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 نشمًة مرزوق العروي

 داَع١ طٝب١ -َادػتري دػطافٝا طبٝع١ٝ 

 

ُٜعترب امُلٓار َٔ أِٖ ايعٛاٌَ ايب١ٝ٦ٝ املؤثط٠ ع٢ً ايعضاع١ 

سٝح تعتُس ايعضاع١ فٝٗا ع٢ً ايطٟ ،  يف املس١ٜٓ املٓٛض٠

ٛع املس١ٜٓ املٓٛض٠ نُٔ اإلقًِٝ ْعطًا يٛق;  باملٝاٙ ازبٛف١ٝ

ٚيصيو تتُٝع باضتفاع زضد١ اسبطاض٠ ْٚسض٠ .  املساضٟ ازباف

اييت تعٌُ ع٢ً متًح ،  األَطاض ٚاضتفاع ٚتري٠ َعسالت ايتبدط

ع٢ً  ََِّٚٔ َث،  مما ٜٓعهؼ ع٢ً خكٛب١ ايرتب١،  ايرتب١

 . إْتاد١ٝ احملاقٌٝ ايعضاع١ٝ ٚخباق١ ايتُٛض

ًا اغتدساّ املٝاٙ بططٜك١ تكًٝس١ٜ يف األضانٞ غ١٦ٝ ٚمما ٜعٜس األَط غ٤ٛ

يطزا٠٤ ;  ايكطف مما ٜؤزٟ إىل تسٖٛض ْٛع١ٝ ايرتب١ ٚيف ايٓٗا١ٜ ُترتى بٛضًا

نُا ٜؤزٟ تطانِ األَالح يف ايرتب١ إىل ظٜاز٠ تطنعٖا يف املٝاٙ ،  ْٛعٝتٗا

ح شابتٗا َٚٔ ثِ إٜكاٍ ٖصٙ األَالإسٝح تعٌُ َٝاٙ األَطاض ع٢ً ،  ازبٛف١ٝ

 . إىل املٝاٙ ازبٛف١ٝ

ْٚعطًا يتسْٞ َػت٣ٛ املٝاٙ ازبٛف١ٝ يف املس١ٜٓ املٓٛض٠ بػبب ُْسض٠ األَطاض 

فإٕ ايعضاع١ يف املس١ٜٓ املٓٛض٠  ; ٚاالغتػالٍ غري املسضٚؽ يًُٝاٙ ازبٛف١ٝ

فايٓدٌٝ .  تكتكط فكط ع٢ً ايٓدٌٝ ٚايربغِٝ ٚبعض أْٛاع اشبهطٚات

ٚيهٓٗا بسأت ترتادع بػبب ظسف .  ٓنيَعطٚف يف املس١ٜٓ َٓص آالف ايػ

 . ايعُطإ ٚاغتٓعاف املٝاٙ ازبٛف١ٝ

 مقدمةةةةةة   
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 : مشكلة الدراسة

ٖٚٞ تعترب ،  عاْٞ املس١ٜٓ املٓٛض٠ َٔ اضتفاع ْػب١ ًَٛس١ املٝاٙ ازبٛف١ٝت

ٚتؤثط ،  ٚعاَاًل ًَُٗا يف اسبس َٔ اإلْتاز ايعضاعٞ،  َؿه١ً ٚاغع١ ايٓطام

ٚتؤزٟ إىل ،   َٔ احملاقٌٝ ايعضاع١ٝٚذبس َٔ ظضاع١ نجري،  ع٢ً ايٓباتات

اييت تعاْٞ َٔ اضتفاع ْػب١ املًٛس١ ٚايتٛد٘ يعضاع١  ٖذط٠ األضانٞ ايعضاع١ٝ

ٚتعزاز ًَٛس١ األضانٞ ايعضاع١ٝ بسضد١ نبري٠ يف ،  األضانٞ األقٌ ًَٛس١

بػبب ق١ً غكٛط األَطاض اييت تعٌُ ع٢ً ،  املٓاطل ازباف١ ٚؾب٘ ازباف١

املٓشسض٠  املٝاٙ ُتؿهٌ نُا ، ايٓباتات دصٚض عٔ بعٝسًا ن١ُاملرتا األَالح غػٌ

َٔ املطتفعات ازبب١ًٝ َكسضًا آخط يًًُٛس١ ألْٗا ذبتٟٛ ع٢ً أَالح شا٥ب١ً 

ازبا٥ط  ايػشب أغِٗ ٚقس ، املٓاطل تًو يف ايعه١ٜٛ ايتهٜٛٓات َٔ َػتُس٠

 . املؿه١ً ٖصٙ تفاقِ إىل األَطاض بفعٌ إيٝٗا ايٛاضز ٜفٛم ايصٟ ازبٛف١ٝ يًُٝاٙ

ٚقس أز٣ ظٜاز٠ اغتدساّ املٝاٙ ازبٛف١ٝ يف املس١ٜٓ املٓٛض٠ إىل تسٖٛض 

اغتدساّ  ٚمما ظاز األَط سطدًا،  خكٛب١ ايرتب١ ٚمتًشٗا يف بعض املٓاطل

املٓعي١ٝ ٚايرتف١ٝٗٝ ست٢ غاضت املٝاٙ إىل ٝاٙ أٜهًا يف األغطاض ايكٓاع١ٝ ٚامل

 . ألَتاضٚقٌ عُكٗا أسٝاْا إىل ٦َات اٚ ،األعُام 

ذبٛيت َػاسات ؾاغع١ َٔ األضانٞ ايكاسب١ يًعضاع١ عرب ايػٓني ٚ

يرتانِ األَالح يف ايرتب١ إىل زضد١ اغبفاض منٛ ; قاسب١  إىل َٓاطل غري

ٚقس أز٣ تٛغع أْؿط١ اإلْػإ املدتًف١ إىل ظٜاز٠ املٓاطل ،  َععِ ايٓباتات

 ٚثبت إٔ ايتٛغع، ع١ يف ٚسس٠ املػاس١ املعضٚ املكفط٠ شات اإلْتاد١ٝ ايك١ًًٝ

بتكطٜف املٝاٙ  يف ظضاع١ األضانٞ املط١ٜٚ زٕٚ االيتفات إىل ايٛغا٥ٌ ايهف١ًٝ

إىل ظٗٛض َؿه١ً اْتؿاض املًٛس١  ساد١ ايٓباتات املعضٚع١ أز٣ ايفا٥ه١ عٔ

َٔ األضانٞ املط١ٜٚ يف ايعامل  ٪ 25يف تًو املٓاطل حبٝح أقبح أنجط َٔ 

 . (2007،  ) عبس ايكازض.  ٠ ٖصٙ املًٛس١ظٜاز ػببب،  غري قاسب١ يًعضاع١



 117 أثر ملوحة المياه الجوفية على خصائص التمور بالمدينة المنورة

مت تكػِٝ ايٓباتات ع٢ً سػب تعاًَٗا َع ايب١٦ٝ املًش١ٝ إىل ْباتات ٚ

ُٜٚعترب ايٓدٌٝ َٔ أنجط أْٛاع األؾذاض املجُط٠  ، ًَش١ٝ ْٚباتات غري ًَش١ٝ

إال إٔ ، ٚنصيو ٜتشٌُ اضتفاع ْػب١ األَالح يف ايرتب١ ،  ذبُالّا يًذفاف

 املس١ٜٓ املٓٛض٠ قس اعرتاٖا بعض ايتسٖٛض يف ايُٓٛ أؾذاض ايٓدٌٝ يف

مما زعا ازبٗات املع١ٝٓ إىل ،  اشبهطٟ ٚيف اإلْتاد١ٝ ٚيف خكا٥ل ايتُٛض

 . يف ٖصا اجملاٍ إدطا٤ ايعسٜس َٔ ايسضاغات ٚايبشٛخ

 : أهمًة البحح

تُشٛض أ١ُٖٝ ايبشح يف إبطاظ أثط ًَٛس١ املٝاٙ ازبٛف١ٝ ع٢ً إْتاد١ٝ ت

بٗسف االغتدساّ ،  ٚع٢ً خكا٥كٗا ايطبٝع١ٝ،  ملس١ٜٓ املٓٛض٠ايتُٛض يف ا

 . ٚاسبس َٔ تسٖٛض ْٛع١ٝ ايرتب١ فٝٗا،  األَجٌ يًُٝاٙ ازبٛف١ٝ

 : أهداف الدراسة

 : تٗسف ٖصٙ ايسضاغ١ إىل اإلداب١ عٔ األغ١ً٦ ايتاي١ٝ

 ايػهط يف ايتُٛض ؟ ٌٖ تؤثط ْػب١ املًٛس١ يف املٝاٙ ازبٛف١ٝ ع٢ً ْػب١ -1

 املٛدٛز٠ يف ايعٓاقط ايجك١ًٝ تؤثط ْػب١ املًٛس١ يف املٝاٙ ازبٛف١ٝ ع٢ً ٌٖ - 2

،  ٚايفه١،  ايهازَّٝٛ،  ايطقام،  ايعضْٝذ،  ايٓشاؽ:  ايتُٛض َجٌ

،  ٚاملػٓػّٝٛ ، ٚايهٛبًت ، ٚاسبسٜس ، ملٓذٓٝعاٚ ، ٚايٓٝهٌ ، ٚايهطّٚ

 ؟ ٚايعْو

 ٌٖ ٖٓاى تفاٚت يف ايتأثري َٔ َهإ إىل آخط ؟ -3

 : ة الدراسةمهطك
تكع املس١ٜٓ املٓٛض٠ ٚإقًُٝٗا ع٢ً ايػاسٌ ايؿطقٞ يًبشط األمحط بطٍٛ 

،  ؾطقًا˚39 : 36 : 2ّ ايطٍٛ خط ع٢ً ٚتكع . (1) ؾهٌ نِ 300ع٢ً ٜعٜس

 . (23م،  2002،  ) طًب١ مشااًل ˚24: َ 28: ّ 5ٚع٢ً زضد١ عطض 

١ اييت َٛقعٗا ايفًهٞ فإْٗا تكع نُٔ املٓاطل املساض١ٜ ازباف ٚحبهِ

،  عاي١ٝ سطاض٠ بسضدات ٚتتػِ ، تكطٜبًا َرتًا 625 بٓشٛ ايبشط غطح عٔ تطتفع
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أؾٗط  سٝح تتُٝع املس١ٜٓ املٓٛض٠ باضتفاع املعسٍ ايؿٗطٟ يسضد١ اسبطاض٠ عسا

عًًُا ،  فرباٜط( ايصٟ ٜتكف باالعتساٍ ْٛعًا َا،  ٜٓاٜط،  ايؿتا٤ )زٜػُرب

ٜٚكٌ ،  ِّ( 27س١ٜٓ املٓٛض٠ ٜبًؼ )بإٔ املعسٍ ايػٟٓٛ يسضد١ اسبطاض٠ يف امل

ٚأز٢ْ َعسٍ هلا يف ،  ِّ ( 36أقك٢ َعسٍ يسضد١ اسبطاض٠ يف ؾٗط متٛظ)

سٝح ،  ٜكابٌ شيو اغبفاض يف َعسٍ ايططٛب١ ايٓػب١ٝ.  ِّ( 18ؾٗط ٜٓاٜط)

فاملس١ٜٓ املٓٛض٠ ُتعس َٔ أنجط َٓاطل املًُه١ .  (٪ 36ٜكٌ َعسهلا ايػٟٓٛ )

ٚتتُٝع أَطاضٖا ،  50ًَِألَطاض ايػٟٓٛ ال ٜتذاٚظ فُعسٍ غكٛط ا،  دفافًا

،  )اشبطٝب ٚايطبٝع ايؿتا٤ فكٌ خالٍ َععُٗا ٜٚػكط ، ٚايرتنع بايفذا١ٝ٥

2005)ّ . 

فايطٜاح ايػا٥س٠ يف املس١ٜٓ املٓٛض٠ ،  ايطٜاح فٝػًب عًٝٗا قف١ اهلس٤ٚ أَا

إىل  ٚتكٌ ْػبتٗا،  خالٍ ؾٗٛض ٚفكٍٛ ايػ١ٓ املدتًف١ ٖٞ ايطٜاح ايػطب١ٝ

ٚتكٌ ،  ٜٚعزاز ٖبٛبٗا يف ؾٗٛض ايكٝف ْٜٛٝٛ ٜٚٛيٝٛ ٚأغػطؼ،  47٪, 3

.  ٪ 34,5بٓػب١  ٞٚتأتٞ ايطٜاح ايؿطق١ٝ يف املطنع ايجاْ،  يف ؾٗٛض ايطبٝع

.  ٪3,40َكابٌ .  ٪ 6,45ٚتعزاز يف ؾٗٛض ايؿتا٤ ٚاشبطٜف ٚتكٌ ْػبتٗا إىل 

يف  عكس٠ 8ملٓٛض٠ سٝح ٜبًؼ َتٛغط غطعتٗا يف املس١ٜٓ ا،  يفكٌ اشبطٜف

.  ٜٚعزاز ٖصا املعسٍ يف ؾٗٛض ايكٝف ٜٚٓدفض يف ؾٗٛض اشبطٜف،  ايػ١ٓ

 . (2009،  )بٛقطٟ

َٓطك١ املس١ٜٓ املٓٛض٠ نُٔ َٓطك١ إقًِٝ ايسضع ايعطبٞ ايصٟ ٜتهٕٛ  تكع

األضنٞ  ايعَٔ إىل تؿهًٗا ٜعٛز ٚاييت ، ٚاملتشٛي١ ايٓاض١ٜ ايكاعس٠ قدٛض َٔ

 ،يصٟ ٜكع يف غطب املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ )َا قبٌ ايهُربٟ( , ٚا

)مشاٍ  بٜٚهٝل ايسضع ايعطبٞ يف ايؿُاٍ )ؾطم خًٝر ايعكب١( ٚيف ازبٓٛ

 . اسبسٚز َع ايُٝٔ(

تتهٕٛ  املٓٛض٠ املس١ٜٓ َٓطك١ يف ايكاعس٠ قدٛض ٕأ (2) ايؿهٌ َٔ ٜٚتبني

 . ١َٔ عس٠ أْٛاع َٔ ايكدٛض َععُٗا ْاض١ٜ َٚتشٛي١ ٚبٗا اْسغاغات باظيتٝ



 119 أثر ملوحة المياه الجوفية على خصائص التمور بالمدينة المنورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ( َٛقع َٓطك١ ايسضاغ1١خطٜط١ ضقِ )

ايتكطٜط ايػٟٓٛ ألَا١ْ  - ٖـ1426 - أَا١ْ َٓطك١ املس١ٜٓ املٓٛض٠:  املكسض

 53َٓطك١ املس١ٜٓ املٓٛض٠ م 
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َٔ َػاس١ ايسضع ايعطبٞ َػطا٠ بطبكات  ٪ 10املًفت يًٓعط إٔ َٚٔ

