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 2015/ 2014 الجامعى للعام األول الدراسى صلالف

 بستاويت حاصالث وتخزيه اعذاد: مادة امتحانومورج اجابت 

 الئحت" البساتيه: الشعبت                         الرابعت:الفرقت
 نساعتا :الزمه                  "قذيمت

( عشرون درجة)                يمى         مما  ثالثة أسئمة فقطعن الطالب ب يجي :أواًل الفاكية

 بين الدور التكنولوجى الذى تمعبو المواد البكتينية واألحماض العضوية فى الثمار؟ -1
 وضح تأثير عامل التكوين الحسى كأحد العوامل القياسية لتحديد جودة الثمار؟ -2
؟ اًل أحدىم بالتفصيلمتناوالعوامل الخارجية المسؤلة عن تدىور الثمار بعد الحصاد،  أذكر فقط -3
قارن بين الثمار الكاليمكتيرية والثمار الغير كاليمكتيرية، مبينًا بالرسم سموكيما من حيث التنفس وانتاج  -4

غاز االيثيمين؟ 
( عشرون درجة)                      مما يمى       ثالثة أسئمة فقطأجب عن  :ثانيًا الخضر

لثمار الحاصالت البستانية بعد الحصاد، أذكر التغيرات  تحدث كثير من التغيرات الفسيولوجية -1
 المرغوبة والغير مرغوبة التي تحدث لمثمار بعد الحصاد؟

 طرق إجرائو  مع شرح أحداىا بالتفصيل؟ -الغرض من إجرائو  –عرف التبريد المبدئي  -2
عرف التخزين في الجو اليوائي المعدل مع ذكر مميزاتو وعيوبو؟  -3
يد من األمور التي يجب أخذاىا في االعتبار عند اختيار الموعد المناسب لمحصاد  يوجد العد -4

وعند إجراء عممية الحصاد لممحافظة عمى النوعية الجيدة لمثمار اشرح ذلك موضحا األمور الواجب 
مراعاتيا عند الحصاد؟ 

 (عشرون درجة)    مما يمى                            ثالثة أسئمة فقطأجب عن  :ثالثًا الزينة

عن العوامل التي تؤثر عمى عمر وجودة األزىار المقطوفة أثناء قطف األزىار؟       باختصارتكمم   -1
قارن بين التبريد السريع والتخزين البارد مع شرح طرق التخزين المختمفة؟   -2
اذكر الطرق المختمفة لتثبيط غاز اإليثيمين وتقميل أضراره عمى زىور القطف؟  -3
تكمم بإختصار عن العوامل التي تحدد الميعاد األمثل لجمع وحصاد النباتات الطبية والعطرية  -4

 والتي يتوقف عمييا كمية وجودة المادة الفعالة؟
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( عشرون درجة)                يمى         مما  ثالثة أسئمة فقطعن الطالب ب يجي :أواًل الفاكية
 

االجابة 
 :-اد البكتينيةالتكنولوجي لممو الدور

ظاىرة )يعتبر تحول المواد البكتينية من صورة غير ذائبة إلى صورة ذائبة ىي المسؤلة عن ظيور   -1
وتعتبر من ضمن المشاكل األساسية فى البرتقال أبوسرة و البمدى وتعتبر عيبا فى الجودة وتؤثر فى ( التبحير

. شريةالقيمة االقتصادية لمثمرة وتجعميا أكثر عرضة لإلصابة الح
تحول المواد البكتينية من الصورة الغير ذائبة إلى الصورة الذائبة يحدث غالبا عند تقدم الثمار فى العمر   -2

 .مما يؤدى إلى زيادة نسبة التساقط
تمعب دور ىام فى إكساب الثمار القوام والصالبة وىذا يرجع أساسا لممواد البكتينية الموجودة في صورة  -3

 .كتينات الكالسيوم وتكون نسبتيا عالية ثم تقلالبروتوبكتين وبكتات وب
مسئولة عن صالبة الثمار ويعتبر ذلك دليل من دالئل اكتمال النمو والقطف وبالتالي تستخدم فى تحديد   -4

 .ميعاد القطف 
 -التفاح)يعتبر انخفاض المواد البكتينية الغير ذائبة أحد األدلة المستخدمة لكفاءة إنضاج الثمار   -5

 (.موزال -الكمثرى
كما أن المواد البكتينية ليا أىمية خاصة فى صناعة المربات والمرمالد والجمي حيث يتوقف عمييا الكثير  -6

 .من الخواص المطموبة والقوام المرغوب
- :الدور التكنولوجي لألحماض العضوية

ثمرة كما تمعب األحماض العضوية دور كبير فى تحديد حموضة الثمار وبالتالي تحديد الطعم النيائي لل -1
. تشترك مع السكريات فى تحديد الطعم النيائي خصوًصا المواد الصمبة الكمية

