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  Soil and Aquatic Microbiology  عهم احيبء مجهزيخ  انتزثخ وانميبي 

   Ahmed Mohammed turkiث.ه. ثفّو ِقّو صٌوٟ     

 لُْ ػٍَٛ ثٌق١جٖ  / ثٌٌّفٍز ثٌغجٌغز

 

  

 : انعىامم انحيبتيخ نهجيئخ انمبئيخ وتأثيزهب في األحيبء انمجهزيخ يبثبو

ِٕي أْ أُوضُشفش ثٌّج٠ىٌٚدجس ٟٚ٘ صوًُ دظًٛر ٔم١ز ِؼٌَٚز ػٍٝ أّٚجط ًٍػ١ز ِنضذ٠ٌز، فٟ ف١ٓ أْ فٟ د١تضٙج            

ِج ٌٛفوٖ، دً ٕ٘جن م١ٍط ِٓ ثألف١جء ثٌّؾ٠ٌٙز فٟ ثٌّىجْ ثٌذ١تٟ  ثٌطذ١ؼ١ز ِٕٚٙج ثٌذ١تز ثٌّجة١ز ٠ٕوً ٚؽٛه ِج٠ىٌٚح

صٕشأ د١ٕٙج ِنضٍف ثٌؼاللجس، لو صىْٛ ػاللجس هع  أٚ صذذ١ط  ٌٟٚ  دجًًٌٌٚر ٚؽٛه وً ٘يٖ ثٌؼاللجس فٟ د١تز ِجة١ز 

أٖ  ٘يٖ ثٌؼاللجس ٚثفور، فٟٙ صؼضّو ػٍٝ ٔٛع ث١ٌّجٖ ٚٔٛع ٚػوه ثألف١جء ثٌّٛؽٛهر ٚثٌؼٛثًِ ثٌذ١ت١ز ثٌّنضٍفز  ِٚٓ 

 ِج٠أصٟ: 

1-   :Competition انتىبفس 

٠ٚؼٌف دأٔٗ ػاللز ػوثة١ز وٕض١ؾز ٌإلّضنوثَ ثٌّضذجهي ٌّٛثًه طذ١ؼ١ز ِقوٚهر فٟ ثٌّٛطٓ ثٌذ١تٟ، ٠ٌٚصذط ثٌضٕجف  

 دؼٕظ٠ٌٓ أّج١١ّٓ ٠ؤه٠جْ إٌٝ صٛػ١ـ ِوٜ إًصذجط ثٌضٕجف  دجٌضٕٛع ثٌق١ٛٞ ّٚ٘ج: 

 ٌىال ثٌٕٛػ١ٓ   Niche breathِوٜ أصْجع ثٌٛفور ثٌذ١ت١ز   أ

فٟ ثٌٛفور ثٌذ١ت١ز ٌىال ثٌٕٛػ١ٓ، ف١ظ أْ ٕ٘جن لجػور د١ت١ز صش١ٌ إٌٝ أْ ثألٔٛثع  Niche overlapفؼ  ثٌضوثمً   ح

ثٌضٟ صؼ١ش فٟ ِٕطمز ِؼ١ٕز ِغ دؼٌ٘ج ثٌذؼغ ٚصضوثمً فٟ أػشجشٙج ثٌذ١ت١ز غجٌخ ث  ِج صضٕجف  ػٍٝ ٔف  ثٌّٛثًه 

   Competitive exclusionٍثفز ث٢مٌ ٠ٚطٍك ػٍٝ ٘يٖ ثٌظجٌ٘ر دجإللظجء ثٌضٕجفْٟ ٚوذ١ٌ ث  ِج ٠مَٛ أفو٘ج دئ

  

2-  :Cooperation انتعبون 

ٚثٌضٟ ٟ٘ ػذجًر ػٓ ػ١ٍّز ِضؼوهر ثٌٌّثفً صقوط وّقظٍز  Biodegradationِذجي ىٌه ػ١ٍّز ثٌضقًٍ ثٌذج٠ٌٛٛؽٟ  

ضٍفز، صّٕغ ٘يٖ ثٌؼ١ٍّز صؾ١ّغ ثٌٕٛثصؼ ثٌؼٌػ١ز ٌؼوه ِٓ ثٌضفجػالس ثٌّضؼجلذز دّٛجطز أف١جء ِؾ٠ٌٙز ِضنظظز ِن

 ثأل٠ٌ٠ز، ٚٔض١ؾز ٌٙيث ثٌضؼجْٚ ٠ظذـ ثٌضقًٍ ثٌذج٠ٌٛٛؽٟ ٌىذ١ٌ ِٓ ثٌٌّوذجس ثٌؼ٠ٌٚز أٌِ ٘جَ ِذً ثٌىج٠ض١ٓ ٚث١ٌٍٍٍْٛ  

  

3-  :Predation اإلفتزاس 

)   Predator) ِٓ أؽً ثٌغيثء ِٓ لذً ف١ٛثْ آمٌ (ثٌّفضٌُ Preyٟٚ٘ ػ١ٍّز إلضٕجص ف١ٛثْ فٟ (ثٌف٠ٌْز 

ثٌق١ٛثٔجس ثأل١ٌٚز صضغيٜ ػٍٝ ثإلّفٕؾ١جس ثٌضٟ صضغيٜ دوًٚ٘ج ػٍٝ ثٌذىض٠ٌ١ج، إْ هًٚ ثإلفضٌثُ فٟ ثٌضٕٛع ثٌق١ٛٞ 

ع ثٌق١ٛٞ أْ س  ٚفٌ ثٌفٌثا  ٠وع  صٛثؽو فٌثا  ؽو٠ور فٟ ثٌذ١تز صؤعٌ إ٠ؾجدٟ ث  فٟ ثٌضٕٛ ثألٚي٠ضذًٍٛ دئصؾج١٘ٓ؛ 

أْ هًٚ ثٌّفضٌّجس فٟ ففع صؼوثه ثٌفٌثا  إٌٝ ِْض٠ٛجصٙج ثٌو١ٔج ٠ؤهٞ دجٌضجٌٟ إٌٝ ففع فور ثٌضٕجف  د١ٕٙج إٌٝ  ٚثٌذجٟٔ،

