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 تأثُر إظافت انبهىراث األضفُجُت انًائُت فٍ تحطٍُ بعط خصائص انتربت

 

 هادٌ عبذ األيُر جاضى             حُذر جىاد كاظى         عباش صبر ضرواٌ انىغُفٍ

 جايعت انقاضى انخعراء /  كهُت انسراعت

 

 انخالصت :

ٛخ انًبئٛخ ػُذ ئػبفزٓب ثُغت ٔصَٛخ أعشٚذ ْزِ انذساعخ نهزؼشف ػهٗ يذٖ رأصٛش انجهٕساد األعفُغ       

كغى رشثخ نكم عُذاَخ(. 5غى( ئنٗ رشثخ راد َغغخ سيهٛخ يضٚغخ ثٕالغ خًظ ػششح ػُٛخ)5،10،15،20يخزهفخ)

( ثٓذف انزؾش٘ ػٍ كًٛخ انًبء انًًغٕكخ يٍ لجم ْزِ CRDٔثضالس يكشساد ٔفك انزظًٛى اإلؽظبئٙ ربو انزؼشٛخ)

يم. ئر ثُٛذ انُزبئظ لبثهٛخ 2200يم ػُذ ئػبفخ انًبء نكم ػُٛخ ثكًٛخ  رمذس 1880 -1560انجهٕساد انزٙ رشأؽذ ثٍٛ 

يم. 1520-1450انًبدح انًغزخذيخ ػهٗ يغك انًبء يمبسَخ ثبنؼُٛبد انخبنٛخ يٍ اإلػبفخ انزٙ رشأؽذ لًٛٓب ثٍٛ

%، 38.83-30.33بئغٓب ثٍٛٔكزنك دساعخ انخظبئض انفٛضٚبئٛخ ٔانًبئٛخ األخشٖ يُٓب انغؼخ انؾمهٛخ انزٙ رشأؽذ َز

يًب رشٛش ئنٗ رؾغٍٛ لبثهٛخ انزشثخ ػهٗ االؽزفبظ ثبنًبء رجؼب نُغت اإلػبفخ، يمبسَخ ثبنؼُٛبد انخبنٛخ يٍ أٚخ ئػبفخ 

%. ْٔزا يب أكذرّ َزبئظ انًؾزٕٖ انشؽٕثٙ ػهٗ أعبط ػذد األٚبو 28.53-27.96نززشأػ لٛى عؼزٓب انؾمهٛخ ثٍٛ 

% نهؼُٛبد انًؼبفخ. ثًُٛب انؼُٛبد انخبنٛخ يٍ اإلػبفخ لذ 26.90-21.47انٕٛو انضبنش ثٍٛ انًخزبسح انزٙ رشأؽذ فٙ 

%. ْٔكزا ثبنُغجخ نألٚبو انًزٕانٛخ فٙ رمذٚش انًؾزٕٖ انشؽٕثٙ انزٙ عشد فٛٓب اخز 19.31-19.12رشأؽذ لًٛٓب ثٍٛ 

ٕو األخٛش نهؼُٛبد انخبنٛخ يٍ اإلػبفخ انمٛبعبد ثٍٛ كم ٕٚيٍٛ ٔانضبنش ؽزٗ أطجؾذ َزبئظ انًؾزٕٖ انشؽٕثٙ فٙ انٛ

%، انزٙ ٔطهذ ئنٗ ؽبالد انغفبف رمشٚجب. فٙ ؽٍٛ ػُٛبد انًبدح انًؼبفخ الصانذ يؾزفظخ 0.87–0.0.71ثٍٛ 

 % رجؼب نُغت اإلػبفخ.4.44–1.25ثبنًؾزٕٖ انشؽٕثٙ نززشأػ لًّٛ ثٍٛ 

خ انًغبيٛخ ٔانكضبفزٍٛ انظبْشٚخ ٔانؾمٛمٛخ فمذ ثُٛذ كًب ٔأعشٚذ فؾٕص فٛضٚبئٛخ أخشٖ نهؼُٛبد لٛذ انذساعخ كُغج      

% يمبسَخ ثًؼبيهخ انًمبسَخ ثمٛى 58-53انُزبئظ ئٌ نٓزِ انجهٕساد رأصٛش فٙ رؾغٍٛ يغبيٛخ انزشثخ ثمٛى رشأؽذ ثٍٛ 

%، سثًب رؼًم ػهٗ ركٍٕٚ فشاغبد طغٛشح فٙ انزشثخ ػُذ ايزظبطٓب نهًبء فزظجؼ اكجش يٍ 55-53رشأؽذ ثٍٛ

يشح ػُذ رٕفش انشؽٕثخ انالصيخ ػهٗ أصش انزشؽٛت ٔانغفبف. األيش انز٘ ٚغًؼ ثزؾغٍٛ رشكٛت  500-400ثـؽغًٓب 

 0.66–0.48انزشثخ. فٙ ؽٍٛ ثُٛذ َزبئظ انفؾٕص انكًٛٛبئٛخ يُٓب األٚظبنٛخ انكٓشثبئٛخ نهزشثخ انزٙ رشأؽذ ثٍٛ

دٚغًُٛض و
-1

ٛض يهٕؽخ انزشثخ نزٕفش انًؾزٕٖ انشؽٕثٙ رأصٛش ئػبفخ ْزِ انجهٕساد ػهٗ رخفٛف رشك 5:1نًغزخهض 

انًُبعت. ٔكزنك أٔػؾذ َزبئظ رفبػم انزشثخ  ٔإَٔٚبد انكبنغٕٛو ٔانًغُٛغٕٛو رأصٛش انًبدح انًؼبفخ ػهٗ ػُٛبد انزشثخ 

( فٙ =68.72LSDٔعٕد فشٔق يؼُٕٚخ) 0.05لٛذ انذساعخ. ٔلذ ثُٛذ َزبئظ انزؾهٛم اإلؽظبئٙ ػُذ يغزٕٖ انًؼُٕٚخ 

ء انًًغٕكخ يٍ لجم انجهٕساد األعفُغٛخ انًبئٛخ ٔغٛشْب يٍ انخظبئض األخشٖ نهؼُٛبد لٛذ انذساعخ كبنغؼخ كًٛخ انًب

 0.93،3.75انؾمهٛخ ٔكزنك كًٛزٙ انكبنغٕٛو ٔانًغُٛغٕٛو فٙ انزشثخ ٔانشاشؼ انزٙ عغهذ ألم فشق يؼُٕ٘ ثهغذ لًّٛ 

 خ لذ رؾغُذ ثفؼم انًبدح انًؼبفخ. ػهٗ انززبثغ، ْٔزا ٚإكذ أٌ خظبئض انزشث 6.16ٔ 2.89؛ 3.39ٔ

 

EFFECT OF WATER SPONGE CRYSTAL ON IMPROVEMENT OF SOME 

SOIL PROPERTIES 

 

ABSTRACT  :   

     The effect of water sponge crystal was studied using (5,10,15,20, gram) to loamy sand 

soil. This experiment includes15samples in three reps. using CRD. 

