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ملخص البحث 

 الصمُلح تالمعادن الرلىز مسرىَاخ دراسح. 2012. هذاَاخ، سجُذ مىالوأ

فُخزان ساوجىروي كاتاوجُه   (Pb)الزصاصا  مه

قسى عهى انحٍاة كهٍت انعهوو و . بحث انجايعً. ماالوج

حكىمُح جايعت يوالَا يانك إبراهٍى ال. انتكُونوجٍت 

إَفُكا ساوذٌ : المشزفح االولً. اإلسالمُح ماالوج

محمذ إمام الذَه : سفطزٌ الماجسرز، المشزف الصاوٍ

.  الماجسرز

، إذشُىج (Pb)الزصاصاص مه الصمُلح المعادن: الكلماخ الزئسُح 

 غىذون، خزان ساوجىروي

ذمع خزان ساوجىروي فٍ كاتاوجُه ماالوج، و هٍ احذي 

الكهزومائُح و  و اسرفادي كالطالح. الخزائه فٍ تكىىب مذَىح ماالوج

 .مساهمح للخزائُه هما خزان سىذامٍ و خزان الهىر المصفاج الحمل

الىهز لُسرٍ و وهز  ذذخل إلً تكصزج الىفُاخ الصىاعُح و المىزلُح الرٍ

تزاوراس َسثة كل الىىاحٍ مه خزائه ساوجىري مرلىشح تالمعادن الصملح 

(Pb) .ٍذزكُز مه الحذ صفُز أن وثاخ إذشُىج غىذوم َمكه وجىد ف 

و األهداف انبحث . المىطمح المائُح تخزائه ساوجىروي فٍ الصمُلح المعادن

 عىذ إذشُىج غىذون و المُاي (Pb)هو نًعرفت فرق انحجى انًعادٌ انثقٍهت 

.   فٍ خزان ساوجىروي(Pb)الرلىز المعادن الصمُلح  و لمعزفح مسرىي
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هذا الثحس تما فٍ الثحس . 2012لام الثحس فٍ شهز َىوُى 

العُىاخ مه شالز  أخذخ. العُىاخ أخذ اإلكرشافٍ تطزَمح  هادف

تحهم انعٍُاث يٍ انُباث . المحطاخ لكل المىطمح المائُح تاسرخذام األَذٌ

 جامعح و انًٍاِ فً يعًم قسى انكًٍٍاء بكهٍت انتربٍت و عهوو انتربٍت

.  محمذَح ماالوج

و عزفد مه ورائج الثحس أن فُها اخرالف كمُح المعادن 

و فً انًحطت . الصمُلح فٍ المُاي و الىثراخ إذشُىج غىذون كل المىاطك

فٍ ,  ذمزَثا2.785ppmاألونى ٌحتوي عهى انًعادٌ انثقٍهت بانُسبت 

 ذمزَثا، ppm 0,904المحطح الصاوُح َحرىٌ علً المعادن الصمُلح تالىسثح

و . ppm 0,13و فٍ المحطح الصاوُح َحرىٌ علً المعادن الصمُلح تالىسثح 

فٍ المحطح  (Pb)فٍ وثد إذشُىج غىذون َحرىٌ علً المعادن الصمُلح 

، ppm5.499 ذمزَثا و سىثل ححح ppm 3.669األولً جذر َثلغ 

و فٍ المحطح الصالصح َحرىٌ الجذر علً المعادن . ppm 1.633األوراق 

 ppm و األوراق ppm 0.957 السىثل ppm 1.299, الصمُلح  تالىسثح

علً  و مه وثائج الثحس معزوف أن أعضاء مه الىثاخ المذرج. 0.629

 فٍ الجذر و السىثل َثلغ المعادن الصمُلح (Pb)امرصاص المعادن الصمُلح 

(Pb) الجذر ppm 2.35 و السىثلppm 2.95فٍ كل المكان   .