ألً فو ٚدجٌضجٌٟ ٠ؤهٞ ىٌه إٌٝ همٛي فٌثا  أمٌٜ فٟ ِؾجي ثٌّٕجفْز ٌضوع  ٚؽٛه أػوثه ؽو٠ور ِٓ ثٌّفضٌّجس فٟ 

 ثٌذ١تز   

  

4-   :Parasitism انتطفم 

ؾٌٞ ٘يٖ ثٌؼاللز دضطفً ِج٠ىٌٚح ػٍٝ ِج٠ىٌٚح آمٌ، إى س ُ٘ج ػ   ثألف١جء ثٌول١مز فٟ ث١ٌّجٖ دجٌؼو٠و ِٓ ثٌف١ٌّٚجس ٚص

ثٌضٟ صضطفً ػٍٝ أٔٛثع دىض٠ٌ١ز   Bdellovibrioٚثٌذىض٠ٌ١ج ٚثٌفط٠ٌجس ٚصؤهٞ إٌٝ صقٍٍٙج، ِٚذجي ىٌه ٘ٛ دىض٠ٌ١ج 

أمٌٜ ٌضٌٙ  ِقض٠ٛجصٙج ٚصضىجعٌ دوثمٍٙج ط  ٠ضٙضه ؽوثً ثٌذىض٠ٌ١ج أمٌٜ، ف١ظ صومً ٘يٖ ثٌذىض٠ٌ١ج إٌٝ هثمً دىض٠ٌ١ج 
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ث٠ٌٌّف ٚصنٌػ ثٌنال٠ج ثٌؾو٠ور ٌٍذىض٠ٌ١ج ثٌّضطفٍز ٌضٙجػ  مال٠ج دىض٠ٌ١ز ؽو٠ور فٟ ثٌّجء، ِّج ٠ضْذخ ٚؽٛه٘ج دمٍز أػوثه 

ثٌذىض٠ٌ١ج، ٌٚٙج هًٚ فٟ  ٟٚ٘ ػذجًر ػٓ فج٠ٌّٚجس صغَٚ Bacteriophagesثٌذىض٠ٌ١ج  ٚويٌه صٛؽو ثٌؼجع١جس ثٌذىض٠ٌ١ز 

 ثٌضٛثٍْ ثٌذىض١ٌٞ فٟ ثٌذقجً ٚثالٔٙجً  

ثٌؼو٠و  ِٓ أٔٛثع ثإلفضٌثُ ٌٛؽٛه  "ٌٚؼً ثٌذؼغ ٠ؼضمو أْ ثٌضطفً ٔٛع ِٓ ثإلفضٌثُ، ٌٚىٓ فٟ ثٌقم١مز ال٠ؼضذٌ ثٌضطفً ٔٛع ث

  ِٓ ثٌفٌٚلجس، أّ٘ٙج:"

  

 Predation اإلفتزاس  Parasitism د  انتطفم 

 1  ٠ٛفٌ ثٌغيثء ٚثٌّْىٓ ٌٍّضطفً (ثٌطف١ً)   ٠ٛفٌ ثٌغيثء فمط  

ال٠مٌٞ ػٍٝ ثٌىجةٓ ثٌقٟ ديثصٗ ٌٚىٓ ِٛس  ٠ؾخ أْ ٠مٌٞ ػٍٝ ثٌف٠ٌْز  

ثٌؼجةً ٔض١ؾز دؼغ ثألًِٛ ثٌطجًةز ثٌضٟ 

 غجٌذج  الصٌصذط دجٌطف١ً دشىً ِذجشٌ  

 2 

ػجهر  ِج صىْٛ ثٌف٠ٌْز أطغٌ دىذ١ٌ ِٓ 

 ثٌّفضٌُ  

ثألف١جْ ٠ىْٛ ثٌّضطفً أطغٌ   فٟ ِؼع

 فؾّج  دىذ١ٌ ِٓ ثٌىجةٓ ثٌؼجةً  
 3 

  

  

  Water types أوىاع انميبي 

 لِ  ثٌؼٍّجء ث١ٌّجٖ صذغ ث  ٌطذ١ؼضٙج ِٚىٛٔجصٙج إٌٝ ٔٛػ١ٓ ًة١١ْ١ٓ ّ٘ج: 

ٟٚ٘ ث١ٌّجٖ ثٌضٟ صٛؽو ػٍٝ ّطـ ثٌىٌر ثألًػ١ز دق١ظ صىْٛ ِضجفز ٌالّضنوثَ  :Surface Watersانميبي انسطحيخ  -1

 دٌْٙٛز، ٚصمِ  دوًٚ٘ج فْخ ٍِٛفضٙج إٌٝ: 

ٟٚ٘ ث١ٌّجٖ ثٌضٟ صقضٛٞ ػٍٝ صٌثو١َ ػج١ٌز ِٓ ثألِالؿ ثٌّؼو١ٔز ثٌّيثدز، ٠ٚظً صٌو١َ ثألِالؿ ف١ٙج  ث١ٌّجٖ ثٌّجٌقز: •

 ثٌٌة١ْٟ ١ٌٍّجٖ ثٌّجٌقز  %، ٚصؼو ثٌذقجً ٚثٌّق١طجس ثٌّظوً 3 5إٌٝ 

ٟٚ٘ ث١ٌّجٖ ثٌضٟ صقضٛٞ ػٍٝ صٌثو١َ ِٕنفٌر أٚ ِؼوِٚز فٟ دؼغ ثألف١جْ ِٓ ثألِالؿ ثٌّؼو١ٔز ثٌّيثدز  ث١ٌّجٖ ثٌؼيدز: •

 %، ٚصؼو ثألٔٙجً ٚثٌؾوثٚي ٚثٌؾ١ٍو ثٌمطذٟ ٚثألِطجً ثٌّظوً ثٌٌة١ْٟ ١ٌٍّجٖ ثٌؼيدز  0 05ٚثٌضٟ الص٠َو ػٓ 

