
الحصررر تيلاصرررم عي  ارررتيلامرررلاليا   ع   سرررللتييDاسرررام اعيمر رررل يام ررر يمررر علي مررر.يم مررر  ي
ي 2102ملجسا  ( الجلمرتيالمسااص  ت ي م تياال ا ليعاالقاصل  يقسعياالحصلء 

ي
 ررتي ررعياحسرر تيالمرمعمررلتيالارر.ياا ررماهليم مسررلل اياأاعيأيط ائرر ياسررارمل تيالهرر  يمررتيإ

تياغمررايالحررلح  تيجرر.يمجرررل يرل اررتيلمحصررع ي مرررمياصررلم عيم مررمي يإالاجررل اياعيا م رر يجهرر يالم
ج رر يالمرررل   يالم ئمررتيلماصررلم عيق رر يال  اسررتي يحرر يأ   ررنعتيا امررلمهعي مررميأيم رر م عياأالاصرر

مرتيارع ييأم ر ج  رليجر.يالاصرم عيل  رعتياالشر عطيالعاجراياعييإلرماعصرمتيلالكي الكيححرع ي   ر لي
الاصم عي  عتياج  يعل تيمتيجهتيامر  ي صرراييجإتع اهيالش عطيحطح راهليإاايار  تيمر تي

يجررإتاررتيالشرر عطيقم مررتيااي لشرر عطيأمررليإ رراهياليجم رر يالحصررع ي مررميامرركيالاصررلم عيالارر.ياح رر 
يامررركالاصرررم عي حمرررلي  رررعتياقررر ي مرررلءليل رررتيحللم لحررر ي  رررعتيالحصرررع ي مرررميالاصرررلم عيالاررر.ياح ررر ي

 احغر.يأتي  ا ر.يالم عارتيجر.ياما رل يالاصررلم عيالحلحرر ييجرإت يتيالرمم رتيالشر عطيسره ميمرتيالالح ر
يلم عيالممال ل الاص تيالمطمعحتيعم  ي ملءليم ممتيح  يالمعاناتيح تيش عطياأ

مرلممررتيم ررلهيالمجررل خيعالممممررلتيالملئ ررتييامررلالتيجلاحررلميمهمررلميمررتيالا رر عيالرممرر.يجرر.يمجررل يإ
حرر يمررتيأتياصررمعي رراهيالاجررل ايعلررالكياللمصررال تي رامرر ي مررمياما ررل يالاصررم عيالم ئررعيلماج حررتي

ااررلئدي ق  ررتييإلرمائرر ي مم رتيارر  خيعجر يط يي مررميهرلاحم ميإلررمي صرل سررعي مم رتي ق  ررتيعأتي مرميأ
تيأج ررر ياصرررم عي رررعيالررراخياحصررر يماررر ي مرررميأاسرررل  ي مرررمياامرررلايال ررر ا ي ي يج ررر يالا ررر   اتعا 

مرر  يجررر ياحل اررلتي رراهيمررتيمرلممررتيم ررلهيالمجررل خيعالممممررلتيالملئ ررتيلمصررال تييامررلاللمرممررلتي
ي مرمياطرل يعاسر يعاسرارم صححتيمر عجرتيعأيالاملال اهيياااش تيعق ي ي م تالا    اتيأق يملي

تيجرر.ي حرر  ياآيلميسرر  ريامي مررليأتي اررلكياطررع يي(Streeter-Phelps)امررعاليالمرر  ععيلررريعماهررلياأ
ي  احغ.ي  اسا يمسا ح مييالاملالمجل يحالءي اهي

 رتياأ  ر يأ م ررتيم مسرا  ني م ر ي  اسرااليمررتيمررل   ياأالرراخييDي–يأم ر مر رل ياصرم عييرر   ي
محرر  يمصررمعجتييمر ررل يحشرر  ي ررلعي مررميار رر ع سرراا ي ررااياليإا    ررلياسررام املميجرر.يالاطح  ررلتيعأ

لممرممرلتيالمشرا كييعالاحرل تيمحر  يمصرمعجتيالاحرل تياصرغ  يق مرتيإلم عيم لجئيالاخيالمرمعملتي
الراخي هر  ييDي–يأم ر ا جرل ياصرم عييإلرمإاياسررميال  اسرتييالم   ليأامعاليا  ر عياع  رتيالم رله 

ياأع سرج تلاممر  يماطمحرلتييStreeter – Phelpsين ل ليال قتيج.يا    يمرمملتيأامعاليإلم
جررررر.يم رررررلهيالمجرررررل خيي(DO)الررررراائايياأع سرررررج تا امرررررل امي مرررررميا ررررر   ياسرررررحتيي(BOD)الح ع رررررتي

