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 الملخص العربَ

 
رٙذف ٘زٖ اٌذساعخ إٌٝ رمييُ دٚس ٚوفبءح ِؾغٕبد اٌزشثخ اٌؼؼٛيخ 

)ِىّٛس ػؼٜٛ، وشثٛوغٝ ِيضيً عيٍيٍٛص( ٚغيش اٌؼؼٛيخ )خبَ اٌجٕزٛٔيذ، 

اٌغيش، أوبعيذ اٌؾذيذ ٚإٌّغٕيض( ٌزؾغيٓ خٛاص األساػٝ اٌٍّٛصخ ثبٌّؼبدْ 

اٌظشف اٌظؾٝ )ِٕطمخ أثٛ اٌضميٍخ، ٚاٌزٝ رأصشد ثشيٙب ثّيبٖ ٍِٛصخ ثّخٍفبد 

 -غشة اٌغيضح( أٚ ثّيبٖ ٍِٛصخ ثّخٍفبد اٌظشف اٌظٕبػٝ )ِٕطمخ اٌزجيٓ -سٚاػ

دساعخ ػٍٝ أساػٝ ِضسػخ أثٛ سٚاػ راد اٌمٛاَ  عٕٛة اٌمب٘شح(. ٌزا أعشيذ

اٌطّيٝ اٌشٍِٝ ٚ ِٕطمخ اٌزجيٓ ٚ٘ٝ أساػٝ صساػيخ ِزذ٘ٛسح راد لٛاَ ؽّيٝ 

 ؽيٕٝ. 

ؼٜٛ، خبَ اٌجٕزٛٔيذ، اٌغيش، وشثٛوغٝ ِيضيً ٚلذ رّذ إػبفخ ِىّٛس ػ

 5، 3، )(٪ 2، 1عيٍيٍٛص، أوبعيذ اٌؾذيذ ٚإٌّغٕيض  إٌٝ اٌزشثخ ثّؼذالد ِخزٍفخ )

شٙش  2، 1ِغ اٌزؾؼيٓ ٌّذد  (٪ 2، 1، )(0.50٪، 0.25، )(٪ 2، 1، )(٪

ِٓ اٌغؼخ اٌزشجؼيخ ٌٍزشثخ( . ٚرُ صساػخ ٔجبد  ٪ 70رؾذ ِغزٜٛ سؽٛثٝ صبثذ )

 يَٛ ِٓ اٌضساػخ. 60( وّؤشش ٌٍّٕٛ ٚرُ ؽظبدٖ ثؼذ 321)طٕف ٘غيٓ اٌزسح 

 ٚيّىٓ رٍخيض إٌزبئظ اٌّزؾظً ػٍيٙب ٚإٌّبلشخ فٝ إٌمبؽ اٌزبٌيخ:

 أًال: الحركيب الكيميائَ للمياه المسحخذمة فَ الرٍ:

رٛػؼ ٔزبئظ اٌزؾٍيً اٌىيّيبئٝ ٌّيبٖ اٌشٜ اٌّغزخذِخ فٝ اٌّٛلؼيٓ 

 اٌّخزبسيٓ:

ثّٕطمزٝ أثٛ سٚاػ ٚاٌزجيٓ ػٍٝ  Soil pH  7.13 ،8.42ُوبٔذ لي -1

اٌزشريت، ٚأْ اإلٔخفبع ٚاإلسرفبع إٌغجٝ ٌٙزٖ اٌميُ يشعغ أعبعب إٌٝ ؽجيؼخ 

 اٌّٛاد اٌّؼٍمخ فٝ وً ِٓ ٔٛػٝ اٌّيبٖ اٌّغزخذح فٝ اٌشٜ.
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ديغيغيّٕض/َ  0.93 ،4.68( ECiwليُ ٍِٛؽخ ِيبٖ اٌشٜ ) عغٍذ -2

