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 □ممّخص  □
 

اإلىتمام  العالمية، حيث زادو  يعّد الحفاظ عمى سالمة الموارد المائية العذبة من أىم األىداف البيئية الوطنية
خطار تمّوث المجال الحيوي المائي ُتصيب آثارىا السمبية عمى البيئة المحيطة، ألن أو  بمشكمة التموث البيئي المائي،

 العناصر الحية كاّفة في النظام البيئي مما يؤّدي إلى حدوث خمل في التوازن البيئي.
ميائي ييدف البحث إلى تحديد أىم مصادر التموث في مياه نير األبرش، حيث تم رصد مؤشرات التموث الكي

ي النير، ومقارنتيا بالمواصفات والمقاييس السورية لمياه الشرب، فوأنواعو التموث المائي والجرثومي لتحديد مصادر 
المقاييس السورية لمياه الري المعتمدة من قبل الييئة العامة لمموارد المائية لتحديد صالحية استعماالت و  بالمواصفاتو 

 ى التوازن البيئي،المياه في المجالين، كما ييدف البحث إلى تسميط الضوء عمى دور مياه األنيار في الحفاظ عم
 أىميتيا كمورد طبيعي أساسي في المنطقة.و 

 
 نير، تموث مائي، مصادر تموث. :كممات مفتاحية
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□ ABSTRACT □ 

 

Maintaining the integrity of freshwater resources is one of the most important 

national and global environmental objectives, where increased attention to the problem of 

environmental pollution water, and its negative effects on the surrounding environment, 

because the dangers of pollution of the aquatic vital area affect all living elements in the 

ecosystem, leading to imbalance in the environment. 

The research aims to identify the most important sources of pollution in the water of 

Al-Abrash River, where the indicators of chemical and bacterial pollution were identified 

to identify the sources and types of water pollution in the river and compare them with 

Syrian specifications and standards for drinking water and irrigation water, the research 

aims at investing the water of Al-Abrash in an optimal manner, focusing on its role in 

maintaining the ecological balance and its importance as a natural resource in the region. 

 

Keywords:River, water pollution, sources of pollution. 
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 :المقدمة
لمماء بحيث يعيق أو يمنع ية ائّية أو الكيميائّية أو الجرثومصفات الفيزيَتغّيٌر لم :ئي بأّنوُيَعرَّف التموث الما

ات ستخدامو لمغاية المرجوة منو، أو ىو تغير طبيعي أو بشري مصطنع لنوعية الماء مما يجعمو غير مالئم لالاستخدام
 .ٔغير ذلكو  الصيدو  الصناعيةو  الزراعيةو  ات المنزليةمفي االستخداو  المختمفة كمياه الشرب

تسميط الضوء عمى ىذه المشكمة  أصبحو  نتيجة زيادة األنشطة البشرية في المنطقة، رشنير األب مّوثتَ وقد زاد 
 المصدر األساسي لمياه الري في المنطقة. المناسبة ليا، باعتباره كذلك تقديم الحمولو  ضرورياً 

 أهمية البحث:
ألىمية مياه نير و  ذلك لطبيعتيا الخالبةو  اإلقتصادية،و  البيئيةو  ز منطقة نير األبرش بأىميتيا السياحيةتتمي

طبيعي أساسي في البيئية  ألىميتيا كموردو  لمياه الري في منطقتو الزراعية،و  األبرش كمصدر أساسي لمياه الشرب
اعتبار أن الماء من أىم الدراسات البيئية عمى من أىم  كونياالتموث المائي  مصادر ىنا تكمن أىمية دراسةو  ،المحيطة

 .أكثرىا تأثيرًا في الحفاظ عمى سالمتياو  مكونات البيئة
 أهداف البحث:

 تحديد مصادر التموث المائي في نير األبرش.-ٔ
 تحديد أنواع التموث المائي في نير األبرش.-ٕ
 .إظيار أىمية الماء كمورد طبيعي أساسي في المنطقة-ٖ

 :واقع الجغرافيال
34يقع نير األبرش بين درجتي عرض  بين خطي طول و  شمال دائرة اإلستواء، "58 ´55  34 - "27 ´27  

في منطقة مناطق جبمية  ، تتميز منطقة البحث بتنوع المظاىر المورفولوجية فييا بين"47 ´18  36 - "56 ´57  35
في  ثالثة سيميةو  النير،حوض في وسط أخرى ىضبية و  ،المجرى األوسطو  المجرى األعمى لنير األبرشو  الينابيع

 المصب في سيل عكار.و  منطقة المجرى األدنى
جنوبي شرقي محافظة  من منطقة مشتى الحمو من جبال الكفرونينبع و  محافظة طرطوس، يقع نير األبرش في

ة عمى التابعة لناحية الحميديّ قرية عرب الشاطئ  ييصّب في البحر المتوّسط جنوبو  كم، َٔٗيبمغ طولو نحو و  ،طرطوس
يبمغ و  م،ُٜٜٛٔوضع بالخدمة عام  ىو سّد الباسل الذيو  تم إنشاء سد تخزيني عميو في منطقة صافيتاو  كم، ٖمسافة 

 منطقة البحث:( ٔرقم ) خريطةال توضحو  ،³م.م ٖٓٔنحو َحْجم تخزينو 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .ٖٕٔالتموث، ص و  ، البيئةمحمود، عيسى، ناظم أنيس سميمان، محمد - ٔ



 القطيني،                                                                                                                       األبرش نهر تلوث مصادر

140 
 

 مجاورة.حواض البالنسبة إلى األ(: موقع حوض نهر األبرش 1طة )الخري

 
 م(.0218) الموارد المائية : مديريةالمصدر

 :مشكمة البحث
 ىل ىناك تموث في مياه نير األبرش؟ -
 ما نوع التموث المائي في نير األبرش؟ -
 ما حجم التموث المائي في نير األبرش؟ -
 ىل مياه نير األبرش صالحة لمشرب؟ -
 ىل مياه نير األبرش صالحة لمري؟ -

 مناهج البحث:
قطف العينات المائية من نقاط ب قام الباحث إلنجاز البحث، حيثة الميدانية االعتماد عمى الدراسة الحقمي تم

وارد مجرى النير و  ،في األعمى مجرى نير األبرش الشماليو  نة لنير األبرش،الينابيع المكوّ  ث فيرصد مؤشرات التمو 
قام الباحث و  عنيا، نالغربية الصادرتيو  الشرقية نالقناتيو  باسلالبحيرة و  مجراه الجنوبي قبل المصب،و  إلى بحيرة الباسل،

