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 انًحاضطج االونى

 Defectsانعيوب 

 

ْٔٙ ػجبسح ػٍ أعّ يٍ انؼٕايم انزٙ رإصش ػهٗ عٕدح انًبدح انغزائٛخ ٔػبدح ٚمذسْب انًغزٓهك ثبنُظش  -: انعيوب

 . انٗ خفط يغزٕٖ انغٕدح انُمص َزٛغخ نغٛبة يكَٕبد ظشٔسٚخ أ ٔعٕد شئ يب ٚإد٘

 انطئيسيحاصُاف انعيوب 

     Genetic-Physiological Defects ػٕٛة ٔساصٛخ أ فغهغٛخ – 1

شٔف ثٛئٛخ غٛش ظنهًبدح انخبو أ َزٛغخ رؼشظٓب ن ْٔٙ ػٕٛة يٕعٕدح َزٛغخ انصفبد انٕساصٛخ غٛش ػبدٚخ

ًبء أ ا٘ خهم ٔساصٙ ٔيٍ االيضهخ ػهٗ انؼٕٛة يالئًخ خالل فزشح ًَْٕب يضم اسرفبع دسعبد انؾشاسح أ َمص ان

انز٘ رؾذس  zenia صُٚٛبيضم ظبْشح ,  ظٓش رشْٕبد أ ٚزكٌٕ نٌٕ غٛش يُبعتػٛت انزكٍٕٚ ؽٛش رانفغهغٛخ ْٕ 

 .( ثغجت خهم ٔساصٙ ) ْٕٔ ٔعٕد ثؼط ؽجٕة انزسح انصفشاء فٙ انزسح انجٛعبء  فٙ انزسح انجٛعبء

  Entomological Defects        ػٕٛة ؽششٚخ  -2

انؾششاد يٍ انًغججبد انشئٛغٛخ نكضٛش يٍ انؼٕٛة انزٙ رظٓش فٙ انفٕاكّ ٔانخعش ٔغٛشْب يٍ انًٕاد 

انغزائٛخ ْٔزا انعشس ايب اٌ ٚكٌٕ يجبشش ثغجت انؾششح َفغٓب أ غٛش يجبشش َزٛغخ نإليشاض انزٙ رُمهٓب 

انمٕاسض ْٙ انضمٕة أ انُذة ٔلذ رغجت اؽٛبَب يبٚغًٗ انؾششاد ٔيٍ انؼٕٛة انزٙ رغججٓب ثبنؾششاد ٔخبصخ 

 ثبنمشؽخ أ رغٛٛش فٙ انهٌٕ أ رغؼٛذ فٙ االٔساق .

 Pathological Defects     يشظٛخػٕٛة  -3

ٔانزٙ رُزظ ثغجت االؽٛبء انًغٓشٚخ َالؽع االيشاض انفطشٚخ ٔانفٛشٔعٛخ ٔانجكزٛشٚخ رغجت ػٕٛة ٔاظؾخ  

أ عشة َزٛغخ   Lesionعٕدرّ ٔرظٓش انؼٕٛة ثاشكبل ػذح لذ ركٌٕ ػهٗ شكم لشػ  فٙ انغزاء ٔثزانك رإصش ػهٗ

إلصبثخ نجؼط االؽٛبء انًغٓشٚخ أ لذ ركٌٕ يغججخ انزغٛش ثبنهٌٕ يضم االػفبٌ انزٙ رإد٘ انٗ فغبد انخجض اصُبء 

جت ظٕٓس انهٌٕ ًَْٕب ػهٗ انخجض ٔانز٘ ٚكٌٕ ثمغ ثٛعبء رؾزٕ٘ ػهٗ َمبغ عٕداء ٔػفٍ انجُغهُٕٛو انز٘ ٚغ

  pseudomonasاالخعش ػهٗ انخجض ُْٔبنك إَاع يٍ انجكزشٚب انزٙ رصٛت انؾهٛت يغججخ رغٛٛش فٙ نَّٕ رغًٗ 

ٔرؼطٙ انهٌٕ االصسق نهؾهٛت ثغجت اَزبط صجغخ صسلبء ُْٔبنك اٚعب َٕع يٍ انؼفٍ ٚصٛت انجٛط ٚغًٗ ثؼفٍ 

 .floureseans  Pseudomonasانجٛط االخعش ْٔزا رغججّ ثكزشٚب 
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ُْبنك ػٕٛة اخشٖ ال رغججٓب انؾششاد ْٔٙ انؼٕٛة  Mechanical Defectsانؼٕٛة انًٛكبَٛكٛخ  -4

