
 

 

 

  

 الخالصة

اداء انًىاد انجىنيًشيخ وكزنك ( رحسيٍ)االسزخذاو نخالئظ انجىنيًشاد هي طشيقخ فؼبنخ نزؼذيم 

اٌ خالئظ انًىاد  .(واالنيبف انًطبط, انجالسزك)اَهب رسزخذو وػهً َطبق واسغ في انًىاد انهُذسيخ يثم 

نزظُيغ ورحسيٍ اداء انًطبط سهىنخ ا, انًطبطيخ انًشَخ رسزخذو السجبة ػذيذح يثم خفع كهفخ انًشكت

ط يضج نىقذ طىيم نُف (SBR)ثيىربداييٍ انسزبيشيٍ يطبط و(  NR) انطجيؼي انًطبطاٌ , انًُزح

 .السجبةا

خهطخ حضشد ثىاسطخ اسزخذاو انًطبط انطجيؼي َىع ( 20)رى في هزا انجحث رحضيش 

(SMR 20 )75, 50, 25 ,0)ثُست رحًيم يخزهفخ ( 1502)َىع  يطبط انسزبيشيٍ ثيىربديٍو ,

100( )pphr ) (80, 60, 40, 20)وثُست رحًيم يخزهفخ  ثبسىد انكشثىٌوكم خهطخ يقىاح pphr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

رى أخشاء انؼذيذ يٍ االخزجبساد انًيكبَيكيخ وانفيضيبئيخ نغشع رحذيذ خىاص انًبدح انًزشاكجخ 

, اسزطبنخ% 100ػُذ  يؼبيم انًشوَخ, يقبويخ انشذ: يكبَيكيخانى حيث رضًُذ االخزجبساد, انًحضشح

واالخزجبساد , واالسرذاديخ يقبويخ انجهً االحزكبكي, انظالدح, انُسجخ انًئىيخ نالسزطبنخ ػُذ انكسش

 (.انُىػيخ انكثبفخ و االَزشبسيخ انحشاسيخ, انحشاسيخ انًىطهيخ , انسىائم رأثيش)  رضًُذ انفيضيبئيخ

اسزطبنخ ندًيغ انخالئظ  % 100يقبويخ اانشذ ويؼبيم انًشوَخ ػُذ  ثبٌ ائحانُذ أظهشد حيث

واٌ اػظى قيًخ رى  رحًيههب َست صيبدح يغ و (اسىد انكشثىٌ) انزقىيخ إضبفخ يبدح ػُذ اصدادد قذ

ثيًُب انُسجخ انًئىيخ نالسزطبنخ ػُذ انقطغ ندًيغ ( اسىد انكشثىٌ) pphr( 60)انحظىل ػهيهب هي ػُذ 

واٌ اػظى قيًخ رى انحظىل ػهيهب هي ػُذ  اسىد انكشثىٌانخالئظ رضداد يغ صيبدح يسزىي رحًيم 

(40 )pphr ,وكزنك يغ صيبدح َسجخ انًطبط انطجيؼي(NR ) إنً انًطبط انظُبػي(SBR) .واثجزذ 

 يٍ اػهً ييكبَيكيخ خظبئض  نه انطجيؼي انًطبط االسبط راد انًزشاكت ثبٌ انؼًهيخ انزدبسة

انًطبط )انظالدح وخىاص انجهً ندًيغ انخالئظ  .ثيىربداييٍ انسزبيشيٍ  االسبط راد انًزشاكت

وكزنك يغ صيبدح يطبط انسزبيشيٍ اسىد انكشثىٌ رضداد يغ صيبدح ( انًطبط انطجيؼي\انظُبػي

 انسزبيشيٍ ثيىربدييٍ دح اسىد انكشثىٌ ويغ صيبدح يطبطاالسرذاديخ ندًيغ انخالئظ قهذ يغ صيب.ثيىربدييٍ

((SBR انً انًطبط انطجيؼي(NR). 

يسزىيبد انزحًيم , َىع انًطبط)ايب انخىاص انفيضيبئيخ فقذ ربثشد ثشكم يهحىع ثبنًزغيشاد 

اسىد خبطيخ االَزفبخ ندًيغ انخالئظ قهذ يغ اصديبد حيث َالحع اٌ  ,(انًخزهفخ السىد انكشثىٌ



 

 

 

انًىطهيخ واالَزشبسيخ انحشاسيخ رضداد يغ ,ويغ صيبدح َسجخ انًطبط انطجيؼي انً انظُبػي  ٌانكشثى

انىصٌ انُىػي ندًيغ وكزنك , صيبدح اسىد انكشثىٌ واَخفبع يسزىي انًطبط انطجيؼي انً انظُبػي

ٌ انخهطخ انًثبنيخ انزي ػُذهب َحظم ػهً رىاصونىحع اٌ  .اسىد انكشثىٌانخالئظ اصداد يغ صيبدح 

يٍ اسىد   pphr( 60)يحًهخ يغ ( SBR/50 NR 50)ثبنخىاص انًيكبَيكيخ وانفيضيبئيخ هي 

 .انكشثىٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