 بغية تحديد مصادر التموث المائيعمى العينات المائية المقطوفة الجرثومية و  بالعمل المخبري لتطبيق التحاليل الكيميائية
عمى المنيج و  االستنتاجي،عمى المنيج و  التحميمي،المنيج الوصفي تم االعتماد عمى حجم التموث، كما و  أنواع التموثو 

 المائي في نير األبرش دراسة مصادر التموثو  لمنطقة البحث، الطبيعية في دراسة الخصائص الجغرافيةاالستقرائي 
 .حجموو  أنواعوو 
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 فرضيات البحث:
 يوجد تموث مائي في نير األبرش. -
 مياه نير األبرش غير صالحة لمشرب. -
 ي.مياه نير األبرش غير صالحة لمر  -

 :الدراسات السابقة
 يمكن ذكر اآلتي منيا:و  شممت عدة أنيار في سورية،و  جرت دراسات عديدة حول التموث المائي

كمية  رسالة ماجستير،، ٖٕٔٓصفوان محمد، تقييم األراضي في سيل عكار في طرطوس، جامعة دمشق،  -
فة من درجات المالءمة، من خالل مقارنة احتياجات تّم التقييم باالستناد إلى مستويات مختم الزراعة، قسم عموم التربة،

 المحاصيل مع خصائص التربة المتوفرة.
 منى ىرموش، تأثير الري المستمر بمياه الصرف الصحي المعالجة في بعض الخصائص الفيزيائية -

ية الزراعة، قسم التربة كم، رسالة ماجستير، ٖٕٔٓالنبات، جامعة البعث، و  تراكم المعادن الثقيمة في التربةو  الكيميائيةو 
ىدف البحث إلى دراسة تأثير الري المستمر بمياه الصرف الصحي المعالجة في بعض واستصالح األراضي، 

محتواىا من بعض المعادن الثقيمة، كما تم إجراء مجموعة من التحاليل و  النباتو  الكيميائية لمتربةو  الخصائص الفيزيائية
 لمياه الري.
 شكمةتموث المياه الجوفية في حوض دمشق بالنترات )محسين، د. سموى حجار، محمد حمود الحمود  -

اعتمد ، ٜٕٓٓ-العدد األول-العشرونو  بحث نشر في مجمة جامعة دمشق لمعموم اليندسية، المجمد الخامس ،معالجة(و 
سجين حيث قورنت كفاءة ىذا البحث عمى إزالة النترات بالطريقة البيولوجية باستعمال مفاعل السرير المميع منقوص األك

ختمفة لممغذيات الة النترات باستعمال األنواع المىذا السرير باستعمال أنواع مختمفة لمحامل البكتيري، مع مقارنة كفاءة إز 
 مغذ فوسفوري.و  حمض الخلو  اإليتانولو  الكربوية من الموالس

، GISم المعمومات الجغرافية برنامج نظ استخدامب -سوريا–ضحى يوسف، نمذجة تموث مياه نير العاصي  -
إلى اختيار إمكانية نمذجة  ، ىدف البحثٜٕٓٓ-ٖٔالمجمد-ٔددالع مجمة جامعة تشرين بحث نشر في، جامعة تشرين

 تموث مياه نير العاصي في نقاط رصد التموث عمى طول مجرى النير لمراقبة جودة المياه عمى طول مجرى النير.
 مجمة جامعةبحث نشر في  لبكتيرية كمؤشر لتموث مياه نير الكبير الجنوبي،الفمورا ا استخدامأسميان زينب،  -

الفمورا البكتيرية  استخدام، ىدف البحث إلى تحديد إمكانية ٖٕٓٓ-العدد األول-ٜٔدمشق لمعموم األساسية المجمد
 كمؤشرات تموث في مياه نير الكبير الجنوبي.

البيوكيميائية والتموث البكتيري في مياه و  الكيميائية-زيائيةأسميان زينب، تأثير المجارير في الخصائص الفي -
، قدمت ٕٓٓٓ-العدد الثاني-ٙٔعة دمشق لمعموم األساسية  المجمدمجمة جامبحث نشر في  نير الكبير الشمالي،

الكوليفورم و  لكمية،الكوليفورم او  تعداد البكتريا متباينة التغذية،و  بيوكيميائية لممياه،و  كيميائيةو  الدراسة قياسات فيزيائية
 تشرين. ٙٔبحيرة سد و  المكورات المعوية لموقعين عمى نير الكبير الشمالي مع مصبوو  البرازية،

عمار محمد العمارين، دراسة ىيدروجيوفيزيائية لحقول آبار مياه الشرب في مدينة دمشق، جامعة دمشق،  -
قول الرباعية التي تغذي بشكل مباشر ح بقة المائيةإلى تحديد قابمية تموث الط البحث ىدف، رسالة ماجستير، ٕٓٓٓ

مصادر التموث و  الخواص الييدروجيولوجية لمطبقة،و  آبار مياه الشرب في مدينة دمشق، في ضوء الظروف الجيولوجية،
 المحيطة بيا.
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 استخدامالشبكة المائية في حوض األعوج، بو  دراسة الغطاء النباتي،و  صبا حسن، رصد التموث المائي، -
إلى رصد التموث الحاصل في مياه  ، ىدف البحثرسالة ماجستير ،ٕٓٓٓجامعة دمشق،  تقانات االستشعار عن بعد،

تحديد مصادر ىذا التموث من خالل الكشف عن بعض مؤشرات و  المياه الجوفية في منطقة الحوض،و  نير األعوج،
 استخدامتوزع الغطاء النباتي بو  اسة الشبكة المائية،الكيميائي السمي، كما ىدفت إلى در و  الكيميائي،و  التموث الجرثومي،

 بعض برامج معالجة الصور الفضائية.و  تقانات االستشعار عن بعد،
 أواًل: الخصائص الجغرافية الطبيعية لنهر األبرش:

 المصب:و  المنبع-1
 بع الشيخ حسن،: نيتكّون نير األبرش من مياه عدة ينابيع أىمياو  في منطقة مشتى الحمو،ينبع نير األبرش 

