  غطي ذه  الب  به

راثيم ث الج ت حي ائج دل ي النت درة أن عل ادية الق   التض

ر ر    , T.viride للفط ن الفط ل م ت أفض ى Glicoladium sppآان ث أعط   حي

ات  نسب  متوسط  , T.virideالفطر   ة  نبات امالت وصلت    ف  حي ع المع % ٧٩.٨٨ى جمي

ة  تاعط فى حين   % ٦٣.٨٨ Glicoladium sppنباتات حيه بينما أعطى الفطر     معامل

 تغطيةآ االستخدام عند % ٨١٫٦٣ بلغت حية نباتات نسبة ٧٠ - م توبسين بالمبيد المقارنة

ذرة ي للب ل   ف ر معام ونترل الغي ين أعطى الك ت  % ٤٩.١٣ح ا بين ة، آم ات حي بة نبات نس

ة آانت أفضل من ط    T.viride المضاد الفطر جراثيمالنتائج أن طريقة السقى بمعلق   ريق

 البذور تغطية



درة  اختبار تم • ة  الق ثالث  التثبيطي ا  من  ل تج     B.subtilis  هي  التضاد  بكتري فى صورة المن

توب ميكوس  التجاري المنتج صورة في والبكتريا S.griseoviridisالتجارى آلين رووت 

ا  ن       ،  P.fluorescensوالبكتري بب ع يخ المتس ى البط ذبول ف رض ال دوث م د ح ض

ك بط     ذآر وذل الفة ال ة س ات الممرض ى الفطري ا     -١ريقتين وه ق خالي ة بمعل قى الترب س

ارى     رها التج ادة أو مستحض ا المض ا أو     -٢. البكتري ا البكتري ذرة بخالي ة الب تغطي

 ميكوستوب التجاري المنتج أن في النتائج تلخيص ويمكن للبكتريا التجاريةبالمستحضرات 

Mycostop غ متوسطها    نبات نسبة اعلي أعطي ة بل ا آانت   % ٧٦.٧٥ات حي ات  بينم النبات

اوي  الفطري بالمبيدأما المعاملة المقارنة % ٤٩.١٣الحية فى الكونترل الغير معامل   الكيم

تج من   % ٨٦.١٣بة نس أعطت فقد ٧٠ - م توبسين اثير  حيث نباتات حية وتلى هذا المن  الت

ي ين رووت  الم عل ارى آل تج التج ا   B.subtilisرض المن م البكتري  P.fluorescensث

ات حي  بة نبات ت بنس دم   % ٦١.٢٥، % ٧١.٠٠ة  بلغ ائج ع ا أوضحت النت ب ، آم بالترتي

 . رهمآذ السابق المختبرتين المعاملةوجود فروق معنوية بين طريقتى 

ة وهى     • وجين ،    (تم اختبار تأثير المعاملة ببعض األسمدة الحيوي روبين ، فوسفورين ، بي نت

ات  الثالث عن ببالمتس البطيخ في الذبول بمرض اإلصابة مستوي على) ميكروبين  فطري

رة  الممرضة  ك   الس  المختب ا وذل ط  وهي  بطريقتين ابق ذآره ذه  خل ة  مع  األسمدة  ه  الترب

ة  أن النتائج وأوضحت األسمدة بهذه البذور وتغطية ة  مع ط األسمدة   خل  طريق  انت آ الترب

ة  من  فاءةآ ثرآأ ذور  تغطي ذه  الب ا آ األسمدة  به ائج  بينت  م ة  األسمدة  أفضل  أن النت  الحيوي

ات  نسبة أعطي حيث ين فوسفور الحيوي السماد انآ المرض تثبيطى ف مختبرةال ة  نبات  حي

وي  السماد ثم % ٧٢٫٦٣ ات  نسبة  أعطي  حيث وجين بي  الحي ة  نبات درها  حي  % ٦٤٫٨٨ ق

ا  ر معامل    حال  في  انت آ بينم ونترول الغي ا فى   % ٤٩.١٣ة الك ة أم ة  حال د  المعامل  بالمبي

ة هى   النبات نسبة تفكان ٧٠ - م توبسين المقارن الفطري د وجد أن    % .٨٦.١٣ات الحي ولق

 مثل المجاالت هذه في السابقة األبحاث نتائج مع متفقة النتائج هذه



(Yedidia, et. al., 1990 Kliefeld and chet 1992 Kloepper, et al., 1992 

Howell and Stipanovic, 1995 Pleban, et al., 1997 S, Gregory, 2001,Saleem 

and Kandasay, 2002 and Lenardo, et al, 2004) 



brÛbq : wöbnã lŠbvnÛa òîÜÔ¨a 

Q- wöbnã lŠbvnÛa òîÜÔ¨a ïÜÇ Þì—« lìÛbnäØÛa . 

أثير  **  امالت  ت ة  المع ة  الحقلي د  و الشمسية  بالطاق ل  برومي ى  الميثي الوب  محصول  عل  فى  الكنت

 -:اإلسماعيلية

 : التالي عليه المتحصل النتائج أوضحت

* @†‡Ç  âbíþa óny †b—¨a 

ر معامل        ٦٠.١لم تكن هناك فروق جوهرية حيث آان المتوسط  رول الغي ة الكنت وم فى حال ي

المعامالتيوم فى  ٦٠.٥بينما آانت  د  وهى  األخرى   ل  برومي ه  + ٢ م / جم  ٣٥ الميثي  شمسيه  طاق

جم٧٠ الميثيل بروميد & ٢ م / جم ٣٥ الميثيل بروميد &  ٢ م / 

* @Þì   bmbjäÛap  : 

انآ  امالت  فى  األطوال  أفضل   ة  مع د  مع  الشمسية  الطاق ل  برومي ذلك   ٢م/مج  ٣٥ الميثي وآ

ا بينما آانت   ٢م/جم٧٠بروميد الميثيل  أقله ة  مع   ردة  الشمسية  الطاق د  أو منف ل  برومي  جم  ٣٥ الميثي

. ٢ م / منفردا  

 * òjäÛa òíì÷¾a pbjãfiÛ 

 .المعامالت بين معنوية فروق هناك تكن لم

* @äÛaòj  òíì÷¾a Þìi‰ÜÛ ø’bäÛa åÇ pbí‹İÏ òiÛa 

انت آ امالت  أفضل   د  هي  المع ل  برومي ه  + ٢ م / جم  ٣٥ الميثي م  شمسيه  طاق ة  ث  المعامل

ل  ببروميد م  ٢ م / جم  ٧٠ الميثي ة  ث د  المعامل ببرومي ل   ردا  ٢ م / جم  ٣٥ الميثي انت آو منف ة    المعامل

ة  ردة  الشمسية  بالطاق ل  منف أثيرا  اق امالت  من  ت ذ ال المع ورةآم ذبول ت نسبة  وبلغ   ال  فى  أقصاها  

. معامل الغير الكنترول  

* Þì—a ‹Øj¾a åİÛbi æa‡ÐÜÛ 



انت آ ائج  أفضل   د  النت ة  استخدام  عن د  مع  الشمسية  الطاق ل  برومي  حيث  ٢ م / جم  ٣٥ الميثي

ا ) للفدان/ طن  ٣.٨(وًال مبكرًا قدره محص أعطت بينم د  أعطى   ل  برومي دل  ٢ م / جم  ٣٥ الميثي  مع

)٣٫٦ دان  / طن  )للف د  وأعطى   ل يالم برومي ثي طن  ٣.٥( ٢م/مج  ٧٠   / دان  )للف ا   انت آ بينم ل   يم  أق  الق

 . معامل الغير الكنترول ومن منفردة الشمسية الطاقة معاملة من مأخوذة

 * Þì—a ÝibÔÛa ‹í‡—nÜÛ Iå   / æa‡ÐÜÛH  

د ا        ى برومي دير وه ة للتص ولية عالي يم محص اء ق ى اعط امالت ف ل المع ت أفض ل آان لميثي

ل   ٢م/جم٣٥ ل     ٢م/جم ٣٥مع الطاقة الشمسية وآذلك المعاملة بيروميد الميثي د الميثي ردا وبرومي منف

ة   ٢م/جم ٧٠ الشمسية وآان أقلها تأثيرًا المعاملة بالطاق ردة   ذلكآ  منف رول   ر  الكنت  حيث  معامل  الغي

انتآ  .المعامالت بين جوهرية فروق هناك 

* Þì—a@¶b»a@

انت آ ائج  أفضل   ة  من  النت ة  باستخدام  المعامل د  مع  الشمسية  الطاق ل  برومي  م / جم  ٣٥ الميثي

ن  ١٢.٥(٢ ل  ) ف/ ط د الميثي ا برومي م  ٣٥يتلوه ردًا  ٢م/ج ن  ١٢.٤(منف دان/ ط د  ) ف م برومي ث

انآ بينما  -)ف/ طن  ١٢.٣( ٢م/جم ٧٠الميثيل  ) ف/ طن  ٦.٨(الكنترول الغير معامل  محصول 

ة ا   ة الطاق ت المعامل د أعط ردة  وق ية منف ن  ٧.٩(لشمس روق ) ف/ ط ت الف وآان ة  ين جوهري  ب

 . المعامالت

* @Áìnß  æŒë ñ‹àrÛa âa‹§bi 

م  - اك  تكن  ل روق  هن ة  ف ين  جوهري امالت  ب د  المع ل  ببرومي د  أو ٢ م / جم  ٣٥ الميثي  برومي

 .٢ م / جم ٧٠ الميثيل

الجرام  الثمرة وزن لمتوسط بالنسبة - ا  – ب ل  انآ  بينم وزن  متوسط  أق رة  ل ة  في  الثم  المعامل

 .٢ م / جم ٧٠ الميثيل ببروميد

* @Êìàª  †aì¾a òjöa‰Ûa 

انت آ اك   روق  هن ة  ف ين  جوهري امالت  ب رول  المع الي  حساب  في  والكنت واد  إجم ة الذائب  الم

% .١٢.٥%إلى  ١٢.٣تراوحت بين   



ê‰çë wöbnäÛa ÕÐnm Éß (Bell, et al 1991)  

Q- wöbnã lŠbvnÛa òîÜÔ¨a ïÜÇ Þì—« „îİjÛa 

ياسق تم ذبول تحت الظروف    درج لتقدير البطيخ من أصناف أربعة قدرة  ة تحملها لمرض ال

الكليةالطبيعية بمزرعة  الزورا ، بانثر ، شوجر بيبى ودلت النتائج على دي ، ١ جيزة وهي بقالبشو 

بة     ث أعطى نس ل حي ًال لإلصابة تحت ظروف الحق ان أفضل األصناف تحم انثر آ أن الصنف ب

ات   ة نبات حي م  % ٨٥ بلغت   ي  شوجر  الصنفين  ث ا     ديالزورا والصنف  بيب حيث أعطى آال منه

نسبة% ٧٢.٥، % ٧٣.٧٥٤ ةحي نباتات  أآثر األصناف  ١بينما آان الصنف جيزة . على الترتيب  

% .٦٦.٢حساسية لإلصابة حيث أعطى نسبة نباتات حية قدرها   



pbî–ìnÛa@

 

üëc : pbî–ìm åß wöbnã lŠbvnÛa ò–b©a òßëbÔ· ¾apbjj  òí‹İÐÛa ßþ@Ö‹İi@lìÛbnäØÛa@Þì—«@Þìiˆ@a‹

@òîÜèÓ‡Ûa@Òë‹Ã@o¥@ò÷îjÜÛ@òÔí‡–ë@òíëbàî×@ËN  

الوب  هجين  .١ ال  الكنت زرع  بريم ة  الزراعة  ظروف  تحت  المن ر آأ انآ  للتصدير  المحمي  ث

 ايديال الهجين لإلصابة التحمل في تاله والذبول البادرات سقوط لمسببات مقاومة األصناف

 . فيكار الصنف هو حساسية الهجن ثرآأ انآو

د اتضح      القرعي أصول باختبارات يتعلق فيما .٢ الوب فق ذبول فى الكنت ات المقاومة لمسببات ال

ه  درجة  في  أفضل  انآ  الخشابي أن أصل الكوسة  ة  (ى المحل  الصنف  عن  تحمل و رقيب ) أب

 .ولوالذب البادرات بسقوط لإلصابة تحمًالبينما آان القرع العسلى أقل األصناف  

ة  بالنسبة   .٣ ذور  لمعامل الوب  ب ر  بمصادر  الكنت ة آ غي د  يماوي ين  فق امالت  أن تب ة  المع  التالي

اج  مبش  نتائج أعطت ى رة تحت ارات  إل ة  إختب ة آتأ حقلي ك  موسعة  يدي امالت  وتلل  : هي  المع

 .فوسفورين الحيوي والسماد لقرفةا ومستخلص البصل وزيت T. viride التضاد فطر

ق  فيما .٤ ار  يتعل أث  بإختب ة  يرت ة  المعامل ة  الشمسية  بالطاق ات  ضد  للترب ادرات الب  سقوط  فطري

الوب فى شمال مصر      ة بنصف      ) اإلسماعيلية (والذبول فى الكنت ة الترب ين أن معامل د تب فق

ة      دخن الترب ا من م ل  الجرعة الموصى به د  الميثاي ائج  أعطت  ) ٢ م / جم  ٣٥ ( برومي  نت

 اقتصاديًا جيدة

òÃìzÜß : ة الشمسية ومعها مدخنات التربة بجرعات منخفضة أعطت نتائج قالطا لتجارب أن لوحظ

دة إال أن   ادة جي م ل   د  الميثاي اً  يوصي  ال برومي دائل  ويوصي  باستخدامها  حالي  أخري  ب

.ات منخفضة مع الطاقة الشمسية مثل البازاميد أو الفابام بجرع التربة لتدخين  



bîãbq : pbî–ìm åß nã¾a@òßëbÔ·@ò–b©a@lŠbvnÛa@wöb@@@@Ö‹İi@„îİjÛa@Þì—«@Þìiˆ@a‹ßþ@òí‹İÐÛa@pbjj

Ë ×òíëbàî  òÔí‡–ë ò÷îjÜÛ o¥ Òë‹Ã òîÜèÓ‡Ûa . 

د  علي اشتملت اإلختبارات ألن نظرًا امالت  من  العدي د  المع ائج  من  والعدي ي  النت توى مس  عل

ر آيم ) عزل وتصنيف مسببات الذبول فى البطيخ( المعمل  ة  واختبار تأثير العديد من المواد الغي اوي

ذلكآوعلى نمو فطريات الذبول معمليًا  ارات  اء اجر  دوي  استخدام  مع  الصوب  اختب  الصناعية  الع

اس  البطيخ  نباتات بها المنزرع للتربة أثير ات درج  وقي ت واد   رة  الم ة آالغير المختب يماوي ة  في    مقاوم

اس درجات        البط ذبول مسببات ة لقي ة حقلي ى تجرب تحمل يخ باإلضافة إل إلصابة ل البطيخ  أصناف    

ذبول  ة  الظروف  تحت  بال ه  الطبيعي م  إيجاز  يمكن  فإن ذبول يات المبشرة الخاصة   التوص  أه بال  في  

لييماآ البطيخ  

ة  علي القدرة بأنواعها التضاد فطريات أثبتت .١ ببات  مقاوم ول  مس ة  في  البطيخ  ذب قياً  الترب  س

drenching     ات الجنس ى تجارب      Trichoderma sppوخاصة فطري اج إل والتى تحت

  .عة لتأآيدها حقليًا بالمعاملة بالسقى موس

اد  .٢ ا التض ت بكتري ى  B.subtilisو   S.griseoviridis(Mycostop)أثبت درتها عل ق

ى  الحاجة  مع ) ١( في سبق ماآ النباتات بسقى البطيخمكافحة فطريات ذبول  د أآت إل ك  ي  ذل

 .التطبيقي الحقلي المستوي علي

اءة آ ثبتت  .٣ وت  بعض  ف ارة  الزي ة  في  الطي ة      فطري  مقاوم ول البطيخ من خالل معامل ات ذب

 لتجربة حاجة وهناك خاصة بصفة النعناع وزيت القرفة زيت ومنهاالبذور أو سقى التربة 

 . حقلية

مدة الحيوية مثل األس بعض باستخدام البطيخ لذبول المسببة للفطريات التثبيطية القدرة ثبتت .٤

 .مستقبًال موسعة حقلية تجارب إلى هذا ويحتاجالسماد فوسفورين 

ة  في  .٥ ذري  البطيخ  زراعة  حال ر آأ سكارليت  الصنف  أن وجد  الالب  تحمالً  األصناف  ث

ذبول  لإلصابة ي  بال ار  الصنفين س عك  عل ذان  اروسول آو بالوم ا آ ال  الحساسية  شديدي  ان

 . الذبول أمراض لمسببات



ين أن      لإلص البطيخ أصناف تحمل درجات قياس عند .٦ ة تب ذبول تحت الظروف الحلقي ابة بال

ان أآ  ا انثر آ ر لصنف ب إل  تحمالً  األصناف  ث الزورا  والصنفين  صابة  ل ي  شوجر  و دي  بيب

ا  التحمل  علي القدرة متوسطي زة  انآ  بينم رى أن       ١ جي ًال لإلصابة ون ل األصناف تحم أق

 . عليها المتحصلهذه النتائج تحتاج إلى اختبارات حقلية موسعة لتأآيد النتائج 

  



  شروعالبيانات الرئيسية اخلاصة بامل
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ان رار      ع ل األض بباتها مث ددت مس د تع دة وق راض عدي ن أم رة م ة األخي ى االون الم ف ى الع

ا         ذلك تلوثه دات والمطهرات وآ ة والمبي ة بالعناصر الثقيل الكبيرة الناتجة عن تلوث المواد الغذائي

ى تسبب      ة والت بالسموم الفطرية والتى تسبب أمراض خطيرة عرفت فى مجملها بالسموم الفطري

رة  راض خطي ا أم ى مجمله ت ف ة عن   Mycotoxicosisعرف رة الناتج راض الخطي ذلك األم وآ

  ...تلوث الغذاء بالبكتريا المفرزة للسموم البكتيرية وغيرها الكثير 

ل الهيستامين    رامين   –وقد وجدت مرآبات أمينية فى الغذاء مث ا    –التي البيوترسين وغيره

ل الص   ة مث بة مرتفع دها بنس د تواج راض مرضية عن رار تسبب أع هال واحم ة ةاإلس داع والحك

ة        ات الحيوي ة فعرفت باسم األمين ات الحي الجلد، وقد وجد أن تلك المرآبات تنتج عن طريق الكائن

Biogenic amines  .  

ة تنشأ من مرآب       ات النتروجيني وقد تم تعريف األمينات الحيوية بأنها مجموعة من المرآب

  .ن أو اثنتين أو ثالثة بمجموعة الكيل أو أريل تم فيها استبدال ذرة هيدروجي) NH3(األمونيا 

زع مجموعة الكربوآسيل  ة ن ر عملي ى هى  Decarboxlationوتعتب من الحمض األمين

زع      ى ن ى تعمل عل أآثر الطرق شيوعًا لتخليق األمينات فى األغذية وذلك بفعل الكائنات الحية والت

ا    ذه الكائن ا ه ى تفرزه ات الت يل باألنزيم ة الكربوآس ى  مجموع امض األمين ول الح ذ يتح ت، حينئ

المفيد للجسم الى مرآب أمينى ضار يجب على الجسم التخلص منه وهذه األمينات هى التى يطلق  

  . Biogenic aminesعليها األمينات الحيوية 

وان ومن الثابت حدوث           واد سامة تحدث أمراضا لإلنسان والحي تعتبر األمينات الحيوية م

  ) .١(تحتوى على أمينات حيوية فى دول آثيرة من العالم جدول تسمم نتيجة تناول أغذية 

دول  ى       ) : ١(ج كوك ف ة المش واع األغذي الم وأن ى الع ادث ف ات الح مم باألمين االت التس ح

  :إرتباطها به 

  

  



  الغذاء المشكوك به الدولة

 جبن الشيدر –السمك  آندا

  السمك  الدانمارك

  فخذ الخنزير -  Cheshireجبن  – Gruyereجبن  –الجبن السورى  –السمك   فرنسا

  الكرنب الحلو –جبن الجودا  –السمك   المانيا

  السمك  انجلترا

  الدجاج -السمك   اليابان

  جبن الجودا  هولندا

  السمك  نيوزيلندا

  الجبن السويسرى –السمك   أمريكا

Adapted from shalaby (1996)  

ه والخضروات   وعلى الرغم من ان األمينات تعتبر ضمن ترآيب األغ ذية النباتية مثل الفواآ

وية      ة التس اء عملي ا أثن ل البكتري ة لفع رى آنتيج ة األخ ى األغذي ون ف ة تتك ات الحيوي ان األمين ف

  .والتخزين 

ذاء الهيستامين      ادافين   –البيوترسين   –ومن أهم األمينات الحيوية الموجودة فى الغ  –الك

  .السبرميدين  –ن السبرمي –بيتافيتيل إثيل أمين  –التربتامين 

 –أما األغذية التى يحتمل إحتوائها على األمينات الحيوية فتشمل األسماك ومنتجات الجبن   

  .الخمر  –البيرة  –منتجات فول الصويا  –الخضروات المتخمرة  –البيض  –منتجات اللحوم 

  :فتشملهناك العديد من العوامل التى تساعد على تكوين هذه األمينات الحيوية فى الغذاء 

  مدى توافر األحماض األمينية الحرة •

ن   • يل م اميع الكربوآس زع مج ن أن تن ى يمك ة الت ة الدقيق ات الحي ود لكائن دى وج م

 .األحماض األمينية 

ل          • اج األنزيمات مث ة للنمو وإنت ات الحي ذه الكائن ل ه ودرجة   pHالظروف المفضلة لمث

وين األ   ر عن تك ن أن نعب ه يمك ح أى أن بة المل رارة ونس ة الح ة بالمعادل ات الحيوي مين

 :التالية 



Biogenic amines sesdecarboxru

ismsMicroorgan⎯⎯⎯⎯ →⎯
 Free amino acids  

وين        ى تتضمن تك ل أو الفساد الت ات التحل ومع أن األمينات الحيوية تتكون عادة أثناء عملي

ات ذات الف    ا لإلنزيم اج البكتري ع إنت روتين م ل الب ة تحل الل عملي رة خ ة الح ل األحماض األميني ع

النازع لمجاميع الكربوآسيل من الحامض األمينى، أال أنه قد تتكون آميات آبيرة من الهيستامين   

ا تكمن              وام ومن هن ة من حيث الق ر مقبول ة مظهر الفساد أو تصبح غي قبل أن يبدو على األغذي

ر            أبى الف د ي ه فق ر مستحبة أو تلون ذاء أو رائحة غي ة للغ و حدث عفون د المشكلة الحقيقية حيث ل

دوث     الى نتالشى ح امة وبالت ات الس ذه المرآب وث ه ذاء المل اول الغ ب تن ا نتجن ن هن ه، وم تناول

ر فى   رة دون حدوث أى تغي ات آبي ا بكمي ا سبق يمكن تكوينه ا هو واضح مم الضرر، ولكن آم

ات      ن األمين ه م ة بمحتويات ذاء دون معرف رد الغ اول الف ذلك يتن ة ول ية والمظهري واص الحس الخ

ة   –الصداع النصفى    –القئ   –فاجئ بحدوث األعراض المرضية مثل اإلسهال  الحيويةن وت الحك

  .احمرار الجلد  –

ة مجموعة          تحدث عملية نزع مجموعة الكربوآسيل من الحامض األمينى عن طريق إزال

  .آربوآسيل لينتج األمين المقابل  –ألفا 

ات النازعة لمجموعة الكربوآسيل من األحماض األميني  د انزيم ة توج واع بكتيري ى أن ة ف

ة  ن عائل ة م اس  Enterobacteriaceae: معين  ,Lactobacillus, Clostridiumوأجن

Streptococcus, Micrococcus and pseudomonas . 

امالت       أثر بالمع ة ال تت ات الغذائي ى األمين ودة ف ة الموج ات الحيوي ظ أن األمين ن المالح وم

  .صنيع بصورة معنوية الحرارية ولذلك فإن آميتها التقل عند الت

@òîàÛaë@òîØîäîÜ×üa@óyaìäÛaZ@Clinical aspects and toxicology@Z@ @

أثيرات     ة ذات ت ات حيوي يعتبر الهيستامين والتربتامين والبتافنيل ايثيل أمين والترامين أمين

ات           ة فاألمين أثيرات عصبية أو وعائي ذه الت إن ه ة ف فسيولوجية هامة على اإلنسان، وبصفة عام

أثير          ذات ات ذات الت ا األمين بية، بينم ارات العص اقالت التي ى ن ا عل ة فعله بى نتيج أثير العص الت



ائى   از الوع ى الجه ؤثر عل ا ت ائى فإنه ب(الوع ى  )القل ة عل ة المحتوي اول األغذي ن تن نجم ع ، وي

  .األمينات الحيوية ظهور آثير من التأثيرات الضارة 

@Þë‡u@|šìíëIR@H‰Ëþa@óÏ@òíìî¨a@pbäîßþaá§a@óÜÇ@òîuìÛìîÐÛa@bèmaqdmë@òí@ @

  

  األمينات احليوية فى األغذية وتأثرياتها الفسيولوجية) ٢(جدول 

  
òîuìÛìîÐÛa@paqdnÛa òîÛëþa@ñ†b¾a@ @ µßþa@ @

الين   الين والنورادرين رز األدرين ة   –يف ز العضالت الناعم يحف
ينبه آل من حاسة    –لفتحة الشرج واألمعاء والجهاز التنفسى 

 يتحكم فى إفراز األحماض بالمعدة –نتقال التيارات العصبية وا

  الهيستادين

Histadine 

  الهيستامين

Histamine 

ة المحيطة    ة (إنقباض األوعي دم من     ) الخارجي ادة خروج ال زي
دموع     –القلب  اب وال راز اللع نفس    –يسبب إف د الت د   –يزي يزي

از ا  –مستوى سكر الدم  لعصبى  إفراز النورادرينالين من الجه
  يسبب الصداع النصفى –السمبتاوى 

  التيروسين

Tyrosine 

  التيرامين

Tyramine 

مرض  (تشنج عضالت الفك     –بطء القلب  –هبوط ضغط الدم 
  يقوى سمية األمينات األخرى –شل حرآة األطراف  –) الكذاذ

  أورنثين

Ornthine 

  وليسين

Lysine 

  البيوتريسين

Putrescine 

  والكادافرين

Cadaverine 

از العصبى السمبتاوى      الين من الجه راز النورادرين د  –إف يزي
  يسبب الصداع النصفى –ضغط الدم 

  الفينيل األنين

Phenylalanine 

  البيتافينيل ايثيل أمين

B-phenyl ethyl amine 

  يزيد ضغط الدم
  التربتوفان

Tryptophane 

  التربتامين

Tryptamine 

Adapted from shalby (1996) . 

ذاء ومن  واألمين ة بالغ دة من األمراض المحمول واع عدي ى حدوث أن ؤدى ال ة ت ات الحيوي

ويمكن فقط   ) تفاعل الجبن  (والتسمم التيرامينى ) التسمم االسكمبرى(أهمها التسمم الهيستامينى 

ات             ة من األمين ى نسبة عالي ة عل ة المحتوي اول األغذي أن تظهر التأثيرات الضارة الناتجة من تن

ات   ) Joosten, 1988b(تنتقل بترآيز زائد إلى مجرى الدم الحيوية عندما  وتكمن خطورة األمين

  .فى آونها مواد أولية للمواد المسببة للسرطان

@òîöa‰ÌÛa@†aì¾bi@òíìî¨a@pbäîßþa@åß@ò¤bäÛa@áànÛa@Êaìãc@‹è’cZ@ @



@üëc@Zóäîßbnîa@áànÛa@IHistamine PoisoningH@ @

رة    الهيستامين عبارة عن مادة آيما وية لها تأثير حيوى قوى ويمكن أن تسبب أعراضا آثي

ا   ع أن خالي م وم ل الجس دم  Mastداخ ا ال ن    Bosophilisوخالي رة م ات آبي ى آمي وى عل تحت

اعالت خاصة      الم يحدث تف الهيستامين مخزنة فى حبيبات خاصة فإن تأثير الهيستامين ال يظهر م

  .خاليا إلى مجرى الدم يؤدى إلى خروج الهيستامين من ال) تفاعل تجاوبى(

ذلك         ى توجد فى القلب وآ ة الت يحدث الهيستامين ثأثيراته بمستقبالت على األغشية الخلوي

ه القلب مباشرة    ) Joosten, 1988b(الغدد اإلفرازية المختلفة  حيث يستطيع الهيستامين أن ينب

ذلك يهيج العضالت    آنتيجة لتأثيره على تحرير األدرنالين والنورادرنالين من الغدة الجار آلو ية آ

واس         ن الح ل م ز آ ى تحفي ل عل ة ويعم بة الهوائي اء والقص رجية واألمع ة الش طة للفتح المنبس

دة        راز األحماض بالمع تحكم فى إف  ,Soll and Wollin(العصبية وإنتقال التيارات العصبية وي

1977; Taylor et, 1984 and Joosten, 1988b)  

تام   مم الهيس ح أن التس بق يتض ا س راض    مم ن األع ر م دد آبي حوبا بع ون مص ينى يك

)Stratton et al., 1991 (  ة مل الحك ذه تش د وه ى الجل ر عل زة تظه راض الممي واألع

رار أو االلتهاب الموضعى        ة واالحم ع الجلدي ا والبق ذلك تشمل   )Taylor. 1986(واالرتيكاري ، آ

  االضطرابات المعوية وعدم االتزان والغثيان واالسهال والمغص

)Murry et al., 1982 and Taylor, 1986 (    ى ضغط وتشتمل األعراض األخرى عل

ان        ور اللس ور بث وزتين وظه ورم الل ل ت الحلق مث ة ب ات الخاص داع واالختناق الى والص دم الع ال

  )Gilbert et al., 1980 and Taylor, 1986(واللون الشاحب 

اق  وفى الحاالت الشديدة تظهر أزمة أو ذبحة صدرية وأزمات تنفسية      Franzen(واختن

and Eysell, 1969)  

ة    ر عادي يمكن أن ينتج التسمم بالهيسامين نتيجة تناول أغذية تحتوى على آميات آبيرة غي

من الهيستامين، ولقد سجلت حاالت من التسمم بالهيستامين الموجود بالجبن، وأهم أنواع الجبن  

والجبن   (Doeglas et al.,1967)التى نتج عنها حاالت تسمم بالهيستامين هى الجبن الجودا      



رى  بن  (Sumner et al.,1985)السويس   Gruyere (Taylor,1985)ج

Gruyere يدر بن الش بن  (Kahana and Todd, 1981)والج ذلك ج  Cheshireآ

(Uragoda and lodha,1979) .  

ة           ة مصدر خطورة حيث ان أغذي وليس بالضرورة أن يكون وجود الهيستامين فى األغذي

  .توى على آميات صغيرة من الهيستامين يمكن أن يتحملها الجسم آثيرة تح

اءة إلزالةالسمية يتعامل مع الهيستامين الموجود فى             ام عالى الكف اء نظ ويوجد فى األمع

  .الغذاء وآذلك الذى تكونه البكتريا المعوية 

زيم           ات، األول إن ين من االنزيم وعين مختلف ة السمية من ن ام إزال  Diamineويتكون نظ

oxidase  ارة عن انى عب ذه  Histamine- N-methy1 transferaseوالث ول ه ث تح حي

مية أن       ة الس اص بإزال ام الخ ذا النظ تطيع ه امة ويس ر س واتج غي ى ن تامين ال ات الهيس االنزيم

ام              ذا النظ ه من الواضح أن ه ذاء، أال أن ة الموجودة فى الغ ات الهيستامين العادي يتعامل مع آمي

  .ية الكميات المرتفعة من الهيستامين التى تصل للجسم يفشل فى إزالة سم

ل فى نفس الوقت مع        وتم تثبيط عملية الهدم للهيستامين عند تناول أمينات أخرى مع األآ

م تسجيل           د ت ذائى الحادث بواسطة الهيستامين ولق الهيستامين وهو ما يزيد من شدة التسمم الغ

ذان يوجدان      مرآبات عديدة تزيد من شدة التسمم بالهيستام   ادافيرين الل ل البيوترسين والك ين مث

ولقد زاد التسمم بالهيستامين فى     (Stratton et al., 1991)بكميات آبيرة فى الجبن المسوى 

ا   ازير غيني رور     ١٠خن د م تامين بع ا للهيس ة تناوله ى حال رات ف ا   ٤٠م ن تناوله ة م دقيق

 Bjeldanes et al., 1978 & Hui)الكادافرين  (Parrot and Nicot, 1966)البيوترسين 

and Taylor, 1985)    مية ل آمنشطات لس د تعم ى ق ة األخرى الت ات الحيوي وتشمل األمين

ين  ل أم ل اثي امين والبيتافني رامين والتربت ذلك  (Srratton et al., 1991)الهيستامين الت وآ

اء      دار األمع الل ج ن خ تامين م ادة امتصاص الهيس ى زي ا عل دين أيض برمين والبيرمي ل الس يعم

(Jung and Bjeldanes, 1979 and Chu and Bjeldanes, 1981)  

@ @



@bîãbq@Z@óäîßanÛa@áànÛaI³§a@ÝÇbÐmH@(Tyramine toxicity)@ @

ين   ل ام  amine (Presser)ضمن مجموعة    يعتبر التيرامين والتربتامين والبيتافينيل ايثي

  .أمينات الضغط  التى تؤثر على الجهاز الوعائى للدم 

ه هو     ترجع أهمية التيرامين فى األغذية بصفة أساسية الى تأثيراته السامة وبعيدًا عن آون

ين أوآسيدز   و أم بط مون اقير مث رامين يتفاعل مع عق ان التي ة ف ادة سامة بصورة طفيف نفسه م

(MAOI)جم عن ذلك أزمات ارتفاع ضغط الدم ، حيث ين(Marine- Font, 1978) 

بى            از العص ن الجه الين م راز النورأدرن ق إف ن طري رة ع ة مباش رامين بطريق ؤثر التي ي

 (Joosten, 1988b)السمبتاوى حيث يسبب ذلك زيادة ضغط الدم الخارج من القلب 

ى  وآذلك يعمل الترامين على توسيع حدقة العين ويسبب إفراز الدمو ع واللعاب آما يؤدى ال

 (Joosten, 1998b)سرعة وزيادة التنفس وآذلك زيادة سكر الدم 

يعمل إنزيم مونو أمين أوآسيدز األمينات الموجودة بالغدد ويلعب دورًا رئيسيًا فى تكسيرها  

يدز            ين أوآس و أم زيم مون بط إن ة مث تخدام أدوي ؤدى اس دم وي ى ال وله إل ل وص ان قب ى اإلنس ف

(MAOI)  زات       لعال راآم الترآي ذا تت ة السمية وهك ة زال ج مرض االآتئاب الذهنى الى منع عملي

ى حدوث           (Presser amines)العالية من  ؤدى ال ا ي دم مم ذاء وال رامين الموجود بالغ مثل التي

  .حاالت ضغط الدم المرتفع 

(Blackwell, Lejone et al., 1974 & smith and durck, 1978). 

اع األغذية التى ارتبطت بتأثير ارتفاع ضغط الدم الذى تم مالحظتة فى ويعتبر الجبن من أنو

 (MAOI )مرضى يتناولون أدوية مثبط أنزيم 

 )Asatoor et al., 1963 &Blackweel and Mabbit,1965   (   إن ذلك ف ، ول

الزيادة فى ضغط الدم يعرف حاليا بتفاعل الجبن حيث يسبب تفاعل الجبن صداع شديد وقد يشجع  

  .(Smith, 1980)ف المخ أو األزمات القلبية نزي

@ @
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د            ات ق واد المسرطنة حيث إن بعض األمين ة للم واد أولي ا م ى أنه درست أيضا األمينات عل

ادة مسرطنة لأل    ر م ة   تتفاعل مع النترات والنيتريت لتكوين النيتروز أمين الذى يعتب واع المختلف ن

  .من الحيوانات ولها خطورة على صحة اإلنسان

ين        داىاثيل أم ين وال ل أم داى ميثي ل ال واد مث ى م ين ف روز أم ن النيت ار م د أث وتوج

ة        ة خاص ن األغذي ر م ى آثي دورها ف د ب ى توج رى والت واد أخ ى م دين وف دين والبيري والبيرولي

  . (pensabene et al., 1974 and Doyle et al., 1993)األطعمة المقلية 

ى لترتيب        دين عل دين وببري ى بيرولي ة ال يتحول البيوترسين والكادافرين بالمعاملة الحراري

ات      –نيتروز بيروليدين –ومنها يتكون ن  أن العملي ذلك ف ة ، ول نيتروز ببريدين بالمعاملة الحراري

ا          ر ظروف دخين تعتب يح والت ل التمل ة مث ى األغذي تم عل روز    التكنولوجية التى ت وين النيت ة لتك مثالي

  .(Doyle et. Al., 1993)أمين 

ا تتعرض للنيتريت تحت ظروف          ين حينم روز أم وقد ثبت إن األمينات يمكن أن تكون النيت

  .(Lijinsky, 1980)مشابهة لتلك التى توجد فى معدة اإلنسان 

ب   ون مرآ ت يتك رامين والنيتري ل التي ة تفاع بب  diazotyramine-3ونتيج ذى يس ال

دة اإلنسان    سر طان تجويف الفم فى الفئران ، وقد ثبت أن هذا المرآب المسرطن قد يتكون فى مع

ى درجة حرارة     ؤدى     ٢-١ PHم و  ٧٣ْحيث أن تحضين التيرامين مع النيتريت عل دة ساعة ي لم

  3-diazotyramine (Joosten, 1988b)إلى تكوين آميات معنوية من مرآب 

ى          آما أنه يوجد عدة أمينات أخرى  ين المسرطنة وهى الت روز أم ادة النت يمكن إن تكون م

ى     برميدين والت برمين الس دة الس ات العدي اتين واألمين ل األجم ة مث ات الثانوي ا األمني ق عليه يطل

د وجدت    ،  (Smith, 1980)توجد بكثرة فى السمك واللحوم ومنتجات الخضروات      ا فق وعموم

ب ول عق ى الب ين ف روز أم ى النيت ة ف ادة معنوي ات  زي رات واألمين ى النت ة عل ة محتوي اول وجب تن

  دور البكتريا فى تكوين األمينات . (Doyle et. Al., 1993)وآذلك مقارنة بوجبة بدون األمنيات 

  



 Bacteria responsible for amine formation. 

وجد العديد من الميكروبات لها القدرة على إنتاج األمينات الحيوية فى الجبن حيث وجد إن   

ة           اض األميني ن األحم يل م ه الكربوآس زع مجموع ات ن ك إنزيم ا تمتل د منه   .العدي

(Gale, 1946)              ذه رة من تواجد ه ى خطورة آبي ا يعن ا مم ة له ة المقبل ات الحيوي اج األمني وإنت

الم         توى الع ى مس تخدام  عل رة االس ة  و المنتش ة الهام ات الغذائي ذه المنتج ل ه ى مث ا ف البكتري

ات   والحقيقة الهامة هن اج األمين ا إن البكتريا الملوثة للبن والمنتجات اللبنية هى المسئولة عن إنت

ى        ادئ عل ا الب درة بكتري الحيوية فى المنتجات البنية وليس البادئ الذى يضاف حيث ثبت عدم مق

  .إنتاج هذه المرآبات 

(Voigt and Eitenmiller, 1978& Shalaby, 1996)  

ة حيث    ويبدو أنة توجد بكتريا متخصصة ف ى إنتاج الهيستامين فى مثل هذه المنتجات اللبني

  .أنها له القدرة على إنتاج إنزيمات نزع مجموعة الكربوآسيل 

ل       ة مث ادئ فى المنتجات اللبني  Strebtococcusوقدوجدت بعض البكتريا المستخدمة آب

lactis and lactobacillus helveticus اج   وهناك بكتريا أخرى وجد إن لها القدرة ع ى إنت ل

  :الهيستامين فى المنتجات اللبنية مثل 

Strebtococcus faecium, Streptococcus mitis, Lactobacillus 

bulgaricus, iactobacillus plantarum, and propionbacteria (Edwards 

and sandine, 1948) 

  -: مثل Histidine decarboxylase وقد وجد أن هناك أنواع أخرى تمتلك إنزيم 

Lactobacillus casei, lactobacillus acidophilus and lactobacillus 

arabinose (Stratton et al., 1991). 