    Soil properties such as restricted water and shows a values between1560-1880 ml 

comparing with control which shows1450-1520ml each sample 2200ml. In addition to 
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field capacity and water content according to number days that shows values successively 

30.33-38.83% ,19.31-26.90% sequence, till the last day to values between 1.21-4.44% 

when the empty samples become  between 0.71- 0.87%. All these confirm ably the water 

sponge crystal are kept water. 

      Porosity, bulk and particle density which demonstrate the capability of crystals 

improvement of  these properties the porosity values was 53–58% comparing  with 

control(53-55 %), may be  constituted small pores in the soil because of  swelling and 

shrinkage during moisture and dry . 

      Either chemical properties of soil such as EC with extract 1:5, pH , Ca
2+ 

 and Mg
2+ 

are 

respectively 0.48-0.66dS m
-1

 ; 6.02-6.85; 7-17.1, 9 -14.4 meq L
-1

 comparing 0.70-0.72dS 

m
-1

 ; 6.10-6.35; 7-13.5 ; 8-14 meq L 
-1

 the control. These crystal may be lighten salty  

concentration in the soil and conservatism pH change, as well as Ca
2+

 and Mg
2+

. 

      The statistical analysis shows least significant difference(LSD) between the samples 

such as restricted water quantity and field capacity 68.72,0.93 respectively. Calcium and 

magnesium ions in soil and infiltration which record least significant difference3.75 and 

3.39; 2.89 and 6.16 respectively. These show development of soil properties.  

 

 : انًقذيت

ٚؼذ انًبء يُجغ انؾٛبح ٔعش انخهٛمخ ﴿أٔنى ٚش انزٍٚ كفشٔا ئٌ انغًٕاد ٔاألسع كبَزب سرمب ففزمُبًْب ٔعؼهُب يٍ       

(، ْٔزا يب أشبسد نّ انؼذٚذ يٍ اٜٚبد انمشآَٛخ انكشًٚخ يُٓب خهك َجُٛب 30انًبء كم شٙء ؽٙ أفال ٚإيٌُٕ﴾)األَجٛبء:

انزشثخ نُٛزظ ػًُٓب عالنخ يٍ ؽٍٛ﴿ٔنمذ خهمُب اإلَغبٌ يٍ عالنخ يٍ آدو)ع(ؽًُٛب ايزضط انًبء يغ 

(ػُذيب عغذ انجبس٘ ػض ٔعم انشٔػ فٛٓب فًضهذ أَغبَب را أرْبٌ ٚغٛهٓب نٛغؼهّ خهٛفخ فٙ األسع 12ؽٍٛ﴾)انًإيٌُٕ:

خ رشافمذ يؼّ (. ٔألعم أٌ ٚضأل انًبء َشبؽّ ٔفؼبنٛبرّ انؾ2007ٕٚٛٔيُّ ثضذ انجششٚخ ػهٗ اسع انٕالغ)انٕؽٛفٙ،

انخؼشح ٔانًشٔط ٔيخزهف طٕس انؾٛبح ؽزٗ ٕٚيُب ْزا، ٔيغزمجهُب انًمزشٌ ثبنًخبؽش انجٛئٛخ َزٛغخ انؼغض انًزضاٚذ فٙ 

انضشٔح انًبئٛخ. نزا طبس الصيب ئٚغبد انغجم انًُبعجخ ٔيؼبنغخ انًشبكم انزٙ رزؼشع نٓب ْزِ انضشٔح ثشزٗ انٕعبئم ؽزٗ 

يُٓب ْزِ انذساعخ انزٙ ركًٍ فٙ يؼشفخ يبْٛخ انجهٕساد األعفُغٛخ انًبئٛخ ٔرأصٛشْب ػهٗ ٔنٕ كبَذ ثًؼهٕيبد يزٕاػؼخ 

 خٕاص انزشثخ.

ئٌ انجهٕساد األعفُغٛخ انًبئٛخ يب ْٙ ئال يغؾٕق ؽجٛجٙ اثٛغ انهٌٕ نّ انمبثهٛخ ػهٗ ايزظبص انًبء ٔاالؽزفبظ        

ٕثخ انذائًخ ٔثفبػهٛخ يغزًشح يذرٓب خًظ عُٕاد رمٕو ثّ يشكهخ يؼّ شجّ عذاس يؾٛطٙ ٚزؼًٍ رضٔٚذ انزشثخ ثبنشؽ

ثأداء انًبء ٔانؼبئؼبد انزٙ رؾظم خالل ػًهٛبد انزجخش ٔانغغم. ٔثزنك رؼذ خضٍٚ دائى نؾغض انًبء فٙ انزشثخ ٔئيذاد 

نؾبالد  انكبئُبد انؾٛخ عٕاء كبَذ َجبرٛخ أو ئؽٛبئٛخ، العًٛب فٙ يُطمخ انغزٔس نزغبْى فٙ رخفٛغ االعٓبداد انًبئٛخ

(. Cyndan)،2003يم يٍ انًبء(1500غى يٍ انًبدح رًزض 5انغفبف كَٕٓب رًزبص ثخظبئض ايزظبطٛخ فبئمخ )

ٔيٍ اعم انكشف ػٍ لبثهٛخ ْزِ انجهٕساد فٙ انؾفبظ ػهٗ انؼبئؼبد انًبئٛخ ٔانزششٛذ االعزٓالكٙ، العًٛب فٙ انزشة 

 ْذفذ انذساعخ ئنٗ يب ٚأرٙ:انشيهٛخ راد انخظبئض انفٛضٚبئٛخ ٔانكًٛٛبئٛخ انٕاؽئخ 

 رمٛٛى ؽبالد انًؾزٕٖ انشؽٕثٙ نهزشثخ انشيهٛخ ػُذ ئػبفخ انجهٕساد األعفُغٛخ انًبئٛخ. .1

 دساعخ يمذاس كًٛخ انًبء انًًغٕكخ يٍ لجم انجهٕساد األعفُغٛخ انًبئٛخ انًؼبفخ ئنٗ انزشثخ لٛذ انذساعخ. .2

ثخ ٔيهٕؽزٓب، ئػبفخ ئنٗ لبثهٛخ يغكٓب ألَٕٚبد انكبنغٕٛو يذٖ رأصٛش انجهٕساد األعفُغٛخ انًبئٛخ ػهٗ رفبػم انزش .3

 ٔانًغُٛغٕٛو.
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 : انًىاد وغرائق انعًم