َيرفد نير األبرش و  الفوار،و  الكروم، واديو  عين سركيس،و  عيون الغار،و  ،نبع المشتىو  نبع الشغر،و  عي،عين مر و 
 وسط،يصب في البحر المتو  ،ثا/ᵌمَٕيبمغ متوّسط تدّفق النير نير مشتى الحمو، و  ىما: نير جنين،رافدان أساسيان 

 ن في الحوض الصباب لنير األبرش.العيو و  ( تبين الينابيعٕالخريطة رقم )و 
 .العيون ضمن الحوض الصباب لنهر األبرشو  (: الينابيع0الخريطة )

 
 م(.0218) : الهيئة العامة لإلستشعار عن بعدالمصدر

 الجيولوجي: التكوين-0
مما جعميا تتأثر  المكونة من دولوميت قاٍس،و  تتكشف تكوينات الجوراسي في منطقة ينابيع نير األبرش

 .تسمح بحركة المياه الجوفية عبرىاو  ،خازنة لمماء اً في جعميا صخور  ذلك ساىمو  ،الصدوع فتشققتو  ات التكتونيةلحركبا
 المساميةو  التي تضم طبقات كمسية حاممة لمماء تتمتع بالنفوذيةو  في مجرى النير األوسط تكوينات الكريتاسي تتكشفو 

إلى الطبقات الحاممة لممياه  وذة تسمح بتسرب مياه الجريانات السطحيةسي نفالكريتاو  تعد تكوينات الجوراسيو  ،العالية
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( تبين جيولوجية ٖالخريطة رقم )و  باعية في مجرى نير األبرش األدنى،الر و  تتكشف التكوينات النيوجينيةو  ،الجوفية
 الحوض الصباب لنير األبرش.

 حوض الصباب لنهر األبرش.(: جيولوجية ال3الخريطة )

 
 م(.0218هيئة العامة لإلستشعار عن بعد )المصدر: ال

 التضاريس: -3
 م عن سطح البحر، ثم يمر مجراهٓ٘ٚ ينبع نير األبرش من منطقة جبمية في مشتى الحمو يزيد ارتفاعيا عن

يتابع مجرى النير امتداده إلى و  م عن سطح البحر،ٓ٘ٚ-ٓٓٔفي منطقة تمية في منطقة صافيتا يراوح ارتفاعيا بين 
 م عن مستوى سطح البحر، إلى إن يصب في البحر المتوسط.ٓٓٔية يقل ارتفاعيا عن منطقة سيم

ات نحدار تكون االو  %،ٛٔالمجرى المائي  انحداريبمغ متوّسط و  َيّتجو مجرى نير األبرش نحو الجنوب الغربي،
 .ٔ%ٖٓفي بعض أماكنو كبيرًة تصل حتى 

ترتفع سفوح الوادي و  األوسط،و  في حوضو األعمى Vيأخذ مقطعو العرضي شكل حرف و  يعد طابع النير جبميًا،
 اليدرات.و  تظير في مجراه العتباتو  م،ٕٓٓ-ٓ٘ٔعمى النير بين 

عند نياية  Uيعبر النير في الحوض األوسط منطقة تمية، يتسع الفج )الوادي( فييا ليأخذ مقطعو شكل حرف 
فإّن النير يرسب في قاعو  نحدارذكور لضعف االانخفاض شدة التيار في القسم المو  نظرًا التساع الواديو  الحوض،

 .ٕاألحجار، يتعرج مجرى النير في السيل الساحمي إلى أن يصب في البحر المتوسطو  الحصى المدورة
 العميقة التي تخدد السفوحو  ات الطبوغرافية تنطبق عمى الميول الطبقية، رغم األودية الكثيرةنحدار تكاد اال

 .ٔىضبات صغيرة تنتشر بين خطوط األودية سيمية األصلو  ظيراتو  تقسميا إلى حجيراتو 
                                                           

 .ٕٖ-ٖٔ، ص ٔحوض الساحل، جزء الييدرولوجية فيو  الدراسات الييدروجيولوجيةو  التحريات - ٔ
 .ٕٕٙعبد الكريم، إقميم الساحل السوري، دراسة في جغرافية المياه، ص حميمة،  - ٕ
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 المناخ:-4
عة رطوبة مرتف ًا، معصيف الحار الجافو  ،شتاءً  المعتدل الرطب المناخ المتوسطيبرش بمنطقة نير األ تتميز

 .عمى مدار العام
مجرى النير، ممم/سنة، لكنو يتباين بين مناطق ٜٓ٘بمغ متوسط كمية اليطل المطري فوق حوض نير األبرش ي

في و  ممم/سنة،ٙٙٓٔفي محطة صافيتا و  ممم/سنة،ٓٓٗٔحيث يبمغ المتوسط السنوي في محطة مشتى الحمو نحو 
 .ممم/سنةٓٛٚمحطة الحميدية 

في محطة و  ،مٕ̊.ٕٔ في محطة الباسلو  ،م˚ٗ.ٛٔ في محطة مركز صافيتا متوّسط درجة الحرارة السنوي بمغ
 .في منطقة البحث ياح الغربّيةالر  َتُسود، كما م̊ٚ.ٛٔ مشتى الحمو

 التربة:-5
َقوام ىذه الترب غريني و  نير األبرش، في منطقة Red Mediterraneanَتنتشر ترب البحر المتوّسط الحمراء 

َتنتشر التربة و  ،تمايز اآلفاق فييا ضعيفو  فيي ترب قموّية، ٛ-ٚالتربة(  PHالتفاعل األرضي )و  )سمتي( طيني،
 .ٕل الساحلعمى طو و  فريغ النيرالمحقّية عمى مخروط ت

 التنوع الحيوي:-6
و عمى ضفاف مجرى النير نباتات نمحيث ت ش أحياء البيئة المتوسطية الرطبة؛تعيش في منطقة نير األبر 

 ،Inula viscose الطّيون و  ،الزعترو  البابونج،و  ،الصّبارو  ،Nerium oleanderالدفمة  و الباّلن،و  القصب،
 الضفادع،و  المائية،و  السالحف البريةو  السناجب،و  يد  من الحيوانات البرّية كاألرانب البرية،يعيش العدو  ،السراخسو 
 النسر،و  الدوري،و  السنونو،و  الشحرور،و  طيور النورس،و  الضب،و  القطط،و  الكالب،و  الضباع،و  الذئاب،و  الثعالب،و 
 الحنكميس.و  البوري،و  السمور،و  اك الناصري،أسمو  الوروار،و  القاق،و  الحجل،و  الزرزور،و  الخفاش،و  البوم،و  الصقر،و 