د عزل    من الجبن    Lactobacillus buchneriساللة   Sumner et al. (1985)ولق

ز وصل       اج هيستامين بترآي ى إنت ل من    ١٠٠/ مجم هيستامين    ٤٢السويسرى لها القدرة عل مل



وع         . لنمو وسط ا  ع الن ة تتب م عزل خمسة سالالت مختلف ذلك ت   Lactobacillus buchneriآ

  (Joosren and Northholt, 1989)من الجبن جودا تتميز بمقدرتها على إنتاج الهيستامين 

ة         ل من عائل بط وجود آ د إرت المختلطة   (lactobacilli, Enterob acteriaceae)وق

ى      Enterococcus faecalisالتخمر والنوع  ة تصل إل ات الحيوي بإنتاج آميات آبيرة من األمين

  .B-bhenyelethelamine (Nout, 1994)جزء فى المليون بما فيها ٦٠٠

ام    د ق زل   .Rodriguez – Jera et al . (1994 a)وق من   Bacillus maceransبع

ة         ى درجات حرارة مختلف تج للهيستامين عل ه من ، ٣٧، ٣٠،  ٢٢.٤الجبن األيطالى، وقد وجد أن

رارة    ٤٣ْ ة ح د درج تامين عن اج للهيس ى إنت ان أعل ة   ٣٠ْوآ ذه الدرج د ه اج عن غ اإلنت د بل م وق

 .مليلتر بيئة / ميكروجرام هيستامين  ٤٢٨٥

@òîöa‰ÌÛa@†aì¾a@óÏ@òíìî¨a@pbäîßþa@åß@bèi@ìà¾a@†ë‡¨a(Permissible Kimits)@ @

ر    معايير الجودة فيما يتعلق بوجود الهيستامين واألم ة تعتب ينات الحيوية األخرى فى األغذي

ؤثر وجود بعض   ن ان ي ة ويمك ة التكنولوجي ة نظر السمية وايضا من الجه ضرورية من وجه

ة     وحيث   , (Taylor et al.,1984)المود على آمية الجرعة السامة من الهيستامين فى األغذي

ذاء تخت     ة داخل نفس الغ واد      ان األغذية المختلفة وحتى األصناف المختلف ة الم وع وآمي لف فى ن

التى تساعد على زيادة سمية الهيستامين وقد أمكن التنبوء باالختالفات فى هذه المواد عن طريق 

ذئى وظروف        ل الغ ى التمثي ورا عل درة الميكروفل االختالفات المتوقعة فى أنواع الميكروفلورا ومق

افية     رة اإلض ل الخط ب العوام وية ، وتلع ق والتس اد والتعتي ة  الفس اقير المثبط ل العق رى مث األخ

ة         دير آمي ى تق ا ف مى دورا هام از الهض راض الجه ول وأم يديز والكح ين أوآس زيم األم ألن

  .الهيستامين الهامة وآذلك االمينات األخرى 
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Teble(3) :Tolerance leels of biogenic amines in foods: 
 

Refernce 
Maximum amounts(mg/Kg) 

Food 
Total B.Phen. Tyr. Put. Cad His. 

Ayres et al., 1980 40a -- -- -- -- -- General 

Nout, 1994 -- 30 100-80 -- -- 50-100  

Sandler et al., 1974 -- 3 -- -- -- -- 

Blackwell and 

Mabbity 1985 

-- -- 6 -- -- -- 

Spanjer and Van 

Roode, 1991. 

300b -- -- -- -- -- Fish 

Sims et al., 1992 -- -- -- -- 0.5 -- Canned 

tuna 

Spanjer and Van 

Roode, 1991 

900c -- -- -- -- -- Cheese 

Kuensch et al., 1989 -- 5 20 50 25 10 Sauerkr aut 

A: As a totol biogenic amines per meal. 

B: Sum of hisamine+ Cabaverine + Putrescine. 

C: Sum of hisamine+ Cabaverine + Putrescine + tyramine. 

Adapted from shalaby (1996). 

إن       ة ف ة وبصفة عام زات السامة الموجودة فى األغذي راح الترآي م أقت د ت ذلك فق  ٤٠-٨ول

مجم يمكن ان يحدث تأثيرا  ٤٠أما إذا زاد عن ، حدث تأثيرا طفيفاملل يمكن ان ت/ مجم هيستامين 

  .مجم فإنه يحدث تسمم حاد  ١٠٠متوسطا ، أما إذا زاد فوق 

ا  رامين   ٨٠-١٠بينم م تي وق   / مج ورم وف دث ت ل تح فى    ١٠٠مل داع نص بب ص م تس مج

(Asker and Treptow, 1986)  



ن    ر م اول أآث ر تن ى الوج   ٤٠ويعتب ة ف ات حيوي م أمني دا  مج ام ج دة س ة الواح   ب

 (Ayres et al.,1980)          ات متساوية السمية ويجب ان يوضع ل األمين يس آ وعلى اى حال فل

  .فى الحسبان أيضا وجود التيرامين بعينات الجبن 

ة    ى تنتمى         ECCوقد نشرت اللجنة االقتصادية االوروبي واع السمك الت ديثًا تشريع ألن ح

ائالت  ى ع تويات  ،  Scombridae and Clupedaeال ة مس ديثًا ثالث ة ح د وضعت اللجن وق

للحدود القصوى المسموح به من الهيستامين فى السمك الطازج ، أما بالنسبة للجبن تتضح من     

ائج  ين  Spanjer and Van Roode, (1991)نت تامين والبيوترس وع الهيس إن مجم

  .آجم جبن / مجم  ٩٠٠والكادافيرين والتيرامين يجب أال تتعدى 

د رصدت        يعتبر ا د السمك مرتبطة بالتسمم بالهيستامين وق لجبن ثانى أآثر مواد غذائية بع

اول جين جودا     ١٩٦٧أول حالة فى هولندا سنة  م توالت   (Doeglas et al., 1967) نتيجة تن ث

  -):٤(بعد ذلك العديد من الحالت المبينة فى الجدول رقم 

Teble(4):  Reported incidents of cheese- related outbreaks of histamine 

poisoning. 

Reference  
Histamine 

(mg/100g)  
Cases  

Type of 

cheese.  
Location  Year (s)  

Doeglas et al., 1967  85  1  Gouda  Netherlands  1967  

Tayloe, 1985  >100  38  Swiss  Washington  1976  

Tayloe, 1985  >100  1  Swiss  California  1976  

Uraoda and Lodha, 1979 ND  1  Chesshire  France  1977  

Kahana and Todd, 1981  40  1  Cheddar  Canade  1980  

Tayloe et al., 1982  >100  6  Swiss  New 

Hampshire  

1980  

Tayloe, 1985  30  4  Cruyere  France  1980-83  

ND – Not determined. 

Adaptted from Stratton et al (1991 

ث            ة حي بن المختلف واع الج ى أن ة ف ات الحيوي دير األمني دة لتق ات عدي ب دراس   أجري

رامين        تامين والتي ل الهيس ة مث ات الحيوي ن األمني دة م واع عدي د أن ه يوج ين أن   تب



واع  ن ان د م ى العدي ين ف ل أم ل إث امين الفيني ين والتربت ادافيرين البيوترس   الك

   (Rice et al., 1976 and Maga, 1978)الجبن 

@Þë‡u@|šìíëIU@Hbjnß@µßbnîa@òjã@æg@òÐÜnƒ¾a@³§a@Êaìãc@µi@òäíN@ @

Table(5): 

  

Histamine level (mg/g) Cheese 

ND-23 

Trace-13.9 

 

21 

1 

14 

1-108 

ND 

ND 

7 

ND 

ND-8 

Trace -20 

ND-5 

ND-5 

ND-5 

ND 

Trace-409 

ND-250 

Brie 

Camembert 

Cheddar:- 

Extra sharp 

Sharp 

Medium 

Mild 

Processed 

Smoked 

Colby 

Cottage 

Edam 

Gouda 

Gruyere 

Mozzarella 

Parmesan 

Romano 

Roquefort and Blue 

Swiss 

ND – Not determined. 

Adaptred from Sumner et al (1987) 

ة من الجبن         مين أما بالنسبة ألنواع األ واع المختلف ة األخرى والموجودة فى األن ات الحيوي

  .Sammer, (1987)) ٦(ى جدول فقد وضحت ف

Teble(6):  Amines in various cheese. 
 



AMINES Cheese 

Cadaverine 
Puterscine 
Tryptamine 
Tyramine 
Cadaverine 
Puterscine 
Tryptamine 
Cadaverine 
B- phenylethylamine 
Puterscine 
Tyramine 
Cadaverine 
Puterscine 
Tyramine 
Tryptamine 
Cadaverine 
Puterscine 
Tryptamine 
Tyramine 
Puterscine 
Cadaverine 
Tyramine 
Cadaverine 
Puterscine 
Tyramine 
Cadaverine 
Puterscine 
Tyramine 
Cadaverine 
Puterscine 
Tyramine 

Brie 
 
Brik 
 
Camembert 
 
Cheddar 
 
 
Colby 
 
Edam 
 
 
Gouda 
 
Gouda 
 
Gruyere 
Mozzarella 
Parmesan 
Provolone 
 
Romano 
Roquefort 
 
  
 
Swiss 

Adaptted from Sumner (1987) 

bäîßþa@åíìØm@óÜÇ@òÈv“¾a@ÝßaìÈÛa@³§a@óÏ@òíìî¨a@pZM@ @

ة فى الجبن          Joosten(1988)وقد درس  ات الحيوي وين األمين ى تك العوامل المشجعه عل

  :ووجد أن 

ا            )١ راوح م ة تت ى درجة حرارة عالي د تخزين الجبن عل يتكون الهيستامين بسرعة عن

  .ْْم  ٢١ -١٨بين 



ة   )٢ تامين المتكون ة الهيس زداد آمي ات    ت د درج بن عن ى الج ى  Phف ذلك ف ه وآ المرتفع

 .األصناف المنخفضة فى نسبة الملح مثل الجودا 

وين     )٣ ى صعوبة تك ؤدى إل دة ت ترة جي بن بس ناعة الج ى ص تخدم ف بن المس ترة الل بس

 .األمينات الحيوية فى اللبن 

واع األخر       )٤ ا للهيستامين من األن ر انتاج ى بكتريا البادئ المحبة للحراة المتوسطة أآث

ل    رى مث واع األخ افة األن د إض  Lactobacilli and propionic acidوعن

bacteria ibuchneri, Thermophilic   رارة ة للح ا المحب ى البكتري ال

طة  بن    (Mesophilic)المتوس نيع الج ة تص ى حال ا ف ون  Masdamآم يتك

ادة اإلنت         ى زي ا تعمل آعوامل حث عل اج الهيستامين بنسبة أآبر من المعتاد حيث أنه

 .للهيستامين 

وافر  )٥ د ت ا عن ة له ة المقابل ات الحيوي اج األمين ى إنت ة عل اك حث لألحماض األميني هن

ه   ٩١٠&٢ ل   Enterococciجم جبن من    / خلي  Streptococcus faecalisمث

var liquefaciens  راد روتين وانف ل الب ة تحل ى عملي ا ف ذه البكتري ث تسرع ه حي

 .ى تعمل على زيادة تكوين األمنيات الحيوية آمية آبيرة من األحماض األمينية الت

 Tyrosinجم جبن من ساللة / خلية  ٨١٠&١وقد وجد فى الجبن الجودا أن حوالى  )٦

decarboxylation lactobacillus brevis   رامين وين التي ى تك ل عل تعم

وافر          د ت رامين عن وين التي ن تك ث يمك ل حي ادة التفاع ز م ى ترآي ك عل ف ذل ويتوق

 .البيوتراسين فيتكون عند تواجد األورنثين  التيروسين أما

ذلك يسرع من       NaNO2إضافة نيتريت الصوديوم  )٧ ا وآ يسرع من معدل موت الخالي

ين   نقص نشاط األنزيمات لنازعة لمجموعة الكربوآسيل وبالتالى تقلل من تكوين األم

  المقابل 

@ @

@ @
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ة      ات الحيوي وين األمين أما من حيث العوامل المؤثرة على نشاط األنزيمات المسئولة عن تك

  :حيث وجد  Joosten and Van Boekel(1988)فى الجبن فقد تمت دراستها بواسطة 

د   )١ م      ٤٠أقصى نشاط ألنزيمات نزع مجموعة الكربوآسيل يصل بع وم من التسوية ث ي

  .فى  نشاط األنزيم  يبدأ التناقص

ة الحرة   ( ال بد من توافر مادة التفاعل  )٢ آجم  / مليمول   ٠.٦بنسبة  ) األحماض األميني

 .جبن حتى تتكون األمينات الحيوية 

زه         )٣ ه يكون ترآي ا أن رة التسوية ، آم يزداد ترآيز الهيستامين زيادة تدريجية خالل فت

زه   فى منتصف القرص أعلى منه على حواف القرص ، حيث يكون    ل   ٥.٨ترآي مقاب

 .آجم جبن على التوالى / مليمول  ٣.٨

اج إنزيمات             )٤ ى إنت ى عل ان الحس الميكروب ة آ روتين عالي ل الب ة تحل آلما آانت عملي

ادة    وافر م نزع مجموعة الكربوآسيل أعلى وآان نشاط هذه األأنزيمات عالية نظرا لت

ل  ة ( التفاع روتين و) االحماض األميني ل الب ن تحل ة م ذه الناتج ك ان ه ن ذل م م يفه

 .األنزيمات من النوع المحث 

@@òaŠ‡Ûa@wöbnãZM@ @

ز        ى مراآ داول ف بن المت وى الج ة لمحت رية الحالي ة الحص ن الدراس وحظ م ة ل فة عام بص

  :محافظة الدقهلية من األمينات الحيوية ما يلى 

ات الحيوي  • ة من األمين ى نسب متفاوت وى عل د الدراسة تحت بن قي واع الج ة أن ة إن غالبي

ة          ن الوجب زء م ون ج بن يك اول الج ة وأن تن ه ، خاص دود اآلمن ى الح ع ف ا يق ومعظمه

 .الغذائية 

ابع الريفى     • ز ذا الط وجدت زيادة فى ترآيز األمينات الحيوية فى الجبن المنتجة فى المراآ

 .والبعيدة إلى حد ما عن التحضر الذى تمثلة مدينة مثل المنصورة 



ز بالمحافظة هى     لوحظ عدم وجود بعض أنواع الجبن • مثل جبن الرآفورت فى ثالثة مراآ

 .دآرنس ومنية النصر وبنى عبيد 

ع   • لم يتم الكشف عن وجود األمين الحيوى الهيستامين فى عينات الجبن المطبوخ فى جمي

مراآز المحافظة بما قد يشير إألى احتمال تكسيره بالحرارة العالية المستخدمة فى عملية 

ن  وع م ذا الن ل ه رى     تصنع مث كال األخ ن األأش ه أو ع دم الكشف عن م ع ن ث بن وم الج

 .الناتجة عن تكسيره 

وخ بمرآزى        • ات الجبن المطب لم يتم الكشف عن وجود األمين الحيوى البيترسين فى عين

 .المنصورة وطلخا ، وهى عينات مستوردة من الخارج 

ذه    لوحظ إن عينات الجبن المأخوذة من المراآز الريفية والتى فى الغالب  • ا حفظ ه يتم فيه

ات     ا من األمين المنتجات على درجات الحرارة العادية آانت فى أغلبيتها أعلى فى محتواه

الحيوية مقارنة بالعينات المأخوذة من المراآز األآثر تحضرا والتى يتم فيها عادة تخزين  

 .هذه المنتجات على درجة حرارة منخفضة فى الثالجات 

ن  • ة م ة معين وفير نوعي را لت ديم  نظ ن مش ق تم تصنيعها م ة ي ز الريفي ى المراآ المش ف

د        رة ، فق ريفيين بكث اطق من السكان ال بطريقة بدائية متوارثة ويقبل عليها أهل هذه المن

ة              ات الحيوي ة من المش من األمين ذه النوعي وى ه ادة محت ة زي ائج الحالي لوحظ من النت

 .مقارنة بالمش المنتج فى المصانع بأسلوب علمى 

واء أوضحت ا • ة المفحوصة احت واع المنتجات اللبني ر أن رأس هو أآث ائج إن الجبن ال لنت

ة           وع من الجبن من حيث طبيع ذا الن ة ه ى طبيع على األمينات الحيوية وقد أعزى ذلك إل

 .ترآيبة ومحتواة من الرطوبة 

رامين   • دام    ( Tyramineوجدت أقل نسب من األمينات الحيوية التي ) Edamفى جبن اي

فى جبن ( Putrescine والبترسين ) فى الجبن الدمياطى ( Histamine  والهيستامين

Pickled cheese  والكادافرينCadaverine)   ورت ين     فى جبن الرآف ل أم ا اثي والبيت

 .فى جبن ايدام 



دام       ) من عدد العينات% ١٠٠نسبة (سجلت جميع العينات  • م فحصها فى جبن األي ى ت الت

 .امين والكادافرين نتيجة ايجابية لمحتواها من التير

ات    • ع العين جلت جمي بة (س ات   % ١٠٠نس دد العين ن ع بن    ) م ى ج ها ف م فحص ى ت الت

Pickled cheese  نتيجة ايجابية لمحتواها من التيرامين والبيترسين. 

ات   • ع العين جلت جمي بة (س ات  % ١٠٠نس دد العين ن ع ن المش   ) م ها م م فحص ى ت الت

Mish ين والبيترسين والبيتا ايثيل امين نتيجة ايجابية لمحتواها من التيرام. 



üëc@@Z@@ó bîß‡Ûa@³§aZM@ @
  

â@òíìî¨a@pbäîßþa@òjã@ÝÓc@ @òjã@óÜÇc@ @

  )جم١٠٠/مجم ٤.٧(أجا   )جم١٠٠/مجم ٢.٧٦(دآرنس  –طلخا   تيرامين  ١

  )جم ١٠٠/مجم ٠.٤١(السنبالوين   )جم١٠٠/ مجم  ١١(طلخا   هيستامين  ٢

  )جم١٠٠/مجم ٥.٨٩(بلقاس   )جم١٠٠/ مجم ٤( بنى عبيد –ميت غمر   بيوتريسين  ٣

  )جم ١٠٠/مجم٠.٤٧(ميت غمر   )جم١٠٠/مجم ٠.١٩(طلخا   آادافرين  ٤

  )جم ١٠٠/مجم  ٠.٦٦(أجا   )جم١٠٠/مجم ٠.٣٧(بلقاس   بيتا ايثيل امين  ٥

@ @

bîãbq@ZpŠìÐØí‹Ûa@³§a  :-  
  

â@òíìî¨a@pbäîßþa@òjã@ÝÓc@ @òjã@óÜÇc@ @

  )جم١٠٠/مجم ٠.٨١(السنبالوين   )جم١٠٠/مجم ٠.٤٣(المنصورة   تيرامين  ١

  )جم ١٠٠/مجم٠.٤٥(ميت غمر   )جم١٠٠/ مجم  ٠.٢(طلخا   هيستامين  ٢

  )جم ١٠٠/مجم٠.٥٦(ميت غمر   )جم١٠٠/ مجم ٠.٣(أجا   بيوتريسين  ٣

  )جم١٠٠/مجم ٠.٤١(السنبالوين   )جم١٠٠/مجم ٠.٢٠(طلخا   آادافرين  ٤

  )جم١٠٠/مجم ١.٣٤(السنبالوين   )جم١٠٠/مجم ٠.٨٠(المنصورة   بيتا ايثيل امين  ٥

  



brÛbq@Z@@âa‡í⁄a@³§aZM@ @
@ @

â@òíìî¨a@pbäîßþa@òjã@ÝÓc@ @òjã@óÜÇc@ @

  )جم١٠٠/مجم ٠.٧٦(بنى عبيد   )جم١٠٠/مجم ٠.٤٠(السنبالوين   تيرامين  ١

  )جم ٠.٩١/١٠٠(منية النصر  )جم١٠٠/ مجم  ٠.٤٣(طلخا   هيستامين  ٢

  )جم١٠٠/مجم ٠.٧١(بنى عبيد   )جم١٠٠/ مجم ٠.٤٢(المنصورة   بيوتريسين  ٣

  )جم١٠٠/مجم ٠.٧٩(المنصورة   آادافرين  ٤

  منية النصر

  )جم١٠٠/مجم ١.١(بنى عبيد 

  )جم١٠٠/مجم ٠.٢١(السنبالوين   )جم١٠٠/مجم ٠.١١(شربين   بيتا ايثيل امين  ٥

  

@bÈiaŠ@@Z@@”¾a@³§aZM@ @

  

â@òíìî¨a@pbäîßþa@òjã@ÝÓc@ @òjã@óÜÇc@ @

  )جم١٠٠/مجم ١.٩٣(منية المنصورة   )جم١٠٠/مجم ٠.٩١(المنصورة   يرامينت  ١

  )جم ١٠٠/مجم ٥.٥(ميت غمر   )جم١٠٠/ مجم  ٠.٣٧(شربين   هيستامين  ٢

  )جم١٠٠/مجم ٠.٨(السنبالوين   )جم١٠٠/ مجم ٠.٣٨(المنصورة  بيوتريسين  ٣

  )جم ١٠٠/مجم٠.٦٥(بلقاس   )جم١٠٠/مجم ٠.٣٤(طلخا   آادافرين  ٤

  )جم ١٠٠/مجم  ٢.١٠(أجا   )جم١٠٠/مجم ٠.٧٤(طلخا   ايثيل امين بيتا  ٥

  

  

  

  



bßb‚@Z@@”¾aZM@ @
  

â@òíìî¨a@pbäîßþa@òjã@ÝÓc@ @òjã@óÜÇc@ @

  )جم١٠٠/مجم ١.٨١(بنى عبيد   )جم١٠٠/مجم ٠.١٩(دآرنس   تيرامين  ١

  )جم ١٠٠/مجم٠.٤٦(منية النصر   )جم١٠٠/ مجم  ٠.٣٦(دآرنس   هيستامين  ٢

  )جم ١٠٠/مجم٠.٧٥(دآرنس   )جم١٠٠/ مجم ٠.٣٧(المنصورة   بيوتريسين  ٣

  )جم١٠٠/مجم ٠.٦٣(ميت غمر   )جم١٠٠/مجم ٠.٣٧(أجا   آادافرين  ٤

  )جم١٠٠/مجم ١.٩٨(بنى عبيد   )جم١٠٠/مجم ٠.٨٠(المنصورة   بيتا ايثيل امين  ٥

  

b†b@Z@@…ìjİ¾a@³§aZM@ @
  

â@òíìî¨a@pbäîßþa@òjã@ÝÓc@ @òjã@óÜÇc@ @

  )جم ١٠٠/مجم ٢.٧٧(منية النصر  )جم١٠٠/ مجم  ٠.٥٢(طلخا   تيرامين  ١

  ال يوجد  ال يوجد  هيستامين  ٢

  )جم١٠٠/مجم ١.٣٢(منية النصر   المنصورة ، طلخا ال يوجد  بيوتريسين  ٣

  )جم١٠٠/مجم ١.٣٤(بلقاس   )جم١٠٠/مجم ٠.١١(المنصورة   آادافرين  ٤

  )جم١٠٠/مجم ٣.٤١١(غمر ميت   )جم١٠٠/مجم ٠.٢٠(المنصورة   بيتا ايثيل امين  ٥

  



bÈib@Z@@‘a‹Ûa@³§aZM@ @
  

â@òíìî¨a@pbäîßþa@òjã@ÝÓc@ @òjã@óÜÇc@ @

  )جم١٠٠/مجم ٢.٥٦(دآرنس   )جم١٠٠/مجم ١.٧(منية النصر   تيرامين  ١

  )جم ١٠٠/مجم  ٤.٣٣(دآرنس  )جم١٠٠/مجم ١.٩١(السنبالوين   هيستامين  ٢

  )جم ١٠٠/مجم  ٣.٢٣(رنسدآ  )جم١٠٠/مجم ٠.٩٠(السنبالوين   بيوتريسين  ٣

  )جم١٠٠/مجم ١٢.٥١(بنى عبيد   )جم١٠٠/مجم ٢.٧٣(المنصورة   آادافرين  ٤

  )جم١٠٠/مجم ٢.٥٣(ميت غمر   )جم١٠٠/مجم ٠.٨٢(المنصورة   بيتا ايثيل امين  ٥

رات   أما فيما يتعلق بالجزء الخاص بتصنيع بعض المنتجات اللبنية فى المعمل وتخزينها لفت

م ودرجة حرارة الغرفة  ه١ +٦درجة حرارة الثالجة ( درجات حرارة مختلفة  زمنية مختلفة على

  :فقد دلت النتائج المتحصل عليها على األتى ) م ه٣ + ٢٧

@üëc@Z@@ôëbàîØÛa@kî×ÛaZM@ @

c@H@Òb§a@³§aZM@ @

أظهرت النتائج المنحصل عليها من الدراسة خالل مدة التسوية حيث انخفاض فى رطوبة  •

دريجي  ر    الجبن ت ة الجبن الكاشكافال آانت أآث وعى الجبن ، ونالحظ إن رطوب ا فى آال ن

 .انخفاضا من الجبن الرأس 

االنخفاض على درجة للجبن أثناء فترة التخزين وآان معدل   PHانخفضت أيضًا درجة الـ •

 .م  ه١ + ٦م أعلى من درجة  ه٣+٢٧

وعى الجبن    أما عن حموضة الجبن الجاف فقد تالحظ ارتفاع محتوى الحموضة  • فى آال ن

ى      ه عل ر من ة أآث بتقدم عملية التسوية وآان معدل االرتفاع أعلى على درجة حرارة الغرف

 .درجة حرارة الثالجة 



د أعزى              • رة التخزين وق ا خالل فت ا ملحوظ محتوى الملح فى الجبن الجاف سجل ارتفاع

ى درجة           ح عل ادة المل دل زي ان مع ذلك آ ة ول د الرطوب ى فق ة    هذا االرتفاع ال حرارة الغرف

 .أعلى منه فى حالة التخزين تحت تبريد الختالف معدل فقد الرطوبة 

l@H@Òb§a@Ñ—äÛa@³§aZM@ @

دام  (يتضح من دراسة الترآيب الكيماوى لنوعى الجبن النصف جاف     تحت  ) الجوادا  –األي

رة              اء فت اوى للجبن الجاف أثن ر فى الترآيب الكيم ان مشابها للتغي ر الحادث آ الدراسة إن التغيي

 .التسوية 

u@H@ô‹İÛa@³§aZM@ @

تختلف طريقة تخزين الجبن الطرى عن طريقة تخزين آل من الجبن الجاف والنصف جاف  

نهم فى الترآيب    حيث يخزن الجبن الطرى فى محلول ملحى متوازن مما يؤدى ل حدوث اختالف بي

  .الكيماوى 

د اسبوعين من التخزين،      • لوحظ خالل تخزين الجبن الدمياطى ارتفاع نسبة الرطوبة بع

ول      ن المحل زء م بن ج ث يتشرب الج اهرة التشرب حي دوث ظ ى ح ك ال زى ذل د أع وق

ح ، الملحى المخزن فيه تبعًا لظاهرة الضغط األسموزى نتيجة النسبة المرتفعة من المل  

  .تال ذلك انخفاض تدريجى فى نسبة الرطوبة حتى نهاية فترة التسوية 

ـ   • ان االنخفاض فى            PHانخفضت درجة ال ة التسوية وآ دم عملي فى الجبن الطرى بتق

 .. الجبن المصنع بالترشيح الفائق أعلى منة فى الجبن الدمياط 

دل االرت    • ان مع ر وضوحا    حموضة الجبن الطرى ارتفعت أثناء فترة التخزين وآ اع أآث ف

 .م  ه٣+٢٧على درجة 

ى      • روجين الكل دة      ) TN(محتوى الجبن الطرى من النيت دريجيا طوال م سل انخفاض ت

دريجى وتحول جزء من      التخزين وقد ارجع ذلك االنخفاض الى حدوث تحلل بروتينى ت

 ) .NPN(والى نيتروجين غير بروتينى )  SN(الى بروتين ذائب  TNالـ 



ى         ويتضح من هذه النت  • ل البروتين دل التحل د من مع ة تزي ائج أن درجة الحرارة المرتفع

 .أثناء تخزين الجبن الطرى حيث تعمل على زيادة نشاط البكتريا المحللة للبروتين 

@bîãbq@Z@òíìnÛa@Ýöü†Z@ @

ة          واع الجبن المختلف ة التسوية فى أن دم عملي ى تق من أهم الدالئل المستخدمة فى الحكم عل

ذائب      أثناء التخزين م روتين ال وى الجبن من الب روجين   (SN)تابعة التغير الحادث فى محت والنيت

ى   ر بروتين يلوفيتش   (NPN)الغي ل ش اض   Schilovich  (SRI)ومعام ة األأحم ذلك دراس وآ

ذه الدراسة        (FFA)واألحماض الدهنية الحرة   (TVFA)الدهنية الطيارة  ز فى ه م الترآي د ت وق

ل التسوية الم     ة دالئ ى متابع ـ       عل روتين وهى ال ل الب ذلك   NPN, SNرتبطة فقط بتحل  SRI وآ

  .وذلك للعالقة الوثيقة بين تحلل البروتين وتكوين األمينات الحيوية فيما بعد 

c@H@Òb§a@³§aZM@ @

ـ    SNلوحظ أثناء تسوية الجبن الجاف ارتفاع معدل تكوين الـ  يم    NPNوال ذلك ق   SRIوآ

  .عكس حدوث تحلل بروتينى تدريجى خالل التخزين  تدريجيا بتقدم عملية التسوية مما ي

l@H@Òbu@Ñ—äÛa@³§aZM@ @

أوضحت نتائج دالئل التسوية فى الجبن النصف جاف ان سلوك التحلل البروتينى فى الجبن  

ل          يم دالئ دريجى فى ق اع ت وحظ ارتف واع الجبن الجاف حيث ل ة فى أن دام يشبة مثيل الجودا واإلي

ى درجة     ) أشهر ٩(حتى نهاية هذه المدة التسوية بتقدم مدة التخزين  ل عل دل التحل  ٢٧وآذلك مع

  .م ه١ + ٦م  وآان مرتفعا مقارنه بمعدل التحلل على درجة  ه ٣ +

u@H@ô‹İÛa@³§aZM@ @

رة             اء فت ل التسوية أثن يم دالئ دريجى لق اع ت ا حدوث ارتف ائج المتحصل عليه لوحظ من النت

ائج ا     ا نت ى درجة حرارة        التخزين للجبن الطرى وإذا تابعن دمياطى نالحظ إن التسوية عل لجبن ال

  .الغرفة آانت تتقدم بمعدالت أعلى من التسوية تحت تبريد 



ة التخزين    .S.R.I, N.P.N,S.Nحيث آانت قيم الـ  مل   ٣٩% ٠.٠٨، % ٠.٣٦فى بداي

NaOH زين      .١ دة التخ ة م ى نهاي ب وف ى الترتي بوع  ٢٤(ع عل ى) أس   عل

ة  ذه  ه٣ +٢٧درج ت ه ى م ارتفع يم إل ل  ١٠٥.٤٩، %  ٠.١٨، %  ٠.٨٦الق    NaOHم

  م   ه١+٦ع آما ارتفعت هذه القيم عند التخزين لنفس المدة على درجة . ١

 مل  ٩٣.٦٨، % ٠.١٤، % ٠.٤٨٧ولكن بمعدالت أقل من السابقة حيث آانت القيم هى  

NaOH  ع على الترتيب .١.  

تفعت القيم تدريجيا حتى وصلت فى    أما عن الجبن األبيض المصنع بالترشيح الفائق فقد ار

زين   دة التخ ة م بوع ٢٤(نهاي ى ) أس ل  ٢١٥.٥، % ٠.٢٦، % ٠.٦١إل ى .١ NaOHم ع عل

ى درجة    ه٣+٢٧درجة   ا عل ائج     ه١ +٦م، أم د آانت النت مل  ١٦٩، % ٠.١٨، % ٠.٤٩م فق

  .ع على الترتيب .١

@brÛbq@Z@òíìî¨a@pbäîßüaZ@ @

ات         اما فيما يتعلق بمحتوى أنواع الجبن  ا من االمين ى تمت تصنيعها وتخزينه ة الت المختلف

  :الحيوية فيتضح من النتائج المتحصل عليها ما يلى 

  

c@H@Òb§a@³§aZM@ @

ى            اه ثابت عل ة ال يتخذ اتج ات الحيوي وى الجبن الجاف من األمين أوضحت النتائج أن محت

اع واالنخ     ين االرتف ا ب ذب م ًا يتضح من     طول مدة التخزين وإنما آان االتجاه متذب فاض ، وعموم

ع تحت الدراسة خالل  ات األرب وع من األمين ى أى ن واء الجبن عل رأس عدم احت ائج الجبن ال نت

ات     دء ظهور االمني ان    ، االمرحلة االولى من التخزين وخالل الشهر االول ثم ب امين آ ثال التربت فم

ز     ات االخرى وتتمي ى     هو االمين السائد فى الجبن الرأس مقارنة باالمني ى أعل دريجى إل اع ت بارتف

ه  ة ل م٢٣.٩٤(قيم م/ ملج د ) آج ة   ٨بع ى درج زين عل ن التخ هور م م انخفض  ه٣ +٢٧ش م  ث

ى      دة التخزين ووصل ال ى درجة     / ملجم   ٦.١٤تدريجيا حتى نهاية م ا عل د   ه١+٦آجم ، أم م فق



ه     ة ل ى قيم د  ) آجم  / ملجم   ١١.٣٧(سجل أعل ة     ٧بع ل قيم فى  آجم  / ملجم   ٢.٩٣شهور ، وأق

  ).شهر  ١٢(نهاية مدة التخزين 

اع          وا باالرتف ز محت رأس وتمي بن ال ى الج دا ف ات تواج ل األمين ان أق د آ رامين فق ا التي أم

ى درجة   ) آجم / ملجم   ١.٤٩(التدريجى المستمر حتى وصل ألقصى قيمة له فى مدة التخزين  عل

  .م ه١+ ٦آجم على درجة / ملجم  ٠.٩١م ،  ه٣+٢٧

ان           فى الجبن الكاشكافال    رأس حيث آ ات متشابها لسلوآها فى الجبن ال ان سلوك األمين آ

دة التخزين حتى       / التربتامين هو أآثر األمينات تواجد ى طول م دريجى عل بها وتميز باالرتفاع الت

د      ه بع ة ل ى قيم ل القص ة       ١٢وص ى درج واء عل زين س ن التخ هر م   م أو ه٣+٢٧ش

ى       ه١+ ٦  ب ه ى الترتي يم عل ت الق ث آان م  ٢٢م حي م ، /  ملج م  ١٦.٢٤آج ا  / ملج م ، أم آج

ة فى           ادة تدريجي اه حيث حدثت زي ات األتج دم ثب ز بع التيرامين فقد آان أقل األمينات تواجدًا وتمي

ا     ة له ى قيم د  ) آجم  / ملجم   ١.٥(محتوى الجبن الرأس من التيرامين ووصلت ألعل شهور   ٧بع

د  ) آجم  / ملجم  ٥٩(م و  ه٣+٢٧من التخزين على درجة  ى درجة      شه  ٨بع ور من التخزين عل

  .م ثم حدث انخفاض بعد ذلك حتى نهاية مدة التخزين  ه١+ ٦

بالنسبة للهيستامين والبيتافنيل إثيل أمين فكانت القيم متقاربة فى الجبن الرأس الكاشكافال  

ة       ى درجة حرارة الغرف ى عل وتتميز ايضًا بتذبذب محتوى الجبن منها وأن آانت القيم عموما أعل

دة التخزين              مقارنة ات خالل م وى الجبن من األمين ذب محت بحرارة الثالجة ، ويمكن تفسير تذب

  .باختالف معدالت تكوين واستهالك االمنيات الحيوية بواسطة الميكروبات 

l@H@Òb§a@Ñ—äÛa@³§aZM@ @

ة       ة فى بداي ات الحيوي ى األمين أوضحت النتائج عدم احتواء نوعى الجبن النصف الجاف عل

ة التخزين وهو      مرحلة التخ زين باستشثناء الجبن الجودا ، حيث احتوت على أمين واحد فى بداي

  ).آجم/ مجلم  ٢.٣٤(البيتافينايل إثيل أمين 

  :وبتقدم عملية التخزين بدأ ظهور األمينات الحيوية فى آال نوعى الجبن آما يلى 

*@@âa‡í⁄a@³§aZ@ @



ة من التر    ات متقارب زت      احتوى الجبن اإليدام على الكمي ين وتمي ل أم ل اثي امين والبيتافني بت

امين    يم للتربت القيم لكال نوعى األمين باالرتفاع المستمر حتى نهاية فترة التخزين حتى وصلت الق

م  ه٣+٢٧شهور على درجتى  ٩آجم بعد التخزين لمدة / ملجم  ٦.٣٣آجم ، / ملجم  ١٠.١٢إلى 

ل ا  ه ١+ ٦،  بة للبيتافني ا بالنس ب ، أم ى الترتي يم  م عل ت الق ين فكان ل أم م  ٩.٤٧ثي م، / ملج آج

يم         / ملجم  ١.٩٩ ذه الق ى الترتيب فيتضح من ه ى الحرارة عل آجم بعد نفس المدة على آال درجت

اع درجة حرارة             يم بارتف ات حيث ارتفعت الق اج األمين ى تنشيط إنت مدى تأثير درجة الحرارة عل

  .التخزين 

دام ف      ات تواجد فى الجبن اإلي رة        أما أقل األمين ة خالل فت يم متذبذب رامين وآانت الق هو التي

ة         ى قيم لت ألعل ى وص زين حت رة التخ ة فت ى بداي دريجيا ف يم ت ت الق ث ارتفع زين حي   التخ

بعد ) آجم/ ملجم  ٠.٦٩(م ،  ه ٣+٢٧اشهر من التخزين على درجة  ٦بعد ) آجم/ ملجم  ٠.٨٤(

  .د ذلك حتى نهاية فترة التخزينم ثم انخفضت القيم بع ه ١+ ٦التخزين لنفس المدة على درجة  

*@@a†ì§a@³§aZ@ @

ين    ل ام ل اثي امين والبيتافني ن التربت ل م اع مستوى آ ودا بارتف الجبن الج ائج ب زت النت تمي

ك          د ذل م انخفضت بع رة التخزين ث ة فت مقارنة بالتيرامين والهستامين ، آما ارتفعت القيم فى بداي

ى درجة       ٦بعد ) آجم / جم مل ١٢.٧٦( وآانت أعلى قيمة التربتامين هى  ه التخزين عل أشهر من

م  ٩.١١(م ،  ه٣+٢٧ م/ ملج دة ) آج زين لم د التخ ى ٥بع هر عل   أش

ة    ه     ه١+ ٦درج ة ل ى قيم ت أعل ين فكان ل أم ل إثي ا البيتافيناي م  ٢٤.٨٣(م إم م/ ملج   ) آج