  ْخ طذ١ؼز فٌوضٙج ثإل١ْٔجد١ز إٌٝ:ٚصمِ  ثٌذ١تجس ثٌّجة١ز ف

ٚصشًّ ثٌذق١ٌثس ٚثأل٘ٛثً ٚثٌّْضٕمؼجس  )Standing Waterأو(  Lentic environmentثيئخ انميبي انزاكدح  - أ

 ٚثٌذٌن، ف١ظ صىْٛ فٌوز ث١ٌّجٖ ف١ٙج ّجوٕٗ ْٔذ١ج    

ٚصشًّ ثألٔٙجً ٚثٌؾوثٚي ٚثٌمٕٛثس  )Running Waterأو(  Lotic environmentثيئخ انميبي انجبريخ   - - ة

ٚث١ٌٕجد١غ ٚثٌضٟ ٠الفع ف١ٙج أْ فٌوز ث١ٌّجٖ ٚثػقز، ٚلو صظً ٌّػز ثٌض١جًثس ف١ٙج إٌٝ ِو٠جس ٚثّؼز  ٚصنضٍف ث١ٌّجٖ 

 ثٌؾج٠ًز ػٓ ث١ٌّجٖ ثٌٌثوور فٟ ثٌذق١ٌثس ٚ ثٌذٌن دّج ٠أصٟ: 

 فٌوز ثٌّجء ِْضٌّر دئصؾجٖ ٚثفو   )1

 ثٌّجء  إمضالف فٟ ٌّػز ؽ٠ٌجْ  )2

 صذج٠ٓ وذ١ٌ فٟ ِْضٜٛ ثٌّجء   )3

 لٍز ثٌؼّك ِمجًٔز   دجٌذق١ٌثس   )4

 صغ١ٌ ثٌؼٛثًِ ثٌذ١ت١ز ػٍٝ طٛي ِْجً ثٌّجء   )5

 ٠َهثه طٛي ٚػٌع ٚػّك ث١ٌّجٖ ثٌؾج٠ًز دًٌّٚ ثٌَِٓ   )6
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 صضٛلف إٔضجؽ١ز ث١ٌّجٖ ثٌؾج٠ًز ػٍٝ ٔٛػ١ز ٚو١ّز ثٌّغي٠جس ثٌّٛؽٛهر   )7

 ث١ٌّجٖ ثٌؾج٠ًز أٔظّز د١ت١ز ِفضٛفز د١ّٕج ثٌٌثوور ِْطقجس ِغٍمز   )8

ُْضؼًّ ٌؼور ٌِثس فٟ ث١ٌّجٖ ثٌٌثوور    )9 ُْضؼًّ ثٌّغي٠جس دظًٛر ِؤلضز فٟ ث١ٌّجٖ ثٌؾج٠ًز د١ّٕج  ص  ص

 ٕ٘جٌه صّجعً فٟ صٌو١َ ثألٚوْؾ١ٓ د١ٓ طذمجس ثٌّجء فٟ ث١ٌّجٖ ثٌؾج٠ًز أوذٌ ِٓ ث١ٌّجٖ ثٌٌثوور    )10 

 ث١ٌّجٖ ثٌؾج٠ًز غ١ٕز دجألٚوْؾ١ٓ ِمجًٔز دج١ٌّجٖ ثٌٌثوور دْذخ فٌوز ثٌّجء ٚوذٌ ثٌّْجفز ثٌّؼٌػز ٌٍٙٛثء    )11 

  

 :Streams and Rivers انجداول واألوهبر 

وّج صٛفٌ ِؾّٛػز ِؼمور ِٓ  ٟٚ٘ ػذجًر ػٓ أٔظّز ٔمً ؽج٠ًز صٌدط ث١ٌجدْز دجٌذقجً، ٚصقًّ ٘يٖ ثألٔٙجً ثٌّٛثه ثٌؼ٠ٌٚز   

 ثٌّٛثطٓ ثٌذ١ت١ز ٌّؼع  ثٌىجةٕجس ثٌق١ز ٌضٛفٌ ثٌّجهر ثٌغيثة١ز ثألّج١ّز  

  

 :Lakes and Ponds انجحيزاد وانجزك  

صؼضذٌ ثٌذق١ٌثس ِٕجطك ِقظًٛر ٌٙج فوٚه أًػ١ز ٚثػقز، ٠ٚىْٛ ٌٙج هفك هثمً ٚهفك مجًػ ٌيٌه فئْ ث١ٌّجٖ الصىْٛ    

دؼّك ثٌقٛع ٚطذ١ؼز ثٌضٌثًٞ   ٚصضأعٌ ثألف١جء ثٌّٛؽٛهر فٟ ثٌذق١ٌثسٌٍؾ٠ٌجْ ثٌطٌٟٛ ثٌّْضٌّ، ّجوٕز ٌىٕٙج صفضمٌ 

 ثألًػ١ز ٌٍقٛع ٚويٌه ٔٛػ١ز ث١ٌّجٖ ٚهًؽز ثٌقٌثًر ٚثٌٌٚء  

ٚو١ّز ثٌّٛثه ثٌغيثة١ز (و١ّز ثٌّقضٜٛ ثٌؼٌٚٞ) ثٌّٛؽٛهر ف١ٙج  Productivityٚصمِ  ثٌذق١ٌثس إػضّجه ث  ػٍٝ إٔضجؽ١ضٙج  

 ٝ أًدؼز أٔٛثع ٟ٘: إٌ

A-  انجحيزاد غىيخ انتغذيخEutrofic Lakes   :ٚصّضجٍ دىٛٔٙج 

 صقٛٞ ْٔذز ػج١ٌز ِٓ ثٌّٛثه ثٌؼ٠ٌٚز   )1

 صفضمٌ إٌٝ ثألٚوْؾ١ٓ ثٌىجفٟ ٠ٕٚؼوَ أف١جٔج   فٟ ثٌطذمجس ثٌْفٍٝ   )2

 صقضٛٞ وجةٕجس ف١ز ِنضٍفز ٚدىذجفز ػج١ٌز   )3

 ألً ػّك ث  ِٓ ثٌذق١ٌثس ثٌفم١ٌر   )4

  