 مصادر تموث نهر األبرش:ًا: ثاني
من خالل قيام الباحث بقطف العينات المائية من نقاط رصد  في مياه النير التموث المائيتم تحديد مصادر 

الجرثومية و  بر الكيميائيةالجرثومية عمييا في المخاو  قيامو بتطبيق التحاليل الكيميائيةو  في نير األبرش،مؤشرات التموث 
ات بحسب موقع ختبار الفروق في تطبيق االو  مع مراعاة فترات الجفافم(، ٕٙٔٓخالل عام ) في مديرية الموارد المائية

 ممحق. (ٔات المطبقة في الجدول رقم )ختبار توضيحو لنتائج االو  العينة،
 التموث الكيميائي:-1

في العينات  مؤشرات التموث الكيميائي الباحث رصدنير األبرش بمياه  الكيميائي في تموثالتم تحديد مصادر 
 النتريت،و  حيث تم رصد مؤشرات األمونيا، عمى طول المجرى المائي؛ المائية المقطوفة من نقاط رصد كل مؤشر

ات مقياس المتطمبو  ،(BOD)مقياس المتطمبات الحيوية الكيميائية األكسجينية و  الكموريد،و  الفوسفات،و  النترات،و 
لمعينات حيث قام الباحث بإجراء التحاليل المخبرية  ،م(ٕٙٔٓتم الرصد خالل عام )و  ،(COD)الكيميائية األكسجينية 

 .في مخبر مديرية الموارد المائيةالمقطوفة 
، مى حدوث تمّوث حديث بمياه الصرف الصحيعو  يدل وجود األمونيا في ماء النير عمى حدوث عممية النشدرة

وفق التحاليل المخبرية المطبقة  ⁺NH4قد بمغت قيم مؤشر األمونيا و  ول عمى نسبة عالية من األمونيا ،حيث يحتوي الب
                                                                                                                                                                                

 .ٕٔٔ-ٕٓٔعبد السالم، عادل، األقاليم الجغرافية السورية، ص  - ٔ
 .٘ٚٔعيسى، ناظم، جغرافية الترب، ص  - ٕ
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م(: ٕٙٔٓعمى العّينات المائية المقطوفة من نقاط الرصد الخاصة بمؤشر األمونيا في نير األبرش خالل عام )
مغ/ل ٘ٔ.ٓ-ٕٓ.ٓراوحت القيم بين و  مغ/ل في عين مرعي،ٛٓ.ٓو ،في نبع الشغرو  مغ/ل في نبع الشيخ حسنٖٓ.ٓ

مغ/ل ٜٛ.ٓ-ٔٓ.ٓو مغ/ل في وارد نير األبرش لبحيرة الباسل،ٖ٘.ٓ-ٖٔ.ٓبين و  في المجرى الشمالي لنير األبرش،
مغ/ل في القناة الغربية لسد ٔٙ.ٓ-ٕ٘.ٓو مغ/ل في القناة الشرقية لسد الباسل،ٚ.ٓ-ٚٙ.ٓو في بحيرة الباسل،

المقاييس و  يبمغ الحد المسموح بو حسب المواصفاتو  مجرى الجنوبي لبحيرة الباسل،مغ/ل في ال٘ٔ.ٓ-ٔٔ.ٓو الباسل،
المحاصيل العمفية، بينما بمغ الحد و  الحبوبو  مغ/ل لألشجار المثمرة٘و مغ/ل لمخضار المطبوخةٖالسورية لمياه الري 

مؤشر األمونيا تعد أن قيم عمى مغ/ل، مما يدل ٘,ٓالمقاييس السورية لمياه الشرب و  المسموح بو حسب المواصفات
 يوضحيا التمثيل البياني اآلتي:و  المقاييس السورية المسموح بيا،و  ضمن المواصفات

 (1الشكل )

 
 المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى التحميل المخبري.

 صحي حديث،بمياه الصرف ال عمى أّن التموث يدل وجود نسبة عالية من النيتريتو  يا إلى نيتريت،تتأكسد األمون
في العينات المائية المقطوفة من نقاط رصد مؤشر النتريت في نير األبرش خالل عام  ⁻NO2بمغت نسبة النتريت قد و 
راوحت و  عين مرعي،و  نبع الشغرو  مغ/ل في نبع الشيخ حسنٔٓ.ٓم( وفق التحاليل المخبرية التي تم تطبيقيا: ٕٙٔٓ)

مغ/ل في وارد نير األبرش لبحيرة ٜٕ.ٓ-ٙٓ.ٓبين و  لنير األبرش، مغ/ل في المجرى الشماليٙٓ.ٓ-ٕٓ.ٓالقيم بين 
مغ/ل ٜٓ.ٓ-ٔٓ.ٓو في القناة الشرقية لسد الباسل، ٚٓ.ٓ-ٔٓ.ٓو مغ/ل في بحيرة الباسل،٘.ٓ-ٔٓ.ٓبين و  الباسل،

الحد المسموح بو حسب و  برش،مغ/ل في المجرى الجنوبي لنير األٙ٘.ٓ-٘ٓ.ٓو في القناة الغربية لسد الباسل،
 دة،مغ/ل، مما يدل عمى أن القيم ضمن المقاييس السورية المعتمٕ.ٓلمواصفات والمقاييس السورية لمياه الشرب ا
ات الكشف عن التموث بالنتريت في العينات المائية المقطوفة من نقاط اختبار نتائج  (ٕيوضح التمثيل البياني رقم )و 

 رصد مؤشر النتريت في نير األبرش:
 
 
 
 

;  مجرى جنوبي
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 (0الشكل )

 
 مصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى التحميل المخبري.ال
بمياه الصرف الصحي،  عمى تموث قديم وجود نسبة عالية من النترات بالتالي يدلو  تتأكسد النتريت إلى نترات،

المستخدمة في  الكيميائية األسمدةو  كما أن وجود شاردة النترات في عينات الماء ينتج عن وصول كميات من المبيدات
 وفق ⁻NO3النترات  مؤشر قيم بمغت قدو  األراضي الزراعية الواقعة في الحوض الصباب لمنير إلى المجرى المائي،