ثّٕطمزٝ أثٛسٚاػ ٚاٌزجيٓ ػٍٝ اٌزشريت، ػبوغب رأصيش اٌّٛاد اٌزائجخ اٌىٍيخ فٝ وال 

ِظذسٜ اٌّيبٖ. ٚرجؼب ٌشرت ِغزٛيبد ٍِٛؽخ ِيبٖ اٌشٜ ؽجمب ٌٍٕظبَ اٌّزجغ 

خ اٌضبٔيخ فبْ ٘زٖ اٌّيبٖ رمغ فٝ اٌشرج Ayers and Westcot (1985)ثٛاعطخ 

ٚاٌضبٌضخ ٌّٕطمزٝ أثٛسٚاػ ٚاٌزجيٓ ػٍٝ اٌزشريت، ِشيشا إٌٝ صيبدح ٚشذح اٌّشبوً 

Naاٌّزشرجخ ػٓ إعزخذاَ رٍه اٌّيبٖ فٝ اٌشٜ، وّب رشيش عيبدح أيٛٔٝ 
+
 and Cl

- 

فٝ ٘زٖ إٌٛػيخ ِٓ اٌّيبٖ إٌّخفؼخ  NaClاٌزائجيٓ إٌٝ اٌغيبدح اٌّؾزٍّخ ٌٍّؼ 

 اٌغٛدح. 

اٌّيبٖ اٌٍّٛصخ ثّخٍفبد  ٌىال ٔٛػٝ Adj.SAR 7.68 ،37.97وبٔذ اي  -3

ٚرجؼب ٌشرت ِغزٛيبد طٛديخ ِيبٖ اٌشٜ  اٌظشف اٌظؾٝ ٚاٌظٕبػٝ ػٍٝ اٌزشريت،

فبْ ٘زٖ اٌّيبٖ رمغ فٝ اٌشرجخ اٌضبٔيخ  Ayers and Westcot (1985)ٌٕظبَ  

ٚاٌضبٌضخ ػٍٝ اٌزشريت ِشيشا إٌٝ رٛلغ ؽذٚس ِشبوً طٛديخ ٌٍزشثخ ثبٌٕغجخ 

 ألٌٚٝ ٚشذح اٌّشبوً اٌّزٛلؼخ ِٓ إعزخذاَ اٌضبٔيخ فٝ أغشاع اٌشٜ.ٌ

ٚرشيش إٌزبئظ إٌٝ صيبدح وجيشح فٝ ِؾزٜٛ ِيبٖ اٌشٜ اٌّغزخذِخ ِٓ  -4

فٝ وال ِٓ ٔٛػٝ اٌّيبٖ  (Zn, Mn, Fe, Cu, Cd, Ni, Co and Pb)ػٕبطش 

ٌّيبٖ ِٓ لٍيٍخ اٌظالؽيخ ٚاٌّغزخذِخ فٝ اٌشٜ، ٚأْ اٌضيبدح اٌىجيشح فٝ ِؾزٜٛ ا

رٍه اٌؼٕبطش ثّٕطمخ اٌزجيٓ يشعغ أعبعب إٌٝ ظب٘شح اٌزٍٛس ثّخٍفبد اٌظشف 

اٌظٕبػٝ. ٚيّىٓ رشريجٙب رجؼب ٌىّيبرٙب فٝ وال ِظذسٜ اٌّيبٖ رؾذ اٌذساعخ ػٍٝ 

ثبٌٕغجخ  Zn > Fe > Pb > Mn > Cu > Ni > Co > Cd: إٌؾٛ اٌزٕبصٌٝ اآلرٝ

ثبٌٕغجخ Fe > Mn > Pb > Cu > Zn > Ni > Co > Cd  ٌّٕطمخ أثٛ سٚاػ،

ٌّٕطمخ اٌزجيٓ، ٚثبٌشغُ ِٓ إسرفبع ليّٙب فٝ ِيبٖ اٌشٜ اٌٍّٛصخ ثّخٍفبد اٌظشف 

اٌظؾٝ إال أٔٙب ِبصاٌذ داخً اٌؾذٚد اآلِٕخ ثّٕطمخ أثٛ سٚاػ، ثيّٕب ليّٙب فٝ 
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ٛصخ ثّخٍفبد اٌظشف اٌظٕبػٝ وبٔذ خبسط اٌؾذٚد اٌّغّٛػ ثٙب فٝ اٌّيبٖ اٌٍّ

ِٕطمخ اٌزجيٓ. ٚ٘زا يّضً ِخبؽش عغيّخ ػٍٝ اإلعزخذاَ اآلِٓ ٌٙب فٝ سٜ اٌزشثخ 

 ِّب يؾذس رأصيش ٔٛػٝ عيٝء ػٍٝ اٌجيئخ ٚطؾخ اإلٔغبْ.  

