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 قواعد النشر في المجلة

 
مجلة مدينة العلم علمية محكمة نصف سنوية لنشر البحوث العلمية باللغتين العربيةة واننكليييةة 
التي تتوافر فيها شروط البحث من حيث األصةالة وسسةلوا البحةث العلمةي وتطواتةن  وان تكةون 

ريبةةة منهةةا سةندسةةة البحةةوث متناسةةبة مةةا تتصصةةا  الكليةةة والتتصصةةا  العلميةةة األتةةر  ال 
ت نيا  الحاسبا    علوم ةندسة البرامجيا   علوم الحاسبا   علةوم الحيةا   ال ةانوني ويشةترط 
في البحوث الم دمة سن ن تكون قد سبق نشرةا وغير م دمة او م بولة للنشر في مجلةة ستةر   

 -ويرجى من الباحثين مراعا  الشروط اآلتية:
 سوجن واحدي ما قرص لييري. A4على ورق  ت ديم ثالث نسخ من البحث مطبوعة .1
ينبغةي سن يطبةةا عنةةوان البحةةث متبوعةةا باسةم المفلةةف سالمةةفلليني وعنوانةةن علةةى ورقةةة  .9

 منلصلة.
يرتةةا البحةةث كمةةا يةةالتي: التالصةةة الم دمة المواد وطةةرق البحث النتةةا   والمناقشةةة   .3

 التالصة باللغة الثانية.
 نها األشكال والجداول إن وجد .صلحة بضم 90نيتاجوي عدد صلحا  البحث الـ  .4
كلمةة بةاللغتين العربيةة  950يرفق ما البحث تالصة علةى ورقةة منلصةلة ن تييةد عةن  .5

 واننكلييية.
تطبا الجداول واألشةكال والرسةوم البيانيةة علةى سوراق منلصةلة بمعةدل جةدول واحةد سو  .6

 شكل واحد لكل صلحة.
ة المنهجية فةي كتابةة البحةوث مةا تشترط المجلة على الباحث سن يراعي األصول العلمي .7

 مراعا  كتابة المصادر والمراجا في نهاية البحث وترقم حسا ورودةا في المتن.
يتم ت ويم البحوث من قبل م ومين علميين باتتصاص البحث وبةدرجا  علميةة مت دمةة  .8

 وقد يطلا من الباحث مراجعة بحثن ألجراء تعديال  علين.
 ء قبل  للنشر سم لم ت بل.نتعاد البحوث الى سصحابها سوا .2

. يةةةةيود كةةةةل باحةةةةث بنسةةةةتة مةةةةن البحةةةةث مجانةةةةا سمةةةةا النسةةةةخ ا ضةةةةافية فتطلةةةةا مةةةةن                   10
 سمانة المجلة ل اء ثمن تحدده ةي ة التحرير.         

.تعتمةد المجلةة مبةدس التمويةل الةواتي وتحةةدد سجةور النشةر فةي ضةوء األسةعار    السةةا د  11
سلةف دينةار  50لسة ف الةوي حددتةن الةويار  ألجةور البحةوث العلميةة بةـ على سن نيتجةاوي ا

 للبحث الواحد.
 
 
 
 
 
 
 
 



 9002السنة      1العدد       1مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                         المجلد   

 
3 

 اللهرس 

تتلصا  في تالثير بعض المس  4ص

اللطريا  المراف ة لبوور الري صنف عنبر 

  مصدق 33

 عبد الرضا طن سرحان/عبد األمير سمير 

المنظومة التشريعية لمجالس  12ص

المحافظا  في العراق/د.صعا ناجي عبود 

 /م.م.وفاء عبد اللتاح

 

 كلمة التحرير

حرير مجلة مدينة العلم الجامة اصدار العدد األول من يسر ةي ة ت

المجلة التي تعد نافو  علمية مشرقة تفكد اةتمام الكلية بالبحوث 

هم علميا من العلمية الرصينة فهي دليل على مكانة انساتو  وقدرت

علمية والتطلا الى البناء العلمي واضافة لبنة جهة  وعلى الرفية ال

 م لبلدنا العييي.في بناء التطور والت د

ان المجلة تلتح صلحاتها المضي ة لكل بحث علمي ولكل باحث 

يود المشاركة في دعم المجلة تدمة للعلم والتطور ن سيما وإن 

المجلة محكمة ومعتمد  للترقية العلمية ومسجلة في المركي الدولي 

 ISSN:2073-2295لمنظمة اليونسكو تح  الرقم 

ة نصف سنوية وطموحنا ان نجعلها فصلية ل د ارتالينا ان تكون المجل

لتالتو مكانتها بين المجال  العلمية الرصينة لوا ندعوا اليمالء 

الباحثين كافة من ووي التبر  والكلاء  العلمية لتيويد المجلة 

 بالبحوث الرصينة من اجل ديمومتها ما الت دير. 

 ر يس التحرير                

            رئيس التحرير

 ا.د شاكر محمود الجبوري

            نائب رئيس التحرير 

 ا.د جبار فرحان المعاضيدي

 هيئة التحرير

  ا.د عامر محمد علي

 ا.د ابراةيم تمــــاس

 ــا طند. عبد الرضــ

 د. ســامي موســــى

 د. كريم سلمــــــــان

 د. مـــــاين شاكــــر

   الهيئة الاستشارية

 جامعة بغداد                                             الراوي               الحكيما.د عبد 

 جامعة بغداد ا.د عاصم عبد الهادي محمد          

 كلية المالمون الجامعة                 ا.د توفيق نجم          

 جامعة النهرين ا.د غازي فيصل                       

 جامعة بابل ا.د نبيل هاشم                         

 جامعة بغداد ا.د أياد احمد الطويل                  

 الجامعة التكنولوجية احمد موسى                       ا.م.د

 الجامعة المستنصرية سعد عبد الرضا مكي           .دا.م

 علي ةادي عليتصميم                        ةادي الييادي  المستشار الصحفي

 
 

 



 9002السنة      1العدد       1مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                         المجلد   

 
4 

 
 
 
 

رافقة لبذور تأثير بعض المستخلصات النباتية في الفطريات الم

 الرز

 مصدق 33صنف عنبر 

 
 عبد األمير سمير سعدون                                          عبد الرضا طن سرحان                           

 قسم علوم الحيا  / كلية العلوم                     قسم علوم الحيا  / كلية مدينة العلم الجامعة                     

 جامعة ال ادسية                        بغداد                                                                        

 الملخص

 Trigonella  foenum (fenugreek) تضمن  لبحثمد اسل مأ تمممستس ن ت بذمر  حملحس ة لبثبحممأ        

 Trifolium  pretense(red حلبحس مت  لحثنمس Coriandrum  sativum (coriander)حلبكزحمس 

clover)   

فم  لبفـمفيستر  لبنسلفقمأ   % 00،  5،  0ح حتسلكتمز  Allium  sativum  ( garlic ) إضرفأ إبى ف قأ لبسمح 

 نذاق حه  لحجنرس : 33بفحفلحس لبسز ذنف عنحس 

Aspergillus  ,   Alternaria   ,  Curvularia   ,  Rhizopus  ,   Trichoderma  ،
 5,0حتنحنتم  حتسكتمز  لبنحتما لبـيمس  حكلبك ف  إنحر  هله لبحلحس ن تحستر" حثقبتر. ل ت ا  فم  لباسل مأ

بغمس  نقرسنمأ  %0حنثبح  هرتحح كبحسل  لبذحاتح  كنمرا  نققنمأ نتمحفس  حتذمنل نثبتمر حتسكتمز  %
تمستس هرتت  لبنراتت  نل تمستس لبن ت بذر  لبنحرتتأ ف  لبـيستر .  حتنم  لبنتمر أ    جنتمل لبن ت بذمر  

حذحس  نقنحتأ حكر   كـمهر ن ت بص  قا زلا  ن  ن حأ إنحر  حلحس لبسز %00لبناسح أ عنا لبحتسكتز
ف ممقأ لبسممح  حن ممت بص حمملحس لبحس ممت  لحثنممس حنقرنبممأ هممرتحح كبممحسل  لبذممحاتح  ثتممد لستـقمم  ن ممحأ 

حقببم  نم   عبمى لبتمحلب  ،%  08, 0،  08, 5 ، 0,00 ف  نقرنبأ لبنقرسنأ لبمى % 53 ,3لإلنحر  ن  
 nigerح ذحذمر" لبـيمس لحكسمس تكمسلسل"  حتمأن حأ إذرحأ لبحلحس حربـيستر  لبنسلفقمأ بامر حذمحس  نقن

Aspergillus  68,30ف قأ لبسح    فض  لبنتر أ فرن ـض  ن حأ لإلذمرحأ نم  ى ن ت بص ثتد  عي 
ف ممقأ لبسممح . نقرسحممأ بنتتجممأ تمممستس لبنحتمما ن ممت بص  فمم  نقرنبممأ % 08,6فمم  نقرنبممأ لبنقرسنممأ إبممى  %

 .   % 0.5لبـيس  حتنحنت  لبل  ل ت ا  حتسكتز 
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Abstract 
 
       Fungicidal  activity  of seed  extracts  of  Trigonella  foenum (fenugreek) , 
Coriandrum  sativum ( coriander ) , Trifolium  pratense ( red clover )  and 
Allium  sativum  ( garlic ) were demonstrated  on fungal species associated 
with rice seeds var. Amber 33 and on seed germnation .  
        Benomyl  at the concentration of 0. 5 %  and the sodium hypochlorite at  
the concentration  of  1.0 %  were also used for comparison. Results  showed  
that seed extracts  were  proved  to be very active  in reducing  fungal 
infection  and  increasing  seed  germination, the best results  were  obtained  
from  the extract  of  red clover  and garlic at the concentration  of 10 % as 
compared  to  results  from  benomyl (0.5 %)  and sodium  hypochlorite (1 %)  
treatments . 
 

