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 المقدمة 
يعد ى ا البحث من البحوث الضرورية لتنظيف البيئة ومعالجة      

والحد من مصادر  المكتعممةمشكمة الكميات المتزايدة من اإلاارات 
المكدكة  اإلااراتبكمية  إحصائية أيةتوجد  في العراا ال بيا النفايات 

وصصوصا  ,جميل مدن العراا في ماامر ال مامة والتي ربما تنتشر في
ان كمية االاارات المكتيمكة تزداد يوما بعد يوم دون التمكن من 

من تمك الكميات اليائمة التعامي مل ى ه المشكمة او محاولة االكتفادة 
ان ى ه االاارات باتت تشكي صارا لمم البيئة المم اة ىنا وىناك , و 

يكتوجب التعامي مل ى ه ال ضية بأىمية كبيرة تتناكب  واالنكان ما
االاارات    رد يضار البع  لمتصمم من(0) والصار ال ي تشكمو

شر وغير مباشر تأثير مبا  ات التالفة الم احراريا وى ا ما يولد مصمفات
ويعد اليواء اكثر  ,(1كما موضح في الشكي )الماء والتربة واليواء  لمم

يمكن الكيارة لميو بكيولة  العناصر تموثا و لك النو الحيز ال ي ال
ان حدوث أي ت ير غير مرغوب بو في توازن مكونات البيئة يمكن ( 2)

مركبات االاارات يؤدي الم انبعاث  ان احتراا  (5لدىا تموثَا )
العوامي من بينيا نوع  كيميائية كثيرة ومتنولة تتورف لمم العديد من

 المحياة االاار وكرلة االحتراا وحجم كومة االاارات ودرجة الحرارة
 

 
* Corresponding author at: Anbar University - College of 

Education for Pure Sciences, Iraq; 

 E-mail address:  

 

والراوبة واري ة اكتعار النار وتعتبر غازات االحتراا ىي اكثر 
الكيميائية انبعاثا وىي اوي وثاني اوككيد الكربون وثاني  المركبات

الم المركبات الييدروكربونية العارية المتعددة  اوككيد الكبريت باالضافة
رين واالنثراكين وشتم المركبات الييدروكربونية العارية الحم ات كالباي

اوي اوككيد الكاربون  يشكي وجودو الخ   والزايمين والبنزين   كالتموين
الشديدة  واكاكيد الكبريت الصار االكبر المباشر وباالضافة الم الحرارة

 ,ىناك كحابة كثيفة من الدصان االكود تتفاوت درجة ضررىا لمم البيئة
يؤدي الم تحمي كيميائي حراري يع بو  راا المااا غير الكامياحت ان

يكون بعضيا كائه  الادة اتحاد اجزاء شتم المكونات الكيميائية التي
( لينيةثاالنف مثي )المركبات العارية او البارافينية او العديد من الزيوت

التي يحمميا الماء ا ا اكتعمي في اافاء الحرائا ينابا الشيء نفكو 
بع  مكونات مصمفات االحتراا مثي االمهح التي تحوي دائما في  لمم

ضئيمة من الكادميوم والرصام رد تمحا ى ه  ظي ى ه الظروف اثارا
         والحيوانية  المواد ضررا بالحياة البرية النباتية

إن التراكم الكبير لإلاارات المكتيمكة رد كبب مشاكي بيئية جعي     
 يوجد مابينحيث  ( 4في حميا والتصمم منيا ) من الضروري التفكير

% منيا  70( بميون ااار مكتيمك ف ا في الواليات المتحدة وان 3- 2)
كما انيا  ,يتم التصمم منو بارا غير صحيحة ومؤثرة لمم البيئة

مميون ااار اضافي في  242  % من الفضهت الصمبة وىناك  2تشكي
%  2.6 ورد تشكي نكبة ,ةكي كنة يضاف الم مجموع الفضهت الصمب
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ان اىمية   (2موضح بالشكي ررم )( 1 ,3الصمبة )ت من الفضه
تكمن في ان جميل المواد التي يتكون منيا رابمة لمتدوير وليا  اإلاار

تعتبر لممية  والصنالي ريمة حرارية مرتفعة مثي المااا الابيعي 
الحفاظ  اارات والادة اكتصداميا مل االكفمت من اىم اراالتدوير ا

عند الادة تدوير ااارات الكيارات يتم اكتعادة فتات ف ,(7لمم البيئة )
ممم ( ال ي يكتصدم في صنالة الصراايم  30 -2المااا ) حبيبات 