ٚيًُس١ٜٓ ْكٝب َٔ ٖصٙ ،  اظيت١ٝباظيت١ٝ ُتعطف ضبًًٝا مبٓاطل اسبطات ايب

،  )ايؿطٜف.  ٚنطَا٤،  ٚخٝرب،  ٚبايكطب َٓٗا تٛدس سط٠ ضٖط،  اسبطات

 . (19م ،  1998

َٚٔ ايٓاس١ٝ ايتهاضٜػ١ٝ تكع املس١ٜٓ املٓٛض٠ فٛم سٛض تهٜٛين ٤ًَٞ 

،  بايطٚاغب ذبٝط ب٘ اسبطات َٔ دٗاتٗا ايؿطق١ٝ ٚازبٓٛب١ٝ ٚايػطب١ٝ

ُٜٚسٜٔ ٖصا ،  ٚدبٌ عري َٔ ازبٓٛب ايػطبٞ،  ُاٍٚؼبسٖا دبٌ أسس َٔ ايؿ

،  املٛنع بأُٖٝت٘ يألْٗاض ايكسمي١ اييت ناْت دبطٟ إبإ ايعكط املطري

 . ايعطب١ٝ ازبعٜط٠ ؾب٘ َٓاطل َععِ يف تٓتؿط داف١ أٚز١ٜ اآلٕ أقبشت ٚاييت

عسز َٔ األٚز١ٜ اييت ناْت ربط صباضٜٗا َٔ َٓابعٗا يف  فٗٓاى

تعرب ايٛاس١ يف ططٜكٗا إىل ايبشط ٚتعذع عٔ شيو ٚ،  َطتفعات اسبذاظ

ايصٟ ػبطٟ َٔ ، ٚأِٖ األٚز١ٜ يف َٓطك١ املس١ٜٓ املٓٛض٠ ٚازٟ قٓا٠ ،  أسٝاًْا

 ٟٚٚازٟ ايعكٝل ايص،  ايؿُاٍ ٚايؿُاٍ ايؿطقٞ َٚٔ ايػطب ٚايؿُاٍ ايػطبٞ

ثِ ٚازٟ ضاْْٛا٤ ٜٚأتٞ َٔ ازبٓٛب ٚازبٓٛب ،  ػبطٟ َٔ ازبٓٛب ايػطبٞ

َٚٗعٚض ٚايجالث١ األخري٠ تطفسإ ٚازٟ بطشإ  -ثِ ٚازٟ َصٜٓب ،  ايؿطقٞ

ًٜٚتكٞ بٛازٟ ايعكٝل ٚٚازٟ قٓا٠ ،  ايصٟ نإ ميط ٚغط املٓطك١ ايػه١ٝٓ

 ًٜتكٞايصٟ  ،«  ٚازٟ اسبُض» يف َٓطك١ ايعٕٝٛ مشاٍ املس١ٜٓ سٝح ٜبسأ 

ٜٚػتُط ٚازٟ اسبُض يف ،  بٛازٟ ْعُإ مشاٍ دبٌ أسس ٚٚازٟ ايٓكُٞ

ت٘ بادباٙ ايؿُاٍ ايػطبٞ ست٢ ٜكب يف ايبشط األمحط دٓٛب َٝٓا٤ َػري

ُُٜٚجٌ ٖصا اسبٛض ايطغٛبٞ خعاًْا يًُٝاٙ ازبٛف١ٝ ايصٟ نإ أسس .  ايٛد٘

ازبٛف١ٝ  اٙفهاْت املٝ.  أغباب اغتكطاض اإلْػإ َٓص ايكسّ يف ٖصٙ ايبكع١

ازض نُا ُتؿري بعض املك،  تتذُع مبذطز إٔ ؼبفط اإلْػإ بهع١ أَتاض

ٚيهٔ ،  ايتاضؽب١ٝ إىل ٚدٛز عس٠ ٜٓابٝع طبٝع١ٝ نُٔ اسبٛض ايطغٛبٞ

ُ٘ بفعٌ ايهذ ،  ٖصٙ املٝاٙ غاضت يف األضض ٚاختفت ايٝٓابٝع ٚمتًّشت َٝاٖ
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 .  ْٗاازبا٥ط ايٓادِ عٔ تهدِ املس١ٜٓ ٚاضتفاع َػت٣ٛ َعٝؿ١ غها

 . (2005،  اشبطٝب) 

 ازبُاٚاتدبٌ عري ٚازبب١ًٝ فإٕ دبٌ أسس ٚ فُٝا ٜتعًل بايهتٌ أَا

فذبٌ أسس ٜعترب أِٖ .  ٚدبٌ غًع ُتعس األنجط ؾٗط٠ً يف املس١ٜٓ املٓٛض٠

ٜٚكٌ ،  ٜٚكع مشاٍ ؾطم املس١ٜٓ املٓٛض٠،  اٖط ايتهاضٜػ١ٝ يف املس١ٜٓٛايع

املػذس  ٔنِ َ 5,5ٖٚٛ ع٢ً بعس ،  اَتساز ططف٘ ازبٓٛبٞ إىل ططٜل املطاض

ايكػري٠ اييت َٔ أُٖٗا غطبًا دبٌ ٚؼبٝط ب٘ صبُٛع١ َٔ ازبباٍ ،  ايٓبٟٛ

ُ٘ دبٌ ثٛض, ُٜهاف إىل ٖصٙ املطتفعات صبُٛع١ َٔ ازبباٍ  نًٝع ايربٟ ٚمشاي

ٚقس ؾهًت عا٥كًا ،  ايكػري٠ املٓتؿط٠ زاخٌ املٓطك١ ايعُطا١ْٝ يف املس١ٜٓ

يف ايٛقٛف أَاّ ايتطٛض  َاغُٗت إىل سس أف،  ٚسادعًا طبٝعًٝا َٚػتُطًا

 : ايعُطاْٞ َٚٔ أُٖٗا

ّ مشاٍ غطبٞ 500 كع ع٢ً َكطب١ َٔ املػذس ايٓبٟٛ حبٛايٜٞدبٌ غًع  *

ٚدباٍ ازبُاٚات ،  ٚدبٌ غًٝع مشاٍ ؾطقٞ دبٌ غًع،  املػذس ايٓبٟٛ

 . ايعاقط( تكع ع٢ً نف١ ايعكٝل ايػطب١ٝ،  أّ خايس،  ايجالخ ) تهاضع

( فإٕ املس١ٜٓ املٓٛض٠ تكع يف ايططف  lava* ٚبايٓػب١ سبطات ايالفا ) 

قِ( ٚاسبط٠ ايؿُايٞ َٔ سط٠ ضٖط ُٚتعطف يف املس١ٜٓ باسبط٠ ايؿطق١ٝ )ٚا

.  (31 م ، 1998ّ ، )ايؿطٜف . ؾٛضإ ازبٓٛب١ٝ ٚاسبط٠ )ايٛبط٠( ايػطب١ٝ

ٜٚبًؼ ،  هتاض( 70220ٖٚتؿػٌ املس١ٜٓ املٓٛض٠ سايًٝا َػاس١ ُتكسض بٓشٛ )

،  )املطقس اسبهطٟ.  ًَٕٝٛ ْػ1040070١ُعسز غهاْٗا سٛايٞ 

َٛظعني ع٢ً أسٝا٤ ُٜٓعُٗا منط ؾا٥ع يف املسٕ اإلغال١َٝ ،  ّ(2009

،  ُُٜٚجٌ املػذس ايٓبٟٛ َٓتكف املس١ٜٓ،  ايكسمي١ ٖٚٛ ايُٓط ايسا٥طٟ

ٚترتنع َععِ اشبسَات .  ُٚتشٝط ب٘ خطٛط ض٥ٝػ١ٝ يًُٛاقالت

ايتذاض١ٜ ٚايفٓسق١ٝ يف املٓطك١ املطنع١ٜ اييت ُٜشٝطٗا ايسا٥طٟ األٍٚ ثِ 

 . ّ(2005،  )اشبطٝب . اسبعاّ
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 : البحح مصطلحات

- TDS  . َُكسض٠ باملًٝػطاّ/ يرت اشبطٝب ، ): ٖٛ عباض٠ عٔ ًَٛس١ املٝاٙ 

2005)ّ 

،  Condu ctivityٖٞ ٚسس٠ قٝاؽ املٛق١ًٝ ايهٗطبا١ٝ٥  املًكرومىز : -

 ّ(2005اشبطٝب ، )ُٜٚعرب عٔ زضد١ املًٛس١ يف احملًٍٛ . 

املٛغٛع١ املعطف١ٝ )ًَح محض ايعضْٝذ  ُٜككس ب٘:  Arsenicالسرنًخ  -

 ّ (2010ايؿا١ًَ ، 

: إؾاض٠ إىل قٝاؽ ن١ُٝ األَالح ايصا٥ب١ يف املا٤ ،  Salinity امللىسُ -

َٛغٛع١ َكاتٌ َٔ ايكشطا٤ ، َعذِ )ٖٚٛ َا ُٜعطف بسضد١ املًٛس١ . 

 ّ ( .2010املكطًشات ازبػطاف١ٝ ، 

تفاع زضد١ تطنٝع األَالح : ُٜككس بٗا اض Salinization متلح الرتبُ -

 ( .251ّ ، م2002فٛم غطح ايرتب١ . )طًب١ ، 

ٖٚٛ اغِ  phoenix dactyliferal االشم الهباتٌ لصذر الهخًل -

ٚايصٟ ٜعين ؾذط٠ ايٓدٌٝ  phoenixَكتبؼ َٔ اغِ فٝٓكٞ 

dactylifera  َأخٛش َٔ ايه١ًُ ايْٝٛا١ْٝ ٖٛٚdaktulos  ٚتعين 

 ؾهٌ رمط٠ ؾذط٠ ايٓدٌٝ ، ٚتٓتُٞ ؾذط٠ ، ٖٚٛ َا ُٜؿري إىل « إقبع »

ايبصٚض أساز١ٜ ايفًك١ ،  غٝات، نا palmaceaeايٓدٌٝ إىل عا١ً٥ 

 ( .Dowson,1982,p294ْٛع . )200ٚذبتٟٛ ٖصٙ ايعا١ً٥ ع٢ً سٛايٞ 

ٖٛ ْبات قشطاٟٚ َعُط بصٚضٙ غ١ٝٓ بايعٜٛت ايعطط١ٜ اييت  اهلىيىبا : -

 . ّ(2009 ، اسبط٠ ٝسٜابٜٚهٝ ٛع١)َٛغ . ظٜتًا ٚظْٗا ْكف َٔ أنجط ُتُجٌ

-induction plasmaٜٚطَع ي٘ ب : ) )(ـICP)  ُٜككس ب٘ دٗاظ اسبح ،

ايبالظَٞ املعزٚز ، يتشسٜس ْػب ايعٓاقط ايػا١َ زاخٌ املٛاز ايػصا١ٝ٥ . 

 . )اهل١٦ٝ املكط١ٜ ايعا١َ يًُٛاقفات ٚازبٛز٠(
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- UV ري َط١ٝ٥ َٔ : ٜعين اختكاض األؾع١ فٛم ايبٓفػذ١ٝ ، ٖٚٞ أؾع١ غ

ايه٤ٛ ، ٚتكع ٖصٙ األؾع١ َباؾط٠ بعس ايٓٗا١ٜ ايبٓفػذ١ٝ يًطٝف املط٥ٞ . 

 . ّ (2010املٛغٛع١ املعطف١ٝ ايؿا١ًَ ، )

 : البحح حدود

 املكانًُ : احلدود

املٓطك١ احملكٛض٠ زاخٌ ايٓطام ايعُطاْٞ  إدطا٤ ٖصا ايبشح يف مت

 . ايجايح ٟجٌ ايسا٥طٚايصٟ مي،  ايٛاقع زاخٌ سسٚز األَا١ْ يف املس١ٜٓ املٓٛض٠

 السمانًُ : احلدود

املٛافل ،  ـ1431ٖ-1430 ٖصا ايبشح خالٍ ايعاّ ازباَعٞ أدطٟ

 . ٚشيو يف َٓطك١ املس١ٜٓ املٓٛض٠،  2010ّ -ّ 2009

 : امللىحة على الهباتات أثر

ذبتاز احملاقٌٝ ايعضاع١ٝ إىل نُٝات ناف١ٝ ْٚٛع١ٝ دٝس٠ َٔ َٝاٙ 

فايٓباتات تتأثط .  ايُٓٛ ٚايٛقٍٛ إىل إْتاز اقتكازٟ يتػاعسٖا ع٢ً،  ايطٟ

،  األٚضام منٛ َعسٍ ع٢ً شيو تأثري ٜٚعٗط ، ايطٟ يف املػتدس١َ املٝاٙ مبًٛس١

ٚن١ُٝ ،  زبافٚٚظْٗا ايططب ٚا،  َٚػاستٗا ٚعسزٖا ٚاضتفاع ايٓبت١

.  ٚنصيو ُٜؤثط ع٢ً ُغُو ايٛضق١،  ايهًٛضفٌٝ َٚعسٍ ايتُجٌٝ ايه٥ٛٞ

 . (2004،  ٚآخطٕٚ )ايؿعٝيب

،  بإٔ ظٜاز٠ تطنٝع األَالح يف َٝاٙ ايطٟ ُٜعٝل إْبات َععِ ايبصٚض عًًُا

اسرتام  ُٜػبب يألَالح ايعايٞ أٚ املٓدفض ايرتنٝع ٚإٔ . ايبازضات ع٢ً ُٜٚؤثط

.  ( Byarl and Maghrabi,1992) ٚشبٛهلا ٚاقفطاضٖا األٚضام أططاف

املا١ٝ٥  القاتٕ ٖٓاى تأثري ع٢ً ايعٚعٓس ظضاع١ ايٓبات يف ب١٦ٝ ًَش١ٝ ٜهٛ

يًرتب١ . نُا إٔ اظزٜازٖا يف ضبًٍٛ ايرتب١ ُٜؤزٟ إىل ْكل ازبٗس األمسٛظٟ 

ٚايصٟ بسٚضٙ ُٜؤزٟ إىل ْكل دٗس َا٤ ايرتب١ ، سٝح ٜتػبب يف ْكل ايك٣ٛ 

ايسافع١ الَتكام ازبصٚض يًُا٤ ، نُا ُٜؤثط ع٢ً خٛام ايرتب١ ، ٚسطن١ 

 . ( p478 1998 Marschner )املا٤ زاخًٗا . 
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أز٣ اضتفاع َعسالت ايتبدط ٚق١ً ٖطٍٛ األَطاض ايػ١ٜٛٓ ،  ٚقس

ٚاغتٓعاف املدعٕٚ ازبٛيف َٔ خالٍ ايهذ ازبا٥ط إىل اغبفاض ًَشٛظ يف 

َٓػٛب املٝاٙ ازبٛف١ٝ ، ٚتسٖٛض ْٛعٝتٗا . فكس أثطت ًَٛس١ َٝاٙ ايطٟ ع٢ً 

غطح ايرتب١ ، ٚيف خكٛب١ ايرتب١ ، سٝح ترتانِ األَالح ايصا٥ب١ ع٢ً 

 ازبصٚض حبػب ْٛع ايرتب١ . ك١َٓط

ُتؤثط ًَٛس١ َٝاٙ ايطٟ ع٢ً إْتاد١ٝ احملاقٌٝ ، سٝح ربتًف  ٚنصيو

احملاقٌٝ ايعضاع١ٝ يف سػاغٝتٗا يألَالح ايصا٥ب١ يف َٝاٙ ايطٟ . )ايػباضٟ ، 

2007. )ّ 

ٚتتأثط احملاقٌٝ ايعضاع١ٝ َٔ خهاض ٚ فٛان٘ بهُٝات األَالح  

 َٝاٙ ايطٟ ، سٝح ُٜؤزٟ االضتفاع يف تطنٝعٖا ، ٚخباق١ ايهاض٠ ايصا٥ب١ يف

ٜٚؤنس ،  ( kaymakanova 2008 ) َٓٗا إىل فكس اإلْتاز بهاًَ٘

َٔ أضانٞ ايعامل املط١ٜٚ  ٪ 50َا ال ٜكٌ عٔ » ( إٔ : FAOخربا٤ ايفاٚ )

أٚ ُتعطٞ ضبكٛاًل أقٌ مما ػبب ، أٚ ال ُتػتػٌ يف ايعضاع١ ع٢ً  َتًُش١

م ، ف٦ُات اآلالف َٔ اهلهتاضات َٔ األضانٞ املط١ٜٚ تعٌ عاط١ً اإلطال

( . ٚضٟ ايٓدٌٝ باملا٤ املاحل ي٘ أثط Kovda, 1980نٌ عاّ بػبب ايتًُح . )