  .م ه١+ ٦أشهر على درجة   ٣بعد ) آجم/ ملجم  ٥.٥٣(م ،  ه٣+٢٧أشهر على درجة   ٦بعد 

ل        امين والبيتافني ل من التربت ان أق بالنسبة لمحتوى الجبن النصف جاف من الهيستامين فك

  .اثيل أمين وأعلى من التيرامين فى آال نوعى الجبن ولم تتخذ القيم اتجاه ثابت 

*@@ô‹İÛa@³§aZ@ @

أوضحت نتائج األمينات الحيوية فى الجبن الطرى عدم احتواء العينات الطازجة على أحدى 

ى          األ وى فقط عل د أحت ائق ق مينات ارتجعت الدراسة ما عدا الجبن األبيض المصنع بالترشيح الف

  .آجم فى بداية مرحلة التخزين / ملجم  ٢.٨التربتامين بنسبة 



  .آان التربتامين هو األمين السائد فى الجبن الدمياطى أما األقل تواجدا فكان التيرامين 

د  ه بع ة ل ى قيم امين ألعل ة  ١٤ ووصل التربت ى درج زين عل ن التخ م ،  ه٣+٢٧أسبوع م

م فكانت أعلى قيمة هى   ه١ + ٦آجم ، أما عند التخزين على درجة  / ملجم ١٥٣٢وآانت القيمة 

دريجى          ٨آجم وتم تسجيلها بعد / ملجم  ١١.٥٧ ك حدث انخفاض ت د ذل أسابيع من التخزين وبع

  ).أسبوع  ٢٤(لمحتوى الجبن من التربتامين حتى نهاية مدة التخزين 

أما الهيستامين فحدثت له زيادة تدريجية حتى وصل ألعلى قيمة له فى نهاية مدة التخزين   

ى درجة     / ملجم ٣٠٤م ،  ه٣+٢٧آجم على درجة  / ملجم  ٣.١٢وآانت القيمة   ه١+ ٦آجم عل

  .م 

و           ه ه بة ل ائد بالنس ين الس ان األم ائق فك يح الف نع بالترش يض المص بن األب ن الج ا ع أم

د  ) آجم / ملجم  ٢٠.٢١(تامين ، أما أقلها فكان الثيرامين وسجل التربتامين أعلى قيمة له الترب بع

زين    ١٨ ن التخ بوع م م  ١٤.٥٦م ،  ه٣+٢٧أس ى    / ملج دة عل س الم د نف م ، بع   آج

  .م و حدث انخفاض فى القى بعد ذلك حتى نهاية مدة التخزين  ه١+ ٦درجة  

آجم  / ملجم   ١.٩٨حتى نهاية مدة التخزين وآانت    أما التيرامين فحدثت لة زيادة تدريجية

د  ة   ٢٤بع ى درج زين عل ن التخ بوع م ن   ه١+ ٦م ،   ه ٣+ ٢٧أس ا ع ب ، إم ى الترتي م عل

دث      م ح رارة ث ى الح ال درجت ى آ زين عل رات التخ ة فت ى بداي دريجيا ف د ت د تزاي تامين ، فق الهيس

د   ه١+ ٦على درجة حرارة   انخفاض مفاجئ فى نهاية مدة التخزين حتى أنه أختفى تماما م ، ولق

ى درجة   ه عل ة ل ى قيم ين أعل ل ام ل اثي د  ه ٣+ ٢٧حق البيتافيني زين  ٢٢م يع أسبوع من التخ

/ ملجم   ٢.٠٣م ، فكانت أعلى قيمة له  ه١+ ٦آجم ، أما على درجة / ملجم  ٦.٤٨وآانت القيمة 

ك حتى وصلت     ١٤آجم وتم تسجيلها بعد  د ذل ى   أسبوع وانخفضت القيم بع آجم  / ملجم   ١.٣٨ال

  .أسبوع من التخزين  ٢٤بعد 
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  وذج املشروعات البحثيةمن
@ @
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@ @

@óîö‹Ûa@sybjÛa@Zخالد محمود دويدار ./ د@ @

@szjÛa@áa@Z@ "دمياط –يف رأس البر دراسات بيئية لحماية مص" 

szjÛa@òİ‚@ @@Zدراسة التغير فى خط الساحل قبل وبعد أعمال الحماية  -١

  .باستخدام صور األقمار األصطناعية 

 .قياس التيار الساحلى بالمنطقة  -٢

 .حساب معدالت النحر والترسيب فى المنطقة -٣

األستعانة بالدراسات السابقة المنشورة والغير منشورة  -٤

 .ل على بيانات تخدم البحث فى المنطقة للحصو

أقتراح وسيلة مناسبة لتقليل تأثير أعمال الحماية على  -٥

  .الجنس البشرى وتقليل عدد الفرقى فى المنطقة 

órybjÛa@Õí‹ÐÛa@@@ @Zخالد محمود دويدار./ الباحث الرئيسى د -١  

 عمران السيد فريحى./ الباحث المعاون د -٢

 محمود سالم إبراهيم./ الباحث المعاون د -٣

 فريال موسى البديوى./ حث المعاون دالبا -٤

 مى ابراهيم الجمال./ الباحث المعاون د -٥

 السيد بدر./ الباحث المعاون د -٦

  دعاء الشناوى/ المشرف المالى األنسة  -٧



  

Êë‹“¾a@˜ƒÜß@ @

ة    رؤوس الحجري لقد تم  استخدام العديد من المنشأت الهندسية ممثلة بالحوائط البحرية وال

وات          و مكسرات األمواج الخرسا ى القن اظ عل ال الشاطئ والحف ل رم ع تآآ ل أو من نية بغرض تقلي

  .المالحية من األطماء

ا     وبيات وم ع الرس واج وتوزي ة األم ى حرآ ية عل أت الهندس ذه المنش ر ه ة أث دم الدراس تق

دثت      ى ح رات الت الى التغي ر ، وبالت ة بمصيف رأس الب ة الحماي ة بمنطق ادن ثقيل ن مع ة م تحتوي

التغير فى شكل خط الشاطئ      بمصيف رأس البر نتي جة استخدام هذه المنشأت الهندسية ، ممثلة ب

والزيادة فى عدد الغرقى الذى وصل إلى حوالى عشرة أضعاف ماآان علية قبل استخدام المنشأت 

  .الهندسية 

 ABSTRACT  

Many engineering structures, including seawalls, groins, jetties and 

detached breakwaters were used to diminish or halt the erosion of sand 

from the beach, and to maintain inlets to harbors. 

The present study deals with the effect of the constructed engineering 

structures on the incident waves, their action on the sediments and heavy 

mineral distribution in the protected area at Ras El–Bar resort. Beach 

hazards include the change in beach configuration and the increasing of 

the rate of drowning, which reach about ten times that were recorded 

before the construction of these protective structures, are thoroughly 

discussed. 



òß‡Ôß@ @

ة        رؤس الحجري ة وال الحوائط البحري ة ب ية ممثل آت الهندس ن المنش د م تخدام العدي م اس ت

وات   والحواجز ومكسرات األمواج الخرسانة بغرض تقليل أو منع تآآل الشاطئ والحفاظ على القن

  .المالحية من االطماء 

ة أ ذه المنشأت الحجري ا،  ويالحظ أن ه ايش معه ة وال تتع وى الطبيع ه ق انة تواج و الخرس

ام       ى أم دمير الشاطئ الرمل وبالتالى نتج عن استخدامها نواتج غير مرغوب فيها ممثلة بمشكلة ت

ر      الحوائط البحرية وتآآل الشاطئ شرق الرؤؤس الحجرية وحواجز األمواج وأيضا الترسيب غي

ه    اء (المرغوب في ادة    غرب الحواجز الخر ) مشكلة األطم ة والزي سانية وداخل المجارى المالحي

ل استخدام المنشأت   ه ق ان علي ر من عشرة أضعاف ماآ ى أآث ذى وصل إل ى ال دد الغرق فىى ع

ل عد     )  ٢٠٠٠غريق عام  ١٥٢إلى  ١٩٨٩غريق عام  ١٣(الهندسية  رقم يمث ويالحظ أن هذا ال

عام   ٣٠حتى  ١٤مار من تتراوح األع( الغرقى لمصيف عام واحد وأن جميع الغرقى من الشباب 

  .، ولقد تم إنقاذ أضعاف هذا العدد ) 

Êë‹“¾a@Òa‡çc@ @

ديم       ر وتق يهدف المشروع المقدم إلى دراسة ظاهرة ازدياد أعداد الغرقى بمصيف رأس الب

  .الحلول القابلة للتنفيذ لمواجهة هذه الظاهرة المتزايدة 

òîrzjÛa@òİ©a@ @

د   مل تحدي اطئ تش ة الش ة لمنطق ة ميداني راء   دراس ة ، وإج دات الجيومورفولوجي الوح

اطئية          بات الش ل الترس ات تمث ع عين ة ، وجم ور الفوتوغرافي ة بالص ة المدعم ات الحلقي القياس

ة    ل المعملي دنى     ( وإجراء التحالي ل المع ل الحجمى والتحلي ، و عمل األشكال التوضيحية    ) التحلي

  .التى تمثل نسيج وأشكال وحرآة هذه الترسبات 

ة  ك من خالل المشاهدات و دراسة حرآ ر ، وذل واج بنطاق التكسر لمصيف رأس الب االم

  .القياسات الحقلية المدعمة بالصور الفوتوغرافية 



  .متابعة حرآة الرسوبيات للوقوف على التغيرات المستجدة للتيارات بنطاق التكسر

  يف رأس البرتقديم الحلول القابلة للتنفيذ من أجل تقليل أو منع ازدياد أعداد الغرقى بمص

Êë‹“¾a@òîàçc@ @

تقدم الحلول القابلة للتنفيذ من اجل تقليل أو منع أعداد الغرقى بمصيف رأس   : التطبيقية  •

 البر

م   • بة للقس ل      : بالنس ى ح م ف ارآة القس ة ومش ر المتاح ات غي بعض اإلمكان م ب م القس دع

 .مشكالت البيئة المحيطة 

ة    قيام الجامعة بدور: بالنسبة للكلية أو الجامعة  • ة البيئ ها الفعال فى خدمة المجتمع وتنمي

  .المحيطة 

Êë‹“¾a@åß@ñ‡îÐn¾a@pbè§a@ @

 )محافظ دمياط بهذه الظاهرة / ويالحظ اهتمام سيادة الوزير ( محافظة دمياط  •

 .الجهات الخدمية للمترددين على مصيف رأس البر والمصطافين أنفسهم  •

 



Êë‹“àÜÛ@óäßÛa@wßbãÛa@ @
  

  ٢٤  ٢٣  ٢٢  ٢١  ٢٠  ١٩  ١٨  ١٧  ١٦  ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

١                                                  

٢                                                  

٣                                                  

٤                                                  

٥                                                  

٦                                                  

٧                                                  

٨                                                  

٩                                                  

١٠                                                  

@òîÜàÈÛa@paìİ©a@‹’Z@ @

 .استكشاف حقلى وجمع خرائط ومطبوعات )١

 .دراسة ميدانية لمنطقة الشاطئ تشمل تحديد الوحدات الجيومورفولوجية  )٢

 .إجراء القياسات الحقلية المدعمة بالصور الفوتوغرافية  )٣

 .سبات الشاطئية جمع عينات تمثل التر )٤

 ).التحليل الحجمى و التحليل المعدنى( إجراء التحاليل المعملية  )٥

 .رسم األأشكال التوضيحية التى تمثل نسيج وأشكال وحرآة هذه الترسبات  )٦

دراسة حرآة األمواج بنطاق التكسر لمصيف رأس البر ، وذلك من خالل المشاهدات و   )٧

 .رافية القياسات الحقلية المدعمة بالصور الفوتوغ

 .متابعة حرآة الرسوبيات للوقوف على التغيرات المستجدة للتيارات بنطاق الكسر )٨

 .زيارات حقلية تأآيدية ومتابعة ما توصل إلية من نتائج  )٩

تقديم الحلول القابلة للتنفيذ من أجل تقليل أو منع ازدياد أعداد الغرقى بمصيف رأس    )١٠

 .البر 



Êë‹“¾a@‰îÐänÛ@òiìÜİ¾a@pbîãbØß⁄a@ @
@ @

@Êë‹“¾a@bèîÛg@xbn±ë@áÔÛbi@ñ†ìuìß@pa‡Èßë@ñèucZ@ @

@ @

éäß@‹ÌÛa Œbè§a@áa@ @ â@

 ١ جهاز هزاز إلجراء التحليل الحجمى للرسوبيات الشاطئية

 ٢  مجموعة مناخل  الستقبال االحجام المتدرجة من عملية االهتزاز

 ٣  ميزان  لوزن آل حجم على حدة

 ٤  بوصلة برانتون  قياس االتجاهات والميول

 ٥  ميكروسكوب مستقطب  الفحص المعدنى للرسوبيات
@ @

@bçúa‹’@lìÜİß@pa‡Èßë@ñèucZ@ @

@ @

òí‹í‡ÔnÛa@òÐÜØnÛa Œbè§a@âa‡ƒna@òjã@ ‹ÌÛa@ @ Œbè§a@áa@ @ â@

 ١  زجاجيان  إلجراء فحص رسوبى ومعدنى للرسوبات %١٠٠ ٤٥٠٠

 ٢  أطباق تسخين  التسخين %١٠٠  ١٥٠٠

 ٣  مليةحوامل مع  رفع أقماع الفصل %١٠٠  ١٥٠٠

@bçúa‹’@lìÜİ¾a@òØÜèn¾a@†aì¾aZ@ @

@ @

Ñä—Ûa@ @ â@

  ١ آيماويات

  ٢  ورق ترشيح

  ٣  أفالم تصوير

  ٤  أدوات مكتبية

  ٥  أآياس جمع العينات

@Êë‹“àÜÛ@òîÛb¾a@òİ©aZ@ @
@ @



òÐÜØnÛa æbîi@ @ Ñä—Ûa@ @

  االجهزة زجاجيان أطباق تسخين وحوامل معملية ٧٥٠٠

٥٠٠٠  
تصوير أدوات مكتبية أفالم ، ورق ترشيح ، آيماويات 

  وأآياس جمع العينات

  المواد المستهلكة

٥٠٠  
استخدام وسائل النقل لالنتقال لموقع المشروع للبحث وإجراء 

  .القياسات و جمع العينات والعودة بها إلى المعمل 

  سفريات داخلية

  آتب ومجالت    --

١٠٠٠  
آتابة ورسم وطبع ونشر واستشارة وإمكانية حضور 

  مؤتمرات 

/ تقارير/ فة النشر تكل

/ مؤتمرات ولقاءات

  مستشارين

  نثريات    ----

  مكافآت الفريق البحثى    ٥٠٠٠

١٠٠٠    
اسكرتارية والفنيين واألجور 

  وأعمال أخرى

  اإلجمالى    ٢٠٠٠٠

órzjÛa@Õí‹ÐÛa@pfÏbØß@Þë‡u@Z@ @

@ @

òîãbrÛa@òÜy‹¾a ¶ëþa@òÜy‹¾a@ @ órzjÛa@Õí‹ÐÛa@ @

  الباحث الرئيسى ٦٢٥ ٦٢٥

  الباحث المعاون  ٦٢٥  ٦٢٥

  الباحث المعاون  ٦٢٥  ٦٢٥

  الباحث المعاون  ٦٢٥  ٦٢٥

  



@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

ò÷îjÛa@pbÇë‹“àÜÛ@éßbÈÛa@ñŠa†üa 

  

  

  

  

@ @@@tb¢c@ @

òîšbí‹Ûa@òîiÛa@òîÜ×@ @



@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

ò÷îjÛa@pbÇë‹“àÜÛ@éßbÈÛa@ñŠa†üa 
@ @@ @

  منوذج املشروعات البحثية
@ @

@üëc@ZzjÛa@Õí‹ÐÛaë@óîö‹Ûa@sybjÛa@pbãbîiæëbÈ¾a@ór@ @
 

@szjÛa@áa@ @@Z@ معدل إنتشار اإلنحرافات القومية للمرحلة السنية من

 ).تأهيل –تشخيص (سنه بمحافظة الدقهلية  ١١-٦

@ÝíìànÛa@òèu@ @Z  ورة ة المنص ة  –جامع اب   –اإلدارة العام دة حس وح

@البحوث  @

ÝíìànÛa@ávy@@@ @@Zجنية ٢٠٠٠٠  

Êë‹“¾a@ñ‡ß@ @@ @@Zشهرًا ٢٤  

ö‹Ûa@sybjÛa@ágóî@ @@ @Zمحمد محمد الشحات محمود/ د.أ  

óîö‹Ûa@sybjÛa@òÐîÃë@@@ @Z أستاذ بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية

ووآيل آلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع 

  .وتنمية البيئة 

szjÛa@åß@Ò‡a@ @@ @Zالتعرف على أنواع ومعدل انتشار االنحرافات  -١

 .لبحث القوامية لدى تالميذ عينة ا

مقارنة بالنسب المئوية لمعدل انتشار  -٢

 -:االنحرافات القوامية وفقُا للمتغيرات التالية 

  .الريف والحضر آمتغير بيئي  - أ 



القطاع الحكومى والخاص آمتغير اقتصادى - ب 

درجة تعليم اآلباء واألمهات آمتغير ثقافى  - ج 

 .اجتماعى 

الممارسة الرياضية للتالميذ آمتغير لياقة  -د 

 .عامة

رجة القرابة بين الوالدين آمتغير وراثى د  -هـ 

 .فى آل من بيئتى الريف والحضر

وضع برنامج تأهيلى لالنحراف القوامية األآثرا  -٣

  .انتشارًا

ó÷îjÛa@†ë†‹¾a@@@ @Zاآتشاف عدد آبير من االنحرافات القوامية فى  -١

سنة بمحافظة  ١١-٦المرحلة السنية من 

ئى الدقهلية أمكن التوصل لبرنامج عالجى ووقا

  .وتأهيلى لهدف اإلصابات للحد منها 

العامل الوراثى يتدخل بأسلوب آبير فى زيادة  -٢

 .اإلنحرافات وإنتشارها 

يؤثر المستوى اإلقتصادى للتلميذ فى قدرته  -٣

 .على المتغيرة على االنحرافات القوامية 

من خالل نتائج البحث اإليجابية آال له مردود  -٤

القوامية عن تحسن فى نسبة ظهور اإلنحرافات 

شكل عام من آان له عظيم األثر فى ظهور قوام 

  .خالى من التشوهات واالنحرافات إلى حد ما 

@åß@ ñ‡îÐn¾a@ pbè§a

szjÛa@ @@ @@

Z) مديرية الشباب  –مديرية التربية والتعليم

  ) .والرياضة

@@ ónÛa@ pa‡È¾a@ ñèuþa

bèöa‹’@ @@ @@

Z وام شاشات ق –) القدم(جهاز تشوهات القوام  –أفالم

 –ميزان طبى  –جهاز التكوين الجسمى  –



  .مصابيح آهربائية  –رستامستر لقياس الطول 



@órzjÛa@Õí‹ÐÛa@õb›Çc@ @
@ @

حات /د.أ  -١ د الش د محم  محم
  

óîö‹Ûa@sybjÛa@ @

اب / د.أ  -٢ د أرب ال حم د مرس  محم
  

aì›Ç@ @

الم  / د.م.أ  -٣ راهيم س د إب  محم
  

aì›Ç@ @

اح  /د.م.أ  -٤  الجوهرى حمدى محمد عبد الفت
  

aì›Ç@ @

د   / د.م.أ  -٥ عيد عاب دين الس ى ال  مح
  

aì›Ç@ @

رازق / د.م.أ  -٦ د ال م عب دحت قاس  م
  

aì›Ç@ @

اوى /م.م  -٧ د الطنط د محم  أحم
  

aì›Ç@ @

ور  /م.م  -٨ و الن د أب يد محم  الس
  

aì›Ç@ @

ن / م.م  -٩ د حس ن محم د حس  محم
  

aì›Ç@ @



QOQ@szjÛa@òÜØ“ßë@òß‡Ô¾a@ @

اًال    تهتم الدول ال انوا أطف متقدمة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا بجميع فئات شعوبها سواء آ

ف        ديم مختل حية ، وتق ة الص وفير الرعاي ى ت دة عل دول جاه ذه ال ل ه وًال ، وتعم بابًا أو آه أو ش

ا أضعافًا         ك سيعود عليه ة أن ذل ال وهى مؤمن الخدمات لمواطنيها باذلة فى سبيل ذلك الجهد والم

ا           مضاعفة فى جم الى من األمراض ، ونحن أحوج م د خ ل جي يع نواحى الحياة بغرض إعداد جي

م          ا وأن نل ائها بوظائفه ام أعض ة قي ى آيفي ف عل امنا وأن نق ن أجس ر ع رف الكثي ون ألن نع نك

  .بالظروف التى تساعدها على النمو المتزن 

ا      زن سيزداد ايث د منسق مت د   فتعاون الجهود لإلبقاء على مظهر اإلنسان بقوام جي را من بع

ر منسق   ل غي وام معت ايروه بق ائر    ، م ى س وق عل يادة والتف ان بالس ى اإلنس ده حظ ل وح وبالعق

د من             ل والجي يح من الجمي ز القب ه يستطيع تميي ه األمور فإن درك ب المخلوقات وبما أن له عقًال ي

  .الردئ 

ل بالتفكير فى ولما خلق اهللا اإلنسان وأنعم عليه بعقل مدرك قصد أن يشغل اإلنسان ذلك العق

وام السليم من عالمات            ه ، حيث أن الق ه اهللا ل ذى وهب ه ال ى قوام األمور السامية وأن يحافظ عل

  .الصحة الجيدة ، وأن العقل السليم فى الجسم السليم 

رئيس    ه فى         / ولقد أعلن السيد ال ة ، والسيدة قرينت ارك رئيس الجمهوري د حسنى مب محم

ة بالصحة،     اآلونة األخيرة باالهتمام بالطف ل المصرى فى جميع المجاالت وخاصة فى مجال العناي

ى   وفى ضوء اإلسهام فى دعم قضايا الطفولة توجه هذه الدراسة إلى إحدى المشكالت الصحية الت

ة ،      ة العام ة البدني تواجه الطفل المصرى وهى مشكلة القوام ، الذى يعد دعامة من دعامات اللياق

ى تشخيصها        وذلك للتعرف على مدى انتشار ا ى تساعد عل رامج الت راح الب ديهم واقت النحرافات ل

  )١٧٦:  ١٠. (وعالجها 

وعى        ر ال اص نش كل خ ية بش ة الرياض ام ، والتربي كل ع ة بش اتق الدول ى ع ع عل ذا يق ول

ة          ار أن مجال التربي وة ، باعتب ة والق ات الشعب وإآسابه اللياق القومى واالهتمام بصحة جميع فئ

ك عن            الرياضية من المجاالت ل المستقبل ألى مجتمع وذل اء جي ة فى بن ة والفعال ة الهام التربوي



وفير الصحة المدرسية        ى ت يم للعمل عل طريق العاملين فى مجال التربية الرياضية فى قطاع التعل

  .لتكون فى خدمة المجتمع المدرسى 

وطلى    اد ، صفاء الخرب اة عي ة الرياضية ه  ١٩٩٢وتشير حي ى أن من أهداف التربي و م إل

ة           ة اللياق ة وتنمي حة العام ى الص ة عل الل المحافظ ن خ ك م الح وذل واطن الص وين الم   تك

ية            ة والنفس داف االجتماعي ب األه ذا بجان ل ، ه ى العم م عل درة الجس توى ق ع مس ة ورف البدني

ه         ه لعمل حته وأدائ رد وص اة الف ى حي ؤثر عل ى ت ة الت ور الهام ن األم د م القوام الجي ة ف   والعقلي

  ) .٨: ٣. (وإنتاجه 

د السالم راغب       ًا     ١٩٩٥ويتفق آل من صبحى حسانين وعب وام السليم مطلب ى أن الق م عل

ة   ضروريًا للحياة اليومية التى يعيشها اإلنسان ، فهو يعزز القدره الوظيفية ألجهزة الجسم الحيوي

  )٥٠: ١٣. (ويخفض  من معدالت اإلجهاد البدنى على العضالت والمفاصل واألربطة 

اد   ويتفق محمد شط  اة عي ك        ١٩٨٦ا وحي د أن يمتل وام الجي ات الق ى أن من أهم متطلب م عل

ك تطور آاف               وام ، ويتضمن ذل دال الق ى اعت اظ عل ة للحف ة العضلية الالزم درًا من النغم الفرد ق

ين مجموعات العضالت           وزان ب وزن بنجاح وأيضًا ت اوم جذب ال للعضالت العاملة ضد الوزن لتق

  )١١: ١١(المضادة 

ا    ١٩٩٧ء جبر وتشير نجال م أن االنحراف القوامى هو عبارة عن انحراف الجسم وعالقته

  )٣٩: ٤. (مع بعضها البعض ، ومن مظاهر عدم حفظ التوازن 

انين   بحى حس رى ص ة ١٩٩٦وي ائف الحيوي ى الوظ ؤثر عل ة ت ات القوامي م أن االنحراف

ة نت     زة الحيوي ى األجه غطًا ف دث ض ليم يح ر الس القوام غي م ، ف زة الجس ز  ألجه يق الحي ة لض يج

اقص السعة             ى تن ؤدى إل ا ي ى العمل ، آم ا عل ا يعوق من آفائته وتحرآها من مكانها الطبيعى مم

  )١٥٨:  ١٢(الحيوية وضعف الدورة الدموية 

وزن   ة ال وتر وقل ق والت ال يصاحبه القل د األطف وام السيئ عن ى أن الق ق البحث رى الفري وي

ضعف عمل الدورة الدموية وحدوث اضطرابات فى   واإلجهاد السريع وإلى تناقص سعة الرئتين و



د أداء              ة الجسم عن ى ميكانيكي أثيره عل ى جانب ت ام اإلخراج إل ذائى وعدم انتظ ل الغ عملية التمثي

  .المهارات المختلفة 

ز     Edowar Stiglitzويتفق آل من إدوارد ستجلتز    اثرين ويل م ٢٠٠٥ Katharinوآ

تبطة بالجهاز الدورى أو العضلى أو مفاصل الجسم هى على أن الكثير من األمراض العصبية المر

ه نحو      ه واتجاهات نتيجة للعيوب القوامية ، آما أن الحالة القوامية للشخص تؤثر فى تصوره لذات

  )٣٠.(نفسه ، مما ينعكس على مدى احترامه وثقته لذاته 

ى زآى         يم وعل د الحل ى وزينب عب اس الرمل ى أن المسئول  ١٩٨٨ويتفق آل من عب ية م عل

ل     ى آاه ع عل وامى تق وعى الق رس ال ة وغ ى المدرس ذ ف وام التلمي ظ ق ى حف رى ف   الكب

ته    ه وجلس ع وقفت ذ وتتب ل تلمي ة آ ة حرآ تطيع مالحظ ة ويس ية بالمدرس ة الرياض   التربي

  )٣٣،   ١٣:   ٧. (وسيره

اء المتخصصين            ر من العلم ام آثي ار اهتم ة مث ة االبتدائي وتعتبر مشكالت النمو فى المرحل

ة الرياضية  والب ال التربي ى مج ة ، وف ر العصور بصفة عام ى م االت عل ى مختلف المج احثين ف

ة             درات الحرآي ة لصقل الق ة هام ة انتقالي ل مرحل اة الطف رة من حي ذه الفت بصفة خاصة باعتبار ه

  األساسية إلى مرحلة تأسيس المهارات الحرآية االنتقالية التمهيدية لأللعاب والمهارات الرياضية 

ذ فى المدرسة فى مختلف مراحل           وتعتب ة للتلمي واحى القوامي ر عملية مالحظة وقياس الن

ان   نموه خطوة فى غاية األهمية الستكمال مراحل نموه بشكل صحيح ، وبما أن المدرسة هى المك

ه     ذه المرحل ى ه ريع ف ل الس و الطف رًا لنم وم ، ونظ م الي ذ معظ ه التلمي ذى يقضى في ة (ال المرحل

ة  ر      يمكن) االبتدائي ة غي اذ أوضاع قوامي ى اتخ ة إل ه السريعة والمفاجئ أن يكتسب نتيجة تحرآات

ذ        ذلك يجب إخضاع تلمي سليمة تكاد تثبت هذه األوضاع إذا لم تلقى اهتمام سريع لتصحيحها ، ول

ة         ة الحديث ك األجهزة العلمي هذه المرحلة للمتابعة وبعض القياسات الموضوعية مستخدمًا فى ذل

ة أم      التى تعتبر هى الم ات قوامي انى من تشوه وانحراف دخل الصحيح لمعرفة ما إذا آان التلميذ يع

ه      ذى يقضى في انى ال ذ الث ت التلمي ى بي ا ه ة باعتباره الل المدرس ن خ ك إال م أتى ذل ن يت ال ، ول

ه ، ألن            ه طوال حيات ى تالزم ة الت ادات القوامي ه الع ا جسمه وتتكون لدي أعوامًا متتالية ينمو فيه

دم اآتساب      آثير من الش ات نتيجة لع باب يكتسب عادات قوامية غير سليمة تصل إلى حد االنحراف



العادات القوامية السليمة منذ طفولتهم دون تقديم أى معونة لهم لمعالجة انحرافاتهم القوامية فى  

ة وبعض الحاالت المرضية  ة آالمؤشرات البيئي ل األخرى الهام رة بجانب العوام ا المبك مراحله

ى            والنفسية  ر عل ا عظيم األث ا له ة لم وينى ومشكالت التغذي ر الطبيعى والقصور التك والنمو الغي

قوام التلميذ والتى قد تؤثر بالسلب على شكل الجسم عامة وصحته العقلية والنفسية خاصة وهو    

ا               ى مراحل يصعب فيه د تصل إل ى ق ى والت ى حسن أداء العمل المهن ره عل نعكس أث األمر الذى ي

  .اآلالم ويقل اإلنتاج  العالج وتزداد

ة        ة واألجنبي ة المتخصصة والدراسات السابقة العربي وقد اهتمت العديد من المراجع العلمي

ة   بالقوام السليم باعتباره يقلل العبء على األجهزة الحيوية بالجسم وبالمعالجة يحافظ على الحرآ

ا يحد من آالم المفاصل و       ة والرياضية آم وتر     الصحيحة فى األنشطة اليومي ل من الت الظهر ويقل

ن     ى م ل األول ى المراح ة ف وهات القوامي ابات والتش ن اإلص م م ى الجس العصبى والنفسى ويحم

  )١٠٨:  ٢١) ( ٢١:  ١٩) (٤٣:  ٢٢) (٢٢:  ٢٠. (عمره 

ة      م المختلف زاء الجس ارًا ألج ة إنتش ات القوامي ت باالنحراف ى اهتم ات الت م الدراس ن أه وم

ة     ) ١٥( ٢٠٠٤دراسة هشام الكرساوى  وافر الشروط الصحية باألبني بهدف التعرف على مدى ت

وال شلتوت وصفاء       ذ ، ودراسة ن التعليمية للمرحلة اإلعدادية وأثره على الحالة القوامية للتالمي

وطلى  ة     ) ٥(م ١٩٩٤الخرب درس التربي ة ب ة مقترح ات عالجي أثير تمرين ى ت رف عل دف التع به

ة لت     وهات القوامي ض التش ى بع ية عل ى      الرياض يم األساس ن التعل ى م ة األول ذات الحلق لمي

ى  ) ١٤(م ٢٠٠٤باإلسكندرية ، ودراسة محمد زيادة  بهدف التعرف على العالقة بين التقعر القطن

وزاوية ميل الحوض والنشاط الكهربائى للعضالت العامله عليه لدى بعض الرياضيين المبتدئين ، 

ى     د الغن ى       بهدف التعرف ع  ) ١٧(م ٢٠٠١ودراسة يسر عب امج عالجى حرآى عل أثير برن ى ت ل

تعلم ، ودراسة السعيد         ابلين لل ًا الق ين عقلي ة للمتخلف بعض القدرات الحرآية واالنحرافات القوامي

بهدف التعرف على تأثير برنامج تمرينات عالجية على تشوه تقوس الساقين  ) ١(م ٢٠٠٠العدل 

ل وآخرون    سنوات ، ودراسة مح  ) ٨-٦(ودرجة االتزان لدى التالميذ من   د خلي ) ١٠(م ١٩٩٧م

ن   نية م ة الس ة للمرحل ات القوامي دل االنحراف ى مع رف عل دف التع ة  ١١-٦به نة بمحافظ س

أثير   ) ٢٧(م ١٩٩٧   Pasco et alاإلسكندرية ، ودراسة باسكو وآخرون  ى ت بهدف التعرف عل



ك           ة جاس وام ، ودراس وهات الق ى تش دونها عل ة أو ب تخدام الدراج ب باس ة الكت ل حقيب الين حم

دم تناسق       ) ٢٤(م ١٩٩٦  Jaskeline et alوآخرون  ى العوامل الخاصة بع بهدف التعرف عل

ر      ٧-٦الجسم وخطورتها لتالميذ ما قبل المدرسة من   ) ٤(م ١٩٩٣سنوات ، ودراسة نجالء جب

سنوات بمحافظة بورسعيد ،  ٩-٦بهدف التعرف على بعض انحرافات العمود الفقرى للتالميذ من 

ة  ة هال دور  ودراس ذ الصف     ) ١٦(م ١٩٩٢من ة لتالمي وهات القوامي ى التش رف عل دف التع به

ف     ة راو وجوزي كندرية ، ودراس ة اإلس ة بمحافظ ى بعض اإلدارات التعليمي دائى ف امس االبت الخ

Rao and Joseph   ى انتشار       ) ٢٨(م ١٩٩٢ وع الحذاء عل أثير ن بهدف التعرف على مدى ت

  .وتفلطح القدمين 

ى الدراس  اء عل ة   وبن ة االبتدائي بة للمرحل وامى بالنس ب الق ة الجان ر أهمي ابقة يظه ات الس

دفًا      ر ه ا يعتب ا ، وعالجه ة منه ى الوقاي ل عل ة والعم وهات القوامي ن التش ام بالكشف ع واالهتم

ة والسيما إذا آانت        ة والتأهلي ات الوقائي ساميًا تسعى التربية الرياضية لتحقيقه من خالل التمرين

المراحل السنية المبكرة لتؤتى ثمارها وتحقيق أهدافها ، والتأآيد على االهتمام هذه التمرينات مع 

ادات السليمة فى الوقوف والجلوس             ى الع اره ضرورة ملحة للتعرف عل وامى باعتب الوعى الق ب

ة ،    ة اليومي والرقود والتقاط األشياء والمشى والجرى والتسلق وإلى غيرها من المهارات الحياتي

ذلك عظ  يكون ل رة      س اظم دور األس ا يتع ة ، وهن ة الخاطئ ادات القوامي ين الع ى تحس ر عل يم األث

  .والمؤسسات التعليمية ووسائل اإلعالم فى دفع الوعى القوامى لدى األفراد

ات        دل انتشار االنحراف ى مع األمر الذى دفع الفريق البحثى من الدراسة بغرض التعرف عل

ة    ة االبتدائي ة        ١١-٦من  القوامية لدى تالميذ المرحل ى نوعي ة للوقوف عل سنة بمحافظة الدقهلي

هذه االنحرافات ومعدل انتشارها وبعض العوامل المؤدية إلى هذا االنتشار والحد منها حتى يمكن  

ات         ن التمرين ة م ع مجموع الل وض ن خ حية م رامج ص داد ب ى إع ائج ف ذه النت ن ه تفادة م االس

ا القاعدة      الرياضية العالجية يمكن إدراجها ضمن درس التربي  ة الرياضية المدرسى ليستفيد منه

وعى            ع ال ى جانب رف ا ، إل ة منه ات والوقاي ذه االنحراف العريضة من أبنائنا التالميذ قد تحد من ه

الصحى لدى مدرسى التربية الرياضية بالمرحلة االبتدائية وأولياء األمور حتى يمكنهم المساهمة  

ى  ل عل ة والعم ات القوامي ات فى تشخيص االنحراف ذه التمرين ا وإصالحها من خالل ه د منه الح



واإلرشادات التأهيلية المقترحة حتى تسهم فى إآساب قوام سليم يعود على الفرد والمجتمع بحياة 

  .سليمة لرفع المستوى الصحى ويعود بصورة إيجابية على زيادة اإلنتاج 

QOR@szjÛa@Òa‡çc@ @

ار االنحراف    دل انتش ى مع رف عل ى التع ث إل دف البح نية  يه ة الس ة للمرحل   ات القوامي

  : تشخيص وتأهيل وذلك من خالل  –سنة بمحافظة الدقهلية  ١١-٦من 

  .التعرف على أنواع ومعدل انتشار االنحرافات القوامية لدى تالميذ عينة البحث  -١

 : مقارنة النسب المئوية لمعدل انتشار االنحرافات القوامية وفقًا للمتغيرات التالية  -٢

  .آمتغير بيئى الريف والحضر  - أ 

 .القطاع الحكومى والخاص آمتغير إقتصادى  - ب 

 .درجة تعليم األباء واألمهات آمتغير ثقافى اجتماعى  - ج 

 .الممارسة الرياضية للتالميذ آمتغير لياقة عامة  -د 

  .درجة القرابة بين الوالدين آمتغير وراثى فى آل من بيئتى الريف والحضر -ه 

  .وامية األآثر انتشارًا وضع برنامج رياضى تأهيلى لالنحرافات الق -٣

QOS@szjÛa@ë‹Ï@ @

ة   ٠.٠٥توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى  ١/٣/١  –ريف  (بين تالميذ المرحلة االبتدائي

  .فى عدد االنحرافات القوامية فى المتغير البيئى لصالح تالميذ الحضر ) حضر 

ة   بين تالميذ المرحلة ٠.٠٥توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى  ١/٣/٢  –ريف  (االبتدائي

  .فى عدد االنحرافات القوامية فى المتغير االقتصادى لصالح القطاع الخاص ) حضر 

ة   ٠.٠٥توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى  ١/٣/٣  –ريف  (بين تالميذ المرحلة االبتدائي

فى عدد االنحرافات القوامية فى المتغير الثقافى االجتماعى لصالح المستوى  ) حضر 

  .لى لتعليم اآلباء األع



ة   ٠.٠٥توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى  ١/٣/٤  –ريف  (بين تالميذ المرحلة االبتدائي

  .فى عدد االنحرافات القوامية فى متغير اللياقة العامة ) حضر 

ة   ٠.٠٥توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى  ١/٣/٥  –ريف  (بين تالميذ المرحلة االبتدائي

  .النحرافات القوامية لصالح الوالدين غير األقارب فى عدد ا) حضر 

  

QOT@szjÛa@pbzÜİ—ß@ @

QOTOQ@@âaìÔÛa@Z@ @

ة والعضلية والعصبية "  ة العظيم ة المختلف زة الجسم الحيوي ين أجه ة ب ة الميكانيكي العالق

  )١٨" (بحيث تؤدى وظيفتها فى تناسق تام 

QOTOR@‡î§a@âaìÔÛa@@Z@ @

ى    الوضع العمودى الذى يمر به خط ا"  ة إل لجاذبية من مفصل رسغ القدم إلى مفصل الرآب

ر انحراف    ٨" (مفصل الفخذ إلى مفصل الكتف حتى األذن وأى خروج عن هذا الخط يعتب

 :٤٧(  

QOTOS@ù†‹Ûa@âaìÔÛa@@Z@ @

ة    "  اءات الطبيعي الشكل الخارجى لجسم اإلنسان حيث يكون هناك زيادة أو نقص فى االنحن

