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عملرذ  تتذر الذهرا جالجذلى علذن م جلذسم الجةذم فذ  ال مذ    تذثيررلمعرفذ  لقد تم أجراء هذه  الدراةذ  : ملخص

مذا لفذم م ه ذجر   21الدراة  مجمجعتر  م  ال م    ذا مجمجعذ  ت تذجل علذن  هه فقد اةتخدمم . جدرلال

جاليسلر  ال م   ةذلرم  الذهرا جعلذد ت تجي علن ال م   متتجرة الهرا  األجلن، المجمجع  إلسث األخرجاللفف 

يذم تذم ففذا جج   جمذ   القرسةذر ق عرست ذس  إلذن جذم تذم هت  ذس جتق رذ   ذا هتر ذ   04جفجا ال مذ   لذج   

الدهج  الةذ  ر ، جتشما,هالك تم قرسى الدهج  م جلست س م  عض م جدهج  جعظسم.   م جلسم  ا ق ع  إلن

،دهج  ال رش، دهذج  ال ذج، ،دهذ   ذجا ال لرذ ، ءاألمعس، دهج  داخا العض م،دهج  العض مدهج  تر  

ال مذذ    أ اللتذذس    أجضذذ م، دهذذ  العظذذسم جد  الجلذذد. جقذذد  األ شذذسءدهذذج   ذذجا القلذذن،  دهذذ  الذذهرا،  دهذذ  

رذجم مت ذرة عذ  مير ت ذس ةذلرم   21ج   الذهت  الم ذدد ن  إلذنمذج ججفذلم فذ  الل عاألةر سلم متتجرة الهرا 

فذذ  الجذذجدة  رذذسدة مذذ   األقذذا مالمق عرذذس جذذم مذذ   14الممتذذس ة ج  مالمق عرذذس جذذم مذذ   2،11 جألتجذذمالذذهرا 

الممتذذس ة لذذهتس   ال مذذ   متتذذجرة الذذهرا ا تذذجم علذذن  معرذذس المق أ  أرضذذس ل ذذج،ال مذذ   ةذذلرم  الذذهرا. جقذذد 

تلك ال مرسم الملتج  م  ق عرسم الق   ج الظ ذر تفذجرة  ة رسد إلنجهالك راج   األ مر تر م  الل م  مرسم ا

عملرذذ  التتذذر لذذم تذذاير علر ذذس  أ المختلمذذ  اتضذذ   مالمق عرذذسم ذذدجدة . ج تلةذذت  للذذده  جالعظذذسم الممفذذجا مذذ  

 .ج ا تذر مذ  الذده  مرذسمفذ  ق عرذ  المخذه فذ  ال مذ   متتذجرة الذهرا  رذث ا تذجم علذن  الإمعلجرذ   تفجرة

الة  ر  جدهج  تر  العض م الممفجل  مذ   علن  مر  الده  تثيررله  ىلرثالجلى  أ اللتس    هالك  أجض م

المختلمذذ  مذذس عذذدا ق عرذذ  الق ذذ   رذذث ا تذذجم علذذن لةذذت  ملخمضذذ  مذذ  الذذدهج  تذذر  العضذذ م فذذ   مالمق عرذذس

دهذج  داخذا  أجعلذن تج رذ  الذده  تذر  العضذ م  تذثيررلذرى ل ذا أ  عملرذ  تتذر الذهرا  أجض ماله جر  هلك 

ال مذذ   متتذذجرة الذذهرا تمرذذا لترةذذرن  مرذذسم ملخمضذذ  مذذ  الذذدهج   أل ذذ المختلمذذ   مالمق عرذذسالعضذذ م فذذ  

 اإللذسث أ تسلمقسرلذ  تذسل م   ةذلرم  الذهرا . اتضذ   ذهلك  الجاقع  علذن  ذجا ظ رهذس مالمق عرس  الة  ر  ف

لرى هلسك فذرج  تذر  ال مذ   متتذجرة الذهرا  أل  ج  ف  تججرف جةم س ع  اله جر تخ    مر  ا تر م  الده

جةلرم  الهرا ف   مر  الده  المخ   ف  تججرف الجةم مسعدا الدهج  الةذ  ر   رذث  سلذم ا تذر فذ  ال مذ   

  م،العضذلةذت  هذ  الذدهج  الةذ  ر  تلر ذس دهذج  تذر   أعلذنمتتجرة الهرا عذ  الةذلرم  . علذن العمذجم  سلذم 

 ده  ال رش. جأخرراده  داخا العض م  الهرا،ده   األمعسء،دهج  

م مل  درى فر س عملرذ  تتذر الذهرا ج الجذلى علذن ال مذسءة ال ها رذ  جفذمسم الهتر ذ   جف  دراة  أخرل    

 جذم تذم  04علد جفجا ال م   لج    الةستق .مجمجعسم ممسيل  للدراة   اةتخدممجفر س ف  ال م   اللجدي 



رذجم  04 سق  ممسيل  /  جم غهاء جذسف لمذدة  امرجس جج 22،1ت تجي  علرقههرت س تفجرة  رة ج فردر  علن ت 

 0،10 إلذنسجذم  جذم جا ت0،20اله جر  ادم ف  اللمج فذ  المتجةذ   أ اللتس    جأجض م مال رجالسيم هت م 

 جذم  رذسدة فذ  ج    1.43،  جذم  رذسدة فذ  ج   الهتر ذ 1.1 ألتجذم ا  جم م  اللمذج ج  جم اقا م  ال هاء ل

 جذم 1..2 إلذنا تسجذم ال م   متتجرة الهرا  أ اللتس    هلك  جأجض م. تسإللسثتسلمقسرل   المتسع  مالمق عرس

تسلمقسرلذذ  المتسعذذ   مالمق عرذذس جذذم  رذذسدة فذذ  1.12 جألتجذذمل ذذا  جذذم لمذذج خذذ ا فتذذرة الت هرذذ   اقذذامذذ  ال ذذهاء 

ل ا م  اللمج ج ج   الهتر ذ  ج لةذت  التفذسف  ج  جاض  لم تع   فرج   راهتسل رجالسم الةلرم  . عملر  تتر ال

 مةس   العضل  العرلر  ج ةمك جدار الجةم ج ةمك  تق  الده .