نير  من نقاط رصد ىذا المؤشر في منطقة المقطوفةالعّينات المائية  عمى المخبرية التي تم إجراؤىا تحاليلال نتائج
عين مغ/ل في ٜ.ٜٔو ،نبع الشغر مغ/ل فئ.ٙٔو ،سننبع الشيخ ح مغ/ل فيٜ.ٗ م(:ٕٙٔٓخالل عام ) األبرش
رش مغ/ل في وارد نير األبٖٓ.ٙ-٘بين و  الي لنير األبرش،في المجرى الشم مغ/ل٘.ٙ-ٚ.ٖ بينراوحت و  ،مرعي

-ٗ.ٓو الشرقية لسد الباسل، في القناة مغ/لٔ.ٗ-ٙ.ٓو غ/ل في بحيرة الباسل،مٚ.ٖ-ٕٗ.ٓبين و  لبحيرة الباسل،
الحد المسموح بو و  مغ/ل في المجرى الجنوبي لنير البرش،ٛ.ٚ-ٖٓ.ٖو ي القناة الغربية لسد الباسل،ل فمغ/ٗ.ٔ

مغ/ل ٕ٘و صناعية،الغير مغ/ل لزراعات المحاصيل ٕٓري ىو حسب المواصفات والمقاييس السورية لمياه ال
المقاييس و  سموح بو حسب المواصفاتضمن الحد الم مؤشر النترات قيم تعدو  األشجار الحراجية،و  لممحاصيل الصناعية

نقاط رصد مؤشر النترات في  العينات المائية المقطوفة من بين قيمال تباين (ٖيوضح التمثيل البياني رقم )و  ية،السور 
 :منطقة البحث
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 (3الشكل )

 
 المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى التحميل المخبري.

 داتالمبيو  الكيميائيةاألسمدة  وصول كميات من ينات الماء المقطوفة عمىيدل وجود شاردة الفوسفات في ع
حيث تتصف مركبات الفوسفات بأنيا  ؛في األراضي الزراعية في الحوض الصباب لمنير إلى المجرى المائي المستخدمة

لتحاليل المخبرية ا نتائجوفق  ⁻PO4الفوسفات  مؤشر قيم بمغت قدو  ،ٔالحيوانو  أثرىا سام في كل من اإلنسانو  ثابتة،
م(: ٕٙٔٓنير األبرش خالل عام ) نقاط رصد ىذا المؤشر في مجرى عمى العّينات المائية المقطوفة من المطبقة
-ٗٓ.ٓ راوحت بينو  مغ/ل في نبع الشيخ حسن،ٜٓ.ٓو مغ/ل في نبع الشغر،٘ٓ.ٓو مغ/ل في عين مرعي،ٗٓ.ٓ
-٘ٓ.ٓو مغ/ل في وارد نير األبرش لبحيرة الباسل،ٛٗ.ٓ-ٔٓ.ٓبينو  مغ/ل في المجرى الشمالي لنير األبرش،ٕٗ.ٓ
مغ/ل في القناة ٔ.ٓ-٘ٓ.ٓو مغ/ل في القناة الشرقية لسد الباسل،ٚٔ.ٓ-ٚٓ.ٓو مغ/ل في بحيرة الباسل،ٔٔ.ٓ

، المعتمدة السورية ىي ضمن المقاييسو  ،مغ/ل في المجرى الجنوبي لنير األبرشٚٙ.ٓ-ٕ٘.ٓو الغربية لسد الباسل،
الحد المسموح بو حسب و  مغ/ل،ٕٓرية لمياه الري د المسموح بو حسب المواصفات والمقاييس السو الح حيث بمغ

الفوسفات في  مؤشر قيم (ٗيوضح التمثيل البياني رقم )و  ،(مغ/لٔ-٘.ٓالسورية لمياه الشرب )المقاييس و  المواصفات
 نير األبرش: في هرصدالعينات المائية لنقاط 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .ٕ٘٘دويدري، رجاء، البيئة مفيوميا العممي المعاصر وعمقيا الفكري التراثي، ص  - ٔ
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 (4الشكل )

 
 در: من عمل الباحث باالعتماد عمى التحميل المخبري.المص

في عينات الماء عمى وصول مياه الصرف الصحي لممجرى المائي، حيث َيحتوي البول  ⁻Clيدل وجود الكموريد 
عمى العّينات المائية المقطوفة من نقاط الرصد الخاصة بيذا  ختبارَتمَّ إجراء ىذا االو  عمى نسبٍة عاليٍة من الكموريد،

مغ/ل في عين ٓٗو مغ/ل في نبع الشغر،ٗ.ٜٕم(، حيث بمغت قيمتو ٕٙٔٓالمؤشر في نير األبرش خالل عام )
مغ/ل في مجرى نير األبرش ٓٗ-ٕٔراوحت قيم مؤشر الكموريد بين و  مغ/ل في نبع الشيخ حسن،ٓ٘و مرعي،

 مغ/ل في بحيرة الباسل،ٕٓٔ-ٕ.ٕ٘بين و  مغ/ل في وارد نير األبرش لبحيرة الباسل،ٕٓٔ-ٕ.ٕ٘بين و  الشمالي،
مغ/ل ٘ٛ-ٗ.ٜٕو مغ/ل في القناة الغربية لسد الباسل،ٕ.ٙٗ-ٕ.ٕ٘و مغ/ل في القناة الشرقية لسد الباسل،ٕ٘ٔ-ٕٔو

تعد ضمن الحدود المسموح بيا محميًا، حيث بمغ الحد المسموح بو حسب و  في المجرى الجنوبي لنير األبرش،
المقاييس السورية و  مغ/ل، بينما بمغ الحد المسموح بو حسب المواصفاتٖٓ٘المقاييس السورية لمياه الري و  المواصفات

قيم الكموريد وفق نتائج التحاليل المخبرية المطبقة عمى  (٘يوضح التمثيل البياني رقم )و  ،مغ/لٓٓ٘-ٕٓ٘لمياه الشرب 
 العينات المائية المقطوفة من نقاط رصد المؤشر في نير األبرش:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

;  مجرى جنوبي
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 (5الشكل )

 
 المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى التحميل المخبري.

