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 الخالصة
انخً حسخخذو فً يشاقبت ٔضبظ انخصاسٌف فً  انًًٓتانٍٓذسٔنٍكٍت  انًُشآثانسذٔد ٔانبٕاباث يٍ 

 انعائًتعهى انشغى يٍ ٔجٕد عٍب ٔاحذ فً انبٕاباث ْٕٔ احخًال اإلبقاء عهى انًٕاد  انشي.قُٕاث 

يشكهت انخشسٍب بانٓذاس ًٌكٍ  انسذٔد. ٔاٌضاكاَج يجخًعّ جُبا انى جُب يع  إراانخً ًٌكٍ حهٓا 

يجخًعت حكٌٕ حانت ٍْذسٔنٍكٍت  انًُشآثحهٓا عٍ طشٌق انجًع بٍٍ انسذٔد ٔبٕاباث انسذ. ْزِ 

عٍ  حجشٌبّجذٌذِ حخخهف عٍ حانت ْذاس فقظ أ بٕابت فقظ. ٌٔقذو ْزا انبحث َخائج دساست 

حاالث يخعذدة حٍث كاٌ انٓذف نهًٍاِ يع انسذٔد أ انسذٔد انًشكبت ححج انخصائص انٍٓذسٔنٍكٍت 

ًَٕرج  (11)ٔكاَج ْزِ انحاالث عباسة عٍ . (%Eيٍ انذساست ْٕ إٌجاد َسبت حبذٌذ طاقت انجشٌاٌ )

قسى انُٓذست انًذٍَت حٍث أظٓشث َخائج  –جايعت انقادسٍت –اخخباسْا فً يخخبشة كهٍت انُٓذست  حى

األفضم  فخحاث( ْٕبذٌٔ  س يذسج)ْذا 1( اٌ انًُٕرج سقى 2.00-2.00نخصاسٌف )االخخباس فً ا

 انقُاة( ْٕبذٌٔ فخحاث يع ٔجٕد بٕابت اكخساح فً يقذيت  جْذاس يذس) 11بًٍُا كاٌ انًُٕرج سقى 

 .حأي عهى  يذسج )ْذاس 0( ٔنٕحع اٌ انًُٕرج سقى 0..1-2.00األفضم عُذ انخصشٌف )

يا ٌكٌٕ ذٔٔجذ أٌضا عُ (.0.00-0..1األفضم فً انخصاسٌف انعانٍت ) يهى( 7فخحاث بقطش 

 0يهى األفضم اٌ ٌكٌٕ انعذد  7بقطش فخحت  جانٓذاس انًذس( 2.00-2.00انخصشٌف يُخفض )

ٔفً انخصاسٌف  .1يهى األفضم اٌ ٌكٌٕ عذد انفخحاث  10يهى ٔقطش  12بقطش  ٔانٓذاس انًذسج

 12يهى ٔ 7بقطش فخحت  جانٓذاس انًذس( 0.00-0..1انعانٍت ) ( ٔانخصاسٌف1.70-1.1انًخٕسطت )

فًٍ األفضم اٌ  10فخحت  انًذسج بقطشانٓذاس ٔعُذيا ٌكٌٕ  ،.يهى فًٍ األفضم اٌ ٌكٌٕ انعذد 

. ٔعالقت انخصشٌف بُسبت حبذٌذ انطاقت ًْ عالقت عكسٍت حٍث كهًا صاد انخصشٌف 0ال عذدٌكٌٕ 

(Q ٌقهت َسبت حبذٌذ طاقت انجشٌا )(E%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


