
 تقاناث االسمدة الفوسفاتيت

-تفاعالث وتحوالث االسمدة الفوسفاتيت المركبت :  

اى دساسخ رفبعالد أسوذح فْسفبد االهًْْ٘م ٗزطلت رؾذٗذ العالقخ ث٘ي رذُْس ّرشس٘ت الفسفْس هني عِنخ ف نذ 

غبص االهًْ٘ب هي عِخ اخشٓ ّالزٖ كل هٌِب ٗزأصش ثخظنبصض السنوبد الم٘و٘بص٘نخ ّطنفزَ الزشك٘ج٘نخ ّخظنبصض 

سننبد علننٔ ًْع٘ننخ ًننْارظ الزفننبعالد لِننب هنني االًعمبالزشثننخ الف٘ضٗبص٘ننخ ّالم٘و٘بص٘ننخ ب اى ؽج٘عننخ ُننزٍ العالقننخ 

اًِب ٌُبك عالقنخ سنبلجخ ثن٘ي ف نذ غنبص االهًْ٘نب ّرشك٘نض الفسنفْس النزاصت ثعنذ ّرؾْالرِب ب ف ذ ّعذد الذساسبد 

صٌبصٖ االهًْْ٘م ّاى ُزٍ العالقخ رزأصش ثطشٗ نخ اػنبفخ السنوبد م كونب لنْؽع اى الزنذُْس  اػبفخ سوبد فْسفبد 

فننٖ الزشثننخ العبل٘ننخ الوؾزننْٓ هنني كبسثًْننبد المبلسننْ٘م قننذ اسرننجؾ ثضٗننبدح كو٘ننخ  لسننوبد صٌننبصٖ االهًْ٘ننْمالسننشٗ  

االهًْ٘ب الوف ْدح هي السطؼ ب كوب ثٌ٘ذ االثؾبس اى اػبفخ فْسنفبد صٌنبصٖ االهًْ٘نْم النٔ الزنشة الظنؾشاّٗخ 

ّرؾشكذ الٌ بؽ الووضلخ ثعنذ اًزِنبد دّسح ّاؽنذح  DCPDقذ فشلذ ثبلزشج  ثبلوشكت   8.ب4راد دسعخ رفبعل 

ثٌ٘وننب قننذ رشننجعذ الزشثننخ الشسننْث٘خ راد دسعننخ  OCPهنني الزشؽ٘ننت ّالزغف٘ننو لزغننبّص الخننؾ الووضننل للوشكننت 

ّقنذ عنضّ السنجت رلنى النٔ رجنبٗي دسعنخ الزفبعنل فنٖ كلزنب رؾذ ًفن  الرنشّ   DCPDثبلوشكت  4ب8رفبعل 

 ب DCPA ّPCPAخ الزؾلل الوبصٖ لوشكجٖ الزشر٘ج٘ي ّرأص٘ش رلى علٔ رعغ٘ل ؽبل

ّفٖ رغشثخ علٔ رنشثز٘ي هخزلفزن٘ي فنٖ الخظنبصض اؽنذُوب سهل٘نخ هضٗغ٘نخ ّاالخنشٓ هضٗغ٘نخ ؽٌ٘٘نخ ّعنذ اى 

الزشثخ االّلٔ روزلى قذسح للوؾبفرخ علٔ رشك٘ض الفسفْس لفزشح اؽْل ه بسًنخ ثبلزشثنخ الضبً٘نخ ُّنزا الى هؾزنْٓ 

% هني خنالل اػنبفخ هظنبدس هخزلفنخ هني 84% ثٌ٘ونب فنٖ الضبً٘نخ  .ب..ّد االّلٔ هي المشثًْبد الظلجخ ثؾذ

-NPK  (.4االسوذح الفْسفبر٘خ ُّٖ ) فْسفبد اؽبدٕ االهًْْ٘م ( ّسذٗذ فْسفبد الوشكنض ّسنوبد الوشكنت 

كوننب ّعننذ اى اػننبفخ سننوبد فْسننفبد صٌننبصٖ االهًْ٘ننْم الننٔ عننذد هنني ( 78-78-4( ّالسننوبد الوشكننت )  4.-4.

