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 :ص$#ملا

 

 و مويساتوبلا لثم ،تابنلا ا6جاتحي ةم6م رصانعل ردصم زوملا روشق &%تع" 

 ةينقت مادختسا اندرا اذا ،ىرخأ رصانع و KLنجنملا و مويسلاIلا و مويسGنغملا

 نع ةدافتسالا نوIت ،زوملا روشق \] ةرفوتملا رصانعلا نم ةدافتسالل ونانلا

 ملع و ،يونانلا دامسلا مادختساب ت̀وIلا ةلودل \eارزلا جاتنإلا نKسحت ق̀رط

 ال uvلا تارذلا و تائ̀زqrل ةيئايميكلا و ةيئايKLفلا صاوlmا ةسارد وk ونانلا

 اننكمت ةق̀رط ~{ا انلصوت قيبطتلا و ثحبلا دعz و ،&yم ونان 100 ا6سايق زواجتي

 ماسجألا هذk ةفاضإ متGس و ،يونانلا مl�rا ~{ا زوملا روشق ليصوت نم

 لبقتسم نم نسحن يIل ةزاتمم ةيعارز جئاتن ~�ع لوص�qل دامسلا ~{ا ة̀ونانلا

 \� uvلا ايجولونكتلا مادختسا ق̀رط نع ت̀وIلا ةلودل \eارزلا جاتنإلا

 . مدقتلل ةق̀رطلا
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 ريدقتلاو ركشلا
  دمحم انديس ن.لسرملاو ءاي?نألا فرشأ 78ع مالسلاو ةالصلاو ن.ملاعلا بر 'دم$#ا

الوأ دم$#ا ھلف ، لمعلا اذU زاجنإ انل حاتأ ثيح ھلضف 78ع I8اعH ' ركشلا
ً

ارخآو 
ً

 

 هللا ركش% ال سانلا ركش%ال نم

 

  عيdefلاو ةدعاسملا دي انل مbميدقت 78ع انيدلاول لوصوم ركشلا

  باعصلا لk انل تلbس hiلا ةضورلا ة/وناث ةرادإل ركشلا

 ركذلاب صخاو ثاحبألا دbعم ةرادإل ركشلا

 ونانلا مسق ;:89ا ةفيطل .د

 ءايميكلا مسق حارشلا يBاA@ .أ

 ةعارزلا مسق هللادبع ليلخ نتاف .أ

 ءايميكلا مسق مولعلا ةيلk تuوtلا ةعماج ةرادإل ركشلا

 تا��تخم �� ة�رجتلا قيبطتل انل ةصرفلا ةحاتzو انل ھعيHef 78ع لادنbلا هللادبع .د

  تuوtلا ةعماج �� ةئ�بلا زكرم

  ة�رجتلا قيبطت �� انل م��دعاسم 78ع ةئ�بلا زكرم قuرفل ركشلاو

Ms. Akhila Thomas.c 

Ms. Milo Jose  

Mr. Alberto Orayan  

 
   انل لصاوتملا اbمعدو اbعيdefل ةفرشملا ةملعملل ركشلا لk مات�#ا ��و

 ناجيعبلا ءامسأ .أ
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 تا7وت34ا لودج

 ةحفصلا ناونعلا

 2 ص]Zملا

 3 ركشلاو ريدقتلا

 4 تا/وتc9ا لودج

 6 زومرلاو تارصت]cا

 7 لاlشألا ةمئاق

 8 لواد8nا ةمئاق

 :لوألا لصفلا

  ةمدقملا

 ةيلإ لصوتلا مت ام

  اuزاجنإ مت stلا تافاضإلا

 فادuألا

 هدودحو ثحبلا لاجم

  ثحبلا ةيznنم

9 

9 

10 

11 

11 

12 

12 

 13  تالداعملا : يBاثلا لصفلا

 ثلاثلا لصفلا

 نايلغلا ;� جارختسالا ةق/رط تاوطخ

 ديمجتلاب فيفجتلا ةق/رط تاوطخ

14 

14 

16 

 جئاتنلا : ع�ارلا لصفلا

 نايلغلا ;� جارختسالا جئاتن

 ديمجتلا ;� فيفجتلا جئاتن

19 

19 

21 
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 سما]8ا لصفلا

  ةزاجنإ متام

 تايصوتلا

 عمتcnا ��ع ��ثأتلا

23 

23 

23 

23 

 24 عجارملا
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 زومرلا و تارصت39ا