 فعنصيو ع٢ً ضطٛبتٗا ، فعٓسَا ٜطت، ٚ غًيب ع٢ً اإلْتاز ٚطٍٛ ايجُط٠

 16,6ٜٓدفض ٚظٕ ايجُط٠ َٔ  8,4إىل  2,7ايطقِ اهلٝسضٚدٝين ملٝاٙ ايطٟ عٔ 

غِ أَا ايططٛب١  2,7إىل  3,5غطاّ ، ٚطٍٛ ايجُط٠ َٔ 10,3غِ إىل 

 . (Rahifand Hammadi 1988).  ٪13,8إىل  ٪ 9,21فػتٓدفض َٔ 

ظاز تطنٝع األَالح يف َٝاٙ ايطٟ اغبفض َعسٍ منٛ ايبازضات ،  ٚنًُا

ٜٚعٛز شيو إىل ظٜاز٠ ايهػط األمسٛظٟ ، ٚنًُا اضتفع ايرتنٝع املًشٞ أز٣ 

إىل قعٛب١ اَتكام ايعٓاقط ايػصا١ٝ٥ ، ٚعٓس غُط ايٓدٌٝ مبٝاٙ شيو 

 وَاسب١ ٜؤزٟ شيو إىل تطغٝب نطبْٛات ايهايػّٝٛ يف ايرتب١ ، ٜٚؤثط شي

 ّ( .2004ع٢ً اإلْتاز ايعضاعٞ . )ايٓابًػٞ ٚآخطٕٚ ، 
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أؾذاض ايٓدٌٝ بأْٗا تتشٌُ املًٛس١ ٚازبفاف بسضد١ تفٛم  ٚتتُٝع

طاٖا َٛظع١ ع٢ً طبتًف َٓاطل املس١ٜٓ املٓٛض٠ . َجٝالتٗا َٔ األؾذاض ، ْٚ

نبكع َتباعس٠ بػبب اْتؿاض األسٝا٤ ايػه١ٝٓ ٚاملٓؿآت بسٍ بػاتني 

 اضايٓدٌٝ ، ْٚعطًا يتسٖٛض ْٛع١ٝ املٝاٙ ازبٛف١ٝ فإٕ َعسٍ منٛ ٖصٙ األؾذ

 ( .235ّ ، م 2002ٚخكا٥كٗا ٚإْتادٝتٗا يف تسْٞ َػتُط . ) طًب١ ، 

 السابكة : الدراسات

اييت تتعًل خبكا٥ل املٝاٙ  املس١ٜٓ املٓٛض٠ يًسضاغات ايع١ًُٝ تفتكط

ازبٛف١ٝ ، ٚأثطٖا ع٢ً اإلْتاز ايعضاعٞ . إال إٔ ٖٓاى بعض ايسضاغات يف 

ٖصا اجملاٍ ، فُٓٗا َا ٖٛ ضبًٞ َٚٓٗا َا ٖٛ إقًُٝٞ ، َٚٓٗا َا ٖٛ عاملٞ ، 

 ٚ فُٝا ًٜٞ أبطاظ تًو ايسضاغات .

 الدراشات احمللًُ . -أ

 (.alByari ,et . 1992) دراشُ : بًارٍ وآخروى - 1

ٖصٙ ايسضاغ١ إىل َعطف١ تأثري املًٛس١ ع٢ً إْبات ايبصٚض ٚمنٛ  تٗسف

ايبازضات يػبع١ أقٓاف َٔ ايطُاطِ ، ٚتبني َٔ ايٓتا٥ر إٔ ايرتنٝع ايعايٞ 

ُٚدس إٔ ظٜاز٠  يألَالح أٚقف إْبات بصٚض مجٝع أقٓاف ايطُاطِ نُا 

َع  كلْكل ْػب١ إْبات ايبصٚض ٚأخطت٘ ، ٜٚعزاز ٖصا ايٓ يف أغُٗتاملًٛس١ 

بني األقٓاف  اظٜاز٠ ايرتنٝع . ٚاتهح َٔ ايٓتا٥ر إٔ ٖٓاى تبآًٜا نبرّي

،  املًٛس١ ذبٌُ ع٢ً دٝس٠ َكسض٠ ايٓباتات يبعض ٚإٔ ، يًًُٛس١ ذبًُٗا ُٚقسض٠

ٚميهٔ ذبػٝٓٗا خالٍ عٌُ بطاَر طبتًف١ ُتػاعسٖا ع٢ً َكا١َٚ املًٛس١ 

 َٓٗا أقٓاف ايطُاطِ .

 م( .1999دراشُ الغامدٍ ) -2

ٖصٙ ايسضاغ١ ملعطف١ تأثري املًٛس١ ع٢ً منٛ ٚإْتاد١ٝ ايباشظبإ ،  تٗسف

ُٚأدطٜت ايتذطب١ يف املٓطك١ ايػطب١ٝ يًًُُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ الختباض 

نفا٠٤ ثالث١ أقٓاف َٔ ايباشظبإ ، ملعطف١ زضد١ َكاَٚتٗا أٚ ذبًُٗا 
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،  10)  تٚشيو باغتعُاٍ ايطٟ مبا٤ ايبشط املاحل شات تطنٝعا يًًُٛس١ ،

اغتذابتٗا  اختالف إىل املدتًف١ ايباشظبإ أقٓاف ٚأظٗطت ، (030/0 ، 20

ايؿسٜس٠ ْتٝذ١ يًطٟ باملا٤ املاحل . ُٚتٛنح ايسضاغ١ أٜهًا : بإٔ اغتعُاٍ 

ايرتنٝع ايعايٞ يًًُٛس١ تػبب يف ْكل ؾسٜس ًَٚشٛظ يكفات ايٓبات 

ازباْب١ٝ ٚاملػاس١  طعٚعسز األٚضام ، ٚعسز األف دتًف١ . َجٌ اضتفاع ايٓباتامل

ايٛضق١ٝ ، ٚقطط ايٓبات ست٢ عسز األظٖاض ع٢ً ايٓبات ، ْٚػب١ ايُعكس فٝٗا 

ا مل ٜػًِ احملكٍٛ ايجُطٟ َٔ ايٓكل ٚنصيو سذِ ايجُاض ، ٚأّٜه

ط أقٓاف َٔ ايؿسٜس ْتٝذ١ يتأثري املًٛس١ . ٚأظٗطت ايٓتا٥ر إَها١ْٝ تطٜٛ

ايعاي١ٝ ٚايفا٥ك١ ع٢ً  املكسض٠ايباشظبإ يف املٓطك١ ايػطب١ٝ ست٢ ٜهٕٛ هلا 

 ايُٓٛ ٚعكس ايجُاض, ٚإعطا٤ احملكٍٛ ذبت ايعطٚف اإلدٗاز١ٜ يًًُٛس١ .

 م( .1999دراشُ الصهًع ) -3

ايسضاغ١ إىل َعطف١ أثط ايطٟ باملٝاٙ املاسب١ ع٢ً ايُٓٛ اشبهطٟ  تٗسف

ايؿاّ ايٛاقع١ ع٢ً ططٜل َه١ املهط١َ ،  ٖس٣ ٓطك١يؿذري٠ اهلٖٛٛبا مب

.  ٪ 75إىل  ٪25ٚقس اغتدسّ هلصا ايػطض َٝاٙ تطاٚست ْػب١ أَالسٗا َٔ 

طٍٛ  ٍٚقس تبني َٔ ايسضاغ١ إٔ ٖٓاى فطٚقًا شات زالي١ إسكا١ٝ٥ بني َعس

بٗصٙ املٝاٙ  األفطع ٚعسزٖا ٚعسز األٚضام . بني ْباتات اهلٖٛٛبا اييت ُضٜٚت

، سٝح اغبفض طٍٛ األفطع ٚعسز األٚضام . ْتٝذ١ً يعٜاز٠ تطنٝع  املاسب١

 األَالح فٝٗا .

 م( .1999دراشُ الصعراى ) -4

قع١ غطب ايطٜاض ، بٗسف اٖصٙ ايسضاغ١ ع٢ً َٓطك١ ترباى ايٛ دطٜتُأ

تكِٝٝ أثط ْٛع١ٝ املٝاٙ ازبٛف١ٝ ع٢ً ايرتب١ ٚإْتاد١ٝ بعض احملاقٌٝ ايعضاع١ٝ 

فًفٌ ، طُاطِ ، با١َٝ ، خٝاض( ْتٝذ١ً يرتانِ )قُح ، شض٠ ، بطغِٝ ، 

ايرتب١  ؿط٠األَالح يف ايرتب١ َٔ َٝاٙ ايطٟ ، ٚذبسٜس استُاي١ٝ خطط تكًب ق

ع١ٓٝ َٔ املٝاٙ ازبٛف١ٝ مت ذبًًٝٗا ،  54ٚتسْٞ ْفاشٜتٗا . ٚقس مت مجع 
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ٚتكسٜط َتٛغط املًٛس١ فٝٗا ، ٚاغتدساّ ٖصٙ املًٛس١ يف تكسٜط اإلْتاد١ٝ 

 يهٌ ضبكٍٛ ع٢ً سس٠ .ايٓػب١ٝ 

زيت ْتا٥ر ايسضاغ١ ع٢ً إٔ املٝاٙ ازبٛف١ٝ مبٓطك١ ترباى نُٔ ف١٦ املٝاٙ 

/غِ ، ًَُٝرت5,7 -1,5ا َا ، سٝح ترتاٚح ًَٛستٗا َا بني املاسب١ ّْٛع

ًَُٝرت/غِ . ٚقس بٝٓت ايسضاغ١ إٔ ايكُح مل ٜتأثط نجريًا  2,6 مبتٛغط بًؼ

ٚايفًفٌ ٚايصض٠  اضب٘ ضباقٌٝ اشبٝمبًٛس١ املٝاٙ ازبٛف١ٝ ، نُا تأثطت 

 ٚايبا١َٝ ٚايطُاطِ .

 م( .2004دراشُ الصعًيب وآخروى ) -5

ٖصٙ ايسضاغ١ إىل َعطف١ َس٣ تأثري ًَٛس١ َٝاٙ ايطٟ ع٢ً منٛ  تٗسف

َٚعطف١ تأثري تطنٝعات طبتًف١  ،ْبات عؿب١ ايفٌٝ يف َٓطك١ املس١ٜٓ املٓٛض٠ 

. ٚيتشكٝل ٖصا اهلسف متت َٔ نًٛضٜس ايكٛزّٜٛ ع٢ً منٛ ٖصٙ ايعؿب١ 

زضاغ١ ايسالالت ايتاي١ٝ : منٛ ايٛضق١ ، َػاس١ ايٛضق١ ، عسز األٚضام ، اضتفاع 

ايٓبات ، ايٛظٕ ايططب ٚايٛظٕ ازباف يًُذُٛعتني اشبهطٟ ٚازبصضٟ ، 

 ٚنصيو ن١ُٝ ايهًٛضٚفٌٝ .

ٚقس بٝٓت ْتا٥ر ايسضاغ١ إٔ منٛ ايٛضق١ اغبفض اغبفانًا ؾسٜسًا عٓس 

ٌْْ َٔ اغتدساّ ا يرتنٝع ايعايٞ يهًٛضٜس ايكٛزّٜٛ ، بُٝٓا اغبفض ن

اشبهطٟ ٚازبصضٟ ،  عنيعسز األٚضام ٚاضتفاع ايٓبات ، ٚمنٛ اجملُٛ

اغبفانًا طفٝفًا بعٜاز٠ تطنٝع املًٛس١ ، يف سني اظزازت ن١ُٝ 

ايهًٛضٚفٌٝ بعٜازتٗا . ٚبٝٓت ايسضاغ١ إٔ اسبكٍٛ ع٢ً إْتاد١ٝ عاي١ٝ هلصٙ 

 ٖٛا ذبت تطنٝعات َٓدفه١ أٚ َتٛغط١ َٔ املًٛس١ .ايعؿب١ ٜػتٛدب من

 م( .2007) دراشُ شايني -6

ٖصٙ ايسضاغ١ مبشط١ األحباخ ايعضاع١ٝ بٗس٣ ايؿاّ ، ايٛاقع١  أدطٜت

)مشاٍ َه١ املهط١َ ( . بٗسف زضاغ١ تأثري ْعاّ ايطٟ ع٢ً إْتاد١ٝ ٚدٛز٠ 
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ّ ٚدٛز ْتا٥ر ايسضاغ١ عس أظٗطت ضبكٍٛ غبٌٝ ايبًح قٓف ضبٝع١ . ٚقس

اختالفات بني ُْعِ ايطٟ يف إْتاد١ٝ ايٓدٌٝ يف أٟ َٛغِ َٔ املٛاغِ ، 

يف قفات ايجُط٠ ، ٚايٓػب١ امل١ٜٛ٦ يًططٛب١ يف ايجُط٠ ، ْٚػب١  صيوٚن

املٛاز ايكًب١ ايصا٥ب١ ايه١ًٝ ، ٚنصيو زضد١ محٛن١ ايجُاض ، يف سني 

ٚعطض ظٗطت فطٚم َع١ٜٛٓ بني ُْعِ ايطٟ يف تأثريٖا ع٢ً قفات طٍٛ 

ٚسذِ ٚٚظٕ ايجُط٠ . ٚقس أعطت ططٜك١ ايطٟ ايػطشٞ أع٢ً ق١ُٝ 

 ٚايكفات ايفٝعٜا١ٝ٥ يًجُاض . اد١ٝيًُتٛغطات اإلْت

 م( .2008) دراشُ شلًماى -7

َٔ ايسضاغ١ ٖٛ َعطف١ تأثري ًَٛس١ َٝاٙ ايطٟ ع٢ً ضبكٍٛ  اهلسف

ع٢ً  ّٝابغً ا. ٚقس أٚنشت ايٓتا٥ر إٔ يًًُٛس١ أثّط ايبًسٟ قطٕٚ ٚبصٚض ايفٍٛ

سٝح اغبفض ٚظٕ ايبصٚض عٓس  ، ْٚٛعٝتٗا ن١ُٝ احملكٍٛ ٚٚظٕ ايبصٚض

 . ١املًٛس َٓدفه١ مبٝاٙ ايطٟ عٓس ايبصٚض سذِ ظاز بُٝٓا ، َاسب١ مبٝاٙ ايطٟ

 :الدراشات العربًُ  -ب

 ( .1995دارشُ الصًد وآخروى ) -8

١ٝ ٖصٙ ايسضاغ١ إىل َعطف١ َس٣ تأثري املًٛس١ ع٢ً ايُٓٛ ٚإْتاد تٗسف

ٚتهسؽ ايصا٥بات املًش١ٝ ع٢ً ْبات ايكطٔ ٚايصض٠ يف َكط . ٚأظٗطت 

تساخٌ اهلٝسضٚدٌٝ َع ايطٌَ قًٌ َٔ تأثري املًٛس١ ع٢ً ايٓباتني  إٔ ايسضاغ١

سٝح اتهح إٔ نفا٤ت٘ عاي١ٝ يف سني اغتدساَ٘ نُشػٔ يًرتب١ ذبت 

 ألْ٘ أز٣ إىل ذبػني خٛام ايرتب١ ايط١ًَٝ ، ٚقسض٠ ;املًش١ٝ  طٚفايع

احملكٍٛ ع٢ً ذبٌُ ايُٓٛ يف ايرتب١ ايط١ًَٝ ٚاشبفٝف١ ذبت ايعطٚف املًش١ٝ 

ٚعٓس ظٜاز٠ املًٛس١ ع٢ً ايٓباتني نإ هلا أثط ع٢ً تكًٌٝ اضتفاع ، ٚازباف١ 

،  تاد١َٝعسٍ اجملُٛع اشبهطٟ ، َٚػاس١ ايٛضق١ ٚايٛظٕ ازباف ٚاإلْ

 ٚن١ُٝ ايبالغتٝسات ٚنفا٤تٗا .
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 : الدراشات األدهبًُ -ز

 ( .Kaymakanova‚2008) دراشُ : -9

ايسضاغ١ يف بًػاضٜا . ٚناْت تٗسف إىل َعطف١ تأثري املًح ع٢ً  ُأدطٜت

االغتذاب١ ايفػٝٛيٛد١ٝ يًفٍٛ ، ٚأثطٖا ع٢ً ايٓباتات اييت ناْت ُتعضع 

ٖٓاى ، ُٚتؿري ايٓتا٥ر إىل إٔ املًٛس١ تؤثط ع٢ً ْبات ايفٍٛ ، ُٚتؤزٟ إىل 

ٚايٓؿاط  ٛيف ايُٓ اايٓتح ، ٜٚػبب شيو تٛتّطاغبفاض يف َعسالت ايُٓٛ ٚ

ايه٥ٛٞ ، ٜٚعٗط ايتػري ع٢ً َػاس١ األٚضام سذُٗا ٚعسزٖا ، ٚنصيو يف 

 عًُٝات ايٓتح .