 
 
 

 
 الم دمة  
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( نممم   Oryza sativa Lتقممما لبمممسز ة       

لبنثرذممممت  لبنانممممأ فمممم  لبقممممسلق بكحنمممم  لبحجحممممأ 

ن  بنمر بم  نم  قتنمأ يلل تمأ لح ر تأ ف  لبغللء لبتح

عربتأ. تذرب حملحس لبمسز  محلء" فم  لبثقم   ح فم  

لبن ز  حقاا ن  لبـيستر  ن ححأ   ر س لقتذراتأ 

كحتمممس  بتمستسهمممر فممم  ثتحتمممأ لبحممملحس ح رذمممأ عنممما 

ل مممت ال  نسممم  همممله لبحممملحس إليمممسل  لبزسلعمممأ ، 

حكمملبك بقمماس  حقمم  لحنممحلة لبـيستممأ عبممى إنتممر  

( حلبتمم  تقمما    Mycotoxinsلب ممنح  لبـيستممأ  ة

 ن    يس لبنبحسر  لبغلل تأ ف  لبحق  لبثرضس

(  .     ل ت ال  لبنحتال  لبكتنر تأ فم   08ح  0ة  

نقربجمممأ نسممم  همممله لبـيستمممر  بممم  ن مممريس عاتممما  

حرإلضمممرفأ إبمممى كحنامممر نبحسمممر  ببحت مممأ فاممم   مممرنأ 

بإلن ر  حلبثتحل  حشك  نحرشس عنا ل ت ال  لبحلحس 

حسممأ ببحت ممأ حشممك  يتممس نحرشممس كنذمماس يمملل   حنب

حبامملل تمماعح لبناتنممت  ح ممئنأ لبحت ممأ إبممى ل ممت ال  

ح ممر   حاتبممأ ح نتنممأ حنناممر ل ممت ال  لبن ت بذممر  

( .  حق حل   05لبنحرتتأ كنحتال  ن   ذ  نحرت  ة 

 Alliumتمممم   سحممممر  فقربتممممأ ن ممممت بص لبسممممح  

sativum  ف  تسحتي ننح عاا ن  لحنمحلة لبـيستمأ

 :, Curvularia,lunata , Alternaria 

tenuis    Absidia spinosa 

 Fusarium nivale ,  Trichoderma 

viride  01عبى لحح ري لبذبحأ ة.) 

كنر اس   تمستسل  ن ت بذمر  حملحس كم  نم      

لبكزحممس  حلبثبحممأ حثحمممأ لبثبممح  حلبقمماس ح لبنمممر  

حلبجزس عبى لسنت  ن  لبـيستمر  لبننسضمأ ببنحمر  

  حمملحس لبثبحممأ حثحممأ لبثبممح  ححجمما    ن ت بذممر

  Fusariumحلبنر  حلبجزس سحي  ننمح لبـمفيس 

oxysporum  ح عيى ن ت بذر لبثبحمأ حلبقماس

 Alternariaتسحتيممممر حلضممممثر بننممممح لبـيممممس 

alternata  عبى لحح ري لبغلل تأ لبذبحأ حلب ر بأ

( . حاسس ن ت بذمممر حممملحس لبحس مممت  لحثنمممس  6ة 

بننمح لبـيستمر    حلبج  حبحثظ حجحا تمستس تسحتي 

Penicillium notatum Aspergillus  

niger,  Alternaria  alternata , 

Trichoderma  lignorum    عبمى لحح مري

لبغلل تممأ لبذممبحأ حلب ممر بأ حقببمم  نمم  ن ممحأ إنحممر  

( . حنظممسل" حهنتممأ لبتمكمما نمم   ممئنأ  3 ححلياممر ة 

حمممملحس لبممممسز ة لبشممممبب ( فمممم  نثممممرفظت  لبقرا ممممتأ 

حبغمممممس  اسل مممممأ إنكرنتمممممأ ل مممممت ال   حلبنجمممممف ،

 لبن ت بذر  لبنحرتتمأ كحمات  عم  ل مت ال  لبنحتمال 

بننل ننح لبـيستر  لبنثتن  نسلفقتار باله  لبكتنتر تأ

لبحلحس ،  فر  هماف همله لباسل مأ همح نقسفمأ تممستس 

ن ت بذر  حلحس نحرتر  لبثبحأ حلبكزحس  حلبحس مت  

لحثنمممس إضمممرفأ إبمممى ن مممت بص ف مممقأ لبسمممح  فممم  

 33بـيستممر  لبنسلفقممأ بحمملحس لبممسز ذممنف عنحممس ل

نذاق حنقرسنأ تممستس همله لبن ت بذمر  نمل تممستس 

لبنقمسحف حـقربتتم   % 0.5لبنحتا لبـيس  حتنحنتم  

( ،  1لبتسحتيتأ لبقربتأ بننمح لبقاتما نم  لبـيستمر  ة 

حكممملبك نقرسنمممأ تممممستس لبن ت بذمممر  نمممل نثبمممح  

 .  %0هرتححكبحسل  لبذحاتح  كنرا  نققنأ حتسكتز

 المواد وطرا ق البحث  

 جما العينا  : 

  ممل  عشممس  عتنممر  بحمملحس لبممسز ة لبشممبب (        

نذماق نم  نقنم  تنقتمأ لبحملحس فم   33ذنف عنحس 

ينمممرس ل لبشمممسكأ لبقسلقتمممأ إلنتمممر  لبحممملحس ل حزلس  

لبزسلعأ ححلقل حلثا كغ  بك  عتنأ ححذحس  عشحل تأ 

 Trigonella  foenum لبثبحممأ  ،  نممر حمملحس

(fenugreek)  حلبكزحممممسCoriandrum  

sativum (coriander) حلبحس مممت  لحثنمممس 

Trifolium  pretense(red clover)    حف مقأ

فقما تم    Allium  sativum  ( garlic ) لبسمح 

شمممسل ار نممم  لح مممحلق لبنثبتمممأ بنثرفظمممأ لباتحلنتمممأ 

 ي  بك  عتنأ . 150ححلقل

 

 تحضير مستتلصا  بوور النباتا  : 
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ل ت ان  ف  هله لباسل أ حلحس سئسأ نحرتر         

حهمم  لبثبحممأ حلبكزحممس  حلبحس ممت  لحثنممس حرإلضممرفأ 

إبى ف قأ لبسح  ،   ل  لبقتنمر  لبنحرتتمأ حقما ي مبار 

جتال" حربنرء لبنقيس لبنقق  س  ينس  لبحلحس حف قأ 

ي  حملحس  5لبسح  حربنرء لبنقيس لبنقق  حنقفففففففففا  

 ممرعأ سمم   ممثق   12بنمما   نمم  نممرء حتسكمم  000ل

(، حسشمممممث   01حر مممممت ال  لبامممممرح  لب زفممممم  ة 

حر ت ال  لبشر  لبنققم  سم  حسق لبتسشمتا حر مت ال  

قنل ح نس ححقا لبك   ل  لبسحلشا حنسس   مئ  

بكم  تكمح     Millipore 0.4 µ )نسشما اقتمق ة

لبسحلشممممما نققنمممممأ حجمممممرهز  بنقرنبمممممأ لبحممممملحس  ح 

 بـيستر  .إلضرفتار إبى لحح ري لبزسعتأ ب

اتتبار تالثير المستتلصا  على إنبا  بوور  

 الري :

 . التجربة المتتبرية. 1     

ت  تثضتس سئسأ تسكتزل  نم  كم  ن مت بص       

حجمممسل لبت ـتمممف حر مممت ال   % 00ح  5ح  0هممم  

لبنمممرء لبنقيمممس لبنققممم ، حل مممت ا  لبنحتممما حتنحنتممم  

.% بغمممس  نقرسنمممأ تممممستسه نمممل تممممستس ,5حتسكتمممز 

  لبنحرتر  لبنضرا ، كنر ل مت ا  نثبمح  ن ت بذر

 تضر بغمس   %0هرتححكبحسل  لبذحاتح  حتسكتز 

لبنقرسنأ حكلبك بنقسفأ تمستس هله لبنرا  لبنققنأ فم  

 لبـيستر  لبنسلفقأ بحلحس لبسز .