 

SEM : ا زا6ج�r6كلإلا رy&املا ي�و�� . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

  لاBشألا ةمئاق

 

 ةحفصلا ناونعلا

 9 تابنلا ;� ة/ونانلا تاميس8nا لوخد نكامأ: 1 لlش

 15 تانيعلا ��ضحتو ���جت : 2 لlش

 15  بيلقتلا عم ليلاc9ا نايلغ : 3 لlش

 15  طيل]Zل ;�ارفلا حيش��لا : 4 لlش

 �t 15يجوردي�لا سألا سايق : 5 لlش

 15  نحطلا دع� تانيعلا : 6 لlش

 17  تانيعلا ��ضحتو ���جت : 7 لlش

 17 ب�بانألا ;� تانيعلا عضو :8 لlش

 17 ةدو��لا ;�اع رز/رفلا ;� تانيعلا :9 لlش

 17 ديمجتلا ;� فيفجتلا زا�ج ;� تانيعلا : 10لlش

 17  ي¡اقلتلا تابيذملا جرختسم ;� تانيعلا :11 لlش

 17 ةيئاA¢لا تانيعلا :12 لlش

 18 زوملا صلختسم تانيع :13 لlش

 18 ةب��لا ���جت :14لlش

 18  تاصيصلا ;� ةب��لا عضو : 15 لlش

 20  تانيعلا مn¥ ;� ��غتلا ¤£وي ططخم :16 لlش

 SEM  20 ;� تانيعلا مn¥ : 17 لlش

 22  تانيعلا مn¥ ;� ��غتلا ¤£وي ططخم :18 لlش

 SEM  22 ;� تانيعلا مn¥ : 19 لlش
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 لوادCDا ةمئاق

 

 

 ةحفصلا ناونعلا

 14 مويساتوبلا ديسكورديu ��كرت : 1 لودج

 16 مويساتوبلا ديسكورديu ��كرت : 2 لودج

 19 ةنيع لª ;� جتانلا ةيمك :3لودج

 SEM  19 زا�ج ;� تانيعلا مn¥ : 4 لودج

 21 ةنيع لª ;� جتانلا ةيمك :5لودج

 SEM  21 زا�ج ;� تانيعلا مn¥ : 6لودج
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 لوألا لصفلا
ةمدقملا  

اديدحتو ، ةيتابنلا تاصلختسملا مادختسا مت�س ھنأ �ª عورشملل ةماعلا ةركفلا
ً

            