 اعًٝ٘ ، فإٕ مجٝع ايسضاغات ايػابك١ تسٍ ع٢ً إٔ يًًُٛس١ أثّط ٚبٓا٤

ع٢ً منٛ ٚإْتاد١ٝ ايٓباتات ، ٚعٓس ظٜاز٠ املًٛس١ ٜعٗط أثطٖا ع٢ً  انبرّي

ا٠٤ ايٓباتات ، ُٜٚكًٌ َٔ اجملُٛع اشبهطٟ ، َٚػاس١ ايٛضق١ ٚايٛظٕ نف

يف  فاٚت١ازباف ، ٚاإلْتاد١ٝ ٚن١ُٝ ايبالغتٝسات ، ٚعٓس اغتدساّ َٝاٙ َت

تطنٝع األَالح ٜعٗط أثطٖا ع٢ً ايٓبات يف عسز األٚضام ٚاألفطع . فٗٓاى 

ٌ ايكُح ، بُٝٓا بعض ايٓباتات اييت مل تتأثط نجريًا مبًٛس١ املٝاٙ ازبٛف١ٝ َج

تتأثط ب٘ احملاقٌٝ األخط٣ َجٌ اشبٝاض ٚايطُاطِ ، ٜٚعٗط تأثري املًٛس١ ع٢ً 

 ٚعطنٗا ٚسذُٗا . ٠إْتاد١ٝ رماض ايٓدٌٝ َٔ سٝح طٍٛ ايجُط

،  ايه٥ٛٞ ٚايبٓا٤ ٚايٓتح ايُٓٛ َعسالت يف اغبفاض إىل املًٛس١ ظٜاز٠ ٚتؤزٟ

١ ايبصٚض . ٚإٔ ايرتنٝع مما ٜعٗط أثطٖا ع٢ً احملكٍٛ ٚٚظٕ ايبصٚض ْٚٛعٝ

ايعايٞ يًًُٛس١ ٜتػبب يف ْكل ؾسٜس ًَٚشٛظ يكفات ايٓبات املدتًف١ 

ناضتفاع ايٓبات ٚقطط ايٓبات ٚعسز األظٖاض . ْٚػب١ ايُعكس فٝٗا ، ٚنصيو 

 سذِ ايجُاض ٚتعٓطض ايجُاض يًٓكل ايؿسٜس ْتٝذ١ يتأثري املًٛس١ عًٝٗا .

 : مههجًة البحح وإجراءاته

يسضاغ١ ع٢ً مجع ايبٝاْات اشباق١ مبًٛس١ املٝاٙ ازبٛف١ٝ ُتطنع ٖصٙ ا

يف املس١ٜٓ املٓٛض٠ ٚمجع عٝٓات يًتُٛض َٔ املعاضع اييت مت أخص املٝاٙ َٓٗا ، 
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بٗسف َعطف١ َس٣ تأثري ايطٟ باملٝاٙ املاسب١ ع٢ً بعض خكا٥ل ايتُٛض ، 

 ٚيتشكٝل ٖصا اهلسف متت اإلدطا٤ات ايتاي١ٝ .

 ات ٚاملعًَٛات اشباق١ باملٝاٙ ازبٛف١ٝ .ططم مجع ايبٝاْ : أواًل

ططم مجع ايبٝاْات ٚاملعًَٛات اشباق١ بايتُٛض ٚإدطا٤ ايتشايٌٝ  : ثانًًا

 يالظ١َ عًٝٗا .

 ططم املعازب١ اإلسكا١ٝ٥ . : ثالجًا

 : مجع البًانات واملعلىمات اخلاصة باملًاه اجلىفًة طرق

ظع١ ع٢ً طبتًف ع١ٓٝ َٝاٙ َٔ أضبع١ ٚثالثني َعضع١ َٛ (34مت مجع )

،  املهد١ ٚقس ُأخصت ايعٝٓات َباؾط٠ً َٔ (3أسٝا٤ املس١ٜٓ املٓٛض٠ )ؾهٌ 

 . ١هٝٝٚٚنعت يف قٛاضٜط بالغت

ثِ ُأضغًت ٖصٙ ايعٝٓات إىل طبترب َكٓع َٝاٙ قبا٤ ، يتشسٜس ْػب١ 

َكسض٠  TDS ، فٝ٘ ايصا٥ب١ ايكًب١ املٛاز ن١ُٝ سبػاب ٚشيو ، املٝاٙ ًَٛس١

 . (AACH-sens ion5) ُٜسع٢ خام دٗاظ باغتدساّ ، ًرتاي يف باملًٝػطاّ

 : مجع املعلىمات اخلاصة بالتمىر ُطرق

( ع١ٓٝ َٔ ايتُٛض َٔ املعاضع اييت مت أخص ايعٝٓات 25اسبكٍٛ ع٢ً) مت

املا١ٝ٥ َٓٗا ، َٚٔ ؾذط٠ ايٓدٌٝ َباؾط٠ً ، ٚقس تعصض اسبكٍٛ ع٢ً بعض 

غبًٝٗا . ُٚأضغًت ايعٝٓات إىل  ايعٝٓات َٔ تػع١ َعاضع يعسّ تٛفط ايجُاض ع٢ً

إىل  ناف١طبتربات أَا١ْ املس١ٜٓ املٓٛض٠ يتشسٜس ْػب١ ايػهط فٝٗا باإل

ذبسٜس ْػب١ ايعٓاقط املعس١ْٝ َجٌ )اسبسٜس ، ايطقام ، ٚايعضْٝذ( . ٚقس 

( ، يكٝاؽ ايػهط ، بُٝٓا UV)اغتدسّ دٗاظ األؾع١ فٛم ايبٓفػذ١ٝ 

، يكٝاؽ ْػب١ ايعٓاقط املعس١ْٝ ( ICP)اغتدساّ دٗاظ اسبح ايبالظَٞ 

ٚمتت ٖصٙ ايع١ًُٝ عٔ ططٜل إسطام ايتُٛض ، ٚذبًٜٛٗا إىل ضَاز ، ثِ إناف١ 

األمحاض عًٝٗا يف ازبٗاظ ٚتهٕٛ ٖصٙ األمحاض ع٢ً سػب ايع١ٓٝ ، ٚمت 

قٝاغٗا بٛسس٠ املًٝػطاّ/يرت . ٚقس مت ذبًٌٝ ايعٝٓات َٔ قبٌ َتدككني يف 

 ٠ املدتربات بأَا١ْ املس١ٜٓ املٓٛض٠ .ٖصا اجملاٍ ٜعًُٕٛ يس٣ زا٥ط
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 : : ُطرق املعاجلة اإلحصائًة ثالجًا

مت اغتدطاز املتٛغطات اسبػاب١ٝ ٚاالعبطافات املعٝاض١ٜ ملًٛس١ املٝاٙ  -أ

املعس١ْٝ  ايعٓاقط ْػب١ ٚنصيو ، ايػهط ْٚػب١ املٓٛض٠ باملس١ٜٓ ازبٛف١ٝ

 اغ١ .يف متٛض املعاضع اييت ُأخصت َٓٗا ايعٝٓات قٝس ايسض

ذبسٜس ايعالق١ بني ًَٛس١ املٝاٙ ازبٛف١ٝ يف املس١ٜٓ املٓٛض٠ ٚبني ْػب١  - ب

اإلسكا٥ٞ  ايُٓٛشز اعتُس ٚقس ، فٝٗا املعس١ْٝ ايعٓاقط ْٚػب١ ، ايػهط

ٚفل املعازي١  Simple Regressionاملعطٚف باالعبساض ايبػٝط 

 ايتاي١ٝ :

Y = a + b X ∓ e 

 ٕ :إ سٝح

Y تطنع ايعٓاقط املعس١ْٝ يف ايتُٛض . = ْػب١ ايػهط ، ْٚػب١ 

X  ْػب١ املًٛس١ = 

a  ثابت / ْكط١ ايكطع = 

b  ثابت / َعاٌَ االعبساض = 

e َكساض اشبطأ يف ايتكسٜط = 

 : الدراسة ومهاقشتها نتائج

 َعسالت ْػب١ ًَٛس١ املٝاٙ ازبٛف١ٝ باملس١ٜٓ املٓٛض٠ . : أواًل

 ١ املٓٛض٠ .اشبكا٥ل ايعا١َ يًتُٛض يف املسٜٓ : ثانًًا

ايعالق١ بني خكا٥ل املٝاٙ ازبٛف١ٝ ٚبعض ايعٓاقط  املعس١ْٝ املٛدٛز٠  : ثالجًا

 يف ايتُٛض باملس١ٜٓ املٓٛض٠ .

يف ٖصا ايفكٌ َٓاقؿ١ ايٓتا٥ر اشباق١ مبًٛس١ املٝاٙ ازبٛف١ٝ  غٝتِ

باملس١ٜٓ املٓٛض٠ ، ثِ اشبكا٥ل ايعا١َ يًتُٛض يف املس١ٜٓ املٓٛض٠ ، باإلناف١ 

يعالق١ بني ًَٛس١ املٝاٙ ازبٛف١ٝ ٚاشبكا٥ل ايعا١َ يًتُٛض ، ع٢ً ايٓشٛ إىل ا

 ايتايٞ :
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 : معدالت نصبُ ملىسُ املًاه اجلىفًُ باملديهُ املهىرَ : أواًل

تبني َٔ ذبًٌٝ ايعٝٓات إٔ ٖٓاى تفاٚتًا نبريًا يف ًَٛس١ املٝاٙ ازبٛف١ٝ 

باض يف َٓطك١ َٔ ب٦ط إىل آخط َٚٔ َٓطك١ إىل ُأخط٣ ، ٚميهٔ تكػِٝ اآل

 ايسضاغ١ إىل غبع صبُٛعات ض٥ٝػ١ٝ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ :

 

 . ( َعسالت ْػب١ ًَٛس١ املٝاٙ ازبٛف١ٝ باملس١ٜٓ املٓٛض1٠دسٍٚ )

 

 رقم البئر)العًهة( نسبة امللىحة / ملًغرام الفئة
متىسط امللىحة 

 التكرار ملًغرام / لرت

 1 27170 15 1000اقل مو  األوىل

 2 46871 10،  12 2000-1000 الجانًُ

 4 572343 14،  13،  11،  8 3000-2000 الجالجُ

 1 3390 6 4000-3000 الرابعُ

 9،  5،  7،  26،  3،  29،  28،  27 5000-4000 اخلامصُ

 ،30  ،31  ،32 

8174662 1 

 6 075578 34،  25،  19،  18،  20،  23 6000-5000 الصادشُ

 22،  16،  33،  17،  4،  24،  21 6000أكجر مو  الصابعُ

 ،1  ،2 

576383 9 

 34 42217996  املتىشط العام 

( ، إٔ عسز ايعٝٓات اييت مت ذبًًٝٗا 3( ٚايؿهٌ ) 1ٜٚبسٚ َٔ ازبسٍٚ ) 

ع١ٓٝ ٖٚصٙ ايعٝٓات زاخٌ سسٚز األَا١ْ ، ٚاييت ُتُجٌ اسبسٚز  34ٚقٌ إىل 

إٕ َعسٍ زضد١ املًٛس١  اإلزاض١ٜ ألَا١ْ املس١ٜٓ املٓٛض٠ ، ٚتبني َٔ ايتشًٌٝ

 . يرتًَٝػطاّ /  4221,996مُلذٌُ ايعٝٓات ٚقٌ إىل 
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ٕ أقٌ تطنع يألَالح ٜٛدس دٓٛب املس١ٜٓ يف َٓطك١ قبا٤ أتهح ا فكس

 7750ًَٝػطاّ / يرت ، ٚإٔ أنجطٖا تطنعًا يف َٝاٙ آباض َٓطك١ اشبًٌٝ  271

١ األنجط يف اشبًٌٝ ، ٖٚٞ املٓطك 34/يرت ، ممجً٘ بايب٦ط ضقِ طاًَّٝػ

ٖصٙ  تطنعًا يألَالح يف املٝاٙ ازبٛف١ٝ ، ٜٚعٛز شيو إىل إٔ املًٛس١ يف

يًُٝاٙ ايعاز١َ أٚ  ااملٓطك١ َٛضٚث١ ، ٚيصيو ُتعترب َٓطك١ اشبًٌٝ َكطًف

املٓػاب١ َٔ ايبػاتني ، ٚأٜهًا ايعا٥س٠ عٔ ُقسض٠ ايرتب١ ع٢ً االستفاظ بٗا 

٥ٝػٞ ، ٚتػتكط يف املٓاطل فتػػٌ أَالح ايرتب١ ٚتٓكًٗا عرب اجملط٣ ايط

املس١ٜٓ ، ٚمشاهلا  اٍايكطٜب١ َٔ صبط٣ ايػٌٝ ، نُا تتبأٜ املًٛس١ يف مش

بني  ايػطبٞ يف َٓطك١ ازبطف ٚايعٕٝٛ ، ٚترتاٚح ًَٛس١ املٝاٙ ازبٛف١ٝ فٝٗا َا

ًَٝػطاّ/يرت ، ٜٚعٛز غبب متًح املٝاٙ ازبٛف١ٝ يف اسبٛض  3390-6780

شب ازبا٥ط يتًو املٝاٙ ، ٚتًٛثٗا باملدًفات  ايػَّايطغٛبٞ يًُس١ٜٓ املٓٛض٠ إىل

يٝؿٌُ َععِ أعبا٤ اسبٛض ، فػشب  ايعُطاَْٞتس ايُٓٛ اايبؿط١ٜ بعس إٔ 

إىل ٚقٛهلا إىل ايطبكات املا١ٝ٥ األنجط ًَٛس١ ، فاغتدساّ  ٣ٖصٙ املٝاٙ أز

إىل تطنع األَالح يف ايطبك١ ايػطش١ٝ  ٣ٖصٙ املٝاٙ يف عًُٝات ايطٟ ، أز

 ١ ايعضاع١ٝ .يًرتب

،  409/2000اقفات ايكٝاغ١ٝ ايػعٛز١ٜ ضقِ ٚإشا ُطبل َعٝاض املٛ

َٚعٝاض املٛاقفات ايكٝاغ١ٝ اشبًٝذ١ٝ اشباق١ مبٝاٙ ايؿطب املعبأ٠ ، ظبس إٔ 

،  املصنٛض٠ ايكٝاغ١ٝ املٛاقفات قبٌ َٔ املعتُس املعٝاض ُتكاضب قبا٤ يف املًٛس١

  .ًَٝػطاّ/يرت 500-100ٚايصٟ ٜرتاٚح َابني 

ْٚتعس املٝاٙ عصب١ ٚفل املعٝاض ايسٚيٞ إشا تطاٚست زضد١ املًٛس١ َابني 

 4500-2000َٝهطَٚٛظ ، َٚتٛغط املًٛس١ ترتاٚح َابني  30-2000

-2500َٝهطَٚٛظ . ٚتعس َٝاٖٗا َاسب١ إشا تطاٚست ْػب١ املًٛس١ َابني 

َٝهطَٚٛظ .  5500َٝهطَٚٛظ ، َٚاسب١ دسًا إشا دباٚظت املًٛس١  500

 ّ( .2005شبطٝب ، )ا
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 ( تٛظٜع أَانٔ عٝٓات َٝاٙ اآلباض املأخٛش٠ َٔ املعاضع باملس١ٜٓ املٓٛض3٠ؾهٌ )

