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ملقص

وزبئظ الوؽلخ احلملٕخ األَىل " أغَؽٌ " 3122
لربوبمظ الوصل الجٕئّ للجؾرياد ادلصؤخ
" حبريح َاكْ الؤبن "

مملمخ

اٍتتزلامخ األوٍتتبه َالجؾتترياد اللافلٕتتخ يف مجٕتتأ أءتتبع ال تتبم مٍتتلكح ثلتتتز مزيأتتل ثَتتجت

الزغتترياد الجٕئٕتتخ الىبمجتتخ كتته رتضٕ ت

اٍتتزقلاا األهاظتتٓي َىٔتتبكح الؽلتتت كلتتّ ادلتتُاهك ادلبئٕتتخ

احمللَكح َرغري ادلىبؿٌَ .ني الزغٕترياد رترصو رتاصريا مجب توا كلتّ رتُااو ادلٕتبي َوُكٕزٍتب َالتىم

الجٕئٕتتتخ يف مىتتتبؼك كلٔتتتلحَ .مصتتتو جلتتتل يف مشتتتبف ااؤمٕتتتب ؽٕتتتش رتتتتُن ٌتتتني الزغتتترياد
الجٕئٕخ أ ل َوموا للئبكح ادلَزموح اّ كلك الَتبن َثبلزبىل الئبكح التجريح اّ الؽلت كلتّ ادلٕتبي
اّ األغواض الجلؤخ َالَتبوٕخ َاليهاكٕخ َغريٌب.

َوموا دلب رز وض لً الجؾرياد ادلصؤخ مه كملٕبد صوف مَزموح دلقزل

أوتُا ادللُصتبد الصتىبكٕخ

َالصؾٕخ َاليهاكٕخ ممب ٔرصو كلّ ز مه عتُكح َوُكٕتخ مٕتبي ٌتني الجؾترياد َهوزبعٍتب الَتمتّ.

َوموا ل لا َعُك ثووبمظ مزبث خ كَهٔخ للُظأ الجٕئتّ ذلتني الجؾترياد اتبن ؽبلزٍتب رزتلٌُه متأ

الُلذ ممب ٔرصو كلّ احلبلخ الصؾٕخ َاإللزصبكٔخ َاإلعزمبكٕخ وموا دلب دتضلً ٌني الجؾرياد مه مصبكه

هىق َغناع للمالٔني مه أثىبع مصو .لتنل اتبن الربوتبمظ احلتبىل للوصتل الجٕئتّ للجؾترياد ادلصتؤخ
ٍٔلف اىل ادلزبث خ اللَهٔخ ذلني الجؾرياد للُلُف كلّ الموَف الجٕئٕخ َادللُصبد ادلرصوح كلٍٕتب اتّ

األَلبد َاألمب ه ادلقزلفخ ثغوض َظأ ثووبمظ لُمّ للؾل مته رتاصري ٌتني ادللُصتبد ََلت

ادلَزمو للجؾرياد ََظأ اخلؽػ ادلَزمجلٕخ حلمبٔزٍب َؽز ملب لٍب َرىمٕزٍب ادلَزلامخ.
َص

الزتلٌُه

الجؾريح

ر ل حبريح َاكْ الؤبن َاؽلح ممب ٔ وف ثبألهاظٓ الوؼجتخ َر زترب حبتريح صتىبكٕخَ .أٔعتب ر زترب

حبريح َاكْ الؤبن زلمٕخ ؼجٕ ٕخ ؽٕش رمأ يف عىُة غوة حبريح لتبهَن َدتضتز متأ حبتريح لتبهَن
اخلياوني الُؽٕلٔه دلٕبي الصوف اليهاكٓ يف زلبامخ الفُٕا َرزتُن مه مَؽؾني مزصالن كترب لىتبح

متلُاخَ .ر زرب الجؾريح ثم خ مه ادلٕبي ٍَػ مىقفط صؾواَْ ؽٕش حتٕػ الصؾبهِ ثتبلجؾريح مته
ز اجلُاوت .هال أوً يف ال ملٔني األفرئه ثلأد اٍزصالػ ث ط األهاظٓ اليهاكٕخ َثىبع لوِ يف مشبف

غوة ادلَؽؼ الضبوٓ .مه َعً آفو امل لُؽظ ريأل ولتبغ ادلتياه الَتمتٕخ َفبصتخ يف مشتبف توق

ادلَؽؼ الضبوٓ ثبلموة مه لىبح الزُصٕز ثني ادلَؽؾني.

ميضز مصوف الُاكْ ادلصله الُؽٕل للمٕتبي .ؽٕتش ميتو مٕتبي كترب وفتك مغؽتّ ٔصتت يف اللتمبف

اللولٓ للمَؽؼ األَف .ثٕىمب ٔز

ظـ ادلٕبي مه ادلَؽؼ األَف مه فالف زلؽتخ لواتأ ادلٕتبي َأٔعتب

ٔز ٍؾت ادلٕبي هىل ادلتياه الَتمتٕخ .حتزتُِ حبتريح َاكْ الؤتبن كلتّ ث تط الىجبرتبد َفبصتخ يف

ادلَؽؼ األَف.

َؼجمب للقوائػ الجبصٕمرتٔخ امتل َعتل أن ادلٕتبي يف ادلَتؽؼ األَف ر زترب أكمتك مته ادلَتؽؼ الضتبوٓ.