ت  نقرنبأ حملحس لبمسز، حقما ي مبار جتمال حربنمرء      

لبنقيس لبنققم ، حمربتسكتزل  لبن تبـمأ ببن ت بذمر  

نحتممما لبـيمممس  حنثبمممح  لبامممرتححكبحسل  حلبمممك حلب

اقممر ق، ححقمما تجـتـاممر زسعمم  فمم   5حغنسهممر بنمما  

 يحمممرق حتمممس  ثرحتمممأ عبمممى  حسلق تسشمممتا نققنمممأ 

حملحس بكم   00سيح  حربنرء لبنقيس لبنققم  حححلقمل 

يحق حححلقل سمئد نكمسسل  بكم  نقرنبمأ حثضمن  

  بنما   محقأ  تمر  ° 15لحيحرق عنما اسجمأ ثمسلس  

 ث رب ن حأ إنحر  لبحلحس ف  ك  نقرنبأ .        حقاهر ت 

 . التجربة الح لية. 9   

 جستمم  هممله لبتجسحممأ بغممس  نقرسنممأ نتممر أ         

ل تحرس تممستس لبن ت بذمر  عبمى إنحمر  حملحس لبمسز 

ف  لبن تحس نل لبيستقأ لبنقتنا  نم  قحم  نزلسعم  

لبممسز ، ل ممت ا  ن ممت بص لبسممح  حن ممت بص حمملحس 

س لببملت   ظامسل كـمرء  تسحتيتمأ عربتمأ لبحس ت  لحثنم

حنثبمممممح   %00فمممم  لا تحممممرس لب ممممرحق حتسكتممممز 

حلبنحتممما    %0همممرتححكبحسل  لبذمممحاتح  حتسكتمممز 

. % ،  نممممر فمممم  ,5 لبـيممممس  حتنحنتمممم  حتسكتممممز 

نقرنئ  لبنقرسنأ فقا ل ت ا  لبنرء لبنقيمس لبنققم . 

ححقمما    جــمم  لبحمملحس فمم  لبن تحممس حضممق  كمم  

س جممح  ذممغتس ح يبممق سمم  نجنحعممأ نناممر فمم  كممت

ينس حنرء لب رقتأ بنما  سئسمأ  تمر  ح مئ  لبمك كمر  

تجس  تحات  نرء لب ق  نستت  ك  تح ، ححقما لبتمح  

لبسربد سفق  لبحلحس نم  لبغنمس لبكبم  حكمر  تجمس  

ينممس  كتممرس لبحمملحس نممستت  فمم  لبتممح  حنممرء لب ممرقتأ 

بـتس  قذتس  بغس  تسيتحار حبنا   حقأ  تر  ححقا 

 لحكترس حث ح  ن حأ إنحر  لبحلحس .     لبك فتث 

اتتبار تالثير المستتلصا  في الحمل 

 اللطري لبوور الري : 

عحنممفب  حمملحس لبممسز حممربتسكتزل  لبن تبـممأ نمم       

لبن ت بذممممممر  حلبنحتفففففممممممفا لبـيممممممس  حتنحنتمممممم  

حلبنثبح  لبنقق  هرتححكبحسل  لبذمحاتح  حزسعم  

   فممم   يحمممرق حتمممس  ثرحتمممأ عبمممى لبح مممي لبغممملل

Potato Dextrose Agar ( PDA )  حححلقمل

عشس  حلحس بك  يحق ححسئد نكسسل  بك  نقرنبأ 

 . حتمم  ° 15حثضممن  لحيحممرق عنمما اسجممأ ثممسلس  

عز  حتش تص لبـيستر  لبنرنتمأ عبمى لبحملحس نم  

 ئ  لبذـر  لبنظاستأ حلبنجاستأ حلبزسعتأ لبت  

 (.  03ح  00 حساهر ك  ن  ة 

 

 

 

 باللطريا  : حساا نسبة ا صابة
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ث مممح  ن مممحأ إذمممرحأ حممملحس لبمممسز حربـيستمممر      

ثحأ   مل  عشمحل تر"    ببنقرنبمأ لبحلثما ،  000ف 

عقنمممم  لبحمممملحس  مممميثتر" حنثبممممح  هممممرتححكبحسل  

سمم  ي ممب  حربنممرء لبنقيممس  %0لبذممحاتح  حتسكتممز 

لبنققمم  نممستت  سمم  حزعمم  فمم   يحممرق حتممس  تثممح  

ححلقمل عشمس  حملحس بكم    PDAح مي زسعم  نمحة

  ° 15ق، ثضممن  لحيحممرق عنمما اسجممأ ثممسلس  يحمم

ححقا  حقأ  تر  ت  ث مرب ن محأ إذمرحأ لبحملحس حكم  

 ( . 5فيس ن  لبـيستر  لبنقزحبأ ة 

 النتا   والمناقشة

 ظاس  نتر أ ل تحرس تمستس ن ت بذمر  حملحس       

لبنشممممري لبثتممممح  بحمممملحس لبممممسز     فمممم لبنحرتممممر  

  كرنمم %00لبن ت بذممر  لحسحقممأ عنمما لبتسكتممز 

فقربأ ف  سفل ن حأ إنحر  لبحملحس حقما كرنم  لبزتمرا  

نقنحتممأ فمم  نقممرنبت  لبسممح  حلبحس ممت  لحثنممس ثتممد 

عبممى  %   08 ,5ح    00 ,0كرنمم  ن ممحأ لإلنحممر  

لبتممحلب  حربقتممرس حنقرنبممأ لبنقرسنممأ لبتمم  كرنمم  ن ممحأ 

( .  0ة جممممماح    % 3,53إنحممممر  لبحمممملحس فتاممممر  

 % 5تسكتممز حتتضمما نمم  لبجمماح  نـ مم     تمممستس لب

نممم  ن ت بذمممر  لبكزحمممس  حلبثبحمممأ حلبسمممح  يتمممس 

نقنح  ف  زترا  ن حأ إنحر  حلحس لبسز حربقترس إبى 

نقرنبممأ لبنقرسنممأ، إا    ن ممت بص حمملحس لبحس ممت  

كر  فقمرا" فم  سفمل ن محأ لإلنحمر  حذمحس  نقنحتمأ 

 ف  نقرنبأ لبنقرسنأ إبى % 3,53ثتد لستـق  ن 

س لبحس ممت . فمم  نقرنبممأ ن ممت بص حمملح % 00 ,5

حكرن  ن حأ إنحر  حلحس لبسز ف  نقرنبأ ن ت بص 

لبتممم  حبغممم   %00حممملحس لبحس مممت  عنممما لبتسكتمممز 

ا تـسق نقنحتمر" عم  ن محأ إنحمر  لبحملحس  5,08%

فممم  نقرنبمممأ لبنحتممما لبـيمممس  حتنحنتممم  لبتممم  حبغممم  

0,33%. 