كٌننبرظ اّلننٖ هنني  OCP% ( قننذ كننْى الوشكننت  77-4ْٓ هزجننبٗي هنني كشثًْننبد المبلسننْ٘م ) الزننشة راد هؾزنن

% ثبلو بسًنخ هن  الزنشة راد الوؾزنْٓ الونٌخفغ هني 77الزشة راد الوؾزْٓ العبلٖ هي كشثًْبد المبلسْ٘م 

  MAP + Ureaكشثًْبد كبلسْ٘م ّألعل صٗبدح كفبدح اهزظبص الفسفْس هي سوبد 

Mono calcium anhydrate phosphate  

ه بسًخ سوبد فْسفبد الْ٘سٗب عٌذ االػبفخ ثطشٗ خ الغْس فٖ الزشة الؾبهؼ٘خ ّالملس٘خ ؽ٘ش ٗشع  السجت 

الْ٘سٗب ّخبطخ فٖ هْق  االػبفخ هوب ٗعول علٔ اًطالق اًْٗبد الٔ الزأص٘ش الؾبهؼٖ لسوبد فْسفبد 



اٗؼبً اًْٗبد الؾذٗذ ّااللوٌْ٘م فٖ الزشة  المبلسْ٘م هي كشثًْبد المبلسْ٘م فٖ الزشة الملس٘خ ّهي الوؾزول

 الؾبهؼ٘خ ّثبلزبلٖ الزعغ٘ل فٖ رمْٗي الوشكجبد قل٘لخ الزّثبى ب

ّالغذٗش ثبلزكش اى اخز٘بس ًْع السوبد الفْسفبرٖ الوٌبست ٗشثؾ ثبلوؾزْٓ الشؽْثٖ اٗؼبًب ؽ٘ش لْؽع اى 

%  4ب4.ل عٌذ هؾزْٓ سؽْثٖ اهزظبص الفْسفْس هي قجل الٌجبد فٖ رشثخ هضٗغ٘خ سهل٘خ ًبعوخ افؼ

% ه  اى الوظبدس السوبدٗخ الزاصجخ ثبلوبد هضل فْسفبد اؽبدٕ المبلسْ٘م  7ب8.ه بسًخ ه  الوؾزْٓ الشؽْثٖ 

 ّألعل  ّفْسفبد اؽبدٕ االهًْْ٘م ّفْسفبد صٌبصٖ االهًْْ٘م ُٖ اكضش ؽسبس٘خ الخزال  الوؾزْٓ الشؽْثٖ

 اى ؽسبة المفبدح ٗزن ثِزٍ الخطْاد  Dobermannم  .744ؽسبة كفبدح االسوذح الفْسفبر٘خ ؽست هب ركش 

Corn rain yield (kqha
-1

)                                               

 Phosphoras Use Effeciency (PVE) =   

Fertilizer applied (kgP2O5 ha
-1

)                                                          

                                            

Yield (fertilizers ) – yieldcontool kgha
-1

           

 Aqronowy Effeciency (PAE) =  

Fertilizers applied kq P2O5ha
-1

                                 

                 

Total uptake control kgha
-1

                           

Recovery Effeciency (PRE) = 

Fertilized ovplied kgP2O5 ha-1                           

 

Corn grain yield kgha
-1

                                   

Ulitization Iffeciency (VE) =  

Ptotal aptake kgha
-1                                                                

 



 * تحسين كفاءة االسمدة الفوسفاتيت :

هب رعبًَ٘ االسوذح الفْسفبر٘خ هي رذُْس ّاًخفبع رّثبى الفْسفْس الوؼب  ّخبطخ فٖ ظشّ  الزشة اى 

بدح رّثبى هشكجبد الفسفْس الوزشسجخ الملس٘خ دف  العذٗذ هي الجبؽض٘ي للزشك٘ض علٔ خفغ رفبعل الزشثخ لضٗ

ّرؾشٗش الوضٗذ هي الفسفْس ًؾْ صٗبدح الغبُضٗخ لسذ اؽز٘بعبد الٌجبد الغزاص٘خ فؼالً عي هؾبّلخ ر ٘٘ذ 

المبلسْ٘م ّرشك٘ض دّسٍ فٖ صٗبدح رشس٘ت الفسفْس ّػؼ ُزا الزْعَ كبى االُزوبم ًؾْ اػبفخ ّاسزعوبل 

هي ػوٌِب الوبدح العؼْٗخ الزٖ رعول علٔ صٗبدح كفبدح االسوذح ثعغ الوظطلؾبد العؼْٗخ ّالم٘و٘بص٘خ ّ