ثطشٚمخ انًبطخ انذٔنٛخ يهى، ٔؽذدد َغغزٓب سيهٛخ يضٚغخ 2رى اخز انؼُٛبد يٍ رشثخ يشسد ػجش يُخم 

ٔانطٍٛ ثؼذ أٌ أصٚهذ  . ئر رى ؽغبة ٔصٌ يفظٕالد انشيم ٔانغشٍٚPansu and Gautheyrou(2006)انٕاسدح فٙ

ٔانًبدح انؼؼٕٚخ ثٕعبؽخ ثٛشٔكغٛذ ، (pH=5)كشثَٕبد انكبنغٕٛو ثاػبفخ خالد انظٕدٕٚو ػُذ رفبػم

 (، يغ ئػبفخ  انًبدح انًفشلخ)انكبنكٌٕ(.H2O2انٓٛذسٔعٍٛ)

غى، 20،15،10،5،0أػٛفذ انجهٕساد األعفُغٛخ انًبئٛخ ثٓٛئخ يغؾٕق أثٛغ ئنٗ انزشثخ لٛذ انذساعخ ثكًٛخ      

كغى رشثخ نزٕػغ فٙ عُبدٍٚ ثٕالغ خًغخ ػشش ػُٛخ ٔثضالس يكشساد ػهٗ ٔفك انزظًٛى 5ٔيضعذ عٛذا يغ 

يم نكم ػُٛخ ثٕعبؽخ ثٛكش  2200(. ٔلذ أػٛف انًبء انًمطش نٓزِ انؼُٛبد ثكًٛخ رمذسCRDاإلؽظبئٙ ربو انزؼشٛخ)

زٓب يجبششح نًذح ٕٚيٍٛ يٍ اإلػبفخ نًُغ انفمذ يم، ٔرنك ألعم انٕطٕل ئنٗ ؽبنخ اإلشجبع. ئر رى رغط2000ٛعؼزّ 

ثبنزجخش، ٔكزنك انزخهض يٍ يبء انغزة األسػٙ ػُذ رهك انغُبدٍٚ انًفهزشح ٔانًؼذح نٓزا انغشع ثٓذف رمذٚش 

(. كزنك رى لٛبط كًٛخ انشاشؼ انُبصل يٍ 1984انًؾزٕٖ انشؽٕثٙ نهؼُٛبد ػُذ انغؼخ انؾمهٛخ        )ػالٔ٘ ٔيُزس،

عبػخ يٍ اإلػبفخ نزمذٚش كًٛخ انًبء انًًغٕكخ يٍ لجم انجهٕساد األعفُغٛخ انًبئٛخ انزٙ رًضم أطم 24د ثؼذ ْزِ انؼُٛب

انفشق ثٍٛ كًٛخ انًبء انًؼبفخ ٔكًٛخ انشاشؼ نغًٛغ انؼُٛبد لٛذ انذساعخ. ثؼذ رنك رى رمذٚش انًؾزٕٖ انشؽٕثخ ػهٗ 

صخ ػششح ٕٚيب ؽزٗ صجبد انٕصٌ فٙ ػُٛبد انًمبسَخ انخبنٛخ يٍ أعبط ػذد األٚبو انًخزبسح ثٍٛ ٕٚيٍٛ ٔانضبنش نًذح صال

انًبدح انًؼبفخ، ٔرنك ؽغت انطشٚمخ انًزجؼخ فٙ لٛبط انًؾزٕٖ انشؽٕثٙ ػهٗ أعبط انٕصٌ انغبف يٍ لجم 

(. ئػبفخ ئنٗ رنك رى لٛبط خٕاص فٛضٚبئٛخ أخشٖ يزًضهخ ثُغجخ انًغبيٛخ ٔانكضبفخ انظبْشٚخ ٔانؾمٛمٛخ 2006انخطٛت)

(، انزٙ ٚزى فٛٓب رمذٚش انًغبيٛخ ٔانكضبفخ انؾمٛمٛخ فٙ ثذاٚخ األيش ألعم 2006ًب ْٙ يٕطٕفخ ػُذ ؽجٛت ٔآخشٌٔ)ك

 انؾظٕل ػهٗ انكضبفخ انظبْشٚخ َزٛغخ نظؼٕثخ رمذٚشْب فٙ انزشة انشيهٛخ يٍ خالل انًؼبدنخ اٜرٛخ:

 100×انكثافت انظاهرَت/انكثافت انحقُقُت( -1انًطايُت=)

نفؾٕص انكًٛٛبئٛخ فمذ رى لٛبط األٚظبنٛخ انكٓشثبئٛخ ٔرفبػم انزشثخ ثغٓبص فٛشش انكٓشثبئٙ يزؼذد األغشاع أيب ا     

(. ٔكزنك رى رمذٚش إَٔٚبد انكبنغٕٛو ٔانًغُغٕٛو فٙ انزشثخ ٔانشاشؼ 2003لجم ٔثؼذ اإلػبفخ)ساٍٚ ٔآخشٌٔ،

( يٍ خالل األٚظبنٛخ انكٓشثبئٛخ oΨصيٕص٘ )(. فؼال ػٍ انزُجإ فٙ يمذاس االَخفبع ثبنغٓذ األ1999)انُؼًٛٙ، 

 (:1990( انًزكٕسح يٍ لجم انزًًٛٙ)1ػهٗ ٔفك انًؼبدنخ)

EC…1 =0.36 oΨ   

 

 :انُتائج وانًُاقشت

 انخصائص انفُسَائُت: 

ئٌ انزشثخ لٛذ انذساعخ راد َغغخ سيهٛخ يضٚغخ يٍ خالل َزبئظ انزؾهٛم انًٛكبَٛكٙ نًفظٕالرٓب  1ٚجٍٛ عذٔل        

ٗ أعبط ؽشٚمخ انزشعٛت انًؼزًذح ثبنًبطخ. ٔكزنك ٚجٍٛ لٛى األٚظبنٛخ انكٓشثبئٛخ ٔرفبػم انزشثخ، فؼال ػٍ كًٛزٙ ػه

انكبنغٕٛو ٔانًغُٛغٕٛو فٙ انزشثخ لجم ئػبفخ انجهٕساد األعفُغٛخ انًبئٛخ. ٔأٌ َزبئظ كًٛخ انًبء انًًغٕكخ يٍ لجم 

رشٛش ئنٗ لبثهٛخ ْزِ انجهٕساد ػهٗ ؽفع ٔخضٌ انًبء ٔثكًٛبد  2انجهٕساد األعفُغٛخ انًبئٛخ انًجُٛخ فٙ انغذٔل 

غى. ئر رضداد رجؼب نُغت اإلػبفخ ْٔزا ٚزفك يغ يب أشبس ئنّٛ 5يم ػُذ ئػبفخ انًبدح ثٕصٌ  1500رمذس

Cyndan(2003 ٔعٕد فشٔق يؼُٕٚخ فٙ كًٛخ انًبء انًًغٕكخ 2(. ئر أكذد َزبئظ انزؾهٛم اإلؽظبئٙ )انغذٔل )

. ٚشٛش ئنٗ 68.72لًٛخ لذسْب  0.05(ػُذ يغزٕٖ يؼُٕ٘ LSDذ انذساعخ انزٙ ثهغ فٛٓب ألم فشق يؼُٕ٘ )نهؼُٛبد لٛ

أٌ انجهٕساد األعفُغٛخ انًبئٛخ انًؼبفخ لذ اؽزفظذ ثبنًبء فٙ انزشثخ ٔلههذ فمذاَّ ػٍ ؽشٚك ػًهٛبد انغغم ٔانزجخش. 