 اديدحت زوملا روشق انمدختسا و ،تابنلا �� ومنلا تايلمع .فحتل )زوملا روشق (

 رضحت دع°و ،مويسلاtلا و مويساتوبلا ،لثم تابنلا ومن ززعH رصانع 78ع ھئاوتحال

 تانوtم ن.ب قرفلا و تابنإلا ةعرس نراقن نا دون  زوملا روشق نم ةuونانلا تانيعلا

.) يونانلا زوملا روشق صلختسم ةيلإ فاضملا( يونانلا دامسلا و يديلقتلا دامسلا  

       ماعطلا اياقب نم ونانلا سايقم I8إ ا��ائuزج �.غصتو ةuونان ةدام �.ضحت لالخ نمو 

 و تuوtلا �� ةعارزلا ةلtشم نم �.بك ءزج ل$# ، دامسلا عم ھطلخ و ) زوملا روشق (

. تuوtلا �� ءارض�#ا تاحاسملا ةداuزو ، يHابنلا جاتنإلا ةدوج ن.سحت  

 ؟ ةيديلقتلا ةدمسألا نم لضفأ ة/ونانلا ةدمسألا اذامل

 صاصتمإلا 78ع ةيلاعلا ةردقلا لثم ، ةuونانلا تاميسºfل ةدuرفلا صئاص�#ا ب?س¸

 دuزت ، ةفد�Àسملا عقاوملا �� مكحتملا قالطإلا ةيكرحو ، مf¾#ا I8إ حطسلا ةبس¼ ةداuزو

. تابنلا ومن ن.سحت �� ا�Àيلامتحا  

 يkذ ليصوت ماظنك ةuونانلا ةدمسألا مادختسا نكمي ة.مملا تا.ملا هذU ب?س¸ و

 ليثمتلا ن.سحت قuرط نع ةيعارزلا ةيجاتنإلا دuزي ام  . تابنلا I8إ ةيئاذغلا داوملل

. روذبلا تابنإ لدعمو ، تالتشلا ومنو ، يÄوضلا  

  ؟ تابنلا ��إ ة/ونانلا ةدمسألا لخدت فيك

 ةيماسملا ديدش تايذغملا ةباوب ��تعª� Hو تاتابنلا روذج

  ةدمسألا نم ةمbملا رصانعلل ةصاصتما ةدوج يأ ةuونانلا 

 ةردقلا اbلو لضفت قاروألا  روغÆ نأ I8إ ةفاضإ. ةيديلقتلا ةدمسألا نم 78عأ ةuونانلا

 . ةuونانلا داوملا صاصتما 78ع ةيلاعلا

Uم لوخدلا نكمي عقاوم كانÈرط نع لوخدلا ،الوأ ،ا�uق  
 

 تاتابنلا =>إ ة9ونانلا تامس12ا لوخد نكامأ : 1 ل"ش 



10 
 

 نكمي اضيأ ،lenticels، wounds ،تادوثاديbلا ،روغثلا ،لtتويكلا ةقبط  :قاروألا

 ،ةuرذج تا�.عش ،ةي?ناf#ا روذf#ا ،روذf#ا فارطأ :روذf#ا نم ونانلا تاميسج لوخد

rhizodermis ، ruptures 

 تابنلا �� ةيلاعلا ةيماسملا نكامألا ةروصلا ÑÒوت*

 

 : ة/ونانلا ةدمسألا عاونأ

uة/ونانلا ةدمسألا نم عاونأ ةثالث كان  

 . ةuونان تائuزج نم ةعونصم ةدمسأ : ةuونانلا ةدمسألا -1

 . ةuونان تائuزج ةفاضإ عم ةيديلقت ةدمسأ : ونانلا سايقمب ةفاضملا ةدمسألا -2

 تاميسf#اب ةيلطمو ةفلغم ةيديلقت ةدمسأ : يونانلا سايقملاب ةيلطملا ةدمسألا -3

 .ةuونانلا

 . ونانلا سايقمب ةفاضملا ةدمسألا مدختسÕس ثحبلا اذU ��و

 

اقباس عورشملا لاجم ;� ھيلا لصوتلا مت ام 
ً

 :  

القح ونانلا ةينقت ءاملعلا ��تعا
ً

اعساو 
ً

 ملعلا 78ع �.بك �.ثأت اbل لعج امم ملعلل 

 . ةعارزلاب ةينقتلا هذU مادختسال ن.عارزلاو ءاملعلا عf×ام اذUو داصتقالاو

-  Uندرألاو رصم و ناريا لثم ةعارزلا �� ونانلا ةينقت مادختسا �� تأدب لود كان 

 . ةيدوعسلاو

- Uرش كانkز عقوتمو يونانلا دامسلا تاجاتنم جاتنإب تأدب ةدمتعم تاuةدا 

 . ملاعلا �� تاجتنملا هذU دادعأ

 ھل فيضا اذا هومن دياÙي و ومني تابنلا نا I8ا ماوعأ ذنم ةعارزلا ءا��خ لصوت

 .ھيح تانئاk وا تاناويح و تاتابن اياقب نم يوضع دامس

  : يوضعلا دامسلا دئاوف نم



11 
 

 يوتحي يوضعلا دامسلا نأل كلذو ،ةب�Ùلا لخاد ة�وطرلا ةلtشم 78ع ءاضقلا •

 . ةدئازلا هايملا نم صلختلا �� ةيÕيطلا ةب�Ùلا ديفت ٍتابكرم 78ع

 hiلاو ،ن.جو�Ùينلاو روفسفلاو مويساتوبلا لثم اbل ةمزاللا رصانعلاب ةب�Ùلا دuوزت •

Hشم جالع 78ع لمعtتاتابنلا ضع¸ ىدل ومنلا ءطب ةل. 