ٚنصيو ٜعٛز غبب ًَٛس١ املٝاٙ ازبٛف١ٝ فٝٗا إىل ظٜاز٠ غشب تًو املٝاٙ 

ألغطاض ظضاع١ٝ ، أٚ قٓاع١ٝ أٚ تطف١ٝٗٝ ، ٚقس ٜعٛز متًّح َٝاٙ اشبعإ 

 املس١ٜٓ إىل عس٠ أغباب َٓٗا : إٔ َٝاٙ األَطاض ذبٌُ أسٝاًْا ازبٛيف يف
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َا تهٕٛ  بًاسبٝبات ض١ًَٝ عكفت بٗا ايطٜاح يتشط َط٠ أخط٣ عًٝٗا ، ٚغاي

ٖصٙ اسببٝبات َاسب١ فتعٜس َٔ ًَٛس١ املٝاٙ ازبٛف١ٝ بعس إٔ ُتصٜب َٝاٙ املطط 

صا اشبعإ ، ًَٛس١ ٖصٙ اسببٝبات ، يتػتكط املٝاٙ املاسب١ فُٝا بعس يف ٖ

باإلناف١ إىل إٔ َٓتكف سٛض املس١ٜٓ تؿػً٘ املس١ٜٓ ْفػٗا ، ٚإٔ ْعاّ 

إٔ متط عرب قٝعإ  ملا٥ٞازبطٜإ ايػطشٞ ٜفطض ع٢ً ؾبه١ ايتكطٜف ا

قشطا١ٜٚ ، َٚٔ املعطٚف إٔ ايكٝعإ تتُٝع باضتفاع ًَٛس١ َهْٛاتٗا 

غطح سٛض ايػطش١ٝ ، فتشٌُ َٝاٙ ايػٍٝٛ تًو األَالح يرتغبٗا إَا ع٢ً 

املس١ٜٓ ، أٚ ترتغب زاخٌ األضض ٚتتػًػٌ َع املٝاٙ ايػطش١ٝ إىل األعُام ، 

اييت ذبف باملس١ٜٓ املٓٛض٠ ،  نا١ْٝنُا إٔ اسبطات ايباظيت١ٝ ، ٚايتالٍ ايرب

األَطاض  َٝاٙ تعٌُ سٝح ، ًَش١ٝ َطنبات ع٢ً أٜهًا ذبتٟٛ ازبطاْٝت١ٝ ٚايتالٍ

 . (233 ، 2005ّ ، )طًب١ . ايطغٛبٞ اسبٛض إىل ْكًٗا ثِ َٚٔ ، إشابتٗا ع٢ً

ٚميهٔ إٔ ٜهٕٛ اسبٛض ايطغٛبٞ يًُس١ٜٓ املٓٛض٠ دع٤ًا َٔ حبري٠ 

تهْٛت يف ايعكٛض املطري٠ ، ٚعاز٠ً َا ، زاخ١ًٝ ال تتُتع بتكطٜف خاضدٞ 

ٜطتبط متًح املٝاٙ احملتذع٠ بتؿهٌ ايبشريات املػًك١ . نُا إٔ ظٜاز٠ 

 ُْعِا ٜتبعٗا َٔ منٛ غهاْٞ ٚتػري نبري يف صباالت ايت١ُٝٓ باملٓطك١ َٚ

فاملس١ٜٓ ال تٛدس بٗا أْٗاض ، اسبٝا٠ أز٣ إىل ظٜاز٠ ايطًب ع٢ً املٝاٙ ايعصب١ 

زا١ُ٥ ازبطٜإ ، ٖٚصا ٜهع ايعب٤ األنرب ع٢ً خعاْات املٝاٙ ازبٛف١ٝ ، 

ٚظٜاز٠ ايػشب َٔ اشبعاْات ازبٛف١ٝ ٜؤزٟ إىل اضتفاع ًَٛستٗا سٝح تؤثط 

، ٚايبعض  ادٝتٗاس١ ع٢ً ظضاع١ بعض احملاقٌٝ ٚع٢ً ن١ُٝ إْتٖصٙ املًٛ

اآلخط ال ٜتأثط نجريًا بٓػب١ املًٛس١ ، َٚٓٗا أؾذاض ايٓدٌٝ ، سٝح ُتعترب 

أْػب احملاقٌٝ ايعضاع١ٝ ، ٚشيو يك١ً سادتٗا ايٓػب١ٝ يًُٝاٙ خاق١ً بعس 

اْتٗا٤ َطاسٌ منٖٛا األٚىل ، فكس تٓاٚيت يف ٖصٙ ايسضاغ١ َس٣ ذبٌُ 

َُا ي٘ َٔ أ١ُٖٝ اقتكاز١ٜ بايػ١ ، سٝح ناْت أ ؾذاض ايٓدٌٝ يًًُٛس١ ، ٔي

ايتُٛض ُتؿهٌ يف دعٜط٠ ايعطب ٚاسسًا َٔ أِٖ ايعٓاقط ايػصا١ٝ٥ ، ْعطًا 
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الستٛا٥ٗا ع٢ً ايعٓاقط ايػصا١ٝ٥ املفٝس٠ يإلْػإ ، ٚتعٛز ظضاعتٗا يف املس١ٜٓ 

ها١ْ عع١ُٝ يف َ ااملٓٛض٠ إىل أنجط َٔ عؿط٠ آالف غ١ٓ ، يصا فإٕ هل

ايٓدٌٝ ًَٛس١ ايرتب١ بسضد١ نبري٠  ؾذاضْفٛؽ األدساز ، سٝح تتشٌُ أ

ٚيٛ إٔ إْتادٝتٗا تكٌ َع ظٜاز٠ ، تفٛم ايهجري َٔ أؾذاض ايفٛان٘ األخط٣ 

ًَٛس١ َٓطك١ اْتؿاض ازبصٚض ، ُٚتعس َٔ أنجط أْٛاع األؾذاض املجُط٠ سٝح 

كت دصٚضٖا يف ايرتب١ ، تعزاز َكا١َٚ ايٓدٌٝ يًًُٛس١ ُنًُا نربت ٚتعُ

تكٌ  ت٢َكا١َٚ ايعطـ ملس٠ ط١ًٜٛ س تػتطٝعنُا تتشٌُ ازبفاف سٝح 

 دصٚضٖا يف ايرتب١ ايعُٝك١ ست٢ ايطبكات ايػف٢ً ايططب١ .

ُٜٚٓٛ ايٓدٌٝ يف طبتًف أْٛاع ايرتب١ ، ٚيهٔ أفهًٗا ايرتب١ اشبكب١ 

ا دٝس٠ ايكطف ، نايرتب١ ايط١ٝٓٝ املتؿه١ً َٔ ضٚاغب ايػٍٝٛ ، نُ

ُٜٓٛ ايٓدٌٝ يف ايرتب١ ايط١ًَٝ ، ٚيهٔ منٛٙ ٚإرماضٙ يف ايرتب١ ايط١ٝٓٝ 

 ( .234ّ ، 2005املتؿه١ً َٔ ضٚاغب ايػٍٝٛ أفهٌ بهجري . )طًب١ ، 

 ًَٛستٗا  ٚال ُٜٓكح بعضاع١ ايٓدٌٝ يف األضانٞ اييت تتعس٣ ْػب١

يطبك١ /يرت يف َٓطك١ اجملُٛع ازبصضٟ إال إٔ ْػب١ املًٛس١ يف اًَٝػطاّ 7000

.  ازبصٚض بٗا تُٓٛ اييت املٓطك١ يف ايعرب٠ ٚيهٔ ، شيو عٔ تعٜس قس ايػطش١ٝ

األَالح ُٜكًٌ َٔ  ٝعسٝح تتشٌُ أؾذاض ايٓدٌٝ ًَٛس١ َٝاٙ ايطٟ إال إٔ تطن

 ناَاًل ايُٓٛ اشُبهطٟ ٚبايتايٞ احملكٍٛ ، فٛدس إٔ ايٓدٌٝ ُٜٓتر ضبكٛاًل

ًَٝػطاّ/يرت ، ٜٚٓدفض  2000إشا ناْت ْػب١ األَالح يف َا٤ ايطٟ أقٌ َٔ 

ًَٝػطاّ/يرت . َٚع٢ٓ  8000إشا ٚقٌ ايرتنٝع إىل ٪ 50احملكٍٛ مبعسٍ 

، ٚيهٔ شيو ٜهٕٛ ع٢ً  يطٟشيو إٔ ايٓدٌٝ ٜتشٌُ ظٜاز٠ املًٛس١ يف َا٤ ا

 سػاب احملكٍٛ .

املا١ٝ٥ ربتًف باختالف األقٓاف ٚ عُط األؾذاض  فاالستٝادات

١ٜٛ ايػا٥س٠ أثٓا٤ َٛغِ ايُٓٛ . سٝح ٜعترب ٚاختالف ْٛع ايرتب١ ٚايعطٚف ازب

َا٤ ايطٟ ٖٛ أسس ايعٛاٌَ اهلا١َ يًتٛغع يف ظضاع١ أؾذاض ايٓدٌٝ سٝح 
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 ٜٔتٛقف ظباح ظضاعت٘ إىل سس نبري ع٢ً تٛفط استٝادات٘ املا١ٝ٥ بايطغِ َ

َس٣ ذبًُ٘ يًعطـ ٚازبفاف َكاض١ًْ بأؾذاض ايفان١ٗ األخط٣ . ) َطنع 

 ّ (2004اض٠ املطنع١ٜ ، ايبشٛخ ايعضاع١ٝ ٚاإلز
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 : اخلصائص العامة للتمىر يف املديهة املهىرة . ثانًًا

تهح ٚدٛز تبأٜ َهاْٞ يرتنع ايعٓاقط ٜ( ، 2خالٍ ازبسٍٚ ) َٔ

 املعس١ْٝ املٛدٛز٠ يف ايتُٛض ، ٚقس ظٗطت ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ :

 :التبايو املكانٌ لهصبُ الصكر  : أواًل

مبٓطك١  13ًَٝػطاّ/يرت )يف ايع١ٓٝ ضقِ  34ْػب١ ايػهط بني  ترتاٚح

يف َٓطك١  12مبٓطك١ ازبطف ٚايع١ٓٝ ضقِ  2)يف ايع١ٓٝ ضقِ  8,2ايعٕٝٛ( ٚبني 

ًَٝػطاّ/يرت ، ٜٚبًؼ االعبطاف املعٝاضٟ عبٛ  17,6قبا٤( ، مبتٛغط عاّ بًؼ 

مما ٜسٍ  ٪77,84 يًَٞٝػطاّ/يرت ، يف سني ٜبًؼ َعاٌَ االختالف سٛا 13,7

ع٢ً تبأٜ ايكِٝ يف عٝٓات ايسضاغ١ بني املٓاطل املدتًف١ يف املس١ٜٓ املٓٛض٠ ، 

ازبطف عبٛ  سٝح بًؼ َتٛغط ْػب١ ايػهط يف عٝٓات َٓطك١

، بُٝٓا بًؼ َتٛغط ْػب١ ايػهط يف عٝٓات َٓطك١ قبا٤  ًَٝػطاّ/يرت13,1

َٓطك١  ًَٝػطاّ/يرت ، يف سني بًؼ َتٛغط ْػب١ ايػهط يف عٝٓات12,4عبٛ 

ًَٝػطاّ/يرت ، ٚبًؼ َتٛغط ْػب١ ايػهط يف عٝٓات 23,74ايعٕٝٛ عبٛ 

ًَٝػطاّ/يرت ، َٚٔ ثِ فإٕ قِٝ ايعٝٓات يف َٓطكيت 21,13َٓطك١ اشبًٌٝ عبٛ 

ازبطف ٚقبا٤ تكٌ عٔ املتٛغط ايعاّ يف سني تعٜس ايكِٝ يف َٓطكيت ايعٕٝٛ 

ت ْػب١ ايػهط َعسال عٚاشبًٌٝ عٔ املتٛغط ايعاّ ، مما ٜسٍ ع٢ً اضتفا

 باالدباٙ َٔ ؾطم املس١ٜٓ املٓٛض٠ إىل غطبٗا ، ٚايؿُاٍ ايػطبٞ َٓٗا .

 :نصبُ الهشاس  : ثانًًا

املتٛغط ايعاّ يٓػب١ ايٓشاؽ يف عٝٓات ايسضاغ١ عبٛ  ًؼب

ًَٝػطّ/يرت ، ٚمبعاٌَ 1,57ًَٝػطاّ/يرت ، ٜٚبًؼ االعبطاف املعٝاضٟ 0,0877

ٜسٍ ع٢ً دباْؼ ايكِٝ سٍٛ َتٛغطاتٗا ًَٝػطاّ/يرت ، مما 17,9اختالف بًؼ 

ٚعسّ ٚدٛز تفاٚت نبري فُٝا بٝٓٗا ، سٝح ترتاٚح ايكِٝ بني 

ًَٝػطاّ/يرت ،  0,0446 ٚبني قبا٤( مبٓطك١ 11 ضقِ ايع١ٓٝ )يف ، ًَٝػطاّ/يرت0,16

السغ بكف١ عا١َ عسّ ٚدٛز تفاٚت ٜٚمبٓطك١ ايعٕٝٛ ،  16يف ايع١ٓٝ ضقِ 

ايسضاغ١ ، سٝح ٜكٌ َتٛغط ْػب١ ايٓشاؽ نبري فُٝا بني ايكِٝ مبٓطك١ 
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يف َٓاطل ازبطف ٚايعٕٝٛ ٚاشبًٌٝ عٔ املتٛغط ايعاّ بُٝٓا تعٜس ايكِٝ يف 

َٓطك١ قبا٤ عٔ املتٛغط ايعاّ مما ٜسٍ ع٢ً ادباٙ ايكِٝ إىل االضتفاع  ٝٓاتع

يف أططاف املس١ٜٓ املٓٛض٠ ايؿُاي١ٝ ٚايؿُاي١ٝ ايػطب١ٝ عبٛ دٓٛب املس١ٜٓ ، 

 قٌ ْػبًٝا يف ايٛغط .ٚإٕ ناْت أ

 :نصبُ الكادمًىم  : ثالجًا

،  ًَٝػطاّ/يرت0,0005239 بني ايسضاغ١ عٝٓات يف ايهازَّٝٛ ْػب١ ترتٚاح

 10ًَٝػطاّ/يرت ، يف ايع١ٓٝ ضقِ 0,0209مبٓطك١ قبا٤ ٚبني  9يف ايع١ٓٝ ضقِ 

ًَٝػطاّ/يرت ، ٚاالعبطاف 0,0027مبٓطك١ قبا٤ ، ٚبًؼ املتٛغط ايعاّ عبٛ 

سٍٛ  ًَِٝٝػطاّ/يرت ، ُٜٚالسغ بكف١ عا١َ دباْؼ ايك1,06ضٟ املعٝا

،  يرتًَٝػطاّ/0,0031 ازبطف َٓطك١ يف ايكِٝ َتٛغط بًؼ سٝح َتٛغطاتٗا

ًَٝػطاّ / يرت ، ٚف٢ َٓطك١ ايعٕٝٛ 0,0042ٚف٢ َٓطك١ قبا٤ 

ًَٝػطاّ/يرت ، ٜٚسٍ شيو  0,0021ًَٝػطاّ/يرت ، ٚف٢ َٓطك١ اشبًٌٝ 0,0017

ِ يف مشاٍ غطب املس١ٜٓ املٓٛض٠ ٚدٓٛبٗا بُٝٓا تكٌ ايكِٝ يف ع٢ً اضتفاع ايكٝ

 ٚغط ٚمشاٍ املس١ٜٓ املٓٛض٠ .