والمركبات غير الصمدة والكاوح الرياضية والمنتجات الصاصة بتنظيم 
ات يمثي ى ا البحث حه لمشكمة حادة في تراكم ااارات الكيار و  ,المرور

 ير صالحة لهكتصدام حيث يتم تحويي المااا المفتت الم مااا ال
صمد مركب بما يكمح ب يام صنالة مااا محمية ويح ا ريمة مضافة 

نتج لالي الجودة من المااا الصمد ي مي كثيرا من التكمفة لند مالمم , 
اكتعمالو مل مكونات اصرى من المااا و لك النتاج تشكيمة واكعة من 

% 85المصتمفة , ورد ثبت ان المنتج يحافظ لمم اكثر من  المنتجات
( 8) من الصوام الابيعية لممركبات االكاكية لممااا لند االكتصدام

ان الصوام الجيدة والميمة لممااا الابيعي ىي المرونة وروة الشد .
وتعتبر  ,ورابمية التمدد والت مم المتكررة بدون االرتفاع في درجة الحرارة

ة االصيرة في غاية االىمية حيث تتمدد جدران ااارات ى ه الصاصي
   (9الكيارات مل كي دورة من دورات العجهت )

 
  لالسفمت والكيميائية الفيزيائية الخواص

 الفيزيائية الخواص( 1 
 اكتصدام مجاالت تحديد في الكبير االثر الصوام لي ه ان       
 اليمتمك لام بشكي ولكن الماء لكثافة م اربة االكفمت فكثافة ,االكفمت
 التراكيب لمم بااللتماد تتفاوت انيا ا  وثابتة كثافة محددة االكفمت
 ( 05)ودرجة الحرارة  اليجينة ال رات نكبة ولمم لمكوناتيا الكيميائية

 النفا ية ىي صفات ثهث اكاس لمم االكفمت نوع يحدد
(Penetration) والميونة (Softeny )والمزوجة (Viscosity) (00 )   
  الكيميائية الخواص( 2

 اصر الم نوع من ويصتمف جدا مع د لهكفمت الكيميائي التركيب ان     
 ,(05, 02) االكفمت تحضير واري ة الصام النفا اصي لمم ويتورف
 من واثار لديدة ىيدروكاربونات من اكاكا مكون االكفمت ان حيث

 المئوية النكب ان ,اصرى ولناصر والنايتروجين واالوككجين الكبريت
 بين لادة متباينة المصتمفة العناصر من ال ير لجزيئات الكيميائي لمتكوين
 المكتعمي ونوع الصام النفا وابيعة االنتاج لظروف تبعا اصرى  مادة

(% 87-70) الكاربون( 1 -: ياتي كما تتراوح ما غالبا ولكنيا المنتج
(  4,( % 3 –0) النتروجين(  3,( % 14- 7 )  الييدروجين(  2,

 العناصر اما  ( %  5 -0 )  االوككجين(  5,( % 7- 0 )   الكبريت
 تتراوح ونكبتيا والكالكوم والنيكي والحديد الفناديوم مثي االصرى المعدنية
ورد بينت الدراكات الكاب ة ان  ( 12) %( 55 5-0) مابين لادة

يا الم حد التكوين الكيميائي لم ير المكتصرج من ليون ىيت يكون مشاب
ما ل ير النفا ولكنو يحتاج الم معالجات معينة وبالتالي يمكن ان ي اي 
بنجاح اغمب االكتصدامات الرئيكية حيث يمكن اكتثماره الغرا  البناء 
مل وجود حاالت متعددة تكون فييا حدود المااب ة ضمن الك وف الدنيا 

  (14او العميا الماموبة )
 

  والكيميائية لإلسفمتالمواصفات الفيزيائية  تحوير
  الفيزيائية المواصفات تحوير -اوال:

 مثي فعالة مواد مل االكفمت صما يتم الاري ة ى ه وفي       
 من وغيرىا بورتهند كمنت ,الكالكيوم كاربونات الكالكيوم, ىيدروككيد

 بنكب االكفمت الم الكبريت اضافة كما ان  ( 03 ,05) المالئة المواد
 ,الناتجة المادة لمم وماموبة مصتمفة صفات اضفاء مال تؤدي مصتمفة
 رصير ورت بعد وتت ير ورتية تكون الناتج االكفمت مواصفات وان

 والكبريت االكفمت لصميا االاوار انفصاي ظاىرة حدوث ىو والكبب
 المصمفات اضافة االصرى الفيزيائي التحوير اكاليب من ان كما( , 01)