 ثانيا: جذىٌر صفات الحربة ًعالقحو باسحخذام مياه الرٍ قليلة الصالحية:

ثؼغ طفبد اٌزشثخ اٌىيّيبئيخ ثظٛسح أوضش عٍجيخ ثضيبدح ٍِٛؽخ  رزأصش

ٚطٛديخ اٌزشثخ وٕزيغخ إلعزخذاَ اٌّيبٖ إٌّخفؼخ اٌغٛدح فٝ أغشاع اٌشٜ، فمذ 

 ٌٛؽع أْ إعزخذاَ اٌّيبٖ ِٕخفؼخ اٌغٛدح رؾذ اٌذساعخ رزغجت فٝ:

ب (، ثيّٕب وبٔذ ليّزٗ ألً ٔغجي8.65فٝ رشثخ اٌزجيٓ ) pHصيبدح ليُ اي  -1

(، ٚيشرجؾ ٘زا اٌفشق اٌىجيش ثطجيؼخ اٌزشويت اٌىيّيبئٝ 7.30فٝ رشثخ أثٛ سٚاػ )

ٌٍّٛاد اٌّؼٍمخ ٚاٌٍّٛصبد ثبإلػبفخ إٌٝ رٛاعذ األؽّبع اٌؼؼٛيخ ٚصبٔٝ أوغيذ 

اٌىشثْٛ إٌّطٍك ٚاٌزٜ يزٚة فٝ اٌّبء ِىٛٔب ؽّغ اٌىشثٛٔيه ِّب يخفغ ِٓ 

 ليُ اٌشلُ اٌٙيذسٚعيٕٝ فٝ رشثخ أثٛ سٚاػ. 

دالٌخ  (ECe =93.10 dS/m)صيبدح ٍِٛؽخ اٌزشثخ فٝ ِٕطمخ اٌزجيٓ  -2

، (ECiw = 4.68 dS/m)ػٍٝ اٌضيبدح اٌّٛاصيخ فٝ ٍِٛؽخ ِيبٖ اٌشٜ اٌّغزخذِخ 

 ٚاٌزٜ يؾٛي اٌزشثخ إٌٝ طٛديخ غيش ِٕزغخ. NaClٚوزا عيبدح ٍِؼ 

( فٝ ِٕطمخ ٪0.23ٔمض فٝ ِؾزٜٛ اٌزشثخ ِٓ اٌّبدح اٌؼؼٛيخ ) -3

ٔبرظ ِٓ إٌمض اٌؾبد فٝ ثمبيب اٌؾبطالد إٌجبريخ، ِمبسٔخ ثّب رؾزٛيٗ رشثخ  اٌزجيٓ

( وٕزيغخ ٌزشاوُ اٌّبدح اٌؼؼٛيخ اٌّؼٍمخ ٪3.52ِٕطمخ أثٛسٚاػ ِٓ ليُ ِشرفؼخ )

 فٝ ِيبٖ اٌظشف اٌظؾٝ ٚاٌزٝ رغزخذَ فٝ سٜ ٘زٖ األساػٝ.

شٜ وٕزيغخ إلسرفبع اٌظٛديخ فٝ ِيبٖ اٌ ESPٚعذد ليُ ِشرفؼخ ِٓ  -4

ػٍٝ أعطؼ ِؼمذ اإلدِظبص  Ca and Mgِؾً  Na)ِٕطمخ اٌزجيٓ(، ؽيش يؾً 

 اٌغشٜٚ.
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ِؾزٜٛ اٌزشثخ اٌىٍٝ ٚاٌّيغش ِٓ اٌؼٕبطش اٌضميٍخ رؾذ اٌذساعخ أظٙش  -5 

ٍٛصبد فٝ ِيبٖ اٌظشف اٌظٕبػٝ إسرجبؽب ِجبششا ثبٌّؾزٜٛ اٌّشرفغ ِٓ رٍه اٌّ

ثّٕطمخ اٌزجيٓ، وّب ٚأْ ّٔؾ اٌضيبدح إٌغجيخ ٌٙزٖ اٌؼٕبطش فٝ اٌزشثخ رؾذ 

اٌذساعخ وبْ ِٛاصيب ٌىّيبرٙب فٝ اٌّيبٖ اٌّغزخذِخ فٝ اٌشٜ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزٕبصٌٝ 