 رررلل.يجررر.يي(BOD)المحلشررر يلمممممرررلتيالاررر.يلهرررليتيالصررر  يإايإعالممممرررلتيالملئ رررتيلمصرررال تي ي
لم   عحلتيالمم  تيالا.يأتياي ياهل ي سحايمطع ليش   لي مميالصحتيالرلمتيعالح لليالملئ تاأ

الاائايياأع سج تاساه كييجإتاااشل ياالعحئتي الكييإلمتيا  خياعج يج.يم لهيالمجل خي م تيأ
الح ررللييامرر الرراائايعحللاررلل.يياأع سررج تم   عحررلتيالامررع ي اررادي ارر يا رر ييحعسررلطتجرر.يالمررلءي



ام ا يالح رلليالملئ رتي م ار يالراائايجر.يالمرلءيعالر نعيالسرياأع سرج تتيجرمرميالر غعيمرتيإالملئ تي ي
ي ع تيالا.ياح  يلمم لهيحش  يطح ر. مم لتيالاهيحعسلطتمح ع ليإاليأا ي ح ميج.يحللتيااناتي

ي:ا حرتيجصع ي مماعيا س عيال  استيعلاح   ياله  يمتيال  استي
عمشر متيال  اسرتي ي يي(الم  مرت ي   يمعجني رتيمع رع يال  اسرتيإلمالمص ياالع يي اط  

شررر حلميمرررعجناميي مرررلياارررلع ي ررراايالمصررر يDي–يأم ررر  يمر رررلأ ح رررلتييال  اسرررتيمررر يسررر  يمرررتهررر  يعال
جرر.ييالمسررارممتالط   ررتييإلررمشررل ليخيعالممممررلتيالملئ ررتيلمصررال تيمرر يإ يمرلممررتيم ررلهيالمجررل يائررلط ي

عأم رر اميا ررمتيالمصرر يارررل   يلررحر يالمصررطمحلتيي يالررر ا ي مشرر ع يال سام توالاعسرر  يال للرر (
يلر قتيحلل  است عالممل  عيااتيا
ا رررمتيالمصررر يال رررلا.يالجلارررايالا ررر خيلم  اسرررتيجمررر.يالح ا رررتيارررعيار  ررر يمصرررمعجتييجررر.يحررر ت
 رتيمررل   ياأم ميإلرمارعيالاطر  ييجر.يحر ت يياالعلتيال  اسرتيممهرععيالاصرم عياأم ر المرمعملتي عي

يDي–يأم رر عالصرر غتيالملصررتيح رر يمر ررل يمرر يالا   ررني مررميمررعا يع مررلءليعمعا نم ررلتيمر ررل ي
لاع  رررتيالم رررلهييDي–يأم ررر  رررالكياالعلرررتيال  اسرررتياصرررلم عيي ي امرررل ي  اسررراالي مرررمي ررراايالمر رررل إل

 ي مرررررليسررررر  الي رررررمتي ررررراايالمصررررر يممهرررررععيالحصرررررلاتييStreeter-Phelpsأامرررررعالييعمصعصرررررلمي
يالجعااايالا   تيأسمعايالمحل لل يإلمعالاصم عيالحص تيعأم  امياط قالي

ع ررحاليجرر.ييإاشررم يالجلارايالاطح  رر.يع ررعي ا رمتياطح  رر تييالمصرر يال للرر يمرتيال  اسررتيج رر أمرلي
شرر ع يال سررام تيويالاعسرر  يالاطح رر ياالع يح لاررلتيالححرر يالارر.ياررعيالحصررع ي م هررليمررتيمماحرر يم

ي(BOD)الح ع رررتيياأع سرررج تالاررر.يام مرررتيجررر.يارررع  تيمرررتيالمحعصرررلتيع ررر.يماطمحرررلتيال للررر ي
اممررتيالار.يام رر يالماغ ر يالمسرر ط ي م رر ي ارر يسر  يالارر ج يالممي(DO)الراائايياأع سررج ت  رنيعا ي

يجر.يحر تج.ياطح ر يمرليارعيا ر هيجر.يالجلارايالا ر خيمرتيصر ،ي  ل ر تي ييعاسارمللهلج.يالاج حتي
سررمعايالمحل ررلليل  اسررتيحصررلاتياأامررعاليحللاسررحتيأمطررلءيجرر.يإسررارمل يإا ررمتيالاطح رر يال ررلا.ي

 مررلءلييجرر.أ   يالاجررل ايالمارلقحررتيقرر عيالمرممررلتيالح    ررتيعجرر.يقرر عيالماغ رر اتيالم  عسررتيعمرر  يارر
ي الاصم ع

ج.يح تيشم يالمص يال اح ي   يأ عياالسااالجلتيعالاعص لتيالار.ياعصر يال هرليالحلحر يمرتي
يم  ياالئدي اهيال  است 

 