وازن        للجسم أو أى شكل غير طبيعى ألى ك عدم حفظ الت " جزء من الجسم ، ومظهر ذل

)١٥٠:  ٣(  

QOTOT@óßaìÔÛa@Òa‹®üa@@Z@ @

ه عن الوضع الطبيعى        "  ه وانحراف اختالف فى شكل عضو من أعضاء الجسم أو جزء من

ذا العضو بسائر األعضاء األخرى         ة ه ر فى عالق " المسلم به ترشيحًا مما ينتج عنه تغي

)١٤٩:  ١٣(  

QOTOU@aìÔÛa@óÇìÛaóß@@Z@ @



ة   "  يعد أحد الطرق المستخدمة بنجاح فى الوقاية من التشوهات آما أنه من العناصر الفعال

ة       ة الترآيبي ى المرحل م تصل إل ى ل :  ٩". (للتخلص من التشوهات وخاصة التشوهات الت

٣٣(  

R@OP@@szjÛa@paõa‹ug@ @

R@@OQ@@szjÛa@wèäß@@Z@ @

  .بيعة هذا البحث تم استخدام المنهج الوصفى المسحى وذلك لمناسبته لط

R@@OR@@@szjÛa@òäîÇë@Éànª@Z@ @

ROROQ@@szjÛa@Éànª@@Z@ @

ة        ٢٤٤٢٧٣بلغ العدد الكلى لمجتمع البحث  ة االبتدائي ذًا فى الصفوف الخمس للمرحل تلمي

ين آمجتمع فرعى     بمحافظة الدقهلية حيث تم اختيار آل من الصفين الرابع والخامس االبتدائى بن

ع    % ٣٨.٧٧٢تلميذًا بنسبة بلغت  ٩٤٧٠٩للبحث حيث بلغ عددهم  الى يوضح توزي والجدول الت

دد      ة ، وع ل مدرس ى آ دد الفصول ف ذلك ع ا وآ دارس ونوعيته دد الم بة لع ع البحث بالنس مجتم

  .التالميذ فى آل مدرسة  
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ßb©aë@ @

  ٩٠٣٣١  ٩٥.٣٧٧  ٢٣٢٩٨٠  ١١٥٧١  ١١٦٥  رسمى

  ٧١٨  ٠.٧٥٨  ١٨٥١      ١٠٤  ٨  رسمى لغات

  ٢٨٦٤  ٣.٠٢٤  ٧٣٨٨  ٤٠٠  ٢٨  خاص بمصروفات

  ٢٩٣  ٠.٣١٠  ٧٥٧  ٤٠  ٣  خاص لغات

  ٥٠٣  ٠.٥٣١  ١٢٩٧  ٧٧  ٩  خاص معان

¶b»⁄a@ @٩٤٧٠٩  %١٠٠  ٢٤٤٢٧٣  ١٢١٩٢  ١٢١٣  

دول    ن الج ح م د) ١(يتض ة      ع ة بمحافظ ة االبتدائي ذ المرحل ول وتالمي دارس والفص د الم

  .وآذا النسبة المئوية وعدد تالميذ الصفين الرابع والخامس االبتدائى) حضر  –ريف (الدقهلية 

ROROR@@szjÛa@òäîÇ@@Z@ @

ة       م تقسيم عين تم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية الطبقية من مجتمع البحث حيث ت

من الطبقات متمثلة فى اإلدارات التعليمية التابعة لمحافظة الدقهلية والبالغ عددها البحث إلى عدد 

ة بلغت            ١٨ ل إدارة بنسبة مئوي دارس داخل آ ار عدد من الم م اختي % ٢٠إدارة تعليمية حيث ت

دد  ة       ٢٣٧بع ة الدقهلي ة بمحافظ دارس االبتدائي ون الم ة يمثل ف (مدرس ر –ري ح ) حض ويوض

  .ة البحث ونسبتها المئوية بالنسبة للمجتمع الكلى توزيع عين ٢٩(الجدول 

  



@Þë‡uIRH@ @

szjÛa@Éànª@Ñî–ìm@ @

@ @

Ñîä—nÛa@ @

@ @
†‡ÈÛa@ @@òíì÷¾a@òjäÛaE@

  مجتمع تالميذ الصف الرابع والخامس

  عينة البحث

٩٤٧٠٩  

٤٧٣٦  

٣٨.٧٧١  

١.٩٣٩  

ون
عد
متب
ال

  

  ٢.١٧٤  ١٠٠  العينة االستطالعية

  ٠.٦٣١  ٢٩  غياب

  ٠.١٧٤  ٨  مرضى

  ٢.٩٧٩  ١٣٧  لى المستبعدوإجما

òîbþa@òäîÈÛa@ @٩٧.١٠٧  ٤٥٩٩  

  

ة         ) ٢(يتضح من الجدول  ة التجرب ذ وعين دد التالمي ة لع ة البحث والنسبة المئوي توزيع عين

الغ عددها    من   ٩٧.١٠٧بنسبة   ٤٥٩٩االستطالعية والتالميذ المستبعدون والعينة األساسية الب

  .عينة البحث 

دول  ا    اإلدارات) ٣(ويوضح الج ة له دارس التابع دد الم ة البحث بع ة لعين ة الممثل التعليمي

  .ضمن العينة 



@Þë‡uISH@ @

@szjÛa@òäîÈÛ@òÜrà¾a@òîàîÜÈnÛa@paŠa†fiÛ@òíì÷¾a@òjäÛa@ @

òäîÈÛa@åàš@b@òÈibnÛa@‘Ša‡¾a@†‡Èi@ @

@ @

â@ @òàîÜÈnÛa@ñŠa†⁄a@ @‘Ša‡¾a@†‡Ç@ @‘Ša‡¾a@òäîÇ@ @
@‰îßýnÛa@†‡Ç

"µäi"@ @
òíì÷¾a@òjäÛa@ @

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

٦  

٧  

٨  

٩  

١٠  

١١  

١٢  

١٣  

١٤  

١٥  

١٦  

١٧  

١٨  

  المديرية

  شرق المنصورة

  طلخا

  ميت غمر

  السنبالوين

  بلقاس

  شربين

  أجا

  دآرنس

  منية النصر

  المنزلة

  الجمالية

  المطرية

  غرب المنصورة

  نبروه

  تمى األمديد

  ميت سلسيل

  بنى عبيد
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٨.٤٨٠  

١٠.٨٠٧  

٨.٧٨٥  

٨.٧١٩  

٦.٣٩٣  

٤.٤٥٧  

٥.٨٢٧  

١.٨٧٠  
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٦.٧٨٤  
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١.٧٨٣  
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¶b»⁄a@ @

  

١٠٠  ٤٥٩٩  ٢٣٧  ١٢١٣%  

دول   ي ن الج ح م دد        ) ٣(تض ث بع ة البح ة لعين ة الممثل إلدارات التعليمي ة ل بة المئوي النس

  .المدارس التابعة لها ضمن عينة البحث

  .تجانس عينة البحث فى متغيرات النمو ) ٤(ويوضح الجدول رقم 

@ @



@Þë‡uITH@ @

ìàäÛa@paÌnß@óÏ@szjÛa@òäîÇ@ãb¤@ @

@æ@]TVYY@ @
@ @

pbãbîjÛa@

paÌn¾a@ @

@Áìn¾a

b¨aói@ @

@Òa‹®üa

ôŠbÈî¾a@ @
ÁîìÛa@ @õaìnÛüa@ÝßbÈß@

  ٠.٧١١  ٩.٠٠٠  ٢.٨٥١  ٩.٦٧٦  السن

  ٠.٠٩٨-  ١٤٣  ١٣.٤١٣  ١٤٢.٥٦  الطول

  ٠.٠٥٢-  ٤١  ١١.٨١٧  ٤٠.٧٩٥  الوزن

متغيرات النمو لعينة البحث فى السن والطول والوزن والوسيط ) ٤(يتضح من الجدول رقم 

  .لبحث ومعامل االلتواء مما يدل على تجانس عينة ا

ROROROQ@@Šbîn‚a@lbjc@@szjÛa@òäîÇ@Z@ @

ع والخامس             - ة ، ومن الصف الراب ة االبتدائي ذ المرحل ة البحث من تالمي ار عين تم اختي

ة القياسات       ) بنين(االبتدائى  ذا السن لطبيع ذ ه تفهم تالمي إلجراء التجربة عليهم نظرًا ل

ل دخول التلمي      ارات ، وقب ة أو    واالختبارات وتفهم تعليمات االختب ة المراهق ذ فى مرحل

ا من سن        رة النمو به دأ طف دأ     ١٤-١٢البلوغ بالنسبة للبنين والتى تب ى يب سنة ، والت

ة           ات الجيني ة من الهرمون دد الصماء فى إطالق دفع از الغ عند تالميذ هذه المرحلة جه

التى تؤدى إلى العديد من المتغيرات المتعلقة بالنمو سواء من حيث المظهر الخارجى      

ل      مثل داخلى والوجدانى مث زيادة معدالت نمو العظام والعضالت أو من حيث المظهر ال

اه الجنس اآلخر      :  ٢٩) (٢٨:  ١٥. (األجهزة الداخلية وآيمياء الجسم والعواطف تج

٦٥. ( 

  

  

 



 -:تم إجراء تجربة استطالعية للبحث بهدف -

احثين     - ى   (تدريب مجموعة من الب ة الح  ) أعضاء المشروع البحث ى آيفي ى    عل صول عل

ات      اط االنحراف د نق ة تحدي البيانات المدونة فى استمارات تسجيل البيانات بالبحث وآيفي

 .القوامية المختلفة 

 .تحديد زمن إجراء القياسات والحصول على بيانات آل تلميذ  -

 .تحديد صعوبات القياسات التى تواجه المختبرين لمحاولة تالشيها  -

ة  استبعاد الصفوف الثالثة األولى و - ذلك لزيادة معدل انتشار االنحرافات القوامية المؤقت

 ) .١٨٢:  ١٠. (والتى تزول بعد فترة 

 .عدم قدرة تالميذ المراحل الثالثة األولى على تفهم أسئلة االختبارات  -

ا         - ى مم وافر العنصر النسائى بأعضاء المشروع البحث االقتصار على البنين فقط لعدم ت

 .يعوق الحصول على القياسات 

رات       - ى المتغي رة ف ود طف ك لوج دائى وذل ادس االبت ف الس ذ الص تبعاد تالمي م اس ت

ا يسبب عدم           ة مم ه امتحان الشهادة االبتدائي البيولوجية وآذلك ألن الصف السادس ب

 .التزام التالميذ للقياسات نظرًا لعدم تخلفهم عن الحصص الدراسية 

ة  ) لخامسا –الرابع (تم اختيار فصًال من آل مدرسة من الصفين  - بأسلوب العينة الطبقي

  .العشوائية إلجراء القياسات عليهم 

ROS@@@pbãbîjÛa@É»@Ýöbëë@paë†c@Z@ÕÏ‹ßIXH@@@ @

 :تتطلب طبيعة البحث توافر األجهزة واألدوات إلجراء قياسات البحث الممثلة فى  -

ROSOQ@@@ñèuþaë@paë†þa@Z@@ @

 رستاميتر -  شريط قياس -

 لجسمىجهاز التكوين ا -  ميزان طبى -



 جهاز قوس القدم -  شاشات قوام -

 أفالم وآاميرات فيديو -  استمارة تسجيل البيانات  -

 أفالم ملونة وآاميرات تصوير -

ROSOR@@õa©a@ôcŠ@Êýİna@ñŠbàna@@Z@ÕÏ‹ßIQH@@@ @

ات       - راء المتخصصين فى االنحراف قام الفريق البحثى بإجراء استطالع رأى السادة الخب

د بعض التشوهات        القوامية وذلك لحصر االنح م تحدي ة وت ذه المرحل ة له رافات القوامي

 المرتبطة بموضوع البحث

ة    ) ٥(ويوضح الجدول  - ذه المرحل ات له نسبة اتفاق السادة الخبراء على أنواع االنحراف

. 



@Þë‡uIUH@ @
@òîßaìÔÛa@pbÏa‹®ýÛ@õa©a@ñ†bÛa@ÖbÐmg@òjã@ @

szjÛa@òäîÇ@òîäÛa@òÜy‹àÜÛ@ @
@ @

â@Òa‹®üa@ @paŠa‹ØnÛa@ @@òjäÛaE@ @kíŠ‡nÛa@ @

*  
١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  
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٢  
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٤  
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٦  

  
*  
١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  
٩  

@ôìÜÈÛa@Ò‹İÛa@pbÏa‹®a"@Ê‰§a–@@µÇaŠ‰Ûa"@ @
  استدارة الكتفين

  سقوط أحد الكتفين عن اآلخر
  تجنح عظمتى اللوح

  )ترهل األحشاء(بروز البطن 
  أعوجاج الساعد للداخل
  رجأعوجاج الساعد للخا

  اختالف محيط أحد الذراعين
  )تسطح الصدر(الصدر المسطح 

  
ô‹ÔÐÛa@†ìàÈÛa@pbÏa‹®a@ @
  سقوط الرأس أمامًا
  ميل العنق للجانب

  استدارة الظهر(زيادة تحدب الظهر 
  )استقامةالظهر(الظهر المسطح 

  )التجويف القطنى(زيادة االنحناء القطنى 
  نقص االنحناء القطنى

  الفقرى ألحد الجانبيناالنحناء الجانبى للعمود 
  

µÓbÛa@pbÏa‹®a@ @
  ميل الحوض ألحد الجانبين

  ميل الحوض لألمام
  )الرجل بالكامل للخارج(تقوس الرجلين 
  )الجزء األسفل للخارج(تقوس الساقين 

  اصطكاك الرآبتين
  التصاق الفخذين

  
µß‡ÔÛa@pbÏa‹®a@ @
  )تسطح القدمين معُا(تفلطح القدمين 
  القدم المفلطحة

  وتر أآيلسانحراف 
  اتجاه مشط القدمين للخارج أثناء المشى والجرى 
  اتجاه مشط القدمين للداخل أثناء المشى والجرى

  انثناء ابهام القدم تجاه أصابع نفس القدم
  تباعد أصابع القدم الواحدة عن بعضها 
  تسلق أصابع القدم الواحدة فوق بعضهما

  األصابع المنثنية بشدة بالقدم

  
٧  
٧  
٤  
٥  
٤  
٤  
٤  
٤  

  
  
٤  
٣  
٣  
٤  
٤  
٣  
٤  

  
  
٤  
٥  
٤  
٣  
٧  
٥  

  
  
٥  
٤  
٨  
٥  
٦  
٤  
٥  
٤  
٤  

  
٧٠  
٧٠  
٤٠  
٥٠  
٤٠  
٤٠  
٤٠  
٤٠  
  
  
٤٠  
٣٠  
٣٠  
٤٠  
٤٠  
٣٠  
٤٠  
  
  
٤٠  
٥٠  
٤٠  
٣٠  
٧٠  
٥٠  
  
  
٥٠  
٤٠  
٨٠  
٥٠  
٦٠  
٤٠  
٥٠  
٤٠  
٤٠  

  
  األول
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  الثانى
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  األول
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  الثالث
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  الرابع

م    دول رق ن الج ة    ) ٥(يتضح م ة للمرحل ات القوامي راء لالنحراف ادة الخب اق الس بة اتف نس

ين    ا ب د  % ٣٠ – ٨٠السنية عينة البحث حيث تراوحت النسبة المئوية لالتفاق بين الخبراء م وق



بة   ى بنس ق البحث ات    % ٣٠ارتضى الفري ول االنحراف راء ح ادة الخب اق للس بة اتف ل نس ن ألق م

ات         ع االنحراف اس جمي ه سيتم قي ك أن ى ذل القوامية لهذه المرحلة لتطبيقها على عينة البحث ، يعن

  .القوامية المذآورة بالجدول على عينة البحث 

ROSOS@@pbãbîjÛa@É»@paŠbàna@@Z@ @

  :ريق البحثى بتصميم استمارات لجمع البيانات الخاصة بعينة البحث واشتملت علىقام الف

وزن   –الطول  –السن  –االسم (استمارات بيانات خاصة بتالميذ عينة البحث   ٢/٣/٣/١  –ال

  )٢(مرفق )  محل اإلقامة –النشاط الرياضى الممارس 

يم    –ن الس  –االسم  (األم  –استمارات مستوى تعليم األب   ٢/٣/٣/٢ ة  –درجة التعل )  الوظيف

  )٣(مرفق 

ث            ٢/٣/٣/٣ د البح ة قي ات القوامي اس االنحراف ة بقي ات الخاص ع البيان تمارات جم اس

  )٢(مرفق

ROT@@æë‡Çb¾a@@Z@ @

ان        ات وآ راء القياس ى إج اعدة ف ون للمس اعدون المتطوع ن المس ة م ار مجموع م اختي ت

ددهم  ال ا ) ٦(ع ى مج رة ف ن ذوى الخب ارهم م م اختي ات ت لقياسات الجسمية والخاصة باالنحراف

  )٥(القوامية ويشترط ان يكون حاصل على بكالوريوس التربية الرياضية مرفق 

ROU@@òîÇýİnüa@òaŠ‡Ûa@@Z@ @

ا المسح               ى أسفر عنه د البحث والت ة القياسات قي ى مدى دق ى عل حرصًا من الفريق البحث

ذه ال  ة من نفس مجتمع البحث        المرجعى وآراء الخبراء أجرى الفريق البحثى ه ى عين دراسة عل

ائج المستخرجة من         ة النت ة لضمان دق وخارج العينة األساسية ، وهذا يعد أمرًا من األمور الهام

وم األحد الموافق          م إجراء الدراسة ي م ٢٧/٩/٢٠٠٤القياسات على عينة البحث األساسية ، وت

ا  ٣٠/٩/٢٠٠٤إلى يوم الخميس الموافق  م       ١٠٠م على عينة قوامه ذ من مجتمع البحث وت تلمي

ن    ة م وائية الطبقي ة العش ارهم بالطريق ة إدارات    ٤اختي ث ممثل ة البح دارس عين ن م دارس م م



ع    ة بواق ة مختلف ى نفس      ) ٢٥(تعليمي ديل إلجراء القياسات عل م التب ا ت ل مدرسة آم ذ من آ تلمي

د من أن در    اس للتأآ ى    التالميذ ولكن عن طريق مجموعة أخرى من مجموعات القي م عل جة الحك

ر      ه أو بتغيي ادة تطبيق ه بإع اس والنتائج ر القي ت وموضوعى أى اليتغي ة ثاب ات القوامي االنحراف

  .القائمين على عملية القياسات 

ROUOQ@@òîÇýİnüa@òaŠ‡Ûa@Òa‡çc@@Z@ @

  .التأآد من صالحية األجهزة واألدوات المستخدمة   ٢/٥/١/١

ق      ٢/٥/١/٢ ذ وتطبي المة تنفي ن س د م ق       التأآ راءات وف ن إج ا م ايتعلق به ات وم القياس

  .الشروط المعلن عنها 

ذ      ٢/٥/١/٣ ى تنفي راف عل ى اإلش اعدون ف رة المس ات وخب ادة معلوم ى زي دريب عل الت

ا         ة تالفيه ا ومحاول وع فيه ى يمكن الوق القياسات وذلك للتعرف على األخطاء الت

  .أثناء التنفيذ لضمان صحة تسجيل البيانات 

ات       التأ  ٢/٥/١/٤ ن القياس ذلك زم ده وآ ى ح ذ عل ل تلمي ات لك اس االنحراف ن قي ن زم د م آ

ذ     الخاصة بانحرافات آل تلميذ على حدة وآذلك المدة الزمنية المستغرقة فى تنفي

  .القياسات 

  .ترتيب سير القياسات وأدائها   ٢/٥/١/٥

  

ROV@@bèbîÓ@lìÜİ¾a@pbÏa‹®üa@Êaìãc@‡í‡¥@@Z@ @

ات     وع االنحراف د ن ائج المسح          تم تحدي ه نت ا أسفرت عن ًا لم وب قياسها وفق ة المطل القوامي

تمارة         واردة بإس وهات ال ل التش ر آ رورة حص ن ض فرت ع ى أس راء والت ى وأراء الخب المرجع

ى حققت نسبة             رد فى االستمارة والت م ت ى ل االنحرافات القوامية مع إضافة بعض التشوهات الت

ـ   راء   % ١٠مئوية تفوق نسبة الـ ر        من آراء الخب ات واعتب ذه االنحراف ع ه اس جمي م قي ، حيث ت



ـ       ى فاقت نسبة الـ ات الت ى االنحراف ة    % ١٠الفريق البحث انون معنوي ًا لق ر شيوعًا وفق هى األآث

  .إنحراف  ١٥النسبة والبالغ عددها 

ROVOQ@@@µÇaŠ‰Ûaë@Ê‰§aë@ôìÜÈÛa@Ò‹İÛa@pbÏa‹®aN@ @

  .استدارة الكتفين   ٢/٦/١/١

  .تفين عن اآلخر سقوط أحد الك  ٢/٦/١/٢

  .تجنح عظمتى اللوح   ٢/٦/١/٣

  ) .ترهل األحشاء(بروز البطن   ٢/٦/١/٤

  .اعوجاج الساعد للداخل   ٢/٦/١/٥

  .اعوجاج الساعد للخارج   ٢/٦/١/٦

  .اختالف محيط أحد الذراعين  ٢/٦/١/٧

  ) .تسطح الصدر(الصدر المسطح   ٢/٦/١/٨

  %) .٧٠على استطالع رأى الخبراء بنسبة تم إضافته بناء (الصدر الحمامى   ٢/٦/١/٩

ROVOR@@@pbÏa‹®aô‹ÔÐÛa@†ìàÈÛa@N@ @

  .سقوط الرأس أمامًا   ٢/٦/٢/١

  .ميل العنق للجانب   ٢/٦/٢/٢

  ) .استدارة الظهر(زيادة تحدب الظهر   ٢/٦/٢/٣

  ) .استقامة الظهر(الظهر المسطح   ٢/٦/٢/٤

  ) .التجويف القطنى(زيادة االنحناء القطنى   ٢/٦/٢/٥

  .نقص االنحناء القطنى   ٢/٦/٢/٦

  .االنحناء الجانبى للعمود الفقرى ألحد الجانبين   ٢/٦/٢/٧



ROVOS@@@pbÏa‹®aóÜÐÛa@Ò‹İÛaë@ì¨a@N@ @

  .ميل الحوض ألحد الجانبين   ٢/٦/٣/١

  .ميل الحوض لألمام   ٢/٦/٣/٢

  ) .الرجل بالكامل للخارج(تقوس الرجلين   ٢/٦/٣/٣

  ) .الجزء األسفل للخارج(اقين تقوس الس  ٢/٦/٣/٤

  .اصطكاك الرآبتين   ٢/٦/٣/٥

  .التصاق الفخذين   ٢/٦/٣/٦

راء نسبة      (زيادة أحد الفخذين عن اآلخر   ٢/٦/٣/٧ ى استطالع رأى الخب اء عل تم إضافته بن

٣٠. (%  

ROVOT@@@pbÏa‹®aµß‡ÔÛa@N@ @

  ) .تسطح القدمين معُا(تفلطح القدمين   ٢/٦/٤/١

  .وتر أآيلس  انحراف  ٢/٦/٤/٢

  .اتجاه أمشاط القدمين للخارج أثناء المشى أو الجرى   ٢/٦/٤/٣

  .اتجاه أمشاط القدمين للداخل أثناء المشى أو الجرى  ٢/٦/٤/٤

  .انثناء إبهام تجاه أصابع نفس القدم   ٢/٦/٤/٥

  .تباعد أصابع القدم الواحدة عن بعضها   ٢/٦/٤/٦

  .ن بعضهما تسلق أصابع القدم الواحدة ع  ٢/٦/٤/٧

  .األصابع المنثنية بشدة بالقدم   ٢/٦/٤/٨

تم إضافته بناء على استطالع رأى الخبراء بنسبة  " (قدم واحدة"القدم المفلطحة   ٢/٦/٤/٩

٤٠. (%  



راء       " (مقوس بشدة "القدم المفلطحة   ٢/٦/٤/١٠ ى استطالع رأى الخب اء عل م إضافته بن ت

  %) .٣٠بنسبة 

ROW@@pbbîÔÛa@õa‹ug@@Z@ @

رات النمو        قام ى بتطبيق القياسات الخاصة بمتغي وزن  –الطول   –السن  (الفريق البحث ) ال

  :واالنحرافات القوامية ونوع النشاط الرياضى الممارس إن وجد وذلك وفقًا للخطوات التالية 

م تقسيم          ٢/٧/١ ة إلجراء القياسات وفى ضوئها ت تم حصر عدد األدوات واألجهزة المطلوب

ة مجموعات    مجموعات العمل با ى أربع لفريق البحثى ومعاونيهم من المتطوعين إل

  :أعضاء للقيام بالوظائف التالية ) ٥(وآل مجموعة تتكون من عدد 

  .التسجيل فى استمارات القياس   ٣/٧/١/١

  .التنظيم وقياس الطول والوزن وتحديد النشاط الرياضى الممارس إن وجد   ٣/٧/١/٢

ات الخاص  ٣/٧/١/٣ جيل القياس فلى تس رف الس ة للط ات القوامي رجلين (ة باالنحراف  –ال

  ) .القدمين –الساقين 

الظهر  –الحوض (تسجيل القياسات الخاصة باالنحرافات القوامية للطرف العلوى   ٣/٧/١/٤

  ) .الرأس -العنق  –الذراعين  –الكتفين  –الصدر  –البطن  –

ات األربع       ٣/٧/٢ ن المجموع ة م ل مجموع ل آ اه عم د اتج ى   تحدي دول الزمن ب الج ة حس

دول   ح الج وع ويوض ى    ) ٦(الموض ة ف ات األربع ل المجموع ى لعم دول الزمن الج

  .إجراء قياس االنحرافات القوامية قيد البحث على عينة البحث األساسية 

ة البحث      ى عين وذلك بعد الحصول على الموافقات والمكاتب اإلدارية على تطبيق البحث عل

وبالتنسيق مع إدارات المدارس المعنية ) ٦(رة التربية والتعليم مرفق من السيد األستاذ وآيل وزا

وم       اء الي ات أثن ذ القياس ة لتنفي ة خاص ز غرف ى تجهي دارس عل ية بالم ة الرياض ى التربي ومدرس

  .الدراسى 

  



  

  



@Þë‡uISH@ @

@szjÛa@òäîÈÛ@òÜrà¾a@òîàîÜÈnÛa@paŠa†fiÛ@òíì÷¾a@òjäÛa@ @

ÈÛa@åàš@b@òÈibnÛa@‘Ša‡¾a@†‡Èiòäî@ @

@ @

â@ @òàîÜÈnÛa@ñŠa†⁄a@ @
@òäîÇ

‘Ša‡¾a@
pbÇìàa@ @

@„íŠbnÛaRPPTâ@ @
âbíþa@†‡Ç@ @

@åß@ @¶g@ @

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

٦  

٧  

٨  

٩  

١٠ 

١١ 

١٢ 

١٣ 

١٤ 

١٥ 

١٦ 

١٧ 

١٨ 

  المديرية

 شرق المنصورة

  طلخا

  ميت غمر

  السنبالوين

  بلقاس

  شربين

  أجا

  دآرنس

  منية النصر

  المنزلة

  الجمالية

  المطرية

 غرب المنصورة

  نبروه

  مى األمديدت

  ميت سلسيل

  بنى عبيد

٣  

١٤  

١٣  

٢٩  

٢٠  

٢٥  

٢٠  

٢١  

١٥  

١١  

١٥  

٤  

٥  

١٥  

٨  

٩  

٤  

٦  

٣،  ٢،  ١  

٤،  ٣،  ٢،  ١  

٤،  ٣،  ٢،  ١  

٤،  ٣،  ٢،  ١  

٤،  ٣،  ٢،  ١  

٤،  ٣،  ٢،  ١  

٤،  ٣،  ٢،  ١  

٤،  ٣،  ٢،  ١  

٤،  ٣،  ٢،  ١  

٤،  ٣،  ٢،  ١  

٤،  ٣،  ٢،  ١  

٤،  ٣،  ٢،  ١  

٤،  ٣،  ٢،  ١  

٤،  ٣،  ٢،  ١  

٤،  ٣،  ٢،  ١  

٤،  ٣،  ٢،  ١  

٤،  ٣،  ٢،  ١  

٤،  ٣،  ٢،  ١  

٢/١٠  

٥/١٠  

١٠/١٠  

١٣/١٠  

١٧/١٠  

٢٣/١٠  

٢٧/١٠  

١/١١  

٦/١١  

١٠/١١  

١٧/١١  

٢٢/١١  

٢٧/١١  

٣٠/١١  

٤/١٢  

٨/١٢  

١٣/١٢  

١٨/١٢  

٤/١٠  

٩/١٠  

١٢/١٠  

١٦/١٠  

٢١/١٠  

٢٦/١٠  

٣١/١٠  

٤/١١  

٩/١١  

١٣/١١  

٢١/١١  

٢٥/١١  

٢٩/١١  

٢/١٢  

٧/١٢  

١٢/١٢  

١٦/١٢  

٢١/١٢  

٣  

٣  

٣  

٣  

٥  

٣  

٤  

٤  

٤  

٣  

٤  

٤  

٣  

٣  

٤  

٤  

٤  

٤  

الجدول الزمنى لقياس االنحرافات القوامية قيد البحث موزعة على )  ٦(يتضح من الجدول 

ات      راء القياس اريخ إج ًا لت ات وفق ل المجموع ارة وعم دارس المخت دد الم ة وع اإلدارات التعليمي

ل إدارة ت  اس آ تغرقة لقي ام المس دد األي ن  وع رة م ى الفت ك ف ة وذل ى  ٢/١٠عليمي إل

  .م٢١/١٢/٢٠٠٤

  

  



ROW@@òîöb—y⁄a@pb§bÈ¾a@@Z@ @

تم إجراء المعالجات اإلحصائية    ) قيد البحث(بعد جمع البيانات وتسجيل القياسات المختلفة 

وانين اإلحصائية والحاسب            د من صحة الفروض بإستخدام الق المناسبة لتحقيق األهداف والتأآ

  :وتم حساب   SPSSالبرنامج اإلحصائى اآللى باستخدم 

  .الوسط الحسابى   ٢/٨/١

  .االنحراف المعيارى   ٢/٨/٢

  .الوسيط   ٢/٨/٣

  .معامل االلتواء   ٢/٨/٤

  .بين النسب المئوية ) ت(اختبار داللة الفروق   ٢/٨/٥



S@@OP@wöbnäÛa@ò“Óbäßë@‹Ç@ @

SOQ@@wöbnäÛa@‹ÇZ@ @

@Þë‡uIWH@ @

@pbÏa‹®ýÛ@òíì÷¾a@òjäÛaszjÛa@òäîÇ@‰îßýnÛ@òîßaìÔÛa@ @

@æ@]TUYY@ @

â@ @Òa‹®üa@áa@ @†‡ÈÛa@ @@òjäÛaE@ @kîmÛa@ @

  األول  ٤٩.٣٨٠  ٢٢٧١  سقوط أحد الكتفين عن اآلخر  ١

  الثانى  ٤٧.٥١٠  ٢١٨٥  )ترهل األحشاء(بروز البطن   ٢

  الثالث  ٣٤.٣٧٧  ١٥٨١  استدارة الكتفين  ٣

  الرابع  ٢٧.٥٠٦  ١٢٦٥  )تسطح القدمين معُا(تفلطح القدمين   ٤

  الخامس  ٢٦.٢٤٥  ١٢٠٧  ميل العنق للجانب  ٥

  السادس  ٢٢.٥٠٥  ١٠٣٥  انحراف وتر أآيلس  ٦

  السابع  ٢٠.٦٣٥  ٩٤٩  )التجويف القطنى(زيادة االنحناء القطنى   ٧

  الثامن  ٢٠.٠٠٤  ٩٢٠  سقوط الرأس أمامًا  ٨

  التاسع  ١٦.٨٧٣  ٧٧٦  )استدارة الظهر(زيادة تحدب الظهر   ٩

  العاشر  ١٣.١٣٣  ٦٠٤  ط القدمين للخارج أثناء المشى أو الجرىاتجاه أمشا ١٠

  الحادى عشر  ١١.٨٧٢  ٥٤٦  )تسطح الصدر(الصدر المسطح  ١١

 الثانى عشر  ١١.٢٤٢  ٥١٧  اصطكاك الرآبتين ١٢

 الثالث عشر  ١٠.٧٤١  ٤٩٤  )الرجل بالكامل للخارج(تقوس الرجلين  ١٣

 الرابع عشر  ١٠.٦٣٣  ٤٨٩  نبيناالنحناء الجانبى للعمود الفقرى ألحد الجا ١٤

 الخامس عشر  ١٠.٠٠٢  ٤٦٠  "قدم واحدة"القدم المفلطحة  ١٥

 السادس عشر  ٩.٣٧٢  ٤٣١ )الجزء األسفل للخارج(تقوس الساقين  ١٦

@ @



@Éibm@Þë‡uIWH@ @

szjÛa@òäîÇ@‰îßýnÛ@òîßaìÔÛa@pbÏa‹®ýÛ@òíì÷¾a@òjäÛa@ @

@æ@]TUYY@ @

â@ @Òa‹®üa@áa@ @†‡ÈÛa@@òjäÛaE@ @Ûakîm@ @

 السابع عشر  ٧.٥٠٢  ٣٤٥  نقص االنحناء القطنى ١٧

 الثامن عشر  ٥.٦٣٢  ٢٥٩  ميل الحوض لألمام ١٨

 التاسع عشر  ٤.٣٧١  ٢٠١  التصاق الفخذين ١٩

  العشرون  ٤.٣٠٥  ١٩٨  زيادة أحد الفخذين عن اآلخر ٢٠

  ونالحادى والعشر  ٣.٩٧٩  ١٨٣  اتجاه أمشاط القدمين للداخل أثناء المشى أو الجرى ٢١

  الثانى والعشرون  ٣.٧٤٠  ١٧٢  الصدر الحمامى ٢٢

  الثالث والعشرون  ٣.٧٤٠  ١٧٢  )استقامة الظهر(الظهر المسطح  ٢٣

  الرابع والعشرون  ٣.٧٤٠  ١٧٢  انثناء إبهام تجاه أصابع نفس القدم ٢٤

  الخامس والعشرون  ٣.١٣١  ١٤٤  ميل الحوض ألحد الجانبين ٢٥

  السادس والعشرون  ٢.٨٤٨  ١٣١  اختالف محيط أحد الذراعين ٢٦

  السابع والعشرون  ٢.٧١٨  ١٢٥  اعوجاج الساعد للداخل ٢٧

  الثامن والعشرون  ٢.٦٥٣  ١٢٢  تباعد أصابع القدم الواحدة عن بعضها ٢٨

  التاسع والعشرون  ٢.٥٠١  ١١٥  تجنح عظمتى اللوح ٢٩

  الثالثون  ١.٨٧٠  ٨٦  األصابع المنثنية بشدة بالقدم ٣٠

  الحادى و الثالثون  ١.٣٧٠  ٦٣  م الواحدة فوق بعضهاتسلق أصابع القد ٣١

  الثانى و الثالثون  ١.٢٣٩  ٥٧  اعوجاج الساعد للخارج ٣٢

  الثالث و الثالثون  ٠.٠٤٣  ٢ )مقوس بشدة(القدم المخلبية  ٣٣

ع والصف     ) ٧(يتضح من الجدول  ذ الصف الراب النسبة المئوية لالنحرافات القوامية لتالمي

ين عن اآلخر فى الترتيب           ) ينة البحث ع(الخامس االبتدائى  حيث جاء انحراف سقوط أحد الكتف

راف   ذا االنح ذ ه دد تالمي غ ع بة  ٢٢٧١األول وبل ذًا بنس دم % ٤٩.٣٨٠تلمي راف الق اء انح وج

ة  دة (المخلبي وس بش راف     ) مق ذا االنح ذ ه دد تالمي غ ع ر وبل ب األخي ى الترتي بة   ٢ف ذ بنس تلمي

٠.٠٤٣. %  



@Þë‡uIXH@ @

ì÷¾a@òjäÛaszjÛa@òäîÇ@‰îßým@ò÷ÐÛ@òîßaìÔÛa@pbÏa‹®üa@†‡ÈÛ@òí@ @

@ @

@ @@ @@æ@]TUYY@ @

â@ @ò÷ÐÛa@ @†‡ÈÛa@ @@òjäÛaE@ @

  ٧.٣٤٩  ٣٣٨  تالميذ ليس لديهم انحرافات  ١

  ٢٤.٢٤٤  ١١١٥  انحراف ٢ – ١تالميذ لديهم من   ٢

  ٥١.٤٤٦  ٢٣٦٦ انحراف ٥ - ٣تالميذ لديهم من   ٣

  ١٣.٩٣٨  ٦٤١ انحرافات ١٠ - ٦تالميذ لديهم من   ٤

  ٣.٠٢٢  ١٣٩ انحراف ١٥ - ١١تالميذ لديهم من   ٥

  صفر  صفر انحراف ١٥تالميذ لديهم أآثر من   ٦

  

  

  

  

  

  

  

  

@ @

@ @



@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

ÐÛ÷pb@ @

@ @

@ÝØ’IRH@ @

pbÏa‹®üa@†‡ÈÛ@bÔÏë@szjÛa@òäîÇ@‰îßým@ò÷Ï@ @

ة البح   ) ٢(والشكل ) ٨(يتضح من الجدول  ة لعين ث النسبة المئوية لعدد االنحرافات القوامي

ذا              ة  تلمي ات قوامي ديهم انحراف يس ل ذين ل ذ ال ة التالمي غ فئ ات حيث بل ات االنحراف  ٣٣٨وفقًا لفئ

وامى   ١٥وأنه اليوجد من فئات تالميذ عينة البحث مالديهم أآثر من % ٧.٣٤٩بنسبة  انحراف ق

.  