 الابيعي والمااا بروبمين والبولي اثيمين كالبولي المصتمفة البوليمرية
 من النوع ى ا تواجو التي المشاكي اىم ولعي التالفة االاارات ومااا
 المادة مل جزئي او كمي بشكي المضافات ت اوب لدم ىو التحوير
 (   08 , 07الصوام ) متجانس غير مزيجا يعاي مما االكفمتية

                                                                الكيميائية المواصفات تحوير  -:ثانيا
 م  180 حدود في حرارة بدرجات باليواء االكفمت نفخ لممية لند     

 ومن العالية الجزيئية االوزان  ات لممكونات جزيئية اككدة لممية تحصي
 االكفمت مواصفات ت ير الم  لك يؤدي مما الجزيئية اوزانيا زيادة ثم
 اكاليب ظيرت ول د ( 19) المدونة وصفات الميونة ودرجة زوجةملكا

 لهكفمت الييدروكاربونية بالجزيئات البوليميرية المادة ربا الم تيدف
 التفالي ى ا ويجري البوليمرية بالمواد االكفمت معالجة اريا لن

 ( 20) محفز الكمة تفالي بواكاة

 
 مجال استخدام المطاط في الخمطات االسفمتية 
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ان اىمية اكتصدام مااا االاارات المكتيمكة مل االكفمت تكمن      
في تحكين المواصفات الفنية مل اثرىا الجيد لمم البيئة ل لك يجب ان 

حيث يتم اكتصدام االكفمت ال ي يحتوي لمم  ( 8تدرس بجدية واىمية )
%( من وزن االكفمت اللماي  0.04نكبة من المااا م دارىا )

( % 0.05كتصدم لنفس ال ر  صميا ال ير والمااا )التكايح وك لك ي
%( ول ر  تثبيت  10-20بعد اضافة نكبة بتيومين تتراوح بين )

الصميا وك لك لممكالدة لمم انتشار وتوزيل المااا في الصميا  
 Roadوالمواصفات البرياانية الموضولة بواكاة معمي ابحاث الارا 

Research Laboratory" " بة من المااا تتراوح تكمح باضافة نك
لهكتصدام في الاب ات االكفمتية الكاحية وك لك في  %( 4–1.5بين )

  البتيوميني المكادام 
ول د اوضحت االبحاث المعممية والتابيا العممي الكتصدام المااا     

  -(:20)في الصماات االكفمتية ما ياتي 
ع معينة من اضافة انواع صاصة من المااا بنكب معينة الم انوا( 1  

البتيومين يعمي لمم زيادة التماكك والثبات ولندما يضاف الم 
تكتصدم الغرا  المعالجة الكاحية فانو  الكائي والتياالكفمت 

 يعمي لمم زيادة االلتصاا  
الماي الرصف يككب الصميا  المكتصدم فياضافة المااا لمركام ( 2 

 االكفمتي م اومة اكبر لمعوامي الجوية 

اات االكفمتية التي تحتوي لمم المااا تمتاز برجولية لالية الصم( 3 
resilient  بالم ارنة بالصماات التي ال تحتوي لمم المااا وبالتالي

تكون الصماات المحتوية لمم المااا افضي في االكتصدام حيث 
 المرور  ت مي من تاثيرات االىتزازات والصدمات الناتجة من 

 softeningعمي لمم زيادة درجة الميونة اضافة المااا لهكفمت ي( 4 

point  والمزوجة والتماكك والمرونة ولندما يتم صماو مل الركام
نحصي لمم كاح متين واكثر م اومة لمتحمي واري لرضة لمتاثر 

 بالت ير في درجات الحرارة 

%(  7– 5.5في المنااا الباردة ولند اضافة المااا بنكبة من )( 5 
   (20)الكاحية   واان ى ا ي مي من الشمن وزن البتيومين ف

 الهدف من البحث
ييدف البحث الم تح يا ىدفين االوي: اكتصهم مواد  ات فائدة    

ارتصادية من المصمفات الصمبة والتي تتمثي بالمااا ال ي تم الحصوي 
لميو من االاارات المكتيمكة ومن ثم اضافتو كمادة مالئة لتحكين 

حكب المواصفات  هئما اللماي التكايحمواصفات ال ير ليصبح م

, والثاني : تصميم البيئة من مصمفات ضارة تكمن العرارية واالمريكية 
 في االاارات المكتيمكة التي يزداد لددىا كنويا   