الفْسفبر٘خ الهزالكِب العذٗذ هي الخظبصض ّاالدّاس الزٖ اُوِب العول علٔ خفغ قذسح الزشثخ االهزضاصٗخ 

 الزٌبقض الؾبطل ف٘وب ث٘ي اًْٗبد الفْسفبد ّالغزّس السبلجخ العؼْٗخ علٔ سطؼ االهزضاص للفسفْس هي خالل 

كوب اى للوبدح العؼْٗخ دّس فٖ الزفبعل ه  اعضاد الط٘ي ّكشثًْبد المبلسْ٘م هعشقلخ ؽبلخ الزذاخل ف٘وب ث٘ي 

الط٘ي ثبلو بثل قذ رؤدٕ الوبدح العؼْٗخ الٔ رٌش٘ؾ المبصٌبد الؾ٘خ ّرمبصشُب  –الفسفْس ّكشثًْبد كبلسْ٘م 

 ّرضج٘ذ الفسفْس هي اعسبهِب ب

العؼْٗخ اّ ثعغ الوْاد راد الزأص٘ش الؾبهؼٖ ٗومي اى ٗسبُن فٖ صٗبدح اى اػبفخ الؾْاهغ الوعذً٘خ اّ 

كغن هي عٌظش المجشٗذ ٗعول علٔ  .8ب4عبُضٗخ الفسفْس فٖ العذٗذ هي الزشة ف ذ ثٌ٘ذ الزغبسة اى اػبفخ 

كغن هي كشثًْبد المبلسْ٘م ّؽغت دّسُب الزأص٘شٕ علٔ عبُضٗخ الفْسفبد ّلْؽع اى ثطئ  1.ب.هعبدلخ 

لمجشٗذ الوعذًٖ الوؼب  الٔ رشة كلس٘خ الوعبهلخ ثبلسْثش فْسفبد الضالصٖ رٌ٘غخ الًخفبع الوؾزْٓ اكسذح ا

قذ صادد الوعذل الضهي لزؾْل سوبد السْثش فْسفبد الٔ هشكجبد فْسفبد اقل  –الشؽْثٖ عي السزش الؾ ل٘ي 

 رّثبى ب

ّرْطل الٔ اى اػبفخ الوبدح العؼْٗخ ّ)المجشٗذ + هبدح عؼْٗخ ( ادد الٔ صٗبدح كفبدح الفسفْس الوؼب  

% هبدح عؼْٗخ ّالػبفخ ؽبهغ .كغن كجشٗذ / ُمزبسب هؼب  الٔ كل هٌِب  8444-7444عٌذ اػبفخ 

بدح الغبفخ لٌجبد الٔ صالس رشة كلس٘خ رعبًٖ هي ً ض الفسفْس ٌُبك اسزغبثخ هعٌْٗخ فٖ اًزبط هالمجشر٘ى 

 الطوبؽخ ب

فٖ صٗبدح عبُضٗخ الفْسفْس  Urea + A3PO4رطشقذ العذٗذ هي الذساسبد الٔ دّس سوبد فْسفبد الْ٘سٗب 

هي خالل الزأص٘ش الؾبهؼٖ لؾبهغ فْسٗى فٖ اراثخ هشكجبد الفسفْس هي االؽْاس  ال ل٘لخ الزّثبى ّثبلزبلٖ 

ذساسخ اى رظٌ٘  فْسفبد الْ٘سٗب كسوبد كفْد ٗومي اى ٗظلؼ الزغِ٘ض ثبلوضٗذ هي الفسفْس ّاعزجشد ُزٍ ال

الفسفْس ثالػبفخ لعٌظش الٌزشّع٘ي ؽ٘ش لْؽع اى اػبفخ فْسفبد  الْ٘سٗب الٔ الزشة العبل٘خ  لزغِ٘ض



% قذ ادٓ الٔ سشعخ رشس٘ت طْسح االّصْسفبد الوزؾشس هي .ب77الوؾزْٓ هي كشثًْبد المبلسْ٘م 

المبلسْ٘م ّالزٖ رشسجذ فٖ هْاق  السوبد ؽ٘ش اى ؽبهغ الفسفْسٗى قذ  ؽبهغ الفسفْسٗى ثِ٘ئخ فْسفبد