حتنك     تقزل فقربتأ ن ت بص حلحس لبحس ت  

نسكحر  عـذتأ  لحثنس إبى لثتحلء لبحلحس عبى

(  Resins( حنسكحر  سلتنجتأ ة Tanninsة

(،  نر فقربتأ  00نضرا  بننح لبـيستر  ة 

ن ت بص ف قفففففأ لبسح  فتقزل إبى لثتحل    عبى 

نس    Essential oilsزتح    ر فففففتأ 

Allicin   حAllistatin I     حAllistatin II  

حلحثترء  حهله لبنحلا بار لسس  ر  ف  ننح لبـيستر 

( . حتئثظ ف  جاح  ة 01ح 0لبنجاستأ لا سل ة

. ,5(  تضر    لبنحتا لبـيس  حتنحنت  حتسكتز  0

 عيى  عبى ن حأ إلنحر  لبحلحس نقرسنأ حجنتل  %

لبنقرنئ ، حتسجل لبك إبى لبتمستس لبـقر  بالل 

لبنحتا لبنضرا ببـيستر  كنر تشتس لبقاتا ن  

ـقربتأ لبتسحتيتأ لبقربتأ ( إبى لب 8لبنذراس إل  شرسة 

  Fusarium solaniببنحتا ف  ننح لبـيس 

لبن ححت    Rhizoctonia solaniحلبـيس 

بنس  تقـ  جلحس لبحرقئء عنا ل ت ال  لبنحتا 

 .  %3,0ح  1,0ح 05,0حتسلكتز  

( نتمممر أ ل تحمممرس تممممستس  1حتحضممما جممماح  ة       

ن ت بذممممر  لبنحرتممممر  لبنضممممرا  فمممم  لبـيستممممر  

قممممأ بحممممملحس لبمممممسز ثتممممد بمممممحثظ    جنتمممممل لبنسلف

لبن ت بذممر  لبناسح ممأ قمما  ـضمم  نقنحتممر" نمم  

ن حأ إذرحأ لبحلحس حربـيستر  لبنسلفقأ بار فتنر عال 

حربقتمرس حنقرنبمأ لبنقرسنممأ  Trichodermaلبـيمس 

لبتمم   عيمم  ن ممحأ عربتممأ نمم  لإلذممرحأ حربـيستممر  

لبنسلفقممأ ببحمملحس . كنممر بحثظمم  ل تئفممر  حلضممثأ 

 00س لبن ت بذممر    عنمما نـممس لبتسكتممزة حممت  تمممست

( حكممر   كسممس لبن ت بذممر  تمممستسل" فمم   ـمم   %

عاا لبـيستر  لبظرهس  عبى لبحلحس حن حأ لإلذرحأ 

هممممح ن ممممت بص حمممملحس لبحس ممممت  لحثنممممس    تبتمممم  

سم  ن مت بص  % 00 ن ت بص ف قأ لبسح  حتسكتمز

لبثبحمممممممأ حلبكزحمممممممس  . حتقمممممممزل تممممممممستسل  همممممممله 

حتم  نم  نمحلا نسحيمأ بننمح لبن ت بذر  إبى نر تثت

ح  3يتف حل ل ن  لبـيستمر  لبننسضمأ ببنحمر  ة 

(. حتسجممل  ممحب تمممستس ن ممت بص حمملحس لبثبحممأ  02

فمممم   ـمممم  ن ممممحأ إذممممرحأ حمممملحس لبممممسز لبنقرنبممممأ 

حربن ت بص إبى لثتحلء حلحس لبثبحمأ عبمى نسكحمر  

حن حأ قبتبأ ن  لبنسكحر  Alkaloides ) قبحتاتأة 

بنضمممممرا  بننمممممح ل) ( Saponinsلبذمممممرححنتأ 

لبـيستمممر  ،  نمممر فقربتمممأ ن مممت بص حممملحس لبكزحمممس  

فتسجل إبى لثتمحلء لبحملحس عبمى نسكحمر   ح زتمح  
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  Coriander oilت منى   Volatile oilsيتمرس  

 Tannins) حن حأ قبتبمأ نم  لبنسكحمر  لبقـذمتأ 

 (.  3ح 6ح  2لبنضرا  بننح لبـيستر ة (

  ( نتمممممر أ تممممممستس حقممممم 3حتحمممممت  لبجممممماح  ة      
لبن ت بذممر  لبنحرتتممأ فمم  لبنشممري لبثتممح  بحممملحس 
 لبسز ثقبتر" حلبت  تؤكا نتر أ تمستس لبنقرنئ  للتار 
 ف  لبنشري لبثتح  بحلحس لبسز ف  لبن تحس، ثتد 

 عيممم  لبنقمممرنئ  لبن تمممرس  نممم  لبن ت بذمممر  ، 
حمملحس لبحس ممت  حف ممقأ لبسممح  ، زتممرال  نقنحتممأ فمم  

عبى  %60ح  % 01ن ب إنحر  حلحس لبسز حبغ  
لبتحلب  حربقترس إبى نقرنبأ لبنقرسنأ لبت  كرن  فتامر 

، إضرفأ إبى  نقرنبت  لبنثبمح   %01ن حأ لانحر 
لبنققممم  همممرتححكبحسل  لبذمممحاتح  حلبنحتممما لبـيمممس  
حتنحنت  لبت   ا   تضر"لبى زترا  نقنحتأ ف  ن مب 

 .إنحر  حلحس لبسز حربقترس إبى نقرنبأ لبنقرسنأ
 
 

 الري في المتتبر   تالثير مستتلصا  بوور بعض النباتا  في معدل نسبة إنبا  بووري:  1جدول س 

 التركيي المعامال 

 س % ي

 إنبا  بوور الري*

 س % ي

 جـ د ** 0,60 5 مستتلص بوور الكيبر    

 جـ د 66 , 6 10

 د 55 , 0 5 مستتلص بوور الحلبة   

 جـ د 65 , 5 10

 ا جـ 80 , 5 5 مستتلص بوور البرسيم   

 س ا 86 , 5 10

 جـ د 60 , 6 5 مستتلص فس ة الثوم   

 ا جـ 80 , 0 10

 جـ د   66 , 8   1 ةايبوكلورا  الصوديوم   

 س  23 , 0 0 , 5 المبيد اللطري بينوميل

 د  53 , 3 0 , 0 الم ارنة س ماء م طر مع م ي

 

 *  كل رقم في الجدول يمثل ثالث مكررات .

 .  % 5ت النسب التي تحمل نفس األحرف ال تختلف معنويا فيما بينها حسب اختيار دنكن على مستوى    ** معدال 
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 ي: تالثير مستتلصا  بوور النباتا  في اللطريا  المراف ة لبوور الري.  9جدول س     

 إصابة البوور  س %  ي اللطريا  المراف ة للبوور التركيي س % ي المعامال 

 
 
 ور الكيبر مستتلص بو

 
5 

Aspergillus  niger 
Rhizopus  stolonifer 
Trichoderma 
lignorum 

 ا  *  18 , 52

 ا 10 , 30

 ا  7 , 04

 
10 

Aspergillus  niger 
Rhizopus  stolonifer 
Trichoderma 
lignorum 

 ا 13 , 57

 ا 10 , 30

 س 3 , 36

 
 

 مستتلص بوور الحلبة

 
5 

Aspergillus  niger 
Aspergillus  candidus 
Trichoderma 
lignorum 

 ا 13 , 31

 س ا 11  ,96

 س 3 , 31
 

10 Trichoderma 
lignorum 

Aspergillus  candidus 

 س 3 , 31
 جـ 4 , 40

 
 مستتلص بوور البرسيم

5 Aspergillus  niger 
Trichoderma 
lignorum 

 ا جـ 10 , 50

 س 3 ,96

10 Aspergillus  niger 99, 2 ا جـ 
 

 مستتلص فس ة الثوم
5 Aspergillus  niger 

Aspergillus  candidus 
 ا 13 , 69

 س ا 11 , 11

10 Aspergillus  niger 

Aspergillus  candidus 
 جـ 7 , 06

 ا 2 , 73
 1 ةايبو كلورا  الصوديوم

 
Alternaria alternata 

Rhizopus  stolonifer 
 ا جـ 2 , 37

 جـ 3 , 13

 
 ينوميلالمبيد اللطري ب

 
5 , 0 

Alternaria alternata 

Curvularia lunata 

Rhizopus  stolonifer 

 ا 13 , 77

 ا 10 , 50

 جـ 3 , 50
 
 

 الم ارنة س ماء م طر مع م ي

 
 

0   0 

Aspergillus  niger 

Aspergillus  candidus  
Alternaria alternata 

Curvularia lunata 

Rhizopus  stolonifer 
Trichoderma 
lignorum 

 س  31 , 76

 س  13 , 59

 س  90 , 42

 س  14 , 65

 س  16 , 19

 س    3 , 59

 

   % 5** معدالت النسب التي تحمل نفس األحرف ال تختلف معنويا فيما بينها حسب اختبار دنكن على مستوى 
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 ( تأثير مستخلصات بذور النباتات في النشاط الحيوي لبذور الرز . 3جدول ) 
 التركيي  المعامال

 س % ي
 نا  لبغنس
 ة اقتقأ (

 إنبا  بوور الري*
 س % ي

   ب ** 01 5 10 مستتلص بوور البرسيم
 ب  60 5 10 مستتلص فس ة الثوم

    08 5 1 ةايبوكلورا  الصوديوم
    00 5 0 , 5 المبيد اللطري بينوميل

 ا  50 5 0 , 0 الم ارنة س ماء م طر مع م ي
  
 جدول يمثل ثالث مكررا  . *  كل رقم في ال  
 . % 5** معدن  النسا التي تحمل نلس األحرف ن تتتلف معنويا فيما بينها حسا اتتبار دنكن على مستو    

 

 انستنتاجا  و التوصيا  

   ببن ت بذر  لبنحرتتأ لبناسح أ تمستس نقنح  ف  سفل ن محأ إنحمر  لبمسز ح ـم  ن محأ  ذمرحتار  .0
 لبحلحس .  حربـيستر  لبنسلفقأ باله

 فض  لبنتر أ حربنقرسنأ نمل    % 00 عي  ن ت بذر  حلحس لبحس ت  لحثنس حف قأ لبسح  تسكتز  .1
 لبن ت بذر  لح سل . 