المتطمبات الحيوية الكيميائية  قياس اختباره الصرف الصحي بإجراء تم الكشف عن تموث ماء نير األبرش بميا
يتواكب مع ذلك و  يشجع نمو الميكروباتو  إذ يدل ارتفاعو عمى ارتفاع نسبة المادة العضوية ،(BOD)األكسجينية 

نقاط رصد ىذا  المقطوفة منتحاليل العّينات المائية  ( وفقBOD) مؤشر ت قيمبمغحيث  ،ٔفاض تركيز األكسجينانخ
 مغ/ل في القناة الشرقية،ٔو مغ/ل في المجرى الشمالي لنير األبرش،ٖ :م(ٕٙٔٓعام )نير األبرش خالل  المؤشر في

مغ/ل في بحيرة ٖ-ٔو األبرش لبحيرة الباسل، مغ/ل في وارد نيرٗ-ٔبين راوحت و  مغ/ل في المجرى الجنوبي،ٗو
 والمقاييس السورية لمياه الري بينالحد المسموح بو حسب المواصفات  ، حيث بمغضمن المقاييس السورية تعدو  الباسل،

صيل مغ/ل لممحآ٘ٔو المحاصيل العمفيةو  الحبوبو  مغ/ل لألشجار المثمرةٓٓٔو مغ/ل لمخضار المطبوخةٖٓ
قيم مقياس المتطمبات الحيوية الكيميائية األكسجينية في  (ٙرقم ) يوضح التمثيل البيانيو  ،الحراجية األشجارو  الصناعية

 نير األبرش:المقطوفة من نقاط الرصد الخاصة بيذا المؤشر في العينات المائية 
 (6الشكل )

 
 المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى التحميل المخبري.

                                                           
 .ٜٔٔمحمد نجيب إبراىيم، التموث البيئي ودور الكائنات الدقيقة إيجابًا وسمبًا، ص أبو سعدة،  - ٔ
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( عمى حدوث تموث ناتج عن مياه قياس المتطمبات الكيميائية األكسجينية( )مCODيدل ارتفاع قيم مؤشر )
المقطوفة من المائية عمى العّينات  ختبارَتمَّ إجراء ىذا االو  ،ماء الجفت الناتج عن معاصر الزيتونو  الصرف الصحي

غ/ل في المجرى مٙ.ٔحيث بمغت قيم ىذا المؤشر: م(، ٕٙٔٓخالل عام ) نقاط رصد ىذا الؤشر في نير األبرش
 مغ/ل في القناة الغربية،ٗ.ٕو مغ/ل في القناة الشرقية،ٕ.ٖو مغ/ل في المجرى الجنوبي، ٔو الشمالي لنير األبرش،

ىذه و  ،مغ/ل في بحيرة الباسلٙ.ٖٔ-ٚ.ٕبين و  مغ/ل في وارد نير األبرش لبحيرة الباسل،ٙ.ٖٔ-ٔراوحت القيم بين و 
 الحد المسموح بو حسب المواصفات لمواصفات السورية لمياه الري، حيث بمغضمن الحدود المسموح بيا حسب ا النتائج

المحاصيل و  الحبوبو  مغ/ل لألشجار المثمرةٕٓٓو مغ/ل لمخضار المطبوخة٘ٚالمقاييس السورية لمياه الري بين و 
ياس المتطمبات قيم مق (ٚالتمثيل البياني رقم ) يوضحو  ،األشجار الحراجيةو  عيةمغ/ل لممحاصيل الصنآٖٓو العمفية

 :في نير األبرش ىذا المؤشر ت المائية المقطوفة من أماكن رصدالكيميائية األكسجينية في العينا
 

 (7الشكل )

 
 المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى التحميل المخبري.

ت الناتج ماء الجفو  الزراعيو  نجد أن مصادر التموث الكيميائي في مياه نير األبرش ىي مياه الصرف الصحي
 عن معاصر الزيتون.

 ي:التموث الجرثوم-0
لتحديد مدى التموث  عمى عينات المياه مجموعة القولون اختبارإجراء ب يتم تحديد مصادر التموث الجرثوم

من  Coliform bacteriaُيقصد بو الكشف عمى وجود مجموعة ميكروبات القولون و  ي في مياه نير األبرش،الجرثوم
وجودىا دليل عمى تمّوث و  اإلنسان برازة الميكروبية بأعداٍد وفيرٍة في ، حيث توجد ىذه المجموعاتحديد عددىو  عدمو
قيم  حيث راوحت(، FCُيرمز لو )و  ،عددىا لتحديد وجود العصيات البرازية ختبارَتّم إجراء ىذا االو  بمياه المجاري، الماء

(FCوفق ) بينم(ٕٙٔٓعام )نير األبرش خالل ة المقطوفة من العّينات المائي المخبرية المطبقة عمى تحاليلال :
بين و  مل في نبع الشيخ حسن،ٓٓٔ/ٓٓ٘ٔ-ملٓٓٔ/ٗٔو مل في نبع الشغر،ٓٓٔ/ٕٓٙ-ملٓٓٔ/ٖٙ
 مل في المجرى الشمالي لنير األبرش،ٓٓٔ/ٖٓٓٙ-ملٓٓٔ/ٕٓٓٓو مل في عين مرعي،ٓٓٔ/ٓٗ-ملٓٓٔ/ٕٕ
مل في بحيرة ٓٓٔ/ٓٓٓٚ-ملٓٓٔ/ٓٔو الباسل، مل في وارد نير األبرش لبحيرةٓٓٔ/ٓٓٓٛٗ-ملٓٓٔ/ٖٓ٘و

مل في القناة ٓٓٔ/ٕٓٓ٘-ملٓٓٔ/ٓٓٗو مل في القناة الشرقية لبحيرة الباسل،ٓٓٔ/ٖٕٓٓ-ملٓٓٔ/ٖٕٓو الباسل،

0

2

4

6

8

10

12

14

16

مجرى 
 شمالي

بحيرة  وارد النهر
 الباسل

مجرى  قناة غربية قناة شرقية
 جنوبي

غ
م

 ل/

 (COD)نقاط رصد مؤشر 

 في العينات المائية لنهر األبرش( COD)قيم مؤشر 

COD



 Tartous University Journal Arts. & Humanities Series 9119 (1) ( العدد3اآلداب والعلوم اإلنسانية المجلد )  سطرطومجلة جامعة 

 

