
  ك���اء اغ��ة                       

  

  العال� ال�� نع�� ف�ه على ن�ع�� اساس��� م� ال�ادة ه�ا :����� 

 ال�ادة غ�� ال��ة  -1

 ال�ادة ال��ة ال����ة -2

���ل ال��ع االول ال���ر وال��ارة وال�عادن ( ت���ن م� ذرات وج���ات و�ل�رات ) وال�ي تع� ��� ذاتها �ائ�ات م����ة ، وال  

  ت�غ�� ����ا ���ور ال�ق� اال ���� تقل�ات ال�� او ال�ع��ة .

اما ال��ع ال�اني م� ال�ادة ف���ل االح�اء ال��ه��ة وال��اتات وال���انات واالن�ان وعلى ال�غ� م� ان ج��ع ه�ه ال�ائ�ات ال��ة 

ال�عق�� و����� ه�ا ال��ع في قابل��ه على ت���ن ا��ا م� ذرات وج���ات و�ل�رات فان ت����ها ���ن على درجة عال�ة م� ال�قة و 

  ال��� واالع��اد على ال�ف� في ت�ادل ال�اقة مع ال���� وعلى ال��اث� ، وت��ن ا��ا في حالة س��عة م� ال�غ��ات اال���ة .

  تق�� ال�ادة ال��ة ب�ورها الى م���ع��� رئ������     

(ذات�ة ال�غ��ة ) وت��ل ج��ع ال��اتات ال���اء وع�د م��د م�   Autotrophicاالولى : ت��ى ال�ائ�ات ال��ة االوت�ت�وف���ة 

الع���ة   macromoleculesاالح�اء ال��ه��ة ، وت���� ه�ه ال�ائ�ات ال��ة ان ت��� وت��اث� وذل� ب��اء ج��ع ال����ات ال����ة 

وال�اء وال�عادن و�ام�انها ال���ل  CO2 م� م���ات غ�� ع���ة ����ة ت��ل عل�ها م� ال���� ال�ارجي ال�� ت�ج� ف�ه م�ال

  على اشعة ال��� ����ر لل�اقة ل��ل�� ال�ادة الع���ة .

(غ�� ذات�ة ال�غ��ة) وهي �ائ�ات ح�ة راق�ة مقارنة  ���Heterotrophicوت�وف���ة اما ال����عة ال�ان�ة ف���ل ال�ائ�ات اله�

�ال����عة االولى اال انها ال ت���� م� ال�قاء وال��� او ال��اث� دون غ�اء ت��ل عل�ه م� ال�ائ�ات ال��ة ذات�ة ال�غ��ة نف�ها او 

ال�الي على ت�ل�لها لل��اد الغ�ائ�ة ال�ي �� ��االع��اد على ال�هام �ائ�ات ح�ة اخ�� م� ال����عة غ�� ذات�ة ال�غ��ة نف�ها فهي تع�

ت��قها �االساس م� ال��اتات ، ل�ا فهي ت��اج الى الغ�اء م� ال�ائ�ات ال��ة االخ�� ، وم� ه�ه ال����عة االن�ان وال�� جا�ه في 

ل�ن وال�ع� وال��هة م�احل ت��ره االولى م��لة ��ف�ة ال�فا� على غ�ائه م� ال�لف وم� تغ��ات اخ�� غ�� م�غ�ب ف�ها ��غ�� ال

  والق�ام والق��ة الغ�ائ�ة .

تع� ال�راسة الع�ل�ة لالغ��ة ح�ی�ة ن���ا وق� تع�د ب�ای�ها الى العال� الف�ن�ي ل��� �اس��ر وخالل الف��ة ال�اض�ة ت�صل العل�اء 

م� ذل� ف�ا زال� ال�عل�مات م��ودة الى ال�ع�ف على ���عة ال�غ��ات ال����ائ�ة وال����ح���ة ال�ي ت��ل في االغ��ة ، وعلى ال�غ� 

  ف�ع�� االغ��ة ال�ي ن��اولها ، ب�فه��ا لالغ��ة �ان��ة ف���ائ�ة و����ائ�ة و�ای�ل�ج�ة 