اجبلىَجخ ادلَؽؼ األَف ختزل

أكمبق ادلٕبي ثٍب مته مىؽمتخ هىل أفتوِ .اىغتل أن أكمتبق ادلٕتبي ثٍتنا

ادلَؽؼ رزلهط مه مٕبي ظؾلخ لوة احلُاف َ مصت مصوف الُاكْ َأٔعب أمب لىتبح الزُصتٕزي إمتب
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رو يد األكمبق التجريح يف الٍُػ .أٔعب يف ادلَؽؼ الضبوٓ ررت ي ادلٕبي العؾلخ يف عىُة مل ادلَتؽؼ

َكلّ ؽُااً ثٕىمب رو يد ادلٕبي ال مٕمخ يف اجليع اللمبيل مه مل ادلَؽؼ.
مُلأ َ أث بك حبريح َاكْ الؤبن

رمأ حبريح َاكْ الؤبن يف عىُة غوة حبريح لبهَن ؽٕش رىمَ الجؾريح هىل مَؽؾني:

ادلَؽؼ األَف :ثني فؽٓ كتوض(َ )29˚ 11\ 26\\ & 29˚ 17\ 15\\ Nفؽتٓ ؼتُف \\30˚ 25\ 53\\ &30˚ 31\ 05

))Eي ؽٕش ٔافن ٌنا ادلَؽؼ اللتز الجٕعتبَْ ٔجلت ألصتّ ؼتُف لتً  4.04ت ثٕىمتب
ي ؽٕش ثل مزٍُػ مَبؽزٍب ؽُايل 5407

ألصّ كوض ذلنا ادلَؽؼ ؽُايل 804

.2

أمب ادلَؽؼ الضبوٓ :إمأ ثني فؽٓ كوض (َ )29˚ 05\ 09\\&29˚ 12\ 45\\ Nفؽٓ ؼُف \\30˚ 21\ 10
) )& 30˚ 25\ 52\\ Eاىغل أوً مضوْ اللتزي ٔجل ألصّ ؼُف لً  44ت ثٕىمتب ٔجلت

ألصّ أرَب 7062

 .ؽٕش ثلت مزٍُتػ مَتبؽزً ؽتُايل  5708ت َ .2دتتذ كملٕتخ

الوصل مه فالف ( )4.ومبغ مُىكخ مب ثبجللَف لزلمز مَبؽخ الجؾريح مب ٌُ مُظتؼ

ثبللتز (: )4
احملؽخ
2
3
4
5
6
7
8
9
:
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الجؾريح

ادلَؽؼ األَف

ادلَؽؼ الضبوٓ

َص

ادلُلأ

أمبا مصوف الُاكْ
ألصّ وق ادلَؽؼ األَف
ٍَػ ادلَؽؼ األَف
ألصّ غوة ادلَؽؼ األَف
أمبا المىبح ادلُصلخ ثني ادلَؽؾني
أمبا ملفز ادلٕبي للمَؽؼ الضبرّ
ٍَػ ادلَؽؼ الضبوٓ
ألصّ غوة ادلَؽؼ الضبوٓ
عىُة ادلَؽؼ الضبوٓ
ألصّ اجلىُة كىل اجليه الوملٕخ يف ادلَؽؼ
الضبوٓ
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َإمب ٔلٓ ثٕبن ثىزبئظ حتلٕز كٕىبد ادلٕبي الىت مج ذ مه الجؾريح فالف ٍو أغَؽٌ .2.44
اخلُاص اذلٕلهَ ٕمٕبئٕخ

وُكٕخ ادلٕبي لجؾريح َاكْ الؤبن

كهعخ احلواهح -:
ُ
رواَؽذ كهعخ احلواهح ادلَغلخ يف اللهاٍخ احلبلٕخ ثتني ( 3. –26كهعتخ مئُٔتخ) َلتل ٍتغلذ ألتز
ُ
لٕمخ يف (زلؽخ )4؛ ثٕىمب ٍغلذ أكلّ لٕمخ يف (زلؽخ  .)3مبزٍُػ (  28078 َ 28كهعتخ مئُٔتخ)
ثبدلَؽؼ األَف َالضبوٓ كلّ الزُايلي مَغال مزٍُػ كبا يف الجؾريرني ( 28039كهعخ مئُٔخ).

اللفبإخ-:
ُ
أَظؾذ الىزبئظ رَغٕز ألز لٕمخ  ٍ 4.يف زلؽخ ( 6أمبا اللالف)ي ثٕىمتب ٍتغلذ أكلتّ لٕمتخ

 ٍ2..يف زلؽخ ( 7ثبدلَؽؼ الضبوٓ) .مبزٍُػ (  ) ٍ 454 َ 4.6025ثبدلَؽؼ األَف َالضبوٓ كلّ
الزُايلي مَغال مزٍُػ كبا يف الجؾريرني (.) ٍ 43.042

ادللُؽخ -:

ً
ً
أَظؾذ الىزبئظ رزفبَد كهعخ ادللُؽخ رفبَرب َاظؾب ثني ادلَؽؾنيي ؽٕش رمز يف األَف مَغلخ ألز
ُ
لٕمخ ( )‰ 4022يف زلؽخ ( 4أمبا مصوف الُاكْ) .ثٕىمب ٍغلذ أكلّ لٕمخ ( .)‰ 46085يف زلؽخ
( 4.ألصّ عىُة ادلَؽؼ الضبوٓ) مبزٍُػ (  4505 َ 4053كهعتخ مئُٔتخ) ثبدلَتؽؼ األَف َالضتبوٓ
كلّ الزُايلي مبزٍُػ كبا يف ادلَؽؾني (.)‰ 8054

كهعخ الزُصٕز التٍوثّ -:

أَظؾذ الىزبئظ رواَػ كهعخ الزُصٕز التٍوثتٓ ثتني ( 20.5مللتٓ ٍتٕمهٍ/ت ) ثبدلَتؽؼ األَف
ُ
أمبا مصوف الُاكْ (يف زلؽخ  )4ثٕىمب ٍغلذ أكلّ لٕمخ (2408مللٓ ٍٕمه ) ٍ/ألصّ عىتُة

ادلَؽؼ الضبوٓ ( زلؽخ)4.ي مبزٍُػ (  2209 َ 2068مللٓ ٍٕمه ) ٍ/ثبدلَؽؼ األَف َالضبوٓ كلّ
الزُايلي مَغال مزٍُػ كبا يف ادلَؽؾني ( 42074مللٓ ٍٕمه.) ٍ/