 .أحيانا تستخدم الحموضة كدليل الكتمال نمو الثمار وصالحيتيا لمقطف -2
%( 1 -0,8)الموالح 

%( 0,7 -4,4)المشمش 

ك أكثر من دليل ولكن يفضل عادة عند استخدام دالئل جمع الثمار أن يكون ىنا%( 0,25-0,18)الكمثرى 
. ويفضل مع الحموضة أن تقدر المواد الصمبة الذائبة الكمية

. يعتبر انخفاض حموضة الثمار أحد الدالئل لقياس كفاءة عممية اإلنضاج الصناعي -3
 .تعتبر حموضة الثمار من العوامل اليامة التى تؤخذ فى االعتبار عند استخدام الثمار الطازجة فى التصنيع
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االجابة 

 جودة الثمارأحد أىم المعايير التى يمكن االعتماد عمييا فى تحديد   Textureعامل التكوين الحسى ويعتبر
  :-لىيالتكوين الحسى ما  أىم عناصرالحاصالت البستانية ومن  عديد منمرحمة القطف المثمى والمناسبة لو

الصالبة  ( أ 

ويعتبر فقدان الثمار، خاصة النباتية منيا، . فقدان الثمار لصالبتيا يعنى طراوتيا وعدم تحمميا لمتداول
لصالبتيا دلياًل عمى نضجيا ثم اتجاىيا لمشيخوخة وعممية تأخير فقدان الثمار لصالبتيا أحد مفاتيح النجاح فى 

ويمكن قياس صالبة الثمار عن طريق أجيزة اختراق الثمار . تداوليا وتسويقيا وتقميل الفاقد منيا بعد الحصاد
. البوصة المربعة/أو بالرطل 2سم/والذى يقيس صالبة الثمار بالكجم penetrometer  ازمثل جوبالضغط 

الغضاضة أو العصيرية  ( ب

الحاصالت البستانية ويرتبطا ارتباطًا وثيقًا بالمحتوى المائى لمعصير حيث يمكن  عديد منين لتصفتين مميز
. ماراالستدالل عمى أى منيما بقياس المحتوى المائى والعصيرى لمث

التميف  ( جـ

مقاومة الثمرة  عن طريق مدى ىاالتميف صفة غير مرغوبة تدل عمى شيخوخة المحصول البستانى ويمكن قياس
. لمقطع

الترمل والزيتية والتقصف وعوامل المضغ  ( د 

البطيخ والزيتية والتقصف فى الخس التفاح والكمثرى ومحاصيل بعينيا مثل الترمل فى  وىى صفات تخص
 .ةوالزبدي

 
االجابة 

 :-ىى عوامل التدىور الخارجية والخاصة بعوامل البيئية

الحرارة   درجة -1

الرطوبة النسبية   -2

الجو اليوائي المحيط بالثمار  -3

 كعامل تدىور خارجياإليثيمين  -4

الضوء  -5

األضرار الميكانيكية   -6
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اإلصابات المرضية   -7

  ية والمعامالت الكيما -8

أحد ىذه العوامل بالتفصيل مثل المعامالت الكيماوية ثم يتناول الطالب شرح 

ومنظمات الحشائش ومبيدات الحشرية والفطرية مبيدات ال ثلالمواد الكيماوية قبل الحصاد م استخدام يؤديقد 
يثيمين أو ارتفاع معدل تنفسيا وبالتالي إلي زيادة معدل إنتاج اإل( عمى حسب نوع المادة الكيميائية)وغيرىا  النمو
عة تدىورىا وفقدانيا لجودتيا وليذا يراعي تفادي استخدام الكيماويات التي تسرع من تدىور الحاصالت سر

البستانية بعد حصادىا واختيار المواد المسموح باستخداميا دوليا والتي تؤثر باإليجاب عمى جودة الثمار بعد 
. الحصاد وتبطئ من سرعة تدىورىا بعد الحصاد

االجابة 
أوجو 

المقارنة 
ثمار غير كاليمتيرية ثمار كاليمكتيرية 

التعريف 

ىي الثمار التي يصاحب نضجيا ارتفاع 
نتاجيا لإليثيمين وىي  في معدل تنفسيا وا 

ما تكون ثمار سريعة التدىور بعد  عادة
  .حصادىا

ىي الثمار التي ال يصاحب نضجيا ارتفاع 
في معدل تنفسيا أو إنتاجيا لإليثيمين وغالبيتيا 

. ة التدىورثمار بطيئ

 

أمثمة 
لمثمار 

تين  -نكتارين   -برقوق -مشمش -خوخ 
 -الباباظ -الكاكي -الزبدية  –مانجو  -

 -تفاح -موز -ثمار الكيوي –الجوافة 
طماطم  -كمثرى

 -فراولة  -باذنجان-عنب  -رمان  -زيتون 
بطيخ  –فمفل 

 Hardenburg et al (1986); kader et al (1985)) :مستخمص من 

نتاج اإليثيمين المصاحب لنضج الثمار الكاليمكتيرية وغير والش كل التالى يوضح معدل التنفس وا 
الكاليمكتيرية 
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( عشرون درجة)                      مما يمى       ثالثة أسئمة فقطأجب عن  :ثانيًا الخضر
 