انشغى يٍ َغغزٓب انشيهٛخ انزٙ كبَذ أػهٗ يٍ كًٛخ  ْٔزا يب ثُٛزّ كًٛخ انًبء انًٕعٕدح)انًًغٕكخ( فٙ انزشثخ ػهٗ

ػُذ يغزٕٖ انًؼُٕٚخ رارّ. ٔلذ ثُٛذ َزبئظ  20.48انًبء انًششؾخ يُٓب، ٔانزٙ ثهغذ فٛٓب لًٛخ ألم فشق يؼُٕ٘ 

 لبثهٛخ انًبدح انًؼبفخ ػهٗ االؽزفبظ ثشؽٕثخ انزشثخ ػُذ انغؼخ انؾمهٛخ، ْٔزا ٚؼُٙ أٌ انًبدح انًؼبفخ نٓب 3انغذٔل

ثبس. ٔثزنك فأٌ 15انمذسح ػهٗ خفغ انغٓذ انًبئٙ فٙ انزشثخ العًٛب انشيهٛخ انزٙ ٚكٌٕ فٛٓب انشذ انغطؾٙ لشٚجب ئنٗ 
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ثبس، يًب رضٚذ يٍ انًذح انالصيخ 1/3ْزِ انًبدح رغبػذ ػهٗ يٕاصَخ انًبء انغبْض ػُذ انغؼخ انؾمهٛخ فٙ انزشثخ ثشذ 

جبد نإلعٓبد نًذح صيُٛخ أؽٕل ػُذ رٕفش انًؾزٕٖ انشؽٕثٙ انًُبعت فٙ نهٕطٕل ئنٗ َمطخ انزثٕل انذائى ٔيمبٔيخ انُ

 (. Al-Tenen,2004انزشثخ)

أَٓب أظٓشد  فشٔلب يؼُٕٚخ ثٍٛ انًؾزٕٖ انشؽٕثٙ ػُذ  3ْٔزا يب أكذرّ َزبئظ انزؾهٛم اإلؽظبئٙ فٙ انغذٔل        

، يًب ٚإكذ لبثهٛخ 0.05ػُذ يغزٕٖ يؼُٕٚخ  0.93انغؼخ انؾمهٛخ ٔكًٛخ انًبدح انًؼبفخ، ٔثألم فشق يؼُٕ٘ ثهغ يمذاسِ 

 انزشثخ ػهٗ االؽزفبظ ثبنًبء ثفؼم انجهٕساد األعفُغٛخ انًبئٛخ.

 

 يع كًُتٍ انكانطُىو وانًغُُطُىو وانتىزَع انحجًٍ نهذقائق انتربت. pH( األَصانُت انكهربائُت وانـ 1جذول)

 

 

 ًائُت انًعافت إنً انتربت.( يقذار انراشح وانًاء انًًطىك يٍ قبم انبهىراث األضفُجُت ان2جذول)

 

كًُت انراشح)يم(  انعُُاث

 نهًكرراث

 انًعذل

 انحطابٍ

 نهًكرراث

 كًُت انًاء انًًطىكت

 )يم( نهًكرراث

 انًعذل

 انحطابٍ

 نهًكرراث

كًُت انًاء 

انًعافت نكم 

 R1 R2 R3 R1 R2 R3 عُُت)يم(

Co 680 660 680 673.3 1520 1450 1520 1496.7  

 

2200 

A 630 640 610 626.7 1570 1560 1690 1606.7 

B 520 500 500 506.7 1680 1700 1700 1693.3 

C 450 460 450 453.3 1750 1740 1750 1746.7 

D 330 320 340 330.0 1870 1880 1860 1870.0 

LSD0.05 20.48 LSD0.05 68.72 

 غى(عهً انتتابع.5،10،15،20انتربت)عُُاث انًادة انًعافت إنً  A،B،C،Dعُُت انًقارَت و Coإر إٌ:

 

 ( تأثُر إظافت انًادة عهً انًحتىي انرغىبٍ عُذ انطعت انحقهُت.3جذول )

 

 انعُُاث

 

 انًعذل انحطابٍ نهًكرراث انًحتىي انرغىبٍ عُذ انطعت انحقهُت )%(

R1 R2 R3 

Co 28.53 28.01 27.96 28.17 

A 30.33 31.61 31.59 31.18 

B 33.49 34.38 33.60 33.82 

C 37.09 35.81 36.32 36.41 

D 38.72 38.69 38.83 38.75 

LSD0.05 0.93 

 

يذٖ اؽزفبظ انًبدح انًؼبفخ ثبنًؾزٕٖ انشؽٕثٙ ػهٗ أعبط ػذد األٚبو انًخزبسح يمبسَخ  4فٙ ؽٍٛ ثُٛذ َزبئظ انغذٔل 

ٕو األخٛش ْٔٙ ثًغزٕٖ صبثذ يٍ % نه0.87ٛ-0.71ثبنؼُٛبد انخبنٛخ يٍ اإلػبفخ ٔانزٙ أطجؾذ ثمٛى رزشأػ ثٍٛ

يكرراث 

عُُت 

 انتربت

األَصانُت 

 انكهربائُت

dSm
-1

 

pH Ca
2+

 

meqL
-1

 

Mg
2+

 

meqL
-1

 

 انتىزَع انحجًٍ نهذقائق

)غى كغى
-1

) 

 َطجت انتربت

 انطٍُ انغرٍَ انريم

R1 4.58 6.68 15 28  

832 

 

40 

 

128 

 

 R2 4.50 6.71 20 30 ريهُت يسَجت

R3 4.50 6.78 22 21 
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% نزؼضص لبثهٛخ ْزِ 4.44-1.21ؽبالد انغفبف رمشٚجب، ثًُٛب رشأؽذ لٛى انًؾزٕٖ انشؽٕثٙ نٓزا انٕٛو ثٍٛ   

انجهٕساد انًؼبفخ ٔلذسرٓب ػهٗ رؾغٍٛ خٕاص انزشثخ انًبئٛخ يًب رٕفش ظشٔف ثٛئٛخ يالئًخ نؼًهٛبد اإلَجبد ًَٕٔ 

