دراسة الجدوى االقتصادية إل زالة نبات الشمبالن من الماء بالطريقة الميكانيكية.
دراسة حالة في محافظة بابل
رشا صالح مهدي

كمية الهندسة -جامعة بابل

الخالصة
يتضمن اابحثمثاإجم ار اد ارسم اعم اابطريةم اابنينيكينيم اإل ازبم اكحميتااب منحال انم اابنمي ااحأكواعهمياابثالث :ابيممدا
ابعينل اوابثفيرةاابهيدروبيني اوابسلكاوابثةيب اوذبكابثسيباابنلف اابنيبي ابلنيلوانتراابواثمدابنم اكموعاوقمداتم ااذمذاثمالثا
كنيذجان اجداو اابثل اوهياابنف اوحيح اوابكي انكنوذجابلدراس اوكالثظاوجوداحعمضاابفمرو اعكمداثسميباابنلفم احمي ا

جمدو اوخذممرا اإذايمدذ اعممرضانةطمجاابجريممي اوانثي م ااكت مميراابكحميتاواوجمموداابعوالم انيبجسمموراواابعحميراتا اوبنم ا
تحةممهاهممذناابكسممباقريحم انم اابواقممجاحيممورةانحيمرةا مميانذتلم اابجممداو اوعكممداابنةيركم احممي اابطممر اابممثالثاكجممداإ اإ ازبم ا
ميبرغ انم اأ ا
اب نحال احطرية اابثةيب اوابسلكاهيااأل ض ااواألرذصاواألسرعاواألنثراناللنم اإلعنمي اابمريا مياحيحم اح ا

كسح اإزابتهيااق ان اابطريةتي اابسيحةتي .ا ا

Abstract
Research includes a study of the mechanical method to remove the plant
Achammblan from water in three types: labor, hydraulic excavator and the foreign and
Althagalp in order to account for the cost of a kilogram per meter for each type has three
models were taken from the Hilla rivers a Kifl, Nile and Babylon as a model for the study
and note that there are some differences in the calculation of cost between the scales, as
the clip is introduced and run the spread of plant density and the presence of obstacles
such as bridges and ferries. However, these ratios remain close to the ground a significant
part in the various rivers, when the comparison between the three methods, we find that
the removal of Achammblan way Althagalp and service is better, cheaper, faster and
more suitable for irrigation in Babylon, although the removal percentage less than
previous methods

المقدمة
نبات الشمبالن:

Ceraophyllum demersum

كحمميتااب ممنحال ااوانااب مملكتا اانم م اكحيتمميتاابنجنوع م ااألوب ممه انجنوعم م ااألدغ ممي اابنيليمم ااب يطسمم اواه مميا

كحيتمميتاذض م ار اابلممو ادانكم ا اتت مراوحااأط موا اابكحتم اابواثممدةان م اا-02ا022اسم ا اذاتاأو ار انت ممعح اثكيلي ميًان مرةاأوا

نرتي ا اوتتراوحااأطموا ااألو ار احمي ا0ا–ا0 3اسم اتتجنمجااو ار اابكحميتاح من انثيم ا مياكهييم ا مروعاابكحتم ابتنسميهيا
نظه م اًراأ ممحراحطممر اابممذكباوهممياكحيتمميتانعن مرةا وذاتا ممروعاجيكحي م اثديث م اابتنمموي ا ااألزهمميراغيممراواضممث ابلعممي ا ا
ابثنرةاحكيدق ا اي يرةاابثج اطوبهيا2 3انل احيضوي ااب ن ا اعدين اابجكميحا اذاتاثليبيم ا اتكتهميانم اطر همياحةمر ا

ثيحتاهواابةل اابنستدي اابذياينو اطوبراحةدراطو اابثنرةا اواب ن ارق ان 0ايحي ا ن اابكحيتاو ن اابثنرةانابسعديا

وابنييح,ا0761
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تعداهذناابكحيتيتانتنيف انلييًابلنعي اابنيلي ا ا هميا يقمدةابلجمذوراواابث موراواابنيوتنم ااواابذاليمياابوعيليم ا

اونممذبكاابذ ممباوابلثممي ا ا ةممدااذتممز اابممهادرج م انحي مرةا موا انعظ م اجس م اابكحمميتان م و احمميبفجواتاابهوالي م اوابفممروعا
ابورقي اهمياابتمياتةمو احوظيفم اابجمذورا مياتثحيمتاابكحميتاثيمثاأكهمياتكنمواداذم اأعنمي اابطمي اوابتلةمي انميليا مياهمذاا
ابكمموعاثيممثاينممو اابكحمميتاأثمميدياابنسممن ا تحةممهااألزهمميرااألكثوي م اتثممتاسممط اابنممي اوتك ممرااألزهمميراابذنري م اثحمموبا
ابلةيحا ياابني ا اوابنمو اابنثي م اابكوعيم ابهمذناابثحموبانسميوي ابنثي م اابنمي ا ا ىكهمياتحةمهاعيبةم ا يمر اوتكتةم احواسمط ا
ابتييراتاابنيلي اابهاا اتالنسانييس ااألزهيرااألكثوي اابتت اعنلي اابتلةي اويكتنياهذااابكحيتاابهاابعيلل ااب نحالكي انا
ابسيراتو لي ا ا ceratophyllacaeا اويوجداجكساواثدا ياابعيب اابسيراتو يل اوااب كحال اهواابكوعاابوثيداابذيايكتنيا
ابهاهذااابجكساوابذيايكت را يانعظ اابنكيط اابجكوحي ا اابع ار ااوذيي ا مياا هموارا اونمذبكا مياابحيمرةابييم ا

جكوحيًاابهاأحياابذييب اوايزهراعيدةا ياحداي انيكو اابثيكياوثتهاكهيي اخذارا اأنياابثنيرا تكضجا يا هرياكيسي ا

ونييسانثسكي,ا 0223ا

اهداف البحث
 -0ابتعر اعلهااثداأكواعاابكحيتيتاابنيلي ااب يطس انكحيتااب نحال اوتأثيرناابنلوثاعلهاابنيين .
 -0دراس اابجدوىاا قتييدي اإلزاب اكحيتااب نحال ان اابني احيبطرية اابنينيكيني  .ا
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تأثير النبات
إ ااكت يراكحيتااب نحال ا يانعظ اابنجيرياابنيلي احنيا يهياابةكواتاابنحطك اوابنحيز اأيح ااآل ان نل اثةيةي ا
يعيكيانكهيانهكدسواابرياوابنسلوبو اع اتوزيعيتاابنيينا ا ننياهوانعرو ا ي انةيطجاابجريي ابنذتل اابنجيريا
ابنيلي اتثسباأحعيدهياحنوجبانعيد تارييضي ايت اوضعهي اغيبحيً اعلهاأسيساابتجيرباابثةلي اابنذتحري اإذايدذ ا