 : إجاتح انسؤال األول

 حدث لمثمار بعد الحصادالتغيرات المرغوبة والغير مرغوبة التي تيذكر الطالب 

 : إجاتح انسؤال انثاوى

 أساسيات إجراء عمميات التبريد المبدئى السريع -
. محصول االزىار أثناء وجودىا فى الحقل التخمص من حرارة الحقل التى تكتسبيا -1
تقوم األنسجة النباتية الحية بعد القطف بالكثير من العمميمت الحيوية لإلبقاء عمى حياتيا ومن ثم يجب  -2

أن تستمر حية وسميمة حتى يتم إستيالكيا طازجة وتستمد ىذه األنسجة الحية الطاقة عن طريق األغذية 
المخزنة بيا ويتم تحويل المواد المخزونة إلى طاقة عن طريق عممية التنفس ويتم إستيالك جزء من 

ات الحيوية بيا وينطمق الطاقة الناتجة من عممية التنفس فى اإلبقاء عمى حيوية األنسجة واستمرار العممي
جزء من الطاقة الناتجة من التنفس عمى شكل حرارة يطمق عمييا الحررة الحيوية وتختمف ىذه الحرارة 
الحيوية بإختالف المحصول والنوع والصنف ومرحمة إكتمال النمو ومرحمة االنضج وكذلك االضرار 

مولة التبريد ودرجة الحرارة المطموبة أثناء المختمفة باألنسجة ، وتفيد قياس الحرارة الحيوية فى تحديد ح
التبريد لتقمي ىذه الحرارة حتى ال تؤدى إلى تدىور األنسجة وتمفيا والمطموب تقميل معدل التنفس إلى أقل 

 .حد ممكن دون أن يؤدى إلى اإلضرار باألتسجة أوموتيا

مرات وعمى سبيل  4-2م يؤدى إلى خفض معدل التنفس حوالى  10وجد أن خفض درجة الحرارة إلى  -3
من معدل تنفسو عمى درجة  1/16إلى  1/4م يمثل 5المثال فإن معدل التنفس لمحصول عمى درجة 

 م25

 .إجراء التبريد يؤدى إلى خفض معدل التدىور الفسيولوجى لممحصول -4
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 (التبريد المبدئى ) يقل إنتاج اإليثمين عند التعرض لدرجات الحرارة المنخفضة  -5

نتيجة فقد األزىار جزء من الماء الموجود بأنسجتيا إلى الجو المحيط ويتم الفقد تظير اعراض الذبول  -6
نتيجة لوجود فرق فى ضغط بخار الماء بين األنسجة والجو المحيط ويتحكم فى ىذه العممية كال من 
درجة الحرارة السائدة والرطوبة النسبية ، وعمى سبيل المثال فإن خفض درجة حرارة المحصول عمى 

مرة قدر ما يتم فقده إذا تم حفظ نفس  36يؤدى إلى فقد ماء قدره % 30م ورطوبة نسبية 25درجة 
 %.90المحصول عمى درجة حرارة الصفر المئوى ورطوبة نسبية 

 .إن عممية التبريد تقمل فقد الماء من المحصول ويقمل فرص حدوث الذبول والكرمشة وفقد الوزن -7

يتوقف نموه عمى درجة   Rhizopusائنات الدقيقة فمثال فطر ال كما أن التبريد يحد من نمو ونشاط الك -8
م ويمكن القضاء عمى جراثيمو بتعرضيا لدرجة حرارة الصفر المئوى لمدة يومين وكذلك فطر 5حرارة 

Botrytis   م ال يمكنو اختراق األنسجة وعند درجة الصفر المئوى يصعب إنتقال 2عند درجة حرارة
 العدوى من نسيج إلى اخر 

التبريد الجيد يقمل من التدىور الذى يحدث باالضرار الميكانيكية وخاصة الجروح أو الكدمات أو عممية  -9
 .القطف نفسيا ويقمل من معدل إنتاج اإليثمين ومن معدالت التنفس

:أىم طرق التبريد  -  

    Roo coolingالتبريد فى الغرف العادية   -1

 Ceiling jets إستخدام نفاثات من السقف    -2

   Forced air cooling التبريد بدفع اليواء خالل العبوات  -3

  Forced air tunnelأنفاق دفع اليواء    -4

 فتحات التيوية فى العبوات -5

      التبريد بالتفريغ -6

 : إجاتح انسؤال انثانث

  :  التخزين فى الجو المعدل

ميا التحكم فى محتوى واهمن خالل التحكم الدقيق فى مستوى الغازات  حفظ االعضاء النباتية  يتم
حجرات التخزين من األكسيجين وثانى أكسيد الكربون ولتنظيم محتوى غاز ثانى أكسيد الكربون تستخدم 