ن محأ إنحمر  عربتمأ بحملحس لبمسز ح ـم  نم   % 0 عيى نثبمح  همرتححكبحسل  لبذمحاتح  تسكتمز  .3
 اقر ق ن تحستر" حثقبتر" .  00ا  ن حأ إذرحتار حربـيستر  حاسجأ عربتأ عنا ينس لبحلحس لبنقرنبأ بن

هله لبنتر أ تنك     تؤ س ببتـكتس ححال   ع  لبنحتال  لبكتنترحتأ نس  ن ت بذمر  حملحس لبحس مت   .2
لحثنس حف قأ لبسح  كنحتال  ن   ذ  نحمرت  فم  نكرفثمأ لبـيستمر  لبنسلفقمأ ببحملحس  ح لبـيستمر  

 لح سل حاا ن  ل ت ال  لبنحتال  لبكتنر تأ . 
 

 مصادر ال

(. تممستس ن ت بذمر  لبسمح  حنمحلاه لبيتمرس  فم  لبـيمس لبن محب بملحح  لبقيم  لبمل  تثاسم  0336 ثنا ،  .  . حثنتما ،  . ة  .0
 Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectumلبـيس

 .  3( ، ص 12لبنشس  لإل حرستأ بحقرتأ لبنحر  ف  لبحبال  لبقسحتأ حلبشسق لحانى ، لبقاا ة      

(. لبنحتال  لبكتنرحتمأ فم  حقرتمأ لبنحمر  . كبتمأ لبزسلعمأ ، جرنقمأ حغمالا ، ص 0363،  ربا نثنا حنحبح  كرن  عحا ة لبقرا  .1
336  . 

(. اسل أ تمستس حق  لبن ت بذر  لبنحرتتأ ف  لبـيستر  لبنسلفقأ بحلحس لبشقتس 0330لبتح ف ، عحا لحنتس  نتس  قاح  ة  .3
 ، كبتأ لبتسحتأ ، جرنقأ لبقرا تأ .ف  نثرفظأ لبقرا تأ . س ربأ نرج تتس

 .  356تحنس ، ص  –(. لبنحرتر  لبيحتأ زسلعتار حنكحنرتار ، لبالس لبقسحتأ ببكترب ، بتحتر 0363ث ت  ، فحز  ي  قيب ة  .2
(. ل ممتقنر  لبتحستممر فمم  نقرحنممأ فيستممر  نممر حقمما لبجنمم  ح ممنحنار عبممى لبمملس  لبذممـسلء  1000ث ممت  ، ثبتنممأ زيتممس ة  .5

 يسحثأ اكتحسله، كبتأ لبزسلعأ، جرنقأ حغالا.لبن زحنأ.  
 اسل أ ثح  إنكرنتأ ل ت ال  حق   .(0303.  سثر  ، عحا لبسضر ي  حفستا نت  تحنر ة 8

 لبنحتال  لبجارزتأ حلبحرزلنتا حلبيرقأ لبشن تأ بنكرفثأ نس  تقـ  جلحس لبحرقئء. نجبأ   

 . 33 – 10،  3بقاا ، ل 0كبتأ لبتسحتأ ، جرنقأ ذئح لبات  ، لبنجبا     

 (. تمستس ن ت بذر  لبحلحس عبى لسنت  ن  لبـيستر  0336.  سثر  ، عحا لبسضر ي  ة  6
 .35- 13( :ص 0(،لبقااة8نجبأ لبقرا تأ، جرنقأ لبقرا تأ لبنجبا ةلبننسضأ ببنحر .     
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 : الملتص

 رفظر  حإعير ار  بير  حنار  نقتنأ هح إثال حرائ ل  حاء ن  لبقح  حم  إنشرء نجربس لبنث  

لبتيحتقر  نظر  لبئنسكزتأ لإلالستأ حلبل  تقح    ر ر عبى تحزتل نار  لبحظتـأ لإلالستأ حت  لب بيأ لبنسكزتأ 

حلبات ر  لبنثبتأ لل تقيى حق  لب بير  ات رل حق  لبقسلسل  لل  لبذبأ حربنشري لإلالس  إبى هت ر  

بيأ لبنسكزتأ حا ت ضقح  ببتاس  لإلالس  لبحظتـ  حهله لبات ر  تكح  ننت حأ حعبى بت   ن  نحظـ  لب 

لبسي  ن   نار تذحا  ش رص نقنحتأ عرنأ حبكنار نل لبك تحقى  ش رص إالستأ بتس بار ل تذرص ف  

تكح  حنن ى  لبحظتـأ لبتشستقتأ لح لبقضر تأ حنل ل  هله لبات ر  لبنثبتأ تتنتل حربش ذتأ لبنقنحتأ إا إنار ا

ع  لبسقرحأ ثتد تحقى بب بيأ لبنسكزتأ  بيأ لإلشسلف حلبسقرحأ ح ناهر ف  لبك كحنار ذرثحأ لب بيأ ف  

نسلعر  لبنذربا لبقبتر لبت  تقبح عبى ك  نذبثأ   سل حلبت  تا  نجنحة لبشقب حربكرن  ، حف  هلل لبحثد 

ً ب حق لبل   حف نتنرح  فت  لبننظحنأ لبتشستقتأ بنجربس لبنثرفظر    حف  تت  اسل أ هلل لبنحضحة حفقر

ذاحس لبقحلنت  لبت  عربج  نحضحة نجربس لبنثرفظر  بلبك  حف نق   هلل لبحثد إبى  سحقأ نيربب تحثد 

حنجربس لبنثرفظر  حفقر  0383ب نأ  053ف  لبنيبب لحح  نجربس لبنثرفظر  حفقر بقرنح  لبنثرفظر  سق  

سربد  حف تحثد نجربس لبنثرفظر  حفقر ببا تحس لبقسلق  لبنرفل  نر لبنيبب لب 1002ب نأ60بألنس 

 .حت ذتص لبنيبب لبسلحل حلح تس بنجربس لبنثرفظر  حفقر بنشسحة قرنح  لبنثرفظر   لبغتس نستحيأ حإقبت 

 

 

      Abstract:  
        It is appeared from the foregoing research that there was a lot of 
legislations that treated the subject of governorates law, which is not a recent 
law but it has passed through many stages and the basic goal from its legislating 
was to give the governorates councils some of the authorities and jurisdictions to 
take its vital role in presenting the best services for the public. Thus, for the 
purpose of fulfilling the aim of this law we must take into consideration the legal 
aspects when legislating it. Also the confusion between the arrangement of the 
draft law of the governorates councils that are not connected to a region and the 
modification procedures of the order (17) for (2004) must be removed, because 
legislating the governorates law will lead to the cancellation of the previously 
mentioned order, so there is no need for making such modifications now but 
they will be taken into consideration in the new law. 
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المطلا األول / مجالس المحافظا  وف ا 

 1262لسنة  152ل انون المحافظا  رقم 

ب نأ  053بقا ثاا قرنح  لبنثرفظر  سق  

لبنقا  ف  نرات  لححبى لبـقس  سربسرً  0383

الستأ ف  لبجناحستأ لبقسلقتأ حه  لبحثال  لإل

لبنرثتأ  حقا  –لبقضرء  –لبنثرفظأ  -لبننيقأ  

لعتسف  لبنرا  لبسرنتأ ن  لبقرنح  لبنلكحس 

حربش ذتأ لبنقنحتأ ببحثال  لإلالستأ لبنلكحس  ف  

ن  لبقرنح  كتـتأ  8,5,2 عئه حقا حتن  لبنحلا 

تشكت  لبحثال  لإلالستأ إل إ  لبنثرفظر  ت تثاد 

تقت  نسكزهر حل نار حتسح  حتقا  ثاحاهر حتـك ح

لستحري لاقضتأ حلبنحلث  ننار حتبثق حنثرفظأ 

  سل حنس ح  جناحس  تذاس حنرءعبى لقتسلح 

لبحزتس حنحلفقأ نجبس لبحزسلء حنذراقأ نجبس 

حقا لعيى قرنح  لبنثرفظر  باله  [0]قترا  لبسحس 

 [ 1لبنجربس ذئثتر  إالستأ تنسب  حرات ]

تل حربثقحق لبن حبأ ببحثا  لإلالستأ لبتن .0

 حنحجب لبقحلنت . 

ل تتـرء لبضسل ب حلبس ح  حلحجحس حفقر  .1

 إلثكر  لبقحلنت . 

ل تقنر  لبذئثتر  لبت  تنكنار ن  لبقتر   .3

حرب انر  حلبحظر ف ث ب  ثكر  قرنح  

 لبنثرفظر  حلبقحلنت  لح سل.

عقا لبققحا عبى ل تئف  نحلعار   .2

 قرنح .،حنقتضى  ثكر  لب

بار ل  تكح   ذنر ف  جنتل لباعرح   .5

 لبت  تقر  بار لح عبتار.