151 
 

الحد المسموح بو  يبمغو  ،مل في المجرى الجنوبي لنير األبرشٓٓٔ/ٓٓٓٔٔ-ملٓٓٔ/ٕٓٓٙو الغربية لبحيرة الباسل،
أقل من و  مل لمخضار المطبوخةٓٓٔ/ٓٓٓٔس السورية لمياه الري أقل من المقاييو  حسب المواصفات

الحد و  لممحاصيل الصناعية،و  مل المحاصيل العمفيةٓٓٔ/ٓٓٓٓٔو الحبوبو  مل لألشجار المثمرةٓٓٔ/ٓٓٓٓٓٔ
، مما يدل عمى حدوث تموث لمٓٓٔالمقاييس السورية لمياه الشرب صفر/و  األقصى المسموح بو حسب المواصفات

المقاييس السورية لمياه و  المواصفات وفقنبع الشغر و  نبع الشيخ حسنو  بميكروبات القولون في عين مرعيي جرثوم
 بحيرة الباسلو  وارد نير األبرش لبحيرة الباسلو  المجرى الشمالي لنير األبرش في مياهي جرثوموجود تموث و  الشرب،

 ،لمقاييس السورية لمياه الرياو  وفق المواصفات وبي لنير األبرشالمجرى الجنو  القناة الغربيةو  القناة الشرقية لسد الباسلو 
مائية المقطوفة عمى العينات الالمطبقة  ات المخبريةختبار اال نتائج قيم ميكروبات القولون وفق (ٛالشكل رقم ) يوضحو 

 :نير األبرشمن 
 (8الشكل )

 
 المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى التحميل المخبري.

المراكز السكنية و  صدر التموث الجرثومي في مياه نير األبرش ىو مياه الصرف الصحي لمتجمعاتنجد أن م
 التي تصرف إلى مجرى النير.و  الواقعة ضمن الحوض الصباب لمنير

 الخاتمة:
 جرثوميًا،و  التي تسبب تموثًا كيميائياً و  نجد أن مصادر تموث نير األبرش ىي مياه الصرف الصحي بشكل رئيس

نتائج رصد مؤشرات التموث في مياه نير  دّلت كمصدرين لمتموث الكيميائي، حيثالجفت  ماءو  الصرف الزراعيمياه و 
، مما يستدعي بذل الجيد لمحفاظ عمييا تموثيا الكبير جرثومياً و  عمى تموثيا النسبي كيميائياً  مٕٙٔٓخالل عام  األبرش

المؤثر األكبر بكل و  حياة األحياءأساس  ىو ، ألن الماءةكونيا أىم عوامل الحفاظ عمى التوازن البيئي في المنطق
بالبيئة المحيطة. كذلكو  الكائنات الحية

;  مجرى جنوبي
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 م(.0216الجرثومي في العينات المائية المقطوفة من نهر األبرش خالل عام )و  (: قيم مؤشرات التموث الكيميائي1الجدول )

 تاريخ القطف مكان العينة
NH4⁺ 
mg\l 

NO2⁻ 
mg\l 

NO3⁻ 
mg\l 

PO4⁻ 
mg\l 

Cl⁻ 
mg\l 

BOD 
mg\l 

COD 
mg\l 

FC 
\100ml 

 2600 1 - 85 0.25 7.8 0.56 0.11 1-10 جنوبيمجرى 
 14 - - 50 0.09 3.1 0 0.02 1-12 الشيخ حسن
 40 - - 40 0.04 19.9 0 0.08 1-12 عين مرعي

 2800 - - 40 0.04 4.6 0.06 0.03 1-12 مجرى شمالي
 48000 1 - 60 0.01 5 0.10 0.15 1-12 وارد النير

 1800 1 - 50 0.08 1.7 0.04 0.01 1-12 بحيرة الباسل
 50 4.5 1 85 - - - - 3-2 بحيرة الباسل
 12000 3.6 2 85 - - - - 3-2 وارد النير

 10 2.7 2 120 0.11 3.7 0.5 0.40 3-9 بحيرة الباسل
 230 - - 125 0.07 4.1 0.03 0.02 3-9 قناة شرقية
 44000 1.8 4 120 0.48 5.9 0.1 0.53 3-9 وارد النير
 2000 13.6 1 46.2 0.31 6.30 0.06 0.20 4-18 وارد النير

 110 13.6 2 29.4 0.05 2.8 0.06 0.05 4-18 بحيرة الباسل
 260 - - 25.2 0 16.1 0 0.03 4-25 نبع الشغر
 1500 - - 16.8 0.01 4.90 0 0.03 4-25 الشيخ حسن
 22 - - 29.4 0 18.5 0 0.05 4-25 عين مرعي

 2000 - - 21 0.42 5.5 0.02 0.15 4-25 مجرى شمالي
 730 12.6 2 29.4 0.07 2.1 0.1 0.09 5-9 بحيرة الباسل
 350 - 1 25.2 0.39 6.3 0.29 0.13 5-9 وارد النير

 850 7.2 0 25.2 0.07 0.6 0.01 0.09 6-28 بحيرة الباسل
 500 3.2 1 21 0.11 1.5 0.06 0.67 6-28 قناة شرقية
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 400 2.4 0 46.2 0.05 1.4 0.09 0.6 2-28 قناة غربية
 11000 - 4 29.4 0.67 3.3 0.05 0.15 7-11 مجرى جنوبي
 1500 - 0 29.4 0.1 0.40 0.05 0.61 7-26 قناة غربية

 7000 8.1 3 25.2 0.07 0.8 0.01 0.89 7-26 بحيرة الباسل
 2300 - 1 0 0.17 0.6 0.07 0.7 7-26 قناة شرقية
 36 - 0 29.4 0.05 8.8 0.01 0 8-21 نبع الشغر
 700 - 0 26.4 0.04 3.1 0.01 0 8-21 الشيخ حسن
 40 - 0 33.6 0 14.4 0.01 0 8-21 عين مرعي

 3600 1.6 3 33.6 0.17 3.7 0.03 0.02 8-21 مجرى شمالي
 - 7.1 2 58.8 0.05 0.24 0.01 0.01 8-28 بحيرة الباسل
 490 12.8 2 25.2 0 0.8 0.01 0.01 9-19 بحيرة الباسل
 580 - - 25.2 0.08 0.7 0.01 0.52 9-19 قناة شرقية
 2500 - - 25.2 0.08 0.7 0.01 0.52 9-19 قناة غربية