    



@Þë‡uIYH@ @

@òîöa‡niüa@òÜy‹¾a@‰îßým@µi@Öë‹ÐÛa@òÛü†@ @

@szjÛa@òäîÇI@ÑíŠ–@@‹›y@HÏó÷îjÛa@Ìn¾a@ó@ @

@ @

@ @@ @@æ@]TUYY@ @

â@ò÷ÐÛa@ @

@Ñí‹Ûa@]SQST@ @@‹›¨a@]STWU@ @

p@òàîÓ@ @
†‡ÈÛa@ @òjäÛaE@†‡ÈÛa@ @òjäÛaE@ @

  *٢.٢٩٢  ١٢.١٦١  ٣٠١  ١.٧٤٢  ٣٧  تالميذ ليس لديهم انحرافات  ١

  *١.٩٧٨  ٢١.٨٩٩  ٥٤٢ ٢٦.٩٧٧  ٥٧٣  انحراف ٢ – ١تالميذ لديهم من   ٢

  ٠.٠٧٣  ٥١.٥١٥  ١٢٧٥ ٥١.٣٦٥  ١٠٩١ انحراف ٥ - ٣تالميذ لديهم من   ٣

  *١.٩٦٨  ١١.٤٣٤  ٢٨٣ ١٦.٨٥٥  ٣٥٨ انحرافات ١٠ - ٦تالميذ لديهم من   ٤

  ٠.٠٢٤  ٢.٩٩٠  ٧٤  ٣.٠٦٠  ٦٥ انحراف ١٥ - ١١تالميذ لديهم من   ٥

  ١.٩٦٠=  ٠.٠٥قيمة ت الجدولية عند مستوى 

  

  

  

  

  

  

@ @

@ @



ÐÛ÷pb@ @

@ @

@ÝØ’ISH@ @

jÛa@ôìn¾a@óÜÇ@pbÏa‹®üa@pb÷Ï@òãŠbÔßó÷î@ @

د مستوى    ) ٣(والشكل ) ٩(يتضح من الجدول  ين   ٠.٠٥أن هناك فروق دالة إحصائيُا عن ب

ة    ) حضر –ريف (تالميذ المرحلة االبتدائية عينة البحث  ات القوامي فى المتغير البيئى فى االنحراف

ن        ديهم م ذين ل ذ ال ر ، والتالمي ذ الحض الح تالمي ات لص ديهم انحراف يس ل ذين ل ذ ال  ٢-١للتالمي

ة احصائيَا    ١٠-٦حراف ، ومن ان انحراف وذلك لصالح تالميذ الريف ، بينما توجد فروق غير دال

  .انحراف  ١٥-١١انحراف من  ٥-٣لدى التالميذ الذين لديهم من  ٠.٠٥عند مستوى 



@Þë‡uIQPH@ @

@òîöa‡niüa@òÜy‹¾a@‰îßým@µi@Öë‹ÐÛa@òÛü†@ @

@szjÛa@òäîÇI@óßìØy@M@@™b‚@Hô†b—nÓüa@Ìn¾a@óÏ@ @

@ @@ @@æ@]TUYY@ @

â@ò÷ÐÛa@ @
@óßìØ¨a@]TRTY@ @@™b©a@]SUP@ @

p@òàîÓ@ @
†‡ÈÛa@ @òjäÛaE@†‡ÈÛa@ @òjäÛaE@ @

  *٢.١٦١  ١٥.١٤٣  ٥٣  ٦.٧١٧  ٢٨٥  تالميذ ليس لديهم انحرافات  ١

  ٠.١١٧  ٢٣.٧١٤  ٨٣ ٢٤.٢٨٨  ١٠٣٢  انحراف ٢ – ١تالميذ لديهم من   ٢

  ٠.٢٤٢  ٥٠.٥٧١  ١٧٧ ٥١.٥١٨  ٢١٨٩ انحراف ٥ - ٣تالميذ لديهم من   ٣

  ٠.٩٢٩  ٨.٢٨٦  ٢٩ ١٤.٤٠٣  ٦١٢ انحرافات ١٠ - ٦تالميذ لديهم من   ٤

  ٠.١٢٨  ٢.٢٨٦  ٨  ٣.٠٨٣  ١٣١ انحراف ١٥ - ١١تالميذ لديهم من   ٥

  ١.٩٦٠=  ٠.٠٥قيمة ت الجدولية عند مستوى 

  

  

  

  

  

  

@ @

@ @

@ @

@ @



ÐÛ÷pb@ @

@ @

@ÝØ’ITH@ @

ô†b—nÓüa@ôìn¾a@óÜÇ@pbÏa‹®üa@pb÷Ï@òãŠbÔß@ @

د د مستوى ) ٤(والشكل ) ١٠(ول يتضح من الج ة إحصائيُا عن روق دال اك ف  ٠.٠٥أن هن

ث   ة البح ة عين ة االبتدائي ذ المرحل ين تالمي ومى (ب اص -حك ى ) خ ادى ف ر االقتص ى المتغي ف

ة إلحصائيًا        ر دال روق غي ا يوجد ف االنحرافات القوامية للتالميذ الذين ليس لديهم انحرافات ، بينم

توى   د مس ين التالم ٠.٠٥عن ن   ب ديهم م ذين ل ذ ال ن   ٢-١ي راف ، وم ن  ٥-٣انح راف ، وم   انح

  .انحراف وذلك لصالح القطاع الخاص  ١٥-١١انحراف، ومن  ١٠-٦



ى        ) ٥(والشكل  ) ١١(يتضح من الجدول    يم السبع والت ين مستويات التعل وجود اختالف ب

ع الم          ا ارتف ه آلم ين أن ة البحث حيث تب ذ عين ستوى التعليمى   تمثل مستويات أولياء أمور التالمي

انحراف  ١٠ – ٦انخفضت نسبة االنحرافات على مستوى جميع فئات االنحرافات ماعدى فئة من 

والتى أخذت توزيعًا غير منتظمًا للنسبة المئوية لالنحرافات وارتباطها بالمستوى التعليمى وآذلك 

ن   ة م ى األول وا     ١٥-١١فئ توى التعليم بة للمس ات بالنس ر انحراف م تظه راف ل انى انح ل (لث أق

ة ابع  ) المستويات التعليمي ى المستوى الس ث إل ى المستوى الثال ات ف ا ظهرت نسبة انحراف بينم

  .ولكنها جاءت بنسبة غير منتظمة مع تقدم المستوى التعليمى 

  

@Þë‡uIQRH@ @

@òîöa‡niüa@òÜy‹¾a@‰îßým@µi@Öë‹ÐÛa@òÛü†@ @

@szjÛa@òäîÇI@‘Šbà¾a@ËM@@µŠb¿@HÓbîÜÛa@Ìnß@óÏòßbÈÛa@ò@ @

@ @@ @@æ@]TUYY@ @

â@ò÷ÐÛa@ @
@µŠbà¾a@Ë@]RYUX@@µŠbà¾a@]QVTQ@ @

p@òàîÓ@ @
†‡ÈÛa@ @òjäÛaE@†‡ÈÛa@ @òjäÛaE@ @

  *٣.٧٦٠  ١٨.٣٤٢  ٣٠١  ١.٢٥٠  ٣٧  تالميذ ليس لديهم انحرافات  ١

  ٠.٠٣٠  ٢٤.١٩٣  ٣٩٧ ٢٤.٢٧٣  ٧١٨  انحراف ٢ – ١تالميذ لديهم من   ٢

  *٢.٦١٤  ٤٧.٧٧٦  ٧٨٤ ٥٣.٤٨٢  ١٥٨٢ انحراف ٥ - ٣تالميذ لديهم من   ٣

  *٢.٠٨٥  ٩.٦٨٩  ١٥٩ ١٦.٢٩٥  ٤٨٢ انحرافات ١٠ - ٦تالميذ لديهم من   ٤

  -  -  -  ٤.٦٩٩  ١٣٩ انحراف ١٥ - ١١تالميذ لديهم من   ٥

  ١.٩٦٠=  ٠.٠٥قيمة ت الجدولية عند مستوى 

  

  

  



  

  

  

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

ÐÛ÷pb@ @

@ @

@ÝØ’IVH@ @

šbí‹Ûa@ôìn¾a@óÜÇ@pbÏa‹®üa@pb÷Ï@òãŠbÔßó@ @

د مستوى ) ٦(والشكل ) ١٢(يتضح من الجدول  ة إحصائيُا عن روق دال اك ف  ٠.٠٥أن هن

ر   ) حضر -ريف (بين تالميذ المرحلة االبتدائية عينة البحث  فى ممارسة األنشطة الرياضية آمتغي

ن      ات وم ديهم انحراف ذين ل ذ ال ة التالمي ى فئ ة ف ة عام ن  ٥- ٣لياق راف وم راف  ١٠-٦انح انح

ذين        لصالح التالميذ ذ ال د التالمي ة احصائية عن روق دال الممارسين للنشاط الرياضى بينما يوجد ف

  .انحراف  ١٥-١١انحراف ومن  ٢-١لديهم من 



@Þë‡uIQSH@ @

@òîöa‡niüa@òÜy‹¾a@‰îßým@µi@Öë‹ÐÛa@òÛü†@ @

óqaŠìÛa@Ìn¾a@óÏ@Ñí‹Ûa@åß@ @

@ @@ @@æ@]RQRT@ @

â@ò÷ÐÛa@ @
@lŠbÓþa@]QVPT@ @@lŠbÓþa@Ë@]URP@ @

p@òàîÓ@ @
†‡ÈÛa@ @òjäÛaE@†‡ÈÛa@ @òjäÛaE@ @

  *٢.٠١٢  ٤.٢٣١  ٢٢  ٠.٩٣٥  ١٥  تالميذ ليس لديهم انحرافات  ١

  *٢.٨٤٠  ٣٤.٤٢٣  ١٧٩ ٢٤.٥٦٤  ٣٤٩  انحراف ٢ – ١تالميذ لديهم من   ٢

  *٢.٩٠٩  ٤٧.٨٨٥  ٢٤٩ ٥٢.٤٩٤  ٨٤٢ انحراف ٥ - ٣تالميذ لديهم من   ٣

  *١.٩٩١  ١١.٣٤٦  ٥٩ ١٨.٦٤١  ٢٩٩ انحرافات ١٠ - ٦تالميذ لديهم من   ٤

  ١.٥١٧  ٢.١١٥  ١١  ٣.٣٦٧  ٥٤ انحراف ١٥ - ١١تالميذ لديهم من   ٥

  ١.٩٦٠=  ٠.٠٥قيمة ت الجدولية عند مستوى 

  

  

  

  

  

  

@ @

@ @

@ @

@ @



@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

ÐÛ÷pb@ @

@ @

@ÝØ’IWH@ @

óqaŠìÛa@Ìn¾a@óÏ@Ñí‹Ûa@åß@pbÏa‹®üa@pb÷Ï@ @

ة إحصائيُا ) ٧(والشكل ) ١٣(يتضح من الجدول  روق دال اك ف د مستوى أن هن  ٠.٠٥عن

  .بين تالميذ الريف األقارب وغير أقارب فى المتغير الوراثى وذلك لصالح التالميذ غير األقارب 



@Þë‡uIQTH@ @

@òîöa‡niüa@òÜy‹¾a@‰îßým@µi@Öë‹ÐÛa@òÛü†@ @

óqaŠìÛa@Ìn¾a@óÏ@‹›¨a@åß@ @

@ @@ @@æ@]RTWU@ @

â@Òa‹®üa@áa@ @
@lŠbÓþa@]QSUT@ @@lŠbÓþa@Ë@]QQRQ@ @

p@òàîÓ@ @
†‡ÈÛa@ @òjäÛaE@†‡ÈÛa@ @òjäÛaE@ @

  *٤.٢١٥  ١٤.٧١٩  ١٦٥  ٧.٤٥٩  ١٠١  تالميذ ليس لديهم انحرافات  ١

  ١.٧٩١  ٢١.٤٩٩  ٢٤١ ٢٢.٢٣٠  ٣٠١  انحراف ٢ – ١تالميذ لديهم من   ٢

  *١.٩٩٣  ٥١.٩١٨  ٥٨٢ ٥٣.٧٦٧  ٧٢٨ انحراف ٥ - ٣تالميذ لديهم من   ٣

  *١.٩٩٤  ٩.٦٣٤  ١٠٨ ١٢.٩٢٥  ١٧٥ انحرافات ١٠ - ٦تالميذ لديهم من   ٤

  ١.٦٦٢  ٢.٢٣٠  ٢٥  ٣.٦٢٩  ٤٩ انحراف ١٥ - ١١تالميذ لديهم من   ٥

  ١.٩٦٠=  ٠.٠٥قيمة ت الجدولية عند مستوى 

  

  

  

  

  

  

@ @

@ @

@ @

@ @



@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

ÐÛ÷pb@ @

@ @

@ÝØ’IXH@ @

óqaŠìÛa@Ìn¾a@óÏ@Ñí‹Ûa@åß@pbÏa‹®üa@pb÷Ï@ @

ة إحصائيُا) ٨(والشكل ) ١٤(يتضح من الجدول  روق دال اك ف د مستوى  أن هن  ٠.٠٥عن

ذين        ذ ال ك بالنسبة للتالمي ك وذل وراثى وذل بين تالميذ الحضر األقارب والغير أقارب فى المتغير ال

ن    ديهم م ذين ل ذ ال ات والتالمي ديهم انحراف يس ل ر   ١٠-٦ل ذ الغي الح التالمي ك لص ات وذل انحراف

 ٢-١الذين لديهم من   بين التالميذ ٠.٠٥أقارب بينما يوجد فروق غير دالة إحصائيا عند مستوى 

  .انحراف   ١٥-١١انحراف ومن  ٥-٣انحراف ومن 



SOR@@wöbnäÛa@ò“Óbäß@@Z@ @

للتعرف على معدل انتشار االنحرافات القواميه وأنواعها لدى تالميذ عينة البحث بمحافظة   

ة  ) ١(والشكل ) ٧(تبين وفقًا لنتائج الجدول ) حضر –ريف (الدقهلية  ات القوامي  أن أآثر االنحراف

ذا بنسبة    ٢٢٧١انتشارا هى سقوط أحد الكتفين عن اآلخر لعدد  بطن   % ٤٩.٣٨٠تلمي روز ال وب

دد  ) ترهل األحشاء ( ذا بنسبة    ٢١٨٥لع دد    % ٤٧.٥١٠تلمي ين لع ذًا   ١٥٨١واستدارة الكتف تلمي

بة  دمين  % ٣٤.٣٧٧بنس ح الق اً (وتفلط دمين مع طح الق دد ) تس بة   ١٢٦٥لع ذًا بنس تلمي

ذا بنسبة    ١٢٠٧جانب لعدد وميل العنق لل% ٢٧.٥٠٦ يلس    % ٢٦.٢٤٥تلمي ر أآ وانحراف وت

ذا بنسبة    ١٠٣٥لعدد  ى    % ٢٢.٥٠٥تلمي اء القطن ادة االنحن ى  (وزي دد  ) التجويف القطن  ٩٤٩لع

ذا بنسبة  دد % ٢٠.٦٣٥تلمي ًا لع رأس أمام ذًا بنسبة  ٩٢٠وسقوط ال ادة % ٢٠.٠٠٤تلمي وزي

ر  دب الظه ر(تح تدارة الظه دد ) اس ذا ب ٧٧٦لع بة تلمي دمين  % ١٦.٨٧٣نس اط الق اه أمش واتج

دد   ذا بنسبة    ٦٠٤للخارج أثناء المشى أو الجرى لع تسطح  (والصدر المسطح   % ١٣.١٣٣تلمي

تلميذًا بنسبة   ٥١٧تلميذًا واصطكاك الرآبتين لعدد % ١١.٨٧٢تلميذًا بنسبة  ٥٤٦لعدد ) الصدر

دد  % ١١.٢٤٢ ذين لع اق الفخ بة  ٤٩٤والتص ذًا بنس ود  واال ١٠.٧٤١تلمي انبى للعم اء الج نحن

دد   ذا بنسبة    ٧٨٩الفقرى ألحد الجانبين لع دم المفلطحة   % ١٠.٦٣٣تلمي دد    (والق دم واحدة لع ق

  % .١٠.٠٠٢تلميذًا بنسبة  ٤٦٠

ة     ذ المرحل دى تالمي رة ل ة منتش ات القوامي ن االنحراف ر م م آبي اك آ ين أن هن ا سبق تب مم

م        االبتدائية عينة البحث ويشير ذلك إلى مدى الخطور ل الصاعد إذا ل ذا الجي ا ه ى يتعرض له ة الت

ات          ا من خالل التمرين ا أو عالجه ة الحد منه ات لمحاول يحسم األمر وتكتشف مبكرًا هذه االنحراف

  .العالجية الضرورية المناسبة لهذا السن ونوع االنحراف 

بة    يب نس ى تص ة األول ى المرتب ر ف ن اآلخ ين ع د الكتف قوط أح راف س اء انح ث ج حي

ذ   %٤٩.٨٣٠ من اجمالى عينة البحث وقد يرجع ذلك إلى األوضاع الخاطئة التى يكتسبها التالمي

ى جانب     فى أنشطة الحياة اليومية ألحد الكتفين عن اآلخر مثل حمل حقيبة المدرسة باستمرار عل

ذراع اآلخر أو الوقوف       واحد أو أى أثقال أخرى بذراع واحد بصفة مستمرة تزيد عن استخدام ال

ى مجهود       على رجل و اج إل ى تحت احدة باستمرار دون األخرى أو المشارآة فى بعض الحرف الت



ة بعض       ذلك ممارس ر، وآ ب اآلخ تخدام الجان وق اس م يف ن الجس د م ب واح ى جان ع عل دنى يق ب

  .الهوايات التى تعتمد على جانب واحد دون اآلخر آعزف الكمان واإلصابة بضعف السمع 

رو وإ     ن آ ل م ائج آ ع نت ك م ق ذل تر ويتف م ١٩٨١  Crowe,w.-Auxter,pyferيكس

اقم           ) ٢٠( ا بسرعة حتى التتف ذا االنحراف وتالفيه ى ه ة إل أنه يجب الكشف عن األسباب المؤدي

  .ويصعب بعد ذلك عالجها فى السنوات التالية 

بطن    روز ال ة يصيب       ) ترهل األحشاء  (ويلى ذلك فى الترتيب ب ة الثاني حيث جاء فى المرتب

بطن وارتخاء         من إج% ٤٧.٥١٠نسبة  ى ضعف عضالت ال ك إل د يرجع ذل مالى عينة البحث وق

  .وإطالتها أو نتيجة تعويض إصابة التلميذ بالتقعر القطنى وقصر عضالته 

ى           ة إل ذه المرحل ذ ه بطن لتالمي الت ال عف عض راف وض ذا اإلنح ابة به زى اإلص د يع وق

رامج التل راءة أو مشاهدة ب اء الق ة أثن دة طويل اء لم وس بارتخ از الجل ى جه ون أو اللعب عل فزي

ة أو عدم     دة طويل الكمبيوتر مدة طويلة ، أو الجلوس على مقعد غير مناسب لجسمه بالمدرسة لم

ا         بطن مم ى ضعف عضالت ال ممارسة األنشطة الرياضية ، قد تسبب العادات السيئة المكتسبة إل

ذا     يؤدى إلى ترهل األحشاء ، لذا يجب تحرر التلميذ من هذه العادات الغير  سليمة حتى يحد من ه

  .االنحراف القوامى 

ارت       ل من هورف ائج آ ل وآخرون     ٢٣(م ١٩٩١ Horvartويتفق ذلك مع نت د خلي ومحم

دل مع شفط عضالت     ) ١٠(م ١٩٩٧ على أنه من المهم اعتياد الجلوس الصحيح والوقوف المتع

ب ا        ة اللع ام بممارس ى االهتم افة إل بة ، باإلض ة المناس اول األغذي بطن وتن ات  ال ليم والحرآ لس

  .الرياضية التى تعمل على تقوية عضالت جدار البطن 

بة         يب نس ة ليص ة الثالث ى المرتب ين ف تدارة الكتف راف اس اء انح ا ج ن % ٣٤.٣٧٧آم م

دما تقصر عضالت الصدر وتضعف العضالت            ذا االنحراف عن د يحدث ه إجمالى عينة البحث وق

ين وهى العضالت المعين  ة للمنكب ذه القابضة والمقرب ا ترتخى وتطول ه ة آم ين وشبه المنحرف ت

ان التصحيح األساسى            ذلك ف ادة مرتبطة بتسطح الصدر واستدارة الظهر ول العضالت وتكون ع



ة وتقصير عضالت   ين وتنمي ة للصدر والمنكب اء العضالت األمامي ة وارتخ ة هو إطال ذه الحال له

  ) .٢٣٤:  ٢٣٣:  ٢٠(تقريب الكتفين

دما  ) ١٩٤: ١٠(م ١٩٩٧ويشير محمد خليل وآخرون  أن استدارة الكتفين يحدث أحيانًا عن

بب         ام بس ًا لألم ين أيض ان الكتف ذراعين تمرجح ل ال ا أن ثق ق ، آم ًا للعن يًال أمامي اك م ون هن يك

الى فتقتصر وتتسطح      أثر بالت استخدامها الدائم تقرييبًا أمام الجسم ، آما أن العضالت الصدرية تت

  .تاتيكيًا لهذه األوضاع نتيجة لتكيفها ديناميكيًا واس

ة    ادات القوامي ى الع د يرجع إل وه ق ذا التش ذين يصابون به ذ ال ى أن التالمي ك إل زى ذل ويع

السيئة آذلك األعمال اليومية التى تلعب دورُا هامُا فى هذا االنحراف وخاصة األعمال التى تتطلب  

ع  وتر وجمي ى الكمبي ل عل راءة والعم ة والق ا آالكتاب رأس أمام ض ال ؤدى خف ى ت ال الت األعم

ان          ًا الترقوت دم طرف ا تتباعد اللوحان عن بعضهما اآلخر ويتق ام الجسم وفيه ا أم ذراعان فيه وال

ذا التشوه،        ين ويحدث ه الخارجيان لألمام وهنا تقصر العضالت الصدرية وتطول عضالت المنكب

  .وقد يصحب هذا التشوه تشوهات أخرى مرتبطة به 

انين ومحم ع  صبحى حس ق م د السالم راغب ويتف اة ) ١٣(م ١٩٩٥دعب د شطا وحي محم

اد  اء        ) ١١(م ١٩٨٠عي ل االنحن ذ مث د التلمي ة عن ادات خاطئ بب ع دث بس وه يح ذا التش ، أن ه

داد        رة امت ين وآث ى دوران الكتف ؤدى إل ا ي األمامى وسقوط الراس أمامًا أثناء القراءة والكتابة مم

ين  الذراعين لألمام ويؤدى إلى جانب الترقوة لألما م وبالتالى يبتعد اللوحان ، ويسبب دوران الكتف

ل         ذا التشوه آمي ويحدث هذا التشوه آما يمكن مصاحبة بعض التشوهات األخرى نتيجة وجود ه

  .الرأس أو دوران الرأس أو تحدب فى منطقة أعلى الظهر 

ى         ة ف لية المتمثل وة العض ين الق ق تحس ن طري ب ع وه المرآ ذا التش دى له ب التح ذا يج ل

رى وتحت الشوآية    العض رى والمسنتة      –الت المعينية الصغرى والكب المستديرة الصغرى والكب

ا بالتقصير     األمامية والخلفية والمنحرفة المربعة وذلك عن طريق زيادة قوة عضالت الظهر العلي

  .وزيادة مطاطية عضالت منطقة الصدر بالتطويل من خالل التمرينات العالجية 



راف تفلطح  ك انح ى ذل دمين ويل ا( الق دمين مع ة  ) سطح الق ة الرابع ى المرتب اء ف ذى ج ال

دمين أو    % ٢٧.٥٠٦ويصيب نسبة  من إجمالى عينة البحث ويرجع ذلك إلى ضعف فى قوس الق

ة              دم هى أساس انتصاب الجسم ، والجسم بكاف الرغم من أن الق ام ، ب وتر العضلى الع ضعف الت

ة       أنشطته وحرآاته وأوزانه يعتمد اعتمادًا أساسيًا ة المحرآ ه واآلل زة ل ر رآي على القدم التى تعتب

دم ال تحوز    لجميع أجزائه ، آما أنها تشكل عامًال فعاُال فى أى نشاط حرآى ، وآثيرًا ما نجد أن الق

ى         ر من اإلساءة الت دم أآث اهتمام آبيرًا حتى تبدأ فى إحداث اآلالم ، وليس هناك إساءة لصحة الق

  .يسببها الحذاء غير الصحى 

ى أن  و من متاعب   % ٨٥فى الحقيقة فإن إحصائيات معهد العناية بالقدم األمريكى تشير إل

دم ، فالحذاء       ر المناسب لحجم الق القدم سببها إساءة األحذية والمقصود بذلك استخدام الحذاء غي

ر من تنسيقها واستقامتها          ر من اآلالم ويغي ا الكثي الضيق يضغط على أصابع القدمين ويسبب له

ؤدى  بب     وي دم ويس ة الق وق حرآ ع يع ذاء الواس دم والح ى لمفصل الق يس الزالل اب الك ى الته إل

  .الجروح وااللتهابات فى عقب القدم بسبب احتكاآه بالجدار الداخلى للحذاء 

ويرجع وجود هذا التشوه بكثرة لدى األشخاص خالل األعمار السنية المختلفة ويطلق علية 

ارة ، وقد أوضحت إحدى الدراسات أن هذا التشوه ينتشر   البعض نتيجة انتشاره أنه مرض الحض

ذا التشوه إحساس الشخص           % ٢٠بنسبة  ة فى مصر ، ويسبب ه ة االبتدائي ذ المرحل لدى تالمي

ى امتصاص بعض     بالتعب المبكر واآلالم فى القدم عند المشى آما أنه يضعف من مقدرة القدم عل

  .الصدمات الناتجة عن القفز أو الوثب 

ة         ويعزى ذل ام بالحذاء المناسب وعدم ممارسة األنشطة الرياضية لتقوي ك إلى عدم االهتم

  .عضالت القدم وعدم إجهاد عضالت الرجلين والوقوف لفترات طويلة 

ودراسة ) ٢٨(م ١٩٩٢   Rao and Josephراو وجوزيف ويتفق ذلك مع نتائج دراسة 

انجرازى  ر ب اد) ٢١(م ١٩٩٠  Dauer and Pangraziداي ابع   أن اعتي ل بأص ى الطف مش

ة     القدمين للخارج يمكن أن يؤدى إلى سقوط قوس القدمين وعدم اتزان فى الوقوف ، وأن األحذي

  .المقفولة أدت إلى زيادة فى تفلطح القدمين عن ارتداء األحذية المفتوحة آالصنادل



ى المشى الصحيح مع          ل عل د الطف دمين وتعوي واس الق لذا آان من المهم تقوية عضالت أق

  .راعاة اتجاه أصابع القدمين لألمام وعدم إجهاد عضالت الرجلين م

ة الخامسة حيث يصيب نسبة         من  % ٢٦.٢٤٥ويأتى تشوه ميل العنق للجانب فى المرتب

ة      دة طويل ة م ب والكتاب ى المكت وس عل ى الجل وه إل ذا التش ع ه د يرج ة البحث ، وق الى عين إجم

ل العضوى   وعادات الخجل وبعض المهن التى تتطلب اتخاذ أو ضاع تساعد على ميل الرقبة والخل

ام          ة أم دة طويل وس م رين والجل ن األخ رجلين ع دى ال ر إح ين أو األذن أو قص دى العين ى إح ف

  .التليفزيون بصورة خاطئة 

ة التسليم فى الصالة ، ونالحظ أن         ذا التشوه حرآ ومن الحرآات التى تعد وقاية وعالج له

ُا   هذه الحرآة هى واحدة من الحرآات ال رأس يمين تى يصفها األطباء آعالج ، ذلك ألن حرآة لف ال

ة        –الحاملة للرأس  –تخلص الرقبة  –ويسارًا فى التسليم  ادة مرون ى زي من التيبس وتساعد عل

ات فى           –فقرات العمود الفقرى   ع حدوث انحراف الى تمن ع تصلبها والتصاقاتها وبالت ة وتمن الرقب

  )٣٠. (ى خمس أوقات على مدار اليوم الرأس خاصة أن هذه الحرآات تتكرر ف

ى انحراف      ) ١٠(م  ١٩٩٧ويتفق ذلك مع محمد خليل وآخرون  ؤدى ال ذا االنحراف ي أن ه

ذه     ع ه د ترج ه، وق بعض فقرات ه أو ل ا آل رى إم ود الفق ودى األوسط للعم ط العم م عن الخ الجس

ام أو سوء     ا أن   االنحرافات الجانبية الى ضعف عضلى أو بعض حاالت خلل نمو العظ ة، آم التغذي

ى       ؤدى أيضا إل ة ت اتهم اليومي العادات السيئة فى الوقوف والجلوس التى يمارسها التالميذ فى حي

  .هذه االنحرافات 

بة        يب نس ة ويص ة السادس ل المرتب ذى يحت يلس ال ر أآ راف وت وه انح ك تش ى ذل ويل

ذ من   من اجمالى عينة البحث، ويرجع ذلك إلى العادات الخاطئة التى يكت% ٢٢.٥٠٥ سبها التلمي

دة          ر ممه ى أرض غي ة عل دة وبخاص ب بش ى العق زول عل ب والن ز والوث ب والقف ى واللع المش

حية       ادات الص اع الع دمين واتب ة عضالت الق ب تقوي ك فيج ى ذل ة، وعل ال الكثيف ة والرم آاألترب

دم حتى التضعف     السليمة من حرآة ومشى ووقوف وعدم ارتداء األحذية الغير مناسبة وحجم الق

  .لعضالت ويصاب التلميذ بهذا التشوه الهام والذى قد يؤثر على حرآته ا



ى      اء القطن ادة االنحن ى (وجاء تشوه زي ة السابعة حيث يصيب    ) التجويف القطن فى المرتب

من اجمالى عينة البحث، ويرجع هذا التشوه الى زيادة غير عادية فى تجويف % ٢٠.٦٣٥نسبة 

ذا التشوه      المنطقة القطنية المقعرة بطبيعتها  فتبرز البطن لألمام، وتطول عضالتها وتضعف، وه

د         الظهر عن ة استدارة ب ة وآتعويض لحال ة الخاطئ نتاج اآتساب بعض العادات القوامية أو المهني

بطن أو   محاولة الفرد لالحتفاظ بتوازنه أو آنتيجة إصابات فى مفصل الفخذ أو شلل فى عضالت ال

  ) .آسل العظام(راض نتيجة سوء التغذية ما تسببه من أم

ات   ل تمرين ه يجب عم دخل لعالج ة الت ه ومحاول د من ذا التشوه أو الح ولتجنب االصابة به

  .تقوية لعضالت الظهر والصدر والبطن 

وطلى     دين الخرب ى عمل مجموعة     ١٩٩٥ويتفق ذلك مع آل من حياة عياد وصفاء ال م عل

ار من    بطن واالآث ة       من التمرينات العالجية لتقوية عضالت ال ة القطني ى المنطق ات الشد عل تمرين

ة    ات المرون وتمرينات تساعد الحوض إلى العودة للخلف قليًال لوضعه الطبيعى واالآثار من تمرين

ى     ين األضالع الت بالمنطقة القطنية للعمود الفقرى واالهتمام بتمرينات مرونة الصدر والعضالت ب

  ) .٨٨، ٨٧: ٣. (تتأثر باالستدارة فى الظهر 

% ٢٠.٠٠٤ذلك تشوه سقوط الرأس أمامًا ويحتل المرتبة الثامنة حيث يصيب نسبة  ويلى 

ل      ذى احت وع ال ب الن رأس بجان راف ال وه انح ن تش انى م وع ث ذا ن ة البحث وه الى عين ن إجم م

ى انحراف فى         ذا التشوه إل انبين، ويرجع ه المرتبة الخامسة قيد البحث وهو ميل العنق ألحد الج

  .د الفقرى وينطبق عليه نفس ارشادات انحراف ميل العنق أمامًا الفقرات العنقية للعمو

ة التاسعة ويرجع      ) استدارة الظهر (ثم يلى ذلك تشوه زيادة تحدب الظهر  أتى فى المرتب وي

ة      ة أو الوقف د الدراس ى مقع ة عل ة الخاطئ ل الجلس يئة مث ادات الس ى الع وه ال ذا التش ابة به االص

ى تسبب    الخاطئة أو الجلوس الطويل الخاطئ  أمام التليفزيون وبعض أمراض الجهاز التنفسى الت

ل        ل الشخص يمي ا يجع ضيق القفص الصدرى وتسطحه فينحنى الظهر وضعف النظر وقصره مم

ين      إلى األمام للتحقق من األشياء وخلل فى منحنيات العمود الفقرى واالصابة بمرض الكساح ول

  )٣٠. (العظام وضيق المالبس 



د    ل وآخرون    ويتفق ذلك مع محم أتى نتيجة       ١٩٩٧حسين خلي ذا االنحراف ي ى أن ه م عل

ة أو ضعفها         ة فى الوقوف أو الجلوس وسوء التغذي ة الخاطئ ادات القوامي ضعف العضالت والع

ادة    ى زي ادة ف ر يحدث ع تدارة الظه راف تعويضى الس اك انح ا أن هن راف، آم ور االنح ور ظه ف

جب تالفى األسباب المؤدية لهذا التشوه سواء آانت    الحنية القطنية فى حالة تأخر العالج ولذلك ي

  )١٩٥:  ١٠. (عادات خاطئة أو مرضية 

ة العاشرة          اء المشى أو الجرى فى المرتب دمين للخارج أثن ويأتى انحراف اتجاه أمشاط الق

بة  ث يصيب نس ى  % ١٣.١٣٣حي م عل ل الحج ل سقوط ثق ا يجع ة البحث وفيه الى عين ن اجم م

م   الجانب األنسى لمفصل ال قدم مما يؤدى إلى مزيد من المشكالت الميكانيكية الخطيرة للجسم إذا ل

ام       اء األمور لالهتم ة أولي يكتشف مبكرًا ولذا يجب المشى أو الوقوف بطريقة صحيحة مع مراجع

  .باختيار الحذاء المناسب ألبنائهم حتى ال يكون عائق ويسبب االصابة بالتشوه 

اى في رو وايكستر وب ع آ ك م ) ٢٠(م  ١٩٨٠  Crowe, Auxter, Puferر ويتفق ذل

ارت  ل وآخرون ) ٢٣(م  ١٩٩١ Horvartوهورف د حسين خلي ى أن ) ١٠(م  ١٩٩٧ومحم عل

هذا التشوه يؤدى لمزيد من المشكالت القوامية نتيجة لف الجزء األمامى للقدم للخارج وانخفاض 

وء الكعب     الجزء األوسط للقوس الطولى ونتوء العظم الزورقى أو العظم القاربى ى نت باالضافة إل

ة      د من مشكالت ميكانيكي األنسى وتقوس وتر أآيلس للداخل، آما أن آعب القدمين يؤدى إلى مزي

ة صحيحة مع             م المشى والوقوف بطريق ه من المه ذلك فان خطيرة للجسم إذا ما أهمل عالجه ول

ع ثق     ى توزي ة عل اة المحافظ ا مراع تمرار وأيض دمين باس وازى الق ى ت ل عل ى العم م عل ل الجس

ا        ائهم آلم ة أبن ام بإصالح أحذي ور االهتم اء األم ى أولي وف، وعل اء الوق اوى أثن دمين بالتس الق

استهلكت من الجانب األنسى لها وذلك برفعه فورًا حتى يساعد علىاعتدال عظام القدمين وجعلها 

  .فى وضعها الطبيعى 

أتى فى    ) تسطح الصدر  (ويلى ذلك انحراف الصدر لمسطح     ذى ي ة عشر    ال ة الحادي المرتب

وع من االنحراف % ١١.٨٧٢ويصيب نسبة ويصيب نسبة  ذا الن ة البحث وه الى عين من اجم

ا        ًا م امى للعنق وغالب ل األم يتداخل مع بعض االنحرافات األخرى آاستدارة الكتفين والظهر والمي



ًا  يكون السبب فى ذلك اآتساب بعض العادات السيئة آالجلوس فترة طويلة مع خفض الرأ س أمام

  .آالكتابة والقراءة والعمل على الكمبيوتر 

ين     دوير الكتف رى مصحوبًا بت ود الفق وى للعم زء العل راف تسطح الصدر يصيب الج وانح

درة        ك من مق لألمام مع ميل الرأس أمامًا أسفل مما يؤدى الى ضيق القفص الصدرى فيضعف ذل

  .الشخص على أخذ التنفس العميق المالئم 

وم       وهذا يتطلب مج ر عدد من المرات فى الي موعة من التمرينات العالجية آرفع اليدين أآب

  .الواحد وتقوية عضالت الصدر والكتفين ومرونة مفصل الكتف لعالج هذا النوع من االنحراف

دنان الطرشة  ع ع ذا م ق ه ا  ) ٣٠(ويتف ى يكرره ى الصاله الت دين ف ع الي ة رف ى حرآ ان ف

ى الي رات ف ر من الم دد آبي ة مفصل المصلى ع ادة مرون ف، زي ة عضالت الصدر والكت وم تقوي

ين              اء السجود ووضع الكف ى الجسم، وأثن ة فى الحزام الكتفى وأعل ذلك تحسين الهيئ الكتف، وآ

د فى    على األرض يتم إرجاع الكتفين إلى الخلف، وهذا جميعه يمنع من االصابة بهذا التشوه ويفي

ا هو الحصول         عالجه، وهناك تمارين عالجية يصفها األطباء  ذا التشوه الغرض منه ه ه لمن لدي

  .على هذه الفائدة 

من % ١١.٢٤٢ثم جاء انحراف اصطكاك الرآبتين فى المرتبة الثانية عشر ويصيب نسبة 

د   اجمالى عينة البحث وهذا التشوه عبارة عن تالصق الرآبتين مع تباعد المسافة بين القدمين عن

ين     الوقوف العادى، نتيجة وقوع خط مرآز ث ذا التشوه بالمسافة  ب قل الجسم للوحشية، ويقاس ه

ال         ين األطف ذا التشوه يكون شائعًا ب الكعبين االنسيين للقدمين عند فرد الرآبتين وتالصقهما، وه

ات   حتى سن الثالث سنوات وقد يختفى تلقائيًا ولكن إذا استمر لسن السابعة فانه يحتاج إلى تمرين

د   عالجية خاصة به إلصالحه، أما إ ذا زاد عن ذلك فيجب التدخل الطبى لتقرير الحالة والعالج، وق

ة             ة وأمراض ليون ذا التشوه نتيجة االصابة بمرض الكساح بأنواعه المختلف يرجع السبب فى ه

ة فى السير أو الجلوس وعدم         ة خاطئ العظام والشلل، الكسور، زيادة وزن الجسم، عادات قوامي

  )٩٥، ٩٣:  ٣. (لبس أحذية غير مناسبة 



ر     اى في ) ٢٠(م  ١٩٨١ Crowe, W.-Auxter, Pyferويتفق آل من آرو وايكستر وب

على أن تمدد أربطة ) ١٠(م  ١٩٩٧ومحمد حسين خليل ) ٢٣(م  ١٩٩١ Horvartوهورفارت 

الرآبة األنسية واتحادها مع عضالت التدوير الوحشية الضعيفة يخل باالتزان ويؤدى الى التصاق 

لتشوه قد يكون مرتبطًا بكعب القدمين وضعف القوس الطولى للقدم ويمكن  الرآبتين، آما أن هذا ا

تصحيحه من خالل استقامة العضالت المضادة للرجل والقدم والمسئولة عن ضبط الخط الصحيح  

عيفة        د لعضالت الض ير وش ة وتقص ذين الخارجي دوير الفخ ة عضالت ت من تنمي ادة يتض ذا ع ه

ى         والمرتخية فى الجزء األنسى للرجل عن    ا العضالت من الجانب الوحشى فيعمل عل ة أم د الرآب

  .إطالتها ومدها 

ة عشر ويصيب نسبة       ة الثالث من  % ١٠.٧٤١ثم يأتى انحراف تقوس الرجلين فى المرتب

ع           ك لكى تق داء من تمفصله مع الحوض وذل داخل ابت إجمالى عينة البحث وفيه يميل عظم الى ال

تكون تحت مرآز ثقل الجسم، إن درجة ميل عظم الفخذ   نقطة االرتكاز عند مفصل الرآبة أقرب ما

ل     ة المي ى          Angle of obliquityللداخل تعرف بزاوي وزن ال ل ال ل تحمي ا يمر خط ثق ادة م وع

ل الجسم بالجهة               رجلين يمر خط ثق ة تقوس ال ة وفى حال ل رآب ز آ الوحشية قليًال بالنسبة لمرآ

ة ت  ك حيث        األنسية بالنسبة لمرآز الرآبتين، أما فى حال رآبتين فيحدث عكس ذل شوه اصطكاك ال

ة   يمر خط الثقل الكلى للجسم الى الوحشية من مرآز الرآبة وفى آلتا الحالتين تتولد عزوم دوراني

ى      ة عل ادات بيوميكانيكي وع إجه ى وق ؤدى ال ا ي ة بم همى للرآب ور الس ول المح م ح وزن الجس ل

