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 الملخص العربي
   تمم جرمراع ةمتج ترممدرا لتراثمر تمط ار خلممط البودامد العتمبار يممي التربمر يمي  دلممر 

15) بربتهد منفرتج أب موترنر بدلثمدت المعتني
N ( النتربرانامرالت مبت   با ر ذلك ةلى 

المختلفممر بمعممتت  النمممب  يممي بعممض النبدتممد ع ب ممت أررامم  ةممتج ترممدرا  لتراثممر هممذا 
بر الت تاان المعملار, ترربر األصص,  بترربه ال وملع ب مت اثمتختم  التط ار م ل ترر 

)تونار النظامر ال دبم 
15

N)  يمي ترربمر األصمص  يومط  بذلمك ممن نما ممن نبمد  التمرمس
   -بالشعارع  بتتلخص أهم النتدئج المت صل ةلاهد يي اآلتي:

                                                          :تجربة التحضيين المعملي – أ

بتب مم    ابمممد   ثممراعد 19نممدن ت لممل النتممربران العتممبس خممال األثممدبان األبلممي) ع2
   عذلك ةلي معدما  التلواح بالمصدتر العتبار المثتختمر

 ابمد ببصبرج خدصر ةنت اثتختام اللابثاندع 19 تى  زادتج مطرتج ت    ع1
                   .1ب  .5خممممال اعممممزز الطلمممما ةلممممي النتممممربران الممممذائا    Azابممممتب أن برممممبت  ع1

 ابمدع

بممدلر م مممن أن األ ممر العممدم للتلومماح اظهممر اخممتا  طفامم  بممان المعممدما  الملو ممر  ع5
بالغار ملو ر يإنه ابرت تمط ار معنمبس جارمدبي اشمار جلمى األ مر الهمدم للتلوماح ت م  

 ظرب  معانرع

لو مر يمي نمل المعدما  الملو ر تتفبق )بمومتار التمع   ةلمي المعمدما  الغامر م ع.
ةلمممي    Az  ( ,Az   +Asابممممد  نممممد يمممي  دلمممر تفمممبق   .5, .2ممممن الفتمممرج 

 المعدما  الغار ملو رع 

انمممبن أن مممر   Asةلمممى  Azةنمممت اثمممتختام  مممش األرز نمصمممتر ةتمممبس, تفمممبق   ع1
 بتب د  يي جنتدج النتربران المعتنيع 

 األرزع األ ر العدم اظهر تفبق اللابثاند نمصتر ةتبس  ةلي يبل الصباد ب ش ع1

 ع   Az تث تفبق بثاط لفبل الصباد ةلي  ش األرز ةنت اثتختام   ع4
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Nتجارب األصص )   –ب   
15

) 

 * ترربر الترمس 
 ت   زادتج يي  البزن الرمد  للثماودن باألبراق  ةنمت جتمدير نمل ممن النمببثم    ع2

 بخلاط النمببث  من اللابثاندع
15ةنت تعزاز المصدتر العتبار بباثطر ) ع1

Nلماط النمببثم  باللابثماند   , أةطي خ
 اةلي جنتدج , أمد المصتران اآلخران لم ا تث اختا  معنبس بانهمدع

ةنممت جتممدير الناتممربران يممي أس صممبرج مممن صممبرض أب أس معممتل جتممدير )معممتني ,  ع1
ةتمممبس , نصممم  معممممتني + نصممم  ةتممممبس   أتس ذلمممك جلممممي زامممدتج امتصممممدص 

 %353.5جلمى  LCt  % 191.6 الناتمربران يمي ثماودن التمرمس تتمرابح ممد بمان
LCp ع 

تعزاممممز النتممممربران العتممممبس بممممدلنتربران المعممممتني أتس لزاممممدتج معممممتل امتصممممدص  ع5
 النتربران ةنه يي الغار معززع

15  -تعزاممز النتممربران العتممبس بممدلنتربران المعممتني   ع.
N  أتس جلممي  تممط ار اارممدبي

 يي نمب الرذبرع
ل للنتمممربران ةمممن اللابثممماند أب خلممماط اللابثممماند النمببثممم   اعتبمممر مصمممتر يعمممد ع1