ادٓ الٔ اراثخ المل  ّرؾشس الوضٗذ هي كبلسْ٘م ّاى رأص٘شارَ الؾبهؼ٘خ قذ رعبدلذ ثفعل ُزٍ االراثخ هوب ادٓ 

الْسؾ الزٕ عغل هي رشس٘ت هشكجبد فْسفبد المبلسْ٘م ب ّعذم خفغ كو٘خ غبص  PHالٔ سف  سشٗ  ل ٘ن الـ

االهًْ٘ب هي الْ٘سٗب الوزؾللخ ثظْسح هعٌْٗخ ثعذ اصالخ الزأص٘ش الزضج٘ط٘ت للؾبهغ علٔ االًضٗن فٖ ؽ٘ي كبًذ 

اكذد  ( % الس٘وب71ب4الٌزبصظ اٗغبث٘خ فٖ قذساد الؾبهغ عٌذ الزشثخ غ٘ش الملس٘خ راد هؾزْٓ هٌخفغ )

لسوبد فْسفبد الْ٘سٗب فٖ رضج٘طَ لالهًْ٘ب الوف ْدح ه بسًخ ثسوبد الْ٘سٗب ثعغ الزغبسة رفْق هعٌْٕ 

 الوؼبفخ الٔ الزشة هضٗغ٘خ هؾزْاُب عبل هي كشثًْبد المبلسْ٘م ب

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -:تقاناث االسمدة 

 تصنيف االسمدة 

 -أوالً : االسمدة المعدنيت :

ل اصالخ العٌبطش الغزاص٘خ هٌِب ثْاسطخ الٌجبد ّالغسل ّالف ذاى علٔ شمل غبصاد فٖ اغلت الزشة ٗمْى هعذ

ُْ اعلٔ هي العٌبطش الغزاص٘خ الزٖ رزؾشس ثْاسطخ الزغْٗخ ّالزعذٗي الٔ الزشثخ بٌُّب ررِش هْاصًخ سبلجخ 

 هبلن رؼب  العٌبطش الغزاص٘خ علٔ شمل اسوذح اّ هْاد عؼْٗخ الٔ الزشة للزغلت علٔ الفشق ب

ثظْسح عبهخ ثظْسح عبهخ ٗغت اػبفخ كو٘بد كج٘شح هي االسوذح الٔ الزشثخ فٖ ؽبلخ ّعْد ًربم صساعٖ 

همضو ّهؾبط٘ل راد اًزبع٘خ عبل٘خ للوؾبفرخ علٔ خظْثخ الزشثخ ب فٖ االسْاق ْٗعذ اًْاع هخزلفخ هي 

ٌظش غزاصٖ ب االسوذح االسوذح ال ًزطشق الِ٘ب ب ثل سٌزطشق الٔ هسؼ اُن اًْاع االسوذح الوعشّفخ لمل ع

الزٖ رؾزْٕ علٔ العٌبطش هضل الٌزشّع٘ي ّالفسفْس ّالجْربسْ٘م رؾزبعِب الوؾبط٘ل ثمو٘بد كج٘شح ّروزض 

ثسشعخ هي قجل الٌجبد ب فوضالً الٌزشّع٘ي ٗمْى علٔ شمل ًزشاد اّ اهًْْ٘م اّ ْٗسٗب ّاالسوذح االخشٓ 

 ً ً هضل رؾزْٕ علٔ الٌزشّع٘ي ثظْسح اكضش رّثاالكضش رخظظب  Urea formaldehyde ّ Ureaبًب

Isobutylidene  ّٕهضل ُزٍ االسوذح رمْى هظذساً للٌزشّع٘ي الوزؾشس ثجؾد اSlow release 

nitrogen Sources ب 

ّفنٖ عنذد قل٘نل هني االسنوذح  Phosphateاالسوذح الفْسفبر٘خ ثظْسح عبهخ رؾزْٕ علٔ الفسنفْس علنٔ شنمل 

ب لننزا الظننفخ الوِوننخ فننٖ االسننوذح الفْسننفبر٘خ ُننٖ  polyphosphalesالفْسننفبر٘خ ْٗعننذ الفسننفْس علننٔ شننمل 