عين اابذ وك ان nابتثديد انةدار اابذسيرة ا ي اابطيق اكتيج ااثتنيك اجس اابني نج اابوجر اابنالنس ابلجريي ا ااذا
تثسباسرع اابنيينا ياابةكواتاابنفتوث ا احنوجبانعيدب انيكككاان Manning Formulaا اوهيااثداابنعيد تا
اب هيرةاان :(Peavy,0764ا
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ثيثاأ ا

Sاا  V=1/n Rا
2/3

Vااا=اابسرع ا ا ا
Sااا=ااكثداراابةيعا ا ا
Rاا=انعد اابعن اابهيدروبينياوابذيايأتيان اثيي اقسن انسيث انةطجاابجريي اعلهاابطو اابنحل ان اابنةطج ا
أنياقينم انعينم اابذ موك اناnا ا ىكهمياتذتلم احيبنةمدارانمجااذمتال اكوعيم اوطحيعم اابةكمواتا مىذاانيكمتاابةكميةا

تراحيم ا ممى انثي م اابث مميلشاوابكحيتمميتاابكينيم اعلممهاابثي مميتاواعلممهاابوجممراابنالنممسابجس م اابنممي ايثممدداقينتهمميا ا مواذاا

نيكتاابةكواتانحطك ا ا تعتنداقين اناnا اعلهاابنواداابنستعنل ا ياتحطي اابنةطجا ا يبتحطي احيبذرسميك ايذتلم اعم ا
ابتحطمي احمميبثجراويذتلم اعم ااإلنسمي احمميبنوادااألذمرىانيبطمميحو ااواغيرهميانم انموادايننم ااسمتعنيبهيابهممذاااب ممرض ا
وا اذبكايعكياا اأيازييدةا ياقين اابثيحتاناnا اتؤدياابهاكةيي ا ياسرع اابنيين ا ا
بن انعيد تاثسيباابتيري اوأحعيداابنةطجاب اتأذذاحكظراا عتحيراكنواكحيتاي لم اح من ا محراتمي انةطمجا

ابجريي اوا ايكنمواعلمهاابثي ميتا ةمطا ننميايعنمساثجم اابتمأثيراابمذيايسمححرااب منحال اعلمهانفمي ةاكةم اابةكمواتابلنيمينا
ونيايكج ان اضرراحيبغاعلهاابثيصاابنيلي اابنطلوباتأنيكهيابألراضياابزراعي ا
ا
ا اتيثيراابكحيتيتاابنيلي ااب يطس ايكثيرا ياعينلي ااسيسي اهنياناحنري : 0221,ا

انثي م اابكحيتمميتاابنيليم اان Aw/Aا اوهممياعحمميرةاعم اابكسممح احممي اانسمميث اابنةطممجاابتمميات ممنلراهممذناابكحيتمميتا اابممهاابنسيث اابنلي ابنةطجاجريي اابةكيةا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا
ا ن اتوزيجاابكحيتيتاابنيلي ااب يطس اعلهانثيطانةطجاابةكية اوتنو اابذسيرةا ياابطيق ااق انياينن اعكمدنياينمو انين م انثمميطانةطممجاابجريممي ان طممهاحيبث مميلشاابنيلي م ااذايعن م اهممذاااب طممي اعن م اابتنسممي اناا liningا ممياتسممهي ا

جريي اابنييناح ن انكتظ ا ا

ويفضم م اتكظيم م اابةكم مواتاعك ممدنيات ممزداداكس ممح انAw/Aا اعل ممها03ا%ا اوا اابةكم مواتاابت ممياتةم م احه مميانثي م م ا
ابكحيتيتاابنيلي اع ا03ا%ا اينو اابعين ااألنثرا عيبي ا ياإعيق اابجريي اهوا ن اتوزيجاهمذناابكحيتميتاعلمه نثميطا
ابنةطممج ااوا اابكحيتمميتاابنيلي م ااب يطس م اتممؤدياإبممهازيمميدةا مميانعين م اابذ مموك اان nاتةممدرابا%20اع م اقينتهمميا مميا
ابةك مواتاابتراحي م اابذيبي م ان م اهممذناابكحيتمميتا وا انعممد اقين م ان nاابحيب م ا2 223اوابتممياثي م اعليهمميان م ا512اقين م ا
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نةترث م م ابهم ممذااابثيحم ممتاهم ممياأعلم ممهاحنثيم ممران م م اابةين م م اابتم ممياثم ممددهياابعم مميب ان chowاعم ممي ا 0737اوابحيب م م ا2 213ا
ن normalا بلةكواتاابتراحي اابعنية اونثيف اابث يلشاناحنري 0221,ا ا
ا انيايزيدان اثج اابن نل اا اهذااابكحيتايحدأاحميبكنواوا كت ميرا ميااألوقميتاابتمياتثتميجا يهمياابنزروعميتا

بلنيين إذايحدأاحي كت يرانجازييدةادرجيتاابث اررةاونجاحداي اابرحيجانأياكحيتاخذراوعلهاطو اأ هراابنوس اابييفي وا
ية ااوايتوق اكنواابكحيتانجاحداي ااكذفيضادرجيتاابث اررةا اكهيي ات ري ااألو ا ا
ا اون اننيزاتاهذااابكحيتاابفريدةاقيحليتراعلهاابكنواوا كت يرانرةاثيكي ا احعدا ترةازنكي اقييرةانم اابنعيبجم ا
ابتمميايممت اتكفيممذهياحعممدةاطممر اانذتلفم اإذاإ انعممد اكنممواابكحمميتاابيممونياتت مراوحاحممي اا03-02اس م اثيممثايننم ابحةييمميا

ابكحيتاابنةطوع اابنلتية احيبترح اا اتعيداتنوي اكحتم انينلم اذمال ا تمرةاتكثيمراحمي ا02اابمها03ايمو ا اوحميبرغ انم ا
إزاب اأج از اابكحيتاحيبنين اإثكي اأعني اابتطهيراحيبثفيراتاابهيدروبيني ا ى احذوراابكحيتاابنكت رةا مياابنمي اقميدرةاعلمها
تنوي اكحت اجديدةاذال ا ترةاقييسي ا حيإلضي اابهاقيحلي ااكت يراحةييميااجم از اابكحميتاابتميابم اتيملهياإعنمي اابتطهيمرا ا
ن اابكنواوت طي انين انةطجاابجريي ابذبكا ي اإزاب اابكحيتان انعظ اابجداو اتتنرراأنثران اأرحع انراتا ااحتدا ا