ون نشط، وصودا كاوية ، جير جاف ، وينظم محتوى األكسيجين بإستعمال مولدات مرشحات مزودة بكرب
حرق األكسيجين من اليواء ، تجرى ىذه العممية فى حجرات أو مخازن مزودة بنظام تبريد وأجيزة تحكم 

كيربية وباستخدام التقنيات الحديثة المبرمجة إلجراء تقديرات دقيقة لتوليفات الجو المعدل لألصناف 
مختمفة فى مستوى الرطوبة األمثل والحرارة المثمى ،  ال  



7 

 

 : انراتعإجاتح انسؤال 

 .لممحافظة عمى النوعية الجيدة لمثمار األمور الواجب مراعاتيا عند الحصاديذكر الطالب 

 (عشرون درجة)مما يمى                                ثالثة أسئمة فقطأجب عن  :ثالثًا الزينة

 : األول إجاتح انسؤال

: انعىامم انرً ذؤثر عهى عمر وجىدج األزهار انممطىفح  أثىاء لطف األزهار 

 : ٘زٖ اٌؼٛاًِ ٚأُ٘ ، ٌٍؾفع األص٘بس اٌّمطٛفخ لذسح رؾذ٠ذ فٟ ِّٙب دٚسا رٍؼت

 : نهمطف انمىاسة انىضج طىر  -١

 أٚ األص٘بس، رفزؼ ٔغَ اٌّجىش إٌٝ اٌمطف ػ١ٍّخ رؤدٜ ال ؽزٝ إٌّبعت اٌزفزؼ غٛس فٟ األص٘بس لطف ٠غت

 ٔٛع ؽغت اٌض٘شٞ اٌجشػُ ّٔٛ ِٓ ِخزٍفخ صالصخ ِشاؽً فٟ األص٘بس ٚرمطف اٌّجىشح، ٌٍش١خٛخخ اٌّزأخش اٌمطف

 .ثؼذ اٌمطف اٌزفزؼ ػٍٝ األص٘بس ٚلذسح إٌجبد

 : ٟ٘ اٌّشاؽً ٘زٖ ٚ

 :”Tight-bud stage“ ( انمرفرح غٍر) انممفم انسهري طىر انثرعم -أ

 فٟ رمطف أٞ)ِجبششح  رفزؾٙب اٌجزالد ٚلجً ٌْٛ ٚظٙٛس اٌض٘ش٠خ اٌجشاػُ ٚٔعظ رى٠ٛٓ رّبَ دػٓ األص٘بس رمطف

 اٌغٛعٓ - إٌشعظ أص٘بس ؽبٌخ فٟ وّب (رفزؾٙب ٚلجً اٌجزالد اوزّبي رٍْٛ ٚػٕذ اٌصغ١ش اٌض٘شٞ اٌجشػُ ِشؽٍخ

 .ف١ٙب اٌمبػذ٠خ رٍْٛ اٌض٘شح ػٕذ اٌض٘ش٠خ إٌٛسح رمطف اٌغالد٠ٌٛظ ؽبٌخ ٚفٟ . ا١ٍ١ٌٍُ – اٌٙجغزشَ - اٌز١ٌٛ١ت –

 ٌٙزٖ ٠ّىٓ ؽ١ش اٌض٘شٞ اٌجشػُ فٟ ثزٍز١ٓ إٌٝ ثزٍخ ػٕذ رفزؼ اٌٛسد ِضً األخشٜ األص٘بس ثؼط لطف ٠ّىٓ وّب

 فٟ ِشؽٍخ لطفذ إرا ػّب ِمبسٔخ أغٛي ػّش٘ب ٠ىْٛ ثزٌه اٌّبء فٟ ع١مبٔٙب ٚظغ غج١ؼ١ب ثؼذ رزفزؼ أْ اٌجشاػُ

 .ِزأخشح

 : ”Half-open bud stage“مرفرح  انىصف يانسهر انثرعم طىر  -ب

 ػٕذ غج١ؼ١ب رٌه ثؼذ اٌزفزؼ فٟ ؽ١ش رغزّش اٌىبًِ رفزؾٙب دسعخ ِٓ صٍض١ٓ أٚ صٍش إٌٝ رصً ػٕذِب األص٘بس رمطف

 (أص٘بس 4 -2)اٌض١٘شاد  ِٓ اٌغفٍٟ اٌضٍش رفزؼ ػٕذ األعزش ٚاٌمشٔفً، أٚ أص٘بس فٟ وّب اٌّبء فٟ ٚظؼٙب