B-  انجحيزاد انفقيزح انتغذيخOligotrophic Lakes  ٍٚصّضج

 دىٛٔٙج: 

 صقٛٞ و١ّجس ل١ٍٍز ِٓ ثٌّٛثه ثٌؼ٠ٌٚز   )1

 صض١َّ دجفضٛثةٙج ػٍٝ ثألٚوْؾ١ٓ دى١ّجس وجف١ز   )2

 صفضمٌ ٌٛؽٛه ثٌىجةٕجس ثٌق١ز ثٌىجف١ز ْٔذز   ٌقؾّٙج   )3

 دق١ٌثس ػ١ّمز ٚثٌّٕطمز ثٌشجطت١ز طغ١ٌر ١ِٚج٘ٙج ىثس ٌْٛ أًٍق   )4

  

C-  (عسزح انتغذيخ) انجحيزاد انقهيهخ انتغذيخDystrophic 

Lakes  :ٚصّضجٍ دىٛٔٙج 

 صقٛٞ ِٛثه ػ٠ٌٚز ػجٌمز ِٚضٌّذز فٟ لجػٙج   )1

 ١ٌْش ػ١ّمز   )2

 ٌيٌه صىْٛ ١ِج٘ٙج ىثس ٌْٛ دٕٟ ٚص١ًّ إٌٝ أْ صىْٛ فج٠ٌِز   صقٛٞ ْٔذز ػج١ٌز ِٓ ثٌّٛثه ثٌودج١ٌز )3

  

D-  انجحيزاد انمتىسطخ انتغذيخMesotrophic Lakes  

 ٚصّضجٍ دىْٛ طفجصٙج ّٚط د١ٓ ثٌذق١ٌثس ثٌفم١ٌر ٚثٌذق١ٌثس ثٌغ١ٕز           



 

4  

  

  

 :Estuaries انمصجبد 

صؼو ثٌّظذجس أٔظّز ِجة١ز ٠نضٍط ف١ٙج ثٌّجء ثٌؼيح ثٌمجهَ ِٓ ث١ٌجدْز ِغ ِجء ثٌذقٌ ٠ٚقوط ٌٗ صنف١ف فٟ ْٔذز ثٌٍّٛفز، ٌيث 

فٟٙ إٔضمج١ٌز د١ٓ ث١ٌّجٖ ثٌؼيدز ٚث١ٌّجٖ ثٌّجٌقز ِّج ٠ؾؼٍٙج د١تز ىثس ١َِثس مجطز، ٚصىْٛ ثٌىجةٕجس ثٌق١ز ثٌضٟ صؼ١ش ٕ٘ج 

 صطٌأ ػٍٝ هًؽز ثٌقٌثًر ٚهًؽز ثٌٍّٛفز ِٚؼوي صٌو١َ ثٌٌٚثّخ ثٌؼجٌمز ف١ٙج   لجهًر ػٍٝ صقًّ ثٌضغ١ٌثس ثٌضٟ
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مز ثٌٛثلؼز ِذجشٌر صقش ّطـ ثٌّٕجطك ثٌّشذؼز (ٟ٘ ثٌّٕطمز ثٌٍّّٛءر فٌثغجصٙج دجٌىجًِ دج١ٌّجٖ) أٚ غ١ٌ ثٌّشذؼز (ٟ٘ ثٌّٕط

ثألًع ٚصقضٛٞ ثٌّٛثه ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ز ثٌّىٛٔز ٌٙج ػٍٝ ث١ٌّجٖ ٚثٌٙٛثء فٟ ثٌفٌثغجس ثٌفجطٍز د١ٓ فذ١ذجس ثٌضٌدز)  ِٚٓ أٖ  

 ِظجهً٘ج ٘ٛ ١ِجٖ ثألِطجً ٚث١ٌّجٖ ثٌّؼو١ٔز ٚثٌىذ٠ٌض١ز   

   

  

  Eutrophicationظبهزح اإلثزاء انغذائي 

ٔض١ؾز   ٌٛطٛي و١ّجس وذ١ٌر ِٓ ثٌفّٛفجس ٚثٌٌّوذجس ثٌٕج٠ضٌٚؽ١ٕ١ز ِٓ ثٌّظجهً ثًٌَثػ١ز ٚثٌّؾجًٞ إٌٝ ث١ٌّجٖ     

ٚثٌظجٌ٘ر ٘يٖ  ٠Eutrophic waterقوعف١ٙج ّٔٛ غ٠ٌَ ؽوث  ٌٍطقجٌخ  ٚث١ٌّجٖ ثٌغ١ٕز دجٌّغي٠جس ثٌؼ٠ٌٚز ٚثٌالػ٠ٌٚز صّْٝ 

ٚصذٌٍ ٘يٖ ثٌظجٌ٘ر دٛػٛؿ فٟ أفٛثع دق١ٌثس ث١ٌّجٖ ثٌغ١ٕز ؽوث    Eutrophicationصّْٝ ظجٌ٘ر ثإلعٌثء ثٌغيثةٟ 

دجٌؼٕجطٌ ثٌغيثة١ز ٚىثس ّٔٛ ٔذجصٟ غ٠ٌَ ِٓ طقجٌخ ٚأهغجي ِجة١ز، ٠ٚىْٛ ِجء ٘يٖ ثٌذق١ٌثس غ١ٌ ِالا  ٌٍْذجفز 

ٌِغٛدز دجإلػجفز  ٚثإلّضؾّجَ ٚثإلّضٙالن ثٌذشٌٞ، دْذخ صفْل ثٌؼو٠و ِٓ ٘يٖ ثٌٕذجصجس ٚصقٍٍٙج ٚإػطجء طغ  ًٚثةقز غ١ٌ

إٌٝ صم١ًٍ و١ّز ثألٚوْؾ١ٓ ِّج ٠ؤهٞ إٌٝ ِٛس ثٌىذ١ٌ ِٓ ثألف١جء ثٌّجة١ز ثٌضٟ صضؼفٓ أ٠ٌث  ٚ صُغ١ٌ طغ  ٚٔىٙز ثٌّجء  ٚ٘يث 