  "ع�ارة ع� خل�� معق� ج�ا ی���ن م� ع�ة االف م� ال���نات ال����ائ�ة ال����عة "             

وتع� ال�ار��ه��رات وال��وت��ات وال�ه�ن ال��ام�ع ال�الثة ال�ئ��ة ال�ي ت��ن مع�� االغ��ة اضافة الى ال�اء وق� ت�ل ن��ة ه�ه 

م� ��لة الغ�اء ، اما ال���قي ف����ن م� ع�ة االف م� م���ات م��لفة ق� ال ی��� ت���� �ع�ها الى ع�ة  %99ال��اد الى اك�� م� 

ع�د ال�ع� الى ه�ه ال���نات وال�ي ت�ج� ����ات قل�لة ج�ا . ��ا وت�ج� الف��ام��ات ذات ال��ائف ال�غ�و�ة ال�ه�ة اج�اء �ال�ل��ن و�

ل�ع�ها اذ ان  ،خ�اص ف���ل�ج�ة غ�� م�غ�ب ف�ها ����ات قل�لة ج�ا ، و�ال�قابل ه�ال� م��نات اخ�� و����ات قل�لة ج�ا ولها

���ا ��ا ت���� ج����ات مع�� م��نات االغ��ة على م�ام�ع فعالة ����ائ�ا ت���� م� ال�خ�ل تاث��ات س��ة ول�ع�ها االخ� ع�ال ت��



في سل�لة ال�فاعالت ال�عق�ة �ع�ها مع �ع� ومع ال�س� ال���� �ال�ادة الغ�ائ�ة ، ��ا ت��ارع الع�ی� م� ه�ه ال�فاعالت ب�ج�د 

  ال��اد ال��اع�ة ال�ای�ل�ج�ة وهي االن���ات .

�ع�ض ال��اد الغ�ائ�ة خالل ع�ل�ات ال����� وال����ع الى ��وف م��لفة م�ل ال��ارة وال����ة وال����� الى ت�ف�� غال�ا ما ت

  ))))ن�ام ����ائي س��ع ال�غ�� (((( تفاعالت م��لفة م�ش�ة لل��وث ل�ل� تع� ال�ادة الغ�ائ�ة على انها 

 وت��ف �ع� ه�ه ال�غ��ات على انها م�غ�ب ف�ها وال�ع� االخ� غ�� م�غ�ب ف�ه وعل�ه ی��ج� فه� ال�ادة الغ�ائ�ة على انها 

على درجة عال�ة م� االه��ة للعامل�� في تق��ة االغ��ة وال�� ی���� اه��امه� في ت���ع ح�وث ال�غ��ات ((( ن�ام ����ائي ح��� 

  غ��ات غ�� ال��غ�ب ف�ها ق�ر االم�ان ))) ل�ا س��� ت�اول �ل م��ن على ح�ة ل��ان اه���ه .ال��غ�ب ف�ها وم�ع ح�وث ال�

  

     Waterال�اء                 
  

او خارج ال�ال�ا   intracellularاح� ال���نات االساس�ة للع�ی� م� ال��اد الغ�ائ�ة ، وق� ی�ج� ال�اء داخل ال�ال�ا  �ع� ال�اء  

extracellular   او ق� ���ن ال�اء ال��ر للع�ی� م� ال����اتلل���وات او ال����ات ال���ان�ة ���ی� او وس� لل����� ،

  ال���� في �ع� ال����ات ال����ل�ة م�ال ال��� وال�ارج��� .

