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  تقجيخ ندبة  الفمؾريج بسياه الذخب في الدؾؽ الميبي

 
 (2)أحمد فيصل البوعيشي بك. ،  (2)طارق مفتاح حسن أ. ،  (1)الشريف دمحم مها  أ.

 
 ، جامعة صبراتةقسم العام ، كلية الهندسة  1
 قسم الكيمياء ، كلية العلوم ، جامعة صبراتة 2

 

 الملخص:

يتدايج الظمب عمى الساء مع تدايج عجد الدكاف في العالؼ حيث يعتبخ الساء القاعجة األساسية لمتظؾر والتقجـ لمسجتسعات 
الرالح  البذخية ومؽ ىشا دعت الحاجة الى البحث عؽ طخؽ وتقشيات حجيثة لتقشية ومعالجة السياه لتؾفيخ السياه

الستعساؿ االنداف ، يجب أف تتسيد السياه السعالجة برفتيا وخمؾىا مؽ السؾاد الزارة مثل السعادف والسؾاد العزؾية 
لسكؾنة لمساء أو البكتيخيا أو الفيخوسات كسا اف انغسة معالجة وتشقية السياه تقمل مؽ مدتؾيات بعض العشاصخ ا

الفمؾريج الحي يؤدي التحبحب في ندبتو الى الزخر باألسشاف وبطء ومؽ اىؼ ىحه العشاصخ عشرخ والسيسة لمجدؼ 
 .التئاـ العغاـ السكدؾرة وغيخ ذلػ مؽ الؾعائف السيسة داخل الجدؼ وبخاصة االطفاؿ

يبي وتقييؼ متيجؼ ىحه الجراسة الى تحجيج ندبة الفمؾريج لسجسؾعة مختمفة مؽ السياه السعالجة والسدتيمكة في الدؾؽ ال
 .وصالحيتيا لمذخب ومجى مظابقتيا لمسؾاصفات الميبية والعالسيةجؾدتيا 

      

  ، الفمؾريج, جدؼ االندافمعالجو مياه الذخب : الكلمات الدالة

 
 المقدمة: 1.

الساء ىؾ أكثخ السؾاد وجؾدًا عمى االرض، حيث يغظي أكثخ مؽ ثالثة أرباع ف ، الساء معجدة مؽ معجدات الخالق
وال حياة بال مياه ىحه العبارة تؾضح مجى اىسية السياه لمكائشات الحية اذ بجونيا تدتحيل الحياة ومع ، الكخة األرضية 

قمتيا تتزاءؿ فخص التقجـ والتظؾر لمسجتسعات البذخية فالساء ضخوري ججًا في جدؼ االنداف إلتساـ عسميات اليزؼ 
والحفاض عمى حخارة الجدؼ الظبيعية، عمسًا بأف  وبشاء الخاليا وتخطيب أندجة الجدؼ وحساية السفاصل مؽ الرجمات

يجخل في تخكيب و  ،% تقخيبًا مؽ الخئتيؽ99 ،% تقخيبًا مؽ الجماغ 95الساء يذكل ثمثي وزف جدؼ االنداف، وحؾالى 
كل كائؽ حي، فيدف ثالثة أرباع جدؼ الظائخ، واربعة أخساس ثسار الفؾاكو واالنداف يعتسج عمى الساء في حياتو كميا،  

اإلنداف يحتاج إلى ثالثة لتخات مؽ الساء و في مذخبو ومظعسو ونغافتو وري زرعو، وتذغيل مرانعو، وتؾليج الظاقة، 
يؾميًا، ليقـؾ جدسو وعقمو باألداء الرحيح، وفي أشيخ الريف عشجما يكؾف الظقذ حارًا وجافا يشبغي زيادة ىحه 

،الكسية ألف نقص الساء يجعل السخء أكثخ عخضو لخظخ الدس أذ يحتاج الكبج والكميتاف إلى كسيو كبيخة مؽ الساء  ـؾ
لظخح الدسـؾ اليؾمية الشاجسة عؽ الكحؾؿ والكافييؽ، والؾجبات الدخيعة والعقاقيخ والسؾاد االخخى التي تزاؼ لمظعاـ 

اب مؽ أجل الشكية، أو المؾف وإف الساء ضخوري أيزا لمجياز اليزسي ونقرو يؤدي إلى اإلمداؾ والرجاع والتي
تسيد يىؾ صالح لذخب  السفاصل وتييج األمعاء وفي الؾقت نفدو يربح الجمج أكثخ عخضة لمتجاعيج والساء مشو ما

رائحو،  ومشيا  طعؼ وال يجعميا بال لؾف وال مؽ الذؾائب مثل البكتيخيا والفيخوسات والسعادف والسؾاد العزؾية مسابخمؾه 
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معالجة عسميات الى اف  ةاالستعساالت االخخى كسا تججر السالحغمذخب، لكشو يرمح لبعض ما ىؾ غيخ صالح ل
، يعج الساء اىؼ وسيمة لجخؾليا لمجدؼو السكؾنة لمساء والسيسة لمجدؼ،  السياه والتحمية تقمل مؽ مدتؾيات بعض العشاصخ

الجدؼ  مؽ وعائفو في في الساء يعشي التقميل واحج اىؼ ىحه العشاصخ ىؾ عشرخ الفمؾريج، حيث اف التقميل مؽ ندبت و
 مؽ اىسيا حساية االسشاف، وسخعة التئاـ العغاـ السكدؾرة، وغيخ ذلػ مؽ وعائفو السيسة داخل الجدؼ يوالت

وقج اكتذف أىسية ىحه السادة في مقاومة نخخ االسشاف مشح األربعيشيات مؽ القخف الساضي، وتشافدت الجوؿ عمى 
يؽ الغحائي اليؾمي، وكاف مؽ أنجح ىحه الظخؽ إضافة مادة الفمؾريج اكتذاؼ طخؽ مختمفة في جعمو جدءا مؽ الخوت

بشدبة مقجرة بجدء واحج الى كل مميؾف جدء مؽ الساء سؾاء كاف ذلػ في السياه السعبأة أو السحالة فيسا  يدسى " 
 مؽ الكالـ عمييا في ىحا البحث. ءشيسيأتي  يسياه " والتالبالفمؾرة 

 
 أصشاؼ حدب تخكيد الفمؾريج فيو:ػ  وقج ُصشف الساء الى

 مؽ الفمؾريج.  ppm 1.1:  9.6ػ الساء الظبيعي :ػ يحتؾي عمى  1
 مؽ الفمؾريج أو يداويو . ppm 9.6ػ الساء الفقيخ بالفمؾريج :ػ يحتؾي أقل مؽ  1
 مؽ الفمؾريج .  ppm 1.1ػ الساء السفخط بالفمؾريج :ػ يحتؾى عمى أكثخ مؽ  3

وقج قامت بعض االنتقادات في الفتخة االخيخة لفمؾرة السياه عشجما تتعجى الشدبة السحجدة والسشرؾص عمييا في بعض 
يشتج عشيا تبقع ونخخ في االسشاف، و تؤدي إلى أضخار ،  ppm 1األحياف، ذلػ أف ندبة الفمؾريج إذا وصمت إلى 

في السياه وفي تشاولو اليؾمي أمخ ضخوري، يؤدي إلى وضعف في العغاـ، وغيخ ذلػ، لحا كاف ضبط ندبة الفمؾريج 
 % تقخيبا79أو  59خفض ندبة التدؾس لجى االطفاؿ الى 

 
 يجنبحة عؽ الفمؾر  .2

 الفمؾريج   1.1
الفمؾر احج عشاصخ الججوؿ الجوري في الجورة االولى، السجسؾعة الخامدة )مجسؾعة اليالؾجيشات( ويخمد لو بالخمد 

(F ويكؾف في الحالة الغازية في درجة حخارة الغخفة لؾنو أصفخ مخزخ شاحب، ورائحتو حادة ومسيدة، وىؾ غاز )
اليالؾجيشات، وأكثخ اليالؾجيشات الغازية نذاطا. والفمؾر الشقي أكثخ  باسؼأحادي التكافؤ، وىؾ أخف العشاصخ السعخوفة 

مخكبات بدخعة مع العشاصخ االخخى، يتحج الفمؾر مع كيخبية عمى االطالؽ، ويكؾف  وسالبيوالعشاصخ نذاطية 
الغازات الشبيمة مثل )الكخبؾف، والديشؾف والخادوف( حتى في الغالـ، والبخودة كسا سبق اإلشارة إلى ذلػ، ويتفاعل الفمؾر 

ييا يؾجج في حالتو العشرخية، ولو انجحاب لسعغؼ الفمدات، بسا ف بذجة مع الييجروجيؽ، وىؾ نذط لجرجة أنو ال
 تخديشو في أنية زجاجية الديميكؾف ولحلػ ال يسكؽ تحزيخه أو

والفمؾريج مادة تؾجج بذكل طبيعي في السياه مؽ مرادرىا الظبيعية، وىؾ العشرخ الثالث عذخ مؽ بيؽ أكثخ العشاصخ 
 تؾفخا في طبقة القذخة االرضية
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  وجؾده  1.1
يتؾاجج عشرخ الفمؾر في السياه والرخؾر والتخبة واليؾاء والظعاـ وغيخىا بشدب وكسيات مختمفة فتؾاججه في السياه 

 عبخ الرخؾر هواالنحالؿ الجيؾلؾجي الحي يحجث أثشاء مخور  لإلذابةالجؾفية يكؾف نتيجة طبيعية 
 (12.8)وبشاء عمى بعض الجراسات التى أجخيت في السسمكة الستحجة بؾاسظة تؼ قياس تخكيد الفمؾريج عشج درجة حخارة 

 (39ػ  15)مع أرتفاع درجة الحخارة الى  pmm(9.7أنخفض إلى )قج  pmm(1.5فؾجج أف التخكيد ) درجة مئؾية
ذلػ عمى أف تخكيد الفمؾريج يختمف باختالؼ درجة الحخارة أي يديادة درجة الحخارة يشخفض تخكيد الفمؾريج في  جؿف

وتؾجج أثار مؽ الفمؾريج في كثيخ مؽ السياه وكثيخًا ما تقتخف التخاكيد العالية بالسياه الجؾفية وفي السشاطق  ، الساء
  ppm( 1899تؼ رصجه واالبالغ عشو ىؾ ) كيدواعمى تخ  السحتؾية عمى معادف تحتؾي عمى الفمؾر

 
 الفمؾريج وعالقتو بجدؼ االنداف 3.1

إف الفمؾريج مؽ العشاصخ الستؾاججة في جدؼ االنداف بشدبة ضئيمة ولكشو ميؼ ججًا لمسحافغة عمى صحة االسشاف 
األوردة، وىذاشة العغاـ  ارتخاءوالعغاـ وججار األوعية الجمؾية والعزالت، ونقص الفمؾريج يؤدي إلى حاالت 

 وتدؾس االسشاف
الكالديـؾ الجدؼ لمعشاصخ األخخى مثل  امتراصفالفمؾريج يعسل وعيفة ميسة لمجدؼ وىي أنو يديل  عسمية 

مفيج ججًا لمجدؼ، إذا كاف بكسيات معتجلة  غحائيويجخل الفمؾر في تخكيب ميشا األسشاف، وىؾ عشرخ  والساغشيديـؾ
غخاـ مؽ  1.6لكشو يربح ضارًا لمجدؼ أذا زادت كسيتو عؽ الحج السظمؾب ومتؾسط الجدؼ البذخي يحتؾي عمى 

  جالفمؾري
 

 الفمؾريج في الجدؼ امتراصألية  4.2
الفمؾريج الحي يجخل الجدؼ عؽ طخيق مياه الذخب بذكل سخيع وتاـ داخل السعجة ثؼ تتؾزع أيؾناتو الى  امتراصيتؼ 

 في السياه هالعسخ وتخكيد الجـ واالندجة الميشة والعغاـ ويتدايج تخكيده في االندجة الدشية بتدايج كل مؽ 
 

 الفمؾر في الساء وكيف تظؾر  5.1
تؾجج في أمكشة عجيجة، فيؾ يؾجج في الساء واليؾاء والظعاـ والرخؾر  التيأف الفمؾر عشرخ مؽ العشاصخ الظبيعية 

يتؾاجج فييا، ويعؾد سبب وجؾد الفمؾريج في السياه الجؾفية الظبيعية التي  التيوالتخبة، بشدب متغايخة حدب الظبيعة 
ء والظعاـ والرخؾر والتخبة، بشدب متغايخة حدب الظبيعة الى تؾجج في أمكشة عجيجة، فيؾ يؾجج في الساء واليؾا

السياه  ارتذاحتفاعل عجد مؽ الفمدات مثل الفمؾريت والكخيؾليت السحتؾية عمى الفمؾريج مع تمػ السياه، أو نتيجة 
 الدظحية السمؾثة بالفمؾريج

 
 عسمية الفمؾرة وأىسيتيا 6.1

مة، وذلػ لمحج مؽ تدؾس االسشاف واضافة الفمؾريج الى مياه الذخب تتظمب ىي اضافة الفمؾريج الى امجادات السياه العا
حيظة وححر شجيجيؽ، اذ يجب الكذف عؽ تخكيد الفمؾريج في كل أجداء عسمية معالجة مياه الذخب، واف تقاس ندبة 



 أكتؾبخ 31- 29  السؤتسػػػخ الثاني لمعمـؾ اليشجسية والتقشية

 ليبيا -صبخاتة    2019

 

 

4 

 

ه السشتجة، وبشاء عمى الفمؾريج في الساء قبل عسمية السعالجة، وكحلػ ندبة الفمؾريج في السادة السعالجة ومؽ ثؼ السيا
درجة الحخارة أي بديادة درجة  باختالؼأجخيت في السسمكة الستحجة فأف تخكيد الفمؾريج يختمف  التيبعض الجراسات 

الحخارة يشخفض تخكيده، وعميو يختمف الحج السدسؾح بو مؽ الفمؾريج في السياه اعتسادًا عمى االقاليؼ السشاخية، والفمؾريج 
أو محاؽ او رائحة السياه الرالحة لمذخب، وىؾ يتحقق عادة عؽ طخيق أضافة واحجة مؽ ثالثة عمى مغيخ  خال يؤث

(مخكبات لمسياه  ، حسض فمؾريج الديميكؾف، او فمؾريج سيمكات الرؾديـؾ   وىي )فمؾريج الرؾديـؾ
 

 الرحية لمفمؾر التأثيخات 7.1
الستحجة االمخيكية وبعض الجوؿ االوروبية، أف الحسمة تجعى بعض السشزسات الذعبية التي نذأت مؤخخًا في الؾاليات 

تحتؾي عمى الفمؾريج  التي السجعؾمة في التدؾيق والجعاية لسؾاد تشغيف االسشاف مؽ معاجيؽ ومحاليل لغدل الفؼ و
أدت لتعخض جدؼ االنداف الى ندب عالية مؽ مادة الفمؾريج، إضافة الى ما يتشاولو مؽ مؾاد غحائية أخخى محتؾية 

تجعؾا بذجة الى عجـ إضافة مادة الفمؾريج إلى مياه  فييمى الفمؾريج مؽ لحـؾ وفؾاكو وخزار وشاي وغيخىا، لحا ع
الذخب أو الى السؾاد االخخى، مسا قج يذكل خظخًا عمى صحة االنداف لكؽ ىل السداعؼ التي تجعييا السشغسات 

شاف بأنو باإلمكاف تجشب األثار الدمبية لمفمؾريج بالتقميل الجسعية االمخيكية لظب االس فتقؾؿالسشاوئة لمفمؾريج صحيحة 
(، كسا أف 1ppmعمى واحج في كل مميؾف جدء مؽ الساء ) جال تديمؽ ندب الفمؾريج السزافة إلى مياه الذخب بشدبة 

كسية الفمؾريج التي مؽ السسكؽ أف تدبب مخض العغاـ الفمؾريجي أكبخ بكثيخ مسا يؾجج في مياه الذخب وفي السؾاد 
السدتخجمة لتشغيف الفؽ واألسشاف، لجرجة أف حاالت اإلصابة بجاء العغاـ الفمؾري قميمة ججًا وال تكاد ُتحكخ في الجوؿ 

 (.الفمؾرةالسدتخجمة لسياه الذخب 
 

 طخؽ تجشب الفمؾريج 8.1
 لترفية السياه فمتخػ استخجاـ مرفاة  1
مخة مقارنة  199ػ الى  199ػ الخضاعة الظبيعية ألف الحميب الرشاعي يحتؾي عمى ندبة فمؾريج تديج مؽ  1

 بالسؾجؾدة في حميب االـ
 لألطفاؿعمى الفمؾر  ي ال يحتؾ ػ شخاء معجؾف  3
 متكامل لزساف الحرؾؿ عمى الكفاية مؽ الفيتاميشات واالمالح الغحائيةػ تعديد صحة االسشاف بتشاوؿ غحاء  4
 السذخوبات السعمبة ألنيا مرشعة مؽ السياه السفمؾرة استيالؾػ تقميل  5
 في الغحاء واستبجاليا بأخخى مؽ البايخكذ الدجاجية الفمؾريجأواني التيفمؾف ألنيا تديج  تجشبػ  6
 

 الفمؾريج:البجيل لتفادي مخاطخ  9.1
 الًدؾاؾ الحي قج حُحر مشو، والبجيل في ىحه الحاؿ ىؾ  ءالذيالبج مؽ بجيل يحل محل  ءشيوعشج التححيخ مؽ 

فقج جاء في صحيح البخاري ومدمؼ وابؽ حباف قالؾا: حجثشا عبجهللا بؽ يؾسف قاؿ أخبخنا مالػ عؽ األعخج عؽ أبي 
" ءوضؾ ، "لؾال أف أشق عمى أمتى أو عمى الشاس ألمختيؼ بالدؾاؾ عشج كل ىخيخة رضي هللا عشو أف رسؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 كحلػ ثبت عمسيًا أف فيو السشفعة الكبيخة والعغيسة لمفؼ واألنداف 
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 مذكمة الجراسة وأىجافيا 3.

 مذكمة الجراسة ●

معالجة السياه مثل ترفية السياه، وغيخىا مؽ التقشية، يسكشيا أف تقمل مؽ مدتؾيات بعض العشاصخ  عسمياتإف 
يعج الساء أىؼ وسيمة لجخؾليا لمجدؼ ومؽ ىحه العشاصخ عشرخ الفمؾريج   والتيالغحائية السكؾنة لمساء، والسيسة لمجدؼ 

F    يدتفيج مشو الجدؼفي السياه، وما ىؾ السقجار و الحج السظمؾب تؾفخه حتى 
 

 سبب الجراسة  ●

تدايج االىتساـ العالسي بجؾدة مياه الذخب مشح مشترف القخف العذخيؽ، وقج ُتخجؼ ىحا االىتساـ بؾضع معاييخ صحية 
لسؾاصفات مياه الذخب الرالحة لالستيالؾ اإلنداني، بسا يكفل حفظ صحة وسالمة االنداف  وحسايتو  مؽ التعخض 

واالمخاض ارتبط انتذارىا بسياه الذخب السمؾثة، مثل وباء الكؾليخا، الحي  األوبئة، خاصة وأف العجيج مؽ لألمخاض
أحجث فدعًا كبيخًا في أوساط السجتسعات في كل أنحاء العالؼ، وعميو قخرت ىيئة األمؼ الستحجة العسل عمى أصجار 

 والتي، بؾصفيا مشغسة متخررة في ىحا السجاؿ، معاييخ محجدة لخؾاص السياه  مؽ خالؿ مشغسة الرحة العالسية
يجب أف تترف بيا مياه الذخب، ولمؾصؾؿ الى ىحه  التيالسؾاصفات والسقاييذ والسعاييخ  بإصجاربجورىا قامت 

السعاييخ كاف البج مؽ تعخيض مياه الذخب سؾاء كانت سظحية او جؾفية أو مرشعة، لمعجيج مؽ السعامالت الخاصة 
 الشقاء السظمؾبة،  لمؾصؾؿ الى درجة

 
 أىجاؼ الجراسة  ●

 ػ تحجيج ندبة الفمؾريج لسجسؾعة مؽ أنؾاع السياه السعبأة ومجى مظابقتيا لمسؾاصفات الميبية والعالسية 1
ػ تقييؼ جؾدة ىحه السياه السعبأة مؽ حيث صالحيتيا لمذخب، بشاء عمى الشتائج التي سيتؼ الحرؾؿ عمييا مؽ تقجيخ  1

 اندبة الفمؾريج فيي
لمسعاييخ  مظابقةوالتؾصيات التي مؽ شأنيا إرشاد وتؾعية السؾاطشيؽ ألىسية ىحه السياه إذا كانت  االقتخاحاتػ وضع  3

 الرحية
أو  بالديادةضخر  بال تدبػ ضخورة فمؾرة السياه السعبأة السؾجؾدة في االسؾاؽ لكؽ ضسؽ الحجود السدسؾح بيا حتى  4

  الشقراف
تدسؼ األسشاف  فيػ تحجيج قيسة االستيالؾ مؽ االطعسة السحتؾية عمى الفمؾريج بشدب عالية، حتى ال تدبب  5

 بالفمؾريج
 الجدء العمسي:. 4

تشتج السياه السعجة لمذخب مؽ  التيعيشة مؽ السياه الشاتجة مؽ مجسؾعة مؽ السرانع  16في ىحا البحث تؼ تجسيع 
أف تكؾف  روعيـ وقج 1911سشة 1سشتذخة في مجيشة صبخاتة وذلػ خالؿ شيخ مجسؾعة مؽ السحالت التجارية ال

 العيشات مسثمة لكل السياه
 



 أكتؾبخ 31- 29  السؤتسػػػخ الثاني لمعمـؾ اليشجسية والتقشية

 ليبيا -صبخاتة    2019

 

 

6 

 

 
 طخؽ أخح العيشات 1.4

نؾعية السياه ولسخاجعة مجى مظابقتيا  لتقييؼالظخيقة الرحيحة ألخح عيشات السياه ىي جدء ىاـ مؽ أي بحث حقمي 
غيخ  أو دقيقة خحفغيا بظخيقة صحيحة سيتختب عمييا نتائج غي جسعيا أو ؼال يتلسعاييخ جؾدة السياه. العيشة التي 

  مفيجة وذلػ رغؼ دقة االداء لعسل التحاليل وبالتالي يجب التقيج باتباع شخوط معيشة في أخح وتجسيع عيشات السياه مثل
 ػ تشغيف الؾعاء السدتعسل لجسع عيشات الساء بالساء السقظخ عجة مخات وتخكو يجف 1
فتح الحشفية التي سؾؼ تأخح مشيا العيشة حتي يتؼ تفخيغ الساء الخاكج وتتخؾ مفتؾحة لسجة ثالثة دقائق ليتؼ ترخيف ػ  1

 االسياه مشي
 ثالثة ثؼ تعبئة الؾعاء إلى الفؾىة وغمق الغظاء بأحكاـ ػ غدل الؾعاء السدتعسل لجسع العيشة بساء العيشة مختيؽ أو 3
 الفتخة الدمشية بيؽ جسع العيشات وفتخة الحفظ  ػ ضخورة األخح بعيؽ االعتبار 4

اف في ىحا البحث لؼ تظبق الخظؾات الدابق ذكخىا الف العيشات أخحت مباشخة مؽ السحل إلى السختبخ مالحغة: 
  لمتحميل
 يةالقياسات والتحاليل السختبخ 2.4 

 األمخيكية  Hachالسعسمي  صشع شخكة  الزؾئيتؼ تقجيخ الفمؾريج في ىحا البحث بؾاسظة جياز السظياؼ 

 
وقج وضعشا ىحه الظخؽ في نياية   Hach Hand bookتؼ أخج طخؽ التحاليل السدتخجمة في ىحا البحث مؽ كتاب 

 البحث وقج رأيشا أف تبقى بالغة األصمية دوف تخجسة لديادة الفائجة
 الشتائج والسشاقذة: 3.4

أف قيؼ  (1الفمؾريج في العيشات التى تؼ جسعيا والسؾضحة في الججوؿ )الشتائج الستحرل عمييا مؽ تحميل ندبة 
(، وقج حجدت السؾاصفات العالسية الشدبة السفزمة واالمشة 1.11)  ppm( الى 9.99)  ppmالفمؾريج تتخاوح مؽ 

 حدب السؾصفات. 4( وبالتالي فكل العيشات غيخ صالحة لمذخب ماعجا عيشة رقؼ ppm 1.1الى 9.7)مؽ 
 

 ـ1911يبيؽ ندبة الفمؾريج في مياه الذخب السعبأة  السؾجؾدة في اسؾاؽ مجيشة صبخاتة  :(1)رقؼ  جوؿج

 الشتيجة العيشة الخقؼ الشتيجة العيشة الخقؼ
 0 اليشاء 14 0 عيؽ الخومية 1
 0.08 الشجى 15 0.13 الشبع 2
 0 بيشار 16 0 نبع الحياة 3
 0 الداقي 17 1.12 حسيجية 4
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 0 البخكة 18 0.22 ىشا 5
 0 الرافية 19 0.14 كخيدتاؿ 6
 0 ُربى 20 0.4 صحة 7
 0.12 الديل 21 0 الدىخاء 8
 0.11 الجفارة 22 0 معيؽ 9
 0.02 فكتؾريا 23 0 بايدى 10
 0.05 ىايدار 24 0.07 الشعيؼ 11
 0 ندتال 25 0 الشقية 12
 0.12 ىاند" السانيا" 26 0.03 الحذاف 13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـ1911( : يبيؽ ندب الفمؾريج في مياه الذخب بسجيشة صبخاتة لدشة 1الذكل رقؼ )      
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 ـ1917(:  يبيؽ ندبة الفمؾريج في السياه السعبأة السؾجؾدة في اسؾاؽ مجيشة صبخاتة 1ججوؿ رقؼ )

 الشتيجة العيشة الخقؼ الشتيجة العيشة الخقؼ
 Aguadot 0.02 15 0.02 دجمة  1
 0.02 كخستاؿ 16 0.02 أساريا 2
 kfu  0.02 17 0.02 االمازوف  3
 EVA 0.05 18 0.32 ديسا 4
 0.12 نديؼ الجبل 19 0.34 سسا  5
 0.02 فخوة  20 0.03 الشبع  6
 0.02 الجؾؼ  21 0.02 فخوة 7
 0.02 عؾافي  22 0.02 ىشا 8
 Frida 0.02 23 0.02 الجؾؼ  9
 Gurpinar 0.02 24 0.04 رىف  10
 0.02 العاصسة  25 0.17 أبخار 11
 0.02 السجيشة 26 0.02 الشجى 12
 0.02 الرافية  27 0.13 مخوة  13
 0.26 نبع الحياة 28 0.19 سؾالف 14

( نجج اف مؽ الشتائج الستحرل عمييا ومقارنتيا بالسدتؾى السفزل واالمؽ مؽ الفمؾريج 1مؽ الججوؿ رقؼ)
 لمسؾاصفات السظمؾبة. ( فاف كل ىحه العيشات غيخ مظابقة1.1الى9.7)

 

 ـ1917ندبة الفمؾريج في عيشات الساء لدشة  (1الذكل رقؼ )
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 الخالصة5.

مرشع لمسياه السعبأة مؽ مجسؾعة مؽ السحالت في  16تشاولت ىحه الجراسة تتقيؼ جؾدة السياه الشاتجة مؽ حؾالى 
نتائج ىحه التحاليل مع السؾاصفات السعتسجة مجيشة صبخاتة حيث تؼ ىحا التقييؼ بؾاسظة أجخاء بعض التحاليل ومقارنة 

قج تؼ في ىحه الجراسة قياس تخكيد و  الذخب بالرؾرة الجيجة يلسياه الذخب مؽ أجل سالمة ىحه السياه حتى تدتعسل ف
 الفمؾريج في ىحه العيشات 

 

 

  التؾصيات6.
  الميبية والعالسية نؾصى بالتالي تقجـ وحتى نتؾصل إلى تؾفيخ السياه صالحة الذخب ومظابقة لمسؾاصفات في ضؾء ما

ػ ضخورة إجخاء التحاليل الجورية لمسياه الشاتجة مؽ السرانع وذلػ لمتأكج مؽ مجى صالحيتيا لمذخب وفق  1
  اصفات السعتسجةؾ الس
 السياه التي تثبت عجـ صالحيتيا لمذخب في تغحية األطفاؿ وخرؾصًا حجيثي الؾالدة استعساؿػ عجـ  1
 السياه السمؾثة مؽ أمخاض ووما تدببػ تؾعيو الدكاف مدتعسمي السياه بخظؾرة تمؾث السياه  3
بإجخاء التحاليل بتؾفيخ السعمؾمات عؽ السياه وجؾدتيا وأضخار تمؾثيا ومعخفة  القائسيؽػ تجريب األشخاص  4

  السؾاصفات الجيجة لمسياه الرحية
بشغافة السرانع وىل ىحه السرانع مظابقة لمسؾاصفات السعتسجة حتى ترل السياه إلى السدتيمػ  االىتساـػ ضخورة  5

 بالرؾرة السظمؾبة
العيشات  هػ ضخورة اإلشخاؼ الحكؾمي وإجخاء فحؾصات لعيشات عذؾائية مؽ السرانع لسعخفة مظابقة ىح 6

 لمسؾاصفات وأخح اإلجخاءات الالزمة في حالة عجـ صالحية العيشات
ػ تذجيع البحث في عمؼ السياه وإفداح السجاؿ بأكثخ  حيؾية أماـ الباحثيؽ لجراسة جؾدة ىحه السياه وخرؾصًا مع  7

 طخؽ  التظييخ السدتعسمة لتعقيؼ السياه كفأهزيادة السمؾثات يـؾ بعج يـؾ وتقييؼ ىحه السياه مؽ حيث 
ومخاقبة السمؾثات الحجيثة والخظيخة التي تغيخ  العمسيػ أنذاء السختبخات ومجىا باألجيدة الالزمة لسؾاكبة التظؾر  8

 في السدتقبل.
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