 :نصبُ الرصاص  : رابعًا

،  ًَٝػطاّ/يرت0,003 ايسضاغ١ عٝٓات يف ايطقام يٓػب١ ايعاّ املتٛغط ًؼب

 0,0001928ًَٝػطاّ/يرت ، ٚترتاٚح ايكِٝ بني  7,71ٚاالعبطاف املعٝاضٟ 

ًَٝػطاّ/يرت ، 0,02659مبٓطك١ ايعٕٝٛ ٚبني  13 ايع١ٓٝ ضقِ ًَٝػطاّ/يرت ، يف

َعسالتٗا بني  مبٓطك١ ايعٕٝٛ ٚتسٍ ايكِٝ ع٢ً عسّ ٚدٛز تبأٜ نبري بني

املٓاطل املدتًف١ يف املس١ٜٓ املٓٛض٠ سٝح بًؼ املتٛغط يف عٝٓات َٓطك١ 

ًَٝػطاّ/يرت ، 0,0011ًَٝػطاّ/يرت ، ٚف٢ َٓطك١ قبا٤ 0,0045ازبطف عبٛ 

 0,0014ًَٝػطاّ/يرت ، ٚف٢ َٓطك١ اشبًٌٝ ٢0,0061 َٓطك١ ايعٕٝٛ عبٛ ٚف

ايؿُاي١ٝ ايػطب١ٝ  ا٤ًَٝػطاّ/يرت ، مما ٜسٍ ع٢ً اضتفاع ايكِٝ يف األدع

ٚايٛغط٢ َٔ املس١ٜٓ املٓٛض٠ ، ٚاغبفانٗا ْػبًٝا يف األدعا٤ ايؿُاي١ٝ 
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ٛضف إىل املدًفات ايٓامج١ عٔ اي اٚازبٓٛب١ٝ ، ٚقس ٜهٕٛ ايػبب عا٥ّس

 ايكٓاع١ٝ يف مشاٍ غطب املس١ٜٓ املٓٛض٠ .

 :نصبُ الفضُ  : خامصًا

 0,0014املتٛغط ايعاّ يٓػب١ ايفه١ يف عٝٓات ايسضاغ١ عبٛ  بًؼ

ًَٝػطاّ/يرت ، ٚترتاٚح ايكِٝ بني 1,69ًَٝػطاّ/يرت ، ٚاالعبطاف املعٝاضٟ عبٛ 

ٚبني  يف َٓطك١ اشبًٌٝ 24ٚ  23ًَٝػطاّ/يرت ، يف ايعٝٓتني ضقِ  0,0001

ع٢ً  يكِٝيف َٓطك١ اشبًٌٝ ٚتسٍ ا 25ًَٝػطاّ/يرت ، يف ايع١ٓٝ ضقِ  0,0098

ًؼ َتٛغط ايكِٝ يف َٓطك١ ازبطف عبٛ بتبأٜ ْػب٢ بني َتٛغطاتٗا سٝح 

ًَٝػطاّ/يرت ، ٚف٢ َٓطك١ 0,00065ًَٝػطاّ/يرت ، ٚف٢ َٓطك١ قبا٤ 0,0016

ًٝػطاّ/يرت ، 0,0018ًََٝػطاّ/يرت ، ٚف٢ َٓطك١ اشبًٌٝ 0,0013ايعٕٝٛ 

ٚايٛغط٢ َٔ  ١ْالسغ اضتفاع ايكِٝ يف األدعا٤ ايؿُاي١ٝ ٚايؿُاي١ٝ ايػطبٝٚ

 املس١ٜٓ املٓٛض٠ بُٝٓا تٓدفض تسضػبًٝا نًُا ادبٗٓا عبٛ ازبٓٛب .

 :نصبُ الهًكل  : شادشًا

 6ًَٝػطاّ/يرت ، يف ايع١ٓٝ ضقِ  0,01719ترتاٚح قِٝ ْػب١ ايٓٝهٌ بني 

مبٓطك١ اشبًٌٝ  19ًٝػطاّ/يرت ، يف ايع١ٓٝ ضقِ 31,28َمبٓطك١ ازبطف ٚبني 

 1,53ًَٝػطاّ/يرت ، ٚبًؼ االعبطاف املعٝاضٟ 1,74ٚمبتٛغط عاّ ًٜؼ 

عسّ  ٢. مما ٜسٍ عً ٪87,93ًَٝػطاّ/يرت ، يف سني بًؼ َعاٌَ االختالف 

دباْؼ ايكِٝ سٍٛ َتٛغطاتٗا سٝح بًؼ َتٛغط ايكِٝ يف عٝٓات َٓطك١ 

ًَٝػطاّ/يرت ،  0,62 ، ٚف٢ َٓطك١ قبا٤ عبٛ ًَٝػطاّ/يرت0,44ازبطف عبٛ 

ًَٝػطاّ/يرت ، ٚف٢ َٓطك١ اشبًٌٝ عبٛ 0,35ٚف٢ َٓطك١ ايعٕٝٛ عبٛ 

 ي١ًَٝٝػطاّ/يرت ، مما ٜسٍ ع٢ً اضتفاع َعسالت ايكِٝ يف األدعا٤ ايؿُا4,42

 َٔ املس١ٜٓ املٓٛض٠ ٚاغبفانٗا يف بك١ٝ األدعا٤ الغُٝا يف األدعا٤ ايٛغط٢ .

 : ُ السرنًخنصب : شابعًا

مبٓطك١  9ًَٝػطاّ/يرت ، يف ايع١ٓٝ ضقِ 0,00001979ايكِٝ بني  ترتاٚح

مبٓطك١ اشبًٌٝ ٚمبتٛغط  25يف ايع١ٓٝ ضقِ  ًَٝػطاّ/يرت0,0024قبا٤ ٚبني 
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ًَٝػطاّ/يرت ، 1,81ًَٝػطاّ/يرت ، ٚاالعبطاف املعٝاضٟ 0,0005عاّ بًؼ 

بًؼ  ٝحٓاطل املدتًف١ سبني قِٝ املتػريات يف امل ُٜٚالسغ ٚدٛز تبأٜ ْػيب

ًَٝػطاّ/يرت ، ٚف٢ َٓطك١ قبا٤ 0,00014املتٛغط يف َٓطك١ ازبطف عبٛ 

،  ًَٝػطاّ/يرت0,00046 عبٛ ايعٕٝٛ َٓطك١ ٚف٢ ، ًَٝػطاّ/يرت0,000044 عبٛ

ًَٝػطاّ/يرت ، َٚٔ ثِ ٜعٗط اضتفاع ايكِٝ يف 0,0012ٚف٢ َٓطك١ اشبًٌٝ عبٛ 

ٚدٓٛب املس١ٜٓ . ٚقس ،  االدباٙ عبٛ ٚغطمشاٍ املس١ٜٓ املٓٛض٠ ، ٚاغبفانٗا ب

 ٜهٕٛ غبب اضتفاعٗا يف تًو املٓاطل ٜعٛز إىل تًٛخ َٝاٙ ايطٟ .

 نصبُ السنك . : ثامهًا

مبٓطك١ ايعٕٝٛ  17ًَٝػطاّ/يرت يف ايع١ٓٝ ضقِ  0,1183ترتاٚح ايكِٝ بني 

مبٓطك١ ازبطف ٚمبتٛغط عاّ عبٛ  6ًَٝػطاّ/يرت يف ايع١ٓٝ ضقِ  3,645ٚبني 

ًَٝػطاّ/يرت ، َٚعاٌَ 6,55ًَٝػطاّ/يرت ، ٚاالعبطاف املعٝاضٟ سٛايٞ 0,45

يف  ملتػريات. َا ٜسٍ ع٢ً ايتبأٜ ايهبري بني قِٝ ا ٪55.  14االختالف 

،  ًَٝػطاّ/يرت 1,19 عبٛ ازبطف َٓطك١ يف املتٛغط بًؼ سٝح ايسضاغ١ َٓطك١

ٛ ًَٝػطاّ/يرت ، ٚف٢ َٓطك١ ايعٕٝٛ عب0,33ٚف٢ َٓطك١ قبا٤ عبٛ 

ًَٝػطاّ/يرت ، ٜٚسٍ شيو  0,16ًَٝػطاّ/يرت ، ٚف٢ َٓطك١ اشبًٌٝ عبٛ 0,15

املٓٛض٠ ،  ١ٜٓع٢ً اضتفاع ايكِٝ يف األدعا٤ ايؿُاي١ٝ ايػطب١ٝ َٔ املس

 ٚاغبفانٗا يف ازبٓٛب ٚايٛغط .

 :نصبُ الكروم  : تاشعًا

مبٓطك١ اشبًٌٝ  25ًَٝػطاّ/يرتيف ايع١ٓٝ ضقِ 0,0005ترتاٚح ايكِٝ بني 

مبٓطك١ اشبًٌٝ ٚمبتٛغط عاّ بًؼ  18ًَٝػطاّ/يرت يف ايع١ٓٝ ضقِ 0,2181 ٚبني

ًَٝػطاّ/يرت . ٚتسٍ ايكِٝ ع٢ً 1,67ًَٝػطاّ/يرت ، ٚاالعبطاف املعٝاضٟ 0,037

يف عٝٓات َٓطك١ ازبطف  يكِٝتبأٜ بني األدعا٤ املدتًف١ سٝح بًؼ َتٛغط ا

ًَٝػطاّ/يرت ، ٚف٢  0,0036ًَٝػطاّ/يرت ، ٚف٢ َٓطك١ قبا٤ عبٛ 0,0042عبٛ 

ًَٝػطاّ/يرت ، ٚف٢ َٓطك١ اشبًٌٝ عبٛ 0,064َٓطك١ ايعٕٝٛ عبٛ 

ًَٝػطاّ/يرت ، ٚتسٍ ايكِٝ ع٢ً اضتفاع ْػب١ ايهطّٚ يف األدعا٤ 0,070
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يف األدعا٤ ايؿُاي١ٝ  فانٗاايٛغط٢ ٚايؿُاي١ٝ َٔ املس١ٜٓ املٓٛض٠ ، ٚاغب

 ايػطب١ٝ ٚازبٓٛب١ٝ .

 :نصبُ املغهًصًىم  عاشًرا :

 22ًَٝػطاّ/يرت يف ايع١ٓٝ ضقِ 17,880قِٝ ْػب١ املػٓٝػّٝٛ بني  اٚحترت

مبٓطك١  18ًَٝػطاّ/يرت ، يف ايع١ٓٝ ضقِ  75,66مبٓطك١ اشبًٌٝ ، ٚبني 

ًَٝػطاّ/يرت ، ٚاالعبطاف املعٝاضٟ عبٛ  31,32اشبًٌٝ ٚ مبتٛغط عاّ عبٛ 

يف  تًف١املدًَٝػطاّ/يرت . ٚتسٍ ايكِٝ ع٢ً تبأٜ ٚانح بني املٓاطل 1,19

املس١ٜٓ املٓٛض٠ ، سٝح بًؼ َتٛغط ايكِٝ يف عٝٓات َٓطك١ ازبطف عبٛ 

ًَٝػطاّ/يرت ، ٚف٢ َٓطك١  32,52ًَٝػطاّ/يرت ، ٚف٢ َٓطك١ قبا٤ عبٛ 30,1

ًَٝػطاّ/يرت . 34,27ًَٝػطاّ/يرت ، ٚف٢ َٓطك١ اشبًٌٝ عبٛ 26,6ايعٕٝٛ عبٛ 

هلا منط ضبسز سٝح  طعٜٗٚبسٚ إٕ ايكِٝ تتبأٜ يف تٛظٜعٗا ازبػطايف فال ٜ

تعٜس ايكِٝ يف األدعا٤ ايؿُاي١ٝ ٚازبٓٛب١ٝ ، ٚايؿُاي١ٝ ايػطب١ٝ ، بُٝٓا تكٌ 

 يف األدعا٤ ايٛغط٢ ، مما ُٜؿري إىل تعاٜس ايكِٝ عبٛ أططاف املس١ٜٓ .

 :نصبُ املهذهًس  سادٍ عصر :

يف َٓطك١ قبا٤ ٚبني  10ًَذِ يف ايع١ٓٝ ضقِ  0,08977ايكِٝ بني  ترتاٚح

مبٓطك١ ازبطف ٚبًؼ املتٛغط ايعاّ عبٛ  1ًَٝػطاّ/يرت يف ايع١ٓٝ ضقِ  3,273

 ًَٝػطاّ/يرت ، ٚبًؼ َعاٌَ 0,19ًَٝػطاّ/يرت ، ٚاالعبطاف املعٝاضٟ 0,30

ًَٝػطاّ/يرت ، َا ٜسٍ ع٢ً تؿتت ايكِٝ سٍٛ املتٛغط 63,33االختالف عبٛ 

َٓطك١  ٚف٢ ، ًَٝػطاّ/يرت0,69عبٛ ازبطف َٓطك١ يف املتٛغط بًؼ سٝح ٚتبآٜٗا

ًَٝػطاّ/يرت ، 0,15ًَٝػطاّ/يرت ، ٚف٢ َٓطك١ ايعٕٝٛ عبٛ 0,17قبا٤ عبٛ 

ًَٝػطاّ/يرت ، ُٜٚؿري شيو إىل اضتفاع ايكِٝ يف 0,21ٚف٢ َٓطك١ اشبًٌٝ عبٛ 

األدعا٤ ازبٓٛب١ٝ ، ٚاغبفانٗا يف األدعا٤ ايٛغط٢ ٚايؿُاي١ٝ ايػطب١ٝ ، ٚإٕ 

 ظازت ْػبًٝا يف ايؿُاٍ .

 :صبُ احلديد نثانٌ عصر : 
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يف َٓطك١ اشبًٌٝ  25ًَٝػطاّ/يرت يف ايع١ٓٝ ضقِ 0,044ايكِٝ بني  ترتاٚح

مبٓطك١ ايعٕٝٛ ٚبًؼ املتٛغط ايعاّ  17ًَٝػطاّ/يرتيف ايع١ٓٝ ضقِ 4,07ٚبني 

ًَٝػطاّ/يرت ، ٚبًؼ 0,18ًَٝػطاّ/يرت ، ٚاالعبطاف املعٝاضٟ 1,36عبٛ 

عبٛ  ا٤، ٚيف َٓطك١ قب ًَٝػطاّ/يرت1,20املتٛغط يف َٓطك١ ازبطف عبٛ 

ًَٝػطاّ/يرت ، ٚيف َٓطك١ 1,28ًَٝػطاّ/يرت ، ٚيف َٓطك١ ايعٕٝٛ عبٛ 1,12

ًَٝػطاّ/يرت ، ٚتسٍ ايكِٝ ع٢ً اضتفاع ايٓػب يف األدعا٤ 1,53اشبًٌٝ عبٛ 

،  ايػطب١ٝ ايؿُاي١ٝ األدعا٤ ثِ ، ايٛغط٢ األدعا٤ تًٝٗا خاق١ بكف١ ايؿُاي١ٝ

 فاألدعا٤ ازبٓٛب١ٝ .