وق� ���ن ال�اء اح� ال����ات او ال���نات ال�ان��ة ل�ع� ال����ات االخ�� ل�ا ن�� ان ال�اء ���لف م���اه م� مادة غ�ائ�ة الى 

  اخ�� او م� م��ج غ�ائي الى اخ� ��ا م�ضح في ال��ول االتي : 

  ال����ج                                  % ال�اء

  67س�� معل�                                      95              ��ا�ة  

 65    ل��                                           95      خ�            

                  37ج��                              92             ق�ناب��  

 35     خ�� اب��                                   87              ب�تقال  

 28     م��ى                                          87        ع��� ال�فاح

 20    ع�ل                                            78             ��ا�ة 

 16ز��                                                                  75م�ز

  12    ���� ح��ة                                   70                دجاج

  4     حل�� م��ف                                    5قه�ة م���ة        

  

غ��ة ون��ا اله��ة ال�اء �اح� م��نات االغ��ة فان ل�راسة خ�اصه وسل��ه في االغ��ة اه��ة ����ة ، و��ل� فان وج�د ال�اء في اال

ی�ث� في تلفها م� ال�اح���� ال����ائ�ة وال�ا���و�ای�ل�ج�ة ل�ا تع� ازالة ال�اء او ت����ه ض�ور�ة في �ع� ع�ل�ات ال����ع الغ�ائي 

  .ذل� تغ��ات ج�ه��ة في ال�اتج ال�هائي في �ل�ا ال�ال���  اما ب�اس�ة ال��ف�ف او ال����� و��اح�



ال�اء في االغ��ة زادت س�عة تلفها ، ��ا ت� ال��صل الى انه �االم�ان تاخ�� ه�ا ال�لف او لق� ع�ف ق���ا انه �ل�ا زادت ن��ة 

�اس�ع�ال �ع� ال��ق ال��ائ�ة ال�ع�وفة ع��ئ� م�ها اس�ع�ال ال��ارة او اشعة ال��� ل��ف�ف �ع� االغ��ة ح�� ی�د� ذل�  م�عه

ز�ادة ت���� ال��اد ال��ا�ة هي ال�ي تع�ل على ا�الة حف� االغ��ة ب�ال م� الى ت���� ال��اد ال��ا�ة في ال�اء ل�ا �االم�ان الق�ل ان 

(ز�ادة ت���� ال��اد في   Saltingال�ائي �ع�ل على على ا�الة حف� االغ��ة . ل�ل� ن�� ان ال��ل�ح الق�ل ان نق�ان ال����� 

وق� اس�ع�ل ال��ف�ف وال��ل�ح لالغ��ة ذات االصل �ع�الن على ا�الة حف� االغ��ة   Syrupingال����  بال�اء ) و��ل� ع�ل ال��ا

  ل�ف� الف�اكه .  Syrupingال���اني واس�ع�ل الـ 

  

  ال�اء ال����ي 

  

ت��ن ج���ة ال�اء غ�� م��ق��ة م��ق��ة ، ت���� على ذرة او����� م�ت��ة ت�اه��ا ب�رتي ه��روج�� ، وان ال�ل�ك غ�� 

 اذ، االع��اد� لل�اء ���� في ت���� ج���ة ال�اء نف�ها ، ح�� ��ه� ال��ل قابل�ة ج���ة ال�اء على ت���� االواص� اله��روج���ة 

  م). 10-10ان����وم (  0.957وت��ن ال��افة ب�� ذرتي اله��روج�� وذرة االو�����  ˚105ها ت��ت� ج���ة ال�اء ب�او�ة ق�ر 

                                                                -  

  

    o       -                                                        

                                                      +     H            H  +  

  

ان����وم  2.76ح�� ���� وصف ج���ة ال�اء على انها ج���ة او ج�� ذو ار�عة اق�اب وم���ی� في ال�ق� نف�ه وذات ق��

. ی�ضح ال��ل ان له�ا ال��� ش����� سال���� وش����� م�ج���� ول�ا او م��� ه�ا ال��� وت��ن ذرة االو����� في وس� 

      للف�ل ال��ج�د ب�� ش��ات ج���ة ال�اء فان ال��ب ب�� ال����ات ال���اورة ���ن اك�� م�ا ه� عل�ه ال�ال في ق�� فان�رفال 

ان����وم ) وتق�ر �اقة ه�ه االص�ة بـ  3-4( وهي ع�ارة ع� ال��ب غ�� ال����� ال�� ���ل ب�� ذرت�� ت��ن ال��افة ب��ه�ا (

  ��ل� سع�ة / م�ل). 3-1(

و���ل  لل�اء ال�ائل. ك�ا تع� ق���ة ج���ة ال�اء و��ل� ات�اه ج���ة ال�اء العامل�� االساس��� للق��ة ال����ة ل�اب� الع�ل ال�ه��ائي

  ثاب� الع�ل ق�� ج�ب االی�نات ال���لفة ال���ة و��ل� ثاب� الع�ل ال�ه��ائي ع�ارة ع� ال���ة ب�� ال���ات ال�ه��ائ�ة .

