
 الملخص
 

 

( فً انًُبطك انحضشٌخ( عشعخ عبنٍخ نهعهى األَسغخ انًجٍض ٔٔصٌ Lرأصٍش نٍف يمزطف غٕرٕ كٕال )كٍُزٍهال اسٍبرٍكب )

   خشفانٍخيا ,يخشزانًح  ُخثٍ ة:يؤد انفئشاٌ )انًصحف انعضهخ( إَبس.

 

) غٕرٕ كٕال نٍف يمزطف :كهًبد انجحش (فً انًُبطك انحضشٌخ (L) اسٍبرٍكبكٍُزٍهال   انًجٍض، انًجٍض عهى األَسغخ، 

، ٔانفئشاٌ انٕصٌ ( انعضهخانًصحف  ) 

 

) غٕرٕ كٕال أٔساق فً انطت  انطجٍعٍخ انًسزخذيخ يٍ انًكَٕبدًْ ٔاحذح  (فً انًُبطك انحضشٌخ (L) اسٍبرٍكبكٍُزٍهال 

حٌٕصالد انًجٍض ًٌكٍ أٌ رؤصش عهى انزً انًكَٕبد انُشطخ يٍ انزي ٌحزٕي عهى عذد انزمهٍذي ًٌكٍ أٌ  انعُصش انُشظ .

 انًجٍض انغسى األصفش، سًٍكخ انمشاة خالٌب، يًب ٌؤصش عهى انًسبو َضٕط فً انزً ٌحزبعٓب انٓشيَٕبد رؤصش عهى

يٍ انفئشاٌ ٔانٕصٌ  فً ًجٍضحٌٕصالد ان ضذ اسزخشاط أٔساق اسٍبرٍكب كٍُزٍهال رحذٌذ أصش ْذفذ ْزِ انذساسخ إنى .

 يٍ انفئشاٌ انٕصٌانًجٍض ٔ انًجٍض األَسغخ دٔنخ، انغسى األصفش يٍ، ٔكًٍخ سًٍكخ انمشاة، ٔخالٌب يشاحم يخزهفخ

( انعضهخانًصحف  ) 

 

 اسزخشاط أٔساق غٕرٕ كٕال انًسزخذو ْٕ انعالط .(RAL) كبيم انعشٕائٍخ ثبسزخذاو رصًٍى دساسخ رغشٌجٍخ ْٕ ْزا

انغسىيٍ ٔصٌ  يهغى / كغى 0 انغشعخ (انسٍطشح)  ، يغ / كغ 000، ٔ كغ / يهغ 125 يٍ، ٔانغشعخ   050ٔ ، كغ / يهغ 275

رٌٕل إَبس انفئشاٌ انخصجخ 25 يب ٌصم انى انحٍٕاَبد انًسزخذيخ كبَذ .يغ / كغ  عذد ْزِ انذساسخ انًعهًبد فً ٔرشًم .

 انمشاة، ٔخالٌب انغسى األصفش يٍ عذد، عشٌت انطعٕو، انعبنً ثصٍالد، انضبٌَٕخ ثصٍالد، انحٌٕصالد األٔنٍخ يٍ

انًجٍض ٔانٕصٌ انغشٌجً انزًٍُخ انًجٍض األَسغخ حبنخ، انزي ٌغطً سًٍكخ  رحهٍم انزجبٌٍ انجٍبَبد عٍ طشٌك ٔلذ رى رحهٍم .

 .٪5 اخزجبس LSD رزجعّ إرا رى أي رأصٍشأظٓش ٔ

 

) ط أٔساقاسزخشا اسٍبرٍكب كٍُزٍهال رأصٍش أظٓشد رحهٍم انزجبٌٍ َزبئظ ٔاسزُبدا إنى فً انًُبطك  (L) اسٍبرٍكبكٍُزٍهال 

) يٍ انفئشاٌ انٕصٌانًجٍض ٔ انًجٍض األَسغخ عهى (انحضشٌخ انعضهخانًصحف  ). ٔLSD انعالط  أفضم ٪5 أظٓشد

 انمشاة ٔخالٌب ثصٍالد انطعٕو، انعبنً ثصٍالد، انضبٌَٕخ ثصٍالد، انحٌٕصالد األٔنٍخ يٍ عذد ًٌكٍ أٌ رمهم يٍ انزي

) يٍ انفئشاٌ انًجٍض ٔانٕصٌ انغسى األصفش، ٔكًٍخ يٍ سًٍكخ انعضهخانًصحف   يهغى / كغى 350 ثغشعخ عٕنغٕا (

 