(. 2006ح رشؽٛت رغٓم ثضٔغّ يٍ غالف انجزسح ثفؼم انًبء انًؾٛؾ ثٓب )انُغبس،انغٍُٛ انز٘ ٚؾزبط ئنٗ فزش

ثبإلػبفخ ئنٗ ئَٓب رٕفش يؾزٕٖ سؽٕثٙ يُبعت نُشبؽ ٔفؼبنٛخ اإلؽٛبء كَٕٓب رًُٕ أًُٚب رغذ غالف يبئٙ ٚإْهٓب أٌ 

أكذرّ َزبئظ انزؾهٛم (. ْٔزا يب 1988رًبسط فؼبنٛزٓب انؾٕٛٚخ ٔرضٔٚذْب ثبنطبلخ انالصيخ )أثٕ ػبؽٙ ٔانَٕٛظ،

( انزٙ ثُٛذ فشٔلبد يؼُٕٚخ ثٍٛ كًٛخ انًؾزٕٖ انشؽٕثٙ ٔػذد األٚبو انًخزبسح ثألم فشق 4اإلؽظبئٙ)انغذٔل

. ٔكزنك ثٍٛ انًؾزٕٖ انشؽٕثٙ ٔرأصٛش كًٛخ انًبدح انًؼبفخ انز٘ ثهغ فٛٓب ألم 0.24( ثهغذ لًٛزّ LSD0.05يؼُٕ٘)

زبئظ انزذاخم ثٍٛ انًؾزٕٖ انشؽٕثٙ ػهٗ أعبط ػذد األٚبو انًخزبسح . فٙ ؽٍٛ ثُٛذ 0.61َفشق يؼُٕ٘ يمذاسِ 

، رشٛش ئنٗ 1.50ٔكًٛبد انًبدح انًؼبفخ يٍ انجهٕساد األعفُغٛخ انًبئٛخ فشٔق يؼُٕٚخ ثهغ فّٛ ألم فشق يؼُٕ٘ يمذاسِ 

ٓب انؼُٛبد لٛذ انذساعخ. لبثهٛخ انًبدح انًؼبفخ ػهٗ االؽزفبظ ثبنًبء ػهٗ انشغى يٍ صٚبدح ػذد األٚبو انزٙ رؼشػذ ئنٛ

فشٔق فٙ انًغبيٛخ ٔانكضبفخ انظبْشٚخ نؼُٛبد انزشثخ انًؼبفخ نٓب انجهٕساد األعفُغٛخ  5ٔلذ أظٓشد َزبئظ انغذٔل

%. 55-53% ػهٗ انؼكظ يٍ ػُٛبد انًمبسَخ انزٙ رشأؽذ انُغجخ ث58ٍٛ-53انًبئٛخ ثُغجخ يغبيٛخ رشأؽذ ثٍٛ 

أٌ ْزِ انجهٕساد رؼًم ػهٗ ركٍٕٚ فشاغبد طغٛشح فٙ انزشثخ يٍ   Al-Tenen(2004)ْٔزا ٚزفك يغ يب أشبس نّ

خالل ػًهٛبد انزًذد ٔاالَكًبػ أصُبء انزشؽٛت ٔانغفبف رغًؼ ثزؾغٍٛ رشكٛت انزشثخ ٔػًهٛخ رٕفٛش انٕٓاء، ٔكزنك 

غبد ٔثزنك فبٌ ْزِ رغؼم انزشثخ انًؼغٕؽخ ثؾبنزٓب انطجٛؼٛخ عٓهخ انزؾهم نٕطٕل يبء اإلسٔاء ٔانًطش ئنٗ رهك انفشا

 1.363-1.016انؼًهٛخ رجطأ عٛش ػًهٛخ رظشٚف انًٛبِ خالل انغطؼ. ٔكزنك انكضبفخ انظبْشٚخ رشأؽذ لًٛٓب ثٍٛ 

يٛكبغشاو و
-3

يٛكبغشاو و1.902-1.272نؼُٛبد انًبدح انًؼبفخ ٔثٍٛ  
-3

نهؼُٛبد انخبنٛخ يٍ اإلػبفخ ٔرنك نؼاللزٓب  

(. أيب انفشٔق انجغٛطخ فٙ لٛى انكضبفخ انؾمٛمٛخ رؼضٖ ئنٗ يغبل انخطأ انزغشٚجٙ 2000انؼكغٛخ يغ انًغبيٛخ)انُؼًٛٙ، 

 انز٘ ٚكًٍ فٙ دلخ انمبئى ثبنؼًم ٔأعهٕة ركشاس انطشٚمخ انًخزبسح نفؾض انؼُٛبد لٛذ انذساعخ.

 

 انخصائص انكًُُائُت:

ض ودٚغًُٛ 0.66–0.48ثٍٛ  6نمذ رشأؽذ لٛى ااألٚظبنٛخ انكٓشثبئٛخ فٙ عذٔل       
-1

ٔالم يًب ْٙ ػهٛٓب فٙ ػُٛبد  

دٚغًُٛض و 0.72–0.70انزشثخ انخبنٛخ يٍ انًبدح انًؼبفخ انزٙ رشأؽذ ثٍٛ 
-1

، رشٛش انُزبئظ ئنٗ فؼبنٛخ انجهٕساد 

األعفُغٛخ انًبئٛخ ٔنًب نٓب رأصٛش فٙ رخفٛف رشكٛض انًهٕؽخ ػُذ ؽبالد انغفبف. ْٔزا يب أٔػؾزّ َزبئظ األٚظبنٛخ 

ؼُٛبد انزٙ ركبد أٌ ركٌٕ يؼذٔيخ َزٛغخ نهزشؽٛت انًغزذٚى فٙ يُطمخ انشاٚضٔعفٛش ثفؼم ٔعٕد انجهٕساد انكٓشثبئٛخ نه

 (. 2003األعفُغٛخ انًبئٛخ انزٙ رؼذ ػبيم ئػبلخ نهًهٕؽخ ٔغشبء ٔالٙ نشذح رأصٛشْب فٙ انزشثخ)اإلداس٘،
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 ة نهعُُاث قُذ انذراضت.( انًحتىي انرغىبٍ عهً أضاش عذد األَاو انًختار4جذول)

 

 

 ( قُى انًطايُت وانكثافت انظاهرَت وانحقُقُت نهعُُاث قُذ انذراضت5جذول )

 

 تأثُر األَاو انعُُاث                انًكرراث األَاو انًختارة

Co A B C D 

 

 انثانث

R1 19.12 21.82 23.30 25.06 26.9  

23.35 R2 19.31 21.72 24.03 25.81 26.68 

R3 19.25 21.47 24.36 25.68 25.77 

 

 