نم اكيسممي اوبكهييم ات مري اأو انم انم اعممي اننمميايعنمساثجم اابنعيكمميةاوثجم اابن مين اابتممياتواجههممياعنليم اتوزيعمميتا
ابنييناوعنلي ااإلروا اح ن اعي ا اا ا
ون اابجديراحيبذنراإ ااكت يراهذااابكحيتايتعدىاابجداو اوابةكواتابيكت را يانثيرانم اابنحميز ا حميبرغ انم ا
اكمرانم اكحيتميتاابنيمميناابعذحم اوانممي ابلهمدراابنحيممرا ميانيمميناابسمةياابممذياتعميكيانكممراجنيمجاابجممداو اوابةكموات اوح ممن ا
نتعندان اقح اابنكتفعي ااإبها حن اابنحيز ا ااألثراابواض ا ياذل اظرو اناللن ابكنواواكت يراهذااابكحيت وحيبرغ ا

ن م ااإ انعظ م اابنحمميز ا مميانكطة م اابوسممطاوابجكمموباتنللهممياكحيتمميتاابةيممباواابحممردياوانذتل م اابكحيتمميتااألذممرىاوا
حنثي يتاعيبي ابن اهذناابكحيتيتا ات ن اذطمورةاثةيةيم ا مياإعيقم اجريمي اابنيميناإبمهانثطميتاابضمواواابنيمحيتا ا
ننيايسححراكنواواكت يراكحيتااب نحال ا ياهذناابنحيز ا ا
ويمكن تمخيص االثار السمبية النتشار النباتات المائية بصورة عامة في شبكات الري بما يمي :

 0يممؤديااكت مميراابكحيتمميتاابنيلي م اإبممهاتةلي م انسمميث انةطممجاابجريممي ا ممياابجممداو اوابةك مواتا وانلنمميازادتانثي م اهممذنا
ابكحيتيتا اقلتانفي ةاابكة اتحعيابذبك ا

 0يؤديااكت يراابكحيتيتاابنيلي اابهااذتال اابسرعاابتينيني ابتييراابنييناحي انكطة اوأذرىاعلمهاطمو اابنجمرىاننميا
يؤديازييدةاابسرع اابهازييدةااابكثرا يانكطة انعيك اوازييدةاابترسيبا يانكطة ااذرى ا
 1ايممؤدياكنممواواكت مميراابكحيتمميتاابنيليم اإبممهازيمميدةانكسمموباابنيممينا مميااألج م از اابيممدري ان م اابجممداو اوااكذفيضممرا مميا
األج از ااألذرىاحنيا ايضن اعداب اابتوزيجا ا
 2ااكت مميراابكحيتمميتاابنيليم ا ممياابنحمميز اابرليسممي ايممؤدياابممهااعيقم اجريممي اابنيمميناحيتجمميناابنيممحيتا اونثطمميتاابضمموا ا
ويؤدياإبهاارتفيعانكيسيباابنيينا يانين ااب حن اننيايلث اابضرراحذييلصاابترح اوايةل ان اإكتيجيتهي ا

 3ات ل اابكحيتيتاابنيلي اواألدغي اابنكي ذاو تثيتاابرياواننييتاابنضذيتاوتؤثراعلهاابنالث ا
 4اتسحباابكحيتيتاابنيلي ازييدةا ةداابنييناحسحباعنلييتاابتحذر-ابكت ا ا
 5ااكت مميراابكحيتمميتاوااألدغممي اابنيلي م ايةل م ااألونسممجي اويزيممداثمميكيااونسمميداابنمميرحو اذيوي ميًا ممياأث مواضاترحي م ا
األسنيك ا
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 6اوجوداابكحيتيتاواألدغي اابنيلي اوابث يلشاوتجنعهياحنثي اينو احيل اييبث ابلث راتاابضيرة ا
 7اي يممرااكت مميراابكحيتمميتاوااألدغممي اابنيليم اح ممن اواسممج انزه مرةاابكيم انممثال احعممضاابيممفيتاابطحيعي م ابلنيممينان ميبلو ا
وابطع اوابرالث ا

أسباب انتشار النبات
ا

اظهراابكحيتانن نل ارليسي اتعيكيانكهيانعظ اابجداو اوابةكواتا ياثوضاابفراتاكهيي اعةداابثنيكيكيتانم ا

ابةر اابنيضيا واحيبتثديداحعداإك مي اوت م ي اسمداثديثم اعلمهاكهمراابفمراتا مني اابنديكم ا ا ةحم اإك مي اوت م ي اابسمدا
ابنمذنور انيكممتانيمميناابكهممراابداذلم اابممهاابةطممرانم اترنيمياوسمموريياتكثممدراحيتجمميناابوسممطاوابجكمموباحيتجمميناا همواراو ممطا
ابعممربا اوبنم احعممدات م ي اابسممداأيممحثتااابنيمميناتممدذ ااو ًاحثيمرةاابذممز اا يممطكيعياابتممياتنوكممتاأنممي اابسممداوابتمميا

تيم اسممعتهياابذزكيم اابممها7انليمميرانتممراننعممب ااواييم انكسمموباابنيممينانةممد اابسممداإبممها012ا ا ممو انسممتوىاسممط ا
ابحثمرا اونمي اابهمد انم ااك ممي اابسمدا ادر اابفيضميكيتاابتميانيكمتاتهممدداابنمد اوت نمرااأل ارضمياواتتلم اابنثييممي ا
ابزراعيم احيإلضممي اابمهاتذمزي اابنيمميناابفيلضم اواإطالقهممياوقمتاابثيجم او م احركمينجانثممدداي طميااثتييجمميتاابنواسم ا
ابزراعي اوااألغراضااألذرى اوانذبكاتوبيداابطيق اابنهرحيلي اابرذيي انحأستذدا اابطيق اابنهرونيلي انابهي ني ا ا

بةمداأدىاتذمزي اابنيممينا ممياحثيمرةاابسمدا اإبممهاترسممبانعظم اابنموادااب ريكيم اابعيبةم ا اوهممذاايعكممياا ااطالقمميتا

ابنيمميناابتمميايممت اتأنيكهمميانممؤذراابسممداتنممو اذيبيم اتةريحميًانم اهممذناابنموادا اا اهممذناابنمواداهممياابنسممؤوب اعم اابعنمرةا مميا
ابنيينا اوا اويو اابنييناابهاابجداو اوابنسيقياذيبي ان اابعنمرةايسميعداعلمهاكنمواابكحيتميتاابنيليم اثيمثاتسمن اهمذنا

ابنييناحويو اأ ع ا اب نساابضروري ابعنلي اابترنيباابضولياابتيايثتيجهياابكحيتا ياكنونا اونم اجيكمباخذمرا مى ا
اك ي اابسدوداوابسداداعلمهانجميريااألكهميرايمؤدياإبمهاتةليم اسمرع اابنيميناذيويميًاابسمرع اابعيبيم اابتميات ار م انواسم ا
ابفيضي ا ا ةح اإك ي اسداثديث انيكتاابنييناابفيلض اع اابثيج اتذز ا ياحثيرةاابثحيكي اوهمياذم از ايم يراكسمحيي ا

