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ٔششح رضميفيخ سلُ (  )20طبدسح ػٓ ثيطشح اٌشّبي:

إٌزٙبة األِؼبء اٌزٕىشصي في اٌذٚاجٓ
الشه أْ اٌّؼبداد اٌذيٛيخ وبٔذ رسزؼًّ ثظٛسح أسبسيخ في األػالف ٌؼاللزٙب ثزذسٓ اإلٔزبط ٌٚ ،ىٓ رُ
اٌغجزؼبد ػٓ رٌه في اٌٛلذ اٌذبػش ٚػٍيٗ فمذ ظ٘شد ثؼغ اٌذبالد اٌّشػيخ ِٕٙٚب ِشع اٌزٙبة األِؼبء
اٌزٕىشصي ٚاٌزي يسجت ثىزيشيب ال٘ٛائي رؼشف ثبسُ ٚ clostridium perfrings a&cاٌزي يّضً رٙذيذ
فؼٍي ػٍي اٌزشثيخ اٌّىضفخ ٌٍذٚاجٓ ٚخبطخ اٌزشثيخ األسػيخ ٚ ،أْ اٌّشع يىِ ْٛظذٛثب ثٕفٛلب ػبٌيب (في
األطٛاس اٌذبدح )ٚرذٔي في إٌّ ٛاألداء في األطٛاس رذذ اٌذبدح ٘ٚزا ِّب يضيذ ِٓ اٌذجبط اٌّسزجؼذ .
ٔٚزيجخ ٌٍّمبِٚخ اٌزي رذذس ِٓ لجً اٌجىزيشيب ٌجؼغ ِؼبداد اٌذيٛيبد ٚػاللزٙب ثبإلٔسبْ فؼٍيخ أطجخ
ػشٚسيب إيجبد ثذائً إسزشاريجخ ٌزٌه .

 األسجبة اٌزي لذ رؤصش في دذٚس إٌزٙبة األِؼبء اٌزٕىشصي :
 - 1اسزخذاَ اٌزسح اٌظفشاء -:
إْ اٌزٛطيخ ثبسزخذاَ اٌزسح اٌظفشاء في أػالف اٌذٚاجٓ ثٕسجخ  %20ألػّبس ألً ِٓ  4أسبثيغ رؼزجشغيش
وبفيخ ٚغيش ػٍّيخ ػٍي اٌشغُ ِٓ أْ اٌزسح رؼزجش ِٓ اٌّىٔٛبد األسبسيخ في أػالف اٌذٚاجٓ ٚػٍيٗ فئْ
األػالف اٌزي رٛجذ فيٙب ٔسجخ ػبٌيخ ِٓ اٌزسح اٌظفشاء لذ رسبػذ في ٘زا اٌّشع .

ِ - 2ىٔٛبد راد ٔسجخ ثشٚريٕيخ ػبٌيخ -:
إْ فٛي اٌظٛيب أطجخ شبئؼب ػبٌّيب وّظذس ٌٍجشٚريٓ في أػالف اٌذٚاجٓ ٚلذ ٌٛدع ثأْ أػشاع إٌزٙبة
األِؼبء اٌزٕىشصي ٚاٌؼالِبد اٌّشػيخ في اٌىجذ رى ْٛأػٍي في اٌؼالئك اٌزي رذزٛي ثشٚريٓ ديٛأي (ِسذٛق
ٌٍذُ ٚاٌسّه) ِمبسٔخ ثبألػالف اٌزي رذٛي ثشٚريٓ ٔجبري (فٛي اٌظٛيب) .

 - 3اٌّىٔٛبد اٌذٕ٘يخ -:
أْ ٕ٘بن ػاللخ ثيٓ اي(األداء ٚاالٔزبط) ٌٍذٚاجٓ ٛٔٚػيخ اٌذ٘ ْٛاٌذاخٍخ في األػالف ديش أْ رٌه يزأصش سٍجيب
ػٕذ ٚجٛد ِٛاد دٕ٘يخ ِٓ ِظذس ديٛأي ثذال ِٓ د٘ٔ ْٛجبريخ (ِضً :صيذ اٌظٛيب ) ٌٚىٓ ِظذس اٌذ٘ ْٛػٍي
أيخ دبي اليؤصش ػٍي أػذاد اٌجىزيشيب (اٌىٍٛسزيشيب) في األِؼبء .