ا ي    د مم ى ضغط زائ رض الغضروف ال ة ويتع ة الجانبي ة   األربط ر عرض ة أآث ل مفصل الرآب جع

  )١٨٣، ١٨٢:  ١٣. (لإلصابة 

رجلين تكون          رآبتين حيث أن فى تقوس ال وهذا التشوه على العكس من تشوه اصطكاك ال

ا يحدث التقوس فى             رآبتين متباعدتين بمسافة تحدد درجة االنحراف آم اربتين وال القدمين متق

  .عظام الفخذ والساق أو عظمتى الساق فقط 

ا والكساح والتهاب المفاصل وعن       وقد يرجع ذلك أيضًا الى أمراض ليونة العظام والتهابه

ام     ى االهتم طريق العالج فانه ينبغى أوال تجنب العادات السيئة التى تسبب هذا التشوه باإلضافة ال

  )١٩٧:  ١٠. (بالتمرينات الوقائية والعالجية 



ود الفقرى ألحد    ة عشر       ثم يأتى انحراف االنحناء الجانبى للعم ة الرابع انبين فى المرتب الج

ود % ١٠.٦٣٣حيث تصيب بنسبة  ر انحراف للعم ذا التشوه يعتب ة البحث وه الى عين من اجم

ه عن الخط المتوسط للحجم         ه أو يعطى فقرات ة األرضية   (الفقرى آل وع   ) خط الجاذبي ويختلف ن

ذا التشوه نتيجة للضع         ذى   الميل حسب درجة االنحراف ويرجع أسباب االصابة به ف العضلى ال

يلى انهاك المرض أو سوء التغذية واآتساب العادات القوامية السيئة فى الوقوف أو الجلوس أو    

ان          ى الكم العزف عل ات آ ة أو ممارسة هواي النوم أو حمل أشياء ثقيلة أو ناتجة عن أسباب مهني

ين أو      ضعف النظر    والذى يتطلب انحناء لفترات طويلة وحاالت التعب وقصور السمع ألحد األذن

ر المريحة والمالبس الضيقة وبعض حاالت           أو التأثير البيئى مثل االضاءة السيئة والمقاعد غي

الخلل فى النمو ونتيجة لحاالت الشلل واالصابة بأضالع القفص الصدرى وقصر أحد الرجلين عن 

رآبتين    ٣. (للخلف   األخرى واصطكاك أحد الرآبتين أو تقوس أحد الرجلين أو المد الزائد ألحد ال

 :٧٣، ٧٢، ٧٠(  

ل  ) ٢٣(م  ١٩٩١ Horvartويتفق ذلك مع هورفارت  ) ١٠(م  ١٩٩٧ومحمد حسين خلي

اء       ى وضع األعض ؤثر عل د ت رى ق ود الفق رى للعم ات األخ ات، واالنحراف ذه االنحراف ى أن ه عل

األلم واألوجاع       ى االحساس ب ة باالضافة إل خاصة   الداخلية للجسم وبالتالى على وظائفها الطبيعي

  .فى أسفل الظهر 

بة          يب نس ى تص ر والت ة عش ة الخامس ى المرتب ة ف دم المفلطح راف الق أتى انح م ي ث

من اجمالى عينة البحث حيث يحدث هذا التشوه بكثرة لدى األشخاص خالل األعمار % ١٠.٠٠٢

د وضع     ألرض عن دم ل داخلى للق ب ال ة للجان ارة عن المالصقة الكامل و عب ة وه نية المختلف الس

وف ويسبب هذا التشوه إحساس الشخص بالتعب المبكر وآالم القدم عند المشى ويضعف من  الوق

  .مقدرة القدم على امتصاص بعض الصدمات الناتجة عن القفز أو الوثب 

م  ان من المه ذلك آ ر مناسبة، ل ة ضيقة أو غي داء أحذي ذا التشوه نتيجة ارت د يحدث ه وق

ل   د الطف دمين وتعوي واس الق ة عضالت أق اه أصابع  تقوي اة اتج ع مراع ى المشى الصحيح م عل

  .القدمين الى األمام وعدم إجهاد عضالت الرجلين بالوقوف لفترات طويلة 



ك مع راو جوزيف      ة    ) ٢٨(م  ١٩٩٢ Rao and Josephويتفق ذل داء األحذي ى ارت عل

اه أق  ان الحف داء الصنادل أو الخف وآ ى ارت دمين عل ى تفلطح الق ادة ف ى زي ة أدت ال م المقفول له

  .انحرافًا 

وامى      ى المستقبل الق رًا عل مما سبق يتضح أن جميع االنحرافات السابقة قد تؤثر تأثيرًا آبي

ا  ) حضر –ريف (لتالميذ المرحلة االبتدائية بمحافظة الدقهلية  إذا لم يتم التدخل االيجابى للحد منه

ا وخاص     ذه التشوهات   أو عالجها من خالل مجموعة من التمرينات الرياضية المناسبة له ة أن ه

  .التى يمكن عالجها بالتمرينات الرياضية إلصالح نسبة آبيرة منها ) الثانية(من الدرجة الخفيفة 

ل    ولز     ١٩٩٧ويتفق ذلك مع محمد حسين خلي ه    ١٩٩٤ Nickolsم نقال عن نيك ى أن م ال

ا يحدث فى األداء    ة الجسم آم د لميكانيكي ى تتضمن عمل جي ات الت ومى  يمكن إعطاء التمرين الي

ى تستند        ة الت ات العالجي ى التمرين للمساعدة فى منع الشد العضلى وتمزق األربطة، وباإلضافة ال

ك       دة وذل ى ح رد عل ل ف ة آ خيص حال ًا لتش ة تبع ريحية وميكانيكي يولوجية وتش ادئ فس ى مب عل

وة           ة وتطوير عناصر الق ات الرياضية تنمي بالنسبة لحاالت الدرجة المتوسطة، وتتضمن التمرين

والتحمل العضلى والدورى التنفسى والسرعة والمرونة والتوازن باالضافة الى تمرينات لتحسين 

  )١٩٨:  ١٠(عضلى  –الحس 

ة البحث من  ات تراوحت نسبة إصابتها لعين اك بعض االنحراف ا أن هن ى % ٩.٣٧٢آم ال

ة     % ٠.٠٤٣ ليمة وممارس ادات الصحية الس ق الع ن طري ا ع ن عالجه ئيلة يمك بة ض ذه نس وه

ة د ات التالي ة الرياضية المدرسى، وتشمل االنحراف اء (رس التربي اقين، نقص االنحن تقوس الس

اء المشى أو  داخل أثن دمين لل اه أمشاط الق ام، التصاق الفخذين، اتج ل الحوض لألم انبى، مي الج

انبين،      ل الحوض ألحد الج الجرى، الظهر المسطح، انثناء إبهام القدم تجاه أصابع نفس القدم، مي

دم الواحدة عن بعضها،        اخ داخل، تباعد أصابع الق تالف محيط أحد الذراعين، اعوجاج الساعد لل

دم الواحدة فوق بعضها،             دم، تسلق أصابع الق ة بشدة بالق وح، األصابع المنثني تجنح عظمتى الل

  .اعوجاج الساعد للخارج 

دول   ائج الج تعراض نت كل ) ٨(باس دد اال  ) ٢(والش ة لع بة المئوي اص بالنس ات والخ نحراف

ددهم     غ ع ات يبل ديهم انحراف ذين ل ذ ال ة البحث أن التالمي ذ عين ة تالمي ة لفئ ذًا  ٣٣٨القوامي تلمي



درها   ديهم من     % ٧.٣٤٩بنسبة ق ذين ل ذ ال غ عددهم     ٢ – ١والتالمي ذًا   ١١١٥انحراف يبل تلمي

غ عددهم    ٥ – ٣والتالميذ الذين لديهم من % ٢٤.٢٤٤بنسبة  ذًا بن  ٢٣٦٦انحراف يبل سبة  تلمي

ن   % ٥١.٤٤٦ ديهم م ذين ل ذ ال ددهم   ١٠ – ٦والتالمي غ ع ات يبل بة  ٦٤١انحراف ذًا بنس تلمي

ن    % ١٣.٩٢٨ ديهم م ذين ل ذ ال ددهم    ١٥ – ١١والتالمي غ ع راف يبل بة   ١٣٩انح ذًا بنس تلمي

ذا    ٤٥٩٩من اجمالى عينة البحث البالغ عددها % ٣.٠٢٢ اء ه تلميذًا وهذه نسبة آبيرة تهدد أبن

ب ا  ل ويج ح أن         الجي ث اتض ذ حي ؤالء التالمي دى ه ات ل ذه االنحراف ن ه د م ريع للح دخل الس لت

ا    % ٩٢.٦٥ م إجرائه ى ت من العينة الكلية ظهرت لديها انحرافات متنوعة من جميع القياسات الت

  .وقد يرجع ذلك الى بعض العادات السيئة التى يكتسبها التالميذ والتعود عليها 

ل وآخ   ذه     ) ١٠(م  ١٩٩٧رون ويتفق ذلك مع محمد حسين خلي ى أن السبب المباشر له عل

ودى          ط العم بة للخ م بالنس زاء الجس حيح ألج زان الص دم االت ى ع ع إل ا يرج ات جميعه االنحراف

دوث        ى ح ؤدى إل ا ي ى مم ل العظم لة بالهيك ة المتص ار واألربط وضعف بعض العضالت واالوت

  .االنحرافات 

ة    الخاص بداللة ا) ٣(والشكل ) ٩(ويتضح من الجدول  ة االبتدائي ذ المرحل لفروق بين تالمي

 ٠.٠٥حضر فى المتغير البيئى أنه يوجد فروق داله إحصائية عند مستوى  –ريف ) عينة البحث(

ات لصالح     ديهم انحراف فى المتغير البيئى بين تالميذ الريف والحضر من فئة التالميذ الذين ليس ل

الجدولية وهذا يرجع إلى ارتفاع " ت"المحسوبة أآبر من قيمة " ت"تالميذ الحضر حيث جاءت 

ن              د م ن الح ر م م االث ه عظ ان ل ذى آ ر ال ذ الحض د تالمي ى عن اء البيئ ل واالرتق توى العم مس

  .االنحرافات القوامية 

ديهم    ذين ل آما أن هناك فروق داله إحصائيًا أفقيًا بين تالميذ الريف والحضر عند التالميذ ال

ات   ١٠-٦ريف وآذلك فئة التالميذ الذين لديهم من انحراف وذلك لصالح تالميذ ال ٢-١من  انحراف

وهذه القيمة  ١.٩٦٨،  ١.٩٧٨لصالح تالميذ الريف حيث جاءت قيمة ت المحسوبة على التوالى 

د مستوى      " ت"أآبر من قيمة  ه إحصائيًا عن ر دال ة    ٠.٠٥الجدولية بينما يوجد فروق غي ين فئ ب

ديهم من      ) حضر –يف ر(انحرافات  ٥-٣التالميذ الذين لديهم من  ذين ل ذ ال ة التالمي  ١٥ -١١وفئ

  ) .حضر  –ريف (انحراف 



ى     أثير عل ا ت وقد يرجع ذلك إلى أن متغير البيئة سواء آانت شعبية أو متوسطة أو عالية له

ات  ) حضر –ريف (بعض المتغيرات وليس لديها تأثير على البعض اآلخرفى معدل انتشار االنحراف

حيث أن البيئة هى النتاج الكلى لكل المؤثرات التى تؤثر على الفرد من   القوامية لدى عينة البحث

  .بداية الحمل حتى الوفاة 

ة  ) ٤(والشكل ) ١٠(وباستعراض نتائج الجدول  والخاص بداللة الفروق بين تالميذ المرحل

ة  ومى ( االبتدائي اص  –حك د      ) خ ائيًا عن ه احص روق دال د ف ه ال يوج ادى أن ر االقتص ى المتغي ف

ة مس ة        ٠.٠٥توى معنوي ت قيم ث بلغ ات حي ديهم انحراف يس ل ذين ل ذ ال ة التالمي ين فئ " ت"ب

دارس الخاصة            ٢.١٦١المحسوبة  ذ الم ك لصالح تالمي ة وذل ة لجدولي ر من قيم ة أآب وهذه القيم

دارس          ا عن الم ة به ة العددي ة الكثاف دارس الخاصة وقل وهذايرجع إلى العناية الكبيرة بتالميذ الم

  .الحكومية 

ة      د مستوى معنوي رات عن حيث   ٠.٠٥بينما توجد فروق غير داله احصائيا فى باقى المتغي

ة   اءت قيم ة     " ت"ج ن قيم ر م ة أآب ر      " ت"الجدولي ى أن المتغي ك إل ع ذل وبة ، ويرج المحس

  .االقتصادى ال يلعب دورًا آبيرًا فى االنحرافات القوامية هينة البحث 

د      ميرة أحم ائج س ع نت ك م ف ذل توى    ) ٦(م ١٩٩٣ويختل ل المس ن تجاه ه ال يمك ى أن عل

رة ذات             ة ، فاالس حته العام ل وص و الطف ى نم أثيره عل ث ت ن حي رة م ع ألس ادى المرتف القتص

ات        ه من غذاء ومالبس وأدوات وإمكاني ا يحتاجون المستوى االقتصادى المرتفع  توفر ألبنائها م

أدائهم   ة ب ر من األنشطة المرتبط ام بكث ى القي ا تساعدهم عل راغهم آم ات ف ى أوق المدرسى أو ف

  .وتوفر لهم الرعاية الصحية المناسبة 

رون    ل وآخ ين خلي د حس ع محم ك م ق ذل ا يتف توى ) ١٠(م  ١٩٩٧بينم ى أن المس عل

  .االقتصادى لدى أولياء أمور تالميذ القطاع الخاص اليلعب أى دور فى اعتدال القوام 

م   والخاص بفئات تال) ٥(والشكل) ١١(ويتضح من الجدول  ميذ عينة البحث ومستويات تعل

ى        . اآلباء وفقًا لالنحرافات القوامية  اء حددها الفريق البحث يم اآلب من خالل السبع مستويات لتعل

يم       توى لتعل ى مس و أعل ابع ه توى الس يم والمس دنى للتعل توى المت و المس توى االول ه أن المس



ى ال     ات ف ديهم انحراف يس ل ذين ل ذ ال ث أن التالمي اء ، حي بة   اآلب ان بنس يم آ توى األول للتعل مس

انى  % ١.٠٢٧ وفى المستوى   % ٢.٣٩٤وفى المستوى الثالث    %  ١.٥٨٣وفى المستوى الث

ع  امس  %  ٧.٠٢٥الراب توى الخ ى المس ادس  % ٨.٨٦٩وف توى الس ى المس % ١١.٩١٤وف

  % .٣١.٠٠وفى المستوى السابع 

ات     ويرجع الفريق البحثى هذه النتائج إلى أن هناك بعض المتغيرات  ؤثر فى االنحراف ى ت الت

القوامية ومن أهمها المستوى الثقافى للفرد والذى بمستوى التعليم الذى يؤثر بطبيعة الحال على 

تطيع أن     ا يس ب م ى الغال ة ف ة عالي تعلم بدرج الفرد الم رة ، ف ل األس توى االقتصادى أو دخ المس

ى أن المستوى االقتصادى    يلتحق بعمل يتيح له حياة آريمة ومن هذا المنظور يرى الفريق ال  بحث

ه نسب     رت ب ذى ظه ب التصاعدى ال ر الترتي ذا يفس ة وه ات القوامي ة االنحراف ز بقل الى يتمي الع

يس            ذين ل ذ ال ة التالمي ى السابع فى فئ ة من االول إل االنحرافات القوامية فى المستويات التعليمي

ه نسبة اال    ذى ظهرت ب ازلى ال ذلك الترتيب التن ات وآ ديهم انحراف ات فى المستويات من ل نحراف

ا زاد      ٥ – ٣، من  ٢-١األول إلى السابع فى فئات من  ه آلم ة أن ى حقيق إنحرافات والتى تعتمد عل

ادات         اء بالع وعى اآلب ذلك ل اء ول د األبن ة عن المستوى لثقافى لآلباء قلت نسبة االنحرافات القوامي

  .لألبناء  القوامية والغذائية السليمة التى تضمن النمو الجيد المتزن

ن   ة م ة فئ ا ف ى    ١٠-٦أم ذت ف ث أخ ة ، حي ر منتظم رت بصورة غي ا ظه ات ولكنه انحراف

ث          يم حي توى التعل اع مس ى ارتف ادة ف ى الزي ذت ف ث أخ يم حي توى التعل اع مس ى أرتف ادة ف الزي

تعلم مع               د تتسرب من ال ة ق ذه الفئ ذ ه ى أن تالمي ك إل ى ذل المستوى الثالث ويرجع الفريق البحث

يم            وجود عدد  ذ ليستمر فى التعل ا التلمي د يتكلفه ى ق ة الت ادة التكلف ك لزي ات وذل آبير من االنحراف

يم  ى ضرورة التعل ة عل وعى والثقاف اب ال ل مع غي ة االق ى المستويات التعليمي ك عل وصعوبة ذل

رة أخرى فى         افى دورة م دأ يأخذ العامل الثق ولكن فى المستوى التعلمى المتوسط فى هذه الفئة ب

  .على نسبة التسرب من التعليم  السيطرة

ة من  ى نسب ظهور  ١٠-٦وبالنسبة لفئ ر عل د أث ل االقتصادى ق ين أن العام ات تب انحراف

الرغم من      ادة ب االنحرافات القوامية والتى جاءت بنسب مختلفة فى الترتيب ، حيث أخذت فى الزي

ات اال  اقى فئ ى عكس ب ث عل ى المستوى الثال ى حت اع المستوى التعليم ات األخرى ، ارتف نحراف



ى المستوى       اء من المستوى األول إل ة لألب ات المستويات التعليمي ذ فئ ى ان تالمي ك إل ويرجع ذل

ا يتطلب             ة مم ذه الفئ ذ ه دى تالمي ات ل رة االنحراف يم بكث الثالث قد تتسرب من االستمرار فى التعل

ذلك    ذلك تكاليف آثيرة فى تعليمه أآثر من تالميذ الفئات األخرى االقل فى ا ة وآ ات القوامي النحراف

  .غياب الوعى والثقافة بضرورة االستمرار فى التعليم مما قد يساعد على تسربهم من التعليم 

ال فى           افى دوره الفع دأ يأخذ العامل الثق ع ب وبالنسبة لفئات تالميذ المستوى التعليمى الراب

وعى بضر      اب ال يم والناتجة عن غي ى نسبة التسرب من التعل ى مع  السيطرة عل يم حت ورة التعل

ذى يقف عاجز عن       االنحرافات الكثيرة ولكن بنسبة محدودة نظرًا للمستوى التعليمى المتوسط ال

ذ           ى وجود نسبة متوسطة من تسرب التالمي د يساعد عل تحمل تكاليف االنحرافات الشديدة مما ق

  .بالمدارس 

ة    يم المرتفع ك  ) ى السادس المستو  –المستوى الخامس   (وبالنسبة لمستويات التعل أدى ذل

ود      ن وج الرغم م يم ب ى التعل تمرار ف ة واالس ذه الفئ ذ ه ى تسرب تالمي ة عل يطرة الكامل ى الس ال

ا المستوى        ز به ى يتمي وفرة والت انحرافات تتطلب تكاليف عالية وذلك لالمكانيات االقتصادية المت

ى ظهور هؤالء    السادس من التعليم فى السيطرة على عدم تسرب التالميذ من التعليم، مما  أدى ال

  .تالميذ هذه الفئة من عينة البحث بنسبة تفوق المستوى الخامس 

الهم     ى أعم اء ف غال اآلب ى انش ات ال ذه الفئ دد تشوهات ه ادة ع ى زي ق البحث ع الفري ويرج

  .وقضاء وقت آبير خارج المنزل مما يؤثر على متابعة األبناء 

ينر  ائج آيرش ع نت ك م ق ذل رى ) ٢٥(م  ١٩٩٢ Kirchnerويتف د األس ى أن التباع عل

ى     ره عل نعكس أث ا ي اء مم ى األبن ديدين عل ق ش ى ضغوط وقل ؤدى ال وم ي ى الي ة ف رات طويل لفت

  .أجسامهم بطريقة سلبية 

رة من     رة األخي ه          ١٥ – ١١أما فى الفت تظم أيضا ولكن ر من د ظهرت بشكل غي انحراف فق

ة من      بشكل أقل حدة من االعتبار لنفس العوامل التى تؤثر على ا ة السابقة وهى الفئ  ١٠ – ٦لفئ

ع   ى المستوى التعليمى الراب ات بشكل تصاعدى وصوًال ال بة االنحراف د ظهرت نس ات فق انحراف

أيضا مع مالحظة اختفاء التالميذ من التعليم فى المستويين األول والثانى لصعوبة استمرار الطفل 



ذى يحمل من     ذا المستو       ١٥ – ١١ال يم مع ه ة،    انحراف فى التعل يم والثقاف دنى من التعل ى المت

دأ يحد من             افى ب دخل المستوى الثق يم، ولكن مع ت اع مستوى التعل وبدأت النسبة ترتفع مع ارتف

ى التعامل مع          ة عل درة عالي ع بق ذى يتمت االنحرافات بشكل منتظم وصوًال الى المستوى السابع ال

  يم مثل هؤالء األطفالالطفل الذى يحمل عدد آبير من االنحرافات وتحمل تكاليف تعل

دول  ائج الج ير نت كل ) ١٢(وتش ة ) ٦(والش ذ المرحل ين تالمي روق ب ة الف اص بدالل الخ

فى متغير اللياقة العامة الى أنه توجد فروق دالة إحصائيًا  ) غير ممارسين –ممارسين (االبتدائية 

ة  د مستوى معنوي ات من الممارس ٠.٠٥عن ديهم انحراف يس ل ذين ل ذ ال ين التالمي ين للرياضة ب

ة       ذ الممارسين، حيث جاءت قيم ر من    ) ت(وغير الممارسين وذلك لصالح التالمي المحسوبة أآب

  .الجدولية ) ت(قيمة 

وفير  ى ت ز الشباب ف ة الرياضية ومراآ ه األندي وم ب ى تق ال الت دور الفع ى ال ك ال ويرجع ذل

ة    البيئة الصحية المناسبة للتالميذ واشباع حاجاتهم من خالل ممارسة األ   نشطة الرياضية المحبب

  .إلى نفوسهم 

رون     ل وآخ ين خلي د حس ع محم ك م ق ذل ية  ) ١٠(م  ١٩٩٧ويتف ة الرياض ى أن األندي عل

دريب واتاحة الفرصة         ذ عن طريق الت ومراآز الشباب والساحات الرياضية تشبع حاجات التالمي

ات ا        ه السليم باستخدام االمكان ا التوجي واهبهم وتوجيهه ديهم، وأن   أمامهم الآتشاف م وفرة ل لمت

ات   ى سالمة صحتهم من االنحراف ة وف ذ العام ة التالمي ى لياق ر ف ا دور آبي ممارسة الرياضة له

  .القوامية 

ة   د مستوى معنوي ة إحصائيا عن روق دال د ف ه يوج ا أن ذ الممارسين  ٠.٠٥آم ين التالمي ب

ن   ديهم م ذين ل ات الل ى الفئ ين ف ر الممارس ن ٥ – ٣للرياضة وغي ك  ١٠ – ٦، وم راف وذل انح

ة   اءت قيم ث ج ين حي ر الممارس ذ غي الح  التالمي ة " ت"لص ن قيم ر م وبة أآب " ت"المحس

  . ٢.٠٨٥،  ٢.٦١٤الجدولية والبالغ قيمتها على التوالى 

ة           د تسبب بعض التشوهات القوامي ويرجع ذلك إلى أن عدم ممارسة األنشطة الرياضية ق

كن بممارسة النشاط الرياضى آان من الممكن أن   نتيجة العود على العادات الصحية الخاطئة ، ول



ه عدم ممارسة األنشطة الرياضية        ا أن تساعد على عالج هذه التشوهات التى تصيب التلميذ ، آم

ه عدم ممارسة األنشطة الرياضية          ا أن ة ، آم ات المادي لتالميذ هذه الفئة قد يرجع إلى قلة اإلمكان

ة اإلمك   ى قل ع إل د يرج ة ق ذه الفئ ذ ه ى   لتالمي ارآة ف ذ بالمش مح للتلمي ى ال تس ة ، الت ات المادي ان

النوادى الرياضية وآذلك دخل األسرة المحدود قد يجعل الطفل ليس عنده وقت لممارسة األنشطة  

  .الرياضية النشغاله مع والديه فى العمل من أجل العيش 

ات قوا  ) ١(م  ١٩٩٧ويتفق ذلك مع محمد حسين خليل وآخرون  ة  على أن وجود انحراف مي

رية      ة والبش ات المادي ة اإلمكاني ى قل ع إل د يرج ة ق ون الرياض ذين ال يمارس ذ ال دى التالمي ل

دال    المتخصصة الواعية والتى تساعد التالميذ على اآتساب لياقة بدنية جيدة ومتوازنة تحقق اعت

  .القوام 

ر   بين فئة التالميذ الممارسين ٠.٠٥بينما توجد فروق غير دالة إحصائيا عند مستوى  وغي

ذ      ٢-١الممارسين لالنشطة الرياضية عند التالميذ الذين لديهم من  ا ال يوجد تالمي انحراف ، بينم

ن   ديهم م اط       ١٥-١١ل ة نش ن ممارس ث ال يمك اط الرياضى ، حي ون النش ن يمارس راف مم انح

  .رياضى فى ظل وجود هذا الكم الهائل من االنحرافات القوامية 

دول    ائج الج ير نت ة     ) ٧(كل والش) ١٣(وتش ذ المرحل ين تالمي روق ب ة الف اص بدالل والخ

د         ) عينة البحث(االبتدائية  ة إحصائيًا عن روق دال اك ف وراثى حيث أن هن ر ال من الريف فى المتغي

توى  ديهم      ٠.٠٥مس يس ل ذين ل ذ ال ة التالمي ى فئ ف ف ن الري ارب م ر االق ارب وغي ذ األق للتالمي

ر      ١٠-٦، ومن   انحراف  ٥ – ٣انحراف ومن    ٢-١انحرافات ومن  ذ غي انحراف لصالح التالمي

ة     ة     " ت"االقارب حيث جاءت قيم ر من قيم والى     " ت"المحسوبة أآب ى الت ة وآانت عل الجدولي

)١.٩٩١،  ٢.٩٠٩،  ٢.٨٤٠، ٢.٠١٢. (  

ن    ة م ة المنقول ل الوراثي ى بعض العوام ابها ف د يتش ارب ق اء األق ى أن اآلب ك إل ع ذل ويرج

  .روموزومات والجينات اآلباء واألجداد عن طريق الك



ل     ) ٢(م١٩٩٥حامد زهران  ) ٢٦(م ١٩٩٤ويتفق ذلك مع نوريس  ة هى آ ى أن الوراث عل

ن     د م م وتع ون الجس ى تك ات الت ات والجين ق الكروموزوم ه عن طري رد عن والدي ذه الف ا يأخ م

  .العوامل التى تخلق قوامًا ثانيًا لدى الفرد 

دول    ائج الج ير نت كل ) ١٤(وتش اص) ٨(والش ة     والخ ذ المرحل ين تالمي روق ب ة الف بدالل

د   ) عينة البحث ( االبتدائية  من الحضر فى المتغير الوراثى حيث أن هناك فروق دالة إحصائيًا عن

ات وممن       ٠.٠٥مستوى  ديهم انحراف يس ل ذين ل للتالميذ اأقارب وغير األقارب فى فئة التالميذ ال

ك لص    ١٠ – ٦انحراف ومن    ٥ – ٣لديهم من   ا فى      انحراف وذل ارب بينم ر االق ذ غي الح التالمي

ن    ديهم م ذين ل ذ ال ات التالمي ن  ٢-١فئ راف وم روق    ١٥-١١انح نهم ف رت بي د ظه راف فق انح

  .ولكنها غير دالة إحصائيَا 

امل  ف الش راء الكش ة إلج ين بالمدين ة المقيم وراثى وثقاف ل ال ة العام ع أهمي ذا يرج وه

اء      والفحوص الطبية قبل الزواج للحد من نقل وتوا دى االبن ة ل ات القوامي رث االمراض واالنحراف

  .مما أدى إلى الحد من انتشار االنحرافات القوامية عند األبناء الغير أقارب 

وريس      ه ن ا توصل إلي ى     ) ٢٦(م١٩٩٤وهذا يختلف مع م ة الت ات القوامي ى أن االنحراف عل

أثير   ظهرت فى وجود أو عدم وجود قرابة بين والدى التلميذ تشير إلى أن متغ ه ت ير لوراثة ليس ل

  .يذآر على اعتدال القوام 

رات     أثر بمتغي م  تت ى ل ة الت ات القوامي ى بعض التشوهات واالنحراف ق البحث ع الفري ويرج

  .البحث إلى بعض الحاالت المرضية وزيادة الوزن وسوء التغذية 

ذه   وقد قام الفريق البحثى بإعداد مجموعة من التمرينات الرياضية التى تسهم فى ت   ل ه أهي

ا من الدراسات          م الحصول عليه ات ت ذه التمرين االنحرافات التى تم اآتشافها فى هذا البحث ، وه

رات       ذا المجال ومن خب السابقة والمراجع العلمية المتخصصة وآراء الخبراء المتخصصين فى ه

فق  مر. الفريق البحثى لما بهم من متخصصين فى هذا المجال ومن قسم علوم الصحة الرياضية   

)٧. (  
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ا إحصائيًا    توصل الفريق   ، فى ضوء ما توصل إله الفريق البحثى من بيانات وبعد معالجته

م للفريق               ائج ، ت ذه النت ين ه ربط ب ام بعرضها من خالل ال ى ق البحثى إلى عدة استخالصات والت

  :لية البحثى التوصل إلى االستخالصات التا

الى      ٤/١/١ ات أخرى وبالت هناك عدد من االنحرافات القوامية مرتبط ظهورها بظهور انحراف

فئات آان أآثرها شيوعًا الفئة  ٦ظهرت عدد من الفئات لالنحرافات القوامية وعددها 

  .انحراف  ٥-٣من 

ة            ٤/١/٢ ات القوامي ى نسبة إصابته باالنحراف ذ عل ا التلمي ى يعيش فيه ة الت ؤثر البيئ حيث   ت

اع         ك الرتف ات وذل ابة باالنحراف بة اإلص ى نس ل ف ا االفض ر بأنه ة الحض زت بيئ تمي

  .المستوى الثقافى واالقتصادى عنها فى بيئة الريف 

ات حيث           ٤/١/٣ ى االنحراف ى السيطرة عل ه عل ى قدرت ذ عل يؤثر المستوى االقتصادى للتلمي

ة  تبين أنه آلما ارتفع المستوى االقتصادى للتلميذ انخفضت ن سبة االنحرافات القوامي

  .وذلك لتأثير المستوى الثقافى المرتبط بالمستوى االقتصادى بشكل آبير  

ه       ٤/١/٤ ز ب ا يتمي ة لم ات القوامي ابة باالنحراف ى اإلص ر ف كل آبي يم بش توى التعل ؤثر مس ي

ى        درة عل ة من ق المستوى الثقافى والوعى بالعادات القوامية السليمة وأسس التغذي

  .ى ظهور االتحرافات القوامية السيطرة عل

ة     ٤/١/٥ ات القوامي يؤثر ممارسة النشاط الرياضي بشكل آبير على الحد من ظهور االنحراف

ة عضالت            ا تستطيع تنمي ة ألنه ات القوامي ذ من  اإلصابة باألنحراف فهى تقى التالمي

  .الجسم بشكل متوازن وتحسن من أداء األعضاء واألجهزة الداخلية 

ى نسبة اإلصابة          تزيد ن ٤/١/٦ ؤثر عل ا ي ا فى الحضر مم سبة زواج األقارب فى الريف عنه

وراثى   باالنحرافات القوامية عند تالميذ الريف عنها فى الحضر بسبب تدخل العامل ال

ذين    ذ ال وهو زواج األقارب حيث أثبتت النتائج أنه تزداد نسبة االنحرافات عند التالمي



ة و  ذين ال         لهم والذين تربط بينهم صلة قراب ذ ال د التالمي ا عن ر فى الريف عنه م أآث ه

  .تربط بين والديهم صلة قرابة وهم األآثر فى الحضر 

ذا البحث              ٤/١/٧ ائج ه ة بشكل عام فى نت ات القوامي هناك تحسن فى نسبة ظهور االنحراف

ل        ام بالطف رًا لالهتم ى نظ اج طبيع ذا نت ابقة وه ات الس اث والدراس ة باالبح بالمقارن

  . آلونة األخيرة عن الفترات السابقة تحت ظل القيادة الواعية للدولة المصرى فى ا

TOR@pbî–ìnÛa@ @

  :فى ضوء ما توصل إليه الفريق البحثى يوصى الفريق البحثى بما بلى 
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ام         ٤/٢/١/١ اء واألمهات حول االهتم ة وتثقيف للمدرسين واآلب ضورة عقد دورات توعي

ة وأن  اء     بالتغذي ليمة أثن ة الس ادات القوامي د والع ة والمقاع س واألحذي واع المالب

ور بعض        ى ظه ؤدى إل د ت ا ق المنزل ألنه ذاآرة ب ل والم وس بالفص ى والجل المش

  .التشوهات واالنحرافات القوامية البسيطة والمرآبة  

ال       ٤/٢/١/٢ دم انشغال االطف ة بع د من التوعي  توجيه االهتمام نحو الريف المصرى بالمزي

ؤثر بالسلب          ا ت ابع ثابت النه ال الزراعة أو أى عمل ذات ط فى هذه المرحلة بأعم

  .على نمو العظام والعضالت فى هذه المرحلة 

ة       ٤/٢/١/٣ ام بعمل الفحوصات الطبي ة باالهتم زيادة التوعية عن خطورة المشاآل الوراثي

  .لقوامية الالزمة عند ضرورة زواج االقارب حتى نحد من اإلصابة باالنحرافات ا

ع    ٤/٢/١/٤ ع مؤسسات المجتم ن خالل جمي ام م ى ممارسة الرياضة بشكل ع دعوة إل ال

وتفعيل دور االخصائى الرياضى ومدرس التربية الرياضية بالمؤسسات والمدارس 

اط            ة النش الل ممارس ن خ وام م ى الق ة عل ى المحافظ ال ف ر وفع ه دور آبي ا ل لم

  .الرياضى اليومى 



ادة   عدم المساس بح ٤/٢/١/٥ ا وزي صة التربية الرياضية داخل المدارس تحت إى ظرف م

دارس وبخاصة  ة الرياضية بالم ة التربي ادة ميزاني ا وزي المساحات المخصصة له

  .لتالميذ المرحلة االبتدائية 

ات    ٤/٢/١/٦ ن االنحراف الى م ل خ داد جي ام إلع كل ع ل المصرى بش ام بالطف ادة االهتم زي

  .القوامية الذى هو أمل الغد 

T@@OR@@OR@@@òîÜîçdnÛa@pbî–ìnÛa@IxýÈÛa@óÏ@òàçb¾aZ@H@ @

الج            ٤/٢/٢/١ ى ع اهمة ف ى المس ى ف ق البحث ه الفري ل إلي ذى توص ل ال تخدام التأهي اس

ات     الل التمرين ن خ ة م ذه المرحل ذ ه د تالمي رت عن ى ظه ة الت ات القوامي االنحراف

ة بب    ة والمرتبط ة الفردي وهات القوامي ن التش وع م ل ن ة لك ها المتخصص . عض

  )٧(مرفق

ن     ٤/٢/٢/٢ ى م ذى يتمش در ال ى بالق راف واع ت إش ية تح طة الرياض ة األنش ممارس

االنحرافات القوامية الموجودة عند تالميذ هذه المرحلة وذلك من خالل مجموعات    

  .خاصة أثناء حصة التربية الرياضية 

واع التشوهات ا        ٤/٢/٢/٣ د أن ى حده لتحدي ل مدرسة عل ة  عمل دراسات مسحية لك لقوامي

الموجودة بها بالفعل وتقسيم التالميذ إلى مجموعات متشابهة محاولة للعالج وذلك 

ال تخصصه   ة الرياضية ومج ات الضرورية لمدرسى التربي ن الواجب ا م باعتباره

  .الدقيق تحت إشراف طبيب المدرسة 

ا     ٤/٢/٢/٤ ى له ات الت راف الكلي ات تحت إش ى الجامع ابع خاص ف دات ذات ط اء وح إنش

المجتمع      ال ات ب اط الجامع رامج الموضوعة الرتب صلة بهذا المجال لمتابعة تنفيذ الب

  .من ضمن خدمات خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
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دل  .١ عيد الع د الس عيد محم اقين   : الس وس الس وه تق ى تش ة عل ات عالجي امج تمرين أثير برن ت

د   زان ل ة االت ن  ودرج ذ م ة    ) ٨-٦(ى التالمي وراه ، آلي الة دآت نوات ، رس س

 .م٢٠٠٠التربية الرياضية ، جامعة طنطا ،

، عالم الكتب ، القاهرة " الطفولة والمراهقة "علم النفس النمو : حامد عبد السالم زهران  .٢

 .م١٩٩٥، 

وطلى     .٣ اد ، صفاء الخرب دليك الرياضى ، منشأة المع      : حياة عي ة و الت ة القوامي ارف ، اللياق

 .م١٩٩٥اإلسكندرية ، 

ر    .٤ راهيم جب ذ من       : نجالء إب وام السليم للتالمي سنوات ، رسالة    ٩-٦وضع استراتيجية للق

اة السويس ،    ة قن عيد ، جامع ين ببورس ة الرياضية للبن ة التربي وراه ، آلي دآت

 .م ١٩٩٧

وطلى      .٥ دين الخرب ة مقترحة ب     : نوال إبراهيم شلتوت ، صفاء ال ات عالجي أثير تمرين درس ت

ى من         ة األول ذات الحلق ة لتلمي التربية الرياضية على بعض التشوهات القوامي

ة     ة علمي ات ، مجل التعليم االساسى باإلسكندرية، إنتاج علمى ، نظريات وتطبيق

متخصصة فى بحوث التربية الرياضية والبدنية ، آلية التربية الرياضية للبنين 

 .م١٩٩٤رون ، بأبى قير ، جامعة اإلسكندرية ، العدد العش

 .م١٩٩٣علم إجتماع التربية ، دار الفكر العربى ، القاهرة ، : سميرة أحمد السيد  .٦

د زآى    .٧ ر    : عباس عبد الفتاح الرملى ، زينب عبدالحكيم ، على محم وام ، دار الفك ة الق تربي

 .م١٩٨٨العربى ، القاهرة ، 

 .م١٩٩٠تربية القوام ، دار الفكر العربى ، القاهرة : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .٨



ى تحسين بعض         : مجدى نصر الدين عفيفى  .٩ وامى عل وعى الق ات وال امج للتمرين أثير برن ت

تير ،   الة ماجس ة ، رس ة اإلعدادي ذ المرحل ائعة لتالمي ة الش ات القوامي االنحراف

 .م١٩٩٩آلية التربية الرياضية بالقاهرة ، جامعة حلوان ، 

ة السنية من        : د حسين خليل وآخرون  محم  .١٠ ة للمرحل ات القوامي دل انتشار اإلنحراف -٦مع

كندرية    ١١ ة اإلس نة بمحافظ الج  ( س خيص والع ور ،   ) التش ث منش ، بح

ات         ة الرياضية للبن ة التربي رأة ، آلي انى لرياضة الم المؤتمر العلمى الدولى الث

 .م ١٩٩٧باإلسكندرية ، جامعة اإلسكندرية ، 

طا  .١١ د ش اد   محم اة عي ة     : ، حي انى ، الطبق زء الث ى ، الج دليك الرياض وام والت وهات الق تش