 انخايص

R1 11.50 13.74 17.12 18.77 21.15  

15.64 R2 10.74 13.70 16.86 19.29 20.38 

R3 10.20 13.40 17.12 19.28 20.30 

 

 

 انطابع

R1 7.04 9.92 11.32 12.99 14.23  

11.18 R2 7.09 8.59 11.90 12.68 15.13 

R3 7.06 9.76 11.66 13.66 14.62 

 

 

 انتاضع

R1 3.65 6.12 7.48 10.07 12.30  

7.98 R2 3.43 6.14 7.48 10.81 12.49 

R3 3.22 6.16 7.24 10.58 12.56 

  R1 1.10 2.24 3.49 4.34 5.52 انحادٌ عشر

3.31 R2 1.10 2.37 3.27 4.71 5.11 

R3 1.41 2.37 3.10 4.05 5.48 

 

 انثانث عشر

R1 0.87 1.21 2.73 3.30 4.44  

2.51 R2 0.71 1.25 2.77 3.27 4.16 

R3 0.85 1.33 2.86 3.43 4.40 

 LSD0.05=1.50 LSD0.050.24 انتذاخم

 LSD0.050.61 13.48 12.65 11.01 9.07 7.09 - تأثُر انًادة

انكثافتانظاهرَت يُكاغراو و انًطايُت )%( انًكرراث انعُُاث
-3

يُكاغراو و  انكثافت انحقُقُت 
-3

 

 

Co 

 

R1 53 1.902 2.575 

R2 55 1.324 2.484 

R3 55 1.272 2.313 

 

A 

R1 55 1.349 2.396 

R2 58 1.363 2.371 

R3 55 1.270 2.309 

 

B 

R1 58 1.225 2.227 

R2 53 1.363 2.449 

R3 55 1.171 2.130 

 

C 

R1 55 1.200 2.346 

R2 58 1.311 2.383 

R3 53 1.221 2.326 

 

D 

 

R1 55 1.242 2.366 

R2 55 1.231 2.346 

R3 58 1.016 2.211 
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 ( األَصانُت انكهربائُت فٍ يطتخهص انعُُاث وانراشح.6جذول )

 

 

 انعُُاث

األَصانُت انكهربائُت نهعُُاث  )دَطًُُس و
-1

)دَطًُُس ضى األَصانُت انكهربائُت  نهراشح ( 
-1

 ) 

R1 R2 R3 R1 R2 R3 

Co 0.72 0.70 0.71 3.79 3.75 3.78 

A 0.66 0.65 0.64 3.78 3.75 3.77 

B 0.64 0.61 0.62 3.74 3.71 3.73 

C 0.61 0.60 0.60 3.73 3.70 3.71 

D 0.50 0.48 0.49 3.72 3.71 3.70 

 

ُبد انزشثخ لٛذ ٔانز٘ ٚإكذ ْزا االفزشاع اسرفبع لٛى ااألٚظبنٛخ انكٓشثبئٛخ فٙ يغزخهض انشاشؼ انُبصل يٍ ػٛ      

انذساعخ انزٙ أطجؾذ أػهٗ يٍ ااألٚظبنٛخ انكٓشثبئٛخ نهؼُٛبد، يًب رشٛش ئنٗ عٕٓنخ رششٛؼ ٔثضل انًهٕؽخ يٍ انزشثخ 

( فمذ ثُٛذ َزبئظ 1دٌٔ لٛذ يٍ لجم انجهٕساد األعفُغٛخ انًبئٛخ. ٔثبالػزًبد ػهٗ لٛى األٚظبنٛخ انكٓشثبئٛخ ٔانًؼبدنخ)

يغ صٚبدح كًٛخ انًبدح انًؼبفخ يذٖ رأصٛش انجهٕساد األعفُغٛخ انًبئٛخ  7صيٕص٘ فٙ انغذٔلانزُجإ ثبَخفبع انغٓذ األ

-0.17ػهٗ ؽفع انًبء انز٘ ثذٔسِ ٚؼًم ػهٗ رخفٛف رشكٛض انًهٕؽخ ٔاَخفبع انغٓذ األصيٕص٘ ثمٛى رشأؽذ ثٍٛ 

 ثبس فٙ انؼُٛبد لٛذ انذساعخ.0.20

نؼُٛبد انًبدح انًؼبفخ يمبسَخ ثبنؼُٛبد انخبنٛخ  6.85-6.02ٔؽذ ثٍٛ لٛى رفبػم انزشثخ رشا 8فٙ ؽٍٛ ثٍٛ عذٔل      

( ئنٗ أٌ 2003. ْٔزِ انُزبئظ  رزفك يغ يب أشبس نّ انظٛبد)6.35-6.10يٍ اإلػبفخ انزٙ رشأؽذ فٛٓب انمٛى ثٍٛ 

خ ئنٗ انؾًٕػخ، سثًب ئػبفخ ْزِ انًبدح رغؼم انٕعؾ ٚزًزغ ثزفبػم يؾبٚذ. أيب رفبػم انزشثخ لذ أطجؼ ثٓزِ انمٛى انًبئه

( انز٘ ٚؼذ يٍ أشكبل انغٛهكب SiO2رؼضٖ األعجبة ئنٗ ؽجٛؼخ انزشثخ ثُغغخ سيهٛخ يضٚغخ ٚغٕد فٛٓب يؼذٌ انكٕاسرض)

(، ئػبفخ ئنٗ رنك فأٌ أكضش األيالػ فٙ انزشثخ راد 1995؛ ئعًبػٛم ٔانشًٛٙ،1990راد انظفخ انؾبيؼٛخ)انُؼًٛٙ،

أٚؼب نزفبػم يغزخهض انشاشؼ انُبصل يٍ ػُٛبد انًمبسَخ انز٘  8بئظ انغذٔلؽجٛؼخ ؽبيؼٛخ. ْٔزا يب أٔػؾزّ َز

، ٔكزنك يغزخهض ساشؼ ػُٛبد انزشثخ يغ انًبدح انًؼبفخ ثمٛى رشأؽذ 8.85–8.80أطجؼ ثمٛى رزشأػ ثٍٛ

انجٛئٛخ  . ٔرنك نخهِٕ يٍ انغٛهكب كَٕٓب غٛش لبثهخ نهزٔثبٌ، فؼال ػٍ يمبٔيخ يؼذٌ انكٕاسرض نهظشٔف8.90–8.80ثٍٛ

(. يًب 1990انغبئذح ػهٗ انؼكظ يٍ األَٕٚبد انًٕعجخ انمبػذٚخ انزٙ رزأصش ثؼًهٛبد انغغم ٔاإلراثخ )ؽغٍ ٔآخشٌٔ،

انز٘ ثٍٛ كًٛخ إَٔٚبد  9ؽذٖ ثبسرفبع رفبػم كًٛبد انشاشؼ انُبصنخ يٍ ػُٛبد انزشثخ كًب ْٕ انؾبل فٙ انغذٔل