 
 الجزء العممي 

 االجهزة والمواد المستخدمة -اوال :
          Tools & Apparatus ةاالجهزة واالدوات المستخدم( 1)

جياز رياس  – Softeing point, 2 جياز رياس درجة الميونة - 0
 جياز رياس النفا ية -Flash point ,5درجة الومي  

Pentrometer,4- االكتاالةجياز رياس Ductility Apparatus   

 - Magnetic Hotplate Stirrer , 1 مكصن ومحرك زجاجي  -3,
     ,  Ovenبائي  فرن كير   - sensitive Balance7,  ميزان حكاس 

لتر مل اكاوانة لتجميد  23حاوية حفظ النايتروجين الكائي كعة  –8
 مممتر 255ااحونة ص يرة كعة  –05 ,ككارة ىهلية كبيرة – 9, المواد

  مصدر حراري لمشعمة – 02,مصدر حراري لمتكصين – 00,
تم  -رير ىيت :-Chemicals  0  المواد الكيميائية المستخدمة ( 2)

    حي الصضر فيوي لميو من لين ىيت الرئيكية الحص

لصنالة  تم الحصوي لميو من الشركة العامة  -الكائي:النتروجين -2
 الزجاج والكيراميك في الرمادي 

 %             95درجة ن اوتو  -: CCl4ربالي كموريد الكاربون -5

   Procedureطرائق العمل  -ثانيا:
تم اص  نمو ج من رير ىيت الابيعي  -: Sampling( النمذجة  1

من لين حي الصضر يتميز بكونو صفيف ال وام و يكيي بكيولة كما 
 - H2Sغاز -مركبات الكبريت يتميز بانبعاث روائح غير م بولة مثي 
وتم تجفيفو في اليواء الاما  ,ويحتوي لمم نكب من المواد المتاايرة

 005ن بدرجة حرارة وضل الكمية في الفر لمتصمم من الراوبة ثم تم 
ربي ال يام بال ياكات درجة مئوية الم ان تم التصمم من الراوبة نيائيَا 

   المصتمفة 
تشمي لممية الحصوي لمم مكحوا  -( تحضير مسحوق االطارات:2 

ت ايل الجزء الصارجي من االاار الم شرائح  االاارات الصاوات ادناه :
كم بواكاة ككين  05ممم وباوي يصي الم  8ص يرة بكمك حوالم 

توضل ى ه الشرائح في ثم حاد ثم ت كي بالماء و تجفف باليواء  
اكاوانة التجميد الممح ة بحاوية النايتروجين الكائي و توضل في 

ل الشرائح في توضبعد  لك  ثانية (   43الحاوية الم ان تجمد ) حوالم 
افية لدصوي لمم ان تكون الفتحة بين ىهلي الككارة كالككارة اليهلية )
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حوالم ممم( لمحصوي لمم رال اص ر حجما ) 05الشرائح أي حوالم 
ممم( لمم ان تتم العممية صهي فترة رصيرة جدا  4كم وبكمك  2×2

تعاد ال ال التي تم الحصوي لمييا الم اكاوانة و  درائا(  5)اري من 
التجميد لتجميدىا ثم توضل في الككارة اليهلية مل مرالاة تص ير 

 ال ربي ان ممم ت ريبا لتكييي دصوي ال 7ة بين ىهلي الككارة الم الفتح
ضمن نفس الفترة الهه ترتفل درجة حرارتيا وتكون غير رابمة لماحن و 

بعد ى ه المرحمة كتكون ال ال ص يرة جدا و لكنيا لم و   درائا 5اي 
تصي الم درجة المكحوا ل لك يتم اكتصدام ااحونة ص يرة  بحجم 

متر حيث يتم وضل كمية من ال ال الص يرة التي تم مم 255حوالم 
( في اكاوانة التجميد )مل مرالاة وضل 4الحصوي لمييا من الف رة  )

مشبك لمم رالدة االكاوانة ألن حجم فتحات رالدة االكاوانة رد 
ثانية  53( ولمدة تصي الم عبور ال ال او المكحوا من صهليايكمح ب

ونة لمم ان يمأل تماما كي يكالد ايضا بعدىا يوضل في حو  الااح
ثهث مرات  العمميةتكرر ثم لمم الحفاظ لمم البرودة و الكحا الجيد  

يضاف ى ا  لحين الحصوي لمم المكحوا بالتدرج الماموب  
غم من  055الم  (55 ,03 , 05 , 3 ,5المكحوا بالنكب التالية )

