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مقدمة:
حبةري لبلرب

م قدد لبحيةريل

لصمريةة أقريدا أتترل ب بحيي لصمتوسط ر طيةق فتية بوغ ز لبلرب

بولسطة دن بيمح ل لبتي قنشئت يف ر
أحتد حبةري لبلرب

 6291بتغذةة لبحيةري ب بكمي

أب بنيل

لبوفةري م مي ه لبنيل ألألمس ك لبنيلية.

لصمزلرع لبسمكية ألبقيى ألألرلضي لبزرلرية .حيث تعد لبحيةري مبث بة خزلن صمي ه لبيي لصمنريفة

م لألرلضي لبزرلرية .ةرب فى لبحيةري ردد  61مر رف رئيسية .تحلغ لصمس حة لبكلية بحيةري لبلرب
مليون مرت ميبع ،تغطى لبنح ت

حولىل 11.366

نسحة  ٪19321م لصمس حة لبكلية بلحيةري  ،يف حني قن لصمي ه لصمفتوحة ميثل لجلزء

لصمتحقى م لصمس حة لإلمج بية بلحيةري  .٪91311أتعتلر حبةري لبلرب

حوض م ئى ضيل ترتلأح رمق لصمي ه ب بحيةري

بني  661-.1سم ،فى حني بلغ متوسط رمق مي ها حوليل  61سم.

متت رملية لبيصد م خالل ( )69نقطة موزرة بتشمل مس حة لبحيةري ألصمر رف لبتي ترب رليا
لحملطة
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لصمودع

مرب مريف شيق لبلرب

لبحوغ ز

لبحوالق
قم

مرب مريف 7

لبزنقة (أسط لبحيةري قبعد حمطة ر مر در لبتلوث)

لبطوةلة (أسط لبحيةري مش ل مرب مرييف  6أ  2يف منطقة تكثي با لبنح ت
لبشخلوةة (تتوسط مرب مرييف  6أ )2

لصمغمور )

مرطيأ (مش ل لبحيةري أ ديةحة جدل م لبطيةق لبدأيل)
قبو ر مي (مش ل غيب لبحيةري )

لبلركة أ تتوسط لبقط ع لبغيبي يف لبحيةري

قم

قم

مرب مريف ( )66لهلوكس

مرب تيرة بيمح ل (مرب مي ه لبنيل يف لبحيةري )

لخلولص لهليدرأكيمي ئية صمي ه حبةري لبلرب
درجة لحليلر -:
لصمختلفنية ،أةيجنيع هنيذل لبتفني أ

قأضيت لبدرلسة لحل بية أجود تف أ طفيف يف درجة حيلر لصمي ه بنيني لحملطني
ُ
بعدد س ر شيأق لبشم يف لبيو  ،أأدت جتميع لبعينة .أدد سجلت قدل ديمة (
ُ
درجة مئوةة).
سجلت قرلى ديمة ( درجة مئوةة  ،مبتوسط ر يف لبحيةري (
2

درجنية مئوةنية) بينمني

لبشف فية -:
تيلأحت ديم لبشف فية بني

يف لبحيةري

مبتوسط ر

.

لصملوحة -:

ً
قأضيت نت ئج لبدرلسة لحل بية قن هن ك تف أت مليوظ بني ملوحة بنيني دط رني

درجة بلملوحنية
لبحيةري

ُ
لبحينيةري حينيث سنيجلت قرلنيى
مبتوسنيط رني

أ تقنيل درجنية لصملوحنية بشنيكل ملينيو حينيث أصنيلت ىل

يف

.

درجة لبتوصيل لبكايبى -:
تيلأحنينيت دنينييم لبتوصنينييل لبكايبنينيي بنينيني (

–

مللنينيي سنينييم /سنينيم) مبتوسنينيط رنيني

(

مللنينيي

سيم /سم).

تيكيز قةون لهليدرأجني (لألس لهليدرأجيىن) -:
مبتوسط ر

تيلأحت ديم لألس لهليدرأجني صمي ه لبحيةري بني

.

يف لبحيةري

لألكسجني لبذلئب -:

ً
ً
قأضيت لبنت ئج قن توزةع ديم لألكسيجني لبذلئب يف لبحيةري ك نت تتوزع توزةع غةري منتظم ؛ أتيلأحت بني
مبتوسط ر

ً
لألكسجني لصمستالك حيوة (-: )BOD

يف لبحيةري

مليجيل /برت.

ً
تيلأحت ديم لألكسيجني لصمستالك حيوة بني

مبتوسط ر

يف لبحيةري

ً
لألكسجني لصمستالك كيمي ئي (-: )COD

ً
تيلأحت ديم لألكسيجني لصمستالك كيمي ئي بني 56 11.2

لبكلرةتيدل

مبتوسط ر

25.67

-:

مل ةتم تسجيل قي أجود بلكلرةتيدل

يف كل دط ر

لبحيةري .

