
 انًهخص

 

 

سلبق. أطزوحخ. لظى األحُبء، كهُخ انؼهىو وانتكُىنىجُب،  نمىق. تُىع انؼىانك انُجبتُخ فٍ يُبِ شبطئ 2013ػجذ انحًُذ. 

انًشزف انخبٍَ:  S.Si. M.P، طىحُزَبَتى دوٌجبيؼخ والَخ اإلطاليُخ يىالَب يبنك إثزاهُى يبالَج. انًشزف األول: 

 ، يبجظتُزٍانذَ َصُحيُظًخ انؼًم ظذ انجىع. 

 

  فبطىروػٍ نمىق انًُبِ انظبحهُخ : انتُىع، انؼىانك انُجبتُخ،كلمات البحث

 

 األَشطخ يٍ ويتُىػخ كجُزح يجًىػخ. رَجُظٍ  فبطىروػٍ فٍ انزئُظُخ انشىاطئ حالحخ ثُُهى نف انظبحهُخ انًُبِ وتمغ

 PGLTU وانًىاَئ، ،TPI انُفبَبد، يكت كًب انًىلغ اطتخذاو يخم انظبحهُخ انًُبطك نف فٍ تجزٌ انتٍ انجشزَخ

 ثشكم تؤحز نف انظبحهُخ نهًُبِ وانكًُُبئُخ انفُشَبئُخ انخصبئص فٍ تغُُزاد إنً أدد انًبئُخ األحُبء وتزثُخ وانشراػخ

 انظبحهُخ يُبِ فٍ أجزٌ نهجحج انىصف إنً اطتُبدا. انًبئٍ انجُئٍ انُظبو فٍ انُجبتُخ انؼىانك وجىد يجبشز غُز أو يجبشز

 انؼىانك وتُىع وفزح انُجبتُخ، انؼىانك أَىاع تحذَذ هى انذراطخ هذِ يٍ وانغزض.  فبطىروػٍ نمىق انتُىع انُجبتُخ نؼىانكا

  .وانكًُُبئُخ انفُشَبئُخ انؼىايم يٍ انًُبِ َىػُخ ويؼزفخ َُظز سلبق نمىق شبطئ يُبِ فٍ انُجبتُخ

 

 نمىق انظبحهُخ انًُبِ فٍ 2013 َىَُى انً َُظبٌ اثزَم فٍ َفذد انىصفُخ، انجحىث انكًٍ األطهىة هذا َظتخذو

 فٍ تحذَذهب تى انتٍ انؼُُبد. انؼىانك صبفٍ ثبطتخذاو انًُبِ فٍ كم يزالجخ يحطبد خًض فٍ ػُُبد أخذ تى. فبطىروػٍ

 إثزاهُى يبنك يىالَب اإلطاليُخ والَخ انجبيؼخ فٍ وانتكُىنىجُب انؼهىو كهُخ األحُبء، ػهى يختجز لظى وانجصزَبد انجُئخ ػهى

  .يبالَج

 

 يٍ تتكىٌ انتٍ انُجبتُخ انؼىانك جُض 9: هٍ ػبئهخ 12: يٍ َتكىٌ  فبطىروػٍ نمىق شبطئ يُبِ فٍ انُجبتُخ انؼىانك َتبئج

 إنً واطتُبدا. 2 وجُض جُض 1 لذر Pyrrophyta كهىروفُتب أجُبص، Chrysophyceae 6 كًب انذٌ، االَمظبو حالحخ

 يحطخ يٍ فزح ألذر. يُخفعخ نف انشبطئ يُبِ فٍ انُجبتُخ انؼىانك تُىع يؤشز-فُُز شبَىٌ تصُُفان ويؼبَُز وفزح

 انزاثغ يحطخ V يحطخ( نتز/  IND 18) III ويحطخ ،(نتز/  20 IND) II ويحطخ ،(نتز/  IND 24) انُجبتُخ انؼىانك

(17 IND  /13( )نتز IND  /نتز .)(1.92) انخبنج ويحطخ ،(1.95) نخبَُخا ويحطخ ،(1.98) انتُىع يحطخ يؤشز أَب، 

 لًُخ ارتفبع أٌ انًؼزوف وانكًُُبئُخ انفُشَبئُخ انًُبِ ػىايم إنً اطتُبداV (1،44 .) ويحطخ( 1.66) انزاثغ ويحطخ

 انؼىانك تُىع لًُخ اَخفبض إنً أدي رصذ يحطخ كم فٍ يُخفط ططىع وانمُى TSS، TDS يخم انجُئُخ انجبرايتزاد

 .رَجُظٍ فبطىروػٍ نمىق شبطئ بِيُ فٍ انُجبتُخ