رو ٕي أُٔن اذلٕلهَچني (األً اذلٕلهَعٕىن) -:

أَظؾذ اللهاٍخ أن مٕبي حبرياد َاكْ الؤبن رمأ يف اجلبوت الملُْ َرواَؽذ لتٕ رو ٕتي أٔتُن
ُ
اذلٕلهَعني للمٕبي ا ثني (َ .)8096 – 80.6لل ٍغلذ ألز لٕمخ يف زلؽخ ( 4أمبا مصوف التُاكْ)
َأكلّ لٕمخ يف زلؽخ ( 7ثبدلَؽؼ الضتبوٓ) مبزٍُتػ (  )8065َ 8047ثبدلَتؽؼ األَف َالضتبوٓ كلتّ

الزُايل .مبزٍُػ كبا يف ادلَؽؾني .8044

األ َغني النائت -:

ُ

رواَػ رو ٕي األ َچني النائت ثني ( 4.028 – 6098ملٕغواا/لرت) َلل ٍغلذ ألز لٕمخ يف زلؽخ 5

َأكلّ لٕمخ يف (زلؽتخ  )4ي مبزٍُتػ (  7084َ 8047ملٕغتواا/لترت) ثبدلَتؽؼ األَف َالضتبوٓ كلتّ

الزُايلي مبزٍُػ كبا يف ادلَؽؾني ( 8045ملٕغواا/لرت).
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ً
األ َچني ادلَزٍل ؽُٕٔب (-:)BOD

ُ
ً
أَظؾذ اللهاٍخ رواَػ لٕ األ َچني ادلَزٍل ؽُٕٔب ثني ( 507 -408ملٕغواا/لترت) َلتل ٍتغلذ

ألتتتز لٕمتتتخ يف زلؽتتتخ ( 3ثبدلَتتتؽؼ األَف) َأكلتتتّ لٕمتتتخ يف زلؽتتتخ 4ي مبزٍُتتتػ ( 4072َ 3094

ملٕغتتتواا/لتتترت) ثبدلَتتتؽؼ األَف َالضتتتبوٓ كلتتتّ الزتتتُايلي مبزٍُتتتػ كتتتبا يف ادلَتتتؽؾني ( 4033

ملٕغواا/لرت).

األ َچني ادلَزٍل

ً
ٕمٕبئٕب (-:)COD

رواَؽذ لٕ األ َٕغني ادلَزٍل

ُ
ٕمٕبئٕب ثتني ( 4406 – 4803ملٕغتواا/لترت) َلتل ٍتغلذ ألتز

لٕمخ يف زلؽخ َ 5أكلّ لٕمخ يف زلؽخ ()8ي مبزٍُػ ( 49044َ 3507ملٕغواا/لترت) ثبدلَتؽؼ األَف
َالضبوٓ كلّ الزُايلي مبزٍُػ كبا يف ادلَؽؾني (  27056ملٕغواا/لرت).

التربٔزٕلاد -:

أَظؾذ اللهاٍخ كلا رَغٕز أْ َعُك للتربٔزٕلاد يف مجٕأ لؽبكبد ادلَؽؾني.

التلُهَإز-أ َادلُاك ال بلمخ التلٕخ-:

ٔ زعؼ مه فالف الىزبئظ الزٓ مت هصلٌب لزُىٔتأ التُىن احلٕتُْ لل ُالتك الىجبرٕتخ أن مٕتبي
ادلَؽؼ األَف رلٍل اىكٌبها ملؾُظب يف الُىن احلٕتُْ لزلت التبئىتبد (مزمضلتخ يف رو ٕتياد

صج التلُهَإز أ) يف احملؽخ هل  5يف ادلَؽؼ األَف َهل  6يف ادلَتؽؼ الضتبوٓ ؽٕتش ٍتغلذ
أكلّ لٕمً ذلب ٌَٓ  3. َ 2908مٕتوَعتواا/لترت ثىَتجخ  %4608 َ 4606كلتٓ الزتُايلي ثٕىمتب

ٍتغلذ التتز لٕمتتً لرت ٕتتي التلُهَإتز يف احملؽتتخ هلت  3يف ادلَتتؽؼ الضتتبوٓ ؽٕتتش ثلت 502

مٕتوَعواا/لرت ثىَجخ َ . %209ثصفخ كبمخ أَظؾذ الىزبئظ أن ادلَؽؼ األَف بن أ ضتو رو ٕتيا
للتلُهَإز كه ادلَؽؼ الضبوٓ.

َ ثبلىَجخ للمُاك ال بلمخ امل رواَؽذ ثتني  404ت  4702ملٕغتواا/لترت يف زلؽتخ َ 5زلؽتخ 7
كلّ الزُايل مبزٍُػ كبا للجؾريرني 44058ملٕغواا /لرت.

األمالػ ادلغنٔخ:

ٌٓ كجتبهح كته مو جتبد مائجتخ اّ ادلٕتبي الؽجٕ ٕتخ َر زترب ٌتني ادلو جتبد ادلصتله الوئَٕتتّ
لزغنٔتخ التبئىتبد اّ الجٕئتخ ادلبئٕتخ فصُصتب التبئىتبد الللٕمتخ مضتز الجترتٔتب َالؽؾبلتت متب

ر زجتو أٍبٍٕتخ اّ كملٕتخ الزمضٕتز الغنائتّ للىجبرتبد َاحلُٕاوتبد اتّ ٌتني الجٕئتتخ ٌَتني
األمالػ كجبهح كه مو جبد وٕرتَعٕىٕخ ي اٍُفُهٔخ ٍَلٕتبد.
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أ-ادلو جبد الىٕرتَعٕىٕخ( :األمُوٕب  -الىٕرتٔزبد  -الىرتاد  -الىٕرتَعني التلّ)

ٌّ كجبهح كه مو جبد وٕرتَعٕىٕخ مائجتخ اّ ادلٕتبي الؽجٕ ٕتخ َر زترب ٌتني ادلو جتبد ادلصتله

الوئَٕتّ لزغنٔتخ التبئىتبد اّ الجٕئتخ ادلبئٕتخ َرلمز (األمُوٕب  -الىٕرتٔزبد  -الىرتاد -
الىٕرتَعني التلّ).