 .م١٩٩٦الثالثة، دار الفكر العربى ، القاهرة ، 

انى ،         : محمد صبحى حسانين  .١٢ ة والرياضية ، الجزء الث ة البدني ويم فى التربي اس والتق القي

 .م١٩٩٦دار الفكر العربى ، القاهرة ،/ الطبقة الثالثة 

بح  .١٣ د ص ب    محم الم راغ د الس د عب انين ، محم ر   : ى حس ع، دار الفك ليم للجمي اس الس القي

 .م١٩٩٥العربى ، القاهرة ،

ائى  : محمد محمود أمين زيادة  .١٤ التقعر القطنى وعالقته بزاوية ميل الحوض والنشاط الكهرب

دئين ، رسالة ماجستير ،  دى بعض الرياضيين المبت ة ل ة علي للعضالت العامل

 .م ٢٠٠٤اضية ، جامعة طنطا ، آلية التربية الري

ة   : هشام جمعة الكرساوى  .١٥ ة اإلعدادي مدى توافر الشروط الصحية باالبنية التعليمية للمرحل

ة الرياضية    وأثره على الحالة القوامية للتالميذ ، رسالة ماجستير ، آلية التربي

 م ٢٠٠٤، جامعة طنطا ، 

دائى فى    دراسة مسحية لتشوهات القوام لتال: هالة يوسف مندور  .١٦ ميذ الصف الخامس االبت

ة     ة البدني ة للتربي بعض اإلدارات التعليمية بمحافظة اإلسكندرية ، المجلة العلمي

دد        ة اإلسكندرية  الع نج ، جامع ات بفلم والرياضة ، آلية التربية الرياضية للبن

 .م١٩٩٢الثالث مايو ، 



ى   .١٧ د الغن د عب ر محم در  : يس ض الق ى بع ى عل ى حرآ امج عالج أثير برن ة ت ات الحرآي

ة      وراه ، آلي تعلم ، رسالة دآت واالنحرافات القوامية للمتخلفين عقليًا القابلين لل

 .م٢٠٠١التربية الرياضية ، جامعة طنطا ، 
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  الربنامج الرياضى العالجى لتحسني احلاله القوامية

  ثوعالج االحنرافات القوامية قيد البح 

  القوام املعتدل

  

  :هناك عدة اعتبارات جيب إيضاحها فيما يتعلق بالربنامج العالجى  -

ة الطب والعالج الطبيعى            • امج العالجى عن طريق االتصال القوى بمهن يجب أن ينفذ البرن

 .وقسم علوم الصحة الرياضية بكليات التربية الرياضية 

 .أ وينتهى عملهم فى ذلك واجب على رجال التربية الرياضية أن يعرفوا أين يبد •

مهنة التربية الرياضية التملك القدر الكافى من المؤهالت والتدريب فى التشخيص والعالج    •

وم الصحة         ه متخصصين من قسم عل ولذا من المهم أن يكون البرنامج المعد قد اشترك في

 .الرياضية ، وذلك متوفر فى الفريق البحثى 

اد  • ى مب ة إل ات العالجي تند التمرين ة  تس خيص الحال ًا لتش ة تبع يولوجية وميكانيكي ئ فس

سرعة   –تحمل  –قوة ( واالختبار البدنى لكل فرد على حده وهى تتضمن تمرينات تمهيدية 

دريب الحسى العضلى     –تحمل دورى تنفسى   –اتزان _مرونة  – وافر فى     ) الت ا يت ذا م وه

ة والرياضية   ة البدني ذلك ) ٤٦: ٢(تخصص التربي تعانة ب م االس ات وت المراجع والدراس ب

 .العلمية والمتخصصة 

 .تؤدى التمرينات فى عدم وجود ألم وحتى حدود االلم  •

رة   • تؤدى التمرينات فى شكل فردى أو مجموعات لها نفس التشوه أو فى شكل مجموعة آبي

 .فيها عدة تشوهات على أن تشمل التمرينات جميع تشوهات أفراد المجموعة 

 .ع مجموعة من التمرينات الرياضية المتنوعة تؤدى التمرينات العالجية م •



رار    • ى تك تؤدى التمرينات فى شكل مجموعات بينهما فترات راحة ، آل مجموعة تحتوى عل

 .مرة  ٢٠-١٥من 

 .تؤدى التمارين فى وجود مراقب أو أمام المرآة إذا آانت فى المنزل  •

ك من خ     • ارات التشجيع   مراعاة الحالة النفسية للطالب وعدم إحساسهم بالتشوه وذل الل عب

 .والتميز 

  :سقوط أحد الكتفني عن اآلخر : االحنراف االول 

 .ويتحدد نوع التمرينات حسب اتجاه الكتف المنخفض وغالبًا ما يصاحب بانحراف الرأس 

ذراع     .١ تفظ بال دادها واح ل امت ى آام ًا عل نخفض عالي ذراع الم ع ال وف ، ارف ن وضع الوق م

د فى          األخرى بجانب الجسم على آامل  ا تستطيع من جه ذل م دادها أيضا ، حاول أن تب امت

دة        ذا الوضع لم ا واحتفظ به رين ثالث       ٦٠رفع آل ذراع فى إتجاهه ذا التم رر ه ة ويك ثاني

 .مرات يوميًا 

ى   .٢ ى قضيب أفق ق عل ثًال(تعل ة م ف   ) عقل د ذات الكت ك القضيب بالي ك بمس تم ذل ى أن ي عل

ى ا  دمين عل راف أصابع الق ند أط ع س نخفض م م  الم م وزن الجس ون معظ ث يك الرض بحي

 .ثانية  ٦٠محمًال على اليد المنخفضة واحتفظ بهذا الوضع لمدة 

 .تستخدم نفس التمرينات إذا آان التشوه تجاه الجانب اآلخر بعكس اليد الماسكه  .٣

 .تقوية عضالت الكتف والرقبة وإطالة عضالت الجذع : الهدف  .٤

  

  

  

  

  



  :االحنراف الثانى 

 )ل األحشاءتره(بروز البطن 

 .وفيها نعمل على تقوية عضالت البطن 

 .رفع الجذع أمامًا أسفل ) رقود الذراعان أمامًا ( .١

 .ثنى الجذع أمام لمس الرآبتين بالكفين ) إنثناء. رقود الذراعان عاليًا ( .٢

 .رفع الجذع حتى لمس الفخذين ) رقود إنثناء الرآبتان ( .٣

 .ذين الصدرثنى الرآبتين آامال حتى يلمس الفخ) رقود ( .٤

 .رفع الرجلين مع ثنى الرآبتين ) التعلق( .٥

  :االحنراف الثالث 

 استدارة الكتفين

 .وفيها نعمل على إطالة عضالت الصدر األمامية وتقوية عضالت الظهر العليا 

 .ضغط المنكبن للخلف ) وقوف انثناء عرضًا ( .١

ة  (  .٢ ف الرقب دين خل بيك الي اح تش ع ) انبط رف

 .أمامًا عاليا المنطقة الصدرية مائًال

ائًال  ) انبطاح الذراعان جانبًا ( .٣ المنطقة الصدرية م

 أمام عاليا

ائط   ( .٤ ل الح ك عق ل مس ًا مي ذراعان عالي وف ال وق

 .ضغط المنكبين ) باليدين 

ائَال   . وقوف الظهر مواجه عقل حائط   .٥ ذراعان م ال

فل   ا أس دين    . خلف ائط بالي ل الح ك عق ى ) مس ثن

 الرآبتين مع ثنى الجذع أمامًا



ق ( .٦ ع ) التعل م م ع الجس ة رف ذراعين لمحاول ى ال  ثن

 .دفع الصدر لألمام 

  :االحنراف الرابع  .٧

 تفلطح القدمين

 :التمرينات العالجية 

 .قبض أصابع القدمين ) وقوف (  .١

 .سحب الحبل بالقبض عليه بأصابع القدم ) جلوس قرفصاء باطن القدمين على األرض( .٢

 .التقاط قطع حجارة بباطن أصابع القدم ) جلوس قرفصاء استناد اليدين على األرض( .٣

 .المشى على أصابع القدمين ) وقوف( .٤

 .التغير من هذا الوضع إلى الجلوس على باطن القدمين بدون مساعدة اليدين) جلوس جثو( .٥

  :مالحظات للعالج 

دم والضغط مع    - اطن الق وضع وسادة فى ب

  .ربطها لعدة أيام 

 ارتداء حذاء طبى يراعى فية -

  .جم القدمأن يكون فى ح -

 .أن يكون الحذاء عريض وطويل  -

ل       - دم داخ وس الق ى ق اند ف ود س وج

 الحذاء

ة    - دة طويل يمنع المصاب من الوقوف لم

. 

 



  :االحنراف اخلامس 

 ميل العنق للجانب

 .تقوية عضالت الرقبة جهة الميل وإطالة العضالت فى الجهة األخرى 

 ثنى الرقبة خلفًا) وقوف ميل( .١

 لرقبة جانبًاثنى ا)وقوف ميل الجذع ( .٢

 .دفع الرأس والمقاومة باليد) وقوف وضع اليد على الرأس فى الجنب فيها ميل فى العنق ( .٣

 .تكرار رفع العنق عاليا لتقوية عضالت الرقبة ) جثوميل( .٤

  :االحنراف السادس 

 انحراف وتراآيلس

 المشى فى خطوط مستقيمة مع لبس حذاء رياضى مناسب وسليم  .١

 األرض بتبادل وضع الرجلين عليهالمشى على خط مرسوم فى  .٢

 .المشى مع تحمل على الجانب الخارجى للقدم  .٣

 المشى على مشط القدم فى خطوط مستقيمة .٤

 .المشى على آعب القدم فى خطوط مستقيمة  .٥

 .ثنى القدم للداخل والخارج باستمرار) الجلوس الطويل ( .٦

 .ثنى القدم العلى وألسفل ) الجلوس الطويل ( .٧

  

  

  

 



  :بع االحنراف السا

 زيادة التقعر القطنى

 :التمرينات العالجية 

ة   - ى المنطق ر ف ة عضالت الظه ى إطال ل عل ا تعم وفيه

ة    ذ وتقوي ف الفخ الت خل ة عض ة ، وتقوي القطني

 .عضالت البطن 

ًا  ( .١ اً   –جلوس طويل فتح ذراعان جانب ثنى الجذع   ) ال

 .أمام لمس الرآبتين باليدين

ل ( .٢ وس طوي فل لم) جل ًا أس ذع أمام ى الج ك ثن س

د   طين والش رآبتين  . ( المش اء ال ود أثن ع ) الرق رف

بطن    ى ال مهما عل رآبتين وض ًا  . ( ال وف فتح  –وق

 .ثنى الجذع أماما أسفل ) الذراعان جانبًا 

  :االحنراف الثامن  

 سقوط الرأس أمامًا

 :التمرينات العالجية 

ة       الت واألربط ة العض و تقوي ا ه دف منه واله

ة الع ة ، وإطال ة للرقب ة الخلفي الت واألربط ض

 .األمامية 

وف ( .١ وى   ) وق س الترق رأس للم ف ال ل

 .بالذقن

 .الضغط باليدين على الرقبة والمقاومة بالرأس) جلوس طويل لمس الرقبة باليدين( .٢

 .انبطاح رفع الرأس والصدر عاليًا( .٣



 رفع الرأس عاليًا ) جلوس انحناء ( .٤

  :االحنراف التاسع 

 زياده تحدب الظهر

  : التمرينات العالجية

يرها      ر وتقص الت الظه ة عض ا تقوي دف منه و اله

 .وإطالةعضالت الصدر

 .ترك الجسم متعلق لمدد طويلة ) تعلق (  .١

 ثنى الجذع أمامًا) الوقوف فتحًا أمام عقل الحائط مع الذراعان أمامًا  ومسك العقلة باليدين(  .٢

 . رفع الذراعين والصدر عاليًا) انبطاح تثبيت الرجلين والذراعين عاليًا ( .٣

يقف الزميل خلفًا  واضعًا رآبة مالصقة للعمود الفقرى   –الذراعان جانبًا  –جلوس قرفصاء ( .٤

يبدأ الزميل فى الشد إلى أعلى والخارج لشد العضالت الصدرية ) للجلوس قابضًا على العضد 

. 

 .ميل الجذع للوضع األفقى ثم سحب الجذع لألمام ) جثو( .٥

  :االحنراف العاشر 

 دمين للخارج أثناء المشىاتجاه أمشاط الق

 .العمل على تقوية قوس القدم وتوجيه أمشاط القدم للداخل 

وط           .١ ى خط دم ف ط الق ون مش ث يك ى االرض بحي ومة عل تقيمة مرس وط مس ى خط ى ف المش

 .مستقيمة أثناء المشى 

 .المشى على جانب القدم الخارجى فى خطوط مستقيمة  .٢

 المشى على مشط القدم فى خطوط مستقيمة .٣

 على آعب القدم فى خطوط مستقيمةالمشى  .٤

 .المشى من خالل النزول بالقدم على الكعب أوًال ثم الدفع بالمشط فى خطوط مستقيمة  .٥

  



  :االحنراف احلادى عشر 

 )تسطح الصدر(الصدر المسطح 

 الهدف من التمرينات تقوية عضالت الصدر

 .ثنى المرفقين)انبطاح مائل عال على الحائط( .١

 .مد الرجلين لدفع الرأس)  انبطاح انثناء عرضًا( .٢

 .ثنى المرفقين ) الوقوف على متوازى أو بين آرسيين( .٣

 .تبادل دفع الزميل ) الوقوف مواجهة الزميل تشبيك اليدين ( .٤

 .ثنى الذراعين عاليًا مع مسك عمود أثقال ) الجلوس على آرسى مائل وحمل ثقل باليدين ( .٥

  :االحنراف الثانى عشر 

 اصطكاك الرآبتين

 :نات العالجية التمري

وتهدف إلى تقوية األربطة الجانبية الخارج   -

من الرآبة وإطالة األربطة الجانبية الداخلى 

  :من الرآبة والتمرينات هى 

ع (  .١ وس تربي وس  ) جل رجلين للجل د ال م

 .طويًال 

ذا الوضع    ) الجلوس تربيع ( .٢ الوقوف من ه

 .دون سند اليدين دفعه واحدة 

ع ( .٣ وس تربي دين ) جل ى الي ند آف ى  س عل

 .الرآبتين والضغط باليدين ألسفل 

ًا   –) جلوس على مقعد ( .٤  –ربط الساقين مع

 .مع وضع وسادة بين الرآبتين 

  

  



  :االحنراف الثالث عشر 

 تقوس الرجلين

داخل من     ة لل وتهدف إلى تقوية االربطة الجانبي

ن       ارج م ة للخ ة الجانبي ة االربط ة وإطال الرآب

  :الرآبة 

 :التمرينات العالجية 

ع وسادة بين القدمين ثم تربط الرآبتين وض .١

ة   رة زمني ع لفت ذا الوض ى ه دد . ويبق تح

 .حسب درجة االنحراف 

 .محاولة ضم الرآبتين باليدين باستمرار  .٢

 :عمل تمرينات لتقوية العضالت واالربطة المحيطة بالرآبة مثل  .٣

  .ثنى الرآبتين نصفًا ) وقوف ثبات الوسط( -

 .تبادل الطلوع والنزول على المقعد ) ى وقوف وضع القدم على مقعد سويد( -

 .فرد الرجلين للجلوس الطويل ) الجلوس تربيع ( -

   

  

  :االحنراف الرابع عشر 

 االنحناء الجانبى للعمود الفقرى 

  :التمرينات العالجية 



ة     ير العضالت جه ة وتقص ا تقوي دف منه واله

التحدب وإطالة العضالت جهة التقعر حتى تصل 

 :ومنها إلى وضعها الطبيعى 

تمرينات الزحف فى دائرة مع اتجاه التحدب  .١

 .الخاص باالنحناء جهة مرآز الدائرة 

ى     .٢ ائط عل ل الح تمرينات التعلق باستخدم عق

ر    ة التقع ودة جه ذراع الموج ون ال أن تك

 .أعلى بقليل من اآلخر 

ط   (  .٣ ات الوس وف ثب ذع  ) الوق ى الج ثن

 .باستمرار فى الجهة المضادة لالنحناء 

  :خلامس عشر االحنراف ا

 )قدم واحدة(القدم المفلطحة 

 :التمرينات العالجية 

 .قبض أصابع القدمين) وقوف( .١

وط             .٢ ى خط دم ف ط الق ون مش ث بك ى األرض بحي ومة عل تقيمة مرس وط مس ى خط ى ف امش

 .مستقيمة أثناء المشى 

 .المشى على جانب بالقدم الخارجى فى خطوط مستقيمة  .٣

 كعب اوًال ثم الدفع بالمشط فى خطوط مستقيمة المشى من خالل النزول بالقدم على ال .٤

 .سحب الحبل بالقبض عليه بأصابع القدم ) باطن القدمين على األرض . جلوس قرفصاء ( .٥

 .التقاط قطعة حجارة بباطن أصابع القدم ) سند اليدين على االرض . جلوس قرفصاء ( .٦

 .المشى على أصابع القدمين ) وقوف (  .٧



 الوضع إلى الجلوس على باطن القدمين بدون مساعدة باليدين  التغير من هذا) جلوس جثو ( .٨

  

  )٨(مرفق 

  االدوات واالجهزة املستخدمة فى قياسات البحث 

ة البحث  (تم تصوير القياسات الخاصة بالبحث فى بعض المدارس االبتدائية  م   ) عين ى ت والت

ذلك طريق         م استخدامها وآ ى ت ك   القياس فيها مع توضيح االجهزة واالدوات الت ة استخدامها وذل

 :ضمن محتويات االسطوانة المرفقة بالبحث والتى تحتوى على 

 .ملف مكتوب لتقرير البحث •

 .ملف عرض تقديمى لملخص البحث •

 .ملف فيديو للقياسات الخاصة بالبحث •



  ثـص البحــملخ

  

szjÛa@æaìäÇ@ @

تشخيص " لدقهلية سنة بمحافظة ا ١١-٦معدل إنتشار اإنحرافات القوامية للمرحلة السنية من ( 

  ")تأهيل –

ة البحث       ذ عين دى تالمي ة ل يهدف البحث  إلى التعرف على معدل إنتشار اإلنحرافات القوامي

  :وذلك من خالل 

 :مقارنة النسب المئوية لمعدل إنتشار االنحرافات القوامية وفقًا للمتغيرات التالية   .١

  الريف و الحضر آمتغير بيئى –أ 

  ص آمتغير اقصادى القطاع الحكومى والخا -ب

  درجة تعليم اآلباء و األمهات آمتغير ثقافى إجتماعى  -جـ 

  الممارسة الرياضية للتالميذ آمتغير لياقة عامة –د 

 )حضر –ريف (درجة القرابة بين الوالدين آمتغير وراثى  -هـ 

 .وضع برنامج رياضى عالجى لالنحرافات القوامية االآثر إنتشارًا  .٢

ا    ة قوامه ك عين ة       ٤٥٩٩وذل دائى ممثل امس االبت ع والخ ذ الصف الراب ن تالمي ذا م تلمي

ددها    ة وع ة الدقهلي ة بمحافظ دارس واإلدارات التعليمي ـ   ٢٣٧للم ة ل ة ،  ١٨مدرس إدارة تعليمي

وين            از التك وام وجه ا استخدم شاشات الق نهج الوصفى المسحى آم ى الم واستخدم الفريق البحث

تا   از الرس ى وجه زان الطب مى والمي اميرات    الجس ة وآ الم الملون دم واألف وس الق از ق ميتر وجه

ى       د البحث وتوصل الفريق البحث الفيديو واستمارات االستبيان وذلك للححصول على القياسات قي

  :إلى 



 ٦أن هناك عدد من اإلنحرافات القوامية يرتبط ظهروها بانحرافات أخرى وآان عددها   -١

  .إنحراف  ٥-٣فئات آان أآثرها شيوعًا من 

ؤثر -٢ اط      ت ة النش اء وممارس يم اآلب توى تعل ذ ومس ادى للتلمي توى االقتص ة والمس البيئ

 .الرياضى على الحد من اإلصابة بالتشوهات القوامية 

ى  -٣ ك بوضوح ف ة ويظهر ذل ارب فى اإلصابة بالتشوهات القوامي د نسبة زواج االق تزي

 .الريف عنه فى الحضر 

@órzjÛa@Õí‹ÐÛa@ó–ìíëZ@ @

Q@–@@òîöbÓìÛa@pbî–ìnÛaZ@ @

ة      • ام بالتغذي ضرورة عقد دورات توعية وتثقيف للمدرسين واآلباء واألمهات حول االهتم

اء المشىو الجلوس للحد من        وأنواع المالبس واألحذية والمقاعد والعادات السليمة أثن

  .اإلصابة بالتشوهات القوامية 

ال       • دم إنشغال االطف ة بع د من التوعي ذه    توجيه االهتمام نحو الريف المصرى بالمزي فى ه

 .المرحلة بأعمال حرفية ذات طابع ثابت ألنها تؤثر بالسلب على نمو التلميذ 

ة     • ة الالزم زيادة التوعية عن خطورة المشاآل الوراثية عن طريق عمل الفحوصات الطبي

 .عند ضرورة زواج االقارب 

ادة المساحات    • الدعوة إلى ممارسة الرياضة وعدم المساس بحصة التربية الرياضية وزي

 .المخصصة للعب وذلك إلعداد جيل خالى من اإلنحرافات القوامية 

 

R@–@@òîÜîçdnÛa@pbî–ìnÛaZ@ @

الج      • ى ع اهمة ف ى المس ى ف ق البحث ه الفري ذى توصل إلي أهيلى ال امج الت تخدام البرن اس

 .النحرافات القوامية التى ظهرت عند التالميذ عينة البحث 



ى با    • راف واع ت إش ية تح طة الرياض ة االنش ات   ممارس ع االنحراف ى م ذى يتمش در ال لق

 القوامية الموجودة عند التلميذ عينة البحث 

ذا        • ا الصلة به ى له ات الت إنشاء وحدات ذات طابع خاص فى الجامعات تحت إشراف الكلي

المجتمع من ضمن خدمات       ات ب المجال لمتابعة تنفيذ البرامج الموضوعة إلرتباط الجامع

  .خدمة المجتمع وتنمية البيئة 



  بيانات الرئيسية اخلاصة باملشروعال
 

@Êë‹“¾a@ág@ @Z@ وضع مستويات معيارية لبعض القياسات األنثروبومترية

  والوظيفية لطالب المرحلة الثانوية بمحافظة الدقهلية 

@@óîö‹Ûa@sybjÛa

@énÐîÃëë@Êë‹“àÜÛ@ @

Zمسعد على محمود/ د .أ  

ية    ة الرياض ة التربي د آلي ى وعمي دريب الرياض تاذ الت أس

@معة المنصورة  جا @

@ @

@ @



@szjÛa@òÜØ“ßë@@òß‡Ô¾aZ@ @

ددة، فال        اة المتع يعتبر البحث العلمى الدعامة األساسية إلنطالق أى مجال من مجاالت الحي

ا           ا باعتبارن ى تواجهن ل ألغلب المشكالت الت ى الحل األمث ا إل شك أن اتباع األسلوب العلمى يقودن

  .تربية الرياضية من الدول النامية فى مجاالت عديدية ومنها ال

و    ى نح دخل الحقيق و الم ل ه ى األمث ف العلم ا التوظي رية وتوظيفه ات البش تثمار الطاق فاس

ا           ديلها أو تطويره ات البشرية حتى يمكن تع ذه الطاق ى ه التقدم والرقى، وهذا يتطلب التعرف عل

ة   إلى األفضل وبخاصة طاقات الشباب فى مرحلة المراهقة، لذلك وجهت الدول آافة طاقات ا لتربي ه

ة الجوانب    وأعداد الشباب، وتهيئة آل السبل التى تساهم فى النمو الشامل المتزن للشباب فى آاف

  .البدنية، النفسية، العقلية، االجتماعية 

ا     ١٨ – ١٥من ) المراهقة(وتعد مرحلة التعليم الثانوى  ى يمر به سنه من أهم المراحل الت

ل          الفرد خالل حياته حيث ينتقل فيها الشاب ا تمث ا أنه ى االستقالل، آم ة عدم االستقالل إل من حال

  .قمة السلوك المضاد للمجتمع 

ويتطلب تطوير وتحديث البرامج الموجهة لتنمية الشباب، التعرف على مستويات القياسات 

الوظيفية واألنثروبومترية للشباب فى هذه المرحلة، حتى تتالئم هذه البرامج مع مستوى الشباب  

.  

ا ور     فالقياس و والتط ويم النم ة لتق ائل الهام د الوس ر أح ة تعتب ة واألنثروبومتري ت الوظيفي

ه             رد وأطول أجزاء جسمه ووزن ين طول الف ة ب ة، حيث أن العالق ة الثانوي الجسمى خالل المرحل

ذا يتطلب وضع مستويات         وه الجسمى، وه تعتبر من الدالالت التى تساعد على تقدير مستوى نم

  .ت معيارية لهذه القياسا

ى      ت عل ى أجري ة الت مية المختلف ات الجس ن دالالت للقياس ر ع ة تعب تويات المعياري والمس

تويات      ذه المس تم وضع ه نس، وي ى السن والج ابهون ف راد يتش ن األف دًا م رة ج ات آبي مجموع

ة         اته الوظيفي ة قياس الل مقارن ن خ رد م توى الف ى مس رف عل تم التع ث ي داول بحي بج

  رانه المعيارية بهذه الجداولواألنثروبومترية بقياسات أق



ولما آانت المستويات المعيارية من الوسائل الهامة التى تستخدم فى تحويل الدرجات الخام 

دة ،   دات قياسية موح ى وح ا ف ن تجميعه ة يمك ى درجات معياري اس إل دات القي ى وح ة ف المختلف

ه فى   بحيث يتم من خاللها تحديد ووصف الحالة والوضع والترتيب النسبى للطال ب بالنسبة ألقران

ا ،          ويم نتائجه ام وتق ة الدرجة الخ ة وتفسير قيم المجتمع الذى ينتمى أليه ، وبالتالى يمكن ترجم

دلول    ة تعطى م ة المعياري ام، فالدرج درجات الخ ى ال ين الطالب ف ة ب ات المختلف راء المقارن واج

  لى أو القومىواضح ذا معنى لدرجة الطالب وأقرانه األخرين سواء على المستوى المح

ة      ة عملي فعملية التقويم الموضوعى لطالب المرحلة الثانوية فى ضوء المستويات المعياري

يم الطالب     ى تصنيف وتقس اعد ف ا يس ة والرياضة مم ة البدني ال التربي ى مج ة ف ضرورية وهام

  .لمجموعات متجانسة ومتقاربة فى المستوى 

ك  ى تمتل ة من المحافظات الت د محافظة الدقهلي ا وتع تفادة منه ن االس روة بشرية ضخمة، يمك ث

ى وجود              اج ال ك يحت ة واآتشاف المواهب الرياضية، وذل ة التنمي ع عجل وبخاصة الشباب فى دف

د   نهم، ولق باب م ة وبخاصة الش كان المحافظ ة لس دد الخصائص المختلف ايير تح تصنيفات أو مع

ات الترب  ايير      الحظ الباحث عن اختيار الطالب المتقدمين للقدرات بكلي ة الرياضية عدم وجود مع ي

ايير    ذه المع للقياسات االنثروبومترية أو الوظيفية لطالب تلك المرحلة، بالرغم من أهمية تواجد ه

للحكم على المستويات المختلفة للطالب، مما تطلب القيام بهذه الدراسة لوضع مستويات معيارية 

ة الث الب المرحل ة لط ة والوظيفي ات االنثروبومتري ن للقياس ة م ة  ١٦ – ١٤انوي نة بمحافظ س

  .الدقهلية 

  

  

@òîàÜÈÛa@òîàçþaZ@ @

ن           ة ع ات علمي دة بيان اء قاع ى بن اهمة ف الل المس ن خ ث م ه للبح ة العلمي ح األهمي تتض

ة من          ة الثانوي ة لطالب المرحل ة والوظيفي رات االنثروبومتري  – ١٤خصائص نمو وتطور المتغي

  .سنة بمحافظة الدقهلية  ١٦



îjİnÛa@òîàçþa@òîÔZ@ @

ة       ال التربي ى مج ين ف راء والمتخصص اعدة الخب ى مس ث ف ة للبح ة التطبيقي تتضح األهمي

ة لألنشطة    ة التربوي ذ للعملي يط والتنفي ة والتخط رامج التعليمي د وضع الب ة والرياضية عن البدني

طة        ى األنش ليما إل ا س الب توجيه ه الط ى توجي ذلك ف ة، وآ ة الثانوي ية بالمرحل ة والرياض البدني

ذلك   الريا ة، وآ ة واالنثروبومتري تعدادتهم الوظيفي دراتهم واس ع ق ى تتناسب م ة الت ضية المختلف

رات  توى المتغي ى مس ة عل م بدق ة والحك تويات المعياري وء المس ى ض وعى ف ويم الموض التق

  .الوظيفية واالنثروبومترية لطالب المرحلة الثانوية بمحافظة الدقهلية 

@órzjÛa@Êë‹“¾a@Ò‡çZ@ @

دف البحث ا ة    يه ة واالنثروبومتري ات الوظيفي بعض القياس ة ل تويات معياري ى وضع مس ل

  :لطالب المرحلة الثانوية بمحافظة الدقهلية من خالل 

وضع مستويات معيارية لطالب المرحلة الثانوية فى القياسات الوظيفية واالنثروبومترية  .١

 .قيد البحث 

ة ال  .٢ ة لطالب المرحل يئة المختلف ات الس ين الفئ ة ب ة  المقارن ى القياسات الوظيفي ة ف ثانوي

 .واالنثروبومترية قيد البحث 

ة        .٣ ات الوظيفي ى القياس يين ف ر الرياض يين وغي الب الرياض ين الط ة ب المقارن

 .واالنثروبومترية قيد البحث 

@òaŠ‡Ûa@paõa‹ugZ@ @

@òaŠ‡Ûa@wèäßZ@ @

  تم استخدام المنهج الوصفى لمناسبته لطبيعة البحث

@òaŠ‡Ûa@òäîÇZ@ @

ار ع  انى من           تم اختي ة من طالب الصفان األول والث ة العشوائية الطبقي ة البحث بالطريق ين

طالب   ١٩٣٥طالب منهم  ٣٧٣٥طالب المرحلة الثانوية بمحافظة الدقهلية وبلغت عينة الدراسة 



انوى و   ف األول الث ن الص ع    ١٨٠٠م يمهم ألرب م تقس انوى وت انى الث ف الث ن الص ب م طال

تصنيفهم إلى رياضى وغير رياضى، ثم تم إجراء التجانس ألفراد  مجموعات تبعًا لفئة السن ثم تم

  .عينة البحث 

@óÜí@bà×@pb÷ÐÛa@áîÔm@ëZ@ @

  .سنة  ١٥.٦حتى  ١٥الفئة السنية من : المجموعة األولى 

  .سنة  ١٦إلى  ١٥.٦الفئة السنية أآبر من : المجموعة الثانية 

  .سنة  ١٦.٦إلى  ١٦الفئة السنية أآبر من : المجموعة الثالثة 

  .سنة  ١٧إلى  ١٦.٦الفئة السنية أآبر من : المجموعة الرابعة 

@pbãbîjÛa@É»@paë†cZ@ @

د       ية لتحدي ة الرياض ال التربي ى مج ة ف اث العلمي ع واألبح ى للمراج ح مرجع راء مس م إج ت

  :القياسات الوظيفية واالنثروبومترية لطالب المرحلة الثانوية، وتم التوصل إلى القياسات التالية

c–@@òîÐîÃìÛa@pbbîÔÛaZ@ @

  معدل النبض -٢      السعة الحيوية -١

lM@@òíßìië‹rãüa@pbbîÔÛaZ@ @

  طول الجذع -٣    الطـــــــول -٢      الــــــــوزن -١

  عرض الكتفين -٦    طول الرجل -٥      طول الزراع -٤

  محيط البطن -٩    محيط الصدر -٨      عرض المقعدة -٧

  محيط الفخذ -١٢  محيط العضد -١١    محيط الخصر -١٠

  سمك الدهن خلف اللوح -١٤    محيط السمانة -١٣

  سمك الدهن بالصدر -١٦  سمك الدهن خلف الفخذ -١٥

  سمك الدهن بالبطن - ١٨  سمك الدهن بالجانبين -١٧



  سمك الدهن أعلى الرآبة -١٩

u–@@paŠbjn‚üaZ@ @

  قوة القبضة اليسرى -٢      قوة القبضة اليمنى -١

@òîöb—yüa@pb§bÈ¾aZ@ @

  االلتواء -    اإلنحراف المعيارى -    المتوسط الحسابى -

  اختبارات للفرق بين مجموعتين مختلفتين -    معامل االرتباط البسيط لبيرسون -

  أقل فرق معنوى بطريقة شيفية -    تحليل التباين فى اتجاه واحد -

  نسبة التغير -        ٢اختبار آا -

  االنحراف المعيارى÷) سطالمتو –الدرجة الخام = (الدرجة المعيارية  -

  ٥٠)+ ١٠ Xالدرجة المعيارية = ( الدرجـــة لثانيـة   -

  معامل أوميجا -النسبة المئوية                                   -

@@pbî–ìnÛaë@wöbnäÛaZ@ @

@wöbnäÛaZ@ @

د البحث   .١ ة قي ة واالنثروبومتري ة للقياسات الوظيفي ة النائي تويات المعياري م وضع المس ت

 سنة بمحافظة الدقهلية ١٧ – ١٥المرحلة الثانوية من لطالب 

ة،    .٢ درجات متفاوت ة ب ة الثانوي ة لطالب المرحل ات االنثروبومتري ى القياس و عل ؤثر النم ي

ى طول الرجل        ة عل ؤثر بدرجة مرتفع ؤثر بدرجة فوق المتوسطة      % ٥٢حيث ي ا ي بينم

ذراع    ول ال ى ط ين  % ٤١.٩عل رض الكتف طة   % ٤٢.٨وع ة متوس ؤثر بدرج ى وي عل

دة  رض المقع ذع %٣٥.٤ع ول الج ى ط ة عل ة منخفض ؤثر بدرج وة % ١١.١، ي وق

رى   ة اليس البطن   % ١٢.٤القبض دهن ب مك ال ول % ١٢.٧وس يط % ١٢.٩والط ومح

دًا   % ١٥.١وسمك الدهن بالجانبين % ١٣.٦الفخذ  بينما يؤثر النمو بدرجة منخفضة ج

،محيط %٤.٩لوح ، سمك الدهن فوق ال%٠.٧محيط البطن % ٠.٤على محيط الخصر 



مانة % ٤.٢العضد  يط الس وح  % ٤.٥مح وق الل دهن ف مك ال يط الصدر % ٤.٩س مح

وزن %٧.٤ در  %٨.٣، ال دهن بالص مك ال ة   %٨.٥، س ى الرآب دهن أعل مك ال ، س

ى %٨.٧ ة اليمن وة القبض ن %٨.٩، ق ة م ة الثانوي الب المرحل نة  ١٧ – ١٥، لط س

 .بمحافظة الدقهلية 

ؤثر      يؤثر النمو على القياسات الو .٣ ة حيث ي درجات مختلف ة ب ظيفية لطالب المرحلة الثانوي

ى   % ٢٩.٩النمو بدرجة أقل من المتوسط على السعة الحيوية  دًا عل وبدرجة منخفضة ج

د المجهود   % ٠.٥النبض فى الراحة     ة من    % ١.٢والنبض بع ة الثانوي لطالب المرحل

 .سنة بمحافظة الدقهلية  ١٧ – ١٥

د البحث لطالب        تم التعرف على ديناميكية تطور  .٤ ة قي ة واالنثروبومتري القياسات الوظيفي

 .المرحلة الثانوية بمحافظة الدقهلية 

ات        .٥ ع القياس ى جمي يين ف ر الرياض ى غي يين عل ة الرياض ة الثانوي الب المرحل وق ط يتف

 .الوظيفية واالنثروبومترية قيد البحث 

@pbî–ìnÛaZ@ @

ويم مستوى القياسات    مراعاة استخدام المستويات المعيارية التى تم التوص .١ ل إليها فى تق

 .الوظيفية واالنثروبومترية لطالب المرحلة الثانوية 

ا فى تصنيف الشباب من       .٢  ١٧ – ١٥استخدام المستويات المعيارية التى تم التوصل اليه

 .سنة بمحافظة الدقهلية فى القياسات الوظيفية واالنثروبومترية 

ر إيجابى فى         االهتمام بممارسة النشاط الرياضى لطالب     .٣ ه من أث ا ل ة لم ة الثانوي المرحل

 .تحسين القياسات الوظيفية واألنثروبومترية 

ذ       .٤ ة لتالمي ة واالنثروبومتري ات الوظيفي ة للقياس تويات معياري ع مس ة لوض راء دراس إج

 ) .االعدادى –االبتدائى (مرحلة التعليم األساسى 



توي  .٥ ات للمس دة بيان اء قاع د من الدراسات لبن راء المزي ة إج ة لطالب المرحل ات المعياري

 .الثانوية بمصر فى القياسات الوظيفية واالنثروبومترية 

 .استخدام تلك المعايير فى الكشف عن الموهوبين رياضيًا  .٦

االسترشاد بنتائج البحث آأحد المقومات األساسية فى وضع البرامج المناسبة بالوحدات    .٧

 .سنة  ١٧-١٥ثانوية من التعليمية بمناهج التربية الرياضية للمرحلة ال

ة الخاصة بالقياسات       .٨ ة للمستويات المعياري االهتمام بالمراجعة الدورية للمعامالت العلمي

راوح من          ة تت رة زمني ك خالل فت د البحث وذل سنوات   ٧-٥الوظيفية واالنثروبومترية قي

 .وذلك لمسايرة التطور الحادث فى قياسات الطالب 
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@szjÜÛ@òîÛb¾a@òİ©aZ@ @
  



  جنية ٨٠٠٠  شراء بعض األجهزة والمعدات التى سيتم إستخدامها فى البحث

ود     يض وأس وير أب الم تص راء أف زوم ش وف   –ل ب للوق دة خش  –قاع

ة  اء  +  ٤٨x٤٨لوح ة بيض ائى   –شاش زان م اءة   –مي ل إض  –عوام

الم رصاص   لوحات ر –مصابيح آهربائية مناسبة  دوسيهات   –سم وأق

ين بشراء    + أشرطة قياس  –وأوراق  احثين المكلف تكاليف بدل إنتقالللب

  .األجهزة واألدوات 

  جنية ١٢٨٠

ات      ن الجامع دعون م داخل الم ن ال اتذة م الث أس ال ث دل إنتق اليف ب تك

  .المختلفة

  جنية ١٥٠٠

ة الخ       اءات العلمي ى السيمنارات واللق اق عل اصة  مصارف تتعلق باإلنف

  ).لقاء ١٥+مؤتمرات  ٤(بالبحث 

  جنية ١٤٣١

يوف    ة والض كرتارية اإلداري اريف للس ر  + مص ة ونش اليف آتاب تك

  .المشروع البحثى 

  جنية ٦٠٠٠

  جنية ١٨٢١١  اإلجمـــــــالى

@Ô¾a@óäßÛa@wßbãÛaZ@ @

هر  .١ انى  –االول (الش ث  –الث ع  –الثال امس –الراب ى  ) الخ روع البحث ة المش داد خط  ألع

  .ومراجعة ما آتب فى الموضوع وعقد سيمنارات ولقاءات علمية 

هر  .٢ ادس ( الش ابع  –الس امن  –الس ع  –الث ر –التاس زةة واالدوات  ) العاش راء األجه لش