النمببث  يوط ع تفبق خلاط اللابثاند النمببث  انبن أن ر بتمب د بأهمامر  يمي 
15  - دلر تعزازض بدلنتربران المعتني 

N ع 
 LC > L > Cامتصدص النتربران بباثطر الرذبر ازتات تبعد للمعتل اآلتي  ع1
+  جتدير النتربران برمان أشندله )معتني يومط أب ةتمبس يومط أب نصم  معمتني ع4

   نص  ةتبس   أتس لزادتج البزن الرد  للعوت الرذرارع
النمببث , بالخلاط منه من اللابثاند اعطي بزند أن ر للعوت الرذرار ةمن اثمتختام  ع0

 اللابثاند يوطع  
15التعزاز بباثطر   ع29

N  أتس لزادتج البزن الرد  للعوت الرذرار ةن المعمدما   امر
 المعززجع
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العوت الرذرار لنبد  الترمس تظهر اةلمي  –بر امتصدص النتربران بباثطر الرذ ع22
15امتصدص للنتربران  تم ال صبل ةلاهد بدلتعزاز بدل  

N    يمي برمبت النمببثم
Cp      الاه خلاط النمببث  باللابثاندLCp     باأل ل هب اللابثاندLp ع 

برت أن النتمربران الماثمر المتبومي يمي التربمر بعمت اللابثماند أن مر يمي  دلمر خلماط  ع21
للابثممماند بالنمببثممم  أب اللابثممماند يومممطع  ذلمممك يمممي  دلمممر برمممبت أب ةمممتم برمممبت ا

 النتربران المعتنيع 
 ترربر الشعار *  

البزن الرد  لثاودن الشعار اشار جلي تفبق اللابثاند ةلي النمببث  أب  -2
 خلاط اللابثاند بالنمببث ع 

 ر العدم ابتح بربت النتربران المعتني اعزز اتثتردبر للمصدتر المعتنارع األ  -1
15 تط ار التعزاز بباثطر

N  الذس اعطي جنتدج اةلي منه يي  دلر ةتم التعزازع 

  امتصدص الناتربران بباثطر ثاودن الشعار اتبن الترتاا األتي: -1
 > C  LC > L   تث  تفبق LC  15خدصر ةنت التعزاز بباثطر

Nع 
جتدير النتربران  النتربران الماثر المتبوي يي التربر بعت الشعار اتط ر ةنت -5

 العتبار المختلفر ع المعتني  )منفرتا أب مختلطد من المصدتر
 

N* متدبعر الرزع المعزز ا 
 يي الثمدت  15

بباثطر ثاودن الترمس اتط ر ن ارا  (Ndff %)  رزع النتربران المثتمت من الثمدت   
%  تبارعبدلثمدت المتد  يي  دلر جتديته منفرتا أب معزز من مخلفد  النبد  الع

)ملاررام / لألصاص  تزتات ةنت جتدير  Ndff  للرزع المثتمت من الثمدت أب  ام
 المخلفد  العتبارع

النماد  النبارج من الناتربران الممتص بباثطر ثاودن الترمس تطتي من  -2
 التربرع
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جتمممدير اللابثممماند الاهمممد  تمممم ال صمممبل ةلاهمممد ندنممم  ةنمممت Ndfs اممممر  أةلمممى -1
 اند بالنمببث عالنمببث   م خلاط اللابث

1-   %  Ndfa  تظهر اثتردبر نبدتد  الترمس للتلواح بدلرازبمبامع التلوماح بهمذض
الطراوممر اعممدتل نثممبر ةدلاممر مممن الناتممربران المنتثمما مممن الهممباع ةممن طراممق 

 ت با  النتربران البابلبريع

بإتمدير المخلفمد  العتمبار, يعنمت جتمدير خلماط اللابثماند  Ndfaتط ر   امر   -5
15المعممممزز بممممدل بالنمببثممم  

N    أتس لتعزاممممز ت باممم  النتممممربران بزاممممدتج  امممممر
Ndfa     15٪ ةن المعدملر بتبن  11.1ب بالي