ويت اتثوي اابنييناإبيراع اطري اسدةاابرنيديا اوحعداا كتهي انم اتذمزي اابنيمينا مياهمذناابحثيمرةا يمت اتنريمراابننيميتا
ابنحيرةاابهانةطجاابكهرابتي اابوسطاوابجكموباحنمياتثنلمرانم انموادااغريكيم اعيبةم اوسمرع اعيبيم اتمزي اهمذااابكحميتاأوا
تةل ان اكنوناوااكت يرناعلهااألق ا ا

ويجباا ا اككسهانياتسححراإعني اابتطهيراابتمياتكفمذاسمكوييًاإل ازبم اابترسمحيتاابطيكيم ا موا ازبم اابكحيتميتاابنيليم ا
نكحيتاابةيباوابحردياعلهانةيطجاابجريي ا ياابجداو اوابةكواتاابتراحيم انم ات ييمرا مياابنةميطجاابتيمنيني ااأليملي ا
اثيثاتؤدياتلكااألعني اإبمهازيميدةاعمرضاابنةطمجاوتذفميضانكسموباابةميعا اويمؤدياذبمكاابمهاحةمي اذمز انيمتانم ا

ابنيمميناوابممهاتةلي م اسممرع اابجريممي اوهنمميان م ااألسممحيباابتممياتزيممدان م اكنممواواكت مميراهممذااابكحيت ونممذبكاسمميعدااسممتذدا ا
ابن مزارعي ابألسممندةاابنينيوي م اونذيممحيتاابترح م اعلممهاكنممواابث مميلشاابنيلي م احيممورةاعين م ااحنثي م انحي مرةانابثسمميكي ا

0225ا ا

الطريقة الميكانيكية إل زالة الشمبالن
إ اقطممجاابنيمميناواتجفي م اابةك مواتاواابجممداو اتعممدان م اأنثممراابوسمميل ا عيبي م ًابلةضممي اعلممهاابكحيتمميتاابنيلي م ا

ذيوي ميًا ممياابفت مرةاابزنكي م اابتممياتسممح احداي م اابكنممو وبن ااعتنمميدانعظ م اسممني اابةممرىاواألريممي اوثتممهاابنثيممران م ا

ابةي ممحيتاوابن ممد اعل ممهاني مميناه ممذناابنج مميرياابنيليم م ا ممياإغم مراضااب ممرباوا س ممتذدانيتاا ذ ممرىايجعم م انكه ممياطريةم م ا
نسمتثيل اابتطحيم ا مياابوقمتاابثيضمر ابممذبكايننم اتكميو اثالثم اطمر اإل ازبم ااب منحال اوابمتذلصانم اتأثي ارتمراابسمملحي ا
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وابنثي ظ اعلهانةيطجاجريي ااذيبي ان اهذااابكحيتاور جانفي ةاابكة ابلجمداو اوابةكمواتاا رواليم اوتمأني انيميناابسمةيا

بلنزروعيتاابنذتلف ا ياأوقيتااثتييجهياابفعليابلنيينا اوا اهذناابطر انابنوارداابنيلي  0226هيا :ا

أوالً  :الطريقة الميكانيكية  :ويتضمن قطع النبات أو قمعه من التربة  ,ويتم ذلك بأساليب متعددة وهي

أ.استتتخدام اديتتدي العاممتتة :اإذايممت اتممأجيراعنممي احأعممداداتتكيسممبانممجاطممو اوعممرضاابنةطممجاابنطلمموباتكظيفممر ا

ونث ي م ااكت مميراابكحمميتا اوابفت مرةاابزنكي م اابالزن م ابممذبكا اثيممثايممت اقطممجاابنيمميناأواعلممهااألق م اتذفمميضانكيسمميحهيااااا
ح ن اينن ابلعين اا ايتثركاحسهوب ابيةو احةطجاابكحيتاحيستذدا ااأليدي اونم اثم اتجنيعمراورنيمراذميرجاانةطمجا
ابنكهياطريةم ا عيبم اوسمريع اإذايننم اابثيمو اعلمهاااانةطمجا
ا
ابجدو ا اوتعداهذناابطرية ان اأنثراابطر احدالي
كظي اذيبيان ااب نحال احفترةازنكيم ايننم اتةلييمهياعم اطريم ازيميدةاعمدداابعنمي اابنمؤجري ابهمذاااب مرضاو ميا
ابوقتاابذياتو راهذناابطرية اابنثيمرانم ا مرصاابعنم اوتسميه ا مياتذفميضانعمد تاابحطيبم اإ اا انسميوئاهمذنا
ابطرية اتتلذصاحنيايلياا :ا
-اقطجاابنييناأواتذفيضهيايؤدياإبهازيميدةانعيكميةاابنثييمي اابتمياتعميكياأيمالانم ا مث اابنيميناوتمؤدياابمهاإرحميكا

كظي اابن ار ك ا ا
-

اينن ااستذدا اابعني اإلزاب اابكحيتا ميااألوقميتاابحميردةاذيويميًا ميا مهراخذاراوكهييم ا مهرات مري ااألو ا

-

يممعوح اابسمميطرةاعلممهات م ي اعممدداضممذ ان م اابعنممي ايتواجممدو ا ممياننممي اواثممدا إذاتي م اأعممداده اأثييكمميا

ن ان اعي ا
حيبنليت
-

اثتني اتعرضاابعني اابهاإييحيتانلدغيتااألثيي اابنيلي اأواإييحته احيبجروح

ا

ب  .استتتخدام المجرفتتة الخمةيتتة  )Back Hoeوالشتتائعة باستتم الحةتتتارات الهيدروليكيتتة :ا ايذتل م ااسممتذدا ا

ابثفمميراتاابهيدراوبيني م اح ممتهاأكواعهمميا ممياإ ازب م اابكحمميتاع م اأعنممي اابتطهيممراابسممكوي ابلجممداو اوابنح مميز ا اوا اهممذنا
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ابطرية ا عيب اجداًا ياقلجاابكحيتاوابيساقطعراننيا ياطرية ااأليدياابعينل احيإلضي اابهاقلجا موازاب احيقيااابكحيتيتا
ابنيلي انيبةيباوابحردياواألدغي اابنيلي ااألذرىا ا
ا اسممرع ااكجمميزاابعن م ااتتطلممبازيمميدةاأعممداداابثفمميراتاابعينل م اوهممذااأنممراقممدا اينن م اتثةيةممرا ممياأثس م ااألث موا ا
ذيوي ميًا ممياابجممداو ااابطويل م اوذاتاابنةطممجاابواسممجاوابتممياتطلممبااسممتذدا اابثفمميراتان م اابجمميكحي ابت طي م انين م ا
ابنةطجا اوا اسرع ااكنواواكت يراابكحيتاحعدا ترةاوجيزةان اعنلي اابتطهيرا اتجع ان ااعيدةاابثفيراتانرةاحعدانمرةا