لبكلورأفيل-ق ألصمولد لبع بقة لبكلية-:


تيلأحت ديم لبكلورأفيل-ق فى مي ه لبحيةري بني  6.68ميكنييأ جنييل  /برتكلورأفينيل أ  125.6ميكنييأ جنييل /
برتكلورأفيل مبتوسط ر



بلحيةري 32.55ميكيأ جيل  /برتكلورأفيل.

أب بنسحة بلمولد لبع بقة فقد تيلأحت بني 14.65مليجيل /برت أ  170.65مليجيل /بنيرت مبتوسنيط رني

بلحينيةري

70.15مليجيل /برت.

لصمغذة

-:

هي رح ر ر ميكح

ذلئحنية فى لصميني ه لبطحيعينية أتعتنيلر هنيذه لصميكحني

فى لبحيئنية لصم ئينية أهذه لألمالح م قن تكون ميكح

لصمرنيدر لبيئيسنيى بتغذةنينية لبك ئننيني

نيرتأجينية  ،فوسفورةة قأسليك .
3

 تيلأحت دنييم لألمونيني بنيني 0.03مليجنييل  /بنيرت نيرتأجنيني أ 1.60مليجنييل  /بنيرت نيرتأجنيني مبتوسنيط رني
بلحيةري  0.29مليجيل /برت نيرتأجني.
 تيلأحت ديم لبنيرتةت بني 1.19ميكيأجيل  /برت نيرتأجني أ  149.07ميكيأجيل  /برت نيرتأجني مبتوسط
بلحيةري 21.19ميكيأجيل /برت نيرتأجني.

ر

 فى حنيني ك ننيت لبننيرتل

تنيرتلأح بنيني  0.022مليجنييل  /بنيرت نيرتأجنيني أ0.178مليجنييل  /بنيرت نيرتأجنيني

مبتوسط تيكيز بلحيةري 0.07ميكيأجيل /برت نيرتأجني.
 أب بنسحه بلنيرتأجني لبكلى فقد قش ر

لبتي بيل لىل قن قدل تيكيز ( 1.42مليجيل  /برت نيرتأجني) أقكثيه

تيكيزآ (5.22مليجيل  /برت نيرتأجني) مبتوسط تيكيز بلحيةري  2.54مليجيل /برت .

ميكح

لبفوسفور (لبفوسف
قأضيت لبقي س

لبفع ل ني لبفوسف

لبكلى) -:

قن قدل تيكيز بلفوسفور لبفع ل ألبكلى(&17.28

ميكيأجيل  /برتفوسنيفور) ألألكثنيي

تيكينينيز بلفوسنينيفور لبفع ني ل أ لبكلنينيى (715.73&406.48ميكيأجنينييل  /برتفوسنينيفور) مبتوسنينيط تيكينينيز &133.94
 341.45ميكيأجيل /برت فوسفور بلفوسفور لبفع ل ألبكلى رلى لبتولىل.

ميكح

لبفع بة -:

لبسليك

تيلأحت دنييم لبسنيليك

بنيني  1.2مليجنييل  /برتسنيليك أ  8.99مليجنييل  /برتسنيليك مبتوسنيط تيكينيز رني

بلحيةري  4.26مليجيل /برت سليك .

لبثقيلة -:

لبفلزل

سجلت لبحيةري

تيكيزل

متوسط

بريف  9161بعنري لحلدةد ) ، (199.782±72.270µg/lلصمنجنيز

) ، (21.516±10.580 µg/lلبني س ) ، (27.052±17.934 µg/lلبزنك ) ، (149.910±41.267 µg/lلبكيأ
) ، (9.703±1.247 µg/lلبنيكل ) ، (8.636±5.250 µg/lلبك دميو

) ، (2.069±1.159 µg/lلبيص ص

) )58.557±10.068 µg/lألبزئحق ).(0.1210±0.0502 µg/l

لصمحيدل

(

) أميكح

لبح ةفينيل متعدد لبكلور (

تيلأحت جمموع تيكيزل

ميكح

م بني  13..ن نوجيل /برت قم

لبلرب

) -:

فينيل متعدد لبكلور ( )PCBsأتيكيزل

ميكح

لصمحيدل

لبكلية ()TP

 6ىل  9366ن نوجيل /برت مبتوسط  6316ن نوجيل /برت ب بنسحة صميكح

 1312 ،PCBsن نوجيل /برت ىل  9399ن نوجيل /برت مبتوسط  1311ن نوجيل /برت صميكح

 TPبعين

مي ه حبةري

لبلرب .

لهليدرأكيبون

لبحرتأبية لبكلية -:

تيلأح متوسط لبرتكيز لبكلى بلمولد لهليدرأكيبونية لبكلية م بني  1362ميكيأجيل /برت ىل 631.
ميكيأجيل /برت بينم بلغ لصمتوسط لبكلى بلحيةري  13.2ميكيأجيل /برت.

لبدالئل لبحكتةريةة (لبقوبون لبكلية – لبقوبون لبنموذجية– لبسحيية) -:
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Ministry of

)
health,

cfu/100 ml

-: لبنح تية

 لهل ئم

-

-
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لهل ئم

لحليولنية -:

لحليولن

لبق رية -:

لبنح ت

لصم ئية
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