 ، ٚػٍٝ رٌه فبْ Zn > Fe > Mn > Cu > Pb > Ni > Co > Cdاٌزبٌٝ: 

يؼزجش خبسط اٌّذٜ اٌّغّٛػ ثٗ فٝ وً ِٓ أساػٝ  اٌّؾزٜٛ ِٓ ٘زٖ اٌؼٕبطش

 .FAO (1992)ِٕطمزٝ أثٛ سٚاػ ٚاٌزجيٓ ؽجمبا ٌّميبط اآلِبْ ي 

 ثالثا: الصٌر المرجبطة كيميائيا للعناصر الثقيلة جحث الذراسة فَ األراضَ:

رشيش إٌزبئظ إٌٝ أْ اٌؼٕبطش اٌضميٍخ رزٛاعذ فٝ األساػٝ رؾذ اٌذساعخ 

خ ٘ٝ اٌّزجبدٌخ، اٌّشرجطخ ِغ اٌىشثٛٔبد، اٌّشرجطخ ِغ فٝ خّغخ طٛس ِشرجط

أوبعيذ اٌؾذيذ ٚإٌّغٕيض، اٌّشرجطخ ِغ اٌّبدح اٌؼؼٛيخ، ٚاٌغضء اٌّزجمٝ، ٚأْ 

ِٓ  ٪ 83، 89، 91، 95، 87، 81، 93، 85ِغّٛع ٘زٖ اٌظٛس رّضً ؽٛاٌٝ 

ػٍٝ اٌزشريت  Zn, Mn, Fe, Cu, Cd, Ni, Co and Pbاٌّؾزٜٛ اٌىٍٝ ٌؼٕبطش 

اٌزشثخ، ِّب يذي ػٍٝ وفبءح اٌطشيمخ اٌّغزخذِخ فٝ رمذيش ٘زٖ اٌظٛس  فٝ

اٌّشرجطخ. ٚيالؽع فٝ ِٕطمخ أثٛ سٚاػ أْ ِؼظُ ٘زٖ اٌؼٕبطش وبْ أوضش 

إسرجبؽب ثبٌّبدح اٌؼؼٛيخ اٌّزشاوّخ ِٓ اٌشٜ ثّيبٖ اٌظشف اٌظؾٝ، ثيّٕب 

ػٕبطش فىبٔذ أوضش رٛاعذا فٝ اٌغضء اٌّزجمٝ، ٚأْ  Mn, Cd and Ni ػٕبطش 

Fe and Mn  وبٔذ أوضش إسرجبؽب ثأوبعيذ اٌؾذيذ ٚإٌّغٕيض. ٚرّضً اٌظٛسح

اٌّزجميخ اٌّشرجخ اٌضبٔيخ ِٓ ؽيش اٌغيبدح ٚرٌه إلؽزّبي رشعيت اٌؼٕبطش اٌزائجخ 

فىّيبٖ اٌظشف اٌظؾٝ ٚثؾء إٔزشبس٘ب فٝ ؽجمبد ِؼبدْ اٌزشثخ اٌذاخٍيخ، ػالٚح 

ذ ٌؼجذ دٚسا ٘بِب فٝ رمييذ ؽشوخ ٚػذَ رجغش ػٍٝ أْ أوبعيذ اٌؾذيذ ٚإٌّغٕيض ل

  Co and Znيٍيٗ  Cd، ٚوزٌه فبْ ػٕظش Mn, Fe, Cd and Pbػٕبطش 
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 Co > Cd > Znرؼزجش اٌؼٕبطش األوضش إسرجبؽب ثبٌىشثٛٔبد، وّب رظٙش ػٕبطش   

 فٝ اٌظٛسح اٌّزجبدٌخ.  رٛاعذا ٍِّٛعب

ٚثبٌٕغجخ ألساػٝ ِٕطمخ اٌزجيٓ، فبْ رٛصيغ اٌظٛس اٌّشرجطخ ٌٍؼٕبطش 

 Mn and Feرؾذ اٌذساعخ وبْ أوضش ِيال ٌٍظٛسح اٌّزجميخ، ثيّٕب ػٕظشٜ 

وبٔذ أوضش إسرجبؽب ثأوبعيذ اٌؾذيذ ٚإٌّغٕيض، ٚ٘زا يؼزجش ِٕطمٝ ٌّب رزّيض ثٗ 

، ٚاٌزٍٛس ثّخٍفبد CaCO3ٌطيٓ، اٌزشثخ ِٓ ِؾزٜٛ ٍِّٛط ِٓ ِىْٛ ا

 اٌظشف اٌظٕبػٝ. 