ذمال انوسم ااواثمداأنمرااغييم ا مياابيمعوح انم اثيممثاابنلفم اوتهيلم ااآلبيميتاابالزنم احيإلضممي اإبمهانمياتسمححراأعنممي ا
ابتطهيراابنتنررةان اتذريمبانينم ابلنةميطجاابتيمنيني ابلةكمواتاابتراحيم اذيويميًا اوااألثمراابمذيايعنسمراذبمكاعلمها

ابنكيسيباابتينيني ابلنيين .ا

\
جت  .الثقالة و السمك:
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يعممدااسممتذدا اابثةيب م اواابسمملكا ممياتةطيممجاكحمميتااب ممنحال اواإزابتممران م اابجممداو ا اإثممدىاابطممر اابنحتن مرةاأوا
حيألثرىا ابنطورةاحعداتفيق اابن نل اابتيايسححهياهذااابكحيت اوتتنو اابثةيب ان اقطجانتعددةان ااكيحيباثديدي احةطمرا
12اس اوحطو ا0ا اوايت ابثي اعدةاقطجان اثديداابزاوي اعلمهاابسمط اابذميرجيابلةطمجاا كحوحيم انويننم ااذتيميرا
أحعيداأذرىابعن اقطجاا كيحيب اواتجنجاابةطجااألكحوحي احسلكا و ذياقمويايمدذ اعحمرا تثيتهميا ويعتنمداعمدداابةطمجا
األكحوحي اابنستذدن انثةيب اعلهاعرضانةطجاابجريي

ا

يت اسثباابثةيب احرحطان اطر ان اابسلكاحآبي اسثباقوي انااب ف انثالا ا واتتثركااآلبيتي اعلهاجيكحيا
ابجدو ا ياوقتاواثدا اوتت اابثرن احيتجينانعينسابتيميراابنمي ا اواكتيجم ابلثرنم اابدالريم ابلةطمجاابثديديم اواحتمأثيرا
ن م اوز اهممذناابةطممجاعلممهاقمميعاابجممدو اعكممداثرن م ااآلبيمميتايممت اقطممجاابكحمميتاواابتفممي اأج م از ناابنتةطع م اثممو اهممذنا
ا كيحيب اواب رضازيميدةاانفمي ةاعنليم اابتكظيم

ايمت احمي انسمي اواأذمرىاذيويمياعكمداابتةيطعميتانمجاابةكميطراوا

ار مجاابثةيبم اذميرجانةطممجاابجمدو اواإ ازبم اأنمداساابكحميتاابنتجنممجاثوبهمي اونم اثم اابتثممركاحيآلبيميتاحيتجممينا
ابعحميراتا ا
تيمميراابنممي اهممذناابن مرةا اإل ازب م اوقطممجاحةييممياابكحيتمميتاابتممياب م اتيمملهياأج م از اابثةيب م ا ممياثرنتهمميااألوبممه ابيممت احعممداذبممكا

اسممتلكي اابعنم احممكفساابطريةم ابنسممي يتااذممرىاجديممدةاحيتجمميناكةطم اتفممرعاابجممدو اأواابةكمميةا ابةممداو ممرتاهممذناابطريةم ا
ابعديدان اابفوالداأهنهي :ا
-

اسمتنراراجريمي اابنيمميناوعمد اقطعهمياأواتذفيضممهياأثكمي اابعنم ا اننميايةلم انم اثجم اابضمرراابممذيايسمححراكةممصا
ابنيين ا

-

سرع اأدا اابعن اثيثاينن ااكجيزانسي ان ا3اابها5ان احيبيو اابواثد وحيستذدا اثةيب اواثدة

-

تةلي اعدداابعني اح ن انحيراجدا اثيثايت ات ي اعددانثدودابل يي ان اابعني ا

-

ا ست كي انليياع ادذو اابعني اابهاابنييناوانيايسححراذبكان اأضرارات اذنرهياأكفي

أنياأه اسلحييتاهذناابطرية ا هي :ا
-

يجباا اتنو اهكيكاطر اسميبن ابنمروراخبيميتاابسمثباعلمهاجميكحياابجمد او ااواابةكمية اثيمثاا اهكميكاجمداو ا

-

تتعرضاأنتي اابجداو اابتراحي اابهاحعضااألضراراحسحبااابسملكاابنعمدكياابنسمتذد اذيويمياابجمداو اذاتا

اتوجدا يهياطر انراقح اسيبن ابوجودااأل جيراوااألحكي ااوانروراابجدو اذال اابةيحيتاواابةرى ا

ا كثداراتاابثيدة
-

تتندساأج از اابكحيتاابنتةطجاواابذيايجر راتييراابني اعلهاابكواظ اابةيطع اوابعحيراتاواابجسوراوابنكي ذ اننيا
يتسحبا ياإعيق اابجريي ا

-

تة انفي ةاعن اابثةيب اعكداثي يتاابجداو اواابةكواتاوتزداداحيتجينااابوسطا اوتعذراازاب اابكحيتاابنكت مراعكمدا

ابتةيطعيت
-

تة انفي ةاعنم اابثةيبم اح من انحيمرا مياثيبم اعمد اوجموداتيميراقمويابلنيين ننميايجعم انم اعنلهمياذمال اابكوحميتا
ابعيبي ا ةط.
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وهكمميكاطريةتممي اأذممرىاإل ازب م ااب ممنحال اغيممراابطرية م اابنينيكيني م اهنممياابنينيوي م اوابحيوبوجي م ابسممكياحيممدداذنرهنمميا مميا

ابحثث ا

موقع الدراسة
ت ااذتييراثالث اجداو ان اجداو اابثل انعيكيتابدراس اابحثثاناابنوارداابنيلي  0226,اوه انيألتي:
-0جدو اابنف ا ا

1

ان م اابجممداو اابنهن م ا مميانثي ظ م احيح م اوابممذيايسممةيانسمميث اتزيممداع م 022222ادوك م احنةممك انمميليان/ 0ثممي ابن م ا
2322ادوكم م انم م ااأل ارض ممياابنستي مملث او0ن /1ث ممي اابنم م 02222ادوكم م اب ممألرضااب ي ممرانستي مملث اوا اابتيم مري ا
ابتينينيابجدو اابنف احعداابكيظ اابن تركانجاقكيةاابثل ان/1 06ثمي ااوا اابعمارضاابنميليابلنةميطجاابعرضمي ابجمدو ا
ابنف ايتراوحان ا 13- 02اأياحنعد ان 05.3اااويعتحمراجمدو اابنفم انم اابجمداو اابنوحمو ةاحكنمواكحيتميتااب منحال ا
وحهين انثيم اجمدااوا ا تمرةاابكنمواتحمدأاحدايم ا مهراخذارانم اعمي اوب ييم ا مهرات مري اابثميكياوا اعمرضاابنةطمجاابمذيا