يهًٛكبفٙء نزش13.5-7.5؛ 17.1-7ؽذ ثٍٛ انكبنغٕٛو فٙ ػُٛبد انزشثخ ٔانشاشؼ ثمٛى رشأ
-1

ػهٗ انززبثغ ػُذ ئػبفخ  

؛ 13.5-7انجهٕساد األعفُغٛخ انًبئٛخ. فٙ ؽٍٛ رشأؽذ كًٛزّ فٙ رشثخ ٔساشؼ انؼُٛبد انخبنٛخ يٍ انًبدح انًؼبفخ ثٍٛ

يهًٛكبفٙء نزش 7.5-8
-1

-12.1؛ 14.4-9انخبص ثإَٔٚبد انًغُغٕٛو انزٙ رشأؽذ ثٍٛ  10. ٔكزنك يب ثُّٛ عذٔل

يهًٛكبفٙء نزش22.8
-1

نؼُٛبد انزشثخ ٔانشاشؼ ػهٗ انززبثغ ػُذ ئػبفخ انجهٕساد األعفُغٛخ انًبئٛخ يمبسَخ ثبنؼُٛبد  

يهًٛكبفٙء نزش 18.8-11؛ 14-8انخبنٛخ يٍ اإلػبفخ انزٙ رشأؽذ فٛٓب إَٔٚبد انًغُٛغٕٛو ثٍٛ 
-1

فٙ انزشثخ ٔانشاشؼ  

َٕٚبد راد ؽجٛؼخ لبػذٚخ سثًب رغٓى فٙ اسرفبع رفبػم انٕعؾ، فؼال ػٍ ئراثخ ػهٗ انززبثغ. ٔيٍ انًؼشٔف أٌ ْزِ األ

ثؼغ انًشكجبد انًهؾٛخ انزٙ لذ رأصشد ثٕعٕد انجهٕساد األعفُغٛخ انًبئٛخ انًؼبفخ، ٔانز٘ ٚؼضص رنك اَخفبع لٛى 

فٙ انشاشؼ كبَذ أػهٗ يٍ (. ٔيٍ خالل يالؽظخ انُزبئظ أٌ كًٛخ انًغُٛغٕٛو 6األٚظبنٛخ انكٓشثبئٛخ نهؼُٛبد)انغذٔل

(، رشٛش ئنٗ أٌ لبثهٛخ رٔثبٌ إَٔٚبد انًغُٛغٕٛو أػهٗ يٍ إَٔٚبد انكبنغٕٛو. لذ  رؼضٖ 10ٔ 9انكبنغٕٛو)انغذٔل

 األعجبة ئنٗ أٌ انغالف انًبئٙ انز٘ ًٚزهكّ إٌٔٚ انًغُٛغٕٛو أكجش يٍ انغالف انًبئٙ انز٘ ًٚزهكّ إٌٔٚ انكبنغٕٛو.
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 فاض فٍ انجهذ األزيىزٌ نهعُُاث قُذ انذراضت.( يقذار االَخ7جذول )

 

 ( تفاعم انتربت وانراشح نهعُُاث قُذ انذراضت.8جذول)

 

 نراشحتفاعم ا تفاعم انتربت انعُُاث

R1 R2 R3 R1 R2 R3 

Co 6.10 6.35 6.27 8.80 8.85 8.84 

A 6.12 6.36 6.85 8.80 8.84 8.88 

B 6.34 6.38 6.58 8.88 8.90 8.85 

C 6.44 6.57 6.15 8.85 8.89 8.80 

D 6.02 6.39 6.13 8.90 8.85 8.84 

 

 راضت.( قُى أَىَاث انكانطُىو فٍ انتربت وانراشح نهعُُاث قُذ انذ9جذول)

 

 انكانطُىو فٍ انتربت      انعُُاث

)يهًُكافئ نتر
-1

) 

 انًعذل 

 انحطابٍ 

 نهًكرراث

 انكانطُىو فٍ انراشح             

)يهًُكافئ نتر
-1

) 

 انًعذل 

 انحطابٍ

 R1 R2 R3 R1 R2 R3 نهًكرراث

Co 7 12 13.5 10.83 8 7.5 8 7.83 

A 13 10 7 10.00 13.5 7.5 10 10.33 

B 9.6 10 10.3 9.97 9.5 9 10 9.50 

C 14.5 15.1 14.2 14.60 12.2 11.8 12.5 12.17 

D 16.3 15.9 17.1 16.43 11 7.5 9.5 9.33 

LSD0.05 3.75 LSD0.05 2.89 

 

 ( قُى أَىَاث انًغُُطُىو فٍ انتربت وانراشح نهعُُاث قُذ انذراضت.10جذول )

 

 

 انعُُاث

 انجهذ األزيىزٌ )بار(

R1 R2 R3 

Co 0.26 0.25 0.26 

A 0.24 0.23 0.23 

B 0.23 0.22 0.22 

C 0.22 0.22 0.22 

D 0.18 0.17 0.18 

 انًغُُطُىو فٍ انتربت           انعُُاث

كافئ نتر )يهًُ 
-1

) 

 انًعذل

 انحطابٍ  

 نهًكرراث

 انًغُُطُىو فٍ انراشح

)يهًُكافئ نتر
-1

) 

 انًعذل 

 انحطابٍ

 R1 R2 R3 R1 R2 R3 نهًكرراث

Co 14 11 8 11.00 13.5 18.8 11 14.43 

A 12 9 13 11.33 18.7 17.3 12.1 16.03 

B 14.3 13 11.7 13.00 22.8 12.5 19.9 18.40 

C 12.6 14.4 13.7 13.57 22.3 22.6 21.8 22.23 

D 13.1 11.3 10.8 11.73 20.5 19.5 18.5 19.50 

LSD0.05 3.36 LSD0.05 6.16 
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ئر ئٌ ػذد اإلؽبؽخ ثبألغهفخ انًبئٛخ ٚؼزًذ ػهٗ َظف انمطش األَٕٚٙ نهؼُظش ؽًُٛب ٚكٌٕ أطغش كًب ْٕ انؾبل فٙ 

(. ْزا 2007ئٛب أكجش ٚؼًم ػهٗ رشعٛجخ يٍ يؼمذ انزجبدل)انؼجٛذ٘،انًغُٛغٕٛو يمبسَخ ثبنكبنغٕٛو فأَّ ًٚزهك غالفب يب

ٚؼهم أٚؼب أعجبة اسرفبع رفبػم انشاشؼ ٔثمٛى يبئهخ ئنٗ انمبػذٚخ ػهٗ انؼكظ يٍ رفبػم ػُٛبد انزشثخ انًًبصهخ ئنٗ 

ٙ انزشثخ ٔكًٛخ ( ٔعٕد فشٔق يؼُٕٚخ ثٍٛ إَٔٚبد انكبنغٕٛو ف9انؾًٕػخ. ٔلذ ثُٛذ َزبئظ انزؾهٛم اإلؽظبئٙ )انغذٔل

. فٙ ؽٍٛ نٍ رظٓش إَٔٚبد انكبنغٕٛو فٙ انشاشؼ، ٔكزنك إَٔٚبد 3.75انًبدح انًؼبفخ ثألم فشق يؼُٕ٘ يمذاسِ 

( 6.16،3.36،2.89( فشٔق يؼُٕٚخ يغ كًٛخ انًبدح انًؼبفخ)10انًغُٛغٕٛو عٕاء كبَذ فٙ انزشثخ أٔ انشاشؼ)انغذٔل

 ػهٗ انززبثغ.