 ة�وصخ نم دuزت hiلا ةديفملا تامuزنإلاو تانيماتيفلاو ةدسكألا تاداضمب ةينغ •

 .ةب�Ùلا
 
  :عورشملا ;� اuزاجنإ مت stلا تافاضإلا

 صاوخ دuزي ام  ،ونانلا سايقمب ةuوضع داوم 78ع يوتحي يوضع دامس مادختسا دنع

 . تايذغملاو رصانعلاب تاتابنلا دمuو ةب�Ùلا تاموقمو

 )زوملا روشق( ةمدختسملا �.غ تاتابنلا اياقب نم ةuوضعلا ةuونانلا داوملا صالختسا�و

 ةدمسألا �� يÄايميكلا داوملا دجاوت نم للقن كلذ�و يديلقتلا دامسلا 78ع ھتفاضzو

   .ةب�Ùلاو

 
: عورشملا ف ادuأ  

 .تuوtلا �� ةعارزلا ةيمنت -

 . تuوtلا �� ةب�Ùلا تاناtمإ ن.سحت -

 . تاتابنلا اياقب نم ةدافتسإلا -

 .  ةيئايميكلا داوملا ليلقتو يوضع يونان دامس جاتنإ -

 . تاتابنلا اياقب نم ةدافتسالا �� ةيعمتáfا ةكراشملا -

- Hefا عيáfزو ةعارزلا 78ع عمتuلا �� ءارض�#ا تاحاسملا ةداtوuت . 
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   :هدودح و ثحبلا لاجم

 دbعم �� ونانلا مسق نم �ã$#ا ةفيطل ةروتكدلا عم شاقنلاو ةراuز مت ثحبلا لالخ 

. ثاحبألا دbعم �� ةعارزلا مسق نم ليلخ نتاف ةذاتسألا و ثاحبألا  

.ءايميكلا مسق تuوtلا ةعماج نم لادنbلا هللادبع روتكدلا ةشقانمو ةزاuزو  

 google scholars : لثم ثحبلا تاkرحم مادختساب ثحبلا متو

 . لاáfا �� ةروشÕملا ةيملعلا تاقرولا I8إ لوصولل

 جئاتنلا 78ع لوص$#ا ديكأتل و ا�Àيلاعف نامضل هرم نم �åكأ ة�رجتلاب انمق و

. تuوtلا ةعماجو ثاحبألا دbعم عم نواعتلاب ا�çف ة�وغرملا  

 
 ثحبلا ةیجھنم
 
 راtفأ ديلوتل Uèiذلا فصعلا ا�çف مت hiلا تاعامتجالا �� ثحبلا ةلحر تأدب

 ، ةب�Ùلا ةuوقتو ةعارزل تuوtلا ھجوت ب?س¸ يونانلا دامسلا ةركف ت.مت ،ةفلتخم

 �� اbمادختسا مت�س hiلا ةبسانملا ةداملل ثحبلاب انأدب مث ،اUرايتخا متف

 ،يونانلا مº¾fل ا�U.غصت ةيفيك ةفرعم و زوملا روشق رايتخا دع¸ ،عورشملا/ةركفلا

 ،ونانلا �� صصختم ناk نم م�Èم اضيأ ،دامسلا ةسارد �� ن.صصختملا ةراuزب انمق

 ءالؤU ،ال ما ةيعقاو تناk نا و ا�Àيلاعف ىدم و ة�رجتلا نع م�êارآ بلطب انمق

 اومدقو ،ة�رجتلا مامتإب اندعاس�س يذلا حي$ìلا قuرطلا I8ا انودشرا  صا�×ألا

 لوصو نم دكأتلا دع¸ ، ��ت�áا ن.ينف عم م��ا��تخم �� ة�رجتلا قيبطت �� نواعتلا انل

 بلطل دامسلا íîiصختم I8ا باUذلا مت�س  ، يونانلاا سايقملا I8ا تانيعلا

 ،تابنلا 78ع براجتب مايقلا و دامسلا عم ةuونانلا ةداملا جمد/طلخ �� م�Èم ةدعاسملا

 ليHïf قuرط نع ثحبلا رمتس�س ةفلت�áا تانيعلا �� تابنلا ةعارز دنع

 دنع تاظحالملا عونdت دق و ،ةت?نلا ة$ð 78ع وا ةت?نلا ومن ةعرس 78ع تاظحالملا

.تابنلا 78ع ة�رجتلاب ءارجالا  
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  يBاثلا لصفلا

 : تالداعملا

 مويدوصلا ، Ca مويسلاtلا ، K مويساتوبلا : ةيئايميكلا رصانعلا 78ع يوتحي زوملا رشق

Na ، روفسفلا P ، مويس�نغملا Mg ، ديد$#ا Fe . 