 رواَػ رو ٕي األمُوٕب ثني ( 53702 – 42204مٕتوَعواا/لرت) َلل ٍغلذ ألز لٕمخ يف زلؽخ
 4ثٕىمب ٍتغلذ أكلتّ لٕمتخ يف زلؽتخ  2مبزٍُتػ (  489072َ 268094مٕتوَعتواا/لترت)

ثبدلَؽؼ األَف َالضبوٓ كلّ الزُايل مبزٍُػ كبا يف ادلَؽؾني ( 229033مٕتوَعواا/لرت).

 رواَػ رو ٕي الىٕرتٔزبد ثني ( 530.3 – 3084مٕتوَعواا/لترت) َلتل ٍتغلذ ألتز لٕمتخ يف
زلؽخ 8؛ ثٕىمب ٍغلذ أكلّ لٕمخ يف زلؽخ ( 4أمبا مصوف الُاكْ) .مبزٍُػ ( 4406َ 45

مٕتوَعواا/لرت) ثبدلَؽؼ األَف َالضتبوٓ كلتّ الزتُايل مبزٍُتػ كتبا يف ادلَتؽؾني (4303
مٕتوَعواا/لرت).

 رواَػ رو ٕي الىرتاد ثني ( 397069 – 43058مٕتوَعتواا/لترت) َلتل ٍتغلذ ألتز لٕمتخ يف
زلؽخ  .2ثٕىمب ٍغلذ أكلّ لٕمخ يف زلؽتخ ( 4أمتبا مصتوف التُاكْ) .مبزٍُتػ ( 4..02

َ449045مٕتوَعواا/لرت) ثبدلَؽؼ األَف َالضبوٓ كلّ الزُايل َمبزٍُػ كتبا يف ادلَتؽؾني

( 4.9067مٕتوَعواا/لرت).

 رواَػ رو ٕي الىٕرتَچني التلٓ ثني ( 6052 – 4034ملٕغواا/لرت) َلل ٍغلذ ألتز لٕمتخ يف
زلؽخ  3ثٕىمب ٍتغلذ أكلتّ لٕمتخ يف زلؽتخ  .4.مبزٍُتػ (  3074 َ 4088ملٕغتواا/لترت)
ثبدلَؽؼ األَف َالضبوٓ كلّ الزُايل َمبزٍُػ كبا يف ادلَؽؾني ( 2084ملٕغواا/لرت).

ة-ادلو جبد الفٍُفُهٔخ ( :الفٍُفبد الف بف َالفٍُفُهالتلّ)

ٌّ كجبهح كه مو جبد اٍُفُهٔخ اّ ادلٕتبي الؽجٕ ٕتخ َر زترب ٌتني ادلو جتبد امه أؽل ادلصبكه

الوئَٕٕخ لزغنٔتخ التبئىتبد اّ الجٕئتخ ادلبئٕتخ َرلمز (الفٍُفُه الف بف-الفٍُفُه التلٓ).

 رواَػ رو ٕي األَهصُاٍُفبد ثني ( 3906 – 4908مٕتوَعواا/لرت) َلل ٍتغلذ ألتز لٕمتخ يف
زلؽخ  (4ثبدلَؽؼ األَف) .ثٕىمب ٍغلذ أكلتّ لٕمتخ يف زلؽتخ ( 4أمتبا مصتوف التُاكْ)ي

مبزٍُػ (  27094 َ 26048مٕتوَعواا/لرت) ثبدلَؽؼ األَف َالضبوٓ كلتّ الزتُايل مبزٍُتػ

كبا يف ادلَؽؾني ( 270.6مٕتوَعواا/لرت).

 رواَػ رو ٕي الفَفُه التلٓ ثني ( 35808 – 444مٕتوَعواا/لرت) َلل ٍغلذ ألتز لٕمتخ يف
زلؽخ 4؛ ثٕىمتب ٍتغلذ أكلتّ لٕمتخ يف زلؽتخ ( 2ألصتّ توق ادلَتؽؼ األَف)ي مبزٍُتػ

( 222072َ 2540.4مٕتوَعواا/لرت) ثبدلَؽؼ األَف َالضبوٓ كلّ الزتُايل مبزٍُتػ كتبا يف

ادلَؽؾني ( 236088مٕتوَعواا/لرت).
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ط-الَلٕتبد الف بلخ -:

رواَػ رو ٕي الَلٕتبد ثني ( 4.085 – 4042ملٕغواا/لرت) َلل ٍغلذ ألز لٕمخ يف زلؽخ (4أمبا

مصوف الُاكْ)؛ ثٕىمب ٍتغلذ أكلتّ لٕمتخ يف زلؽتخ  9ي مبزٍُتػ ( 703َ 6098ملٕغتواا/لترت)
ثبدلَؽؼ األَف َالضبوٓ كلّ الزُايل مبزٍُػ كبا يف ادلَؽؾني ( 7044ملٕغواا /لرت).

ادل بكن الضمٕلخ -:

 رتتواَػ رو ٕتتي احللٔتتل ثتتني (4.270.6–4.4058مٕتوَعتتواا/لتترت) مبزٍُتتػ كتتبا (277069
مٕتوَعواا/لرت) .

 رتتتواَػ رو ٕتتتي الىؾتتتبً ثتتتني (43048 -6066مٕتوَعتتتواا/لتتترت) مبزٍُتتتػ كتتتبا (43046
مٕتوَعواا/لرت).

 رتتواَػ رو ٕتتي كىصتتو اليوتت ثتتني ( 84044 – 9028مٕتوَعتتواا/لتترت) مبزٍُتتػ كتتبا (24088
مٕتوَعواا/لرت) .