ان ت�ز�ع االل���ونات في ج���ة ال�اء ���ن غ�� م��اس� ���� ت��ن اح�� ال�هات اك�� ا��اب�ة في ش���ها مقارنة �ال�هة 

ال ���ن لها ش��ة صاف�ة بل ت�اول ان ت�ح� نف�ها في ال��ال ال�ه��ائي ���� ت��ن ال�هة ال�ال�ة  االخ�� ل�ل� فان ج���ة �ه�ه

  مقابلة للق�� ال��ج� و�ال�قابل ال�هة ال��ج�ة مقابلة للق�� ال�ال�.



في ال�اء فانها س�ف فع�� ذو�ان االمالح  ل�ا ���ن ال�اء م� ال��ی�ات ال���ة لالمالح الن ثاب� ع�له ال�ه��ائي ���ن ���� ج�ا.

ت��لل الى ای�نات سال�ة ال���ة واخ�� م�ج�ة ال���ة وس�ف تع�ل ه�ه ال���ات على ج�ب ال�اء ح�لها ل���ن ه�اكل م��هة 

  م��ق�ة وان ه�ه اله�اكل تع�ل على ف�ل االی�نات ال�املة لل���ة ع� �ع�ها في ال��ال�ل ال�ائ�ة.

ت ال����ة ل����ة ال�اء و��ا ان ج���ة ال�اء غ�� م��ق��ة وهي حاملة لل���ات تع� االواص� اله��روج���ة م� اب�ز ال�فا

ال���ة اما ال�ها�ة ال�ي ت�ج� ف�ها ذرتا اله��روج�� م��قة م�ج�ة ال�ه��ائ�ة ف���ل ال�ها�ة ال�ي ت�ج� ذرة او����� م��قة سال�ة 

لله��روج��) ل�ا فان ه�ه الف�وقات في قابل�ة  2.1مقارنة بـ  3.5و����� هي اعلى ( ال���ة ، ��ا ان ال�ال��ة ال�ه��ائ�ة لال 

�االرت�ا� ال��ب لالك��ونات ل�های�ي ج���ة ال�اء ی�د� الى ج�ب ق�� ب�� ج���ات ال�اء ال���لفة و��ل� على ه�ا ال��ب 

��� ال�لج ال�� ف�ه م�ام�ع ر�اع�ة ك��ام م��ل�ر ��اثل ت�  اله��روج��ي او االواص� اله��روج���ة ، و�االم�ان ت���ه ال�اء ال�ائل

م�ت�ة ت�ت��ا م��اسقا ، ���� ت��ن ج���ة ماء في ال�س� ت�ا� بها ثالث ج���ات اخ�� م� ال�اء ، ان لالواص�  م� ال����ات

ت���ن ب��  ا في ال��اخالت ب�� ال�اء وال��اد ال��ا�ة في االن��ة ال�ای�ل�ج�ة الن االواص� اله��روج���ة ال�اله��روج��ة دورا مه

  ج���ات ال�اء فق� وان�ا ب�� ال�اء و��� ج���ات ق���ة اخ�� م�ل االح�اض ال�ار�����ل�ة وال���الت وال�ار��ه��رات .........الخ .