N  

15خلط اللابثاند من الثمدت المعزز بدل   -.
N  اتس لزامدتجNdfa   19ب مبالي  %

 ةن المعدملر  ار المعززجع

ابتمح نبد  الترمس أن ر اةتمدتا ةلي الناتمربران المممتص ممن الهمباع بذلمك  -1
بربت ةا ر تنديلار راتج بان الرازببام بنبد  الترمسع لمذلك يإنمه اعتممت ةلمي 

 نل من الثمدت بالنتربران الممتص ت ود من التربرع 

رزع الناتربران الممتص من الثمدت بباثطر نبدتد  الشعار اظهر ةنمت جتمدير  -1
 الم ثند  العتبارع

15ل ةنت جتدير خلاط اللابثاند بالنمببث  المعزز بمد -4
N   لنبمد  الشمعار اعطمي

   Ndffاةلي  امر مطلور من 

 نبد  الشعار أن ر اةتمدتا ةلي ناتربران الثمدت أن ر من ناتربران التربرع  -0

نفممدعج اثممتختام ثمممدت الناتممربران يممي نممل مممن التممرمس بالشممعار اتممط ر بوممبج  -29
 ةنت خلطه من المصتر العتبس للناتربرانع  

15ابتب أن اثمترتات   -22
N ودن التمرمس امزتات ةنمت جتمدير المصمدتر بباثمطر ثما

 العتبارع

نفدعج اثتختام ثمدت الناتربران يي ثاودن نبمد  الشمعار نمدن أن مر بتمب د  -21
 من نبد  الترمسع
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أةلمى نثمبر اثمترتات ت متث ةنممت جتمدير خلماط اللابثماند بالنمببثم  المعممزز  -21
15بدل 

N   الاهد النمببث   م اللابثاندع 

اتختبدر )الترمس بالشمعار  برمت أن التمرمس ةنت ةوت مودرنر بان م صبلي  -25
أن ر اةتمدتا ةلي ت با  الناتمربران بابلبرامد  بانممد اعتممت نبمد  الشمعار ةلمي 

 ناتربران الثمدتع  
 

 التجارب الحقلية -ج

  -:ترربر الترمس*

برت أنه ةلي المتى البعات , خدصر ةنت المعتل العدلي للنتمربران, النمببثم  همب  -2
عدلار بدلمودرنر من اللابثماند أب خلماط اللابثماند بالنمببثم  بذلمك المصتر األن ر ي

 ةنت  ادس الم صبل النليع

تشممار بادنممد  جنتدراممر الممبزن الرممد  للرممذبر جلممي تفممبق النمببثمم  بتعنممس زاممدتج  -1
 تط ارض خدصر ةنت المعتل العدلي للناتربرانع 

ربران بباثمطر جتدير المصدتر العتبار تعطي تمط ارا جاردبامد ةلمي امتصمدص الناتم -1
الرممممذبر ببممممدلر م مممممن أن المصممممدتر ال ا ممممر للمممممدتج العتممممبار تعطممممي زاممممدتج يممممي 
امتصممدص الناتممربران جت أن النمببثمم  ةلممي المممتى البعاممت اعتبممر أن ممر المصممدتر 
العتمممبار تممممط ارا )خدصممممر ةنمممت المعممممتل العممممدلي  بدلمودرنمممر بممممان خلمممماط اللابثمممماند 

 بالنمببث  أب اللابثاند يوطع 

ق بم صممبل المممدتج الرديممر لأليممرع باألبراق يممإن النمببثمم  ةلممي المممتى يامممد اتعلمم -5
البعاممت اعتبممر أن ممر المصممدتر العتممبار تممط ارا بدلمودرنممر مممن اللابثمماند أب مممن  خلمماط 
اللابثمماند بالنمببثمم ع ب ممت برممت أن زاممدتج معممتل امتممدير يممي نممل مممن* المعممتل 

  نبامممر )نممممد يمممي الممممنخفض )نممممد يمممي اللابثممماند أب الخلممماط  أب * تبن اخمممتا
   12Nبدلمودرنر من   24Nالنمببث   من 