قبثل٘زِب علٔ الزّثبى كوضبل سنوبد السنْثش فْسنفبد كض٘نش النزّثبى ثبلونبد ثٌ٘ونب الظنخْس الفْسنفبر٘خ الوطؾًْنخ 

 قل٘لخ الزّثبى ثبلوبد ب

ٔ الزننشة ثظننْسح سص٘سنن٘خ علننٔ شننمل كلْسٗننذاد اّ كجشٗزننبد اهننب ًزننشاد الجْربسننْ٘م الجْربسننْ٘م ٗؼننب  النن

ّفْسفبد الجْربسْ٘م الوزعذدح رلعت دّساً صبًْٗبً ب االسوذح المجشٗز٘خ ٗومي الؾظْل علِ٘ب علنٔ شنمل كجشٗزنبد 

ُنب ثبلمجشٗنذ هي كجشٗزبد االهًْْ٘م ّسْثش فْسفبد ّكجشٗزبد الجْربسْ٘م ُّزٍ االسوذح ثبالػبفخ النٔ رغِ٘ض

 فبًِب اٗؼبً هظذساً للٌزشّع٘ي ّالفسفْس ّالجْربسْ٘م علٔ الزْالٖ ب

المبلسْ٘م ّالوغٌسْ٘م رؼب  علٔ شمل كجشٗزبد اّ علٔ شنمل كبسثًْنبد اّ اّكسن٘ذاد ّاالخنشاى لِنب رنأص٘ش 

 للزشثخ ب  Phرفبعل قبعذٕ لزا ٗسزعوالى لشف  ق٘وخ الـ 



( هضل كجشٗزبد االهًْْ٘م ًّزشاد المبلسنْ٘م اّ كلْسٗنذ الجْربسنْ٘م ُنٖ اكضش االسوذح غ٘ش العؼْٗخ )الوعذً٘خ 

ثزفبعالرِننب الفسنن٘لْعٖ ب الٌزننشاد عٌننذهب رزوضننل للزشثننخ  PHاالهننالػ راد رفبعننل هزعننبدل رننؤصش علننٔ ق٘وننخ الننـ

OH)رخزضل( ثْاسطخ الغزّس الٌجبد اّ االؽ٘نبد الوغِشٗنخ رعطنٖ 
-

لمنل عضٗئنخ هخزضلنخ هني  HCO3ّاؽنذ ّ 

NO3
-

  

NO2
-
+H2O         NO3 + 6H+6e 

NO2
-
 +6H+6e

-
                                NH3 +H2O+OH

-       
                             

ّلزا السجت رعش  االسوذح الٌزشار٘خ ثزبصشُب  PHٗزؾشس الٔ الْسؾ الغزسٕ ّٗضٗذ هي سقن الـ -OHعضد هي     

 الفس٘لْعٖ ال بعذٕب

Hاالهًْْ٘م ٗؤدٕ الٔ رؾشس      ه  االهًْْ٘م ٗؾذس العم  ؽ٘ش اى  رفبعل  
+

  

                                            NH3+H
+

                                                 NH4
+
  

هضل كلْسٗذ الجْربسْ٘م  االسوذح الؾبّٗخ علٔ االهًْْ٘م ٗمْى رأص٘شُب فسْ٘لْعٖ ؽبهؼٖ اهب االسوذح الجْربس٘خ

 اّ كجشٗزبد الجْربسْ٘م راد رأص٘ش هزعبدل فٖ الزفبعل ب

  -ٗومي رظٌ٘و االسوذح الوعٌ٘خ الٔ :

: ُّٖ االسوذح الؾبّٗخ ف ؾ علٔ عٌظش ّاؽذ هي العٌبطش الغزاص٘خ االسبس٘خ هضل ًزشّع٘ي اّ ( اسوذح هفشدح .

( K( ّكلْسٗذ الجْربسْ٘م ) Pضبل سوبد السْثش فْسفبد )ه  Straight ferlitizersفْسفْس اّ ثْربسْ٘م رسؤ 

 (  N( ّالوخلْؽ هي ًزشاد االهًْْ٘م ه  كبسثًْبد المبلسْ٘م ) Nًّزشاد االهًْْ٘م )

 ّ N( االسوذح الوشكجخ : ُٖ االسوذح الزٖ رؾزْٕ علٔ اصٌ٘ي اّ صالصخ هي العٌبطش الغزاص٘خ الشص٘س٘خ الزٖ ُٖ 7