 ال ير ربي اجراء الفحوصات الهزمة  

  القياسات المستخدمة ( الفحوصات و ثالثا
 ASTM]ال ياس وف ا لماري ة  أجراءتم  :  قياس درجة الميونة -1

(D36-70)] (    22)  المعتمدة لالميا 
(  D-92] ) تم ال ياس وف ا لماري ة  :قياس درجة الوميض  -2

ASTM  ] ( 25المعتمدة لالميا ) 
  [ASTM(D5-83)]تم أجراء ال ياس وف ا لماري ة  قياس النفاذية -3

 (  24) المعتمدة لالميا
تم ال ياس وف ا لماري ة    درجة السحب ) االستطالة ( قياس   -4

[ASTM (D113-85)]  ً(  23) المعتمدة لالميا 

 ASTM]تم ال ياس وف ا لماري ة  Solubilityقياس الذوبانية   -5

(D 2024-01)] (  21) االمعتمدة لالمي 
 

 النتائج والمناقشة
 من لدد الم يحتاج ا  ضعيفة اكتحهب ب ابمية االكفمت يمتاز      

 لمراوبة المانعة االكفمتية المكتحمبات لتكوين الكيميائية المعالجات
 المواد مل مصتمفة وبنكب بكيولة يمتزج ال ير ان لوحظ ل د ( 03)

 معو التعامي يمكن االكفمتي المزيج وان مصتمفة حرارة وبدرجات المعدنية
 الدرجات من اري ىي  مئوية درجة(  150–120) رةحرا درجات بين
ول د تم اكتصدام (  27) االكفمت تحضير في حاليا تكتعمي التي
 بصورة االكفمت صوام لت يير االكفمت في مكحوا شكي لمم ماااال

 وميي الحرارية المتاثرية وت مي االكفمت لزوجة من تزيد حيث جوىرية
 وجكاءة مرونة لزيادةاد يكتصدم المعالمااا  ان ( 28) لمدفا االكفمت
باالضافة الم اكتصدامو مل  ,االكفمت ترابا لزيادة يكتصدم كما االكفمت

ثره الكبير في ت ميي تحكس االكفمت لمحرارة مل الالصماة االكفمتية 
يمكن من صهي اكتعرا  و   (4زيادتو لمرونة االكفمت في الاريا )

تأثير الواضح إلضافة نتائج الفحوم الصاصة باإلكفمت مهحظة ال
 المدونةصوام االكفمت العامة )االصتراا و مكحوا االاارات لمم 

والكيولة( بكبب تأثيره الواضح لمم روام االكفمت وزيادة لزوجتو الم 
ية الحد ال ي جعمو مناكبا أللماي التكايح حكب المواصفات العرار

بين المادتين  لت ارب الكيميائيرد يعزى الكبب في  لك الم اوالعالمية  و 
كاربونية مما يوفر واالكفمت( بالتبارىما مواد ىيدرو  مكحوا االاارات)

تماككا اشد بين كاح جزيئة مكحوا االاارات تهص ا اكبر و 
واالكفمت  ى ا باإلضافة الم نعومة مكحوا االاارات االمكتصدم والتي 

( حيث ان معظم رار جزيئات 5يمكن مهحظتيا في الشكي ررم )
ممم وى ا يوفر  4 5( ىو اري من D 60ا وال ي يعبر لنو بالي )المكحو 

تماككا وتهص ا اكبر بكبب كبر المكاحة الكاحية المعرضة لمتهصا 
( التأثير الواضح لمكحوا االاارات 4ويبين الشكي ررم ) مل االكفمت 

ممم(  0 5)بوحدة  222لمم ريم النفا ية لمصميا و التي انصفضت من 
لند نكبة صما  51مكحوا/اكفمت( = صفر الم لند نكبة صما )

اما الشكي ررم و لك  لألكباب آنفة ال كر   5 5)مكحوا/اكفمت( = 
( فيبين تأثير مكحوا االاارات الواضح لمم صاصية المدونة لمصميا 3)

كم لند نكبة صما )مكحوا/ اكفمت( 055تكاوي والتي كانت ابتداءا 
صما )مكحوا/ اكفمت( =  كم لند نكبة 8 09= صفر منصفضة الم  

وى ا امر ابيعي ألن المكحوا ادى الم زيادة لزوجة المادة  5 5
وبالتالي الت ميي من لدونتيا لمم التبار ان العهرة بينيما لككية لند 