 زوليلسلا �� طباورلا رسكي زوملا رشق طيلخ 78ع مويساتوبلا ديسكورديU ةفاضإ دنع

 عم دحتuو هرح نداعملا دوجو نم ديفتس�ف كي�Ùسلا ضمح ةفاضإ دنع و * ن.نºfلاو

  . رصانعلا هذھ

 زوملا رشق �� ةدوجوملا رصانعلا عم كي�Ùسلا ضمح طابترا ÑÒوت تالداعم

 

 

    

 

 

 

 

 

 . تارميلوبلا نم ناعون ، ةيتابنلا ةيل]8ا رادج تانوكم نم : ن�نZnلاو زوليلسلا*
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 ثلاثلا لصفلا

  زوملا روشق نم يونان صلختسم ��ضحت مت

 :( Extraction by boiling) نايلغلا لالخ نم جارختسالا ��وألا ةق/رطلا •

 : ةÃرجتلا تاوطخ

اديج اbلسغو زوملا روشق نم تانيعلا .bجت      -1
ً

 . 

ادج ة�.غص عطق I8إ زوملا روشق عيطقت  -2
ً

 . 

 . ةنيع لtل زوملا روشق نم (g 500) نزو -3

 س¼اجتم طيلخ جتÕي نأ I8إ ةيئا�رbك ةطالخ �� ءاملا عم زوملا روشق طلخ  -4

 .جزل

  ةنيع لtل ةدد$áا مويساتوبلا ديسكورديU ةيمكو سأk �� طيل�#ا عضو  -5

اuودي بيلقتلاو
ً

 . ةدحاو ةقيقد 

 ديسكوردي& ةيمك

 مار56اب\ مويساتوبلا

 ةنيعلا مقر مار56اب\ زوملا روشق ةيمك

2 g 500 g 1 

3.5 g 500 g 2 

5 g 500 g 3 

7.5 g 500 g 4 

10 g 500 g 5 

 

 

 .سأtلا ةيطغH ةاعارم عم ةقيقد 30 ةدمل طيل�#ا �7غ¼  -6

 .ةفرغلا ةرارح I8إ لصuو د��ي نأ I8إ طيل�#ا ك�Ùن  -7

  ةنيع لKL M مويساتوبلا ديسكورديDE Fكرت : 1 لودج
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 78ع لوص$ºل ø� (vacuum filtration )ارفلا حيش�Ùلا �� طيل�#ا �Ùلفن  -8

 . يقنلا لئاسلا

9-  Hï�.300 بيلقتلا عم ∁°70 78ع يقنلا لئاسلا ن rpm ةقيقد 30 ةدمل . 

 I8إ تارطق ةفاضإ لالخ نم (%5) كي�Ùسلا ضمح و اuرويلا لولحم .bجت -10

 . pH=5  لصت نأ

 .  ∁°105 ةرارح 78ع جزللا طيل�#ا فيفجت -11

 ) معان قو$ïم( ةردوب 78ع لصحن نأ I8إ كيمارسلاب تانيعلا نحط متي -12

 : ة�رجتلا تاوطخ ÑÒوت روص

 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  بيلقتلا عم ليلاOPا نايلغ : 3لIش
 

  تانيعلا �.ضحتو .bجت : 2 لtش
 

 

  

 

  طيل[\ل ]Zارفلا حيشVWلا : 4 لIش
 

 

  cd  pHيجورديaلا  سألا سايق : 5 لIش
 

 
 نحطلا دعi تانيعلا :  6 لIش
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 : (Freeze Dry)   دي��تلا ;� فيفجتلا ةيناثلا ةق/رطلا •

 :زوملا روشق نم يونان صلختسم ��ع لوصZ9ل ةÃرجتلا تاوطخ

اديج اbلسغو زوملا روشق �.ضحت  -1
ً

 .ءاملا �� 

ادج ة�.غص عطق I8إ زوملا روشق عيطقت  -2
ً

 . 