 - 4اٌفيزبِيٕبد ٚاألِالح اٌّؼذيخ -:
ٌمذ ٚجذ أْ إػبفخ  50جضء في اٌٍّي ْٛصٔه إٌي اٌؼٍيمخ ػٍي ٘يئخ  1000جضء في اٌٍّي ْٛوجشيزبد اٌضٔه
ِزؼٍك ثذذٚس إٌزٙبة األِؼبء اٌزٕىشصي ِمبسٔخ ثؼٍيمخ ال رذزٛي ػٍي إٌسجخ اٌّزوٛسح .
 -5األٔضيّبد اٌّظٕؼخ ٌ -:مذ رُ رٛصيك أْ إػبفخ أضيّبد إٌي اٌؼٍيمخ اٌزي رذزٛي ػٍي شؼيش أ ٚلّخ رمًٍ
أ ٚرضيً اٌخٛاص اٌغيش ِشغٛة فيٙب ٚاٌّٛجٛدح في اٌسىشيبد اٌّؼمذح ديش رذزٛي ٘زٖ االٔضيّبد ػٍي أضيُ
اٌٍيجيض ٚ lipaseاٌجشٚريض ٚ proteaseاٌزي رؤصش ػٍي دذٚس اٌزٙبة األِؼبء اٌزٕىشصي .
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 -6اٌجشيجيٛريه -:
إٔٙب سىشسيبد ِزخّشح رؼبف إٌي اٌؼٍيمخ أِ ٚبء اٌششة ِٓ أجً رٕشط أطٕبف ِذذدح ِٓ اٌجىزيشيب إٌبفؼخ
ٚػٍيٗ فئْ األػالف اٌزي يؼبف إٌيٙب الوزٛص رجذي لٍخ ٚاػذخ في اٌّيىشٚثبد اٌزي رؤدي إٌي اٌزٙبة األِؼبء
اٌزٕىشصي .
 -7اٌؼّش -:
إْ دذٚس اٌزٙبة األِؼبء اٌزٕىشصي لٍّب رجذٖ في أفشار ألً ػّش ِٓ أسجٛع أ ٚأسجٛػيٓ .
ٚأخيشا يجت اال٘زّبَ ثّب ٚسد ألْ االطبثخ ثٙزا اٌّشع رذٛي د ْٚاِزظبص اٌّٛاد اٌغزائيخ اٌالصِخ ٌّٕٛ
اٌفشٚط ٚثبٌزبٌي رؤصش سٍجب ػٍي أدائٗ ٚاٌجذٚي االلزظبديخ ِٓ رشثيزٗ ٚلذ ٌٛدع ِٓ اٌزجشثخ اٌؼٍّيخ أْ
اسزخذاَ سٍفبد إٌيِٛبيسيٓ ٚفيزبِيٓ  ٌٗ eاألصش االيجبثي ػٍي رمٍيً دذح ٘زا اٌّشع .

ِ –8ؼبداد اٌىٛوسيذيب -:
رمًٍ ِٓ دذٚس اٌّشع ِضً ِبدح ٔبساسيٓ

ِ -9شع اٌىٛوسيذيب -:
يضيذ ِٓ دذٚس اٌّشع .

 -10اإلػبفبد اٌؼٍفيخ (ِضً -:اٌّشزمبد إٌجبريخ)
لذ رمًٍ ِٓ دذٚس اٌّشع .

 -11اٌزغيش اٌّفبجئ ٌٕٛع اٌؼٍف -:
يسبػذ في دذٚس اٌّشع (ِضً اٌزغيش اٌّفبجئ ِٓ ػٍف ثبدي إٌي ٔبِي )

 -12إصددبَ اٌمطيغ -:
يضيذ ِٓ دذٚس اٌّشع .

ٔ -13ظبَ اٌسمبيبد (-: )nipple
يمًٍ ِٓ دذٚس اٌّشع .

 -14رذٔي ٔٛػيخ اٌفششخ -:
رضيذ ِٓ دذٚس اٌّشع .

اٌٛلبيخ ٚاٌؼالط -:
 - 1إسزخذاَ ِٕشطبد إٌّ ٛفي اٌؼٍف ٌٗ رأصيش إيجبثي ٌٍسيطشح ػٍي اٌّشع (في اٌؼٍف) .
 - 2إسزخذاَ ِشزمبد اٌجٕسٍيٓ ػٓ طشيك ِبء اٌششة .
 - 3إسزخذاَ ِٕشطبد ٌّٕ ٛراد خظبئض ِؼبداد ديٛيخ ٌٚىٓ ثجشػبد لٍيٍخ اٌزي ٌيس ٌٗ ػاللخ
ثبٌّؼبداد اٌذيٛيخ ػٕذ االٔسبْ .
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