انًٛكبَٛكٛخ ٔرؾذس ثغجت اصبثخ انًٕاد انغزائٛخ ثبنخذٔػ أ انشمٕق اصُبء ػًهٛبد انغًغ ٔانؾصبد ٔانُمم ٔرُزظ 

ػٍ ْزِ انؼًهٛبد رفبػالد ثٕٛنٕعٛخ رإد٘ انٗ رهف انهٌٕ ٔانمًٛخ انغزائٛخ ثفؼم َشبغ ثؼط االَضًٚبد ٔكزنك 

 .انخذٔػ ػهٗ اَزشبس االصبثبد انًٛكشٔثٛخ  رغبػذ ْزِ

 Extraneous Defectsانًٕاد انغشٚجخ انًٕعٕدح يغ انًبدح انغزائٛخ  -5

ْٔزِ انًٕاد لذ ركٌٕ ظبسح أ غٛش ظبسح يضم انمشٕس أ االعضاء انٕسلٛخ أ ٔعٕد ؽجٕة يٍ َجبربد اخشٖ  

مجٕل ايب انًٕاد  انغشٚجخ انعبسح فٓٙ انؾغبسح غٛش ظبسح  ؽٛش ٚغًؼ ثغضء يٍ ْزِ انؾجٕة فٙ ؽذٔد يغزٕٖ ان

ٔانضعبط ٔانًغبيٛش أ ا٘ يؼذٌ اخش فبنًٕاصفبد انمٛبعٛخ انخبصخ ثأ٘ يُزظ ال رزى ثٕعٕد ا٘ كًٛبد يٍ ْزِ 

 .انًٕاد ألَّ دنٛم ػهٗ ػذو انغٕدح

 انعيوب تانًازج انغصائيح  اشكال اهى

 ػٕٛة فٙ رشكٛت انًبدح انغزائٛخ  -1

 ػٕٛة فٙ شكم انًبدح انغزائٛخ  -2

 ػٕٛة فٙ نٌٕ انًبدح انغزائٛخ -3

 ظٕٓس انُذة أانضمٕة  -4

 ؽذٔس انزشِٕ  -5

 -وسائم انكشف عٍ انعيوب يايهي :

 انٕعبئم انؾغٛخ ) ثبعزخذاو انؾٕاط انخًغخ ( . -1

 اعزخذاو االعٓضح ٔاالدٔاد . -2

 اػزًبد انزفبػالد انكًٛٛبئٛخ . -3

% ٔنكٍ رنك لذ الٚؾصم رطجٛمٛب فُٓبنك َغجخ ًٚكٍ  111َظشٚب ٚزطهت فؾص انزؾش٘ ػٍ انؼٕٛة ثُغجخ 

 .نهمٛبو نهفؾص انالصورؾمٛمٓب فٙ ْزا انًغبل نالرخبر انؼُبٚخ انكبفٛخ ٔانٕلذ 
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 -:ة انعي نًالحظحانًساعسج  انططق

ًٚكٍ انكشف ػٍ ػٕٛة ثؼط انًٕاد انغزائٛخ ثزخفٛف رهك انًبدح ثبنًبء ؽٛش ٚغٓم ػُذئز  -:ثبنًبء انزخفٛف  -1

 .سؤٚخ االٔعبؿ ٔانًٕاد انغشٚجخ 

 .اعزخذاو عغى اثٛط خهف انًبدح  -2

اخزالف انهٌٕ : ًٚكٍ انكشف ػٍ ػٕٛة انهٌٕ ثبنعٕء انًُؼكظ خبصخ ارا كبٌ انغغى انًغجت نهؼٛت رٔ  -3

ٍ انًبدح االصهٛخ فًٛكٍ يضال رغهٛػ اشؼخ ؽًشاء انهٌٕ ػهٗ يُزظ انزفبػ نهكشف ػٍ خبصٛخ اَؼكبط رخزهف ػ

 لشٕس انزفبػ انؾًشاء انًزجمٛخ فٙ انًُزظ .