  

  
  

   Physical properties of waterالف���ائ�ة لل�اء  ل�فاتا             

  

  ال�اء الى ن�ع�� : تغ��ات���� تق��� 

 ال����ائ�ة : ت��ل ت���� االواص� ب�� ذرات اله��روج�� واالو����� .ال�غ��ات  -1

 ال�غ��ات ال���ع�ة : ت�قى ف�ها ج���ة ال�اء م�اف�ة على ت�اس�ها. -2

  ان ال�اء ذو صفات ف���ة مقارنة �ال�ائل االخ�� وذل� :

���ل اساسي ل لل�اء ، وه�ا �ع�د ���ل� ال�اء درجة غل�ان ودرجة ان�هار اعلى مقارنة ���اد اخ�� لها وزن ج���ي م�اث -1

 الى االواص� اله��روج���ة ب�� ج���ات ال�اء ل�ل� ن�� ان ال�اء ی�ج� ���ل سائلعلى مع�� ال�جات ال��ار�ة ال����ة .

ان ���ة ����ة م� ال��ارة ���� ان ت��� او ت���ر ب�غ�� �ف�ف ب�رجة وله�ه ال��ارة ال��ع�ة لل�اء عال�ة وه�ا �ع�ي  -2

 اه��ة ����ة في ام��اص ال��ارة وخ�نها في االن��ة .ال�اص�ة 



ال��ارة ال�ام�ة لالن�هار ودرجة ح�ارة  ال���� ت��نان عال���� لل�اء وه�ه ال��اص ع�ارة ع� ن�ائج م�اش�ة لق�ة االواص�  -3

�اف�ة ل��� ة ت��ن اله��روج���ة ب�� ج���ات ال�اء فع��ما ت��ن درجة ح�ارة ال�اء م��ف�ة فان ق�ة االواص� اله��روج���

سع�ة ح�ار�ة  80ال����ات مع �ع�ها على ه��ة ثلج و�ع�� ع� ال��ارة ال�ام�ة لالن�هار �انها ((( ع�د ال�ع�ات ال��ار�ة (

 /غ� ) الالزمة ل����ل غ�ام واح� م� ال�لج في درجة ح�ارة ال�ف� م��� الى ماءسائل في ال�رجة  ال��ار�ة نف�ها )))) .

م� ال��اص الغ���ة االخ�� لل�اءن ع��ما ی���� ال�اء فانه ی���د وعلى الع�� م� ذل� فانه ی�قل� ع�� ذو�انه و�ع� ال�اء  -4

(صل� الق�ام ) الى سائل فان درجة ال��ارة ال ت�غ�� وت�قى اح�� ال��اد القل�لة ال�ي لها  ه�ه ال�اص�ة وع�� تغ�� ه��ة ال�لج 

 ثاب�ة .

 540فهي ع�د ال�ع�ات الالزمة ل�غ�� غ�ام واح� م� سائل الى ��ار في درجة ح�ارة الغل�ان وتق�ر ه�ه ال��ارة بـ  اما ال��ارة لل����

سع�ة /غ� ول�� ه�ال� ن���ة تع�ي ال�ف��� ال�امل لل��اص ال�اذة لل�اء ف��ال ت��د ال�اء ع�� ان��اده ق� �ع�� الى ت��ل  

  الى ال�الة ال�ل�ة االك�� ان��اما. ج���ات ال�اء م� حالة سائلة اقل ان��اما

  

  ذو�ان ال����ات ال�ای�ل�ج�ة               

  

وال���الت واالل�یهای�ات وال����نات واالح�اض الع���ة وع�د اخ� م� ال����ات  تال����ات الق���ة غ�� ال��ای�ة م�ل ال����ا

ت�وب في ال�اء �فعل االواص� اله��روج���ة ح�� تع�ل ج���ات ال�اء ذات الق���ة العال�ة على ت�ف�� االواص� اله��روج���ة ب�� 

  ال��اد ال��ا�ة و��ل� ت��ن اك�� تع�ضا لل�و�ان في ال�اء . 

ان����وم ) ��ا وت�لغ ال��افة ب��  1 � االواص� اله��روج���ة ت�لغ ال��افة ب�� ذرة اله��روج�� وذرة االو����� (ع�� ت���

، وت���� ه�ه االواص� اله��روج���ة ع�� ت���� ال�لج ح�� ت��ن ج���ات ان����وم )  1.76اله��روج�� واالو����� االخ�� ( 

  ال�اء اقل ت�اصا في ال�اء ال�ائل .