  رابعا: جأثير إضافة محسنات الحربة علَ عذم جيسر العناصر الثقيلة فَ الحربة:

رشيش إٌزبئظ إٌٝ أْ إػبفخ ِؾغٕبد اٌزشثخ رؾذ اٌذساعخ )ِىّٛس 

، وشثٛوغٝ ِيضيً عيٍيٍٛص، أوبعيذ اٌؾذيذ CaCO3ػؼٜٛ، خبَ اٌجٕزٛٔيذ، 

شٙشرؾذ  2، 1ٝ اٌزشثخ ثّؼذالد ِخزٍفخ ِغ اٌزؾؼيٓ ٌّذد ٚإٌّغٕيض( إٌ

( لذ ؽذ ٌذسعخ وجيشح ِٓ ِٓ اٌغؼخ اٌزشجؼيخ ٌٍزشثخ ٪ 70ِغزٜٛ سؽٛثٝ صبثذ )

اٌزيغش اٌؾيٜٛ ٌٙزٖ اٌؼٕبطش فٝ وال اٌزشثزيٓ رؾذ اٌذساعخ ثّٕطمزٝ أثٛ سٚاػ 

ّب أظٙش ٚاٌزجيٓ، ؽيش ؽٌٛٙب ِٓ اٌظٛسح اٌزائجخ إٌٝ اٌظٛسح اٌغيش رائجخ، و

اٌّؾزٜٛ ِٓ رٍه اٌؼٕبطش رٕبلظب وجيشا ِغ رضايذ ِؼذي اإلػبفخ ِٓ اٌّؾغٕبد 

ٚاٌّىّٛس اٌؼؼٜٛ فٝ ِٛلؼٝ أثٛ سٚاػ  CaCO3اٌّغزخذِخ، ِغ رفٛق ٌزأصيش 

ٚاٌزجيٓ ػٍٝ اٌزشريت، ِّب يؼؼ أّ٘يخ اٌزأصيش اٌّشزشن ٚاٌّجبشش ٌىٍيّٙب ػٍٝ 

 رمييذ ٚػذَ ريغش اٌؼٕبطش اٌضميٍخ. 

ٚيغًٙ  CaCO3رفغيش رٌه ػٍٝ أعبط إدِظبص اٌؼٕظش ػٍٝ ٚيّىٓ 

Caِٓ رٌه رجبدي 
إٌّطٍك ِٓ ؽجيجبرٙب ِغ اٌؼٕظش فٝ ِؾٍٛي اٌزشثخ، ِىٛٔب  +2

. ثبإلػبفخ إٌٝ أْ  اٌزشثخ اٌٛاعغ  pH ِؼمذا )ساعت( شؾيؼ اٌزٚثبْ ػٍٝ ِذٜ 

 _______اٌٍّخض اٌؼشثٝ____________________________________________________
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ِشوجبد اٌىشثْٛ اٌؼؼٜٛ اٌزائجخ رجيٓ أْ ٕ٘بن رٕبلض فٝ اٌؼٕبطش اٌضميٍخ  