ُْٔبنك رضجذ انفزشح انضيُٛخ ثٍٛ فؾص ٔأخش ٔكزنك ؽغى انًُٕرط ٔكزنك  -رٕؽٛذ ظشٔف انفؾص أ انمٛبط : -4

 ٕء ٚغت اٌ َؼشف َٕع انعٕء ٔكضبفزّ غشٚمخ انؼًم انًزجؼخ فًضال ارا اعزخذيُب انع

انشكم أ انؾغى ٔيٍ خالل ْزِ انًمبٚٛظ ًٚكٍ  يضمًٚكٍ اعزخذاو يٕاصفبد لٛبعٛخ رارٛخ نهًبدح انغزائٛخ  -5

 رشخٛص انؼٕٛة 

  كيفيح انععل وانترهص يٍ انعيوب 

 اوال:   استرساو انسوائم  

 -:ٔانز٘ ٚكٌٕ ػٍ غشٚك  نغشض انزفشٚك ثٍٛ انًبدح انغزائٛخ ٔانًٕاد انًهٕصخ نٓب

غشٚمخ انؼضل ثٓزِ انؾبنخ ركٌٕ ثؼًم يؾهٕل يبئٙ يُٓب ٔيٍ صى انزششٛؼ فززخهف  -: لبثهٛخ انزٔثبٌ ثبنًبء – 1

 انًٕاد انًهٕصخ ػهٗ ٔسلخ انزششٛؼ ٔيٍ االيضهخ ػهٛٓب انًؾبنٛم انغكشٚخ ٔانًهؾٛخ ٔػغم انُؾم

                  انشٕائت ثبعزخذاو انؾبيط ثذال يٍ انًبء                                                                                         فصماعزخذاو انؾبيط يغ انزغخٍٛ ؽٛش ًٚكٍ  – 2

 اعزخذاو االَضًٚبد : رغزخذو إلراثخ انًٕاد انُشٕٚخ ٔانجشٔرُٛٛخ فٙ انًبدح انغزائٛخ . -3

انزٙ نٓب انمبثهٛخ ػهٗ اراثخ انجشٔرٍٛ ثغٕٓنّ  EDTAػهٗ انفصم يضم يبدح    اعزخذاو انؼٕايم انًغبػذح -4

ٔػُذ ار رصجؼ ػًهٛخ انزششٛؼ اثغػ ٔفٙ ْزا انًغبل ٚغت رغُت اعزخذاو انًٕاد انمبػذٚخ انمٕٚخ 

 ٔانؾٕايط انًشكضح ألَٓب رزٚت ثؼط انًٕاد انًهٕصخ يضم انشؼش نهفئشاٌ .

 ثاَيا : استرساو انتطسية  

و  ْزِ ػُذيب ركٌٕ انًٕاد انًزٔثخ راد كضبفخ اػهٗ يٍ انًبدح انغزائٛخ ؽٛش رغزخذو ػبدح عبئم ػعٕ٘ رغزخذ

غى / عى 1.5 —1كضبفزّ رزشأػ ثٍٛ 
3

ٔثٓزِ انطشٚمخ يًكٍ اٌ َشعت انشيم ٔأعضاء انزشثخ ٔلطغ انضعبط   

 .انصغٛشح 
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 ثانثا : استرساو انُرم 

اعضائٓب يٍ انذلٛك ٔكزنك انشٕائت االخشٖ فًضال رغزخذو ػًهٛخ انُخم غبنجب يب رغزخذو نفصم انؾششاد أ 

 نفؾص انزٕاثم ٔانكشف ػٍ ٔعٕد انشٕائت ثٓب يضم انشيم ٔأعضاء انزشثخ ٔعٛمبٌ ثؼط انُجبربد االخشٖ .

   انعيوب انساذهيح 

 -:ب خ ٔيُٓٛائٛخ عهًٛخ فٙ ثؼط االؽٛبٌ ئال آَب رؾزٕ٘ ػهٗ ػٕٛة داخهزفمذ رظٓش انًبدح انغ

 ظٕٓس انهٌٕ االعٕد نهجطبغب  -1

انفغٕح انًبئٛخ نهزفبػ الٌ انُغٛظ انًزعشس ال ٚخزهف ػٍ انُغٛظ انؼبد٘ يٍ ؽٛش انٕصٌ ٔانشكم ٔانكضبفخ ئال  -2

 اَّ ثبعزطبػخ ثؼط االعٓضح ثزغهٛػ ظٕء يؼٍٛ ػهٗ انًُٕرط انغزائٙ نهزؼشف ػهٗ ٔعٕد يضم ْزِ انؼٕٛة .

 انجعء انعًهي

تغيط تكسط ييكاَيكي ،  طواخ و تصُيف َوع انعية ) اوساخ ،يٍ يُتجاخ انحثوب و ذض ًَاشجعسج اذص  -1

 ، تقايا حشطاخ ...(، انقشوض في انهوٌ 

 

 يطسى انجسول انتاني  -2

 

  -َوع انًازج انغصائيح :

  -انتاضيد :

 

ضقى 

 انًُوشج

 يالحظاخ جوزج انًُوشج صُف انعية  وظٌ انًُوشج

1     

2     

3     

4     

 

 

 

 

 