 رتتواَػ رو ٕتتي كىصتتو التتتوَا ثتتني ( 4605 – 3096مٕتوَعتتواا/لتترت) مبزٍُتتػ كتتبا (9086
مٕتوَعواا/لرت) .

 رتتتواَػ رو ٕتتتي الىٕتتتتز ثتتتني ( 52062 – 7052مٕتوَعتتتواا/لتتترت) مبزٍُتتتػ كتتتبا (49064
مٕتوَعواا/لرت) .

 رتتتواَػ رو ٕتتتي التُثبلتتتذ ثتتتني( 6062 – 2042مٕتوَعتتتواا/لتتترت) مبزٍُتتتػ كتتتبا (4066
مٕتوَعواا/لرت) .

 رتتواَػ رو ٕتتي كىصتتو الوصتتبص ثتتني ( 79082 – 420.9مٕتوَعتتواا/لتترت) مبزٍُتتػ كتتبا
(33086مٕتوَعواا/لرت)

 رتتواَػ رو ٕتتي التتتبكمُٕا ثتتني( 49082 – 4048مٕتوَعتتواا/لتترت) مبزٍُتتػ كتتبا (4027
مٕتوَعواا/لرت) .

 م ٔز رَغٕز أْ َعُك لليئجك يف ث ط احملؽبد ثٕىمب ٍغلذ أكلّ لٕمخ للمٕبٍتبد(.0244
مٕتتتُعواا/لتترت) مبؾؽتتخ ( )4أمتتبا مصتتوف التتُاكْ ثبدلَتتؽؼ األَف مبزٍُتتػ كتتبا ...86
مٕتُعواا/لرت.

ادلجٕلاد التلٕخ (َ )TPمو جبد صىبئٓ إىٕز مز لكح التلُه (-: )PCBs

رواَػ رلمُ رو ٕياد مو جبد ادلجٕلاد التلٕخ (َ )TPرو ٕياد مو جبد صىبئٓ إىٕز مز لكح

التلُه ( )PCBsمبثني  .053وبوُعواا/لرت هىل  4057وبوُعواا/لرت مبزٍُػ  40..وبوُعواا/لرتي 4042

وبوُعواا/لرتهىل  2.64وبوُعواا/لرت مبزٍُػ  4079وبوُعواا/لرت ث ٕىبد مٕبي حبريح الؤبن كلّ
الرترٕت.
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اذلٕلهَ وثُوبد الجرتَلٕخ التلٕخ -:

رواَػ مزٍُػ الرت ٕي التلّ للمُاك اذلٕلهَ وثُوٕخ التلٕخ مبثني  .02.مٕتوَعواا/لرت هىل 2044

مٕتوَعواا/لرت مبزٍُػ لّ 4024مٕتوَعواا/لرت.

اللالئز الجتزرئخ (مٕتوَثُٕلُعّ) -:

رلري وزبئظ اللهاٍخ أن ال لك االؽزمبىل للجترتٔب اللالخ كلّ الزلُس مبقلفبد الصوف الصؾّ اّ
الجؾريح األَىل رواَؽذ ثني 34.× 45- 24.× 45 َ24.× 93 -24.× 3 َ34.× 24 - 24.× 45فلٕخ 4.. /

ٍ  3لجترتٔب المُلُن التلٕخ َالرباىٔخ َالَجؾٕبد الرباىٔخ كلّ الزُاىل ي أمب ثبلىَجخ للجؾريح الضبوٕخ
امل رواَؽذ أكلاكٌب ثني 34.× 44- 34.× 2 َ24.× 39 -24.× 44 َ34.× 45 - 24.×53فلٕخ 4.. /

ٍ  3لجترتٔب المُلُن التلٕخ َالرباىٔخ َالَجؾٕبد الرباىٔخ كلّ الزُاىل.
اذلبئمبد الىجبرٕخ -:

فالف ٌني اللهاٍخ مت هصل  78وُ مه ال ُالك الىجبرٕخ ثجؾرياد َاكْ الؤبن فالف مٍُ الصٕ

 2.44رىزمّ هىل مخَخ كبئالد أٍبٍٕخ ٌّ  24وُكب مه اللٔبرُمبد َ  24وُكب مه اخلعواع ادليهلخ

َ  28وُكب مه الؽؾبلت اخلعواع َ  4أوُا مه الَُؼٕبد َ وُ َاؽل مه الالُٔعلٕىُإَّ.

ٍ غلذ أكلّ ضباخ لل ُالك الىجبرٕخ  4 4.x77.فلٕخ/لرت ثبحملؽخ هل  2ثبدلَؽؼ األَف ثٕىمب
بوذ احملؽخ هل  4ثبدلَؽؼ الضبوٓ ٌٓ األلز ضباخ ؽٕش مضلذ  4 4.x7.فلٕخ/لرت.



ٍبكد الؽؾبلت اخلعواع ادليهلخ كه ثبلٓ اجملمُكبد متُوخ  . %5406ثٕىمب عبعد الؽؾبلت

اخلعواع َاللٔبرُمبد يف ادلو ي الضبوٓ َ الضبلش متُوب وَجخ للهٌب  %4808 َ 2309مه اجملمُ

التلٓ لل ُالك الىجبرٕخ كلّ الزُايل.


مب مضلذ الَُؼٕبد َ الالُٔعلٕىُإَّ وَجخ للٕلخ للهد ثت  % .05 َ 202كلّ الزُايلَ .

أظٍود الىزبئظ أن اخلعواع ادليهلخ ٌٓ أ ضو اجملمُكبد ضباخ َ بوذ رمز يف ادلَؽؼ الضبوٓ

كىٍب يف ادلَؽؼ األَفَ .أظٍود الىزبئظ أن ( )Oscillatoria planktonicaا ضو اوُا ٌني

اجملمُكخ ضباخ متُوب وَجخ للهٌب  %5707مه امجبيل ال ل التلٓ للؽؾبلت اخلعواع ادليهلخ.