حنسل حمن  ا الع  بتقالا لبذئثتر  لبت  

تتنتل فتار نجربس لبنثرفظر   ح نجربس 

لبحثال  لإلالستأ حلب حب ف  لبك حم  لبقرنح  

ً إبى تنتقار حربش ذتأ لبنقنحتأ  قا  شرس ن حقر

 شرس ف  لبنرا  حل  لبقرنح  لبنان  لبحلف  قا 

نن  إبى  ه  لآلسرس لبت  تتستب عبى ننا  20

 لبش ذتأ لبنقنحتأ 

فقا حتن  لبحظر ف  000-30 نر لبنحلا ن    

حلب انر  لبنثبتأ حقا نقبار ن  لبحزلسل  

حلباحل س لبنسكزتأ حقسلس ن  لبات أ لبقبتر 

بإلالس  لبنثبتأ حنرء عبى لقتسلح لبحزتس حبكح  

ح  حتقات  لب انر  لبقرنأ فئ    تبك لبات ر  تق

حا ن  حجحا إتسلال  نربتأ  رذأ حار ت تيتل 

ن   ئبار  الء حظر ـار حنارنار بلل فم  لبنرا   

ن  قرنح  لبنثرفظر  قا حتن   لاتسلال   005

لبت  تنك  ل  تقتناا عبتار حلب ؤل  ه  ل  

قرنح  لبنثرفظر  لعئه عنا تقالاه باله 

ساهر عبى  حت  لبثذس ل  لاتسلال  ه  لن  لح

حجحلحر عبى لبك نسل حم   -عبى  حت  لبنسر   

لبنشسحة قا لحساهر عبى  حت  لبثذس حبح 

ً اتسلال  ل سل  لسلا ل   تتسك لبحرب نـتحثر

بكر  قا  ضرف عحرس  ت تحا  ن   ئبار لبى 

لبك. لنر لبجرنب لاه  ف  قرنح  لبنثرفظر  

حتتنس  هح ل بحب لبسقرحأ عبى لعنربار ، 

حتقتت  سؤ رء لبحثال  لإلالستأ لبلت  ه  ن  

نحظـ  لب بيأ لبنسكزتأ حتحبا  س ر أ تبك 

لبحثال  لضرفأ لبى تقتت  عاا ن  لعضرء 

نجربس لبحثال  لاالستأ حثك  حظر ـا  نل 

حقر ا  ف  نـس لب ب  لبحظتـ  كنر لعيى 
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ن  نجبس لبحزسلء حنرء  013لبقرنح  ف  لبنرا  

زتس لبال بتأ ذئثتأ ن  نجربس عبى لقتسلح ح

لبحثال  لاالستأ للل  ربـ  حلجحرتار حلذحا 

حقر ار نضسلً حربنذبثأ لبقرنأ هلل كب  حراظرفأ 

لبى لبسقرحأ لبت  تنرس ار لاجاز  لبن تذأ 

حلبت  نص عبتار قرنح  لبثك  لبنثب  سق  

[ حبنر عبى نص لبنرا  3] 0363ب نأ  082

 ( لبنئثظر  لبتربتأ013ة

 

ل  تقتح  سحؤ رء لبحثال  لاالستأ حق    (0ة

ن  لعضرء لبحثال  لاالستأ هح بتس 

نحة ن  لنحلة لبسقرحأ ح  ه  ن مبأ 

تنظتنتأ بكتـتأ تشكت  نجربس لبحثال  

 لاالستأ

ن مبأ ث  لبحثال  لاالستأ للل لذحا  (1ة

حقر ار نضسلً حربنذبثأ لبقرنأ ، فا  

عحرس  حل قأ لل ب  تثاا لبنقترس لبل  

حنحجح  تذا تبك لبثال  لاالستأ نضس  

 حربنذبثأ لبقرنأ .

حن   ئ  نر تقا  فم  لاجاز  لبحزلستأ لبنسكزتأ 

تنرسس سقرحأ تتقاا ذحسهر فتسلقب لبنئءنأ ببتمكا 

ن  ث   لالء لبنجربس لبنثبتأ حعنربار حنئ نتار 

ببنذبثأ لبقرنأ حتنرسس سقرحأ لبنشسحعتأ ببتمكا 

   لبنثبتأ ببقرنح  ف  لعنربار .ن  لثتسل  لبات ر

حاحا ن  لبقح  لن  ن   ئ  لايئة عبى      

لح حرب لبنحجاأ ف  قرنح  نجربس لبشقب لبنثبتأ 

تئثظ لن   شرس إبى إبغرء  0335ب نأ  15سق  

لبنجربس لح سل لبت  كرن  قر نأ ف  لب رحق 

كنجربس لبحباتر  حنجربس لبنثرفظر  حنجربس 

نجربس لبشقب لبت   شكب  حنحجب لبشقب    ل  

لبقرنح   عئه قا ثب  نث  لبنجربس لب رحقأ ف  

 . عنربار ح بيرتار حل تذرذرتار

المطلا الثاني / مجالس المحافظا  وف ا 

  9004لسنة  71لالمر رقم 

حلبن نى  1002ب نأ  60ذاس لانس سق  

ة لب بير  لبثكحنتأ لبنثبتأ ( ف   60لانس سق  

. حح   حستنس . ننذب لبناتس  حق  تحب   إ 

لاالس   حقا تضن  هلل لبقرنح  عبى نقانأ عرنأ 

تحت  لايرس لبقر  بتشستل هلل لانس حقا ق   هلل 

لانس لبى ت قأ لق ر  تحزع  نر حت  لبغس  ن  

لذالس هلل لانس ح هح بننا لبذئثتأ لبننر حأ 

بباحل س لبثكحنتأ بن تحل لبنثرفظأ حلبحباتأ 

بتث ت  لتذر  لب انر  لبقرنأ لبى لبشقب  لبنثبتأ

لبقسلق  كنر حت  كتـتأ تشكت  نجربس لبنثرفظر  

حنر ه  نار  عنبار حل تقئبتأ هله لبنجربس حمال ار 

حن ؤبترتار حنار  عنبار حذحس  ن تقبأ اح  

 تيس  لح لشسلف    حزلس  ح  لاكسس ن  لبك 

لعير ار  لبثق ف  لبتذحت   ئ  ل ححعت  ن  

ستخ لبتقت  نذراقأ لح سف  لبتقت  لبل  تقح  ح  تر

لبحزلسل  ببناسلء لبقرنت  لبلت  تثتبح  ننرذب 

عبتر حم تسنرء سؤ رء لبجرنقر  ف  لبقسلق ثتد ا 

تنيحق عبتا  حذف ناتس عر  س  تحت  لبق   لبسربد 

كتـتأ ل تترس لبنثرفظ حنر هح حذـ  لبحظتـ  حنر 

ب  حعزب  ح ه  ن ؤحبترت  حكتـتأ ننرس أ بقن
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ل تحالب  كنر تح  كتـتأ تقتت  نحظـ  لبنثرفظأ  