٠قوط دْذخ فوٚط مًٍ فٟ ثٌّٛثٍٔز ثٌذ١ت١ز ثٌطذ١ؼ١ز ٚفٟ ٍٍّْز ثٌغيثء ثٌطذ١ؼ١ز، ف١ظ أْ ٕ٘جن صٛثٍْ د١ٓ ٔشجط ثألف١جء 

، ٚ٘يث ثٌضٛثٍْ ٠ضٌِٓ ػ١ٍّز ثٌضٌو١خ ثٌٌٚةٟ وؼ١ٍّز إٔضجؽ١ز Consumersٚثألف١جء ثٌّْضٍٙىز  Producersثٌّٕضؾز 

وأٚي فٌف ِٓ   Rوأٚي فٌف ِٓ ثإلٔضجؽ١ز، ٚػ١ٍّز ثٌضٕف  وؼ١ٍّز إّضٙالو١ز ٠ٌَِٚ ٌٙج دجٌقٌف  ٠ٚPٌَِ ٌٙج دجٌقٌف 

 ثٌضٕف   

ٚثٌضقًٍ ثٌٙٛثةٟ ٌٍّجهر ثٌؼ٠ٌٚز أٞ ثٌضٕف  صم٠ٌذج  عجدضز، ففٟ فجٌز  فجٌؼاللز د١ٓ ثٌضٌو١خ ثٌٌٚةٟ أٞ إٔضجػ ِجهر ػ٠ٌٚز

، ٌٚىٓ ػٕو ِٛس  Rأوذٌ ِٓ ل١ّز  Pثإلعٌثء ثٌغيثةٟ ٚدْذخ ثٌّٕٛ ثٌغ٠ٌَ ٌٍطقجٌخ صىْٛ ثإلٔضجؽ١ز ػج١ٌز أٞ أْ ل١ّز 

 جٖ  ٠ؤهٞ إٌٝ صٍٛط ث١ٌّ R = P، ٚػوَ إّضٌّث٠ًز ثٌّٛثٍٔز  Pأوذٌ ِٓ  Rثٌطقجٌخ ٚصقٍٍٙج صظذـ 

فئػجفز ثٌفّٛفجس ٚث١ٌٕضٌٚؽ١ٓ ١ٌٍّجٖ ػٛثًِ ِشؾؼز ٌٙيٖ ثٌظجٌ٘ر دجإلػجفز إٌٝ هًؽز ثٌقٌثًر ٚو١ّز ثألٚوْؾ١ٓ فٟ 

 ثٌّجء ٚػىجًر ث١ٌّجٖ ٚصأع١ٌ٘ج ػٍٝ و١ّز ثٌٌٚء، ٚ٘يٖ وٍٙج صؤعٌ ػٍٝ ظجٌ٘ر ثإلعٌثء ثٌغيثةٟ  

دق١ظ صمٍخ ث١ٌّجٖ ٌٌفغ  Artificial mixingٕجػٟ ٚفٟ ثٌذق١ٌثس ثٌضٟ صظجح دٙيٖ ثٌظجٌ٘ر صْضنوَ ط٠ٌمز ثٌنٍط ثٌظ

ث١ٌّجٖ ثٌذجًهر ِٓ لؼٌ ثٌذق١ٌر إٌٝ ّطقٙج ٌنفغ هًؽز ثٌقٌثًر ٚصؼط١ً ّٔٛ ثٌطقجٌخ، ٚدٕف  ثٌٛلش إ٠ظجي ثألٚوْؾ١ٓ 

ء فٟ لؼٌ إٌٝ لؼٌ ثٌذق١ٌر ٌضم١ًٍ ثٌضقًٍ ثٌال٘ٛثةٟ ٚإٔضجػ ِٛثه ػفٕز، دً أْ ٕ٘جن ِٓ إلضٌؿ صأّٟ  شذىز أٔجد١خ ٌٌك ثٌٙٛث

ثٌذق١ٌر  ٚدؼغ ثٌوٚي صْضنوَ فجطوثس ثٌطقجٌخ أٚ ثّضنوثَ ِٛثه و١ّ١جة١ز ِذً وذ٠ٌضجس ثٌٕقجُ ١ٌٍْطٌر ػٍٝ ّٔٛ 

ثٌطقجٌخ، أٚ ثّضنوثَ ث١ٌْطٌر ثٌق١جص١ز أٚ ػل ١ِجٖ ٔم١ز فٟ ثٌذق١ٌر ّٚقخ ث١ٌّجٖ ثٌمو٠ّز ثٌغ١ٕز دجٌّغي٠جس  ٚفٟ دؼغ 

و١َ ثٌفْفًٛ ٚثٌٕضٌٚؽ١ٓ ١ٌٍْطٌر ػٍٝ ٘يٖ ثٌظجٌ٘ر ثٌٍْذ١ز ِٕٚغ فوٚعٙج وأفو طٌق ثألف١جْ صْضنوَ صم١ٕجس ٌٍضم١ًٍ ِٓ صٌ

 ثٌؼالػ ثٌّضذؼز ٌٍمٌثء ػٍٝ ٘يٖ ثٌظجٌ٘ر ٚثٌقفجظ ػٍٝ ث١ٌّجٖ ٔظ١فز ٚغ١ٌ ٍِٛعز  
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ٓ ث١ٌْطٌر ػٍٝ صٍٛط ث١ٌّجٖ دجٌّؼجِالس ثٌضٟ ٠ْضنوِٙج ٠ّىٓ ثٌمٛي دأْ ٌٛال ثٌضٕم١ز ثٌيثص١ز فٟ ث١ٌّجٖ ٌّج صّىٓ ثإلْٔجْ ِ   

ٌيٌه  ٌٚٙيث وذ١ٌ ِٓ ثٌّوْ صٍمٟ دفٌالس ثٌّؾجًٞ إٌٝ ثألٔٙجً إػضّجهث  ػٍٝ ثٌضٕم١ز ثٌيثص١ز ٌٙج  ٌٟٚ  وً ثألٌٔٙ ٠ّىٓ ًِٟ 