 عبعد الؽؾبلت اخلعواع يف ادلو ي الضبوٓ مه ؽٕش ىٔبكح التضباخ متُوخ وَجخ للهٌب % 2309

مه امجبيل ال ل التلّ لل ُالك الىجبرٕخَ .أظٍود الىزبئظ أن ا ضو اوُا ٌني اجملمُكخ ضباخ

ٌُ ( )Cosmarium nitidulumمتُوخ وَجخ للهٌب  %2207مه امجبيل ال ل التلٓ للؽؾبلت

اخلعواع.
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تلذ اللٔبرُمبد وَجخ للهٌب  % 4808مه اجملمُ التلّ لل ُالك الىجبرٕخ َ مضلذ ٌني

اجملمُكخ ثت (  Syndra ulnaثىَجً  .)% 2205أمب كه ثبلٓ اجملمُكبد الؽؾلجٕخ امل ظٍود
ثصُهح غري مىزممخ َ

لل ُالك الىجبرٕخ.

اذلبئمبد احلُٕاوٕخ

 فالف اصز الصٕ

تلذ وَجً  % .05 َ 202كلٓ الزُايل مه امجبىل التضباخ التلٕخ

بوذ اكلّ ضباخ للٍُائ احلُٕاوٕخ اّ الجؾريح األَىل اّ احملؽخ  2ثتضباخ

 449529بئه/ا 3ثٕىمب ثلغذ أكلّ ضباخ للٍُائ احلُٕاوٕخ اّ الجؾريح الضبوٕخ 26764
بئه/ا 3اّ احملؽخ .4



ُوذ رلمُكخ  Rotiferaؽُاىل  % 57مه ال لك التلّ للٍُائ احلُٕاوٕخ ثبلجؾريح األَىل

رلزٍب رلمُكخ ( Copepodaؽُاىل  .)%4.ثٕىمب رغري الُظأ اّ الجؾريح الضبوٕخ لزمضز

 %34 َ % 48 Rotiferaَ Copepodaمه ال لك التلّ للٍُائ احلُٕاوٕخ كلّ الرترٕت.


ٍبك عىٌ  Brachiounusاّ ز مه الجؾريح األَىل َالضبوٕخ ثىَجخ % 5808 َ %4305مه

ال لك التلّ ذلني اجملمُكخكلّ الزُاىل .ثلغذ ضباخ  Copepodaاّ الجؾريح األَىل 34949

بئه/ا َ 3بوذ الَٕبكح ٌني اجملمُكخ لفصٕلخ َٔ cyclopoid copepodaولبرٍبي ثٕىمب

هخنفعذ هىل  8523بئه/ا 3اّ الجؾريح الضبوٕخ َ بوذ األؼُاه الريلٕخ ٌّ الَبئلح ( %96مه

ال لك التلّ للمغمُكخ).


وَزقلص مه ٌنح الىزبئظ أن ضباخ اذلُائ احلُٕاوٕخ اّ الجؾريح األَىل ثُاكِ الؤبن أكلّ

مه الجؾريح الضبوٕخ َممته أن ٔ يِ مل هىل ىٔبكح ملُؽخ ادلٕبي اّ الجؾريح الضبوٕخ حبٕش ال

رالئ ٌني ادللُؽخ أوُا ادلٕبي ال نثخ الُاالح هىل الجؾريح.

احلُٕاوبد المبكٕخ

 مت هصل أصىٓ كلو وُكب مه الالامبهٔبد المبكٕخ ثجؾرياد َاكْ الؤبن ( 2مفصلٕخ األهعز َ 3
كٔلان ؽلمٕخ َ  7هفُٔبد).



أظٍ ود الىزبئظ الزجبٔه الُاظؼ يف ضباخ َأَىان الالامبهٔبد المبكٕخ ثجؾرياد َاكْ الؤبن

فالف ٌنا ادلٍُ ٍ .غلذ أكلّ ضباخ َللهٌب  424.بئه/ا 2ثبحملؽخ هل  7ثٕىمب بوذ احملؽخ

هل ٌ 3مب األامو ثٍني احلُٕاوبد (مزٍُػ  4.بئه/ا.)2


ٍبكد الوفُٔبد ثبلٓ اجملمُكبد متُوخ  %54مه اجملمُ التلٓ لالامبهٔبد المبكٕخ ثٕىمب

عبعد يف ادلو ي الضبوٓ َ الضبلش ز مه مفصلٕخ األهعز َ اللٔلان احللمٕخ متُوب وَجخ للهٌب

 %2305 َ 2505مه اجملمُ التلٓ لالامبهٔبد المبكٕخ كلّ الزُايل.
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ُوذ الوفُٔبد ممضال ة  7أوُا ؽُايل  %54مه اجملمُ التلٓ لالامبهٔبد المبكٕخ ثبلجؾريح

فالف مل

ادلٍُ َ بن أوُا Valvata َ Theodux niloticusَ Melanoides tuberculata

ٌ niloticaمب األ ضو اوزلبها ثبلجؾريح األَىل َ هصلد أكلٓ ضباخ ذلمب ثبحملؽخ هل  َ 2م ٔز

هصل ٌني األوُا كلٓ اإلؼالق ثبلجؾريح الضبوٕخ ؽٕش اٍزجللذ ٌني األوُا ثاوُا أفوْ

حبؤخ مضز .Cerastoderma glaucum


ُوذ مفصلٕخ األهعز ممضال ثىُكبن امػ ؽُايل  %2505مه اجملمُ التلٓ لالامبهٔبد المبكٕخ

ثبلجؾريح فالف مل

ادلٍُ

َ بن وُ  Chironomus larvaeممضال ذلني الفصٕلخ ثبلجؾريح

األَىل ثٕىمب بن  ٌُ Corophium spالىُ ادلمضز لزل
أكلٓ ضباخ لً ثبحملؽخ هل .7

الفصٕلخ ثبلجؾريح الضبوٕخ َ هصلد

ٍ غلذ  3أوُا مه اللٔلان احللمٕخ ثجؾرياد َاكْ الؤبن َألزصو ظٍُه وُكّ Neries
 Ficopomatus enigmaticus َ succineaكلٓ الجؾريح الضبوٕخ َ هصلد أكلٓ ضباخ للىُ

األَف مبىؽمخ مشبف الجؾريح َ بوذ ادلىؽمخ عىُة الجؾريح الضبوٕخ ٌٓ األغىن ثبلىُ الضبوٓ

مه اللٔلان احللمٕخَ .هصل وُ  Limnodrilus hoffmeisteriثلمبف الجؾريح األَىل امػ.

