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                                                                 الصبلح لألكلفصل الجصء  -1 

 .ٌرٌ رىل ف٘س ٗص٘ه اىخاٍاخ اىضساػٍح، فٍفشص اىراىف ٍْٖا، ٗذقشش ٗذخيّص ٍِ اىثقاٌا ٗذذفظ

                                                                               دزيجالفسش والت-2

 .ذفشص فً ٕزٓ اىؼَيٍح اىخضاس ٗاىثَاس ٗفق دسجح اىْضج ٗاىذجٌ ٗاّرظاً اىيُ٘، ٗاىرذقق ٍِ ػذً ٗج٘د ذاىف تٍْٖا

                                                                                لسيالنقع والغ- 3

ٌغسو اىجضء اىصاىخ ىألمو ٍثاششج تاىَاء اىْظٍف اىَني٘س ىخفض ٍا ٌَنِ أُ ٌذٌ٘ٔ ٍِ جشاثٌٍ، ٍَا ٌخفف ٍِ ػةء 

قٍحػَيٍح اىرؼقٌٍ. ٗذفٍذ ػَيٍح اىْقغ ٗاىغسٍو فً اىرخفٍف ٍِ آثاس اىَثٍذاخ اىَرث . 

                                                                                                       السلق -4

ً إىى ذثثٍظ األّضٌَاخ ٗخاصح 08ٌْؤدي سيق اىخضاس ٗاىثَاس تاىَاء أٗ اىثخاس ىؼذج دقائق تذسجح دشاسج ال ذقو ػِ 

ػَيٍح غسٍو ّٖائٍح ألّٖا ذساػذ ػيى جشف اىَضٌذ ٍِ األدٍاء اىذقٍقح ٗقرو قسٌ ٍْٖا اىَؤمسذج ٍْٖا. ٗذؼذ ػَيٍح اىسيق 

ٌٗؼقة ػَيٍح اىسيق ٍثاششج ٍؼاىجح اىَادج اىَسي٘قح ىرؼذ فً  .mesophile ٗخاصح ذيل اىرً ذرذَو اىذشاسج اىَر٘سطح

يخ ٍغ اىر٘اتو فً داىح اىخضاس، أٗ داىرٖا اىْٖائٍح س٘اء تئضافح اىسنش ٗاىثنرٍِ ٗاىذَض فً داىح اىَشتٍاخ أٗ اىَ

 .تئػذادٕا ألُ ذنُ٘ ٗجثاخ جإضج تئضافح ٍا ذرطية ٍِ ىذٌ ٗذ٘اتو ٗخالفٔ

                                                                                   التعبئت -5



اىطثقح اىرً ترَاط ٍثاشش ٍغ األغزٌح خاٍيح ال ذرفاػو ٍغ ذؼثؤ اىَ٘اد اىغزائٍح فً أدذ أّ٘اع اىؼث٘اخ اىصذٍح ػيى أُ ذنُ٘ 

 .ٍنّ٘اذٖا، ٗال ذؤدي إىى دذٗز ذآمو ٗثق٘ب فً اىؼيثح

                                                      طسد الهىاء هن العلبت -6

ىيذشاسج، ٗاىغاٌح ٍْٖا طشد اىٖ٘اء ٍِ داخو ذسَى ٕزٓ اىخط٘ج مزىل اىرسخٍِ األٗىً ىيؼية، ٌٗسرخذً تخاس اىَاء ٍصذساً 

 .اىؼيثح، ٗإٌقاف ّشاط األدٍاء اىذقٍقح إضافح إىى ٗقف ذفاػالخ األمسذج اىرخشٌثٍح داخو اىؼث٘ج

القفل الوحكن -7  

اخو اىؼث٘ج ذقفو اىؼث٘ج تؼذ طشد اىٖ٘اء قفالً ٍذنَاً ٌَْغ دخ٘ه اىٖ٘اء إىٍٖا ثاٍّح، ٌَْٗغ أٌضاً دخ٘ه أدٍاء دقٍقح جذٌذج إىى د

 .إتاُ اىرذاٗه ٗاىرخضٌِ

التعقين الغرائي -8  

ً ٍذج ذنفً ىيقضاء ػيى ٍؼظٌ ٍا ٌثقى ٍِ األدٍاء اىذقٍقح 0108-000ذؼاٍو اىؼث٘اخ تؼذ إقفاىٖا فً دسجح دشاسج ذشاٗح تٍِ 

 .اىرً ٌَنِ أُ ذرناثش فً ششٗط اىرخضٌِ اىؼادٌح

التبسيد الوفبجئ -9  

ٌسٌٖ اىرثشٌذ اىَفاجئ ىيؼث٘اخ تؼذ ٍؼاٍيرٖا دشاسٌاً فً ٕالك ٍا ذثقى ٍِ األدٍاء اىذقٍقح ّرٍجح الّنَاشٖا اىَفاجئ. اىرخضٌِ 

ً، إىى إّراش أت٘اؽ اىجشاثٌٍ اىَقاٍٗح ىيذشاسج اىؼاىٍح اىرً 208اىَْاسة: ٌؤدي ذخضٌِ اىَؼيثاخ فً دسجح دشاسج أػيى ٍِ 

-01فً ٍشديح اىرؼقٌٍ فرؼ٘د إىى اىْشاط. ٗىزىل فئُ ذخضٌِ اىَؼيثاخ ػيى دسجح دشاسج تٍِ ّجد ٍِ اىَؼاٍالخ اىذشاسٌح 

ً ٌقٍذ ٕزٓ األت٘اؽ ٗاألدٍاء اىذقٍقح، ٌٗذذ ٍِ ّشاطٖا داخو اىؼث٘ج. 108  

 