ا االمالح فانها ت�وب ����قة م��لفة ف��ال �ل�ر�� ال��دی�م (م��� ای�ني) ���ن ف�ه ال��اذب ال�ه��ائي ب�� ج���ة ال�اء ام

الق���ة و��� ای�نات ال��دی�م ال��ج�ة اق�� م� ال��اذب ب�� االی�نات وال�ي ت��عها مع �ع�هال�ا فان ال�ها�ات ال�ال�ة ل����ة 

  ج�ة لل�لح ل�ا ی��ت� على ذل� تالشي ال����� ال�ل�ر� لل�لح واخ�فاءه .ال�اء ت��� االی�نات ال�� 

وتع� ال��ام�ع غ�� ال��ای�ة وال�اقعة على ال�السل ال��ف�ة لل��وت��ات وم�ام�ع االس�� في الل���ات م� ب� ال��اقع ال�ي ���� ان 

  ت����ف ال�اد الق���ة ال��ج�دة في ال�السل ال�ای�ل�ج�ة .

�فعل االواص� اله��روج���ة ���� نات�ة ع� ح�وث ت�اخالت ����ة ب�� ال�اء وال�ادة ال��ا�ة   gelationك�ا ان �اه�ة ال�هل� 

ی�د� الى ع�م اف�اح ال��ال ل����ات ال�اء �ال���ة  ، وعلى الع�� فاذا �ان� االرت�ا�ات اله��روج���ة ����ة ب�� ج���ات ال�ادة 

  الى قلة ات�ادها مع ال�اء وس�ف ت��ن ج���ات ����ة غ�� ذائ�ة .ال��ا�ةفان ذل� س��د� 

  

  

  



  اال��ار ال�الثة لل�اء         

  

م� ال�عل�م ان لل�اء ثالثة ا��ار هي ال�ائل وال�ل� والغاز وت��ن ه�ه اال��ار م�ف�لة ع� �ع�ها ت�عا لل��وف ، و���� 

  لل�عادل هي : ت���لها ب�الثة خ��� 

 TAخ� ضغ� ��ار ال�اء و��م� له  -1

  TCخ� ضغ� االن�هار و��م� له  -2

  TBخ� ضغ� ال��امي و��م� له  -3

وال�ي ت��ن ع��ها ج��ع اال��ار ال����رة في حالة تعادل ل�ا ��ل� عل�ها ال�ق�ة  )( Tح�� تل�قي ه�ه ال���� ال�الثة في ال�ق�ة  

  ل�اء ��ا ی��ضح م� ال��ل االتي :ال�الث�ة ل

                                                        C             A  

  

  ال�غ�                         صل�           سائل                                                               

  مل�                                                   غاز                                                       

  زئ��                                                                                                              

                                                                     T                      B  

                                                                        

                                                       

  درجة ال��ارة ( م )                                                             

  اال��ار ال�الثة لل�اء                                                           

  

مل� زئ�� فان ال�لج ی���ل م�اش�ة الى ��ار وه�ا في ال�ق�قة ه� اساس ع�ل�ة  4.58فع�� ت���� ال�لج ت�� ضغ� اقل م� 

  ال��ف��  ( ال��ف�ف �ال��ف�� ). 

ی�د� االن��اد ال��ئ الى ت���� بل�رات ثلج ����ة تقع في ال���ج ال��ج�د خارج ال�ال�ا اما االن��اد ال���ع ف��د� الى ت���� 

ال�اء الى ثلج ع�� درجة عال�ة م� ال�قاوة م�ا ی�د� �ال�ا ، وع�� ت���� ال�ادة الغ�ائ�ة ی���ل بل�رات ثلج صغ��ة �قع داخل وخارج ال

والل�وجة والق�ة االی�ن�ة و�ع� ال��اص االخ��  pH( و��اح� ذل� تغ��ات في الـ  الى ز�ادة ت�ر���ة في ت���� ال�ائل غ�� ال�����

ن ال�ل�رات ����ة ی�د� الى ح�وث ضغ� م�قعي و���ج م� ذل� ض�ر م��ان��ي ) ان ت��ل ال�اء الى ثلج وت��ده وخاصة ع��ما ت��

  في ال��اد ال��ج�دة داخل ال�ل�ة .
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  فعال�ة ال�اء وتلف االغ��ة                   

  

ه� ع�ارة ع� م��لح له عالقة ����ة ال�اء الالزمة او ال�ي لها عالقة �ال���  Water activity ( aw )فعال�ة ال�اء     

ال�ا���و�ي و��ل� الفعال�ة االن����ة في االغ��ة . ان ال�اء في ال�ادة الغ�ائ�ة ال ���ن في ت�ازن او تعادل مع ��ار ال�اء ال���� 

�ور ال�ق� وق� ���ن له�ا اث� ���� ف���ات�ة ال�ادة الغ�ائ�ة و�ال�الي �ال�ادة الغ�ائ�ة نف�ها ل�افان ال����� ال�ائي ���ن م�غ��ا ��

ی�ث� في تعل�� ال��اد الغ�ائ�ة وحف�ها . وم� ال��ی� �ال��� انه ل�� �ل ال�اء ال��ج�د في ال��اد الغ�ائ�ة ���ن ح�ا ���� �ع�ل او 

����ات غ�� ذائ�ة وف�ال ع� ذل� ت��ن �ع� ال��اد ���ن بل ان ق��ا م�ه ���ن م�ت��ا مع �ع� ال��ام�ع ال�����ة العائ�ة ل

ة ال��اد ال��ا�ة ال��ج�دة و����ها ال ال��ا�ة م�ت��ة ا��ا �ال����ات غ�� ال�ائ�ة ل�ل� فان مع�فة م���� االغ��ة م� ال�اء و���ع

  تع�ي اساسا دق�قا ل��اب م���� فعال�ة ال�اء في االغ��ة .

��ة في س�� ال�فاعالت ال����ائ�ة وال�ا���و�ای�ل�ج�ة ال�ي ت�د� الى تلف االغ��ة . فاالغ��ة لفعال�ة ال�اء في االغ��ة اه��ة ��

اما �ال��ف�ف ال��ففة وال����ة ت��از �قابل�ة عال�ة ع�� ال��ن الن�فاض م���اها ال�ائي وعادة تقل فعال�ة ال�اء في ال�ادة الغ�ائ�ة 

. ��ا  ��0.9 ���ن ال��� ال������ م����ال ع��ما ت��ف� الفعال�ة ال�ائ�ة ع� او �اضافة مادة م�ا�ة �ال�اء �ال��� وال�لح ح

�ال�غ� م� وج�د �ع� سالالت ال��ائ� ال�ي تف�ل ال��اك�� العال�ة  0.8 -0.88ی���� ن�� االعفان وال��ائ� ع�� فعال�ة ت��اوح ب�� 

ع��ما ت��ف� الفعال�ة ال�ائ�ة وت���� فعال�ة مع�� االن���ات. 0.65لل��� وال�ي ت���� م� ال��� ع�� فعال�ة ماء م��ف�ة تق�ر بـ 

ك�ا تع��� تفاعالت  0.1واح�انا   0.3ول�� الالی���ات ت�قى فعالة ع�� ن�� وا��ة م� الفعال�ة ال�ائ�ة ق� ت�ل الى  0.85ع� 

م�الرد ( ال�فاعالت ال���ة غ�� االن����ة ) ���ل ���� على الفعال�ة ال�ائ�ة و���ن اق�اها ع��ما ت��ن الفعال�ة ال�ائ�ة ت��اوح ب�� 

0.7- 0.6 .  

���� وال��لل ال�اتي وه�ال� الع�ی� م� ال�فاعالت ال�ي ت�اث� �فعال�ة ال�اء م�ها ت�لل ال��وت������ وازالة م�ام�ع ال���ل م� ال�

  الت ال�ل�روف�ل الى ف��فای��� والع�ی� م� ال�غ��ات االخ�� .� لل�ه�ن وت�




