
 

 Another system almost similar to a Japanese one modified according to 

our local facilities and resources to eliminate biological and chemical pollution. 

Again it is suggested to separate the solids sanitary waste effluents from the 

liquids also in location i.e. houses and buildings to restrict the dependence on the 

developed system to be use for the actually polluted areas.    

 

 

 

 

 

 الملخص العشبي

 5555يعخبش وٍش الىيل المصذس األعبعّ للميبي العزبت فّ مصش عيثذ يبلثن وصثيبٍب الغثىُِ مىٍثب  

مليبس مخش مكعب َال يىخظش صيبدة ٌزا اإليثشاد فثّ المغثخ بل ال شيثب5 َوظثشاي للضيثبدة المعث شدة فثّ ال لثب 

لصىبعيت فإن اإلعخيبصبث الكليثت مثه الميثبي علّ الميبي وخيضت الضيبدة الغكبويت َصيبدة األوش ت الضساعيت َا

 2025مليثبس مخثش مكعثب فثّ عثىُيب بغلثُ  عثب   6155فّ إصديبد مغخمش عيذ يىخظش أن حضداد إلثّ عثُالّ 

األمش الزِ اليمكه الُفبء بً دَن اللضثُء لمصثبدس بذيلثت  يثش ح ليذيثت للميثبي العزبثت فثّ مصثش5 َمثه ٌثزي 

اعيت َالخّ قذ حكُن معبلضت أَ معبلضت إبخذائيت أَ عخثّ  يثش معبلضثت5 المصبدس البذيلت ميبي المصبسف الضس

األمثش الثزِ يغثثخو ظثشَسة إصالثثت الخلثُد بصثُسي المخخل ثثت مثه ٌثثزي الميثبي لمثب يىشثث  عثه رلثث  مثه اوخشثثبس 

 األمشاض المخخل ت الخّ حصيب اإلوغبن َعبئش الكبئىبث الغيت األخشِ لزا فإن ٌزي الذساعت حغخٍذف:

د فّ بغيشة المىضلت َحخُمٍب َرلث  مثه خث    أخثز عيىثبث مثه الميثبي بمثب فيٍثب بغثش ح ييو الخلُ (1)

الىببحثبث المبئيثت الىبميثت ) َسد الىيثل  -سَاعب ) ال ثب  ( -الب ش علّ إمخذادي َصُال الّ البغيشة 

َالبثثُ( ( علثثّ غثثُ  المصثثشف َالبغيثثشة َ ثثزل  عيىثثبث مثثه األساظثثّ المغي ثثت َالمغبصثثيل 

 ّ قذ حشَِ مببششة مه ميبي مصشف بغش الب ش5الىبميت بٍب َالخ

ً  مه الميبي َاألساظّ الملُرً مه خ   : (2)  ً ًً ًً  إصالت الملُربث المُصُدة فّ   ً

بىضثثش  -ال ثثُ  –البشعثثيو  -اعثثت قثثذسة الىببحثثبث الىبميثثت َالخثثّ قثثذ حثثشَِ بميثثبي الصثثشف مزثثل ) الثثزسةس* د

البثُ( ( علثّ إمخصثب( َحضميث   –سد الىيثل ال ضثل ( َ ثزل  الىببحثبث المبئيثت  ) َ –البغثلت  -الغكش

 بعط العىبصش الز يلت5 

 * إستخدام أسطح إدمصاص إقتصادية مثل  )الطني ( وذلك بغرض تنقية املياه من العناصر الثقيلة.

* دساعت   بءة بعط المُاد ال بيعيت إلعخخذامٍب فّ المعبلضت الكيميبئيثت َالبيُلُصيثت للميثبي مزثل ) قث  

الغضثثش الضيثثشِ( بخثثشض خ ثثط حش يثثض  ثث  مثثه الىيخثثشَصيه  –البىخُويثثج  –الىبثثبحّ   ال غثثو –األسص 

( َ ثثزل  وغثثب  Eutrophicationَال ُعثث ُس ) المغثثبب الشئيغثثّ فثثّ تثثبٌشة الخخصثثيب ال بيعثثّ 

 الملُربث الععُيً َرل  للغش( علّ عذ  حضبَص الخش يضاث الغشصت لٍزي العىبصش5

 :وقد أظهرت الدراسة النتائج التالية
انتحانيم انكيميائيت وانبيىنىجيت نمياه مصرف بحر انبقر وبحيرة انمنسنت:-3  

ds/m 5 4505 -1534بإخخ ف المُق  علّ المصشف عيذ حشاَعثج مثببيه  ECإخخل ج الملُعت  1-1

َغب بً للمُاص بث العبلميت حعخبش الملُعت خ ي ت إلّ مخُع ت َلكثه ميثبي وٍبيثت المصثشف حكثُن 

 559ds/m5 -556حشاَعج الملُعت فّ ميبة بغيشة المىضلت مببيه عبليت الملُعت بيىمب 

 بن عىصش الصُديُ  ٌُ الكبحيُن الغبئذ علّ مضثشِ المصثشف يليثت الكبلغثيُ  رثو المب ىغثيُ   1-2



 

فثثّ عثثيه  ثثبن البُحبعثثيُ  أقلٍثثب َصثثُدا5مه وبعيثثت أخثثشِ فثثإن األويُوثثبث الغثثبئذة يمكثثه حشحيبٍثثب 

لُسيثذ   الكبشيخثبث مبعثذا المُقث  األخيثش فثّ وٍبيثت المصثشف البيكشبُوثبث   الك-حىبصليثبً  ثبألحّ:

 عيذ  بن  بألحّ: الكلُسيذ   الكبشيخبث   البيكشبُوبث5

أل لثب المُاقث  المذسَعثت َحبعثبً  7529-4514فيمثب بثيه  SARعضلج وغبت الصُديُ  المذمص  1-3

ىمثب فثّ المُقث  للمُاص بث العبلميت إلعخخذا  ٌزي الميثبي فثّ الثشِ حكثُن راث خ ثُسة خ ي ثت5 بي

 األخيش فّ وٍبيت المصشف حكُن راث خ ُسة عبليت غب بً للمُاص بث العبلميت5

قيو قليلت فّ أ لب المُاق  علّ غثُ  المصثشف  RSCعضلج وغبت  شبُوبث الصُديُ  المخب يت  1-4

 ( عيذ  بوج الىغبت مشح عت5 3عذا المُق   سقو ) 

( لك ً مه مصثشف  754( َ     )857-758ه )( مب بي pHحشاَعج دسصت حش يض أيُن األيذسَصيه ) 1-5

 بغش الب ش َبغيشة المىضلت علّ الخشحيب5

َصذث األمُويب عمُمبً بخش يضاث عبليت ) مضو/لخثش( أ زثش مثه الىخثشاث فثّ  ثل العيىثبث علثّ غثُ   1-6

المصثثشف ٌَثثّ أعلثثّ مثثه المُاصثث بث العبلميثثت عيثثذ حخثث رش المغبصثثيل الغغبعثثت للىيخثثشَصيه 

مضو/لخثثش علثثّ  2526-1595مضو/لخش5بيىمثثب  ثثبن حش يثثض الىخثثشاث مثثببيه  5مثثه بثثبلخش يضاث األعلثثّ 

 مضو/ لخش5 1526 -غُ  المصشف5 َعضلج الىخشاث فّ ميبي بغيشة المىضلت ص ش

ًً لذسصثثت 2513:3581حثثشاَط حش يثثض ال ُعثث ُس علثثّ غثثُ  مصثثشف بغثثش  الب ثثش مثثه ) 1-7 ًً ًً ًً ً ( حبعثثب

يثثذ  علثثّ أن ال ُعثث ُس الععثثُِ مثثه  الخلثثُدح عيثثذ َصثثذث ع قثثت إيضببيثثت بذسصثثت الخلثثُد ممثثب

 مخل بث المضبسِ ٌُ المصذس الشئيغّ لل ُع ُس فّ ميبي مصشف بغش الب ش5

 ثثثبن حش يثثثض العىبصثثثش الصثثثخشِ َالز يلثثثت ) الغذيثثثذ َالمىضىيثثثض َالضوثثث   َالىغثثثبط َالبثثثُسَن  1-8

خخذا  َالكبدميُ  َالشصب( َالكُبلج َالىيكل َالكشَميُ ( فّ الغذَد المغمُط بٍب عبلميبً إلعث

 ميبة الصشف فّ الضساعت5  مب  بن حش يض ٌزي العىبصش أيعبً مىخ عبً فّ ميبي بغيشة المىضلت5

عضلج    مه بكخشيب ال ُلُن الكليت َالبشاصيت و ظ االحضثبة مثه عيثذ صيثبدة أعثذادٌب علثّ غثُ   1-9

ٍثب مصشف بغش الب شح َبص ت عبمت  بوج  زبفت ٌزي المضمُعت خبسس و بق األعثذاد  المغثمُط ب

عبلميبً بخشض اإلعخخذا  فّ الضساعت5  مب عضلج ٌزي المضمُعت البكخشيت إسح بعبً أيعثبً فثّ ميثبي 

  و عىذ إحضبٌىب شمبال105ًبغيشة المىضلت َلكه أخزث فّ األوخ بض بعذ 

( أمثب المُاقث  المخب يثت لثو حكخشث  4ح 2عضلج الغبلمُوي  َالشيض  عذد قليثل فثّ مُاقث  سقثو )  1-10

 المصشف َ زل  بغيشة المىضلت5َرل  علّ غُ  

علثثّ غثثُ   SSلأل غثثضيه َالمعل ثثبث  CODَالكيمثثبَِ  BOD بوثثج قثثيو اإلعخيثثبس الغيثثُِ  1-11

مصشف بغش الب ش أعلّ مه الغذَد المصشيت ال صثُِ إلعثخخذا  ٌثزي الميثبي فثّ الضساعثت5 بيىمثب 

ح 27-23ح 50-3655حشاَعثثثج قثثثيو اإلعخيثثثبس الكيمثثثبَِ َالغيثثثُِ لأل غثثثضيه َ ثثثزل  المعل ثثثبث 

 ملضو/لخش علّ الخشحيب فّ ميبي بغيشة المىضلت5 2551-3055

 -تقييم انرواسب عهى طىل مصرف بحر انبقر وكذنك بحيرة انمنسنت:-2

الكشَميثُ   -الىيكل -الكُبلج -الكبدميُ  -البُسَن -الىغبط -الضو  -أعلّ حش يض مه عىبصش ) الغذيذ 2-1

ش يثثض لكثث ً مثثه المىضىيثثض َالشصثثب( فثثّ مُقثث  سقثثو ( بيىمثثب  ثثبن أعلثثّ ح10ح9( عثثضلج فثثّ المُقثث  )

( مثب عثذا الغذيثذ 10ح9(5َعضل  الخش يض الكلّ للعىبصش المذسَعثت أعلثّ حش يثض أيعثب فثّ المُقث  )5)

 (45(5 بيىمب المىضىيض أتٍش أعلّ حش يض فّ المُق      )5َالكُبلج أتٍشأعلّ حش يض فّ المُق  )

 ٌَزا فّ سَاعب بغيشة المىضلت5 7596الكبدميُ   ( عضلج لعىصش EF بوج أعلّ قيو لـ) 2-2

% للكادميوم ىف املوقع     92(   وكذلك 8% للحديد ىف املوقع )76( ،9% للكروميوم ىف املوقع )67% للرصاص، 08% للزنك والنحاس، 08وجد أن  2-1

(  من الرتكيز  الكلى للعناصرالثقيلة يرجع تأثرية إىل فعل اإلنسان.38)  



 

 باتات المائية:تقييم الن-3
مغخثثُِ العىبصشالصثثخشِ َالز يلثثت فثثّ  ثث ً مثثه َسد الىيثثل َالبثثُ( فثثّ ) الضثثزَس َالغثثي بن ( 

أَظثظ صيثبدة فثثّ حش يثض العىبصثثش المذسَعثت َحضمعٍثثب فثّ الضثثزَس أ زثش مثثه  الغثي بن َيغثثخزىّ مثه رلثث  

 بن مخخصص أ زش فثّ عىصش البُسَن عيذ يضداد فّ الغي بن أ زش مه الضزَس5 ببإلظبفت لزل  َسد الىيل 

الكثبدميُ ( بيىمثب البثُ(  -الكشَميُ  -البُسَن-الىيكل-الكُبلج -المىضىيض -إمخصب(   ًمه       ) الغذيذ

 الشصب((5 -الىغبط - بن مخخصصبً إلمخصب( عىبصش  ) الضو 

 تقييم األراضى والنباتات النامية بها عمى طول مصرف بحر البقر:-4
 -الكُبلثج -البثُسَن -الضوث  -الىغثبط -المىضىيض -ّ َالميغش لعىبصش ) الغذيذعضلج قيو الخش يض الكل 4-1

 -ال ثُ  -البشعثيو -الكبدميُ ( فثّ األساظثّ المىضسعثت بىببحثبث ) الثزسة -الشصب( -الكشَميُ  -الىيكل

 ال ضل( صيبدة فّ حش يض العىبصش مُظ   الذساعت م بسوً ببلكىخشَ 5 -البغلت -بىضش الغكش

ذيذ أعلّ حش يض فّ  ل الىببحبث مُظ  الذساعت مبعثذا وبثبث الثزسة عيثذ عثضل الضوث  أعلثّ  بن الغ   4-2

حش يثثض عثثه بثثبقّ العىبصثثش المذسَعثثت  مثثب عثثضل ال ثثُ  أعلثثّ حش يثثض لعىصثثش الغذيثثذ م بسوثثت ببلىببحثثبث 

األخش5ِ بيىمب عضل   ً مه  الكبدميُ  َالشصب( أقل العىبصثش حش يثضاً ٌَثزا فثّ  ثل الىببحثبث مُظث  

لذساعت5 ببإلظبفت لمثب عثبو َصثذ صيثبدة فثّ حش يثض العىبصثش المذسَعثت فثّ صثزَس الىببحثبث المخخل ثت ا

 أ زش مه الغي بن مبعذا عىصش البُسَن الزِ أتٍش صيبدة الخش يض فّ الغي بن أعلّ مه الضزَس5

ذسة ( فّ الىببحبث المذسَعت َالمشَيت بميثبي مصثشف بغثش الب ثش َالخثّ حُظثظ قثBCRأتٍشث قيو ) 4-3

 وانتى يمكن ترتيبها كما يهى: ل وببث علّ إمخصب( َحضمي  العىبصش المخخل ت 

 بىضش الغكش  ال ُ   الزسة  البشعيو  البغلت  ال ضل5 الضو : 

 البغلت  الزسة  بىضش الغكش  البشعيو  ال ُ 5 الىغبط: 

 البغلت  ال ضل  بىضش الغكش= الزسة  البشعيو  ال ُ 5 البُسَن: 

 ل ُ   البشعيو  البغلت  ال ضل  بىضش الغكش5ا الكُبلج: 

 ال ُ   بىضش الغكش  البغلت  البشعيو  ال ضل  الزسة5 الىيكل: 

 ال ُ   البشعيو  بىضش الغكش  ال ضل  الزسة5 الكشَميُ : 

 بىضش الغكش الشصب(: 

 البغلت  البشعيو  ال ضل  بىضش الغكش5 الكبدميُ : 



 

 وانبيىنىجيت:إزانت عناصر انتهىث انكيميائيت -5

 المعالجة الكيميائية لممياه المموثة: 5-1
أَظغج وخثبئش إعثخخذا  مثُاد إقخصثبديت راث أعث ظ إدمصثب( عبليثت ٌَثّ    ) ال ثيه َالشمثل( 

إلّ قذسحٍب علثّ إصلثت الخلثُد ببلعىبصثش الز يلثت َصعلٍثب فثّ الغثذَد المغثمُط بٍثب لصثشفٍب فثّ المضثبسِ 

ط بٍثثب إلعثثخخذامٍب فثّ الضساعثثت5  مثثب أَظثثغج الىخثثبئش ح ثثُق المعبملثثت المبئيثت أَ حى يخٍثثب للغثثذَد المغثثمُ

(  إصالثثت عىبصثثش  1:1سمثثل  -( َ ثثزل    ) غثثيه 1:3سمثثل بىغثثبت  -بثثبل يه عثثه معثثبملخّ الخلثثػ ) غثثيه

 الىيكل مُظ  الذساعت5 -الكُبلج -الكبدميُ 

 المعالجة البيولوجية لممياه المموثة: 5-2
ال غثثو الىبثثبحّ   -ال غثثو الىبثثبحّ -د ال بيعيثثت مزثثل ) قثث  األسصأَظثثغج وخثثبئش إعثثخخذا  بعثثط المثثُا

الغضثثثش الضيثثثشِ ( أوٍثثثب راث   ثثثبءة عبليثثثت فثثثّ إصالثثثت  ثثث ً مثثثه  -الببىخُويثثثج  -المخ ثثثّ بمثثثبدة الكيخثثثُصان

الىيخشَصيه َال ُع ُس َ زل  بعط المش ببث الععُيت َالمعل ثت ببألظثبفت إلثّ اللثُن َالشائغثت َصعلٍثب 

 بٍب إلعخخذامٍب فّ الضساعت5       فّ الغذَد المغمُط

 انخـالصت:

يعخبش الخ ُيو البيئّ ظشَسة عخميت للخىميت الضساعيت المغخذامت فبلمعبلضت ال بيعيت اَ الىببحيت 

لميبي المصبسف الضساعيت َ زل  البغيشاث الشمبليت ظشَسة لضيبدة المُاسد المبئيت الخيش ح ليذيت َصيبدة 

بلعبمل المغذد ألعخخذا  ٌزي الىُعيت ٌُ الخلُد ببلميكشَببث المشظيت الزشَة الغمكيت فّ مصش5 ف

َالعىبصش الز يلت َعلّ رل   بوج المعبلضت فّ مصذس الخلُد امش ظشَسِ َعخمّ إلّ صبوب الخُعيت 

البيئيت َحششيذ اعخخذا  الكيمبَيبث الضساعيت مه اعمذة َمبيذاث َظبػ الغلُك الخبغّء لألوغبن فّ 

 ميبي5اعخخذامبث ال

 