 .وإختيار العينة وتحديد القياسات واإلختبارات وتدريب المساعدين عليها 

ع   –الثالث عشر  -الثانى عشر   –الحادى عشر ( الشهر  .٣  –الخامس عشر    –عشر  الراب

ر   ادس عش ف اإلدارات       ) الس ث بمختل ة البح ى عين ارات عل ات واإلختب ق القياس لتطبي

 .التعليمية بالمحافظة 



 –التاسع عشر  –الثامن عشر  –السابع عشر  –السادس عشر  –الخمس عشر ( الشهر  .٤

رون  رون  –العش ادى والعش ة نت  ) الح ان ومناقش ائية للبي ات اإلحص راء المعالج ائج إج

 .البحث 

هر  .٥ رون  ( الش انى والعش رون   –الث ث والعش رون   –الثال ع والعش ر  ) الراب ة التقري آتاب

 .النهائى للبحث وعقد سيمنار علمى لمناقشة النتائج 

  



  :ملخص البحث

  

ال     ام باألطف إن العناية بالطفولة تعتبر من أهم أهداف دول العالم المتحضر ، حيث أن اإلهتم

رد           يعد من أهم المعايير وام السليم للف ة الق دم المجتمع وتطوره ، ونظرا ألهمي ا تق التى يقاس به

ودوره الفعال فى بناء اإلنسان المتكامل الذى يساهم بفاعلية فى بناء المجتمع وتطوره ، لذا تتجه 

ا وضع تصور           ه ومن أهمه جميع دول العالم إلى وضع االستراتيجيات لتطوير أنشطتها المختلف

تراتيج  ى إلس ار      علم اهرة إنتش ى ظ اء عل ن القض ى يمك ل حت م للطف وام الجس ط وق ن نم ية تحس

ى              واة األول ذى هو الن ى مسيرة النشئ المصرى ال ؤثر سلبيًا عل د ت ى ق اإلنحرافات القوامية والت

  .لبناء أى مجتمع 

اة اإلنسان حيث      )١٥-١٢(وتعتبر المرحلة اإلعدادية من  سنة من أهم مراحل النمو فى حي

ا إآ  ة             يبدأ فيه وغ والحال ة البل ة السنية مرحل ذه المرحل ى ه ة نمو الجسم ، ويطلق عل ال عملي تم

ة       ة والوظيفي درة الجسم الحرآي القوامية وما يصيب الجسم من تشوهات تعتبر إنعكاسا مباشرا لق

ه     ذى ينتمى إلي فى الحياه العامة والخاصة ونتيجة إرتباط الحالة القوامية للفرد بالنمط الجسمى ال

ا د تن ايير فق ى المع وام بالدراسة والبحث بغرض التوصل إل اء الق احثين والعلم د من الب ول العدي

رون     د توصل ب ة ، وق ى أسس علمي وام عل ددة للق اهيم المح دا ) م١٩٦٠( Brownوالمف وآالن

Kalenda )إلى وجود عالقات ضعيفه بين القوام ومكونات النمط عند بعض السيدات   ) م١٩٦٤

ة    ر حداث ات أآث ى دراس تبنيكا    وف ا س ام به د أن األوالد ) م ١٩٨٦،  ١٩٧٦(Stepnickaق وج

لية    اط العض ات ذوى االنم لى ( أو  Mesomorphsوالبن ف  –العض – Ecto) النحي

mesomorphic   آانوا يمتلكون أفضل  قوام ، فى حين أن ذوى األنماط التى تسود فيها السمنة

Endomorphs   ة و Ectomorphsوالنحاف ون أس انوا يمتلك اطآ   ا األنم

 )١٩٨،  ١٩٧:  ٣٨(  

ة فقط ، ولكن        ويعتقد البعض أن مفهوم القوام مقصور على شكل الجسم وحدوده الخارجي

ة،        ى شكل الجسم ومواصفات حدوده الخارجي هذا اإلعتقاد ال يعبر عن آل الحقيقة ، فباإلضافة إل



لعظمية والعضلية والعصبية   فإن القوام الجيد هو العالقة الميكانيكية بين أجهزة الجسم المختلفة ا

ة  ة الجسم ....والحيوي وام سليما وتحسنت ميكانيكي ان الق ه آ ذه العالق ا تحسنت ه :  ٣٨(، وآلم

٢٧. (  

وتبدو أهمية مفهوم الذات فى المجال الرياضى فى أن طبيعة هذا المجال وخاصة التنافسى    

ه وأن  رد وإدراآات ين الف ة ب ة مختلف ه عالق تج عن ًا ين ق موقف د تخل ن  ق د يختلف م رد ق إدراك الف

ذات وتضاربا          اك تصارعا مع ال ك ان هن ى ذل الخبرة يعن موقف آلخر ، فاإلحساس السلبى للفرد ب

د         ى مستوى االداء الرياضى ، وق أثير عل ى الت فى الخبرات وهذا يخلق عدم الرضا الذى يعمل عل

  )١٧٢:  ٧١(يصل إلى تجنب ممارسة النشاط الرياضى 

ز           Fisher" فيشر "ويرى  رة نفسية ويرآ ى الجسم آخب أن مفهوم صور الجسم يشير إل

ى تسهم فى رسم مستوى           إن أهم العوامل الت ذلك ف على مشاعر الفرد وإتجاهاته نحو جسمه ، ل

ا       ى يراه ذه الصورة الت ى ه الطموح فكرة الفرد عن نفسة ، حيث يتوقف  قرار الفرد وإختباره عل

  ).٩٦ –٩٥: ٣( آامال وهاما من صورة الذاتيه  لنفسه إذا فمستوى طموح الشخص يعتبر جزء

ذات            وم ال ة لمفه اد الهام د األبع ر أح مية يعتب ذات الجس وم ال ح أن مفه بق يتض ا س ومم

ل مؤشرا             رد نحو جسمه تمث ى أن إتجاهات الف اء إل د من العلم وشخصية الفرد ، فقد أشار العدي

ر أن جسمه آبي رد ب ة لشخصيته وأن شعور الف ا لجوانب مختلف ر  هام ذاب أم غي أم صغير ن، ج

جذاب ، قوى أم ضعيف ، قد يفيد آثيرًا فى التعرف على مفهومه لذاته والتعرف على نمط سلوآه  

  ).٩٢:  ٧٤.(إتجاه األخرين 

ا   ويضيف فليكر  أن اإلختالف فى التكوين الجسمانى يصاحبه إختالف فى المفهوم الذات آم

، أن هناك عالقة إيجابية بين مفهوم  ) م١٩٧٣(وهاريس ) م١٩٧٦(توضح دراسة آل من فيشر 

رد عن نفسه ،         رة الف ل فك د يقل الذات ، والذات الجسمية وأن التقدير المنخفض للذات الجسمية ق

  ) .١٧٤،  ١٧٣:  ٦٧(بينما التقدير المرتفع للذات الجسمية قد يعزز مفهوم الذات 

ل     مما سبق يتضح أن هذه الدراسة توفر مسح علمى للحالى القوامية اط األجسام وتقب وأنم

ه           ر فى توجي ع آبي ه نف نهم آهدف علمى وتطبيقى ل الذات لدى عينة البحث ، ثم محاولة الربط بي



ث       د البح نية قي ة الس دنى للمرحل و الب اد النم ن      . وإرش دد م ديم ع مح بتق ام يس راء ه ذا إج وه

  .التوصيات ذات القمية فى توجيه نمو النشئ والشباب 

ال    دور الفع ة           وفى ضوء ال ة المجتمع وتنمي ة المنصورة لخدم ه جامع وم ب ى تق د الت والرائ

ه             ذا المجتمع وأبنائ ى تواجه ه ا بالمشكالت الت ك من خالل إهتمامه ة وذل البيئة بمحافظة الدقهلي

يم    وعلى وجه الخصوص النشئ الصغير فى مختلف المراحل التعليمية وبشكل خاص مراحل التعل

ى  دائى ( األساس دادى  –اإلبت انوى  –اإلع ورة   ) الث ية بالمنص ة الرياض ة التربي را ألن آلي ، ونظ

رد   تعمل آبيت خبرة فى مجال األنشطة الرياضية والتى تساهم فى تحقيق النمو الشامل المتزن للف

ع الجوانب  ة والصحية ( من جمي ة والنفسية واإلجتماعي ة والتربوي ة والجسمية والبدني ) العقلي

الدراسات والبحوث التى تساعد فى تنمية وتقويم هذه الشريحة  وذلك عن طريق إجراء العديد من

وطن   رة ال تقبل وذخي اة المس م بن ذين ه ع ال ل أحدى اإلسهامات  .من المجتم ذا البحث يمث إن ه ف

  .الممكنة فى الخدمات التى يمكن أن تقدمها الكلية والجامعة للمجتمع المحيط بهما 

  أهداف البحث

ى ال   ذات         يهدف البحث إلى التعرف عل ل ال ة وتقب ة القوامي اط األجسام والحال ين أنم ة ب عالق

  :لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية بمحافظة الدقهلية  وذلك من خالل 

اد  .١ ة وإيج ة بمحافظة الدقهلي ة اإلعدادي ذ المرحل ة من تالمي ل فئ اط أجسام آ توصيف أنم

 .الفروق بينهما 

ة        .٢ ذ المرحل ة من تالمي ل فئ ة لك اد     تحديد الحالة القوامي ة وإيج ة بمحافظة الدقهلي اإلعدادي

 .الفروق بينهما 

ة             .٣ ة بمحافظة الدقهلي ة اإلعدادي ذ المرحل ة من تالمي ل فئ ذات الجسمية لك تحديد مفهوم ال

 .وإيجاد الفروق بينهما 

ذات الجسمية  .٤ ل ال ة ومدى تقب ة القوامي اط األجسام والحال ين أنم ة ب ى العالق التعرف عل

 .لتالميذ المرحلة اإلعدادية 

szjÛa@püúbm  



 ما هى  أنماط األجسام السائدة بين فئات تالميذ المرحلة اإلعدادية بمحافظة الدقهلية ؟ .١

ة           .٢ ة بمحافظ ة اإلعدادي ذ المرحل ات تالمي ين فئ رة ب ة المنتش وهات القوامي ى التش ا ه م

 الدقهلية ؟

 لية ؟ما مدى تقبل الذات الجسمية فى فئات تالميذ المرحلة اإلعدادية بمحافظة الدقه .٣

ذات الجسمية             .٤ ل ال ة ومدى تقب ة القوامي اط األجسام والحال ين أنم ة ب ة العالق ما هى طبيع

 لتالميذ المرحلة اإلعدادية بمحافظة الدقهلية ؟

pbî–ìnÛaë@pbubnän⁄a@ @

UOQ@pbubnän⁄a@ @

ذ         ٥/١/١ ى وتالمي ع الريف ذ المجتم ن تالمي ل م ين آ ائية ب ة إحص روق ذات دالل ود ف وج

ذ        مجتمع الحضر ف ة ونمط الجسم ولصالح تالمي رات األنثروبومتري ع المتغي ى جمي

  .المجتمع الريفى 

اع     ٥/١/٢ ومى والقط اع الحك ذ القط ن تالمي ل م ين آ ائية ب ة إحص روق ذات دالل ود ف وج

ذ      الح تالمي م ولص ط الجس ة ونم رات األنثروبومتري ع المتغي ى مجتم اص ف الخ

  .المدارس الخاصة 

ة إحصائية بين آل من التالميذ الممارسين للنشاط الرياضى    وجود فروق ذات دالل  ٥/١/٣

ة ونمط         رات األنثروبومترب وغير المممارسين للنشاط الرياضى فى مجتمع المتغي

  .الجسم ما عدا النمط النحيف ولصالح التالميذ الممارسين للنشاط الرياضى 

ثالث مستويات المحددة      /  ٥/١/٤ ين ال ة   وجود فروق ذات داللة إحصائية ب ة القوامي للحال

لصالح المستوى األول فى جميع المتغيرات الخاصة بإختيار والية نيويورك لتحديد 

ات           ة من فئ ل فئ دة فى آ ة الجي ة القوامي الحالة القوامية مما يدل على شيوع الحال

  .عينة البحث 



ذ مجتمع     /  ٥/١/٥ وجود فروق غير دالة إحصائيًا بين آل من تالميذ مجتمع الريف وتالمي

د   الحضر فى جميع متغيرات الحالة القوامية ما عدا متغير إتجاه القدمين والعنق وق

  .جاءت الداللة لصالح عينة تالميذ المجتمع الريفى 

ذ     /  ٥/١/٦ ومى وتالمي اع الحك ذ القط ن تالمي ل م ين آ ائيًا ب ة إحص ر دال روق غي ود ف وج

ا متغيرات الكتفين مدارس القطاع الخاص فى جميع متغيرات الحالة القوامية ما عد

روق لصالح         د جاءت الف بطن وق ، العمود الفقرى ، والجزء العلوى من الظهر وال

  .تالميذ مدارس القطاع الخاص 

ذ الممارسين للنشاط الرياضى       /  ٥/١/٧ ل من تالمي وجود فروق ذات داللة إحصائيًا بين آ

ة     رات الحال ع متغي ى جمي اط الرياضى ف ين للنش ر ممارس ذ الغي ة  والتالمي القوامي

رأس    رات ال وآانت الداللة لصالح التالميذ الممارسين للنشاط الرياضى ما عدا متغي

  .، إتجاه القدمين ، تقوس الساقين 

ذ      /  ٥/١/٨ ى وتالمي ع الريف ذ المجتم ن تالمي ل م ين آ ائيًا ب ة إحص روق ذات دالل ود ف وج

  .الريفى المجتمع الحضرى متغير تقبل الذات الجسمية ولصالح تالميذ المجتمع

ومى    /  ٥/١/٩ اع الحك دارس القط ذ م ن تالمي ل م ين آ ائيًا ب ة إحص روق ذات دالل ود ف وج

ذ   ذات الجسميه ولصالح تالمي ل ال ر تقب ى متغي اع الخاص ف دارس القط ذ م وتالمي

  .مدراس القطاع الخاص 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين آل من تالميذ الممارسين للنشاط الرياضى /  ٥/١/١٠

تالميذ الغير ممارسين للنشاط الرياضى فى متغير تقبل الذات الجسمية ولصالح   وال

  .التالميذ الممارسين للنشاط الرياضى 

ذات          /  ٥/١/١١ ل ال نمط العضلى وتقب ل من ال ة وآ ة القوامي ين الحال هناك ارتباط موجب ب

وسلبى عكسى مع آل من نمط الجسم السمين وآذلك تقبل الذات الجسمية مع نفس  

  .نمطين النحيف والسمين ال



ة ونمط       /  ٥/١/١٢ ة القوامي رات الحال ين متغي وجود عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية ب

اط           اك إرتب ذ الريف والحضر ، حيث هن ذات الجسمية تتعلق بتالمي الجسم وتقبل ال

ذات الجسمية        ل ال نمط العضلى وتقب موجب طردى بين الحالة القوامية وآل من  ال

ذات   وسلبى عكسى  ل ال مع  آل نمط الجسم النحيف ونمط الجسم السمين وآذلك تقب

  .الجسمية مع نفس النمطين النحيف والسمين 

ة ونمط       /  ٥/١/١٣ ة القوامي رات الحال ين متغي وجود عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية ب

دارس        ذ الم ة وتالمي دراس الحكومي ذ الم الجسم وتقبل الذات الجسمية يتعلق بتالمي

نمط  الخا ل من ال ة وآ ة القوامي ين الحال اط موجب طردى ب اك ارتب صة ، حيث هن

العضلى وتقبل الذات الجسمية وسلبى عكسى مع آل من نمط الجسم النحيف ونمط  

  .الجسم السمين وآذلك تقبل الذات الجسمية مع نفس النمطين النحيف والسمين 

ين متغ    / ٥/١/١٤ ة إحصائية ب ة ذات دالل ة ونمط     وجود عالقة إرتباطي ة القوامي رات الحال ي

ذ      الجسم وتقبل الذات الجسمية تتعلق بتالميذ الممارسين للنشاط الرياضى والتالمي

ة          ين الحال اط موجب طردى ب اك إرتب الغير الممارسين للنشاط الرياضى ، حيث هن

ل من           ذات الجسمية وسلبى عكس مع آ ل ال القوامية وآل من النمط العضلى وتقب

ذات الجسمية مع نفس نمط الجسم النحيف  ل ال ذلك تقب ونمط الجسم السمين وآ

  .النمطين النحيف والسمين 

U@@OS@@@pbî–ìnÛaZ@ @

U@@OS@@OQ@@@@âbuþa@Âb¹di@ò–b‚@pbî–ìmZ@ @

دارس      ٥/٢/١/١ ية بالم ة الرياض اء حصص التربي ذ أثن يم التالمي ول تقس وعى ح ارة ال إث

ر ا  ق أآب ن تحقي ى يمك ب حت ل طال نمط الجسمى لك دريبات حسب ال ن الت تفادة م س

  .واألنشطة المناسبة لكل نمط على حده 

ة    ٥/٢/١/٢ رق األندي ئين لف اء الناش ى انتق ام ف اط األجس فات أنم تفادة بمواص االس

  .والمنتخبات 



ث       ٥/٢/١/٣ ة حي مية المتطرف اط الجس ة األنم ذ لمواجه ذائى للتالمي الوعى الغ ام ب االهتم

ى   اء المتخصصون ف ى األطب وع إل ن الرج ة   يمك رامج غذائي ال لوضع ب ذا المج ه

  .لمعالجة القصور الناتج عن سوء التغذية سواء آان سمنة أو نحافة 

ى  ٥/٢/١/٤ وزن وخاصة ف ى إنقاص ال البرامج الرياضية المتخصصة ف ام ب ادة االهتم زي

  .فئات الخاص والحضر والغير ممارسين للنشاط 

U@@OR@@OS@@@@òîßaìÔÛa@òÛb¨bi@ò–b‚@pbî–ìmZ@ @

ذ    ٥/٢/٢/١ ضرورة مراعاة الحالة القوامية للتالميذ وذلك عند وضع برامج رياضية لتالمي

  .المدراس 

ن    ٥/٢/٢/٢ ر ع ف المبك دارس للكش ى الم وام ف ارات للق ق اختب ام بتطبي رورة القي ض

  .اإلنحرافات الموجودة لديهم وتوجيههم إلى العادات السليمة 

ة ب    ٥/٢/٢/٣ ن التوعي د م ام بالمزي ه االهتم ة    توجي ذه المرحل ى ه ال ف غال األطف دم انش ع

ذه   ى ه ام والعضالت ف و العظ ى نم ؤثر بالسلب عل ا ت ابع ثابت ألنه ال ذات ط بأعم

  .المرحلة 

ع    ٥/٢/٢/٤ ع مؤسسات المجتم ن خالل جمي ام م ى ممارسة الرياضة بشكل ع دعوة إل ال

وتفعيل دور األخصائى الرياضى ومدرس التربية الرياضية بالمؤسسات والمدارس 

اط           ل ة النش الل ممارس ن خ وام م ى الق ة عل ى المحافظ ال ف ر وفع ه دور آبي ا ل م

  .الرياضى اليومى 

U@@OS@@OS@@@@òîà§a@pa‰Ûa@ÝjÔni@ò–b‚@pbî–ìmZ@ @

دارس لمساعدة    ٥/٢/٣/١ ضرورة اهتمام بتخصيص جزء فى درس التربية الرياضية بالم

ى مستوى نمط الجسم أو الحال        ة فى   ذوى المشكالت الجسمية سواء عل ة القوامي

ذه المشكالت وإعطاء         ى حل  ه تقبل ذواتهم بشكل أفضل وذلك من خالل العمل عل

  .صورة جيدة عن جسم التلميذ تساعده على تقبل ذاته 

ير اى     ٥/٢/٣/٢ كل دورى لتفس ا بش ب تطبيقه اييس الواج ن المق ذات م اس ال ار مقي اعتب

ف    االت العن ة ح ة وخاص ذه المرحل ذ ه وى لتالمي ر س لوك غي غب أو س أو الش



ا يعرض      ة مم ذه المرحل اإلنطواء والسلبية التى قد تظهر على سلوك التالميذ فى ه

  .بناء الشخصية لهؤالء التالميذ للخطر 

ة      ٥/٢/٣/٣ ين مدرس التربي تفعيل دور األخصائى النفسى الموجود بالمدارس والتنسيق ب

  .الرياضية واألخصائى النفسى 



  شروعالبيانات الرئيسية اخلاصة بامل
 

@Êë‹“¾a@ág@ @Z@ تقويم مستوى اللياقة البدنية بالمدارس اإلعدادية بمحافظة

  الدقهلية 

@@óîö‹Ûa@sybjÛa

@énÐîÃëë@Êë‹“àÜÛ@ @

Zمحمد آمال مصطفى آمال السمنودى/ د .أ  

ى  رويح الرياض تاذ الت ية   –أس ة الرياض ة الترب ل آلي وآي

@لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة   @

@ @



ë@@òß‡Ô¾a@szjÛa@òÜØ“ßZ@ @

ة   تعد اللياقة البدنية مطلبًا حضاريًا بالنسبة للفرد والمجتمع ، وهى بذلك ال تعد رغبات فردي

اته     اهمة مؤسس ة لمس راده آنتيج دى أف ا ل ع ظهوره ع المجتم ة يتوق د حصائل بدني ل تع ط ، ب فق

  .التربوية المختلفة فى تحقيقها 

ة م     ه البدني ب لياقت ان يكتس ى آ ى الماض رد ف ط   والف ة لمناش ات الطبيعي الل الممارس ن خ

وم بمعظم        ة أصبحت تق إن اآلل ه ف الحياه، أما اآلن وبعد التقدم الهائل للوسائل التكنولوجية الحديث

ا      دنيًا إلنجازه دًا ب ذل جه ة       : األعمال التى آان الفرد يب ى عضالت لين ة إل فتحولت العضالت القوي

  .ضعيفة ، وأصبح اإلنسان سريع اإلجهاد والتعب 

راد    وأصبح امتالك الفرد قوامًا ممشوقًا خاليًا من التشوهات يعد مطلبًا عسيرًا لكثير من األف

رد             ة األجسام لألمراض وأصبح الف ة وقلت مقاوم ات القوامي ك انتشار االنحراف ، وآان نتيجة ذل

ى     ال عل ازات المرضية وزاد اإلقب رت األج ومى ، فكث ه الي د لمواصلة عمل ن الجه ر م ذل الكثي يب

دانى ، وتحول اإلنسان من الممارسة           د العمل المي ًا من جه األعمال المكتبيه طلبًا للراحة وهروب

  .إلى المشاهدة ، فزادت البدانة ، وترهلت األجسام بكل ما تحمله معها من أمراض 

ه بدرجة       اء مهنت ؤدى أعب والفرد الذى يتمتع بمستوى جيد من اللياقة البدنية يستطيع أن ي

ة،           عالية من الك اة آريم ه وألسرته أسلوب حي ادى مناسب يحقق ل دخل م ه ب فاءة، مما يعود علي

ى               ادئ الت ديل سلوآياته حتى تتفق مع المب ى تع ادرًا عل ه ق ا يجعل تعلم مم ى ال آماتزداد قدرته عل

  .يؤمن بها المجتمع الذى يعيش فيه 

آالذآاء والتحصيل،  وتتضح أهمية اللياقة البدنية من ارتباطها بعديد من المتغيرات الحيوية

ة،       حة البدني رى، والص اج البش د، واإلنت وام الجي اطفى، والق دنى والع اعى، والب والنضج اإلجتم

يخوخة وحسن    راض الش اد وأم أخير التعب واالجه ف، وت و والتكي ة، والنم ة واالجتماعي والعقلي

  .استخدام وقت الفراغ ومواجهة الطوارئ غير المتوقعة 

ن الد ر م د أوضحت آثي أثر بالوضع  ولق راد يت دى األف ة ل ة البدني راسات أن مستوى اللياق

ى        ام الهالل ة عص دت دراس د أآ راد، فق ؤالء األف ه ه ى إلي ذى ينتم ى ال ة ) ١٩٨٣(الطبق ودراس



ل  منودى ) ١٩٨٣(مصطفى آام د الس ين  )١٩٨٨(ودراسة محم ة ب ة دال د عالق ه توج ى أن ، عل

ا تشير دراسة مسعد عويس       المستوى االقتصادى االجتماعى وبين اللياقة البد ة، آم ) ١٩٧٨(ني

ا أن العكس صحيح       ا، آم ة وغيره إلى أن الجوانب البدنية تؤثر على الجوانب العقلية واالجتماعي

  .عندما نجد أن الجوانب العقلية واالجتماعية تؤثر بالتالى على الجوانب البدنية 

يًا     ولما آان النشء هم أمل المستقبل فإن االهتمام بمستوى اللياق  ًا أساس د مطلب ة يع ة البدني

ة             ة البدني ى مستوى اللياق ة التعرف عل إن محاول ذا ف دنيًا، وله ًا وب ًا واجتماعي للنهوض بهم عقلي

ك       ًا وذل ه يضيف تصورًا علمي لدى تالميذ المرحلة االعدادية بمحافظة الدقهلية جدير بالدراسة ألن

  .من خالل توظيف العلم فى خدمة المجتمع 

ائمين          والدراسة بهذ ة الق ائق والمعلومات بشكل دقيق لمعاون وفير الحق ا المفهوم تحاول ت

ة      د رسم السياسة العام بالتخطيط فى المؤسسات المسئولة على رعاية النشء والشباب وذلك عن

  .لهذه المؤسسات 

ذ          دى تالمي ا ل ة ومكوناته ة البدني ى مستوى اللياق ولهذا تحاول الدراسة الحالية التعرف عل

د      المرحلة  ى تفي ائق الت االعدادية بمحافظة الدقهلية آملين أن تكشف هذه الدراسة عن بعض الحق

  .المسئولين فى رسم استراتيجية واضحة المعالم لرعاية النشء والتربية البدنية والرياضية

@Êë‹“¾a@Ò‡çZ@ @

ة االعدادي   ة يهدف المشروع البحثى إلى التعرف على مستوى اللياقة البدنية لتالميذ المرحل

  :بمحافظة الدقهلية وذلك من خالل األهداف الفرعية التالية 

 التعرف على واقع مستوى اللياقة البدنية ومكوناتها لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية 

 تقويم اللياقة البدنية فى واحد من أآثر القطاعات الطالبية أهمية 

@òaŠ‡Ûa@paë†cZ@ @

توى    ى مس رف عل ى التع دف إل ة ته ت الدراس ا آان ة  لم ذ المرحل دى تالمي ة ل ة البدني اللياق

  :االعدادية بمحافظة الدقهلية فقد اقتضت طبيعة الدراسة استخدام األدوات التالية 



ا       .١ ة ومكوناته ة البدني ى مستوى اللياق بطارية اختبارات مستوى اللياقة البدنية للتعرف عل

 .ألفراد العينة 

وزن   .٢ ول وال اس الط اس م : قي ول مقي اس الط تخدام لقي وزن  اس اس ال د، ولقي رى معتم ت

 .ميزان زنبرآى معتمد 

 استمارة بيانات شخصية .٣

@òaŠ‡Ûa@wèäßZ@ @

ات ومعلومات      اقتضت طبيعة الدراسة أن يستخدم المنهج الوصفى التحليلى فى عرض بيان

ًا  –الدراسة عرضا وصيفًا  ًا ولفظي ات   –رقمي ات ومعلوم ى التعرض لبيان ائق، باإلضافة إل آحق

  .ل والربط والتعليل بغرض الخروج بنتائج وقواعد عامة تصلح للتعميم الدراسة بالتحلي

ايير عشوائيًا        • ة المع ايير، وسحبت عين ة المع وتم تطبيق وحدات بطارية االختبارات على عين

ة     ت عين ة، وبلغ ة الدقهلي ة بمحافظ اطق تعليمي ن ست من ة م ة اعدادي ر مدرس ى عش ن إثن م

درجا    اد ال تخدمت إليج ى اس ايير الت ارات    المع ة االختب دات بطاري ة لوح ة المحول ت المعياري

انى،    ٤٤٣طالبًا بالصف األول،  ٤٥٠طالبًا وذلك بواقع  ١٣١٩ ًا   ٤٢٦طالبًا بالصف الث طالب

 .بالصف الثالث االعدادى 

ا             • م تفريغه ايير، وجمعت استمارات تسجيل القياسات وت ة المع ى عين تم إجراء القياسات عل

صائية فى مرآز الحاسب اآللى بجامعة المنصورة، وتم استخالص وتمت معالجة البيانات االح

 ) .األول، الثانى، الثالث(الدرجات المعيارية لكل صف دراسى 

ة حيث تطلبت        • ة االعدادي ة بالمرحل تم اعداد جداول الدرجات الثانية للصفوف الدراسية الثالث

ى      ام إل درجات الخ ل ال ة لتحوي داول معياري اد ج ة إيج ة الدراس ك  طبيع ة وذل ات معياري درج

ارات الخمسة     (للوحدات الخمسة للبطارية  ار من االختب حيث تختلف وحدات القياس لكل اختب

 .وذلك لكل صف دراسى من الصفوف الدراسية الثالثة بالمرحلة االعدادية بنين ) للبطارية



ة   قام الفريق البحثى بدراسة ميدانية للتعرف على واقع مستوى اللياقة البدنية لتالم • ذ المرحل ي

رت   االعدادية بمحافظة الدقهلية من خالل تطبيق بطارية اختبار اللياقة البدنية على عينة اختي

 .عشوائية من تالميذ المرحلة االعدادية بمحافظة الدقهلية 

ى            • ى إل ق البحث ل الفري اس توص ا القي رى عليه ى أج ة الت ة والعين ائج الدراس وء نت ى ض ف

 :االستنتاجات التالية 

راد            التوجد • ين أف روق ب ه التوجد ف ى أن ذا يعن ة، وه فروق دالة إحصائيًا فى السرعة اإلنتقالي

 .العينة فى السرعة اإلنتقالية 

وة   • توجد فروق دالة إحصائيًا فى التحمل العضلى للذراعين والمنكبين، والسرعة الحرآية، وق

ذا ة، وه ة البدني دورى التنفسى، ومستوى اللياق ل ال بطن، والتحم اك  عضالت ال ى أن هن يعن

 .فى هذه المتغيرات ) أولى، ثانية، ثالثة(فروقًا بين الصفوف الثالثة بالمرحلة اإلعدادية 

توجد فروق دالة إحصائيًا بين تالميذ الحضر والريف فى السرعة االنتقالية والتحمل العضلى    •

 .للذراعين والمنكبين لصالح تالميذ الريف 

ين تالمي    • ائيًا ب ة إحص روق دال د ف ل    توج بطن والتحم وة عضالت ال ى ق ف ف ر والري ذ الحض

 .الدورى التنفسى لصالح تالميذ الحضر 

توى       • ة ومس رعة الحرآي ى الس ف ف ر والري ذ الحض ين تالمي ائيًا ب ة إحص روق دال د ف ال توج

 .اللياقة البدنية 

ى          • ة عل ة بمحافظة الدقهلي ة االعدادي ذ المرحل دى تالمي ة ل ة البدني  وقد بلغ حجم مكونات اللياق

 :النحو التالى 

ة متساوى    • أن متوسط زمن السرعة اإلنتقالية لدى تالميذ المرحلة االعدادية بمحافظة الدقهلي

يم المتوسطات الخاصة      تقريبًا، والتوجد فروق جوهرية بينهم فى السرعة اإلنتقالية وآانت ق

الى  ى النحو الت م عل اتى،  ٨.٨٨ث للصف األول،  ٨.٨٩: به  ث للصف ٨.٩٥ث للصف الث

 .الثالث اإلعدادى 



ى   • ث يصل إل ذ الصف الثال دى تالمي ين ل ذراعين والمكب ل العضلى لل رار التحم أن متوسط تك

مرة، ويتوسط تالميذ الصف   ٩.٩١مرة، بينما ينخفض لدى تالميذ الصف األول إلى  ١٠.٩٣

ين      ذراعين والمنكب  الثانى تالميذ الصفين الثالث واألول حيث يصل متوسط التحمل العضلى لل

 .مرة  ١٠.٠٨لديهم إلى 

ة   ٢٣.٥بلغ متوسط تكرار السرعة الحرآية لدى تالميذ الصف الثانى  • عدة محتلة بذلك المرتب

دره     ة بمتوسط ق رًا    ٢٣.٢٠األولى، بينما احتل تالميذ الصف الثالث المرتبة الثاني عدة، وأخي

 .عدة  ١٩.٩٧تالميذ الصف األول بمتوسط قدره 

وة ا   • رار الق ذ الصف الثالث        يبلغ متوسط تك دى تالمي بطن ل رة،   ٢٠.٧٣لعضلية لعضالت ال م

انى        ١٦.٨٠بينما ينخفض لدى تالميذ الصف األول إلى  ذ الصف الث ا يتوسط تالمي رة، بينم م

ديهم        بطن ل وة العضلية لعضالت ال رار الق تالميذ الصفين الثالث واألول حيث يصل متوسط تك

 .مرة  ١٩.٥٧إلى 

ذلك   ١٦٧.٧٨رى التنفسى لدى تالميذ الصف الثالث بلغ متوسط زمن التحمل الدو • ث محتلة ب

دره        ة بمتوسط ق ة الثاني ذ الصف األول المرتب ث،  ١٧٨.٣٨المرتبة األولى، بينما احتل تالمي

 .ث  ١٨٧.٢٤وأخيرًا تالميذ الفرقة الثانية بمتوسط قدره 

ة   • ة البدني غ متوسط اللياق ا بل ة ع (آم ة البدني ة للياق ة الكلي بت الدرج ة  حس ى أساس الدرج ل

ذ     ٢٥٤.٨٨لدى تالميذ الصف األول ) المعيارية ل تالمي ا إحت محتلة بذلك المرتبة األولى، بينم

ة بمتوسط     ٢٥١.٢٤الصف الثانى المرتبة الثانية بمتوسط قدره  ة الثالث ذ الفرق ، وأخيرًا تالمي

 . ٢٤٤.٣٨قدره 

عدادية فى حضر وريف محافظة     آما بلغ حجم مكونات اللياقة البدنية لدى تالميذ المرحلة اال •

 :الدقهلية على النحو التالى 

ة       • ة فى ريف محافظة الدقهلي أن متوسط زمن السرعة االنتقالية لدى تالميذ المرحلة االعدادي

 .ثانية  ٨.٧٤ثانية يليهم تالميذ الحضر بمتوسط قدره  ٨.٠٢بلغ 



ذ     • دى تالمي ين ل ذراعين والمنكب ل العضلى لل رار التحم غ متوسط تك ف بل رة،  ١٣.٥١الري م

 .مرة  ١١.١٧يليهم تالميذ الحضر بمتوسط قدره 

دى    • غ ل أن متوسط تكرار السرعة الحرآية لدى تالميذ الحضر والريف متساوى تقريبًا حيث بل

 .عدة  ٢٢.١٧عدة، ولدى طالب الريف  ٢٣.٧١تالميذ الحضر 

ذ الحضر           • دى تالمي بطن ل وة العضلية لعضالت ال رار الق يهم    ١٩.٣٨يبلغ متوسط تك رة، يل م

 .مرة  ١٧.٦٤تالميذ الريف بمتوسط قدره 

ذ الحضر   • دى تالمي دورى التنفسى ل ل ال ن التحم غ متوسط زم ذ  ١٨٦.٩٧بل يهم تالمي ث، يل

 .ث  ٢٠٥.١٩الريف بمتوسط قدره 

ى أساس الدرجة         (أن متوسط مستوى اللياقة البدنية  • ة عل ة البدني ة للياق حسبت الدرجة الكلي

ة دى تال) المعياري ر  ل ذ الحض دى تالمي غ ل ث بل ًا حي اوى تقريب ف متس ر والري ذ الحض مي

 . ٢٤٩.٢٩ولدى تالميذ الريف  ٢٥٠.٤٠

@pbî–ìnÛaZ@ @

ة لمجتمع الدراسة           ة الظروف البيئي ار طبيع فى ضوء نتائج الدراسة ومع األخذ فى االعتب

  :والتسهيالت المتاحة يوصى الفريق البحثى بما يلى 

@üëc@Z@ñŠaŒìi@ò–b‚@pbî–ìm@áîÜÈnÛaë@òîiÛaZ@ @

األدوات واألجهزة حتى      • دارس ب إنشاء المزيد من المالعب والصاالت الرياضية ودعم الم

 .يتمكن التالميذ من ممارسة األنشطة الرياضية الآتساب اللياقة البدنية ومكوناتها

ه أو        • تقل بذات درس مس ررة آ اهج المق ل المن عها داخ ة ووض ة البدني رامج للياق داد ب إع

 .رج الدرس آنشاط خا

ة         • ه إرشادات لطرق اآتساب اللياق دارس وب ذ بالم إعداد آتيب مدرسى يوزع على التالمي

 .البدنية والقوام الجيد 

@bîãbq@Z@òîšbí‹Ûa@òîiÛa@éîuìm@kmbØ·@ò–b‚@pbî–ìmZ@ @



وم         • اء الي ل وأثن ذ قب ذ تنف دى التالمي ة ل عمل مجموعة تمرينات لرفع مستوى اللياقة البدني

 .الدراسى 

 .عداد بطاقة صحية رياضية لتالميذ المدارس فى المراحل السنية المختلفة إ •

 .تنظيم ندوات عن الثقافة الرياضية لتالميذ المدارس االعدادية  •

زة واألدوات       • ذ لألجه تخدام التالمي ة باس ة الخاص راءات االداري هيل االج رورة تس ض

 .الرياضية المستخدمة فى ممارسة األنشطة المفضلة لديهم 

ة        تن • ة البدني ة لمستوى اللياق ة االعدادي ذ المرحل ين تالمي فيذ مسابقات تقام بصفة دورية ب

  .ومكوناتها وتخصيص حوافز مادية ومعنوية للتالميذ المشترآين 

@brÛbq@Z@âýÇ⁄a@Ýöbìi@ò–b‚@pbî–ìmZ@ @

ارات واآتساب    • ذ المه يم التالمي ى تعل ى تهدف إل رامج الت ديم الب ائل اإلعالم بتق ام وس قي

 .المعلومات والمعارف المرتبطة باللياقة البدنية ومكوناتها 

راد المجتمع بصفة         • ة أف ا فى نشر وتوعي قيام وسائل االعالم المختلفة باستخدام إمكاناته

ة    عامة والنشء والشباب بصفة خاصة بأهمية الممارسة الرياضية وطرق اآتساب اللياق

 .البدنية ومكوناتها 

@bÈiaŠ@ZÜØi@ò–b‚@pbî–ìm@òîšbí‹Ûa@òîiÛa@pbîZ@ @

 .تنظيم قوافل للقيام بنشر الثقافة الرياضية بمختلف مراآز وقرى محافظة الدقهلية  •

ة مجاالت األنشطة الرياضية           • ة المتخصصة بأعداد مناسبة فى آاف توفير الريادة المؤهل

 .لإلشراف على األنشطة المقدمة لتالميذ المدارس 

وث   • ات والبح ن الدراس د م راء المزي ة   إج توى اللياق لة بمس رات المتص ال المتغي ى مج ف

 .البدنية ومكوناتها لدى تالميذ المراحل التعليمية المختلفة 

ى      • ة عل ة البدني ات اللياق ة لمكون تويات معياري دف لوضع مس رى ته ات أخ راء دراس إج

 .عينات أخرى من حيث السن والمجتمع 



على صورة واضحة عن    إجراء بحوث مشابهة لهذا البحث فى محافظات أخرى للحصول •

 .مستوى القدرات البدنية للتالميذ فى البيئة المصرية 

  



 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