الىجبربد ادلبئٕخ -:

مت رَغٕز  38وُكب وجبرٕب يف َاكْ الؤبن م م ٌني الىجبربد ماد ؼبثأ مَزلٔ َررت ي م ممٍب
ؽُف الجؾرياد َمبىؽمخ ال ُٕن الؽجٕ ٕخ.

4.

احلغ احلجٕىب

ً
صبوٕب  :الوَاٍتتتت

الوٍُثٕبد المبكٕخ لجؾرياد َاكْ الؤبن حتزُْ كلٓ احلغ الوملٓ ثىَت ررتاَػ مب ثني اكلٓ

لٕمخ  %98044كىل زلؽخ هل (َ )4.الز لٕمخ ذلب  %64044كىل زلؽخ هل ()2ي ثٕىمب رواَؽذ وَجخ

احلصّ مبثني اكلٓ لٕمخ  %35038كىل زلؽخ (َ )4الز لٕمخ 4035كىل زلؽخ هل (َ .)4.رواَؽذ وَجخ
احلغ الىبك مبثني اكلٓ لٕمخ  %38089كىل زلؽخ ( َ )3الز لٕمخ%.054كىل زلؽخ (.)4
احملزُِ ال عُِ -:

ريكاك لٕمزٓ التوثُن ال عُْ َاحملزُْ ال عُْ لوٍُثٕبد لب يف ادلىبؼك الزٓ ٔيكاك إٍب احلغ

الىبك َ مىبؼك ىٔبكح ال مك َ امبا مصجبد ادلصبهف (المبكمخ مه ادلياه الَمتٕخ) أْ ٔيكاك يف
مىبؼك وق ادلَؽؼ الضبوٓ ٍََػ ادلَؽؾبن َ رمز لٕمزً لمب ىاكد األؽغبا اخللىخ َ الوملٕخ مب

يف مىبؼك غوة ادلَؽؼ االَف َ عىُة ادلَؽؼ الضبوٓ.

أَظؾذ الىزبئظ أن التوثُن ال عُْ يف الوٍُثٕبد احللٔضخ لجؾرياد َاكْ الؤبن رتواَػ ثتني اكلتٓ

لٕمخ  %20.3كىل زلؽخ ()7ي َ الز لٕمخ  %.034كىل زلؽخ ()4ي َ كلذ الىزبئظ كلٓ ان زلزتُْ ادلتبكح
ال عُٔخ ٔرتاَػ ثني اكلٓ لٕمخ  %305.كىل زلؽخ ()7ي َ الز لٕمخ  %.054كىل زلؽخ (.)4
احملزُِ ادلبئّ -:

احملزُْ ادلبئٓ ادلؽلك يف هٍُثٕبد لب ٔيكاك لٕمزً يف ادلىبؼك الزٓ ٔيكاك إٍب احلغ الىبك ؽٕش

ادلىبؼك الزٓ ٔيكاك إٍب ال مك مب يف مىبؼك ٍَػ ادلَؽؾبن َ امبا ادلصجبد وق ادلَؽؼ الضبوٓ َ

رمز لٕمزً لمب ىاكد األؽغبا اخللىخ َ الوملٕخ مب يف مىبؼك غوة ادلَؽؼ االَف َ عىُة ادلَؽؼ

الضبوٓ.

ثلهاٍخ احملزُْ ادلبئٓ ادلؽلك لوٍُثٕبد المب احللٔضخ لجؾرياد َاكْ الؤبن أَظؾذ الىزبئظ أن اكلٓ

لٕمخ  %72087كىل زلؽخ ()3ي َالز لٕمخ  %44095كىل زلؽخ (.)4
الفٍُفبد الغري كعُِ-:

أَظؾذ الىزبئظ أن رو ٕياد األَهصُاٍُفبد ( الفٍُفبد ادلزبػ أَ الغري كعُْ) يف هٍتُثٕبد حبترياد
ُ
َاكْ الؤبن بوذ ألز مه حبريح لبهَني َلل ٍغلذ ألز لٕمخ (6406مٕتوَعواا/عتواا) يف زلؽتخ ( 4
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ُ
ثبدلَؽؼ األَف)ي ثٕىمب ٍغلذ أكلّ لٕمخ ( 8705مٕتوَعواا/عواا) يف زلؽخ (6أمبا اللالف) .مبزٍُػ
كبا يف الجؾريرني (74074مٕتوَعواا/عواا).
الفٍُفبد ال عُِ -:

حتزُْ هٍُثٕبد حبرياد َاكْ الؤبن كلّ رو ٕياد مه الفٍُفبد ال عُْ أكلّ مه الفَفُه الغري
ُ
ال عَُْ .لل ٍغلذ ألز لٕمخ ( 23307مٕتوَعواا/عواا) يف زلؽخ  .3ثٕىمب بوذ أكلّ لٕمخ
( 4.609مٕتوَعواا/عواا) مَغلخ يف زلؽخ ( 6اللالف) َالزٓ رزمٕي ثُعُك ولبغ صٕلْ إٍب.
مبزٍُػ كبا يف الجؾريرني  296094مٕتوَعواا/عواا.
الفَفُه التلٓ -:

أَظؾذ الىزبئظ أن رُىٔأ الفَفُه التلٓ يف هٍُثٕبد حبرياد َاكْ الؤبن لتً وفتٌ رُىٔتأ الفَتفُه
ُ
ُ
ال عَُْ .لل ٍغلذ الز لٕمخ ( 3.406مٕتوَعواا/عتواا) يف زلؽتخ  .3ثٕىمتب ٍتغلذ أكلتّ لٕمتخ
( 49404مٕتوَعتتتتتتواا/عتتتتتتواا) يف زلؽتتتتتتخ ( 6اللتتتتتتالف) .مبزٍُتتتتتتػ كتتتتتتبا يف الجؾتتتتتتريح
(372044مٕتوَعواا/عواا).
الىٕرتَعني التلّ-:

أَظتتؾذ الىزتتبئظ أن رو ٕتتيالىٕرتَچني التلتتٓ يف هٍتتُثٕبد حبتترياد َاكْ الؤتتبن بوتتذ ألتتز متته
ُ
ُ
هٍُثٕبد حبريح لبهَنَ .لل ٍغلذ ألز لٕمخ ( 642مٕتوَعواا/عواا) يف زلؽخ  2ثٕىمب ٍغلذ أكلّ

لٕمخ ( 4.44مٕتوَعواا/عواا) يف زلؽخ  .6مبزٍُػ كبا يف الجؾريح  8.6067مٕتوَعواا/عواا.
ربٔزٕل اذلٕلهَعني-:

رواَؽتتذ رو ٕتتياد التربٔزٕتتل يف هَاٍتتت حبتتريح لتتبهَن فتتالف أغَتتؽٌ  2.44ثتتني ألتتز لتتٕ 4078

مٕتوَعواا/عواا يف زلؽخ  5هيل 48504.مٕتوَعواا/عواا يف زلؽخ 3مشبف ٍََػ الجؾريح .
ال ىبصو الضمٕلخ -:

ٔ رتاَػ م لف رو ٕي احللٔل يف الوٍُثٕبد الَؽؾٕخ لجؾرياد َاكِ الؤبن ثني (-.098
46044ملٕغواا/عواا ) مبزٍُػ كبا  5064ملٕغواا/عواا.

 رواَػ رو ٕي ادلىغىٕي ثني ( 285085 - 64084مٕتوَعواا /عواا) مبزٍُػ كبا 473.76
مٕتوَعواا/عواا.

 رواَػ رو ٕي كىصو الىؾبً يف هٍُثٕبد حبرياد َاكِ الؤبن ثني( 44063
مٕتوَعواا/عواا) مبزٍُػ كبا  24094مٕتوَعواا/عواا.

 رواَػ رو ٕي اليو
مٕتوَعواا/عواا.

360.4-

ثني ( 36085 -3057مٕتوَعواا /عواا) مبزٍُػ كبا 9097
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 رواَػ رو ٕي التوَا يف هٍُثٕبد حبرياد َاكِ الؤبن ثني(  39024 -43053مٕتوَعواا/عواا)
مبزٍُػ كبا 24083مٕتوَعواا/عواا.

 رواَػ رو ٕي كىصو الىٕتز ثني ( 43092 -2069مٕتوَعواا /عواا) مبزٍُػ كبا 7022
مٕتوَعواا/عواا.

 رواَػ رو ٕي كىصو التُثبلذ ثني(  6029 -4049مٕتوَعواا /عواا) مبزٍُػ كبا 4033
مٕتوَعواا/عواا.

 رواَػ رو ٕي كىصو الوصبص ثني ( 45056 -50.3مٕتوَعواا /عواا مبزٍُػ كبا 4.066
مٕتوَعواا/عواا.

 م ٔز

رَغٕز لُعُك التبكمُٕا مبؾؽبد هل

ٔ 8 َ 7 َ 4ىمب بوذ أكلّ لٕمخ .046

مٕتوَعواا/عواا مَغلخ يف زلؽخ ( 5عىُة الجؾريح األَىل) مبزٍُػ كبا .025
مٕتوَعواا/عواا.

ٔ رتاَػ م لف رو ٕي اليئجك يف الوٍُثٕبد الَؽؾٕخ لجؾرياد َاكْ الؤبن ثني( - .0.45
.0.44مٕتوَعواا/عواا) مبزٍُػ كبا  ...33مٕتوَعواا/عواا.

ادلجٕلاد )َ (TPمو جبد صىبئّ الفٕىٕز مز لكح التلُه )-: (PCBs

رواَػ رلمُ رو ٕياد مو جبد ادلجٕلاد التلٕتخ (َ )TPرو ٕتياد مو جتبد إىٕتز مز تلكح التلتُه

( )PCBsمبثني  .0.23وبوُعواا/عواا هىل  .0.94وبوُعواا/عواا مبزٍُتػ  .0.57وتبوُعواا/عتواا&

َثني .0.8وبوُعواا/عواا هىل  .0465وبوُعواا/عواا مبزٍُػ  .044وبوُعواا/عواا ث ٕىبد هَاٍتت

حبريح الؤبن كلّ الرترٕت.

ادلُاك اذلٕلهَ وثُوٕخ الجرتَلٕخ ثوَاٍت حبريح لبهَن فالف أغَؽٌ -:3122

رواَػ مزٍُػ الرت ٕي التلّ للمُاك اذلٕلهَ وثُوٕخ التلٕخ مبثني  ..32مٕتوَعواا/عتواا هىل 2.57

مٕتوَعواا/عواا مبزٍُػ لّ  4.24مٕتوَعواا/عواا.
ادلُاك اذلٕلهَ وثُوٕخ األهَمبرٕخ مز لكح احللمبد-:

رواَػ مزٍُػ الرت ٕي التلّ ادلُاك اذلٕلهَ وثُوٕخ اٖهَمبرٕخ مز لكح احللمبد ( )PAHsمبثني
 ....5مٕتوَعواا/عواا هىل  2.67مٕتوَعواا/عواا ي مبزٍُػ كبا  ..54مٕتوَعواا/عواا.
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