ححتن  لحق ر  لح سل ن  لحنس  عئه ذئثتر  

حل تذرذر  نجبس لبنثرفظأ حل تذرذرت  

حل تذرص ناسلء لبشسيأ حكتـتأ تقتنا  حعزبا  

حلثربتا  عبى لبتقرعا ثتد تكح  ن  قح  حزلس  

لبشسيأ لبال بتأ س  تحت  كتـتأ ننرس أ ناسلء 

اعنربا  حربتن تق نل نجربس لبنثرفظر  كنر تحت  

هلل لانس عئقت  نل لبقحلنت  لا سل ح حمبغرء    

نص تتقرس  نل لثكر  هلل لبقرنح  حعبى لبسي  

ن  ل  لبقرنح  لعئه قا لشتسي نذراقأ نجبس 

لبنثرفظأ عبى تقتت  لبناسلء لبقرنت  لبى ل  لبك ا 

الء لبكبتر  حلبك ا  تشن  سؤ رء لبجرنقر  حعن

لبنقا   0380ب نأ  12قرنح  لب انأ لبنانتأ سق  

حقرنح  حزلس  لبتقبت  لبقرب  حقرنح  لب انأ 

لبجرنقتأ قا حت  لابتأ لبت  تت  تقت  حار سؤ رء 

ً فق  لبنشسة  لبجرنقر  حعنالء لبكبتر  حث نر

حم تسنرء هرتت  لبـ تت  بنر تتيبح  لانس ن  تحلفس 

 جحلنب

نتأ حلكراتنتأ ا تنك  ل  تتسك تقاتسهر عب 

اعضرء نجبس لبنثرفضأ حمعتحرس ل  لبجرنقأ 

حلبحزلس  ه  لبألعب  حن  تتحفس فت  هله لبجحلنب 

 60حاحا ن  لإلشرس  حمن  ت  ننرقشأ تقات  لحنس 

ثتد  حذى نجبس شحسل لباحبأ  1002ب نأ 

ل تسنرء بناسلء لبقرنت  حنر تقسف حربننرذب لبقبتر 

ن   1002ب نأ  60بحلسا لكسهر ف  لانس ل

شنحبار حمثكر  لانس لبنلكحس ا  حظتـأ لبناتس 

لبقر  لل  لهنتأ قذحل ف  لبنثرفظأ حل  تقتتن  ت  

ع  يستق تسشتا لبحزتس لبن تص ع  لبثكحنأ 

لاتثراتأ حذاحس  نس ن  نجبس لبحزسلء حل  

تكح  ذئثتأ تقتت  لبنحظـت  لبنثبت  لبترحقت  

رفظأ حلبحباتر  لبترحقأ بار اح  شنح  ببنث

لبنحظـت  لبترحقت  ببحزلسل  لاتثراتأ حرآلنس 

لبنلكحس . كنر لقتسح نجبس شحسل لباحبأ لعالا 

نشسحة قرنح  بنجربس لبنثرفظر  حذئثترتار ح 

نارنار ح ل تذرذرتار حكتـتأ لت رل لبقسلسل  

حثتد ا تتقريل نل نار  ححلجحر  لبحزلسل  

حهنر  1002ب نأ  60حلبغرء لانس سق   لاتثراتأ

احا ن  ل  ت ج  نئثظأ ف  لبحق  لبل  تشك  

فت  لاجسلءل  لبقرنحنتأ اعالا تشستل  رص 

حربنثرفظر  يتس لبننتظنأ حإقبت  تت  إعالا نشسحة 

حهلل تنس  تقريقر نر  1002ب نأ  60تقات  لآلنس 

حت  لبتشستقت  حكر   لاجسل ل  ت تكن  

  لبقرنحنتأ إلذالس قرنح  لبنثرفظر  يتس لإلجسلءل

  .ننتظنأ حمقبت  

المطلا الثالث / المحافظا  التي لم تنتظم 

 في اقليم وف اً نحكام الدستور النافو 

ن  لبا تحس  013ح  011بقا تنرحب  لبنراتت    

لبقسلق  لبنرفل نحضحة لبنثرفظر  لبت  ب  تنتظ  

  011ف  لقبت  فقا نذ  لبنرا  

لبنثرفظر  ن  عاا ن  لاقضتأ  تتكح  .0

حلبنحلث  حلبقسل تننا لبنثرفظر  لبت  ب  

تنظ  ف  لقبت  لبذئثتر  لاالستأ حلبنربتأ 

لبحل قأ لبت  تنكنار ن  لالس  شؤحنار عبى 

حفق نحاء لبئنسكزتأ لاالستأ حتنظ  لبك 

 حقرنح 
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تقا لبنثرفظ لبل  تنت ح  نجبس لبنثرفظأ  .1

ف  لبنثرفظأ لبننرس أ  لبس تس لبتنـتل  لاعبى

 ذئثترت  لبن ح  حار ن  قح  لبنجبس

تنظ  حقرنح  لنت رب نجبس لبنثرفظأ حلبنثرفظ   .3

 ح ذئثترت 

ا ت ضل نجبس لبنثرفظأ ب تيس  لح لشسلف  .2

لتألح    جاأ يتس نستحيأ ححزلس  حب  نربتأ 

 .ن تقبأ

  :فتنص 193اما الماد  

تجحز تقحت   بير  لبثكحنأ لاتثراتأ 

بنثرفظر  لح حربقكس حنحلفقأ لبيسفت  حتنظ  لبك ب

حقرنح  ححلبك فم  لبا تحس قا ثاا ف  لبنراتت  

لاثكر  لبقرنأ ببنثرفظر  لبت  ب   013ح 011

تنتظ  ف  لقبت  حمن  تت  ننثار لبذئثتر  لاالستأ 

حلبنربتأ لبحل قأ حنر تنكنار ن  لالس  شؤحنار عبى 

فظ تقتحس لبس تس حفق نحا   انسكزتأ حل  لبنثر

لبتنـتل  لاعبى ف  لبنثرفظأ حعا   ضحة نجبس 

لبنثرفظأ ب تيس  لح لشسلف لتأ جاأ حنر فتار لتأ 

ً ع  لبحتر  ل  قرنح  لبنثرفظر   حزلس  حينتر

حلثكرن   ات س  عبى نثرفظأ حغالا حلبك ا  

ن  لبا تحس  حذ  حتنظت  حضل  012لبنرا  

لثكر  هلل لبقرنح  لبقرذنأ حقرنح  حكلبك ا ت س  

ً فا  ا تشن عبى لبنثرفظر    لبت  تشك  لقبتنر

نثرفظر  لقبت  كسا تر  ة لب بتنرنتأ ،اهحك ، 

تشك  لقبت  حذئثتأ تنظت   لسحت ( حلبك انار

لانحس لبت  ت ص هله لبنثرفظر  تا   ف  

ل تذرص   لاقبت  كلبك ل   بير  حذئثتر  

ت  كحن  تمت  ف  لبنثرفظر  ا تسقى ب بير  لإلقب

لباسجأ لبسربسأ فر لبذئثتر  لاح ل ه  ببثكحنأ 

لاتثراتأ حن  س  بإلقبت  حن  س  ببنثرفظر  لبغتس 

نستحيأ حمقبت  حل  ل تذرذر  لبنثرفظر  ه  

ل تذرذر  نثبتأ حبت   ل تذرذر   تر تأ لح 

 تراتأ لل ل  ذئثترت  ه  ذئثتر  إالستأ عبى 

 لحيبب

مشروع قانون المحافظا   المطلا الرابا/ 

 مرتبطة بالقليم الغير 

ن  لبا تحس لبنرفل  011بقا  جرز  لبنرا  

إذالس قرنح  ت ص لبنثرفظر  لبغتس نستحيأ 

حمقبت  بلل جرس  لبقن  عبى لعالا قرنح  لبنثرفظر  

لبغتس نستحيأ حمقبت  . ثتد لن  ق   لبى حرحت   

 لبحرب لاح  حتشن  فذبت  تتقبق لبـذ  لاح 

حنجربس لبنثرفظر  حلبنجربس لبنثبتأ حشسحي 

لبقضحتأ ف  نجربس لبنثرفظر  حلبذئثتر  

حل تذرذر  لبنجربس لبننت حأ  حنر ه  

لبثذرنر   حلبثقحق لبت  تتنتل حار  لنر لبـذ  

لبسرن  فتنض  لجسلءل  تشكت  لبنجربس حلبنجربس 

لبنثبتأ لنر لبحرب لبسرن  فقا ق   لبى سئسأ فذح   

لبـذ  لاح  لبنثرفظأ لنر لبـذ  لبسرن   تنرح 

تتنرح  لبنحلسا لبنربتأ حلا تذرذر  لنر لبـذ  

لبسربد فجرء بتنرق  ن مبأ لاقضتأ حلبنحلث  

ح  تسل لاثكر  لب ترنتأ حلا حرب لبنحذتأ حبنر 

 :عبى هلل لبقرنح  لبنئثظر  لبتربتأ 
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نثرفظأ حغالا كحنار تنظ  كر  ن  لبئز  لبنص ف  هلل لبنشسحة عبى ل تسنرء  -1

حقرنح   رص نثح نر قضى لبا تحس حلبك ، ا  لإليئق حلبقنح  حلبشنح  تقن  

ن   012ببحهبأ لححبى لن  تشن  نثرفظأ حغالا حبك  حربسجحة إبى نص لبنرا  

لبا تحس حلبت  لحجح  ذاحس قرنح   رص بحغالا  سعر  نر تحاا هلل لبحه  

 لبقرنحن .

هلل ن  لبتقرحتس لب تر تأ حلكس عحرس         " نجبس لبنثرفظأ  ب  تت بص لبقرنح  -2

لعبى  بيأ" حلبحلقل ل  لبا تحس حمثكرن  ب  تثاا ن  ه  لعبى  بيأ لل ل  

نجبس لبنحلب حهح لعبى  بيأ حربا تحس حنر تنبك  ن   بيأ تشستقتأ حسقرحتأ 

" نجبس حلالستأ فم  بس تس نجبس لبحزسلء حنحلفقأ س تس نجبس لبجناحستأ 

لبس ر أ"  بيأ ثب  حلبغر   حلجسلء لنت رحر  جاتا ، حتتـسة ع  لبك ل  لبقرنح  

ً تتقبق حث  لبنجربس لبنثبتأ حنر فتار نجبس لبنثرفظأ حا تنك   ب  تحسا نذر

ننا لبنجربس لبنثبتأ  بيأ لعبى لح نسكز لعبى ن   بيأ حنسكز لبنحلب ، لل 

تتقبق حث  لبنجربس لبنثبتأ ، ا  لنت رب كر  ن  لبئز  ل  تحسا لبقرنح  نذرً 

لعضرء لبنجبس لبنثب  ا تقن  ل تنسلسه  حقضحتتا  يتبأ نا  لاسحل  نحل  

لبنثاا  حربقرنح  حكر  لاحبى ننا جاأ نقتنأ  بيأ ث  لبنجبس حلباعح  لبى 

لنت رحر  جاتا  نسرب  ننا لبنثرفظ هله لب بيأ حه  شحتاأ ح بيأ س تس 

 لبحزسلء 

لبنشسحة ف  لبثذرنر  لبنننحثأ اعضرء لبنجربس لبنثبتأ حشك  تـحق  يربى -3

ن  لبا تحس ، اح  ل  تم ل حقت   83نر هح نقسس اعضرء نجبس لبنحلب حربنرا  

لاعتحرس ل  لبنحا  لبنقسس ف  لبا تحس ل  ا ثذرنأ ح  ش ص حح  قسلس 

لبقرنح  حل  لاذ  ن  لبا تحس هح  ترا   5يربنر ل  لبنحا  لبنقسس ف  لبنرا  

ن  لبا تحس حهح ننل لبنص ف  لبقحلنت  ن  تثذت      000لبنقسس حربنرا  

عن  لح قسلس لالس  ن  لبيق  حل  لبك ت ربف لثكر  ل تقئ  لبقضرء لبك  ن  

( ن  لبا تحس كنر لن  احا 00,06,50,03تقرس  هلل لبنحا  لبل  قسست  لبنحلاة

لبنثبتأ ه  ل تذرذر  لالستأ حنربتأ  ن  نئثظأ ل  ل تذرذر  لبنجربس

ن  لبا تحس حبت   ل تذرذر   تر تأ  011نثبتأ نثح نر لكس  لبك لبنرا  

 ح ترا  لبنقسس  بنجبس لبنحلب.