. اٌغجغ ٚؽٕه ، اٌفش٠ض٠ب ، اٌزجشٚص أص٘بس ؽبٌخ فٟ وّب ٔٛسٞاي ػٍٟ اٌؾبًِ اٌّٛعٛدح

 :”Full-open bud stage“اٌزفزؼ  اٌىبًِ اٌض٘شٞ اٌجشػُ غٛس -ط
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 ال اٌض٘ش٠خ اٌجشاػُ ّٔٛ ِٓ ِشؽٍخ ِجىشح فٟ لطفذ إرا ٚ رفزؾٙب اوزّبي ػٕذ إال لطفٙب ٠ّىٓ ال األص٘بس ثؼط

 – اٌغ١ىالِٓ – اٌذا١ٌب - اٌغشث١شا – اٌمط١فخ -اٌض١ٕ٠ب - ا١ٌٙذسأغ١ب – األساٚال أص٘بس فٟ وّب وبٍِخ رفزؾٙب ٠ّىٓ

 .األٔزٛس٠ُ – األٚسو١ذ 

 : انىثاذاخ تها انمىسرع انررتح رطىتح -٢

 اٌمطف ػٕذ ٌٍض٘شح اٌّبئٟ ػٍٝ اٌّؾزٜٛ رؤصش ال ؽزٝ اٌزثٛي ٔمطخ ٚ اٌؾم١ٍخ اٌغؼخ ث١ٓ ِٕبعجخ رىْٛ أْ ٠فعً

 .غفاٌك ثؼذ ؽ١برٙب فزشح رمصش ٚال

 : انمطف مىعذ -٣

 رؾزٜٛ ٚ ٔعشح رىْٛ ؽزٝ اٌصجبػ اٌجبوش فٟ ػبدح اٌض٘ش٠خ أػٕبلٙب ػٍٝ أٚسالب رؾًّ ال اٌزٟ األص٘بس رمطف

 اٌض٘ش٠خ أػٕبلٙب رؾًّ اٌزٟ األص٘بس ث١ّٕب .ٚاأل١ّْٔٛ اٌغشث١شا ٚإٌشعظ :ِضً اٌّبء ِٓ ِّىٕخ و١ّخ أوجش ػٍٝ

ِٓ  ػب١ٌخ ٔغجخ ػٍٝ رؾزٛٞ األٚساق ألْ ٚرٌه اٌّغبء، فٟ رمطف ٚاٌٛسد اٌذا١ٌب :ِضً خعشاء أٚساق

 اٌزٟ األص٘بس ثؼط ٠ّىٓ لطف وّب .إٌٙبس فزشح غٛاي اٌعٛئٟ اٌزّض١ً ِٓ ٚإٌبرغخ اٌّخضٔخ اٌىشث١٘ٛذساد

 أصٕبء صٕبػ١خ إلظبءح ِؼشظخ صٛة داخً ٔب١ِخ إرا وبٔذ ٚرٌه اٌجبوش، اٌصجبػ فٟ أػٕبلٙب فٟ أٚسالب رؾًّ

 .ٚاٌمشٔفً ٚسداي ِضً ا١ًٌٍ

 : انمطف فً انمسرخذمح اَنح -٤

 اٌّمصبد أٚ ا١ٌذ أصبثغ ػذَ اعزخذاَ ٠ٚشاػٟ األص٘بس، ٌمطف ِؼمُ ٔظ١ف ؽبد عى١ٓ أٚ ِطٛاح اعزخذاَ ٠غت

 ػٍٝ ٠ؤصش ِّب اٌّمطٛفخ اٌض٘شح عبق لبػذح فٟ ٚرٙزه األٔغغخ رغؼذ إٌٝ ٠ؤدٜ رٌه ألْ األص٘بس لطغ فٟ

 .اٌض٘شٞ ٌٝ اٌجشػُإ اٌّبء رٛص١ً فٟ ٚظ١فزٙب

 : انمىاسة انسهري انحامم طىل و انمطف مكان  -٥

 األص٘بس ٚرمطف .اٌض٘شٞ اٌّبء ٌٍجشػُ رٛص١ً ٠غًٙ ِّب اٌغبل١خ اٌؼمذ ػٓ ثؼ١ذا اٌغال١ِخ ٚعػ فٟ اٌمطغ ٠زُ

 ثؼط .قاٌؼٓ ثبٌمص١شح ِمبسٔخ االلزصبد٠خ ٌم١ّزٙب ٔظشا ٚاألساٚال ٚاٌمشٔفً اٌٛسد ِضً ص٘شٞ ؽبًِ ثأغٛي ػبدح

رغزخذَ  اٌزٟ رٍه خبصخ ٚعٛدرٙب ٔفغٙب اٌض٘شح ٌؾغُ ِب ثمذس وج١شح ل١ّخ اٌض٘ش٠خ ألغٛاي ع١مبٔٙب ١ٌظ األص٘بس