 . دحاو مويل  ةدو��لا �Iاع رزuرفلا �� تانيعلا عضو -3

   ديمجتلاب فيفجتلا زاbج �� اbعضو و تا�وبنأ �� تانيعلا عضو  -4

(Freeze Dry) ا تانايب نم دكأتلا#fbت نأ بجي ةرار$#ا ةجرد زاtنو 

 . M Bar 0.009 نوtي نأ بجي �øارفلا طغضلا و  	∁50°

  . تانيعلا ةلازzو زاfb#ا قالغإ تانيعلا ءا�Àنا نم دكأتلا دع¸ -5

  ةدمل ) معان قو$ïم( ةردوب حبصتل (Pulverisstle) زاbج �� تانيعلا نحط -6

 . قئاقد  5

  ةنيع لtل ھل ءاملا نم mL 50 ةفاضإ  مث زوملا رشق قو$ïم نم  g 10 نزو -7

 .طيل�#ا بيلقتو ةدد$áا تايمكلا �� مويساتوبلا ديسكورديU ةفاضإ -8

 ديسكوردي& ةيمك

 مار56اب\ مويساتوبلا

 ةنيعلا مقر مار56اب\ زوملا روشق ةيمك

2 g 10 g 1 

3.5 g 10 g 2 

5 g 10 g 3 

7.5 g 10 g 4 

10 g 10 g 5 

 

 . يقنلا لئاسلا 78ع لوص$#او طيل�#ا ة�Ùلف -9

  ةنيع لKL M مويساتوبلا ديسكورديDE Fكرت :2لودج
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 Solvent Auto( يÄاقلتلا تابيذملا جرختسم زاbج �� تانيعلا عضو -10

Extractor ) ا تقولاá$ةقيقد 90 دد . 

 . 70 	∁°ةرار$#ا ةجردو ةقيقد 30 ةدمل لول$áا ن.�Hï مث -11

 ةفاضإ لالخ نم (%5) كي�Ùسلا ضمح و اuرويلا لولحم .bجت -12

 . pH=5  لصت نأ I8إ تارطق

 .  ∁°100 ةرارح 78ع جزللا طيل�#ا فيفجت -13

 قو$ïم( ةردوب 78ع لصحن نأ I8إ كيمارسلاب تانيعلا نحط متي -14

 ) معان

 : ة�رجتلا تاوطخ ÑÒوت روص •

 
 

 
 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  زوملا روشق �.ضحتو .bجت : 7 لtش
 

 
 ةيناوطسإلا ب�بانألا �� تانيعلا عضو: 8 لtش

 

 
 ةدو��لا �Iاع رزuرفلا �� تانيعلا عضو : 9 لtش

 

 
 ديمجتلا �� فيفجتلا زاbج �� تانيعلا  : 10 لtش

 

  
 جرختسم  زاbج �� تانيعلا  : 11 لtش

 يÄاقلتلا تابيذملا
 

 ةيئا�Èلا تانيعلا  : 12 لtش
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 ةعارزلا ;� ) نايلغلا ;� جارختسالا ( ��وألا ةق/رطلا تانيع مادختسا مت •

 . ليكلا تابن ةعارزل

 : ةعارزلا تاوطخ •

 . تاصيصلا �� اbعضوو ةب�Ùلا .bجت -1

 . زوملا روشق صلختسم نم ةنيع لk نم g 2.5 نزو -2

 . ھطلخو ةب�Ùلا I8إ زوملا روشق صلختسم ةفاضإ -3

 . 20 ةفاضملا روذبلا ددع ةنيع لtل ليكلا روذب ةفاضإ -4

 : ةعارزلا تاوطخ ¤£وت روص

 

 

 

                                                                   

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 زوملا صلختسم تانيع  : 13 لtش
 

 ةب�Ùلا .bجت  : 14 لtش
 

 تاصيصلا �� ةب�Ùلا عضو  : 15لtش
 



19 
 

 جئاتنلا: ع�ارلا لصفلا

 نايلغلا ;� جارختسالا ةق/رط نم اÈAلع لوص89ا مت stلا جئاتنلا

  زوملا روشق صلختسم جاتنإ مت

 ةنيعلا مقر ةqرجتلا دعi جتانلا صلختسملا ةيمك

15 g 1 

16 g 2 

14 g 3 

19 g 4 

20.5 g 5 

 

  Ò SEM&املا ي¼و�Ùكلإلا رáfbا زاbج �� I8وألا ةقuرطلا تانيع صحف جئاتن  •

'fم 

 تانيعلا

3 

'fم 

 تانيعلا

2 

'fم 

 تانيعلا

1 

 �� KOH ةيمك

 صلختسم

 زوملا روشق

 ةنيعلا مقر

1.4µm 1.2µm 0.8µm 2 g 1 

0.8µm 0.8µm 0.4µm 3.5 g 2 

0.6µm 0.6µm 0.8µm 5 g 3 

0.4µm 0.4µm 0.4µm 7.5 g 4 

0.2µm 0.28µm 0.4µm 10 g 5 

ةنيع لKL M صلختسملا جتان ةيمك : 3لودج  

  SEM زا]ج KL تانيعلا مX2 : 4لودج
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تانیعلا مجح