يكنواا يرااب نحال ايتراوحاحي ا 02-02اأياحنعد  03اوقدااستذدنتاابطر اابنينيكيني اإلزاب اهمذااابوحي ناب منحال ا
.ا
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-2جدول بابل

يحلممغاطممو اابجممدو ان14ن م اوابتي مري اابتيممنينيان1 00ا/اثممي اوا كثممداراابطمموبيابممرن02س م /ان م اوعممرضا

ابنةطجاابعرضيان اا علمهايتمراوحاحمي ا 03-02اوحسمحباسمرع اجرييكمراابعيبيم اوحسمحباا كثمداراابعميبيا مي اكحيتميتا
ا
اب نحال ا تكنموااحنثي م ابمذاا يكمرايثتميجانمرتي ابلتكظيم اذمال اابنوسم اابيميفياوا اإكتيجيم اابعينم اابعيبيم اتيم اابمها
 . 03ا
-3جدول النيل

يحلغاطو اابجدو ان02ن اوابتيري اابتينينيان1 1ا/ثيا اوا كثداراابطوبيابرن5 3س /ان اوعرضاابنةطجا

ابعرضيان ااألعلهايتراوحاحي ا 00-6اوا اإكتيجي اابعين اابواثداتي اابها . 22ا

الحسابات والنتائج

0ا-ينن م انالثظ م اابفممر ا ممياابكفةمميتاابنيبي م اابتممياتيممر اإل ازب م اابكحمميتاحممي اابطممر اابنينيكينيمم اابثالث م اابن ممذنورةاا
حثسيبانلف اتكظي اابنيلونتراابواثداناطو ا ياجدو اابنف ا :ا
أ ثسيبانلف اابتكظي اثسباطرية ات ي ااأليدياابعينل ا ا

ايثتيج0ان اطو اابها100اعين احأجرايونياقدرنا03222اديكيرعراقيا ينو اابنحلغا=ا1500000اديكير ا-اايثتيجاابعدداابنذنوران اابعني اسييرةاكة اعددا0احيجرةايوني ا12222ا ينو اابنحلغا=ا42222اديكير

ا-اايثتيجاسييرةابلنتيحع اعددا0احيجرةايوني ا12222ا ينو اابنحلغا=ا12222اديكير ا
اااااااااااااااااااااااااااااااانجنوعاابنلف ابلنيلونتراطو ا=ا0372222اديكير ا
ب اابنلف اابنيبي احيستذدا اابثفيراتاابهيدروبيني ا:اناعلها رضات طي اابثفيراتانين اابنةطجا ا

اااا-انعد اإكتيجاابثفيرةاابنسر ا ياابيو ابجيكباواثدان اابجدو ا322ا طا ا
اااا-ايثتيجااكجيزا0ان ا طا اابهايونياعن ا ا
اااا-ااجرةاابثفيرةاابليو اابواثدا=ا222222اديكير ا

ينو انحلغااكجيزاجيكباواثداابنسي ا0ان ا=ا0ا×اا222222اا=ا622222اديكيراانثسيبابي اوني اعن ا ا

وينو انحلغااكجيزا0ان اطو اان اابجيكحي ا=ا0ا×ا622222ا=0422222اديكيرا ا
تيجيراسييرةابلنتيحع ابندةان 2اأيي احيجرايونيا12222اا ينو اابنحلغا=ا 002222ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابنجنوعاا=ا0502222اديكيرا ا
جم اابنلف اابنيبي احيستذدا اطري اابسلكاوابثةيب ا:ا ا

-تأجيراخبي اسثباابثةيب اعدد0/اوتستذد اناب ف اعيدةاوحأجرايونيا132222اديكيرا ا

ا ينو انحلغاتأجيرااب فالتا0ا×ااا132222ااااااااااااااااااااااا=ا522222اديكيرا ا
ت ي اعني اعددا2احأجرايونيا03222ا ينو اابنحلغا×2ا=03222ا42222اديكير ا
تأجيراثفيرةاند اوبح اإلزاب اأنداساابكحيتاابنتةطجااااااااااااااااااا=ا132222اديكير ا
تأجيراسييرةابلنتيحع ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا=ا12222اديكير ا

نجنم م م م مموعانييري ايو اعن ا=ا0022222اديكيراا ا
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وثيممثاينن م ااكجمميزانسممي ان 1ان م اننعممد ا ممياابيممو اابواثممدا عكممدنياتن م او انثي م اابكحمميتاعيبي م اواوجمموداابنثيممران م ا
ابعوال انيبجسوراوابةكيطر ابذبكاينو اسعرا0ان /طو ا=ا/0022222ا=1ا162222اديكيرا ا
ون اابجديراحيبذنراا اابسعراابنذنورا اي ن انلف اتيكيجاابثةيب او ار اابسلكاابفو ذيا اوحذبكاتنو انلف اتكظيم ا

ابجممدو ان م اكحمميتااب ممنحال احيسممتذدا اابثةيب م اوابسمملكاتعمميد ا%00ان م انلف م ااسممتذدا اابثفمميراتاابهيدروبيني م اوتعمميد ا
كسح ا%02ان انلف ات ي ااأليدياابعينل .ا ا
-0ا ابفر ا ياابكفةيتاابنيبي اابتياتير اإلزاب اابكحيتاحمي اابطمر اابنينيكينيم اابثالثم اابنمذنورةاحثسميبانلفم اتكظيم ا
ابنيلونتراابواثداناطو ا ياجدو احيح ا :ا

أ ثسيبانلف اابتكظي اثسباطرية ات ي ااأليدياابعينل ا ا
اا-ايثتيجاا0ان اطو اابها32اعين احأجرايونياقدرنا03222اديكيراعراقيا ينو اابنحلغا=ا532222اديكير ا
اا-اايثتيجاابعدداابنذنوران اابعني اسييرةاكة اعددا0احيجرةايوني ا12222ا ينو اابنحلغا=ا42222اديكير ا
ااا--اايثتيجاسييرةابلنتيحع اعددا0احيجرةايوني ا12222ا ينو اابنحلغا=ا12222اديكير ا
اااااااااااانجنوعاابنلف ابلنيلونتراطو ا=ا622222اديكير ا

ب اابنلف اابنيبي احيستذدا اابثفيراتاابهيدروبيني ا:اناعلها رضات طي اابثفيراتانين اابنةطجا ا
اااا-انعد اإكتيجاابثفيرةاابنسر ا ياابيو ابجيكباواثدان اابجدو ا322ا طا ا
اااا-ايثتيجااكجيزا0ان ا طا اابهايو اوكي اعن ا ا
اااا-ااجرةاابثفيرةاابليو اابواثدا=ا222222اديكير ا

ينو انحلغااكجيزاجيكباواثداابنسي ا1ان ا =  600000 =400000 × 1.5ديكيرااا ا

وينو انحلغااكجيزا0ان 2اطو اان اابجيكحي

ا=ا0ا

× ا422222

= 0022222اديكيرا ا

تيجيراسييرةابلنتيحع ابندةان 1اأيي احيجرايونيا12222اا ينو اابنحلغا=ا 72222ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابنجنوعاا=ا0072222اديكيرا ا
جم اابنلف اابنيبي احيستذدا اطري اابسلكاوابثةيب ا:ا ا