 ِؼذٔيخ. –إلدِظبطٙب ػٍٝ أعطؼ اٌزشثخ ٚرىٛيٓ ِؼمذاد ػؼٛيخ

ٚرؾزً أوبعيذ اٌؾذيذ ٚإٌّغٕيض، وشثٛوغٝ ِيضيً عيٍيٍٛص، ٚخبَ اٌجٕزٛٔيذ 

ييذ ؽشوخ ٚػذَ ريغش اٌّشارت اٌضبٔيخ ٚاٌضبٌضخ ٚاٌشاثؼخ ِٓ ؽيش رأصيش٘ب ػٍٝ رم

٘زٖ اٌؼٕبطش فٝ اٌزشثخ، ٚسثّب يشعغ رٌه إٌٝ أْ ٕ٘بن دالٌخ ػٍٝ ؽذٚس 

إدِظبص ٔٛػٝ أوضش صجبرب ٌٙزٖ اٌؼٕبطش ػٓ ؽشيك رٍه اٌّٛاد اٌغيش ػؼٛيخ 

ٚاٌؼؼٛيخ. ٚيّىٓ رشريت ِؾغٕبد اٌزشثخ اٌّؼبفخ ٌٍزشثخ رجؼب ٌىفبءرٙب فٝ رمييذ 

 ّب يٍٝ:ؽشوخ اٌؼٕبطش اٌضميٍخ رٕبصٌيب في

   ِٕطمخ أثٛسٚاػ: -1

CaCO3 > Fe-Mn oxides > compost > C.M.C.> bentonite  

 ِٕطمخ اٌزجيٓ: -2

Organic compost > C.M.C .> Fe-Mn oxides > CaCO3 > bentonite  
 

 خامسا: جأثير جقييذ جيسر العناصر الثقيلة علَ نمٌ النبات ًإمحصاصيا:

ٌّفيذح إلػبفخ ِؾغٕبد اٌزشثخ لذ إٔؼىغذ رشيش إٌزبئظ إٌٝ أْ اٌزأصيشاد ا

إيغبثيب ػٍٝ صيبدح لبثٍيخ ٔجبربد األرسح ػٍٝ إِزظبص اٌّبء ٚاٌّغزيبد، ِٚٓ صُ 

ؽيش  )إسرفبع إٌجبد، ٚصْ اٌّبدح اٌغبفخ ٌٍغيمبْ(صيبدح ليبعبد إٌّٛ اٌخؼشٜ 

 إخزٍفذ وفبءح اٌّؾغٕبد اٌّؼبفخ فٝ رؾغيٓ اٌميبعبد إٌجبريخ رجؼب ٌذٚس٘ب فٝ

ٚاٌّىّٛس  CaCO3رمييذ ريغش اٌؼٕبطش اٌضميٍخ فٝ اٌزشثخ، فمذ أظٙشد ِؼبٍِزٝ 

اٌؼؼٜٛ رفٛلب فٝ صيبدح اٌميبعبد إٌجبريخ ٌٍّٕٛ اٌخؼشٜ ٌٕجبربد األرسح فٝ 

ِٕطمزٝ أثٛ سٚاػ ٚاٌزجيٓ ػٍٝ اٌزشريت، ٚ٘زا اإلرغبٖ يزّشٝ رّبِب ِغ 

فٝ اٌزشثخ ٚرٌه إلٔؾغبس رأصيشارّٙب اإليغبثيخ ػٍٝ رمييذ ريغش ٘زٖ اٌؼٕبطش 

 اٌغضء اٌّيغش وٕيغخ ٌٍزؾٛي اٌّشئٝ ٌٍظٛسح اٌّزجميخ.

             اٌٍّخض اٌؼشثٝ___________________________________________________________  
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ٚرٛػؼ إٌزبئظ أْ ٕ٘بن إعزغبثخ إلِزظبص ٚرشاوُ اٌؼٕبطش رؾذ 

فٝ أٔغغخ عيمبْ األرسح  (Zn, Mn, Fe, Cu, Cd, Ni, Co and Pb)اٌذساعخ 

ثّؼذي أوضش إسرجبؽب ثبإلٔخفبص اٌّمبثً فٝ ِؾزٜٛ اٌزشثخ اٌّيغش ِٓ رٍه 

اٌؼٕبطش وٕيغخ إلػبفخ اٌّؾغٕبد اٌّغزخذِخ، ٚرٌه ٌزؾٛي وّيبد ِؼٕٛيخ ِٓ 

ِغ رفٛق  Residual  إٌٝ طٛسح Non-residual٘زٖ اٌؼٕبطش ِٓ اٌظٛسح 

بٌٕغجخ ٌٙزا اٌزؾٛي، ثبإلػبفخ إٌٝ أْ ٚاٌّىّٛس اٌؼؼٜٛ ثCaCO3 إلػبفخ اي

Ca
يٕبفظ ٘زٖ اٌؼٕبطش ػٕذ  - CO2فٝ ٚعٛد  -إٌّطٍك ِٓ اٌىشثٛٔبد  +2

 اإلِزظبص اٌغزسٜ ٚوزٌه يضجؾ إٔزمبٌٙب ِٓ اٌغزٚس إٌٝ اٌغيمبْ. 