P ّ K ب 

:  K2Oإ  NPKهي 4.-4.-4.ؽبّٗخ علٔ ًست هخزلفخ هي ُزٍ العٌبطش الضالصخ الوشكت ُّزٍ االسوذح 

N:P2O5  ّّٕاى رشك٘ض ُزٍ العٌبطش الغزاص٘خ الضالصخ فٖ الوشكت ُٖ   .:.:.رسبN10% ّ P2O510% 

 ُٖ الْؽذح الفعبلخ هي السوبد ب  N ّ P2O5 ّ K2Oؽ٘ش اى 

 -صبً٘بً : االسوذح العؼْٗخ :



االسوذح العؼْٗخ ًبرغخ اطالً هي الفؼالد المشثًْ٘خ ّث بٗب الٌجبد ّهخلفبد الؾْ٘اًبد ُّٖ اسوذح غٌ٘نخ ثبلونبد 

ّالوشكجبد المشثًْ٘خ ب ّلمٌِب ف ٘شح ثبلعٌبطش الغزاص٘خ عٌنذ ه بسًزِنب ثبالسنوذح االخنشٓ ب اؽنذ اُنن ُنزٍ االسنوذح 

عي ال ش الوزؾلل عضص٘بً ه  فؼنالد الؾْ٘اًنبد  الؾْ٘اًٖ ُّْ عجبسح Farm Yand manureُْ سوبد الؾ ل 

ب هؾزْٓ االسوذح العؼْٗخ هي العٌبطش الغزاص٘خ ٗخزلو اعزوبداً علٔ هظنذسُب ّهؾزْاُنب الونبصٖ ب فونضالً سنوبد 

الوغبسٕ هؾزْاُب ّاؽئ هي الجْربسْ٘م الى ق٘وخ االسوذح العؼْٗخ الر ذس ف نؾ ثوؾزْاُنب الؾ ل ال ش ّهخلفبد 

زاص٘نخ ّلمني اٗؼنبً هني خنالل عبُضٗنخ ُنزٍ العٌبطنش للوؾبطن٘ل ُّنزا ٗ ن٘ن هني خنالل الزغنبسة هي العٌبطنش الغ

½ الؾ ل٘ننخ ب اكضننش الٌزننشّع٘ي فننٖ االسننوذح العؼننْٗخ ْٗعننذ علننٔ شننمل هشكجننبد عؼننْٗخ فننٖ ث بٗننب الؾْ٘اًننبد 

العؼنْٕ ٗمنْى  N% اهنب الجنبقٖ هني .7عؼنْٕ النزٕ ٗزؾلنل هٌنَ ف نؾ  Nّالجبقٖ  NH4الٌزشّع٘ي الملٖ هي 

رمْى اكضنش ه بّهنخ للزؾلنل ّاى صلنش  Nه بّم للزؾلل ّالوشكجبد العؼْٗخ للسوبد الؾ ل الؾْ٘اًٖ الؾبّٗخ علٔ  

الٌزشّع٘ي ف ؾ ٗمْى سِل الزؾشس ّالٌزنشّع٘ي الوزج نٖ ٗج نٔ فزنشح ؽْٗلنخ دّى رؾلنل الفسنفْس فنٖ سنوبد الؾ نل 

ض للٌجبد ثسشعخ ب اهب ثبلٌسجخ للجْربسْ٘م فبًنَ ر شٗجنبً الؾْ٘اًٖ ْٗعذ ثشمل عؼْٕ ّاى ًظو المو٘خ ٗمْى عبُ

ٗزّة ثبلونبد كل٘نبً ّٗمنْى اكضنش عبُضٗنخ هني الفسنفْس هني ؽ٘نش خظنْثخ الزشثنخ ّكنبى اكضنش رنبص٘ش لسنوبد الؾ نل 

الؾْ٘اًٖ فٖ رؾس٘ي طفبد الزشثخ الف٘ضٗبص٘خ ب ّهعذل رؾلنل الونبدح العؼنْٗخ فنٖ الزشثنخ ٗعزونذ علنٔ ًنْع الونبدح 

 بالعؼْٗخ 

فٖ الزجي )قش( ثشمل عبُض اال اى الٌزنشّع٘ي ٗضجنذ هني قجنل االؽ٘نبد الوغِشٗنخ )روض٘نل  P ّKثبلشغن هي ّعْد 