جألٔٙجً ثٌؼ١ّمز ىثس ثٌفٌالس ف١ٙج، فمجد١ٍز ثألٔٙجً ٌٍضٕم١ز ثٌيثص١ز صنضٍف ِٓ ٌٔٙ ٢مٌ فْخ ِٛثطفجس ثٌٌٕٙ ٔفْٗ، ف

ثإلٌضٛثءثس ثٌؼو٠ور ٚدط١تز ثٌؾ٠ٌجْ صىْٛ ثٌض٠ٛٙز ف١ٙج ػؼ١فز ٚديٌه صقضجػ ثٌفٌالس إٌٝ ٚلش ط٠ًٛ ٌىٟ صضقًٍ ٚصضٕمٝ 

ث١ٌّجٖ ىثص١ج ، ٚويٌه ثألٔٙجً ٚثٌؾوثٚي فٟ ثٌّٕجطك ثٌّضؾّور ثٌضٟ صضؾّو ف١ٙج ث١ٌّجٖ ٚصضقٛي إٌٝ عٍٛػ، ف١ظ الصظٍـ ٘يٖ 

ثٌيثص١ز  أِج ثألٔٙجً ٠ٌّؼز ثٌؾ٠ٌجْ ل١ٍٍز ثإلٌضٛثءثس ٚغ١ٌ ثٌؼ١ّمز ٚثٌّٕقوًر صىْٛ ف١ٙج ثٌض٠ٛٙز ٚإػجهر  ثألٔٙجً ٌٍضٕم١ز

ؽ١ور ٚديٌه ٠ىْٛ ثٌضقًٍ ٠ٌّغ مجطز  فٟ ثٌّٕجطك ثٌوثفتز أٚ ػٕو هًؽجس ثٌقٌثًر ثٌؼج١ٌز، ٚوٍّج  Reaerationثٌض٠ٛٙز 

ػوه ثٌّج٠ىٌٚدجس دْذخ إٔنفجع صٌو١َ ثٌّجهر ثٌؼ٠ٌٚز ٚصؼٌع إصؾٕٙج أطٛي فٟ ػّك ثٌٌٕٙ وٍّج لٍش ثٌٍّٛعجس ٚلً 

 ثٌّج٠ىٌٚدجس ٌإلٌضٙجَ مالي ؽ٠ٌجْ ثٌّجء ٌّْجفز ط٠ٍٛز  

ثٌضٕم١ز ثٌيثص١ز صقوط فمط ػٕوِج صىْٛ و١ّز فٌالس ثٌّؾجًٞ ث١ٌٌِّز فٟ ث١ٌّجٖ ل١ٍٍز دجٌْٕذز ٌقؼ   –ٚفٟ ؽ١ّغ ثٌقجالس 

 الس ػج١ٌج  ؽوث  ػٕو٘ج لو الصقوط صٕم١ز ىثص١ز  ث١ٌّجٖ ثٌىذ١ٌ  أِج إىث وجْ صٌو١َ ثٌفٌ

إْ ثٌؼ١ٍّجس ثٌضٟ صؾٌٞ مالي ثٌضٕم١ز ثٌيثص١ز صىْٛ ىثس طجدغ ف٠َ١جةٟ ٚو١ّ١جةٟ ٚدج٠ٌٛٛؽٟ، ٚثٌضٟ صؤهٞ إٌٝ صٕم١ز ث١ٌّجٖ 

إٌٝ ثٌمؼٌ أٚ دوْٚ صومً ثإلْٔجْ فٟ ٘يٖ ثٌؼ١ٍّجس  فجٌؼ١ٍّجس ثٌف٠َ١جة١ز صضٌوَ دضٌّخ ثٌّٛثه ثٌؼجٌمز ثٌذم١ٍز ثٌٍْٛ 

إهِظجص دؼغ ثٌٍّٛعجس ثٌْجِز ػٍٝ هلجةك ثٌط١ٓ ٚثٌغ٠ٌٓ ثٌؼجٌمز ٚصىضٍٙج ٚصٌّذٙج إٌٝ ثألّفً  أِج ثٌؼ١ٍّجس ثٌى١ّ١جة١ز 

فضشًّ ثألوْور ٌٍّٛثه ثٌؼ٠ٌٚز ٚصقٍٍٙج إٌٝ ِٛثه أ١ٌٚز غ١ٌ ّجِز ٚويٌه إػجهر ثٌض٠ٛٙز دئىثدز أٚوْؾ١ٓ ثٌٙٛثء فٟ ثٌّجء  أِج 

ٌٛؽ١ز ثٌضٟ غجٌذ١ضٙج ٟ٘ ٔشجط ِج٠ىٌٚدٟ فٟ أوْور ٚصقًٍ ثٌّٛثه ثٌؼ٠ٌٚز ٔض١ؾز ٔشجط ٚصىجعٌِج٠ىٌٚدجس ثٌؼ١ٍّجس ثٌذج٠ٛ

ث١ٌّجٖ دْذخ صٛفٌ ِٛثه ػ٠ٌٚز وذ١ٌر ػٕو ًِٟ ثٌفٌالس فٟ ث١ٌّجٖ  ويٌه صؼًّ دؼغ ثٌّؾج١ِغ ثٌّج٠ىٌٚد١ز ػٍٝ إٍثٌز دؼغ 

 ثٌٍّٛعجس ثٌالػ٠ٌٚز ثٌْجِز  

) و١ّز ثٌفٌالس ث١ٌٌِّز دجٌْٕذز ٌى١ّز 1ٍٝ ثٌضٕم١ز ثٌيثص١ز فٟ ث١ٌّجٖ، أٖ  ٘يٖ ثٌؼٛثًِ ٟ٘؛( ٕٚ٘جن ػٛثًِ ػو٠ور صؤعٌ ػ

) ٌّٚػز إػجهر ص٠ٛٙز ث١ٌّجٖ  ٌٙيث صْضنوَ آالس ثٌنٍط ٚثٌض٠ٛٙز 4) ٚهًؽز فٌثًصٙج( 3) ٌّٚػز ؽ٠ٌجْ ث١ٌّجٖ( 2ث١ٌّجٖ( 