 100 6.4 3 50.4 0.09 0.5 0.06 0 10-25 بحيرة الباسل
 640 8 1 32.4 0 1.3 0.04 0.11 12-6 بحيرة الباسل

 باالعتماد عمى التحميل المخبري.المصدر: من عمل الباحث 
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 النتائج:
ة المقطوفة من مياه نير عمى العّينات المائيّ المطبقة ية الجرثومو  الكيميائية َبّينت نتائج التحاليل المخبرية -1

األبرش ىي مخّمفات  سة في نيريأّن مصادر التموث المائي الرئ حسب المؤشرات المقاسةو  مٕٙٔٓعام األبرش خالل 
 معاصر الزيتون.و  الزراعي،و  لصحيالصرف ا
الجرثومية المطبقة عمى العّينات المائّية المقطوفة من مياه نير و  ت نتائج التحاليل المخبرية الكيميائيةدلّ  -0

 تموث جرثومي كبير.و  عمى وجود تموث كيميائي نسبي،حسب المؤشرات المقاسة و  مٕٙٔٓاألبرش خالل عام 
 في مياه نير األبرش (FC) مؤشرارتفاع كبير في و  النترات،نسبي في تركيز أشارت النتائج إلى إرتفاٍع  -3

 .مٕٙٔٓخالل عام  بحيرة سّد الباسلو 
ة المقطوفة من مياه نير عمى العّينات المائيّ المطبقة ية الجرثومو  الكيميائية ائج التحاليل المخبريةبينت نت -4
نير األبرش صالحٌة ألغراض الرّي حسب و  اه سّد الباسلمي حسب المؤشرات المقاسة أنو  مٕٙٔٓعام  خاللاألبرش 

أن مياه ينابيع نير األبرش غير صالحة لمشرب حسب المواصفات القياسية و  ،الريّ المواصفات القياسية السورية لمياه 
 السورية لمياه الشرب.

 المقترحات:
 .إلبعاد مموثاتيا عنو الزراعي في منطقة نير األبرشو  محطات معالجة مياه الصرف الصحي إنشاء -1
المبيدات  استخداماستبدال و  حيطة بمنطقة البحث،األسمدة العضوية في األراضي الزراعية الم استخدام -0

 الكيميائية بأساليب الوقاية الطبيعية لمنباتات الزراعية.
 ماء الجفت الناتج عن عصر الزيتون كسماد طبيعي في األراضي الزراعية المجاورة. استخدام -3
دورىا في الحفاظ عمى التوازن و  شاد البيئي لمتعريف بأىمية مصادر الماء العذبةاإلر و  دعم التوعية البيئية -4

 .المحافظة عمييا كمورد بيئي طبيعيو  البيئي
 المراجع:
دور الكائنات الدقيقة إيجابًاو سمبًا، دار الفكر العربي، و  أبو سعدة، محمد نجيب إبراىيم، التموث البيئي-1

 .ٕٓٓٓبعة األولى، القاىرة، الط
أفضل الحمول، دار عالء الدين، الطبعة و  التموث بالمبيدات الكيماوية-حسن، عبد اليادي، حماية البيئة-0

 .ٕٔٓٓاألولى، دمشق، 
التوزيع، الطبعة األولى، عمان، و  الحسن، فتحية محمد، مشكالت البيئة، مكتبة المجتمع العربي لمنشر-3

ٕٓٔٓ. 
الكريم، إقميم الساحل السوري "دراسة في جغرافية المياه"، أطروحة أعدت لنيل درجة الدكتوراه في حميمة، عبد -4

 .ٕٔٓٓالجغرافية، جامعة دمشق، دمشق، 
التموث، المكتبة العصرية المنصورة، المنصورة، و  حماد، سامي عبد الحميد، الغمرى، أيمن محمد، البيئة-5
ٕٓٓ٘. 

عمقيا الفكري التراثي، دار الفكر، الطبعة األولى، دمشق، و  ا العممي المعاصردويدري، رجاء، البيئة مفيومي-6
ٕٓٓٗ. 
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التوزيع، الطبعة األولى، و  التموث، دار اليازوري العممية لمنشرو  السعدي، حسين عمي، أساسيات عمم البيئة-7
 .ٕٙٓٓعّمان، 

، مطبعة الصفا، مركز األنواء سكيكر، فياض، سميمان، محمد، عيسى، ناظم، مقدمة في الثقافة البيئية-8
 .ٜٜٚٔلمخدمات المكتبية، دمشق، 

 .ٜٕٓٓ دمشق، الييئة العامة السورية لمكتاب، ،البيئةالجغرافية و  سميمان، محمد محمود،-9
 .ٕٓٓٓالتموث، جامعة دمشق،و  لبيئةسميمان، محمد محمود، عيسى، ناظم أنيس، ا-12
 .ٜٜ٘ٔ، جامعة دمشق، دمشق، «جياالييدرولو »الشاعر، جياد عمي، عمم المياه -11
 .ٜٜٓٔعبد السالم، عادل، األقاليم الجغرافية السورية، جامعة دمشق، دمشق، -10
 .ٕٗٔٓعيسى، ناظم أنيس، جغرافية الترب، جامعة دمشق، دمشق، -13
 مصادره مخاطره معالجتو، مكتبة المجتمع العربي-فيد، حارث جبار، ربيع، عادل مشعان، التموث المائي-14

 .ٕٓٔٓالتوزيع، الطبعة األولى، عمان، األردن، و  لمنشر
 .ٕٓٓٓموسى، عمي حسن، التموث البيئي، دار الفكر، الطبعة األولى، دمشق، -15
حوض -الدراسات الييدروجيولوجية والييدرولوجية في أربع مناطق من الجميورية العربية السوريةو  التحريات -

 .ٜٜٚٔالنص، مديرية األحواض المائية، وزارة األشغال والثروة المائية، -ٔالكتاب-الييدرولوجيا-ٔالجزء-الساحل
المرافق بالتعاون مع منظمة األمم و  مراقبة جودة مياه الشرب، وزارة اإلسكانو  الدليل البيئي لمعاممين في إدارة -

 .ٕٓٓٓالمتحدة لمطفولة يونيسيف، 
)الييدروغرافيا(، -تقرير المرحمة األولى-رولوجيةالدراسة الييد-مشروع الموازنة المائية في حوض الساحل -

 .ٕ٘ٓٓمديرية الرّي العامة لحوض الساحل، وزارة الرّي، 