 

 :االضتُتاجاث 

 العزُزبعبد انزٙ رٕطهذ ئنٛٓب انذساعخ انؾبنٛخ ػهٗ انُؾٕ اٜرٙ:ًٚكٍ أعًبل ا

 لبثهٛخ انجهٕساد األعفُغٛخ انًبئٛخ ػهٗ يغك انًبء ٔاالؽزفبظ ثّ فٙ انزشثخ ؽغت انكًٛبد انًؼبفخ.  .1

 رؾغٍٛ خٕاص انزشثخ انفٛضٚبئٛخ كبنًغبيٛخ ٔانكضبفخ انظبْشٚخ. .2

نؾفبظ ػهٗ رفبػم انزشثخ، فؼال ػٍ إَٔٚبد انكبنغٕٛو رؾغٍٛ ثؼغ خٕاص انزشثخ انكًٛٛبئٛخ كبنًهٕؽخ ٔا .3

 ٔانًغُٛغٕٛو.

 

 : انتىصُاث

 ٔفٙ ػٕء رنك ًٚكٍ أٌ رٕطٙ انذساعخ انؾبنٛخ ألعشاء دساعبد يغزمجهٛخ رزؼًٍ اٜرٙ:

 يذٖ رأصٛش ئػبفخ انجهٕساد األعفُغٛخ انًبئٛخ ػهٗ صجبد رغًؼبد انزشثخ ثٓذف دساعخ أًْٛزٓب فٙ رؼشٚخ انزشثخ. .1

ح انجهٕساد األعفُغٛخ انًبئٛخ ػهٗ رؾغٍٛ خٕاص رشة يخزهفخ انُغغخ ٔلبثهٛزٓب ػهٗ ؽفع انًبء فٙ يٕاعى لذس .2

 يزجبُٚخ انظشٔف انجٛئٛخ.

لبثهٛزٓب ػهٗ رخفٛغ انشذ انشؽٕثٙ ْٔغزٛشٚب انزشثخ ٔثبإليكبٌ دساعخ يذٖ رأصٛشْب ػهٗ انغؼخ انزجبدنٛخ نألَٕٚبد  .3

 انًٕعجخ فٙ انزشثخ.

 

 : انًصادر

 مشآٌ انكشٚى.ان

، دنٛم رغزٚخ انُجبد، عبيؼخ ثغذاد، ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش 1988أثٕ ػبؽٙ؛ ٕٚعف يؾًذ ٔيإٚذ أؽًذ انَٕٛظ، 

 انؼهًٙ.

، انًذخم فٙ انغٕٛنٕعٛب انؼبيخ، كهٛخ انضساػخ، عبيؼخ 1995ئعًبػٛم؛ ؽغٍ أؽًذ، انشًٛٙ؛ ؽغٍ يؾًذ، 

 اإلعكُذسٚخ.

 انًبء ٔانجٛئخ انخؼشاء ، دثٙ، اإليبساد انؼشثٛخ انًزؾذح.، ركُٕنٕعٛب 2003اإلداس٘ ؛ 

، أعبعٛبد فٛضٚبء انزشثخ، كهٛخ انضساػخ، عبيؼخ انجظشح، ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش 1990انزًًٛٙ، يٓذ٘ ػٕدح، 

 (.1980انؼهًٙ)رأنٛف:ْهٛم داَٛبل،

 خ اإلعكُذسٚخ.، أعبعٛبد ػهى األساػٙ، كهٛخ انضساػخ، عبيؼ2006انخطٛت؛ انغٛذ أؽًذ،

 ، ركُٕنٕعٛب انضساػخ ٔانش٘، عذح، انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ.2003انظٛبد؛ػجذ هللا، 

، ؽجٛؼخ رٕاعذ يؼذٌ انجبنٛكٕسعكبٚذ فٙ ثؼغ انزشة انغجغٛخ   انؼشالٛخ، أؽشٔؽخ 2008انؼجٛٛذ٘؛ ثبعى شبكش ػجٛذ، 

 عبيؼخ ثغذاد. -كهٛخ انضساػخ -دكزٕساِ

 ُجبد فٙ انمشآٌ انكشٚى ، يكزجخ انششٔق انذٔنٛخ، انمبْشح.  ، ان2006انُغبس؛ صغهٕل، 

، ػاللخ انزشثخ ثبنًبء ٔانُجبد، عبيؼخ انًٕطم، ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش 1990انُؼًٛٙ؛ عؼذ هللا َغى ػجذ هللا، 

 انؼهًٙ.
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نزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش ، األعًذح ٔخظٕثخ انزشثخ، عبيؼخ انًٕطم، ٔصاسح ا 1999انُؼًٛٙ؛ عؼذ هللا َغى ػجذ هللا،

 انؼهًٙ 

، رظُٛغ ػٕاصل ؽشاسٚخ ٔؽشاسٚبد ػبصنخ نهؾشاسح يٍ يشكجبد عجغٛخ ٔأؽٛبٌ 2000انُؼًٛٙ؛ ؽّ ػجذ هللا، 

 عبيؼخ ثغذاد.   -كهٛخ انؼهٕو  -كبؤٔنُٛٛخ ػشالٛخ، أؽشٔؽخ دكزٕساِ

ك اإلَغبٌ، يغهخ ثبثم نهؼهٕو ، يبْٛخ انزشثخ فٙ انمشآٌ انكشٚى ٔأصشْب فٙ خه2007انٕؽٛفٙ؛ػجبط طجش عشٔاٌ،

 (. 177-168اإلَغبَٛخ، انًغهذ األٔل، يإرًش كهٛخ انزشثٛخ عبيؼخ ثبثم، طفؾخ)

، كهٛخ    انضساػخ، يُشٕساد 2006ؽجٛت؛ ؽغٍ عهًٛبٌ ٔػجذ انشؽًٍ يؾٙ انذٍٚ انغفشعالَٙ ٔػذَبٌ غبص٘ ثطؾخ،

 عبيؼخ ديشك.
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