ةیمك
KO

H 
لختسم يف

 زوملا روشق ص

  

 SEM �� تانيعلا مf'  : 17 لtش
 

 KOH ةيمكل ةبسÕلاب تانيعلا مf' �� �.غتلا ÑÒوي ططخم : 16 لtش
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 :  ديمجتلا ;� فيفجتلا ةق/رط جئاتن

  زوملا روشق صلختسم جاتنإ مت

 ةنيعلا مقر ةqرجتلا دعi جتانلا صلختسملا ةيمك

3 g 1 

3.7g 2 

2.8 g 3 

4 g 4 

3 g 5 

 

  Ò SEM&املا ي¼و�Ùكلإلا رáfbا زاbج �� I8وألا ةقuرطلا تانيع صحف جئاتن  •

'fم 

 تانيعلا

3 

'fم 

 تانيعلا

2 

'fم 

 تانيعلا

1 

 �� KOH ةيمك

 صلختسم

 زوملا روشق

 ةنيعلا مقر

0.2µm 0.4 µm 0.8µm 0.04 g 1 

0.63µm 0.4µm 0.57µm 0.07 g 2 

0.4 µm 0.6µm 0.6µm 0.1 g 3 

0.2µm 0.28µm 0.4µm 0.15 g 4 

0.2µm 0.2 µm 0.2µm 0.20 g 5 

 

 

ةنيع لKL M صلختسملا جتان ةيمك : 5لودج  

  SEM زا]ج KL تانيعلا مX2 : 6لودج
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H 
لختسم يف

 زوملا روشق ص

 KOH ةيمكل ةبسÕلاب تانيعلا مf' �� �.غتلا ÑÒوي ططخم  : 18 لtش
 

  

 SEM �� تانيعلا مf'  : 19 لtش
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 :سما]8ا لصفلا

 :عورشملا فادuأب ةنراقم ةزاجنإ مت ام

 .تابنلا ومن ةعرسو ةيعارزلا ةيجاتنإلا نم دuزت ةuونانلا ةدمسألا

 ةيماسملا تاذ روذf#اب تاتابنلا اbصتمت hiلا ةيذغملا رصانعلاب ةدمسألاو ةب�Ùلا دادمإ

 . ونانلا سايقمل ةيلاعلا

 اياق�و تايافنلا نم �ªو زوملا روشق رuودت ةداعإ نم يونانلا دامسلا صالختسإ

 . ةيمرملا ةمعطألا اياقب نم ديفتس¼ اذ�) و ةمعطألا

 . ةعارزلا �� ةمدختسملا ةيئايميكلا داوملا ليلقت

 دمل ) زوملا روشق( ةمعطألا اياقب نم يونان دامس جاتنإ :عورشملا ةركف صي]Zتلو

 تايافنلا هذu نم ى��كلا ةدافتسإلاو ،  رصانع نم ةجاتحتام لlب ةب��لاو تاتابنلا

 . ھم�ملا

 : عورشملا اذu عيسوتل انتايصوت نمو

 . يوضعلا يونانلا دامسلا جاتنإل ةطحم ءانب

 . ةمعطألا اياقب عيمجت 78ع عمتáfا عيHefو

 . يوضعلا يونانلا دامسلا ريدصتو عيÕصت ةعنصملا تاkرشل نكمم

 :عمتcnا ��ع كلذ ��ثأتو ةيلإ لصوتلا مت ام ةيمuأ

 . ثاحبأ و تاسارد ةءارقو لمع لالخ نم  ةعارزلا ةيمنdب مامتUالا

Hefا عيáfل ةيعارزلا ةيعوتلاو  ةعارزلا 78ع عمتtوuءارضخ ت . 

 . اbصئاصخ نم ةدافتسإلاو ةمعطألا اياقب رuودت ةداعإ �� ةكراشملا 78ع عمتáfا ثح

Hرعuا فáfو ونانلا ايجولونكتب عمتHefعيbعالطإلاو ثحبلا 78ع م . 
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