 

 سادسا: جأثير إضافة المحسنات علَ صٌر ًدليل حركة ابعناصر الثقيلة:

ميٍخ رؾذ اٌذساعخ رّيً إٌٝ اٌضيبدح ٔؾٛ رجيٓ إٌزبئظ أْ طٛس اٌؼٕبطش اٌض

اٌظٛسح اٌّزجميخ وٕزيغخ إلػبفخ اٌّؾغٕبد اٌّغزخذِخ فٝ اٌزشثخ، ٚ٘زا ٚاػؼ 

ِٓ صيبدح رشويضارٙب فٝ أٔغغخ عيمبْ األرسح ؽيش ٚطٍذ ٔغت اٌظٛسح اٌّزجميخ 

إٌٝ أػٍٝ اٌميُ ثبٌٕغجخ ٌغّيغ اٌؼٕبطش رؾذ اٌذساعخ. ٚرؾزً طٛس اٌؼٕبطش 

بٌّبدح اٌؼؼٛيخ اٌّشرجخ اٌزبٌيخ ِٓ األّ٘يخ ؽيش عغٍذ ليّب ِؾغٛعخ، اٌّشرجطخ ث

يٍيٙب اٌظٛس اٌّشرجطخ ثأوبعيذ اٌؾذيذ ٚإٌّغٕيض، اٌىشثٛٔبد، اٌّزجبدٌخ، ٚثظفخ 

ػبِخ يّىٓ رشريت طٛس اٌؼٕبطش اٌّشرجطخ ثّىٛٔبد اٌزشثخ اٌّخزٍفخ رجؼب ٌزأصش٘ب 

 ٌزجيٓ رٕبصٌيب وّب يٍٝ:  ثئػبفخ اٌّؾغٕبد فٝ أساػٝ ِٕطمزٝ أثٛ سٚاػ ٚا

Residual > organic >Fe-Mn oxides > carbonate ≥ exchangeable 

ِغ ِيً أوضش إلسرجبؽٙب ثأوبعيذ اٌؾذيذ ٚإٌّغٕيض فٝ أساػٝ اٌزجيٓ، ٚيذي ػٍٝ 

 رٌه اٌضيبد اٌٍّّٛعخ فٝ ليّٙب اٌّشرجطخ فٝ ٘زٖ اٌظٛسح.

             ____________________________اٌٍّخض اٌؼشثٝ_______________________________ 
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ٚرذي ٔزبئظ دٌيً اٌؾشوخ ٌزٍه اٌؼٕبطش ػٍٝ أْ ٕ٘بن رٕبلض فٝ ليّٗ ثضيبدح 

وفبءح اٌّؾغٓ فٝ رمييذ ؽشوخ ٚريغش ٘زٖ اٌؼٕبطش، ؽيش رزؾغٓ ليّٗ ثّب يزفك 

 ِغ رشريت وفبءح اٌّؾغٕبد اٌّغزخذِخ فٝ وال إٌّطمزيٓ رؾذ اٌذساعخ.

 -الخالصة:

فٝ اٌّؼبٌغخ  ٪ 2فؼً اعزخذاَ اٌغيش ٚاٌّىّٛس اٌؼؼٜٛ ثّؼذي ي

اٌىيّيبئيخ ٌٍؼٕبطش اٌضميٍخ فٝ اٌزشثخ ٚرٌه ٌزؾغيٓ خظٛثزٙب ػٍٝ اٌّذٜ اٌمظيش 

أٚ اٌطٛيً ػٓ ؽشيك رؾٛيٍٙب ِٓ اٌظٛسح اٌزائجخ إٌٝ اٌظٛسح اٌغيش رائجخ، ٚوزا 

إِزذاد اٌظؾبسٜ ٌزٛاعذ اٌغيش فٝ طٛسح سعٛثيبد ؽجيؼيخ ثىّيبد وجيشح ػٍٝ 

اٌّظشيخ، ٚوزٌه اٌّخظت اٌؼؼٜٛ )ِىّٛسح( فٝ طٛسح ثمبيب ِخٍفبد ٔجبريخ 

 أٚ رظٕيغ ِٕزغبد صساػيخ ٚثبٌزبٌٝ إٔخفبع رىبٌيفٙب.          
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