 :نصبُ الكىبلت  ر :ثالح عص

يف َٓطك١ قبا٤  9ًَٝػطاّ/يرت يف ايع١ٓٝ ضقِ 0,000162ترتاٚح ايكِٝ بني 

مبٓطك١ اشبًٌٝ ٚبًؼ املتٛغط  18ًَٝػطاّ/يرت يف ايع١ٓٝ ضقِ  0,0057ٚبني 

ًَٝػطاّ/يرت ، ُٚتؿري ايكِٝ إىل اضتفاع ايكِٝ يف األدعا٤ 0,0011ايعاّ عبٛ 

 . ايكِٝ فٝٗا تٓدفض اييت ب١ٝٚازبٓٛ ، يٛغط٢ا األدعا٤ يف َكاض١ًْ ، ايؿُاي١ٝ

: العالقة بني خصائص املًاه اجلىفًة وبعض العهاصر املعدنًة املىجىدة يف  ثالجًا

 التمىر باملديهة املهىرة .

( ْتا٥ر ذبًٌٝ االعبساض ايبػٝط ايصٟ ُٜٛنح ايعالق١ بني ًَٛس١ 4) دسٍٚ

 ٓٛض٠ .املٝاٙ ازبٛف١ٝ ٚبعض خكا٥ل ايتُٛض يف املس١ٜٓ امل

 a b املعهىية Fقًمة  التفسري االرتباط عدد العًهات املتغري/  املعايري

 0‚001 10‚339 0 ‚036 4‚942 0‚18 0‚421+ 25 الصكر
 00‚000007- 0‚124 0¸005 9‚746 0‚298 0‚546- 25 الهشاس

 0‚0005 28‚575 0‚650 0¸212 0‚00911 0‚095+ 25 املاغهصًىم
 0‚00005- 0‚005 0¸229 1‚525 0‚062 0‚249- 25 الكادنًىم
 0‚0000008 0‚001 0 ‚679 ‚176 0‚008 0‚087 25 الفضُ
 0‚0007 1‚757- 0‚235 1‚487 0‚061 0‚246 25 الهًكل
 0‚00003- 0‚597 0 ‚666 ‚192 0‚008 0‚091- 25 السنك
 0‚000007 0‚00005- 0‚200 1‚738 0‚07 0‚265 25 الكروم
 0‚00008 0‚952 0 ‚488 0‚497 0‚021 0‚145 25 احلديد
 0‚00002 0‚0001 0 ‚167 2‚038 0‚081 0‚285 25 الكىبلت

 0‚000003 0‚001 ‚495 0‚482 0‚20 0‚143 25 الرصاص
 0‚00008 0‚130- 0‚140 2‚332 0‚0921 0‚303 25 املهذهًس
 0‚000008 0‚00009 ‚186 1‚858 0‚075 0‚273 25 السرنًخ
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 ٞ :( َا 4ًَٜٔ ازبسٍٚ ) ٜبسٚ

مل تتُتع َععِ ْتا٥ر ذبًٌٝ االعبساض ايبػٝط مبع١ٜٛٓ إسكا١ٝ٥ َكبٛي١  -1

غ٣ٛ ايعالق١ اييت تطبط بني َػت٣ٛ ًَٛس١  ٪95عٓس َػت٣ٛ ثك١ قسضٙ 

 .املٝاٙ ازبٛف١ٝ باملس١ٜٓ املٓٛض٠ ، ٚبني ْػب١ ايػهط ٚايٓشاؽ 

 فإٕ ايٓتا٥ر َكبٛي١ إسكا٥ًٝا ٪90ٚإشا َا قبًٓا مبػت٣ٛ ثك١ قسضٙ  -2

 .بايٓػب١ يعٓكطٟ املٓذٓٝع ٚايعضْٝذ 

َٛدبًا إشا قبًٓا دسٚاًل  مشًت عؿط٠ عٓاقط نُٝٝا١ٝ٥ اضتبطت اضتباطًا -3

:  ٖٞ ايعٓاقط ٖٚصٙ ، ملععُٗا اإلسكا١ٝ٥ املع١ٜٛٓ َػت٣ٛ تسْٞ ضغِ بايٓتا٥ر

،  ايهٛبًت اسبسٜس ، ايهطّٚ ، ايٓٝهٌ ، ايفه١ ، املػٓٝػّٝٛ ، ايػهط

ايٓشاؽ  َٔ نٌ بني ايعالق١ ُتبني بُٝٓا ، ايعضْٝذ ، عاملٓذٓٝ ، ايطقام

 ٚايعْو ٚايهازَّٝٛ ْٚػب١ املًٛس١ يف املٝاٙ ازبٛف١ٝ عالق١ غًب١ٝ .

ٚبٓا٤ّ ع٢ً املع١ٜٛٓ اإلسكا١ٝ٥ َٚعاَالت االضتباط َٚكساض ايتػري ، 

فإٕ عٓكط ايٓشاؽ ٖٛ األنجط اضتباطًا مبًٛس١ املٝاٙ ازبٛف١ٝ . فكس بًؼ 

( أٟ إٔ ًَٛس١ املٝاٙ اغتطاعت إٔ ُتفػط  0,55 -تباط بٝٓٗا ) َعاٌَ االض

املٓٛض٠ ،  ملس١َٜٓٔ ايتبأٜ يف تطنع عٓكط ايٓشاؽ يف متٛض ا ٪30عبٛ 

 0,000007سٝح ٜعزاز تطنع ايجُاض نًُا قًت ْػب١ املًٛس١ ، مبعسٍ 

ًَٝػطاّ / يرت . ٚال ْعطف غبب ٖصا االضتباط ، سٝح  1ًَٝػطاّ يهٌ 

 تفػري َٔ قبٌ َتدككني يف صباٍ األغص١ٜ .ؼبتاز إىل 

ٜٚأتٞ ايػهط يف املطتب١ ايجا١ْٝ َٔ سٝح ق٠ٛ ايعالق١ بني ًَٛس١ املٝاٙ  -4

ٚتطنع ايعٓاقط ايهُٝٝا١ٝ٥ يف متٛض املس١ٜٓ املٓٛض٠ . سٝح ٚقٌ َعاٌَ 

( ، أٟ إٔ ًَٛس١ املٝاٙ ازبٛف١ٝ تػتطٝع إٔ 0,42االضتباط بُٝٓٗا عبٛ ) 

ايعالق١  ٔ تبأٜ ْػب١ ايػهط يف ايتُٛض ، َٚا قٌٝ يفَ ٪18ُتفػط عبٛ 

بني املًٛس١ ٚايٓشاؽ ميهٔ إٔ ٜفػط تًو ايعالق١ اييت تطبط بني 

ايػهط ًَٚٛس١ َٝاٙ ايطٟ ، ُٚتعٗط ايٓتا٥ر اشباق١ بايػهط إٔ 

نًُا ظازت ًَٛس١ املٝاٙ ًَٝػطاّ 0,001تطنٝع ايػهط ٜعزاز مبعسٍ 

 /يرت .ًَٝػطا1ّ
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 ( ايعالق١ بني ًَٛس١ املٝاٙ ازبٛف١ٝ ٚعٓكط ايٓشاؽ 1ٌ) ؾه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ايعالق١ بني ًَٛس١ املٝاٙ ازبٛف١ٝ ٚعٓكط ايػهط .2ؾهٌ )
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يكبٍٛ ايٓتا٥ر إسكا٥ًٝا ٚقبًٓا املػت٣ٛ أقٌ  ٪95ٚإشا دباٚظت ْػب١ ايجك١  -5

َٔ شيو بكًٌٝ ، فإٕ املٓذٓٝع ٜأتٞ يف املطتب١ ايجايج١ َٔ سٝح َس٣ 

( 0,30. سٝح بًؼ َعاٌَ االضتباط بُٝٓٗا ) ضتباط٘ مبًٛس١ املٝاٙ ازبٛف١ٝ ا

َٔ ايتبأٜ ٪9ٚبصيو فإٕ ًَٛس١ املٝاٙ ازبٛف١ٝ اغتطاعت إٔ تفػط عبٛ 

. سٝح ٜعزاز تطنعٙ  يف تطنع عٓكط املٓذٓٝع يف متٛض املس١ٜٓ املٓٛض٠

 ًَٝػطاّ / يرت َٔ املًٛس١ .1ًَٝػطاّ يهٌ 0,00008مبعسٍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ايعالق١ بني ًَٛس١ املٝاٙ ازبٛف١ٝ ٚعٓكط املٓذٓٝع3)ؾهٌ

 

ٚؼبتٌ ايهٛبًت املطنع ايطابع َٔ سٝح عالقت٘ برتنع األَالح يف  -6

( ، ٚمبعاٌَ 0,29املٝاٙ ازبٛف١ٝ ، فكس بًؼ َعاٌَ االضتباط بُٝٓٗا ) 

ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً إٔ ظٜاز٠ األَالح يف املٝاٙ ازبٛف١ٝ  ٪8تفػري ٜكٌ إىل 

ًَػطاّ 0,0000002ٜس َٔ تطنع عٓكط ايهٛبًت يف ايتُٛض مبعسٍ تع

 / يرت ظٜاز٠ يف ًَٛس١ املٝاٙ ازبٛف١ٝ . ًٝػطا1َّيهٌ 



 147 أثر ملوحة المياه الجوفية على خصائص التمور بالمدينة المنورة

 

 

 

 

 

 

 

 ( ايعالق١ بني ًَٛس١ املٝاٙ ازبٛف١ٝ ٚعٓكط ايهٛبًت .4) ؾهٌ
 

ٚايهٛبًت  ٚاملٓذٓٝع ٚايػهط ايٓشاؽ بعس اشباَػ١ املطتب١ يف ايعضْٝذ ٜٚأتٞ -7

عبٛ  ايعٓكط ٖصا ٚتطنع ازبٛف١ٝ املٝاٙ ًَٛس١ بني االضتباط اٌََع بًؼ ٚقس

َٔ تطنع عٓكط  ٪8( ، أٟ إٔ ًَٛس١ املٝاٙ ازبٛف١ٝ ُتفػط عبٛ 0,27) 

يهٌ ظٜاز٠  ٝػطا0,00000008ًَّمتٛض املس١ٜٓ املٓٛض٠ . مبعسٍ  ايعضْٝذ يف

 ًَػطاّ/يرت يف ًَٛس١ املٝاٙ ازبٛف١ٝ أٟ إٔ ظٜاز٠ املًٛس١ يف15قسضتٗا 

 املٝاٙ ازبٛف١ٝ تعٜس َٔ تطنع نٌ َٔ ايعضْٝذ ٚاملٓذٓٝع يف ايتُٛض .

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ايعالق١ بني ًَٛس١ املٝاٙ ازبٛف١ٝ ٚعٓكط ايعضْٝذ .5ؾهٌ)
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طغِ إٔ َعاَالت االضتباط يٝػت َتس١ْٝ نجريًا فأَا بك١ٝ ايعٓاقط  -8

شيو ٜعٛز  إال أْٗا ال تتُتع مبع١ٜٛٓ إسكا١ٝ٥ ْػتطٝع ايٛثٛم بٗا ، ٚيعٌ غبب

 عتُست يف ٖصٙ ايسضاغ١ اط ايع١ٓٝ اييت َػإىل ٔق

 : اخلامتة

تؿٌُ خالق١ ايبشح ٚأِٖ ايٓتا٥ر ٚايتٛقٝات ايع١ًُٝ اييت تٛقًت 

 إيٝٗا َٔ خالٍ ٖصٙ ايسضاغ١ ٖٚٞ نُا ًٜٞ :

 : خالصُ البشح : أواًل

ُأدطٜت ٖصٙ ايسضاغ١ بٗسف زضاغ١ أثط ًَٛس١ املٝاٙ ازبٛف١ٝ ع٢ً بعض 

اإلطاض » يتُٛض يف املس١ٜٓ املٓٛض٠ ، ٚقس تٓاٚيت يف ايفكٌ األٍٚ ، خكا٥ل ا

ٚايصٟ ٜتشسخ عٔ املكس١َ ، َٚؿه١ً ايبشح ٚأ١ُٖٝ ٚأٖساف٘  «ايعاّ 

 كٌايف» َٚٓطك١ ايسضاغ١ َٚكطًشات ايبشح ٚسسٚزٙ ، نُا تٓاٚيت يف 

ٚذبسثت عٔ اإلطاض ايٓعطٟ ٚايسضاغات ايػابك١ ، : أزبٝات ايبشح  «ايجاْٞ 

 نُا تٓاٚيت يف ، يت ناْت تؿٌُ زضاغات عطب١ٝ ٚضب١ًٝ ٚأدٓب١ٝ اي

َٓٗذ١ٝ ايبشح ٚإدطا٤ات٘ ، ٚضنعت ٖصٙ ايسضاغ١ ع٢ً « ايفكٌ ايجايح » 

 ٓاتمجع ايبٝاْات اشباق١ مبًٛس١ املٝاٙ ازبٛف١ٝ باملس١ٜٓ املٓٛض٠ ٚمجع عٝ

ىل ايتُٛض َٔ املعاضع اييت مت أخص ايعٝٓات املٝاٙ َٓٗا ، ٚناْت تٗسف إ

َعطف١ َس٣ تأثري ايطٟ باملٝاٙ املاسب١ ع٢ً بعض اشبكا٥ل ايعا١َ يًتُٛض ، 

 :ٚيتشكٝل ٖصٙ األٖساف متت اإلدطا٤ات ايتاي١ٝ 

ططم مجٝع ايبٝاْات ٚاملعًَٛات اشباق١ باملٝاٙ ازبٛف١ٝ فكس مت  أواًل :

 . ع١ٓٝ َٔ املٝاٙ ازبٛف١ٝ 34مجع 

مت مجع ، فكس ق١ بايتُٛض ططم مجع ايبٝاْات ٚاملعًَٛات اشبا:  ثانًًا

ٚإدطا٤ ايتشايٌٝ ايالظ١َ عًٝٗا ،  ع١ٓٝ َٔ ايتُٛض باملٓطك١ 25

 .يتشسٜس ْػب١ املٛاز ايكًب١ ايصا٥ب١ 
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مٓت اغتدطاز املتٛغطات اسبػاب١ٝ ،  :ططم املعازب١ اإلسكا١ٝ٥ ثالجًا : 

