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 الملخص

رية  تتعرض مياه البحر ومياه الخور وقناه دبي المائية في إمارة دبي ،اإلمارات العربية المتحدة لضغط هائل بسبب المشاريع الساحلية التطوي
، رةوالتصريفات المائية من مختلف المصادر البرية، وعليه فإن تأثير التصريفات البرية على جودة ونوعية المياه البحرية والرواسب في اإلما

ح يتطلب تقييًما شامالً. الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو تقييم آثار تصريف المياه العادمة على جودة المياه والرواسب في البحرالمفتو
وخور دبي. تشمل المصادر البرية محطات الطاقة وتحلية المياه ، والمنشآت الصناعية ، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي، وجريان  

ار. ولتحقيق الهدف المعلن ، تم جمع البيانات ذات الصلة حول نوعية وكمية المياه العادمة وجودة المياه والرواسب لمياه البحر  مياه األمط
. تم استخدام البيانات التي تم جمعها لتقييم نوعية المياه العادمة الًمصرفة الى البيئة  2019إلى    2017والخور من بلدية دبي في الفترة من 

ونوعية المياه والرواسب البحرية في اإلمارة. تم ربط االختالفات في قيم الُمعلمات بمصادر التلوث المحتملة ، وتم إجراء التحليل  البحرية  
ل  اإلحصائي للتحقق في االرتباط  المحتمل بين معايير جودة المياه والرواسب المختلفة. تم تقييم جودة التصريفات ، المياه والرواسب مقاب

دود الجودة البيئية. باإلضافة إلى ذلك ، تم إجراء تقييم لمؤشرات جودة المياه والرواسب البحرية ، والذي تضمن مراقبة االتجاهات أهداف وح
الزمنية والمكانية لمؤشرات جودة المياه والرواسب. وقد خلصت الدراسة إلى وجود بعض التدهور في معايير جودة المياه والرواسب في 

ة للتصريفات من محطات تحلية المياه على ساحل دبي ومن تصريف مياه الصرف الصحي المعالج في خور دبي ، باإلضافىة  المواقع الُمعرض
الى مياه األمطار الملوثة الُمصرفة  في كالً من ساحل دبي وخور دبي. أدى تصريف المحلول الملحي إلى زيادة درجة حرارة وملوحة المياه  

حين أدى تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة إلى زيادة المغذيات والمعادن الثقيلة في خور دبي ، كما أدى  البحرية في ساحل دبي ، في 
تصريف مياه األمطار إلى زيادة التلوث الميكروبي في المياه البحرية. التوصية الرئيسية تتمثل في ضرورة التحكم في تصريفات المياه  
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