ٌنٍط ٠ٌْع ِٓ ػ١ٍّز إػجهر ثٌض٠ٛٙز ٠ٌٚفغ هًؽز ػٕوِج ٠قوط صٍٛط شو٠و فٟ ِٕطمز طخ ثٌّؾجًٞ فٟ ثألٔٙجً ألْ ث

 فٌثًر ث١ٌّجٖ  

ٚصضذغ ػ١ٍّز ثٌضٕم١ز ثٌيثص١ز ١ٌّجٖ صظخ ف١ٙج دشىً عجدش ٚهثةّٟ فٌالس ثٌّؾجًٞ أٚ ٍِٛعجس ًٍثػ١ز أٚ طٕجػ١ز وٛؽٛه 

ز فٟ ٘يث ثٌٌٕٙ أ٠ٌث  فمٛي ًٍثػ١ز ٚصٌد١ز ف١ٛثْ عجدضز ػٍٝ ثٌٌٕٙ أٚ ِظجٔغ عجدضز ػٍٝ ثٌٌٕٙ إى ٔالفع صىْٛ ِٕجطك عالع

 صأمي طفز ثٌذذٛص١ز ٔٛػج  ِج فٟ فجٌز عذٛس و١ّز ثٌٍّٛعجس ث١ٌٌِّز ٚعذٛس ِٛثطفجس ث١ٌّجٖ، ٚ٘يٖ ثٌّٕجطك ٟ٘: 

1.  :Pollution zone مىطقخ انتهىث 

 Sewerٟٚ٘ ثٌّٕطمز ثٌضٟ صظخ ف١ٙج ثٌفٌالس أٞ فضقجس أٔجد١خ ثٌّؾجًٞ أٚ فٌالس ثٌضظ١ٕغ ٚثًٌَثػز إٌٝ ث١ٌّجٖ 

outfall  ف١ظ فٟ ٘يٖ ثٌّٕطمز ٠ذوأ إّضٙالن ٠ٌّغ ٌألٚوْؾ١ٓ ٚصقًٍ ٠ٌّغ ٌٍّٛثه ثٌؼ٠ٌٚز ٌٚٙيث صؼضذٌ ِٕطمز

ف١ظ ٠ظً ثألٚوْؾ١ٓ ٕ٘جن إٌٝ أهٔٝ ِْضٜٛ وّج ٠قوط    Zone of active decompositionصقًٍ ٠ٌّغ 

ْ ًٚثةـ و٠ٌٙز  ٚ٘يٖ ثٌّ ّٛ ٕطمز صؼضذٌ غ١ٌ ِالةّز ٌق١جر ٚصىجعٌ صقًٍ ال٘ٛثةٟ فٟ صٌّذجس ٚأط١جْ لؼٌ ث١ٌّجٖ ٚصى

 ثألّّجن ٚأف١جء ثٌّجء ثٌىذ١ٌر، فٟ ف١ٓ ثٌذىض٠ٌ١ج غ١ٌ ىثص١ز ثٌضغي٠ز صضىجعٌ دٌْػز ٚصَهثه أػوثه٘ج دشىً ٘جةً  

 : Recovery zoneمىطقخ انشفبء مه انتهىث  .2

ف١ظ صىْٛ ٘يٖ ثٌؼ١ٍّز أٌّع  Reaerationفٟ ٘يٖ ثٌّٕطمز ثٌضٟ صٍٟ ِٕطمز ثٌضٍٛط صذوأ ػ١ٍّز إػجهر ص٠ٛٙز ث١ٌّجٖ 

، ٚديٌه صذوأ و١ّز ثألٚوْؾ١ٓ  Deoxygenationِٓ ػ١ٍّز إٍثٌز ثألٚوْؾ١ٓ أٚ إّضٕفجىٖ ِٓ لذً ثٌّٛثه ثٌؼ٠ٌٚز 

ثٌّيثدز فٟ ث١ٌّجٖ دج٠ٌَجهر دذطب، ٌضضقٛي صو٠ًؾ١ج   ثأل١ِٔٛج ثٌّضىٛٔز فٟ ِٕطمز ثٌضٍٛط إٌٝ ٔضٌثس دجألوْور ٚدفؼً 

ز  ٚدموً ِج وجٔش ثٌذىض٠ٌ١ج ٟ٘ ثٌْجةور فٟ ثٌّٕطمز ثألٌٚٝ، ٠ذوأ ٕ٘ج ظًٙٛ دؼغ ثٌمش٠ٌجس ٔشجط دىض٠ٌ١ج ثٌٕضٌؽ

ّٛ ٔش ِٓ ثٌّٕطمز ثألٌٚٝ    ٚثألّّجن ثٌّضقٍّز ٌٍضٍٛط، ٚصذوأ ثٌطقجٌخ دجإلٍه٘جً ٌضٛفٌ ػٕجطٌ غيثة١ز الػ٠ٌٚز صى
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3.   :Zone of clean water مىطقخ انميبي انىظيفخ 

 BODجء إٌٝ فجٌضٗ ثأل١ٌٚز (صم٠ٌذج ) لذً ثٌضٍٛط ٠َٚهثه صٌو١َ ثألٚوْؾ١ٓ، ٚصَٕي ل١ّز فٟ ٘يٖ ثٌّٕطمز ٠ٌؽغ ثٌّ

إٌٝ ثٌظفٌ أٚ ػٍٝ ثأللً إٌٝ ل١ّضٗ ثألٌٚٝ لذً ثٌضٍٛط، ٚصظٌٙ ٕ٘ج ثألٔٛثع ثٌؼو٠ور ِٓ ثألف١جء ثٌّجة١ز ِٓ ف١ٛثٔجس 

ث  ٌٍضٍٛط  إال أٔٗ ِج٠َثي ٕ٘جن ٠ٍجهر ٚٔذجصجس ثٌضٟ ي  صضّىٓ ِٓ ثٌؼ١ش فٟ ثٌّٕطمز ثألٌٚٝ، ٚثٌضٟ ٟ٘ فْجّز ؽو

فٟ صٌو١َ ثٌٕضٌثس ٚثٌفّٛفجس ثٌضٟ صىٛٔش ٔض١ؾز صقًٍ ثٌّٛثه ثٌؼ٠ٌٚز فٟ ثٌّٕطمض١ٓ ثٌْجدمض١ٓ ٚصو٠ًؾ١ج  وٍّج 

 إدضؼؤج ػٓ ِظوً ثٌضٍٛط ٠ٌؽغ صٌو١َ ٘يٖ ثٌٌّوذجس إٌٝ فجٌضٗ ثٌطذ١ؼ١ز  

  

ضٕم١ز ثٌيثص١ز وجٌقشٌثس ٚثٌو٠وثْ ٚثإلدضوثة١جس ثٌضٟ صٍضمط ثٌولجةك لو صْجٖ  أف١جء أمٌٜ غ١ٌ ثٌّج٠ىٌٚدجس فٟ ػ١ٍّز ثٌ

ثٌظغ١ٌ ِٓ ثٌٍّٛعجس ثٌؼ٠ٌٚز فٟ ث١ٌّجٖ، ٚفضٝ ثٌط١ًٛ ٚثألّّجن صْجٖ  دئٌضٙجَ ثٌولجةك ثٌؼ٠ٌٚز ثٌظغ١ٌر، ٌىٓ هًٚ ٘يٖ 

ز ثٌّنضٍفز إٌٝ ِىٛٔجصٙج ثأل١ٌٚز  ثألف١جء د١ْط ؽوث  دجٌْٕذز ٌٍوًٚ ثٌىذ١ٌ ٌٍذىض٠ٌ١ج ٚثٌفط٠ٌجس ثٌضٟ صقًٍ ثٌّٛثه ثٌؼ٠ٌٚ

فْخ ٔٛع ثٌفٌالس ثٌؼ٠ٌٚز  ٠ٚMicrobial populationقوط ٕ٘ج صؼجلخ ِج٠ىٌٚدٟ ٚصغ١ٌ فٟ ثٌّؾضّؼجس ثٌّج٠ىٌٚد١ز 

ٌّٚػز صقٍٍٙج، فمو صْٛه أٚال  ثٌّقٍٍز ٌٍذٌٚص١ٓ ٚثٌٕشج دؼو٘ج ثٌّقٍٍز ١ٌٍٍٍٍْٛ ط  ثٌّقٍٍز ٌٍٍى١ٕٓ، ٚلو صذمٝ ِٛثه ػ٠ٌٚز ال 

ًٍ ِذً ثٌشّٛع ٚدؼغ ثٌوْ٘ٛ ٚغ١ٌ٘ج  إال أْ ثٌٕشجط ثٌّج٠ىٌٚدٟ ِقىَٛ أ٠ٌث  دجٌظٌٚف ثٌذ١ت١ز، فوًؽز ثٌقٌثًر صضق

ثٌؼج١ٌز صٌْع ِٓ ثٌٕشجط، ٌٚٙيث فٟ أشٌٙ ثٌظ١ف صىْٛ ثٌضٕم١ز ثٌيثص١ز أٌّع دق١ظ ٠قوط ٔمظجْ فٟ ثٌّجهر ثٌؼ٠ٌٚز فضٌؽغ 

 ثٌؼ٠ٌٚز دٌْػز ٚإمضفجء٘ج ِٓ ثٌّجء   أػوثه ثٌذىض٠ٌ١ج إٌٝ ثٌضٕجلض دْذخ صقًٍ ثٌّجهر

٠ٚضذغ صٕٛع ثألف١جء ثٌّجة١ز فٟ ِٕطمز ثٌضٍٛط ٚثٌشفجء ٚث١ٌّجٖ ثٌٕظ١فز إى ٔؾو أْ ثٌضٍٛط ٠ؤعٌ ػٍٝ ثٌىذ١ٌ ِٓ ثألٔٛثع     

٠جهر فٟ مجطز  ثألف١جء ثٌىذ١ٌر ٚصذمٝ ثألٔٛثع ثٌضٟ صمجَٚ  ٚأّجّج  ٟ٘ دىض٠ٌ١ج ٚطقجٌخ ٚإدضوثة١جس أٞ لٍز فٟ ثألٔٛثع ٍٚ

ثألفٌثه هثمً ثٌٕٛع ثٌّمجَٚ ٌٍضٍٛط ٚدؼو إٍثٌز ثٌضٍٛط ٠ٌؽغ ثٌض٠ٕٛغ ٚصَهثه أػوثه ثألٔٛثع ٌضشًّ وً أف١جء ث١ٌّجٖ غ١ٌ 

 ثٌٍّٛعز  

أِج دجٌْٕذز ١ٌّجٖ ثٌذقجً صىْٛ ثٌضٕم١ز ثٌيثص١ز ف١ٙج أدطأ ِّج فٟ ث١ٌّجٖ ثٌوثم١ٍز، دْذخ هًؽز ثٌقٌثًر ثٌّٕنفٌر ٚصذذ١ط ١ِجٖ 

ّٕٛ ثٌؼو٠و ِٓ ثٌذىض٠ٌ١ج ثٌضٟ ٌٙج هًٚ فٟ صقًٍ ثٌّٛثه ثٌؼ٠ٌٚز ٚثٌضٟ صأصٟ ِغ ثٌفٌالس ث١ٌٌِّز ف١ٗ  ٌٚىٟ صظٌٙ فًٍٛث ثٌذقٌ ٌ

ِج٠ىٌٚد١ز دق٠ٌز ِضنظظز دضقطٟ  ٘يٖ ثٌٍّٛعجس صقضجػ إٌٝ ٚلش ط٠ًٛ، دجإلػجفز إٌٝ ىٌه ٠ىْٛ ٔشجط ثٌذىض٠ٌ١ج ثٌذق٠ٌز 

     أدطأ ِٓ ٔشجط ثٌذىض٠ٌ١ج ١ٌٍّجٖ ثٌؼيدز 
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 مخطط يجيه انمىبطق انثالث انمتكىوخ عىد صت انمجبري في ميبي انىهز  

  

  