نن  ل  تكح  لبنسشا بقضحتأ  5ن  حت  لبشسحي لبت  ثااهر لبقرنح  ف  لبنرا   -4

ً ف  لبنثرفظأ حك  كر  لاحبى عا  ل ت  را  نذيبا نجبس لبنثرفظأ نقتنر
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لاقرنأ حل تحالب  حنذيبا لب ك  ، لبك ل  لحقرنأ نذيبا قسسه لبنظر  لبقرنحن  

 000لبقسلق  بألجرنب حبتس ببنحلينت  ح تتمكا لبك ن  قرنح  لقرنأ لاجرب سق  

لل ل  بئجنح  لاقرنأ حببنحلي  لب ك  حبتس لاقرنأ ، لل ببقسلق   0360ب نأ 

 ن  لبا تحس. 22لحرن  لبك لبنرا   ثق لب ك  ال   لبقسلق كنر

ا تجحز ننا نجبس لبنثرفظأ  بيأ لذالس لبقحلنت  ا  لبك ن  ل تذرص  -5

نجبس لبنحلب حلبنجربس لبتشستقتأ ف  لاقربت ،  حلننر بنجبس لبنثرفظأ  بيأ 

لذالس تشستقر  ن  يتس لبقحلنت  كمذالس لحلنس ححترنر  حتقبتنر  حهلل تحاح 

لبقرنح  ن  ننا نجبس لبنثرفظأ  بيأ لذالس قحلنت  تتقبق حلضثرً ننر حسا ف  

ن  لبا تحس قسس  حمن   10حربضسل ب حلبس ح  عبى لبسي  ن  ل  لبنرا  

اتجحز فس  لبضسل ب حلبس ح  ل  حقرنح  ، فربنص ف  قرنح  لبنثرفظر  عبى 

ت حت  نجبس لبنثرفظأ ذئثتأ فس  لبضسل ب حلبس ح  ت ربف لبا تحس، 

ا تننل لبنثرفظأ ن  لذالس حتر  لح تقبتنر  ن  نجبس لبنثرفظأ حبك  لبك 

تتضن  ل تتـرء نحبغ نقرح  لب انر  لبت  تقانار لبنثرفظأ حبك  بتس حشك  

ضسل ب لح س ح  فا  ضنتنأ لح نقرح  لب انر  نسرب  قسلس نجبس لبنثرفظأ 

ج  تث ت  حم تتـرء      نحبغ نثاا ن  لب ترسل  لبت  ت ت ا  يسق لبنثرفظأ ا

 لب انأ لب رذأ حشحلسة لبنثرفظأ .

ننا نشسحة لبقرنح  نجبس لبنثرفظأ  بيأ لبنذراقأ عبى لاتـرقتر  حهلل ا  -6

تجحز ن  لبنرثتأ لبا تحستأ فرحتـرقتر  ابتأ حلباحبأ ننسبأ حربثكحنأ لاتثراتأ 

حس ل سلحقرً ن  لبا ت 80ف  حغالا ه  لبجاأ لبت  ثااهر لبا تحس حنحجب لبنرا  

حلبل  لنري حنجبس لبنحلب هله لب بيأ يتس ل  لبققحا تحقى ن  ذئثتأ نجبس 

 لبنثرفظأ لح لبنثرفظ.

تضن  نشسحة لبقرنح  حمن  ا تجحز لعـرء لبنثرفظ لا حنحلفقأ ليبحتأ سبس    -7

لاعضرء حف  ثرا  نثاا  كقا  لبكـرء  حلا تغئ  حهاس لبنر  لبقر  حلاالنأ 

قال  لثا شسحي لبقضحتأ ف  ثت  بنجبس لبنحلب  بيأ حجستنأ حلاهنر  حف

 ثب لبسقأ ن  س تس لبحزسلء " لاعـرء" حرايبحتأ لبنيبقأبقاا لعضرء نجبس 

لبنحلب حبتس ليبحتأ لبسبست  ححاح   حب ل س    ثتى حبح ب  تتثقق ثربأ ن  

لبثرا  لبنلكحس  ، فا  ابنكر  ننا لبنثرفظ ف  لبنثرفظأ ثذرنأ لكسس ن  

ذرنأ س تس لبحزسلء حبأل ف ل  نشسحة لبقرنح  لشتسي ليبحتأ لبسبست  اعـرء ث
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لبقر ننقر   ف  لبقضرء حناتس لبنرثتأ حهلل حقتا ع  لبحلقل لبا تحس  حلبقرنحن  

 نر تتيبب لعرا  لبنظس ح .

لبغستب ف  نشسحة لبقرنح  لن  ننا لبنثمرفظ ثمق لاعتمسل  عبمى قمسلس لعـر م   -8

راتمأ لبقبتمر حهملل ا تجمحز نم  لبحجم  لبا متحس  ا  لبا متحس لنر  لبنثكنأ لاتث

نمم  لبا ممتحس حا تجممحز لضممرفأ  33ثمماا ل تذرذممر  هممله لبنثكنممأ فمم  لبنممرا  

ل تذرص جاتما بامله لبنثكنمأ حقمرنح  فاملل لبمنص ت مربف لثكمر  لبا متحس كملبك 

لشتسي نشسحة لبقرنح  ذاحس نس ح  جناحس  حتقتت  لبنثمرفظ حهملل ا تجمحز 

بتس ن  ل تذرص س تس لبثناحستأ " نجبس لبس ر أ" لبنقسس  ا متحسترً ،  ان 

لبك لنم  تنمرسس ذمئثترت  حربنحلفقمأ عبتم  نم  نجبمس لبنثرفظمأ حتماتتم  لبتنمت  

لبقرنحنتأ حا تثتر  لبنحضحة لبى نس مح  جنامحس . ح ترنمرً فمم  هنربمك لبكستمس 

لقبمت  نمر تثتمر  لبمى ن  لبتذحتب بنشسحة قرنح  لبنثرفظر  يتمس لبننتظنمأ فم  

لعمممرا  لبنظمممس نممم  نجبمممس لبنمممحلب لبمممك ل  لبنجبمممس همممح ذمممرثب لبذمممئثتأ 

 لبك. ف  حلا تذرص

 

 التــاتمـــة

نمم   ممئ  لبحثممد لبنتقمما  تضمما حممم  هنربممك لبقاتمما نمم  لبتشممستقر  لبتمم  عربجمم  نحضممحة قممرنح  

قاا  حكرن  لبغرتأ لح ر تأ لبنثرفظر  حلن  ن  لبقحلنت  لبت  بت   ثاتسأ لبقاا حلننر نس حنسلث  نت

ن  تشستق  هح إعيمرء حقم  لبذمئثتر  حلب مبير  حنجمربس لبنثرفظمر  نم  لجم  قترنامر حماحسهر 

لبـرع  ف  تقات   فض  لب انر  بقنح  لبشقب حبلبك تجب  حا نسلعر  لبجحلنب لبقرنحنتأ عنا تشستل 

نم  إزلبمأ لبتقمريل لبثرذم  حمت  إعمالا  هلل لبقرنح  بتثقتق لبغرتأ لح نى ن  هملل لبقمرنح  . كنمر احما

 1002ب نأ  60نشسحة قرنح  نجربس لبنثرفظر  لبغتس نستحيأ حإقبت  ححت  إجسلءل  لبتقات  بألنس 

لل ل  تشستل قرنح  لبنثرفظر   حف تؤا  لبمى إبغمرء لحنمس  عمئه حبملبك ا نمسل ضمسحس  إلجمسلء 

 .هله لبتقاتئ  ف  لبقرنح  لبجاتا نس  هله تقاتئ  ف  لبحق  لبثرضس حإننر تت  نسلعر 
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