تأجيراخبي اسثباابثةيب اعدد0/اوتستذد اناب ف اعيدةاوحأجرايونيا132222اديكيرا اا ينو انحلغاتأجيرااب فالتا0ا×ااا132222ااااااااااااااااااااااا=ا522222اديكيرا ا
ت ي اعني اعددا2احأجرايونيا03222ا ينو اابنحلغ 4ا×ا=03222ا42222اديكير ا
تأجيراثفيرةاندوبح اإلزاب اأنداساابكحيتاابنتةطجااااااااااااااااااا=ا132222اديكير ا
تأجيراسييرةابلنتيحع ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا=ا12222اديكير ا

نجنموعانييري ايو اعن ا=ا002222اديكيراا ا
وثيثاينن ااكجيزانسي ا2ان اننعد ا ياابيو اابواثدا عكدنياتنو انثي اابكحيتاعيبي اواوجوداابنثيران ا
ابعوال انيبجسوراوابةكيطر ابذبكاينو اسعرا0ان /طو ا=ا/0022222ا2ا=ا063222اديكيرا ا

ون اابجديراحيبذنراا اابسعراابنذنورا اي ن انلف اتيكيجاابثةيب او ار اابسلكاابفو ذيا اوحذبكاتنو انلف اتكظيم ا

ابجممدو ان م اكحمميتااب ممنحال احيسممتذدا اابثةيب م اوابسمملكاتعمميد ا%00ان م انلف م ااسممتذدا اابثفمميراتاابهيدروبيني م اوتعمميد ا
كسح ا%12ان انلف ات ي ااأليدياابعينل .
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-1اا ابفمر ا ممياابكفةميتاابنيبيم اابتمياتيممر اإل ازبم اابكحمميتاحمي اابطممر اابنينيكينيم اابثالثم اابنمذنورةا مميااحثسميبانلفم ا
تكظي اابنيلونتراابواثداناطو ا ياجدو اابكي  :ا
أ ثسيبانلف اابتكظي اثسباطرية ات ي ااأليدياابعينل ا ا

اا-ايثتيجاا0ان اطو اابها03اعين احأجرايونياقدرنا03222اديكيراعراقيا ينو اابنحلغا=ا153222اديكير ا
اا-اايثتيجاابعدداابنذنوران اابعني اسييرةاكة اعددا0احيجرةايوني ا12222ا ينو اابنحلغا=ا42222اديكير ا
ااا--اايثتيجاسييرةابلنتيحع اعددا0احيجرةايوني ا12222ا ينو اابنحلغا=ا12222اديكير ا
اااااااااااانجنوعاابنلف ابلنيلونتراطو ا=ا243222اديكير ا

ب اابنلف اابنيبي احيستذدا اابثفيراتاابهيدروبيني ا:اناعلها رضات طي اابثفيراتانين اابنةطجا ا

اااا-انعد اإكتيجاابثفيرةاابنسر ا ياابيو ابجيكباواثدان اابجدو ا0222ا طا ا
اااا-ايثتيجااكجيزا0ان ا طا اابهايو اعن ا ا
اااا-ااجرةاابثفيرةاابليو اابواثدا=ا222222اديكير ا

ينو انحلغااكجيزاجيكباواثداابنسي ا0ان ا= × 1ا ا222222ااا=ا222222ديكيرااا ا

وينو انحلغااكجيزا0ان 2اطو اان اابجيكحي ا=ا0ا×ا622222=222222اديكيرا ا
تيجيراسييرةابلنتيحع ابندةان 0اأيي احيجرايونيا12222اا ينو اابنحلغا=ا 42222ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابنجنوعاا=ا642222اديكيرا ا
جم اابنلف اابنيبي احيستذدا اطري اابسلكاوابثةيب ا:ا ا

-تأجيراخبي اسثباابثةيب اعدد0/اوتستذد اناب ف اعيدةاوحأجرايونيا132222اديكيرا ا

ا ينو انحلغاتأجيرااب فالتا0ا×ااا132222ااااااااااااااااااااااا=ا522222اديكيرا ا
ت ي اعني اعددا2احأجرايونيا03222ا ينو اابنحلغا2ا×ا=03222ا42222اديكير ا
تأجيراثفيرةاندوبح اإلزاب اأنداساابكحيتاابنتةطجااااااااااااااااااا=ا132222اديكير ا
تأجيراسييرةابلنتيحع ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا=ا12222اديكير ا

نجن م مموعانييري ايو اعن ا=ا0022222اديكيراا ا
وثيثاينن ااكجيزانسي ا3ان اننعد ا ياابيو اابواثدا عكدنياتنو انثي اابكحيتاعيبي اواوجوداابنثيران ا
ابعوال انيبجسوراوابةكيطر ابذبكاينو اسعرا0ان /طو ا=ا/0022222ا3ا=ا006222اديكيرا ا
ون اابجديراحيبذنراإ اابسعراابنذنورا اي ن انلف اتيكيجاابثةيب او ار اابسلكاابفو ذيا اوحذبكاتنو انلف اتكظيم ا
ابجممدو ان م اكحمميتااب ممنحال احيسممتذدا اابثةيب م اوابسمملكاتعمميد ا%05ان م انلف م ااسممتذدا اابثفمميراتاابهيدروبيني م اوتعمميد ا

كسح ا%27ان انلف ات ي ااأليدياابعينل .ا ا
ويتض اننمياتةمد اأعمالناوجموداحعمضاابفمرو اعكمداثسميباابنلفم احمي اجمدو اوخذمرا اإذايمدذ اعمرضانةطمجا
ابجريي اوانثي ااكت يراابكحيتاواوجوداابعوال انيبجسوراواابعحيراتا اوبن اتحةهاهذناابكسباقريح ان اابواقمجاحيمورةا

نحيرةا يانذتل اابجداو اوعكداابنةيرك احي اابطر اابثالثاكجداإ اإزاب ااب نحال احطرية اابثةيب اوابسملكاهميااأل ضم ا
واألرذصاواألسرعاواألنثراناللن اإلعني اابريا ياحيح احيبرغ ان اإ اإزابتهيااق ان اابطريةتي اابسيحةتي .