١ باملس١ٜٓ املٓٛض٠ املعٝاض١ٜ ملًٛس١ املٝاٙ ازبٛفٝ عبطافاتٚاال

عتُس ع٢ً ايُٓٛشز اإلسكا٥ٞ يتشسٜس ايعالق١ بني ٚا ٚايتُٛض ،

ًَٛس١ املٝاٙ ازبٛف١ٝ باملس١ٜٓ املٓٛض٠ ٚبني ْػب١ ايػهط ْٚػب١ 

  ايعٓاقط املعس١ْٝ َٓٗا

 ازبٛف١ٝتٓاٚيت أِٖ ايٓتا٥ر اشباق١ مبًٛس١ املٝاٙ  « ايفكٌ ايطابع» ٚيف 

ٓٛض٠ ، باإلناف١ إىل باملس١ٜٓ املٓٛض٠ ، ثِ اشبكا٥ل ايعا١َ يًتُٛض باملس١ٜٓ امل

 ايعالق١ بني ًَٛس١ املٝاٙ ازبٛف١ٝ ٚاشبكا٥ل ايعا١َ يًتُٛض 

ٚقس تبني َٔ ذبًٌٝ ْتا٥ر ايسضاغ١ ، بإٔ َتٛغط ًَٛس١ املٝاٙ ازبٛف١ٝ 

ًَٝػطاّ/يرت . ٚنإ أقٌ تطنٝع ملًٛس١ املٝاٙ ازبٛف١ٝ  4221,996ٚقٌ إىل 

ٚقٌ َعسٍ ًَٛس١  ٜٛدس يف ايطنٔ ازبٓٛبٞ ٜٚتُجٌ يف َٓطك١ قبا٤ سٝح

ٜكٌ  7750 عسًٍَٝػطاّ/يرت ، ٚأعالٖا يف َٓطك١ اشبًٌٝ مب 271املٝاٙ 

شيو إىل  يف زضدات املًٛس١ ٜٚعٛز انبرّي اًَٝػطاّ/ يرت ، ٚإٔ ٖٓاى تفاّٚت

ايعطٚف احمل١ًٝ َتُج١ً يف ايتهاضٜؼ ٚايهتٌ ازبب١ًٝ ٚاألٚز١ٜ ٚايؿعاب ، 

ط ايتُٛض إٔ ٖٓاى تفاٚتًا نبريًا نُا تبني َٔ خالٍ ايتشًٌٝ املهاْٞ يعٓاق

سٝح اضتفعت َعسالت تًو ايعٓاقط  ملٓٛض٠بني قِٝ ايعٓاقط املعس١ْٝ باملس١ٜٓ ا

يف املٓاطل ايؿُاي١ٝ َٔ املس١ٜٓ املٓٛض٠ ، ٚاغبفهت يف املٓاطل ازبٓٛب١ٝ ، 

ٚايؿُاي١ٝ ايػطب١ٝ ٚايٛغط٢ ، ٚظٗط َٔ خالٍ ايسضاغ١ إٔ عٓكط 

طًا يف رماض ايتُٛض ، ًٜٝ٘ ايػهط ، ثِ ايٓٝهٌ ، املػٓٝػّٝٛ ٖٛ األنجط تٛف

ٚايهطّٚ ، ٚايطقام ٚايهازَّٝٛ ، ٚ ٓذٓٝع ، ٚاسبسٜس ، ٚايعْو ، ٚامل

ايفه١ ، ٚايهٛبًت ، ٚايعضْٝذ . ٚقس تبني َٔ شيو ٚدٛز اختالفات َع١ٜٛٓ 

بني ًَٛس١ املٝاٙ ازبٛف١ٝ ٚبعض ايعٓاقط املعس١ْٝ املٛدٛز٠ يف ايتُٛض . نُا 

ٙ ايسضاغ١ إىل اسبس َٔ ايهذ ازبا٥ط يف بعض املعاضع ٚضباغب١ تٛقٞ ٖص

مل ًٜتعَٛا باملعاٜري اشباق١ باغتدساّ املٝاٙ ازبٛف١ٝ ،  اأقشابٗا إش
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ٚنصيو اسبس َٔ سفط اآلباض خاق١ يف املٓاطل اييت تعٜس فٝٗا زضد١ املًٛس١ 

 ًَٝػطاّ /يرت .1000عٔ 

 : أيم الهتائر : ثانًا

١ املٝاٙ ازبٛف١ٝ ُٜٛدس يف ايطنٔ ازبٓٛبٞ ، ٚتتُجٌ إٔ أقٌ تطنع ملًٛس -1

ًَٝػطاّ/يرت ، 271هٕٛ َعسٍ ًَٛس١ املٝاٙ بٓػب١ يف َٓطك١ قبا٤ سٝح ٜ

ٚأنجطٖا تطنعًا ُٜٛدس يف ازبع٤ ايؿُايٞ يف َٓطك١ اشبًٌٝ مبعسٍ 

 ًَٝػطاّ / يرت . 7750

١ًٝ ٜٛدس تفاٚت نبري يف زضدات املًٛس١ ، ٜٚعٛز شيو إىل ايعطٚف احمل -2

 َتُج١ً يف ايتهاضٜؼ ٚايهتٌ ازبب١ًٝ ٚاألٚز١ٜ ٚايؿعاب .

َععِ املٝاٙ ازبٛف١ٝ غري قاسب١ يًؿطب ٚبعهٗا ال تكًح يًطٟ ، ٜٚبًؼ  -3

 4221,996َعسٍ ن١ُٝ األَالح ايصا٥ب١ يف املٝاٙ ازبٛف١ٝ ٜكٌ إىل 

 ًَٝػطاّ / يرت .

ايتُٛض ، ًٜٝ٘ ع٢ً اض املػٓٝػّٝٛ ٖٛ أنجط ايعٓاقط املعس١ْٝ تٛفطًا يف رم -4

،  ٚاملٓذٓٝع ، ٚايعْو ، ٚاسبسٜس ، ايٓٝهٌ ثِ ، ايػهط َٔ نٌ ايتٛايٞ

 . ذٝٚايعضْ ، ٚايهٛبًت ، ٚايفه١ ، ٚايهازَّٝٛ ٚايطقام ، ٚايهطّٚ

،  املٓطك١ سػب ايتُٛض يف املٛدٛز٠ املعس١ْٝ ايعٓاقط قِٝ بني تفاٚت ٜٛدس -5

املٓٛض٠ ،  املس١ٜٓ َٔ ايؿُاي١ٝ املٓاطل يف عاّ بؿهٌ تطتفع أْٗا ظبس سٝح

 ٚتٓدفض يف األدعا٤ األخط٣ .

ؼبتٌ عٓكط ايٓشاؽ املطتب١ األٚىل ٖٚٛ األنجط اضتباطًا مبًٛس١ املٝاٙ  -6

( ، ٜٚعزاز تطنع 0,55-ازبٛف١ٝ سٝح بًؼ َعاٌَ االضتباط بُٝٓٗا)

ًَٝػطاّ يهٌ 0,000007ايٓشاؽ نًُا قًت ْػب١ املًٛس١ ، مبعسٍ 

 ًَٝػطاّ/يرت .1

ؼبتٌ عٓكط ايػهط املطتب١ ايجا١ْٝ َٔ سٝح ق٠ٛ ايعالق١ بني املًٛس١  -7

ٚتطنع ايعٓاقط ايهُٝا١ٝ٥ يف متٛض املس١ٜٓ املٓٛض٠ سٝح بًؼ َعاٌَ 
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( 0¸001مبعسٍ ) ايػهط( ، ٜٚعٜس تطنع 0¸42االضتباط بُٝٓٗا عبٛ )

، ًَٝػطاّ/يرت ، ًٜٚٝ٘ املٓذٓٝع  1ًَٝػطاّ/يرت ، نُا ظازت ًَٛس١ املٝاٙ 

 . ٚايعضْٝذ ، ٖٚصٙ ايعٓاقط تتُتع مبع١ٜٛٓ إسكا١ٝ٥

ٜٛدس اضتباط إػبابٞ بني ًَٛس١ املٝاٙ ازبٛف١ٝ ٚبني عٓكط ايػهط ،  - 8

،  ٚايهٛبًت ، ٚاسبسٜس ، ٚايهطّٚ ٚايٓٝهٌ ، ٚايفه١ ، ٚاملػٓٝػّٝٛ

 ٚايطقام ، ٚاملٓذٓٝع ، ٚايعضْٝذ .

ٚايهازَّٝٛ ْٚػب١ تٛدس عالق١ غًب١ٝ بني نٌ َٔ ايٓشاؽ ٚايعْو  - 9

 املًٛس١ يف املٝاٙ ازبٛف١ٝ باملس١ٜٓ املٓٛض٠ .

 : أيم التىصًات : ثالجًا

اسبس َٔ سفط اآلباض خاق١ّ يف املٓاطل اييت تعٜس فٝٗا زضد١ املًٛس١ عٔ  -1

 ًَٝػطاّ / يرت .1000

ٚقف ايهذ ازبا٥ط يف بعض املعاضع ٚضباغب١ أقشابٗا إشا مل ًٜتعَٛا  - 2

 ق١ باغتدساّ املٝاٙ ازبٛف١ٝ .باملعاٜري اشبا

تهجٝف ظضاع١ أؾذاض ايٓدٌٝ يف املٓاطل اييت تػُح بصيو خكا٥كٗا  - 3

 املا١ٝ٥ .

تٛع١ٝ املعاضعني باغتدساّ أغايٝب سسٜج١ يف ايطٟ ، ٚتٛفري اشبربات  -4

ٚايتكٓٝات ضبًًٝا ، ٚتسضٜب ايهٛازض ايع١ًُٝ ايكازض٠ ع٢ً تٓفٝص ٚتطبٝل 

 يف صباالت إْتاز ٚاغتدساّ املٝاٙ . ٚغا٥ٌ ايتك١ٝٓ اسبسٜج١

تهجٝف األحباخ ٚزعِ ايسضاغات املدتًف١ يف صباٍ َٛاضز املٝاٙ  -5

 ٚاغتهؿاف َكازض دسٜس٠ هلا .

ايكٝاّ بسضاغ١ ؾا١ًَ يًُعاضع َٔ قبٌ ٚظاض٠ ايعضاع١ ٚاملٝاٙ ، َٚعطف١  -6

عسز اآلباض ازبٛف١ٝ املٛدٛز٠ يف املس١ٜٓ املٓٛض٠ ، َٚعطف١ إْتادٗا 

ٚنصيو األغطاض اييت ُتػتدسّ بٗا املٝاٙ ازبٛف١ٝ يف نٌ َعضع١ 

 ٚزضاغ١ ازبس٣ٚ االقتكاز١ٜ يهٌ َعضع١ .
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 املراجع العربًة : قائمة

 األحباخ واملؤلفات العلمًُ : - أ

،  « ) املس١ٜٓ املٓٛض٠( ملسو هيلع هللا ىلصاشبكا٥ل املٓاخ١ٝ ملس١ٜٓ ايطغٍٛ  »ّ ( ، 2009بٛقطٟ ، فاٜسٙ ناٌَ ، )  -

 . 268-223( ، م م 72،  71) 36: تكسض عٔ ْازٟ املس١ٜٓ املٓٛض٠ األزبٞ ايجكايف ، ّ صب١ً ايعكٝل

االدباٙ ايعاّ يتٛظع املًٛس١ يف املٝاٙ ازبٛف١ٝ ايػطش١ٝ  »ّ( ، 2005اشبطٝب ، ساَس َٛغ٢ ، )  -

 . 118-89، م م  12، صب١ً َطنع حبٛخ ٚزضاغات املس١ٜٓ املٓٛض٠ ، ايعسز « باملس١ٜٓ املٓٛض٠ 

أثط اغتدساّ املٝاٙ ازبٛف١ٝ ع٢ً ايرتب١ ٚإْتاد١ٝ بعض  »( ، 1999ايػعطإ ، ْاقط عبس ايععٜع ، ) -

، ازبُع١ٝ ازبػطاف١ٝ  «احملاقٌٝ ايعضاع١ٝ يف َٓطك١ ترباى بٛغط املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ 

 . 32-1( ، م م 36)1ايػعٛز١ٜ ، ايطٜاض ، ّ 

إْتاد١ٝ ٚدٛز غبٌٝ ايبًح قٓف )ضبٝع١( ذبت تأثري  »ّ ( ، 2007ؾاٖني ، ضبُس عبس ايطسِٝ ، ) -

 18، داَع١ املًو عبس ايععٜع : ن١ًٝ األضقاز ٚايب١٦ٝ ٚظضاع١ املٓاطل ازباف١ ، ّ «ثالخ ْعِ يًطٟ 

 . 39-23( ، م م 1)

ايطٜٚجٞ  ،« ايتهاضٜؼ ، يف املس١ٜٓ املٓٛض٠ ، ايب١٦ٝ ٚاإلْػإ  »( ، 1998ايؿطٜف ، عبس ايطمحٔ ، ) -

 . 45-31طٕٚ ، )ضبطضٕٚ ( ، إقساضات ايٓازٟ األزبٞ يف املس١ٜٓ املٓٛض٠ ، م . م ٚآخ

، « ايرتنٝب ازبٝٛيٛدٞ ، يف املس١ٜٓ املٓٛض٠ ، ايب١٦ٝ ٚاإلْػإ » ( ، 1998ايؿطٜف ، عبسايطمحٔ ، ) -

 . 30-18ايطٜٚجٞ ٚآخطٕٚ ، )ضبطضٕٚ( ، إقساضات ايٓازٟ األزبٞ يف املس١ٜٓ املٓٛض٠ ، م . م 

، )املؤمتط ايػعٛزٟ  «تأثري املًٛس١ ع٢ً منٛ عؿب١ ايفٌٝ » ّ( ، 2004ايؿعٝيب ، عٛز٠ بٔ عٝاز ، ) -

 . 8-1، م . م .  2004َاضؽ 17 -15، يف  21ن١ًٝ ايعًّٛ ، دس٠ ، ّ  ايجاْٞ يًعًّٛ(

،  « ايبًسٟ ايفٍٛ ٚبصٚض قطٕٚ ضبكٍٛ ع٢ً ايطٟ ًَٛس١ تأثري » ، ّ(2008) ، غًُٝإ خايس ، ايؿالف -

 . 35-29م . م  ، (2)19. ّ  ازباف١ املٓاطل ٚظضاع١ ٚايب١٦ٝ األضقاز ن١ًٝ : ايععٜع عبس املًو داَع١

اهلٖٛٛبا  يؿذري٠ اشبهطٟ ايُٓٛ ع٢ً املاسب١ باملٝاٙ ايطٟ أثط » ، ( ـ1999ٖ) ، ايهطِٜ عبس طاضم ، ايكٓٝع -

 از ٚايب١٦ٝ ٚظضاع١ املٓاطل ازباف١ .، داَع١ املًو عبسا يععٜع : ن١ًٝ األضق « مبٓطك١ ٖس٣ ايؿاّ

، َٓؿٛضات ايٓازٟ األزبٞ  «َٓار املس١ٜٓ املٓٛض٠ ٚآثاضٙ االقتكاز١ٜ  »ّ( ، 2002طًب١ ، ؾشات٘ ، ) -

 باملس١ٜٓ املٓٛض٠ .

،  «املًٛس١ ٚتأثريٖا ع٢ً ايرتب١ ٚع٢ً اإلْتاد١ٝ ايعضاع١ٝ »  ّ(2007عبس ايكازض ، ضبُس قاحل ، ) -

،  ايب١ٝ٦ٝ ٚايتٛع١ٝ اإلعالّ َطنع ، ايعطاق١ٝ ايب١٦ٝ ٚظاض٠ عٔ تكسض ، 10 ايعسز ، ٝا٠ٚاسب ايب١٦ٝ صب١ً

 . 10-1ايعطام ، بػساز ، م م 
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، داَع١ املًو  «تأثري املًٛس١ ع٢ً منٛ ٚإْتاد١ٝ ايباشظبإ  »( ، ٖـ1999ايػاَسٟ ، خايس ْاقط ، ) -

 اف١ .ايععٜع : ن١ًٝ األضقاز ٚايب١٦ٝ ٚظضاع١ املٓاطل ازب عبس

، اجمل١ً ايعضاع١ٝ ،  « ملٝاٙاْعِ ايطٟ اسبسٜح ٚزٚضٖا يف تطؾٝس  »ّ ( ، 2007ايػباضٟ ، سػني ، ) -

 . 26-20( ، إقساضات إزاض٠ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ ايعضاعٞ ، ايطٜاض . م . م 1)39ّ

طٟ ايٓدٌٝ ذبػني نفا٠٤ اغتعُاٍ َٝاٙ ايكطف ايعضاعٞ ي »ّ( ، 2003ايٓابًػٞ ، سػٔ َعٌَ ; ) -

 . 49-1، صب١ً داَع١ املًو فٝكٌ : َطنع أحباخ ايٓدٌٝ ٚايتُٛض ، م م  «باغتدساّ ايهربٜت 

، ايطبع١  « spssاإلسكا٤ ايتطبٝكٞ يف ايعًّٛ ايػًٛن١ٝ َع اغتدساّ  »ّ( ، 2008ٖذإ ، عًٞ ، ) -

 األٚىل ، املس١ٜٓ املٓٛض٠ ، زاض ايعَإ يًٓؿط ٚايتٛظٜع .

 :التقارير  - ب

 . « ايتكطٜط ايػٟٓٛ ألَا١ْ َٓطك١ املس١ٜٓ املٓٛض٠ »ّ ( ، 2005أَا١ْ َٓطك١ املس١ٜٓ املٓٛض٠ ، ) -

 . « املطقس اسبهطٟ يًُس١ٜٓ املٓٛض٠» ّ( ، 2009أَا١ْ َٓطك١ املس١ٜٓ املٓٛض٠ ، ) -
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