 ثأعسبهِب(ب

ٗمْى فٖ الوٌط خ ال شٗجخ هي الغزّس اعلٔ هب ُٖ علَ٘ فٖ الوٌط خ الجع٘ذح عي الغزّس ب عٌذهب ٌٗنذف  الغنزس راد 

الووننزض هني قجننل الغنزّس ثوعننذل عنبل ُّننزا ٗنؤدٕ الننٔ  P عٌنذهب ٗمننْى الٌونْ ثؾبلننخ ع٘نذح Pؽلنت كج٘نش علننٔ  

الوْعنْد قنشة سنطؼ  P( ثن٘ي  gradientهي هؾلْل الزشثخ ُّزا االسزضا  ْٗلذ اخزالفبً ثنبلزشك٘ض ) Pاسزضا  

هنني ؽننْل عننزس الٌجننبد رٌسننغن هنن   Pالوْعننْد فننٖ الزشثننخ كوننب ّثٌ٘ننذ الزغننبسة اى دسعننخ اسننزضا   Pالغننزّس ّ

 بPؽسبة اًزشبس 

فٖ هؾ٘ؾ الغزس رضداد ه  صٗبدح عول٘خ الزشك٘ت الؼْصٖ ّرؾنشس عنضد  Pش افشاصاد الغزّس علٔ رّثبً٘خ اى رأص٘

الونشرجؾ ثسنطؼ الزشثنخ ّرؾنشسٍ  Pهٌِب ٗزشكت هٌِب اؽوبع هخلج٘خ ُّزٍ الوْاد العؼنْٗخ الوخلج٘نخ رزجنبدل هن  

الوزؾشسح هي الغنزّس ّالشنع٘شاد الغزسٗنخ رغِنض ّسنبصل كفنْد  ُزٍ الوْاد الوخلج٘خلالهزظبص هي قجل ًجبد ب 

 ب Pلضٗبدح رّثبً٘خ  



ُْ رغ٘ش دسعخ رفبعنل الزشثنخ ال شٗجنخ هني الغنزّس ب دسعنخ رفبعنل سنطؼ الغنزس  Pّللغزّس رأصش هِن فٖ عبُضٗخ 

الوشرجطنخ للزشثخ ُّزا ٗؾظنل ًز٘غنخ االخنزال  ثوعنذالد المبٗزًْنبد ّاالًًْ٘نبد  PHٗخزلو ثذسعخ ّاؽذح عي 

ا  هي الغزّس ب ٌُّنب رلعنت طنْس الٌزنشّع٘ي الوشرجطنخ هن  السنوبد الفْسنفبرٖ دّس هِنن بفبلٌجبرنبد  +Hثزؾشس 

OHالزٖ رغِض ثبلٌزشاد ٗمْى اهزظبطِب لـبرًْ٘زبد اكجش هي اهزظبطِب لمبٗزًْبد ّٗؾنشس 
-

HCO3اّ  
-

هني  

خ هنني الزشثننخ الجع٘ننذح عنني الغننزس ب فننٖ ؽنن٘ي ال شٗجننخ هنني الغننزس رمننْى اكضننش قبعذٗنن PHالغنزّس لننزا فننبى دسعننخ الننـ

الٔ الزشثخ ّرظجؼ  Hؾشس زاالسوذح الفْسفبر٘خ اكضش رغِ٘ضُب ثبالهًْْ٘م روزض كبٗزًْبد اكضش هي االًًْ٘بد ّٗ

رزنأصش  Pالى رّثبً٘نخ  Pالزشثخ ال شٗجخ هي الغزس ؽبهؼ٘خ ُزا االخزال  فٖ السلْك ٗؤصش فٖ اهزظبص الٌجبد لنـ

الوونذص ُنْ الغنضد االكجنش لفسنفْس الزشثنخ فنبى صٗنبدح دسعنخ الزفبعنل  Pب فٖ الزشة الزٖ رمْى فِ٘ب النـ PHثبلـ 

ُٖ  السبصذح كوب فٖ الزشة ال بعذٗنخ الملسن٘خ  Caّٗضداد عبُضٗخ بثٌ٘وب ٗمْى فْسفبد  Pالزشثخ ٗؤدٕ الٔ رؾشس 

 ب PHلضٗبدح الـ Pر ل رّثبً٘خ 

 

 

 