بر لن مدى تأثر وكان لن اة الميونة )والتي تع  درجة حرارة متشابية 
درجة  40فزادت من  ( حظيا من زيادة ال وام لمصماةاالكفمت بالحرارة

درجة مئوية  38( = صفر الم مكحوا/ اكفمتمئوية لند نكبة صما )
وى ا واضح في الشكي ررم  5 5لند نكبة صما )مكحوا/اكفمت( = 

( لما لممكحوا من اثر كبير لمم زيادة لزوجة روام الصميا والتي 1)
ن تتناكب تناكبا ارديا مل ن اة الميونة في معظم الحاالت  حيث إ

الصفات الفيزيائية ىو أن تنصف  ريم النفا ية  في نما العام لمت يرال
لند زيادة درجة الميونة ورد يكون لألواصر الييدروجينية وتأثيرىا  والمدونة

أن كيفية لمي ى ه األواصر  أالا  الفيزيائية,دور بارز في تحديد الصفات 
يصم   اما باري الفحوم كفحم ال وبانية وىو  (29) مجيوالً يب م 

%( وىي ضمن حدود المواصفة   99االكفمت وحده ف د كانت النتيجة )
وك لك فحم ن اة الومي  وال ي يعبر لن مدى االمان في تكصين 
الصميا الم حرارة معينة دون حصوي شرارة رد تؤدي الم االشتعاي ف د 

درجة مئوية( لهكفمت وحده من دون  095زادت ن اة الومي  من )
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مكحوا  درجة مئوية( لند نكبة صما 241ن )مكحوا الم اكثر م
ى ا ما ياابا المواصفات العرارية و و  5 5االاارات/االكفمت = 

ة ( مدى مااب ة مواصفات الصما0العالمية ايضا  و يبين الجدوي ررم )
لكي من   5 5 / االكفمت =النيائية بنكبة مكحوا االاارات

مواصفات ال ياكية ال( النوع االوي و 88-0091لعرارية )المواصفات ا
يجب ( والمتان تنصان لمم انو: )ASTM D312  Type Aالعالمية )

ان يمتاز بكونو الص ا جيدا ولو صوام التئام  اتي وتتأثر كيولتو نكبيا 
بدرجة حرارة الكاح ويكتعمي في الكاوح المائمة التي ال يزيد انحدارىا 

ظم الماي معظم كاوح االبنية االلتيادية حيث ان مع أي%(  4لن 
% وصاصة في العراا حيث ال تكتصدم 4االبنية ال يزيد انحدارىا لن 

 ت نية الكاوح المائمة في االبنية  
ضفيو صما مكحوا يتبين من صهي الدراكة التاثير الواضح ال ي     

وامو وتماككو رلمم لزوجتو و مااا االاارات الم ال ير الابيعي 
والتي تعتبر النكبة النمو جية  5 5وصاصة لند زيادة نكبة الصما الم 

لمصما االمر ال ي جعمو مناكبا اللماي التكايح حكب المواصفات 
 العرارية واالمريكية 
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ة العراقية و المواصفة العالمية ( المقارنة بين كل من المواصفة القياسي1جدول رقم )
  3.3مع نتائج خميط مسحوق االطارات / االسفمت بنسبة = 

-9916م.ق.ع 

88 

ASTM 

D312 

  Type A النوع االول 

 نوع الفحص
الحذ 

 االدنى

الحذ 

 االعلى
max min 

هواصفات 

 الخليط

 58 66 55 66 55 م الليونة ْنقطة 

 646+ - +636 - +646 نقطة الوهيض ْم

 36 66 98 66 98 م 65ْ )االختشاقية(النفارية 

 )االستطالة( سناللذونة 

 م  65ْعنذ
96 - 96 - 9198 

 CCl4الزوبانية في 

 وحذه()لالسفلث 
11  11 - 11 

  

 
 ( يوضح تأثير احتراا اإلاارات0شكي ررم )

 
 يوضح تاثير رمي االاارات المكتيمكة لمم البيئة (2)شكي ررم 

 
 اإلااراتالتدرج الحبيبي لمكحوا  (5الشكي ررم )

 
-االصترارية–العهرة بين نكبة مكحوا االاارات/ االكفمت والنفا ية  (4الشكي ررم )

 لمصميا

 
 العهرة بين نكبة مكحوا االاارات/ االكفمت والمدونة لمصميا (3الشكي ررم )

 
ميونة العهرة بين نكبة مكحوا االاارات/ االكفمت ون اة ال (1الشكي ررم )

 لمصميا
 