النتائج والتوصيات .
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-0اتعممداابطرية م اابنينيكيني م اإل ازب م اهممذااابكحيتمميتاطرية م اقدين م اوبنكهممياعنلي م ا ممياابوقممتاابثيضممر وا انلف م اأعنممي ا
ابتكظي احيستذدا اابسلكاوابثةيب اتعيد ا%00ان انلف ااسمتذدا اابثفميراتاابهيدروبينيم اوتعميد اكسمح ا%02انم ا
نلف ات ي ااأليدياابعينلم ابجمدو اابنفم اواتعميد ا%00انم انلفم ااسمتذدا اابثفميراتاابهيدروبينيم اوتعميد اكسمح ا

%12ان م انلف م ات م ي ااألي ممدياابعينل م ابجممدو احيح م ا اوتعمميد ا%05انمم انلفمم ااسممتذدا اابثف مميراتاابهيدروبينيم م ا
وتعيد اكسح ا%27ان انلف ات ي ااأليدياابعينل ابجدو اابكي .ا
-0اوجوداحعضاابفرو اعكداثسيباابنلف احمي اجمدو اوخذمر اإذايمدذ اعمرضانةطمجاابجريمي اوانثي م ااكت ميراابكحميتا
ووجوداابعوال انيبجسوراوابعحيراتا اوبن اتحةهاهذناابكسباقريح ان اابواقجاحيورةانحيرةا يانذتل اابجداو ا

-1اكجممداإ اإ ازبم ااب ممنحال احطريةم اابثةيبم اوابسمملكاهمميااأل ضم ااواألرذممصاواألسممرعاوا نثممراناللنم ا عنممي اابمميا مميا
حيح احيبرغ ان اإ اإزابتهيااق ان اابطريةتي اابسيحةتي .ا ا
-2سيه ا ميااكت ميراابكحيتميتاابنيليم اا سمتذدا اابواسمجانم اقحم اابنمزارعي ابلنذيمحيتاواألسمندةاابنينيويم ا اإذاتيم ا
كسحرانحيرةان اهذنااألسندةاإبهانييناابسواقياوابنحيز ا ا

-3ابتوجممراكثمموااسممتذدا اابطممر اابثديثم ا ممياإ ازبم اابكحيتمميتاابنيليم اإذاتسممتذد اثيبيميًا ممياابنثيممرانم ادو اابعمميب اأك مواعا
نذتلف ان اابزوار اوابثييداتاابعيلن ابهذناابكحيتيتا ا

-4ابتكسي انجانرانزاابحثوثاابزراعي اوابنذتي ا ياابعم ار اوذيرجمر اوابتوجمراكثمواابطريةم اابحيوبوجيم اأواأياطريةم ا
نننك اأذمرىا مياابةضمي اعلمهاهمذناابكحيتميتاحيعتحيرهميان منل انسمتدين ات محراإبمهاثمدانحيمران منل ااكت ميرازهمرةا
ابكي ا يانيراوابسودا

ا

-5اعلممهادوالممراابتيمميني اابنتذييم ااألذممذاحكظممراا عتحمميراكنممواواكت مميراهممذااابكمموعانم اابكحمميتا ممياثسمميباابنةمميطجا
ابتينيني ابلةكواتاوابنجيرياابنيلي اابنذتلف ا .ا
أنممياحيبكسممح ابطرية م اابعن م اابثيبي م اوابتممياتعتنممداح ممن انحيممراعلممهااسممتذدا اابسمملكاوابثةيب م اواسممتذدا اابثفمميراتا
ابهيدروبيني اإلزاب اهذااابكحيتا كويياحي تي :ا

 0يجباابنثي ظ اعلهانثرنيتاابجداو اوابةكواتاو ت اطر اابنراقح ابتأني انرورااآلبييتاابنستذدن ا
 0اتمميني اعممددان ممي يان م اابثفمميراتاابندوبح م اابتممياتسممتذد ا مميار ممجاتجنعمميتاوأنممداسااب ممنحال اابت مميايجر هممياتيمميرا
ابنمي وابتياتتجنممجاعكممداابكمواظ اابةيطعم اوابجسمموراثيمثايتمزان اعنم اهمذناابثفمميراتانممجاأعنمي اابتكظيم احيبسمملكا
وابثةيب اح ن ادال ا ا ا
 1اابتأنيمداوابعنم اعلممهاإ ازثم اابنتمميرباابعيبيم اابنوجممودةا ميانثيممرانم اابجممداو ا مياابنكمميط اابيمدري اذيويميًا اإذا
تعي اهذناابنتيربانرورااآلبييتابتكفيذاأعني اابتطهيراابسكوي اوتنكجاح ن انين ااستذدا اابسلكاوابثةيب اا اا ا

 2اابتوق م اكهيلي ميًاع م ااسممتذدا اابنيل م اابنسممكك ا ممياأعنممي اابتطهيممرا موا ازب م اابكحيتمميتاابنيلي م اويجممباأ اتنممو اهكمميكا
تثريمميتانسممحة ابلترسممحيتاابطيكيم اقحم اابنحي مرةاحأعنممي اابتطهيممراواسممتذدا اابثفمميراتاابهيدروبينيم اابنذتلفم اوذبممكا
تجكحيًاإلبثي اابنزيدان اابضرراحيبنةيطجاابثيبي ابلجداو اوابةكواتاابتراحي ا

 3ا ياضو ااإلننيكييتاابنيدي اوابظرو اابتياينراحهياابحلداوحسحبازييدةانلف اأعيدةاإك ي اوتحطي اابةكواتاابتراحي ا ا
كةتممرحاد م احعممضاابةكمواتاابتراحي م ا مواعمميدةا ممت انةيطعهممياذيويميًا ممياابنكمميط ااألنثممراتضممر اًرا ثيممثا ايتطلممبا
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تكفيمذاهممذاااألعنممي انحمميبغاضممذن انةيركم احنممياتثتيجمراحأعنممي اابتحطممي ا مواعمميدةاتثسممي ان مميريجاابممرياوا ستيممالحا

وابتياتتطلباتذييصانحيبغانيبي انحيرة ا

المصادر
حنري انثندا وزي.ا .0221تأثيراابكحيتيتاابنيلي ااب يطس اعلهاتيني اابةكواتاابتراحي ا يانير ايداراتاو ازرةا
ابنوارداوابريا يانير .ا

ثسكي انجديانثند.ا .2005ابتعري احيبث يلشاابنيلي حثثا ياابدورةاابنةين ا ياابنرنزاابةونيابحثوثاابنيينا
ياابةيهرة ا
ابثسيكي عدكي 0225ا تأثيراكحيتااب نحال اعلهاجريي اابنيين ا
ابسعدي اثسي اعلياوابنييح اعحداابرضي .ا.0761اابكحيتيتاابنيلي ا ياابع ار اجينع اابحيرة.

نديري اابنوارداابنيلي ا ياحيح قس اا

ار اوابنتيحع ا .0226

ابهي ني اوسي ا ينر اابتأثيراعلهاابنييناابعرحي ا ان روعاتكني اهضح ااألكيضو ا مواثيرةاابسلحي اعلهانيينادجل ا

وابفراتا/انجل اابجيوبوجيياابعرحي ا
Peavy, Howard S.(1986)."Environmental engineering", McGraw-Hill Book company.
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