  اٌض٘ش٠خ األوب١ًٌ ػًّ فٟ

 : إجاتح انسؤال انثاوى

 انفرق تٍه انرثرٌذ انسرٌع وانرخسٌه انثارد    
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ثش٠ذ اٌغش٠غ ٚاٌزخض٠ٓ اٌّجشد رخزٍف إخزالفب وج١شا ّ٘ب ػ١ٍّزبْ ِٕفصٍزبْ ؽ١ش أْ اٌمذسح اٌزجش٠ذ٠خ ٌىً ِٓ اٌذ

ِشح اٌطبلخ اٌالصِخ ٌٍزخض٠ٓ ثبٌزجش٠ذ ، خالي ػ١ٍّخ  25عذا ؽ١ش أْ اٌطبلخ اٌالصِخ ٌٍزجش٠ذ اٌغش٠غ رؼبدي 

اٌزجش٠ذ اٌّجذئٝ فئْ اٌغشػخ اٌىج١شح ٌٍٙٛاء اٌّغزخذِخ ٌٓ رؤدٜ إٌٝ فبلذ وج١ش فٝ سغٛثخ اٌّؾصٛي إرا رُ 

اٌٙٛاء أصٕبء إعشاء ػ١ٍّخ اٌزجش٠ذ فمػ ٌٚىٓ ٘زٖ اٌّشىٍخ عٛف رظٙش إرا رُ إعزخذاَ ٘زا اٌٙٛاء راد  إعزخذاَ ٘زا

اٌغشػخ اٌؼب١ٌخ ٌّذح أغٛي ِٓ اٌالصَ ، إعزخذاَ ٔغجخ ػب١ٌخ ِٓ ااٌشغٛثخ ٘بَ عذا أصٕبء اٌزخض٠ٓ اٌّجشد ٚ٘ٝ 

. دئٝ اٌغش٠غ١ٌظ ػٍٝ ٔفظ دسعخ األ١ّ٘خ أصٕبء اٌفزشح اٌمص١شح ِٓ اٌزجش٠ذ اٌّت

 طرق انرخسٌه   

انرخسٌه انثارد انعادي  -١

٠ٚشًّ غش٠مز١ٓ 

اٌزخض٠ٓ اٌشغت  -اٌزخض٠ٓ اٌغبف                ة -أ

٠ٚششػ اٌطبٌت وً غش٠مخ اٌغبثمخ اٌزوش   

:   انرخسٌه فً انجى انهىائً انمعذل -2

ِٙب اٌزؾىُ فٝ ِؾزٜٛ ؽغشاد ٠زُ ؽفع االػعبء إٌجبر١خ  ِٓ خالي اٌزؾىُ اٌذل١ك فٝ ِغزٜٛ اٌغبصاد ٚاٖ 

اٌزخض٠ٓ ِٓ األوغ١غ١ٓ ٚصبٔٝ أوغ١ذ اٌىشثْٛ ٌٚزٕظ١ُ ِؾزٜٛ غبص صبٔٝ أوغ١ذ اٌىشثْٛ رغزخذَ ِششؾبد 

ِضٚدح ثىشثْٛ ٔشػ، ٚصٛدا وب٠ٚخ ، ع١ش عبف ، ٠ٕٚظُ ِؾزٜٛ األوغ١غ١ٓ ثئعزؼّبي ٌِٛذاد ؽشق 

صْ ِضٚدح ثٕظبَ رجش٠ذ ٚأعٙضح رؾىُ وٙشث١خ األوغ١غ١ٓ ِٓ اٌٙٛاء ، رغشٜ ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ فٝ ؽغشاد أٚ ِخب

ٚثئعزخذاَ ا  ٌزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخ اٌّجشِغخ إلعشاء رمذ٠شاد دل١مخ ٌز١ٌٛفبد اٌغٛ اٌّؼذي ٌالصٕبف اٌّخزٍفخ فٝ 

ٔزشٚع١ٓ ، اٌمشٔفً %  100ِغزٜٛ اٌشغٛثخ االِضً ٚاٌؾشاسح اٌّضٍٝ ،  ٠ٚزوش اٌطبٌت ِضبي ِضً اٌذافٛد٠ً 

. أٝ أوغ١ذ اٌىشثْٛس% 5أوغ١غ١ٓ ، %  1-3

: انرخسٌه ذحد ضغظ مىخفض   -٣ 

رجٕٝ ٘زٖ اٌطش٠مخ ػٍٝ رخض٠ٓ االػعبء إٌجبر١خ رؾذ ظغػ ِٕخفط ِغ اعزؼّبي دسعبد ؽشاسح ِٕخفعخ  

٠ٚىْٛ اٌٙٛاء اٌّبس ثبٌغشفخ سغجب ، ٚأعبط ٘زٖ اٌطش٠مخ أْ اٌّٛاد اٌغبص٠ٗ ِضً صبٔٝ أوغ١ذ ( َ 2 –صفش ) 

رٝ رٕزظ ِٓ أػعبء إٌجبربد اٌّخضٔخ رخشط خالي اٌضغٛس ٚاٌفشاغبد اٌج١ٕ١خ ثغشػخ اٌىشثْٛ ٚاإل٠ض١ٍ١ٓ اي

أوجش رؾذ ظشٚف اٌعغػ إٌّخفط غٕٙب رؾذ ظشٚف اٌعغػ اٌؼبدٜ ، ٚٚعذ أْ أفعً إٌزبئظ ٠ّىٓ 

ِغ اٌز٠ٛٙخ ثبٌٙٛاء اٌشغت ػٍٝ دسعخ   ( mm Hg )ُِ صئجك  60 40اٌزٛصً إ١ٌٙب ػٕذ خفط اٌعغػ 

. لذ أغبٌذ فزشح ؽ١بح أص٘بس اٌمشٔفً ٚاالسٚال ٚؽٕه اٌغجغ اٌصفش اٌّئٜٛ
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 : إجاتح انسؤال انثانث

 انطرق انمخرهفح نرثثٍظ غاز اإلثٍهٍه وذمهٍم أضراري عهى زهىر انمطف      

 

٠ؼزجش اإلص١ٍ١ٓ ِٓ اٌؼٛاًِ اٌّؾذدح ٌغٛدح األص٘بس ٚ ٠زُ إٔزبعٗ ِٓ ع١ّغ أعضاء اٌض٘شح ٚ وزٌه ٠ٛعذ فٟ 

غ ثٙب أٞ ٠ىْٛ ٌٗ رأص١ش داخٍٟ ٚ خبسعٟ ٚ وً األص٘بس ؽغبعخ ٌإلص١ٍ١ٓ ٚ ٌىٓ رخزٍف دسعخ اٌٛعػ اٌّؾٟ

ِٕخفعخ اٌؾغبع١خ ٌإلص١ٍ١ٓ ٌزٌه الثذ ِٓ ٚعٛد األص٘بس فٟ  –ِزٛعطخ  –ؽغبع١زٙب ِٕٙب شذ٠ذح اٌؾغبع١خ 

ٞ رذ٘ٛس اٌغش٠غ ١ٍِْٛ ؽ١ش أٔٙب رؤدٞ إي/ عضء  1أِبوٓ ع١ذح اٌز٠ٛٙخ ال ٠ض٠ذ ف١ٙب رشو١ض اإلص١ٍ١ٓ ػٓ 

ٚ ِغ رمذَ األص٘بس فٟ إٌعظ رض٠ذ ؽغبع١زٙب ٌإلص١ٍ١ٓ فّضالً اٌجشاػُ رىْٛ ؽغبع١زٙب ألً ِٓ . ٌألص٘بس

األص٘بس وبٍِخ اٌزفزؼ ٚ ِٓ أػشاض اٌزغُّ ثبإلص١ٍ١ٓ ػذَ رفزؼ اٌجشاػُ وّب فٟ اٌمشٔفً ؽ١ش ٠غجت دخٛي 

د ٚ رشٖٛ اٌجشاػُ ٚ إصفشاس األٚساق ٚ ٚ وزٌه رغبلػ اٌجزال Sleepingاألص٘بس فٟ ظب٘شح إٌؼبط 

.  رغبلطٙب

: ٌمكه انرغهة عهً انرأثٍر انضار نإلثٍهٍه عه طرٌك انخطىاخ انرانٍح

. ؽّب٠خ األص٘بس ِٓ اإلصبثخ ثبٌفطش٠بد ٚ اٌؾششاد ؽ١ش أْ اإلصبثخ رض٠ذ ِٓ ِؼذي أٔزبعٙب ِٓ اإلص١ٍ١ٓ -1

ٔه اٌغجغ وزٌه لطف األص٘بس فٟ اٌّٛػذ إٌّبعت ٚ ؽّب٠خ األص٘بس ِٓ اٌزٍم١ؼ ثبٌؾششاد وّب ٘ٛ فٟ ػ -2

. دسعخ رفزؾٙب

. رغٕت األظشاس ا١ٌّىب١ٔى١خ ثمذس اإلِىبْ خالي ػ١ٍّخ اٌمطف ٚ اٌفشص ٚ اٌزذس٠ظ ٚ اٌزغ١ٍف -3

. ٚظغ األص٘بس فٟ أِبوٓ ِزغذدح اٌٙٛاء -4

. فٟ رم١ًٍ اٌؾغبع١خ ٌإلص١ٍ١ٓ اإلعشاع ِٓ إعشاء ػ١ٍّخ اٌزجش٠ذ اٌّجذئٟ ٌّب ٌٙزٖ اٌؼ١ٍّخ ِٓ رأص١ش ع١ذ -5

. لطف األص٘بس فٟ ِشاؽً ِجىشح ِٓ ٔعظ اٌجشاػُ ؽ١ش أْ اٌجشاػُ رمً ؽغبع١زٙب ٌإلص١ٍ١ٓ -6

ػذَ ٚظغ األص٘بس راد ِشاؽً اٌزفزؼ اٌّخزٍفخ ِؼبً فٟ ِىبْ ٚاؽذ أٚ ػجٛح ٚاؽذح ؽ١ش أْ األص٘بس  -7

. اس األخشٜوبٍِخ إٌعظ رٕزظ إص١ٍ١ٓ أوضش ِّب ٠ؤصش ػٍٟ عٛدح األصٖ

رغٕت ٚظغ األص٘بس ثغٛاس صّبس اٌفبوٙخ أٚ اٌخعشٚاد اٚ ثبٌمشة ِٓ ِصبدس ػٛادَ اٌغبصاد وزٌه  -8

. ثبٌمشة ِٓ غفب٠بد اٌغغبئش

ِؼبٍِخ األص٘بس ثبٌّٛاد اٌّضجطخ ٌزخ١ٍك ٌإلص١ٍ١ٓ ٚ خبصخ اٌّٛاد اٌّؾز٠ٛخ ػٍٟ أ٠ْٛ اٌفعخ ِضً ٔزشاد  -9

ٚ ٠غزخذَ ؽب١ٌبً عٙبص و١زظ ٌٍىشف ػٓ ٚعٛد أ٠ْٛ اٌفعخ فٟ أٔغغخ  –اٌفعخ أٚ ِشوت ص١ٛ عٍفبد اٌفعخ 
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ؽ١ش ٠شزشغ ٕ٘بن أْ رىْٛ األص٘بس لذ رُ ِؼبٍِزٙب ثأ٠ٛٔبد اٌفعخ  –األص٘بس اٌزٟ ٠زُ رصذ٠ش٘ب ألٚسٚثب 

اٌزٟ رٛعذ أ٠عبً فٟ ثؼط اٌّٛاد اٌؾبفظخ اٌزٟ رُ إٔزبعٙب ػٍٟ ٔطبق رغبسٞ ِضً ِشوت اٌى١ش٠ضاي ؽ١ش أْ 

األعبع١خ فٟ ٘زا اٌّشوت ٟ٘  اٌّبدح

.   ص١ٛ عٍفبد اٌفعخ 

 : إجاتح انسؤال انراتع      
 

انعىامم انرً ذحذد انمٍعاد األمثم نجمع وحصاد انىثاذاخ انطثٍح  وانعطرٌح وانرً ٌرىلف عهٍها كمٍح  

:  وجىدج انمادج انفعانح

ػٍٝ أػٍٝ و١ّخ ِٓ اٌّبدح ثؾ١ش ٠ؾزٜٛ اٌغضء إٌجبرٟ  اخرٍار انمرحهح انمىاسثح نهجمع وانحصاد -1

اٌفؼبٌخ ٚرىْٛ راد رأص١ش فغ١ٌٛٛعٟ أٚ غجٟ فؼبي عٛاء وبْ اٌغضء االلزصبدٞ 

األٚساق  - أ

األص٘بس   - ة

 اٌضّبس ٚاٌجزٚس-ط        

 اٌغزٚس ٚأػعبء اٌزخض٠ٓ-د       

 ٠ٚششػ اٌطبٌت أفعً ١ِؼبد ٌٍغّغ ٚاٌؾصبد فٟ إٌمبغ اٌغبثمخ

مٍعاد  انجمع وٌشمم  -٢

فصٛي اٌغٕخ  -اس             ةأصٕبء إٌٗ –أ 

٠ٚششػ اٌطبٌت أفعً ١ِؼبد ٌٍغّغ ٚاٌؾصبد ٌىً ٔمطخ ِٓ إٌمبغ اٌغبثمخ 

. اٌزٞ ٠ؾزٜٛ ػٍٝ أػٍٝ ٔغجخ ِٓ اٌّبدح اٌفؼبٌخ ِٓ ؽ١ش و١ّزٙب ٚعٛدرٙب انعضى انىثاذًاخز١بس  -3    

 

                                          
  ٢0١٥-١-١١ذارٌخ االمرحان 

 
 والتوفيق بالنجاح تمنياتنا مع
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 الممتحنون،،

        البدوي الزعبالوى حامد/ د                                            

  أستاذ مساعد الفاكية  بقسم البساتين                                                         
 

               محمد حمزة مصطفى /د                                      

 مدرس الخضر بقسم البساتين                                                    
                                    

سعودي  يوسف فيمي يسرى/ د                                     
 

 مذرش انسٌىح وانطثٍح وانعطرٌح تمسم انثساذٍه                                                                   


